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Gra

Wi�kszo�	 ludzi uwa�a, �e �ycie jest walk�, cho	 nie jest ono
walk�, lecz gr�.

Tej gry nie mo�na jednak wygra	 bez znajomo�ci ducho-
wego prawa, a Stary i Nowy Testament przedstawiaj� zasady gry
w niezwykle jasny sposób. Jezus Chrystus naucza�, �e ta wspa-
nia�a gra polega na dawaniu i otrzymywaniu.

„Kobieta zbiera to, co posia�a”. To oznacza, �e cokolwiek
wysy�a �wiatu lub czyni, to do niej powróci; otrzyma to, co
sama da�a.

Je�li sieje nienawi�	, zbierze nienawi�	; je�li sieje mi�o�	,
zbierze mi�o�	; je�li krytykuje, spotka si� z krytyk�; je�li k�amie,
zostanie ok�amana; je�li oszukuje, zostanie oszukana. Jezus uczy
nas tak�e, �e nasza wyobra�nia odgrywa kluczow� rol� w grze
�ycia.

„Z ca�� pilno�ci� strze� swego serca (lub wyobra�ni), bo
�ycie ma tam swoje �ród�o”. (Ksi�ga Przys�ów 4,23)

To oznacza, �e cokolwiek kobieta sobie wyobra�a, pr�dzej
czy pó�niej materializuje si� w jej �yciu. Zna�am kobiet�,
która ba�a si� pewnej choroby. To by�a rzadka choroba i trudno
by�o si� ni� zarazi	, lecz ona ci�gle j� sobie wyobra�a�a i czyta�a
o niej, a� choroba ujawni�a si� w jej organizmie. Ta kobieta
umar�a, poniewa� pad�a ofiar� w�asnej wypaczonej wyobra�ni.
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Dlatego, aby zwyci��y	 w grze �ycia, musimy wy	wiczy	
nasz� wyobra�ni�. Osoba obdarzona wyobra�ni�, która nauczy�a
si� tworzy	 jedynie pozytywne obrazy, urzeczywistnia „ka�de
s�uszne pragnienie swojego serca” — pragnienie zdrowia, bo-
gactwa, mi�o�ci, przyjació�, doskona�ego samospe�nienia, naj-
wy�szych idea�ów.

Wyobra�ni� okre�la si� jako „no�yczki umys�u”, które dzie�
po dniu wycinaj� pojawiaj�ce si� w nim obrazy i pr�dzej czy
pó�niej cz�owiek spotyka twory swojego umys�u w zewn�trz-
nym �wiecie. Grecy mawiali: „Poznaj siebie”.

Istniej� trzy sfery umys�u: �wiadomo��, pod�wiadomo�	 i nad-
�wiadomo��. Pod�wiadomo�	 to si�a bez kierunku. Podobnie
jak para lub elektryczno�	, wymaga indukcji i poddaje si� kie-
rownictwu. Cokolwiek kobieta intensywnie odczuwa lub �ywo
sobie wyobra�a, wywiera wp�yw na pod�wiadomo�	 i zostaje
urzeczywistnione w najdrobniejszych szczegó�ach.

Przyk�ad: Znam kobiet�, która w dzieci�stwie udawa�a, �e
jest wdow�. Przebiera�a si� w czarne ubrania i nosi�a d�ugi czar-
ny welon, a ludzie uwa�ali j� za pomys�ow� i zabawn�. Doros�a
i wysz�a za m�� za m��czyzn�, którego mocno kocha�a. Nie-
d�ugo potem jej m�� zmar� a ona nosi�a d�ugi, ci�gn�cy si� do
ziemi welon przez wiele lat. Jej obraz siebie jako wdowy wry� si�
w jej pod�wiadomo�	 i w odpowiednim czasie urzeczywistni�
si�, cho	 spowodowa�o to tylko spustoszenie.

�wiadomo�	 okre�la si� jako �miertelny lub przyziemny
umys�. To umys� ludzki, który widzi �wiat takim, jaki si� on
wydaje. Widzi �mier	, kl�ski, choroby, ubóstwo i ograniczenia
wszelkiego rodzaju i wp�ywa na pod�wiadomo�	.

Nad�wiadomo�	 to Umys� Boski w ka�dym cz�owieku i kró-
lestwo doskona�ych idei. W niej tkwi „doskona�y wzór” opisywa-
ny przez Platona, Boski Projekt; poniewa� istnieje Boski Projekt
dla ka�dego cz�owieka. „Masz swoje miejsce na ziemi, którego
nie mo�e zaj�	 nikt inny; misj� do wype�nienia, której nie
mo�e wype�ni	 nikt inny”.
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W nad�wiadomo�ci istnieje doskona�y obraz Boskiego Pro-
jektu. Zwykle w �wiadomo�ci pojawiaj� si� jego przeb�yski
w postaci nieosi�galnego idea�u — „czego�, co jest zbyt pi�kne,
aby by�o prawdziwe”.

W rzeczywisto�ci jest to prawdziwe przeznaczenie cz�owieka
(lub cel jego �ycia), którego przeb�yski pochodz� od Niesko�-
czonej Inteligencji tkwi�cej w cz�owieku.

Jednak wielu ludzi nie zna swojego prawdziwego przezna-
czenia i d��y do celów, które nie daj� im poczucia spe�nienia
i których osi�gni�cie przynosi im jedynie poczucie pora�ki
i niezadowolenia.

Przyk�ad: Pewna kobieta przysz�a do mnie i poprosi�a o mo-
dlitw�, aby wysz�a za pewnego m��czyzn�, w którym by�a
bardzo zakochana. (Nazywa�a go A. B.).

Odpowiedzia�am, �e to by�oby naruszeniem duchowego
prawa, ale pomodl� si�, aby znalaz�a w�a�ciwego m��czyzn�,
który zosta� wybrany dla niej przez Boga i nale�y do niej na mocy
Boskiego prawa.

Doda�am: „Je�li A. B. jest dla ciebie w�a�ciwym m��czy-
zn�, nie mo�esz go straci	, a je�li nim nie jest, znajdziesz in-
nego m��czyzn�”. Cz�sto widywa�a A. B., ale ich przyja�� nie
rozwija�a si� w po��danym przez ni� kierunku. Pewnego dnia
zadzwoni�a do mnie, mówi�c: „Wiesz, w ostatnim tygodniu A. B.
nie wydawa� mi si� ju� taki wspania�y”. Odpar�am: „Mo�e to
nie on, lecz inny m��czyzna zosta� ci przeznaczony przez Boga”.
Nied�ugo potem spotka�a innego m��czyzn�, który od razu si�
w niej zakocha� i powiedzia�, �e jest jego idea�em. Mówi� jej
wiele rzeczy, które zawsze pragn��a us�ysze	 od A. B.

„To by�o niesamowite”, stwierdzi�a i wkrótce odwzajem-
ni�a jego mi�o�	 i zupe�nie straci�a zainteresowanie A. B. Ta
historia pokazuje prawo substytucji. Niew�a�ciwa idea zosta�a
zast�piona w�a�ciw�, dlatego oby�o si� bez straty i wyrzecze�.

Jezus Chrystus powiedzia�: „Szukajcie wpierw królestwa
Bo�ego, a wszystko inne b�dzie wam dodane” i o�wiadczy�, �e
królestwo Bo�e jest w nas. To królestwo w�a�ciwych idei lub
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Boskiego Wzoru. Jezus Chrystus naucza�, �e s�owa odgrywaj�
kluczow� rol� w grze �ycia. „Bo na podstawie s�ów swoich b�-
dziesz usprawiedliwiony i na podstawie s�ów swoich b�dziesz
pot�piony”. Wielu ludzi �ci�gn��o na siebie nieszcz��cie po-
przez swoje puste s�owa.

Przyk�ad: Pewna kobieta spyta�a mnie kiedy�, dlaczego
�yje w biedzie i niedostatku. W przesz�o�ci mia�a dom i otacza�y
j� pi�kne rzeczy, lecz zm�czona prowadzeniem domu cz�sto
powtarza�a: „Mam do�	 tych wszystkich rzeczy. Chcia�abym
zamieszka	 w przyczepie”. Teraz mieszkam w przyczepie”, do-
da�a. Ta kobieta sama wmówi�a sobie przyczep�. Pod�wiado-
mo�	 nie ma poczucia humoru i ludzie cz�sto przez �arty do-
znaj� nieprzyjemnych do�wiadcze�.

Przyk�ad: Kobieta, która mia�a du�o pieni�dzy, cz�sto �arto-
wa�a, �e musi przygotowa	 si� na �ycie w przytu�ku. Po kilku
latach znalaz�a si� w n�dzy, gdy� tworzone przez ni� obrazy
niedostatku i ogranicze� wp�yn��y na jej pod�wiadomo�	. Na
szcz��cie to prawo dzia�a w obie strony i mo�na zamieni	 nie-
dostatek w obfito�	.

Przyk�ad: Pewnego upalnego letniego dnia przysz�a do mnie
kobieta, która chcia�a, abym pomog�a jej osi�gn�	 dobrobyt.
By�a wyczerpana, przygn�biona i zniech�cona. Powiedzia�a,
�e ma przy sobie tylko osiem dolarów. Odpar�am: „Dobrze. Po-
b�ogos�awimy te osiem dolarów i rozmno�ymy je tak, jak Jezus
Chrystus rozmno�y� chleb i ryby”, poniewa� On uczy� nas, �e
ka�dy ma moc b�ogos�awienia i rozmna�ania, uleczania i osi�-
gania dobrobytu.

Zapyta�a mnie: „Co mam dalej robi	?”. „Pos�uchaj g�osu
intuicji”, poradzi�am jej. „Czy masz jakie� przeczucie, �eby co�
zrobi	 albo gdzie� pojecha	?”. Intuicja to nauka p�yn�ca z wn�-
trza duszy. To niezawodny przewodnik kobiety. Szerzej omówi�
jej dzia�anie w nast�pnym rozdziale.

Kobieta odpowiedzia�a: „Nie wiem. Mam przeczucie, �eby
wróci	 do domu rodzinnego. Wystarczy mi pieni�dzy na bilet
lotniczy”. Jej dom znajdowa� si� w odleg�ym mie�cie i rozum
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podpowiada� jej: „Zosta� w Nowym Jorku, znajd� prac� i za-
rób troch� pieni�dzy”. „A wi�c wracaj do domu”, odpar�am.
„Nigdy nie lekcewa� przeczucia”. Wypowiedzia�am nast�pu-
j�c� modlitw� w jej imieniu: „Niesko�czony Duchu, obdarz
_______ obfito�ci�. Jest ona nieodpartym magnesem przyci�-
gaj�cym wszystko, co jej si� nale�y na mocy Boskiego Prawa”.
Poleci�am jej tak�e ci�gle odmawia	 t� modlitw�. Natychmiast
wróci�a do domu. Pewnego dnia natkn��a si� na star� przyja-
ció�k� rodziny. Dzi�ki niej otrzyma�a w cudowny sposób kilka
tysi�cy dolarów. Cz�sto mówi�a mi potem: „Opowiedz lu-
dziom o kobiecie, która przysz�a do ciebie z o�mioma dolarami
i przeczuciem”.

Przed ka�d� kobiet� otwieraj� si� nieograniczone zasoby, lecz
mo�na uzyska� do nich dost�p tylko poprzez pragnienie, wiar�
lub modlitw�. Jezus Chrystus wyra�nie zaznaczy�, �e to Ty
musisz zrobi	 pierwszy krok.

„Pro�cie, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, ko�aczcie,
a otworz� wam”. (Mt 7,7)

W Pi�mie �wi�tym czytamy: „Rozkazujcie Mi co do dzie�a
r�k moich”. Niesko�czona Inteligencja, Bóg, jest zawsze gotowa
spe�ni	 nasze najb�ahsze i najwa�niejsze ��dania.

Ka�de pragnienie niewypowiedziane lub niewyra�one jest
��daniem. Cz�sto dziwimy si�, kiedy nasze �yczenie zostaje
nagle spe�nione.

Przyk�ad: Przed �wi�tami Wielkanocnymi widzia�am
w oknach kwiaciarni wiele pi�knych drzewek ró�anych. Chcia-
�am dosta	 takie drzewko i przez chwil� zobaczy�am je oczami
wyobra�ni, w drzwiach mojego domu. Nadesz�a Wielkanoc,
a wraz z ni� pi�kne drzewko ró�ane. Nast�pnego dnia podzi�-
kowa�am za nie mojej przyjació�ce i powiedzia�am jej, �e spe�-
ni�a moje marzenie.

Odpowiedzia�a: „Nie wysy�a�am ci drzewka ró�anego. Wy-
s�a�am ci lilie!”. Kwiaciarka pomyli�a zamówienia i wys�a�a mi
drzewko ró�ane tylko dlatego, �e uruchomi�am prawo duchowe
i musia�am dosta� drzewko ró�ane.
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Jedynie l�k i w�tpliwo�ci uniemo�liwiaj� kobiecie osi�gni�cie
najwy�szych idea�ów i spe�nienie ka�dego s�usznego pragnie-
nia jej serca. Kiedy kobieta pragnie czego� bez zamartwiania si�,
jej ka�de pragnienie zostaje natychmiast urzeczywistnione.
W nast�pnym rozdziale bardziej szczegó�owo wyja�ni� naukow�
przyczyn� tego fenomenu i przedstawi� sposoby usuni�cia l�ku
ze �wiadomo�ci. Twoi jedyni wrogowie to l�k przed niedostat-
kiem, l�k przed strat� i poczucie niepewno�ci w jakiej� sferze
�ycia. Jezus Chrystus pyta�: „Czemu boja�liwi jeste�cie, ma�ej
wiary?” (Mt 8,26). Musimy zast�pi	 l�k wiar�, poniewa� l�k
jest odwróceniem wiary; to wiara w z�o zamiast dobro.

Celem gry �ycia jest wyra�ne zobaczenie dobra i usuni�cie
z umys�u jakichkolwiek obrazów z�a. Nale�y to zrobi	, wp�y-
waj�c na pod�wiadomo�	 wizjami dobra. Pewna b�yskotliwa
kobieta, która osi�gn��a ogromny sukces, powiedzia�a mi, �e
w jednej chwili zupe�nie wymaza�a l�k ze swojej �wiadomo�ci
po przeczytaniu napisu wisz�cego na �cianie pokoju. Zobaczy�a
zapisane wielkimi literami zdanie: „Po co si� zamartwia�? To
prawdopodobnie nigdy si� nie zdarzy”. Te s�owa trwale wry�y si�
w jej pod�wiadomo�	 i teraz ta kobieta �ywi silne przekonanie,
�e tylko dobro mo�e pojawi	 si� i urzeczywistni� w jej �yciu.

W nast�pnym rozdziale omówi� ró�ne metody wp�ywania
na pod�wiadomo�	. Pe�ni ona funkcj� wiernego s�ugi ka�dego
cz�owieka, lecz nale�y wydawa	 jej w�a�ciwe polecenia. Ko-
bieta zawsze ma przy sobie cichego s�uchacza — swoj� pod-
�wiadomo�	.

Wszystkie s�owa i my�li wywieraj� wp�yw na pod�wiado-
mo�	 i zostaj� urzeczywistnione w najdrobniejszych szczegó�ach.
Przypomina to piosenkark� nagrywaj�c� piosenk�. Wszystkie
nuty i tony jej g�osu zostaj� zarejestrowane. Nawet jej kaszel
i wahanie zostaj� zarejestrowane. Usu�my wi�c z pod�wia-
domo�ci wszystkie z�e zapisy, których nie chcemy d�u�ej prze-
chowywa	, i stwórzmy w ich miejsce nowe i pi�kne.

Z przekonaniem wypowiedz na g�os nast�puj�ce s�owa:
„Teraz wymazuj� i usuwam z mojej pod�wiadomo�ci (tymi



Gra

– 13 –

s�owami) wszystkie nieprawdziwe zapisy. Rozp�ywaj� si� w ni-
co�	, poniewa� stanowi� wytwór mojej pustej wyobra�ni. Teraz
tworz� doskona�e zapisy dzi�ki Chrystusowi, który jest we mnie
— zapisy Zdrowia, Bogactwa, Mi�o�ci i Doskona�ego Samospe�-
nienia”. To kwadrat �ycia, uwie�czenie gry.

W kolejnych rozdzia�ach poka�� Ci, jak mo�esz zmieni�
swoje �ycie, zmieniaj�c swoje s�owa. Ka�da kobieta, która nie
zna mocy s�owa, jest zacofana.

„�ycie i �mier� s� w mocy j�zyka”.
(Ksi�ga Przys�ów 18,21)




