LEKCJA 77
Mam prawo do cudów.
Masz prawo do cudów z racji tego, czym jesteś. Będziesz otrzymywał cuda ze
względu na to, czym jest Bóg. I będziesz ofiarowywał cuda, ponieważ stanowisz jedność
z Bogiem. Powtórzmy: jakże proste jest zbawienie! Jest po prostu uznaniem twojej
prawdziwej Tożsamości. I właśnie to będziemy dziś świętować.
Twoje prawo do cudów nie wynika z twych złudzeń o sobie. Nie zależy też od
żadnych magicznych mocy, które sobie przypisałeś, ani od rytuałów, które wymyśliłeś.
Nieodłącznie wiąże się z prawdą tego, czym jesteś. Wynika z tego, czym jest Bóg, twój
Ojciec. Zostało zapewnione w twoim stworzeniu oraz zagwarantowane prawami Boga.
Dzisiaj oczekujemy cudów, które są twoim prawem, ponieważ należą do ciebie.
Obiecano ci całkowite uwolnienie od świata, który wytworzyłeś. Zapewniono cię, że
Królestwo Boże jest w tobie i nigdy nie można go utracić. Nie prosimy o nic więcej, jak tylko
o to, co naprawdę do nas należy. Dzisiaj jednak dopilnujemy, by nie zadowalać się niczym
mniejszym.
Dłuższe okresy praktyki rozpocznij od powiedzenia sobie z całą ufnością, że masz
prawo do cudów. Zamknąwszy oczy, przypomnij sobie, że prosisz jedynie o to, co
prawowicie ci się należy. Przypomnij sobie również, że cudów nigdy nie zabiera się jednemu,
by dać drugiemu, oraz że domagając się swych praw, potwierdzasz prawa wszystkich. Cuda
nie są posłuszne prawom tego świata. Wynikają po prostu z praw Bożych.
Po tej krótkiej fazie wstępnej poczekaj w ciszy na zapewnienie, że twoja prośba
została spełniona. Poprosiłeś o zbawienie świata i swoje własne. Poprosiłeś, żeby dano ci
środki, dzięki którym to się dokonuje. Na pewno to otrzymasz. Prosisz jedynie o to, by stała
się Wola Boga.
Czyniąc to, tak naprawdę o nic nie prosisz. Stwierdzasz fakt, któremu nie można
zaprzeczyć. Duch Święty może cię jedynie zapewnić, że twoja prośba została spełniona.
Prawda, którą uznałeś, musi być rzeczywistością. Nie ma dziś miejsca na zwątpienie
i niepewność. Nareszcie zadajemy prawdziwe pytanie. A odpowiedzią jest proste
stwierdzenie prostego faktu. Otrzymasz zapewnienie, którego szukasz.

Nasze krótsze i częste okresy praktyki będą również poświęcone przypominaniu sobie
tego prostego faktu. Powtarzaj sobie dziś często:
Mam prawo do cudów.
Poproś o nie, gdy tylko znajdziesz się w sytuacji, w której są potrzebne. Rozpoznasz takie
sytuacje. A ponieważ nie próbujesz odnaleźć cudu o własnych siłach, to masz całkowite
prawo otrzymać go, kiedykolwiek o to poprosisz.
Pamiętaj także, aby nie zadowalać się czymś mniejszym niż doskonała odpowiedź.
Jeśli pojawi się jakaś pokusa, powiedz sobie jak najszybciej:
Nie zamienię cudów na żale.
Chcę tylko tego, co do mnie należy.
Bóg ustanowił cuda moim prawem.
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