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Komentarz do rozdziału 2

3 Rzekł Pan szatanowi: „Zwróciłeś uwagę na sługę mego, 
Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak 
prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on. 
Jeszcze trwa w swej prawości, choć mnie nakłoniłeś do 
zrujnowania go, na próżno”. 4 Na to szatan odpowiedział 
Panu: „Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, 
odda za swoje życie. 5 Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij 
jego kości i ciała. Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył”. 
6 I rzekł Pan do szatana: „Oto jest w twej mocy. Życie mu 
tylko zachowaj!” 7 Odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego 
i obsypał Hioba trądem złośliwym, od palca stopy aż 
do wierzchu głowy. 8 [Hiob] wziął więc skorupę, by się 
nią drapać siedząc na gnoju. 9 Rzekła mu żona: „Jeszcze 
trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj!” 
10 Hiob jej odpowiedział: „Mówisz jak kobieta szalona. Dobro 
przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?” 
W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami.

Sprawdzianem dla twojej wiary oraz zaufania Bogu jest 
twoja reakcja na przeciwności, katastrofy, tragedie czy śmierć 
najbliższych. Co zrobisz, gdy wszystko pójdzie nie tak jak 
oczekiwałeś, gdy dotknie cię choroba? To jest właśnie czas, 
kiedy powinieneś wprowadzić w życie swoją wiedzę na temat 
praw umysłu, skupiając całą uwagę na celu, na tym, czego naj-
bardziej pragniesz. Wierz, że to, o czym marzysz, jest twoim 
udziałem już teraz, ponieważ czujesz to w swoim sercu.

Gdy wszystko idzie gładko i niczego nam nie brakuje, 
wydaje się, że jest to jak najbardziej normalne i przestajemy 
się modlić. Gdy jednak przychodzą trudności, zaczynamy 
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wyrażać swoje niezadowolenie w pytaniach i stwierdze-
niach w rodzaju: „Dlaczego mnie to spotkało?”, „Nigdy 
o czymś takim nie myślałem”, „Nie słyszałem o takiej cho-
robie”, „Przecież nie zrobiłem nic złego”, „Wspomagam 
ubogich”, „Chodzę do kościoła” i tak dalej.

Z wersetu szóstego dowiadujemy się, że Hiob został 
obsypany trądem „od palca stopy aż do wierzchu głowy”. 
Werset dziewiąty powiada, iż żona Hioba prowokowała go 
do złorzeczenia Bogu. W duchowym znaczeniu „żoną” są 
twoje uczucia, emocje i reakcje. Człowiek czasem złorzeczy 
Bogu, gdy umiera jego dziecko lub gdy jakiekolwiek nie-
szczęście pojawia się w jego życiu. Potrzeba wtedy jasnego 
zrozumienia zasady życiowej, zgodnie z którą każdemu jest 
dane zgodnie z tym, jak wierzy.

Przekonanie (religijne) to konkretna myśl w twym umy-
śle. Ktoś może regularnie uczęszczać do kościoła, zacho-
wywać wszystkie reguły religijnej wspólnoty, uczestniczyć 
w przeróżnych obrzędach i ceremoniach, a jednocześnie 
cierpieć na rozmaite choroby i doświadczać takiego czy 
innego rodzaju niepowodzenia. Decydujące znaczenie ma 
to, w jaki sposób człowiek myśli i odczuwa w swym sercu. 
Innymi słowy, wewnętrzny ruch twego serca zawsze się 
manifestuje.

Możesz być dobrym buddystą, muzułmaninem, chrześ-
cijaninem czy żydem, respektującym wszystkie zasady swej 
religii i jednocześnie cierpieć ból, nędzę i ubóstwo. Jak czło-
wiek myśli, tak ma. Chaldejczycy to twój podświadomy 
umysł – siedlisko uczuć i emocji.

Znałem pewną kobietę, która w oczach świata była bar-
dzo dobrą osobą. Regularnie chodziła do kościoła, hojnie 
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dawała pieniądze na cele dobroczynne, odwiedzała cho-
rych w szpitalach, a także za darmo udzielała lekcji muzyki 
ubogim dzieciom z sąsiedztwa. Mimo tego wszystkiego 
cierpiała na artretyzm.

W jej przekonaniu była to kara zesłana przez Boga za 
jej grzechy sprzed czterdziestu lat. Odkryłem również, że 
bardzo bała się śmierci, ponieważ po niej czekał ją srogi sąd, 
a następnie dosłownie rozumiane piekło. Na dodatek skrycie 
nienawidziła swej synowej, co jednak nie powstrzymywało 
jej przed sprawianiem jej szczodrych prezentów na Boże 
Narodzenie i Wielkanoc. W ten sposób chciała jej okazać 
życzliwość. Tymczasem to, co robiła, było w rzeczywistości 
formą podświadomego działania, mającego na celu złago-
dzenie jej głębokiego poczucia winy z powodu stłumionej 
nienawiści do synowej.

Zewnętrzna postawa religijna, wyrażająca się w uczęsz-
czaniu do tego czy tamtego kościoła, to nie to, o czym mówi 
Biblia. Chodzi o twoje wewnętrzne nastawienie, wewnętrz-
ne uczucia i poruszenia umysłu. Jej negatywne myślenie 
generowało destrukcyjne emocje, które infekowały jej pod-
świadomy umysł. A ponieważ wszystko, co znajduje się 
w naszym głębszym umyśle, musi znaleźć zewnętrzne ujście, 
nic dziwnego, że zachorowała na artretyzm. Jej pobożność 
i lojalność wobec konkretnego kościoła czy wyznania wiary 
była daremna. Dane ci jest zgodnie z tym, jak wierzysz. Oto 
prawo, o którym mówi Biblia.

Wiara to sposób myślenia, wewnętrzne nastawienie, 
uczucie albo wewnętrzna świadomość. Możesz wierzyć 
w klęskę, sukces, niepowodzenie i biedę, a to, w co wierzysz, 
uzewnętrzni się w twym życiu. Wierzyć to zgadzać się 
z czymś, akceptować to. Wierzyć to przechowywać konkret-
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ne myśli w umyśle, a ponieważ myśli mają stwórczą moc, 
stwarzamy to, o czym najczęściej myślimy. Człowiek jest 
bowiem wyrażoną wiarą, jest takim, jak wierzy. Stwarzamy 
to, co głęboko akceptujemy umysłem i sercem. Właśnie to 
jest ważne, co głęboko nosisz w sercu, nie zaś to, co formal-
nie i powierzchownie akceptujesz.

Uzdrowienie wspomnianej kobiety nastąpiło po grun-
townym wyjaśnieniu z mojej strony oraz jej modlitwie. Na 
początku konsekwentnie trwała w swej niewierze wobec 
Boskiej miłości, mnie zaś dziwiła ta tępota skądinąd bły-
skotliwego umysłu. Przyznała, że pragnęła uzdrowienia, 
ale jednocześnie myślała, iż Bóg chce, aby cierpiała za swoje 
grzechy. Wyjaśniłem jej więc, że myśli się materializują 
i tym samym niejako są rzeczami. Jeśli więc wierzyła, że Bóg 
wylewa na nią swą złość, to nic dziwnego, że Kreatywna 
Moc odpowiadała zgodnie z naturą jej myśli. W rezultacie 
wspomniana kobieta sama sobie przez lata wymierzała karę. 
Stopniowo zaczęło do niej docierać, że jej podświadomym 
umysłem rządziło proste prawo działania, czyli akcji (myśli) 
i reakcji (odpowiedzi na tę myśl). Jej dobre i złe doświadcze-
nia były niczym innym, jak tylko odzwierciedleniem ruchu 
w umyśle.

Zaczynała rozumieć to, co wyłożył sędzia Thomas Tro-
ward w Wykładach Edynburskich, a mianowicie że Bóg jest 
wszystkim co jest, że Bóg jest Nieskończonością. A wia-
domo, że nie jest możliwe, aby współistniały ze sobą dwie 
Nieskończoności. Gdyby istniały dwie nieskończone moce, 
jedna eliminowałaby drugą i nie byłoby nic poza chaosem 
oraz nieustannym tarciem i zgrzytem. Gdyby istniała jakaś 
moc, która mogłaby rzucić wyzwanie Bogu, Bóg nie byłby 
bytem najwyższym i wszechmocnym. Słuchaj, Izraelu, Pan 
jest naszym Bogiem – Panem jedynym (Pwt 6, 4).
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Wspomniana kobieta ostatecznie zgodziła się, że jej men-
talny stan wpływał na stan zdrowia, a także przyczyniał się 
do pojawiania zdarzeń, w których wolałaby nie brać udzia-
łu. A oto modlitwa, którą po zrozumieniu tego wszystkie-
go zaczęła odmawiać: „Uzdrowicielska Inteligencja, która 
powołała mnie od życia, jest teraz skupiona na tym miejscu 
w mym umyśle, gdzie tkwi mój największy problem i usu-
wa ze mnie wszystko, co zatruwa moją duszę i ciało. Bo-
ska miłość rozpuszcza wszystko z wyjątkiem siebie samej. 
Jestem zrelaksowana i spokojna. Rzeka Boskiego pokoju 
przenika całe me jestestwo. Czuję się wspaniale. Z całego 
serca przebaczam wszystkim i wylewam boską miłość 
i Jego błogosławieństwa na każdą osobę, którą spotykam, 
a zwłaszcza na moją synową. Jestem szczęśliwa i wolna”.

Powtarzała te prawdy powoli, spokojnie i z miłością kil-
ka razy dziennie, zaś pełnym uzdrowieniem mogła się cie-
szyć już po jakimś miesiącu. Biblia mówi: …jeśli się nie na-
wrócicie, wszyscy podobnie zginiecie (Łk 13, 3). Nawrócić 
się znaczy zmienić swoje myślenie, myśleć w nowy sposób, 
podążać za duchowymi standardami. Jeśli nie wypełnisz 
swojego umysłu szlachetnymi i inspirującymi myślami, jeśli 
– innymi słowy – nie zaczniesz myśleć konstruktywnie, mo-
rze masowego umysłu, w którym wszyscy jesteśmy zanu-
rzeni, wciśnie się w podświadomość i zacznie rządzić two-
im życiem, kreując różne negatywne stany, doświadczenia, 
a nawet zdarzenia. Wszyscy podłączeni jesteśmy do jedne-
go wielkiego umysłu i jeśli twoim jedynym pożywieniem 
jest to, co codziennie słyszysz w radiu, oglądasz w telewizji 
i czytasz w gazetach albo dowiadujesz się z codziennej 
gadaniny twoich sąsiadów, zaczynasz się poddawać tym 
hipnotycznym sugestiom. Finał tego procesu nie jest ra-
dosny. Oto dlaczego tak zwani dobrzy ludzie często cierpią 
w swoim życiu biedę. Żeby tego uniknąć, musisz przejąć 
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kontrolę nad mentalnymi treściami, oddziałującymi na 
ciebie.

Jeśli jesteś leniwy i beztroski, jeśli nie myślisz o tym 
wszystkim, co powiedziałem i nie starasz się wypełniać 
swego umysłu boskimi prawdami, negatywne myśli, 
nastroje i przekonania, które wciskają się do niechronio-
nego umysłu, wypełnią twą podświadomość i w ten spo-
sób zbierzesz, coś zasiał. Jeśli wykazujesz się ignorancją 
odnośnie praw mentalnych, możesz uważać, że źródłem 
twych nieprzyjemnych doświadczeń jest pech, los, prze-
znaczenie czy karma, zamiast zdać sobie sprawę z tego, 
że za każdym skutkiem stoi konkretna przyczyna. Mu-
sisz sobie uświadomić, że deszcz pada zarówno na spra-
wiedliwych, jak i niesprawiedliwych, a słońce tak samo 
świeci nad dobrymi, jak i nad złymi. Bóg nie ma względu 
na osoby. Różnice między ludźmi wynikają z ich stanów 
świadomości, zaś stan twej świadomości to suma tego, co 
myślisz, czujesz, w co wierzysz i do czego przywiązujesz 
uwagę. Oto dlaczego niektórzy są chorzy, podczas gdy 
inni cieszą się zdrowiem; niektórzy są biedni, zaś inni 
bogaci; niektórzy są smutni, a inni tryskają radością.

Odpowiedzią nie jest poddawanie się określonym rytu-
ałom, uczestnictwo w takiej lub innej liturgii, wiara w takie 
czy inne dogmaty. Odpowiedzią jest otwarcie się na Boga 
miłości, na dobroć i odwieczne Prawo. Musisz uwierzyć, że 
wolą Boga dla nas jest pełnia życia, miłości, prawdy, piękna, 
obfi tości i wspaniałych doświadczeń, przekraczających na-
sze najśmielsze marzenia. Na tym polega prawdziwa wiara. 
Pokładasz nadzieję w Panu, a w życiu tego, kto kocha Boga, 
wszystko zmierza ku lepszemu. Wierząc w ten sposób, spo-
dziewasz się najlepszego, a wtedy to co najlepsze wychodzi 
ci naprzeciw.


