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Wprowadzenie

Książka ta jest zapisem moich wykładów wygłoszonych w Los 
Angeles, Nowym Jorku oraz innych miejscach na świecie na 

temat wewnętrznego znaczenia Apokalipsy. Istnieje wiele kontrowersji 
odnośnie do pochodzenia tej niezwykłej księgi biblijnej. Niektórzy 
twierdzą, że Apokalipsa, jak również czwarta ewangelia, przypisywa-
na Janowi, została napisana przez Cerynta, który był gnostykiem1. 
Dionizy Aleksandryjski zapewniał, że Apokalipsa musiała być dzie-
łem samego Jana, innego niż ten, który był synem Zebedeusza, na 
podstawie porównania z jednej strony Apokalipsy, a z drugiej Ewan-
gelii Janowej pod względem stylu, języka i kontekstu.

Encyclopaedia Biblica podkreśla, że Ewangelia Jana, Listy i Apokalip-
sa to pisma wywodzące się z jednej szkoły. Wskazują na to występują-
ce w wielu miejscach podobieństwa lingwistyczne. Badacze Biblii 
zgodni są co do tego, że autor Apokalipsy pozostaje w rzeczywistości 
nieznany, oraz że przekonanie, iż jest to dzieło Jana, nie jest brane pod 
uwagę. Badania nad starożytnymi manuskryptami egipskimi sugerują, 
że mogą one być źródłem omawianego tekstu.

 1 Cerynt – gnostyk, ebionita współczesny św. Janowi (Ewangeliście). Istnieje  
przekonanie, że to ze względu na jego błędy dotyczące boskości Jezusa Chrystusa 
Apostoł napisał Czwartą Ewangelię (Encyklopedia Katolicka New Adwent,  
http://www.newadvent.org/cathen/03539a.htm) (przyp. tłum.)
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Jest tylko jedna Prawda i wszystkie pisma święte są częściami sta-
rożytnej mądrości, obecnej na świecie od niepamiętnych czasów. 
Opierając się na porównawczym studium sakralnych pism różnych 
religii, dochodzimy do wniosku, że święta mądrość leży u podłoża 
wszystkich starożytnych pism.

W starożytnych czasach owa gnoza, czy sekretna mądrość była 
starannie przechowywana i ukrywana, a wprowadzano w jej arkana 
tylko tych, którzy byli warci inicjacji. W Biblii zostały opisane sposoby 
działania Boga i praw umysłu.

Apokalipsa jest księgą o charakterze alegorycznym i mistycznym,  
a nie historycznym. Nie możemy z tego, co alegoryczne, odczytywać 
historii. Ludzie na próżno próbowali interpretować tę księgę w wy-
miarze historycznym. Inni starali się dostrzec w niej proroctwa mó-
wiące o wydarzeniach, które nastąpią. Biblia nie ma nic wspólnego  
z przepowiadaniem przyszłych wydarzeń, takich jak wojny, nieszczęś-
cia czy inne podobne zdarzenia. Ani Stary, ani i Nowy Testament nie 
mówią o przyszłych zdarzeniach czy też przeznaczeniu poszczegól-
nych narodów.

Gdyby Biblia mówiła o tych rzeczach, toby znaczyło, że wszystko 
zostało przewidziane i zdeterminowane, i że człowiek nie ma możli-
wości wyboru. Jeżeli cała gra została rozpisana, a ty jesteś tutaj tylko 
po to, by odegrać rolę jak w spektaklu, zgodnie ze scenariuszem, to jaki 
byłby sens modlitwy, studiowania Biblii czy rozważania, jak działa 
podświadomość? Jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. Słowa te 
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dowodzą, że sam określasz swoją przyszłość poprzez to, w jaki sposób 
myślisz tu i teraz. To twoje systematyczne myślenie o sobie samym 
czyni cię zdrowym lub chorym, szczęśliwym lub zrozpaczonym, bo-
gatym albo biednym. 

Podstawowe znaczenie Księgi Objawienia czy Apokalipsy – jak się ją 
najczęściej nazywa – zostało wyrażone w symbolicznym i alegorycz-
nym języku. Takie podejście cechowało wszystkich starożytnych pisa-
rzy biblijnych, którzy odwoływali się do alegorii tylko po to, żeby 
przechować tajemne nauki w ich prawdziwym wewnętrznym znacze-
niu, ukrywając je przed tymi, którzy mogliby je celowo zniekształcić. 
Co więcej, utrzymywali oni, że ci, którzy byli moralnie bezwartościo-
wi, nie powinni poznawać wewnętrznego znaczenia aż do momentu, 
w którym udowodnią, że są tego warci. Gdyby ta księga została napi-
sana w jasny sposób, gdyby jej wewnętrzne znaczenie przedstawiono 
jako wielki psychologiczny dramat, rozgrywający się w podświadomo-
ści człowieka, byłaby bez wątpienia bezpowrotnie zniszczona rękoma 
pierwszego wielkiego dyktatora, który by miał do niej dostęp.

Ci oświeceni autorzy, którzy pisali Biblię, dostrzegli konieczność 
ukrycia starożytnej mądrości pod postacią symboli, liczb i kryptogra-
mów. Biblia jest zaszyfrowanym zapisem i klucz do jego odczytania 
zawsze był znany. Każdy człowiek może studiować ogólne znaczenie 
zasad symbolizmu. Może poznawać znaczenie różnych imion i słów  
z pomocą dobrej konkordancji i zrozumieć dla własnego użytku wiel-
kie psychologiczne i duchowe prawdy, które odzwierciedlają ogólny 
schemat biblijnej alegorii. Język symboli ma charakter uniwersalny.  
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Z pomocą takiego właśnie języka przekazywano mądrość w starożyt-
nych czasach. Symbol przemawia do serca każdego człowieka.

Przeżyjemy teraz radość płynącą z odżywiana się treścią przepięk-
nej Księgi Objawienia, która odrzuca antropomorficzne rozumienie 
Boga i pięknie przedstawia drogę do Boskiego serca. Wszystkie święte 
księgi świata ukazują odwieczne prawdy pochodzące od Jednego Boga, 
Ojca wszechrzeczy. Wszystkie one są świadectwem nieskończonej 
mądrości Boga, która od wieków przekazywana jest przez głęboko 
uduchowione osoby.

Biblia ma bardzo małą wartość (albo wcale jej nie ma), jeśli chodzi 
o wymiar historyczny. Jej piękno i moc ujawniają się poprzez prezen-
tację praw życia i sposobów działania Ducha. Zbliżaj się do Biblii ze 
zrozumieniem i miłością, szukając całym sercem przewodnictwa i in-
spiracji oraz Ducha Prawdy, który doprowadzi cię do całej prawdy.
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Rozdział 1

1	 Objawienie	Jezusa	Chrystusa,		
które dał Mu Bóg, 	
aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, 	
a On wysławszy swojego anioła 	
oznajmił przez niego za pomocą znaków 	
słudze swojemu Janowi. 

2 Ten poświadcza, że słowem Bożym 	
i świadectwem Jezusa Chrystusa 	
jest wszystko, co widział. 

3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów 
Proroctwa, 	
a strzegą tego, co w nim napisane, 	
bo chwila jest bliska.

Apokalipsa przypisywana Janowi Apostołowi jest zapisem na te-
mat duchowego rozwoju i sztuki afirmatywnej modlitwy, a nie 

– jak wielu wierzy – tajemniczym proroctwem na temat przyszłych 
wydarzeń. Apocalypsis znaczy „ujawnić”, „odkryć”, czy „odsłonić”. Apo-
kalipsa to nic innego jak „objawienie Boga jako człowieka”. Jeżeli po-
zostajesz nieporuszony, zrelaksowany, oddzielony mentalnie od swoje-
go ciała, imienia, narodowości, rasy, środowiska, rodziny i tak dalej, to 
kim wtedy jesteś? Możesz powiedzieć: „Jestem niewidzialnym bytem 
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– umysłem i duchem”. To jest właśnie to, o czym mówi Księga Obja-
wienia. Jesteś naprawdę istotą niewidzialną. To nie ty żyjesz w swoim 
ciele, lecz ono żyje w tobie!

Celem Apokalipsy jest uświadomienie człowiekowi obecności 
przenikającego go Boga. To jest chwalebny cel tej biblijnej księgi. Na 
kolejnych stronach tej książki podane zostaną znaczące wskazówki  
i kluczowe wersety, na których skoncentrowałem się podczas moich 
publicznych wykładów na ten temat2.

Pierwszy werset mówi o objawieniu Jezusa Chrystusa, które dał Mu 
Bóg… Imię Jezus jest starożytną nazwą słońca, które było symbolem 
Światła, czy Obecności Boga w człowieku. Innymi słowy Jezus ozna-
cza JESTEM, czy też Czyste Istnienie – starożytne imiona Boga. 
Chrystus jest tytułem i znaczy tyle, co „konsekrowany” czy „namasz-
czony”. Nawiązuje ono do hebrajskiego pojęcia Mesjasz czy Zbawiciel. 
Słowo Chrystus odnosi się do duchowej prawdy na temat każdej osoby 
czy rzeczy. Twoje JESTEM jest Chrystusem, czy rozwiązaniem każde-
go problemu i gdy mówisz „JESTEM”, obwieszczasz w sobie Boską 
Obecność, która jest twoim Chrystusem czy Zbawicielem, ponieważ 
uświadomienie sobie boskości jest twoim zbawcą. Słowa zbawienie czy 
rozwiązanie są synonimami. W biblijnym sensie jesteś Jezusem Chry-
stusem w działaniu, gdy stajesz się świadomy faktu, że twoje JESTEM 
jest Bogiem i to, co zwiążesz z tymże JESTEM, stanie się, zaistnieje.

 2 Każdy kolejny rozdział niniejszej książki nawiązuje do analogicznego rozdziału 
Apokalipsy, dlatego autor nie zaznacza, który rozdział komentuje, poprzestając na 
wskazaniu analizowanych wersetów (przyp. tłum.).
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Paweł mówi: Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest 
w was? Chyba żeście odrzuceni (2 Kor 13, 5). W psychologicznym ję-
zyku Jezus Chrystus oznacza harmonijną i synchroniczną interakcję 
pomiędzy świadomym i podświadomym umysłem. Gdy zjednoczysz 
prawdziwe idee z prawdziwymi uczuciami, jesteś Jezusem Chrystu-
sem w działaniu. Twoja wiedza na temat funkcjonowania twojego 
umysłu jest twoim zbawicielem. Mówiąc innymi słowy – człowiek 
sam jest swoim zbawicielem.

Żeby zilustrować, w jaki sposób stajesz się Jezusem Chrystusem  
w działaniu, powiedziałem do pewnej kobiety, która narzekała na 
swoją samotność, żeby często afirmowała prawdę wyrażoną w nastę-
pującej frazie: „Jestem kochana, jestem doceniana”. Powtarzała tę 
afirmację do momentu, w którym jej umysł nasiąknął tą prawdą. Od-
powiedzią na tę modlitwę było pojawienie się idealnego towarzysza, 
który pasował do niej pod każdym względem. Znajomość ta zaowoco-
wała małżeństwem.

Każda zdolność twojego umysłu jest twoim sługą. Twoje myśli, 
mentalne obrazy i emocje są twoimi sługami. Ty tu dowodzisz, ty masz 
władzę i możesz wydawać swoim myślom polecenia i w ten sposób 
osiągać to, czego pragniesz. Ty jesteś Janem, przebudzonym, otwartym 
na wiedzę pochodzącą z wyższego ja. To jest ten moment, w którym 
każda idea czy pragnienie zaczyna się obiektywnie manifestować.

…bo chwila jest bliska. Chwila zawsze jest bliska. Ta chwila jest 
TERAZ. W Bogu nie ma czasu ani przestrzeni. Gdy się modlisz, wy-



 14

kraczasz poza te kategorie, wkraczając w wymiar wieczności. Twoje 
dobro związane jest z chwilą obecną. Wzrost duchowy nie ma nic 
wspólnego z czasem i przestrzenią. Możesz teraz proklamować miłość 
i pokój. Bóg jest wiecznym TERAZ. Nie musisz czekać na pokój,  
radość czy uzdrowienie. Wszystkie te Boskie przymioty są obecne  
w tobie i kiedy proklamujesz swoje dobro, Duch odpowiada na twoje 
pragnienie. Przestań odkładać swoje dobro na nieokreślone „póź-
niej”.

7 Oto nadchodzi z obłokami, 	
i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. 	
I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. 	
Tak: Amen.

Znaczenie tego wersetu jest jasne: nie jesteśmy w stanie dostrzec,  
w jaki sposób działa nasza podświadomość, nie widzimy jej pracy. Jest 
ona dla nas jak obłok, a z obłoku pada deszcz. Gdy twoja podświado-
mość zostanie wypełniona gorącym pragnieniem, albo gdy osiągniesz 
swego rodzaju punkt przekonania, twój głębszy umysł odpowie pro-
jekcją konkretnych okoliczności czy doświadczenia. To, co zostanie 
złożone w twej podświadomości, zostanie z czasem wyrażone na ekra-
nie przestrzeni.

8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, 	
Który jest, Który był i Który przychodzi, 	
Wszechmogący.
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JESTEM czy Bóg jest początkiem i końcem. W prostym codziennym 
języku początkiem wszystkiego jest twoje pragnienie, idea, myśl lub 
cel. Innymi słowy gdy stajesz się świadomy jakiegoś pragnienia  
w swym umyśle, to pozostajesz w stanie Alfa, czyli na początku. Two-
je pragnienie ukryte jest w obłoku, z czego wynika, że nie wiesz, w jaki 
sposób je urzeczywistnić. Gdy odczujesz, że Bóg-Mądrość ukryty  
w twej podświadomości działa, wtedy masz pewność, że doprowadzi 
do spełnienia twojego pragnienia w sposób, którego nie znasz. To 
prawda, że początek jest żołędziem, a koniec dębem, ale prawdą jest 
również, że całe drzewo jest już w jakiś sposób ukryte w żołędziu. 
Początek, Alfa, jest twoją ideą, a koniec, Omega, jej urzeczywistnie-
niem. Gdy pragnienie zostanie posiane na żyznej glebie twojego umy-
słu, będzie się najpierw rozwijało w ciemności, a potem uzewnętrzni  
w obiektywnym doświadczeniu.

9	 Ja,	Jan,	wasz	brat		
i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Je-
zusie,		
byłem na wyspie, zwanej Patmos, 	
z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. 

Jan jest typem umysłu, który zawsze siebie przekracza; jest obrazem 
człowieka, który nieustannie otwiera się na duchowe wartości. Ucisk 
oznacza cierpienie. Tak naprawdę to twoje pragnienie jest owym uci-
skiem, ponieważ gdybyś był świadomy swojego pragnienia, tobyś nie 
cierpiał. Cierpienie znika, gdy odrzucamy nasze próżne opinie i błędne 
wierzenia, a na tronie swego umysłu stawiamy prawdy duchowe. Być 
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uczestnikiem ucisku znaczy być poddawanym próbie, podczas której 
oddzielamy samych siebie od tego, co nas krępuje i ogranicza.

Zmianie towarzyszą skurcze porodowe, ponieważ zanim coś się 
narodzi, coś musi umrzeć. Zanim coś zostanie stworzone, coś musi 
ulec destrukcji. Gdy modlisz się o coś, z czym masz często do czynie-
nia, to najczęściej zanim modlitwa zostanie wysłuchana, sprawy przy-
bierają gorszy obrót. To jest proces oczyszczenia, podczas którego 
stare stany świadomości ulegają dezintegracji. Towarzyszy temu pew-
nego rodzaju „ból”, którym jest ogólny zamęt. To dobry znak, ponie-
waż wskazuje na nowy stan, który się rodzi. Przypomina to wiosenne 
porządki, gdy gospodyni wyrzuca z domu mnóstwo rupieci.

Wyspa Patmos oznacza wyciszenie twojego umysłu i mentalne 
przylgnięcie do Boga. Pozostajesz na wyspie otoczonej przez wodę,  
a to znaczy, że podtrzymujesz mocne przekonanie i wiarę w Boga, 
który pozostaje nieporuszony. Jesteś przekonany, że to, co kontemplu-
jesz w głębi swojego umysłu, urzeczywistni się. Twoje emocje są wyci-
szone, ponieważ znalazłeś odpoczynek w kontemplacji mentalnych  
i duchowych praw, wykraczających poza zewnętrzne fenomeny.

Jesteś na wyspie, zwanej Patmos, gdy zamykasz drzwi swoich zmy-
słów i zwracasz się do Boga obecnego w swoim wnętrzu, proklamując, 
że Bóg, który obdarzył cię konkretnym pragnieniem, jest tym samym 
Bogiem, który owo pragnienie doprowadzi do spełnienia. Odczuwaj 
rzeczywistość swojego pragnienia i raduj się jego spełnieniem. Myśli 
są rzeczami, co znaczy, że idee się urzeczywistniają. To, co czujemy, 
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przyciągamy i staje się to, co kontemplujemy. Gdy znamy te proste 
prawdy i ich następstwa, możemy udać się na wyspę Patmos w przeko-
naniu, że to, o co się modlimy, już istnieje w Nieskończonym Umyśle.

10 Doznałem zachwycenia w dzień Pański 	
i posłyszałem za sobą potężny głos 	
jak gdyby trąby 

11 mówiącej: 	
„Co widzisz, napisz w księdze 	
i poślij siedmiu Kościołom: 	
do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii 	
i Laodycei”. 

Dzień Pański jest wtedy, gdy światło i inteligencja Boga oświetlają twój 
umysł, gdy wiesz, że twoja świadomość jest Bogiem i że On jest jedyną 
Kreatywną Mocą w świecie. Zachwycenie oznacza uczucie i wewnętrz-
ne ożywienie, a także entuzjazm. Jesteś zachwycony, gdy myślisz  
o Bogu jako istocie bez formy, bez twarzy, jako o Bezkresnej Świado-
mości w tobie, wiedząc, że jest on Jedyną Obecnością i Jedyną Mocą. 
Jeśli modlisz się w związku z określonym problemem, staraj się odczu-
wać radość z wysłuchanej modlitwy. Głos, który słyszysz, jest dźwię-
kiem wysłuchanej modlitwy. Jest to głos intuicji i oznacza modlitwę 
pochodzącą z wnętrza. Czasami idea czy spontaniczna odpowiedź 
„wyskakuje” spontanicznie z twojego umysłu jak grzanka z tostera.

W wersecie jedenastym jest mowa o twojej podświadomości,  
w której zawsze zapisujesz swoje nawykowe myśli, uczucia, wierzenia 
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i reakcje. Cokolwiek uznajesz za prawdziwe wewnątrz, to wyrażasz na 
zewnątrz. Subiektywny umysł przyjmuje impresje od umysłu świado-
mego, który jest „pisarzem” i idee odciśnięte w podświadomości stają 
się formą, funkcją i doświadczeniem. Kościoły w Efezie, Smyrnie  
i Pergamonie to kościoły w Azji, zaś Azja oznacza „wschód”, „świt”, to, 
co wewnątrz, i to, co duchowe. To Duch wewnątrz ciebie, twoja świa-
domość przenikającej cię Boskiej Obecności, która jest tutaj wyrażona 
we wschodniej symbolice. Wszystkie religie mają swój początek  
w Azji, która jest symbolem Nieskończonej Inteligencji i Mądrości 
Bożej, ukrytej w podświadomości wszystkich ludzi.

Zanim rozważymy znaczenie siedmiu Kościołów, musimy zrozumieć 
znaczenie słowa Kościół. Otóż prawdziwy Kościół jest świadomością 
człowieka, z której pochodzą wszelka mądrość i siła, której potrzebuje 
on do tego, by wyrazić się na najwyższym poziomie. Kościół w biblij-
nym rozumieniu to nie żadna sekta czy denominacja, lecz zespół du-
chowych idei w jednostkowej świadomości.

Posłać wiadomość do siedmiu Kościołów znaczy uformować nowy po-
ziom świadomości, czy też nowe mentalne nastawienie. Człowiek musi 
w Bogu uznać Ducha i pozostawać z Nim w przyjacielskiej relacji. 
Kościół jest mentalną i duchową świadomością Prawdy, która jest przez 
nas stopniowo przyswajana.

Rzesze ludzi dosłownie odczytują Biblię, zamiast skupić się na jej 
wewnętrznym znaczeniu. Przeróżne formuły, ceremonie, liturgie  
i rytuały są symbolami wewnętrznych procesów i duchowego wzrostu. 


