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System Uniwersalnego Klucza był fenomenem swego czasu, wznosząc autora Charlesa F. 
Haanela tak do wielkiej sławy jak i znaczącej fortuny. 

System Uniwersalnego Klucza dokumentuje szczegółowo nie tylko metody ale i naukowe 
podstawy tych metod, które doprowadziły Haanela na wyjątkowo wysoki poziom sukcesu 
jako przedsiębiorcy, autora oraz mentora najlepiej prosperujących ludzi interesu. 

Przyswój sobie ten niezwykły system a poznasz sekret, sekret myśli jako kreatywnej energii, 
jako moc, jako System Uniwersalnego Klucza do Twojego własnego rozwoju. Przeznacz sobie 
tydzień na każdą sekcję, przemyśl i przeczytaj jeszcze raz, buduj swoją siłę koncentracji i 
wizualizacji tydzień po tygodniu aż do poziomu, że będziesz mógł realizować swoje 
pragnienia z szybkością światła. 

Wprowadzenie 

Natura zmusza nas wszystkich do przejścia przez życie. Nie możemy stać w miejscu wbrew 
temu jakkolwiek byśmy sobie tego nie życzyli. Każda prawidłowo myśląca osoba nie chce po 
prostu wegetować jak roślina, ale chce się również rozwijać i ulepszać tak mentalnie jak i 
fizycznie. 

Taki rozwój można osiągnąć jedynie przez poprawę jakości procesów myślowych i w 
konsekwencji naszych ideałów, działań i warunków otoczenia. Dlatego też studiowanie 
twórczych procesów myślenia i ich wykorzystania w życiu ma bardzo duże znaczenie dla 
każdego z nas. Ta wiedza jest środkiem za pomocą którego ewolucja ludzkiego życia na ziemi 
może być przyspieszona i podniesiona na wyższy poziom. 

Ludzkość gorliwie poszukuje Prawdy i zgłębia każdą możliwość prowadzącą do niej. W tym 
procesie powstało wiele specjalistycznej literatury, która swoim zakresem obejmuje całą 
gamę myśli od trywialnych do wysublimowanych – od wróżbiarstwa, poprzez wszystkie 
filozofie aż do ostatecznej Prawdy w Systemie Uniwersalnego Klucza. 

System Uniwersalnego Klucza (SUK) jest przedstawiany światu jako możliwość dostania się 
do wspaniałej Kosmicznej Inteligencji i wyciągania z niej to co koresponduje z ambicjami i 
aspiracjami każdego czytelnika. Każda rzecz i instytucja, którą widzimy wokół nas i która 
została stworzona przez ludzkie działanie, musiała najpierw powstać jako myśl w jakimś 
ludzkim umyśle. Myśl taka jest konstruktywna. Ludzka myśl jest duchową mocą kosmosu 
działającą poprzez jego stworzenie – ludzką istotę. System Uniwersalnego Klucza instruuje 
czytelników jak wykorzystać tę moc, jak ją wykorzystać i konstruktywnie i kreatywnie. Rzeczy 
i warunki których pożądamy, a które stały się rzeczywistością musimy najpierw stworzyć w 
myślach. System Uniwersalnego Klucza wyjaśnia i prowadzi nas przez ten proces. 

System Uniwersalnego Klucza został opublikowany w formie kursu korespondencyjnego w 
postaci 24 lekcji, dostarczanych studentom przez 24 tygodnie. Czytelnik, który teraz 
otrzymuje pełne 24 lekcje w jednym egzemplarzu musi się ustrzec przed przeczytaniem tego 
jak noweli, ale powinien ją potraktować jak kurs. Czytelnik powinien konsekwentnie 
studiować rozdział po rozdziale czytając kilkakrotnie każdy z nich, ale ograniczając się do 
jednego rozdziału tygodniowo. W przeciwnym razie późniejsze rozdziały zostaną źle 



zrozumiane i poświęcony czas okaże się zmarnowany. Użyty zgodnie z instrukcją System 
Uniwersalnego Klucza stworzy z czytelnika lepszą osobowość i wyposaży go w nową moc do 
osiągania każdego osobistego celu z nową zdolnością cieszenia się pięknem życia. 

Przedmowa 

Niektórzy ludzie osiągają sukces, siłę, zdrowie, przy bardzo małym wysiłku, inni z kolei muszą 
to zdobywać z ogromnymi trudnościami a jeszcze innym nie udaje się zrealizować ambicji, 
pragnień i ideałów. 

Dlaczego tak jest? Dlaczego jedni osiągają swoje ambicje bez trudu, inni z trudem a jeszcze 
inni w ogóle? Różnica nie może być fizyczna, ponieważ w przeciwnym razie perfekcyjny 
fizycznie człowiek osiągałby największe sukcesy. Różnica musi w takim razie być duchowa – 
musi tkwić w umyśle; zatem umysł musi być siłą sprawczą, musi stanowić jedyną różnicę 
pomiędzy ludźmi. To umysł jest zatem tym, który pokonuje zewnętrzne ograniczenia i każdą 
inną przeszkodę na drodze człowieka. 

Gdy twórcza moc myśli zostanie w pełni zrozumiana, efekty tego będą zdumiewające. Takie 
rezultaty jednak nie mogą być zapewnione bez właściwego przygotowania, pilności i 
koncentracji. Odkryjecie, że prawa rządzące mentalnym i duchowym światem są tak stałe i 
bezbłędne jak w świecie materialnym. Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty należy znać te 
prawa i konsekwentnie według nich postępować. 

Prawidłowe stosowanie się do tych praw doprowadzi do pożądanych rezultatów z 
niezmienną precyzją. Kto nauczy się, że moc pochodzi z wewnątrz odkryje, że jest słaby tylko 
dlatego, że polega na pomocy z zewnątrz, a ten kto bez wahania podąży za swoją myślą, 
skoryguje się natychmiast, stanie wyprostowany, przyjmie postawę dominującą, i zacznie 
osiągać wymarzone rezultaty. 

Jest oczywiste zatem, że ci którzy nie będą dogłębnie badać i wykorzystywać postępów nauki 
jakie się dokonały, pozostaną daleko z tyłu tak jak ci, którzy odrzucili korzyści płynące ze 
zrozumienia praw elektryczności. 

Oczywiście, umysł tworzy negatywne warunki tak samo chętnie jak i pozytywne. Kiedy 
świadomie bądź nieświadomie uzmysławiamy sobie każdy rodzaj niedostatku, ograniczeń i 
dysonansu, to właśnie my takim myśleniem tworzymy sobie te warunki; to jest to, co wielu 
ludzi robi nieświadomie cały czas.   

To prawo tak i jak każde inne prawo jest wspólne dla wszystkich, jest w ciągłym działaniu i 
przynosi każdemu dokładnie to co sam stworzył, innymi słowy - „Jak sobie pościelisz tak się 
wyśpisz”. 

Zasobność przeto zależy od uznania praw Zasobności i faktu, że Umysł jest nie tylko twórcą, 
ale jedynym twórcą wszystkiego co istnieje. Z całą pewnością nic nie może powstać zanim 
nie odkryjemy, że to może powstać i podejmiemy odpowiedni wysiłek. Nie ma obecnie 
więcej elektryczności na świecie niż było pięćdziesiąt lat temu, ale zanim ktoś nie rozpoznał 
prawa, dzięki któremu elektryczność może nam służyć nie mogliśmy z niej skorzystać; teraz, 
gdy to prawo jest zrozumiane, praktycznie cały świat został przez nie oświetlony. Wracając 
do prawa Zasobności; skorzystają z prawa Zasobności i będą czerpać korzyści tylko ci, którzy 
uznają to prawo i działać będą w harmonii z nim. Naukowy duch dominuje obecnie na 
każdym polu wysiłków, relacje przyczynowo skutkowe nie są już obecnie ignorowane. 



Odkrycie omawianego prawa wyznacza epokę w rozwoju ludzkości. Prowadzi do eliminacji 
elementów niepewności i chimeryczności w ludzkim życiu zastępując prawem tzw. „zdrowy 
rozsądek” i przeświadczenie. Człowiek teraz rozumie, że każdy rezultat ma swoją adekwatną 
określoną przyczynę, tak więc, gdy mamy pożądany cel to dążymy do warunków dzięki 
którym sami będziemy mogli go osiągnąć. Podstawą dla wszystkich praw było odkrycie 
indukcyjnego rozumowania wywodzącego się z porównania niezależnych przypadków 
jednych z drugimi aż do powstania wspólnego wskaźnika dla nich wszystkich. 

To jest ta metoda studiów, której cywilizowane narody zawdzięczają dużą część swojego 
dobrobytu, która stanowi wartościową część ich wiedzy; która wydłużyła życie, zmniejszyła 
ból, przekroczyła rzeki, rozjaśniła noc splendorem dnia, rozszerzyła pole widzenia, 
przyspieszyła ruch, zlikwidowała dystanse, ułatwiła kontakty, umożliwiła ludziom zejście na 
dno morza i wzniesienie się w powietrze. Co zastanawia to, że ludzie starają się dostosować 
dar tego systemu studiowania do ich metod myślenia. A więc, gdy staje się oczywiste, że 
określone rezultaty wynikają z określonej metody myślenia to pozostaje tylko zakwalifikować 
te rezultaty. 

Jest to metoda naukowa, i jest to jedyna metoda, która pozwala nam posiadać poziom 
wolności, który postrzegamy jako nasze niezbywalne prawo. Ponieważ ludzie czują się 
pewnie w domu i w świecie tylko wtedy, gdy społeczna gotowość zapewnia rosnącą jakość 
służby zdrowia, zakumulowaną wydajność publicznego i prywatnego biznesu każdego 
rodzaju, ciągły rozwój w nauce i sztuce jako całości i zwiększające się usiłowania by społeczny 
rozwój koncentrował się na poprawie życia, tak indywidualnego jak i zbiorowego, a nauka, 
sztuka i etyka na wskazywaniu kierunku i kontroli jego utrzymania. 

SUK bazuje na absolutnie naukowej prawdzie i ujawnia drzemiące możliwości w każdym z 
nas i pokaże jak one mogą być przekute w działania by zwiększyć zasób naszej efektywności, 
przynieść nam dodatkową energię, wnikliwość, wigor i mentalną elastyczność. Kto zdobędzie 
wiedzę i zrozumie umysłowe prawa, które zostały ujawnione, wejdzie w posiadanie zdolności 
zabezpieczenia rezultatów dotychczas niewyobrażalnych i przynoszących nagrody trudne do 
opisania słowami. 

SUK wyjaśnia prawidłowe użycie obydwu aspektów natury umysłu: odbiorczej i aktywnej. 
SUK poinstruuje jak rozpoznawać okazje, szanse; znacznie zwiększy siłę rozumowania i moc 
poznawczą oraz nauczy kultywować użyteczność wyobraźni, pragnień, oraz daru intuicji. SUK 
daje inicjatywę, wytrwałość w dążeniu do celu, mądrość wyboru, inteligentne zrozumienie i 
prawdziwą radość z życia i osiągania jego wyższych poziomów. 

SUK uczy jak wykorzystać Moc Umysłu, prawdziwą Moc Umysłu, nie zamienników i 
wypaczeń; SUK nie ma nic wspólnego z hipnozą, magią czy jakimikolwiek mniej czy bardziej 
fascynującymi oszustwami, które prowadzą do myślenia, że można osiągnąć coś za nic. SUK 
kultywuje i rozwija zrozumienie, które pozwoli Ci kontrolować swoje ciało a wskutek tego i 
zdrowie. SUK usprawnia i wzmacnia pamięć. SUK rozwija wnikliwość, taką bardzo rzadką 
wnikliwość, która wyróżnia każdego biznesmena sukcesu, taką która pozwala zobaczyć 
zarówno możliwości jak i trudności w każdej sytuacji, taką która pozwala dostrzec szanse tuż 
na wyciągnięcie ręki, taką która pozwoli z sytuacji bez wyjścia wyciągnąć namacalne 
rezultaty. 

SUK rozwija Moc Umysłu co oznacza, że inni instynktownie postrzegają ciebie jako osobę 
silną, z charakterem – takim, że inni chcą robić to co Ty chcesz, aby oni robili; to oznacza, że 
Ty przyciągasz ludzi i rzeczy do siebie; oznacza, że jesteś tym na którego wołają „szczęściarz”, 



że okoliczności same z siebie sprzyjają Tobie, a to oznacza, że pojmujesz fundamentalne 
prawa natury i współdziałasz z nimi w harmonii, że jesteś zestrojony z Nieskończonością, że 
rozumiesz Prawo Przyciągania, naturalne prawo wzrostu, oraz psychologiczne prawa od 
których zależą wszystkie korzyści dla świata społecznego i biznesu. 

Moc Umysłu jest mocą twórczą, daje ci możliwość tworzenia dla siebie, co nie oznacza 
odbierania czegokolwiek innym. Natura nigdy nie działa w ten sposób. Natura sprawia, że 
pojawiają się dwa źdźbła trawy, gdzie uprzednio było jedno, i Moc Umysłu umożliwia 
ludziom osiągnięcie tego samego. 

SUK rozwija wnikliwość i mądrość, zwiększoną niezależność, zdolność i dyspozycyjność do 
bycia pomocnym. SUK niszczy brak zaufania, depresję, lęk, melancholię, i każdą formę 
ograniczeń i słabości włączając w to ból i choroby; wskrzesza pogrzebane talenty, wzmacnia 
inicjatywę, siłę, energię, witalność – rozbudza poczucie piękna w sztuce, literaturze i nauce. 

SUK zmieniło życie tysięcy mężczyzn i kobiet, zastępując określone wcześniej zasady 
niepewnych i mętnych metod oraz reguł fundamentem, na którym każdy system 
efektywności winien spoczywać. 

SUK uczy właściwych zasad oraz sugeruje metody praktycznego zastosowania owych zasad; i 
to właśnie wyróżnia kurs SUK od każdego innego kursu, ucząc, że jedyna możliwa wartość 
określonych reguł i zasad tkwi w możliwościach ich praktycznego zastosowania. Wielu czyta 
książki całe swoje życie, uczestniczy w szkoleniach i seminariach nie czyniąc żadnego postępu 
w demonstrowaniu wartości wymaganych zasad. SUK wskazuje metody, dzięki którym 
wartość poznanych i nauczonych reguł można użyć i wykorzystać w codziennym życiu. 

Nastąpiła zmiana w myśleniu w naszym świecie. Ta zmiana po cichu zachodzi w naszym 
wnętrzu i jest najważniejszą zachodzącą zmianą w dziejach świata od upadku pogaństwa. 
Obecna rewolucja w opinii ludzi wszystkich klas społecznych, zarówno tych najwyższych 
najbardziej kulturalnych jak i klasy pracującej, jest nieporównywalna w historii świata. Nauka 
ostatnio dokonała ogromnych odkryć, odsłoniła nieskończoność zasobów, odsłoniła 
olbrzymie możliwości i siły, tak że ludzie nauki coraz częściej wahają się czy mogą być 
pewnymi niektórych teorii bądź czy ich nie wykluczać, i tak rodzi się nowa cywilizacja. 
Kajdany tradycji zostały przetopione, a powstały żużel materializmu został przetrawiony, i w 
ten sposób myśl została uwolniona i prawda objawia się z zadziwiającą mnogością. 

Cały świat jest w przeddzień pozyskania nowej świadomości, nowej mocy w zasobach jakie 
posiada. Ostatni wiek przyniósł najbardziej zdumiewający postęp w świecie materialnym w 
historii. Obecny wiek przyniesie największy postęp w świecie mentalnym i duchowym1. 

Nauki fizyczne rozłożyły materię na molekuły, molekuły na atomy, atomy na energię. Sir 
Ambrosse Flemming, występując przed Royal Institution, przeistoczył energię w umysł, gdy 
powiedział: „Zasadniczo energia może w sposób dla nas niepojęty być demonstracją pracy 
Umysłu czy Woli”. 

Pomyślmy o najpotężniejszych siłach natury. W świecie skał i minerałów wszystko jest 
solidne i stałe. W świecie zwierząt i królestwie roślin wszystko podlega nieustannym 
zmianom, jest tworzone i odtwarzane. W atmosferze znajdziemy gorąco, światło i energię. 

                                                      
1
 Pamiętajmy, że było to pisane około 100 lat temu. Wejście w wiek XX, wielkie wynalazki i nowe myśli obudziły 

wtedy nadzieję i wyjątkowe ożywienie intelektualne. Podsumowując ten wiek, mimo dwóch strasznych wojen, 
musimy stwierdzić, że autor miał rację i został osiągnięty olbrzymi postęp (przypis – WL). 



Każda dziedzina staje się coraz bardzie wyszukana i uduchowiona, gdy przechodzimy granicę 
pomiędzy tym, co jest dla nas widoczne, a tym co jest niewidoczne, od pośledniości do 
subtelności, od niskiej do wysokiej potencjalności. Gdy osiągniemy to co jest niewidzialne 
odkryjemy energię w jej najczystszej postaci. 

Najpotężniejsze siły natury to siły niewidoczne, odkryjemy więc, że również dla człowieka 
najpotężniejszą siłą jest jego siła duchowa, a jedyną drogą do odkrycia i wykorzystania tej siły 
jest proces myślenia. Myślenie jest jedynym działaniem jakie posiada umysł, a myśl jest 
jedynym produktem myślenia. 

Dodawanie i odejmowanie są zatem umysłowymi czynnościami; rozumowanie jest procesem 
umysłowym; idee są umysłowymi koncepcjami; pytania są umysłowymi wyszukiwarkami i 
logiką, argument i filozofia są umysłową maszyną. 

Każda myśl uruchamia określoną tkankę, część mózgu, nerw bądź mięsień. To prowadzi do 
faktycznej zmiany fizycznej w konstrukcji tkanek. Zatem jest tylko niezbędne aby mieć 
określoną ilość myśli na dany temat, aby doprowadzić do pełnej zmiany w fizycznej 
organizacji człowieka. 

Jest to proces, dzięki któremu możemy przekuć porażkę w zwycięstwo. Możemy przekuć 
myśli w odwagę, siłę, inspirację, harmonię, zastępując myśli o porażce, pechu, 
ograniczeniach, i to te myśli stanowią korzenie, tkanka fizyczna ulega zmianie a osoby 
zaczynają postrzegać życie w nowym świetle, stare problemy przemijają, stare rzeczy 
zastępujemy nowymi, ludzie się odradzają, jest to odrodzenie duchowe, życie nabiera 
nowego znaczenia, ludzie są zrekonstruowani i wypełnieni radością, pewnością siebie i 
energią. Ludzie dostrzegają możliwości osiągnięcia sukcesu, na które wcześniej byli ślepi, 
dostrzegają możliwości o których istnieniu wcześniej nie mieli pojęcia. Myśl sukcesu, którą 
człowiek został zaimpregnowany promieniuje na osoby go otaczające, które pomagają mu 
przeć do przodu i w górę; człowiek sukcesu przyciąga do siebie kolejne okazje, a w wyniku 
tego zmienia się jego otoczenie; więc przez te proste myślowe ćwiczenia człowiek zmienia 
nie tylko siebie, ale całe swoje otoczenie, okoliczności oraz uwarunkowania. 

Zobaczysz, musisz zobaczyć, że jesteśmy świadkami świtu nowego dnia; że nadarzające się 
możliwości są tak wspaniałe, tak fascynujące, tak nieograniczone, że niemal wprawiają w 
osłupienie. Wiek temu każdy z wielolufowym pistoletem mógł unicestwić całe armie 
wyposażone w narzędzia wojenne wtedy w użyciu. Każdy człowiek z wiedzą o możliwościach 
zawartych w Systemie Uniwersalnego Klucza ma niewyobrażalną przewagę nad innymi. 

SUK - Część 1 

Chciałbyś mieć w życiu więcej mocy i być świadom tej mocy? Więcej zdrowia i być tego 
świadom? Więcej szczęścia i odczuwać to? Przeżywaj więc ducha tych rzeczy aż staną się 
prawnie Twoje i nikt nie będzie w stanie Ci ich odebrać, gdyż Człowiek może zarządzać nimi 
przy pomocy swojej wewnętrznej siły. 

Nie musisz zdobywać tej siły. Już ją masz. Chciałbyś jednak to rozumieć; chciałbyś to 
wykorzystywać i kontrolować; chciałbyś się tym zaimpregnować tak by móc iść do przodu i 
mieć cały Świat do swojej dyspozycji. Z upływem czasu jak zaczniesz nabywać rozpędu, jak 
Twoja inspiracja się pogłębi, gdy Twoje plany zaczną się krystalizować, zrozumiesz, że ten 
Świat to nie martwy stos z kamieni i drewna tylko żywa istota stworzona z bijących serc 
ludzkości! To jest istota pełna życia i piękna. 



Jest to oczywiste, że materiał tu przedstawiany wymaga zrozumienia, ale Ci którzy to 
zrozumieją będą zainspirowani nowym światłem, nową siłą, będą uzyskiwać każdego dnia 
więcej pewności i mocy, zrealizują swoje marzenia i nadzieje a ich życie nabierze głębszego i 
pełniejszego znaczenia niż uprzednio. 

A teraz, część pierwsza. 

1. To, że bogaty będzie jeszcze bogatszy to prawda a, że bieda prowadzi do większej biedy 
jest również prawdą. 

2. Umysł jest twórczy a uwarunkowania, środowisko i wszystkie doświadczenia w życiu są 
rezultatem naszego psychicznego nastawienia. 

3. Nastawienie umysłu zdecydowanie zależy od tego jak myślimy. Tak więc sekret całej siły, 
wszystkich osiągnięć zależy od naszej metody myślenia. 

4. Jest to prawdą, gdyż musimy wpierw „być” by móc „czynić”, możemy „czynić” tylko do 
poziomu kim „jesteśmy” a „jesteśmy” tacy jakie jest nasze „myślenie”. 

5. Nie możemy wyrazić mocy, której nie posiadamy. Jedyną możliwością zapewnienia 
posiadania mocy jest bycie wpierw tego świadomym, ale my nigdy nie będziemy świadomi 
mocy jeśli się nie nauczymy tego, że cała moc pochodzi z naszego „wewnątrz”. 

6. „Wewnątrz” jest cały świat – świat myśli, uczuć i mocy; światła, życia i piękna i chociaż 
niewidzialne, są to siły potężne. 

7. Świat Wewnątrz jest zarządzany umysłem. Gdy odkryjemy już ten świat to powinniśmy 
znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu, przyczynę każdego skutku; a jeśli ten świat 
Wewnątrz potrafimy kontrolować to wszystkie prawa posiadania mocy też znajdą się w 
naszym zasięgu kontroli. 

8. Świat Zewnątrz jest odbiciem świata Wewnątrz. Co występuje w Zewnątrz jest tym co 
znajdziemy Wewnątrz. Wewnątrz możemy znaleźć nieskończoną Mądrość, nieskończoną 
Moc, nieskończone Zapasy wszystkiego co jest konieczne, czekające na rozwój, wzrost i danie 
temu wyrazu. Jeśli potrafimy rozpoznać potencjał i możliwości ukryte w świecie Wewnątrz to 
one przybiorą formę w Zewnątrz. 

9. Harmonia świata Wewnątrz będzie odbita w świecie Zewnątrz przez harmonijne warunki, 
zgodne otoczenia, wszystko co najlepsze. Jest fundamentem zdrowia i niezbędną 
koniecznością dla wszystkich wielkości, wszystkich mocy, dla wszystkich osiągnięć, zdobyczy i 
sukcesów. 

10. Harmonia w świecie Wewnątrz oznacza zdolność kontroli naszych myśli i zdolność 
ustalenia wpływu różnych doświadczeń na nas. 

11. Harmonia w świecie Wewnątrz skutkuje optymizmem i bogactwem; bogactwo Wewnątrz 
powoduje bogactwo w Zewnątrz. 

12. Świat Zewnątrz jest odbiciem okoliczności i uwarunkowań świadomości Wewnątrz. 

13. Jeśli znajdziemy mądrość w świecie Wewnątrz musimy posiąść umiejętność dostrzegania 
tych wspaniałych możliwości, które są ukryte w tym świecie i zdobyć moc do realizacji tych 
możliwości w świecie Zewnątrz. 

14. Jeśli będziemy świadomi mądrości świata Wewnątrz to mentalnie posiądziemy tę 
mądrość a poprzez mentalne posiadanie będziemy mogli wziąć w posiadanie rzeczywistą 



moc i mądrość niezbędną do manifestacji tego co dla nas najważniejsze, dla naszego pełnego 
i harmonijnego rozwoju. 

15. Świat Wewnątrz jest praktycznym światem w którym wybitni ludzie generują odwagę, 
nadzieję, entuzjazm, pewność siebie, zaufanie i wiarę poprzez które zdobywają szczególną 
inteligencję posiadania wizji i praktyczne umiejętności jej urzeczywistnienia. 

16. Życie jest skończonością a nie narastaniem. To co przychodzi do nas w świecie Zewnątrz 
my już posiadamy w świecie Wewnątrz. 

17. Świadomość jest podstawą wszystkiego co posiadamy. Wszystkie korzyści są rezultatem 
skumulowanej świadomości. Wszystkie straty są rezultatem rozproszenia świadomości. 

18. Efektywność mentalna jest zależna od harmonii; dysonans oznacza dezorientację; 
dlatego też kto uzyskuje moc musi być w harmonii z Prawem Natury. 

19. Jesteśmy powiązani ze światem Zewnątrz przy pomocy obiektywnego rozumu. Mózg jest 
organem rozumu a mózgowo-rdzeniowy system nerwów umożliwia nam świadomą 
komunikację z każdą częścią naszego organizmu. Ten system nerwów odpowiada na każde 
odczucie światła, gorąca, zapachu, dźwięku i smaku. 

20. Kiedy rozum pracuje (myśli) prawidłowo, gdy rozumie prawdę, gdy myśli wysyłane 
systemem mózgowo-rdzeniowym do organizmu są konstruktywne to te odczucia są 
przyjemne i harmonijne. 

21. W rezultacie wbudowujemy w nasz organizm siłę, witalność i wszystkie pozostałe 
konstruktywne elementy. Z powodu tego samego obiektywnego rozumu jednak 
dopuszczamy do naszego życia udręki, choroby, niedostatki, ograniczenia i wszystkie formy 
rozdźwięków i nieharmonijności.  W takim razie to poprzez obiektywny rozum, poprzez 
nieprawidłowe myślenie, wchodzimy w związki z siłami destrukcyjnymi. 

22. Nasze powiązanie ze światem Wewnątrz odbywa się poprzez podświadomość. Splot 
słoneczny jest organem podświadomości; sympatyczny system nerwowy zawiaduje 
wszystkimi subiektywnymi uczuciami jak radość, strach, miłość, wzruszenie, oddychanie, 
wyobraźnia i wszystkie inne podświadome zjawiska. To poprzez podświadomość łączymy się 
z Wszechświatowym (Uniwersalnym) Umysłem i nieskończonymi konstruktywnymi siłami 
Wszechświata. 

23. Koordynacja tych dwóch ośrodków naszego istnienia i zrozumienie ich funkcji jest 
wielkim sekretem życia. Przy pomocy tej wiedzy możemy połączyć obiektywne i subiektywne 
umysły w świadomą współpracę i w ten sposób koordynować Skończoność z 
Nieskończonością. Przejmujemy kontrolę nad naszą przyszłością. Nie zależy ona od 
miłosierdzia kapryśnej i niepewnej siły zewnętrznej. 

24. Wszyscy się zgadzamy, że istnieje tylko jedna Zasada czy Świadomość ogarniająca cały 
Wszechświat, zajmująca całą przestrzeń i będąca w gruncie rzeczy tym samym w każdym 
punkcie jej obecności. To jest całość potęgi, całość mądrości i jest zawsze obecna. Wszystkie 
myśli i rzeczy są w Niej. To jest wszystko we wszystkim. 

25. Jest tylko jedna Świadomość we Wszechświecie zdolna do myślenia; a gdy myśli to jej 
myśli stają się dla niej obiektywnymi rzeczami. Jeśli ta Świadomość jest wszechobecna to 
musi być obecna również w każdym osobniku a każdy osobnik musi być manifestacją tej 
Wszechmocnej, Wszechwiedzącej i Wszechobecnej Świadomości. 



26. Ponieważ jest tylko jedna Świadomość we Wszechświecie, która może myśleć to 
konsekwencją jest, że Twoja świadomość musi być identyczna z tą Wszechświatową albo 
innymi słowami wszystkie umysły są jednym umysłem. Takiego wniosku nie da się uniknąć. 

27. Świadomość umieszczona w Twych komórkach mózgowych jest tą samą, która znajduje 
się w komórkach każdej innej jednostki. Każda jednostka jest indywidualizacją 
Powszechnego, Kosmicznego Umysłu. 

28. Powszechny Umysł jest statyczną bądź potencjalną energią; tak po prostu jest; może się 
wyrazić tylko poprzez jednostkę a jednostka może się wyrazić tylko poprzez Powszechny 
Umysł. One są tym samym. 

29. Zdolność myślenia jednostki jest jej możliwością działania w Powszechnym Umyśle i 
dawania temu wyrazu. Ludzka świadomość to zdolność człowieka do myślenia. Uważa się, że 
Umysł to subtelna forma energii statycznej z której powstaje działanie nazywane „myśl” i 
które jest dynamiczną fazą umysłu. Umysł jest energią statyczną, Myśl jest energią 
dynamiczną – dwie fazy tej samej rzeczy. Myśl w takim razie jest wibrującą siłą formowaną 
poprzez konwersję umysłu statycznego na dynamiczny. 

30. Jeśli suma wszystkich składników jest zawarta w Powszechnym Umyśle, który jest 
Wszechpotężny, Wszechwiedzący i Wszechobecny to te składniki muszą być obecne cały czas 
w ich potencjalnej formie w każdej jednostce. Dlatego też, gdy jednostka myśli to ta myśl jest 
zmuszana z natury by się ucieleśnić albo zmienić w stan korespondujący z oryginałem. 

31. W takim razie każda myśl jest przyczyną a jej ucieleśniony stan skutkiem. Z tego powodu 
jest absolutnie konieczne kontrolowanie myśli by otrzymywać tylko upragnione skutki. 

32. Cała moc jest z Wewnątrz i jest absolutnie pod Twoją kontrolą; pojawia się poprzez ścisłą 
wiedzę oraz przez świadome ćwiczenia ścisłych zasad. 

33. To powinno być oczywiste, że gdy pozyskasz pełne zrozumienie tego prawa i będziesz 
mógł kontrolować swoje myślowe procesy to będziesz mógł to zastosować do każdych 
warunków; innymi słowy wejdziesz w świadomą współpracę z Wszechpotężnym prawem, 
które jest fundamentem wszystkiego. 

34. Powszechny Umysł jest podstawą życia każdego istniejącego atomu. Każdy atom 
nieustannie usiłuje rozwijać to życie; wszystkie są inteligentne i wszystkie poszukują sposobu 
realizacji powodu dla którego zostały stworzone. 

35. Większość rodzaju ludzkiego żyje w świecie Zewnątrz. Niewielu odkryło świat Wewnątrz 
a to przecież świat Wewnątrz kreuje ten Zewnątrz; jest więc kreatywny i wszystko co 
znajdziesz w świecie Zewnątrz zostało stworzone przez Ciebie w świecie Wewnątrz. 

36. Ten system pozwoli Ci zrealizować moc, która stanie się Twoją, gdy zrozumiesz relację 
między światem Zewnątrz i światem Wewnątrz. Świat Wewnątrz jest przyczyną a świat 
Zewnątrz skutkiem – by zmienić skutek (objaw) musisz zmienić przyczynę. 

37. Widzisz teraz, że jest to radykalnie inna idea. Większość ludzi próbuje zmieniać skutki; nie 
widzą, że jest to tylko zmiana jednej formy udręki na inną. By usunąć skutek musimy usunąć 
jego przyczynę a przyczyna może być znaleziona tylko w świecie Wewnątrz. 

38. Cały wzrost i rozwój pochodzi od Wewnątrz. To jest widoczne w naturze. Wszystkie 
rośliny, zwierzęta, każdy człowiek są żywym świadectwem tego wspaniałego prawa i przez 
całe wieki popełniamy błąd szukając siły czy mocy z Zewnątrz. 



39. Świat Wewnątrz to uniwersalne Źródło Zasobów a świat Zewnątrz jest ujściem jego 
strumienia. Nasze umiejętności otrzymywania zależą od naszego uznania tego 
Uniwersalnego Źródła, tej Nieskończonej Energii, której każdy z nas jest ujściem. 

40. Uznanie jest procesem umysłowym a więc działanie umysłowe jest współdziałaniem 
jednostki z Powszechnym Umysłem, a ponieważ Powszechny Umysł jest inteligencją, która 
ogarnia całą przestrzeń i pobudza wszystkie żyjące istoty to ta akcja i reakcja umysłowa jest 
prawem przyczynowości, ale zasada przyczynowości nie istnieje w jednostce tylko w 
Powszechnym Umyśle. To nie jest obiektywna zdolność tylko subiektywny proces a rezultaty 
są widoczne w niezliczonej różnorodności stanów i doznań. 

41. By wyrazić życie musi być umysł. Nic nie może istnieć bez umysłu. Wszystko co istnieje 
jest formą manifestacji podstawowej substancji z której i którą wszystkie rzeczy zostały 
stworzone i ciągle są przetwarzane. 

42. Żyjemy w bezdennym morzu plastycznej substancji umysłu. Ta substancja jest zawsze 
żywa i aktywna i jest wrażliwa do najwyższego stopnia. Przybiera formę zgodnie z żądaniem 
umysłu. Myśl formuje wzór czy matrycę przez którą ta substancja się wyraża. 

43. Pamiętaj, że wartość istnieje tylko w zastosowaniu i że praktyczne zrozumienie tego 
prawa zastąpi biedę bogactwem, ignorancję mądrością, niezgodę harmonią i tyranię 
wolnością, i nie może być większego daru niebios niż ten wynikający z punktu widzenia 
materialnego i społecznego. 

44. A teraz zastosuj to: Wybierz pomieszczenie w którym możesz być sam i nic nie będzie Ci 
przeszkadzać; usiądź prosto, wygodnie, ale nie rozkładaj się; pozwól, w czasie od piętnastu 
minut do pół godziny, wędrować swoim myślom, gdzie tylko chcą, ale pozostań całkowicie 
spokojny; powtórz to przez trzy, cztery dni albo przez tydzień aż uzyskasz pełną kontrolę 
swojego fizycznego istnienia. Spróbuj wybrać takie warunki (pokój, krzesło itp.), które 
będziesz mógł stosować w następnych ćwiczeniach. 

45. Dla wielu będzie to ekstremalnie trudne, inni osiągną to z łatwością, ale uzyskanie pełnej 
kontroli ciała jest absolutnie konieczne zanim będziemy gotowi postępować dalej. Za tydzień 
otrzymacie instrukcje do następnego kroku, a w międzyczasie musicie opanować ten krok. 

Część 1. Pytania i odpowiedzi. 

1. Czym jest świat Zewnątrz w stosunku do świata Wewnątrz? Świat Zewnątrz 
odzwierciedla świat Wewnątrz. 

2. Od czego zależą wszystkie dobra i własności? Bazą wszystkich dóbr i własności jest 
świadomość. 

3. Jaki jest związek jednostki z obiektywnym światem? Jednostka jest powiązana z 
obiektywnym światem poprzez obiektywny umysł (świadomość); mózg jest organem umysłu. 

4. Jak jest powiązany umysł z Powszechnym Umysłem? Jest powiązany przez 
podświadomość; Splot Słoneczny (Solar Plexus) jest organem podświadomości. 

5. Co to jest Powszechny Umysł? Powszechny Umysł jest zasadą życia każdego istniejącego 
atomu. 

6. Jak Jednostka może wpływać na Powszechny Umysł? Zdolność jednostki do myślenia jest 
jej zdolnością do wpływania na Powszechny Umysł i powoduje jego manifestację. 



7. Co jest rezultatem tego działania i współdziałania? Rezultatem tego działania i 
współdziałania jest przyczyna i skutek; każda myśl jest przyczyną a każdy stan skutkiem. 

8. Jak są osiągane harmonijne i pożądane stany? Harmonijne i pożądane stany osiąga się 
przez właściwe myślenie. 

9. Co jest przyczyną wszystkich dysonansów, dysharmonii, niedostatków i ograniczeń? 
Dysonans, dysharmonia, niedostatek i ograniczenie są rezultatem niewłaściwego myślenia. 

10. Co jest źródłem wszelkiej mocy? Źródłem wszelkiej mocy jest świat Wewnątrz, 
Powszechne Źródło Zasobów, Nieograniczona Energia a których to jednostka (osoba) jest 
ujściem. 

SUK – Część 2 

Nasze trudności wynikają w większości z powodu pogmatwanych myśli i niewiedzy jakie są 
nasze prawdziwe interesy. Najważniejszym zadaniem jest więc odkrycie praw natury do 
których powinniśmy się dostosować.  Klarowne myślenie i moralne wnętrze są dlatego 
nieocenioną wartością. Wszystkie procesy, nawet te myślowe, spoczywają wtedy na solidnym 
fundamencie. 

Im bardziej żywe uczucia, bardziej przenikliwy osąd, bardziej delikatny smak, bardziej czyste 
uczucia moralne, bardziej subtelna inteligencja, bardziej wysokie aspiracje tym bardziej 
czyste i silne są spełnienia, które przynosi egzystencja. Dlatego też studiowanie tego co 
najlepsze wymyślono w świecie daje wyjątkową satysfakcję. 

Siły i możliwości umysłu według najnowszych interpretacji są nieporównanie bardziej 
wspaniałe niż najbardziej ekstrawaganckie materialne osiągnięcia. 

Myśl jest energią. Aktywna myśl jest aktywną energią. Skoncentrowana myśl jest 
skoncentrowaną energią. Myśl skoncentrowana na określonej potrzebie staje się mocą. To 
jest ta moc, która jest używana przez tych, którzy nie wierzą w cnotę biedy czy piękno 
wyrzeczeń. Oni uważają to za mowę słabeuszy. 

Zdolność otrzymywania i manifestowania tej mocy zależy od zdolności rozpoznania 
Nieograniczonej Energii od zawsze istniejącej w człowieku, energii ciągle kreującej i 
odtwarzającej ciało i umysł, i gotowej w każdym momencie przejawić się w nim w 
jakiejkolwiek pożytecznej postaci. Wyrażenie zaś tego w zewnętrznym życiu jednostki będzie 
w dokładnej proporcji do rozpoznania tej prawdy. 

Część druga wyjaśnia metodę przy pomocy której się to osiąga. 

1. Czynności umysłu są tworzone przez dwa równoległe tryby aktywności; przez 
świadomość oraz podświadomość. Profesor Davidson powiedział: „Ten kto myśli, że może 
oświetlić cały zakres czynności umysłu przy pomocy swej świadomości to tak jakby chciał 
oświetlić cały kosmos latarką”. 

2. Logiczne procesy podświadomości są wykonywane ze 100% pewnością i regularnością. 
Byłoby to niemożliwe, gdyby tylko istniała możliwość błędu w tych procesach. Nasz umysł 
jest skonstruowany tak, by przygotowywać dla nas najważniejsze fundamenty poznania, 
podczas gdy my nie mamy najmniejszego pojęcia o sposobie jego działania. 

3. Dusza podświadomości, jak uczynny nieznajomy, pracuje i zabezpiecza dla nas korzyści 
podając nam gotowe owoce tej pracy; w ten sposób pełna analiza procesów myślowych 
pokazuje, że podświadomość jest teatrem najważniejszych zjawisk. 



4. To poprzez podświadomość Szekspir zrozumiał bez wysiłku wielkie prawdy, które są 
ukryte przed świadomym umysłem przeciętnej osoby, Fidiasz modelował marmur i brąz, 
Rafael malował Madonny a Beethoven komponował symfonie. 

5. Łatwość i perfekcja zależy całkowicie od stopnia w którym my przestaniemy polegać na 
świadomości; granie na pianinie, jazda na łyżwach, pisanie na maszynie, umiejętności 
fachowe zależą od perfekcyjnego wykonania tych procesów przez podświadomość. Cud 
grania znakomitego utworu na pianinie i prowadzenia w tym czasie pełnej wigoru rozmowy 
pokazuje wielkość mocy naszej podświadomości. 

6. Wszyscy jesteśmy świadomi jak zależni jesteśmy od podświadomości i im wspanialsze, 
szlachetniejsze, bardziej błyskotliwe są nasze myśli to tym bardziej staje się dla nas 
oczywiste, że ich źródło jest poza naszą zdolnością pojmowania. Odkrywamy, że jesteśmy 
taktowni, posiadamy instynkt, poczucie piękna w sztuce, muzyce itp., ale jesteśmy całkowicie 
nieświadomi, co jest tego źródłem i gdzie się znajduje. 

7. Wartość podświadomości jest ogromna, ona nas inspiruje, ostrzega, wyposaża nas w 
nazwy, fakty i sceny z magazynu pamięci. Kieruje naszymi myślami, gustami i wykonuje 
zadania tak zawiłe, że żaden świadomy umysł, choć mógłby mieć wystarczającą moc nie ma 
na to wystarczającej pojemności. 

8. Możemy iść, gdy tylko chcemy; możemy podnieść ramię, gdy tak zdecydujemy; możemy 
skierować naszą uwagę wzrokiem czy słuchem na jakikolwiek obiekt. Z drugiej strony nie 
możemy zatrzymać bicia serca, krążenia krwi, wzrostu naszego ciała, formowania się nerwów 
i mięśni, kształtowania się kości i wielu innych ważnych procesów życiowych. 

9. Porównując te dwa zestawy działań, jeden jest zarządzany wolą w określonym momencie 
i ten drugi postępujący majestatycznie i rytmicznie, bez wahań, i niezmienny w każdym 
momencie, który podziwiamy i chcielibyśmy znać jego tajemnicę. Widzimy więc, że są to 
podstawowe procesy naszego fizycznego bytu. Nie da się uniknąć wniosku, że te najbardziej 
ważne funkcje celowo zostały usunięte spod naszego władania wolą i oddane kierowaniu 
przez stałą i niezawodną siłę wewnętrzną. 

10. Z tych dwóch sił ta zewnętrzna i zmienna została nazwana Świadomym bądź 
Obiektywnym Umysłem (zajmująca się obiektami zewnętrznymi). Siła wewnętrzna jest 
nazywana Podświadomym bądź Subiektywnym Umysłem, który poza działaniem na poziomie 
mentalnym, kontroluje stałe funkcje umożliwiające życie w sensie fizycznym. 

11. Jest niezbędnym by mieć jasność co do jego (Subiektywnego Umysłu) odpowiednich 
funkcji na poziomie mentalnym jak i innych podstawowych zasad. Świadomy Umysł zaś 
zajmuje się wrażeniami i obiektami życia zewnętrznego poprzez postrzeganie i działanie 
pięcioma zmysłami fizycznymi. 

12. Świadomy Umysł posiada zdolność rozróżniania i ponosi odpowiedzialność za wybór. 
Posiada siłę rozumowania – czy to indukcyjnego, dedukcyjnego, analitycznego czy 
sylogistycznego – i ta siła może być rozwinięta do wysokiego stopnia. Jest to siedlisko woli ze 
wszystkimi energiami płynącymi stamtąd. 

13. Świadomy Umysł nie tylko może wpływać na inne umysły, ale może również kierować 
podświadomością. W ten sposób umysł świadomy staje się władcą i opiekunem tego 
podświadomego. To jest ta ważna funkcja, która może kompletnie zmienić warunki Twojego 
życia. 



14. Bardzo często stany lęku, kłopotów, biedy, choroby, dysharmonii i zła wszelkiego rodzaju 
dominują nas z powodu fałszywych sugestii przyjmowanych przez niechroniony 
podświadomy umysł. Wszystkiemu temu można zapobiec poprzez czujne działania 
odpowiednio wytrenowanego świadomego umysłu. Można by go nazwać Strażnikiem Bramy 
do domeny podświadomości. 

15. Jeden z pisarzy tak nazwał główną różnicę między dwoma fazami umysłu: „Świadomość 
to rozumna wola. Podświadomość to instynktowne pragnienie, rezultat przeszłej rozumnej 
woli”. 

16. Podświadomość wyciąga właściwe i dokładne konkluzje z przesłanek dostarczonych z 
zewnętrznych źródeł. Jeśli ta przesłanka jest prawdziwa podświadomy umysł osiąga 
bezbłędną konkluzję, ale jeśli ta przesłanka czy sugestia jest błędna to cała struktura się 
rozpada. Podświadomy umysł nie angażuje się w proces dowodowy. Polega na świadomym 
umyśle, tym Strażniku Bramy, by być chronionym od błędnych odczuć. 

17. Otrzymując sugestię uważaną za prawdziwą podświadomy umysł natychmiast podejmuje 
nad tym pracę w całej swojej ogromnej domenie. Świadomość może sugerować prawdę lub 
błąd. W tym drugim przypadku jest to szeroko sięgające niebezpieczeństwo dla całego bytu. 

18. Umysł świadomy powinien spełniać swoje obowiązki w ciągu dnia. Gdy Strażnik nie 
czuwa lub gdy jego spokojny osąd jest zawieszony z powodu różnorakich przyczyn to umysł 
podświadomy jest niestrzeżony i otwarty na sugestie ze wszystkich źródeł. Podczas dzikiego 
podniecenia paniki lub szczytowego gniewu, nieodpowiedzialnego tłumu czy w każdym 
czasie niepowstrzymanej pasji istnieją najbardziej niebezpieczne warunki. Podświadomość 
jest otwarta na sugestie strachu, nienawiści, egoizmu, chciwości, niewiary we własne siły i 
innych negatywnych sił dochodzących od otaczających ludzi lub warunków. Rezultatem jest 
zwykle ekstremalne obniżenie zdrowia z efektami, które mogą pozostać na długo. Stąd 
wynika ogromna ważność ochrony podświadomości od fałszywych odczuć. 

19. Podświadomość postrzega przy pomocy intuicji. Dlatego jej procesy mogą być szybkie. 
Nie czeka na powolne metody świadomego rozumowania. W gruncie rzeczy nie może ich 
stosować. 

20. Podświadomość nigdy nie śpi, nigdy nie odpoczywa więcej niż Twoje serce czy krew. 
Wykryto, że przez proste przekazanie do podświadomości określonych specyficznych zadań 
do spełnienia, pojawiają się siły i działają prowadząc do oczekiwanych rezultatów. Tutaj w 
takim razie jest źródło mocy, które kontaktuje nas z Wszechmocą. Tutaj jest to głębokie 
źródło, które jest warte naszych najbardziej uczciwych studiów. 

21. Działanie tego prawa jest interesujące. Ci którzy go używają stwierdzają, że gdy idą 
spotkać osobę przewidując trudną rozmowę, „coś” było tam przed nimi i rozwiązało 
przypuszczalne różnice; wszystko się zmieniło; wszystko stało się harmonijne. Odkrywają, że 
gdy objawi się jakiś trudny problem biznesowy, stać ich na jego odłożenie i „coś” proponuje 
prawidłowe rozwiązanie. Wszystko jest odpowiednio zaaranżowane. Ci którzy nauczyli się 
ufać swojej podświadomości mają nieskończone zasoby pod swoją komendą. 

22. Podświadomość jest siedliskiem naszych zasad i naszych aspiracji. Jest źródłem naszych 
artystycznych i altruistycznych ideałów. Te instynkty mogą być tylko obalone przez pracowity 
i stopniowy proces osłabienia tych wrodzonych pryncypiów. 

23. Umysł podświadomy nie może przyjąć kontrowersji. Dlatego też jeśli zaakceptował złą 
sugestię to jedyną metodą pokonania jej jest użycie mocnej kontra-sugestii, często 



powtarzanej, którą umysł musi zaakceptować by w końcu uformować nowe zdrowe nawyki 
myślenia i życia, gdyż podświadomość jest siedliskiem Nawyku. To co powtarzamy 
wielokrotnie staje się mechaniczne; nie jest już aktem osądu, ale wyryło głębokie rowy w 
podświadomości. Jest dla nas korzystnym jeśli nawyk jest zdrowy i właściwy. Jeśli jest zaś 
szkodliwy i nieprawidłowy to środkiem zaradczym jest uznanie wszechpotęgi 
podświadomego umysłu i zasugerowanie uwolnienia (od tego nawyku). Ponieważ 
podświadomość jest kreatywna i ma boskie źródło to wykreuje sugerowane uwolnienie. 

24. Podsumowanie: normalne funkcje podświadomości po jej stronie fizycznej to regularne i 
ważne procesy: zachowanie życia, przywracanie zdrowia, opiekowanie się potomkami. To co 
zawiera się w instynktownym pragnieniu ochrony życia i generalnej poprawie warunków. 

25. Po stronie mentalnej jest to magazyn pamięci, jest portem dla kurierów cudownych 
myśli, którzy pracują niezatrzymywani przez czas ani przestrzeń. Jest fontanną praktycznej 
inicjatywy i konstrukcyjnych sił życia. Jest siedliskiem nawyku. 

26. Po stronie duchowej jest źródłem ideałów, aspiracji, wyobraźni i jest kanałem poprzez 
który rozpoznajemy nasze Boskie Źródło i w proporcji w jakiej rozpoznajemy tę boskość 
będziemy rozumieli źródło mocy. 

27. Niektórzy mogą pytać: Jak podświadomość może zmieniać warunki? Odpowiedź brzmi - 
ponieważ podświadomość jest częścią Powszechnego Umysłu a część musi być tego samego 
rodzaju i jakości co całość; różnica jest tylko do jakiego stopnia. Całość jak wiadomo jest 
kreatywna a gruncie rzeczy istnieje tylko jeden kreator; w konsekwencji więc stwierdzimy, że 
umysł jest kreatywny a jeśli myśl jest jedyną aktywnością jaką posiada umysł to myśl musi 
być kreatywna także. 

28. Powinniśmy wiedzieć, że jest olbrzymia różnica między prostym myśleniem a 
kierunkowaniem naszych myśli świadomie, systematycznie i konstruktywnie; gdy to robimy 
to harmonizujemy nasz umysł z Umysłem Powszechnym, zestrajamy się z Nieskończonością, 
włączamy najpotężniejszą istniejącą siłę, kreatywną moc Powszechnego Umysłu. To, jak i 
wszystko inne, jest zarządzane prawem naturalnym a tym prawem jest Wszechświatowe 
Prawo Przyciągania (Law of Attraction), które stanowi, że Umysł jest kreatywny i 
automatycznie wejdzie w relację z obiektem i spowoduje jego manifestację. 

29. Celem uprzedniego ćwiczenia było uzyskanie kontroli nad fizycznym ciałem; jeśli to 
uzyskałeś to jesteś gotowy by iść dalej. Tym razem zaczniemy kontrolować nasze myśli. Jeśli 
to tylko możliwe to powinien to być ten sam pokój, to samo krzesło i ta sama pozycja. Jeśli 
nie jest to możliwe to upodobnij maksymalnie te warunki. Pozostań teraz całkowicie 
spokojnie jak uprzednio i naucz się wstrzymywać wszystkie myśli. To pozwoli Ci na kontrolę 
nad myślami o troskach, kłopotach i lękach i umożliwi Ci brać pod uwagę tylko te myśli, które 
sobie życzysz. Kontynuuj to ćwiczenie aż do osiągnięcia pełnego mistrzostwa. 

30. Uda Ci się to tylko uzyskać przez moment, ale to ćwiczenie jest wartościowe, gdyż będzie 
praktyczną demonstracją olbrzymiej ilości myśli, które stale próbują się dostać do Twojego 
świata mentalnego. 

31. W następnym tygodniu otrzymacie instrukcję ćwiczenia, które będzie trochę bardziej 
interesujące, ale jest absolutnie konieczne by wpierw opanować to ćwiczenie. 

Zasada Przyczyny i Skutku jest bezwzględna i niezmienna tak w sferze myśli jak 
i w widzialnych i materialnych rzeczach. Umysł jest mistrzem tkackim tak 

spodniej odzieży (charakteru) jak i odzieży wierzchniej (okoliczności). 



James Allen 

Część 2. Pytania i odpowiedzi. 

1. Jakie są dwie formy mentalnej aktywności? Świadomość i podświadomość. 

2. Od czego zależy łatwość i doskonałość? Łatwość i doskonałość zależy całkowicie od 
stopnia rezygnacji z polegania na świadomości. 

3. Jaka jest wartość podświadomości? Olbrzymia; prowadzi nas, ostrzega, kontroluje 
fundamentalne procesy i jest siedliskiem pamięci. 

4. Jakie są ważniejsze funkcje świadomości? Ma zdolność rozróżnienia, posiada moc 
rozumowania, jest siedliskiem woli i może wywierać wpływ na podświadomość. 

5. W jaki sposób jest wyrażona różnica między świadomością i podświadomością? 
Świadomy umysł jest rozumującą wolą. Podświadomy umysł jest instynktownym 
pragnieniem, rezultatem uprzedniej rozumującej woli. 

6. Jaka metoda jest potrzebna by wywierać wpływ na podświadomość? Wywołany stan 
świadomości tego co jest chciane. 

7. Jaki będzie tego rezultat? Jeśli pragnienie jest zharmonizowane z ruchem wielkiej Całości 
to uruchomią się siły, które doprowadzą do rezultatu. 

8. Jaki jest rezultat działania tego prawa? Nasze środowisko jest lustrzanym odbiciem 
warunków zgodnych z dominującym mentalnym nastawieniem, które my przyjęliśmy. 

9. Jak nazwano to prawo? Wszechświatowe Prawo Przyciągania (Law of Attraction). 

10. Jak jest określone to prawo? Myśl jest twórczą energią i automatycznie wchodzi w relację 
z obiektem i powoduje jego wyrażenie się. 

SUK – Część 3 

Odkryłeś, że część może oddziaływać na całość, oraz że rezultat tego oddziaływania i 
interakcji jest przyczynowo skutkowy. Myśl zatem jest przyczyną a zdarzenia jakie Cię 
spotkają w życiu są tego skutkiem. 

Wyeliminuj zatem każdą możliwą tendencję do narzekania na warunki jakie były bądź są, 
ponieważ tylko w Twojej gestii leży zmiana ich na takie, które Tobie odpowiadają lub na takie 
jakie chciałbyś, żeby były. 

Skieruj swoje wysiłki na urzeczywistnianie zasobów duchowych, zawsze Tobie podległych, od 
których pochodzi cała rzeczywistość i nieprzemijająca moc. 

Ćwicz to nieustannie aż do momentu, w którym urzeczywistnisz takie okoliczności, w których 
bez błędu zrealizujesz każdy cel w Twoim życiu. Nastąpi to wtedy i tylko pod warunkiem, że 
zrozumiesz swoją moc i upór w doprowadzaniu do celu, ponieważ siły umysłu są gotowe w 
każdej chwili wydobyć znaczącą siłę woli, prowadzącą do skrystalizowania myśli i pragnień w 
czyny, zdarzenia i warunki. 

Zważywszy, że początek każdej funkcji życiowej i każdego działania jest rezultatem 
świadomej myśli to zwykłe działania stają się automatyczne a myśl która je kontroluje 
przechodzi w zakres podświadomości pozostając jednak tak inteligentną jak uprzednio. Jest 
to konieczne, aby te czynności stały się automatyczne lub podświadome, aby świadomy 
umysł mógł skoncentrować się na innych rzeczach. 



Kiedy to zrozumiesz, odnajdziesz źródło mocy, która umożliwi ci zatroszczenie się o każdą 
sytuację, która może Ci się zdarzyć w życiu. 

1. Konieczne wzajemne oddziaływanie pomiędzy świadomością i podświadomością wymaga 
adekwatnych wzajemnych oddziaływań pomiędzy odpowiednimi systemami nerwowymi. 
Sędzia Troward2 wskazał metodę według której to współdziałanie jest realizowane. 
Powiedział: „System mózgowo rdzeniowy jest organem świadomego umysłu, a 
sympatyczny układ nerwowy jest organem podświadomości”. System mózgowo 
rdzeniowy jest kanałem przez który otrzymujemy świadome spostrzeżenia ze zmysłów 
oraz kontrolujemy ruchy naszego ciała. Centrum tego systemu nerwowego mieści się w 
mózgu. 

2. System sympatyczny ma swoje centrum w zwojach nerwowych za żołądkiem. Centrum to 
znane jest jako Splot Słoneczny i stanowi kanał mentalnych działań, które podświadomie 
wspierają życiowe funkcje organizmu. 

3. Połączenie tych systemów jest wykonywane przez nerw błędny (vagus nerve), który jako 
cząstka niezależnego systemu przechodzi poza obszarem nerwowym kontrolowanym 
przez mózg do klatki piersiowej, wysyłając odgałęzienia do serca i płuc, aby w końcu 
przejść przez przeponę. Tam nerw tracąc swoją zewnętrzną osłonę staje się identycznym 
z nerwami systemu sympatycznego, formuje więc połączenie pomiędzy oboma 
systemami i tworzy w organizmie człowieka fizycznie pojedynczy narząd. 

4. Stwierdziliśmy wcześniej, że każda myśl jest odbierana przez mózg, który jest organem 
świadomości; tu myśl staje się obiektem naszej mocy rozumowania. Kiedy obiektywny 
umysł zostanie przekonany, że myśl jest prawdziwa zostaje ona wysłana do Splotu 
Słonecznego, lub do mózgu subiektywnego umysłu, przeniesiona do naszego wnętrza, 
przekazana dalej do świata realnego. W takim razie myśl ta nie jest już dłużej podatna na 
jakiekolwiek argumenty. Umysł podświadomy nie może argumentować; on tylko działa. 
Umysł subiektywny akceptuje wnioski umysłu obiektywnego jako końcowe i 
niepodważalne. 

5. Splot słoneczny został połączony z całym ciałem, ponieważ jest to centralny punkt 
dystrybucji energii, którą ludzkie ciało nieustannie produkuje. Jest to bardzo realna 
energia, a to słońce jest bardzo realnym słońcem, i ta energia jest rozsyłana przez realnie 
istniejące nerwy do każdego miejsca w naszym ciele i jest wyrzucana do atmosfery 
otaczającej nasze ciało. 

6. Kiedy Splot Słoneczny jest aktywny, jest w trakcie czynnego działania, to promieniuje 
życiem, przekazuje energię i witalność do każdej części ludzkiego ciała. Energia ta 
przekazywana jest także każdej napotkanej osobie, doznania są miłe, ciało jest 
wypełnione zdrowiem, a każda napotkana osoba doświadcza przyjemnego odczucia 
podczas kontaktu. 

7. Jeżeli nastąpi przerwanie tego promieniowania odczucia stają nieprzyjemne, przepływ 
życia i energii do pewnych części ciała zostaje zatrzymany i to jest właśnie przyczyną 
wszystkich chorób ludzkiej rasy, fizycznych, duchowych czy środowiskowych. 

                                                      
2 Sędzia Troward był znaną osobistością reprezentującą New Thought Movement, ale więcej nie powiem, gdyż 
jedną z korzyści jakie możecie uzyskać studiując SUK, poza ukierunkowaniem i uporządkowaniem swoich 
procesów myślowych, jest poszerzenie ogólnej wiedzy, a więc do roboty do Wikipedii (przypis – WL). 



8. Fizycznych ponieważ słońce ludzkiego ciała już dłużej nie emituje wystarczającej ilości 
energii by ożywiać niektóre części ciała; duchowych ponieważ świadomy umysł jest 
uzależniony od umysłu podświadomego, od wysyłanej przez niego energii i witalności 
niezbędnej do jego myślenia, oraz środowiskowych ponieważ połączenie pomiędzy 
podświadomym umysłem i Uniwersalnym Umysłem jest przerwane. 

9. Splot Słoneczny jest miejscem w którym części spotykają się z całością, miejscem gdzie 
skończoność staje się nieskończonością, gdzie Niestworzone stają się stworzone, 
Uniwersalne staje się indywidualnością, Niewidzialne staje się widzialnym. Jest punktem 
w którym pojawia się życie i w którym nie ma ograniczeń co do ilości życia jaką jednostki 
mogą stworzyć z tego centrum Splotu. 

10. To centrum energii jest Wszechmocne ponieważ jest miejscem kontaktu z wszystkimi 
istnieniami i z całą inteligencją. Może zatem osiągnąć wszystko co jest do osiągnięcia, i 
właśnie tutaj leży moc świadomego umysłu; podświadomy umysł potrafi zrealizować 
takie plany i pomysły jakie zostaną mu wskazane przez świadomy umysł. 

11. Świadoma myśl zatem jest władcą tego centrum słońca z którego płynie życie i energia 
do całego ciała i jakość myśli, którą stworzymy determinuje jakość myśli jaką to słońce 
wypromieniuje; charakter myśli jaką nasz świadomy umysł stworzy determinuje 
charakter myśli jaką to słońce wypromieniuje; oraz istota myśli jaką stworzy nasz 
świadomy umysł determinuje istotę myśli wypromieniowaną przez Splot Słoneczny, i 
konsekwentnie zdeterminuje istotę doświadczeń i zdarzeń, które spowoduje. 

12. Jest zatem jasne, że wszystko co powinniśmy zrobić to pozwolić lśnić naszemu słońcu. Im 
więcej energii będziemy w stanie wyemitować tym szybciej i gwałtowniej powinniśmy 
potrafić przekształcić niepożądane warunki w środki, które przyniosą nam przyjemność i 
korzyści. Bardzo ważne pytanie jakie musimy postawić to jak pozwolić temu słońcu lśnić, 
jak wygenerować tą energię? 

13. Myśli konstruktywne rozwijają nasz Splot Słoneczny, destruktywna myśl go ogranicza. 
Przyjemna myśl go rozwija, nieprzyjemna myśl go ogranicza. Myśli o odwadze, mocy, 
wierze w siebie i nadziei prowadzą do odpowiedniego stanu. Zanim nastąpi jakakolwiek 
możliwość pojawienia się światła musi zostać zniszczony absolutnie zaciekły wróg Splotu 
Słonecznego, którym jest strach. Ten wróg musi zostać kompletnie zniszczony, musi 
zostać wyeliminowany, musi zostać wytępiony na zawsze; ten wróg tworzy chmury, które 
przyciemniają słońce, powoduje nieustanną ciemność i przygnębienie. 

14. To jest ten osobisty szatan, który powodował ludzki strach w przeszłości i robi to 
obecnie; strasząc siebie, strasząc przyjaciół i wrogów; strasząc wszystko i wszystkich. Gdy 
strach zostanie skutecznie i kompletnie zniszczony Twoje światło zacznie lśnić, chmury 
znikną, a ty odnajdziesz źródło mocy, energii i życia. 

15. Kiedy odkryjesz, że jesteś naprawdę w posiadaniu Nieskończonej mocy, i kiedy będziesz 
potrafił świadomie wykorzystywać tę moc przez praktyczną demonstracje Twoich 
zdolności do przezwyciężenia każdych niesprzyjających uwarunkowań poprzez siłę 
Twojego umysłu i Twoich myśli, nie będziesz miał się czego obawiać, strach zostanie 
zniszczony a Ty wejdziesz znowu w posiadanie swojego prawa należnego Ci od urodzenia. 

16. To jest nastawienie naszego umysłu, które determinuje doświadczenia, które nas 
spotykają w życiu. Jeśli nie spodziewamy się od życia niczego to nic nas nie spotka, jeśli 
oczekujemy od życia dużo to większą porcję od niego dostaniemy. Świat jest dla nas 



twardy tylko wtedy, gdy sami siebie nie uznajemy. Krytyka świata jest gorzka tylko dla 
tych, którzy nie potrafią wymusić miejsca dla swoich pomysłów. To właśnie strach przed 
tą krytyką powoduje, że dużo pomysłów nie wychodzi na światło dzienne. 

17. Człowiek który jest świadom posiadania swojego Splotu Słonecznego nie będzie obawiał 
się krytyki czy czegokolwiek; będzie zbyt zajęty promieniowaniem swojej odwagi, 
pewności, mocy; będzie przyjmował sukces jako swoją duchową postawę, zniszczy 
wszystkie ograniczenia, i przeskoczy ponad przepaścią zwątpienia, wahania i 
niezdecydowania, które strach układa na jego ścieżce. 

18. Wiedza o naszej zdolności do świadomego promieniowania zdrowia, siły i harmonii 
uświadomi nam, że nie mamy się czego obawiać ponieważ jesteśmy w kontakcie z 
Nieskończoną Siłą. 

19. Ta wiedza może zostać osiągnięta jedynie przez praktyczne zastosowania tych informacji. 
Nauczymy się przez działanie. Dzięki ćwiczeniom sportowiec staje się potężny. 

20. Następujące stwierdzenie jest wyjątkowo ważne, wypowiem je więc na kilka sposobów 
tak abyś nie zgubił ważności tego przesłania. Jeśli masz religijne inklinacje to powiem, że 
możesz pozwolić lśnić swojemu światłu. Jeśli Twój umysł jest skierowany na nauki 
fizyczne powiem, że możesz obudzić swój Splot Słoneczny, a jeśli jesteś perfekcyjny w 
interpretacjach naukowych powiem, że możesz oddziaływać na swój podświadomy 
umysł. 

21. Już Tobie powiedziałem jaki będzie rezultat tego oddziaływania. Jest to właśnie metoda 
jaką teraz się zainteresujesz. Już się nauczyłeś, że podświadomość jest inteligentna i że 
jest kreatywna, i że jest zależna od woli świadomości. Jaki jest zatem najbardziej 
naturalny sposób wywierania nacisku? Duchowo skoncentruj się na obiekcie Twojego 
pragnienia; gdy się koncentrujesz wpływasz na swoją podświadomość. 

22. To nie jest jedyna droga, ale jest to bardzo prosta i efektywna metoda, i najprostsza 
droga, która gwarantuje osiągnięcie najlepszych rezultatów. Jest to metoda, która 
przynosi tak nadzwyczajne rezultaty, że większość uważa je za rezultat cudu. 

23. Jest to metoda dzięki której każdy wielki wynalazca, każdy wielki finansista, każdy wielki 
mąż stanu był w stanie przekształcić subtelną i niewidzialną siłę pragnienia, wiary i 
przekonań w faktyczne, namacalne, konkretne fakty w świecie materialnym. 

24. Podświadomy umysł jest częścią Uniwersalnego Umysłu. Uniwersalny jest twórczym 
prawem Wszechświata, a część musi być w tym samym rodzaju i jakości co całość. To 
oznacza, że ta kreatywna moc jest absolutnie nieograniczona, nie jest ograniczona 
precedensem żadnego rodzaju, oraz konsekwentnie nie ma żadnego wcześniejszego 
wzorca, dzięki któremu można by wykorzystać te konstruktywne zasady. 

25. Dowiedliśmy, że umysł podświadomy reaguje na naszą świadomą wolę, co oznacza że 
nieograniczona twórcza siła Uniwersalnego Umysłu kontroluje świadome umysły 
jednostek. 

26. Podczas praktycznych zastosowań tej zasady, w odniesieniu do załączonych ćwiczeń do 
kolejnych lekcji, jest dobrze pamiętać, że nie jest konieczne szkicowanie metody, dzięki 
której podświadomość wytworzy rezultaty których pragniesz. Skończoność nie może 
poinformować Nieskończoności. Powinieneś po prostu powiedzieć czego pragniesz, a nie 
jak to osiągniesz. 



27. Jesteś kanałem przez który nieodmienność staje się odmiennością, a ta odmienność jest 
osiągnięta przez przywłaszczenie. Wymaga to tylko rozpoznania przyczyn ruchów, które 
przynoszą rezultaty zgodne z Twoimi pragnieniami, a to jest osiągnięte ponieważ 
Uniwersalność może działać jedynie przez jednostki, a jednostki mogą działać jedynie 
przez Uniwersalność; one są jednością. 

28. Jako ćwiczenie w tym tygodniu, poproszę Ciebie o wykonanie jednego kroku dalej. Chcę 
abyś nie tylko pozostał spokojny, w bezruchu i powstrzymywał wszystkie myśli tak długo 
jak to możliwe, ale zrelaksuj się, pozwól mięśniom pozostać w normalnym stanie, to 
zlikwiduje napięcie wszystkich nerwów; to wyeliminuje napięcie, które tak często 
powoduje fizyczne wyczerpanie. 

29. Fizyczny relaks jest dobrowolnym ćwiczeniem woli; jest to bardzo wartościowe 
ćwiczenie, które umożliwi swobodny przepływ krwi z mózgu do ciała i z ciała do mózgu. 

30. Napięcie prowadzi do mentalnego niepokoju oraz nienormalnej aktywności umysłu. 
Skutkuje to pojawieniem się zmartwień, trosk, strachu i obaw. Relaksacja jest więc 
absolutną koniecznością pozwalając zdolności umysłowej osiągnąć najwyższą wolność. 

31. Wykonaj to ćwiczenie sumiennie i w całości jak tylko jest to możliwe; duchowo 
zdeterminuj, że zrelaksujesz zupełnie każdy mięsień, każdy nerw, aż do momentu w 
którym poczujesz się wyciszony, wypoczęty i uspokojony z samym sobą i ze światem. 

32. System Słoneczny będzie wtedy przygotowany do działania a ty będziesz zaskoczony 
rezultatami. 

Część 3. Pytania i odpowiedzi. 

1. Jaki system nerwowy jest organem Świadomej myśli? Układ mózgowo rdzeniowy. 

2. Jaki system nerwowy jest organem podświadomego umysłu? Sympatyczny system 
nerwowy. 

3. Co jest centralnym punktem dystrybuującym energię, którą nieustannie produkuje 
całe ludzkie ciało? Splot Słoneczny. 

4. Jak ta dystrybucja może być zakłócona? Przez destruktywne, krytyczne, 
nieharmonijne myśli, ale przede wszystkim przez strach. 

5. Co jest rezultatem takich zakłóceń? Każda choroba, którą jest dotknięta ludzka rasa. 

6. Jak ta energia może być kontrolowana i ukierunkowana?  Poprzez świadome 
myślenie. 

7. Jak strach może zostać kompletnie wyeliminowany? Poprzez zrozumienie i 
rozpoznanie prawdziwego źródła mocy. 

8. Co determinuje doświadczenia jakie nas spotykają w życiu? Nasze dominujące 
duchowe nastawienie. 

9. Jak możemy rozbudzić Splot Słoneczny? Poprzez duchową koncentrację nad 
warunkami do których dążymy w życiu. 

10. Co jest kreatywną zasadą Wszechświata? Powszechny Umysł. 



SUK – Część 4 

Przechodzimy do części czwartej. Ta część pokaże Ci dlaczego to, co myślisz, czynisz czy 
odczuwasz, wskazuje kim jesteś. 

Myśl jest energią a energia jest mocą a jest tak ponieważ wszystkie religie, dziedziny nauki i 
filozofie z którymi świat był do tej pory zaznajomiony były bazowane na manifestacji energii 
zamiast na energii jako takiej, i tak świat był limitowany do efektów, gdy przyczyny były 
ignorowane lub niezrozumiane. 

Z tego powodu mamy Boga i Diabła w religii, pozytyw i negatyw w nauce oraz dobro i zło w 
filozofii. 

System Uniwersalnego Klucza odwraca ten proces; jest zainteresowany tylko w przyczynie a 
w listach otrzymanych są wspaniałe opowieści; one ostatecznie wskazują, że studenci 
znajdują przyczynę według której mogą zapewnić sobie zdrowie, harmonię, bogactwo i 
cokolwiek jeszcze mogłoby być konieczne dla ich dobra i szczęścia. 

Życie jest pełne wyrazu i jest to nasza sprawa by realizować się harmonijnie i konstruktywnie. 
Smutek, ból, nieszczęście, choroba i bieda nie są koniecznością i powinniśmy je ciągle 
eliminować. 

Ale ten proces eliminacji polega na wznoszeniu się ponad i poza ograniczenia wszelkiego 
rodzaju. Ten kto wzmocnił i oczyścił swoje myślenie nie musi się kłopotać o mikroby, a ten kto 
zrozumiał prawo bogactwa pójdzie wprost do źródła jego zasobów. W ten sposób los, 
szczęście czy przeznaczenie będzie pod kontrolą tak jak kapitan kontroluje swój statek a 
motorniczy pociąg. 

1. Twoje „Ja” to nie jest fizyczne ciało. Ciało jest po prostu instrumentem, który „Ja” używa 
do realizacji celów. „Ja” nie może być umysłem, gdyż dla umysłu istnieje inny instrument 
przy pomocy którego myśli, rozumuje i planuje. 

2. „Ja” musi być czymś co kontroluje i narzuca kierunek tak ciału jak i umysłowi, coś co 
ustala co one powinny robić i jak postępować. Gdy uda Ci się uświadomić prawdziwą 
naturę tego „Ja” to odczujesz przyjemność posiadania mocy jakiej dotąd nie 
doświadczyłeś. 

3. Twoja osobowość składa się z niezliczonych charakterystyk, właściwości, nawyków i cech; 
są one rezultatem Twojej poprzedniej metody myślenia, ale nie mają nic wspólnego z 
rzeczywistym „Ja”. 

4. Kiedy mówisz „Ja myślę” wtedy „Ja” mówi umysłowi co ma myśleć; kiedy mówisz „Ja idę” 
to „Ja” mówi ciału, gdzie ma iść; rzeczywista natura „Ja” jest duchowa i jest źródłem 
rzeczywistej mocy, którą otrzymują ludzie, gdy uświadomią sobie swoją prawdziwą 
naturę. 

5. Największa i najbardziej zadziwiająca moc, którą „Ja” otrzymał jest moc myślenia, ale 
niewielu ludzi wie jak myśleć konstruktywnie czy właściwie i w konsekwencji osiągają 
tylko mierne rezultaty. Większość ludzi pozwala swoim myślom rozpamiętywać 
egoistyczne zamiary i jest to nieunikniony skutek infantylnego umysłu. Gdy umysł 
osiągnie stan dojrzałości to rozumie, że w każdej egoistycznej myśli jest zalążek 
przegranej. 



6. Wytrenowany umysł wie, że każda czynność musi dawać korzyść wszystkim, którzy w 
jakiejkolwiek formie są powiązani z faktem tej czynności. Każda próba wykorzystania 
czyjejś słabości, niewiedzy czy potrzeby w ostatecznym rachunku obróci się przeciwko 
sprawcy. 

7. Tak się dzieje ponieważ jednostka jest częścią Powszechnego. A część nie może 
antagonizować z żadną inną częścią, przeciwnie, dobro każdej części zależy od uznania 
interesu całości. 

8. Ci którzy uznają tę zasadę wiele korzystają w życiu. Nie wykańczają siebie samych. 
Potrafią z łatwością eliminować błąkające się myśli. Mogą łatwo do najwyższego stopnia 
koncentrować się na wybranej sprawie. Nie marnują czasu ani pieniędzy na sprawy, które 
nie przyniosą im korzyści. 

9. Jeśli nie możesz robić tych rzeczy to dlatego, że nie dokonałeś koniecznego wysiłku. Teraz 
jest czas by to zrobić, a rezultat będzie wprost proporcjonalny do włożonego wysiłku. 
Jednym z najsilniejszych zapewnień, które możesz użyć w celu wzmocnienia woli i 
uzyskania mocy spełnienia jest, – „Ja będę tym kim chcę być”. 

10. Za każdym powtórzeniem tego zapewnienia uświadom sobie kto i co jest to „Ja”. Spróbuj 
dogłębnie zrozumieć prawdziwą naturę „Ja”. Jeśli dokonasz tego, to staniesz się 
niezwyciężony; pod warunkiem, że Twoje cele i potrzeby są konstruktywne i w związku z 
tym w harmonii z kreatywną zasadą Wszechświata. 

11. Jeśli uda Ci się zastosować to zapewnienie, to używaj go ciągle, w nocy i rano i tak często 
w ciągu dnia jak tylko możesz; kontynuuj to aż stanie się częścią Ciebie; twórz nawyk. 

12. Jeśli jest szansa, że tego nie dokonasz to lepiej nie zaczynaj. Nowoczesna psychologia 
wskazuje, że jeśli coś zaczynamy i nie kończymy, jeśli robimy postanowienie, ale go nie 
dotrzymujemy to tworzymy nawyk porażki; absolutnej, sromotnej porażki. Jeśli nie masz 
intencji pełnego dokonania czegoś to nie zaczynaj w ogóle. Jeśli już zaczniesz to porusz 
niebo i piekło i dokonuj to; nie pozwól nikomu i niczemu Ci przeszkodzić. Twoje „Ja” 
zdecydowało, rzecz jest ustalona, nie ma już żadnych niejasności. 

13. Realizując ideę rozpocznij od rzeczy małych, które możesz kontrolować i stopniowo 
zwiększaj stopień trudności, ale nigdy pod żadnym pozorem nie pozwól by Twoje „Ja” 
zostało zlekceważone a wtedy odkryjesz, że koniec końców będziesz panował nad sobą. 
Wiele ludzi uznało ze smutkiem, że łatwiej jest sterować królestwem niż samym sobą. 

14. Jeśli nauczyłeś się panować nad sobą to odkryłeś „Świat Wewnątrz”, który steruje 
światem „Zewnątrz”. Tobie nie będzie można się oprzeć; ludzie będą reagować na Twoje 
życzenia bez widocznego wysiłku z Twojej strony. 

15. To nie jest ani dziwne ani niemożliwe, gdy się weźmie pod uwagę, że Ja steruje 
Wewnątrz,  i że Ja jest częścią Nieskończonego Ja i co jest Wszechświatową Energią czy 
Duchem, zwykle nazywanym Bogiem. 

16. To nie jest zwykła deklaracja czy teoria z zamiarem udowodnienia idei, ale fakt 
zaakceptowany tak przez najlepszych myślicieli religijnych jak i przez naukowców. 

17. Herbert Spender powiedział: „Spośród wszystkich tajemnic którymi jesteśmy otoczeni nic 
nie jest tak pewne jak to, że jesteśmy w obecności Nieskończonej i Wiecznej Energii z 
której powstają wszystkie rzeczy”. 



18. Lyman Abbott, przemawiając do absolwentów Bangor Theological Seminary, powiedział: 
„Dochodzimy do wniosku, że Bóg jest w nas a nie, że działa na nas z zewnątrz. 

19. Nauka posuwa się do przodu jeden krok i się zatrzymuje. Nauka uznała istnienie Wiecznej 
Energii, ale religia znalazła Moc z niej wynikającą i ulokowała ją w człowieku. Nie jest to 
nic nowego; w Biblii znajdziemy dokładnie to samo w języku zrozumiałym i 
przekonującym: „Czy ty nie wiesz, że jesteś świątynią Boga?”. Tutaj, w takim razie, jest 
sekret cudownej twórczej mocy Świata Wewnątrz. 

20. Tutaj jest sekret mocy, mistrzostwa. Przezwyciężanie nie oznacza rezygnacji z rzeczy. 
Samo-wyrzeczenie nie jest sukcesem. Nie możemy dać zanim sami nie mamy; nie 
możemy być pomocni zanim nie jesteśmy mocni. Nieskończoność nie jest bankrutem i 
my jako reprezentanci mocy Nieskończoności też nie powinniśmy być bankrutami, a gdy 
chcemy służyć innym to sami musimy mieć więcej mocy, ale aby dostać musimy dawać; 
musimy służyć innym. 

21. Im więcej damy tym więcej powinniśmy dostać; musimy być kanałem przez który 
Wszechmoc może wyrazić swą aktywność. Wszechmoc ciągle poszukuje możliwości 
wyrażenia się by być pomocnym, i szuka kanału o najlepszej aktywności, gdzie może 
czynić najwięcej dobra, gdzie może najlepiej służyć ludzkości. 

22. Wszechmoc nie może się wyrazić przez Ciebie dopóki jesteś zajęty swymi planami, swymi 
potrzebami; uspokój zmysły, szukaj inspiracji, koncentruj mentalną aktywność na 
Wewnątrz, oprzyj się na świadomości Twojego zjednoczenia z Wszechmocą. „Wolniej 
idziesz dalej zajdziesz”; kontempluj rozliczne możliwości do których masz duchowy 
dostęp przez Wszechobecność mocy. 

23. Wizualizuj wydarzenia, okoliczności i warunki, których duchowe połączenia mogą 
asystować w manifestacji. Uświadom sobie fakt, że istota wszystkich rzeczy jest duchowa 
i że to sfera duchowa jest rzeczywistością. Jest tak bo jest to życie wszystkiego; gdy duch 
odejdzie i życie odejdzie; będzie martwe; przestanie istnieć. 

24. Te mentalne czynności odnoszą się do świata Wewnątrz, do świata przyczyny; a warunki i 
okoliczności są rezultatem (wynikiem). W ten sposób stajesz się twórcą. To jest bardzo 
ważna praca i im wyższe, wzniosłe, wielkie i bardziej szlachetne ideały zaprojektujesz tym 
bardziej ważna stanie się ta praca. 

25. Praco-holizm czy zabawo-holizm czy nawet każdego rodzaju sporto-holizm tworzy 
warunki mentalnej apatii i stagnacji co uniemożliwia wykonywanie dużo ważniejszej 
pracy a mianowicie budowaniu mocy świadomości. Powinniśmy w takim razie często 
szukać Ciszy. Moc przychodzi poprzez odpoczynek; tylko w Ciszy znajdziemy spokój a gdy 
jesteśmy spokojni to możemy myśleć a właśnie myślenie doprowadza do wszystkich 
osiągnięć. 

26. Myślenie jest formą ruchu i jest realizowane prawem zmienności (wibracji) tak samo jak 
światło czy elektryczność. Myśl dostaje witalność emocjami poprzez prawo miłości; 
przybiera formę i wyraz przez prawo wzrostu; jest produktem duchowego „Ja”, stąd ma 
Boską, duchową i twórczą naturę. 

27. Jest więc oczywiste, żeby wyrazić moc, bogactwo czy każdy inny konstruktywny zamysł 
musimy wzbudzić emocje, by dać uczucie myśli, by ta mogła przybrać formę. Jak ten 
zamysł może być osiągnięty? To jest ten zasadniczy punkt; jak możemy wywołać wiarę, 
odwagę, uczucie z których wyniknie osiągnięcie? 



28. Odpowiedzią jest - poprzez ćwiczenie; siłę mentalną zapewnia się dokładnie tak samo jak 
i fizyczną, poprzez ćwiczenia. Myślimy o czymś pierwszy raz prawdopodobnie z 
trudnością; myślimy o tym samym znowu i już jest łatwiej; myślimy jeszcze raz i jeszcze 
raz i staje się to mentalnym nawykiem. Kontynuujemy to ćwiczenie dalej i w końcu jest to 
automatyczne; jesteśmy teraz pozytywni w tej materii, nie mamy wątpliwości. Jesteśmy 
tego pewni, po prostu to wiemy. 

29. W ostatnim tygodniu prosiliśmy by się odprężać fizycznie. W tym tygodniu spróbujmy 
odprężyć się mentalnie. Jeśli praktykowaliście zgodnie z instrukcją odprężanie fizyczne 
przez 15 czy 20 minut dziennie to bez wątpliwości możecie to już robić świadomie, a kto 
nie może tego osiągnąć nie jest jeszcze panem siebie samego. Nie uzyskał wolności, jest 
ciągle niewolnikiem warunków i okoliczności. Załóżmy jednak, że osiągnęliście ten stan 
opanowania i możecie przejść do następnego kroku czyli mentalnej wolności. 

30. W tym tygodniu, po przyjęciu zwykłej pozycji, usuń wszelkie napięcia przez kompletne 
odprężenie i mentalnie usuń wszystkie niekorzystne stany, jak nienawiść, złość, kłopoty, 
zazdrość, zawiść, smutek, zmartwienia czy rozczarowania wszelkiego rodzaju. 

31. Mógłbyś powiedzieć, że nie dajesz rady odrzucić od siebie tego wszystkiego, ale uda Ci 
się, gdy psychicznie, przez świadomą chęć i upór, zdecydujesz to zrobić. 

32. Powodem, dlaczego niektórzy ludzie nie mogą tego osiągnąć, jest to, że pozwalają by 
kontrolowały ich emocje a nie intelekt. Tylko ci, którzy będą prowadzeni przez intelekt 
osiągną zwycięstwo. Nie uda Ci się to za pierwszym razem, lecz praktyka czyni mistrza, 
tak w tym wypadku jak i zresztą we wszystkim innym. Musisz odnieść sukces w 
odrzucaniu, eliminowaniu i kompletnym zniszczeniu tych negatywnych i destrukcyjnych 
myśli ponieważ one są ziarnem, które ciągle kiełkuje doprowadzając do nieharmonijnych 
warunków wszelkiego rodzaju i autoramentu. 

Nie ma nic bardziej prawdziwego niż to, że nasza jakość myślenia jest 
powiązana ściśle z pewnymi obiektami świata zewnętrznego. Jest to 

prawo od którego nie ma ucieczki. I jest to to prawo, wzajemna 
zależność myśli i obiektu, które od niepamiętnych czasów prowadziło 

ludzi do wiary w specjalną opatrzność. 
Wilmans 

Część 4. Pytania i odpowiedzi. 

1. Co to jest myśl? Myśl jest duchową energią. 

2. Jak jest przenoszona? Przez prawo zmienności (wibracji). 

3. Jak uzyskuje witalność? Przez prawo miłości. 

4. Jak przyjmuje formę? Przez prawo wzrostu. 

5. Na czy polega sekret kreatywnej mocy? Jest to duchowe działanie. 

6. Jak możemy rozwijać wiarę, odwagę i entuzjazm, które umożliwią nam osiąganie celów. 
Przez uznanie naszej duchowej natury. 

7. Na czym polega sekret mocy? Na usługach innym. 

8. Dlaczego tak jest? Ponieważ dostajemy to co dajemy. 

9. Co to jest Wyciszenie? Fizyczna cisza. 



10. Jaką to ma wartość? Jest pierwszym krokiem do samokontroli i samoopanowania. 

SUK – Część 5 

Poniżej przedstawiamy część piątą. Po uważnym przestudiowaniu tej części zobaczysz, że 
każda określona siła, obiekt czy zdarzenie są rezultatem działania umysłu. Działający umysł 
jest myślą a myśl jest twórcza. A ludzie myślą teraz więcej niż kiedykolwiek wcześniej.    

Zatem jest to wiek twórczości, a świat płaci najwyższą cenę myślicielom. Materia jest 
bezsilna, bierna, bezwładna. Umysł jest siłą, energią, mocą. Umysł nadaje kształt i kontroluje 
materię. Każda forma jaką przyjmuje materia jest wyrazem wcześniej zaistniałej myśli.       

Myśl to nie jest magiczna przemiana; jest posłuszna naturalnym prawom; powoduje ruch 
naturalnych sił, uwalnia naturalną energię, manifestuje się w Twoich zachowaniach i 
działaniach, a to prowadzi do reakcji Twoich przyjaciół i znajomych, ewentualnie całego 
Twojego otoczenia. Możesz zapoczątkować myśl, i ponieważ myśli są kreatywne możesz 
tworzyć dla siebie rzeczy, których pragniesz.         

1. Co najmniej dziewięćdziesiąt procent naszego umysłowego życia jest podświadome, czyli 
Ci którzy nie wykorzystają tej mocy umysłu będą żyli w sposób bardzo ograniczony. 

2. Podświadomość potrafi i rozwiąże nam każdy problem, jeśli tylko będziemy wiedzieli jak 
nią pokierować. Procesy podświadomości są w nieustannym działaniu; jedyne pytanie 
jakie się pojawia to czy my jesteśmy tylko biernymi uczestnikami tych procesów, czy 
może świadomie nimi kierujemy? Czy powinniśmy mieć wizję celu do którego zmierzamy, 
zagrożeń których należy się wystrzegać, czy powinniśmy po prostu dryfować? 

3. Uznaliśmy, że umysł owładnął każdą część fizycznego ciała i jest ciągle zdolny do bycia 
kierowanym bądź bycia pod wpływem autorytetu pochodzącego ze świadomości albo z 
tej drugiej, bardziej dominującej części umysłu. 

4. Umysł, który owładnął ciało, jest w dużej mierze rezultatem dziedziczenia, co jest z kolei 
rezultatem wpływu całego otoczenia z przełomu wszystkich wcześniejszych pokoleń na 
czułe i reagujące, ciągle aktywne siły życiowe. Zrozumienie tego faktu umożliwi nam 
użycie naszego autorytetu, gdy odkryjemy niepożądane, ujawniające się cechy 
charakteru. 

5. Możemy świadomie użyć wszystkich pożądanych cech, które nabyliśmy oraz możemy 
tłumić i odrzucać cechy niepożądane. 

6. Jeszcze raz, ten umysł, który owładnął nasze fizyczne ciało nie jest tylko rezultatem 
dziedziczenia, ale jest rezultatem naszego domu, biznesu i społecznego otoczenia, skąd 
odbiera tysiące doznań, pomysłów, przesądów i temu podobnych myśli. Dużą ich część 
odebraliśmy od innych jako rezultat opinii, sugestii i twierdzeń; duża część jest też 
rezultatem naszego myślenia, ale prawie wszystkie zostały zaakceptowane i przyjęte 
prawie bez sprawdzenia czy przemyślenia. 

7. Jeśli idea brzmiała wiarygodnie, świadomość odebrała to, przekazała do 
podświadomości, gdzie została przejęta przez System Sympatyczny i została wbudowana 
w nasze fizyczne ciało. „Słowo stało się ciałem”. 

8. W ten właśnie sposób ciągle się zmieniamy, tworzymy i przetwarzamy siebie; to jacy 
jesteśmy dzisiaj jest rezultatem naszego wcześniejszego myślenia, a powinniśmy być tacy 
jak myślimy dzisiaj. Prawo Przyciągania przynosi nam nie te rzeczy, które powinniśmy 



lubić, bądź rzeczy których byśmy sobie życzyli, bądź rzeczy których ktokolwiek inny by 
sobie życzył, ale daje nam „nas samych”, rzeczy które stworzyliśmy w naszym procesie 
myślenia, świadomym czy nieświadomym. Niestety większość z nas tworzy te rzeczy 
nieświadomie. 

9. Jeśli ktokolwiek z nas budowałby dla siebie dom, jak bardzo starannie sprawdzalibyśmy 
plany, jak studiowalibyśmy detale, jak sprawdzalibyśmy materiały i wybierali tylko te 
najlepsze; a jak beztroscy jesteśmy w przypadku budowania naszego Duchowego Domu, 
który jest nieskończenie ważniejszy od tego fizycznego - przecież wszystko co wchodzi do 
naszego życia zależy od rodzaju surowca z którego skonstruowany jest nasz Duchowy 
Dom. 

10. Jaki jest charakter tego surowca? Widzieliśmy, że jest rezultatem doznań jakie 
zgromadziliśmy i przechowujemy głęboko w naszej podświadomości. Jeśli te doznania są 
pełne lęku, niepokoju, niepewności, jeśli są przygnębiające, negatywne, wątpliwe wtedy 
struktura materiału, który dzisiaj używamy będzie tak samo negatywna. Zamiast być 
wartościowa będzie zapleśniała i zgniła i przyniesie nam tylko więcej zmartwień i trosk. 
Powinniśmy ciągle próbować łatać te doznania i sprawiać, aby zniknęły a przynajmniej 
złagodniały. 

11. Ale jeśli nie przechowujemy nic poza odważnymi myślami, jeśli byliśmy optymistyczni, 
pozytywni, i na bieżąco wyrzucamy każdy rodzaj negatywnych myśli nawet tych na 
strzępku włosa, odrzucamy wszystko co ma z nimi jakikolwiek związek, odrzucamy 
możliwość identyfikowania się z nimi w jakikolwiek sposób, jaki jest wtedy rezultat? 
Wtedy nasz surowiec duchowy jest najwyższej jakości; możemy użyć każdy rodzaj 
materiału jaki tylko zechcemy, możemy użyć kolor jaki tylko zechcemy, wiemy, że 
tekstura jest stała, że materiał jest solidny, że materiał nie wyblaknie, i nie będziemy się 
bali, nie będziemy się martwić o przyszłość, nie ma nic do ukrycia. 

12. To są fakty psychologiczne; w tym procesie myślowym nie ma żadnej zgadywanej teorii; 
w tym nie tkwi żaden sekret; w rzeczy samej one są tak przejrzyste, że każdy może je 
zrozumieć. Ważne jest natomiast, aby sprzątać swój dom umysłu, i sprzątać każdego 
dnia, tak aby utrzymać go w czystości. Czystość umysłowa, moralna i fizyczna jest 
absolutnie konieczna jeśli chcemy osiągnąć jakikolwiek postęp. 

13. Kiedy porządki w domu umysłu zostaną zakończone, materiał jaki pozostanie będzie 
właściwy do realizacji pomysłów czy wyobrażeń jakie pragniemy osiągnąć. 

14. Istnieje doskonały majątek oczekujący na nasze roszczenia. To są obszerne włości, obfite 
w roślinność, z płynącą wodą, obfite w tarcice, rozciągnięte w dal po horyzont widzenia. 
Jest tam rezydencja, przestronna i pogodna, z obrazami, dobrze wyposażoną biblioteką, 
bogatymi rzeźbami, z pełnym komfortem i luksusami. Wszystko co spadkobierca musi 
zrobić to przejąć swój spadek, i używać swojej własności. Musi ją używać, nie może 
pozwolić jej podupaść, musi utrzymać ją w takim stanie w jakim ją przejął. Lekceważącym 
zaniedbaniem jest pozwolić sobie na jego stratę. 

15. W domenie umysłu i ducha, w domenie praktycznej mocy jest Twoja nieruchomość. Ty 
jesteś spadkobiercą! Możesz dochodzić swojego spadku i posiąść go, i wykorzystać to 
bogate dziedzictwo. Moc jest jednym z jego owoców, zdrowie, harmonia i dobrobyt są 
aktywami w bilansie. On oferuje Tobie opanowanie i spokój. Jedyny koszt jaki musisz 
ponieść to jest czas studiowania i eksploatowania jego wielkich zasobów. On nie wymaga 



żadnych ofiar, poza pozbyciem się Twoich ograniczeń, Twojego niewolnictwa, Twojej 
słabości. Ubierze cię w honor, i włoży w ręce berło. 

16. By to osiągnąć, trzy czynności są niezbędne: Musisz szczerze tego pragnąć. Musisz się o 
to domagać. Musisz wejść w jego posiadanie. 

17. Przyznasz, że nie są to uciążliwe warunki. 

18. Jesteś zaznajomiony z tematem dziedziczenia. Darwin, Huxley, Haeckel, i inni naukowcy 
zebrali górę dowodów na to, że dziedzictwo jest prawem podlegającym progresywnemu 
tworzeniu. Jest to progresywne dziedzictwo, które daje człowiekowi jego wyprostowaną 
postawę, jego moc ruchową, organy trawienia, przepływ krwi, siły nerwów, siły mięśni, 
strukturę kości i mnóstwo zdolności po stronie fizycznej. Istnieje znacznie więcej 
imponujących faktów związanych z dziedziczeniem sił umysłu. Wszystko to tworzy to, co 
nazywamy Twoim ludzkim dziedzictwem. 

19. Istnieje jednak dziedziczenie, którego naukowcy zajmujący się naukami fizycznymi nie 
pojęli. Zagadnienie to leży poza obszarem ich badań naukowych. Od momentu w którym 
naukowcy załamują ręce z rozpaczy, mówiąc że nie mogą uwierzyć w to co widzą, to 
właśnie boskie dziedziczenie przejmuje pełną władzę. 

20. To jest życzliwa siła, która wyrokuje pierwotne stworzenie. Ona wywodzi się z boskości, i 
kieruje prosto do każdej stworzonej istoty. Ona zapoczątkowała życie, czego naukowcy 
nauk fizycznych nie potrafią, czego nigdy nie będą potrafić. Ona wyróżnia się 
niezrównanie spośród wszystkich najwyższych mocy. Żadne ludzkie dziedzictwo nie może 
jej dorównać. Żadne ludzkie dziedzictwo nie może się z nim równać. 

21. To Nieskończone Życie płynie przez Ciebie, jest Tobą. Dostęp do niego leży poza 
zdolnościami Twojej świadomości. Utrzymanie tego dostępu jest właśnie Sekretem 
Mocy. Czy nie jest to warte poznania? 

22. Znaczącym faktem jest, że źródło wszelkiego życia i wszelkiej mocy pochodzi z Wewnątrz. 
Osoby, okoliczności i wydarzenia mogą sugerować potrzeby i możliwości, ale wewnętrzna 
siła i moc niezbędne do realizacji tych potrzeb zostaną odnalezione Wewnątrz. 

23. Unikaj fałszerstw. Zbuduj solidne fundamenty dla Twojej świadomości na mocach 
płynących bezpośrednio z Nieskończonego źródła, z Uniwersalnego Umysłu, którego 
jesteś wizerunkiem i podobieństwem. 

24. Ci którzy weszli w posiadanie tego dziedzictwa nigdy więcej nie będą dokładnie tacy 
sami. Weszli w posiadanie poczucia mocy o jakiej dotychczas nie marzyli. Nigdy więcej 
nie będą nieśmiali, słabi, niezdecydowani, czy lękliwi. Są połączeni z Wszechmocą. Coś 
zostało w nich wzbudzone; nagle odkryli, że posiedli ogromną ukrytą zdolność co do 
której byli dotychczas kompletnie nieświadomi. 

25. Ta moc jest w Wewnątrz, ale nie możemy dostać o ile wpierw nie damy. Użycie jej jest 
warunkiem otrzymania tego dziedzictwa. Jesteśmy każdym z nas, ale kanał przez który 
otrzymujemy tą Wszechmogącą moc jest różnicowany w formie; dopóki nie damy, kanał 
jest zatamowany i więcej nie możemy odebrać. Jest to prawda na każdej płaszczyźnie 
istnienia, na każdym polu starań, na każdej drodze życia. Im więcej dajemy tym więcej 
dostajemy. Atleta, który chce być silniejszy musi użyć siły, którą już ma, i im więcej siły 
włoży tym więcej dostanie. Finansista który chce zarobić pieniądze musi użyć do tego 
swoich środków, tylko przez ich użycie może zyskać. 



26. Handlowiec który nie utrzymuje rozchodu swoich towarów wkrótce nie będzie miał 
żadnych przychodów; korporacja, która nie dostarcza efektywnych usług wkrótce straci 
klientów; adwokat, który nie osiągnie rezultatów straci klientów, i tak się dzieje wszędzie. 
Moc jest uzależniona od właściwego użycia mocy, którą już posiadamy, co jest prawdą na 
każdym polu naszego wysiłku, każdego doświadczenia w życiu, jest prawdą o mocy z 
której każda inna znana moc jest spłodzona – moc duchowa. Odrzuć ducha i co 
pozostanie? Nic. 

27. Jeśli w takim razie duch jest wszystkim co jest, od rozpoznania tego faktu zależy 
umiejętność demonstracji całej mocy, psychicznej, mentalnej czy też duchowej. 

28. Cała własność jest rezultatem zakumulowanego zachowania umysłu, czy pieniędzy 
świadomości. To jest właśnie ta cudowna różdżka, która umożliwi Tobie przyjęcie tej idei, 
i sformułuje Twoje plany do osiągnięcia, i odnajdziesz tyle przyjemności w ich realizacji co 
w ich osiągnięciu. 

29. A teraz idź do pokoju, usiądź w tym samym miejscu i w tej samej pozycji co poprzednio i 
w wyobraźni wybierz miejsce, które kojarzy ci się pozytywnie. Wykreuj sobie całkowity 
obraz tego miejsca, ujrzyj budynki, tereny, drzewa, przyjaciół, okoliczności, wszystko w 
całości. Na początku będziesz myślał o wszystkim pod słońcem poza ideałem nad którym 
pragniesz się skupić. Ale nie pozwól aby to cię zniechęciło. Wytrwałość zwycięży, ale 
wytrwałość oznacza ćwiczenie tego zadania każdego dnia bez wyjątku. 

Część 5. Pytania i odpowiedzi. 

1. Jaka część naszego duchowego życia jest podświadoma? Co najmniej dziewięćdziesiąt 
procent. 

2. Czy to jest ogromny duchowy magazyn szeroko utylizowany? Nie. 

3. Dlaczego nie? Niewielu rozumie czy docenia fakt, że jest to działalność, którą muszą 
świadomie kierować.  

4. Skąd świadomy umysł otrzymał tendencję do rządzenia? Z dziedzictwa – co znaczy, że 
jest rezultatem wszystkich zaistniałych czynników otoczenia z wszystkich minionych 
pokoleń. 

5. Co daje nam Prawo Przyciągania? Nas Samych.  

6. Czym jesteśmy My Sami? Tym czym z natury jesteśmy jest rezultatem naszego przeszłego 
myślenia, świadomego i podświadomego. 

7. Czym jest materiał z którego budujemy nasz wewnętrzny duchowy dom? Myślami, 
którymi się zajmujemy. 

8. Co jest Sekretem Mocy? Rozpoznanie wszechobecności wszechmocy. 

9. Skąd to pochodzi? Życie i cała moc pochodzi z Wewnątrz. 

10. Czym jest uwarunkowane przyjęcie tej mocy? Od właściwego użycia mocy, którą już 
posiedliśmy. 

SUK – Część 6 

Mam zaszczyt przedstawić teraz część szóstą. Ten odcinek pozwoli Ci doskonale zrozumieć 
część najbardziej cudownego mechanizmu, jaki kiedykolwiek został stworzony. Mechanizmu 



przy pomocy którego możesz stworzyć dla siebie zdrowie, sukces, dobrobyt czy każdy inny 
stan którego pragniesz. 

Potrzeby są żądaniami, żądania generują akcję, a akcje przynoszą rezultaty. Proces ewolucji 
ciągle buduje nasze jutro na bazie dnia dzisiejszego. Produkt rozwoju indywidualnego, tak jak 
i powszechnego, musi równolegle i stopniowo rosnąć wraz ze zwiększającą się wielkością i 
możliwościami. 

Wiedza, że jeśli ograniczymy prawa innych to staniemy się moralną solą w oku i będziemy się 
wplątywać w trudności na każdym kroku, powinna być wskazówką, że sukces jest uzależniony 
od najwyższego moralnego ideału – „Największe dobro dla jak największej ilości”. Ambicja, 
pragnienie i harmonijne stosunki, ciągle i uparcie utrzymywane, przyniosą rezultaty. 
Największą przeszkodą są błędne a niezmienne idee. 

By być zestrojonym z wieczną prawdą musimy mieć wewnętrzną harmonię i równowagę. By 
otrzymać informację odbiorca musi się zestroić z nadawcą. 

Myśl jest produktem Umysłu a Umysł jest kreatywny, ale to nie znaczy, że Powszechny Umysł 
zmieni swój sposób działania by dostosować się do nas, ale znaczy, że możemy być z nim w 
harmonijnym związku i uzyskamy to, że możemy domagać się wszystkiego do czego jesteśmy 
uprawnieni a droga do tego stanie się prosta. 

1. Wszechświatowy Umysł jest tak cudowny, że trudno jest zrozumieć jego praktyczną moc, 
możliwości i jego nieograniczone efekty wytwórcze. 

2. Odkryliśmy, że ten Umysł jest nie tylko całą inteligencją, ale i całą substancją. Jak w takim 
razie jest zróżnicowany w formie? Jak możemy zapewnić efekt którego pragniemy? 

3. Zapytaj jakiegokolwiek elektryka jaki będzie efekt elektryczności i on Ci odpowie tak – 
„Elektryczność jest formą ruchu i jej efekt zależy od mechanizmu do którego jest 
podłączona”. Od tego mechanizmu będzie zależało czy otrzymamy ciepło, światło, moc, 
muzykę czy jakąś inną demonstrację mocy do której ta witalna energia została 
zaprzęgnięta. 

4. Jaki efekt może wyprodukować myśl? Odpowiedzią jest, że myśl jest umysłem w ruchu 
(jak wiatr jest powietrzem w ruchu) i efekt będzie zależał całkowicie od „mechanizmu do 
którego zostanie podłączona”. 

5. Tu w takim razie leży sekret całej umysłowej mocy, która zależy całkowicie od 
mechanizmu, który do niej podłączymy. 

6. Co jest tym mechanizmem? Wiesz pewnie cokolwiek o mechanizmach wynalezionych 
przez Edisona, Bella, Marconiego i innych geniuszy elektryczności, dzięki którym miejsce, 
przestrzeń i czas zostały wyrażone w postaci mowy, ale czy spróbowałeś pomyśleć, że 
mechanizm który otrzymałeś by przetwarzać Wszechświatową, Wszechobecną 
Potencjalną Moc został wynaleziony przez większego wynalazcę niż Edison? 

7. Nie mamy problemu w zrozumieniu mechanizmów używanych do uprawy roli, 
próbujemy zrozumieć jak działa mechanizm samochodu czy komputer, ale większość z 
nas zadowala się pozostawaniem w absolutnej ignorancji, gdy dotyczy to 
najwspanialszego egzystującego mechanizmu jakim jest ludzki mózg. 

8. Spróbujmy zbadać zatem cudy tego mechanizmu przez lepsze zrozumienie efektów, 
których on jest przyczyną.  



9. Po pierwsze żyjemy, poruszamy się i istniejemy w wielkim świecie mentalnym. Ten świat 
jest wszechpotężny, wszechwiedzący i wszechobecny; reaguje on na nasze pragnienia 
wprost proporcjonalnie do naszego celu i wiary; ten cel musi być zgodny z prawem 
naszego istnienia, to znaczy, że musi być kreatywny bądź konstruktywny. Nasza wiara zaś 
musi być wystarczająco silna by wygenerować strumień o odpowiedniej sile pozwalający 
wyrazić ten cel. 

10. Efekty pojawiające się w świecie Zewnątrz są rezultatem akcji i reakcji Jednostki na 
Powszechny; jest to proces, który nazywamy myśleniem; mózg jest organem, dzięki 
któremu ten proces jest osiągnięty. Pomyśl nad tym cudem. Kochasz muzykę, kwiaty, 
literaturę bądź jesteś inspirowany przez myśli dawnych czy dzisiejszych geniuszy? 
Pamiętaj, każde piękno na które reagujesz musi mieć odpowiedni szkic w Twoim mózgu 
zanim będziesz w stanie je docenić. 

11. Nie ma niczego w dyspozycji składu natury, czego mózg nie mógłby wyrazić. Mózg jest 
embrionalnym światem gotowym do rozwoju w każdym momencie, gdy pojawi się tego 
konieczność. Jeśli potrafisz pojąć, że jest to naukowa prawda i jedno z cudownych praw 
natury to będzie Ci łatwiej zrozumieć mechanizm, dzięki któremu te nadzwyczajne 
rezultaty są osiągane. 

12. System nerwowy jest porównywany do obwodu elektrycznego z bateriami w komórkach 
skąd pochodzi siła i biała substancja do izolacji przewodów, którymi prąd jest 
przekazywany; to przez te kanały w mechanizmie przenoszone są wszystkie impulsy i 
pragnienia. 

13. Rdzeń kręgowy jest tą wspaniałą drogą przemian motorycznych i czuciowych, którą 
sygnały są przekazywane z mózgu i do mózgu; dalej jest krew płynąca żyłami i arteriami 
odnawiając naszą energię i siłę. Jest to perfekcyjnie zaaranżowana struktura na której 
spoczywa nasze fizyczne ciało a ostatecznie obleka cały ten mechanizm delikatna i piękna 
skóra. 

14. W ten sposób „Świątynia żyjącego Boga” i to indywidualne „Ja” otrzymuje kontrolę i od 
stopnia zrozumienia mechanizmu, który jest pod tą kontrolą będą zależeć rezultaty. 

15. Każda myśl aktywuje komórki mózgu; na początku substancja do której myśl jest 
skierowana nie odpowiada, ale jeśli ta myśl jest odpowiednio skoncentrowana i 
udoskonalona to ta substancja ostatecznie ulega i perfekcyjnie podlega ekspresji. 

16. Ten wpływ umysłu może być wywierany na każdą część ciała powodując eliminację 
niepożądanych efektów. 

17. Perfekcyjne przejęcie i zrozumienie praw rządzących w świecie mentalnym ma 
nieocenioną wartość w transakcjach biznesowych ponieważ rozwija moc przenikliwości i 
daje jaśniejsze zrozumienie i należyte uznanie faktów. 

18. Człowiek który patrzy do Wewnątrz zamiast na Zewnątrz nie może nie zrobić użytku z 
ogromnych sił, które ostatecznie zdeterminują jego drogę życiową i wprowadzą go w 
„wibrację” ze wszystkim co najlepsze, najsilniejsze i najbardziej pożądane. 

19. Uwaga i koncentracja są prawdopodobnie kluczowe w rozwoju kultury umysłu. 
Możliwości skoncentrowanej uwagi, gdy jest ona odpowiednio ukierunkowana, wydają 
się być wręcz niepokojące i ledwie wiarygodne dla niewtajemniczonych. Kultywowanie 



uwagi jest tą wyróżniającą charakterystyką każdego odnoszącego sukcesy człowieka i jest 
najwyższym osobistym osiągnięciem jakie może być uzyskane. 

20. Moc uwagi może być łatwo zrozumiana poprzez porównanie ze szkłem powiększającym, 
które ogniskuje promienie słoneczne; ono nie ma szczególnej mocy, gdy się porusza i 
promienie słoneczne wędrują z miejsca na miejsce, ale gdy utrzymasz to szkło 
nieruchomo przez jakiś czas to efekt będzie natychmiast widoczny. 

21. To samo jest z mocą myśli. Pozwól tej mocy rozproszyć się poprzez kierowanie myśli z 
jednego obiektu na drugi i rezultat jest widoczny, ale gdy zogniskujesz tę moc poprzez 
uwagę i koncentrację na pojedynczej potrzebie przez jakikolwiek przeciąg czasu to nic nie 
będzie niemożliwe. 

22. Niektórzy powiedzą, że jest to bardzo proste rozwiązanie dla bardzo skomplikowanej 
sytuacji. W takim razie spróbuj, Ty który nie masz doświadczenia w koncentrowaniu myśli 
na określonym celu czy obiekcie. Wybierz jakikolwiek pojedynczy obiekt i skoncentruj na 
nim swoją uwagę przez powiedzmy 10 minut, bez jakiegokolwiek powodu. Okaże się, że 
nie potrafisz. Umysł będzie wędrował i będzie konieczne naprowadzać go wielokrotnie z 
powrotem za każdym razem efekt będzie tracony. Po dziesięciu minutach nic nie zostanie 
uzyskane, bo nie byłeś w stanie utrzymać swoich myśli nieprzerwanie na tym obiekcie. 

23. Jednak dzięki uwadze będziesz mógł ostatecznie pokonać przeszkody wszelkiego rodzaju, 
które pojawiają się na Twojej drodze a jedynym sposobem uzyskania tej mocy jest 
ćwiczenie – ćwiczenie czyni mistrza tak w tym jak i każdym innym przypadku. 

24. By kultywować moc uwagi weź fotografię ze sobą na to samo siedzenie, w tym samym 
pokoju jak zwykle dotąd. Oglądaj ją dokładnie przez co najmniej dziesięć minut, zanotuj 
wyraz oczu, formę rysów twarzy, ubranie, uczesanie; w gruncie rzeczy zanotuj każdy 
szczegół tej fotografii. Teraz zamknij oczy i spróbuj widzieć to mentalnie. Jeśli możesz 
zobaczyć każdy detal perfekcyjnie i możesz uformować pełny mentalny wizerunek to 
gratulacje, jeśli nie to powtarzaj ten proces aż będziesz mógł. 

25. Ten krok jest po prostu przygotowaniem gruntu. W następnym tygodniu posiejemy 
ziarno. 

26. Przy pomocy takich ćwiczeń będziesz ostatecznie w stanie kontrolować swoje nastroje, 
postawę i Świadomość. 

27. Wielcy finansiści uczą się wycofywania się z coraz to większej ilości pomysłów i zadań by 
uzyskać czas na planowanie, przemyślenia i generowanie prawidłowych nastrojów 
umysłu. 

28. Odnoszący sukcesy biznesmeni w sposób ciągły demonstrują fakt, że opłaca się 
utrzymywać kontakt z myślami innych odnoszących sukcesy biznesmenów. 

29. Pojedynczy pomysł może być wart miliony a takie pomysły mogą przyjść tylko do 
otwartych na nie, do przygotowanych by je otrzymać, do tych którzy posiadają zwycięską 
posturę umysłu. 

30. Ludzie uczą się jak uplasować się w harmonii z Powszechnym Umysłem; uczą się jedności 
wszystkiego; uczą się podstawowych metod i zasad myślenia a to zmienia 
uwarunkowania i zwielokrotnia rezultaty. 



31. Odkrywają, że okoliczności i środowisko idą zgodnie z trendem mentalnego i duchowego 
rozwoju; odkrywają, że ogólny wzrost następuje, gdy jest wiedza; akcja jest wynikiem 
inspiracji; okazja wynikiem umiejętności spostrzegania; zawsze duchowość jest pierwsza 
a następnie dopiero transformacja w nieskończoność i nielimitowane możliwości 
osiągnięć. 

32. Ponieważ jednostka jest kanałem zróżnicowania Powszechnego to te możliwości są siłą 
rzeczy niewyczerpane. 

33. Myślenie jest procesem, dzięki któremu możemy wchłaniać Ducha Mocy i utrzymywać w 
naszej wewnętrznej świadomości aż stanie się częścią naszej normalnej świadomości. 
Metoda osiągania rezultatu poprzez wytrwałe ćwiczenia kilku fundamentalnych zasad, 
wyjaśnionych w treści Systemu Uniwersalnego Klucza, jest właśnie tym kluczem 
otwierającym magazyn Uniwersalnej Prawdy. 

34. Dwa największe źródła ludzkich cierpień obecnie to choroby ciała i mentalne niepokoje. 
Przyczyn należy się doszukiwać w naruszaniu Prawa Naturalnego. Bez wątpienia wynika 
to z faktu, że jak dotąd nasz zasób wiedzy ciągle jeszcze pozostaje szczątkowy. Jednak 
chmury ciemności zakumulowane przez wieki powoli zaczynają się rozpraszać i z nimi 
wiele nieszczęść wynikających z niepełnych bądź złych informacji. 

 

Do wniosku, że człowiek może zmienić się, udoskonalić, stworzyć się na nowo, 
kontrolować swoje otoczenie i decydować o swoim losie, dojdzie każdy umysł 

otwarty szeroko dla mocy prawidłowego myślenia w konstruktywnym 
działaniu. 

Larsen 

Część 6. Pytania i odpowiedzi. 

1. Jakie efekty można osiągnąć przy pomocy elektryczności? Ciepło, światło, moc, muzykę. 

2. Od czego te różne efekty zależą? Od mechanizmów do których podłączamy 
elektryczność. 

3. Jaki jest rezultat działania i współdziałania jednostki na Powszechny? Warunki i doznania 
jakich doświadczamy. 

4. Jak te warunki mogą być zmienione? Poprzez zmianę mechanizmu przez który 
Powszechny różnicuje się w formie. 

5. Co jest tym mechanizmem? Mózg. 

6. Jak ten mózg może być zmieniony? Poprzez proces myślenia. Myśli są produkowane 
komórkami mózgu a te komórki reagują na odpowiednie myśli w Powszechnym. 

7. Jaką wartością jest moc koncentracji? Jest najwyższym osobistym osiągnięciem jakie 
może być uzyskane i jest wyróżniającą charakterystyką każdego odnoszącego sukcesy 
człowieka. 

8. Jak może to być uzyskane? Poprzez dokładne i wierne wykonywanie ćwiczeń z tego 
Systemu. 



9. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ pozwoli nam kontrolować nasze myśli a skoro 
myśli są przyczynami to warunki muszą być skutkami; jeśli potrafimy kontrolować 
przyczynę to możemy również kontrolować rezultat. 

10. Jak możemy zmieniać uwarunkowania i pomnażać rezultaty w rzeczywistym świecie? 
Poprzez naukę i przyjęcie podstawowych metod konstruktywnego myślenia. 

SUK – Część 7 

Przez wszystkie wieki ludzie wierzyli w niewidzialną moc, poprzez którą i przez którą 
wszystkie rzeczy były tworzone i przetwarzane. Możemy personalizować tę moc i nazwać ją 
Bogiem, albo możemy myśleć o niej jak o esencji czy o duchu, który przenika wszystkie rzeczy, 
ale w każdym przypadku efekt będzie i tak ten sam.  

Jeśli chodzi o jednostkę to jest osobowa, Obiektywna, fizyczna, widzialna, tak właśnie może 
być poznawana przez zmysły. Składa się z ciała, mózgu i nerwów. Subiektywny jest duchowy, 
niewidzialny, bezosobowy.  

Osobowy jest świadomy ponieważ jest własnym istnieniem. Bezosobowy, jest tym samym w 
rodzaju i jakości co inne Istoty, nie jest świadomy sam w sobie i dlatego został określony jako 
podświadomy. 

Osobowy, czy świadomy, ma moc woli i wyboru, przez to może stosować dyskryminację w 
wyborze metod prowadzących do rozwiązania problemów. 

Bezosobowy, czy duchowy, jest częścią bądź jednym ze źródeł, i początkiem całej mocy, nie 
może dokonywać takich wyborów, ale przeciwnie ma w swoim władaniu Nieskończone 
zasoby. Może i przynosi rezultaty przez metody o których ludzki czy osobisty umysł może nie 
mieć pojęcia. 

Zatem zobaczysz, że jest to Twój przywilej polegać na ludzkiej woli ze wszystkimi jej 
ograniczeniami i niezrozumieniami, albo możesz wykorzystać możliwości Nieskończoności 
przez wykorzystanie podświadomego umysłu. Tutaj, zatem jest naukowe wytłumaczenie 
cudownej mocy, która została oddana w Twoje władanie, jeśli tylko docenisz ją i rozpoznasz. 

Metoda świadomego wykorzystania tej wszechmocnej siły została naszkicowana w Części 
Siódmej. 

1. Wizualizacja jest procesem tworzenia umysłowych obrazów; powstały obraz jest matrycą 
bądź modelem, który służy jako szablon z którego wyłania się Twoja przyszłość. 

2. Stwórz szablon i stwórz go pięknym, nie obawiaj się, stwórz go wspaniałym, pamiętaj że 
nikt nie może narzucić Ci żadnych ograniczeń a tylko Ty sam możesz to zrobić; nie jesteś 
ograniczony żadnym kosztem i żadnymi materiałami; sięgnij do Nieskończoności po 
Twoich dostawców, stwórz go w Twojej wyobraźni, musi on powstać najpierw tam zanim 
pojawi się gdziekolwiek indziej. 

3. Stwórz czysty, wyraźnie zarysowany obraz, trzymaj go mocno w umyśle. Stopniowo i 
ciągle przybliżaj go do siebie. Możesz być tym „kim chcesz być”. 

4. To jest kolejny psychologiczny fakt, który jest dobrze znany, ale niestety, czytanie o tym 
nie przyniesie Ci żadnych rezultatów, które możesz mieć na myśli, nie pomoże Ci nawet 
sformować umysłowych obrazów, a tym bardziej doprowadzić do ich ukazania. 
Niezbędna jest ciężka umysłowa praca, ten rodzaj wysiłku, który tylko nieliczni są zdolni 
wykonać. 



5. Pierwszym krokiem jest idealizacja. Jest to równocześnie najważniejszy krok, ponieważ 
jest to plan, według którego będziesz budował. Musi być solidny, musi być trwały. 
Architekt kiedy planuje trzydziestopiętrowy budynek, rysuje każdą linię i detal z 
wyprzedzeniem. Inżynier, kiedy określa rozstaw przęseł, najpierw określa wytrzymałość 
miliona niezależnych elementów. 

6. Oni widzą koniec zanim zostanie poczyniony pierwszy krok, więc Ty także musisz 
naszkicować w umyśle to co chcesz, musisz zasiać ziarno, ale zanim posiejesz jakiekolwiek 
ziarno chcesz wiedzieć jakie będą z niego plony. To jest właśnie Idealizacja. Jeśli nie jesteś 
pewny powracaj codziennie na krzesło dopóki obraz nie będzie jasny. Będzie się on 
stopniowo rozwijać, wpierw ogólny obraz będzie przyćmiony, ale nabierze kształtu, obrys 
przyjmie formę, następnie detale, i tak stopniowo rozwiniesz moc, dzięki której będziesz 
w stanie sformułować plany, które ostatecznie zmaterializujesz w świecie rzeczywistym. 
Dowiesz się co przyszłość ma dla Ciebie. 

7. Następnie przychodzi proces Wizualizacji. Musisz widzieć obraz coraz bardziej i bardziej 
kompletny, widzieć szczegóły, aż detale staną się jasne, droga i środki do ich ukazania 
rozwiną się. Jedna rzecz będzie prowadzić do następnej. Myśl będzie prowadziła do 
działania, z działań wynikną metody, metody przywołają przyjaciół, przyjaciele pomogą 
stworzyć korzystne uwarunkowania. Ostatecznie przyjdzie trzeci krok Materializacja, 
który zostanie osiągnięty. 

8. Wszyscy mamy świadomość, że Powszechny musi nadać kształt myśli zanim kiedykolwiek 
nastąpi materialne zdarzenie. I jeśli chcemy podążać drogą Wielkiego Architekta 
Wszechświata, musimy nadać naszym myślom kształt, by tak jak Powszechny przybrał 
konkretną formę. To jest ten sam umysł, który działa w jednostce. Nie ma żadnej różnicy 
w rodzaju czy w jakości, jedyna różnica jest tylko w stopniu (skali). 

9. Architekt wizualizuje swój budynek, widzi go takim jak chciałby go widzieć. Jego myśli 
stają się plastyczną formą z której w końcu powstanie budynek, wysoki czy niski, piękny 
lub brzydki. Jego wizja przyjmie formę na papierze aż w końcu właściwy materiał zostanie 
użyty i budynek stanie skończony. 

10. Wynalazca wizualizuje swoje pomysły w dokładnie taki sam sposób. Na przykład, Nikola 
Tesla posiadł gigantyczny intelekt. Jeden z największych wynalazców z wszystkich epok, 
człowiek, który tworzył jedne z bardziej zdumiewających rzeczy, zawsze najpierw 
wizualizował swoje wynalazki przed przystąpieniem do ich realizacji. Nie spieszył się w 
nadawaniu im formy po to aby później naprawiać defekty. Najpierw budował pomysł w 
swojej wyobraźni, trzymał go tam jako umysłowy obraz, który rekonstruował i ulepszał w 
swoich myślach. „W taki sposób”, pisał o swoich Elektrycznych Eksperymentach. „Jestem 
w stanie gwałtownie rozwijać i doprowadzać do perfekcji koncepcję bez dotykania 
czegokolwiek. Kiedy dojdę tak daleko w urzeczywistnianiu każdego ulepszenia wynalazku 
o jakim mogę pomyśleć i nie widzę nigdzie żadnych błędów, przekładam je na konkrety, 
produkt mojego umysłu. Moja dewiza działa niezmiennie odkąd została poczęta, przez 
dwadzieścia lat nie było od niej żadnego odstępstwa”. 

11. Jeśli potrafisz sumiennie podążać za tymi wskazówkami, rozwiniesz Wiarę. Taki rodzaj 
wiary, który jest „Substancją rzeczy upragnionych, świadectwem rzeczy niewidzianych”. 
Rozwiniesz wiarę w siebie, taki rodzaj wiary, który prowadzi do wytrzymałości i odwagi. 
Rozwiniesz moc koncentracji, która umożliwi Ci wykluczyć wszystkie myśli poza tymi, 
które są związane z Twoim zamiarem. 



12. Prawo jest takie, że myśl ukazuje się poprzez formę, i tylko ci którzy wiedzą jak być 
boskim myślicielem własnych myśli mogą kiedykolwiek zająć miejsce Mistrza i 
przemawiać z autorytetem. 

13. Jasność i trafność zostaną osiągnięte tylko poprzez wielokrotne tworzenie obrazu w 
umyśle. Każde powtarzane działanie przetwarza obraz tworząc go za każdym razem 
jaśniejszym i trafniejszym niż poprzednio i proporcjonalnie do tej jasności i trafności 
przyjmie formę zewnętrzną. Musisz budować go uważnie i ostrożnie w Twoim świecie 
duchowym, w świecie Wewnątrz, zanim przyjmie formę w świecie Zewnątrz. Nie możesz 
zbudować nic wartościowego, nawet w świecie duchowym, jeśli nie posiadasz 
właściwych materiałów. Jeśli posiadasz materiał możesz budować co tylko zechcesz, ale 
miej pewność co do Twojego materiału. Nie zrobisz wieczorowego stroju z tandetnego 
materiału. 

14. Ten materiał zostanie przyniesiony przez miliony cichych myślowych pracowników i 
ukształtowany w formę obrazu jaki masz w umyśle. 

15. Pomyśl o tym! Masz ponad pięć milionów tych pracowników, gotowych i aktywnych do 
użycia, nazywanych komórkami mózgowymi. Poza nimi istnieje dodatkowa rezerwowa 
siła o co najmniej takiej samej ilości. Jest gotowa do przyjęcia wezwania do działania w 
każdej potrzebie. Zatem Twoja moc myślenia jest niemal nieograniczona, a to z kolei 
oznacza że Twoja moc niezbędna do stworzenia każdego materiału potrzebnego do 
zbudowania dla Ciebie jakiegokolwiek otoczenia, którego pragniesz jest także praktycznie 
nieograniczona. 

16. W nawiązaniu do tych milionów myślowych pracowników, masz miliardy umysłowych 
pracowników w Twoim ciele. Każdy z nich jest obdarowany wystarczającą inteligencją do 
zrozumienia i działania pod wpływem każdej przekazanej informacji czy sugestii. Te 
komórki ciągle zajmują się tworzeniem i przetwarzaniem ciała, ale ponadto są 
obdarowane w psychiczne działanie przez które mogą przyciągnąć do siebie substancje 
niezbędne do idealnego rozwoju. 

17. Robią to zgodnie z tym samym prawem i w ten sam sposób w jaki każda forma życia 
przyciąga do siebie materiał niezbędny do wzrostu. Dąb, róża, lilia, wszystkie one 
potrzebują materiału do ich perfekcyjnego rozwoju i zabezpieczają go przez cichy popyt, 
Prawo Przyciągania, najbardziej pewną dla Ciebie drogą do zabezpieczenia tego co 
potrzebujesz dla Twojego pełnego rozwoju. 

18. Zrób Mentalny Wizerunek, stwórz go jasnym, wyraźnym, perfekcyjnym i utrzymuj go 
mocno. Kierunki i środki rozwiną się, a podaż będzie podążała za popytem. Zostaniesz 
doprowadzony do właściwych rzeczy we właściwym czasie właściwą drogą. Najszczersze 
Pragnienie przyniesie Pewne Oczekiwanie, a to z kolei musi zostać wzmocnione przez 
Pewny Popyt. Te trzy elementy nie mogą nie zostać osiągnięte, ponieważ Najszczersze 
Pragnienie jest uczuciem, Pewne Oczekiwanie jest myślą, a Pewny Popyt jest wolą, i tak 
jak widzieliśmy, uczucia dają witalność dla myśli a wola utrzymuje się stale dopóki Prawo 
Wzrostu nie doprowadzi do ich ukazania się. 

19. Czyż nie jest cudowne, że człowiek posiada tak ogromną moc w sobie, nadzmysłowe 
zdolności o których nie miał pojęcia? Czy nie jest dziwne, że zawsze byliśmy 
ukierunkowani na poszukiwanie siły i mocy w Zewnątrz? Byliśmy ukierunkowani patrzeć 



wszędzie, ale nie do Wewnątrz. Za każdym razem, gdy ta moc pojawiała się w naszym 
życiu, mówiono nam, że jest to coś nadprzyrodzonego. 

20. Wielu jest takich, którzy zrozumieli tą niesamowitą moc, i którzy poczynili poważne i 
sumienne wysiłki dla osiągnięcia zdrowia, mocy i innych warunków, i nie osiągnęli 
rezultatu. Nie byli w stanie spowodować by to Prawo zadziałało. Trudności w niemal 
każdym z tych przypadków związane są z Zewnątrz. Chcieli pieniędzy, władzy, zdrowia i 
dostatku. Nie zrozumieli tego, że to są skutki a skutki mogą przyjść tylko wtedy, gdy 
poznamy przyczyny. 

21. Ci którzy nie przywiązują żadnej uwagi do świata Zewnątrz będą poszukiwali prawdy i 
będą skierowani ku mądrości. Odnajdą, że ta mądrość ujawni im źródło mocy, ukaże im w 
myśli i w skutku, który to stworzy pożądane zewnętrzne warunki. Ta prawda ujawni się w 
szlachetnym zamiarze i odwadze w działaniu. 

22. Twórz tylko ideał, nie zwracaj uwagi na zewnętrzne warunki, stwórz świat Wewnątrz 
pięknym i bogatym a świat Zewnątrz wyrazi i ukaże warunki jakie masz Wewnątrz. Zdasz 
sobie sprawę ze swojej mocy do tworzenia ideałów a te ideały ukażą się w świecie jako 
efekty. 

23. Na przykład, człowiek jest zadłużony. Będzie cały czas rozmyślał o swoim długu, 
koncentrując się na nim, a że myśli są przyczyną więc skutek będzie taki, że nie tylko ten 
dług go otoczy, ale w rezultacie zwiększy go. Wprowadza w akcję to wspaniałe Prawa 
Przyciągania z typowym i nieuchronnym rezultatem – Strata prowadzi do większej Straty. 

24. Jaka jest zatem właściwa zasada? Skoncentruj się na rzeczach których pragniesz, a nie na 
rzeczach, których nie chcesz. Myśl o obfitości, idealizuj metody i plany konieczne do 
wykorzystania Prawa Obfitości. Wizualizuj warunki, które Prawo Obfitości tworzy, co 
będzie skutkowało w uzewnętrznieniu się ich. 

25. Jeśli to prawo działa idealnie by przynieść ubóstwo, niedostatek i każdą formę ograniczeń 
tym, którzy nieustannie rozważają myśli o niedostatku i strachu to będzie także działało z 
tą samą pewnością w dostarczeniu warunków bogactwa i obfitości dla tych, którzy myślą 
o odwadze i mocy. 

26. Jest to trudny problem dla wielu ludzi. Jesteśmy zbyt bojaźliwi, ukazujemy niepokój, 
strach, strapienia, chcemy coś zrobić, chcemy pomóc, jesteśmy jak dziecko które właśnie 
posiało ziarno i chodzi co piętnaście minut zerkając na ziemie czy już rośnie. Oczywiście w 
takich warunkach ziarno nigdy nie zakiełkuje, to jest właśnie to co wielu z nas robi w 
świecie duchowym. 

27. Musimy posiać nasze ziarno i zostawić je nie przeszkadzając mu. Nie oznacza to, że mamy 
usiąść i nic nie robić. W żadnym wypadku. Dokonamy większej i lepszej pracy niż 
kiedykolwiek wcześniej, nowe kanały będą nieustannie dostarczane, a nowe drzwi 
zostaną otwarte. Wszystko co jest niezbędne to mieć otwarty umysł, być gotowym do 
działania, gdy nadejdzie właściwy czas. 

28. Siła myśli jest najpotężniejszym środkiem do osiągnięcia wiedzy, i jeśli jest 
skoncentrowana to potrafi rozwiązać każdy problem. Nie ma nic ponad moc ludzkiego 
rozumowania. Jednak aby ujarzmić i wykorzystać siłę myśli, by była Ci posłuszna musisz 
nad tym pracować. 



29. Pamiętaj, że myśl jest ogniem, który tworzy parę, która napędza koło fortuny, od którego 
zależy Twój los. 

30. Zadaj sobie kilka pytań i z szacunkiem oczekuj na odpowiedź Czy znasz siebie i odczuwasz 
siebie w sobie? Zapewniasz to sam czy podążasz za większością? Pamiętaj, że większość 
jest zawsze prowadzona a nigdy nie prowadzi. To była właśnie ta większość, która 
walczyła, zębami i paznokciami przeciwko silnikowi parowemu, maszynom tkackim i 
każdemu innemu postępowi czy udoskonaleniu kiedykolwiek sugerowanemu. 

31. W Twoim ćwiczeniu w tym tygodniu, wizualizuj swojego przyjaciela, wyobraź go sobie 
dokładnie tak jak go widziałeś ostatnim razem. Wyobraź sobie pokój, meble, odtwórz 
rozmowę jaką przeprowadziliście. Teraz wyobraź sobie jego twarz, wyobraź sobie ją 
wyraźnie. Porozmawiaj z nim o tematach w których obaj jesteście zainteresowani i 
obserwuj jego zmiany w zachowaniu, jego uśmiech. Czy umiesz to zrobić? Oczywiście że 
umiesz. Wzbudź w nim zainteresowanie, opowiedz mu przygodową historię, obserwuj 
jego oczy rozjaśnione duchem zabawy czy ekscytacji. Czy możesz to wszystko zrobić? Jeśli 
tak to Twoja wyobraźnia jest dobra i robisz znakomite postępy. 

Część 7. Pytania i odpowiedzi. 

1. Czym jest Wizualizacja? Jest procesem tworzenia umysłowych obrazów. 

2. Jaki jest rezultat takiej metody myślenia? Przetrzymując wizerunek czy obraz w naszym 
umyśle możemy stopniowo, ale pewnie, przybliżyć je do siebie. Możemy być tacy jacy 
chcemy być. 

3. Czym jest Idealizacja? Jest procesem wizualizacji czy idealizacji planów, które się 
ostatecznie zmaterializują w świecie rzeczywistym. 

4. Dlaczego jasność i dokładność są niezbędne? Ponieważ „widzenie” tworzy „odczuwanie” 
a „odczuwanie” tworzy „istnienie.” Najpierw umysłowy, potem uczuciowy, potem 
nieograniczone możliwości osiągnięć. 

5. Jak możemy je osiągnąć? Każde powtarzane działanie przetwarza wizerunek bardziej 
dokładnie niż uprzednio. 

6. Jak jest zabezpieczony materiał do tworzenia Twoich umysłowych wizerunków? Przez 
miliony umysłowych pracowników. Nazywane są komórkami mózgowymi. 

7. W jaki sposób zabezpieczone są niezbędne warunki do zmaterializowania ideałów w 
świecie rzeczywistym? Poprzez Prawo Przyciągania - naturalne prawo poprzez które 
wszystkie warunki i zdarzenia są osiągane. 

8. Jakie trzy kroki są niezbędne do wykonania, aby to prawo zadziałało? Najszczersze 
Pragnienie, Pewne Oczekiwania, Pewny Popyt. 

9. Dlaczego wielu przegrało? Ponieważ koncentrowali się na stratach, chorobach i 
nieszczęściach. Prawo to działa perfekcyjnie; rzeczy których się obawiają przychodzą do 
nich. 

10. Jaka jest alternatywa? Skoncentrowanie się na ideałach, których pragniesz aby zaistniały 
w Twoim życiu. 



SUK – Część 8 

W tej części dowiesz się, że możesz dowolnie wybrać to o czym myślisz, ale rezultat tego jest 
zarządzany przez niezmienne prawo! Czy nie jest to wspaniałe? Czyż nie jest wspaniale 
wiedzieć, że nasze życia nie są obiektami wszelkiego rodzaju zmienności i kaprysów? One są 
zarządzane prawem. Ta stabilność jest naszą okazją ponieważ przestrzegając to prawo 
możemy zapewnić pożądany efekt z niezmienną precyzją. 

A jest to Prawo Powszechnego, które jest jednym wielkim peanem Harmonii. Bez tego prawa 
Powszechny byłby Chaosem a nie Kosmosem. 

Tutaj w takim razie jest sekret pochodzenia dobra i zła, i jest to wszystko dobro i zło, które 
zawsze było i zawsze będzie. 

Wyjaśnijmy to. Rezultatem myśli jest akcja a więc jeśli Twoje myślenie jest konstruktywne i 
harmonijne rezultat będzie dobry; jeśli Twoje myślenie jest destruktywne i nieharmonijne 
rezultat będzie zły. Dlatego też jest tylko jedno prawo, jedna zasada, jedno Źródło Mocy a 
dobro i zło są po prostu słowami ukutymi by wskazać rezultat naszego działania bądź 
naszego przestrzegania lub nieprzestrzegania tego prawa. 

Znaczenie tego jest dobrze zilustrowane losami Emersona i Carlyle’a. Emerson kochał dobro i 
jego Życie było symfonią pokoju i harmonii. Carlyle nienawidził zła a jego życie było rekordem 
bezustannych dysonansów i braku harmonii. 

Mamy więc dwóch wielkich mężów, każdy próbujący osiągnąć ten sam ideał, ale jeden 
używający konstruktywnego myślenia i w ten sposób harmonizujący się z Prawem 
Naturalnym, i drugi używający destruktywnego myślenia i dlatego ściągający na siebie 
wszelkiego rodzaju i charakteru dysonanse. 

Jest w takim razie oczywiste, że nie wolno nam nienawidzić niczego nawet „zła”, ponieważ 
nienawiść jest destruktywna i wkrótce dowiemy się, że przez zajmowanie się destruktywnymi 
myślami „siejemy wiatr, który przynosi burzę”. Myśl zawiera fundamentalną zasadę, a 
ponieważ jest to kreatywna zasada Powszechnego to w sposób naturalny Twoja myśl łączy 
się z innymi podobnymi myślami. 

1. Ponieważ jedynym powodem życia jest rozwój to wszystkie zasady urzeczywistniające 
egzystencję muszą przyczyniać się do wzrostu. Myśl w takim razie formuje się a prawo 
wzrostu doprowadza do zewnętrznego jej wyrażenia. 

2. Możesz dowolnie wybrać co myślisz, ale rezultat Twojej myśli jest zarządzany przez 
niezmienne prawo. Każdy ustawicznie praktykowany ciąg myśli nie może nie wytworzyć 
rezultatu w charakterze, zdrowiu i środowisku jednostki. Pierwszorzędną wagę mają więc 
metody, które mogą zastąpić utrwalone nawyki tworzące niepożądane efekty nawykami 
konstruktywnego myślenia. 

3. Wszyscy wiemy, że z całą pewnością nie jest to łatwe. Mentalne nawyki trudno jest 
kontrolować, ale można to zrobić i sposobem na to jest zastąpienie od zaraz myślenia 
destruktywnego konstruktywnym. Wyrób w sobie nawyk analizowania każdej myśli. Jeśli 
to konieczne, jeśli objawienie się w Zewnątrz będzie korzystne nie tylko dla Ciebie, ale i 
dla wszystkich, których może dotknąć w jakiejkolwiek formie, utrzymuj to; pielęgnuj; bo 
jest wartościowe; bo jest zestrojone z Nieskończonym; a będzie rosło, rozwijało się i da 
owoce w setkach zastosowań. Zapamiętaj cytat Georgea Matthewsa Adamsa, - „Naucz 
się by każdy element, który nie dostarcza określonego użytecznego końcowego efektu a 



próbuje dostać się do Ciebie, napotykał zamknięte drzwi, był odrzucany z umysłu, z 
miejsca pracy, z Twojego świata”. 

4. Jeśli Twoje myślenie było krytyczne czy destruktywne i spowodowało jakąkolwiek 
sytuację dysonansów czy dysharmonii to będzie konieczne byś kultywował mentalne 
nastawienie, które sprzyja konstruktywnemu myśleniu. 

5. Wyobraźnia okazuje się być w tym bardzo pomocna. Kultywacja wyobraźni prowadzi do 
ideału z którego powstanie Twoja przyszłość. 

6. Wyobraźnia zbiera materiał, z którego Umysł utka tkaninę, w którą Twoja przyszłość 
będzie ubrana. 

7. Wyobraźnia jest światłem przy pomocy którego możemy penetrować nowe światy myśli i 
doświadczeń. 

8. Wyobraźnia jest potężnym instrumentem którym każdy odkrywca, każdy wynalazca 
otwierał drogę od precedensu do doświadczenia. Precedens mówi „Tego nie można 
zrobić”; doświadczenie mówi „Jest dokonane”. 

9. Wyobraźnia jest plastyczną mocą kształtującą sensowne rzeczy w nowe formy i ideały. 

10. Wyobraźnia jest konstruktywną formą myśli, która musi poprzedzić każdą konstruktywna 
formę działania. 

11. Budowniczy nie może budować jakiejkolwiek struktury, gdy nie otrzyma planów od 
architekta a architekt musi je otrzymać od wyobraźni. 

12. Przywódca w przemyśle nie może zbudować wielkiej korporacji, która ma koordynować 
setki mniejszych firm i zatrudniać tysiące pracowników, i używać milionów dolarów 
kapitału, gdy wpierw nie opracuje tego w swej wyobraźni. Obiekty świata materialnego 
są jak glina w ręku garncarza; to w Umyśle Mistrza kreowane są realne rzeczy a ta praca 
jest wykonana przez użycie wyobraźni. By wyobraźnia mogła być kultywowana musi być 
ćwiczona. Ćwiczenie jest konieczne tak dla kultywowania mięśni umysłu jak dla mięśni 
fizycznych. Wyobraźnia musi dostawać pokarm albo nie będzie wzrastać. 

13. Nie myl Wyobraźni z Pomysłem czy formą marzycielstwa, któremu niektórzy ludzie lubią 
się oddawać. Marzycielstwo jest formą mentalnego rozchwiania, które może prowadzić 
do umysłowej katastrofy. 

14. Konstruktywna wyobraźnia to umysłowa praca, przez niektórych uważana za najcięższy 
rodzaj pracy, ale jeśli tak, to przynosząca największe zwroty dla wspaniałych rzeczy 
zdarzających się w życiu wszystkich ludzi mających zdolność myślenia, wyobrażania sobie 
i wprowadzania w życie swoich pragnień. 

15. Jeśli jesteś całkowicie świadomy faktu, że tylko Umysł jest kreatywną zasadą, że jest 
Wszechpotężny, Wszechwiedzący i Wszechobecny, i że możesz świadomie 
zharmonizować się z Wszechpotęgą poprzez moc swojej myśli, to wykonałeś wielki krok 
we właściwym kierunku. 

16. Następnym krokiem jest stworzyć taką sytuację by być w stanie otrzymywać tę moc. Jeśli 
jest ona Wszechobecna to musi być również w Tobie. My wiemy, że tak jest ponieważ 
cała moc jest z Wewnątrz, ale musi być rozwijana i kultywowana. By tego dokonać 
musimy być otwarci i ta otwartość jest osiągana, tak jak siła fizyczna, poprzez ćwiczenia. 



17. Prawo przyciągania na pewno i niezawodnie da Ci warunki, środowisko i doświadczenia 
w życiu odpowiadające Twojej charakterystyce nawyków i dominującym nastawieniu 
mentalnym. Nie to co raz na jakiś czas pomyślisz będąc w kościele czy czytając dobrą 
książkę, ale liczy się dominujące nastawienie mentalne. 

18. Nie możesz przez dziesięć godzin dzienne mieć słabe, szkodliwe i negatywne myśli i 
oczekiwać wywołania pięknych, silnych i harmonijnych warunków poprzez dziesięć minut 
myślenia silnego, pozytywnego i kreatywnego. 

19. Prawdziwa moc przychodzi z Wewnątrz. Cała moc, którą każdy może użyć jest w 
człowieku i tylko czeka by się uzewnętrznić poprzez pierwsze jej rozpoznanie, następnie 
uznanie za swoją oraz wpracowanie jej w świadomość aż stanie się własnością. 

20. Ludzie mówią, że pragną mieć obfite życie i tak to próbują robić, ale wielu interpretuje to 
tak, że gdy ćwiczą swoje mięśnie czy oddychają naukowo, jedzą określone pożywienie w 
określony sposób, piją odpowiednią ilość wody każdego dnia, trzymają się z dala od 
przeciągów, to osiągną jakość życia którego pragną. Rezultat tych metod jest mierny. Jeśli 
jednak człowiek uświadomi sobie prawdę i ustali swą zgodność z całym Życiem to odkryje 
jasne spojrzenie, sprężysty krok, wigor młodości; stwierdzi, że odkrył źródło wszelkiej 
mocy. 

21. Wszystkie błędy to błędy niewiedzy. Uzyskanie wiedzy i w konsekwencji mocy jest tym co 
determinuje wzrost i ewolucję. Uznanie i demonstracja wiedzy jest tym co stanowi moc i 
jest to moc ducha i ta moc jest mocą, która jest podstawą wszystkich rzeczy; jest duchem 
wszechświata. 

22. Ta wiedza jest rezultatem ludzkiej umiejętności myślenia; myśl jest w takim razie 
zarodkiem ewolucji świadomości człowieka. Jeśli człowiek przestanie robić postępy w 
swych myślach i ideałach jego siły natychmiast zaczynają się zmniejszać i jego pewność 
siebie stopniowo ulega tym zmieniającym się warunkom. 

23. Ludzie sukcesu przyjmują jako swoje zadanie utrzymywanie ideałów, które stanowią o 
warunkach, które chcą zrealizować. Niezmiennie myślą o następnych krokach 
koniecznych do osiągnięcia ideału do którego dążą. Myśli są materiałem z którego budują 
a wyobraźnia jest ich mentalnym warsztatem. Umysł jest siłą w ciągłym ruchu, która 
zapewnia, że istnieją osoby i odpowiednie okoliczności pozwalające budować strukturę 
sukcesu. Wyobraźnia jest osnową na której wszystkie wielkie rzeczy są modelowane. 

24. Jeśli byłeś wierny swojemu ideałowi usłyszysz sygnał, że okoliczności są gotowe by 
zmaterializować Twoje plany a rezultaty tego będą w dokładnej proporcji Twojej 
lojalności w stosunku do Twojego ideału. Mocne utrzymywanie ideału determinuje i 
przyciąga konieczne warunki do jego spełnienia. 

25. W ten sposób możesz wpleść swego ducha i moc w sieć Twojej całej egzystencji; możesz 
mieć czarujące życie i być na zawsze chroniony od wszelkich szkód. Możesz zostać 
pozytywną siłą do której przyciągane będą warunki obfitości i harmonii. 

26. Należy jednak pamiętać. Ten czynnik życia stopniowo i ciągle wnika w świadomość i jest 
również w bardzo dużym stopniu odpowiedzialny za warunki niepokoju, które są 
doświadczane powszechnie. 

27. W ostatniej części stworzyłeś mentalny wizerunek, spowodowałeś, że niewidzialne stało 
się widzialne. W tym tygodniu weź jakiś obiekt i prześledź go aż do jego początków, 



zobacz co tak naprawdę w sobie zawiera. Jeśli to zrobisz to rozwiniesz wyobraźnię, 
wnikliwość, spostrzegawczość i dalekowzroczność. I nie otrzymasz ich w wyniku 
wielokrotnych powierzchniowych obserwacji, ale poprzez obserwację analityczną, która 
potrafi widzieć pod powierzchnią. 

28. Niezbyt wielu wie, że rzeczy które widzą są tylko efektami. Niezbyt wielu rozumie 
przyczyny poprzez które te efekty zostały wydobyte do istnienia. 

29. Przyjmij tę samą pozycje jak uprzednio i wyobraź sobie okręt wojenny. Zobacz to groźne 
monstrum przemieszczające się po powierzchni wody. Wygląda jakby wokół nie było 
żadnego życia. Jest tylko cisza. Jak dotąd, wiesz, że największa część tego statku jest pod 
wodą, poza zasięgiem wzroku; wiesz, że statek jest olbrzymi i ciężki jak 20-to piętrowy 
wieżowiec; że przebywają tam setki ludzi gotowych do natychmiastowego rozpoczęcia 
swoich zadań; że każdy oddział jest zarządzany przez uprawnionych, przeszkolonych i 
uzdolnionych ludzi, którzy udowodnili swoje kompetencje do władania tym wspaniałym 
mechanizmem; że wyglądając jakby nic nie zauważał to jednak ma oczy, które widzą 
wszystko wokół na kilometry, i że nic i nikt nie ucieknie z jego uważnego pola widzenia; 
że chociaż wygląda spokojny, uległy i niewinny to jest przygotowany wyrzucić z siebie 
tony stalowych pocisków na wroga odległego o dziesiątki kilometrów. To i wiele więcej 
możesz sobie wyobrazić bez większego wysiłku. Ale skąd wziął się ten okręt wojenny w 
tym miejscu, jak to się stało, że w ogóle powstał? To wszystko chciałbyś wiedzieć jeśli 
jesteś uważnym obserwatorem. 

30. Prześledź wielkie stalowe płyty przemieszczające się przez stalownię, zobacz tysiące 
pracowników zatrudnionych do ich produkcji. Idź dalej wstecz i zobacz rudę żelaza 
wydobywaną z kopalni, zobacz ją ładowaną na ciężarówki, zobacz ją stopioną i 
odpowiednio obrabianą. Idź jeszcze dalej i zobacz konstruktorów i technologów, którzy 
zaprojektowali ten statek. Zorientujesz się, że zaszedłeś już tak daleko, że ten statek stał 
się wirtualny, on już nie istnieje, on jest już tylko myślą w mózgu konstruktora. Ale kto 
kazał by skonstruowano ten statek? Prawdopodobnie Minister Obrony, ale równie 
prawdopodobnie był planowany zanim ktokolwiek myślał o wojnie z tym, że Parlament 
musiał zdecydować o przekazaniu pieniędzy na ten cel; może była opozycja i przemowy 
za i przeciw. A kogo reprezentują ci parlamentarzyści? Reprezentują Ciebie i mnie i tak 
nasza droga myślenia zaczęła się od statku i skończyła na nas. Jednocześnie stwierdzamy 
w tej analizie, że nasza własna myśl jest za to odpowiedzialna jak i za wiele innych rzeczy 
o których rzadko myślimy. I następna refleksja z tego wynikająca, że jeśli ktoś nie 
wymyśliłby prawa, według którego ta olbrzymia masa stali może pływać po wodzie 
zamiast natychmiast utonąć, to ten okręt nigdy by nie powstał. 

31. To prawo stanowi, że „ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle 
ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało”. Odkrycie tego prawa zrewolucjonizowało 
każdy rodzaj podróży oceanicznej, handel i sztukę wojenną i spowodowało możliwość 
istnienia okrętów wojennych, samolotów i statków wycieczkowych. 

32. Zorientujesz się, że ćwiczenia tego rodzaju są bezcenne. Jeśli myśl została wyszkolona by 
patrzeć pod powierzchnię wszystko zaczyna wyglądać inaczej, nieważne staje się ważne, 
a nieinteresujące interesujące. Rzeczy które miały być dla nas nieistotne stają się tymi 
najważniejszymi w egzystencji. 

Część 8. Pytania i odpowiedzi. 



1. Co to jest wyobraźnia? Forma konstruktywnego myślenia. Wyobraźnia jest światłem przy 
pomocy którego możemy penetrować nowe światy myśli i doświadczeń. Wyobraźnia jest 
potężnym instrumentem, którym każdy odkrywca i wynalazca otwierał drogę od 
precedensu do doświadczenia. 

2. Co jest rezultatem wyobraźni? Kultywacja wyobraźni prowadzi do rozwoju ideału z 
którego powstanie Twoja przyszłość. 

3. Jak może to być kultywowane? Poprzez ćwiczenia. Kultywacja to karmienie. Bez 
karmienia nic nie może żyć. 

4. Czym różni się twórcze myślenie od marzycielstwa? Marzycielstwo jest formą 
mentalnego rozchwiania a twórcze myślenie musi poprzedzać każde konstruktywne 
działanie. 

5. Skąd biorą się błędy? Są rezultatem ignorancji. 

6. Co to jest wiedza? Rezultat ludzkiej zdolności myślenia. 

7. Co jest tą mocą przy pomocy której ludzie sukcesu budują? Umysł jest siłą w ciągłym 
ruchu, która zapewnia, że istnieją osoby i odpowiednie okoliczności pozwalające 
budować strukturę sukcesu. 

8. Co determinuje rezultat? Mocne utrzymywanie ideału przyciąga konieczne warunki do 
jego spełnienia. 

9. Co jest rezultatem przenikliwej analitycznej obserwacji? Rozwój wyobraźni a w tym 
wnikliwość, spostrzegawczość i dalekowzroczność. 

10. Do czego to prowadzi? Do obfitości i harmonii. 

SUK – Część 9 

W tej części będziesz mógł nauczyć się jak wymodelować narzędzia, dzięki którym zbudujesz 
każde uwarunkowania jakich pożądasz. Jeśli chcesz zmienić uwarunkowania musisz zmienić 
siebie. Twoje zachcianki, Twoje życzenia, Twoje miłości, Twoje ambicje mogą być 
udaremnione na każdym kroku, ale twoje najskrytsze myśli znajdą wyraz tak bezwarunkowo 
jak to, że roślina wykiełkuje z nasiona. 

Załóżmy zatem, że pożądamy zmiany uwarunkowań. Jak to osiągniemy? Odpowiedź jest 
prosta: dzięki Prawu Wzrostu. Przyczyna i skutek są absolutnie pewne tak w ukrytej 
rzeczywistości myśli jak i w świecie rzeczy materialnych. Przechowuj w umyśle pożądane 
uwarunkowania; upewniaj je tak jakby były już istniejącym faktem. To właśnie wskazuje na 
wartość potęgi zapewnienia. Przez ciągłe powtarzanie stanie się częścią nas samych. 
Właściwie zmieniamy siebie; tworzymy siebie takimi jakimi chcemy być. 

Charakter nie jest kwestią przypadku, jest rezultatem ciągłego oddziaływania. Jeśli jesteś 
nieśmiały, chwiejny, skrępowany, lub gdy jesteś zaniepokojony bądź nękany przez myśli o 
strachu, bądź nadchodzącym niebezpieczeństwie, pamiętaj, że jest aksjomatem stwierdzenie, 
„że dwie różne rzeczy nie mogą istnieć w tym samym miejscu i w tym samym czasie”. 

Dokładnie to samo stwierdzenie jest prawdziwe w świecie umysłowym i duchowym. Twoim 
lekarstwem jest po prostu zastąpienie myśli o strachu, brakach i ograniczeniach myślami o 
odwadze, sile, niezależności i pewności. 



Najprostszą i najbardziej naturalną drogą do osiągnięcia tego jest wybranie zapewnienia, 
które zdaje się pasować do Twojego szczególnego przypadku. 

Pozytywna myśl zniszczy myśl negatywną z taką skutecznością z jaką światło niszczy 
ciemność, i rezultat będzie tak samo efektywny. 

Działanie jest kwiatem myśli, a uwarunkowania są rezultatem działania. Jesteś w ciągłym 
posiadaniu narzędzi dzięki którym z pewnością i nieuchronnie możesz zmieniać, bądź nie 
zmieniać siebie, a radość bądź cierpienie będą tego skutkiem. 

1. Są tylko trzy rzeczy, które mogą być pożądane w „świecie Zewnątrz” i wszystkie one 
mogą być odnalezione w „świecie Wewnątrz” . Sekretem ich odnajdywania jest proste 
zastosowanie właściwego „mechanizmu” podłączenia się do wszechmocnej mocy do 
której wszyscy mamy dostęp. 

2. Trzy rzeczy których pożąda ludzkość i które są niezbędne do jej najwyższego wyrażenia 
się i pełnego rozwoju to Zdrowie, Bogactwo i Miłość. Wszyscy przyznają, że Zdrowie jest 
absolutnie najważniejsze, gdyż nikt nie może być szczęśliwy, gdy jego fizyczne ciało jest w 
bólu. Wszyscy, już nie tak ochoczo jak w poprzednim przypadku przyznają, że Bogactwo 
jest niezbędne, ale wszyscy muszą przyznać, że przynajmniej powinniśmy mieć 
wystarczająco. A co byłoby przyjęte jako wystarczające dla jednych, byłoby przyjęte przez 
innych jako absolutnie bolesny brak. Ponieważ Natura dostarcza nam dóbr nie tylko 
wystarczająco ale obficie, rozrzutnie, hojnie, widzimy, że każdy rodzaj braków bądź 
ograniczeń został stworzony przez sztuczną metodę podziału. 

3. Wszyscy przyznamy, że Miłość jest trzecią, a może niektórzy powiedzą pierwszą 
najistotniejszą koniecznością dla zapewnienia ludzkości szczęścia. W każdym bądź razie, 
ci którzy posiedli Zdrowie, Bogactwo i Miłość nie odnajdą niczego więcej czego można by 
dolać do ich pucharu szczęścia. 

4. Odkryliśmy, że Powszechny jest „Całym Szczęściem” „Całą Istotą” i „Całą Miłością”, i że 
mechanizm poprzez który możemy się świadomie połączyć się z Nieskończonym Źródłem 
istnieje w naszej metodzie myślenia. Myśleć poprawnie oznacza wejście do „Sekretnego 
miejsca na samym szczycie”. 

5. O czym powinniśmy myśleć? Jeśli to wiemy powinniśmy odnaleźć właściwy mechanizm 
połączenia, który umożliwi nam „osiągnięcie czegokolwiek byśmy nie pragnęli”. Ten 
mechanizm mógłby wyglądać bardzo prosto, gdybym Ci go po prostu dał, ale czytając 
dalej zobaczysz, że jest to w rzeczywistości „Uniwersalny Klucz”, „Lampa Aladyna”. A jeśli 
poprosisz to zobaczysz, że jest to fundament, niezbędny warunek, absolutne prawo do 
czynienia dobrego, które oznacza dobrobyt. 

6. Aby myśleć właściwie, celnie, musimy znać Prawdę. Prawda jest zasadniczą regułą w 
każdym biznesie czy społecznych relacjach. Jest warunkiem koniecznym dla każdego 
właściwego działania. Znać prawdę, być pewnym, być przekonanym, dostarcza satysfakcji 
nieporównywalnej do niczego. Jest jedynym solidnym fundamentem w świecie 
zwątpienia, konfliktu i zagrożenia. 

7. Znać Prawdę oznacza być w harmonii z Nieskończonością i Wszechmocą. Znać prawdę 
oznacza zatem połączenie siebie z mocą, która jest nie do powstrzymania i która zmiecie 
każdy rodzaj dysonansu i dysharmonii, zwątpienia czy błędu każdego rodzaju, ponieważ 
„Prawda jest potężna i zatriumfuje”. 



8. Najskromniejszy intelekt może z ochotą przepowiedzieć rezultat jakiegokolwiek działania, 
jeśli wie, że jest ono oparte na prawdzie, ale najpotężniejszy intelekt, najbardziej 
wnikliwy i penetrujący umysł zagubi się beznadziejnie i nie sformułuje żadnej koncepcji o 
rezultatach jakie mogą wystąpić, gdy jego nadzieje bazują na założeniach o których wie, 
że są nieprawdziwe. 

9. Każde działanie które nie jest w harmonii z Prawdą, czy poprzez ignorancję czy poprzez 
zamysł, będzie skutkowało dysharmonią, i ostateczną przegraną w proporcji do swojej 
skali i rodzaju. 

10. Jak zatem mamy poznać Prawdę by przyłączać mechanizm, który połączy nas z 
Nieskończonością? 

11. Nie możemy zatem popełnić żadnego błędu, jeśli uświadomimy sobie, że Prawda jest 
fundamentalną zasadą Uniwersalnego Umysłu i jest Wszechobecna. Na przykład jeśli 
oczekujesz zdrowia, uświadomienie sobie faktu że „Ja” w Tobie jest duchowe, i że 
wszystkie dusze są jednym to gdziekolwiek ta część jest, całość też musi być, dokona się 
także w odniesieniu do zdrowia, ponieważ każda komórka w ciele musi manifestować 
prawdę taką jaką Ty widzisz. Jeśli Ty widzisz chorobę, one będą manifestować chorobę, 
jeśli Ty widzisz perfekcję one będą manifestować perfekcję. Potwierdzenie „Jestem cały, 
perfekcyjny, potężny, silny, mocny, kochający, harmonijny i szczęśliwy”, przyniesie 
harmonijne warunki. Powodem tego jest to iż potwierdzenie jest w zupełnej zgodności z 
Prawdą, a gdy pojawia się Prawda każda forma błędów czy dysharmonii musi 
nieodzownie zniknąć. 

12. Odkryłeś, że „Ja” jest duchowe, w takim razie musi nieodzownie zawsze być co najmniej 
perfekcyjne a wtedy Zapewnienie „Jestem cały, silny, potężny, kochający, harmonijny i 
szczęśliwy” jest dokładnym naukowym twierdzeniem. 

13. Myśl jest duchowym działaniem a duch jest twórczy, zatem rezultatem posiadania tej 
myśli w umyśle jest nieodzowne doprowadzanie do uwarunkowań harmonijnych z myślą. 

14. Jeśli oczekujesz Bogactwa to uświadomienie sobie faktu, że „Ja” w Tobie jest jednością z 
Uniwersalnym Umysłem, który jest wszelką istotą, i jest Wszechmocny, pomoże Tobie w 
użyciu Prawa Przyciągania, które wprowadzi Ciebie w wibracje z tymi siłami, które 
prowadzą do sukcesu i tworzą uwarunkowania siły i dostatku we właściwych proporcjach 
z charakterem i zamiarem Twojego zapewnienia. 

15. Wizualizacja jest mechanizmem przyłączenia, którego potrzebujesz. Wizualizacja jest 
zdecydowanie czym innym niż widzenie. Widzenie jest fizyczne, zatem jest skojarzone ze 
światem rzeczywistym, „światem Zewnątrz”. Wizualizacja jest produktem wyobraźni, i 
jest produktem subiektywnego umysłu, „świata Wewnątrz”. Zatem posiada ona 
witalność, i będzie rosła. Rzeczy wizualizowane objawią się same w formie. Mechanizm 
jest perfekcyjny, został stworzony przez naczelnego Architekta, który „zaprojektował 
wszystkie rzeczy dobrze” natomiast nieszczęśliwie czasem operator jest niedoświadczony 
bądź nieefektywny, ale praktyka i determinacja pokona te defekty. 

16. Jeśli oczekujesz Miłości spróbuj sobie uświadomić, że jedyną drogą do otrzymania miłości 
jest jej danie, im więcej jej dasz tym więcej jej dostaniesz; jedyną drogą dzięki której 
będziesz mógł dać miłość jest wypełnienie się miłością, zanim nie staniesz się magnesem. 
Metoda była wyjaśniona w innej lekcji. 



17. Ci którzy nauczyli się odkrywać wielkie duchowe prawdy w kontakcie z tymi tak zwanymi 
mniejszymi rzeczami z życia odkryli sekret rozwiązania swoich problemów. Przez swoją 
bliskość w podejściu do wielkich pomysłów, wielkich wydarzeń, wielkich naturalnych 
obiektów, i wielkich ludzi jest się zawsze przyspieszonym i zmuszonym do przemyśleń. 
Mówi się, że Lincoln powodował we wszystkich z którymi się kontaktował uczucie 
towarzyszące zdobyciu szczytu górskiego, uczucie które utwierdza się samo w siebie 
najintensywniej, gdy uzmysłowimy sobie, że leży u podstaw rzeczy, które są wieczne, siły 
Prawdy. 

18. Jest czasem inspirujące usłyszeć zdanie osoby, która właśnie zaczęła testować tę metodę, 
od kogoś kto zademonstrował ją w swoim własnym życiu. 

19. List od Fredericka Andrewsa opisuje: 

20. Miałem wtedy 13 lat, gdy dr T. W. Marsee powiedział do mojej matki: „Nie ma możliwej 
szansy, pani Andrews. Ja straciłem mojego chłopca w ten sam sposób czyniąc wszystko 
co możliwe. Przestudiowałem takie przypadki i nie widzę najmniejszej możliwości dla 
niego by wyzdrowiał”. 

21. Ona zwróciła się do niego i spytała: „Doktorze, co byś zrobił, gdyby to było Twoje 
dziecko?” a on odpowiedział: „Ja bym walczył i walczył dopóki bym żył”. 

22. To był początek długiej bitwy z wieloma upadkami i wzlotami. Wszyscy doktorzy 
twierdzili, że wyleczenie jest niemożliwe, chociaż dodawali nam odwagi i pocieszali 
najlepiej jak mogli. 

23. W końcu przyszło zwycięstwo i wyrosłem z małego, pogiętego, pokręconego, kalekiego, 
poruszającego się na rękach i kolanach na mocnego, prostego, dobrze uformowanego 
mężczyznę. 

24. Wiem, że teraz oczekujecie ode mnie recepty a więc dam ją Wam tak krótko i szybko jak 
tylko będę mógł. 

25. Zbudowałem dla siebie zapewnienie, biorąc przymioty i cechy potrzebne mi najbardziej i 
utwierdzałem się w tym cały czas, „Jestem zdrowy, bez wad, mocny, kochający, 
harmonijny i szczęśliwy”. Utrzymywałem to samozapewnienie zawsze tak samo, nigdy 
nie zmieniając nawet o jotę, aż do stanu, że obudzony w nocy stwierdzałem, że ciągle 
powtarzam, „Jestem zdrowy, bez wad, mocny, kochający, harmonijny i szczęśliwy”. Były 
to słowa ostatnie przed snem i pierwsze rano. 

26. Nie tylko zapewniłem to dla siebie, ale dla wszystkich innych, o których wiedziałem że 
tego potrzebują. Chcę podkreślić ten punkt. Cokolwiek pożądasz dla siebie, zapewnij to 
także dla innych, i to pomoże wam wszystkim. Zbierzemy to co posialiśmy. Jeśli wysyłamy 
myśli o miłości i zdrowiu, wróci to do nas jak chleb rzucony po wodzie; ale jeśli wyślemy 
myśli o strachu, zmartwieniach, zazdrości, gniewie, nienawiści, itp., zbierzemy taki też 
rezultat w naszym życiu. 

27. Mówi się, że człowiek kompletnie odbudowuje się co siedem lat, ale niektórzy naukowcy 
obecnie deklarują że odbudowujemy się całkowicie co jedenaście miesięcy. Czyli tak 
naprawdę jesteśmy w wieku zaledwie jedenastu miesięcy. Jeśli wbudowujemy defekty w 
nasze ciało rok po roku, to nie możemy obwiniać nikogo innego poza sobą. 

28. Człowiek jest sumą wszystkich swoich myśli; więc jest pytanie, jak zamierzamy doznawać 
tylko dobrych myśli a odrzucać te złe? Po pierwsze nie możemy powstrzymać złych myśli 



przed przyjściem do nas, ale możemy powstrzymać się od rozważania nad nimi. Jedyną 
możliwością żeby to uczynić jest o nich zapomnieć – co oznacza zastąpienie ich czymś 
innym. To jest właśnie miejsce, gdzie gotowe do użytku utwierdzanie odgrywa główna 
rolę. 

29. Gdy pojawiają się myśli o złości, gniewie, zazdrości, strachu czy kłopotach, po prostu 
rozpocznij zapewnianie. Sposobem na walkę z ciemnością jest światło – sposobem na 
walkę z zimnem jest ciepło – sposobem na walkę ze złem jest dobro. Dla mnie osobiście 
nigdy zaprzeczanie nie było żadną pomocą. Zapewnij dobro a zło zniknie. - Frederick Elias 
Andrews. 

30. Jeśli istnieje coś czego potrzebujesz, będzie dobrze dla Ciebie jeśli użyjesz zapewnienia. 
Użyj je takim jakie jest; zabierz je ze sobą w ciszę, dopóki nie zatonie w Twojej 
podświadomości, tak że będziesz mógł je użyć gdziekolwiek będziesz, w Twoim 
samochodzie, w biurze, w domu. To jest właśnie zaleta metod duchowych, są zawsze 
dostępne. Duch jest wszechobecny, zawsze gotowy, wszystko co jest wymagane to 
właściwe rozpoznanie tej wszechmocy, i wola i pożądanie by stać się odbiorcą jej 
dobroczynnych efektów. 

31. Jeżeli naszą dominującą umysłową postawą jest siła, odwaga, uprzejmość, sympatia, 
powinniśmy takie też uwarunkowania odnaleźć w naszym otoczeniu, jeśli natomiast 
nasza postawa jest krytyczna, zła, zazdrosna i destrukcyjna to zobaczymy, że nasze 
otoczenie jest odbiciem tych myśli. 

32. Myśli są przyczynami a uwarunkowania są skutkami. Tu leży właśnie wyjaśnienie źródła 
obojga, dobra i zła. Myśl jest kreatywna i automatycznie związuje się ze swoimi 
obiektami. To jest Kosmologiczne prawo (uniwersalne prawo), Prawo Przyciągania, 
Prawo Przyczyny i Skutku; rozpoznanie i zastosowanie tego prawa determinuje wszystko, 
początek i koniec. To jest prawo przez które ludzie w każdym wieku w każdych czasach 
wierzyli w moc modlitwy. „Jaka jest wiara, taki będziesz ty”, jest prostą inną, krótszą i 
lepszą drogą osiągnięcia tego. 

33. W tym tygodniu wizualizuj roślinę; weź kwiat, ten który najbardziej podziwiasz, 
wydobądź go w myślach, posiej drobne nasionko, podlewaj je, dbaj i pielęgnuj, umieść je 
w miejscu w którym będą dochodziły do niego poranne promienie słońca, zobacz ziarno 
które kiełkuje, jest teraz żywą istotą, czymś co jest żywe i rozpoczyna poszukiwanie 
środków do utrzymania się przy życiu. Zobacz korzenie penetrujące ziemię, zobacz je 
rozchodzące się we wszystkich kierunkach i pamiętaj, że są to żywe komórki dzielące się, i 
że ich liczba niedługo wyniesie miliony, że każda z nich jest inteligentna i że wie czego 
chce i jak to dostać. Zobacz łodygę wystrzeliwującą do przodu i do góry, zobacz jak 
rozrywa skorupę ziemi, zobacz jak się dzieli i formuje odnogi, zobacz jak perfekcyjnie i 
symetrycznie jest uformowana każda odnoga, zobacz jak rozpoczynają formować się 
liście, i następnie cienkie łodyżki trzymające na końcach pączki, następnie zobaczysz jak 
pączki rozkwitają i Twój ulubiony kwiat ukazuje się w pełni. A teraz jeśli skoncentrujesz 
się wystarczająco mocno to poczujesz zapach, poczujesz zapach kwiatu, który delikatnie 
ukołysze dzieło Twojej wizualizacji. 

34. Jeśli jesteś w stanie stworzyć swoją wizję czystą i kompletną będziesz w stanie wejść w 
ducha rzeczy; stanie się to dla Ciebie bardzo realne; będziesz uczył się koncentrować i 
proces jest ten sam, na czymkolwiek będziesz się koncentrował, na zdrowiu, na 



ulubionym kwiecie, na pomyśle, na skomplikowanej propozycji biznesowej, czy na 
każdym innym problemie życiowym. 

35. Każdy sukces został dokonany poprzez wytrwałą koncentrację na obiekcie w polu 
widzenia. 

Część 9. Pytania i odpowiedzi. 

1. Jaki jest konieczny warunek pomyślności? Czynienie dobra. 

2. Jaki jest nadrzędny warunek każdego prawidłowego działania? Właściwe myślenie. 

3. Jaki jest podstawowy warunek konieczny w każdym biznesowym działaniu bądź relacjach 
społecznych? Poznać prawdę. 

4. Jaki jest rezultat posiadania wiedzy o Prawdzie? Możemy z łatwością przewidzieć rezultat 
każdego działania, które jest oparte na prawdziwych przesłankach. 

5. Jaki jest skutek każdego działania opartego na fałszywych założeniach? Nie przewidzimy 
rezultatu działań jaki może wystąpić. 

6. Jak możemy poznać Prawdę? Poprzez uświadomienie sobie faktu że Prawda jest życiową 
zasadą Wszechświata i jest przez to wszechobecna. 

7. Jaka jest natura Prawdy? Jest duchowa. 

8. Jaki jest sekret rozwiązania każdego problemu? Zastosowanie duchowej Prawdy. 

9. Jaka jest zaleta duchowych metod? Są zawsze dostępne. 

10. Jakie są konieczne wymagania? Rozpoznanie wszechmocy duchowej mocy oraz 
pragnienie zostania odbiorcą jej dobroczynnych efektów. 

Myśl oznacza życie, ci którzy nie myślą nie żyją w 
żadnym wysokim czy realnym znaczeniu. Myślenie czyni 

człowieka. 

A. B. Alcott. 

SUK – Część 10 

Jeśli w pełni zrozumiesz metodę myślenia zawartą w tej części to będziesz wiedział, że nic się 
nie dzieje bez wyraźnej przyczyny. Będziesz mógł formułować swoje plany w zgodzie ze ścisłą 
wiedzą. Będziesz wiedział jak kontrolować różne sytuacje poprzez wprowadzenie 
odpowiednich przyczyn do gry. Gdy wygrasz, a wygrasz, będziesz wiedział dokładnie 
dlaczego. 

Zwykły człowiek, który nie ma określonej wiedzy o przyczynach i skutkach jest sterowany 
uczuciami i emocjami. 

Taki człowiek myśli głównie jak usprawiedliwić swoje działania. Jeśli zawiedzie jako 
przedsiębiorca to powie szczęście obróciło się przeciw niemu. Gdy nie lubi muzyki to powie, że 
muzyka to drogi luksus. Jeśli jest słabym pracownikiem biura to powie, że mógłby odnosić 
sukcesy w pracy na wolnym powietrzu. Jeśli nie ma przyjaciół powie, że jego indywidualność 
jest zbyt wyrafinowana by być doceniona. 



Nigdy nie przemyśli swoich problemów do końca. Krótko mówiąc on po prostu nie wie, że 
każdy efekt jest rezultatem ściśle określonej przyczyny, ale próbuje się pocieszać 
wyjaśnieniami i usprawiedliwieniami. Myśli tylko o obronie. 

Przeciwieństwem jest człowiek, który rozumie, że nie ma skutku bez odpowiedniej przyczyny. 
On myśli bezosobowo. Przeanalizuje fakty do samego ich dna niezależnie od konsekwencji. 
Jest wolny by śledzić prawdę dokądkolwiek by nie prowadziła. Widzi zagadnienia kompletnie 
jasno i spełnia wymagania całkowicie i wyraźnie i rezultatem tego jest, że świat da mu 
wszystko co ma do dania w przyjaźni, zaszczytach, miłości i aprobacie. 

1. Dostatek jest naturalnym prawem Wszechświata. Dowody tego prawa są jednoznaczne; 
widzimy je na każdym kroku. Natura powszechnie jest hojna, marnotrawna i 
ekstrawagancka. Nigdzie nie obserwujemy oszczędności w żadnych stworzonych 
rzeczach. Obfitość jest manifestowana we wszystkim. Miliony i miliony drzew, kwiatów, 
roślin, zwierząt i ten ogromny schemat reprodukcji, gdzie proces tworzenia i odtwarzania 
wiecznie trwa. Wszystko to wskazuje na hojność jaką natura przygotowała dla człowieka. 
To jest oczywiste, że obfitość jest dla wszystkich, a że wielu nie potrafi odnieść z tego 
korzyści dla siebie jest również oczywiste. Ci ostatni nie zdali sobie jeszcze sprawy z 
istotności Powszechnego, że umysł jest tym aktywnym czynnikiem, poprzez który 
łączymy się z rzeczami których pragniemy. 

2. Całe bogactwo jest wynikiem mocy; posiadanie stanowi wartość tylko wtedy, gdy daje 
większą moc. Zdarzenia mają znaczenie tylko wtedy gdy wywierają wpływ na moc; 
wszystkie rzeczy do pewnego stopnia reprezentują moc. 

3. Wiedza o przyczynach i skutkach, mających miejsce w prawach o elektryczności, 
chemicznym powinowactwie i grawitacji, pozwalają człowiekowi odważnie planować i 
bez obaw to wykonywać. Te prawa są nazywane Prawami Naturalnymi ponieważ 
zarządzają fizycznym światem, ale cała moc to nie tylko fizyczna moc; istnieje także siła 
mentalna, siła moralna i siła duchowa. 

4. Siła duchowa jest nadrzędną, gdyż istnieje na wyższym poziomie. Ta siła pozwoliła 
człowiekowi odkryć prawo poprzez które wspaniałe siły Natury mogły być ujarzmione i 
skierowane do pracy zastępując pracę tysięcy ludzi. To pozwoliło człowiekowi odkryć 
prawa, według których czas i przestrzeń zostały unicestwione a prawo grawitacji 
pokonane. Funkcjonowanie tego prawa zależy od duchowego kontaktu jak kiedyś dobrze 
to powiedział Henry Drummond: 

5. „W fizycznym świecie, tak jak go znamy, istnieją substancje organiczne i nieorganiczne. 
Te organiczne z mineralnego świata są absolutnie odcięte od roślinnego i zwierzęcego 
świata; przejście między nimi jest hermetycznie zamknięte. Te bariery nigdy nie zostały 
przekroczone. Zmiana substancji, modyfikacja środowiska, chemia, elektryczność, forma 
energii czy ewolucja jakiegokolwiek rodzaju nie była w stanie dodać światu mineralnemu 
atrybutu życia”. 

6. „Tylko przez celowe wprowadzenie do tego martwego świata jakiejś formy życia mogą te 
martwe atomy otrzymać podarunek w postaci witalnych właściwości. Bez takiego 
kontaktu z życiem pozostaną niewzruszone w tym nieorganicznym świecie na zawsze. 
Huxley twierdzi, że doktryna biogenezy (życie tylko z życia) wygrywa na całej linii a 
Tyndall jest zmuszony przyznać: potwierdzam, że nie istnieje ani ślad wiarygodnego 
dowodu, że życie kiedykolwiek pojawiło się niezależnie od poprzedzającego go życia”. 



7. „Fizyczne prawa mogą wyjaśnić to Nieorganiczne, biologia wyjaśni i zda relację z rozwoju 
Organicznego, ale o punkcie ich styku nauka milczy. Podobne hermetycznie zamknięte 
przejście istnieje między światem Rzeczywistym a Duchowym. To zamknięcie jest od 
strony świata Rzeczywistego. Drzwi są zamknięte, żaden człowiek nie może ich otworzyć, 
żadna zmiana organiczna, żadna mentalna energia, żaden wysiłek moralny, żaden 
wynalazek jakiegokolwiek rodzaju nie może umożliwić człowiekowi wejścia do świata 
duchowego”. 

8. Ale jak roślina zagnieżdża się w świecie mineralnym i dotyka go zagadką Życia tak 
Powszechny Umysł sięga w głąb ludzkiego umysłu i wyposaża go w nowe, dziwne, piękne 
i wręcz wspaniałe jakości. Wszyscy ludzie którzy osiągnęli cokolwiek w świecie przemysłu, 
handlu czy sztuki osiągnęli to z powodu tego procesu. 

9. Myśl wiąże Nieskończoność ze Skończonością, Powszechny z Jednostką. Wiemy, że 
między światem organicznym i nieorganicznym istnieje nieprzekraczalna bariera i że 
jedynym sposobem by materia mogła się rozwinąć jest zapłodnienie jej życiem. Jak ziarno 
w świecie mineralnym, które zaczyna się rozwijać i wychodzi na zewnątrz i martwa 
materia zaczyna żyć; tysiąc niewidzialnych palców zaczyna tkać odpowiednie środowisko 
dla nowoprzybyłego i gdy prawo wzrostu zaczyna odnosić skutek widzimy 
kontynuowanie tego procesu, aż Lilia się pojawi i nawet Salomon z całą swoją sławą nie 
może być porównywany z czymś takim. 

10. Jeśli nasza myśl zostanie upuszczona w niewidzialną substancję Powszechnego Umysłu, 
w substancję z której wszystkie rzeczy są tworzone, i zapuści korzenie to zadziała prawo 
wzrostu i stwierdzimy, że powstały warunki i środowisko by nasza myśl przyjęła formę 
obiektywną. 

11. Mamy prawo, które mówi, że Myśl jest witalną formą dynamicznej energii, która ma moc 
wiązania się ze swoim obiektem i wyniesienia go z niewidzialnej substancji, w której 
wszystkie rzeczy są tworzone, do świata widzialnego (rzeczywistego). Jest to prawo 
poprzez które wszystkie rzeczy się objawiają; jest to Uniwersalny Klucz przy pomocy 
którego jesteś dopuszczony do Sekretnego Miejsca Najwyższego i „dostajesz 
zwierzchnictwo nad wszystkimi rzeczami”. Poprzez zrozumienie tego prawa możesz 
„zarządzić by dana rzecz została ustalona dla Ciebie”. 

12. I nie mogłoby być inaczej. Jeśli duch Wszechświata to Duch Powszechny to Wszechświat 
jest po prostu stanem jaki Duch Powszechny stworzył dla siebie. My jesteśmy po prostu 
wyodrębnionymi z całości duszami i tworzymy warunki dla naszego wzrostu dokładnie 
tak samo. 

13. Ta twórcza moc zależy od naszego uznania potencjalnej mocy ducha czy umysłu i nie 
powinna być mylona z Ewolucją. Tworzenie jest wywoływaniem do istnienia czegoś co 
nie istnieje w rzeczywistym świecie. Ewolucja jest po prostu rozwojem potencjałów w 
rzeczach, które już istnieją. 

14. Odnosząc korzyści z tych cudownych możliwości otwartych dla nas poprzez działanie tego 
prawa musimy pamiętać, że my nie przyczyniamy się w ogóle do jego skuteczności. Jak 
powiedział Wielki Nauczyciel: „To nie jest tak, że Ja czynię, ale to Ojciec który jest we 
mnie, On to robi”. Musimy przyjąć dokładnie taką samą postawę. Nie możemy nic zrobić 
by pomóc w manifestacji obiektu, musimy tylko przestrzegać tego prawa a ten 
Wszystkotworzący Umysł spowoduje rezultat. 



15. Wielkim błędem obecnych czasów jest pomysł, że to Człowiek musi zapoczątkować 
informację według której Nieskończoność będzie mogła kontynuować by doprowadzić do 
rezultatu. Nic takiego nie jest konieczne; można polegać na Powszechnym Umyśle, że 
znajdzie drogi i środki by spowodować każdą konieczną manifestację. Musimy jednak 
stworzyć ideał i ten ideał musi być perfekcyjny. 

16. Wiemy, że prawa rządzące Elektrycznością zostały sformułowane w ten sposób, że ta 
niewidzialna moc może być kontrolowana i używana korzystnie dla nas na tysiąc 
sposobów. Wiemy, że wiadomości są przesyłane na cały świat, ciężkie maszyny pracują, 
że elektryczność oświetla praktycznie cały świat, ale wiemy również, że jeśli świadomie 
lub ignorancko pogwałcimy to prawo dotykając nieizolowanego drutu to rezultat będzie 
niemiły lub gorzej wręcz fatalny. Brak zrozumienia praw rządzących w niewidzialnym 
świecie przynosi takie same rezultaty i wielu cierpi tego konsekwencje cały czas. 

17. Zostało wyjaśnione, że prawo przyczynowości zależy od biegunowości. Obwód musi być 
uformowany. Taki obwód nie może się uformować jeśli nie działamy w harmonii z tym 
prawem. Jak możemy działać w harmonii z tym prawem, gdy nie wiemy co to jest za 
prawo? Jak możemy się tego dowiedzieć? Poprzez studiowanie, poprzez obserwację. 

18. Widzimy to prawo w działaniu wszędzie. Cała natura udowadnia działanie tego prawa 
poprzez ciche, ciągłe wyrażanie się w prawie wzrostu. Jeśli jest wzrost to musi być i życie; 
gdzie jest życie musi być harmonia by wszystko co żyje mogło przyciągać do siebie 
warunki i zasoby konieczne dla ich jak najbardziej kompletnego wyrażenia. 

19. Jeśli Twoja myśl jest w harmonii z kreatywną Zasadą Natury to zestroi się z 
Nieskończonym Umysłem, sformuje obwód i nie wróci do Ciebie bezużyteczna. Jest 
jednak możliwe, że możesz mieć myśli niezestrojone z Nieskończonością i gdy nie ma 
biegunowości obwód nie może się uformować. Jaki jest wtedy rezultat? A jaki jest 
rezultat, gdy dynamo generuje prąd elektryczny, obwód jest przecięty i nie ma 
odbiornika? Dynamo się zatrzyma. 

20. Tak samo będzie z Tobą jeśli Twoje myśli nie będą w zgodności z Nieskończonością i w 
związku z tym nie będą spolaryzowane; nie będzie obwodu, będziesz izolowany, myśli 
przywrą do Ciebie, będą Cię nękać, kłopotać i w końcu doprowadzą do choroby a może 
nawet śmierci. Lekarz może nie postawić diagnozy dokładnie w ten sposób, ale może 
nadać lekarstwu jakąś wymyślną nazwę. To lekarstwo będzie miało pomagać w  wielu 
innych dolegliwościach, które są rezultatem nieprawidłowego myślenia. Nie zmieni to 
faktu, że przyczyna jest ciągle ta sama. 

21. Konstruktywna myśl musi koniecznie być kreatywna a kreatywna myśl musi być 
harmonijna i to eliminuje wszystkie destruktywne czy przeciwstawne myśli. 

22. Mądrość, siła, odwaga i wszystkie harmonijne warunki są rezultatem mocy i wiemy, że 
cała moc pochodzi z Wewnątrz; podobnie każdy niedostatek, ograniczenie czy 
niekorzystne okoliczności są rezultatem słabości a słabość jest po prostu brakiem mocy; 
przychodzi z nikąd, jest niczym. Lekarstwem jest więc po prostu budować i rozwijać moc, 
a to uzyskuje się w taki sam sposób jak i inne właściwości poprzez ćwiczenia. 

23. To ćwiczenie polega na zastosowaniu Twojej wiedzy. Wiedza sama się nie zastosuje. 
Musisz wykonać to zastosowanie. Obfitość nie spadnie z nieba, nie wpadnie Ci do ręki a 
tylko poprzez świadomą realizację prawa przyciągania oraz intencji wprowadzenia w 
życie określonego, zdefiniowanego zamiaru oraz woli realizacji tego zamiaru. To razem 



spowoduje materializację Twojego pragnienia poprzez naturalne prawo przeniesienia. 
Jeśli jesteś w biznesie to zostaną zwiększone i rozwinięte, możliwie nowe czy 
niespotykane, kanały dystrybucji. Gdy zaś prawo przeniesienia osiągnie pełną 
funkcjonalność to odkryjesz, że rzeczy których szukasz szukają Ciebie. 

24. W tym tygodniu wybierz puste miejsce na ścianie patrząc z miejsca gdzie normalnie 
siedzisz, narysuj w pamięci czarną poziomą linię długości około 150mm, postaraj się 
widzieć tę linię tak dobrze jakby była wymalowana na ścianie. Teraz w pamięci narysuj z 
końców tej linii dwie linie pionowe, następnie linię poziomą łączącą końce tych dwóch by 
otrzymać kwadrat. Spróbuj widzieć perfekcyjnie ten kwadrat. Jeśli to potrafisz to narysuj 
okrąg wpisany w ten kwadrat a następnie postaw punkt w środku tego okręgu. Teraz 
pociągnij ten punkt do siebie o jakieś 100mm. Otrzymałeś w ten sposób stożek o 
podstawie kwadratowej. Pamiętaj, że rysowałeś wszystko w kolorze czarnym, zmień to 
na biało, na czerwono, na żółto. 

25. Jeśli możesz to zrobić to robisz znakomity postęp i wkrótce będziesz mógł koncentrować 
się na każdym zamiarze jakim tylko chcesz. 

Kiedy jakikolwiek obiekt czy zamiar jest w myśli to kiedy pojawi się w 
rzeczywistości jest tylko kwestią czasu. Wizja zawsze poprzedza i determinuje 

realizację. 

Lillian Whiting 

Część 10. Pytania i odpowiedzi. 

1. Co to jest bogactwo? Bogactwo jest dzieckiem mocy. 

2. Jaką wartość ma posiadanie? Posiadanie ma wartość tylko wtedy, gdy daje moc. 

3. Jaką wartość ma wiedza o przyczynach i skutkach? Umożliwia ludziom odważne 
planowanie i wykonywanie bez obaw. 

4. Jak początkuje się życie w świecie nieorganicznym? Tylko poprzez wprowadzenie jakiejś 
formy życia. Nie ma innej drogi. 

5. Co jest ogniwem połączenia skończoności z Nieskończonością? Myśl jest tym ogniwem. 

6. Dlaczego tak jest? Ponieważ Powszechny może się wyrazić tylko poprzez jednostkę. 

7. Od czego zależy powodowanie? Od biegunowości; musi być uformowany obwód; 
Powszechny jest plusem baterii życia a jednostka jest minusem i myśl zamyka obwód. 

8. Dlaczego wielu ludzi nie potrafi zabezpieczyć sobie harmonijnych warunków? Nie 
rozumieją prawa; nie ma biegunowości; nie uformowali obwodu. 

9. Co jest lekarstwem? Świadome uznanie prawa przyciągania z intencją realizacji 
określonego zamiaru w rzeczywistości. 

10. Co będzie rezultatem? Ponieważ myśl jest produktem duchowym człowieka a duch jest 
kreatywną zasadą Wszechświata myśl zwiąże się z jej obiektem i spowoduje jego 
manifestację.  

SUK – Część 11 

Twoje życie jest zarządzane przez prawo – przez faktyczne niezmienne zasady, które nigdy nie 
ulegają zmianom. Prawo to jest w ciągłym działaniu, we wszystkich miejscach. Stałe prawa 



leżą u podstaw wszystkich ludzkich działań. Z tego powodu człowiek, który kontroluje 
gigantyczny przemysł jest w stanie określić z absolutną precyzją, jaki procent z każdych stu 
tysięcy osób zareaguje na dany zestaw uwarunkowań. 

Jest dobrze pamiętać o tym, że każdy efekt jest rezultatem wcześniejszej przyczyny, i efekt ten 
następnie stanie się kolejną przyczyną, która spowoduje kolejny efekt, który stworzy kolejne 
przyczyny. A więc kiedy uruchomisz Prawo Przyciągania musisz pamiętać, że uruchamiasz 
cały pociąg przyczynowy dla Dobra. 

Często słyszymy, „Bardzo przygnębiająca sytuacja spotkała mnie w życiu, która nie mogła być 
rezultatem moich myśli, skoro Ja z pewnością nigdy nie tworzyłem myśli, które mogłyby mieć 
takie skutki”. Zapominamy, że przyciąganie takie jakie występuje w świecie duchowym 
polega także na tym, że myśli jakie wytwarzamy przynoszą nam określone przyjaźnie, 
koleżeństwa określonego rodzaju. A te z kolei mogą przynosić określone uwarunkowania na 
które narzekamy. 

1. Indukcyjne rozumowanie jest procesem obiektywnego umysłu, poprzez który 
porównujemy niezależne przypadki jedne z drugimi aż do momentu, gdy odnajdujemy 
jeden wspólny czynnik wyznaczający wszystkim przypadkom wspólny kierunek rozwoju. 

2. Indukcja działa przez porównywanie zdarzeń; jest to metoda studiowania natury, która 
doprowadziła do odkrycia panowania prawa, które wyznaczyło epokę w rozwoju 
ludzkości. 

3. Pomiędzy przesądem a inteligencją jest linia podziału; eliminuje elementy niepewności i 
kaprysu z ludzkiego życia i zastępuje je przez prawo, przyczyny i pewność. 

4. Jest „Strażnikiem bramy” wspomnianym we wcześniejszych lekcjach. 

5. Kiedy, przez zalety tej zasady, świat, który przyswoił rozsądek został zrewolucjonizowany, 
słońce zostało zatrzymane, dotychczasowo płaska ziemia zmieniła kształt w kulę i zaczęła 
krążyć wokół słońca, obojętna materia została rozłożona na czynne elementy i 
wszechświat pełen mocy, ruchu i życia zaprezentował się wszędzie, gdzie skierowaliśmy 
teleskop czy mikroskop. Jesteśmy zmuszeni zapytać, w jaki możliwy sposób te subtelne 
formy organizacji są utrzymywane w porządku i są naprawiane? 

6. Bieguny i siły odtrącają się bądź pozostają niedostępne dla siebie i ta przyczyna zdaje się 
być generalnie wystarczająca dla zapewnienia właściwego miejsca i odległości między 
gwiazdami, ludźmi i siłami. Jak ludzie o różnych zaletach wejdą w spółkę, tak 
przeciwstawne bieguny przyciągają się, a elementy, które nie mają ze sobą nic wspólnego 
jak kwasy i gazy lgną do siebie z wyboru i ogólna wymiana jest utrzymywana między 
nadwyżką i popytem. 

7. Jak oko szuka i odbiera satysfakcję z kolorów uzupełniających te, które były dane, tak też 
potrzeba, chęć i pragnienie w największym ich znaczeniu, wywołuje, wskazuje i 
determinuje działanie. 

8. Naszym przywilejem jest to, że możemy stać się świadomi tej zasady i działać z nią w 
zgodzie. Cuvier widzi ząb należący do wymarłej rasy zwierząt. Ten ząb potrzebował ciała, 
żeby mógł spełnić swoje zadanie i to definiuje specyficzne ciało z taką precyzją, że Cuvier 
był w stanie zrekonstruować szkielet zwierzęcia. 

9. Perturbacje zostały zauważone w ruchu Uranu. Leverrier potrzebował innej gwiazdy w 
określonym miejscu, aby utrzymać układ słoneczny w porządku i tak pojawił się Neptun. 



10. Instynktu oczekujemy od zwierząt, inteligencji oczekujemy od Cuviera; potrzeby natury i 
potrzeby umysłu Leverriera były podobne i oto rezultat - myślenie o istnieniu i istnienie 
staje się faktem. Dlatego też dobrze zdefiniowane, w pełni legalne, pragnienie dostarcza 
naturze powodu do bardziej złożonych operacji. 

11. Notując prawidłowo odpowiedzi dostarczane przez naturę i rozciągając nasze zmysły przy 
pomocy osiągnięć nauki ponad jej powierzchnię, łącząc ręce z dźwigniami, które ruszą 
ziemię, staniemy się świadomi bliskiego, rozmaitego i głębokiego kontaktu ze światem 
Zewnątrz. A nasze pragnienia i cele staną się nie mniej zidentyfikowane z harmonijnym 
działaniem tej ogromnej organizacji (Natury) niż życie, wolność i szczęście mieszkańców 
jest zidentyfikowane z egzystencją ich rządów. 

12. Interesy jednostki są chronione przez zbrojne ramię kraju i są wsparte jej własnym 
ramieniem a jej potrzeby mogą zależeć od jakiejkolwiek podaży w stopniu, w którym są 
odczuwane powszechniej i pewniej. W ten sam sposób działa świadome obywatelstwo w 
Republice natury zabezpieczając nas przed udręką podwładnych agentów poprzez sojusz 
z najwyższymi siłami. Przez odwołanie się do podstawowych praw oporu albo 
określonych bodźców skierowanych do mechanicznych bądź chemicznych agentów, 
rozdziela się pracę do wykonania między nimi a człowiekiem dla najlepszych korzyści 
wynalazcy. 

13. Jeżeli Platon mógłby doświadczać obrazów tworzonych przez słońce w asyście fotografa, 
albo stu podobnych ilustracji tego, co człowiek robi przez ich wywołanie, mogłoby to być 
przypomnieniem intelektualnego położnictwa jego mistrza, i w jego własnym umyśle 
mogłaby powstać wizja kraju, gdzie cała fizyczna, mechaniczna praca przydzielona jest do 
sił natury, gdzie nasze pragnienia są zaspokajane przez czysto umysłowe działanie 
uruchamiane siłą woli, gdzie podaż jest regulowana przez popyt. 

14. Jakkolwiek odległy może się wydawać ten ląd, indukcja nauczyła ludzi kroczyć w tym 
kierunku i otoczyła go korzyściami, które są równocześnie nagrodami za przeszłą 
wierność i motywacją do bardziej gorliwego oddania. 

15. To jest także pomoc w koncentrowaniu i wzmacnianiu naszych umiejętności, daje 
nieomylne rozwiązanie tak dla jednostki jak również dla powszechnych problemów, przez 
zwykłe operacje umysłu w najczystszej formie. 

16. Widzimy tu metodę, której duchem (sednem) jest uwierzyć wpierw w to, że to, co jest 
poszukiwane zostało już osiągnięte, żeby tego dokonać: metoda, testowana na nas przez 
tego samego Platona, który znajdując się na zewnątrz tej kuli, mógłby nigdy nie odkryć 
tego jak pomysły stają się rzeczywistością. 

17. Pojęcie to też sformułował Swedenborg w jego doktrynie reprezentacji, a jeszcze większy 
nauczyciel powiedział, „Jakiejkolwiek rzeczy pragniesz, kiedy się modlisz, uwierz, że ją 
otrzymasz a na pewno będziesz ją miał”. (Mark 11:24). 

18. Po pierwsze musimy uwierzyć w to, że nasze pragnienie zostało już spełnione, a jego 
spełnienie wtedy nastąpi. To jest sposób na wykorzystywanie twórczej siły myśli przez 
wywarcie presji na Uniwersalny subiektywny umysł. Uznanie, że określone rzeczy, 
których pragniemy już istnieją. 

19. Myślimy w ten sposób na płaszczyźnie absolutu i eliminacji wszystkich rozważań o 
zastrzeżeniach albo ograniczeniach i posiejemy ziarno, które pozostawimy w spokoju i 
które w końcu wykiełkuje do zewnętrznego urzeczywistnienia. 



20. Podsumowując: Indukcyjne rozumowanie jest procesem obiektywnego umysłu, przy 
pomocy, którego porównujemy kilka oddzielnych przykładów ze sobą nawzajem dotąd, 
aż widzimy wspólny czynnik, który daje wzrost im wszystkim. Widzimy ludzi w każdym 
cywilizowanym kraju na świecie, którzy zapewniają efekty przez jakieś działania, których 
nie wydają się rozumieć, o których myślą, że w większym lub mniejszym stopniu są te 
osiągnięcia co najmniej tajemnicze. Rozsądek został nam dany dla określonego celu 
stwierdzania prawa, przez które te skutki są osiągane. 

21. Działanie tego procesu myślowego jest widoczne w tych szczęśliwych istotach, które 
posiadają wszystko to, co inni muszą nabyć przez trud. Ludzie, którzy nigdy nie walczyli z 
sumieniem, ponieważ zawsze działali poprawnie i nigdy nie postępowali inaczej niż z 
taktem, uczyli się wszystkiego z łatwością, kończyli wszystko co zaczęli ze smykałką, żyli w 
wiecznej harmonii ze sobą, bez zbędnego zastanawiania się nad tym, co czynią. A przy 
tym nigdy nie odczuwali trudności i kłopotów. 

22. Owocem tych myśli jest, tak jak i zawsze był, prezent bogów. Prezent, z którego nieliczni 
zdają sobie sprawę, który rozumieją i doceniają. Rozpoznanie wspaniałej mocy, którą 
posiadł umysł w odpowiednich warunkach i fakt, że ta moc może zostać wykorzystana, 
skierowana i dostępna dla rozwiązania każdego ludzkiego problemu, jest niezmiernie 
ważne. 

23. Prawda jest ta sama niezależnie, czy stwierdzona terminami nowoczesnej nauki czy też 
wyrażona w języku czasu apostołów. Są bojaźliwe dusze, które nie są w stanie 
uświadomić sobie, że pełnia prawdy wymaga różnych stwierdzeń i, że żadna ludzka istota 
nie pokaże jej wszystkich oblicz. 

24. Zmiany, inny akcent, nowy język, nowatorskie interpretacje, nieznane perspektywy, nie 
są, jak niektórzy sądzą, znakami odejścia od prawdy, ale przeciwnie, one są dowodem, że 
prawda jest pojmowana w nowych relacjach do ludzkich potrzeb i staje się ogólniej 
zrozumiana. 

25. Prawda musi zostać przekazana każdemu pokoleniu i wszystkim ludziom w nowych i 
różnych określeniach, a więc, kiedy Wielki Nauczyciel powiedział, „Uwierz, że dostaniesz 
a dostaniesz” albo, kiedy Paweł powiedział, „Wiara jest istotą rzeczy oczekiwanych, 
dowód na rzeczy niewidzialne” albo, kiedy nowoczesna nauka mówi, że prawo atrakcji 
jest prawem przy pomocy, którego myśli wiążą się z obiektami. Każde stwierdzenie, gdy 
poddamy je analizie, to zobaczymy, że zawiera dokładnie tę samą prawdę. Jedyna różnica 
jest w formie prezentacji. 

26. Stoimy na progu nowej ery. Nadszedł czas, kiedy człowiek nauczył się sekretów 
panowania i grunt został przygotowany na nowy społeczny porządek, cudowniejszy niż 
cokolwiek dotychczas wyśniono. Konflikt nowoczesnej nauki z teologią, studia 
porównawcze religii, olbrzymia siła nowych społecznych ruchów, wszystko to oczyszcza 
drogę do nowego porządku. One mogły zniszczyć tradycyjne formy, które wyszły z użycia 
i stały się bezsilne, ale nic z ich wartości nie zginęło. 

27. Narodziła się nowa wiara, wiara, która wymaga nowej formy wyrażenia. A ta wiara 
przybiera formę z głęboką świadomością siły, która jest manifestowana w obecnej 
duchowej działalności spostrzeganej wszędzie. 

28. Duch, który śpi w świecie minerałów, wchodzi w roślinę, porusza się w zwierzęciu i osiąga 
swój najwyższy rozwój w człowieku. To jest Uniwersalny Umysł i tym daje nam impuls, by 



objąć otchłań między istnieniem i robieniem, teorią i praktyką, przez demonstrację 
naszego zrozumienia o zwierzchnictwie, które nam dano. 

29. Jak dotąd największym odkryciem wszystkich czasów jest siła myśli. Znaczenie tego 
odkrycia powoli docierało do świadomości, ale dotarło i obecnie na każdym polu badań 
znaczenie tego największego ze wszystkich wielkich odkryć jest demonstrowane. 

30. Pytasz, na czym polega twórcza moc myśli? Polega to na tworzeniu pomysłów a te 
urzeczywistniają się przez wynajdywanie, spostrzeganie, wnikanie, odkrywanie, 
analizowanie, orzekanie, rządzenie, łączenie i nadanie znaczenia oraz siły. Może to 
uczynić, ponieważ jest inteligentną twórczą mocą. 

31. Myśl osiąga swoją najwznioślejszą działalność, kiedy zostanie zanurzona we własną 
tajemniczą głębię; kiedy przedrze się przez wąski obręb jaźni i przejdzie od prawdy do 
prawdy aż do regionu wiecznego światła, gdzie wszystko co jest, było albo kiedykolwiek 
będzie, przetopi się w jedną wielką harmonię. 

32. Od tego procesu wewnętrznej kontemplacji uzyskuje się inspirację, która jest twórczą 
inteligencją i która jest niezaprzeczalnie nadrzędna w odniesieniu do każdego innego 
elementu, siły czy prawa natury, ponieważ może to zrozumieć, zmodyfikować, zarządzać i 
zastosować do swoich własnych celów i dlatego ją posiada. 

33. Mądrość rozpoczyna się od początku rozumowania, a rozumowanie to zrozumienie 
wiedzy i zasad, dzięki którym możemy znać prawdziwe znaczenie rzeczy. Mądrość, w 
takim razie, jest to oświecony rozum i ta mądrość prowadzi do pokory, ponieważ pokora 
jest dużą częścią Mądrości. 

34. Znamy wielu ludzi, którzy osiągnęli pozornie niemożliwe, którzy osiągnęli życiowe 
marzenia, którzy zmienili wszystko włącznie ze sobą. Czasami zdumiewał nas pokaz 
widocznie nieodpartej mocy, która wydawała się być zawsze dostępna - właśnie wtedy, 
kiedy była najbardziej potrzebna, ale obecnie wszystko jest jasne. Wszystko, co jest 
wymagane to zrozumienie pewnych określonych podstawowych zasad i ich właściwe 
zastosowanie. 

35. W Twoim ćwiczeniu w tym tygodniu, skoncentruj się na cytacie wziętym z Biblii, 
„Jakichkolwiek rzeczy pragniesz, kiedy się modlisz, uwierz, że je otrzymasz, że je będziesz 
miał”; zauważ, że nie ma żadnego ograniczenia. „Jakichkolwiek rzeczy” jest jasno 
określone i sugeruje, że jedyne ograniczenie, które na nas się nakłada jest w naszej 
zdolności myślenia. Musimy dorównać okazjom, sprostać wyjątkowym sytuacjom, 
zapamiętać, że Wiara nie jest cieniem, ale substancją, „substancją rzeczy, których 
pragniemy, dowodem rzeczy niewidzialnych”. Śmierć jest tylko naturalnym procesem, 
dzięki któremu wszystkie materialne formy są rzucone do tygla reprodukcji w nową 
różnorodność. 

Część 11. Pytania i odpowiedzi. 

1. Czym jest indukcyjne rozumowanie? Procesem obiektywnego umysłu przy pomocy 
którego porównujemy ze sobą kilka oddzielnych przykładów, aż zdołamy dojrzeć wspólny 
czynnik, który daje wzrost dla nich wszystkich. 

2. Co ta metoda studiowania daje? Doprowadziła do odkrycia rządów prawa, co oznaczyło 
epokę w ludzkim postępie. 



3. Co prowadzi i determinuje działanie? Potrzeba, chęć i pragnienie, które w największym 
znaczeniu wywołują, kierują i determinują działanie. 

4. Jaka jest formuła nieomylnego rozwiązania każdego indywidualnego problemu? Mamy 
uwierzyć w to, że nasze pragnienie już zostało spełnione a jego osiągnięcie przyjdzie 
wtedy samo. 

5. Jacy wielcy Nauczyciele to popierali? Jezus, Platon, Swedenborg. 

6. Jaki jest skutek tego procesu myślowego? Tworzymy nieograniczone plany i sadzimy 
ziarno które, jeżeli pozostawimy niezakłócone wykiełkuje do rzeczywistości. 

7. Dlaczego jest to precyzyjne naukowo? Ponieważ jest to Naturalne Prawo. 

8. Czym jest Wiara? „Wiara jest substancją rzeczy, których pragniemy, dowód na rzeczy 
niewidzialne”. 

9. Czym jest Prawo Przyciągania? Jest prawem, przez które Wiara jest przyniesiona do 
manifestacji. 

10. Jaką wagę przykładasz do zrozumienia tego prawa? Zrozumienie wyeliminowało 
elementy niepewności i kaprysu z ludzkiego życia, i zastąpiło prawo, powód i 
przeświadczenie. 

SUK – Część 12 

Poniżej część dwunasta. W czwartym paragrafie znajdziesz stwierdzenie: „Po pierwsze, 
musisz mieć wiedzę o Twojej mocy; po drugie, odwagę by się ośmielić; po trzecie, wiarę by to 
zrobić”. Jeżeli koncentrujesz się na określonych myślach, jeżeli skierujesz na nie całą swoją 
uwagę, w każdym pojedynczym zdaniu znajdziesz ogrom znaczenia, przyciągniesz inne 
zharmonizowane z nimi myśli i wkrótce uchwycisz pełne znaczenie zasadniczej wiedzy, na 
której się koncentrujesz. 

Wiedza sama się nie zastosuje. Musimy to zrobić my jako osoby a zastosowanie polega na 
zapładnianiu myśli żywym celem. Czas i myślenie, które większość osób marnuje w 
bezcelowym wysiłku, mogłyby dokonać cudów, gdyby były właściwie skierowane z jakimś 
specjalnym celem na widoku. Żeby to zrobić jest konieczne, by scentrować swoją umysłową 
siłę na określonej myśli i utrzymywać to, z wyłączeniem wszystkich innych myśli. 

Jeżeli kiedykolwiek patrzyłeś przez obiektyw aparatu fotograficznego to wiesz, że kiedy 
ostrość nie była nastawiona to obraz był niewyraźny i prawdopodobnie rozmazany, ale kiedy 
nastawiona ostrość była właściwa to obraz był jasny i wyraźny. To ilustruje moc koncentracji. 
Jeśli nie możesz skoncentrować się na celu, który masz w widoku, będziesz miał tylko 
zamglony, niewyraźny i zamazany zarys Twojego ideału a skutki będą zgodne z Twoim 
umysłowym obrazem. 

1. Nie ma takiego celu w życiu, który nie mógłby zostać osiągnięty najlepiej poprzez 
naukowe zrozumienie twórczej mocy myśli. 

2. Ta moc myślenia dotyczy wszystkiego. Człowiek jest, ponieważ myśli. Moc myślenia 
człowieka jest nieskończona, w konsekwencji jego twórcza moc jest nieograniczona. 

3. Wiemy, że myśl buduje dla nas rzecz, o której myślimy i w rzeczywistości przybliża nam tę 
rzecz. Jednak trudno jest nam wygnać lęk, niepokój albo zniechęcenie, wszystko to co też 



wynika z potężnych sił myśli i co nieustannie odsyła daleko rzeczy, których pragniemy i w 
konsekwencji często robimy jeden krok do przodu i dwa kroki wstecz. 

4. Jedyną drogą by się nie cofać jest utrzymanie marszu naprzód. Wieczna czujność jest 
ceną sukcesu. Są trzy kroki i każdy jest absolutnie konieczny. Po pierwsze, musisz mieć 
wiedzę o Twojej mocy; po drugie, odwagę by się ośmielić; po trzecie, wiarę by to zrobić. 

5. Dopiero z taką podstawą możesz zbudować idealny biznes, idealny dom, uzyskać 
idealnych przyjaciół i idealne środowisko. Nie jesteś ograniczony w zakresie materiałów 
albo kosztów. Myśl jest wszechmocna i posiada moc pobrania wszystkiego co jest 
potrzebne z Nieskończonego banku najważniejszych substancji. Dlatego nieskończone 
zasoby są w Twojej mocy. 

6. Ale Twój ideał musi być ostry, wyraźny, określony; aby mieć jeden ideał dzisiaj, inny jutro 
i trzeci w następnym tygodniu to znaczy rozprzestrzeniać swoje siły i nie dokonać 
niczego; Twój efekt będzie bez znaczenia i będzie chaotycznym połączeniem różnego 
zmarnowanego materiału. 

7. Niestety to jest rezultat, który wielu sobie zapewnia a przyczyna tego jest oczywista. 
Jeżeli rzeźbiarz rozpoczął z kawałkiem marmuru i dłutem, i zmieniał swój pomysł co 
piętnaście minut to jakiego skutku mógłby oczekiwać? A dlaczego powinieneś oczekiwać 
czegoś innego, gdy formujesz tę największą i najbardziej plastyczną ze wszystkich 
substancji, jedyną rzeczywistą substancję? 

8. Skutek tego niezdecydowania oraz negatywne myślenie jest często powodem strat 
materialnego bogactwa. Załóżmy, że niezależność, która została uzyskana wieloma latami 
trudu i wysiłku nagle znika. Często odkrywamy, że pieniądze i dobra nie są wcale 
Niezależnością. Przeciwnie, jedyna niezależność to praktyczna, działająca wiedza o 
kreatywnej mocy myśli. 

9. Ta praktyczna działająca metoda nie może przyjść do Ciebie zanim nie nauczysz się, że 
jedyna prawdziwa moc, którą możesz mieć jest moc dostosowania siebie do Boskich i 
niezmiennych zasad. Nie możesz zmienić Nieskończonego, ale możesz zrozumieć 
Naturalne prawa. Nagrodą za to zrozumienie jest świadoma realizacja Twoich możliwości 
do dostosowania Twojej zdolności myślenia z Uniwersalną Myślą, która jest 
Wszechobecna. Twoja zdolność do współpracy z tą Wszechmocą będzie wskazywała 
stopień sukcesu jaki możesz osiągnąć. 

10. Moc myśli ma wiele zafałszowań, które są więcej czy mniej fascynujące, ale skutki są 
szkodliwe zamiast być pomocne. 

11. Oczywiście, niepokój, lęk i wszystkie negatywne myśli doprowadzają do żniw swojego 
rodzaju. Ci, którzy utrzymują takie myśli muszą nieuchronnie zebrać żniwo z tego co sami 
posiali. 

12. Mamy często do czynienia z poszukiwaczami Zjawisk (nadprzyrodzonych), którzy żerują 
na tak zwanych dowodach i demonstracji uzyskiwanych poprzez seanse materializacji. 
Otwierają na oścież ich umysłowe drzwi i moczą się w najbardziej toksycznych prądach, 
które można znaleźć w psychicznym świecie. Nie wydają się rozumieć, że jest to zdolność 
stawania się negatywnym, odbiorczym i biernym i w ten sposób wyzucia się ze wszystkich 
sił witalnych, które umożliwiają im formowanie wibrujących myśli. 



13. Mamy też czcicieli Hinduizmu, którzy widzą w materializujących się zjawiskach, 
wykonywanych przez tak zwanych adeptów, źródło mocy, ale zapominają, albo zdają się 
nie rozumieć, że jak tylko wola jest wycofana to formy zanikają i wibracyjne siły z których 
są skomponowane też znikną. 

14. Telepatia albo przekazywanie myśli na odległość, zwróciła na siebie znaczną uwagę, ale 
ponieważ wymaga ona biernego stanu umysłowego ze strony odbiorcy, praktyka taka 
jest szkodliwa. Myśl może zostać wysłana z zamiarem usłyszenia jej bądź widzenia, ale 
przyniesie to karę za odwrócenie zasady, którą stosujemy. 

15. W wielu przypadkach hipnotyzm jest wręcz niebezpieczny tak dla tematu jak i dla 
operatora. Nikt znający prawa rządzące w umysłowym świecie nie pomyślałby o 
usiłowaniu zdominowania woli kogoś innego, bo przez taki czyn, stopniowo ale pewnie, 
uwolniłby siebie od własnej mocy 

16. Wszystkie te wypaczenia mają swoich zwolenników a niektórych wręcz fascynują, ale 
nieskończenie większa fascynacja jest w prawdziwym zrozumieniu świata mocy 
Wewnątrz; mocy, która powiększa się wraz z jej z użyciem; jest trwała a nie znikająca. 
Jest nie tylko potężna jako agencja zaradcza znajdująca środki naprawcze dla przeszłych 
błędów czy skutków niewłaściwego myślenia, ale jako profilaktyczna agencja osłaniająca 
nas od wszystkich form niebezpieczeństw i na koniec jest faktyczną twórczą siłą, którą 
możemy tworzyć nowe warunki i nowe środowisko. 

17. Prawo mówi, że myśl znajduje w korelacji z jej obiektem i przenosi do materialnego 
świata wymyśloną albo wywołaną w umysłowym świecie rzecz. Wtedy spostrzegamy 
absolutną konieczność, ponieważ każda myśl ma nieodłączny pierwiastek prawdy, żeby 
prawo wzrostu mogło przynieść Dobro w manifestacji. Tylko dla Dobra jako takiego może 
być przyznana każda ilość trwałej mocy. 

18. Zasada, która daje myśli dynamiczną moc by korelować z jej obiektem i dlatego 
opanować każde niekorzystne ludzkie doświadczenie, jest prawem atrakcji, które jest 
innym imieniem miłości. To jest wieczna i podstawowa zasada, właściwa wszystkim 
rzeczom, w każdym systemie Filozofii, w każdej Religii i w każdej Nauce. Nie ma 
możliwości odchodzenia od prawa miłości. Jest to uczucie, które dodaje myśli witalności. 
Uczucie jest pragnieniem i pragnienie jest miłością. Myśl nasycona miłością staje się 
niezwyciężona. 

19. Gdy moc myśli jest zrozumiana to odkryjemy jak ta prawda jest ważna. Uniwersalny 
Umysł jest nie tylko Inteligencją, ale jest substancją i ta substancja jest atrakcyjną siłą, 
która połączy elektrony przez prawo atrakcji, żeby utworzyły atomy; atomy z kolei są 
połączone przez to samo prawo i formują cząsteczki a cząsteczki przyjmują obiektywne 
formy. Odkrywamy więc, że prawo miłości jest twórczą siłą każdej manifestacji, nie tylko 
atomów, ale światów, Wszechświata, wszystkiego z którego wyobraźnia może utworzyć 
jakieś poczęcie. 

20. To działanie tego wspaniałego prawa atrakcji spowodowało, że ludzie we wszystkich 
czasach wierzyli, że musi być jakiś osobisty byt, który odpowiadał na ich petycje i 
pragnienia, i manipulował wydarzeniami, żeby podporządkować je ich wymaganiom. 

21. To połączenie Myśli i Miłości tworzy nieodpartą siłę nazywaną prawem atrakcji. Żadnemu 
prawu naturalnemu nie można się oprzeć, prawu Grawitacji, albo Elektryczności, albo 
jakiemuś innemu prawu, gdyż działają z matematyczną dokładnością. Nie ma żadnych 



odchyleń. To tylko kanał dystrybucji może być wadliwy. Jeżeli most spada to nie 
przypisujemy tego upadku jakiejś odmianie prawa grawitacji. Jeżeli światło nas zawiedzie 
to nie uważamy, że nie możemy polegać na prawie rządzącym elektrycznością, a jeżeli 
prawo atrakcji wydaje się być niedoskonale zademonstrowane przez niedoświadczoną 
albo niedoinformowaną osobę, nie będziemy wnioskować, że największe i najbardziej 
nieomylne prawo, na które cały system tworzenia liczy, zostało zawieszone. Powinniśmy 
raczej wnioskować, że wymagane jest lepsze zrozumienie tego prawa. Dla tego samego 
powodu, który sprawia, że poprawne rozwiązanie trudnego problemu w Matematyce nie 
jest zawsze łatwe do uzyskania. 

22. Rzeczy są utworzone w umysłowym albo duchowym świecie zanim ukażą się w 
zewnętrznym czynie albo wydarzeniu. Przez prosty proces zarządzania dzisiaj naszymi 
siłami myśli, pomagamy tworzyć wydarzenia, które wejdą do naszego życia w przyszłości, 
a być może nawet jutro. Oparte na wiedzy pragnienie jest najpotężniejszym środkiem 
powodowania by zadziałało prawo atrakcji. 

23. Człowiek jest tak stworzony, że musi najpierw utworzyć narzędzia, albo sprzęt przy 
pomocy których uzyska moc myślenia. Umysł nie może pojąć całkowicie nowego pomysłu 
dopóty dopóki korespondująca wibracyjna komórka mózgu nie została przygotowana by 
to otrzymać. To wyjaśnia, dlaczego to jest takie trudne by przyjąć albo docenić całkowicie 
nowy pomysł; nie mamy żadnej komórki mózgu zdolnej do jego przyjęcia; jesteśmy 
dlatego niedowierzający; nie wierzymy w to. 

24. Jeżeli nie byłeś zaznajomiony z Wszechmocą prawa atrakcji i naukowej metody, przez 
którą to prawo może zostać włączone do działania; albo, jeżeli nie byłeś zaznajomiony z 
nieograniczonymi możliwościami, które otwiera dla tych, którzy są gotowi by skorzystać z 
zasobów które oferuje, zacznij teraz i utwórz konieczne komórki mózgu, które umożliwią 
Ci objąć te nieograniczone moce, które mogą być Twoje przez współpracę z Naturalnym 
Prawem. Uzyskuje się to przez koncentrację bądź wnikliwą uwagę. 

25. Zamiar rządzi uwagą. Moc przychodzi poprzez odpoczynek. To w wyniku koncentracji 
głębokie myśli, mądra przemowa i wszystkie siły najwyższych możliwości są osiągane. 

26. Poprzez Ciszę dostajesz się do kontaktu z Wszechmocną siłą podświadomego umysłu, od 
którego wszystka moc zależy. 

27. Ten, który pragnie mądrości, mocy czy trwałego sukcesu jakiegoś rodzaju znajdzie to 
tylko Wewnątrz. Tylko ten, który nie myśli może uważać, że cisza jest bardzo prosta i 
łatwa do osiągnięcia, ale należy pamiętać, że tylko w absolutnej ciszy można wejść w 
kontakt z Boskością; można nauczyć się niezmiennego prawa i otworzyć dla siebie kanały, 
przez które uporczywa praktyka i koncentracja prowadzi do doskonałości. 

28. W tym tygodniu idź do tego samego pokoju, siądź w tym samym krześle, przybierz tę 
samą pozycję jak poprzednio; odpręż się, odpłyń zarówno umysłowo jak i fizycznie; 
zawsze to rób; nigdy nie próbuj wykonywać mentalnej pracy, gdy jesteś spięty; stwierdź, 
że nie ma żadnych napiętych mięśni albo nerwów, że czujesz się całkowicie wygodnie. 
Teraz odczuj swoją jedność z wszechmocą; wejdź w kontakt z tą mocą, wejdź w głębokie i 
ważne zrozumienie, uznanie i realizację faktu, że Twoja zdolność myślenia jest Twoją 
zdolnością by działać na Uniwersalny Umysł i doprowadzić do zamanifestowania. Zrozum, 
że to wypełni jakiekolwiek wymaganie, że masz dokładnie tę samą potencjalną zdolność, 
którą jakakolwiek osoba kiedykolwiek miała albo będzie kiedykolwiek miała, ponieważ 



wszystko jest wyrażeniem albo manifestacją Jedynego, wszystko jest częściami całości, 
nie ma żadnej różnicy w rodzaju albo jakości, jedyna różnica to różnica w jakim stopniu. 

Myśl nie może pojąć czegoś, co nie może zostać wyrażone. Ten, który pierwszy spowodował 
wyrażenie może być tylko osobą sugerującą, ale ten sprawiający ukaże się. 

Wilson 

Część 12. Pytania i odpowiedzi. 

1. Jak może każda potrzeba w życiu być najlepiej dokonana? Poprzez naukowe zrozumienie 
duchowej natury myśli. 

2. Które trzy kroki są absolutnie konieczne? Znajomość naszej mocy, odwaga by się 
ośmielić, wiara by to zrobić. 

3. Jak praktyczna wiedza jest zapewniona? Przez zrozumienie Naturalnych praw. 

4. Jaka jest nagroda za zrozumienie tych praw? Świadoma realizacja naszej zdolności 
przystosowywania siebie do Boskiej i niezmiennej zasady. 

5. Co będzie wskazywało stopień sukcesu, który uzyskamy? Poziom na którym 
uświadomimy sobie, że nie możemy zmienić Nieskończonego, ale musimy z nim 
współpracować. 

6. Co jest zasadą, która daje myśli jej dynamiczną moc? Prawo Atrakcji, które zależy od 
wibracji, która z kolei opiera się na prawie miłości. Myśl nasycona miłością staje się 
niezwyciężona. 

7. Dlaczego nie możemy się oprzeć temu prawu? Ponieważ jest to Naturalne prawo. 
Wszystkim Naturalnym prawom nie można się oprzeć. One są niezmienne i działają z 
matematyczną dokładnością. Nie ma żadnych od tego odchyleń albo odmian. 

8. Dlaczego w takim razie wydaje się być trudnym, by znaleźć rozwiązanie naszych 
problemów w życiu? Dla tego samego powodu, że jest czasami trudne by znaleźć 
poprawne rozwiązanie trudnego matematycznego problemu. Operator jest 
niedoinformowany albo niedoświadczony. 

9. Dlaczego jest niemożliwe dla umysłu by pojąć całkowicie nowy pomysł? Nie mamy żadnej 
odpowiedniej wibracyjnej komórki mózgu zdolnej do otrzymywania tego pomysłu. 

10. Jak mądrość jest zapewniona? Przez koncentrację. To się rozwija; przychodzi od 
Wewnątrz. 

SUK – Część 13 

Nauka fizyczna jest odpowiedzialna za wspaniały wiek wynalazków, w którym teraz żyjemy, 
ale duchowa nauka właśnie wyrusza ku karierze, której możliwości nikt nie może 
przepowiedzieć. Nauka duchowa poprzednio była domeną niewykształconych, przesądnych, 
mistycznych ludzi, ale obecnie ludzie są zainteresowani tylko określonymi metodami i 
zademonstrowanymi faktami. Wiemy teraz, że myślenie jest duchowym procesem, że wizja i 
wyobraźnia poprzedza działania i wydarzenia, że nadchodzą dni marzycieli. 

Poniższe słowa napisane przez Herberta Kaufmana są w tym aspekcie interesujące. „Oni są 
architektami wielkości, ich wizje leżą w ich duszach, oni spoglądają poza zasłonami i mgłami 
wątpliwości i przebijają ściany nienarodzonego Czasu. Koło pasowe, stal, prasy śrubowe są 



czółenkami w krośnie, na którym tkają swoje magiczne gobeliny. Twórcy Imperium, oni 
walczyli o większe rzeczy niż korony i wyższe stanowiska niż trony. Wasze domy powstały na 
ziemiach odnalezionych przez marzycieli. Obrazy na ścianach tych domów są wizjami z duszy 
marzyciela. Zostało ich wybranych niewielu - pochodnie drogi. Mury się kruszą i Imperia 
upadają, fala przypływowa od morza żłobi fortecę w jego skałach. Gnijące narody odpadają 
od konara Czasu i tylko rzeczy stworzone przez marzycieli żyją nadal". 

Część Trzynasta, przedstawiona poniżej, tłumaczy dlaczego sny marzyciela ziszczają się. To 
wyjaśnia prawo przyczyny, przez którą marzyciele, wynalazcy, autorzy, finansiści, powodują 
realizację swoich pragnień. To wyjaśnia prawo, przez które rzecz zobrazowana w naszym 
umyśle w końcu staje się naszą własnością. 

1. Istnieje tendencja, i, co mogłoby być udowodnione, konieczność dla nauki by poszukiwać 
wytłumaczenia przyczyn codziennych zdarzeń poprzez generalizację innych zdarzeń i 
faktów, które zdarzają się rzadko i tworzą wyjątki. Tym samym wybuch wulkanu 
manifestuje gorąco, które jest nieustannie w pracy we wnętrzu ziemi i któremu ta ziemia 
zawdzięcza dużą część swojej konfiguracji. 

2. W ten sposób błyskawica ujawnia subtelną siłę stale zajętą tworzeniem zmian w 
nieorganicznym świecie. Tak samo robi skamieniałość w głębokości ziemi, nie tylko 
przenosi zapis ewolucji przeszłych wieków, ale tym samym wyjaśnia nam początek 
wzgórz i dolin, w których dzisiaj żyjemy. 

3. W ten sposób generalizacja faktów, które są rzadkie, dziwne, albo tworzą wyjątki, była 
magnetyczną igłą prowadzącą do wszystkich odkryć indukcyjnej nauki. 

4. Ta metoda opiera się na przyczynie i doświadczeniu i tym samym niszczy przesąd, 
precedens i konwencjonalność. 

5. To już prawie trzysta lat temu jak Lord Bacon zarekomendował tę metodę badania, której 
cywilizowane narody zawdzięczają większą część ich pomyślności i bardziej wartościowej 
części ich wiedzy; oczyszczając umysł od ograniczających uprzedzeń, określonych teorii, 
bardziej efektywnie niż przez najostrzejszą ironię; ściąga uwagę ludzi z nieba do ziemi z 
większym skutkiem przez zadziwiające eksperymenty niż przez dokonaną największą 
przemocą demonstrację ich niewiedzy; wykształcając wynalazcze zdolności z większą 
mocą przez bliską perspektywę przydatnych odkryć udostępnionych dla wszystkich, niż 
przez opowiadanie i wyjaśnianie o wrodzonych prawach naszego umysłu. 

6. Metoda Bacona uchwyciła ducha i cel wielkich filozofów Grecji i wprowadziła je w życie 
przez nowy sposób obserwacji, którą inny wiek zaoferował; ujawniając w ten sposób 
stopniowo niezwykłe pole wiedzy w nieskończonej przestrzeni astronomii, w 
mikroskopijnym jajku embriologii; wyjawiając porządek rytmu, który logika Arystotelesa 
nie mogłaby nigdy odsłonić i poprzez analizę z dawniej nieznanych elementów otrzymać 
materialne związki, których żaden dialektyk z dziedziny scholastyki nie mógłby rozłożyć 
na czynniki pierwsze. 

7. To wydłużyło życie; złagodziło ból; unicestwiło choroby; powiększyło urodzajność ziemi; 
dało nowe bezpieczeństwo marynarzom; rozciągnęło mosty w nieznanych naszym ojcom 
formach nad wielkimi rzekami; skierowało piorun z nieba do ziemi; to rozjaśniło noc 
splendorem dnia; rozciągnęło zasięg ludzkiej wizji; pomnożyło siłę ludzkich mięśni; 
przyspieszyło ruch; unicestwiło odległość; ułatwiło kontakty, korespondencję, te 



wszystkie przyjazne biura, te sprawne biznesy; umożliwiło ludziom zejść w głębiny morza, 
wznieść się w przestworza, penetrować bezpiecznie trujące wnęki ziemi. 

8. To jest zatem prawdziwą naturą i zakresem indukcji. Czym większe sukcesy, które ludzie 
osiągnęli w indukcyjnej nauce, tym większe czyni na nas wrażenie cała istota ich nauk i 
przykładów z koniecznością prowadzenia ostrożnej obserwacji pojedynczych zdarzeń 
cierpliwie, dokładnie, z wszystkimi instrumentami i zasobami jakimi dysponujemy, zanim 
zaryzykujemy stwierdzenie ogólnych praw. 

9. By stwierdzić zachowanie się iskry otrzymanej od elektrycznej maszyny we wszystkich 
możliwych okolicznościach, to tym samym możemy, idąc za Franklinem, zadać pytanie 
chmurze, przy pomocy latawca, o naturę błyskawicy. Aby się upewnić o sposobie 
spadania ciał z dokładnością Galileusza, to za Newtonem możemy ośmielać się spytać 
księżyc o siłę, która przymocowuje go do ziemi. 

10. Krótko mówiąc, przez wartość jaką nadaliśmy prawdzie, przez naszą nadzieję w stały i 
uniwersalny postęp, nie pozwalając tyranicznym uprzedzeniom lekceważyć albo 
okaleczyć niepożądane fakty, ale wznieść nadbudowę nauki na obszernej i niezmiennej 
podstawie, przykładamy pełną uwagę tak do najbardziej odizolowanych jak również do 
najczęstszych zjawisk. 

11. Ciągle rosnący materiał może zostać zebrany przez obserwację, ale te gromadzone fakty 
wnoszą różną wartość w wytłumaczenie natury, a ponieważ szanujemy najbardziej te 
przydatne cechy ludzi, które są najrzadsze, to tak właśnie robi naturalna filozofia, 
przesiewając fakty i dodając ich znaczenie do tej niezwykłej klasy, która nie może zostać 
wytłumaczona przez zwykłą i codzienną obserwację życia. 

12. Jeżeli w takim razie odkryjemy, że pewne osoby wydają się posiadać niezwykłą moc to 
jaki wniosek wyciągniemy? Po pierwsze, możemy powiedzieć, że tak nie jest, co jest 
przyznaniem się do braku wiedzy, ponieważ każdy uczciwy badacz przyzna, że jest wiele 
dziwnych i poprzednio niewytłumaczalnych zjawisk, które stale mają miejsce. Ten, 
jednak, kto zaznajomi się z twórczą mocą myśli, już nie będzie uważał, że są 
niewytłumaczalne. 

13. Po drugie, możemy powiedzieć, że te osoby są skutkiem nadprzyrodzonej ingerencji, ale 
naukowe zrozumienie Naturalnych Praw przekona nas, że nie ma w tym niczego 
nadprzyrodzonego. Każde zjawisko jest skutkiem dokładnej określonej przyczyny i ta 
przyczyna jest niezmiennym prawem albo zasadą, która działa z niezmienną precyzją, 
niezależnie czy to prawo jest użyte świadomie czy nieświadomie. 

14. Po trzecie, możemy powiedzieć, że jesteśmy na „zakazanym terenie”, że są jakieś rzeczy, 
których nie powinniśmy znać. Ten zarzut został użyty przeciw każdemu posuwaniu się 
naprzód w ludzkiej wiedzy. Każda osoba, która kiedykolwiek wyszła z nowym pomysłem, 
czy to był Kolumb, Darwin, Galileusz, Fulton albo Emerson, została narażona na 
ośmieszenie albo prześladowanie, a więc ten sprzeciw nie powinien być brany poważnie 
pod rozwagę, ale przeciwnie, powinniśmy dokładnie rozważać każdy przypadek, który 
przykuwa naszą uwagę. Robiąc to łatwiej stwierdzimy prawo na którym to jest oparte. 

15. Zostanie wtedy odkryte, że twórcza moc myśli wyjaśni każdy możliwy warunek albo 
doświadczenie tak fizyczne, umysłowe czy duchowe. 

16. Myśl spowoduje określone warunki w proporcji do stopnia dominującego umysłowego 
nastawienia. Dlatego też, jeżeli boimy się katastrofy, a ponieważ lęk jest potężną formą 



myśli, to katastrofa będzie pewnym skutkiem naszego myślenia. To jest ta forma myśli, 
która często unicestwia skutki wielu lat trudu i wysiłku. 

17. Jeżeli myślimy o jakiejś formie bogactwa materialnego to możemy je sobie zapewnić. 
Wymagane warunki powstaną przez koncentrację myśli a włożony właściwy wysiłek 
spowoduje pojawienie się okoliczności niezbędnych do zaspokojenia naszych pragnień. 
Często jednak zauważamy, że kiedy osiągniemy rzeczy o których myśleliśmy to, że one 
nie przynoszą takich efektów jakich oczekiwaliśmy. To znaczy, że satysfakcja jest tylko 
tymczasowa, bądź prawdopodobnie jest odwrotnością tego czego oczekiwaliśmy. 

18. Jaka, jest zatem właściwa metoda działania? Jak powinniśmy myśleć, żeby osiągnąć to 
czego naprawdę pragniemy? Co Ty i ja pragniemy, co my wszyscy pragniemy, czego każdy 
z nas szuka to jest Szczęście i Harmonia. Jeżeli będziemy potrafili być naprawdę szczęśliwi 
będziemy mieli wszystko co świat może nam dać. Jeżeli sami jesteśmy szczęśliwi, 
możemy sprawić, że inni też będą szczęśliwi. 

19. Ale nie możemy być szczęśliwi dopóki nie będziemy mieli zdrowia, siły, odpowiednich 
przyjaciół, miłego środowiska, dostatecznych zapasów, nie tylko troszcząc się o nasze 
pierwsze potrzeby, ale by utrzymać te komforty i luksusy do których jesteśmy 
upoważnieni. 

20. Stara ortodoksyjna droga to myślenie, że jesteśmy „robakami” i powinniśmy zadowolić 
się naszą porcją jakakolwiek ona by nie była, ale nowoczesną ideą jest wiedzieć, że 
jesteśmy upoważnieni do wszystkiego co najlepsze, że „Ojciec i Ja jesteśmy jednością” i, 
że „Ojciec” jest Uniwersalnym Umysłem, Twórcą, Oryginalną Substancją od której 
wszystkie rzeczy pochodzą. 

21. Przyznając teraz, że to wszystko jest prawdziwe w teorii i, że było nauczane przez dwa 
tysiące lat, i że jest istotą każdego systemu Filozofii czy Religii, to jak mamy to praktycznie 
wykorzystać w naszym życiu? Jak mamy otrzymać faktyczne, namacalne rezultaty tutaj i 
teraz? 

22. Po pierwsze, musimy użyć naszą wiedzę praktycznie. Nic nie zostanie osiągnięte działając 
inaczej. Atleta może czytać książki i lekcje o fizycznych ćwiczeniach przez całe życie, ale 
dopóki nie zacznie wydatkować sił na zewnątrz przez faktyczną pracę nigdy nie zwiększy 
siły swego organizmu - ewentualnie otrzyma dokładnie to co włożył. Musi najpierw dać 
siłę z siebie by cokolwiek otrzymać. Jest dokładnie tak samo z nami; dostaniemy 
dokładnie to co dajemy, ale będziemy musieli najpierw dać. I wtedy powróci to do nas 
zwielokrotnione. Dawanie jest po prostu umysłowym procesem, ponieważ myśli są 
przyczynami a warunki są skutkami. Dlatego myśląc o odwadze, inspiracji, zdrowiu albo 
pomocy każdego rodzaju, wprawiamy przyczyny w ruch, a te spowodują odpowiednie ich 
skutki. 

23. Myśl jest duchowym działaniem i jest dlatego jest twórcza, ale nie róbmy pomyłki, myśli 
nie utworzą niczego, chyba że jest to świadome, systematyczne i konstruktywnie 
kierowane. I w tym jest różnica między bezczynnym myśleniem, które jest po prostu 
trwonieniem wysiłku i konstruktywnym myśleniem, co oznacza praktycznie 
nieograniczone osiągnięcie. 

24. Odkryliśmy, że wszystko co dostajemy przychodzi do nas w wyniku Prawa Przyciągania. 
Szczęśliwa myśl nie może zaistnieć w nieszczęśliwej świadomości; dlatego świadomość 
musimy zmienić i jak zmienimy świadomość, wszystkie konieczne warunki pasujące do tej 



zmienionej świadomości muszą zostać także stopniowo zmienione po to, aby połączyć się 
z wymaganiami nowej sytuacji. 

25. W tworzeniu Umysłowego Obrazu albo Ideału, rzucamy myśli do Uniwersalnej Substancji 
z której wszystkie rzeczy są utworzone. Ta Uniwersalna Substancja jest Wszechobecna, 
Wszechmocna i Wszechwiedząca. Czy mamy informować Wszechwiedzącą, o właściwym 
kanale, który może zostać użyty do zmaterializowania naszych żądań? Czy może 
Skończoność doradzać Nieskończoności? To właśnie jest przyczyną niepowodzenia, 
każdego niepowodzenia. Uznajemy Wszechobecność tej Uniwersalnej Substancji, ale nie 
doceniamy faktu, że ta substancja jest nie tylko Wszechobecna, ale jest Wszechmocna i 
Wszechwiedząca, i w konsekwencji wprawia przyczyny w ruch, którego to ruchu możemy 
być całkowicie nieświadomi. 

26. Najlepiej możemy zabezpieczyć nasze korzyści przez rozpoznanie Nieskończonej Mocy i 
Nieskończonej Mądrości Uniwersalnego Umysłu i w ten sposób stać się kanałem, dzięki 
któremu Nieskończony może spowodować realizację naszego pragnienia. To oznacza, że 
uznanie powoduje realizację. Dlatego dla Twojego ćwiczenia w tym tygodniu wykorzystaj 
tę zasadę, rozpoznaj fakt, że jesteś częścią całości i, że część musi być tym samym co 
całość tak w rodzaju jak i jakości. Jedyna różnica jaka może wystąpić to w jakim stopniu. 

27. Kiedy ten olbrzymi fakt zaczyna przenikać Twoją świadomość, kiedy naprawdę zdasz 
sobie sprawę, że Ty (nie Twoje ciało, ale Twoje Ego), „Ja”, duch, który myśli, że jest 
integralną częścią wielkiej całości, że to jest to samo w istocie, w jakości, w rodzaju, że 
Twórca nie mógłby utworzyć niczego różnego od Siebie, to wtedy też będziesz w stanie 
powiedzieć, „Ojciec i Ja jesteśmy jednym” i zrozumiesz piękno, wielkość, 
transcendentalne okazje, które zostały dane do Twojej dyspozycji. 

Część 13. Pytania i odpowiedzi. 

1. Co jest metodą przy pomocy której naturalni filozofowie otrzymują i stosują swoją 
wiedzę? Postrzeganie indywidualnych faktów uważnie, cierpliwie, dokładnie, ze 
wszystkimi im podległymi instrumentami i zasobami, zanim zaryzykują stwierdzenia 
ogólnych praw. 

2. Jak możemy być pewny, że ta metoda jest poprawna? Przez niedopuszczanie 
tyranicznych uprzedzeń mogących zlekceważyć albo ocenzurować niepożądane fakty. 

3. Jaka klasa faktów jest najbardziej ceniona? Fakty, która nie mogą zostać ocenione przez 
zwykłą codzienną obserwację życia. 

4. Na czym opiera się ta zasada? Na rozsądku i doświadczeniu. 

5. Co to niszczy? Przesąd, precedens i konwencjonalność. 

6. Jak te prawa zostały odkryte? Przez generalizację faktów, które są niezwykłe, rzadkie, 
dziwne i tworzą wyjątki. 

7. Jak możemy wyjaśnić dużo dziwnych i dotychczas niewytłumaczalnych zjawisk, które 
stale mają miejsce? Przez twórczą władzę myśli. 

8. Dlaczego tak jest? Ponieważ, kiedy doświadczamy faktu to możemy być pewni, że jest to 
skutek pewnej określonej przyczyny i że ta przyczyna będzie działała z niezmienną 
precyzją. 



9. Jaki jest skutek tej wiedzy? Wyjaśni ona przyczynę każdego możliwego warunku, 
fizycznego, umysłowego albo duchowego. 

10. Jak nasze najlepsze interesy zostaną zabezpieczone? Przez rozpoznanie faktu, że 
znajomość twórczej natury myśli umieszcza nas w styku z Nieskończoną mocą. 

SUK – Część 14 

W swoich dotychczasowych studiach odkryłeś, że myślenie jest duchową działalnością i 
dlatego jest obdarzone twórczą mocą. To nie znaczy, że jakieś tylko myśli są kreatywne, ale, 
że wszystkie myśli są twórcze. A więc ta sama zasada może zadziałać negatywnie, przez 
proces zaprzeczenia. 

Świadomość i podświadomość są dwiema fazami działania z jednym umysłem. Relacja 
podświadomości do świadomości jest całkiem analogiczna do tego co istnieje między 
wiatrowskazem i atmosferą. 

Nawet najmniejsza zmiana ciśnienia atmosfery powoduje działanie ze strony wiatrowskazu. 
Tak też działa myśl powstała w świadomości, gdy powoduje w Twoim podświadomym umyśle 
działanie w dokładnej proporcji do głębokości uczucia charakteryzującego tę myśl i 
intensywności myślenia na jakie sobie pozwolimy. 

A więc, jeżeli zaprzeczysz istnienie niezadowalających warunków, wycofasz twórczą moc 
Twojej myśli od tych warunków. Obetniesz ją przy korzeniu. Ściągniesz sok jej witalności. 

Zapamiętaj, że siłą rzeczy prawo wzrostu zarządza każdą manifestacją w rzeczywistości, a 
więc zaprzeczenie niezadowalających warunków nie spowoduje natychmiastowej zmiany. 
Roślina pozostanie widoczna przez pewien czas po tym jak jej korzenie zostały ucięte, ale 
będzie stopniowo usychać i w końcu zniknie. A więc wycofanie Twojej myśli od 
przypatrywania się niezadowalającym warunkom będzie stopniowo, ale pewnie, likwidować 
te warunki. 

Zobaczysz więc, że jest to dokładnie odwrotny przebieg od tego, który w sposób naturalny 
bylibyśmy skłonni przyjąć. 

Dlatego będzie to miało dokładnie przeciwny skutek od tego zwykle osiąganego. Większość 
osób skupia się na niezadowalających warunkach, dając tym samym takim warunkom tę 
miarę energii i witalności, która jest konieczna, żeby powodować jej energiczny wzrost. 

1. Uniwersalna Energia w której cały ruch, światło, ciepło i kolor mają swój początek, nie 
uczestniczy w ograniczaniu wielu skutków, których jest przyczyną, ale panuje nad nimi. 
Ta Uniwersalna Substancja jest źródłem wszelkiej Mocy, Mądrości i Inteligencji. 

2. By rozpoznać tę Inteligencję należy zaznajomić się z najwyższej jakości mądrością Umysłu 
i poprzez to dostać się do Uniwersalnej Substancji i wprowadzić ją w harmonijne relacje 
w Twoich wydarzeniach. 

3. To jest coś czego nawet najbardziej wykształcony nauczyciel przedmiotów ścisłych nie 
usiłował - pole odkrycia na które on jeszcze nie wstąpił. Faktycznie niewiele 
materialistycznych szkół kiedykolwiek uchwyciło pierwszy promień tego światła. Nie 
doszło do nich, że mądrość jest tak samo wszędzie obecna jak są siła i substancja. 

4. Niektórzy powiedzą, że jeżeli te zasady są prawdziwe, to dlaczego nie doprowadzamy do 
ich zademonstrowania? Ponieważ podstawowa zasada jest oczywiście poprawna, 
dlaczego nie dostajemy właściwych skutków? Dostajemy. Dostajemy rezultaty w 



dokładnej proporcji do naszego zrozumienia prawa i naszej zdolności do prawidłowego 
ich zastosowania. Nie zabezpieczyliśmy żadnych rezultatów będących skutkiem praw 
rządzących elektrycznością, aż ktoś sformułował te prawa i pokazał nam jak je 
zastosować. 

5. To stawia nas obecnie w całkowicie nowej relacji do naszego środowiska, otwierając 
możliwości poprzednio nieprawdopodobne a to przez uporządkowaną kolejność prawa, 
które w naturalny sposób jest włączone w nasze nowe mentalne nastawienie. 

6. Umysł jest twórczy a zasada, na której to prawo jest oparte jest zdrowa i prawomocna, i 
jest właściwa naturze rzeczy. Ale ta twórcza moc nie pochodzi od osoby, ale od 
Uniwersalnego, który jest źródłem i fontanną wszystkiej energii i substancji, osoba zaś 
jest po prostu kanałem dla dystrybucji tej energii. Osoba jest sposobem, który używa 
Uniwersalny by tworzyć różnorakie kombinacje, których rezultatem jest formowanie się 
zjawisk. 

7. Wiemy, że naukowcy rozłożyli materię na ogromną liczbę cząsteczek. Te cząsteczki 
zostały rozłożone na atomy a atomy na elektrony. Odkrycie elektronów w wysokiej 
próżni w szklanych rurkach zawierających stopione końcówki twardego metalu, wskazuje 
rozstrzygająco, że te elektrony wypełniają całą przestrzeń, że istnieją wszędzie, że są 
wszechobecne. One wypełniają wszystkie materialne ciała i zajmują całość tego co my 
nazywamy pustą przestrzenią. To w takim razie jest Uniwersalną Substancją, od której 
wszystkie rzeczy pochodzą. 

8. Elektrony na zawsze pozostałyby elektronami, chyba, że byłyby skierowane, gdzie mają 
się znaleźć, by zostać złożone w atomy i cząsteczki a tym kierującym je jest Umysł. Kilka 
elektronów obracających się dookoła centrum siły tworzy atom. Atomy łączą się przy 
pomocy całkowicie regularnych matematycznych stosunków i tworzą cząsteczki a te łączą 
się ze sobą by utworzyć mnóstwo mieszanin i związków, które łączą się, by zbudować 
Wszechświat. 

9. Najlżejszy znany atom to wodór i jest on 1700 razy cięższy niż elektron. Atom rtęci jest 
300000 razy cięższy niż elektron. Elektrony są czystą negatywną elektrycznością i mają tę 
samą potencjalną szybkość jak wszystkie inne kosmiczne energie, ani czas ani przestrzeń 
nie wymagają rozważania. Sposób, jak odkryto wielkość szybkości światła jest 
interesująca. 

10. Szybkość światła została pomierzona przez duńskiego astronoma Roemera w 1676 roku, 
przez obserwację zaćmień księżyców Jowisza. Kiedy Ziemia była najbliższa do Jowisza, 
zaćmienie ukazywało się około ośmiu i pół minuty zbyt wcześnie według obliczeń a kiedy 
Ziemia była najodleglejsza od Jowisza, było około ośmiu i pół minuty za późno. Roemer 
wyciągnął wniosek, że światło potrzebowało 17 minut by przejść średnicę orbity ziemi, co 
stanowiło różnicę odległości od Ziemi do Jowisza. To obliczenie zostało później 
zweryfikowane i udowodniło, że światło podróżuje z szybkością około 300 tysięcy 
km/sek. 

11. Elektrony manifestują się w ciele jako komórki i posiadają umysł i inteligencję 
dostateczną dla nich, by wykonywać ich funkcje w ludzkiej fizycznej anatomii. Każda 
część ciała jest złożona z komórek, niektóre z nich funkcjonują niezależnie a inne w 
społecznościach. Niektóre są zajęte budową tkanek, kiedy inne są zaangażowane w 
tworzenie różnych wydzielin koniecznych dla ciała. Niektóre służą jako roznosiciele 



materiału, inne są chirurgami, których pracą jest, by naprawiać uszkodzenia; inne są 
padlinożercami usuwając odpady; a jeszcze inne są stale gotowe by odtrącać najeźdźców 
albo innych niepożądanych intruzów z rodziny zarazków. 

12. Wszystkie te komórki pracują dla wspólnego celu i każda jest nie tylko żywym 
organizmem, ale ma dostateczną inteligencję by umieć wykonywać konieczne obowiązki. 
Jest też obdarzona dostateczną inteligencją by oszczędzać energię i zachowywać własne 
życie. Musi dlatego zabezpieczyć sobie dostateczne pożywienie i wiemy, że potrafi 
dokonywać wyboru w selekcji takiego pożywienia. 

13. Każda komórka rodzi się, powiela siebie, umiera i jest wchłaniana. Utrzymanie zdrowia i 
życia zależy od stałej regeneracji komórek. 

14. Jest dlatego oczywiste, że istnieje umysł w każdym atomie ciała. Ten umysł atomu jest 
negatywnym umysłem a dopiero moc myślenia jednostki powoduje, że może się stać 
pozytywnym czyli osoba może kontrolować ten negatywny umysł atomu. Jest to 
naukowe wytłumaczenie metafizycznego uzdrawiania i umożliwia każdemu zrozumieć 
zasadę, na której to nadzwyczajne zjawisko się opiera. 

15. Ten negatywny umysł, który jest zawarty w każdej komórce ciała, został nazwany 
podświadomym umysłem, ponieważ działa bez naszej świadomej wiedzy. Okryliśmy, że 
ten podświadomy umysł reaguje na wolę świadomego umysłu. 

16. Wszystkie rzeczy mają swój początek w umyśle i pojawienia się są skutkiem myśli. W 
takim razie widzimy, że rzeczy same w sobie nie mają żadnego początku, trwałości, albo 
rzeczywistości. Jeśli są stworzone przez myśl to mogą zostać i wymazane przez myśl. 

17. W zakresie mentalnym, jak w naturalnej nauce, robione są eksperymenty i każde 
odkrycie przybliża człowieka jeden krok bliżej do jego możliwego celu. Widzimy, że każdy 
człowiek jest odbiciem myśli, które gościły u niego podczas jego życia. To jest jak stempel 
na jego twarzy, w jego postaci, jego charakterze, jego środowisku. 

18. Za każdym skutkiem jest przyczyna i jeżeli pójdziemy tym śladem do jego punktu 
początkowego (pierwotnej przyczyny) to powinniśmy odkryć twórczą zasadę z którą to 
wyrosło. Dowody tego są teraz tak kompletne, że ta prawda jest ogólnie zaakceptowana. 

19. Obiektywny świat jest kontrolowany przez niewidoczną i dotychczas niewytłumaczalną 
moc. Uosobiliśmy tę moc i nazwaliśmy ją Bogiem. Teraz, jednakże, nauczyliśmy się 
uważać to za przepełniający istotność albo Zasadę wszystkiego co istnieje - Nieskończony 
albo Uniwersalny Umysł. 

20. Uniwersalny Umysł, będąc nieskończony i wszechmocny, ma nieograniczone zasoby do 
swojej dyspozycji i kiedy pamiętamy, że jest on też wszechobecny, nie możemy nie 
wyciągnąć wniosku, że my sami musimy być wyrażeniem albo manifestacją tego Umysłu. 

21. Rozpoznanie i zrozumienie zasobów podświadomego umysłu będzie wskazywało, że 
jedyna różnica między podświadomym umysłem a Uniwersalnym jest jedynie w skali. 
One różnią się tylko tak jak kropla wody różni się od oceanu. Są tego samego rodzaju i 
jakości, różnica jest tylko w skali. 

22. Czy doceniasz, czy możesz docenić wartość tego najważniejszego faktu; czy rozumiesz, że 
rozpoznanie tego wspaniałego faktu pozwala Ci na kontakt z Wszechmocą? 
Podświadomy umysł jest łączącym ogniwem między Uniwersalnym Umysłem i 
świadomym umysłem. Tak jak nie jest oczywiste, że świadomy umysł może świadomie 



zasugerować myśli, które podświadomy umysł zmusi do działania, ale ponieważ 
podświadomy umysł jest jednością z Uniwersalnym, to nie jest również oczywiste, że 
istnieje jakiekolwiek ograniczenie jego działalności. 

23. Naukowe zrozumienie tej zasady wyjaśni wspaniałe skutki, które przynosi siła modlitwy. 
Skutki, które są uzyskane w ten sposób nie są przyniesione przez jakiekolwiek specjalne 
nadania Opatrzności, ale przeciwnie, one są skutkiem doskonałej operacji naturalnego 
prawa. Nie ma w tym dlatego niczego ani religijnego ani tajemniczego. 

24. Jednak mamy wielu, którzy nie są gotowi, by zmusić się do dyscypliny koniecznej, by 
myśleć poprawnie, chociaż jest oczywiste, że niewłaściwe myślenie przynosi 
niepowodzenia. 

25. Myśl jest jedyną rzeczywistością; warunki są tylko zewnętrzną jej manifestacją. Gdy myśli 
się zmieniają, cały świat zewnętrzny czy warunki materialne muszą się zmienić, żeby być 
w harmonii z ich twórczynią, którą jest myśl. 

26. Myśl musi być jednoznaczna, pewna, stała, stanowcza i niezmienna. Nie możesz robić 
jednego kroku naprzód i dwóch kroków wstecz, jak również nie możesz przez 
dwadzieścia albo trzydzieści lat Twojego życia budować negatywne warunki jako skutek 
negatywnych myśli i oczekiwać, że wszystkie one roztopią w wyniku piętnastu albo 
dwudziestu minut właściwego myślenia. 

27. Jeżeli wdrożysz się do dyscypliny koniecznej, by spowodować radykalną zmianę w Twoim 
życiu, to musisz zrobić to umyślnie, po ostrożnym przemyśleniu i pełnym rozważeniu, i 
następnie nie możesz pozwolić niczemu i nikomu przeszkodzić w Twojej decyzji. 

28. Ta dyscyplina, ta zmiana myśli, to umysłowe nastawienie nie tylko przynosi Tobie 
materialne rzeczy, które są konieczne dla Twojego najwyższego i najlepszego dobrobytu, 
ale i ogólnie przynosi zdrowie i harmonijne warunki. 

29. Jeśli chcesz mieć harmonijne warunki w Twoim życiu, to musisz rozwinąć harmonijne 
umysłowe nastawienie. 

30. Twój świat zewnętrzny będzie odbiciem Twojego świata wewnętrznego. 

31. W Twoim ćwiczeniu w tym tygodniu skoncentruj się na Harmonii i kiedy mówię o 
koncentracji, to znaczy wszystko co to słowo sugeruje. Skoncentruj się tak głęboko, tak 
gorliwie, że nie będziesz świadom niczego innego tylko harmonii. Zapamiętaj, uczymy się 
przez wykonywanie. Czytanie tylko tych lekcji nigdzie nie zaprowadzi. W praktycznym 
zastosowaniu zawiera się wartość. 

Naucz się trzymać drzwi zamknięte, utrzymuj poza Twoim umysłem i 
Twoim światem każdy element, który szuka dopuszczenia bez żadnego 

określonego, końcowego i pomyślnego, efektu w widoku. 

George Mathew Adam  

Część 14. Pytania i odpowiedzi. 

1. Co jest źródłem wszystkiej Mądrości, Mocy i Inteligencji? Uniwersalny Umysł. 

2. Gdzie mają swój początek ruch, światło, ciepło i kolor? W Uniwersalnej Energii, która jest 
manifestacją Uniwersalnego Umysłu. 

3. Gdzie jest źródło twórczej mocy myśli? W Uniwersalnym Umyśle. 



4. Co to jest myśl? Umysł w ruchu. 

5. Jak Uniwersalny jest rozróżniany w formie? Osoba jest sposobem, który używa 
Uniwersalny by tworzyć różnorakie kombinacje, których rezultatem jest formowanie się 
zjawisk. 

6. Jak to jest osiągane? Moc myślenia osoby jest jej zdolnością do działania na Uniwersalny i 
wprowadzenia w manifestację. 

7. Co jest pierwotną formą, którą Uniwersalny używa według naszej obecnej wiedzy? 
Elektrony, które wypełniają całą przestrzeń. 

8. Gdzie wszystkie rzeczy mają swój początek? W umyśle. 

9. Jaki jest skutek zmiany myśli? Zmiana w warunkach. 

10. Jaki jest skutek harmonijnego umysłowego nastawienia? Harmonijne warunki w życiu. 

 

Myśl, jakkolwiek niematerialna może być, jest macierzą, która kształtuje zagadnienia życia. 
Umysł zadziałał we wszystkich polach podczas tego owocnego wieku, ale w nauce musimy 
szukać myśli, które ukształtowały całe myślenie. 

SUK – Część 15 

Eksperymenty z pasożytami roślin wskazują, że nawet najniższy porządek życia ma 
możliwość, by korzystać z naturalnego prawa. Ten eksperyment został zrobiony przez Jacques 
Locha członka Instytutu Rockefellera. 

„Żeby otrzymać materiał badawczy, krzaki róży w donicach zostały przyniesione do pokoju i 
umieszczone pod zamkniętym oknem. Jeżeli pozwoli się tym roślinom wyschnąć to mszyce 
(pasożyty), poprzednio bezskrzydłe, zmieniają się na uskrzydlone owady. Po tej metamorfozie 
mszyce zostawiają rośliny, lecą do okna i próbują się wydostać czołgając się po szkle”. 

To jest oczywiste, że te małe owady odkryły, że rośliny, na których prosperowały, już nie żyły 
i, że nie mogłyby dlatego mieć niczego więcej do jedzenia i picia z tego źródła. Jedyną 
metodą, dzięki której mogły uratować się od głodu było wyhodowanie tymczasowych 
skrzydeł i pofrunąć, co też zrobiły. 

Eksperymenty takie jak te wskazują, że Wszechwiedza jak również Wszechmoc jest 
wszechobecna i, że najmniejsza żywa istota może skorzystać z tego w nagłym przypadku. 

Część Piętnasta powie Ci więcej o prawie zgodnie z którym żyjemy. Wyjaśni, że te prawa 
działają na Twoją korzyść; że wszystkie warunki i doświadczenia, których doświadczamy 
działają na naszą korzyść; że zyskujemy siłę proporcjonalną do wysiłku wydanego i, że nasze 
szczęście jest najlepiej osiągane przez świadomą współpracę z naturalnymi prawami. 

1. Prawa, zgodnie z którymi żyjemy są zaprojektowane wyłącznie dla naszej korzyści. Te 
prawa są niezmienne i nie możemy uciec od ich działania. 

2. Wszystkie wielkie wieczne siły działają w uroczystej ciszy, ale jest w naszej mocy by 
umieścić siebie w harmonii z nimi i w ten sposób żyć we względnym pokoju i szczęściu. 

3. Trudności, dysharmonia i przeszkody, wskazują, że nie oddajemy tego czego już nie 
potrzebujemy, albo odmawiamy przyjęcia tego co potrzebujemy. 



4. Wzrost jest osiągnięty przez wymianę starego na nowe, dobrego na lepsze; to jest 
zależne albo odwzajemniane działanie. Dla każdego z nas istnieje kompletna całość myśli 
i ta całość powoduje, że jest możliwe by przyjmować tylko wtedy, gdy dajemy. 

5. Nie możemy otrzymać tego czego nam brakuje, jeżeli nieustępliwie trzymamy to co 
mamy. Jesteśmy w stanie świadomie kontrolować nasze warunki jak zaczniemy 
wyczuwać cel, który przyciągamy i jesteśmy w stanie wyciągnąć z każdego doświadczenia 
tylko to co potrzebujemy dla naszego dalszego wzrostu. Nasza zdolność dokonania tego 
określa stopień harmonii albo szczęścia, które osiągamy. 

6. Zdolność do przejmowania tego co potrzebujemy dla naszego wzrostu nieustannie się 
powiększa jak docieramy do wyższych poziomów i obszerniejszych wizji i im większe są 
nasze zdolności by wiedzieć czego wymagamy tym pewniej będziemy w stanie spostrzec 
tego obecność, by przyciągnąć i wchłonąć to. Nic nie może dotrzeć do nas oprócz tego co 
jest konieczne dla naszego wzrostu. 

7. Wszystkie warunki i doświadczenia, których doświadczamy przychodzą do nas dla naszej 
korzyści. Trudności i przeszkody będą również przychodzić dopóki nie wykorzystamy 
zawartych w nich wskazówek i nie weźmiemy niezbędnych rzeczy w nich zawartych a 
potrzebnych do dalszego wzrostu. 

8. To, że zbieramy co posiejemy jest dokładne - wręcz matematycznie. Zyskujemy więc 
trwałą siłę dokładnie w proporcji do włożonego wysiłku wymaganego by pokonać 
trudności. 

9. Nieubłagane warunki wzrostu wymagają, żebyśmy wywoływali największy stopień 
atrakcji dla tego co jest doskonale w zgodzie z nami. Nasze najwyższe szczęście najlepiej 
będzie osiągnięte poprzez nasze tego zrozumienie i świadomą współpracę z naturalnymi 
prawami. 

10. Żeby posiadać witalność myśl musi zostać nasycona miłością. Miłość jest produktem 
emocji. To dlatego jest konieczne by emocje były kontrolowane i kierowane przez 
intelekt i rozsądek. 

11. To jest miłość, która udziela witalności myślom i w ten sposób umożliwia im 
wykiełkowanie. Prawo atrakcji, albo prawo miłości, które są w gruncie rzeczy tym 
samym, przyniosą ten konieczny materiał dla ich wzrostu i dojrzałości. 

12. Pierwszą formę, którą myśl przybiera jest język, albo słowa; to determinuje znaczenie 
słów; one są pierwszą manifestacją myśli (statki na których płyną myśli). Przy pomocy 
eteru nabierają ruchu i są przekazywane innym w formie dźwięku. 

13. Myśl może prowadzić do działania jakiegokolwiek rodzaju, ale jakiekolwiek jest to 
działanie, to jest to po prostu myśl usiłująca wyrazić siebie w widocznej formie. To jest 
oczywiste w takim razie, że jeżeli oczekujemy pożądanych warunków to możemy sobie 
pozwolić tylko na pożądane myśli. 

14. To prowadzi do nieuniknionego wniosku, że jeżeli życzymy sobie wyrazić obfitość w 
naszym życiu, to możemy pozwolić sobie tylko na myślenie o obfitości, a ponieważ słowa 
są tylko myślami przyjmującymi formę, musimy być specjalnie ostrożni, by nie użyć 
niczego innego tylko konstruktywnego i harmonijnego języka, który, gdy ostatecznie 
skrystalizowany w obiektywne formy, udowodni korzyść dla nas. 



15. Nie możemy uciec od obrazów, które nieustannie fotografujemy w umyśle i ta fotografia 
błędnych pojęć jest dokładnie tym co powstaje przez użycie słów, kiedy używamy jakiejś 
formy języka, który nie jest zidentyfikowany z naszym dobrobytem. 

16. Manifestujemy coraz bardziej życie w miarę, gdy nasza myśl staje się jaśniejsza i osiąga 
wyższe poziomy. Otrzymujemy to z większą łatwością, gdy używamy obrazów słów, które 
są wyraźnie zdefiniowane i zwolnione od pojęć przymocowanych do nich na niższych 
poziomach myślenia. 

17. To słowami musimy wyrazić nasze myśli i jeżeli mamy wykorzystać wyższe formy prawdy, 
to możemy użyć tylko takiego materiału, który z tym celem w widoku był ostrożnie i 
inteligentnie wybrany. 

18. Ta cudowna moc ubierania myśli w formie słów jest tym co odróżnia człowieka od reszty 
zwierzęcego królestwa; użycie słowa pisanego umożliwia człowiekowi wejrzeć w historię 
minionych wieków i zobaczyć wzruszające sceny przez które stał się tym czym jest 
obecnie. 

19. Człowiekowi zostało umożliwione wejście do wspólnoty z największymi pisarzami i 
myślicielami wszystkich czasów a połączony tego zapis, który posiadamy dzisiaj, jest 
dlatego wyrażeniem Uniwersalnej Myśli, która poszukiwała swojej formy w umyśle 
Człowieka. 

20. Wiemy, że Uniwersalna Myśl ma jako swój cel tworzenie formy i wiemy również, że 
indywidualna myśl podobnie usiłuje wyrazić siebie w formie i wiemy też, że słowo jest 
formą myśli i, że zdanie jest połączeniem form myśli. Dlatego też, jeżeli życzymy sobie by 
nasz ideał był piękny bądź silny, to musimy widzieć, że słowa z których ta świątynia 
ostatecznie będzie utworzona są dokładne, że są połączone razem ostrożnie, ponieważ 
dokładność w budowaniu słów i zdań jest najwyższą formą architektury w cywilizacji i 
paszportem do sukcesu. 

21. Słowa są myślami i są dlatego niewidoczną i niezwyciężoną mocą, która urzeczywistni się 
ostatecznie w formie, którą im dano. 

22. Słowa mogą stać się umysłowymi domami, które będą trwały wiecznie, albo mogą też 
stać się budkami, które pierwszy wietrzyk zabierze. One mogą zachwycić oko jak również 
ucho; mogą zawrzeć w sobie całą wiedzę; w nich znajdujemy historię przeszłości jak 
również nadzieję przyszłości; one są żywymi posłańcami, od których każdy człowiek i 
nadludzka działalność się rodzi. 

23. Piękno słowa polega na pięknie myśli; siła słowa zawiera się w mocy myśli i moc myśli 
zawiera się w jej witalności. Jak zidentyfikujemy witalną myśl? Jakie są jej wyróżniające 
cechy? Musi być oparta o zasadę. Jak zidentyfikujemy w takim razie tę zasadę? 

24. Istnieje zasada Matematyki, ale nie ma zasady błędu; jest zasada zdrowia, ale nie 
choroby; jest zasada prawdy, ale nie nieuczciwości; jest zasada światła, ale nie ciemności 
i jest zasada obfitości, ale nie ubóstwa. 

25. Skąd się dowiemy, że jest to prawdą? Ponieważ, jeżeli zastosujemy poprawnie zasadę 
Matematyki to będziemy pewni naszych rezultatów. Gdzie jest zdrowie nie będzie 
choroby. Jeżeli znamy Prawdę nie możemy zostać oszukani przez błąd. Jeżeli wpuściliśmy 
światło nie może być ciemności i, gdzie jest obfitość nie może być ubóstwa. 



26. To są zrozumiałe samo przez się fakty, ale nader ważna prawda, że myśl zawierająca 
zasadę jest ważna i dlatego zawiera życie i w konsekwencji zakorzenia się i w końcu, ale 
pewnie, i na pewno, przemieszcza negatywne myśli, które przez ich naturę nie mogą 
zawierać witalności, jest czymś co wydaje się być przeoczone. 

27. Ale jest to fakt, który umożliwi Tobie zniszczenie każdego rodzaju niezgody, braku i 
ograniczenia. 

28. Nie ma innej możliwości niż to, że ten, który „jest wystarczająco mądry by zrozumieć” 
chętnie rozpozna, że twórcza moc myśli umieszcza niezwyciężoną broń w jego rękach i 
robi go mistrzem jego losu. 

29. W fizycznym świecie jest prawo kompensacji, które stanowi - „Pojawienie się 
gdziekolwiek danej ilości energii, oznacza zniknięcie tej samej ilości, gdzie indziej”, a więc 
musimy wiedzieć, że możemy dostać tylko co dajemy; jeżeli uroczyście zobowiążemy się 
do pewnego działania musimy być przygotowani by przyjąć na siebie odpowiedzialność 
za rozwój tego działania. Umysł Podświadomy nie rozumuje. On bierze nas dosłownie; 
poprosiliśmy o coś to teraz to dostaniemy; pościeliliśmy nasze łóżko to będziemy w nim 
spać; matryca została wykuta; nici odtworzą wzór, który zrobiliśmy. 

30. Z tego powodu Spostrzeganie (Wgląd, Wnikliwość) musi być ćwiczone, żeby myśl nie 
zawierała żadnego umysłowego, moralnego albo fizycznego zarazka, którego nie 
życzylibyśmy sobie by się zobiektywizował w naszym życiu. 

31. Spostrzeganie jest wydziałem umysłu dzięki, któremu mamy możliwość by 
przeegzaminować fakty i warunki w szerokiej perspektywie, pewnego rodzaju ludzki 
teleskop. To umożliwia nam zrozumieć (przewidzieć) trudności, jak również możliwości, 
w jakimkolwiek przedsięwzięciu. 

32. Spostrzeganie umożliwia nam być przygotowanym na przeszkody, na które się 
natkniemy; możemy dlatego pokonać je zanim będą miały jakąś okazję powodowania 
trudności. 

33. Spostrzeganie umożliwia nam planować korzystnie dla nas i zwrócić naszą myśl i uwagę 
we właściwym kierunku, zamiast do kanałów, które mogą nie dać możliwości powrotu. 

34. Spostrzeganie jest dlatego absolutnie podstawowym dla rozwoju jakiegoś wielkiego 
osiągnięcia, tylko z nim możemy wejść, zbadać i posiąść jakikolwiek umysłowy obszar. 

35. Spostrzeganie jest produktem świata Wewnątrz i jest rozwinięte w Ciszy, przez 
koncentrację. 

36. Dla Twojego ćwiczenia w tym tygodniu, skoncentruj się na Spostrzeganiu; przybierz 
Twoją normalną pozycję i skup myśl na fakcie, że wiedza o twórczej mocy myśli nie 
znaczy jeszcze posiąść sztukę myślenia. Pozwól myśli zatrzymać się na fakcie, że wiedza 
nie zastosuje się sama. Że nasze działania nie są rządzone przez wiedzę, ale przez 
obyczaj, precedens i nawyk. Że jedyną drogą by zastosować wiedzę jest tylko dokonanie 
określonego świadomego wysiłku. Przypomnij umysłowi fakt, że wiedza nieużywana 
odchodzi od umysłu, że wartość informacji polega na stosowaniu zasady; kontynuuj tę 
linię myślenia, aż uzyskasz dostateczne Spostrzeganie by sformułować określony program 
dla zastosowania tej zasady do Twojego własnego szczególnego problemu. 

 



Pomyśl prawdziwie i Twoje myśli będą pokarmem dla głodu świata; 
Powiedz prawdziwie i każde słowo Twoje będzie owocującym 

nasieniem; Żyj prawdziwie i Twoje życie będzie wielkim i szlachetnym 
credo. 

Horatio Bonar 

Część 15. Pytania i odpowiedzi.  

1. Co określa stopień harmonii, który osiągamy? Nasza zdolność do przyjęcia od każdego 
doświadczenia tego co potrzebujemy dla naszego wzrostu . 

2. Na co wskazują trudności i przeszkody ? Że są konieczne dla naszej mądrości i 
duchowego wzrostu. 

3. Jak można tych trudności unikać? Przez świadome zrozumienie i współpracę z 
Naturalnymi prawami. 

4. Jaka jest zasada, przez którą myśl manifestuje siebie w formie? Prawo Atrakcji. 

5. Jak uzyskiwany jest konieczny materiał, dzięki któremu wzrost, rozwój i dojrzałość 
pomysłu otrzymują formę? Prawo miłości, które jest twórczą zasadą Wszechświata, 
udziela witalności myśli a prawo atrakcji dostarcza konieczną substancję przez prawo 
wzrostu. 

6. Jak uzyskiwać pożądane warunki? Przez rozważanie tylko pożądanych myśli. 

7. Skąd powstają niepożądane warunki? Przez myślenie, dyskutowanie i wizualizowanie 
warunków braku, ograniczeń, choroby, dysharmonii i dysonansów każdego rodzaju. Ta 
umysłowa fotografia błędnych pojęć jest wzięta serio przez podświadomość i prawo 
atrakcji w sposób nieunikniony skrystalizuje to w formę obiektywną. Że zbieramy co 
posiejemy jest naukowo ścisłe. 

8. Jak możemy pokonać każdy rodzaj lęku, braku, ograniczenia, ubóstwa i niezgody? Przez 
zastąpienie błędu zasadą. 

9. Jak możemy rozpoznać zasadę? Przez świadomą realizację faktu, że Prawda niezmiennie 
niszczy błąd. Nie musimy pracowicie wyrzucać szuflą ciemności; wszystko to co jest 
konieczne to włączyć światło. Ta sama zasada odnosi się do każdej formy negatywnej 
myśli. 

10. Jaka jest wartość Spostrzegania? To umożliwia nam zrozumienie wartości stosowania 
wiedzy, którą uzyskujemy. Wielu zdaje się myśleć, że ta wiedza automatycznie zastosuje 
sama siebie co w żadnym wypadku nie jest prawdą. 

 

Dla każdego człowieka jest otwarta droga. Wielki duch wspina się wysoko a mały duch idzie 
po omacku nisko; a między nimi po zamglonej równinie dryfuje tam i z powrotem reszta. Ale 
dla każdego jest otwarta i ta wysoka droga, i ta niska i od człowieka zależy, którą drogę jego 
duch wybierze. 



SUK – Część 16 

Wibracyjne ruchy planetarnego Wszechświata są rządzone przez prawo okresowości. 
Wszystko co żyje ma okresy narodzin, wzrostu, owocowania i zanikania. Te okresy są 
rządzone Prawem Siódemek. 

Prawo Siódemek rządzi dniami tygodnia, fazami księżyca, harmonią dźwięku, światła, ciepła, 
elektryczności, magnetyzmu, atomowej struktury. Rządzi życiem osób i narodów, i dominuje 
działalność komercyjnego świata. 

Życie jest wzrostem a wzrost jest zmianą, każdy siedmioletni okres kieruje nas do nowego 
cyklu. Pierwsze siedem lat jest okresem dzieciństwa. Następne siedem to okres dzieciństwa, 
reprezentujący początek indywidualnej odpowiedzialności. Następne siedem reprezentuje 
okres wieku dojrzewania. Czwarty okres oznacza osiągnięcie pełni rozwoju. Piąty okres jest 
konstruktywnym okresem, kiedy ludzie zaczynają nabywać nieruchomości, posesje, domy i 
zakładają rodziny. Następny od 35 do 42 jest okresem reakcji i zmian a po nim następuje 
okres rekonstrukcji, dostosowania i rekonwalescencji, tak by być przygotowanym do nowego 
cyklu siódemek, rozpoczynający się od pięćdziesiątego roku. 

Wielu myśli, że dla świata mija właśnie szósty okres i, że wkrótce wejdzie w siódmy okres, 
okres dopasowania, rekonstrukcji i harmonii; okres, który często jest nazywany Tysiącleciem 
(Millenium). 

Ci znający te cykle nie będą zaniepokojeni kiedy sprawy wydają się nie iść właściwym torem, 
ale będą mogli zastosować zasadę szkicowaną w tych lekcjach z pełnym zapewnieniem, że 
wyższe prawo niezmiennie skontroluje wszystkie inne prawa i, że przez zrozumienie i 
świadome operowanie duchowych praw, możemy przerobić każdą pozorną trudność na dar 
niebios. 

1. Bogactwo jest produktem pracy. Kapitał jest skutkiem, nie przyczyną; służącym a nie 
mistrzem; sposobem dojścia do celu a nie celem. 

2. Najczęściej przyjmowaną definicją bogactwa jest to, że składa się ono ze wszystkich 
przydatnych i miłych rzeczy, które posiadają wartość wymiany. To jest ta wartość 
wymiany, która jest dominującą charakterystyką bogactwa. 

3. Kiedy rozważamy jak mały dodatek uzyskany przez bogactwo przyczynił się do szczęścia 
właściciela, to stwierdzimy, że prawdziwa wartość polega nie na jego pożytku, ale w jego 
wymianie. 

4. Ta wartość wymiany stwarza środek dla zapewnienia rzeczom ich rzeczywistej wartości 
dzięki której nasze ideały mogą zostać zrealizowane. 

5. Bogactwo, w takim razie, nie powinno być nigdy upragnione jako cel, ale po prostu jako 
sposób osiągania celu. Prawdziwy sukces jest uzależniony od wyższego ideału a nie od 
zwykłej akumulacji bogactwa i ten, który aspiruje do takiego sukcesu musi sformułować 
ideał o który jest gotów walczyć. 

6. Z takim ideałem w umyśle, sposoby i środki mogą i będą dostarczone, ale nie wolno 
zrobić pomyłki przez użycie tych środków dla niewłaściwego celu. Musi być ściśle 
określony ustalony cel, ideał. 

7. Prentice Mulford powiedział: „Człowiek sukcesu to człowiek opanowany przez 
największe duchowe zrozumienie a każde wielkie powodzenie przychodzi od wyższej i 



prawdziwej duchowej mocy”. Niestety, są tacy, którzy nie zdołają rozpoznać tej mocy; 
oni zapominają, że matka Andrew Carnegie musiała pomagać w utrzymaniu rodziny kiedy 
przybyli do Ameryki, że ojciec Harrimana był biednym duchownym z pensją tylko $200 
rocznie, że Sir Thomas Lipton rozpoczął od tylko 25 centów. Ci ludzie nie mieli żadnej 
innej mocy na którą mogliby liczyć, ale to nie powstrzymało ich. 

8. Moc tworzenia zależy całkowicie od siły ducha; mamy trzy kroki - idealizacja, wizualizacja 
i materializacja. Każdy przemysłowiec zależy wyłącznie od tej mocy. W artykule w 
Everybody's Magazine, Henry M. Flagler, multimilioner Standard Oil przyznał się, że 
sekretem jego sukcesu była jego moc kompletnego dostrzegania rzeczy. Jego poniższa 
rozmowa z reporterem pokazuje jego siłę idealizacji, koncentracji i wizualizacji, 
wszystkich duchowych sił: 

9. „Czy naprawdę miałeś wizję tej całej rzeczy? Chcę powiedzieć, czy zamknąłeś oczy albo 
czy możesz zamknąć oczy i widzisz szlaki kolejowe? I pędzące pociągi? I usłyszysz gwizd 
gwizdka? Czy poszedłeś aż tak daleko?. Tak. Jak wyraźnie? Bardzo wyraźnie”. 

10. Mamy tutaj wizję prawa, widzimy „przyczynę i skutek”, widzimy, że myśl musi koniecznie 
poprzedzić i określić działanie. Jeżeli będziemy mądrzy to skonstatujemy ten o olbrzymim 
znaczeniu fakt, że żaden arbitralny warunek nie ma prawa zaistnieć ani na moment i, że 
ludzkie doświadczenia są skutkiem uporządkowanej i harmonijnej kolejności. 

11. Biznesmen osiągający już sukces w dalszym ciągu podnosi sobie poprzeczkę. Odwrotnie 
niż człowiek pozbawiony ideałów. Subtelne siły myśli, które krystalizują się w naszych 
codziennych nastrojach są tym z  czego składa się życie. 

12. Myśl jest plastycznym materiałem przy pomocy którego budujemy obrazy naszego 
rosnącego pojmowania życia. Stosowanie determinuje jego istnienie. Tak jak we 
wszystkich innych rzeczach nasza zdolność rozpoznawania i właściwego jego używania 
jest koniecznym warunkiem dla osiągnięcia wyniku. 

13. Przedwczesne bogactwo jest tylko zwiastunem upokorzenia i katastrofy, ponieważ nie 
możemy trwale zachować czegokolwiek na co nie zasługujemy albo na co nie zarobiliśmy. 

14. Warunki, które spotykamy w świecie zewnętrznym odpowiadają warunkom, które 
znajdujemy w świecie wewnętrznym. To jest spowodowane przez prawo atrakcji. Jak w 
takim powinniśmy rozstrzygnąć co znaczy wejście do świata wewnątrz? 

15. Cokolwiek wchodzi do umysłu poprzez zmysły albo czym obiektywny umysł wywrze 
wrażenie na umyśle to wywoła to umysłowy obraz, który stanie się formą dla twórczej 
energii. Te doświadczenia są w większości wynikiem wpływu środowiska, szansy, 
przeszłego myślenia i innych form negatywnej myśli i dlatego muszą zostać poddane 
ostrożnej analizie zanim zostaną wzięte pod uwagę. Z drugiej strony, możemy sami 
utworzyć nasze własne umysłowe obrazy, przez nasze własne wewnętrzne procesy 
myślowe niezależnie od myśli innych, niezależnie od zewnętrznych warunków, 
niezależnie od środowiska każdego rodzaju i robimy to przez użycie siły wewnętrznej by 
móc kontrolować nasz los, ciało, umysł i duszę. 

16. To przez używanie tej siły zabieramy nasz los z rąk przypadku i świadomie tworzymy dla 
siebie doświadczenia, których pragniemy, ponieważ kiedy świadomie zrozumiemy 
warunek to ten warunek w końcu zamanifestuje się w naszym życiu; dlatego też jest 
oczywiste, że ostatecznie to analityczne myślenie jest tą wielką przyczyną w życiu. 



17. Dlatego kontrolować myśl znaczy kontrolować okoliczności, warunki, środowisko i 
przeznaczenie. 

18. Jak w takim razie mamy kontrolować myśl; co to za proces? Aby myśleć znaczy utworzyć 
myśl, ale skutek myśli będzie zależał od jej formy, jej jakości i jej witalności. 

19. Forma będzie zależała od umysłowych obrazów, od których emanuje; to będzie zależało 
od głębokości wrażenia, przewagi idei, klarowności wizji, śmiałości obrazu. 

20. Jakość zależy od jej substancji a to zależy od materiału, z którego umysł jest 
skomponowany; jeżeli ten materiał był utkany z myśli o zapale, sile, odwadze, 
determinacji to myśl będzie posiadała te jakości. 

21. I w końcu, witalność zależy od uczucia jakim myśl jest nasycona. Jeżeli myśl jest 
konstruktywna, to będzie posiadała witalność; będzie miała życie, urośnie, rozwinie się, 
rozrośnie się, będzie twórcza; przyciągnie wszystko konieczne dla jej kompletnego 
rozwoju. 

22. Jeżeli myśl jest destruktywna to będzie miała w sobie zarazek jej własnego rozkładu; ona 
umrze, ale w procesie umierania przyniesie chorobę i każdą inną formę dysonansu. 

23. Nazywamy to złem i kiedy przynosimy to na siebie, niektórzy z nas mają tendencję 
przypisywania swoich trudności Najwyższej Istocie, ale ta najwyższa istota jest po prostu 
Umysłem w równowadze. 

24. Nie jest ani dobra ani zła, po prostu jest. 

25. Nasza zdolność odróżnienia tego w formie jest naszą zdolnością do manifestowania 
dobra albo zła. 

26. Dlatego dobro i zło nie są bytami, one są po prostu tylko słowami, których używamy by 
wskazać skutek naszych działań a działania z kolei są zdeterminowane przez charakter 
naszej myśli. 

27. Jeżeli nasza myśl jest konstruktywna i harmonijna manifestujemy dobro; jeżeli jest 
destruktywna i niezgodna manifestujemy zło. 

28. Jeżeli pragniesz wizualizować inne środowisko to najprościej jest utrzymywać ideał w 
umyśle, aż Twoja wizja stanie się prawdziwa; nie poświęcaj żadnej myśli osobom, 
miejscom albo rzeczom; one nie mają miejsca w absolucie; środowisko, które pragniesz 
zawrze wszystko co konieczne; właściwe osoby i właściwe rzeczy pojawią się w 
odpowiednim czasie i we właściwym miejscu. 

29. To nie jest czasami oczywiste w jaki sposób charakter, zdolności, wyniki, osiągnięcia, 
środowisko i przeznaczenie mogą być kontrolowane przez moc wizualizacji, ale jest to 
ścisły naukowy fakt. 

30. Łatwo stwierdzisz, że to co myślimy determinuje jakość umysłu i, że jakość umysłu z kolei 
determinuje nasze możliwości i pojemność umysłową i możesz łatwo zrozumieć, że 
poprawa w naszej zdolności naturalnie spowoduje wzrost w osiągnięciach i większą 
kontrolę okoliczności. 

31. Tym samym zobaczymy, że Naturalne prawa funkcjonują w doskonale naturalny i 
harmonijny sposób; wszystko wydaje się po prostu zdarzać. Jeżeli chcesz jakiś dowód 
tego faktu to po prostu porównaj skutki Twoich wysiłków w Twoim własnym życiu, kiedy 



Twoje działania były wywołane przez wysokie ideały a kiedy miałeś samolubne albo 
ukryte zamiary. Nie będziesz potrzebował dalszych dowodów. 

32. Jeśli chcesz spowodować realizację jakiegoś pragnienia, utwórz umysłowy obraz sukcesu 
w Twoim umyśle przez świadomie wizualizowanie Twojego pragnienia. W ten sposób 
stworzysz sukces nieodpartym, spowodujesz jego uzewnętrznienie w Twoim życiu. 

33. Widzimy tylko to co już istnieje w obiektywnym świecie, ale co wizualizujemy, już istnieje 
w duchowym świecie i ta wizualizacja jest konkretnym znakiem czegoś co któregoś dnia 
ukaże się w obiektywnym świecie, pod warunkiem, że jesteśmy wierni naszemu ideałowi. 
Powód tego nie jest trudny; wizualizacja jest formą wyobraźni; ten proces myślenia 
formuje wrażenia na umyśle i te wrażenia z kolei formują pomysły i ideały i te z kolei są 
planami z których Mistrz architekt utka przyszłość. 

34. Psycholodzy doszli do wniosku, że jest tylko jeden zmysł, zmysł uczucia i, że wszystkie 
inne zmysły są tylko modyfikacją tego jednego. I jest to prawdziwe. Wiemy, dlaczego 
uczucie jest źródłem mocy, dlaczego emocje tak łatwo pokonują intelekt i, dlaczego 
musimy włożyć uczucie do naszej myśli, jeżeli chcemy mieć rezultaty. Myśl i uczucie jest 
nieodpartym połączeniem. 

35. Wizualizacja musi, oczywiście, być kierowana przez wolę; musimy wizualizować sobie 
dokładnie to co chcemy; musimy być ostrożni by nie pozwolić wyobraźni poszaleć. 
Wyobraźnia jest dobrym służącym, ale kiepskim mistrzem i jeśli nie jest kontrolowana to 
może łatwo prowadzić nas do wszelkiego rodzaju spekulacji i wniosków, które nie mają 
żadnej podstawy faktu. Każdy rodzaj wiarygodnej opinii jest podatny by zostać przyjęty 
bez jakiegokolwiek analitycznego sprawdzenia i skutek tego jest nieuniknionym 
umysłowym chaosem. 

36. Musimy w takim razie budować tylko takie umysłowe obrazy, które są naukowo 
prawdziwe. Poddaj każdy pomysł wnikliwej analizie i nie przyjmij niczego co nie jest ściśle 
naukowe. Kiedy to zrobisz to nie spróbujesz niczego o czym wiesz, że nie możesz 
wykonać i sukces zwieńczy Twoje wysiłki; to jest to co biznesmeni nazywają 
dalekowzrocznością; to jest to samo co dogłębne zrozumienie i jest jednym z wielkich 
sekretów sukcesu we wszystkich ważnych przedsięwzięciach. 

37. W Twoim ćwiczeniu w tym tygodniu, spróbuj zmusić się do zrozumienia ważnego faktu, 
że harmonia i szczęście są stanami świadomości i nie zależą od posiadania rzeczy. Że 
rzeczy są skutkami i przychodzą jako konsekwencja poprawnych umysłowych stanów. W 
takim razie, jeżeli pragniemy posiadania materialnego jakiegokolwiek rodzaju to 
najważniejszą dla nas sprawą powinno być nabycie umysłowego nastawienia, które 
spowoduje upragniony skutek. To umysłowe nastawienie uzyskuje się przez zrozumienie 
naszej duchowej natury i naszej jedności z Uniwersalnym Umysłem, który jest substancją 
wszystkich rzeczy. To uświadomienie sobie spowoduje wszystko co jest konieczne dla 
naszego spełnienia się. To jest właśnie naukowe albo poprawne myślenie. Kiedy 
odniesiemy sukces uzyskując to umysłowe nastawienie to będzie nam stosunkowo łatwo 
zrozumieć nasze pragnienie jako już dokonany fakt; kiedy możemy to zrobić to 
znajdziemy „Prawdę”, która nas „uwolni” od każdego braku albo ograniczenia 
jakiegokolwiek rodzaju. 

Część 16. Pytania i odpowiedzi. 

1. Od czego zależy bogactwo? Od zrozumienia twórczej natury myśli. 



2. Na czym polega prawdziwa wartość bogactwa? Na jego wartości wymiany. 

3. Od czego zależy sukces? Od siły duchowej. 

4. Od czego zależy ta siła? Od jej użycia; użycie jej określa jej istnienie. 

5. Jak możemy zabrać nasz los z rąk przypadku? Przez świadome rozumienie warunków, 
które pragniemy widzieć zamanifestowane w naszym życiu. 

6. Co w takim razie jest tym wielkim „biznesem” życia? Myślenie. 

7. Dlaczego tak jest? Ponieważ myśl jest duchowa i dlatego twórcza. Świadomie kontrolując 
myśl kontrolujemy okoliczności, warunki, środowisko i przeznaczenie. 

8. Gdzie jest źródło wszelkiego zła? Destruktywne myślenie. 

9. Co jest źródłem wszelkiego dobra? Naukowe poprawne myślenie. 

10. Co to jest naukowe myślenie? Rozpoznanie twórczej natury duchowej energii i naszej 
zdolności by to kontrolować. 

 

Największymi wydarzeniami wieku są jego najlepsze myśli. A 
jest naturą myśli, by znaleźć swoją drogę do działania. 

Bovee 

SUK – Część 17 

Rodzaj Bóstwa, które człowiek świadomie czy nieświadomie wielbi wskazuje na intelektualny 
stan samego czciciela. 

Spytaj Indianina o Boga a on opisze Tobie potężnego wodza wspaniałego plemienia. Spytaj 
Poganina o Boga i on powie Tobie o Bogu ognia, Bogu wody, Bogu tego, tamtego i innego. 

Spytaj Izraelitę o Boga a on powie Tobie o Bogu Mojżesza, rządzącego przez przymusowe 
nakazy - stąd Dziesięć Przykazań. Albo Josue, który prowadził Izraelitów do bitwy, 
skonfiskował własność, zamordował więźniów i zburzył miasta. Tak zwany poganin zrobił 
„wyryte obrazy” ich Boga, którego czcili, ale przynajmniej dla tych najinteligentniejszych, te 
obrazy były tylko widocznymi punktami wyjścia, które umożliwiają im umysłowe 
skoncentrowanie się na jakości, którą pragnęli uzewnętrzniać w ich życiu. 

My, z dwudziestego wieku, teoretycznie uwielbiamy Boga Miłości, ale w praktyce robimy dla 
siebie „wyryte obrazy” „Bogactwa”, „Władzy”, „Mody”, „Zwyczaju” i „Konwencjonalności”. 
„Padamy” przed nimi i czcimy ich. Koncentrujemy się na nich i tym samym one 
uzewnętrzniają się w naszym życiu. 

Student, który opanuje zawartość Części Siedemnastej nie pomyli symboli z rzeczywistością; 
będzie zainteresowany bardziej przyczynami niż skutkami. Skoncentruje się na rzeczywistości 
życia i wtedy nie zawiedzie się, gdy chodzi o rezultaty. 

1. Powiedziano nam, że Człowiek ma „zwierzchnictwo nad wszystkimi rzeczami”. To 
zwierzchnictwo jest ustanowione przez Umysł. Myśl jest działalnością, która kontroluje 
każdą zasadę. Najwyższa Zasada przez swą wyższość istoty i jakości determinuje siłą 
rzeczy okoliczności, aspekty i relacje wszystkiego z czym wchodzi w kontakt. 



2. Wibracje sił umysłowych są najbardziej finezyjne i w konsekwencji najpotężniejsze. Dla 
tych, którzy spostrzegają naturę i wyższość umysłowej siły, wszystkie fizyczne moce stają 
się nieistotne. 

3. Jesteśmy przyzwyczajeni, by patrzeć na Wszechświat naszymi pięcioma zmysłami i z tych 
doświadczeń wypływają nasze antropomorficzne pojęcia, ale prawdziwe pojęcia są 
osiągane tylko przez duchową wnikliwość. Ta wnikliwość wymaga przyspieszania wibracji 
Umysłu i jest tylko osiągana, kiedy umysł jest stale skoncentrowany w danym kierunku. 

4. Stała koncentracja znaczy równy, nieprzerwany strumień myśli i jest skutkiem 
cierpliwego, uporczywego, wytrwałego i dobrze wyregulowanego systemu. 

5. Wielkie odkrycia są skutkiem długotrwałego badania. Nauka matematyki wymaga lat 
skoncentrowanego wysiłku by ją opanować, a największa nauka, Umysłu, ujawnia się 
tylko przez skoncentrowany wysiłek. 

6. Koncentracja jest bardzo niezrozumiana; wydaje się dotyczyć wysiłku albo działalności z 
tym związanej, kiedy właśnie przeciwieństwo jest konieczne. Wielkość aktora polega na 
fakcie, że on zapomina się w przedstawianiu danego mu charakteru, stając się tak 
zidentyfikowanym z nim, że widownia jest owładnięta realizmem występu. To daje dobry 
pogląd prawdziwej koncentracji; powinieneś być tak zainteresowany swoją myślą, tak 
pochłonięty w Twoim temacie, by nie być świadomy niczego innego. Taka koncentracja 
prowadzi do intuicyjnej percepcji i natychmiastowego wglądu w naturę przedmiotu na 
którym jesteś skoncentrowany. 

7. Cała wiedza jest skutkiem tego rodzaju koncentracji; to w ten sposób sekrety Nieba i 
Ziemi zostały wydarte; to w ten sposób umysł staje się magnesem i pragnieniem wiedzy, 
zasysa wiedzę, nieodparcie ją przyciąga, robi ją swoją własną. 

8. Pragnienie jest w większości podświadome; świadome pragnienie rzadko urealnia jego 
przedmiot, gdyż ten ostatni jest poza natychmiastowym zasięgiem. Podświadome 
pragnienie pobudza utajone wydziały umysłu i trudne problemy wydają się rozwiązywać 
same. 

9. Podświadomy umysł może zostać pobudzony i zmuszony do działania w jakimkolwiek 
kierunku i  ma służyć nam dla jakiegokolwiek celu poprzez koncentrację. Praktyka 
koncentracji wymaga kontroli fizycznego i umysłowego bytu; wszystkie rodzaje 
świadomości, tak fizyczna jak i umysłowa, muszą być pod kontrolą. 

10. Duchowa Prawda jest dlatego czynnikiem kontrolującym; to jest to co umożliwi Tobie 
wyrosnąć z ograniczonych osiągnięć i dotrzeć do punktu, gdzie będziesz w stanie 
przetworzyć rodzaje myśli na charakter i świadomość. 

11. Koncentracja nie znaczy zwyczajnie myśleć o myślach, ale przekształcenie tych myśli na 
praktyczne wartości; przeciętny człowiek nie ma pojęcia o znaczeniu koncentracji. Jest 
wołanie „mieć”, ale nigdy wołanie „być”; oni nie potrafią zrozumieć, że nie mogą „mieć” 
bez tego drugiego, że muszą najpierw znaleźć „królestwo” zanim mogą mieć „rzeczy 
dodane”. Chwilowy entuzjazm jest bezwartościowy; tylko z bezgraniczną pewnością 
siebie można dotrzeć do celu. 

12. Umysł może umieścić ideał trochę zbyt wysoko i odczuć brak znaku; może usiłować 
wznieść się na niewprawnych skrzydłach i zamiast lotu, spadać na ziemię; ale to nie jest 
żadnym powodem by nie robić następnej próby. 



13. Słabość jest jedyną barierą dla umysłowego osiągnięcia; przypisz Twoją słabość fizycznym 
ograniczeniom albo umysłowej niepewności i spróbuj znów; spokój i doskonałość są 
uzyskiwane przez powtórzenie. 

14. Astronom centruje swój umysł na gwiazdach i te oddają mu swoje sekrety; geolodzy 
centrują swoje umysły na konstrukcji ziemi i mamy geologię; tak jest ze wszystkimi 
rzeczami. Ludzie centrują ich umysły na problemach życia i skutek jest oczywisty w 
ogromnym i złożonym społecznym porządku dnia. 

15. Wszystkie umysłowe odkrycia i osiągnięcia są skutkiem pragnienia plus koncentracja; 
pragnienie jest najsilniejszym rodzajem działania; im bardziej uporczywe pragnienie tym 
bardziej autorytatywne odkrycie. Pragnienie dodane do koncentracji wyciągnie każdy 
sekret od natury. 

16. W realizowaniu wielkich myśli, w doświadczaniu wielkich emocji, które korespondują z 
wielkimi myślami, umysł jest w stanie doceniającym wartość wyższych rzeczy. 

17. Intensywność momentalnej poważnej koncentracji i intensywnej tęsknoty by się 
realizować i osiągnąć może zaprowadzić Ciebie dalej niż lata powolnego, normalnego i 
wymuszonego wysiłku; to rozedrze więzienne kraty niewiary, słabości, niemocy i samo-
pomniejszania i odczujesz radość realizacji i pokonywania. 

18. Duch inicjatywy i oryginalności jest rozwinięty przez upór i ciągłość umysłowego wysiłku. 
Biznes uczy wartości koncentracji i zachęca do mocnych decyzji; rozwija praktyczną 
wnikliwość i szybkość wnioskowania. Umysłowy element w każdym komercyjnym zajęciu 
jest dominujący jako czynnik kontroli a pragnienie jest przewyższającą siłą; wszystkie 
komercyjne relacje są uzewnętrznianiem pragnienia. 

19. Wiele z tych silnych i konkretnych cnót jest rozwiniętych w zastosowaniu komercyjnym; 
umysł jest ustabilizowany i ukierunkowany; staje się skuteczny. Wzmacnianie umysłu jest 
główną koniecznością po to, żeby mógł stać się nadrzędny w stosunku do zakłóceń i 
kapryśnych impulsów instynktownego życia i w ten sposób szczęśliwie opanowywać 
konflikt między wyższą i niższą jaźnią. 

20. Wszyscy jesteśmy dynamami3, ale dynamo samo z siebie jest niczym; umysł musi 
prowadzić dynamo; wtedy jest przydatne i jego energia może zostać zdecydowanie 
skoncentrowana. Umysł jest silnikiem, którego moc jest nieprawdopodobna; myśl jest 
całą wykonawczą mocą. To jest władca i twórca wszystkich form i wszystkich wydarzeń 
następujących w formie. Fizyczna energia jest niczym w porównaniu z wszechmocą myśli, 
ponieważ myśl umożliwia człowiekowi użytkować wszystkie inne naturalne moce. 

21. Wibracja jest działaniem myśli; to wibracja dociera i przyciąga materiał konieczny do 
konstrukcji i budowy. Nie ma niczego tajemniczego dotyczącego mocy myśli; 
koncentracja po prostu sugeruje, że świadomość może zostać zogniskowana do punktu, 
gdzie staje się zidentyfikowana z przedmiotem jej uwagi. Ponieważ wchłonięte jedzenie 
jest istotą ciała, więc umysł wchłania przedmiot jego uwagi, daje mu życie i istnienie. 

22. Jeżeli skoncentrujesz się na jakiejś ważnej sprawie, intuicyjna moc będzie skierowana do 
działania i pomoc pojawi się w naturze informacji, która doprowadzi do sukcesu. 

                                                      
3 Dynamo – przyrząd wytwarzający prąd elektryczny za pomocą pracy mechanicznej poruszającej 

elektromagnesy. 



23. Intuicja doprowadza do wniosków bez pomocy doświadczenia albo pamięci. Intuicja 
często rozwiązuje problemy, które są poza władzą mocy rozumowania. Intuicja często 
przychodzi z nagłością, która przeraża; ujawnia prawdę, której poszukujemy tak 
bezpośrednio, że to wydaje się pochodzić od wyższej mocy. Intuicja może być 
kultywowana i rozwijana; żeby to zrobić musi zostać wpierw rozpoznana i doceniona; 
jeżeli intuicyjnemu gościowi, który się pojawia, damy królewskie powitanie, on przyjdzie 
znów; im bardziej serdeczne powitanie tym częstsze będą jego wizyty, ale, jeżeli będzie 
zignorowany albo zaniedbany to jego wizyty będą rzadkie i w dużym odstępie czasu. 

24. Intuicja zwykle przychodzi w Ciszy; wielkie umysły szukają często samotności; to tutaj 
wszystkie większe problemy życia są rozwiązywane. Z tego powodu każdy biznesmen, 
który może sobie na to pozwolić ma prywatne biuro, gdzie nikt nie będzie mu 
przeszkadzał; jeżeli nie możesz pozwolić sobie na prywatne biuro to możesz przynajmniej 
znaleźć gdzieś miejsce, gdzie możesz być samotnie kilka minut każdego dnia, szkolić myśl 
wzdłuż kierunku, który umożliwi Tobie rozwinąć tę niezwyciężoną moc, która jest 
konieczna, by coś osiągnąć. 

25. Pamiętaj, że zasadniczo podświadomość jest wszechmocna; nie ma żadnego ograniczenia 
do rzeczy, które mogą zostać zrobione kiedy dana jest mu moc do działania. Twój stopień 
sukcesu jest określony przez naturę Twojego pragnienia. Jeżeli natura Twojego 
pragnienia będzie w harmonii z Naturalnym Prawem albo Uniwersalnym Umysłem, to 
stopniowo wyemancypuje umysł i da Tobie niezachwianą odwagę. 

26. Każda przeszkoda zdobyta, każde uzyskane zwycięstwo da Tobie więcej wiary w Twoją 
moc i będziesz miał większą zdolność, by wygrać. Twoja siła jest określona przez Twoje 
umysłowe nastawienie; jeżeli jesteś nastawiony na sukces i jest to trwałe z 
niezachwianym celem, przyciągniesz do siebie z niewidocznej domeny rzeczy, których w 
ciszy wymagasz. 

27. Przez utrzymywanie myśli w umyśle przybierze ona stopniowo namacalną formę. 
Określony cel wprawia przyczyny w ruch, które w niewidocznym świecie znajdą materiał 
konieczny, by służyć Twojemu celowi. 

28. Możesz gonić za symbolami mocy zamiast za własną mocą. Możesz gonić za sławą 
zamiast za honorem, za pazernością zamiast bogactwa, za pozycją zamiast służebności; w 
każdym z tych przypadków stwierdzisz, że one obrócą się w popiół natychmiast po ich 
osiągnięciu. 

29. Przedwczesne bogactwo albo pozycja nie może zostać zachowane, ponieważ nie zostało 
zarobione; dostajemy tylko co dajemy i ci, którzy próbują dostać bez dawania zawsze w 
końcu odkryją, że prawo kompensacji niemiłosiernie powoduje dokładną równowagę. 

30. Wyścig był zwykle dla pieniędzy i innych zwykłych symboli władzy, ale przez zrozumienie 
prawdziwego źródła mocy, możemy sobie pozwolić na zignorowanie tych symboli. 
Człowiek z dużym bankowym kontem nie widzi potrzeby by napychać kieszenie złotem; 
tak też jest z człowiekiem, który znalazł prawdziwe źródło mocy; już nie jest 
zainteresowany fikcją ani pretensjonalnością. 

31. Myśl zazwyczaj prowadzi na zewnątrz w ewolucyjnych kierunkach, ale może zostać 
zwrócona do wewnątrz, gdzie zajmie się podstawowymi zasadami rzeczy, sercem rzeczy, 
duchem rzeczy. Kiedy dostajesz się do serca rzeczy to jest stosunkowo łatwo by 
zrozumieć i zarządzać nimi. 



32. Tak jest ponieważ Duch rzeczy jest rzeczą sam w sobie, fundamentalną częścią, 
prawdziwą substancją. Forma jest po prostu zewnętrzną manifestacją duchowej 
działalności Wewnątrz. 

33. Dla Twojego ćwiczenia w tym tygodniu skoncentruj się jak tylko możliwe zgodnie z 
metodą naszkicowaną w tej lekcji; nie pozwól sobie na żaden świadomy wysiłek albo 
działalność związaną z Twoim celem. Odpręż się zupełnie, uniknij jakiejkolwiek myśli 
zwątpienia jeśli chodzi o skutki. Zapamiętaj, że ta moc przychodzi przez odpoczynek. 
Pozwól myśli rozwodzić się nad Twoim obiektem, aż jest zupełnie zidentyfikowana z nim, 
aż nie jesteś świadomy niczego innego. 

34. Jeśli chcesz wyeliminować lęk, skoncentruj się na odwadze. 

35. Jeśli chcesz wyeliminować brak, skoncentruj się na obfitości. 

36. Jeśli chcesz wyeliminować chorobę, skoncentruj się na zdrowiu. 

37. Zawsze koncentruj się na ideale jako już istniejącym fakcie; to jest komórka zarodka, 
zasada życia, która idzie naprzód i wprowadza w ruch te przyczyny, które kierują, 
zarządzają i spowodują konieczną relację, która w końcu zamanifestuje się w formie. 

Część 17. Pytania i odpowiedzi.  

1. Jaka jest prawdziwa metoda koncentracji? Aby stać się tak zidentyfikowanym z 
przedmiotem Twojej myśli, że nie jesteś świadomy niczego innego. 

2. Jaki jest skutek tej metody koncentracji? Niewidoczne siły są wprawione w ruch, który 
nieodparcie spowoduje warunki zgodne z Twoją myślą. 

3. Co jest czynnikiem kontroli w tej metodzie myślenia? Duchowa Prawda. 

4. Dlaczego jest tak? Ponieważ natura naszego pragnienia musi być w harmonii z 
Naturalnym Prawem. 

5. Jaka jest praktyczna wartość tej metody koncentracji? Myśl jest przemieniona w 
charakter a charakter jest magnesem, który tworzy środowisko osoby. 

6. Co jest czynnikiem kontroli w każdym komercyjnym zajęciu? Umysłowy element. 

7. Dlaczego jest tak? Ponieważ Umysł jest władcą i twórcą wszystkich form i wszystkich 
wydarzeń następujących w formach. 

8. Jak działa koncentracja? Przez rozwój mocy percepcji, mądrości, intuicji i przenikliwości. 

9. Dlaczego intuicja jest ważniejsza od rozumowania? Ponieważ nie zależy od 
doświadczenia czy pamięci i często powoduje rozwiązania naszych problemów metodami 
o których nie mamy kompletnie pojęcia. 

10. Co jest skutkiem zajmowania się symbolami rzeczywistości? One często obracają się w 
popioły jak tylko je doganiamy, ponieważ symbol jest tylko zewnętrzną formą duchowej 
działalności Wewnątrz, dlatego dopóki nie możemy wejść w posiadanie jej duchowej 
rzeczywistości, forma znika. 

SUK – Część 18 

Żeby rosnąć musimy otrzymać to co jest konieczne dla naszego wzrostu. Dostarcza nam tego 
prawo atrakcji. Ta zasada jest jedynym sposobem, przez który jednostka jest odróżniona od 
Uniwersalnego. 



Pomyśl przez chwilę, czym byłby człowiek, jeżeli nie byłby mężem, ojcem, albo bratem, jeżeli 
nie byłby zainteresowany światem społecznym, ekonomicznym, politycznym albo religijnym. 
Byłby niczym innym tylko abstrakcyjnym teoretycznym Ego. Dlatego też istnieje on tylko w 
jego relacji do całości, w jego relacji do innych ludzi, w jego relacji do społeczeństwa. Ta 
relacja tworzy jego środowisko i nie inaczej. 

Dlatego jest oczywiste, że osoba jest po prostu tylko zróżnicowaniem Uniwersalnego Umysłu 
„który oświecił każdego, który przyszedł na świat”, i jej tak zwana indywidualność czy 
osobowość nie składa się z niczego poza tylko sposobem jaki powoduje jej relację z całością. 

To nazywamy jego środowiskiem, które jest dostarczone przez prawo atrakcji. Część 
Osiemnasta, która jest podana poniżej, ma coś więcej do powiedzenia co dotyczy tego 
ważnego prawa. 

1. Odbywa się właśnie zmiana w myśleniu o świecie. Ta zmiana cicho zachodzi w naszym 
wnętrzu i jest ważniejsza niż jakakolwiek inna, którą świat przechodził od upadku 
Pogaństwa. 

2. Ta obecna rewolucja wiedzy ludzi wszystkich klas, tych stojących najwyżej i najbardziej 
kulturalnych ludzi jak również tych z klasy pracującej, jest nieporównywalna w historii 
świata. 

3. Nauka zrobiła ostatnio ogromne odkrycia, ujawniła taką nieskończoność zasobów, 
odsłoniła takie ogromne możliwości i takie nieoczekiwane siły, że ludzie nauki coraz 
bardziej wahają się czy potwierdzić pewne teorie jako uznane i bez wątpliwości, albo czy 
zaprzeczyć inne teorie jako absurdalne albo niemożliwe. 

4. Nowa cywilizacja się rodzi; zwyczaje, creda i precedensy przechodzą; wizja, wiara i usługi 
obejmują ich miejsce. Kajdany tradycji są odcinane od ludzkości i, ponieważ 
zanieczyszczenia materializmu występują coraz rzadziej, myśl jest uwalniana i prawda 
nabiera coraz większego znaczenia. 

5. Cały świat jest w przededniu nowej świadomości, nowej mocy i nowej realizacji 
świadomości. 

6. Nauka Fizyczna rozłożyła materię na cząsteczki, cząsteczki na atomy, atomy w energię a 
dla J. A. Fleminga pozostało, w wystąpieniu przed Royal Institution, przekształcić tę 
energię w umysł. Powiedział, „W jej ostatecznej istocie, energia może być przez nas 
kompletnie niezrozumiała, z jednym wyjątkiem, jej objawiania się w bezpośredniej 
operacji tego, co my nazywamy Umysłem albo Wolą. 

7. A ten umysł penetruje nieuchronnie wszystko tak w sferze materialnej jak i w duchowej. 
Jest to podtrzymujący, ożywiający, wszystko ogarniający Duch wszechświata. 

8. Każda żywa rzecz musi być podtrzymywana przez tę wszechmocną Inteligencję i 
zróżnicowanie znajdujemy w różnych losach jednostek. Jest to mierzone głównie przez 
stopień tej inteligencji, którą one potrafią manifestować. Większa inteligencja umieszcza 
zwierzę wyżej w skali egzystencji niż roślinę, człowieka wyżej niż zwierzę. Z kolei 
powiększona, przez moc jednostki do kontrolowania działań, inteligencja pozwala 
świadomie przystosować ją do jej środowiska. 

9. To jest to dostosowanie, które zajmuje uwagę największych umysłów i to dostosowanie 
składa się w niczego innego jak rozpoznanie istniejącego porządku w uniwersalnym 



umyśle. Wiemy, że ten umysł podporządkuje się nam dokładnie proporcjonalnie do tego 
jak my wpierw podporządkowujemy się jemu. 

10. To rozpoznanie Naturalnych Praw umożliwia nam unicestwienie czasu i przestrzeni, 
wznoszenie się w powietrze i zmienianie żelaza w stan ciekły. A im większy stopień 
inteligencji tym większe będzie nasze rozpoznanie tych Naturalnych Praw i większa 
będzie moc, którą możemy posiadać. 

11. To rozpoznanie siebie jako indywidualizacji Uniwersalnej Inteligencji umożliwia jednostce 
kontrolować te formy inteligencji, które jeszcze nie dotarły do tego poziomu samo-
rozpoznania; one nie wiedzą, że Uniwersalna Inteligencja przenika wszystkie rzeczy 
gotowe by zostać skierowane do działania; one nie wiedzą, że to jest reagujące na każde 
żądanie i dlatego są w niewoli prawa ich własnego istnienia. 

12. Myśl jest twórcza i zasada na której oparte jest prawo jest zdrowa i prawomocna i jest 
właściwą naturze rzeczy. Ale ta twórcza moc nie wypływa z jednostki tylko z 
Uniwersalnego, które jest źródłem i fundamentem wszystkiej energii i substancji. 
Jednostka jest po prostu kanałem dla dystrybucji tej energii. 

13. Jednostka jest po prostu sposobem, przez który Uniwersalny tworzy różne połączenia, 
które wywołują formację zjawisk, co z kolei zależy od prawa wibracji. To prawo powoduje 
formowanie z pierwotnych form nowych substancji przez zmienne tempa szybkości 
ruchu tylko w określonych dokładnych liczbowych proporcjach. 

14. Myśl jest niewidocznym połączeniem, przez który osoba komunikuje się z Uniwersalnym, 
określone z Nieskończonym, widoczne z Niewidocznym. Myśl jest magią, przez którą 
człowiek jest przekształcony w istotę, która myśli, wie, czuje i działa. 

15. Jak właściwy aparat daje możliwość oku by odkryć światy odległe o miliony kilometrów 
tak, z właściwym zrozumieniem, człowiek dostał możliwość, by porozumieć się z 
Uniwersalnym Umysłem, źródłem całej mocy. 

16. Powszechnie zauważany stan zrozumienia można porównać do wideomagnetofonu bez 
kasety wideo. Faktycznie to nie jest zwykle nic więcej niż „wiara”, która nie znaczy 
absolutnie nic. Dzikusy z Hannibal Islands w coś wierzą, ale to nie udowadnia niczego. 

17. Jedyna wiarą, która ma jakąkolwiek wartość dla kogokolwiek jest wiara, która została 
poddana testowi i została zademonstrowana jako fakt, ale wtedy już nie jest wiarą, ale 
staje się żywą Wiarą albo Prawdą. 

18. Ta Prawda została poddana testowi przez setki tysięcy ludzi i zostało stwierdzone, że jest 
w dokładnej proporcji do stopnia przydatności aparatu przez nich użytego. 

19. Od człowieka nie można by było oczekiwać zlokalizowania gwiazd odległych o setki 
milionów kilometrów bez wystarczająco silnego teleskopu i z tego powodu Nauka 
nieustannie zajmuje się budowaniem większych i potężniejszych teleskopów i 
nieustannie jest nagradzana przez dodatkową wiedzę o ciałach niebieskich. 

20. Tak samo jest ze zrozumieniem. Ludzie nieustannie robią postęp w metodach, które 
używają by komunikować się z Uniwersalnym Umysłem i jego nieskończonymi 
możliwościami. 

21. Uniwersalny Umysł manifestuje siebie w rzeczywistości przez zasadę atrakcji, którą to 
każdy atom ma dla każdego innego atomu w nieskończonym stopniu intensywności. 



22. To przez tę zasadę łączenia i przyciągania połączone są rzeczy. Ta zasada ma uniwersalne 
zastosowanie i jest jedynym środkiem dzięki, któremu cel istnienia jest transmitowany w 
skutek. 

23. Wyrażenie wzrostu jest wykazane w najpiękniejszy sposób przez narzędzia Uniwersalnej 
Zasady. 

24. Żeby rosnąć musimy otrzymać to co jest konieczne dla naszego wzrostu, ale ponieważ 
jesteśmy cały czas kompletnym bytem myśli, to ta kompletność powoduje, że możemy 
otrzymać tylko, gdy dajemy. Dlatego wzrost jest uwarunkowany wzajemnym działaniem 
a na płaszczyźnie mentalnej odkrywamy, że podobny przyciąga podobnego, że umysłowe 
wibracje odpowiadają tylko do poziomu ich wibracyjnej harmonii. 

25. Jest w takim razie oczywiste, że myśli o obfitości odpowiedzą tylko podobnym myślom; 
bogactwo jednostki jest widziane jako coś czym ona jest z natury. Bogactwo Wewnątrz 
jest sekretem atrakcji dla bogactwa Zewnątrz. Zdolność wytwarzania jest tym 
prawdziwym źródłem bogactwa jednostki. Wynika to z tego, że ten kto wkłada serce w 
swoją pracę jest pewny spotkania się z bezgranicznym sukcesem. On będzie dawał i 
nieustannie dawał. Im więcej on da tym więcej otrzyma. 

26. Co robią wielcy finansiści z Wall Street, przemysłowcy, mężowie stanu, wielcy adwokaci 
korporacji, wynalazcy, lekarze, autorzy? Co każdy z nich dodaje do sumy ludzkiego 
szczęścia poza mocą ich myśli? 

27. Myśl jest energią, którą prawo atrakcji używa do działania, które w końcu manifestuje się 
dostatkiem. 

28. Uniwersalny Umysł jest statycznym Umysłem albo Substancją w równowadze. To jest 
rozróżnione w formy przez naszą moc myślenia. Myśl jest dynamiczną fazą umysłu. 

29. Moc zależy od świadomości mocy. Jeśli jej nie będziemy używać to ją stracimy, jeśli nie 
będziemy tego świadomi nie będziemy mogli jej używać. 

30. Użycie tej mocy zależy od uwagi; stopień uwagi określa naszą zdolność przyjęcia wiedzy, 
która jest innym imieniem mocy. 

31. Uwaga została uznana za odróżniający znak geniusza. Kultywowanie uwagi zależy od jej 
ćwiczenia. 

32. Motywacją dla uwagi jest zainteresowanie. Im większe zainteresowanie tym większa 
uwaga, im większa uwaga tym większe zainteresowanie, działanie i reakcja. Zacznij przez 
zwracanie uwagi i nie za długo pobudzisz zainteresowanie; to zainteresowanie 
przyciągnie więcej uwagi i ta uwaga wytworzy więcej zainteresowania i tak dalej. Te 
ćwiczenia umożliwią Tobie kultywowanie mocy uwagi. 

33. W tym tygodniu skoncentruj się na Twojej mocy tworzenia; szukaj wnikliwości, 
spostrzegawczości; spróbuj znaleźć logiczną podstawę dla wiary, która jest w Tobie. 
Pozwól myśli rozwodzić się nad faktem, że fizyczny człowiek żyje i porusza się i ma swój 
byt w przestrzeni całego organicznego życia, że musi oddychać by żyć. Następnie daj 
myśli oprzeć się na fakcie, że duchowy człowiek też żyje i porusza się i ma swój byt w 
podobnej, ale bardziej subtelnej energii, na której musi polegać by żyć. I tak jak w 
fizycznym świecie żadne życie nie przyjmie formy bez zasiania nasienia i, że nie może być 
wyprodukowany owoc wyższej klasy niż ten źródłowy. Tak też w duchowym świecie 
żaden skutek nie może powstać bez posiania nasienia i owoc będzie zależał od natury 



nasienia. Skutki, które uzyskasz zależą od Twojego postrzegania prawa w potężnej 
domenie przyczynowości, najwyższego rozwoju ludzkiej świadomości. 

Nie ma takiej myśli w moim umyśle, która by nie miała tendencji do szybkiej konwersji 
w moc i organizowania ogromnego zasobu narzędzi prowadzących do celu - 
Emmerson 

Część 18. Pytania i odpowiedzi.  

1. Jak mierzona jest różnica w losach jednostek? Przez stopień inteligencji, którą oni 
manifestują. 

2. Jakie prawo pozwala jednostce kontrolować inne formy inteligencji? Rozpoznanie 
samego siebie jako indywidualizacji Uniwersalnej Inteligencji. 

3. Skąd pochodzi twórcza moc? Od Uniwersalnego. 

4. Jak Uniwersalny tworzy formę? Przy pomocy jednostki. 

5. Co jest połączeniem między jednostką a Uniwersalnym? Myśl. 

6. Jaka jest zasada, przez którą sposób istnienia jest przenoszony w rezultat? Prawo Miłości. 

7. Jak ta zasada jest przyniesiona w wyrażenie się? Przez prawo wzrostu. 

8. Od jakiego warunku zależy prawo wzrostu? Od wzajemnego oddziaływania. Osoba jest 
kompletna o każdym czasie i to umożliwia otrzymywanie tylko, gdy dajemy. 

9. Co to jest co dajemy? Myśl. 

10. Co otrzymujemy? Myśl, która jest substancją w równowadze i, która stale jest odróżniana 
w formie w wyniku tego co myślimy. 

SUK – Część 19 

Lęk jest potężną formą myśli. Paraliżuje centra nerwowe i w ten sposób wywiera wpływ na 
krążenie krwi. 

To, z kolei, paraliżuje system mięśniowy. Tak więc lęk wywiera wpływ na całą istotę, ciało, 
mózg i nerwy, fizycznie, umysłowo i mięśniowo. 

Oczywiście drogą pokonania lęku jest uzyskanie świadomości mocy. Co jest tą tajemniczą 
ważną siłą, którą nazywamy mocą? Nie wiemy, ale w takim razie również nie wiemy co to 
jest elektryczność. 

Ale wiemy za to, że przez dostosowywanie się do wymagań prawa, którym elektryczność jest 
sterowana, będzie ono nam służyć. Oświeci nasze domy, nasze miasta, wprawi w ruch nasze 
maszyny i będzie nam służyć w wielu innych przydatnych funkcjach. 

I podobnie jest z tą tajemniczą ważną siłą. Chociaż nie wiemy co to jest i prawdopodobnie 
nigdy nie będziemy wiedzieć, to jednak wiemy, że jest to najważniejsza siła, która manifestuje 
się przez żyjące stworzenia i, że przez przestrzeganie prawa i zasad, którymi jest rządzona, 
możemy otworzyć siebie do bardziej obfitego przypływu tej ważnej energii i w ten sposób 
wyrazić najwyższy możliwy stopień umysłowej, moralnej i duchowej wydajności. 

Ta część mówi o bardzo prostej drodze rozwijania tej ważnej siły. Jeżeli wprowadzisz do 
praktyki informacje naszkicowane w tej lekcji to wkrótce rozwiniesz sens mocy, która zawsze 
była wyróżniającym znakiem geniusza. 



1. Szukanie prawdy już nie jest przypadkową przygodą, ale jest systematycznym procesem i 
jest logiczne w swoim działaniu. 

2. W procesie szukania prawdy poszukujemy pierwotnej przyczyny; wiemy, że każde ludzkie 
doświadczenie jest efektem; w takim razie, jeżeli możemy stwierdzić przyczynę i, jeżeli 
dowiemy się, że ta przyczyna może być świadomie kontrolowana, to ten efekt albo 
doświadczenie będzie także pod naszą kontrolą. 

3. Ludzkie doświadczenie nie będzie już wtedy darem losu; człowiek nie będzie dzieckiem 
losu ani przeznaczenia. Fatum i los będą kontrolowane tak łatwo jak kapitan kontroluje 
swój statek, albo maszynista swój pociąg. 

4. Wszystkie rzeczy są w końcu rozkładane do tego samego elementu i ponieważ są w ten 
sposób przekształcane jeden w inny to muszą zawsze być w relacji do siebie i nie mogą 
nigdy być w opozycji jeden do drugiego. 

5. W fizycznym świecie mamy niezliczone kontrasty i te mogą dla wygody być rozróżniane 
nazwami. Mamy wielkości, kolory, odcienia albo zakończenia wszystkich rzeczy. Mamy 
Biegun Północny i Południowy, wewnątrz i zewnątrz, widzialne i niewidzialne, ale te 
słowa służą tylko uwidocznieniu kontrastu. 

6. Są imionami danymi dwóm różnym częściom jednej wielkości. Te dwie skrajności są 
względne; one nie są oddzielnymi bytami, ale są dwiema częściami albo aspektami 
całości. 

7. W Umysłowym Świecie znajdujemy to samo prawo; mówimy o wiedzy i ignorancji, ale 
ignorancja jest brakiem wiedzy i dlatego jest tylko słowem wyrażającym brak wiedzy; nie 
ma w sobie żadnej zasady. 

8. W Moralnym Świecie znów znajdujemy to samo prawo; mówimy dobro i zło, ale Dobro 
jest rzeczywistością, coś namacalne, kiedy Zło jest po prostu negatywnym warunkiem, 
brakiem Dobra. Zło jest czasami uważane za bardzo prawdziwy warunek, ale ono nie 
opiera się na żadnej zasadzie, żadnej witalności, żadnym życiu; wiemy o tym, ponieważ 
zło może zawsze zostać zniszczone przez Dobro; tak jak Prawda niszczy Błąd i Światło 
niszczy Ciemność tak Zło znika kiedy ukazuje się Dobro; dlatego jest tylko jedna zasada w 
Moralnym Świecie. 

9. To samo prawo znajdujemy w świecie Duchowym; mówimy o Umyśle i Materii jako 
dwóch oddzielnych bytach, ale dokładniejsze spojrzenia sprawia, że jest oczywiste, że jest 
tylko jedna działająca zasada i to jest Umysł. 

10. Umysł jest prawdziwy i wieczny. Materia zawsze się zmienia; wiemy, że w wieczności sto 
lat jest tylko jak dzień. Jeżeli jesteśmy w jakimś dużym mieście i nasze oko spoczywa na 
niezliczonych dużych i wspaniałych budynkach, ogromnym wyborze nowoczesnych 
samochodów, telefonach komórkowych, elektrycznych światłach i wszystkich innych 
dogodnościach nowoczesnej cywilizacji, to zapamiętajmy, że nawet jednego z nich nie 
było tam sto lat temu i, jeżeli moglibyśmy stanąć w tym samym miejscu sto lat później to 
według wszelkiego prawdopodobieństwa tylko kilka z tych rzeczy pozostanie. 

11. W królestwie zwierząt znajdujemy to samo prawo zmiany. Miliony i miliony zwierząt 
przychodzą i odchodzą, kilka lat tworzy ich rozpiętość życia. W świecie roślin zmiana jest 
jeszcze szybsza. Wiele roślin i prawie wszystkie trawy przychodzą i odchodzą w ciągu 
jednego roku. Jeśli przejdziemy do świata nieorganicznego to oczekujemy znaleźć coś 



bardziej solidnego, ale, ponieważ przyglądamy się stałemu kontynentowi, powiedzą nam, 
że pojawił się z oceanu; widzimy olbrzymią górę i powiedzą nam, że miejsce, gdzie to 
teraz stoi było kiedyś jeziorem; a gdy stoimy pełni podziwu przed wielkimi klifami w 
Yosemite Valley to możemy łatwo wytropić ścieżkę lodowców, które niosły wszystko 
przed nimi. 

12. Jesteśmy świadkami bezustannej zmiany i wiemy, że ta zmiana jest tylko ewolucją 
Uniwersalnego Umysłu, wielkiego procesu dzięki, któremu wszystkie rzeczy nieustannie 
są tworzone na nowo i dowiadujemy się, że materia jest tylko formą, którą Umysł 
przybiera i jest dlatego po prostu warunkiem. Materia nie ma żadnej zasady; Umysł jest 
jedyną zasadą. 

13. Dowiedzieliśmy się więc, że Umysł jest jedyną zasadą, która działa w fizycznym, 
umysłowym, moralnym i duchowym świecie. 

14. Wiemy też, że ten umysł jest statyczny, umysł w spoczynku, wiemy też, że zdolność 
osoby do myślenia jest jego zdolnością, by działać na Uniwersalny Umysł i przerobić to na 
dynamiczny umysł, albo umysł w ruchu. 

15. Żeby tego dokonać paliwo musi zostać zastosowane w formie jedzenia, ponieważ 
człowiek nie może myśleć bez jedzenia. Tak więc dowiadujemy się, że nawet duchowa 
działalność taka jak myślenie nie może zostać przerobiona w źródła przyjemności i 
dochodu, jeśli nie będziemy wykorzystywać środków materialnych. 

16. Wymagana jest energia jakiegoś rodzaju by zgromadzić elektryczność i przekształcić to w 
dynamiczną moc, wymagane są promienie słońca, by dać konieczną energię, by 
podtrzymać życie rośliny, więc to też wymaga energii w formie jedzenia, by umożliwić 
osobie myślenie i tym samym postępować według Uniwersalnego Umysłu. 

17. Możesz to wiedzieć, że myśl stale, wiecznie przybiera formę, ciągle szuka wyrażenia, albo 
i nie możesz, ale fakt pozostaje, że jeżeli Twoja myśl będzie potężna, konstruktywna i 
pozytywna, to będzie wyraźnie ewidentne w stanie Twojego zdrowia, Twojego biznesu i 
Twojego środowiska; jeżeli jednak Twoja myśl będzie generalnie słaba, krytyczna, 
destruktywna i negatywna, to zamanifestuje się w Twoim ciele jako lęk, niepokój i 
nerwowość, a w Twoich finansach jako brak i ograniczenie i w niezgodnych warunkach w 
Twoim środowisku. 

18. Całe bogactwo jest potomkiem mocy; posiadanie ma wartość tylko, gdy porównana z 
mocą. Wydarzenia są znaczące tylko, gdy wywierają wpływ na moc; wszystkie rzeczy 
reprezentują odpowiednie formy i stopnie mocy. 

19. Znajomość przyczyny i skutku, jak pokazane przez prawa rządzące parą, elektrycznością, 
związkami chemicznymi i grawitacją, umożliwia ludziom planować odważnie i 
egzekwować bez strachu. Te prawa są nazywane Naturalnymi Prawami, ponieważ one 
rządzą fizycznym światem, ale cała moc nie jest fizyczną mocą; jest też umysłowa moc i 
jest moralna i duchowa moc. 

20. Czym są nasze szkoły, nasze uniwersytety jak nie umysłowymi elektrowniami, miejscami, 
gdzie umysłowa moc jest rozwijana? 

21. Jako, że jest wiele potężnych źródeł pomysłów dla stosowania mocy do ciężkich maszyn 
dzięki, którym surowiec jest zebrany i przerobiony w potrzeby i komforty życia, tak więc i 



te umysłowe elektrownie zbierają surowiec, kultywują i rozwijają moc, która jest 
nieskończenie wyższa od wszystkich sił natury. 

22. Co jest tym surowcem, który jest zbierany w tych tysiącach umysłowych elektrowni na 
całym świecie i rozwijane w moc, która najwyraźniej kontroluje każdą inną moc? W jego 
statycznej formie jest to Umysł - w jego dynamicznej formie jest to Myśl. 

23. Ta moc jest najwyższa, ponieważ istnieje na wyższym poziomie, ponieważ to umożliwiło 
człowiekowi odkryć prawo, przez które te cudowne siły Natury mogłyby zostać 
zaprzęgnięte i zmuszone do pracy zamiast setek i tysięcy ludzi. To umożliwiło 
człowiekowi odkryć prawa dzięki którym czas i przestrzeń zostały unicestwione i prawo 
grawitacji pokonane. 

24. Myśl jest ważną siłą albo energią, która została rozwinięta i która wyprodukowała takie 
wstrząsające efekty w czasie ostatniego pół wieku by spowodować świat, który byłby 
całkowicie niepojęty do człowieka żyjącego tylko 50 albo 25 lat temu. Jeżeli takie 
rezultaty zostały osiągnięte przez zorganizowanie tych umysłowych elektrowni w 50 lat, 
co można oczekiwać w następnych 50 latach? 

25. Substancja z której wszystkie rzeczy są utworzone jest nieskończona w ilości; wiemy, że 
światło podróżuje w tempie 300 000 km na sekundę i wiemy, że istnieją gwiazdy tak 
daleko, że zajmuje to światłu tysiące lat, by dotrzeć do nas i wiemy, że takie gwiazdy 
istnieją we wszystkich częściach nieba; wiedzieliśmy także, że to światło przychodzi w 
falach, w takim razie jeżeli eter, na którym te fale podróżują nie byłby ciągły to światło 
nie zdołałoby dotrzeć do nas; możemy więc tylko dojść do wniosku, że ta substancja, albo 
eter, albo surowiec, jest powszechnie obecny. 

26. Jak, w takim razie manifestuje się to w formie? W nauce elektrycznej bateria jest 
utworzona przez połączenie przeciwnych biegunów np., cynku i miedzi, co powoduje 
prąd płynący od jednego ogniwa do drugiego i tak dostarcza energii. Ten sam proces jest 
powtórzony w odniesieniu do każdej biegunowości i, ponieważ wszystkie formy zależą po 
prostu od tempa wibracji i w konsekwencji od wzajemnych relacji atomów, jeżeli więc 
życzymy sobie zmienić formę manifestacji to musimy zmienić biegunowość. To jest 
zasada przyczynowości. 

27. Dla Twojego ćwiczenia w tym tygodniu, skoncentruj się a kiedy używamy słowa 
„skoncentruj się”, to znaczy wszystko co to słowo sugeruje; stań się tak wchłonięty w 
przedmiocie Twojej myśli, że nie jesteś świadomy niczego innego i rób to przez kilka 
minut każdego dnia. Bierzesz konieczny czas na jedzenie, żeby nakarmić ciało, dlaczego 
nie brać czasu by asymilować Twoje umysłowe jedzenie? 

28. Pozwól myśli spocząć na fakcie, że pojawienia są zwodnicze. Ziemia nie jest płaska, nie 
jest też stacjonarna; niebo nie jest kopułą, słońce nie porusza się, gwiazdy nie są małymi 
plamkami światła i materia, która miała zostać ustalona okazała się być w stanie wiecznej 
niestabilności. 

29. Spróbuj zrozumieć, że dzień szybko nadchodzi -- jego świt jest teraz w ręku -- kiedy tryby 
myśli i działania muszą zostać dostosowane do szybko powiększającej się znajomości 
operacji wiecznych zasad. 

Cicha myśl jest pomimo wszystko najpotężniejszym czynnikiem w ludzkich wydarzeniach. 

Channing 



Część 19. Pytania i odpowiedzi. 

1. Jakie skrajności kontrastują ze sobą? Te wyróżnione nazwami, takie jak wewnętrzny i 
zewnętrzny, szczyt i dno, światło i ciemność, dobro i zło. 

2. Czy są one oddzielnymi bytami? Nie, one są częściami albo aspektami jednej Całości. 

3. Jaka jest jedyna twórcza Zasada w fizycznym, umysłowym i duchowym świecie? 
Uniwersalny Umysł, albo Wieczna Energia, od której wszystkie rzeczy pochodzą. 

4. Jak jesteśmy połączeni z tą twórczą Zasadą? Przez naszą zdolność do myślenia. 

5. Jak ta twórcza Zasada funkcjonuje? Myśl jest nasieniem, które skutkuje w działaniu a 
działanie skutkuje formą. 

6. Od czego zależy forma? Od tempa wibracji. 

7. Jak tempo wibracji może zostać zmienione? Przez umysłowe działanie. 

8. Od czego zależy to umysłowe działanie? Od biegunowości, akcji i reakcji, pomiędzy osobą 
i Uniwersalnym. 

9. Czy ta twórcza energia pochodzi od jednostki czy od Uniwersalnego? Od Uniwersalnego, 
ale Uniwersalny może zamanifestować to tylko przez osobę. 

10. Dlaczego jednostka jest konieczna? Ponieważ Uniwersalny jest statyczny i wymaga 
energii by wprawić się w ruch. Potrzebuje pożywienia, które może być przetworzone w 
energię, która to energia w zamian umożliwia jednostce myślenie. Kiedy osoba 
przestanie jeść przestanie również myśleć i wtedy nie działa na Uniwersalny i dalej w 
konsekwencji nie występuje żadna akcja i reakcja. Uniwersalny Umysł pozostaje wtedy 
czystym statycznym umysłem, umysłem w spoczynku. 

SUK – Część 20 

Od wielu lat toczy się niekończąca się dyskusja, jeśli chodzi o początek zła. Teologowie 
powiedzieli nam, że Bóg jest Miłością i, że Bóg jest Wszechobecny. Jeżeli to jest prawda to nie 
ma żadnego miejsca, gdzie nie ma Boga. Gdzie, w takim razie jest Zło, Szatan i Piekło? 

Zobaczmy: Bóg jest Duchem. Duch jest Twórczą Zasadą Wszechświata. Człowiek przedstawia 
sobą obraz i podobieństwo Boga. Człowiek jest dlatego duchową istotą. Jedyną działalnością 
jaką duch posiada jest zdolność myślenia. Myślenie jest dlatego twórczym procesem. 
Wszystkie formy są dlatego skutkiem procesu myślenia. Destrukcja formy musi też być 
skutkiem procesu myślenia. Fikcyjne reprezentacje formy są skutkiem twórczej mocy myśli, 
jak w Hipnotyzmie. Oczywista reprezentacja formy jest skutkiem twórczej mocy myśli, jak w 
Spirytyzmie. Wynalazek, organizacja i konstruktywna praca wszystkich rodzajów są skutkiem 
twórczej mocy myśli, jak w koncentracji. Kiedy twórcza moc myśli jest zamanifestowana dla 
korzyści ludzkości, nazywamy ten skutek dobrym. Kiedy twórcza moc myśli jest 
zamanifestowana w niszczącym albo złym sposobie, nazywamy ten skutek złym. 

To wskazuje początek zarówno dobra jak i zła; one są po prostu słowami, które zostały ukute, 
żeby wskazać naturę skutku myślenia albo twórczego procesu. Myśl bezwzględnie poprzedza 
i determinuje działanie; działanie poprzedza i determinuje warunek. 

Część Dwudziesta rzuci więcej światła na ten ważny temat. 



1. Duchem rzeczy jest sama rzecz; jest ustalona, niezmienna i wieczna. Duch Ciebie to Ty; 
bez ducha byłbyś niczym. Duch staje się aktywny przez Twoje rozpoznanie tego jak i jego 
możliwości. 

2. Możesz mieć wszystkie bogactwa, ale jeśli nie rozpoznasz tego i nie wykorzystasz, to nie 
będzie to miało wartości; tak jest również z Twoim duchowym bogactwem: jeśli go nie 
rozpoznasz i nie użyjesz to nie będzie miało wartości. Jedynym i tylko jedynym 
warunkiem duchowej mocy jest jej użycie bądź rozpoznanie. 

3. Wszystkie wielkie rzeczy przychodzą przez ich rozpoznanie; berłem władzy jest 
świadomość a myśl jest jej posłańcem i ten posłaniec stale modeluje rzeczywistości 
niewidocznego świata w warunki i środowiska Twojego obiektywnego świata. 

4. Myślenie jest prawdziwym „biznesem” życia, moc jest jego skutkiem. Cały czas masz do 
czynienia z magiczną mocą myśli i świadomości. Jakich skutków możesz oczekiwać jeśli 
nie będziesz pamiętał o mocy, która została Tobie oddana pod kontrolę? 

5. Jeśli tak robisz to ograniczasz sam siebie do sztucznych warunków i robisz z siebie bestię 
kłopotów dla tych, którzy myślą; tych, którzy rozpoznają ich moc; tych, którzy wiedzą, że 
jeśli nie jesteśmy skłonni by myśleć to będziemy musieli pracować i im mniej myślimy 
tym więcej będziemy musieli pracować i mniej dostaniemy za naszą pracę. 

6. Sekret mocy to doskonałe zrozumienie zasad, sił, metod i połączeń Umysłu oraz 
doskonałego zrozumienia naszej relacji do Uniwersalnego Umysłu. Jest dobrze pamiętać, 
że ta zasada jest niezmienna; jeżeli tak by nie było to nie byłoby wiarygodne; wszystkie 
zasady są niezmienne. 

7. Ta stabilność jest Twoją okazją; jesteś jej aktywną cechą, kanałem dla jej działalności; 
Uniwersalny może zadziałać tylko przez osobę. 

8. Kiedy zaczynasz spostrzegać, że istota Uniwersalnego jest w Tobie, jest Tobą, zaczynasz 
robić rzeczy; zaczynasz czuć swoją moc; to jest paliwo, które zasila wyobraźnię; które 
zapala światło inspiracji; które daje witalność myśli; które umożliwia Tobie połączenie z 
wszystkimi niewidocznymi siłami Wszechświata. To jest ta moc, która umożliwi Tobie 
planować bez obaw i egzekwować po mistrzowsku. 

9. Ale percepcja przyjdzie tylko w Ciszy; to wydaje się być warunkiem wymaganym dla 
wszystkich wielkich celów. Jesteś wizualizującym bytem. Wyobraźnia jest Twoim 
warsztatem. To tu Twój ideał ma zostać zobrazowany. 

10. Doskonałe zrozumienie natury tej mocy jest podstawowym warunkiem dla jej 
manifestacji. Wizualizuj sobie całą metodę wielokrotnie, żebyś mógł jej użyć kiedy tylko 
powód tego wymaga. Nieskończonością mądrości jest stosowanie tej metody, dzięki 
czemu możemy mieć inspirację wszechmocnego Uniwersalnego Umysłu na żądanie w 
każdej chwili. 

11. Możemy nie zdołać rozpoznać świata Wewnątrz i w ten sposób wyłączyć go z naszej 
świadomości, ale to nadal będzie podstawowym faktem wszystkiego istnienia; i kiedy 
nauczymy się rozpoznać to, nie tylko w sobie, ale we wszystkich osobach, wydarzeniach, 
rzeczach i okolicznościach to znajdziemy „Królestwo niebieskie”, które jak nam 
powiedziano jest „wewnątrz” nas. 

12. Nasze niepowodzenia są skutkiem operacji dokładnie tej samej zasady; zasada jest 
niezmienna; jej działanie jest dokładne, nie ma żadnych odchyleń; jeżeli będziemy myśleli 



o braku, ograniczeniu, dysonansie, otrzymamy tego owoce; jeżeli będziemy myśleli o 
ubóstwie, nieszczęściu albo chorobie, posłańcy myśli będą nieśli wezwanie tak chętnie 
jak jakiś inny rodzaj myśli i skutek będzie też pewny. Jeżeli będziemy bali się przyszłego 
nieszczęścia to powiemy jak Hiob, „rzecz, której się bałem przyszła do mnie”; jeżeli 
myślimy nieżyczliwie albo ignorancko to w ten sposób przyciągniemy skutki naszej 
ignorancji. 

13. Ta moc myśli, jeżeli zrozumiana i poprawnie użyta, jest największym usprawniającym 
pracę urządzeniem kiedykolwiek wyśnionym, ale, jeżeli niezrozumiana albo 
nieodpowiednio użyta to rezultat według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie 
katastrofalny, jak już nieraz zobaczyliśmy; przez pomoc tej mocy możesz pewnie 
przedsięwziąć rzeczy, które są pozornie niemożliwe, ponieważ ta moc jest sekretem 
wszelkiej inspiracji, wszelkiego geniuszu. 

14. Potrzebujemy trafnych środków wyprowadzających nas z utartej ścieżki, z rutyny, 
ponieważ nadzwyczajne skutki wymagają nadzwyczajnego sposobu. Kiedy rozpoznamy 
Jedność wszystkich rzeczy i, że źródło wszystkiej mocy jest wewnątrz, pukamy do źródła 
inspiracji. 

15. Inspiracja jest sztuką wchłaniania, sztuką samorealizacji; sztuką dostosowywania 
indywidualnego umysłu do Uniwersalnego Umysłu; sztuką przymocowywania 
właściwego mechanizmu do źródła wszystkiej mocy; sztuką odróżniania czegoś 
bezkształtnego od uformowanego; sztuką stawania się kanałem dla strumienia 
Nieskończonej Mądrości; sztuką wizualizowania doskonałości; sztuką rozumienia 
wszechobecności Wszechmocy. 

16. Zrozumienie i uznanie faktu, że nieskończona moc jest wszechobecna i jest dlatego w 
nieskończenie małych jak również w nieskończenie wielkich, umożliwi nam wchłonąć jej 
istotę; dalsze zrozumienie faktu, że ta moc jest duchem i dlatego jest niepodzielna 
umożliwi nam docenienie jej obecności we wszystkich punktach równocześnie. 

17. Zrozumienie tych faktów, najpierw intelektualnie i następnie emocjonalnie, umożliwi 
nam pić do syta z tego oceanu nieskończonej mocy. Intelektualne zrozumienie nie 
wystarcza; emocje muszą zostać wprowadzone do działania; myśl bez uczucia jest zimna. 
Wymagane połączenie to myśl i uczucie. 

18. Inspiracja jest od wewnątrz. Cisza jest konieczna, zmysły muszą zostać uspokojone, 
mięśnie odprężone, odpoczynek kultywowany. Kiedy to zrobisz to wejdziesz w 
posiadanie sensu równowagi i mocy i będziesz gotowy by otrzymać informację albo 
inspirację albo mądrość, która może być konieczna dla rozwoju Twojego celu. 

19. Nie myl tych metod z tymi z jasnowidztwa; one nie mają niczego wspólnego. Inspiracja 
jest sztuką przyjmowania i tworzy dla wszystkich to co najlepsze w życiu; Twoim 
interesem w życiu jest zrozumieć i rządzić tymi niewidzialnymi siłami zamiast pozwalania 
im rozkazywać i rządzić Tobą. Moc sugeruje usługę; inspiracja sugeruje moc; aby 
zrozumieć i zastosować metodę inspiracji znaczy stać się nadczłowiekiem. 

20. Możemy żyć bardziej bogato zawsze kiedy oddychamy, jeżeli świadomie oddychamy z 
tym zamiarem. To JEŻELI jest bardzo ważnym warunkiem w tym przypadku, zamiar rządzi 
uwagą a bez uwagi możesz zabezpieczyć tylko skutki, które każdy potrafi zabezpieczyć. 
Tak to jest - podaż jest równa popytowi. 



21. Żeby zabezpieczyć większą podaż Twój popyt musi zostać powiększony i, ponieważ 
świadomie powiększasz swój popyt pojawi się podaż, znajdziesz siebie w sytuacji coraz 
większej podaży życia, energii i witalności. 

22. Powód tego nie jest trudny do zrozumienia, ale jest to jedna z ważnych tajemnic życia, 
która nie wydaje się być generalnie doceniona. Jeżeli przyjmiesz ją jako własną to 
odkryjesz, że jest jedną z  wielkich rzeczywistości życia. 

23. Powiedziano nam, że „W Nim żyjemy i poruszamy się i mamy nasze jestestwo” i 
powiedziano również, że „On” jest Duchem i również, że „On” jest Miłością. W takim 
razie zawsze, gdy oddychamy, oddychamy życiem, miłością i duchem. To jest Energia 
Prany, (Pranic Energy) albo Eter Prany (Pranic Ether), nie moglibyśmy istnieć nawet przez 
moment bez tego. To jest Kosmiczna Energia; to jest Życie Słonecznego Splotu. 

24. Zawsze kiedy odetchniemy napełniamy nasze płuca powietrzem i równocześnie 
ożywiamy nasze ciało tym Eterem Prany, który jest samym Życiem, żebyśmy mieli okazję 
robienia świadomego związku z Całym Życiem, Całą Inteligencją i Całą Substancją. 

25. Znajomość Twojej relacji i jedności z tą Zasadą, która rządzi Wszechświatem i prosta 
metoda dzięki której możesz świadomie utożsamić siebie z tym, daje Tobie naukowe 
zrozumienie prawa dzięki któremu możesz uwolnić siebie od choroby, od braku albo 
ograniczenia jakiegoś rodzaju; faktycznie, to umożliwia Tobie, by wdychać ten „oddech 
życia” własnym nosem. 

26. Ten „oddech życia” jest super-świadomą rzeczywistością. To jest istota „Jestem”. To jest 
czyste „Być” albo Uniwersalna Substancja a nasza świadoma jedność z tym umożliwia 
nam zlokalizować to i w ten sposób używać sił twórczej energii. 

27. Myśl jest twórczą wibracją a jakość utworzonych warunków będzie zależeć od jakości 
naszej myśli, ponieważ nie możemy wyrazić sił, których nie posiadamy. Musimy „być” 
zanim będziemy mogli „dokonać” a możemy „dokonać” tylko do stopnia w jakim my 
„jesteśmy” i tak to czego dokonujemy musi koniecznie być zbieżnym z tym kim my 
„jesteśmy” a to zależy od tego co my „myślimy”. 

28. Zawsze kiedy myślisz to zaczynasz łańcuch przyczyny, która utworzy warunek w ścisłej 
zgodzie z jakością myśli, która to zapoczątkowała. Myśl, która jest w harmonii z 
Uniwersalnym Umysłem wywoła korespondujące warunki. Myśl, która jest niszcząca albo 
dysharmonijna wyprodukuje również korespondujące skutki. Możesz użyć myślenia 
konstruktywnie albo destruktywnie, ale niezmienne prawo nie pozwoli Tobie zasiać myśli 
jednego rodzaju i zebrać owoców innego. Jesteś wolny by użyć tej wspaniałej twórczej 
władzy jak tylko chcesz, ale musisz ponieść konsekwencje. 

29. Istnieje niebezpieczeństwo od czegoś co nazywamy Siłą Woli. Są tacy, którzy wydają się 
myśleć, że siłą woli mogą przymusić to prawo; że mogą posiać ziarno jednego rodzaju i 
poprzez „Siłę Woli” spowodować zebranie owoców innego rodzaju, ale podstawowa 
zasada twórczej mocy jest w Uniwersalnym i dlatego pomysł wymuszania zgodności z 
naszymi życzeniami przez siłę indywidualnej woli jest odwróconym pojęciem, które może 
wydawać się, że przez chwilę odnosi sukces ale w końcu jest skazane na niepowodzenie - 
ponieważ zraża sobie bardzo moc, której szuka by użyć. 

30. Jeśli jednostka usiłuje przymusić Uniwersalnego to znajdzie się w konflikcie z 
Nieskończonym. Nasza trwała pomyślność będzie najlepiej zachowana przez świadomą 
współpracę z ciągłym ruchem do przodu Wielkiej Całości. 



31. Dla Twojego ćwiczenia w tym tygodniu, wejdź w Ciszę i skoncentruj się na fakcie „W Nim 
żyjemy i poruszamy się i mamy nasze jestestwo” co jest dosłowne i naukowo dokładne! 
Ty JESTEŚ, ponieważ On JEST i jeżeli On jest Wszechobecny to musi być w Tobie. Jeżeli On 
jest wszystkim we wszystkim to Ty musisz być w Nim! On jest Duchem a Ty jesteś 
stworzony na „Jego obraz i podobieństwo” i, że jedyną różnicą między Jego duchem i 
Twoim duchem jest różnica stopnia, że część musi być tego samego rodzaju i jakości co 
całość. Kiedy będziesz mógł zrozumieć to dokładnie to znajdziesz sekret twórczej mocy 
myśli, znajdziesz początek zarówno dobrego jak i złego, znajdziesz sekret cudownej mocy 
koncentracji, znajdziesz klucz do rozwiązania każdego problemu natury fizycznej, 
finansowej czy środowiskowej. 

Moc myślenia logicznego, głębokiego i wyraźnego jest zaprzysięgłym i śmiertelnym wrogiem 
dla pomyłek i błędów, przesądów, nienaukowych teorii, irracjonalnych wiar, niepoprawnego 

entuzjazmu, fanatyzmu. 

Haddock 

Część 20. Pytania i odpowiedzi.  

1. Od jakiego warunku zależy moc? Od rozpoznania i użycia. 

2. Co jest rozpoznaniem? Świadomość. 

3. Jak uzyskamy świadomość mocy? Przez myślenie. 

4. Co w takim razie jest prawdziwym „biznesem” życia? Poprawne naukowe myślenie. 

5. Co jest poprawnym naukowym myśleniem? Zdolność dostosowania naszych procesów 
myślowych do woli Uniwersalnego. Inaczej mówiąc współpraca z Naturalnymi prawami. 

6. Jak to jest dokonane? Przez doskonałe zrozumienie zasad, sił, metod i połączeń umysłu. 

7. Co to jest ten Uniwersalny Umysł? Podstawowy fakt istnienia wszystkiego. 

8. Jaka jest przyczyna wszystkich braków, ograniczeń, chorób i dysonansów? To jest dzięki 
działaniu dokładnie tego samego prawa, to prawo działa nieustępliwie i nieustannie 
powoduje warunki w korespondencji z myślą, która je zapoczątkowała albo utworzyła. 

9. Co to jest inspiracja? Sztuka rozumienia wszechobecności Wszechwiedzy. 

10. Od czego zależą warunki, których doświadczamy? Od jakości naszych myśli. Ponieważ to 
co robimy zależy od tego kim jesteśmy a to kim jesteśmy zależy od tego co myślimy. 

SUK – Część 21 

Jest moim przywilejem by niniejszym załączyć Część Dwudziestą Pierwszą. W paragrafie 7 
znajdziecie, że jednym z sekretów sukcesu, jedną z metod organizowania zwycięstwa, jednym 
z osiągnięć Mistrzowskiego Umysłu jest mieć „wielkie” myśli. 

W paragrafie 8 znajdziecie, że wszystko co utrzymujemy w naszej świadomości przez jakiś 
czas zostaje zasugerowane naszej podświadomości i ten sposób staje się wzorem, który 
twórcza energia wplecie do naszego życia i środowiska. To jest sekret cudownej mocy 
modlitwy. 

Wiemy, że wszechświat jest rządzony przez prawo; że dla każdego skutku musi być przyczyna 
i, że ta sama przyczyna, pod tymi samymi warunkami niezmiennie wyprodukuje ten sam 
skutek. 



W konsekwencji, jeżeli modlitwa kiedykolwiek uzyskała odpowiedź, to zawsze tę odpowiedź 
uzyska, jeżeli istnieją właściwe warunki. Ta teza musi być bezwzględnie prawdziwa, gdyż 
inaczej wszechświat byłby chaosem zamiast kosmosu. Odpowiedź na modlitwę podlega 
dlatego prawu i to prawo jest określone, dokładne i naukowe tak jak prawa rządzące 
grawitacją i elektrycznością. Zrozumienie tego prawa pozwala na odsączenie religii 
chrześcijańskiej ze sfery przesądu i łatwowierności i umieszcza to na mocnej podstawie 
naukowego zrozumienia. 

Ale, niestety, stosunkowo mało osób wie jak się modlić. Oni rozumieją, że są prawa rządzące 
elektrycznością, matematyką i chemią, ale dla jakiegoś niewytłumaczalnego powodu nigdy 
nie wydaje się przyjść im do głowy, że są też duchowe prawa i, że te prawa są też określone, 
naukowe, dokładne i działają z niezmienną precyzją. 

1. Prawdziwy sekret mocy to świadomość tej mocy. Uniwersalny Umysł jest bezgraniczny, 
dlatego im bardziej jesteśmy świadomi naszej jedności z tym umysłem tym mniej musimy 
być świadomi warunków i ograniczeń i, ponieważ stajemy się wyemancypowani albo 
uwolnieni od warunków to umożliwiamy realizację bez żadnych ograniczeń. Stajemy się 
wolni! 

2. Jak tylko staniemy się świadomi niewyczerpanej mocy świata Wewnątrz to zaczynamy 
zasysać tę moc i rozwijać większe możliwości, które ta wnikliwość otworzyła, ponieważ 
czegokolwiek staniemy się świadomi niezmiennie będzie zamanifestowane w 
obiektywnym świecie i stanie się wręcz namacalne. 

3. Tak jest, ponieważ Nieskończony Umysł, który jest źródłem, z którego wszystkie rzeczy 
powstały jest niepodzielną jednością i każda osoba jest kanałem, dzięki któremu ta 
Wieczna Energia jest manifestowana. Nasza zdolność myślenia jest naszą możliwością 
działania na tę Uniwersalną Substancję i to co myślimy jest tym co jest utworzone albo 
jest wyprodukowane w obiektywnym świecie. 

4. Skutek tego odkrycia jest wspaniały i oznacza, że ten umysł jest nadzwyczajny w swojej 
jakości, jest bezgraniczny ilościowo i zawiera niezliczone możliwości. Aby uzyskać 
świadomość tej mocy trzeba stać się „przewodem pod napięciem”; to ma ten sam skutek 
jak umieszczanie zwykłego drutu w kontakcie z drutem, który jest naładowany 
(elektrycznością). Uniwersalny jest przewodem pod napięciem. On niesie moc 
dostateczną by sprostać każdej sytuacji, która może pojawić się w życiu każdej osoby. 
Kiedy indywidualny umysł dotyka Uniwersalnego Umysłu to otrzymuje całą moc, której 
wymaga. To jest właśnie ten świat wewnątrz. Cała nauka rozpoznaje rzeczywistość tego 
świata i cała moc jest uzależniona od naszego rozpoznania tego świata. 

5. Zdolność wyeliminowania niekorzystnych warunków zależy od umysłowego działania a 
umysłowe działanie zależy od świadomości mocy; dlatego, im bardziej świadomi 
jesteśmy naszej jedności ze źródłem wszystkiej mocy tym większa będzie nasza moc 
kontrolowania i opanowywania każdego warunku. 

6. Wielkie pomysły mają tendencję do eliminowania mniejszych pomysłów. A więc jest 
dobrze mieć i utrzymywać wystarczająco duże pomysły by przeciwdziałać i zniszczyć 
wszystkie małe albo niepożądane tendencje. To usunie niezliczone nieistotne i irytujące 
przeszkody z Twojej ścieżki. Uzyskasz także świadomość większego świata myśli 
powiększając tym samym swoją umysłową pojemność jak również umieszczając siebie w 
pozycji dokonania czegoś wartościowego. 



7. To jest jednym z sekretów sukcesu, jedną z metod organizowania zwycięstwa, jednym z 
osiągnięć Mistrzowskiego Umysłu. Jego myślenie to „wielkie” myśli. Twórcze energie 
umysłu nie znajdują żadnej trudności w radzeniu sobie w dużych sytuacjach, a tym 
bardziej w małych. Umysł jest równie prezentowany w Nieskończenie dużym jak i w 
Nieskończenie małym. 

8. Kiedy zrozumiemy te fakty dotyczące umysłu zrozumiemy jak możemy wymusić sami, by 
każdy warunek był realizowany poprzez tworzenie odpowiednich warunków w naszej 
świadomości, ponieważ wszystko co jest trzymane przez jakiś czas w świadomości, w 
końcu zostaje zasugerowane naszej podświadomości i w ten sposób staje się wzorem, 
który twórcza energia wplecie do naszego życia i środowiska. 

9. W ten sposób rodzą się warunki i stwierdzamy, że nasze życia są po prostu odbiciem 
naszych dominujących myśli, naszego umysłowego nastawienia; widzimy wtedy, że 
nauka poprawnego myślenia jest właśnie tą nauką, że zawiera wszystkie inne nauki. 

10. Od tej nauki dowiadujemy się, że każda myśl tworzy impresję na mózgu, że te impresje 
tworzą umysłowe tendencje i te tendencje tworzą charakter, zdolność i zamiary i, że 
połączone działanie charakteru, zdolności i zamiarów determinuje doświadczenia, które 
nas spotykają w życiu. 

11. Te doświadczenia przychodzą do nas przez Prawo Atrakcji; przez działanie tego prawa 
spotykają nas w świecie zewnętrznym doświadczenia, które odpowiadają naszemu 
światu wewnątrz. 

12. Dominująca myśl albo umysłowe nastawienie jest magnesem i prawo działa na zasadzie 
„podobne przyciąga podobne” i w konsekwencji umysłowe nastawienie niezmiennie 
przyciągnie takie warunki jakie odpowiadają ich naturze. 

13. Umysłowe nastawienie jest naszą osobowością i jest złożone z myśli, które tworzyliśmy w 
naszym własnym umyśle; dlatego, jeżeli życzymy sobie zmiany w warunkach to wszystko 
co jest konieczne to zmiana naszego myślenia; ta w następstwie zmieni nasze umysłowe 
nastawienie, które z kolei zmieni naszą osobowość, co zmieni osoby, rzeczy i warunki, 
albo doświadczenia, z którymi spotykamy się w życiu. 

14. To nie jest, jednakże, łatwą sprawą by zmienić umysłowe nastawienie, ale przez 
uporczywy wysiłek może zostać dokonane; umysłowe nastawienie jest modelowane 
według umysłowych obrazów, które zostały sfotografowane w mózgu; jeżeli nie lubisz 
tych obrazów to zniszcz negatywy i utwórz nowe obrazy; to jest sztuka wizualizacji. 

15. Jak tylko to zrobiłeś to zaczniesz przyciągać nowe rzeczy i te nowe rzeczy będą 
odpowiadać nowym obrazom. Aby zrobić to: odciśnij na umyśle doskonały obraz 
pragnienia, które chciałbyś by się zobiektywizowało i kontynuuj utrzymywanie tego 
obrazu w umyśle, aż otrzymasz skutki. 

16. Jeżeli pragnienie jest tym co wymaga determinacji, zdolności, talentu, odwagi, siły albo 
jakiejś innej duchowej mocy to te elementy są konieczne i niezbędne dla Twojego obrazu 
a więc wbuduj je; one są witalną częścią obrazu; one są uczuciem, które łączy się z myślą 
i tworzy nieodpartą magnetyczną moc, która przyciąga rzeczy których pragniesz dla 
siebie. One nadają życie Twojemu obrazowi a życie oznacza wzrost i jak tylko zacznie 
rosnąć rezultat jest już praktycznie pewny. 



17. Nie wahaj się aspirować do najwyższych możliwych osiągnięć w czymkolwiek co możesz 
przedsięwziąć, ponieważ siły umysłu są zawsze gotowe by użyczyć siebie dla celu wysiłku 
krystalizowania najwyższych aspiracji w czyny, osiągnięcia i wydarzenia. 

18. Ilustracja jak te siły umysłu działają jest sugerowana przez metodę przez którą wszystkie 
nasze nawyki są tworzone. Robimy jakąś rzecz, robimy to znów, i znów, i znów, aż staje 
się to łatwe i być może prawie automatyczne; i ta sama reguła jest stosowana w 
rozbijaniu wszystkich nałogów. Unikamy robienia czegoś i następnie unikamy tego znów, 
i znów, aż jesteśmy całkowicie od tego wolni. Jeżeli to nam się nie udaje to mimo to nie 
powinniśmy absolutnie tracić nadziei, ponieważ prawo jest absolutne i niezwyciężone i 
daje nam kredyt dla każdego wysiłku i każdego sukcesu, nawet gdy nasze wysiłki i 
sukcesy są być może przerywane. 

19. Nie ma żadnego ograniczenia co to prawo może zrobić dla Ciebie; ośmiel się uwierzyć w 
Twój własny pomysł; zapamiętaj, że Natura jest podatna na ideały; pomyśl o ideale jako 
już dokonanym fakcie. 

20. Prawdziwa bitwa życia jest jednym z pomysłów; jest wywalczana przez niewielu przeciw 
wielu; po jednej stronie jest konstruktywna i twórcza myśl, a po drugiej stronie 
destrukcyjna i negatywna myśl; twórcza myśl jest dominowana przez ideał, bierna myśl 
jest dominowana przez pozory. Po obu stronach są ludzie nauki, ludzie interesu i inni 
wyróżniający się ludzie. 

21. Po twórczej stronie są ludzie, którzy spędzają swój czas w laboratoriach, albo przy 
mikroskopach i teleskopach razem z ludźmi, którzy dominują komercyjny, polityczny i 
naukowy świat; po negatywnej stronie są ludzie, którzy spędzają czas badając prawo i 
precedens, ludzie, którzy mylą teologię z religią, mężowie stanu dla których siła idzie 
przed prawem i całe miliony tych, którzy wydają się woleć konserwatyzm zamiast 
postępu, którzy wiecznie spoglądają wstecz zamiast naprzód, którzy widzą tylko świat 
zewnątrz, ale nie wiedzą nic o świecie wewnątrz. 

22. W ostatniej analizie pokazano dwie klasy; wszyscy ludzie będą musieli wybrać swoje 
miejsce po jednej lub po drugiej stronie; muszą pójść naprzód, albo do tyłu; nie istnieje 
pozycja nieruchoma w świecie, gdzie wszystko jest ruchem; to jest ta próba by stać 
nieruchomo, która daje sankcje i siłę arbitralnym i nierównym kodom prawa. 

23. O tym, że jesteśmy w stadium przejściowym świadczy niepokój, który jest wszędzie 
widoczny. Skarga ludzkości jest jak toczenie się artylerii nieba, rozpoczynając z niskimi i 
grożącymi nutami i powiększając się, aż ten dźwięk jest wysłany od chmury do chmury i 
błyskawica dzieli powietrze i ziemię. 

24. Wartownicy, którzy patrolują najbardziej wysunięte placówki Przemysłowego, 
Politycznego i Religijnego świata wołają z niepokojem jeden do drugiego. Co będzie? 
Niebezpieczeństwo i niepewność pozycji, którą oni zajmują i usiłują utrzymać stają się 
bardziej oczywiste z upływem każdej godziny. Świt nowej ery siłą rzeczy deklaruje, że 
istniejący porządek rzeczy nie może trwać dłużej. 

25. Ten konflikt między starym reżimem i nowym jest sednem społecznego problemu, jest 
całkowicie pytaniem o przeświadczenie w umysłach ludzi, jeśli chodzi o naturę 
Wszechświata. Kiedy oni uświadamiają sobie, że transcendentna siła ducha albo umysłu 
Kosmosu jest w każdej osobie, to będzie możliwe oprawienie w ramy prawa, które 
wezmą pod uwagę wolności i prawa wielu zamiast przywilejów dla niewielu. 



26. Jak długo ludzie będą uważać Kosmiczną moc jako moc nadludzką i obcą dla ludzkości, 
tak długo będzie stosunkowo łatwo dla tej domniemanej uprzywilejowanej klasy by 
rządzić przez Boskie prawo pomimo każdego protestu społecznego. Prawdziwy interes 
demokracji jest w takim razie w tym by wywyższać, wyemancypować i rozpoznać boskość 
ludzkiego ducha. Aby rozpoznać, że cała moc jest od wewnątrz. Że żaden człowiek nie ma 
ani trochę więcej mocy niż jakiś inny człowiek, poza przypadkiem świadomego 
oddelegowania mu siły. Stary reżim chciałby żebyśmy wierzyli, że prawo jest wyższe od 
twórców prawa; tutaj jest główna treść społecznej zbrodni każdej formy przywileju i 
osobistej nierówności, instytucjonalizacja fatalistycznej doktryny Boskich wyborów. 

27. Boski Umysł jest Uniwersalnym Umysłem; nie robi żadnych wyjątków, nie wyróżnia 
żadnych faworytów; nie działa przez czysty kaprys albo ze złości, zazdrości czy gniewu; 
nikt nie może mu się przypochlebić, nakłonić albo poruszyć sympatią czy prośbą by 
dostarczył człowiekowi coś, co on uważa, że jest konieczne dla jego szczęścia albo nawet 
istnienia. Boski Umysł nie robi żadnych wyjątków, by sprzyjać jakiejś osobie; ale kiedy 
osoba rozumie i realizuje jej Jedność z Uniwersalną zasadą to okaże się, że jest 
faworyzowana ponieważ znajdzie źródło wszystkiego zdrowia, wszystkiego bogactwa i 
wszystkiej mocy. 

28. Dla Twojego ćwiczenia w tym tygodniu, skoncentruj się na Prawdzie. Spróbuj zrozumieć, 
że Prawda Cię uwolni, to znaczy, że nic nie może trwale stać na drodze Twojego 
doskonałego sukcesu kiedy uczysz się zastosować naukowo poprawne metody myślenia i 
zasady. Zrozum, że uzewnętrzniasz w Twoim środowisku swój wrodzony potencjał duszy. 
Zrozum, że Cisza oferuje ciągle dostępną i prawie nieograniczoną okazję dla obudzenia 
najwyższego pojęcia Prawdy. Spróbuj to pojąć, że Wszechmoc jest sama w sobie 
absolutną ciszą, wszystko inne jest zmianą, działalnością, ograniczeniem. Cicha 
koncentracja myśli jest dlatego prawdziwą metodą docierania, przebudzenia i wtedy 
wyraża cudowną potencjalną moc świata wewnątrz. 

 

Możliwości ćwiczenia myśli są nieograniczone, ich konsekwencje są wieczne, a jednak 
niewielu podejmuje trud by ukierunkować swoje myślenie by pracowało dla ich dobra, i w 

zamian pozostawiają to przypadkowi. 

Marden 

Część 21. Pytania i odpowiedzi. 

1. Co jest prawdziwym sekretem mocy? Świadomość mocy, ponieważ czegokolwiek 
staniemy się świadomi, niezmiennie jest manifestowane w obiektywnym świecie i staje 
się wręcz namacalne. 

2. Co jest źródłem tej mocy? Uniwersalny Umysł, od którego wszystkie rzeczy pochodzą i, 
który jest jeden i niepodzielny. 

3. Jak ta moc jest manifestowana? Poprzez osobę, każda osoba jest kanałem, dzięki 
któremu ta energia jest odróżniana w formie. 

4. Jak możemy się połączyć z tą Wszechmocą? Nasza zdolność myślenia jest naszą 
możliwością działania na Uniwersalną Energię i to co myślimy jest okazywane albo 
utworzone w obiektywnym świecie. 



5. Co jest rezultatem tej wiedzy? Rezultat jest wspaniały, otwiera bezprecedensową i 
bezgraniczną sposobność. 

6. Jak, w takim razie, możemy wyeliminować niekorzystne warunki? Przez uzyskanie 
świadomości o naszej Jedności ze źródłem wszystkiej mocy. 

7. Jaka jest jedna z wyróżniających cech Mistrzowskiego Umysłu? On myśli „wielkimi” 
myślami, on utrzymuje wystarczająco duże pomysły by przeciwdziałać i zniszczyć 
wszystkie nieistotne i irytujące przeszkody. 

8. Jak uzyskujemy doświadczenia? Przez prawo atrakcji. 

9. Jak to prawo jest wprowadzone do działania? Przez nasze dominujące umysłowe 
nastawienie. 

10. Co jest przedmiotem spornym między starym reżimem i nowym? Przeświadczenie w 
umysłach ludzi, jeśli chodzi o naturę Wszechświata. Stary reżim próbuje trzymać się 
fatalistycznej doktryny Boskich wyborów. Nowy reżim rozpoznaje boskość jednostki, 
demokracji ludzkości. 

SUK – Część 22 

W Części Dwudziestej Drugiej dowiesz się, że myśli są duchowymi nasionami które, gdy 
posadzone w podświadomym umyśle, mają tendencję by wykiełkować i urosnąć, ale niestety 
owoce tego często nam się nie podobają. 

Różne formy zapaleń, paraliżu, nerwowości i ogólnie chorych warunków, są manifestacją 
lęku, niepokoju, troski, zazdrości, nienawiści i temu podobnych myśli. 

Procesy życia są realizowane dwiema odmiennymi metodami; przez pobranie i 
wykorzystywanie odżywczego materiału koniecznego dla budowania komórek oraz przez 
rozdrobnienie i wydalanie zużytego materiału. 

Całe życie jest oparte na tych konstruktywnych i destruktywnych działaniach i gdyby jedzenie, 
woda i powietrze były jedynymi warunkami koniecznymi dla konstrukcji komórek, to 
wydawałoby się, że problem przedłużania życia w nieskończoność nie byłby bardzo trudny. 

Cokolwiek dziwna się wydaje ta druga albo destruktywna działalność, która jest, z rzadkim 
wyjątkiem, przyczyną wszystkich chorób. Odpadki gromadzą się i nasycają tkanki, co 
powoduje samozatrucie. Może to być częściowe albo ogólne. W pierwszym przypadku 
zakłócenie będzie miejscowe; w drugim przypadku oddziała to na cały system. 

Problem dla nas w uzdrawianiu choroby jest jak powiększyć przypływ i dystrybucję witalnej 
energii przez system a to może być tylko dokonane przez eliminowanie myśli o lęku, 
niepokoju, trosk, zazdrości, nienawiści i każdej innej destrukcyjnej myśli, która skłania się by 
poszarpać i zniszczyć nerwy i gruczoły, które kontrolują wydalanie i eliminację toksycznych i 
odpadowych materiałów. 

„Pożywne jedzenie i wzmacniające środki” nie mogą obdarzać nas życiem ponieważ są tylko 
wtórnymi manifestacjami życia. Najważniejsza manifestacja życia i jak możesz skontaktować 
się z tym jest wyjaśniona w tej Części, którą mam przywilej załączenia niniejszym. 

1. Wiedza ma bezcenną wartość, ponieważ przez jej zastosowanie możemy kształtować 
naszą przyszłość tak jak sobie życzymy. Kiedy uświadamiamy sobie, że nasz obecny 
charakter, nasze obecne środowisko, nasze obecne możliwości, nasze obecne fizyczne 



warunki są wszystkie skutkiem przeszłych metod myślenia, to zaczniemy mieć jakieś 
pojęcie wartości wiedzy. 

2. Jeżeli stan naszego zdrowia nie jest tym czego moglibyśmy pragnąć, przeegzaminujmy 
naszą metodę myślenia; zapamiętajmy, że każda myśl produkuje wrażenie na umyśle; 
każde wrażenie jest nasieniem, które zatopi się w podświadomości i utworzy tendencję; 
tendencja przyciągnie inne podobne myśli i zanim się zorientujemy to będziemy mieli 
żniwo, które musi zostać zebrane. 

3. Jeżeli te myśli zawrą zarazki choroby, żniwo będzie chorobą, rozkładem, słabością i 
niepowodzeniem; pytanie jest, co myślimy, co tworzymy, jakie ma być to żniwo? 

4. Jeżeli jest jakiś fizyczny warunek, który wymaga zmiany, prawo rządzące wizualizacją 
będzie efektywne. Stwórz umysłowy obraz fizycznej doskonałości, trzymaj to w umyśle, 
aż będzie wchłonięte przez świadomość. Wielu wyeliminowało chroniczne dolegliwości w 
kilka tygodni przy pomocy tej metody a tysiące pokonały i zniszczyły wszelki rodzaj 
zwykłych fizycznych dysonansów tą metodą w kilka dni, czasami w kilku minutach. 

5. Staje się to przez prawo wibracji, które umysł używa do kontroli ciała. Wiemy, że każde 
umysłowe działanie jest wibracją i wiemy, że wszystkie formy są po prostu rodzajem 
ruchu, tempem wibracji. Dlatego, jakakolwiek wibracja jest to natychmiast modyfikuje 
każdy atom w ciele, każda życiowa komórka jest poruszona i cała chemiczna zmiana jest 
dokonana w każdej grupie życiowych komórek. 

6. Wszystko we Wszechświecie jest wynikiem jego tempa wibracji. Zmień tempo wibracji i 
zmieniasz naturę, jakość i formę. Ogromna panorama natury, zarówno widoczna jak i 
niewidoczna, stale jest zmieniana przez zmienianie po prostu tempa wibracji i, ponieważ 
myśl jest wibracją możemy też użyć tej mocy. Możemy zmienić wibrację i w ten sposób 
wyprodukować jakiś warunek, który pragniemy zamanifestować w naszych ciałach. 

7. Wszyscy używamy tej mocy w każdej minucie. Kłopot jest w tym, że większość nas używa 
tego nieświadomie i w ten sposób produkuje niepożądane skutki. Wyzwaniem jest więc 
używanie tego inteligentnie i produkowanie tylko pożądanych skutków. To nie powinno 
być trudne, ponieważ wszyscy mamy dostateczne doświadczenie by wiedzieć co 
produkuje miłą wibrację w ciele i znamy też przyczyny, które produkują nieprzyjemne i 
niepożądane uczucia. 

8. Wszystko co jest konieczne to poradzić się naszego własnego doświadczenia. Kiedy nasza 
myśl wzniesie się na wyższy poziom, będzie postępowa, konstruktywna, odważna, 
szlachetna, uprzejma albo w inny sposób pożądana, wprowadzamy w ruch wibracje, 
które spowodują pewne skutki. Kiedy nasza myśl zostanie napełniona zawiścią, 
nienawiścią, zazdrością, krytyką albo jakimś z innych tysiąca i jednej formy dysonansu, 
pewne wibracje zostaną wprawione w ruch, które przyniosą pewne skutki innej natury i 
każde z tych temp wibracji, jeżeli utrzymane, skrystalizuje się w formie. W pierwszym 
przypadku skutek był umysłowym, moralnym i fizycznym zdrowiem a w drugim 
dysonans, dysharmonia i choroba. 

9. Możemy zrozumieć wtedy, coś z tej mocy, którą umysł posiada nad ciałem. 

10. Obiektywny umysł wywiera określone skutki na ciało, które są łatwo rozpoznawalne. Ktoś 
coś mówi do Ciebie, co odbierasz jako śmieszne i śmiejesz się, prawdopodobnie, aż całe 
Twoje ciało się trzęsie, co pokazuje, że ta myśl ma wpływ na mięśnie Twojego ciała; albo 
ktoś mówi coś, co pobudza Twoje współczucie i Twoje oczy napełniają się łzami, co 



pokazuje, że ta myśl kontroluje gruczoły Twojego ciała; albo ktoś mówi coś, co powoduje, 
że jesteś rozgniewany i krew napływa do Twoich policzków, co pokazuje, że ta myśl 
kontroluje krążenie Twojej krwi. Ale, ponieważ te wszystkie doświadczenia są skutkami 
działania Twojego obiektywnego umysłu na ciało, skutki są tymczasowej natury; one 
szybko przemijają i zostawiają sytuację jaka była wcześniej. 

11. Zobaczmy czym różni się działanie podświadomego umysłu na ciało. Zraniłeś się; tysiące 
komórek zaczyna natychmiast pracę uzdrawiania; w kilka dni albo tygodni praca jest 
kompletna. Możesz nawet złamać kość. Żaden chirurg na ziemi nie może zespawać części 
(nie odnoszę się do wkładania prętów albo innych urządzeń by wzmocnić albo zastąpić 
kości). On może ustawić kość dla Ciebie i subiektywny umysł natychmiast zacznie proces 
spawania części i w krótkim czasie kość jest zestalona jak to było kiedyś. Możesz połknąć 
truciznę; subiektywny umysł natychmiast odkryje niebezpieczeństwo i dokona 
gwałtownych wysiłków by to wyeliminować. Możesz ulec zakażeniu niebezpiecznym 
zarazkiem; subiektywny natychmiast rozpocznie budowanie ściany dookoła zakażonego 
obszaru i zniszczy infekcję przez wchłanianie jej w białych komórkach krwi, które to 
dostarcza dla tego celu. 

12. Te procesy podświadomego umysłu zwykle przechodzą bez naszej wiedzy czy 
nadawanego kierunku i tak długo jak nie wtrącamy się skutek jest doskonały, ale, 
ponieważ te miliony naprawczych komórek są wszystkie inteligentne i reagują na naszą 
myśl, to one często są sparaliżowane i oddane impotencji przez naszą myśl o lęku, 
wątpliwości i niepokoju. One są jak armia robotników gotowych by zacząć ważną pracę, 
ale zawsze kiedy zaczynają przedsięwzięcie strajk jest ogłaszany, albo plany się zmieniają, 
aż oni w końcu stają się zniechęcone i rezygnują. 

13. Droga do zdrowia polega na prawie wibracji, które jest podstawą całej nauki i to prawo 
jest wprowadzone do działania przez umysł, „świat wewnątrz”. To jest sprawa 
indywidualnego wysiłku i praktyki. Nasz świat mocy jest wewnątrz; jeżeli będziemy 
mądrzy to nie będziemy tracić czasu i wysiłku w próbowaniu zajmowania się skutkami, 
które znajdujemy w „świecie zewnątrz”, który jest tylko zewnętrznym, tylko odbiciem. 

14. Zawsze znajdziemy przyczynę w „świecie wewnątrz”; przez zmienianie przyczyny, 
zmieniamy skutek. 

15. Każda komórka w Twoim ciele jest inteligentna i będzie reagować na Twój kierunek. 
Wszystkie komórki są twórcami i tworzą dokładny wzór, który im dajesz. 

16. Dlatego, kiedy doskonałe obrazy są umieszczone przed subiektywnym, twórcze siły 
zbudują doskonałe ciało. 

17. Komórki mózgu są zbudowane w ten sam sposób. Jakość mózgu jest rządzona przez stan 
umysłu, albo umysłowego nastawienia, a więc jeżeli niepożądane umysłowe nastawienia 
są wprowadzone do subiektywnego to one zostaną przeniesione do ciała; dlatego łatwo 
widzimy, że jeżeli życzymy ciału by manifestowało zdrowie, siłę i witalność to taka myśl 
musi być dominującą. 

18. Wiemy w takim razie, że każdy element ludzkiego ciała jest skutkiem tempa wibracji. 

19. Wiemy, że umysłowe działanie jest tempem wibracji. 

20. Wiemy, że wyższe tempo wibracji rządzi, modyfikuje, kontrole, zmienia, albo niszczy 
niższe tempo wibracji. 



21. Wiemy, że tempo wibracji jest rządzone przez charakter komórek mózgu i w końcu, 

22. Wiemy jak utworzyć te komórki mózgu; dlatego też … 

23. … wiemy jak dokonać każdej fizycznej zmiany w ciele, której pragniemy i zabezpieczywszy 
roboczą znajomość mocy umysłu do tego stopnia, musimy wiedzieć, że nie ma 
praktycznie żadnego ograniczenia, które może zostać umieszczone na naszej zdolności 
dostosowania siebie do harmonii z naturalnym prawem, które jest wszechmocne. 

24. Ten wpływ albo kontrola umysłu nad ciałem staje się coraz bardziej ogólnie zrozumiana i 
wielu lekarzy przywiązuje do tego sumienną uwagę. Dr. Albert T. Shofield, który napisał 
kilka ważnych książek w tym temacie, mówi, „Temat umysłowej terapii jest generalnie 
nadal zignorowany w medycznych pracach. W naszych fizjologiach żadne odniesienia nie 
są robione do centralnej kontrolującej mocy, która rządzi ciałem dla jego dobra i władza 
umysłu nad ciałem jest rzadko wspominana”. 

25. Bez wątpienia wielu lekarzy leczy nerwowe choroby pochodzenia funkcjonalnego mądrze 
i dobrze, ale co twierdzimy to, że wiedza, którą oni pokazują nie została nauczona w 
szkole, nie z książki tylko intuicyjnie i empirycznie. 

26. Tak nie powinno być. Moc umysłowych terapii powinna być tematem ostrożnego, 
specjalnego i naukowego nauczania w każdej medycznej szkole. Moglibyśmy opisać 
temat złego leczenia, albo braku leczenia, dalej szczegółowo i opisać katastrofalne skutki 
zlekceważonych przypadków; ale to zadanie jest bardzo niewdzięczne. 

27. Nie może być wątpliwości, że mało pacjentów jest świadomych jak dużo mogą zrobić dla 
siebie. Co pacjent może zrobić dla siebie, siły, które może wprowadzić w ruch są jak 
dotąd nieznane. Jesteśmy skłonni uwierzyć, że one są daleko większe niż większość może 
sobie wyobrazić i niewątpliwie będą używane coraz bardziej. Umysłowe terapie mogą 
zostać kierowane przez samego pacjenta do uciszania umysłu w podekscytowaniu, przez 
pobudzanie uczuć radości, nadziei, wiary i miłości; przez zasugerowanie motywów dla 
wysiłku, przez regularną umysłową pracę, przez odciąganie myśli od dolegliwości. 

28. Dla Twojego ćwiczenia w tym tygodniu skoncentruj się pięknym tekście Tennysona 
„Rozmawiaj z Nim, ponieważ On słyszy i duch z duchem może się spotkać, On jest Bliżej 
niż oddech i bliżej niż ręce i stopy”. Wtedy spróbuj zrozumieć, że kiedy czynisz 
„Rozmawiaj z Nim” jesteś w kontakcie z Wszechmocą. 

29. To uznanie i rozpoznanie mocy Wszechobecnego szybko zniszczy jakąkolwiek i każdą 
formę choroby albo cierpienia i zamieni harmonią i doskonałością. Zapamiętaj, że istnieją 
tacy, którzy wydają się myśleć, że choroba i cierpienie są zesłane przez Boga; w takim 
razie , każdy lekarz, każdy chirurg i każda pielęgniarka Czerwonego Krzyża przeciwstawia 
się woli Boga i szpitale i sanatoria są miejscami rebelii a nie domami miłosierdzia. 
Oczywiście, to szybko wnioskuje siebie do absurdalności, ale jest wielu, którzy nadal w to 
wierzą. 

30. W takim razie pozwól myśli spocząć na fakcie, że obecna teologia próbuje nauczać o 
nieznośnym Twórcy, takim, który utworzył istoty zdolne do grzeszenia i następnie 
pozwolił im być wiecznie karanymi za te grzechy. Oczywiście konieczny rezultat takiej 
nadzwyczajnej ignorancji miał stworzyć lęk zamiast miłości i tak, po dwóch tysiącach lat 
tego rodzaju propagandy, Teologia jest teraz pracowicie zajęta przepraszaniem za 
chrześcijaństwo. 



31. Bardziej chętnie docenisz idealnego człowieka, człowieka stworzonego na obraz i 
podobieństwo Boga i chętniej docenisz wszystko-tworzący Umysł, który formuje, 
przestrzega, podtrzymuje, zapoczątkowuje i tworzy wszystko co jest. 

Wszystko jest częściami jednej zdumiewającej całości, której ciałem jest natura i Bóg duszą. 
Okazja podąża za percepcją, działanie podąża za inspiracją, wzrost podąża za wiedzą, 
wybitność powoduje postęp. Zawsze duchowy jest pierwszy, następnie transformacja w 
niezliczone i nieograniczone możliwości osiągnięć. 

Część 22. Pytania i odpowiedzi. 

1. Jak choroba może zostać wyeliminowana? Przez umieszczanie siebie w harmonii z 
Naturalnym Prawem, które jest Wszechmocne. 

2. Jaki jest to proces? Zrozumienie, że człowiek jest duchową istotą i, że ten duch musi 
koniecznie być doskonały. 

3. Jaki jest rezultat? Świadome rozpoznanie tej doskonałości, najpierw intelektualnie, 
następnie emocjonalnie, powoduje manifestację tej doskonałości. 

4. Dlaczego jest tak? Ponieważ myśl jest duchowa i dlatego twórcza i znajduje się w 
korelacji z jej przedmiotem i wprowadza go w manifestację. 

5. Co wprowadza Naturalne Prawo do działania? Prawo Wibracji. 

6. Dlaczego to rządzi? Ponieważ wyższe tempo wibracji rządzi, modyfikuje, kontroluje 
zmiany, albo niszczy niższe tempo wibracji. 

7. Jest ten system umysłowych terapii ogólnie rozpoznany? Tak, są dosłownie miliony ludzi 
w tym kraju, którzy wykorzystują to w takiej czy innej formie (i oczywiście dużo więcej w 
świecie). 

8. Jaki jest skutek takiego systemu myślenia? Pierwszy raz w historii świata najwyższy 
wydział rozumowania każdego może zostać zaspokajany przez dającą się udowodnić 
prawdę, która teraz szybko zalewa świat. 

9. Jest ten system przydatny do innych form zasobów? To zaspokoi każde ludzkie 
wymaganie albo konieczność. 

10. Jest ten system naukowy czy religijny? Oba. Prawdziwa nauka i prawdziwa religia są 
bliźniaczymi siostrami, gdzie jedna idzie, ta druga koniecznie idzie również. 

SUK – Część 23 

W części, którą mam honor przedstawić niniejszym dowiesz się, że pieniądze wplatają się 
same do całej tkaniny naszego istnienia; że prawo sukcesu jest usługą; że dostajemy co 
dajemy i z tego powodu powinniśmy uważać to za wielki przywilej by być w stanie dawać. 

Wiemy już, że myśl jest twórczą działalnością inicjującą każde konstruktywne 
przedsięwzięcie. Nie możemy dlatego dać niczego o bardziej praktyczniejszej wartości niż 
nasza myśl. 

Twórcza myśl wymaga uwagi i moc uwagi jest, jak odkryliśmy, bronią Supermana. Uwaga 
rozwija koncentrację a koncentracja rozwija Duchową Moc a Duchowa Moc jest 
najpotężniejszą istniejącą siłą. 



To jest nauka, która obejmuje wszystkie nauki. To jest sztuka, która, ponad wszystkie sztuki, 
jest związana z ludzkim życiem. W opanowaniu tej nauki i tej sztuki jest okazja dla 
bezustannego postępu. Doskonałość w tym nie jest nabyta w sześciu dniach, ani w sześciu 
tygodniach, ani w sześciu miesiącach. To jest praca życia. Nie idąc naprzód jest cofaniem się. 

To jest nieuniknione, że uruchamianie pozytywnych, konstruktywnych i bezinteresownych 
myśli powinno mieć dalekosiężny skutek dla ogólnego dobra. Kompensacja jest myślą 
przewodnią wszechświata. Natura stale szuka równowagi. Gdzie coś jest wysłane coś musi 
zostać otrzymane; w przeciwnym przypadku powstałaby próżnia. 

Przez przestrzeganie tej reguły nie możesz nie odnieść korzyści proporcjonalnie do włożonego 
przez Ciebie wysiłku w tym zakresie. 

1. Świadomość pieniędzy jest nastawieniem umysłu; to są otwarte drzwi do arterii komercji. 
To jest odbiorcze nastawienie. Pragnienie jest atrakcyjną siłą, która wprawia prąd w ruch 
a lęk jest wielką przeszkodą, przez którą ten prąd jest zatrzymany albo zupełnie 
odwrócony, odwrócony od nas. 

2. Lęk jest przeciwieństwem świadomości pieniędzy; jest świadomością ubóstwa a 
ponieważ prawo jest niezmienne dostajemy dokładnie to co dajemy; jeżeli boimy się 
dostajemy to czego się boimy. Pieniądze wplatają się same do całej tkaniny naszego 
istnienia; to angażuje najlepszą myśl najlepszych umysłów. 

3. Zdobywamy pieniądze przez zdobywanie przyjaciół i powiększamy nasz krąg przyjaciół 
przez zdobywanie pieniędzy dla nich, przez pomaganie im, przez służenie im. Pierwsze 
prawo sukcesu jest usługą a to jest oparte na integralności i sprawiedliwości. Człowiek, 
który nie jest uczciwy w swoim zamiarze jest po prostu ignorantem; stracił podstawowe 
prawo wszystkiej wymiany; jest nie do zniesienia; poniesie klęskę pewnie i oczywiście; on 
może tego nie wiedzieć; może myśleć, że wygrywa, ale jest skazany na pewną klęskę. On 
nie może oszukać Nieskończonego. Prawo zrównoważenia wymoże na nim zasadę „oko 
za oko, ząb za ząb”. 

4. Siły życia są niestabilne; składają się z naszych myśli i ideałów a te z kolei są modelowane 
w formy; wyzwanie dla nas to zachowywać otwarty umysł, stale rozglądać się za nowym, 
rozpoznawać okazje, być zainteresowanym raczej wyścigiem niż celem, ponieważ 
przyjemność jest w ściganiu a nie w posiadaniu. 

5. Możesz z siebie zrobić magnes przyciągający pieniądze, ale by to zrobić musisz najpierw 
rozważyć jak możesz zarobić pieniądze dla innych ludzi. Jeżeli masz konieczny wgląd, by 
spostrzec i zutylizować okazje i sprzyjające warunki i rozpoznać wartości to będziesz mógł 
je wykorzystać, ale Twój największy sukces przyjdzie jak będziesz miał możliwości by 
pomóc innym. Co przynosi korzyść jednemu musi przynieść korzyść wszystkim. 

6. Wielkoduszna myśl jest napełniona siłą i witalnością, samolubna myśl zawiera zarazki 
rozkładu; rozpadnie się i umrze. Wielcy finansiści są po prostu kanałami dla dystrybucji 
bogactwa; ogromne ilości przychodzą i odchodzą, ale jest równie niebezpieczne 
zatrzymywanie wypływu jak i dochodu; obie strony muszą pozostać otwarte; tak więc 
nasz największy sukces przyjdzie, gdy rozpoznajemy, że jest równie ważne dawać jak i 
otrzymywać. 

7. Jeżeli rozpoznamy Wszechmocną moc, która jest źródłem wszystkich zasobów to 
dostosujemy naszą świadomość do tych zasobów w taki sposób, że będzie stale 
przyciągać wszystko co jest konieczne dla nas i dowiemy się, że im więcej dajemy tym 



więcej dostajemy. Oddawanie sugeruje usługę. Bankier daje jego pieniądze, kupcy dają 
swoje dobra, autor daje swoją myśl, robotnik daje jego umiejętności; wszyscy mają coś 
do ofiarowania, ale im więcej oni mogą dać tym więcej dostają i im więcej dostają tym 
więcej mają możliwość dać. 

8. Finansista dostaje dużo, ponieważ on daje dużo; on myśli; rzadko jest człowiekiem, który 
pozwala komuś innemu myśleć za niego; chce wiedzieć jak skutki mają zostać 
zabezpieczone; musisz mu to pokazać; kiedy możesz to zrobić to dostarczy sposobów 
dzięki którym setki albo tysiące mogą skorzystać i w proporcji do ich sukcesu on odniesie 
sukces. Morgan, Rockefeller, Carnegie i inni nie wzbogacili się bo stracili pieniądze na 
korzyść innych ludzi; przeciwnie, ponieważ zarobili pieniądze dla innych ludzi to stali się 
najbogatszymi ludźmi w najbogatszym kraju na globie. 

9. Przeciętna osoba jest pozbawiona jakiegokolwiek głębszego myślenia; przyjmuje pomysły 
innych i powtarza je, bardzo podobnie jak papuga; to możemy łatwo zobaczyć kiedy 
zrozumiemy metodę, która jest użyta, by formować opinię publiczną i to uległe 
nastawienie ze strony dużej większości, która wydaje się być doskonale skłonna by 
pozwolić kilku osobom myśleć za nich jest tym co umożliwia niewielu ludziom w wielu 
krajach uzurpować sobie wszystkie kanały władzy i trzymać miliony w 
podporządkowaniu. Twórcze myślenie wymaga uwagi. 

10. Moc uwagi jest nazywana koncentracją; ta moc jest kierowana przez wolę; dla tego 
powodu musimy odmówić koncentrowania się albo myślenia o czymkolwiek poza 
rzeczami, których pragniemy. Wielu stale koncentruje się na smutku, stracie i dysonansie 
każdego rodzaju; ponieważ myśl jest twórcza to ta koncentracja prowadzi do więcej 
straty, więcej smutku i więcej dysonansów. Jak mogłoby być inaczej? Z drugiej strony , 
kiedy spotykamy się z sukcesem, zyskiem, albo jakimś innym pożądanym warunkiem, 
naturalnie koncentrujemy na skutkach tych rzeczy i tym samym tworzymy więcej i to 
znaczy, że dużo prowadzi do więcej. 

11. Jak zrozumienie tej zasady może zostać zutylizowane w biznesowym świecie zostało 
dobrze przekazane przez mojego wspólnika: 

12. „Duch, czymkolwiek jeszcze może albo nie może być, musi zostać rozważony jako Istota 
Świadomości, Substancji Umysłu, rzeczywistość tworząca Myśl. I, ponieważ wszystkie 
pomysły są fazami działalności Świadomości, Umysłu albo Myśli, to znaczy, że w Duchu i 
tylko w nim można znaleźć Ostateczny Fakt, Autentyk czy Pomysł”. 

13. Po przyznaniu tego nie wydaje się sensowne by utrzymywać, że prawdziwe zrozumienie 
Ducha i jego praw manifestacji, byłoby o „najpraktyczniejszej” rzeczy, które „praktyczna” 
osoba może spodziewać się znaleźć? Czy to nie wydaje się oczywiste, że jeżeli 
„praktyczni” ludzie świata mogliby tylko zrozumieć ten fakt to zrobiliby wszystko by 
dostać się do miejsca, gdzie mogliby opanować znajomość duchowych rzeczy i praw? Ci 
ludzie nie są głupcami; oni potrzebują tylko uchwycić ten podstawowy fakt, żeby 
skierować się w stronę tego, co jest istotą wszystkich osiągnięć. 

14. Pozwólcie, że podam Wam konkretny przykład. Znam człowieka w Chicago, którego 
zawsze uważałem za materialistę. On dokonał wielu sukcesów w życiu; jak również miał 
wiele niepowodzeń. Ostatnio kiedy z nim rozmawiałem był praktycznie „zdołowany” w 
porównaniu z jego byłym stanem biznesu. To wyglądało tak jak gdyby on naprawdę 



dotarł do końca swoich możliwości, ponieważ był już w wieku średnim i nowe pomysły 
przychodziły do niego wolniej i mniej często niż w ubiegłych latach. 

15. On powiedział mi, w skrócie: „Wiem, że wszystkie rzeczy, które osiąga się w biznesie są 
skutkiem Myśli; każdy głupiec to wie. Ale teraz wydaję się być pozbawiony myśli i 
dobrych pomysłów. Ale, jeżeli to nauczanie, że „Wszystko jest Umysłem” jest poprawne 
to powinno być możliwe dla osoby, by osiągnąć „bezpośredni kontakt” z Nieskończonym 
Umysłem; i w Nieskończonym Umyśle musi być możliwość wszelkiego rodzaju dobrych 
pomysłów, które to pomysły człowiek mojej odwagi i doświadczenia mógłby wprowadzić 
do praktycznego użycia w biznesowym świecie i osiągnąłby duży sukces w wyniku tego. 
To wygląda dobrze dla mnie i zapoznam się z tym”. 

16. To było kilka lat temu. Pewnego dnia usłyszałem o nim znów. Rozmawiając z 
przyjacielem, powiedziałem: „Co tam słychać u naszego starego przyjaciela X? Czy on 
znowu stanął na nogi?” Przyjaciel spojrzał na mnie ze zdumieniem. „Dlaczego, 
powiedział, „nie wiesz o wielkim sukcesie X? On jest teraz Wielkim Człowiekiem w firmie 
Y” (nazywając koncern, który ma szalony sukces podczas ostatnich osiemnastu miesięcy i 
który teraz dobrze jest rozpoznany, z powodu jego ogłoszeń, od jednego końca kraju do 
drugiego, jak również za granicą). On jest tym człowiekiem, który dostarczył WIELKIEJ 
IDEI temu koncernowi. On osiągnął poziom pół miliona i zbliża się szybko do poziomu 
miliona; wszystko w przestrzeni osiemnastu miesięcy”. Nie łączyłem tego człowieka ze 
wspomnianym przedsięwzięciem; chociaż wiedziałem o tym wspaniałym sukcesie 
omawianego przedsiębiorstwa. Badanie pokazało, że historia jest prawdziwa i, że 
powyższe określone fakty nie są w niczym przesadzone. 

17. Teraz, co myślicie o tym? Dla mnie, to znaczy, że ten człowiek właściwie dokonał 
„bezpośredniego kontaktu” z Nieskończonym Umysłem, Duchem i, znalazłszy to 
uruchomił to dla siebie. On „użył tego w swoim biznesie”. 

18. Brzmi to świętokradztwem albo bluźnierstwem? Mam nadzieję, że nie; nie uważam by 
tak było. Zabierz sugestię Osobowości, albo Potęgi Ludzkiej Natury od pojęcia 
„Nieskończonego” i otrzymasz pojęcie Nieskończonej Obecności/Mocy, Kwintesencji, 
która jest Świadomością i faktycznie w ostateczności Duchem. Jak ten człowiek, też w 
ostateczności, musi być rozważony jako manifestacja Ducha; nie ma niczego 
świętokradzkiego w pomyśle, że on, będąc Duchem, powinien tak zharmonizować siebie 
z jego Początkiem i Źródłem, że byłby w stanie zamanifestować przynajmniej mniejszy 
stopień jego Mocy. Wszyscy z nas to robią mniej czy więcej, kiedy używamy naszych 
umysłów w stronę Twórczej Myśli. Ten człowiek zrobił więcej, on zabrał się do tego w 
intensywnie „praktyczny” sposób. 

19. Nie pytałem go o jego metodę procedury, chociaż zamierzam to zrobić przy pierwszej 
okazji, ale on nie tylko skorzystał z Nieskończonego Zapasu dla pomysłów, które on 
potrzebował (co posiało nasienie jego sukcesu), ale on też użył Twórczej Mocy Myśli w 
konstrukcji dla siebie Idealistycznego Wzoru tego, co on spodziewał się zamanifestować 
w formie materialnej, dodając do niego, zmieniając, ulepszając szczegóły i od czasu do 
czasu przechodząc z ogólnego zarysu do skończonego szczegółu. Osądzam to jako fakty 
tego przypadku, nie tylko z mojej pamięci rozmowy kilka lat temu, ale też ponieważ 
stwierdziłem tę samą rzecz będącą prawdą w przypadku innych wybitnych ludzi, którzy 
zrobili podobną manifestację Twórczej Myśli. 



20. Ci, którzy mogą wzbraniać się przed pomysłem zatrudniania Nieskończonej Mocy by 
pomóc sobie w ich pracy w materialnym świecie, powinni zapamiętać, że jeżeli 
Nieskończony sprzeciwiałby się co najmniej, co do takiej procedury, to rzecz mogłaby 
nigdy nie zdarzyć się. Nieskończony jest w stanie troszczyć się o siebie. 

21. „Duchowość” jest całkowicie „faktyczna”, bardzo „faktyczna”, intensywnie „faktyczna”. 
To uczy nas, że Duch jest Autentykiem, Całą Rzeczą i, że Materia jest tylko plastyczną 
rzeczą, którą Duch jest zdolny tworzyć, modelować, manipulować i kształtować do jego 
woli. Duchowość jest najbardziej „faktyczną” rzeczą w świecie -- tylko naprawdę i 
całkowicie „faktyczna” rzecz, która jest! 

22. W tym tygodniu koncentruj się na fakcie, że człowiek nie jest ciałem z duchem, ale 
duchem z ciałem i, że to jest z tego powodu, że jego pragnienia są niezdolne do jakiejś 
trwałej satysfakcji w czymś nie duchowym. Pieniądze są dlatego bezwartościowe, chyba, 
że spowodują warunki, których pragniemy i te warunki są koniecznie harmonijne. 
Harmonijne warunki wymagają dostatecznych zasobów, gdyby pojawił się brak a my 
powinniśmy zrozumieć, że pomysłem albo duszą pieniędzy jest usługa i gdy myśl 
przybierze formę, kanały zapasów będą otworzone i będziesz miał satysfakcję wiedzy, że 
duchowe metody są całkowicie praktyczne. 

Odkryliśmy, że zamierzone, uporządkowane myślenie dla jakiegoś celu doprowadza ten cel 
do ustalonej formy, żebyśmy mogli być całkowicie pewni skutku naszego dynamicznego 

eksperymentu. 

Francis Larimer Warner 

Część 23.  Pytania i odpowiedzi.  

1. Co jest pierwszym prawem sukcesu? Usługa. 

2. Jak możemy najlepiej spełniać usługę? Mieć otwarty umysł; być zainteresowanymi drogą 
do celu a nie celem, dążeniem do celu raczej niż posiadaniem. 

3. Jaki jest skutek samolubnej myśli? Ona zawiera zarazki rozkładu. 

4. Jak nasz największy sukces będzie osiągnięty? Przez rozpoznanie faktu, że jest tak samo 
niezbędne by dawać jak i otrzymywać. 

5. Dlaczego finansiści często osiągają wielki sukces? Ponieważ myślą samodzielnie. 

6. Dlaczego większość w każdym kraju pozostaje uległa i widocznie skłania się być 
narzędziami niewielu? Ponieważ pozwolili by niewielu myślało za nich. 

7. Co jest skutkiem koncentrowania się na smutku i stracie? Więcej smutku i więcej straty. 

8. Co jest skutkiem koncentrowania się na zysku? Więcej zysku. 

9. Jest ta zasada użyta w biznesowym świecie? To jest jedyna zasada, która zawsze jest 
użyta, albo kiedykolwiek może zostać użyta; nie ma żadnej innej zasady. Fakt, że może 
być użyta nieświadomie nie zmienia sytuacji. 

10. Jakie jest praktyczne zastosowanie tej zasady? Fakt, że sukces jest skutkiem nie przyczyną 
i, jeżeli życzymy zabezpieczyć skutek musimy stwierdzić przyczynę, albo pomysł albo myśl 
przez co skutek jest utworzony. 

Wykarm swój umysł wielkimi myślami; uwierzenie w bohaterstwo robi bohaterów. 



Disraeli 

SUK – Część 24 

W załączeniu Dwudziesty Czwarty i ostatni odcinek kursu. 

Jeżeli praktykowałeś każde z proponowanych uprzednio ćwiczeń chociaż przez kilka minut 
każdego dnia to już wiesz, że możesz otrzymać w życiu dokładnie to czego pragniesz i 
prawdopodobnie zgodzisz się, że: „Myśl jest wręcz oszałamiająca, tak ogromna, tak 
uchwytna, tak określona, tak sensowna i tak użyteczna”. 

Owoce tej wiedzy są, jak i były, prezentem od Boga; to jest „prawda”, która uwalnia ludzi, nie 
tylko wolna od każdego braku i ograniczenia, ale wolna od smutku, niepokoju i trosk i czyż 
nie jest cudownie rozumieć, że to prawo nie jest zależne od osoby, że jest wszystko jedno jaki 
może być Twój nawyk myślenia, gdyż droga została przygotowana. 

Jeżeli jesteś religijnym to największy religijny nauczyciel, którego kiedykolwiek świat znał 
uczynił tę drogę tak prostą, że wszyscy mogą nią iść. Jeżeli Twoje umysłowe nastawienie 
preferuje nauki fizyczne to prawo będzie działało z matematyczną pewnością. Jeżeli jesteś 
skłonny by być filozoficznym to Plato albo Emmerson może być Twoim nauczycielem, ale we 
wszystkich przypadkach możesz dotrzeć do stopnia mocy, dla której jest niemożliwe 
wyznaczenie jakiegokolwiek ograniczenia. 

Zrozumienie tej zasady jest sekretem, który starożytni Alchemicy na próżno szukali, ponieważ 
wyjaśnia jak złoto w umyśle może zostać przemienione w złoto w sercu i w ręku. 

1. Kiedy jedni naukowcy najpierw postawili Słońce w centrum Słonecznego Systemu i kazali 
ziemi kręcić się dookoła tego słońca zaskoczenie i konsternacja były ogromne. Cały 
pomysł musiał być najwyraźniej fałszywy przecież nic nie było pewniejsze niż ruch Słońca 
przez niebo i każdy widział jak zachodzi za wzgórzami i zatapia się w morzu; pozostali 
uczeni wściekli się i odrzucili pomysł jako absurdalny. 

2. Mówimy o dzwonie jako „ciele wydającym dźwięk”, ale wiemy, że dzwon, co może zrobić 
to wytworzyć wibracje w powietrzu. Kiedy te wibracje zbliżają się do tempa szesnastu na 
sekundę to powodują dźwięk, który zostanie usłyszany w umyśle. Jest też możliwe dla 
umysłu usłyszeć wibracje, aż do tempa 38000 wibracji na sekundę. Kiedy ta liczba 
wzrasta powyżej wszystko jest znów ciszą; a więc wiemy, że dźwięk nie jest w dzwonie a 
jest w naszym własnym umyśle. 

3. Mówimy i nawet myślimy o Słońcu jako „dającym światło”. Ale wiemy, że ono po prostu 
wysyła energię, która produkuje wibracje w eterze w tempie czterystu bilionów na 
sekundę, powodując coś co jest nazywane falami światła, a więc wiemy, że to co 
nazywamy światłem jest po prostu formą energii i, że jedyne światło, które istnieje to 
uczucie w umyśle w wyniku ruchu fal. Kiedy liczba wibracji rośnie światło zmienia kolor, 
każda zmiana w kolorze spowodowana jest przez krótsze i szybsze wibracje; a więc jeśli 
mówimy o róży jako czerwonej, o trawie jako zielonej, albo o niebie jako niebieskim, 
wiemy, że kolory istnieją tylko w naszych umysłach a uczucia są doświadczane przez nas 
jako skutek wibracji fal światła. Kiedy wibracje są zmniejszone poniżej czterystu bilionów 
na sekundę to już nie oddziałują na nas jako światło, ale doświadczamy uczucia gorąca. 
To dlatego jest oczywiste, że nie możemy polegać na ewidencji zmysłów odnośnie 
rzeczywistości rzeczy; jeżeli tak by było to powinniśmy wierzyć, że słońce się porusza, że 



świat jest płaski a nie kulisty, że gwiazdy są tylko kawałkami światła a nie ogromnymi 
słońcami. 

4. W takim razie cały zasięg teorii i praktyki każdego systemu metafizyki polega na znaniu 
Prawdy dotyczącej siebie i świata w którym żyjesz; w wiedzy, że żeby wyrazić harmonię 
musisz myśleć harmonię; żeby wyrazić zdrowie musisz myśleć zdrowie; i żeby wyrazić 
obfitość musisz myśleć obfitość; aby to zrobić musisz odwrócić ewidencję zmysłów. 

5. Kiedy dowiadujesz się, że każda forma choroby, braku i ograniczenia jest po prostu 
skutkiem niewłaściwego myślenia, musisz znać „Prawdę, która Cię uwalnia”. Zobaczysz 
jak góry mogą zostać usunięte. Jeżeli te góry składają się tylko z wątpliwości, lęku, 
niedowierzania albo innych form zniechęcania, one są kompletnie nieprawdziwe i 
powinny nie tylko zostać usunięte ale „wyrzucone do morza”. 

6. Twoja prawdziwa praca polega na przekonywaniu samego siebie o prawdzie tych 
stwierdzeń. Jeśli odniosłeś w tym sukces to nie będziesz miał żadnej trudności w 
myśleniu „prawdy” a jak zostało pokazane, prawda zawiera ważną zasadę i manifestuje 
siebie. 

7. Ci, którzy leczą choroby umysłowymi metodami poznali tę prawdę, demonstrują to 
codziennie w ich życiu i życiu innych. Wiedzą, że życie, zdrowie i obfitość są 
Wszechobecne, napełniają całą przestrzeń, i wiedzą, że ci, którzy zezwalają 
zamanifestować się chorobie albo brakom jakiegoś rodzaju jeszcze nie zrozumieli tego 
wielkiego prawa. 

8. Ponieważ wszystkie warunki są kreacjami myśli i dlatego są całkowicie umysłowe, a więc 
choroba i brak też są po prostu umysłowymi warunkami, co do których osoba nie 
spostrzega prawdy; jak tylko błąd jest usunięty tak i warunek jest usunięty. 

9. Metodą usuwania tego błędu jest wejść w Ciszę i znać Prawdę; ponieważ wszystkie 
umysły są jednym umysłem, możesz zrobić to dla siebie albo dla kogoś innego. Jeżeli 
nauczyłeś się formować umysłowe obrazy upragnionych warunków to będzie to 
najłatwiejszą i najszybszą drogą do pewnych skutków; jeżeli nie, skutki mogą zostać 
dokonane przez rozumowanie, przez proces przekonania siebie całkowicie o prawdzie 
Twojego stwierdzenia. 

10. Pamiętaj, że to jest jedno z najtrudniejszych ale również cudownych stwierdzeń do 
uchwycenia, zapamiętaj, że obojętnie jak jest to trudne, obojętnie gdzie to jest, obojętnie 
kto jest tym dotknięty, to nie masz innego pacjenta tylko siebie; nie musisz nic więcej 
tylko przekonać siebie o prawdzie, którą pragniesz widzieć zamanifestowaną. 

11. To jest dokładne naukowe stwierdzenie zgodne z każdym istniejącym systemem 
Metafizyki i żadne trwałe skutki nie były kiedykolwiek uzyskane inną drogą. 

12. Każda forma koncentracji, tworząc Umysłowe Obrazy, Rozumowanie i Autosugestię są 
wszystkie po prostu metodami, które umożliwiają Tobie zrozumieć Prawdę. 

13. Jeżeli pragniesz pomóc komuś, zniszczyć jakąś formę braku, ograniczenia albo błędu, 
poprawną metodą nie jest myśleć o osobie, której chciałbyś pomóc; zamiar, by pomóc jej 
jest całkowicie dostateczny, ponieważ to stawia Ciebie w umysłowym kontakcie z tą 
osobą. Następnie wyprowadź ze swego umysłu każdą wiarę w brak, ograniczenie, 
chorobę, niebezpieczeństwo, trudności albo cokolwiek co mogłoby być problemem. Jak 
tylko odniesiesz w tym sukces to skutek będzie dokonany i osoba będzie wolna. 



14. Ale zapamiętaj, że myśl jest twórcza i w konsekwencji zawsze, gdy pozwalasz Twojej 
myśli spocząć na jakimś nieharmonijnym warunku to musisz zrozumieć, że te warunki są 
co prawda widoczne, ale nie mają żadnej rzeczywistości, że duch jest jedyną 
rzeczywistością i, że on nie może być w żadnym stopniu niedoskonały. 

15. Wszystkie myśli są formą energii, tempem wibracji, ale myśl o Prawdzie jest najwyższym 
znanym tempem wibracji i w konsekwencji niszczy każdą formę błędu dokładnie tą samą 
drogą, którą światło niszczy ciemność; żadna forma błędu nie może zaistnieć kiedy 
ukazuje się Prawda; w ten sposób cała Twoja umysłowa praca polega na zrozumieniu 
Prawdy. To umożliwi Tobie pokonać każdą formę i rodzaj braku, ograniczenia albo 
choroby. 

16. Nie musimy (nie możemy) rozumieć prawdy ze świata zewnątrz; świat zewnętrzny jest 
względny; Prawda jest absolutna. Musimy dlatego znaleźć ją w „świecie wewnątrz”. 

17. By szkolić umysł, by zobaczyć tylko Prawdę, znaczy wyrazić tylko prawdziwe warunki. 
Nasza zdolność by to zrobić będzie znakiem pokazującym postęp jaki robimy. 

18. Absolutną prawdą jest, że „Ja” jest doskonałe i kompletne; prawdziwe „Ja” jest duchowe 
i dlatego nie może nigdy być mniej niż tylko doskonałe; nie może nigdy mieć jakiegoś 
braku, ograniczenia, albo choroby. Błysk geniusza nie ma początku w molekularnym 
ruchu mózgu; to jest zainspirowane przez ego, duchowe „Ja”, które jest jednością z 
Uniwersalnym Umysłem a to nasza zdolność rozpoznania tej Jedności jest przyczyną 
wszystkiej inspiracji, wszystkiego geniuszu. Te skutki docierają daleko i wywierają efekt 
na przyszłe pokolenia; one są pochodniami oznaczającymi ścieżkę, którą idą miliony. 

19. Prawda nie jest efektem logicznego treningu albo eksperymentowania, albo nawet 
obserwacji; to jest produkt rozwiniętej świadomości. Prawda w Cezarze, manifestuje się 
w postawie Cezara, w jego życiu i jego działaniu; jego wpływie na społeczne formy i 
postęp. Twoje życie, Twoje działania i Twój wpływ w świecie będą zależały od stopnia 
prawdy, którą masz możliwość spostrzec, ponieważ prawda nie zamanifestuje się w 
głoszonych credo, ale w działaniu. 

20. Prawda manifestuje się w charakterze a charakter człowieka powinien być interpretacją 
jego religii, albo tego co dla niego jest prawdą i to odnajdzie się w charakterze jaki 
posiada. Jeżeli człowiek narzeka na swój los to jest niesprawiedliwy sam dla siebie, gdyż 
w rzeczywistości musi zaprzeczać racjonalną prawdę, chociaż jest ona oczywista i 
niezbita. 

21. Nasze środowisko i niezliczone okoliczności i wypadki w naszym życiu już istnieją w 
podświadomej osobowości, która przyciąga umysłowy i fizyczny materiał, który jest 
odpowiedni do jego natury. W ten sposób nasza przyszłość jest określona przez naszą 
teraźniejszość i, jeżeli spostrzegamy oczywistą niesprawiedliwość w jakiejś cesze albo 
fazie naszego osobistego życia, musimy spojrzeć na to by zrozumieć przyczynę, 
spróbować odkryć umysłowy fakt, który jest odpowiedzialny za tę zewnętrzną 
manifestację. 

22. To jest ta prawda, która powoduje, że jesteś „uwolniony” a świadoma znajomość tej 
prawdy umożliwi Tobie pokonać każdą trudność. 

23. Warunki, z którymi zapoznajesz się w „świecie zewnątrz” są niezmiennie skutkami 
warunków panujących w „świecie wewnątrz” i dlatego są realizowane z naukową 



dokładnością. Utrzymując więc doskonały ideał w umyśle możesz spowodować idealne 
warunki w swoim środowisku. 

24. Jeżeli widzisz tylko niekompletne, wadliwe, zależne od czegoś, ograniczone warunki to te 
warunki zamanifestują się w Twoim życiu; ale, jeżeli szkolisz swój umysł by zobaczyć i 
zrozumieć duchowe ego, „Ja”, które jest zawsze doskonałe i kompletne, harmonijne; 
tylko korzystne dla zdrowia i zdrowe warunki będą zamanifestowane. 

25. Jeśli myśl jest twórcza a prawda jest najwyższą i najdoskonalszą myślą, którą ktokolwiek 
może myśleć, to jest oczywiste, że myślenie prawdy jest tworzeniem tego co jest 
prawdziwe i to jest znów oczywiste, że kiedy prawda zaistnieje to fałsz musi zniknąć. 

26. Uniwersalny Umysł jest całością wszystkich umysłów, które istnieją. Duch jest Umysłem, 
ponieważ duch jest inteligentny. Słowa są dlatego synonimiczne. 

27. Trudność, z którą musisz walczyć to zrozumienie, że umysł nie jest indywidualny – jest 
wszechobecny - istnieje wszędzie. Inaczej mówiąc, nie ma takiego miejsca, gdzie jego nie 
ma i dlatego jest Uniwersalny. 

28. Ludzie, dotychczas, ogólnie używali słowa „Bóg” by wskazać tę Uniwersalną, twórczą 
zasadę; ale słowo „Bóg” nie przekazuje właściwego znaczenia. Większość ludzi rozumie 
to słowo jako coś na zewnątrz siebie; kiedy dokładnie przeciwieństwo jest faktem. To jest 
nasze życie. Bez tego bylibyśmy martwi, przestalibyśmy istnieć. W sekundzie, gdy duch 
opuszcza jesteśmy nic. Dlatego, duch jest naprawdę, tam jest wszystko z nas. 

29. Teraz, jedyną cechą, którą posiada duch jest moc myślenia. Myśl musi być twórcza bo 
duch jest twórczy. Ta twórcza moc jest bezosobowa i Twoja zdolność myślenia jest Twoją 
zdolnością kontrolowania jej i wykorzystania dla korzyści swoich i innych. 

30. Kiedy prawda tego stwierdzenia jest zrozumiana i jest doceniona, wejdziesz w posiadanie 
Uniwersalnego Klucza, ale zapamiętaj, że tylko ci, którzy są wystarczająco mądrzy by 
zrozumieć, posiadający wystarczająco szerokie spojrzenie by ocenić dowody, twardzi 
wystarczająco by pójść za ich własnym osądem i silni wystarczająco by ponieść 
wymaganą ofiarę, mogą w to wejść i uczestniczyć. 

31. W tym tygodniu, spróbuj zrozumieć, że to jest naprawdę cudowny świat w którym 
żyjemy, że jesteś cudowną istotą, że wielu budzi się do wiedzy Prawdy i tak szybko jak się 
obudzą i wejdą w wiedzę o „rzeczach, które zostały dla nich przygotowane” to także 
uświadomią sobie, że, „Oko nie widziało ani ucho nie słyszało i nie weszło też do ludzkich 
serc”, są wspaniałości, które istnieją dla tych, którzy znajdą się w Ziemi Obiecanej. Oni 
przeszli przez rzekę osądu i przybyli do punktu rozróżnienia między prawdą i fałszem i 
odkryli, że wszystko czego oni kiedykolwiek chcieli albo o czym śnili to było tylko słabe 
pojęcie oszałamiającej rzeczywistości. 

Chociaż dziedziczenie hektarów może być zapisane w testamencie to 
dziedziczenie wiedzy i mądrości nie. Bogaty człowiek może zapłacić 

innym za pracę dla niego, ale jest niemożliwe, by ktoś myślał za niego 
albo nabycie jakiegoś rodzaju samo-kultury. 

S. Smiles 

Część 24. Pytania i odpowiedzi. 



1. Na jakiej zasadzie polega teoria i praktyka każdego systemu Metafizyki? Na znajomości 
„Prawdy” dotyczącej Ciebie i świata w którym żyjesz. 

2. Co jest tą „Prawdą” dotyczącą Ciebie? Prawdziwy „Ja” albo ego jest duchowe i dlatego 
nie może nie być doskonałe. 

3. Co jest metodą niszczenia jakiejś formy błędu? Całkowicie przekonać siebie o „Prawdzie” 
dotyczącej warunku, który życzysz sobie widzieć zamanifestowany. 

4. Czy możemy to zrobić dla innych? Uniwersalny Umysł w który „żyjemy i poruszamy się i 
jesteśmy” jest jeden i niepodzielny i dlatego by pomóc innym musimy wpierw pomóc 
sobie. 

5. Co to jest Uniwersalny Umysł? Całość wszystkich istniejących umysłów. 

6. Gdzie jest Uniwersalny Umysł? Uniwersalny Umysł jest wszechobecny, istnieje wszędzie. 
Nie ma takiego miejsca, gdzie go nie ma. On jest dlatego również w nas. To jest „Świat 
Wewnątrz”. To jest nasz duch, nasze życie. 

7. Jaka jest natura Uniwersalnego Umysłu? Jest duchowa i w konsekwencji twórcza. Szuka 
by wyrazić siebie w formie. 

8. Jak możemy mieć wpływ na Uniwersalny Umysł? Nasza zdolność myślenia jest naszą 
zdolnością kontrolowania go i wykorzystania dla korzyści swoich i innych. 

9. Co to jest myślenie? Jasna, decydująca, spokojna, zamierzona, trwała myśl z określonym 
celem w widoku. 

10. Co będzie skutkiem? Też będziesz w stanie powiedzieć, „To nie ja kto to robi, ale 
„Ojciec”, który jest we mnie, On to robi”. Dowiesz się, że „Ojciec” jest Uniwersalnym 
Umysłem i, że On robi naprawdę i naprawdę mieszka w Tobie, inaczej mówiąc, dowiesz 
się, że cudowne obietnice pokazane w Biblii są faktem, a nie fikcją i mogą zostać 
zademonstrowane przez każdego mającego dostateczne zrozumienie. 

Świątynie mają ich święte obrazy i widzimy jak to zawsze wpływa na wielką 
część ludzkości; ale tak naprawdę te idee i obrazy w umysłach ludzi są 

niewidocznymi mocami, które ciągle nimi rządzą; i wobec nich wszyscy 
deklarują powszechnie gotowość uległości. 

Jonathan Edwards 

 


