LEKCJA 80
Niech rozpoznam, że moje problemy zostały rozwiązane.
Jeśli zechcesz rozpoznać swoje problemy, to rozpoznasz, że ich nie masz. Twój
główny i jedyny problem został rozwiązany, a innych nie masz. Dlatego twój spokój jest
nieunikniony. Zbawienie więc zależy od rozpoznania tego jednego problemu i zrozumienia,
że został rozwiązany. Jeden problem – jedno rozwiązanie. Zbawienie się dokonało.
Uwolniono cię od konfliktu. Uznaj to, a będziesz gotów zająć swe prawowite miejsce w
Bożym planie zbawienia.
Twój jedyny problem został rozwiązany! Dziś powtarzaj to sobie wielokrotnie z
wdzięcznością i przekonaniem. Rozpoznałeś swój jedyny problem, pozwalając Duchowi
Świętemu, aby dał ci Bożą odpowiedź. Porzuciłeś kłamstwa i ujrzałeś światło prawdy.
Przyjąłeś dla siebie zbawienie, ponieważ pozwoliłeś, by miejsce problemu zajęła odpowiedź.
I możesz rozpoznać odpowiedź, ponieważ rozpoznałeś problem.
Dzisiaj masz prawo do spokoju. Problem, który został rozwiązany, nie może cię
kłopotać. Ważne jest jednak, abyś nie zapominał, że wszystkie problemy są takie same. Jeśli
będziesz o tym pamiętał, to nie dasz się zwieść ich różnym formom. Jeden problem – jedno
rozwiązanie. Przyjmij pokój, który przynosi to proste stwierdzenie.
Podczas dzisiejszych dłuższych okresów praktyki osiągniemy spokój. Należy on do
nas, ponieważ problem i odpowiedź zostały połączone. Problem musiał zniknąć, ponieważ
Boża odpowiedź nie może zawieść. Rozpoznawszy jedno, rozpoznałeś także drugie.
Rozwiązanie zawiera się w problemie. Otrzymałeś odpowiedź i ją przyjąłeś. Jesteś zbawiony.
Teraz pozwól, aby dano ci pokój, który przynosi twoja akceptacja. Zamknij oczy i
przyjmij swą nagrodę. Rozpoznaj, że twoje problemy zostały rozwiązane. Zrozum, że jesteś
poza wszelkim konfliktem, wolny i pełen spokoju. Nade wszystko jednak pamiętaj, że masz
jeden problem i że problem ten ma tylko jedno rozwiązanie. Na tym właśnie polega prostota
zbawienia. Właśnie to jest gwarancją jego skuteczności.
Dziś zapewniaj siebie często, że twoje problemy zostały rozwiązane. Powtarzaj tę
myśl z głębokim przekonaniem, tak często, jak będzie to możliwe. A zwłaszcza pamiętaj o
tym, żeby stosować ją do każdego konkretnego problemu, który może się pojawić. Powiedz
wtedy szybko:

Niech rozpoznam, że ten problem został rozwiązany.
Bądźmy zdecydowani dziś nie gromadzić żalów. Bądźmy zdecydowani uwolnić się od
problemów, które nie istnieją. Pozwala na to zwykła uczciwość. Nie oszukuj siebie w kwestii
tego, na czym polega problem, a wtedy rozpoznasz, że został rozwiązany.
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