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ROZDZIAŁ 1.

Modlitwa fundamentem
właściwych postaw

Modlitwa to nic trudnego. Ktokolwiek przeczyta tę książkę
i zastosuje się do zaproponowanych w niej zasad, będzie w stanie
modlić się skutecznie o siebie i innych. Prawdziwa modlitwa
odwołuje się bowiem do uniwersalnego prawa akcji i reakcji. Myśl
jest początkiem akcji, czyli działania prowadzonego z poziomu
głębszego Umysłu. Gdy myślisz o dobru, spotka cię dobro, gdy
myślisz o złu, doświadczasz zła.

Gdy się modlisz, wprowadzasz pewne myślowe wzorce czy
mentalne obrazy do Uniwersalnego Kreatywnego Umysłu, który
akceptuje to, w co ty świadomie wierzysz. Kreatywne Prawo
wie dokładnie, w jaki sposób zamienić myśli w rzeczy i zacznie
realizować wzorce myślowe, które weń wprowadzisz. Skutki tego
procesu będziesz mógł dostrzec w swoim doświadczeniu albo
zdarzeniach, które cię spotkają.

Oto przykłady skutecznej modlitwy:
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ZAUFAŁ BOGU
•  W lokalnej gazecie przeczytałem artykuł o pewnym młodym męż-
czyźnie, uczestniku wojny koreańskiej, który został w cudowny sposób
uratowany od śmierci dzięki temu, że powtarzał wersety z Psalmu 23.
Gdy kule świstały koło jego uszu, a wszyscy towarzysze już nie żyli, on
na trzęsących się kolanach modlił się głośno: Pan jest moim pasterzem,
nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi
mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Po tych
słowach doświadczył wewnętrznego pokoju. W ten sposób został ocalo-
ny, odnajdując drogę bezpieczeństwa i pokoju. Nieskończona Inteligen-
cja w nim odpowiedziała na jego modlitwę wiary i ufności.

MYŚLĄC O BOGU
•  Pewna starsza kobieta, która regularnie słuchała moich audycji ra-
diowych nadawanych przez wiele lat w Południowej Kalifornii, wyznała
mi w liście, że dzięki temu słuchaniu nauczyła się modlić. Powiedzia-
ła mi, że zanotowała na kartce papieru wszystko, czego nauczyła się
o Bogu, a mianowicie, że Bóg jest Nieskończoną Inteligencją, Bezkresną
Miłością, Wszechmocą, Nieskończoną Wiedzą, Nieopisanym Pięknem,
Absolutną Harmonią, Kreatywną Inteligencją, która uformowała i oży-
wiła jej ciało ze wszystkimi jego organami. Codziennie o poranku i wie-
czorem rozmyślała w skupieniu nad tymi atrybutami Boga, w milczeniu
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głosząc, że te prawdy wnikają w jej umysł. Przeprowadzone po miesiącu
badania z użyciem promieni rentgenowskich potwierdziły zniknięcie
nowotworu, który wcześniej u niej stwierdzono.

Kobieta ta nie oddziaływała bezpośrednio na ten guz, który był
owocem jej wcześniejszych niewłaściwych nawyków myślowych. Jednak
w miarę jak wypełniała swój umysł wymienionymi wcześniej prawdami,
zmiana nastąpiła również w jej ciele. Unikała więc skutecznie niewłaści-
wych myśli, skupiając się na Bogu i Jego miłości, co ostatecznie przywró-
ciło jej zdrowie.

SZTUKA MODLITWY
•  Jeśli chciałbyś zostać mistrzem w sztuce modlitwy, zacznij natych-
miast wiązać się mentalnie i emocjonalnie z konkretną ideą, planem czy
celem – nie będziesz musiał długo czekać na fizyczne skutki twoich
myśli. Uważaj jednak, byś nie przestał się modlić, gdy tylko dostrzeżesz
pierwsze dowody skuteczności swej modlitwy. Musisz dalej się jej trzy-
mać w przekonaniu, że oto w twoim życiu działa duchowe Prawo, które
odpowiada na twoją mentalną aktywność. Pamiętaj, że każda idea, nad
którą medytujesz, wzrasta w twojej podświadomości, a następnie wyraża
się w twoim życiu. Wiara w to, co robisz, umocni twoje zaufanie, tak
potrzebne w życiu modlitwy.

MODLITWA – PRZEMIANA UMYSŁU
•  Zmian w swym umyśle doświadczasz w miarę, jak odkrywasz prawdę
i za nią podążasz. Modlitwa odkrywa przed tobą prawdę, że Bóg jest
w stanie rozwiązać wszystkie twoje problemy. Nie ma znaczenia, z jakie-
go rodzaju trudnością się zmagasz i jak bardzo skomplikowana może
się wydawać twoja sytuacja – modlitwa przyniesie w twoim życiu zmianę
zgodnie z boskim porządkiem.

Modlitwa to nie jakiś akt prośby skierowany do Boga, nie jest to
również wysiłek podjęty w celu zmiany boskiej woli. Modlitwa zmienia
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po prostu zapis w twoim umyśle. Nie jest to żebranie o bożą łaskę,
lecz raczej pozytywny wysiłek kogoś, kto działa z prawdziwą wiarą
i ufnością w przekonaniu, że Bóg odpowie zgodnie z naturą myśli obec-
nych w jego umyśle. Odpowiedź na modlitwę obecna jest w umyśle
człowieka zgodnie z przekonaniem: Według wiary waszej niech wam się
stanie! (Mt 9, 29). Modlitwa to świadomość obecności Boga w twoim
życiu i we wszystkich twoich sprawach. Modlitwa to przekonanie, że Bóg
jest zawsze tam gdzie ty i zawsze przez ciebie przemawia.

Modlisz się zawsze, jeśli tylko myślisz o Bogu, Jego miłości i mądro-
ści i gdy odczuwasz swoją z Nim jedność. Modlisz się również wtedy, gdy
czytasz lub medytujesz na temat duchowych prawd zawartych w Biblii
lub jakiejś innej religijnej księdze.

Wiele osób modli się nieustannie, w milczeniu proklamując, że Bóg
przez cały czas działa przez nich i troszczy się o nich. Za modlitwę często
uważa się podtrzymywanie świadomości boskiej obecności, co wiąże się
z przekonaniem, że inteligencja i mądrość Boga działają przez ciebie,
wnosząc w twoje życie harmonijne rozwiązanie problemów, z którymi
się zmagasz. Takie nastawienie umysłu zamienia trudności w harmonię.
Możesz praktykować świadomość boskiej obecności, czyniąc wszystko
w oparciu o złotą regułę i prawo miłości.

BÓG ODPOWIADA
•  Mądre działanie jest owocem mądrych myśli. Mądrze myśleć to wie-
dzieć, że Bóg czy Nieskończona Inteligencja prowadzi cię teraz i zna
odpowiedź na twoje problemy. Dlatego śmiało afirmuj, że znasz już
sposób na pokonanie z trudności: ...zanim zawołają, Ja im odpowiem;
oni jeszcze mówić będą, a Ja już wysłucham (Iz 65, 24). Gdy modlisz się
o rozwiązanie swojego problemu, głupotą jest zaniedbywać czy nie
dostrzegać oczywistych rzeczy, które masz do zrobienia. Zrób więc
wszystko, co do ciebie należy. Proklamuj boskie przewodnictwo, a dzia-
łania, które podejmiesz, przeniknie boska mądrość obecna w twoim
umyśle.
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Podczas modlitwy nawiązujesz mentalny kontakt z Boską Obec-
nością, która cię przenika. Gdy to świadomie czynisz, przyzywasz Jego
mądrości, mocy i nieskończonej inteligencji, aby stawiła czoła trud-
nościom, które cię spotkały. Ona zaś rozwiązuje je po kolei, zaczynając
od tego problemu, który ci najbardziej doskwiera. Najwłaściwszym spo-
sobem modlitwy o rozwiązanie wszystkich twoich problemów jest prze-
świadczenie, że obecny w tobie Bóg zna na nie odpowiedź.

ISTOTA MODLITWY SKIEROWANEJ DO BOGA
•  Biblia mówi: Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego odda-
wali Mu cześć w Duchu i prawdzie (J 4, 24). Oddawanie Bogu czci
w praktyce sprowadza się do poświęcenia uwagi temu, co uznasz za
wartościowe. Jeśli tak postępujesz, to znaczy, że w najwyższym stopniu
jesteś wierny i lojalny wobec Ducha obecnego w tobie. Zdajesz sobie
bowiem sprawę z tego, że jest On najwyższą mocą oraz przyczyną
i substancją wszystkich rzeczy. Duch nie ma twarzy, formy czy kształtu,
jest ponadczasowy i wieczny. Infantylne pojęcie Boga jako starca siedzą-
cego na niebiańskim tronie musi ustąpić wizji Boga jako Umysłu i Du-
cha w tobie, który podtrzymuje cię w istnieniu. Bóg jest Życiem. Co
prawda nie widzimy Życia, ale przecież czujemy, że żyjemy.

Dobro i zło, którego doświadczamy, jest niczym innym, jak tylko
sposobem postrzegania Zasady Życia, która – sama w sobie – jest
zawsze Pełna, Czysta i Doskonała. Uważaj, abyś nie oddał władzy nad
sobą zewnętrznym rzeczom czy okolicznościom. Skup się na Przyczynie
wszystkiego, na Duchu obecnym w sobie. Tenże Duch czy Bóg przejawia
się w twoim życiu zgodnie z naturą twych myśli. Jest tylko jedna Krea-
tywna Zasada, która zawsze działa w oparciu o twoje nawykowe myśle-
nie i wyobraźnię. Oto dlaczego właśnie ty – a nie jakaś istota z zewnątrz
– kreujesz wszystkie doświadczenia, zdarzenia i okoliczności życia na
swój obraz i podobieństwo. Oto fundament wszelkiej modlitwy bez
względu na to, czy postępujemy zgodnie z tym prawem świadomie lub
nieświadomie.
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Nie daj się zmyślić takim biblijnym określeniom, jak „On”, czy „Jego”,
które odnoszą się do Boga. W dawnych czasach mistycy hebrajscy, gdy
mówili o Bogu, posługiwali się zaimkiem „To”. Jednak w pewnym
momencie zaprzestano tak o Bogu mówić w przekonaniu, że w ten spo-
sób nie da się odpowiednio wyrazić czci i szacunku dla Ojca wszech-
rzeczy. W Biblii można znaleźć ponad siedemdziesiąt różnych imion
boskich. Wszystkie te imiona odzwierciedlają atrybuty Boga.

MODLITWA I CIAŁO
•  W niektórych częściach świata ludzie praktykują ścisłą dyscyplinę ciała,
wykonują różne ćwiczenia oddechowe i fizyczne, przyjmując bardzo
osobliwe, a nawet absurdalne postawy. Wszystkie te rzeczy stają się
mało ważne, jeśli zdecydujesz się oddać pokłon Kreatywnemu Prawu.

Zasada Życia nie ma względu na osoby – nie jesteśmy w stanie przy-
pochlebić się jej, przekupić ją czy też wywrzeć na nią nacisk. To bezoso-
bowe prawo. Ścieżka do Boga zawsze prowadzi poprzez umysł i serce,
a nie poprzez ciało. Modlitwa jest skuteczna dzięki szczeremu dążeniu
duszy do zjednoczenia z Bogiem i dzięki odtwarzaniu Jego cech, atrybu-
tów właśnie tu i teraz, tak jak Hiob, który powtarzał: ...ciałem swym Boga
zobaczę (Hi 19, 26). Taki jest naturalny proces modlitwy. Pobożna osoba
działa w zgodzie z dobrymi impulsami, które w sobie odkrywa.


