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Tato verze Kurzu zázraků je převzata z edice Billa Thetforda. Běžně se jí 

říká "třpytivé" vydání kvůli třpytkám na obálce knihy. Je také známá 

jako Thetfordova redakce nebo verze Hugha Lynna Cayceho. 

The Borderland, INC, známá také jako The Borderland Foundation, je 

veřejná charitativní organizace. 

Předtím, než se stal veřejnou charitativní organizací, byl Borderland 

aktivním centrem v Quincy, Massachusetts, USA, kde se lidé scházeli, 

aby studovali Kurz zázraků a vzájemně se podíleli na učení a uplatňování 

principů, aby si navzájem přinášeli zkušenosti, které Kurz zázraků nabízí 

prostřednictvím teoretického rámce v TEXTU a uplatňování lekcí podle 

návodu v PRACOVNÍ KNIZE. 

V roce 2011 se nadace změnila na vládou schválenou veřejnou charitativní 

organizaci, aby mohla vydat třetí a čtvrtý dotisk Sparklyho vydání Kurzu 

zázraků. 

První dva výtisky Jiskřivého vydání Kurzu zázraků byly vytištěny v 

Austrálii Thetfordovou nadací, která byla založena jako trust ve státě 

Queensland za účelem distribuce původního vydání Kurzu zázraků, jehož 

autorem je Bill Thetford. Název nadace byl zvolen záměrně, aby se 

ocenil Billův přínos, když se ujal role editora původního přepsaného 

materiálu, a jeho ochota věrně plnit svěřený úkol, jak mu to nařídil autor, 

Kristova mysl Ježíše Nazaretského prostřednictvím písařky Kurzu zázraků 

Helen Schucmanové. 

Veškerý výtěžek z distribuce a prodeje této knihy bude použit na 

podporu VIZE nadace The Borderland Foundation, která chce 

v y t v o ř i t  soběstačný a soběstačný nástroj, který umožní, aby bylo 

jiskřivé vydání Kurzu zázraků dostupné všem, kterým je určeno, bez 

ohledu na finanční, sociální nebo geografické podmínky. 
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PŘEDMLUVA 

 
 

"Je to slovo Boží, které má být svaté navěky..." 

"Tentokrát nedojde k žádnému selhání, ztrátě pravdy, 

nedorozumění ani zkreslení. 

Budu řídit její růst, až se dostane z papíru, na kterém byla 

napsána, do srdcí, kterým byla určena. " (Zvláštní 

poselství 31. 12. 1975) 
 

V úvodu tohoto vydání Kurzu zázraků potvrzujeme, že jsme si 

uvědomili pravdivost slov, která nám byla řečena prostřednictvím 

Helen Schucmanové jako slova Ježíše, "Cesty, Pravdy a Života". 

Vám a všem našim bratrům nabízíme toto vydání jeho Kurzu zázraků. 

Úkolem editace, tedy rozhodování o tom, který materiál bude z 

původního diktátu vyřazen a který bude zahrnut do publikované verze, 

byl pověřen doktor William ("Bill") Thetford.Úprava zde použitého 

TEXTU je Billova, jak mu to nařídil Ježíš.Pracovní příručka a Příručka 

pro učitele jsou tak blízko neupravené generaci "psaného" diktátu od 

Ježíše k Heleně, jak je nám v současné době k dispozici. 

Stejně tak psaní velkých písmen a pomlček u některých slov, stejně jako 

používání závorek a interpunkce, zůstává v souladu se stylem, jak je 

popsán ve zdrojovém materiálu. 

Uznáváme a ctíme původní záměr našeho Spasitele Ježíše být znám jako 

autor, přičemž Helena je "pouhým" písařem, jehož jméno nemá být 

spojováno s autorstvím, ale s ochotou naslouchat jeho hlasu a dělat si 

poznámky. 

"Nepokoušejte se porušit Boží autorská 

práva, protože pouze Jeho autorství může 

kopírovat." (Urtext - 11. 12. 1965) 

Kéž je to pro vás, jako je to TEĎ pro nás, otevření vaší mysli. 

a srdce Boží lásce. S Jeho láskou a vděčností děkujeme všem, kteří se 

podíleli na tom, že toto vydání Kurzu zázraků je k dispozici. 

A nyní naše poděkování všem. Kéž si uvědomíte, že Boží pokoj je věčně 

váš a přebývá ve vás již nyní, a kéž v tomto uvědomění poznáte nebeské 

království, v němž jste vždy byli doma. 

Bůh nám všem žehnej! 
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V E Ř E J N É P O D P O R Y " S  N O T Y  

 

Od září do začátku prosince 1975 psala Helen část Kurzu zázraků, která 

byla až do tohoto vydání známá jako "Objasnění pojmů" a byla 

považována za "dodatek". 

Pro toto písemné podání Ježíšovy MYSLI byla zařazena do oddílu 

nazvaného PŘEDMLUVA a je jednoduše nadepsána POUŽITÍ 

TERMÍNŮ, což odpovídá původnímu nadpisu diktátu a zachovává styl 

jeho sepsání. 

Pokud se vám zdá naše umístění POUŽITÍ PODMÍNEK nevhodné, 

prosíme vás o odpuštění. Přesto, že jsme byli v tomto směru vedeni, 

modlíme se, aby vám seznámení s tímto "povinným kurzem" a jeho 

aplikace umožnily pochopit tuto zdánlivou volnost. 

V tomto vydání Kurzu zázraků si také všimněte, že jsme obnovili pojem 

"duše", který první vydavatel Kurzu zázraků původně považoval za příliš 

kontroverzní. Tím se mu vrací prominentní postavení, které původně 

zaujímal v lexikonu porozumění, když Kurz zázraků původně poskytl Helen 

a Billovi jako pomůcku sám Ježíš. 

Při čtení tohoto mistrovského díla pochopíte, že pojem "duše" není pro 

Ježíše vůbec kontroverzní. Označuje to, co je ve skutečnosti nekonečně 

bohaté, věčně vitální a zcela úplné. Zdánlivá kontroverze způsobená 

používáním termínu "Duše" může být pouze v mysli rozdělené proti sobě 

a neuvědomující si svou SKUTEČNOST. 
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P R E F A C E 

 

t  e u se na te  rm ů 

 
Nejedná se o kurz teoretické filozofie ani o přesnou terminologii v 

souvislosti s původem. Zabývá se pouze Usmířením neboli nápravou 

vnímání.Prostředkem Usmíření je odpuštění. Struktura "individuálního 

vědomí" je v podstatě irelevantní, protože se jedná o pojem představující 

"prvotní chybu" nebo "prvotní hřích". studium samotné chyby nevede k 

nápravě, pokud se vám skutečně podaří chybu přehlédnout. A právě k 

tomuto procesu přehlížení kurz směřuje. 

Všechny termíny jsou potenciálně kontroverzní a ti, kdo hledají 

kontroverzi, ji najdou.Ale ti, kdo hledají vysvětlení, ho také najdou. Musí 

však být ochotni kontroverzi přehlížet a uvědomit si, že je to obrana proti 

pravdě v podobě zdržovacího manévru. Teologické úvahy jako takové 

jsou nutně kontroverzní, protože závisí na víře, a proto mohou být přijaty 

nebo odmítnuty. Univerzální teologie je nemožná, ale univerzální 

zkušenost je nejen možná, ale i nutná. Právě k této zkušenosti směřuje 

tento kurz. Jedině zde se konzistence stává možnou, protože jedině zde 

končí nejistota. 

Tento kurz zůstává v rámci ega, kde je to potřeba. Nezabývá se tím, 

co je za hranicí všech chyb, protože je plánován pouze proto, aby k němu 

určil směr. Proto používá slova, která jsou symbolická a nemohou 

vyjádřit to, co leží za symboly. Vždy je to ego, které se ptá, protože je to 

pouze ego, které pochybuje. Kurz pouze dává další Odpověď, jakmile 

byla otázka vznesena. Tato Odpověď se však nesnaží uchýlit k 

vynalézavosti nebo důmyslu, to jsou atributy ega. Kurz je jednoduchý. Má 

jedinou funkci a jediný cíl. Jen v tom zůstává zcela konzistentní, protože 

jen to může být konzistentní. 

Ego bude vyžadovat mnoho odpovědí, které tento kurz nedává. Ego 

se může ptát: "Jak se stalo nemožné?", "K čemu se stalo nemožné?" a 

může se ptát v mnoha podobách.Přesto neexistuje žádná odpověď, pouze 

zkušenost. Hledejte jen tu a nenechte se zdržovat teologií. 

Všimněte si, že důraz na strukturální otázky je v kurzu kladen 

krátce a brzy. Poté a záhy odpadá, aby uvolnil místo ústřednímu učivu. 

Protože jste však požádali o vysvětlení, uvádíme některé z používaných 

pojmů: 

Termín "mysl" se používá pro označení aktivačního činitele ducha, 

který dodává tvůrčí energii.Pokud je tento termín psán s velkým 

písmenem, odkazuje na Boha nebo Krista (tj. Boží mysl nebo Kristova 

mysl). 

Duch je Boží myšlenka, kterou stvořil jako sebe sama. 



vi  

Termín 

"duše" se nepoužívá s výjimkou přímých biblických citací, protože je 

velmi kontroverzní. Bylo by však ekvivalentem slova "duch". 

Duch je jediný Boží Syn neboli Kristus. V tomto světě, protože mysl je 

rozpolcená, se Boží Synové zdají být odděleni. Ani jejich mysl se nezdá 

být spojená. V tomto iluzorním stavu se pojem "individuální mysl" zdá 

být smysluplný. Proto je v kurzu popisována, jako by měla dvě části: 

ducha a ego. Duch je ta část, která je stále ve spojení s Bohem 

prostřednictvím Ducha svatého, který v této části přebývá, ale vidí i tu 

druhou. Je třeba si uvědomit, že "Duše", která je od Boha, je ve své 

podstatě věčná a nikdy se nenarodila, takže nemůže zemřít. 

Druhá část mysli je zcela iluzorní a vytváří pouze iluze. Duch si 

zachovává tvůrčí potenciál, ale jeho Vůle, která je Boží, jako by byla 

uvězněna, zatímco mysl není sjednocena. Tvoření pokračuje bez 

omezení, protože to je Vůle Boží. Tato Vůle je vždy sjednocená, a proto 

nemá v tomto světě žádný význam. Nemá žádný protiklad ani stupně. 

Mysl může být správná nebo nesprávná, záleží na hlasu, kterému 

naslouchá. "Správně smýšlející" naslouchá Duchu svatému, odpouští světu a 

skrze Kristovo vidění vidí skutečný svět na svém místě. to je poslední vidění, 

poslední vnímání, stav, v němž Bůh sám činí poslední krok. Zde společně 

končí čas a iluze. "Špatné smýšlení" naslouchá egu a vytváří iluze; 

vnímá hřích a ospravedlňuje hněv a vidí vinu, nemoc a smrt jako 

skutečné. Tento svět i skutečný svět jsou iluze, protože "správně 

smýšlející" pouze přehlíží nebo odpouští to, co se nikdy nestalo. Není to 

tedy "Jednomyslnost" Krista. 

Mysl, jejíž vůle je jednotná s Boží. 

Jedinou zbývající svobodou v tomto světě je svoboda volby; vždy 

mezi dvěma možnostmi nebo dvěma hlasy. Vůle se na vnímání nepodílí 

na žádné úrovni a nemá s volbou nic společného. Vědomí je receptivní 

mechanismus, který přijímá zprávy shora nebo zdola; od Ducha svatého 

nebo od ega. Vědomí má úrovně a vědomí se může poměrně výrazně měnit, 

ale nemůže překročit oblast vnímání. Na nejvyšší úrovni si uvědomuje 

skutečný svět a lze ho k tomu stále více trénovat. Avšak právě 

skutečnost, že má úrovně a může být trénováno, ukazuje, že vědomí 

nemůže dosáhnout poznání. 

Iluze nevydrží. Jejich smrt je jistá, a jen ta je v jejich světě jistá. 

Proto je to svět ega. Co je ego? Pouze sen o tom, čím skutečně jste. 

Myšlenka, že jste mimo svého Stvořitele, a přání být tím, co On 

nestvořil. Je to věc šílenství, vůbec ne realita. jméno pro bezejmennost, to 

je vše, co je. symbol nemožnosti; volba pro možnosti, které neexistují. 

Říkáme tomu tak proto, abychom pochopili, že to není nic jiného než 

prastará myšlenka, že to, co je stvořeno, má nesmrtelnost. Ale co z toho 

může vzejít jiného než sen, který jako všechny sny může pouze zemřít? 

Co je to ego? Nicota, ale v podobě, která se jako něco jeví. Na 
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ve světě formy nelze popřít ego, protože jen ono se zdá být skutečné. Jak 

by mohl Boží Syn, jak ho stvořil, setrvávat ve formě nebo ve světě 

formy? Kdo jiný vás žádá, abyste definovali ego a vysvětlili, jak může 

vzniknout, než ten, kdo si myslí, že je skutečné, a snaží se definicí zajistit, 

aby jeho iluzorní povaha byla skryta za slovy, která ji zdánlivě činí 

takovou. pro lež neexistuje definice, která by sloužila k tomu, aby byla 

pravdivá. Stejně tak nemůže existovat pravda, kterou by lež účinně 

zakrývala. 

Neskutečnost ega nelze popřít slovy, ani není jasný jeho význam, 

protože se zdá, že jeho podstata má formu.Kdo může definovat 

nedefinovatelné? A přece i zde existuje odpověď. Nemůžeme skutečně 

vytvořit definici toho, co ego je, ale můžeme říci, co není. A to se nám 

ukazuje s naprostou jasností. Právě z toho odvozujeme vše, čím ego je. 

Podívejte se na jeho opak a uvidíte jedinou smysluplnou odpověď. 

Protiklad ega v každém ohledu - co do původu, účinku i následku - 

nazýváme zázrakem.A zde nacházíme vše, co na světě není ego. Zde je 

opak ega a jen zde se díváme na to, co bylo ego. Neboť zde vidíme vše, 

co se zdálo, že dělá, a příčina a její následky musí být stále jedno. Tam, 

kde byla tma, nyní vidíme světlo. Čím bylo ego? Co byla tma. kde bylo 

ego? Kde byla tma. 

Jaký je nyní a kde ho lze najít? Nic a nikde. Nyní přišlo světlo. Jeho 

opak zmizel beze stopy.Tam, kde bylo zlo, je nyní svatost.Co je ego? Co 

bylo zlo. kde je ego? Ve zlém snu, který se ale zdál být skutečný, když 

jste ho snili. Tam, kde bylo ukřižování, stojí Boží Syn. Co je ego? Kdo 

má potřebu se ptát? Kde je ego? Kdo má potřebu hledat iluzi, když sny 

jsou pryč? 

Co je to zázrak? Také sen. Ale podívejte se na všechny aspekty 

tohoto snu a už nikdy nebudete pochybovat. Podívejte se na laskavý svět, 

který se před vámi rozprostírá, když kráčíte v laskavosti. Podívej se na 

pomocníky na celé cestě, kterou putuješ, šťastný v naději na nebe a 

jistotu míru. A podívej se také na okamžik na to, co jsi nakonec zanechal 

za sebou a konečně minul. To bylo ego - všechna ta krutá nenávist, 

potřeba pomsty a výkřiky bolesti, strach ze smrti a touha zabíjet, iluze 

bez bratra a já, které se zdálo být osamocené v celém vesmíru. 

Tento hrozný omyl o sobě samém zázrak napravuje tak jemně, jako 

milující matka zpívá svému dítěti, aby si odpočinulo. Není to píseň, 

jakou bys chtěl slyšet? Neodpověděla by na všechno, na co ses chtěl 

zeptat, a dokonce by ta otázka ztratila smysl? Tvé otázky nemají žádnou 

odpověď, protože jsou stvořeny k utišení Božího hlasu,který se každého 

ptá na jedinou otázku: "Jsi už připraven mi pomoci zachránit svět?". 

Ptejte se místo toho, co je ego, a uvidíte, jak náhlý jas zakryje svět, který 

ego vytvořilo. Žádný zázrak nyní není nikomu zatajen. svět je zachráněn 

před tím, co jste si mysleli, že je. 
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byl. A to, co je, je zcela bez poskvrny a zcela čisté. 

Zázrak odpouští, ego zatracuje. Ani jedno, ani druhé není třeba 

definovat jinak než takto. Mohla by však být definice jistější nebo více v 

souladu s tím, co žádá spása? Problém a odpověď zde leží pohromadě, a 

když se konečně setkaly, volba je jasná. Kdo si vybere peklo, když je 

rozpoznáno? A kdo by nešel ještě chvíli dál, když je mu dáno pochopit, 

že cesta je krátká a cílem je nebe? 

Odpuštění je pro Boha a k Bohu, ale ne od něj. Je nemožné myslet 

na něco, co stvořil a co by potřebovalo odpuštění. Odpuštění je tedy 

iluzí, ale vzhledem ke svému účelu, který má Duch svatý, má jeden 

rozdíl. Na rozdíl od všech ostatních iluzí vede od chyby, a ne k ní. 

Odpuštění by se dalo nazvat jakousi šťastnou fikcí; způsobem, kterým 

mohou nevědomí lidé překlenout propast mezi svým vnímáním a 

pravdou. Nemohou přejít přímo od vnímání k poznání, protože si myslí, 

že to není jejich vůle. Díky tomu se Bůh jeví jako nepřítel místo toho, 

čím ve skutečnosti je. A právě toto šílené vnímání je činí neochotnými 

pouze povstat a vrátit se k Němu v pokoji. 

A tak potřebují iluzi pomoci, protože jsou bezmocní; myšlenku 

míru, protože jsou v konfliktu. Bůh ví, co Jeho Syn potřebuje, dříve než o 

to požádá. Vůbec se nezajímá o formu, ale poté, co dal obsah, je Jeho vůlí, 

aby byl pochopen. A to stačí. forma se přizpůsobuje potřebě; obsah je 

neměnný, věčný jako jeho Stvořitel. 

Tvář Krista musí být spatřena, aby se mohla vrátit Boží paměť. 

Důvod je zřejmý. Vidět Kristovu tvář znamená vnímat. Nikdo se nemůže 

dívat na poznání. Kristova Tvář je však velkým symbolem odpuštění. Je 

to spása. Je to symbol skutečného světa. kdo se na ni dívá, už nevidí svět. Je 

tak blízko nebi, jak je to jen možné, za branou. od této brány však není dál 

než jen krok dovnitř. Je to poslední krok. A ten přenecháváme Bohu. I 

ona je symbolem, ale jako symbol Jeho vůle samotné ji nelze rozdělit. A 

tak se Jednota, kterou odráží, stává Jeho Vůlí. Je to jediná věc, která je 

na světě ještě částečně, a přesto mostem do nebe. 

Boží vůle je vše, co existuje. Můžeme jen přejít z nicoty do všeho; z 

pekla do nebe. Je to cesta? Ne, v pravdě ne, protože pravda nikam nevede. 

Ale iluze se přesouvají z místa na místo; z času na čas. poslední krok je 

také jen posun. Jako vnímání je částečně neskutečný. A přesto tato část 

zmizí. To, co zůstane, je věčný mír a Boží vůle. Nyní už neexistují žádná 

přání, neboť přání se mění. I to, co si přejeme, se může stát nežádoucím. 

musí to tak být, protože ego nemůže být v míru. Vůle je však stálá, jako 

dar Boží. A to, co dává, je vždy podobné jemu samému. 

To je účel Kristovy tváře. Je to Boží dar k záchraně Jeho 
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Syn. Ale podívejte se na to a bylo vám odpuštěno. Jak krásný se stane 

svět v tom jediném okamžiku, když v něm uvidíš odraz pravdy o sobě 

samém. Nyní jsi bez hříchu a pohleď na svou bezhříšnost. Nyní jsi svatý 

a vnímáš to tak. A nyní se mysl vrací ke svému Stvořiteli; ke spojení 

Otce a Syna; k Jednotě jednoty, která stojí za všemi spojeními, ale přesto 

je všechny přesahuje. Bůh není viděn, ale pouze pochopen. Jeho Syn 

není napadán, ale poznáván. 

Svět, který vidíte, je iluze světa. Bůh ho nestvořil, protože to, co 

stvořil, musí být věčné jako on sám.Ve světě, který vidíte, však není nic, 

co by trvalo věčně. Některé věci budou v čase trvat o něco déle než jiné. 

Přijde však čas, kdy všechny viditelné věci budou mít konec. oči těla tedy 

nejsou prostředkem, jímž lze vidět skutečný svět, neboť iluze, na něž se 

dívají, musí vést k dalším iluzím (skutečnosti). a tak se také děje. Neboť 

vše, co vidí, nejenže nepřetrvá, ale svádí k myšlenkám na hřích a vinu. 

zatímco vše, co Bůh stvořil, je navždy bez hříchu, a tedy navždy bez 

viny. 

Poznání není lékem na falešné vnímání, protože se nikdy nemůže 

setkat s jinou úrovní.Jedinou možnou nápravou falešného vnímání musí 

být pravdivé vnímání. To nevydrží. Ale po dobu, po kterou trvá, přichází 

k uzdravení. Pravé vnímání je totiž lék s mnoha jmény. Odpuštění, spása, 

smíření, pravé vnímání, to vše je jedno. Jsou jako jeden začátek s koncem, 

aby vedly k Jednotě daleko za sebe. Pravé vnímání je prostředkem, jímž 

je svět zachráněn od hříchu, neboť hřích neexistuje. A právě to pravé 

vnímání vidí. 

Svět stojí před Kristovou tváří jako kvádr. Ale pravé vnímání na něj 

pohlíží jen jako na křehký závoj, který se tak snadno rozptýlí, že nemůže 

trvat déle než okamžik. Nakonec je viděn jen takový, jaký je. A nyní 

nemůže nezmizet, neboť nyní je prázdné místo vyčištěné a připravené. 

tam, kde byla vnímána zkáza, se objevuje Kristova tvář a v tom 

okamžiku je svět zapomenut, s časem navždy ukončen, protože svět se 

točí do nicoty, odkud přišel. 

Svět, kterému bylo odpuštěno, nemůže vydržet. Byl to domov těl. Ale 

odpuštění se dívá za těla.V tom je jeho svatost, v tom je jeho uzdravení.Svět 

těl je světem hříchu, protože jen pokud existuje tělo, je hřích možný. Z 

hříchu pochází vina stejně jistě, jako odpuštění veškerou vinu odstraňuje. 

A jakmile je veškerá vina pryč, co ještě zbývá, aby udrželo oddělený svět 

na místě? Vždyť místo zmizelo spolu s časem. Teprve díky tělu se svět 

zdá být skutečný, protože jako oddělený by nemohl zůstat tam, kde je 

odloučení nemožné. Odpuštění dokazuje, že je nemožné, protože ho nevidí. 

a to, co pak přehlédneš, ti nebude srozumitelné, stejně jako byl kdysi jeho 

opak tvou jistotou; stejně jako byla kdysi jeho přítomnost tvou jistotou. 
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To je posun, který přináší pravé vnímání: to, co se promítalo ven, je 

vidět uvnitř a odpuštění to nechává zmizet. Tam se totiž staví oltář 

Synovi a tam se vzpomíná na jeho Otce. Zde jsou všechny iluze uvedeny v 

pravdu a položeny na oltář. To, co je viděno vně, musí ležet mimo 

odpuštění, neboť se zdá být navždy hříšné. kde je naděje, když je hřích viděn 

jako vnější? Jakou nápravu může očekávat vina? Ale viděno uvnitř tvé 

mysli, vina a odpuštění na okamžik leží společně, vedle sebe, na jednom 

oltáři. Tam jsou konečně nemoc a její jediný lék spojeny v jeden 

uzdravující jas. Bůh si přišel pro své vlastní. Odpuštění je úplné. 

A nyní vstupuje Boží poznání, neměnné, jisté, čisté a zcela 

srozumitelné, do svého království. Pryč je vnímání, falešné i pravdivé. 

Pryč je odpuštění, neboť jeho úkol je splněn. A pryč jsou těla v 

planoucím světle na oltáři Božího Syna. Bůh ví, že je jeho, protože je 

jeho. A zde se spojují, neboť zde Kristova tvář zazářila v posledním 

okamžiku času a nyní je poslední vnímání světa bez účelu a bez příčiny. 

Neboť tam, kam konečně přišla Boží vzpomínka, už není žádná cesta, 

žádná víra v hřích, žádné zdi, žádná těla a chmurná výzva viny a smrti tam 

navždy vyhasla. 

Ó moji bratři, kdybyste jen znali pokoj, který vás obklopí a udrží v 

bezpečí a čistotě a kráse v Boží mysli, mohli byste jen spěchat, abyste se 

s Ním setkali tam, kde je Jeho oltář. Posvěťte své a Jeho jméno, neboť 

jsou zde na tomto svatém místě spojena. Zde se sklání, aby tě pozvedl 

zpět k Němu, z iluzí do svatosti; ze světa do věčnosti; ze všeho strachu a 

odevzdán zpět Lásce. 

Ke vstupu do nebe nepotřebuješ pomoc, protože jsi nikdy neodešel. 

Je však třeba pomoci mimo vás, protože jste omezeni falešným 

přesvědčením o své identitě,kterou ve skutečnosti ustanovil pouze Bůh. 

Pomocníci jsou vám dáváni v mnoha podobách, ačkoli na oltáři jsou 

jedním. Za každým z nich je Myšlenka Boží, a to se nikdy nezmění. Mají 

však jména, která se na čas liší, neboť čas potřebuje symboly, protože 

sám je neskutečný. Jejich jména jsou nesčetná, ale my nebudeme 

zacházet dále než k názvům, které používá samotný průběh. Bůh 

nepomáhá, protože nezná potřebu. Vytváří však všechny pomocníky 

svého Syna, zatímco on věří, že jeho fantazie jsou pravdivé. Děkujte 

Bohu za ně, protože vás dovedou domů. 

Jméno Ježíš je jméno toho, kdo byl člověkem, ale ve všech svých 

bratrech viděl Kristovu tvář a vzpomněl si na Boha. Tak se ztotožnil s 

Kristem, už nebyl člověkem, ale byl zajedno s Bohem. ten člověk byl 

iluzí, protože se zdál být oddělenou bytostí, kráčející sám od sebe, v těle, 

které jako by zadržovalo jeho já od Já, jako to dělají všechny iluze. kdo však 

může spasit, pokud nevidí iluze a pak je neidentifikuje jako to, čím jsou? 

Ježíš zůstává zachráncem, protože viděl faleš, aniž by ji přijal za 

pravdivou. A Kristus potřeboval svou podobu, aby se mohl lidem zjevit a 
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své vlastní iluze. 

V jeho úplném ztotožnění s Kristem, dokonalým Božím Synem, 

Jeho jediným stvořením a Jeho štěstím, navždy podobným Jemu samému 

a sjednoceným s Ním. 

- Ježíš se stal tím, čím musíme být my všichni. Vedl nás na cestu, 

abychom ho následovali. Vede nás zpět k Bohu, protože viděl cestu před 

sebou a šel po ní. Učinil čistý rozdíl, pro nás stále nejasný, mezi falešným a 

pravým. Nabídl nám všem poslední důkaz, že není možné zabít Božího 

Syna; ani jeho život nemůže nijak změnit hřích a zlo, zloba, strach nebo 

smrt. A proto vám byly všechny vaše hříchy odpuštěny, protože nenesly 

vůbec žádné následky. A tak byly pouhými sny. Povstaňte s tím, kdo 

vám to ukázal, protože za to vděčíte tomu, kdo s vámi sdílel vaše sny, aby 

byly rozptýleny. A sdílí je stále, aby byl s tebou zajedno. 

Je to Kristus? Ano, spolu s vámi. Jeho krátký život na zemi nestačil 

k tomu, aby nám všem dal mocnou lekci. Zůstane s vámi, aby vás vyvedl 

z pekla, které jste si vytvořili, k Bohu. A když spojíte svou vůli s jeho 

vůlí, váš zrak bude jeho zrakem, neboť Kristovy oči jsou společné. 

Chodit s ním je stejně přirozené jako chodit s bratrem, kterého znáte od 

narození, protože takový skutečně je. Někteří si z toho, kdo by chtěl být 

světu jen bratrem, udělali hořké modly. Odpusťte mu své iluze a hle, jak 

drahým bratrem by vám byl. Vždyť on konečně uvede tvou mysl do 

klidu a odnese ji s tebou k tvému Bohu. 

Je jediným Božím pomocníkem? Vskutku ne. Kristus na sebe totiž 

bere mnoho podob s různými jmény, dokud nelze rozpoznat jejich 

jednotu. Ježíš je však pro vás nositelem jediného Kristova poselství o 

Boží lásce, žádného jiného nepotřebujete. Je možné číst jeho slova a mít 

z nich užitek, aniž bys ho přijal do svého života. přesto by ti pomohl 

ještě o něco víc, kdybys s ním sdílel své bolesti a radosti a nechal je oba, 

abys našel Boží pokoj. přesto je to jeho lekce, kterou by chtěl, aby ses 

naučil ze všeho nejvíc, a to je tato: 

"Není smrti, protože Boží Syn je jako jeho Otec. Nic, co můžete udělat, 

nemůže změnit věčnou lásku. Zapomeňte na své sny o hříchu a vině a 

pojďte se mnou raději sdílet vzkříšení Božího Syna." A přiveďte s sebou 

všechny, které vám poslal, abyste se o ně starali, jako se já starám o vás." 

Ježíš je projevem Ducha svatého, kterého svolal na zem poté, co 

vystoupil na nebesa, neboli se zcela ztotožnil s Kristem, Božím Synem, 

jak ho stvořil. Duch svatý, který je výtvorem jediného Stvořitele, tvoří s 

ním a podle jeho podoby neboli Ducha, je věčný a nikdy se nezměnil. 

Byl "povolán na zem" v tom smyslu, že nyní bylo možné ho přijmout a 

slyšet jeho hlas. Jeho Hlas je Hlasem pro Boha, a proto na sebe vzal 

podobu. to 
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forma není jeho skutečností, kterou zná pouze Bůh spolu s Kristem, 

svým skutečným Synem,který je jeho součástí. 

Duch svatý je v celém kurzu popisován jako ten, kdo nám dává 

odpověď na rozdělení a přináší nám plán vykoupení, stanovuje naši 

konkrétní roli v něm a ukazuje nám, co přesně to je. Ustanovil Ježíše jako 

vůdce při uskutečňování tohoto plánu, protože on byl první, kdo dokonale 

splnil svou vlastní část. Proto mu byla svěřena veškerá moc na nebi i na 

zemi a on se o ni s vámi podělí, až dokončíte tu svou. Princip Usmíření 

byl dán Duchu svatému dávno předtím, než jej Ježíš uvedl do chodu. 

Duch svatý je popisován jako zbývající komunikační článek mezi 

Bohem a jeho oddělenými syny. Aby mohl plnit tuto zvláštní funkci, přijal 

Duch svatý dvojí funkci: ví, protože je součástí Boha. Vnímá, protože byl 

poslán, aby zachránil lidstvo. Je velkým principem nápravy; přináší 

pravé vnímání, vlastní sílu vidění Krista. On je světlem, v němž je 

vnímán odpuštěný svět; v němž je viděna jediná Kristova tvář. Nikdy 

nezapomíná na Stvořitele ani na jeho stvoření. Nikdy nezapomíná na 

Božího Syna. Nikdy nezapomíná na vás. A přináší vám Otcovu lásku ve 

věčném lesku, který nikdy nezanikne, protože ho tam vložil Bůh. 

Duch svatý přebývá v té části vaší mysli, která je součástí Kristovy 

mysli. Představuje vaše Já a vašeho Stvořitele, kteří jsou jedno. Mluví za 

Boha a také za vás, neboť je spojen s oběma, a proto je to On, kdo 

dokazuje, že jsou jedno. Zdá se, že je Hlasem, neboť v této podobě k 

vám promlouvá Boží slovo. Zdá se být průvodcem po daleké zemi, 

neboť v této podobě potřebujete pomoc. Zdá se být tím, co odpovídá 

potřebám, o nichž si myslíte, že je máte. On však není oklamán, když 

vnímáte své já v zajetí potřeb, které nemáte. Právě z nich by vás rád 

vysvobodil. Právě z nich by vás chtěl učinit bezpečnými. 

Jste Jeho projevem v tomto světě.Váš Bratr vás volá, abyste byli Jeho 

hlasem spolu s ním. Sám nemůže být Pomocníkem Božího Syna, protože 

sám je bez funkce. Spojen s vámi je však zářivým zachráncem světa, 

jehož podíl na jeho vykoupení jste dovršili. Vzdává ti díky stejně jako 

on, neboť jsi povstal spolu s ním, když začal zachraňovat svět. A budeš s 

ním, až se čas naplní a po snech zloby, v nichž tančíš na tenkou melodii 

smrti, nezůstane ani stopa. Neboť místo ní na chvíli zazní chvalozpěv na 

Boha, a pak hlas zmizí, aby už nenabyl podoby, ale vrátil se do věčné 

beztvarosti Boha. 
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Úvod do zázraků 

 
Jedná se o kurz zázraků. Je to povinný kurz. Pouze doba, po kterou 

jej absolvujete, je dobrovolná. Svobodná vůle neznamená, že si 

můžete stanovit učební plán. Znamená pouze to, že si můžete 

zvolit, co chcete v daném čase absolvovat. cílem kurzu není naučit 

vás významu lásky, protože to je nad rámec toho, co lze naučit. 

Jeho cílem je však odstranit bloky bránící uvědomění si 

Přítomnosti lásky, která je vaším přirozeným dědictvím. opakem 

lásky je strach, ale to, co je všeobjímající, nemůže mít žádný opak. 

Tento kurz lze tedy shrnout velmi jednoduše: 

Nic skutečného nemůže být 

ohroženo. Nic neskutečného 

neexistuje. 

V tom spočívá Boží pokoj. 
 

......... 

 
 

PRINCIPY ZÁZRAKY 

1. Mezi zázraky neexistuje žádné pořadí obtížnosti. Jeden není 

"těžší" nebo "větší" než druhý. Všechny jsou stejné. Všechny 

projevy lásky jsou maximální. 

2. Na zázracích jako takových nezáleží. Jediné, na čem záleží, 

jsou 
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jejich Zdroj, který je daleko za hranicemi lidského hodnocení. 

3. Zázraky se dějí přirozeně jako projevy lásky.Skutečným 

zázrakem je láska, která je inspiruje. V tomto smyslu je 

zázrakem vše, co pochází z lásky. 

4. Všechny zázraky znamenají život a Bůh je dárcem života. 

Jeho hlas vás nasměruje zcela konkrétně. Bude vám řečeno 

vše, co potřebujete vědět. 

5. Zázraky jsou zvyky a měly by být nedobrovolné. Neměly by 

být pod vědomou kontrolou. Vědomě vybrané zázraky mohou 

být zavádějící. 

6. Zázraky jsou přirozené. Když se NEDĚJÍ, je něco špatně. 

7. Na zázraky má každý právo, ale nejprve je třeba se očistit. 

8. Zázraky jsou uzdravující, protože přinášejí nedostatek v tom 

smyslu, že je konají ti, kteří mají dočasně více, pro ty, kteří 

mají dočasně méně. 

9. Zázraky jsou druhem výměny. Stejně jako všechny projevy 

lásky, které jsou VŽDY zázračné v pravém slova smyslu, i tato 

výměna obrací fyzikální zákony. Přinášejí VÍCE lásky jak 

dárci, tak příjemci. 

10. Používání zázraků jako podívané, která má vyvolat víru, je 

špatné, nebo lépe řečeno, je nepochopením jejich účelu. Ve 

skutečnosti jsou používány PRO věřící a JIMI. 

11. Modlitba je prostředníkem zázraků. Modlitba je přirozenou 

komunikací stvořeného se Stvořitelem.Modlitbou se přijímá 

láska a zázraky vyjadřují lásku. 

12. Zázraky jsou myšlenky. Myšlenky mohou představovat realitu 

nižšího nebo vyššího řádu. To je základní rozdíl mezi 

intelektualizací a myšlením. Jedno vytváří fyzické a druhé 

vytváří duchovní a my věříme v to, co vytváříme nebo 

tvoříme. 

13. Zázraky jsou začátky i konce. Mění tedy časový řád. Jsou 

vždy potvrzením znovuzrození, které se zdánlivě vrací zpět, 

ale ve skutečnosti směřuje vpřed. Ruší minulost v přítomnosti, 

a tím uvolňují budoucnost. 

14. Zázraky svědčí o pravdě. Jsou přesvědčivé, protože vycházejí 

z přesvědčení.Bez přesvědčení se zhoršují. 
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do magie, která je bezmyšlenkovitá, a proto destruktivní, nebo 

spíše do netvořivého používání mysli. 

15. Každý den by měl být věnován zázrakům.Smyslem času je 

umožnit člověku, aby se ho naučil konstruktivně využívat. 

Čas je tedy učební pomůckou a prostředkem k dosažení cíle. 

Zanikne, když přestane být užitečný pro usnadnění učení. 

16. Zázraky jsou učební pomůckou, která ukazuje, že je 

požehnanější dávat než přijímat.Zároveň zvyšují sílu toho, kdo 

dává, a dodávají sílu tomu, kdo přijímá. 

17. Zázraky jsou transcendence těla. Jsou to náhlé posuny do 

neviditelnosti, pryč od pocitu reality nižšího řádu. Proto léčí. 

18. Zázrak je služba. Je to maximální služba, kterou může jeden 

člověk prokázat druhému. Je to způsob, jak milovat bližního 

jako sebe sama. Ten, kdo ji koná, uznává zároveň svou vlastní 

i bližního neocenitelnou hodnotu. 

19. Zázraky sjednocují mysl v Bohu.Závisí na spolupráci, protože 

Synovství je souhrnem všech duší, které Bůh stvořil. Zázraky 

tedy spočívají na zákonech věčnosti, nikoli času. 

20. Zázraky probouzejí vědomí, že oltářem pravdy je Duch, nikoli 

tělo.Toto poznání vede k uzdravující síle zázraku. 

21. Zázraky jsou přirozeným projevem úplného odpuštění. 

Prostřednictvím zázraků člověk přijímá Boží odpuštění tím, že 

ho rozšiřuje na druhé. 

22. Zázraky jsou spojovány se strachem pouze kvůli mylnému 

přesvědčení, že tma se může SKRÝVAT. Člověk věří, že to, co 

nevidí, neexistuje, a jeho fyzické oči ve tmě nevidí. To je 

velmi primitivní řešení, které vedlo k popření Duchovního 

oka. * Únik z temnoty zahrnuje dvě fáze: 

A. Poznání, že temnota se NEMŮŽE skrýt. Tento krok s 

sebou obvykle nese strach. 

B. Poznání, že není nic, co byste CHTĚLI skrývat, i 

kdybyste MOHLI.Tento krok přináší ÚNIK ze strachu. 

23. Zázraky mění vnímání a posouvají úrovně vnímání na jinou 

úroveň. 
 
 

* Pojem "duchovní oko" je později nahrazen pojmem Duch svatý a fyzické oko se stává 

egem.Důraz na dva způsoby vidění však zůstává po celou dobu. 
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ve skutečné perspektivě. To léčí na VŠECH úrovních, protože 

nemoc pochází ze záměny úrovní. 

Až budete ochotni nic neskrývat, budete nejen ochotni 

vstoupit do společenství, ale také pochopíte pokoj a radost. 

Vaše oddanost ještě není úplná, a proto se ještě musíte více 

učit než učit. až se vaše rovnováha ustálí, budete schopni učit 

tolik, kolik se naučíte, což vám poskytne správnou rovnováhu. 

Mezitím si pamatujte, že žádné úsilí není zbytečné, protože 

pokud si to nebudete pamatovat, nemůžete využít MÉHO úsilí, 

které JE neomezené. Pouze věčnost je skutečná. proč nevyužít 

iluzi času konstruktivně? 

24. Zázraky umožňují člověku uzdravovat nemocné a křísit 

mrtvé, protože on sám stvořil nemoc a smrt a může obojí 

zrušit. TY jsi zázrak, schopný tvořit podle podoby svého 

Stvořitele. Všechno ostatní je pouze vaše vlastní noční můra a 

neexistuje. Pouze Stvoření Světla jsou skutečná. 

25. Zázraky jsou součástí vzájemně propojeného řetězce 

odpuštění, který je po svém dokončení Usmířením. Tento 

proces funguje neustále a ve všech časových dimenzích. 

Já jsem zodpovědný za proces smíření, který jsem se zavázal 

zahájit.Když nabídnete zázrak některému z mých bratrů, 

uděláte to SOBĚ a mně. Důvodem, proč přicházíte přede 

MNOU, je to, že ke svému vlastnímu Usmíření nepotřebuji 

zázraky, ale stojím na konci pro případ, že byste dočasně 

selhali. účelem mého podílu na Usmíření je zrušení všech 

nedostatků lásky, které by lidé jinak nemohli napravit. Slovo 

"hřích" by mělo být změněno na "nedostatek lásky", protože 

"hřích" je slovo vytvořené člověkem s konotací hrozby, kterou 

si sám vymyslel. O žádnou SKUTEČNOU hrozbu se nikde 

nejedná. Strašením se nic nezíská a je to velmi destruktivní. 

26. Zázraky představují OSVOBOZENÍ od strachu. "Odčinění" ve 

skutečnosti znamená "zrušení".Zrušení strachu je podstatnou 

součástí hodnoty odčinění zázraků. 

Účelem Usmíření je obnovit vám VŠECHNO, nebo spíše 

obnovit vaše VĚDOMÍ. Vše vám bylo DÁNO, když jste byli 
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stvořen, stejně jako každý z nás. Když jste byli obnoveni, 

abyste poznali svůj původní stav, sami se přirozeně stáváte 

součástí Usmíření. Protože sdílíte MOJI neschopnost tolerovat 

nedostatek lásky u sebe i u druhých, MUSÍTE se připojit k 

Velké křížové výpravě, abyste to napravili. Heslo Křížové 

výpravy zní: "Naslouchej, uč se a DĚLEJ!" - Naslouchej 

mému hlasu, uč se napravovat chyby a DĚLEJ něco pro jejich 

nápravu. 

Moc konat zázraky patří vám. Já vám poskytnu 

příležitosti k jejich konání, ale vy musíte být připraveni a 

ochotni, protože vy už jste toho schopni. Jejich konání přinese 

přesvědčení o schopnosti, protože přesvědčení skutečně 

přichází skrze úspěch. schopnost je potenciál, úspěch je jeho 

vyjádření a Usmíření je Účel. 

27. Zázrak je univerzální požehnání ode mne pro VŠECHNY. 

moji bratři. Odpuštění je výsadou odpuštěného. 

Učedníkům bylo výslovně řečeno, aby byli Pánovými 

lékaři a uzdravovali druhé. Bylo jim také řečeno, aby 

uzdravovali sami sebe, a bylo jim slíbeno, že je nikdy 

neopustím ani neopustím. Usmíření je přirozeným vyznáním 

Božích dětí, protože mě vyznaly. "Nebe a země pominou" 

jednoduše znamená, že nebudou nadále existovat jako 

oddělené státy. Mé slovo, které je Vzkříšením a Světlem, 

nepomine, protože Světlo je věčné. VY jste dílem Božím a 

Jeho dílo je zcela milující a zcela milované. Takto o sobě 

člověk MUSÍ přemýšlet ve svém srdci, protože tím JE. 

28. Zázraky jsou prostředkem organizace různých úrovní vědomí. 

Zázraky přicházejí z nižší nebo podvědomé úrovně. 

Zjevení přicházejí z nadvědomé úrovně. Vědomá úroveň se 

nachází mezi nimi a v různém poměru reaguje na podvědomé 

nebo nadvědomé podněty. Vědomí je úroveň, která se zapojuje 

do světa a je schopna reagovat na obě. Nemá žádné impulsy 

sama od sebe a je především mechanismem pro vyvolání 

reakce, může se velmi mýlit. 

Zjevení vyvolává úplné, ale dočasné pozastavení 

pochybností a strachu. Představuje původní formu 
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komunikace mezi Bohem a jeho dušemi, zahrnující nesmírně 

osobní pocit blízkosti se Stvořením, který se člověk snaží najít 

ve fyzických vztazích. Fyzická blízkost toho NEMŮŽE 

dosáhnout. Podvědomé impulsy správně vyvolávají zázraky, 

které jsou skutečně mezilidské a vedou ke skutečné blízkosti 

druhých. Osobně svévolné vědomí to může špatně chápat jako 

impulsy směřující k fyzickému uspokojení. 

Zjevení spojuje duše přímo s Bohem. Zázraky spojují 

mysli přímo mezi sebou. Ani jeden z nich nevychází z 

vědomí, ale oba jsou v něm ZKUŠENY. To je podstatné, 

protože vědomí je stav, který vyvolává jednání, ačkoli je 

NEINSPIRUJE. Člověk může svobodně věřit, čemu chce, a to, 

co DĚLÁ, svědčí o tom, čemu věří. Hlubší úrovně podvědomí 

VŽDY obsahují podněty k zázrakům, ale člověk má svobodu 

naplnit jeho povrchnější úrovně, které jsou vědomí bližší, 

podněty tohoto světa a ztotožnit se s nimi. To má za následek, 

že si OMEZUJE přístup k zázračné úrovni, která se nachází pod 

ním. V jeho jednání se pak i jeho vztahy stávají povrchními a 

vztahování se inspirované zázrakem se stává nemožným. 

29. Zázraky jsou způsobem, jak si VYNUTIT osvobození od strachu. 

Zjevení navozuje stav, kdy je strach již ZRUŠEN. 

Zázraky jsou tedy prostředkem a zjevení je cílem. Zázraky 

nejsou závislé na zjevení, nýbrž ho PODNĚCUJÍ. Zjevení je 

silně osobní a nelze je vlastně vůbec převést do vědomého 

obsahu, proto je jakýkoli pokus o jeho popis slovy obvykle 

nesrozumitelný. Zjevení vyvolává POUZE zkušenost. Zázraky 

naproti tomu vyvolávají DĚJ. Zázraky jsou nyní užitečnější, 

protože mají interpersonální povahu. V této fázi učení je 

působení zázraků důležitější, protože svobodu od strachu vám 

nelze vnutit. 

30. Zázraky chválí Boha skrze lidi. Chválí Boha tím, že uctívají 

jeho stvoření a potvrzují jejich dokonalost. Uzdravují, protože 

popírají identifikaci těla a potvrzují identifikaci duše. Tím, že 

vnímají Ducha, upravují úrovně a 
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aby byly správně seřízené. Tím se Duch dostává do středu, 

kde mohou duše přímo komunikovat. 

31. Zázraky by měly vzbuzovat vděčnost, ne úctu. Člověk by měl 

děkovat Bohu za to, čím skutečně je. Boží děti jsou velmi 

svaté a zázrak jejich svatost ctí. Boží stvoření nikdy neztrácejí 

svou svatost, i když může být skrytá. Zázrak ji odkrývá a 

vynáší na světlo, kam patří. Svatost nemůže být nikdy 

skutečně skryta v temnotě, ale člověk si ji může namlouvat. 

tato iluze v něm vyvolává strach, protože v hloubi duše ví, že JE 

iluzí, a vynakládá obrovské úsilí, aby se utvrdil v její 

skutečnosti. Zázrak nastavuje skutečnost tam, kam patří. 

Věčná realita patří pouze Duši a zázrak uznává pouze pravdu. 

Rozptyluje tak iluze člověka o sobě samém a uvádí ho do 

společenství se sebou samým A s Bohem. 

32. Kristus inspiruje všechny zázraky, které jsou ve skutečnosti 

přímluvami. Přimlouvají se za svatost člověka a činí jeho 

vnímání svatým. Tím, že ho staví mimo fyzikální zákony, ho 

pozvedají do sféry nebeského řádu. V TOMTO řádu člověk JE 

dokonalý. 

Duše nikdy neztrácí společenství s Bohem. Pouze mysl 

POTŘEBUJE smíření. Zázrak se připojuje ke Kristovu 

Usmíření tím, že mysl dává do služeb Ducha. Tím se ustavuje 

správná funkce mysli a napravují se její chyby. 

33. Zázraky ctí člověka PROTO, že je milý. Rozptylují iluze o 

něm a vnímají v něm Světlo. Odčiňují tak jeho chyby tím, že 

ho osvobozují od jeho vlastních nočních můr. Osvobozují ho z 

vězení, v němž uvěznil SÁM SEBE, a tím, že osvobozují jeho 

mysl od iluzí, mu navracejí zdravý rozum. Mysl člověka 

MŮŽE být posedlá iluzemi, ale jeho Duch je věčně svobodný. 

Pokud mysl vnímá bez lásky, vnímá prázdnou skořápku a 

neuvědomuje si Ducha v ní. Usmíření však navrací Duši její 

správné místo. Mysl, která slouží Duchu, je nezranitelná. 

34. Zázraky navracejí mysli její plnost. Tím, že odčiní nedostatek, 

vytvářejí dokonalou ochranu.Síla Duše neponechává žádný 

prostor pro vniknutí. Odpouštějící jsou naplněni Duší a 

odpouštějí na oplátku. Povinností propuštěných je propouštět 



1 ÚVOD DO ZÁZRAKŮ 

8 

 

 

 

 

jejich bratři. 

Odpuštění JSOU prostředkem smíření.Ti, které Kristus 

osvobodil, se musí připojit k osvobození svých bratří, neboť 

to je plán smíření. Zázraky jsou způsobem, jakým se mysli, 

které slouží Duchu, spojují s Kristem za účelem spásy neboli 

osvobození všech Božích stvoření. 

35. Zázraky jsou projevem lásky, ale z toho NEVYPLÝVÁ, že budou 

mít vždy pozorovatelné účinky. Jsem jediný, kdo může konat 

zázraky bez rozdílu, protože JSEM Usmíření. Vy máte v 

Usmíření ROLI, kterou vám nadiktuji. Zeptejte se MNE, které 

zázraky máte vykonat. To vás ušetří vyčerpání, protože budete 

jednat pod přímým dorozuměním. 

36. Zázraky řízené Kristem jsou součástí Usmíření, ale Kristovo 

vedení je osobní. Neosobní povaha zázraků je podstatnou 

složkou, protože to MĚ umožňuje kontrolovat jejich šíření. 

Kristovo vedení vede k vysoce OSOBNÍ zkušenosti Zjevení. 

Proto zahrnuje OSOBNÍ volbu. Průvodce NEKONTROLUJE, 

ale ŘÍDÍ, přičemž následující kroky ponechává na vás. 

"Neuveď nás v pokušení" znamená "vyveď nás z našich 

vlastních chyb." "Vezmi svůj kříž a následuj mě" znamená 

"rozpoznej své chyby a rozhodni se je opustit následováním 

mého vedení". 

Pamatujte, že omyl nemůže ve skutečnosti ohrozit 

pravdu, která mu VŽDY odolá. Pouze omyl je skutečně 

zranitelný. Své království si můžeš založit, kde uznáš za 

vhodné, ale správná volba je nevyhnutelná, pokud si 

zapamatuješ toto:-. 

"Duše je navždy ve stavu milosti. Skutečností 

člověka je POUZE jeho Duše. 

Proto je člověk navždy ve stavu milosti." 

Usmíření napravuje všechny chyby v tomto ohledu, a tím 

vykořeňuje SKUTEČNÝ zdroj strachu. Kdykoli Boží ujištění 

prožíváte jako hrozbu, je to VŽDY proto, že hájíte špatně 

umístěnou a nesprávně zaměřenou loajalitu. To je to, co vždy 

zahrnuje projekce. Omyl je nedostatek lásky. Když ji člověk 

promítá na druhé, DĚLÁ je vězněm, ale jen do té míry, že 

posiluje chyby, kterých se už VŽDY dopustili. to z nich dělá 
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jsou zranitelní vůči zkreslení druhých, protože jejich 

VLASTNÍ vnímání sebe sama je zkreslené. Zázračný 

pracovník může POUZE žehnat, a tak ruší jejich zkreslení a 

osvobozuje je z vězení. 

37. Zázraky jsou příkladem správného myšlení. Kontakt s realitou 

na všech úrovních se stává silným a přesným, což umožňuje 

správné vymezení vnitrolidských a mezilidských hranic. 

Výsledkem je, že vnímání konajícího je v souladu s pravdou, 

jak ji stvořil Bůh. 

38. Zázrak je korekční faktor, který jsem do falešného myšlení 

vnesl já. Působí jako katalyzátor, který otřásá chybným 

vnímáním a správně ho reorganizuje. Tím se člověk dostává 

pod princip Smíření, kdy je jeho vnímání uzdraveno. Dokud k 

tomu nedojde, je zjevení Božího řádu nemožné. 

39. Duchovní oko je mechanismem zázraků, protože to, co vnímá, 

JE pravda. Vnímá jak Boží výtvory, tak výtvory člověka. Mezi 

lidskými výtvory dokáže také oddělit pravdivé od falešného, a 

to díky své schopnosti vnímat zcela, nikoliv selektivně. Stává 

se tak vhodným nástrojem pro testování reality, které vždy 

zahrnuje nezbytné rozlišení mezi falešným a pravdivým. 

40. Zázrak rozpouští omyl, protože duchovní oko rozpoznává 

omyl jako falešný nebo neskutečný. To je stejné, jako 

kdybychom řekli, že vnímáním světla automaticky mizí tma. 

Temnota je nedostatek světla, stejně jako hřích je 

nedostatek lásky. Nemá žádné vlastní jedinečné vlastnosti. Je 

to příklad omylu "nedostatku", z něhož může vycházet 

POUZE omyl. Pravda je vždy v hojnosti. ti, kdo vnímají a 

uznávají, že mají všechno, nemají potřebu žádného pudového 

chování JAKÉHOKOLI druhu. 

41. Zázrak uznává všechny lidi za tvé a mé bratry. Je to způsob, 

jak v nich vnímat univerzální Boží znamení. Výjimečnost 

Božích synů NEVYCHÁZÍ z vyloučení, ale ze začlenění. 

VŠICHNI moji bratři jsou výjimeční. Pokud se domnívají, že jsou 

o něco ochuzeni, jejich vnímání se zkresluje. Když k tomu 

dojde, je celá Boží rodina neboli Synovství ve svých vztazích 

narušeno. Nakonec se každý člen Boží rodiny musí vrátit. 

Zázrak ho vyzývá k návratu, protože mu žehná a vzdává mu 

čest, i když může být 
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duchem nepřítomný. 

"Bůh se neposmívá" není varováním, ale ujištěním v 

tomto bodě. Bůh by se MĚL posmívat, kdyby některé z jeho 

stvoření postrádalo svatost. Stvoření JE celistvé a znakem 

celistvosti je svatost. 

42. Vnímání zázraků je obsahem celistvosti. Napravuje tedy nebo 

odčiňuje chybné vnímání nedostatku kdekoli. 

Zde začínáme zásadně rozlišovat mezi zázraky a 

projekcemi. Podnět MUSÍ předcházet reakci a také určuje druh 

reakce, která je vyvolána. Chování JE reakce, takže otázka 

"reakce na co?" se stává klíčovou. Protože podněty jsou 

identifikovány prostřednictvím vnímání, podnět nejprve 

vnímáte a pak se podle něj chováte. Z toho tedy vyplývá, že: 

"Jak jste si všimli, 

Tak se budete chovat i vy." 

Zlaté pravidlo vás žádá, abyste se k druhým chovali tak, 

jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám. To znamená, že 

vnímání OBOU musí být přesné. Zlaté pravidlo je pravidlem 

pro vhodné chování. Nemůžete se chovat přiměřeně, pokud 

nevnímáte přesně, protože přiměřené chování ZÁVISÍ na 

absenci zmatení úrovně. Přítomnost zmatení úrovní VŽDY vede 

k proměnlivému testování reality, a tedy i k proměnlivosti 

přiměřeného chování. Protože vy i váš soused jste 

rovnocennými členy téže rodiny, jak oba vnímáte, tak se 

budete chovat k oběma. Způsob, jak vnímat pro chování podle 

Zlatého pravidla, je odhlédnout od vnímání své VLASTNÍ 

svatosti a vnímat svatost druhých. 

Prázdnota, kterou vyvolává strach, by měla být nahrazena 

láskou, protože láska a její nepřítomnost se nacházejí ve stejné 

dimenzi a náprava nemůže být provedena jinak než V rámci 

dimenze. V opačném případě dochází k záměně úrovní. Smrt 

je lidským potvrzením víry v "osud" neboli zmatení úrovní. proto 

Bible říká: "Smrt NENÍ" a proto jsem prokázal, že smrt 

neexistuje. Přišel jsem naplnit zákon tím, že jsem ho ZPĚTNĚ 

vyložil. Samotný zákon, pokud je správně pochopen, 
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nabízí člověku pouze ochranu. Právě ti, kteří ještě "nezměnili 

své smýšlení", do něj vložili pojem "pekelný oheň". 

Ujišťuji vás, že budu svědčit pro každého, kdo mi to 

dovolí, a to v jakémkoli rozsahu. VAŠE svědectví demonstruje 

VAŠI víru, a tím ji posiluje.Ti, kdo mi svědčí, vyjadřují svými 

zázraky, že opustili víru v nedostatek ve prospěch hojnosti, o 

níž se naučili, že jim PATŘÍ. 

43. HLAVNÍM přínosem zázraků je jejich síla, která člověka 

osvobozuje od nemístného pocitu izolace, deprivace a 

nedostatku. Zázraky jsou potvrzením synovství, které je 

stavem naplnění a hojnosti. cokoli je pravdivé a skutečné, je 

věčné a NEMŮŽE se změnit ani být změněno. Duše je tedy 

nezměnitelná, protože je VŽDY dokonalá, ale mysl si může 

zvolit úroveň, které chce sloužit. jediné omezení, které je 

kladeno, je, že se duše nemůže změnit. 

na jeho volbě je, že NEMŮŽE sloužit dvěma pánům. 

Mysl, pokud se tak rozhodne, se stává prostředníkem, 

jehož prostřednictvím Duše tvoří podle linie svého vlastního 

Stvoření. Pokud se pro to svobodně nerozhodne, zachovává si 

svůj tvůrčí POTENCIÁL, ale podřizuje se spíše tyranské než 

skutečně autoritativní kontrole. V důsledku toho uvězní, 

protože takový je diktát tyranů. změnit svou mysl znamená 

dát ji k dispozici PRAVÉ Autoritě. 

Zázrak je tedy znamením, že se mysl rozhodla nechat se 

vést Kristem v jeho službě.Hojnost Krista je přirozeným 

důsledkem rozhodnutí následovat ho. VŠECHNY mělké 

kořeny musí být vyvráceny, protože nejsou dostatečně 

hluboké, aby vás udržely. iluze, že mělké kořeny lze 

prohloubit, a tím je přimět, aby se udržely, je jedním z 

pokřivení, na nichž spočívá ODVRÁCENÍ zlatého pravidla. 

jakmile se těchto falešných základů vzdáte, rovnováha je 

dočasně zakoušena jako nestabilní. Faktem však je, že NIC není 

méně stabilní než orientace, která je převrácená. Ani nic, co ji 

takto udržuje, nemůže skutečně přispět k větší stabilitě. 

44. Zázraky vznikají ze zázračného stavu mysli. Tím, že jste 

jeden, se tento stav mysli dostává ke KAŽDÉMU, dokonce i 

bez toho. 
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vědomí samotného zázraku. Neosobní povaha zázraků je dána 

tím, že samotné Usmíření je jedno a spojuje všechna stvoření s 

jejich Stvořitelem. 

45. Zázrak je výrazem vnitřního uvědomění si Krista a přijetí jeho 

vykoupení. Mysl je pak ve stavu milosti a přirozeně se stává 

milostivou jak k Hostiteli uvnitř, tak k cizinci venku. 

Přivedením cizince se stává vaším bratrem. 

46. Zázrak se nikdy neztratí. Dotkne se mnoha lidí, které ani 

neznáte, a někdy způsobí netušené změny v silách, o kterých 

ani nevíte.To se vás netýká.Zázrak vždy požehná VÁM. 

Zázraky, o jejichž vykonání nejste žádáni, neztratily svou 

hodnotu.Stále jsou projevem vašeho stavu milosti, ale aspekt 

AKCE by měl být řízen Kristem, protože si je plně vědom 

celého plánu. Neosobní povaha zázračného smýšlení zajišťuje 

VAŠI milost, ale pouze Kristus je v pozici, kdy může vědět, 

kde může být milost UDĚLENA. 

47. Zázračná mysl znamená připravenost na zázrak. Připravenost 

znamená, že byste měli vždy správně vnímat, abyste byli 

VŽDY připraveni, ochotni a schopni. To jsou základní 

předpoklady pro "naslouchání, učení a konání". Musíte být 

PŘIPRAVENI naslouchat, CHTÍT se učit a SCHOPNI konat. 

Pouze to poslední je nedobrovolné, protože je to APLIKACE 

zázraků, která musí být řízena Kristem. Zbylé dvě, které jsou 

DOBROVOLNÝMI aspekty smýšlení o zázracích, JSOU na 

vás. 

48. Úžas je nevhodnou reakcí na zázraky. Zjevení je doslova 

nevyslovitelné, protože je to zkušenost nevyslovitelné lásky. 

Úžas by měl být vyhrazen pro zjevení, na které se dokonale a 

správně vztahuje. NENÍ vhodná pro zázraky, protože stav úcty 

je uctívání. Znamená, že člověk nižšího řádu stojí před 

člověkem vyššího řádu. Tak je tomu POUZE tehdy, když Duše 

stojí před svým Stvořitelem. Duše jsou dokonalé výtvory a 

prožívají úctu pouze v přítomnosti Stvořitele dokonalosti. 

Zázrak je naopak znamením lásky mezi lidmi. 



1 ÚVOD DO ZÁZRAKŮ 

14 

 

 

 
 

rovná se. Rovní si nemohou být navzájem v úctě, protože úcta 

znamená nerovnost. Je to tedy pro mě nepřiměřená reakce. 

Starší bratr má právo na úctu pro své větší zkušenosti a 

přiměřenou míru poslušnosti pro svou větší moudrost. Má 

také nárok na lásku, protože JE bratr, a také na oddanost, 

pokud je oddaný. Pouze moje oddanost mě opravňuje k té 

vaší. Na mně není nic, čeho bys TY nemohl dosáhnout. 

Nemám nic, co by nepocházelo od Boha. Hlavní rozdíl mezi 

námi zatím spočívá v tom, že já nemám NIC JINÉHO. To mě 

ponechává ve stavu pravé svatosti, která je u tebe pouze 

POTENCIÁLEM. 

"Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" patří k nejhůře 

chápaným výrokům v Bibli. NEZNAMENÁ, že jsem od vás 

jakkoli oddělen nebo odlišný, VÝJIMEČNĚ V ČASE, který ve 

skutečnosti vůbec neexistuje. Ve skutečnosti je citát 

smysluplnější, pokud se o něm uvažuje spíše na vertikální než 

na horizontální ose. Uvažováno podél vertikály, člověk stojí 

pode mnou a já stojím pod Bohem. V procesu "stoupání 

vzhůru" JSEM výše. Je to proto, že beze mne by vzdálenost 

mezi Bohem a člověkem byla příliš velká, než abyste ji mohli 

obsáhnout. 

Překonávám vzdálenost jako starší bratr člověka na jedné 

straně a jako Boží Syn na straně druhé. Má oddanost bratřím 

mě postavila do čela Synovství, které mohu učinit plným jen 

do té míry, do jaké ho mohu SDÍLET. Může se zdát, že to 

odporuje výroku "Já a můj Otec jsme jedno", ale v tomto 

výroku jsou stále oddělené části, a to na základě uznání, že 

Otec je větší. (Původní výrok zněl "jsou jednoho druhu"). 

Duch svatý je nositelem zjevení. Zjevení jsou nepřímo 

inspirována mnou, protože jsem blízko Duchu svatému a 

bdělý vůči připravenosti mých bratří na zjevení. Mohu jim 

tedy PŘINÁŠET více, než si mohou přitáhnout sami. 

49. Duch svatý je nejvyšším komunikačním prostředkem. 

Zázraky tento typ komunikace nezahrnují, protože se jedná o 

Dočasné komunikační prostředky. Až se člověk vrátí ke své 

původní formě komunikace s Bohem, potřeba zázraků skončí. 

Duch svatý zprostředkovává vyšší 
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nižší komunikace, udržování přímého kanálu od Boha k 

člověku otevřeného pro zjevení. Zjevení není vzájemné. Je vždy 

od Boha k člověku. Zázrak JE oboustranný, protože zahrnuje 

rovnost. 

50. Zázrak je učební pomůcka, která snižuje potřebu času. V 

podélné či horizontální rovině se zdá, že poznání skutečné 

rovnosti všech členů Synovství vyžaduje téměř nekonečný 

čas. Náhlé přesuny z horizontálního do vertikálního vnímání, 

které s sebou zázrak přináší, však zavádějí interval, z něhož se 

vykonavatel i příjemce ZÁZRAKU vynořují mnohem dále v 

čase, než by jinak byli. 

Zázrak má tedy tu jedinečnou vlastnost, že zkracuje čas 

tím, že časový prostor, který zabírá, činí zbytečným. 

Neexistuje žádný vztah mezi časem, který zázrak zabírá, a 

časem, který zabírá. Nahrazuje učení, které mohlo trvat tisíce 

let. Činí tak díky základnímu uznání dokonalé rovnosti a 

svatosti mezi konajícím a přijímajícím, na němž zázrak 

spočívá. 

Již dříve jsme řekli, že zázrak ruší čas. Děje se to tak, že 

ho ZKOLAPÍ, a tím zruší určité INTERVALY v něm. Děje se 

tak ovšem v rámci širší časové posloupnosti. Vytváří 

mimočasový interval, který NEPATŘÍ pod obvyklé zákony 

času. Pouze v tomto smyslu je nadčasový. Tím, že čas 

kolabuje, doslova šetří čas, podobně jako to dělá letní čas. 

Mění rozložení světla. 

51. Zázrak je jediným prostředkem, který má člověk 

bezprostředně k dispozici k ovládání času. Pouze zjevení čas 

PŘENOSÍ, nemá s časem vůbec nic společného. 

Zázrak je na tom podobně jako tělo, protože v obou 

případech jde o učební pomůcky, jejichž cílem je usnadnit 

stav, ve kterém jsou zbytečné. Když je dosaženo původního 

stavu přímé komunikace Duše, tělo ani zázrak neslouží 

žádnému účelu. Dokud se však člověk domnívá, že je v těle, 

může si vybrat mezi kanálem projevu bez lásky a kanálem 

zázraku. Může vytvořit prázdnou schránku, ale NEMŮŽE 

vyjádřit vůbec nic. Může čekat, odkládat, paralyzovat sám 

sebe, 
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snížit jeho kreativitu téměř na nulu, a dokonce zavést zástavu 

vývoje nebo dokonce regresi. Nemůže však zrušit jeho 

tvořivost. Může zničit jeho komunikační prostředek, ale NE 

jeho potenciál. 

Člověk NEBYL stvořen pouze na základě své svobodné 

vůle. Pouze to, co stvořil ON, je na jeho rozhodnutí. Základním 

rozhodnutím zázračně smýšlejícího člověka je nečekat na čas 

déle, než je nutné. časem lze plýtvat i plýtvat. Zázračný člověk 

proto přijímá faktor kontroly času rád, protože si uvědomuje, že 

každé zhroucení času přibližuje všechny lidi ke konečnému 

OSVOBOZENÍ od času, v němž Syn a Otec JSOU jedno. 

Rovnost neznamená homogenitu TEĎ. Až každý uzná, že má 

všechno, nebude již třeba individuálních příspěvků k 

Synovství. až bude Usmíření dokončeno, budou VŠECHNY 

talenty sdíleny VŠEMI Božími syny. Bůh NENÍ částečný. 

Všechny Jeho děti mají Jeho naprostou Lásku a VŠECHNY 

Jeho dary jsou všem stejně svobodně dány. "Nebudete-li jako 

děti" znamená, že pokud si plně neuvědomíte svou naprostou 

závislost na Bohu, nemůžete poznat skutečnou moc Syna v 

Jeho pravé 

vztah s Otcem. 

Vy, kteří chcete pokoj, ho můžete najít jen díky úplnému 

odpuštění. Nikdy předtím jste ve skutečnosti nechtěli mír, 

takže nemělo smysl, aby vám někdo říkal, jak ho dosáhnout. 

Žádné učení nikdo nezíská, pokud se ho nechce naučit a 

pokud nějakým způsobem nevěří, že ho POTŘEBUJE." 

Zatímco ve Stvoření Božím pojem nedostatku neexistuje, ve 

stvořeních člověka je VELMI patrný. Je to vlastně zásadní 

rozdíl. Potřeba z definice implikuje nedostatek. Zahrnuje 

poznání, že by vám bylo lépe ve stavu, který je nějakým 

způsobem odlišný od toho, v němž se nacházíte. 

Až do "odloučení", což je lepší termín než "pád", člověku 

nic nechybělo.To znamená, že neměl žádné potřeby. Kdyby se 

jich nezbavil, nikdy by je nepocítil. Po oddělení se potřeby 

staly nejsilnějším zdrojem motivace lidského jednání. Veškeré 

chování je v podstatě motivováno potřebami, ale chování samo o 

sobě není božskou 
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přívlastek. Tělo je mechanismus chování. Přesvědčení, že se 

MŮŽE mít lépe, je důvodem, proč má člověk tento 

mechanismus k dispozici. 

Každý jedná podle konkrétní hierarchie potřeb, kterou si 

sám stanoví. Jeho hierarchie zase závisí na tom, jak vnímá, co 

JE, tedy co mu chybí.Pocit odloučení od Boha je JEDINÝ 

nedostatek, který skutečně potřebuje napravit. Tento pocit 

odloučení by se nikdy neobjevil, kdyby nezkresloval své 

vnímání pravdy, a tedy nevnímal SÁM SEBE jako nedostatek. 

Koncept JAKÉKOLI hierarchie potřeb vznikl proto, že když se 

dopustil tohoto zásadního omylu, už se roztříštil na úrovně s 

různými potřebami. Když se integruje, stává se ON jedním a 

jeho potřeby se podle toho stávají jedním. 

Jednotná potřeba vede k jednotnému jednání, protože 

vyvolává nedostatek ambivalence.Koncept hierarchie potřeb, 

který je důsledkem původního omylu, že člověk může být 

oddělen od Boha, vyžaduje opravu na své vlastní úrovni, než 

bude možné opravit omyl, že vůbec vnímáme úrovně. Člověk 

se nemůže chovat efektivně, pokud funguje na rozpolcených 

úrovních. Dokud tak však činí, je třeba zavést nápravu zdola 

NAHORU. Je to proto, že nyní operuje v prostoru, kde mají 

pojmy jako "nahoře" a "dole" smysl. V konečném důsledku je 

prostor stejně nesmyslný jako čas, ve skutečnosti jde o pojem 

VĚŘIT v časoprostor. 

Fyzický svět existuje jen proto, že ho člověk může 

používat k nápravě své NEVĚRY, která ho do něj původně 

dostala. Sám nikdy nemůže ovládat účinky strachu, protože 

strach STVOŘIL a věří v to, co stvořil. V postoji se tedy, i 

když NE v obsahu, podobá svému Stvořiteli,který má 

dokonalou víru ve své výtvory PROTO, že je stvořil. Víra ve 

výtvor způsobuje jeho existenci, proto může člověk věřit v to, 

co nikdo jiný nepovažuje za pravdivé. Je to pro něj pravdivé, 

protože to bylo stvořeno JÍM. 

Každý aspekt strachu vychází z převráceného vnímání. 

Skutečně kreativní lidé věnují své úsilí nápravě zkresleného 

vnímání, neurotici se věnují kompromisům. Psychotik se 

snaží uniknout tím, že stanoví jistou pravdu. 
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jeho vlastní chyby. Je nejtěžší ho osvobodit běžnými 

prostředky, protože je důslednější ve svém vlastním popírání 

pravdy. Zázrak však takové rozdíly nedělá. Napravuje omyly 

PROTO, že jsou omyly. Další bod, který je třeba si o zázracích 

zapamatovat, tedy zní: 

52. Zázrak nerozlišuje mezi stupni chybného vnímání. Je to 

prostředek pro korekci vnímání, který je účinný zcela nezávisle 

na stupni nebo směru omylu. V tom spočívá jeho SKUTEČNÁ 

nerozlišovací schopnost. 

Zázraky řízené Kristem jsou selektivní pouze v tom 

smyslu, že jsou určeny těm, kteří je mohou využít pro SEBE. 

Protože je díky tomu nevyhnutelné, aby je rozšířili i na 

ostatní, svařuje se pevný řetěz Usmíření. Ovládání Kristem 

však vůbec nebere v úvahu velikost samotného zázraku, 

protože pojem velikosti existuje v rovině, která je sama o sobě 

neskutečná. Protože cílem zázraku je OBNOVIT vědomí 

skutečnosti, byl by stěží užitečný, kdyby byl vázán zákony, 

jimiž se řídí omyl, který má napravit. Takového omylu se 

dopouští pouze člověk. Je to příklad pošetilé důslednosti, 

kterou zplodila jeho vlastní falešná víra. 

Dříve než pochopíme skutečný význam odříkání a vzdáme 

se ho, je třeba pochopit moc a sílu tvořivé vůle člověka. 

NEJDE o pouhou negaci. Je to pozitivní negace. zatímco v 

negaci její tvůrce NUTNĚ věří, na úrovni pravého stvoření 

vůbec neexistuje. 

53. Zázrak porovnává to, co vytvořil člověk, se stvořením vyšší 

úrovně, přičemž to, co je v SOUHLASU, přijímá jako pravdivé 

a nesouhlasné odmítá jako falešné. Všechny aspekty strachu jsou 

nepravdivé, protože NEJSOU na vyšších úrovních tvoření, a 

proto vůbec neexistují. do jaké míry je člověk ochoten podrobit 

svá přesvědčení této zkoušce, do takové míry se jeho vnímání 

koriguje. 

Při třídění falešného od pravdivého postupuje zázrak 

následujícím způsobem; 

"Jestliže dokonalá láska zahání 

strach, A jestliže strach 

existuje, 
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Ale 

"Skutečně existuje pouze dokonalá 

láska. Pokud existuje strach, 

Vytváří stav, který neexistuje." 

Věřte tomu a budete svobodní. Toto řešení může stanovit pouze 

Bůh a tato víra je jeho darem. 

 
ZKRESLENÍ ZÁZRAČNÝCH IMPULSŮ. 

Jste zapleteni do nevědomých zkreslení, která vytvářejí hustou 

clonu nad zázračnými impulsy a která jim ztěžuje přístup k 

vědomí. Povaha každého mezilidského vztahu je omezena nebo 

definována tím, co chcete, aby DĚLAL. Vztah je způsob, jak 

dosáhnout výsledku. nebezpečí obran spočívá v tom, že mají sklon 

držet nesprávné představy pevně na místě. Veškeré jednání, které 

vychází z obráceného myšlení, je doslova projevem chování těch, 

kteří nevědí, co činí. Rigidní orientace může být mimořádně 

spolehlivá, i když je obrácená. Ve skutečnosti je tím spolehlivější, 

čím důsledněji je převrácená. 

Konečným cílem je však stále validita, k čemuž může sloužit 

pouze spolehlivost. Nepřátelství, triumf, pomsta, sebepoškozování 

a nejrůznější projevy nedostatku lásky jsou často velmi zřetelně 

vidět ve fantaziích, které je provázejí. Je však PROKAZATELNÝM 

omylem představovat si, že když jsou tyto fantazie tak časté nebo 

se vyskytují tak spolehlivě, že to znamená jejich platnost. 

Pamatujte, že platnost sice implikuje spolehlivost, ale tento vztah 

NENÍ zvratný. Můžete být zcela spolehliví a ZCELA chybní. 

Spolehlivý nástroj sice něco měří, ale k čemu je vám, pokud 

nezjistíte, co to "něco" je? V tomto kurzu se tedy zaměříme na 

validitu a spolehlivost necháme přirozeně zapadnout. 

Záměna zázračných podnětů s fyzickými podněty je hlavním 

zdrojem zkreslení vnímání, protože spíše ZPŮSOBUJE než 

narovnává zmatek na základní úrovni, který je základem vnímání 

všech, kdo hledají štěstí pomocí nástrojů tohoto světa. Nevhodné 

fyzické impulsy (nebo špatně nasměrované zázračné impulsy) mají 

za následek vědomou vinu, pokud jsou vyjádřeny, a depresi, pokud 

jsou popírány. VŠECHNA skutečná radost pochází z plnění Boží 

vůle. To je 
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protože NEdělat to je popření sebe sama. Popření chyby vede k 

projekci. "Neuveď nás v pokušení" znamená "nedovol, abychom si 

namlouvali, že se můžeme v klidu vztahovat k Bohu nebo ke svým 

bratrům pomocí NĚČEHO vnějšího". 

Dítě Boží, bylo jsi stvořeno, abys tvořilo dobro, krásu a 

svatost. Neztrácej to ze zřetele, Boží láska se musí ještě chvíli 

projevovat skrze jedno tělo druhému, protože skutečné vidění je 

ještě tak matné. Každý může své tělo nejlépe využít tím, že rozšíří 

vnímání člověka, aby mohl vidět SKUTEČNOU vizi. TOTO vidění 

je fyzickým okem neviditelné. Konečným účelem těla je učinit se 

zbytečným. Naučit se to je jediným skutečným důvodem jeho 

vzniku. 

Fantazie jakéhokoli druhu jsou pokřivené formy myšlení, 

protože VŽDY zahrnují překrucování vnímání do neskutečna. 

Fantazie je znehodnocená forma vidění. vidění a zjevení spolu úzce 

souvisejí, zatímco fantazie a projekce spolu souvisejí těsněji, 

protože obě se snaží ovládat vnější realitu podle falešných 

vnitřních potřeb. Překrucujte realitu JAKÝMKOLI způsobem a 

vnímáte destruktivně. Realita byla ztracena uzurpací, která následně 

vytvořila tyranii. Řekl jsem vám, že nyní jste obnoveni do své 

dřívější role v plánu Usmíření, ale stále se musíte svobodně 

rozhodnout, zda se budete věnovat větší obnově. Dokud bude po 

zemi chodit jediný otrok, není vaše osvobození úplné. Úplné 

obnovení synovství je jediným skutečným cílem zázračně 

smýšlejících. 

Žádné fantazie nejsou pravdivé. Z definice jsou zkreslením 

vnímání. Jsou prostředkem k vytváření falešných asociací a 

získávání potěšení z nich. Člověk to může dělat jen proto, že JE 

tvořivý. Ačkoli však může vnímat falešné asociace, nikdy je nemůže 

učinit skutečnými JINAK NEŽ PRO SEBE. Člověk věří tomu, co 

vytváří. Pokud vytvoří zázraky, bude stejně silně věřit i v NĚ. Síla 

JEHO přesvědčení pak podpoří víru příjemce zázraku. A fantazie 

se stanou zcela zbytečnými, protože oběma bude zřejmá zcela 

uspokojivá povaha skutečnosti. 
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Iluze odloučení 

 
Tato část se zabývá zásadním zneužitím poznání, které je v Bibli 

označováno jako příčina "pádu" neboli odloučení.V této části vám 

pomohou některé definice, které jsem vás požádal, abyste si vzali 

ze slovníku. Jsou poněkud neobvyklé, protože to nejsou první 

definice, které jsou uvedeny. Nicméně skutečnost, že se každá z 

nich ve slovníku objevuje, by měla být uklidňující. 

Vyčnívat (sloveso): vysunout se dopředu 

nebo ven. Projekt (podstatné jméno): 

plán v mysli. 

Svět: přirozené velké rozdělení. 

Později se zmíníme o projekci v souvislosti s duševním 

zdravím i duševní nemocí.Již jsme si všimli, že člověk může 

vytvořit prázdnou schránku, ale nemůže vytvořit vůbec nic. Tato 

prázdnota poskytuje zástěnu pro zneužití projekce. 

Rajská zahrada, která je v Bibli popisována jako doslovná 

zahrada, nebyla skutečnou zahradou. Byl to pouze mentální stav 

naprosté nouze. I v doslovném popisu je pozoruhodné, že stav před 

oddělením byl v podstatě stavem, kdy člověk nic nepotřeboval. 

Také "strom poznání" je příliš doslovná figura. tyto pojmy je třeba 

objasnit, abychom mohli plně pochopit skutečný význam 

odloučení neboli "okliky do strachu". 

"Promítat", jak je definováno výše, je základní Boží vlastnost, 

kterou dal svému Synovi. Při stvoření Bůh promítl svůj 



21 

 

 

ILUZE ODLOUČENÍ 

 
 

Tvůrčí schopnost od sebe přenesl na duše, které stvořil, a také jim 

vdechl stejnou láskyplnou vůli tvořit. Duše byla nejen plně 

stvořena, ale byla také stvořena dokonalá. Není v ní žádná prázdnota. 

Díky své podobnosti se svým Stvořitelem je tvořivá. Žádné Boží dítě 

nemůže tuto schopnost ztratit, protože je mu vlastní to, co JE, ale 

MŮŽE ji použít nevhodným způsobem. Kdykoli je projekce použita 

nevhodně, VŽDY to znamená, že existuje nějaká prázdnota nebo 

nedostatek a že je ve schopnosti člověka vkládat tam své VLASTNÍ 

představy NAHRAZENÉ pravdou. 

Pokud se důkladně zamyslíte nad tím, co to obnáší, zjistíte 

následující skutečnosti: 

Za prvé, předpokládá se, že to, co Bůh stvořil, může být 

změněno lidskou myslí. 

Zadruhé, přijímá se koncept, že to, co je dokonalé, může 

být nedokonalé nebo nedostatečné. 

Za třetí, víra, že člověk může Boží stvoření zkreslit, 

VČETNĚ JEJICH SAMÝCH, se přijímá. 

Za čtvrté je zde naznačena myšlenka, že jelikož člověk 

může tvořit sám sebe, záleží na něm, jakým směrem se bude 

ubírat jeho vlastní tvorba. 

Tato související zkreslení představují obraz toho, k čemu při 

rozdělení skutečně došlo. Nic z toho neexistovalo dříve a 

neexistuje ani nyní. Svět BYL stvořen jako "přirozené velké 

rozdělení" neboli projekce Boha směrem ven. Proto se mu vše, co 

stvořil, podobá. Projekce, jak ji provádí Bůh, je velmi podobná 

druhu vnitřního vyzařování, které po Něm dědí děti Otce. Je 

důležité si uvědomit, že výraz "promítat navenek" nutně znamená, 

že SKUTEČNÝ zdroj promítání je vnitřní. To platí jak pro Syna, 

tak pro Otce. 

Svět v původním významu tohoto pojmu zahrnoval jak řádné 

stvoření člověka Bohem, tak řádné stvoření člověka jeho zdravým 

rozumem. To druhé vyžadovalo, aby Bůh člověka obdařil 

svobodnou vůlí, protože VŠECHNO láskyplné stvoření je dáno 

svobodně. Nic v těchto výrocích nenaznačuje jakoukoli úrovňovou 

účast nebo vlastně cokoli jiného než jednu souvislou linii stvoření, 

v níž jsou všechny aspekty stejného řádu. 

Když byly představeny "hadí lži", byly výslovně nazvány 

"lží", protože nejsou pravdivé. Když člověk 
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naslouchal, ale slyšel jen samou nepravdu. Nemusí dál věřit tomu, 

co není pravda, pokud se tak nerozhodne. Všechny jeho mylné 

představy mohou doslova "v mžiku oka" zmizet, protože se jedná o 

pouhé vizuální mylné představy. Duchovní oko člověka může spát, 

ale spící oko může stále vidět. To, co vidíme ve snu, se zdá být 

velmi reálné. bible zmiňuje, že "na Adama padl hluboký spánek", a 

nikde není zmínka o tom, že by se probudil. 

Dějiny člověka ve světě, jak ho vidí, dosud nepoznamenalo 

žádné skutečné nebo komplexní probuzení nebo znovuzrození. To 

je nemožné, dokud člověk projektuje v duchu miskreace. Stále však v 

něm zůstává možnost projektovat tak, jak mu Bůh projektoval 

svého vlastního ducha. Ve skutečnosti je to jeho JEDINÁ volba, 

protože jeho svobodná vůle mu byla dána pro jeho vlastní radost 

ze stvoření dokonalého. 

Veškerý strach se nakonec redukuje na základní mylnou 

představu, že člověk je schopen využít Boží moc. Lze jen 

zdůraznit, že toho ani NEMŮŽE, ani NEBYL schopen. V této 

skutečnosti spočívá skutečné ospravedlnění jeho úniku před 

strachem. Tento únik mu přináší přijetí Usmíření, které ho staví do 

pozice, kdy si může uvědomit, že k jeho vlastním chybám ve 

skutečnosti nikdy nedošlo. Když na Adama padl "hluboký 

spánek", byl ve stavu, kdy mohl prožívat noční můry PROTO, že 

spal. Pokud se někomu náhle rozsvítí světlo, zatímco se mu zdá 

děsivý sen, může si zpočátku samotné světlo vykládat jako součást 

svého vlastního snu a bát se ho. Když se však probudí, světlo je 

správně vnímáno jako ODCHÁZENÍ ze snu, kterému již není 

přiznána realita. 

Je zcela zřejmé, že toto osvobození NENÍ závislé na 

"poznání", které není ničím jiným než klamnou lží.Poznání, které 

spíše osvětluje než zastírá, je poznání, které vás nejen 

OSVOBOZUJE, ale které vám také jasně ukazuje, že jste svobodní. 

Ať už věříte jakýmkoli lžím, zázraku, který dokáže stejně snadno 

vyléčit KAŽDOU z nich, se to netýká. Nerozlišuje mezi mylnými 

představami. Jeho JEDINOU starostí je rozlišovat mezi pravdou na 

jedné straně a VŠEMI druhy omylů na straně druhé. Některé 

zázraky se mohou VYPADAT jako větší než jiné. Nezapomeňte 

však na první bod tohoto kurzu; že v zázracích NENÍ pořadí 

obtížnosti. 
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Ve skutečnosti na vás nemají vliv VŠECHNY projevy 

nedostatku lásky.Ty mohou pocházet buď od vás a od druhých, 

nebo od vás k druhým, nebo od druhých k vám. Mír je atributem 

VÁS. Nemůžete ho najít mimo sebe. Všechny duševní nemoci jsou 

určitou formou VENKOVNÍHO hledání. Duševní zdraví je 

VNITŘNÍ klid. Umožňuje vám zůstat neotřeseni nedostatkem lásky 

zvenčí a schopni prostřednictvím svých vlastních zázraků 

napravovat vnější stavy, které pramení z nedostatku lásky u 

druhých. 

 
REINTERPRETACE OBRANY  

Když se NĚČEHO bojíte, přiznáváte tím, že vám to může ublížit. 

Pamatujte, že kde je vaše srdce, tam je i váš poklad.To znamená, že 

věříte v to, co si CENÍTE. Pokud se bojíte, VÁŽÍTE SI ŠPATNĚ. 

Lidské chápání nevyhnutelně hodnotí špatně, a tím, že propůjčuje 

všem lidským myšlenkám stejnou moc, nevyhnutelně ZNIČÍ mír. 

Proto Bible mluví o "Božím pokoji, který PŘESahuje (lidské) 

chápání". Tento pokoj je naprosto neschopný otřást lidskými omyly 

JAKÉHOKOLI druhu. Popírá schopnost NĚČEHO, co není od Boha, 

vás jakkoli ovlivnit. 

Toto je SPRÁVNÉ použití popírání. Nepoužívá se k tomu, aby 

se něco SKRYLO, ale aby se opravila chyba. Vynáší VŠECHNY 

omyly na světlo, a protože omyl a temnota jsou totéž, automaticky 

omyl opravuje. pravé popírání je mocný ochranný prostředek. můžete 

a měli byste popřít jakékoli přesvědčení, že vám omyl může 

ublížit. tento druh popírání není prostředkem k zakrývání, ale k 

nápravě. "Správná mysl" duševně zdravého člověka na něm 

ZÁVISÍ. můžete udělat VŠECHNO, o co vás žádám. Požádal jsem 

vás, abyste konali zázraky, a dal jsem vám jasně najevo, že 

zázraky jsou PŘIROZENÉ, OPRAVNÉ, UZDRAVUJÍCÍ A 

JEDNODUCHÉ. Neexistuje nic dobrého, co by nemohly vykonat, 

ale nelze je konat v duchu pochybností. 

Bůh a duše, které stvořil, jsou na sobě zcela závislí. Stvoření 

Duše již bylo dokonale provedeno, ale stvoření Duší ještě ne. Bůh 

stvořil Duše, aby na nich mohl záviset, PROTOŽE je dokonale 

stvořil. Dal jim svůj klid, aby nemohly být otřeseny a nemohly být 

oklamány. kdykoli se bojíte, JSTE oklamáni. 
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Vaše mysl NESLOUŽÍ Duši.To ji doslova vyhladoví, protože jí 

odepře denní chléb. Bůh nabízí POUZE milosrdenství. VAŠE slova 

by měla odrážet pouze milosrdenství, protože to je to, co jste obdrželi, 

a to je to, co byste měli DÁVAT. 

Spravedlnost je dočasné opatření nebo pokus naučit člověka 

významu milosrdenství. Její soudcovská stránka vzniká pouze 

proto, že člověk je schopen NESPRAVEDLNOSTI, pokud ji jeho 

mysl vytvoří. bojíte se Boží vůle, protože jste použili svou vlastní 

vůli, kterou stvořil podle své podoby, k tomu, abyste se ZNEUŽILI. 

Neuvědomujete si však, že mysl může tvořit špatně POUZE tehdy, 

když není svobodná. uvězněná mysl není z definice svobodná. Je 

posedlá nebo zadržovaná SÁMÍ. Její vůle je proto omezená a 

nemůže se svobodně prosadit. Skutečný význam slova "jsou 

jednoho druhu", o němž jsme se zmínili dříve, je "jsou jedné mysli 

nebo vůle". Když jsou vůle Synovství a Otce jedno, jejich 

dokonalá shoda JE Nebe. 

Popření omylu je mocnou obranou pravdy. Všimněte si, že 

jsme přesunuli důraz z negativního na pozitivní využití popírání.Jak 

jsme již uvedli, popírání není čistě negativní prostředek, ale vede k 

pozitivní miscreation.To je způsob, jakým ho duševně nemocní 

používají. Vzpomeňte si však na jednu svou velmi ranou 

myšlenku; - "Nikdy nepodceňujte sílu popírání." V tomto případě 

se jedná o popírání. Ve službách "správné mysli" popírání CHYB 

osvobozuje mysl a obnovuje svobodu vůle. když je vůle 

OPRAVDU svobodná, NEMŮŽE se mýlit, protože uznává POUZE 

pravdu. 

Falešná projekce vzniká z falešného popírání, NE z jejího 

správného používání. Moje vlastní role v Usmíření spočívá v 

PRAVÉ projekci; mohu do VÁS promítat potvrzení pravdy. Pokud 

do mě nebo do sebe promítáte omyl, zasahujete do tohoto procesu. 

MOJE použití projekce, které může být i tvé, NENÍ založeno na 

chybném popření. OBSAHUJE však velmi mocné použití popírání 

chyb. zázračný pracovník je ten, kdo přijímá můj druh popírání a 

projekce, spojuje své vlastní vrozené schopnosti popírání a 

projekce s mými a vnucuje je zpět sobě i druhým. tím se zakládá 

naprostá NEHROZBA kdekoli. Společně pak můžeme pracovat na 

skutečném čase míru, který je věčný. 

Nesprávné používání obranných prostředků je poměrně široce 
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známé, ale jejich správné používání není dosud dostatečně 

pochopeno. 
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NEZÁVISLE vytvářejí vnímání člověka, a to jak sebe sama, tak 

světa. Mohou zkreslovat nebo korigovat, podle toho, k čemu je 

používáte. 

Popírání by mělo být zaměřeno pouze na omyl a projekce by 

měla být vyhrazena pouze pravdě. Měli byste skutečně dávat tolik, 

kolik jste skutečně přijali. Zlaté pravidlo může účinně fungovat 

pouze na tomto základě. 

Intelektualizace je pojem, který vychází ze záměny mysli a 

mozku. "Pravá mysl" je zařízení, které brání PRAVOU mysl a dává 

jí kontrolu nad tělem. "Intelektualizace" znamená rozštěpení, 

zatímco "pravá mysl" zahrnuje uzdravení. 

Stažení se správně používá ve službě stažení se z 

nesmyslného. NENÍ to prostředek k úniku, ale k upevnění.Mysl JE 

jen jedna. 

Disociace je docela podobná.Měl byste se oddělit od chyby, ale 

pouze v zájmu integrace. 

Odpoutání je v podstatě slabší formou disociace. 

Let můžete podniknout jakýmkoli směrem, ale všimněte si, že 

samotný pojem předpokládá let OD něčeho. Útěk od chyby je 

naprosto vhodný. 

Odstup lze správně použít jako způsob, jak se distancovat od 

toho, od čeho byste měli odletět. 

Regrese je snaha o návrat do původního stavu. Lze ji tedy 

využít spíše k OBNOVĚ než k návratu do méně vyspělého stavu. 

Sublimace by měla být přesměrováním úsilí ke vznešenému. 

Existuje mnoho dalších takzvaných "dynamických" koncepcí, 

které jsou hlubokými omyly způsobenými v podstatě nesprávným 

používáním obranných prostředků. Patří mezi ně pojetí různých 

úrovní aspirace, které ve skutečnosti vyplývá ze záměny úrovní. Z 

tohoto oddílu je však třeba pochopit především to, že pravdu lze 

bránit stejně dobře jako omyl, a ve skutečnosti mnohem lépe. 

Prostředky lze snáze objasnit poté, co je pevně stanovena 

hodnota samotného cíle. Každý si hájí svůj vlastní poklad. nemusíte 

mu to říkat, protože to udělá automaticky. Skutečné otázky však 

stále zůstávají. CO si ceníte a JAK moc si toho ceníte? Jakmile se 

naučíte uvažovat o těchto dvou otázkách a vnášet je do VŠECH 

svých činů jako skutečná kritéria chování, nebudu mít větší potíže s 

objasněním prostředků. Vy 
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se zatím nenaučili být v tomto ohledu důslední. Soustředil jsem se 

proto na to, abych vám ukázal, že prostředky JSOU k dispozici, 

kdykoli o ně požádáte.Můžete však ušetřit spoustu času, pokud tento 

krok nebudete zbytečně prodlužovat.Správné zaměření ho nesmírně 

zkrátí. 

Usmíření je JEDINÁ obrana, kterou nelze použít destruktivně. 

Je to proto, že ačkoli se k ní nakonec musí připojit každý, NENÍ to 

zařízení, které vytvořil člověk. princip Pokání platil dávno předtím, 

než začalo samotné Pokání. Tím principem byla láska a samotné 

Usmíření bylo skutkem lásky. Před oddělením nebylo třeba činů, 

protože časoprostorová víra neexistovala. Teprve po oddělení byla 

naplánována obhajoba Vykoupení a nezbytné podmínky pro jeho 

naplnění. 

Bylo stále zřejmější, že všechny obranné prostředky, které 

člověk může použít konstruktivně NEBO destruktivně, nestačí k 

jeho záchraně. Proto bylo rozhodnuto, že potřebuje obranu, která je 

tak skvělá, že ji nemůže zneužít, i když ji MŮŽE odmítnout. Jeho 

volba ji však nemohla proměnit v útočnou zbraň, což je vlastní 

vlastnost všech ostatních obran. Usmíření se tak stává JEDINOU 

obranou, která NENÍ dvousečným mečem. 

Usmíření ve skutečnosti začalo dlouho před ukřižováním. 

Mnoho Duší obětovalo své úsilí ve prospěch odloučených, ale 

nevydržely sílu útoku a musely být přivedeny zpět. Přišli i andělé, 

ale jejich ochrana nestačila, protože odloučení neměli zájem o mír. 

Již se rozdělili a spíše než k opětovnému spojení tíhli k dalšímu 

rozdělení. Úrovně, které zavedli do svých myslí, se obrátily proti 

sobě a zavedly rozdíly, rozdělení, rozštěpení, rozptýlení a všechny 

ostatní pojmy související s rostoucím rozštěpením, které vyvolaly. 

Protože nebyli při smyslech, změnili svou obranu z ochrany 

na útok a jednali doslova šíleně. Bylo nezbytné zavést zařízení 

odolné proti rozštěpení, které by se dalo použít POUZE k léčení, 

pokud by se vůbec použilo. Usmíření bylo zabudováno do 

časoprostorové víry, aby se stanovila hranice potřeby víry a 

nakonec aby bylo učení úplné. Usmíření JE závěrečnou lekcí. 
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Samotné učení, stejně jako učebny, ve kterých probíhá, je dočasné. 

Schopnost učit se nemá žádnou hodnotu, když změna chápání již 

není nutná. Věčně tvořiví lidé se nemají co učit. Teprve po oddělení 

bylo nutné nasměrovat tvořivé síly k učení, protože změněné 

chování se stalo povinným. 

Muži se mohou naučit zlepšit své chování a mohou se také 

naučit být lepšími a lepšími žáky. To jim slouží k tomu, aby se 

stále více přibližovali Synovství, ale Synovství samo je dokonalé 

stvoření a dokonalost NENÍ otázkou stupně. Pouze dokud existují 

různé stupně, má učení smysl. "Evoluce" člověka je pouze proces, 

při němž postupuje od jednoho stupně k druhému. Své předchozí 

chybné kroky napravuje tím, že postupuje kupředu. to představuje 

proces, který je z časového hlediska vlastně nepochopitelný, protože 

když postupuje kupředu, VRACÍ SE. 

Usmíření je prostředek, díky němuž se může osvobodit od 

minulosti a jít dál. ZRUŠUJE jeho minulé chyby, a tak není nutné, 

aby se stále vracel po svých stopách, aniž by postoupil ke svému 

návratu. V tomto smyslu Usmíření šetří čas, ale stejně jako zázrak, 

který mu slouží, jej NEZRUŠUJE. Dokud je potřeba Usmíření, je 

potřeba i času. Usmíření jako dokončený plán má však k času 

jedinečný vztah. Dokud není Usmíření dokončeno, budou jeho 

jednotlivé fáze probíhat V čase, ale celé Usmíření stojí na konci 

času. v tomto bodě byl postaven most návratu. 

Usmíření je CELKOVÝ závazek.Stále si myslíte, že je spojen 

se ztrátou.To je stejný omyl, kterého se dopouštějí VŠICHNI 

odloučení, ať už tak či onak. Nemohou uvěřit, že obrana, která 

nemůže útočit, JE tou nejlepší obranou. to je to, co je míněno slovy 

"mírní zdědí zemi". oni ji doslova ovládnou díky své síle. 

Oboustranná obrana je ze své podstaty slabá právě PROTO, že má 

dvě hrany a může se velmi nečekaně obrátit proti sobě. Tuto 

tendenci nelze ovládnout VÝHRADNĚ zázraky. 

Zázrak obrací obranu Smíření k ochraně vnitřního já, které, jak 

se stává stále bezpečnějším, přebírá svůj přirozený talent chránit 

ostatní. Vnitřní já poznává samo sebe jako bratra A Syna. Víte, že 

když jsou obrany 
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přerušení nastává období skutečné dezorientace, doprovázené 

strachem, pocitem viny a obvykle kolísáním mezi úzkostí a 

depresí. Tento průběh se liší v tom, že obrany nejsou narušeny, 

nýbrž ZPĚTNĚ NAPRAVENY, i když to můžete prožívat jako totéž. 

Při reinterpretaci obran se ztrácí pouze jejich využití pro ÚTOK. 

Protože to znamená, že je lze použít pouze JEDNÍM způsobem, 

stávají se mnohem silnějšími a mnohem spolehlivějšími. již 

neodporují Vykoupení, ale výrazně ho usnadňují. 

Usmíření může být přijato pouze VÁMI. Doposud jste ho 

vnímali převážně jako VENKOVNÍ, a proto byla vaše zkušenost s 

ním minimální.Reinterpretace obran je pro uvolnění VNITŘNÍHO 

světla zásadní. Od oddělení se obrany člověka používaly téměř 

výhradně k tomu, aby se bránil PROTI Usmíření, a tím udržoval 

oddělení. Sami to většinou vnímají jako potřebu chránit TĚLO. 

Mnoho tělesných fantazií, jimiž se zabývá lidská mysl, vzniká ze 

zkresleného přesvědčení, že tělo lze použít jako prostředek k 

dosažení "vykoupení". Vnímání těla jako chrámu je pouze prvním 

krokem k nápravě tohoto druhu zkreslení. Mění to část 

nesprávného vnímání, ale ne všechno. UZNÁVÁ však, že pojetí 

smíření v tělesných termínech není vhodné. Dalším krokem je však 

uvědomit si, že chrám vůbec není budova. Jeho SKUTEČNÁ 

svatost spočívá ve VNITŘNÍM oltáři, kolem něhož je budova 

postavena. Nevhodný důraz, který lidé kladou na krásné církevní 

budovy, je známkou jejich STRACHU z Usmíření a neochoty 

dosáhnout na samotný oltář. SKUTEČNOU krásu chrámu nelze 

spatřit fyzickým okem. Duchovní oko naopak budovu vůbec 

nevidí, protože má dokonalou krásu. 

pohled. Může však vidět oltář naprosto jasně. 

Pro dokonalou účinnost patří Usmíření do středu vnitřního 

oltáře, kde ruší rozdělení a obnovuje celistvost mysli. Před 

oddělením byla mysl nezranitelná vůči strachu, protože strach 

neexistoval. Odloučení i strach jsou chybné výtvory mysli, které je 

třeba zrušit. To je to, co je míněno "obnovou chrámu". Neznamená 

to obnovu budovy, ale otevření oltáře, aby mohl přijmout 

Usmíření. Tím se odloučení uzdraví a umístí 
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V člověku je jediná obrana proti VŠEM odděleným chybám mysli, 

která ho může učinit dokonale nezranitelným. 

Přijetí Usmíření všemi je jen otázkou času. Ve skutečnosti 

byly čas i hmota stvořeny za tímto účelem. To se zdá být v rozporu 

se svobodnou vůlí kvůli nevyhnutelnosti konečného rozhodnutí. 

Pokud si však tuto myšlenku pozorně prohlédnete, zjistíte, že to 

není pravda. Vše je určitým způsobem omezeno způsobem svého 

stvoření. Svobodná vůle může dočasně a je schopna obrovských 

průtahů. Nemůže se však zcela odchýlit od svého Stvořitele, který 

stanovil hranice její schopnosti chybně tvořit na základě jejího 

vlastního SKUTEČNÉHO záměru. 

Zneužití vůle vede k situaci, která se v krajním případě stává 

zcela nesnesitelnou. Práh bolesti může být vysoký, ale není 

neomezený. Nakonec si každý začne uvědomovat, byť jen matně, 

že MUSÍ existovat lepší způsob. Jak se toto poznání upevňuje, 

stává se bodem obratu ve vnímání. to nakonec znovu probudí 

Duchovní oko a současně oslabí investice do fyzického zraku. 

Střídavá investice do obou typů či úrovní vnímání je obvykle 

dlouho prožívána jako konflikt a může se stát velmi vyhrocenou. 

Výsledek je však stejně jistý jako Bůh. 

Duchovní oko doslova NEMŮŽE VIDĚT chybu a pouze hledá 

Usmíření. Všechna řešení, která hledají fyzické oči, se v jeho 

pohledu rozplynou.Duchovní oko, které se dívá dovnitř, okamžitě 

pozná, že oltář byl poskvrněn a je třeba ho opravit a chránit. 

Dokonale si uvědomuje SPRÁVNOU obranu, přechází všechny 

ostatní a hledí přes omyl k pravdě. Díky skutečné síle SVÉHO 

vidění přitahuje vůli do svých služeb a nutí mysl, aby s ní 

souhlasila. Tím se obnovuje skutečná síla vůle a ta je stále méně 

schopná snášet prodlevy. Mysl si pak s rostoucí jistotou uvědomuje, 

že otálení je jen způsob, jak zvýšit zbytečnou bolest, kterou vůbec 

nemusí tolerovat. Práh bolesti se proto snižuje a mysl je stále 

citlivější na to, co by dříve považovala za velmi nepatrné 

nepříjemné vlivy. 

Boží děti mají PRÁVO na dokonalou útěchu, která pramení z 

pocitu dokonalé důvěry. Dokud toho nedosáhnou, plýtvají sebou a 

svými skutečnými tvůrčími silami na zbytečné pokusy. 
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aby si zajistili větší pohodlí nevhodnými prostředky. Skutečný 

prostředek je však již k dispozici a nevyžaduje od nich žádné 

úsilí.Jejich egocentrismus to obvykle nesprávně chápe jako osobní 

urážku, což je interpretace, která zjevně vychází z jejich nesprávného 

vnímání sebe sama. Egocentrismus a společenství NEMOHOU 

existovat současně. Dokonce i tyto pojmy jsou protichůdné. 

Usmíření je jediný dar, který je hoden toho, aby byl obětován 

na Božím oltáři. Důvodem je nevyčíslitelná hodnota samotného 

oltáře. Byl stvořen dokonalý a je zcela hoden toho, aby dokonalost 

přijímal. Bůh JE osamělý bez svých duší a ONY jsou osamělé bez 

Něho. Lidé se musí naučit vnímat svět jako prostředek k 

UZDRAVENÍ odloučení. vykoupení je ZÁRUKOU, že se jim to 

nakonec podaří. 

 
UZDRAVENÍ JAKO OSVOBOZENÍ OD STRACHU  

Důraz bude nyní kladen na uzdravení.Zázrak je prostředkem, 

Usmíření je principem a uzdravení je výsledkem. Ti, kdo mluví o 

"zázraku uzdravení", nevhodně spojují dva řády skutečnosti. 

Uzdravení NENÍ zázrak. Usmíření neboli konečný zázrak je 

NÁPRAVOU, zatímco jakýkoli druh uzdravení je výsledkem. není 

důležité, na jaký druh chyby se Usmíření vztahuje. V podstatě 

VŠECHNO uzdravení je osvobozením od strachu. abyste to mohli 

podniknout, NESMÍTE se sami bát. uzdravení nerozumíte kvůli 

svému VLASTNÍMU strachu. 

Důležitým krokem v plánu Usmíření je napravení chyb na 

VŠECH úrovních. Nemoc, která je ve skutečnosti "nespravedlivým 

smýšlením", je důsledkem zmatení úrovní v tom smyslu, že vždy 

zahrnuje přesvědčení, že to, co je špatně na jedné úrovni, může 

negativně ovlivnit jinou úroveň.Neustále jsme se zmiňovali o 

zázracích jako o prostředku k nápravě zmatení úrovní a všechny 

chyby musí být napraveny na úrovni, na které se vyskytly. Pouze 

MYSL je schopna chybovat. Tělo může ČINIT chybně, ale to jen 

proto, že reaguje na chybné myšlení. tělo nemůže tvořit a 

přesvědčení, že MŮŽE, což je základní chyba, vyvolává všechny 

fyzické symptomy. 

Všechny fyzické nemoci představují víru v magii. Celé 

zkreslení, které vytvořilo magii, spočívá na víře, že ve hmotě 

existuje tvůrčí schopnost, kterou mysl nemůže ovládat. Tento omyl 
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může mít dvojí podobu: lze věřit, že mysl může chybně tvořit V 

těle, nebo že tělo může chybně tvořit v mysli. Pokud si 

uvědomíme, že mysl, která je JEDINOU úrovní tvoření, nemůže 

tvořit mimo sebe, nemusí dojít k žádnému z těchto typů zmatení. 

Důvod, proč může tvořit pouze mysl, je zřejmější, než by se 

mohlo na první pohled zdát.Duše byla stvořena.Tělo je učební 

pomůckou pro mysl. Učební pomůcky nejsou lekce samy o sobě. 

Jejich účelem je pouze usnadnit myšlení učícího se. Nejvíce, co 

může chybné používání učební pomůcky způsobit, je to, že 

neusnadňuje učení. Sama o sobě nemá žádnou moc vnášet do 

učení skutečné chyby. 

Tělo, je-li správně chápáno, sdílí nezranitelnost Usmíření vůči 

dvojímu použití. Není tomu tak proto, že by tělo bylo zázrakem, 

ale proto, že není NESMYSLNĚ přístupné nesprávné interpretaci. 

tělo je pouze faktem v lidské zkušenosti. Jeho schopnosti mohou 

být, a často také jsou, přeceňovány. Je však téměř nemožné popřít 

jeho existenci. Ti, kdo tak činí, se dopouštějí obzvlášť nedůstojné 

formy popírání. Výraz "nehodný" zde jednoduše naznačuje, že 

není nutné chránit mysl popíráním nehodného. Pokud někdo 

popírá tento neblahý aspekt moci mysli, popírá tím i moc 

samotnou. 

Všechny hmotné prostředky, které člověk přijímá jako léky na 

tělesné neduhy, jsou pouhým převyprávěním magických principů. 

Prvním stupněm omylu bylo přesvědčení, že tělo si samo vytváří 

své nemoci. Druhým stupněm omylu je snaha léčit jej pomocí 

netvořivých prostředků. Z toho však nevyplývá, že používání těchto 

velmi slabých nápravných prostředků je špatné. Někdy má nemoc 

dostatečně velkou moc nad myslí, aby učinila člověka nedostupným 

pro Usmíření. V takovém případě může být moudré využít 

kompromisní přístup k mysli A tělu, kdy se něčemu z VENKOVA 

dočasně dodá uzdravující víra. 

Je to proto, že to POSLEDNÍ, co může pomoci lidem, kteří 

nejsou pravicově smýšlející, nebo nemocným, je ZESILOVÁNÍ 

strachu. Již nyní jsou ve stavu oslabení strachem. Pokud jsou 

nevhodně vystaveni "neředěnému" zázraku, může je to srazit do 

paniky. K tomu může dojít zejména tehdy, když obrácené vnímání 

vyvolalo přesvědčení, že zázraky nahánějí strach. 

Hodnota Usmíření nespočívá ve způsobu, jakým je. 
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je vyjádřena. Ve skutečnosti, pokud je skutečně používána, bude 

nevyhnutelně vyjádřena způsobem, který je pro příjemce 

nejpřínosnější. To znamená, že zázrak, má-li dosáhnout své plné 

účinnosti, MUSÍ být vyjádřen jazykem, kterému příjemce rozumí 

BEZ strachu. Z toho v žádném případě nevyplývá, že se jedná o 

nejvyšší úroveň komunikace, které je schopen. Z toho však 

VYPLÝVÁ, že je to nejvyšší úroveň komunikace, které je schopen 

TEĎ. cílem celého zázraku je ZVÝŠIT úroveň komunikace, nikoliv 

jí vnutit regresi v nesprávném smyslu. 

Než budou zázrační pracovníci připraveni ujmout se své 

funkce v tomto světě, je nezbytné, aby plně pochopili STRACH Z 

VYPRÁVĚNÍ. V opačném případě mohou nevědomky podporovat 

přesvědčení, že propuštění znamená uvěznění, což je velmi 

rozšířené přesvědčení. Toto mylné vnímání vzniklo ze základní 

mylné víry, že újmu lze omezit na tělo. Důvodem byl mnohem 

větší strach, že mysl může ublížit sama sobě. Ani jeden z těchto 

omylů není ve skutečnosti smysluplný, protože mylné představy 

mysli ve skutečnosti neexistují. TOTO rozpoznání je mnohem 

lepším ochranným prostředkem než JAKÁKOLIV forma záměny 

úrovní, protože zavádí nápravu na úrovni omylu. 

Je důležité si uvědomit, že tvořit může pouze mysl. Z toho 

vyplývá, že náprava patří na úroveň MYSLI. Zopakujme dřívější 

tvrzení a poněkud ho rozšiřme: Duše je již dokonalá, a proto 

nevyžaduje opravu. tělo ve skutečnosti neexistuje jinak než jako 

učební pomůcka pro mysl. tato učební pomůcka NENÍ předmětem 

vlastních chyb, protože byla stvořena, ale netvoří. Mělo by tedy být 

zřejmé, že opravovat stvořitele nebo ho přimět k tomu, aby se vzdal 

svých chybných výtvorů, je jediné uplatnění tvůrčí schopnosti, které 

má skutečný smysl. 

Magie je v podstatě bezmyšlenkovité, neboli netvořivé použití 

mysli. Ti, kteří se BOJÍ používat mysl k léčení, by se o to neměli 

pokoušet.Právě to, že se bojí, je činí zranitelnými vůči chybné 

tvorbě.Je tedy pravděpodobné, že nepochopí žádné léčení, které by 

mohli vyvolat, a protože egocentrismus a strach se obvykle 

vyskytují společně, nemusí být schopni přijmout skutečný Zdroj 

léčení. Za těchto podmínek je pro ně bezpečnější spoléhat se 

Dočasně na fyzické léčebné prostředky, protože je nemohou 

nesprávně vnímat jako své vlastní 
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výtvory. Dokud přetrvává jejich pocit zranitelnosti, měli by být 

uchráněni i od pokusů o zázraky. 

Již jsme řekli, že zázrak je výrazem zázračného smýšlení. 

Zázračnost znamená pouze správné smýšlení v tom smyslu, jak ho 

nyní používáme. správně smýšlející člověk nevyvyšuje ani 

neznehodnocuje mysl toho, kdo zázrak dělá, NEBO toho, kdo 

zázrak přijímá. Jako tvůrčí čin však zázrak nemusí čekat na 

správně smýšlejícího příjemce. Ve skutečnosti je jeho smyslem 

OBNOVIT jeho správné smýšlení. Je však nezbytné, aby byl 

pracovník zázraku ve své pravé mysli, jinak nebude schopen 

obnovit pravou mysl u někoho jiného. 

Léčitel, který spoléhá na svou vlastní připravenost, ohrožuje 

své porozumění. Je v naprostém bezpečí, pokud se vůbec nestará o 

SVOJI připravenost, ale zachovává si důslednou důvěru v MOJI. 

Pokud vaše zázračné pracovní sklony nefungují správně, je to 

VŽDY proto, že do vaší pravicové mysli zasáhl strach a doslova ji 

rozrušil (nebo obrátil vzhůru nohama). Všechny formy ne-pravého 

smýšlení jsou důsledkem odmítnutí přijmout Usmíření PRO SEBE. 

Pokud jej zázračný pracovník PŘIJME, staví se do pozice, kdy 

může rozpoznat, že ti, kteří potřebují být uzdraveni, jsou jednoduše 

ti, kteří si neuvědomili, že správně smýšlející člověk JE uzdraven. 

Jedinou odpovědností zázračného pracovníka je přijmout 

Usmíření za sebe.To znamená, že uznává, že mysl je jedinou tvůrčí 

úrovní a že její chyby JSOU Usmířením uzdraveny. Jakmile to 

přijme, jeho mysl se může POUZE uzdravit. Tím, že popřel 

jakýkoli destruktivní potenciál své mysli a obnovil její čistě 

konstruktivní schopnosti, se dostal do pozice, kdy může zrušit 

zmatení úrovní druhých. Poselství, které pak předává ostatním, je 

pravda, že JEJICH mysl je podobně konstruktivní a že JEJICH 

chybná tvorba jim nemůže ublížit. Potvrzením tohoto tvrzení 

uvolňuje zázračný pracovník mysl od přeceňování vlastního 

učebního zařízení (těla) a navrací mysl do jejího skutečného 

postavení učícího se. 

Je třeba znovu zdůraznit, že tělo se neučí, stejně jako netvoří. 

Jako učební pomůcka pouze následuje učícího se, ale pokud je 

falešně obdařeno vlastní iniciativou, stává se vážnou překážkou 

právě toho učení, které by mělo usnadňovat. POUZE 
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Duše je již osvícená a tělo samo o sobě je příliš husté.Mysl však 

může přinést SVÉ osvícení tělu tím, že si uvědomí, že hustota je 

opakem inteligence, a proto není schopna samostatného učení. 

Snadno se však sladí s myslí, která se naučila hledět za hustotu 

směrem ke světlu. 

Nápravné učení vždy začíná probuzením duchovního oka a 

odvrácením se od víry ve fyzický zrak. Důvodem, proč to tak často 

vyvolává strach, je to, že se člověk bojí toho, co uvidí jeho 

Duchovní oko.Již dříve jsme řekli, že Duchovní oko nemůže vidět 

chybu a je schopno pohlédnout pouze za ni, k obraně 

Usmíření.Není pochyb o tom, že Duchovní oko skutečně vyvolává 

extrémní nepohodlí tím, co vidí.Člověk však zapomíná, že 

nepohodlí NENÍ konečným výsledkem jeho vnímání. Když je 

Duchovnímu oku dovoleno pohlédnout na znesvěcení oltáře, 

pohlédne také BEZPROSTŘEDNĚ směrem k Usmíření. 

NIC, co duchovní oko vnímá, nemůže vyvolat strach. 

VŠECHNO, co je výsledkem přesného duchovního uvědomění, je 

pouze nasměrováno k nápravě. Nepříjemné pocity jsou vyvolány 

pouze proto, aby se do vědomí násilně dostala POTŘEBA nápravy. 

to, co vidí fyzické oko, NENÍ opravitelné, ani to nemůže být 

opraveno ŽÁDNÝM zařízením, které lze vidět fyzicky. Dokud 

člověk věří tomu, co mu říká jeho fyzický zrak, VŠECHNO jeho 

nápravné chování bude nesprávně nasměrováno. SKUTEČNÉ 

vidění je zastřeno, protože člověk nevydrží vidět svůj vlastní 

poskvrněný oltář. Protože však oltář JE poskvrněný, stává se jeho 

stav dvojnásob nebezpečný, pokud není vnímán. 

Strach z uzdravení nakonec pramení z neochoty přijmout 

jednoznačnou skutečnost, že uzdravení je nezbytné. Člověk není 

ochoten podívat se na to, co způsobil SÁM SOBĚ. Uzdravení je 

schopnost propůjčená člověku po oddělení, před nímž byla zcela 

zbytečná. Stejně jako všechny aspekty časoprostorové víry je i 

schopnost léčení dočasná. Dokud však čas trvá, je léčení potřebné 

jako prostředek ochrany člověka. Je tomu tak proto, že léčení 

spočívá na lásce a láska je způsob, jak vnímat dokonalost druhého, 

i když ji sám vnímat nemůže. 

Většina vznešených konceptů, kterých je člověk v současnosti 

schopen, je závislá na čase. Dobročinnost je ve skutečnosti slabším 

odrazem mnohem více 
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mocnější lásku - soucit, který je DÁL než jakákoli forma lásky, 

kterou si člověk dosud dokáže představit. Láska je nezbytná pro 

správné smýšlení v omezeném smyslu, v jakém lze nyní správného 

smýšlení dosáhnout. Láska je způsob, jak se dívat na druhého, 

JAKO BY již v čase daleko přesáhl své skutečné úspěchy. Protože 

jeho vlastní myšlení je chybné, nemůže sám za sebe vidět 

Usmíření, jinak by nepotřeboval dobročinnost. dobročinnost, která 

se mu dostává, je zároveň uznáním, že JE slabý, a uznáním, že 

MŮŽE BÝT silnější. 

Způsob, jakým jsou oba tyto vjemy vyjádřeny, jasně 

naznačuje jejich závislost na čase, z čehož je zcela zřejmé, že 

dobročinnost se nachází v rámci lidských omezení, i když směrem 

k jejím vyšším úrovním. Již dříve jsme řekli, že pouze zjevení 

přesahuje čas. Zázrak jako výraz pravé lidské lásky může čas 

nanejvýš zkrátit. Je však třeba si uvědomit, že kdykoli člověk 

nabídne zázrak druhému, zkracuje tím utrpení OBOU. Tím se do 

celého záznamu vnáší korekce, která napravuje zpětně i postupně. 

 

STRACH JAKO NEDOSTATEK LÁSKY 

Domníváte se, že "bát se" je nedobrovolné; něco, co nemůžete 

ovlivnit.Přesto jsem vám několikrát řekl, že nedobrovolné by měly 

být pouze KONSTRUKTIVNÍ činy.Řekli jsme, že Kristova kontrola 

může převzít kontrolu nad vším, na čem NEzáleží, zatímco 

Kristovo vedení může řídit vše, na čem Záleží, pokud si to přejete. 

Strach nemůže být ovládán Kristem, ale MŮŽE být ovládán sám 

sebou. PŘEDCHÁZÍ tomu, abych ho ovládal. Korekce je tedy 

záležitostí VAŠÍ vůle, protože její přítomnost ukazuje, že jste 

NEDŮLEŽITÉ povýšili na vyšší úroveň, než si zaslouží. Tím jste ji 

dostali pod SVOU vůli, kam nepatří. To znamená, že se za ni VY 

cítíte zodpovědní." Zmatení úrovní je zde zřejmé. 

Důvodem, proč nemohu ovládat váš strach, je to, že se 

pokoušíte pozvednout na úroveň mysli správný obsah reality 

nižšího řádu. Já zmatek na úrovni nepodporuji, ale VY se můžete 

rozhodnout jej napravit. netolerovali byste ze své strany šílené 

CHOVÁNÍ a těžko byste se vymlouvali, že za to nemůžete. proč 

byste měli tolerovat šílené MYŠLENÍ? Dochází zde k záměně 
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které by bylo dobré si jasně prohlédnout. VY věříte, že jste 

zodpovědní za to, co děláte, ale NE za to, co si myslíte. Pravda je 

taková, že JSTE zodpovědní za to, co si myslíte, protože pouze na 

této úrovni můžete uplatňovat volbu. 

To, co děláte, VYCHÁZÍ z toho, co si myslíte. Nemůžete se 

oddělit od pravdy tím, že "dáte" chování autonomii. To je mnou 

automaticky řízeno, jakmile to, co si myslíte, podřídíte mému 

vedení. Kdykoli se bojíte, je to neklamné znamení, že jste dovolili 

své mysli, aby se špatně utvářela, nebo že jste mi nedovolili, abych 

ji vedl. Nemá smysl věřit, že ovládání VÝCHODISKA nesprávného 

myšlení může vést k uzdravení. Když se bojíte, máte špatnou vůli. 

proto se za ni cítíte zodpovědní. Musíte změnit své MYŠLENÍ, ne 

své chování, a to JE záležitost vůle. 

Nepotřebujete vedení VÝJIMEČNĚ na úrovni mysli. Náprava 

patří POUZE na úroveň, kde je možné tvořit.Na úrovni symptomů, 

kde nemůže fungovat, tento termín nic neznamená.Náprava 

strachu JE vaší odpovědností.Když žádáte o osvobození od strachu, 

naznačujete, že tomu tak není. Místo toho byste měli žádat o 

pomoc v podmínkách, které strach vyvolaly. tyto podmínky VŽDY 

zahrnují ochotu oddělené mysli. Na této úrovni mu MŮŽETE 

pomoci. jste příliš tolerantní k bloudění mysli, čímž pasivně 

schvalujete její chybné výtvory. Na konkrétním výsledku nezáleží, 

ale na základní chybě ano. Náprava je vždy stejná. Dříve než budete 

chtít něco udělat, zeptejte se mě, zda je vaše vůle v souladu s mou. 

Jste-li si jisti, že ano, nebudete se bát. 

Strach je vždy projevem napětí, které vzniká vždy, když se VŮLE. 

je v rozporu s tím, CO děláte.Tato situace vzniká dvěma způsoby; 

1. Můžete chtít dělat protichůdné věci, a to buď současně, nebo 

postupně. Vzniká tak konfliktní chování, které je pro vás 

nesnesitelné, protože ta část vůle, která chce dělat něco 

JINÉHO, je pobouřena. 

2. Můžete se CHOVAT tak, jak si myslíte, že byste se chovat 

měli, ale bez toho, abyste to zcela chtěli. To vede k 

důslednému chování, ale znamená to velké napětí V SEBE. V 

obou případech jsou vůle a chování v nesouladu, což má za 

následek situaci, ve které 
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děláte to, co NECHCETE. To vyvolává pocit nátlaku, který 

obvykle vyvolává vztek. Vztek pak vniká v mysli a 

pravděpodobně následuje projekce v nesprávném smyslu. 

Deprese nebo úzkost je prakticky jistá. 

Pamatujte si, že kdykoli se objeví strach, je to proto, že jste si 

NEVYTVOŘILI SVÉ MYŠLENÍ.Vaše vůle je rozpolcená a vaše 

chování se nevyhnutelně stává nevyzpytatelným. Náprava na 

úrovni chování může posunout chybu z prvního na druhý typ výše 

popsaného napětí, ale strach NEvymaže. Je možné dosáhnout 

stavu, kdy svou vůli uvedete pod mé vedení bez většího vědomého 

úsilí, ale to předpokládá návykové vzorce, které jste si dosud 

spolehlivě nevytvořili. Bůh nemůže žádat VÍC, než chcete vy. Síla 

DĚLAT pochází z vaší vlastní nerozdělené VŮLE dělat. V plnění 

Boží Vůle není žádné napětí, jakmile si uvědomíte, že je to také 

vaše VLASTNÍ VŮLE. 

Ponaučení je jednoduché, ale obzvlášť často se přehlíží. Proto 

ji zopakuji a vyzvu vás, abyste jí naslouchali. Strach může vyvolat 

pouze vaše MYSL. Dělá to vždy, když je v rozporu s tím, co chce, 

a vytváří tak nevyhnutelné napětí, protože chtění a konání se 

dostávají do nesouladu. to nelze napravit lepším DĚLÁNÍM, ale lze 

to napravit vyšším CHTĚNÍM. 

 

NÁPRAVA NEDOSTATKU LÁSKY 

Prvním nápravným krokem je VĚDĚT PRVNÍ, že se jedná o projev 

strachu.Pak si řekněte, že jste museli nějakým způsobem chtít 

nemilovat, jinak by strach, který vzniká z konfliktu mezi chováním 

a vůlí, nemohl vzniknout.Celý proces pak není ničím jiným než 

sérií pragmatických kroků v širším procesu přijetí Usmíření jako 

nápravy.Tyto kroky lze shrnout následovně: 

1. Nejprve si uvědomte, že je to strach. 

2. Strach vzniká z nedostatku lásky. 

3. Jediným lékem na nedostatek lásky je dokonalá láska. 

4. Dokonalá láska je Usmíření. 

Zdůraznili jsme, že zázrak neboli VYZNÁNÍ Usmíření je 

vždy znamením skutečné úcty od hodného k hodnému.Tato 

hodnota je znovu nastolena Usmířením. Je to zřejmé, 
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když se bojíte, dostali jste se do situace, kdy POTŘEBUJETE 

Usmíření, protože jste udělali něco bez lásky, protože jste chtěli bez 

lásky.To je přesně ta situace, pro kterou bylo Usmíření 

nabídnuto.Potřeba nápravy inspirovala jeho vznik. Dokud budete 

uznávat pouze potřebu nápravy, budete se bát. Jakmile ji však 

ODSTRANÍTE, zrušíte i strach. tak dochází ke skutečnému 

uzdravení. 

Strach zažívá každý a nikdo si ho neužívá. Přesto by stačilo 

jen málo správného myšlení, abychom si uvědomili, proč se strach 

objevuje. Jen málokdo si uvědomuje skutečnou sílu mysli a nikdo 

si jí není stále plně vědom. Pokud však někdo doufá, že se strachu 

ušetří, musí si některé věci uvědomit, a to plně. Mysl je velmi 

mocný tvůrce a nikdy neztrácí svou tvůrčí sílu. Nikdy nespí. V 

každém okamžiku tvoří, a to VŽDY tak, jak si přejete. Mnoho 

vašich běžných projevů to odráží. Například když řeknete: "Nemysli 

na to," naznačujete tím, že když na něco nebudete myslet, nebude 

to na vás mít žádný vliv. A to je dost pravdivé. 

Na druhou stranu mnoho dalších výrazů jasně ilustruje 

převažující NEDOSTATEK vědomí síly myšlení. Říkáte například: 

"Jen planá myšlenka," a myslíte tím, že myšlenka nemá žádný 

účinek. O některých činech také mluvíte jako o 

"bezmyšlenkovitých", čímž naznačujete, že kdyby dotyčný myslel, 

nechoval by se tak, jak se chová. výrazy jako "myslet ve velkém" 

sice dávají síle myšlenky určité uznání, ale stále se ani zdaleka 

nepřibližují pravdě. neočekáváte, že když to řeknete, poroste, 

protože si to ve skutečnosti nemyslíte. 

Je těžké si uvědomit, že myšlenky a víra se spojují v příval 

síly, který může doslova pohnout horami. Na první pohled se zdá, 

že věřit takové síle o sobě je pouze arogantní, ale to není skutečný 

důvod, proč tomu nevěříte. Lidé raději věří, že jejich myšlenky 

nemohou vykonávat skutečnou kontrolu, protože se jich doslova 

BOJÍ. Mnoho psychoterapeutů se pokouší pomoci lidem, kteří se 

bojí například svých přání zemřít, tím, že znehodnocují sílu tohoto 

přání. Dokonce se snaží pacienta "osvobodit" tím, že ho přesvědčí, 

že si může myslet, co chce, aniž by to mělo jakýkoli SKUTEČNÝ 

účinek. 

Je zde skutečné dilema, které může vyřešit jen ten, kdo má skutečně 
správné smýšlení. 
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uniknout. Přání smrti nezabíjí ve fyzickém smyslu, ale zabíjí 

duchovní vědomí. VŠECHNO destruktivní myšlení je nebezpečné. 

Pokud si člověk přeje smrt, nemá jinou možnost než podle této 

myšlenky jednat, nebo se chovat PROTI ní. Volí tedy pouze mezi 

vraždou a strachem. Druhou možností je, že znehodnotí sílu své 

myšlenky. To je obvyklý psychoanalytický přístup. Sice zmírňuje 

pocit viny, ale za cenu toho, že činí myšlení impotentním. Pokud 

věříte, že to, co si myslíte, je neúčinné, možná se toho přestanete 

přehnaně bát, ale těžko to budete respektovat. 

Svět je plný příkladů, jak člověk znehodnotil sám sebe, 

protože se bojí vlastních myšlenek. V některých formách šílenství 

jsou myšlenky oslavovány, ale to jen proto, že základní 

znehodnocení bylo příliš účinné na to, aby se dalo tolerovat. 

Pravdou je, že žádné "jalové" myšlenky NEEXISTUJÍ. VŠECHNO 

myšlení vytváří na určité úrovni formu. Důvodem, proč se lidé ESP 

bojí a tak často proti němu reagují, je to, že VĚDÍ, že jim myšlenky 

mohou ublížit. jejich vlastní myšlenky je učinily zranitelnými. 

Vy, kteří si neustále stěžujete na strach, ho stále vytváříte. Již 

dříve jsem vám řekl, že ode MNE nemůžete žádat, abych vás zbavil 

strachu, protože JÁ VÍM, že strach neexistuje, ale VY ne. Kdybych 

pouze zasahoval mezi vaše myšlenky a jejich výsledky, zasahoval 

bych do základního zákona příčiny a následku, nejzákladnějšího 

zákona, který na tomto světě existuje. Těžko bych vám pomohl, 

kdybych znehodnotil sílu vašeho vlastního myšlení. To by bylo v 

přímém rozporu s účelem tohoto kurzu. Mnohem užitečnější bude, 

když vám připomenu, že své myšlenky pečlivě nehlídáte, s 

výjimkou malé části dne, a i tehdy poněkud nedůsledně. možná 

máte v tuto chvíli pocit, že by bylo třeba zázraku, abyste to 

dokázali, což je naprostá pravda. 

Lidé nejsou zvyklí na zázračné myšlení, ale lze je k tomu 

naučit. Všichni zázrační pracovníci potřebují takový výcvik. 

Nemohu je nechat, aby nechali své myšlení bez ochrany, jinak mi 

nebudou schopni pomoci. Práce se zázraky obnáší plné uvědomění 

si síly myšlení a skutečné vyhýbání se nesprávnému myšlení. Jinak 

bude zázrak nutný k tomu, aby se mysl SAMA narovnala, což je 

proces v kruhu, který by stěží podpořil časový kolaps, pro který 

byl zázrak určen. Nevyvolal by ani zdravou úctu k 
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skutečné příčiny a následky, které musí mít každý zázračný 

pracovník. 

Zázraky i strach pocházejí z myšlenek, a kdybyste si nemohli 

svobodně vybrat jedno, nemohli byste si svobodně vybrat ani 

druhé. Tím, že jste si vybrali zázrak, jste odmítli strach. Někdy jste 

měli strach z Boha, ze mě, ze sebe a prakticky z každého, koho 

znáte. Je to proto, že jste si nás špatně představili nebo vytvořili a 

věříte v to, co jste si vytvořili. Nikdy byste to neudělali, kdybyste 

se nebáli svých vlastních myšlenek. Zranitelní jsou v podstatě 

mylně stvořitelé, protože špatně vnímají stvoření. 

Stále se domníváte, že když svou mysl vědomě nesledujete, je 

nevědomá. Je však načase, abychom se zamysleli nad celým 

světem nevědomé neboli "nesledované" mysli. Ten vás může 

docela dobře vyděsit, protože je ZDROJEM strachu. nesledovaná 

mysl je zodpovědná za celý obsah nevědomí, který leží NAD úrovní 

zázraků. Všichni psychoanalytičtí teoretici v této souvislosti do jisté 

míry přispěli, ale žádný z nich ji neviděl v její skutečné celistvosti. 

Všichni se dopustili jedné společné chyby v tom, že se pokoušeli 

odhalit OBSAH nevědomí. Nevědomou činnost v těchto termínech 

pochopit nelze, protože "obsah" se vztahuje POUZE na povrchnější 

nevědomé úrovně, k nimž přispívá sám jedinec. To je úroveň, na 

níž může snadno vnést strach, a obvykle to také dělá. 

Když člověk tvoří špatně, trpí. Princip příčiny a následku je 

zde dočasně skutečným expedientem. "Příčina" je vlastně pojem, 

který správně patří Bohu, a "důsledek", který by se měl psát také s 

velkým písmenem, je jeho Syn. To s sebou nese soubor vztahů 

Příčiny a Důsledku, které jsou zcela odlišné od těch, které do 

svých miskreací zavedl člověk. základními protivníky ve 

skutečném základním konfliktu jsou Stvoření a miskreace. Veškerý 

STRACH je implicitně obsažen v tom druhém, stejně jako veškerá 

LÁSKA je vlastní tomu prvnímu. Kvůli tomuto rozdílu JE základní 

konflikt konfliktem mezi láskou a strachem. 

Již bylo řečeno, že člověk věří, že strach NEMŮŽE ovládat, 

protože si ho sám vytvořil. Zdá se, že jeho víra v něj ho z definice 

vylučuje z jeho kontroly.Přesto je jakýkoli pokus vyřešit základní 

konflikt prostřednictvím konceptu MISTROVSTVÍ nad strachem 

nesmyslný. Ve skutečnosti potvrzuje MOC strachu prostým 

předpokladem, že je to strach. 
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POTŘEBUJETE zvládnout. Zásadní řešení spočívá výhradně ve 

zvládnutí LÁSKY. V mezidobí je nevyhnutelná SENZACE 

konfliktu, protože člověk se sám postavil do podivně nelogické 

pozice. Věří v moc toho, co neexistuje. 

Dva pojmy, které nemohou existovat současně, jsou "nic" a 

"všechno". Ať už se věří v cokoli, druhé bylo popřeno. V tomto 

konfliktu je strach ve skutečnosti nic a láska je všechno. Je tomu 

tak proto, že kdykoli světlo vstoupí do tmy, tma JE zrušena. To, 

čemu člověk věří, JE pro něj pravdou. V tomto smyslu k oddělení 

již došlo a popírat to znamená pouze zneužívat popírání. Soustředit 

se na omyl je však jen dalším zneužitím obrany. Pravý nápravný 

postup spočívá v dočasném uznání omylu, ale POUZE jako 

náznaku, že je povinná BEZODKLADNÁ náprava. tím se nastoluje 

stav mysli, v němž lze BEZ odkladu přijmout Usmíření. 

Je však třeba zdůraznit, že v konečném důsledku NENÍ 

možný kompromis mezi vším a ničím. Čas je v podstatě 

prostředek, pomocí něhož se lze v tomto ohledu vzdát všech 

kompromisů. Zdá se, že je postupně zrušen, protože čas sám o 

sobě zahrnuje pojem intervalů, které ve skutečnosti neexistují. 

Chybné používání stvoření si to vyžádalo jako korekční 

prostředek. "A Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného 

Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" 

potřebuje jen jednu drobnou opravu, aby byl v tomto kontextu 

zcela smysluplný. Měl by znít: "Dal ho svému jednorozenému 

Synu." 

Zvláště je třeba poznamenat, že Bůh má pouze JEDNOHO 

Syna. Jestliže všechny duše, které Bůh stvořil, JSOU Jeho Synové, 

pak každá duše MUSÍ být nedílnou součástí celého Synovství.Není 

pro vás těžké pochopit, že celek je větší než jeho části.Neměli 

byste proto mít příliš velké problémy s pochopením tohoto pojmu. 

Synovství ve své Jednotě skutečně přesahuje součet svých částí. To 

je však zastřeno, dokud některá z jeho částí chybí. proto nemůže být 

konflikt nakonec vyřešen, dokud se nevrátí VŠECHNY části 

Synovství. Teprve pak lze plně pochopit význam celistvosti v 

pravém slova smyslu. 

Každá část Synovství může věřit v omyl nebo neúplnost, 

pokud se tak rozhodne. Pokud tak však učiní, věří v existenci 
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nicoty. Nápravou tohoto omylu je Usmíření. O připravenosti jsme 

již krátce hovořili, ale je zde několik dalších bodů, které by mohly 

být užitečné. Připravenost není nic jiného než PŘEDPOKLAD pro 

uskutečnění. Obojí by se nemělo zaměňovat. jakmile nastane stav 

připravenosti, obvykle existuje nějaká vůle k uskutečnění, ale ta v 

žádném případě nemusí být nerozdělená. tento stav neznamená víc 

než POTENCIÁL pro posun vůle. 

Sebevědomí se může plně rozvinout až po dosažení 

mistrovství.Již jsme se pokusili napravit základní omyl, že strach 

lze ovládnout, a zdůraznili jsme, že ovládnout lze pouze 

LÁSKU.Dosvědčili jste pouze svou připravenost. Zvládnutí lásky 

vyžadovalo mnohem větší jistotu, než jaké kdokoli z vás dosáhl. 

Nicméně připravenost je přinejmenším známkou toho, že věříte, že 

je to možné. To je teprve začátek důvěry. Pro případ, že by to bylo 

špatně pochopeno tak, že mezi připraveností a zvládnutím bude 

zapotřebí obrovské množství času, dovolte mi připomenout, že čas 

a prostor mám pod kontrolou. 

Jedním z hlavních způsobů, jak může člověk napravit své 

zmatení v magických zázracích, je uvědomit si, že se nestvořil 

sám. Na to zapomíná, když se stává egocentrickým, a to ho staví 

do pozice, kdy je víra v magii v nějaké formě prakticky 

nevyhnutelná. Jeho vůle tvořit mu byla dána jeho vlastním 

Stvořitelem,který stejnou vůli vyjadřoval ve svém stvoření. 

Protože tvůrčí schopnost spočívá v mysli, vše, co člověk vytváří, je 

nutně záležitostí vůle. Z toho také vyplývá, že cokoli vytvoří, je 

skutečné v jeho vlastních očích, ale ne nutně v očích Božích. toto 

základní rozlišení nás vede přímo ke skutečnému významu 

Posledního soudu. 

 

VÝZNAM POSLEDNÍHO SOUDU  

Poslední soud je v lidském vnímání jedním z největších ohrožení, a 

to jen proto, že mu člověk nerozumí. Poslední soud není podstatnou 

Boží vlastností. Člověk přivedl soud na svět pouze kvůli rozdělení. 

Po oddělení však BYLO místo pro soud jako jeden z mnoha 

učebních prostředků, které musely být zabudovány do celkového 

plánu. Stejně jako k oddělení docházelo po mnoho milionů let, bude 

i Poslední soud trvat mnoho let. 
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po podobně dlouhou dobu a možná ještě delší. Jeho délka však 

závisí na účinnosti současného zrychlení. Často jsme si všímali, že 

zázrak je zařízení, které zkracuje, ale nezrušuje čas. Pokud se 

dostatečný počet lidí stane skutečně zázračným rychle, může být 

proces zkracování téměř nezměrný. Je však nezbytné, aby se tito 

jedinci osvobodili od strachu dříve, než by tomu bylo za normálních 

okolností, protože musí vyjít z konfliktu, mají-li přinést 

klid pro ostatní mysli. 

Poslední soud je obecně považován za postup, který provádí 

Bůh. Ve skutečnosti ho však bude provádět člověk s mou pomocí. 

Je to spíše konečné uzdravení než vyměření trestu, jakkoli si 

člověk může myslet, že trest je zasloužený. Trest je pojem, který je 

v naprostém rozporu se správným smýšlením. Cílem Posledního 

soudu je obnovit správné smýšlení člověka. 

Poslední soud by se dal nazvat procesem správného 

hodnocení. Znamená to jednoduše, že všichni lidé nakonec 

pochopí, co je hodné a co ne. Poté může být jejich schopnost volby 

rozumně usměrněna. Dokud však k tomuto rozlišení nedojde, 

nemůže kolísání mezi svobodnou a uvězněnou vůlí ALE 

pokračovat. první krok ke svobodě MUSÍ znamenat vytřídění 

falešného od pravdivého. to je proces rozdělení pouze v 

konstruktivním smyslu a odráží pravý smysl Apokalypsy. Člověk 

nakonec pohlédne na své vlastní výtvory a bude chtít zachovat jen 

to, co je dobré, stejně jako sám Bůh pohlédl na to, co stvořil, a 

poznal, že to JE dobré. 

V tomto okamžiku může vůle začít s láskou pohlížet na své 

vlastní výtvory pro jejich velkou hodnotu.Mysl se nevyhnutelně 

zřekne svých nesprávných výtvorů, které bez její víry již nebudou 

existovat. Termín "poslední soud" je děsivý nejen proto, že byl 

falešně promítnut do Boha, ale také proto, že slovo "poslední" je 

spojeno se smrtí. to je vynikající příklad převráceného vnímání. Ve 

skutečnosti je při objektivním zkoumání významu Posledního soudu 

zcela zřejmé, že se ve skutečnosti jedná o bránu do života. 

Nikdo, kdo žije ve strachu, není skutečně naživu. Jeho vlastní 
poslední soud 
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nemůže být zaměřen na sebe sama, protože není jeho vlastním 

výtvorem. Může ji však smysluplně a kdykoli aplikovat na vše, co 

stvořil, a uchovat si v paměti POUZE to, co je dobré. To je to, co 

mu jeho správné smýšlení nemůže ALE diktovat. Účelem času je 

pouze to, aby mu "poskytl čas" k dosažení tohoto úsudku. Je to 

jeho vlastní dokonalý úsudek o jeho vlastních výtvorech. Když 

vše, co si uchová, je milé, NENÍ důvod, aby v něm zůstával strach. 

to JE jeho podíl na Usmíření. 
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Převýchova mysli 

 
Jedná se o kurz TRÉNINKU MYSLI. Každé učení zahrnuje 

pozornost a studium na určité úrovni. Některé pozdější části kurzu 

se příliš opírají o tyto předchozí části, než abyste je nemuseli 

studovat. budete je potřebovat také pro přípravu. bez ní se můžete 

stát příliš ustrašenými, když se objeví neočekávané události, než 

abyste je konstruktivně využili. Při studiu těchto dřívějších částí 

však začnete chápat některé jejich důsledky, které se později 

výrazně zesílí. 

Důvodem, proč je nutný pevný základ, je záměna strachu a 

úcty, o níž jsme se již zmínili a kterou má mnoho lidí.Vzpomeňte 

si, že jsme řekli, že úcta je v souvislosti se Syny Božími nevhodná, 

protože byste neměli prožívat úctu v přítomnosti sobě rovných. 

Bylo však také zdůrazněno, že bázeň JE správnou reakcí v přítomnosti 

vašeho Stvořitele. Dával jsem si pozor, abych objasnil svou vlastní 

roli v Usmíření, aniž bych ji přeháněl nebo podceňoval. O totéž 

jsem se snažil i v souvislosti s tou vaší. Zdůraznil jsem, že úcta 

NENÍ vhodnou reakcí vůči mně kvůli mé přirozené rovnosti. 

Některé z pozdějších kroků v tomto kurzu však OBSAHUJÍ 

přímější přístup k samotnému Bohu. Bylo by nanejvýš nerozumné 

začínat tyto kroky bez pečlivé přípravy, jinak bude úcta zaměněna 

za strach a zážitek bude spíše traumatický než blažený. Uzdravení 

je nakonec od Boha. prostředky jsou pečlivě 
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vám vysvětlil. Zjevení vám může občas ZJEVIT cíl, ale k jeho 

dosažení jsou potřeba prostředky. 

 
ZVLÁŠTNÍ ZÁSADY PRO ZÁZRAČNÉ PRACOVNÍKY  

1. Zázrak odstraňuje potřebu obav nižšího řádu. Protože se jedná 

o časový interval mimo vzor, běžné úvahy o čase a prostoru se 

neuplatňují. když provedeš zázrak, zařídím, aby se mu čas i 

prostor přizpůsobily. 

2. Je třeba jasně rozlišovat mezi tím, co bylo vytvořeno, a tím, co 

se vytváří. Všechny formy nápravy (nebo léčení) spočívají na této 

ZÁKLADNÍ nápravě vnímání. 

3. Jiný způsob vyjádření výše uvedeného bodu je: - Nikdy 

nezaměňujte správné s nesprávným smýšlením. Reagovat na 

JAKÝKOLI nesprávný postup čímKOLI JINÝM než touhou po 

uzdravení (nebo po zázraku) je projevem této záměny. 

4. Zázrak je vždy popřením tohoto omylu a potvrzením pravdy. 

Pouze správné smýšlení MŮŽE tvořit způsobem, který má 

nějaký skutečný účinek. Pragmaticky vzato, co nemá žádný 

skutečný účinek, nemá žádnou skutečnou existenci. Jeho 

účinkem je tedy prázdnota. Jelikož je bez podstatného obsahu, 

propůjčuje se k projekci v nesprávném smyslu. 

5. Síla zázraku, která upravuje úroveň, vyvolává správné 

vnímání pro uzdravení. Dokud k tomu nedojde, nelze 

uzdravení pochopit. Odpuštění je prázdné gesto, pokud s 

sebou nenese nápravu. Bez toho je v podstatě spíše odsuzující 

než uzdravující. 

6. Zázračné odpuštění je POUZE náprava. Neobsahuje vůbec žádný 

prvek soudu. "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí" v 

žádném případě nehodnotí, CO dělají. Omezuje se výhradně 

na výzvu k Bohu, aby uzdravil jejich mysl. Není zde žádný 

odkaz na výsledek jejich chybného uvažování. Na tom 

nezáleží. 

7. Biblický příkaz "Buďte jedné mysli" je prohlášením o 

připravenosti na zjevení. Můj VLASTNÍ příkaz "To čiňte na 

mou památku" je žádostí o spolupráci ze strany zázračných 

pracovníků. Je třeba poznamenat, že oba výroky nejsou ve 

stejném pořadí skutečnosti. Ten druhý zahrnuje časové 

vědomí, neboť vzpomínat znamená připomínat si minulost ve 
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přítomnost. Čas je v MÉ režii, ale bezčasí patří pouze Bohu. V 

čase existujeme jeden pro druhého a spolu s ním. V Bezčasí 

koexistujeme s Bohem. 

 
VYKOUPENÍ BEZ OBĚTI  

Ještě jedna věc musí být naprosto jasná, než se zbytky strachu, 

které mohou být se zázraky stále spojovány, stanou zcela 

neopodstatněnými. Ukřižování NEZAVEDLO Usmíření. Vzkříšení 

ano. To je bod, který mnozí velmi upřímní křesťané nepochopili. 

Nikdo, kdo je zbaven omylu nedostatku, by se tohoto omylu 

nemohl MOŽNÁ dopustit. Pokud se na ukřižování podíváme z 

obráceného úhlu pohledu, vypadá to, že Bůh dovolil, a dokonce 

povzbuzoval, aby jeden z jeho Synů trpěl PROTO, že byl dobrý. 

Mnoho duchovních to káže každý den. 

Tento obzvláště nešťastný výklad, který vznikl kombinací 

chybných představ velkého počtu mých rádoby následovníků, vedl 

mnoho lidí k tomu, že se Boha hořce bojí. Toto zvláště 

protináboženské pojetí vstupuje do mnoha náboženství, a to nikoli 

náhodou ani shodou okolností. skutečný křesťan by se však musel 

pozastavit a zeptat se: "Jak je to možné?". Je pravděpodobné, že by 

sám Bůh byl schopen takového myšlení, o němž jeho vlastní slova 

jasně říkají, že je člověka nedůstojné? 

Nejlepší obranou, jako vždy, není napadat cizí postoje, ale spíše 

chránit pravdu. Není moudré přijímat JAKÝKOLI koncept, pokud 

musíte obrátit celý referenční rámec, abyste jej ospravedlnili. 

Tento postup je bolestivý v drobných aplikacích a skutečně 

tragický v masovém měřítku. Častým důsledkem je 

pronásledování, podniknuté za účelem ospravedlnění strašlivého 

omylu, že sám Bůh pronásledoval svého vlastního Syna kvůli 

spáse. samotná slova jsou nesmyslná. 

Překonat ji bylo obzvláště obtížné, protože ačkoli samotný 

omyl není těžší překonat než jakýkoli jiný, lidé se ho nechtěli 

vzdát kvůli jeho výrazné "únikové" hodnotě. V mírnějších formách 

rodič říká: "Tohle mě bolí víc než tebe," a cítí se při bití dítěte 

ospravedlněn. Věřili byste, že Otec takto OPRAVDU uvažuje? Je 

tak důležité, aby VŠECHNO takové myšlení bylo rozptýleno, že si 

musíme být zcela jisti, že ve vaší mysli NIC takového nezůstane. 

NEBYL JSEM 
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potrestáni, protože jste byli špatní. Zcela neškodné ponaučení, 

které Usmíření poskytuje, se ztrácí, pokud je poskvrněno tímto 

druhem zkreslení v JAKÉKOLI podobě. 

"Má je pomsta, praví Pán" je přísně karmický pohled. Je to 

skutečné nepochopení pravdy, kterým člověk přisuzuje Bohu svou 

vlastní "zlou" minulost. "Zlé svědomí" z minulosti nemá s Bohem 

nic společného. On ho nestvořil a neudržuje ho. Bůh NEvěří v 

karmickou odplatu. Jeho Božská mysl takto netvoří. On neudržuje 

zlé skutky člověka ani proti němu samému. Je tedy pravděpodobné, 

že by proti někomu vyčítal zlo, které spáchal NĚKDO jiný? 

Ujistěte se, že si uvědomujete, jak je tento předpoklad 

naprosto nemožný. je ve skutečnosti a jak  ZCELA to

 vzniká z chybné projekce. Tento druh omylu je 

zodpovědný za celou řadu souvisejících omylů, včetně 

přesvědčení, že Bůh člověka zavrhl a vyhnal ho ze zahrady Eden. 

Je také zodpovědný za to, že se čas od času můžete domnívat, že 

vás špatně orientuji. Vynaložil jsem veškeré úsilí, abych používal 

slova, která je téměř nemožné překroutit, ale člověk je velmi 

vynalézavý, pokud jde o překrucování symbolů. Bůh sám NENÍ 

symbolický; je FAKT. Usmíření, 

je také zcela bez symboliky. Je naprosto jasná, protože existuje ve 

světle. Pouze lidské pokusy zahalit ji do temnoty ji učinily 

nepřístupnou pro nechtějící a nejednoznačnou pro částečně 

ochotné. Samo Usmíření nevyzařuje nic jiného než pravdu. Proto 

ztělesňuje neškodnost a vyzařuje POUZE požehnání. Nemohlo by 

tak činit, kdyby vzniklo z něčeho jiného než z dokonalé nevinnosti. 

Nevinnost je moudrost, protože si není vědoma zla, které 

neexistuje. Je si však DOKONALE vědoma VŠEHO, co je pravdivé. 

Vzkříšení ukázalo, že NIC nemůže zničit pravdu. Dobro může 

odolat JAKÉKOLI formě zla, protože světlo ruší VŠECHNY formy 

temnoty.Usmíření je tedy dokonalým poučením. Je to poslední důkaz 

toho, že všechny ostatní lekce, které jsem učil, jsou pravdivé. 

Člověk je osvobozen od VŠECH omylů, pokud v ni věří. 

Deduktivní přístup k učení přijímá zobecnění, které se vztahuje na 

VŠECHNY jednotlivé případy, namísto toho, aby se zobecnění 

vytvářelo po oddělené analýze mnoha jednotlivých případů. Pokud 

dokážete přijmout JEDINÉ zobecnění TEĎ, nebude třeba. 
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učit se z mnoha menších lekcí. 

Božího Syna, který odevzdává svého Ducha do rukou svého 

Otce, nemůže nic přemoci. Tím se mysl probouzí ze spánku a 

vzpomíná na svého Stvořitele. Zmizí veškerý pocit oddělenosti a 

zmatek na úrovni. Syn Boží JE součástí Svaté Trojice, ale Trojice 

sama je JEDNA, v jejích úrovních není zmatek, protože jsou jedné 

mysli a jedné vůle. Tento Jednotný záměr vytváří dokonalou 

integraci a nastoluje Boží mír. tuto Vizi však mohou vnímat pouze 

skutečně nevinní. 

Nevinní brání pravdivé vnímání, místo aby se bránili proti 

němu, protože jejich srdce jsou čistá. Chápou lekci Usmíření, 

nemají vůli útočit, a proto vidí pravdivě. Právě to má Bible na 

mysli, když říká: "Až se zjeví (nebo bude vnímán), budeme mu 

podobní, neboť ho uvidíme takového, jaký JE." V tomto případě je 

to tak, jak říká Bible. 

Oběť je pro Boha zcela neznámý pojem. Vzniká výhradně ze 

strachu.To je obzvlášť nešťastné, protože vystrašení lidé mají 

sklon být zlomyslní. Obětování druhého člověka JAKÝMKOLI 

způsobem je jasným porušením Božího vlastního příkazu, aby byl 

člověk milosrdný jako jeho Otec v nebi. Pro mnoho křesťanů bylo 

těžké si uvědomit, že toto přikázání (či úkol) se vztahuje také na 

NĚJ. Dobří učitelé své žáky nikdy neterorizují. Terorizovat 

znamená útočit, což vede k odmítání toho, co učitel nabízí, a 

výsledkem je neúspěch ve výuce. 

Byl jsem správně nazván "Beránkem Božím, který snímá 

hříchy světa".Ti, kdo představují beránka jako krví potřísněného, 

což je příliš rozšířený omyl, NEchápou význam tohoto symbolu. 

Správně pochopený symbol je velmi jednoduchým podobenstvím, 

které pouze hovoří o mé nevinnosti. lev a beránek ležící vedle sebe 

odkazuje na skutečnost, že síla a nevinnost NEJSOU v konfliktu, 

ale přirozeně žijí v míru. "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 

spatří Boha" je jiný způsob, jak říci totéž. O povaze vidění ve 

vztahu k integračním schopnostem mozku se vedou mezi lidmi 

spory. Správně chápaný problém se točí kolem otázky, zda může 

vidět (nebo chápat) tělo, nebo mysl. O tom se ve skutečnosti vůbec 

nedá pochybovat. tělo není schopno chápat a pouze mysl je schopna 

chápat. 
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Čistá mysl zná pravdu, a to je její síla. Nemůže na tělo útočit, 

protože přesně poznává, co tělo JE. to je to, co ve skutečnosti 

znamená "zdravá mysl v zdravém těle". NESMÍ si plést ničení s 

nevinností, protože nevinnost spojuje se silou, NE se slabostí. 

Nevinnost je NESCHOPNÁ cokoli obětovat, protože nevinná 

mysl MÁ všechno a snaží se pouze OCHRÁNIT svou celistvost. 

Proto NEMŮŽE chybně projektovat. Může pouze uctívat člověka, 

protože úcta je přirozeným pozdravem skutečně milovaných 

druhým, kteří jsou jim podobní. beránek snímá hříchy světa pouze 

v tom smyslu, že stav nevinnosti neboli milosti je stavem, v němž 

je smysl Usmíření dokonale zřejmý. nevinnost Boha je skutečným 

stavem mysli jeho Syna. V tomto stavu mysl člověka DOBŘE vidí 

Boha v tom smyslu, že Ho vidí takového, jaký je, a uvědomuje si, 

že Usmíření, NE oběť, je JEDINÝM vhodným darem na Jeho 

vlastní oltář, kam nepatří nic jiného než pravá dokonalost. 

Pochopení nevinných je PRAVDA, proto jejich oltáře skutečně 

září. 

 

ZÁZRAKY JAKO PŘESNÉ VNÍMÁNÍ  

Opakovaně jsme uvedli, že základní pojmy uvedené v tomto kurzu 

NEJSOU záležitostí stupně. Některé základní pojmy NELZE 

smysluplně chápat z hlediska koexistujících polarit. Světlo a tmu 

nebo všechno a nic nelze chápat jako společné možnosti, všechny 

jsou pravdivé NEBO všechny nepravdivé. Je nezbytné, abyste si 

uvědomili, že chování je nevyzpytatelné, dokud se pevně nezavážete k 

jedné nebo druhé. 

Pevně se zavázat k temnotě nebo nicotě je nemožné. Nikdy 

nežil nikdo, kdo by nezažil NĚJAKÉ světlo a NĚCO.Díky tomu 

každý skutečně není schopen zcela popřít pravdu, i když se v této 

souvislosti zpravidla klame.Proto ti, kdo žijí převážně v temnotě a 

prázdnotě, nikdy nenajdou trvalou útěchu. Nevinnost NENÍ dílčí 

vlastnost. Není skutečnou obranou, DOKUD není úplná. když je 

částečná, vyznačuje se stejnou nestálostí, jaká platí pro ostatní 

dvojsečné obrany. 

Částečně nevinní lidé jsou někdy dost hloupí. Teprve když se 

jejich nevinnost stane skutečným názorem, který je... 
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univerzální, že se stává moudrostí. Nevinné (neboli pravdivé) 

vnímání znamená, že NIKDY nevnímáte špatně a VŽDY vidíte 

pravdivě. Jednodušeji řečeno to znamená, že nikdy nevidíte to, co 

ve skutečnosti neexistuje. když nemáte důvěru v to, co někdo 

udělá, potvrzujete tím své přesvědčení, že není při smyslech. To je 

sotva referenční rámec založený na zázracích. Má to také 

katastrofální důsledek v podobě popření tvůrčí síly zázraku. 

Zázrak vnímá vše TAK, JAK JE. Pokud neexistuje nic jiného 

než pravda (a to je vlastně zbytečné tvrzení, protože to, co není 

pravda, NEMŮŽE existovat), nemůže správně smýšlející vidění 

vidět nic jiného než dokonalost. Již mnohokrát jsme řekli, že 

skutečnou existenci má POUZE to, co stvořil Bůh, nebo co stvořil 

člověk se stejnou vůlí. To je tedy vše, co nevinní mohou vidět. 

Netrpí zkreslením oddělených. Způsob, jak všechna taková 

zkreslení napravit, spočívá v tom, že od nich odepřete svou VÍRU a 

vložíte ji POUZE do toho, co je pravdivé. 

Neplatné údaje NELZE ověřit. Doporučuji, abyste se všech 

takových pokusů dobrovolně vzdali, protože mohou být jen 

zběsilé. Pokud jste ochotni potvrdit to, co JE pravdivé ve všem, co 

vnímáte, učiníte to pravdivým pro VÁS. pravda překonává 

VŠECHNY omyly. To znamená, že pokud vnímáte pravdivě, rušíte 

chybné vnímání u sebe A u druhých současně. Protože je vidíte 

takové, jací jsou, nabízíte jim své vlastní potvrzení JEJICH pravdy. 

to je uzdravení, které zázrak aktivně podporuje. 

 

VNÍMÁNÍ VERSUS ZNALOSTI  

Zatím jsme kladli důraz na vnímání a jen málo jsme se zmínili o 

poznávání, protože si pletete rozdíl mezi nimi. Důvodem, proč 

jsme se tak málo zabývali poznáním, je to, že si musíte ujasnit své 

vnímání, než budete moci něco VĚDĚT. Poznávat znamená být si 

jistý. Nejistota znamená pouze to, že NEVÍTE. Poznání je moc, 

PROTOŽE je jisté, a jistota je síla. Vnímání je pouze dočasné. Je 

atributem časoprostorové víry, a proto podléhá strachu nebo lásce. 

Chybné vnímání vyvolává strach a pravdivé vnímání vyvolává 

lásku. NIKDO nevytváří jistotu, protože VŠECHNO vnímání se 

mění. Proto to NENÍ poznání. 
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Pravdivé vnímání je základem poznání, ale POZNÁNÍ je 

potvrzením pravdy. Všechny vaše potíže nakonec pramení z toho, 

že nepoznáváte a NEVÍTE sami sebe, jeden druhého ani Boha. 

Poznat znamená "znovu poznat", což znamená, že jste věděli již 

dříve. Poznávat můžete mnoha způsoby, protože vnímání zahrnuje 

různé interpretace, a to znamená, že není celistvé. Zázrak je způsob 

vnímání, NE poznání. Je to správná odpověď na otázku, a když víte, 

vůbec se neptáte. 

Zpochybnění iluzí je prvním krokem k jejich odstranění. 

Zázrak neboli "správná odpověď" je napravuje. Protože se vjemy 

MĚNÍ, je jejich závislost na čase zřejmá. Podléhají přechodným 

stavům, a to nutně znamená proměnlivost. To, jak v daném 

okamžiku vnímáte, určuje, co děláte, a akce MUSÍ probíhat v čase. 

Poznání je nadčasové, protože jistota NENÍ zpochybnitelná. poznáte, 

když si přestanete klást otázky. 

Tázající se mysl vnímá sama sebe v čase, a proto hledá 

odpovědi v BUDOUCNOSTI. Neptající se mysl je uzavřená, 

protože věří, že budoucnost a přítomnost budou stejné. Tím se 

nastoluje nezměněný stav neboli stagnace. Obvykle jde o snahu 

čelit skrytému strachu, že budoucnost bude horší než přítomnost, a 

tento strach potlačuje tendenci se vůbec ptát. 

Vize jsou přirozeným vnímáním Duchovního oka, ale stále se 

jedná o korekce.Duchovní oko je symbolické, a proto není 

prostředkem k poznání. JE však prostředkem správného vnímání, 

což jej přivádí do správné oblasti zázraku. Správně řečeno, "vidění 

Boha" je spíše zázrakem než zjevením. skutečnost, že jde vůbec o 

vnímání, vyřazuje zážitek z oblasti poznání. proto vidění netrvají 

dlouho. 

Bible vás nabádá, abyste "poznávali sami sebe", neboli abyste 

si byli jisti. Jistota je VŽDY od Boha. Když někoho milujete, 

vnímáte ho takového, jaký je, a to vám umožňuje ho POZNAT. 

Poznat ho však můžete teprve tehdy, když ho POZNÁTE. Zatímco se 

ptáte na Boha, jasně naznačujete, že ho NEZNÁTE. Jistota 

nevyžaduje jednání. Když říkáte, že jednáte na základě poznání, ve 

skutečnosti zaměňujete vnímání a poznání. Poznání přináší 

duševní sílu k tvořivému MYŠLENÍ, ale 



KONFLIKT A EGO 

53 

 

 

 
 

NE pro správné DĚLÁNÍ. Vnímání, zázraky a konání spolu úzce 

souvisejí. Poznání je výsledkem zjevení a vyvolává pouze myšlení. 

Vnímání zahrnuje tělo i v té nejoduševnělejší podobě. Poznání 

pochází z vnitřního oltáře a je nadčasové, protože je jisté. vnímat 

pravdu NENÍ totéž jako ji znát. 

Pokud budete útočit na chyby v druhém, ublížíte si. Když 

útočíte na druhého, nemůžete se navzájem POZNAT.Útok je VŽDY 

veden na cizího člověka.Tím, že ho špatně vnímáte, ho DĚLÁTE 

cizím, takže ho NEMŮŽETE poznat. Právě PROTO, že jste z něj 

udělali cizince, se ho bojíte. Vnímejte ho správně, abyste ho mohli 

POZNAT. Správné vnímání je nezbytné k tomu, aby Bůh mohl 

komunikovat přímo se svými oltáři, které zřídil ve svých synech. 

Tam může sdělit svou jistotu a JEHO poznání přinese pokoj BEZ 

pochybností. 

Bůh není svým synům cizí a jeho synové si nejsou cizí 

navzájem. Poznání předcházelo vnímání i času a nakonec je 

nahradí.To je skutečný význam biblického popisu Boha jako "Alfa 

a Omega, počátek a konec". To také vysvětluje citát: "Dříve než 

Abraham jsem byl JÁ". Vnímání může a musí být stabilizováno, ale 

poznání JE stabilní. "Bojte se Boha a zachovávejte jeho přikázání" 

by mělo znít "POZNÁVEJTE Boha a přijímejte jeho jistotu". V jeho 

stvoření nejsou žádní cizinci. Chcete-li tvořit tak, jak tvořil On, 

můžete tvořit pouze to, co POZNÁTE a přijmete za své. Bůh zná 

své děti s naprostou jistotou. Stvořil je tím, že je zná. Dokonale je 

poznal. Když se nepoznávají navzájem, nepoznávají ani jeho. 

 

KONFLIKT A EGO 

Schopnosti, které člověk nyní má, jsou jen stíny jeho skutečných sil. 

Všechny jeho funkce jsou nejednoznačné a lze o nich pochybovat, 

protože si není jistý, jak je využije. Je tedy neschopen poznání, 

protože je nejistý. Je neschopný poznání také proto, že dokáže 

vnímat bez lásky. Nemůže jistě tvořit, protože jeho vnímání klame. 

Vnímání neexistovalo, dokud oddělení nezavedlo stupně, aspekty a 

intervaly. duše nemá žádné stupně a VŠECHNY konflikty vznikají z 

pojmu stupňů. Pouze úrovně Trojice jsou schopny Jednoty. 

Úrovně, které člověk 
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vytvořené oddělením nemohou být v rozporu. Je to proto, že jsou 

pro sebe v podstatě bezvýznamné. 

Freud si to dokonale uvědomoval, a proto ve svém pojetí 

psychiky chápal jednotlivé úrovně jako navždy neslučitelné. Z 

definice byly náchylné ke konfliktům, protože chtěly různé věci a 

řídily se různými principy. V NAŠEM obrazu psychiky existuje 

nevědomá úroveň, která se správně skládá POUZE ze zázračné 

schopnosti a která by měla být pod MÝM vedením, a dále vědomá 

úroveň, která vnímá nebo si uvědomuje podněty z nevědomí i 

nadvědomí. Vědomí je tedy úrovní vnímání, ale NE poznání. Opět 

platí, že vnímat NEznamená vědět. 

Vědomí bylo prvním rozštěpením, které do sebe člověk vnesl. 

Stal se VNÍMATELEM, nikoliv tvůrcem v pravém slova smyslu. 

Vědomí je správně označeno jako doména ega. Ego je člověkem 

vytvořená snaha vnímat sebe sama tak, jak si přál být, a ne tak, jak 

JE. to je příklad zmatení stvořitele a tvůrce, o kterém jsme hovořili 

dříve. Člověk se však může POZNAT pouze takový, jaký JE, 

protože to je jediné, čím si může být JISTÝ. O všem ostatním lze 

pochybovat. 

Ego je tázací přihrádka v psychice po rozchodu, kterou si 

člověk vytvořil. Je schopno klást platné otázky, ale NE vnímat 

platné odpovědi, protože ty jsou kognitivní a nelze je 

vnímat.Nekonečné spekulace o významu mysli vedly ke značnému 

zmatku, protože mysl JE zmatená. Pouze Jednomyslnost je bez 

zmatku. oddělená nebo rozdělená mysl MUSÍ být zmatená; je 

nejistá z definice. MUSÍ být v rozporu, protože není v souladu 

sama se sebou. 

Vnitroosobní konflikt vzniká na stejném základě jako konflikt 

mezilidský. Jedna část psychiky vnímá druhou část jako na jiné 

úrovni a nerozumí jí. Tím se tyto části stávají navzájem cizími, 

aniž by se uznávaly. To je podstata stavu náchylného ke strachu, v 

němž je útok VŽDY možný. Člověk má všechny důvody cítit strach, 

protože vnímá sám sebe, a proto nemůže strachu uniknout, dokud 

NEVÍ, že sám sebe nestvořil a ani stvořit nemohl. NIKDY nemůže 

učinit své mylné vnímání platným. Jeho stvoření se vymyká jeho 

vlastnímu omylu, a proto musí 
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se nakonec rozhodnou odloučení uzdravit. 

Správné myšlení nelze zaměňovat s VĚDOMÍM, protože to se 

vztahuje pouze na správné vnímání. Můžete být správně smýšlející 

nebo špatně smýšlející, a i to podléhá stupňům, což je skutečnost, 

která jasně dokazuje nedostatek spojení s poznáním. Termín "správně 

smýšlející" se správně používá jako NÁHRADA za "špatně 

smýšlející" a vztahuje se na stav mysli, který vyvolává přesné 

vnímání. Je zázračný, protože ZDRAVÍ nesprávné vnímání, a to je 

vzhledem k tomu, jak člověk vnímá sám sebe, skutečně zázrak. 

Vnímání VŽDY zahrnuje určité zneužití vůle, protože zapojuje 

mysl do oblastí nejistoty. Mysl je velmi aktivní, protože má sílu 

vůle.Když chtěla oddělit, chtěla vnímat. Do té doby chtěla POUZE 

poznávat. Poté chtěla nejednoznačně a jedinou cestou Z 

nejednoznačnosti JE jasné vnímání. Mysl se vrací ke své správné 

funkci teprve tehdy, když CHCE VĚDĚT. Tím se dostává do služeb 

Duše, kde vnímání postrádá smysl. Nadvědomí je úroveň mysli, 

která si to přeje. 

Mysl se rozhodla rozdělit sama sebe, když chtěla vytvořit jak 

své vlastní úrovně, tak schopnost vnímat, ale nemohla se zcela 

oddělit od Duše, protože právě z Duše čerpá veškerou svou sílu 

tvořit. I při nesprávném tvoření vůle potvrzuje svůj zdroj, jinak by 

pouze přestala být. to je nemožné, protože je součástí Duše, kterou 

stvořil Bůh, a která je tudíž věčná. 

Schopnost vnímat umožnila vznik těla, protože musíte vnímat 

NĚCO a S NĚČÍM. Proto vnímání zahrnuje výměnu nebo překlad, 

který poznání nepotřebuje. Interpretační funkce vnímání, vlastně 

pokřivená forma tvoření, pak člověku umožnila interpretovat tělo 

jako SÁM SEBOU, což byl sice deprimující pokus o únik z 

vyvolaného konfliktu. Nadvědomí, které VÍ, se s touto ztrátou 

moci nemohlo smířit, protože není schopno temnoty. proto se stalo 

pro mysl téměř nedostupné a pro tělo zcela nepřístupné. 

Poté bylo nadvědomí vnímáno jako hrozba, protože 
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světlo ruší temnotu pouze tím, že zjistí, že tam není.Pravda v tomto 

smyslu VŽDY přemůže omyl.Vůbec nejde o AKTIVNÍ proces 

ničení.Už jsme zdůraznili, že poznání NIC NEDĚLÁ. Může být 

VNÍMÁNO jako útočník, ale NEMŮŽE útočit. to, co člověk vnímá 

jako jeho útok, je pouze jeho vlastní mlhavé poznání skutečnosti, 

že může být vždy VYTRVALÉ, nikdy nebylo zničeno. 

Bůh a duše, které stvořil, zůstávají v jistotě, a proto VÍ, že 

žádné mylné stvoření neexistuje.Pravda se nemůže vypořádat s 

nechtěným omylem, protože nechce být zablokována. Byl jsem 

člověkem, který si pamatoval Duši a její poznání, a jako člověk 

jsem se nesnažil ani tak potírat omyl poznáním, jako spíše korigovat 

omyl zdola nahoru. Ukázal jsem jak bezmocnost těla, tak i moc 

mysli. Tím, že jsem spojil svou vůli s vůlí svého Stvořitele, jsem si 

přirozeně vzpomněl na Duši a její vlastní skutečný účel. 

Nemohu pro vás sjednotit vaši vůli s vůlí Boží, ale MŮŽU z 

vaší mysli vymazat všechny mylné představy, pokud ji přivedete 

pod mé vedení. V cestě vám stojí pouze vaše mylné představy. Bez 

nich je vaše volba jistá. Rozumné vnímání PŘEDPOKLÁDÁ 

rozumnou volbu. smíření bylo činem založeným na pravdivém 

vnímání. Nemohu se rozhodnout za vás, ale MOHU vám pomoci 

učinit vaši vlastní správnou volbu. "Mnozí jsou povoláni, ale jen 

málo je vyvoleno" by mělo znít: "VŠICHNI jsou povoláni, ale jen 

málo se jich rozhodne naslouchat. Proto si nevybírají SPRÁVNĚ". 

"Vyvolení" jsou pouze ti, kteří se rozhodnou pro správnou 

cestu DŘÍVE. To je skutečný význam nebeského zrychlení. Silná 

vůle to může udělat TEĎ a vy naleznete odpočinek pro své Duše. 

Bůh vás zná pouze v míru, a to JE vaše realita. 

 

ZTRÁTA JISTOTY  

Již dříve jsme řekli, že schopnosti, které člověk má, jsou jen stíny 

jeho skutečných sil a že schopnost vnímání, která je ze své 

podstaty soudná, byla zavedena až PO oddělení. Od té doby si 

nikdo není ničím jistý. Jistě si však také vzpomínáte, že jsem jasně 

řekl, že Vzkříšení bylo prostředkem k NÁVRATU k poznání, který 

byl uskutečněn díky 
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sjednocení mé vůle s vůlí Otcovou.Nyní můžeme učinit rozdíl, který 

značně usnadní objasnění našich dalších výroků. 

Od rozdělení se slova "vytvořit" a "vyrobit" značně zaměňují. 

Když něco vytváříte, vytváříte to z pocitu nedostatku nebo 

potřeby. Cokoli, co je vytvořeno, je vytvořeno za konkrétním 

účelem a nemá žádnou skutečnou zobecnitelnost. když něco 

vytvoříte, abyste zaplnili pociťovaný nedostatek, což je zřejmě 

důvod, proč byste chtěli cokoli vytvořit, mlčky naznačujete, že věříte 

v oddělení. Vědět, jak jsme často pozorovali, vůbec nevede ke konání. 

Zmatek mezi vaším vlastním tvořením a tím, co VY tvoříte, je tak 

hluboký, že se pro vás stalo doslova nemožným cokoli vědět. 

Poznání je vždy stabilní a je zcela zřejmé, že lidské bytosti nejsou. 

Přesto JSOU dokonale stabilní tak, jak je stvořil Bůh. V tomto 

smyslu, když je jejich chování nestabilní, jsou NESROVNATELNÍ s 

Boží představou o stvoření. Člověk to může dělat, pokud se tak 

rozhodne, ale těžko by to CHTĚL dělat, kdyby byl při smyslech. 

Problém, který vás trápí nejvíce, je základní otázka, kterou si 

člověk neustále klade, ale která vůbec nemůže být správně 

směřována k němu samému. Neustále se sám sebe ptá, co JE. Z 

toho vyplývá, že odpověď není jen jedna. 

kterou zná, ale je také na něm, aby ji poskytl. 

Člověk se NEMŮŽE správně vnímat. Nemá žádný obraz. 

Slovo "obraz" vždy souvisí s vnímáním a NENÍ produktem učení. 

Obrazy jsou symbolické a znamenají něco jiného. Současný důraz 

na "změnu svého obrazu" pouze uznává sílu vnímání, ale také 

naznačuje, že není co VĚDĚT. Poznání NENÍ otevřené interpretaci. 

Je možné "interpretovat" význam, ale to je vždy otevřené omylu, 

protože se to týká VNÍMÁNÍ významu. Takové zcela zbytečné 

složitosti jsou důsledkem snahy člověka považovat se za 

odděleného i neodděleného zároveň. Není možné se pustit do tak 

zásadního zmatení, aniž bychom se zapojili do dalšího zmatení. 

Z metodologického hlediska je lidská mysl velmi tvořivá, ale 

jak už to bývá, když se oddělí metoda od obsahu, nevyužívá se k 

ničemu jinému než ke snaze uniknout ze zásadní a zcela 

nevyhnutelné slepé uličky.Takové myšlení nemůže vést 



58 

3 PŘEŠKOLENÍ MYSLI 
 

 

 

 

k tvůrčímu výsledku, ačkoli to vedlo ke značné vynalézavosti. Je 

však pozoruhodné, že tato vynalézavost ho téměř zcela oddělila od 

vědění. Poznání nevyžaduje vynalézavost. když říkáme, že "pravda 

vás osvobodí", máme na mysli, že veškeré podobné myšlení je 

ztrátou času, ale že se jím MŮŽETE osvobodit, pokud jste ochotni 

se ho vzdát. 

Modlitba je způsob, jak o něco prosit. Modlitba je prostředkem 

zázraků, ale jediná smysluplná modlitba je za odpuštění, protože ti, 

kterým bylo odpuštěno, MÁJÍ všechno. Jakmile je odpuštění 

přijato, modlitba v obvyklém smyslu se stává naprosto nesmyslnou. 

Modlitba za odpuštění není v podstatě nic jiného než prosba, 

abychom mohli UZNAT něco, co už máme. Tím, že se člověk 

rozhodl vnímat místo poznávat, se dostal do situace, kdy se mohl 

svému Otci podobat POUZE tím, že zázračně vnímal. Ztratil tak 

poznání, že on SÁM je zázrak. Zázračné stvoření bylo jeho 

zdrojem a také jeho skutečnou funkcí. 

"Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě" je sice 

významově správné, ale tato slova se dají vykládat značně chybně. 

Tomu se však vyhneme, pokud "obraz" chápeme jako "myšlenku" 

a "podobu" jako "podobné kvality". Bůh stvořil duši ve své vlastní 

myšlence a v kvalitě podobné své vlastní. Nic jiného 

NEEXISTUJE. Na druhou stranu vnímání je nemožné BEZ víry ve 

"více" a "méně". Vnímání na každé úrovni zahrnuje selektivitu a 

bez ní není schopno organizace. Ve všech typech vnímání probíhá 

neustálý proces přijímání a odmítání nebo organizování a 

reorganizování, přesouvání a změny zaměření. Hodnocení je 

nezbytnou součástí vnímání, protože pro výběr se MUSÍ vynášet 

soudy. 

Co se stane s vnímáním, když nebudou existovat žádné soudy 

a nebude existovat nic než dokonalá rovnost? Vnímání se stává 

nemožným.Pravdu lze pouze POZNAT. Všechno je stejně pravdivé 

a znát jakoukoli její část JE znát všechno. Pouze vnímání zahrnuje 

částečné vědomí. Poznání překračuje VŠECHNY zákony, jimiž se řídí 

vnímání, protože částečné poznání je nemožné. Vše je jedno a 

NEMÁ žádné oddělené části. vy, kteří jste s ním skutečně jedno, 

potřebujete znát jen SÁM SEBE, a vaše poznání je úplné. Poznat 

Boha 
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Zázrak je poznat ho. 

Odpuštění je uzdravení vnímání odloučení. Je nutné správné 

vnímání VŠECH DRUHÝCH, protože mysli si přály vnímat se jako 

oddělené. Každá duše zná Boha zcela. To JE zázračná síla Duše. 

Skutečnost, že každý tuto sílu zcela má, je fakt, který je zcela cizí 

lidskému myšlení, v němž má-li někdo všechno, nic mu nezbývá. 

Boží zázraky jsou stejně úplné jako Jeho myšlenky, protože JSOU 

Jeho myšlenkami. 

Dokud trvá vnímání, má modlitba své místo. Protože vnímání 

spočívá na nedostatku, ti, kdo vnímají, nepřijali zcela Usmíření a 

neoddali se pravdě. Vnímání JE oddělený stav a vnímající 

potřebuje uzdravení. Společenství, nikoli modlitba, je přirozeným 

stavem těch, kdo poznávají. Bůh a jeho zázraky JSOU 

neoddělitelné. Jak krásné jsou vskutku Boží myšlenky, které žijí v 

Jeho Světle! Vaše hodnota je mimo vnímání, protože je mimo 

pochybnost. Nevnímejte se v různých světlech. VNÍMEJTE se v 

Jediném Světle, kde je zázrak, kterým jste, dokonale jasný. 

 

ÚSUDEK A PROBLÉM AUTORITY  

O Posledním soudu jsme již hovořili, i když nedostatečně 

podrobně. Po Posledním soudu už nebude nic. To je symbolické 

pouze v tom smyslu, že všem bude mnohem lépe BEZ soudu. Když 

Bible říká "Nesuďte, abyste nebyli souzeni", znamená to pouze to, 

že pokud vůbec posuzujete realitu druhých, nevyhnete se 

posuzování té své. Volba soudit místo poznávat byla příčinou 

ztráty pokoje. Souzení je proces, na němž spočívá vnímání, ale NE 

poznávání. Již dříve jsme o tom hovořili v souvislosti se 

selektivitou vnímání a poukázali jsme na to, že hodnocení je jeho 

zřejmým předpokladem. 

Odsouzení VŽDY zahrnuje odmítnutí. NENÍ to schopnost, 

která zdůrazňuje pouze pozitivní aspekty toho, co je posuzováno, 

ať už je to v sobě nebo mimo sebe. Nicméně to, co bylo vnímáno a 

odmítnuto - nebo posouzeno a shledáno nedostatečným -, zůstává 

v nevědomí, protože to bylo vnímáno. Jednou z iluzí, kterými 

člověk trpí, je přesvědčení, že to, co posuzoval proti, se již stalo. 
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žádný účinek. To nemůže být pravda, pokud zároveň nevěří, že to, 

proti čemu soudil, neexistuje. Tomu zřejmě NEvěří, jinak by proti 

tomu nesoudil. Nakonec nezáleží na tom, zda soudí správně, nebo 

špatně. Tak jako tak vkládáte svou víru do neskutečna. Tomu se 

nelze vyhnout při žádném typu souzení, protože to předpokládá 

víru, že skutečnost je vaše a můžete si z ní vybírat. 

Nemáte ani ponětí, jak obrovské uvolnění a hluboký mír 

přináší setkání se sebou samými a se svými bratry zcela bez 

posuzování. Když poznáte, co vy a vaši bratři JSOU, uvědomíte si, 

že jejich jakékoli posuzování nemá smysl. Ve skutečnosti pro vás 

ztrácejí smysl právě PROTO, že je posuzujete. Veškerá nejistota 

pramení ze zcela mylného přesvědčení, že jste pod nátlakem 

posuzování. K uspořádání svého života nepotřebujete soudy a už 

vůbec je nepotřebujete k uspořádání sebe sama. V přítomnosti 

poznání se VŠECHNO posuzování automaticky pozastavuje, a to je 

proces, který umožňuje poznání NAHRADIT vnímání. 

Člověk se velmi bojí všeho, co vnímal, ale odmítal přijmout. 

Domnívá se, že protože to odmítl přijmout, ztratil nad tím 

kontrolu, a proto to vidí v nočních můrách nebo v příjemných 

převlecích ve svých zdánlivě šťastnějších snech. Nic, co jste 

odmítli přijmout, nelze přivést k vědomí. Z toho NEVYPLÝVÁ, že 

je to nebezpečné, ale vyplývá z toho, že jste to ZAČALI považovat 

za nebezpečné. 

Když se cítíte unavení, je to jen proto, že jste sami sebe 

vyhodnotili jako schopné být unavení. Když se někomu smějete, je 

to proto, že jste ho odsoudili jako pokleslého. když se smějete sami 

sobě, je výjimečně pravděpodobné, že se budete smát i druhým, už 

jen proto, že nesnesete pomyšlení, že byste byli pokleslejší než 

oni. To vše vás skutečně unavuje, protože je to v podstatě 

skličující. Nejste OPRAVDU schopni být unavení, ale jste VELMI 

schopni unavit sami sebe. Nápor neustálého posuzování je 

prakticky nesnesitelný. Je zvláštní, že jakákoli schopnost, která je 

tak vysilující, by měla být tak hluboce ceněna. 

Pokud však chcete být autorem reality, což je stejně naprosto 

nemožné, budete trvat na svém úsudku. 
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bude také používat tento termín se značným strachem, protože 

věří, že rozsudek bude jednoho dne použit proti VÁM.Ať už je 

proti vám použit v jakémkoli rozsahu, je to způsobeno pouze vaší 

vírou v jeho účinnost jako obranné zbraně vaší vlastní autority. 

Otázka autority je ve skutečnosti otázkou autorství. když má 

jedinec "problém s autoritou", je to VŽDY proto, že věří, že je 

autorem sám sebe, promítá svůj blud na druhé a pak vnímá situaci 

tak, že lidé doslova bojují o jeho autorství. To je základní omyl 

všech těch, kteří se domnívají, že si přivlastnili Boží moc. 

Tato víra je pro NĚ velmi děsivá, ale Boha téměř 

neznepokojuje. On ji však touží zrušit NE proto, aby své děti 

potrestal, ale POUZE proto, že ví, že je činí nešťastnými. Duším 

bylo DÁNO jejich pravé Autorství, ale lidé dali přednost 

anonymitě, když se rozhodli oddělit se od svého Autora. Slovo 

"autorita" je od té doby jedním z jejich nejobávanějších symbolů. 

Autorita byla používána k velkým krutostem, protože lidé, kteří si 

nebyli jisti svým skutečným Autorstvím, věřili, že jejich stvoření 

bylo anonymní. to je ponechalo v pozici, kdy je SMYSLUPLNÉ 

uvažovat o možnosti, že se museli stvořit sami. 

Spor o autorství zanechal v myslích lidí takovou nejistotu, že 

někteří dokonce pochybovali, zda vůbec existují. Navzdory 

zdánlivé rozporuplnosti tohoto postoje je v jistém smyslu 

obhajitelnější než názor, že se stvořili sami. Přinejmenším uznává 

skutečnost, že NĚKTERÉ skutečné autorství je pro existenci nezbytné. 

Pouze ten, kdo se vzdá veškeré touhy odmítnout, může 

VĚDĚT, že jeho vlastní odmítnutí je nemožné.NEDOSÁHL jsi Boží 

moci, ale ztratil jsi ji. Naštěstí, když něco ztratíte, neznamená to, že 

to "něco" zmizelo. Znamená to pouze, že nevíte, kde to je. 

Existence nezávisí na vaší schopnosti to identifikovat, dokonce ani 

na tom, kam to umístíte. Je naprosto možné dívat se na realitu bez 

posuzování a pouze VĚDĚT, že to tam je. 

Mír je přirozeným dědictvím duše. Každý může svobodně 

odmítnout přijmout své dědictví, ale NEMŮŽE svobodně stanovit, 

co je jeho dědictvím. 
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dědictví JE. Problém, který musí každý rozhodnout, je základní 

otázka autorství. Veškerý strach nakonec pochází, a někdy i velmi 

záludnými cestami, z popírání Autorství. pohoršení se nikdy 

netýká Boha, ale pouze těch, kteří ho popírají. Popírat Jeho 

Autorství znamená popírat důvod vlastního pokoje, takže se vidí 

jen v kusech. Toto podivné vnímání JE problémem autority. 

Neexistuje člověk, který by neměl pocit, že je nějakým 

způsobem uvězněn. Pokud je to důsledek jeho vlastní svobodné 

vůle, musí na svou vůli pohlížet, jako by NEBYLA svobodná, jinak 

by bylo zcela zřejmé, jak zjevně kruhové uvažování je v jeho 

postoji obsaženo. Svobodná vůle MUSÍ vést ke svobodě. Soud 

VŽDY uvězňuje, protože odděluje segmenty reality podle velmi 

nestabilních měřítek touhy. Přání nejsou z definice fakty, přát si 

znamená naznačovat, že chtít nestačí. Přesto nikdo nevěří, že to, co 

si přejeme, je stejně skutečné jako to, co chceme. Místo "Hledejte 

nejprve království nebeské" řekněte: "Chtějte nejprve království 

nebeské." A řekli jste: "Vím, co jsem, a chci přijmout své vlastní 

dědictví." To, co jste chtěli, je, že jste chtěli přijmout své vlastní 

dědictví. 

 

VYTVÁŘENÍ VERSUS VLASTNÍ IMAGE 

Každý myšlenkový systém musí mít nějaké východisko. Začíná 

buď vytvářením, nebo tvořením, což je rozdíl, o němž jsme již 

hovořili. Jejich podobnost spočívá v jejich síle jako ZÁKLADŮ. 

Jejich rozdíl spočívá v tom, co na nich spočívá. Obě jsou 

základními kameny pro systémy víry, podle nichž lidé žijí. Je 

chybou domnívat se, že myšlenkový systém, který je založen na lži, 

je slabý. NIC, co učinilo Boží dítě, není bez síly. Je nezbytné si to 

uvědomit, protože jinak nepochopíte, proč máte s tímto směrem 

tolik potíží, a nebudete schopni uniknout z vězení, které jste si 

sami vytvořili. 

Problém autority nemůžete vyřešit tím, že budete podceňovat 

sílu své mysli.Pokud byste to dělali, klamali byste sami sebe, a to by 

vám ublížilo, protože víte, jaká je síla mysli.Víte také, že ji 

NEMŮŽETE oslabit, stejně jako nemůžete oslabit Boha. "Ďábel" je 

děsivý pojem, protože je považován za nesmírně mocného a 

nesmírně aktivního. Je vnímán jako síla, která bojuje s Bohem a 

bojuje s ním o vlastnictví duší, které stvořil. On 
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klame lží a buduje svá vlastní království, v nichž je vše v přímém 

rozporu s Bohem.Přesto lidi spíše přitahuje, než odpuzuje, a ti jsou 

ochotni mu "prodat" své duše výměnou za dary, o nichž si 

uvědomují, že nemají skutečnou hodnotu. 

To je naprosto nesmyslné. Celý obraz je takový, že člověk 

jedná způsobem, který si SÁM uvědomuje, že je sebedestruktivní, 

ale který se nerozhodne napravit, a proto vnímá příčinu jako něco, 

co nemůže ovlivnit. o pádu neboli odloučení jsme již hovořili, ale 

jeho význam je třeba jasně pochopit bez symbolů. Odloučení není 

symbolické. Je to řád skutečnosti neboli systém myšlení, který je 

dostatečně reálný v čase, i když NE ve věčnosti. Všechny víry jsou 

pro věřícího reálné. 

Ovoce pouze JEDNOHO stromu bylo člověku v jeho 

symbolické zahradě "zakázáno". BŮH ho však nemohl zakázat, 

jinak by se nemohlo jíst. Pokud Bůh zná své děti, a já vás ujišťuji, 

že ano, vystavil by je situaci, kdy by bylo možné jejich vlastní 

zničení? "Strom", který byl zakázán, se jmenoval "strom poznání". 

Bůh však poznání stvořil a dal je svým stvořením zdarma. 

Symbolika zde byla vykládána různě, ale můžete si být jisti, že 

KAŽDÝ výklad, který vidí Boha NEBO jeho stvoření jako schopné 

zničit svůj vlastní Účel, je chybný. 

Pojídání ovoce ze stromu poznání je symbolickým vyjádřením 

toho, že člověk do sebe vtělil schopnost sebeutváření. To je JEDINÝ 

smysl, v němž Bůh a jeho duše NEJSOU spolutvůrci. přesvědčení, 

že JSOU, je implicitně obsaženo v "konceptu já", konceptu, který je 

nyní přijatelný díky své Slabosti a vysvětluje se sklonem já vytvářet 

OBRAZ sebe sama. Jeho aspekt strachu je často připisován strachu 

z odplaty ze strany "otcovské postavy", což je obzvlášť zvláštní 

představa vzhledem k tomu, že nikdo tento pojem nepoužívá pro 

označení fyzického otce. Odkazuje na OBRAZ otce ve vztahu k 

OBRAZU sebe sama. 

Obrazy jsou vnímané, NE známé. Poznání nemůže klamat, ale 

vnímání MŮŽE. Člověk může vnímat sám sebe jako 

sebeutvářejícího, ale nemůže udělat víc, než to VĚŘIT. NEMŮŽE to 

učinit pravdivým. A jak jsme již řekli, když konečně vnímáte 

správně, můžete být jen rádi, že to nejde. Do té doby však platí 

přesvědčení, že MŮŽETE. 
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je ústředním základním kamenem vašeho myšlenkového systému a 

všechny vaše obranné mechanismy slouží k napadání myšlenek, 

které by ji mohly vynést na světlo.Stále věříte, že jste obrazy svého 

vlastního stvoření.Vaše mysl je v tomto bodě rozdělena s vašimi 

Dušemi a neexistuje žádné řešení, dokud věříte v jednu věc, která je 

doslova nepředstavitelná.Proto NEMŮŽETE tvořit a jste plni 

strachu z toho, co tvoříte. 

Mysl může víru v odloučení učinit VELMI skutečnou a 

VELMI děsivou, a tato víra je "ďábel". Je mocná, aktivní, 

destruktivní a jasně odporuje Bohu, protože doslova popírá jeho 

otcovství. Nikdy nepodceňujte sílu tohoto popření. Podívejte se na 

své životy a zjistěte, co ďábel vytvořil. VĚZTE však, že toto 

tvoření se ve světle pravdy jistě rozplyne, protože jeho 

ZÁKLADEM je lež. 

Vaše stvoření Bohem je JEDINÝM základem, který nemůže 

být otřesen, protože světlo je V něm.Vaším výchozím bodem je 

pravda a k tomuto Počátku se musíte vrátit. Od té doby bylo 

vnímáno mnohé, ale nic jiného se nestalo. Proto jsou vaše Duše 

stále v míru, i když vaše mysli jsou v konfliktu. ještě jste se 

nevrátili dost daleko, a proto se začínáte tolik bát. Když se blížíte k 

Počátku, cítíte na sobě strach ze zničení vašeho myšlenkového 

systému, jako by to byl strach ze smrti. smrt NEEXISTUJE, ale JE 

tu víra ve smrt. 

Bible říká, že ratolest, která nenese ovoce, bude odříznuta a 

uschne. Buďte rádi! Světlo BUDE zářit z pravého základu života a 

váš vlastní myšlenkový systém se napraví. Jinak obstát NEMŮŽE. 

vy, kteří se bojíte spasení, CHCETE smrt. Život a smrt, světlo a 

tma, poznání a vnímání jsou nesmiřitelné. Věřit, že je lze smířit, 

znamená věřit, že Bůh a člověk NEMOHOU. Pouze Jednota 

poznání je bezkonfliktní. vaše království není z tohoto světa, 

protože vám bylo dáno z MIMO tohoto světa. Pouze V tomto světě 

má myšlenka problému autority smysl. Svět neopouští smrt, ale 

pravda, a pravdu MOHOU poznat všichni ti, pro které bylo 

Království stvořeno a na které čeká. 
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Kořen všeho zla 

 
Bible říká, že máš jít s bratrem dvakrát tak daleko, než žádá. 

Rozhodně nenavrhuje, abyste ho na jeho cestě vrátili zpět. Ani 

oddanost bratrovi vás nemůže vrátit zpět. Může vést POUZE k 

vzájemnému pokroku. Výsledkem opravdové oddanosti je 

inspirace, slovo, které je správně chápáno jako opak únavy.Být 

unavený znamená být NEDUŠNÝ, ale být inspirovaný znamená být 

v duchu. Být egocentrický JE být rozladěný, ale být soustředěný na 

sebe ve správném smyslu znamená být inspirovaný neboli v Duši. 

skutečně inspirovaní jsou osvícení a nemohou setrvávat v temnotě. 

Můžete mluvit z Duše nebo z ega, přesně podle své volby. 

Pokud mluvíte z Duše, rozhodli jste se "být v klidu a vědět, že 

jsem Bůh". Tato slova jsou inspirovaná, protože pocházejí z 

poznání. Pokud mluvíte z ega, zříkáte se poznání, místo abyste je 

potvrdili, a tím se znejišťujete. Nevydávejte se na pošetilé cesty, 

protože jsou skutečně marné. Ego po nich může toužit, ale Duše se 

na ně nemůže vydat, protože se navždy nechce vzdálit od svého 

Základu. 

Cesta ke kříži by měla být poslední bláznivou cestou pro 

každou mysl. Nezabývejte se jí, ale zavrhněte ji jako vykonanou. 

Pokud ji dokážete přijmout jako svou VLASTNÍ poslední 

bláznivou cestu, můžete se také svobodně připojit k mému 

Vzkříšení. Lidský život byl skutečně zbytečně promarněn v nutkání 

k opakování. Znovu přehrává odloučení, ztrátu moci, pošetilou cestu 

ega ve snaze o nápravu, 
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a nakonec ukřižování těla neboli smrt. 

Nutkání k opakování může být nekonečné, pokud se ho 

nevzdáte aktem vůle. Nedělejte ubohou lidskou chybu "lpění na 

starém drsném kříži". Jediným poselstvím ukřižování bylo, že kříž 

můžeme PŘEKONAT. Pokud tak neučiníte, můžete se nechat 

ukřižovat tak často, jak se rozhodnete. To však není evangelium, 

které jsem vám chtěl nabídnout. máme před sebou jinou cestu, a 

pokud budete pozorně číst tyto lekce, pomohou vám připravit se na 

ni. 

 
SPRÁVNÉ VYUČOVÁNÍ A SPRÁVNÉ UČENÍ 

Mluvili jsme o mnoha různých lidských symptomech a na této úrovni 

existuje téměř nekonečná variabilita. Existuje však pouze JEDNA 

příčina všech z nich.Problém autority JE "kořenem všeho zla". 

Peníze jsou jen jedním z jeho mnoha odrazů a jsou dostatečně 

reprezentativním příkladem druhu myšlení, které z něj vychází. 

Myšlenka koupě a prodeje předpokládá právě takový druh směny, 

kterému Duše vůbec nemůže rozumět, protože její Nabídka je vždy 

hojná a všechny její požadavky jsou plně uspokojeny. 

Každý symptom, který ego vytvořilo, zahrnuje rozpor v 

pojmech. Je tomu tak proto, že mysl je rozdělena mezi ego a Duši, 

takže VŠECHNO, co ego vytvoří, je neúplné a rozporuplné. Tato 

neudržitelná pozice je důsledkem problému autority, která, protože 

přijímá jedinou nemyslitelnou myšlenku jako svůj předpoklad, 

může vytvářet pouze myšlenky, které jsou nemyslitelné. V Bibli se 

poměrně často používá výraz "vyznávat". vyznávat znamená 

ztotožnit se s nějakou myšlenkou a nabídnout ji druhým za vlastní. 

myšlenka se tím nezmenšuje, ale naopak se stává SILNĚJŠÍ. 

Dobrý učitel objasňuje své vlastní myšlenky a posiluje je tím, 

že je učí. Učitel a žák jsou si v procesu učení podobní. Jsou ve 

stejném pořadí učení, a pokud si výuku nesdílejí, budou postrádat 

přesvědčivost. Dobrý učitel musí věřit myšlenkám, které vyznává, 

ale musí splňovat ještě jednu podmínku; musí také věřit žákům, 

kterým své myšlenky nabízí. Mnozí stojí nad svými myšlenkami 

na stráži, protože chtějí chránit svůj myšlenkový systém takový, 

jaký je, a učení znamená změnu. Odděleným lidem změna vždy 

nahání strach, protože si ji nedokážou představit jako 
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VŽDY to vnímají jako změnu směrem k dalšímu odloučení, protože 

odloučení bylo jejich první zkušeností se změnou. 

Věříte, že pokud nedovolíte, aby do vašeho ega vstoupila 

nějaká změna, vaše Duše nalezne klid.Tento hluboký zmatek je 

možný pouze tehdy, pokud tvrdíte, že stejný myšlenkový systém 

může stát na dvou základech. Z ega se do Duše NIC nedostane a nic 

Z Duše nemůže ego posílit nebo v něm zmírnit konflikt. Ego JE 

rozpor. Já člověka a Já Boha JSOU v protikladu, jsou protikladné 

ve stvoření, ve vůli i ve výsledku. Jsou v zásadě nesmiřitelné, 

protože Duše nemůže vnímat a ego nemůže vědět. Nejsou tedy ve 

spojení a nikdy ve spojení být nemohou. Nicméně ego se může 

učit, protože jeho tvůrce může být zavádějící, ale NEMŮŽE z 

darovaného života udělat zcela neživotné. duši není třeba učit, ale 

ego MUSÍ. 

Hlavním důvodem, proč je učení vnímáno jako děsivé, je to, 

že učení skutečně vede k odevzdání (nikoliv zničení) ega ve 

prospěch Světla duše. Této změny se ego MUSÍ bát, protože nesdílí 

mou lásku. Moje lekce byla podobná té vaší, a protože jsem se ji 

naučila, mohu ji učit. Nikdy neútočím na vaše ego, ale snažím se 

vás naučit, jak vznikl jeho myšlenkový systém. Když vám 

připomínám vaše PRAVÉ stvoření, vaše ega nemohou reagovat 

jinak než strachem. 

Výuka a učení jsou nyní vaší nejsilnější stránkou, protože 

MUSÍTE změnit své myšlení a pomoci ostatním změnit jejich 

myšlení. Nemá smysl odmítat tolerovat změnu, protože věříte, že 

tím dokážete, že k oddělení nedošlo. Snílek, který pochybuje o 

realitě svého snu, dokud ještě sní, ve skutečnosti rozdělení úrovní 

neléčí. vy jste snili o odděleném egu a věřili jste ve svět, který na 

něm spočívá. To je pro vás velmi reálné. nemůžete to zrušit tím, že 

nebudete nic dělat a NEzměníte se. 

Jste-li ochotni vzdát se role strážce svého myšlenkového 

systému a otevřít mi ho, velmi jemně ho opravím a dovedu vás 

domů. Každý dobrý učitel doufá, že svým žákům předá tolik 

vlastního myšlení, že jednoho dne už nebudou potřebovat. 
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To je jediný skutečný cíl rodičů, učitelů a terapeutů.Tohoto cíle 

nedosáhnou ti, kteří se domnívají, že pokud se jim to podaří, své 

dítě, žáka nebo pacienta ztratí. Je NEMOŽNÉ o tom přesvědčit ego, 

protože to odporuje všem jeho vlastním zákonům. Nezapomeňte 

však, že zákony jsou nastaveny tak, aby chránily kontinuitu 

systému, v nějž zákonodárce VĚŘÍ. 

Je přirozené, že se ego snaží chránit samo sebe, když už jste si 

ho vytvořili, ale NENÍ přirozené, že se chcete podřídit jeho 

zákonům, pokud v ně nevěříte.Ego se tak rozhodnout nemůže, 

protože je to dáno povahou jeho původu. VY můžete, protože to 

vyplývá z povahy VAŠEHO. Ega se mohou střetnout v jakékoli 

situaci, ale Duše se nemohou střetnout vůbec. Pokud vnímáte 

učitele jako pouhé "větší ego", BUDETE se bát, protože ROZŠÍŘIT ego 

znamená zvýšit úzkost z odloučení. Budu s vámi učit a žít, pokud 

budete přemýšlet se mnou, ale mým cílem bude vždy to, abych vás 

konečně zbavil POTŘEBY mít učitele. 

To je OPAK cíle učitele orientovaného na ego. Zajímá ho vliv 

JEHO ega na JINÁ ega, a proto si jejich interakci vykládá jako 

prostředek zachování ega. Nebyl bych schopen věnovat se výuce, 

kdybych tomu věřil, a VY nebudete oddaným učitelem, dokud si to 

budete udržovat. Jsem neustále vnímán jako učitel, který má být 

buď vyzdvihován, nebo odmítán, ale já pro sebe nepřijímám ani 

jedno z těchto vnímání. 

Vaše hodnota NENÍ dána vaším učením NEBO vaší 

učeností.Vaši hodnotu určil Bůh. Dokud to budete zpochybňovat, 

VŠECHNO, co budete dělat, bude strašidelné, zejména každá 

situace, která se hodí k omylu "nadřazenosti a podřazenosti". 

Učitelé musí být trpěliví a opakovat své lekce, dokud se je 

nenaučíte. Jsem ochoten to udělat, protože nemám právo vám 

určovat hranice učení. Ještě jednou: - NIC, co děláte, co si myslíte, 

co si přejete nebo co děláte, není nutné k určení vaší hodnoty. Tento 

bod je neoddiskutovatelný, s výjimkou bludů. Vaše ego NIKDY 

není v sázce, protože ho Bůh nestvořil. Vaše Duše není nikdy v 

sázce, protože On ji stvořil. JAKÝKOLIV zmatek v tomto bodě je 

blud a dokud tento blud trvá, není možná žádná forma oddanosti. 

Ego se snaží využít VŠECH situací ke své chvále, aby 

překonalo své pochybnosti. Bude pochybovat navždy, nebo spíše 

tak dlouho, dokud mu budete věřit.Vy, kteří jste ho stvořili, mu 



SPRÁVNÁ VÝUKA A SPRÁVNÉ UČENÍ 

69 

 

 

NEMŮŽETE věřit. 



4 KOŘEN VŠEHO ZLA 

70 

 

 

 
 

Jediným zdravým řešením je nesnažit se realitu změnit, což je vskutku 

děsivý pokus, ale vidět ji takovou, jaká JE. VY jste součástí reality, 

která stojí beze změny mimo dosah vašeho ega, ale na dosah vaší 

Duše. když máte strach, zklidněte se a VĚZTE, že Bůh je skutečný 

a VY jste Jeho milovaný Syn, v němž má zalíbení. Nedovolte svému 

egu, aby to zpochybňovalo, protože ego nemůže vědět, co je tak 

daleko mimo jeho dosah, jako jste vy. 

Bůh NENÍ původcem strachu. Jste jím VY. Proto jste se 

rozhodli tvořit jinak než On a strach jste si vytvořili sami.Nejste v 

klidu, protože neplníte svou funkci. Bůh vám dal velmi vznešenou 

odpovědnost, kterou neplníte. vy to VÍTE a bojíte se. Ve 

skutečnosti si vaše ega zvolila, že se budou bát, NEŽ aby ji splnila. 

až se probudíte, nebudete to schopni pochopit, protože je to 

doslova neuvěřitelné. NEVĚŘTE NYNÍ NEUVĚŘITELNÉMU. 

Jakýkoli pokus 

zvyšovat jeho věrohodnost znamená pouze odkládat nevyhnutelné. 

Slovo "nevyhnutelné" je pro ego děsivé, ale pro Duši 

radostné. Bůh JE nevyhnutelný a vy se mu nemůžete vyhnout, 

stejně jako se on nemůže vyhnout vám.Ego se bojí radosti Duše, 

protože jakmile ji jednou zažijete, stáhnete veškerou ochranu ega a 

stanete se zcela bez investic do strachu. Vaše investice je nyní 

velká, protože strach je svědkem odloučení a vaše ego se raduje, 

když jste jeho svědky. Nechte ho za sebou! Neposlouchejte ho a 

nechraňte ho. Naslouchejte pouze Bohu,který je stejně neschopný 

klamu jako duše, které stvořil. 

Uvolněte se a uvolněte ostatní. Nepředkládejte druhým falešný a 

nehodný obraz sebe sama a sami takový obraz nepřijímejte. Ego si 

pro vás postavilo chatrný a neútulný domov, protože jinak stavět 

nemůže. Nesnažte se, aby tento zubožený dům stál. JEHO slabost 

je VAŠÍ silou. Pouze Bůh mohl vytvořit dům, který je hoden Jeho 

výtvorů, jež se rozhodly nechat jej prázdný svým vlastním 

vyvlastněním. Jeho dům však bude stát navždy a je připraven pro 

vás, až se rozhodnete do něj vstoupit. Tím si můžete být zcela jisti. 

Bůh je stejně neschopný stvořit pomíjivé, jako je ego neschopné 

stvořit věčné. 

Ze svého ega nemůžete udělat nic, abyste zachránili sebe nebo 
druhé, 
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ale svých duší můžete udělat vše pro spásu obou. Pokora je lekcí 

pro ego, NE pro Duši. Duše je nad pokoru, protože uznává svou zář 

a ochotně všude vyzařuje své světlo. Pokorní zdědí zemi, protože 

jejich ego je pokorné, a to jim dává lepší vnímání. nebeské 

království je PRÁVO Duše, jejíž krása a důstojnost jsou daleko za 

pochybami, za hranicí vnímání a stojí navždy jako znamení Lásky 

Boha k Jeho stvořením, která jsou zcela hodna Jeho a JEN Jeho. 

Nic jiného není dostatečně hodno toho, aby bylo darem pro 

stvoření samotného Boha. 

Pokud si přejete, nahradím vaše ego, ale NIKDY ne vaši Duši. 

Otec může klidně nechat dítě u staršího bratra, který se projevil 

jako zodpovědný, ale to nezahrnuje žádné záměny ohledně původu 

dítěte. Bratr může chránit tělo dítěte a jeho ego, které spolu VELMI 

úzce souvisejí, ale nezaměňuje se kvůli tomu s otcem, ačkoli dítě 

může. JÁ mohu být pověřen vaším tělem a vaším egem jednoduše 

proto, že vám to umožňuje se jimi NEzabývat a umožňuje MĚ učit 

jejich nedůležitost. Nemohl bych pochopit jejich důležitost pro 

VÁS, kdybych sám nebyl kdysi v pokušení v ně věřit. 

Pojďme se společně naučit tuto lekci, abychom se jich mohli 

společně zbavit. Potřebuji oddané učitele, kteří sdílejí můj cíl 

uzdravit mysl. duše zdaleka nepotřebuje vaši ani mou ochranu. 

Pamatujte si toto: 

"Na tomto světě NEMUSÍTE mít soužení, PROTOŽE 

Přemohl jsem svět." 

Proto byste měli mít dobrou náladu. 

 
EGO A FALEŠNÁ AUTONOMIE 

Nedávno jste se zeptal, jak mohla mysl vůbec stvořit ego.To je 

naprosto rozumná otázka, vlastně ta nejlepší, jakou jste mohl 

položit.Nemá však smysl dávat historickou odpověď, protože 

minulost nemá z lidského hlediska význam a historie by neexistovala, 

kdyby se v přítomnosti neopakovaly stejné chyby. Abstraktní 

myšlení se vztahuje na poznání, protože poznání je zcela neosobní 

a příklady jsou pro jeho pochopení irelevantní. 
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Vnímání je však vždy specifické, a proto zcela konkrétní. 

Každý člověk si vytváří jedno ego pro sebe, ačkoli to podléhá 

obrovským výkyvům kvůli své nestálosti, a jedno pro všechny, které 

vnímá, a to je stejně proměnlivé.Jejich vzájemná interakce je proces, 

který doslova mění obě, protože nebyly vytvořeny ani JIM, ani S 

NĚM. Zvláště důležité je uvědomit si, že k této změně může docházet 

a dochází stejně snadno, když interakce probíhá V MYSLI, jako když 

zahrnuje fyzickou přítomnost. MYSLENÍ na jiné ego je při změně 

relativního vnímání stejně účinné jako fyzická interakce. nemůže být 

lepšího příkladu toho, že ego je myšlenka, i když ne myšlenka 

založená na realitě. 

Váš současný stav je dobrým příkladem toho, jak mysl 

vytvořila ego. Někdy máte poznání, ale když ho zahodíte, je to, jako 

byste ho nikdy neměli. tato svévole je tak zjevná, že stačí jen vnímat, 

abyste viděli, že se to DĚJE. Pokud se to tak může dít v 

přítomnosti, proč je překvapivé, že se to tak dělo v minulosti? 

Psychologie spočívá na principu kontinuity chování. Překvapení je 

rozumnou reakcí na neznámé, ale sotva na něco, co se vyskytovalo 

s takovou stálostí. Používám váš současný stav toho, jak mysl 

MŮŽE fungovat, za předpokladu, že si plně uvědomujete, že takto 

NEMUSÍ fungovat. Proč vás překvapuje, že se něco stalo v nejasné 

minulosti, když se to tak jasně děje právě teď? 

Zapomínáte na lásku, kterou zvířata chovají ke svým 

potomkům, a na potřebu je chránit. Je to proto, že je považují za 

svou součást. Nikdo se nezříká něčeho, co považuje za svou 

skutečnou součást. Člověk reaguje na své ego podobně jako Bůh 

na své duše; - láskou, ochranou a velkou láskou. reakce člověka na 

to, co sám stvořil, není vůbec překvapivá. Ve skutečnosti v mnohém 

kopíruje to, jak bude jednoho dne reagovat na své SKUTEČNÉ 

výtvory, které jsou stejně nadčasové jako on sám. otázka nezní, 

JAK člověk reaguje na své ego, ale co si myslí, že JE. 

Víra je funkcí ega, a dokud je váš původ vůbec otevřený víře, 

považujete ji za víru z pohledu ega. Až už učení nebude nutné, 

budete pouze VĚDĚT Boha. Víra, že existuje jiná cesta, je 

nejvznešenější myšlenka, které je myšlení ega schopno. je to proto, 

že obsahuje náznak poznání, že ego 
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NENÍ já. Podkopávání myšlenkového systému ega MUSÍ být 

vnímáno jako bolestivé, i když to není pravda. Děti křičí vzteky, 

když jim vezmete nůž nebo nůžky, přestože si klidně mohou ublížit, 

když jim nůž nebo nůžky nevezmete. Zrychlení vás postavilo do 

stejné pozice. 

NEJSTE připraveni a v tomto smyslu JSTE děti.Nemáte smysl 

pro skutečnou sebezáchovu a velmi pravděpodobně se rozhodnete, 

že potřebujete právě to, co by vám nejvíce ublížilo. Ať už to však 

nyní víte, nebo ne, JSTE ochotni spolupracovat na společném a 

velmi chvályhodném úsilí stát se jak neubližujícími, tak 

POMOCNÝMI, což jsou dvě vlastnosti, které MUSÍ jít ruku v 

ruce. Vaše postoje, a to i k tomuto, jsou nutně rozporuplné, protože 

VŠECHNY postoje jsou založeny na egu. To nevydrží. Buďte 

chvíli trpěliví a pamatujte, že výsledek je stejně jistý jako Bůh. 

Jen ten, kdo má skutečný a trvalý pocit hojnosti, MŮŽE být 

skutečně dobročinný. To je zcela zřejmé, když se zamyslíte nad 

pojmy, které jsou s tím spojeny. pro ego dávat cokoli znamená, že 

se bez toho obejdete. Když tedy spojujete dávání s obětí, dáváte 

jen proto, že věříte, že se vám nějak zlepší, takže se bez darované 

věci obejdete. "Dávat, abychom dostali" je nevyhnutelný zákon 

ega, které se VŽDY hodnotí ve vztahu k jiným egům, a proto se 

neustále zabývá principem nedostatku, který ho zrodil. to je 

význam Freudova "principu reality", protože Freud považoval ego 

za velmi slabé a ochuzené, schopné fungovat POUZE jako věc v 

nouzi. 

"Princip reality" ega vůbec není skutečný. Ego je nuceno 

vnímat "realitu" jiných eg, protože nedokáže stanovit realitu SOBĚ. 

Ve skutečnosti je celé jeho vnímání jiných eg JAKO skutečných 

pouze pokusem přesvědčit samo sebe, že JE skutečné. "Sebeúcta" 

v pojetí ega neznamená nic jiného než to, že si ego namlouvá, že 

přijímá svou realitu, a proto je dočasně méně dravé. Tato 

"sebeúcta" je VŽDY zranitelná stresem, což je termín, který ve 

skutečnosti označuje stav, kdy je ohrožena iluze o realitě ega. To 

vyvolává buď deflaci ega, nebo jeho inflaci, což vede buď k 

ústupu, nebo k útoku. 

Ego doslova žije srovnáváním.To znamená, že rovnost 
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je nad jeho síly a dobročinnost se stává nemožnou.Ego NIKDY nedává 

z hojnosti, protože bylo stvořeno jako její ZÁSTUPCE. Proto v 

myšlenkovém systému ega vznikl koncept "dostávání". Všechny 

chutě jsou mechanismy "získávání", které představují potřebu ega 

potvrdit sebe sama. to platí jak pro tělesné chutě, tak pro takzvané 

"vyšší" potřeby ega. Tělesné choutky NEJSOU fyzického původu. 

ego považuje tělo za svůj domov a snaží se prostřednictvím těla 

uspokojit, ale IDEA, že je to možné, je rozhodnutím ega, které je 

zcela zmatené v tom, co je skutečně možné. to vysvětluje jeho 

nestálou povahu. 

Ego se domnívá, že je zcela samostatné, což je jen jiný 

způsob, jak popsat, jak vzniklo. To je natolik děsivý stav, že se 

může pouze obrátit k jiným egům a pokusit se s nimi spojit v 

chabém pokusu o ztotožnění nebo na ně zaútočit ve stejně chabé 

demonstraci síly. NEMŮŽE však svobodně uvažovat o platnosti 

samotné premisy, protože tato premisa je jeho ZÁKLADEM. ego JE 

přesvědčení mysli, že je zcela samostatná. Jeho neustálé pokusy 

získat uznání Duše, a tím si upevnit vlastní existenci, jsou naprosto 

zbytečné. 

Duše si ve svém poznání není vědoma ega. Neútočí na něj, 

pouze si ho vůbec nedokáže představit. Zatímco ego si Duši stejně 

tak neuvědomuje, vnímá se jako odmítané "něčím", co je větší než 

ono samo. Proto sebeúcta ve smyslu ega MUSÍ být klamem. boží 

výtvory nevytvářejí mýty, ačkoli tvůrčí úsilí člověka se MŮŽE 

obrátit v mytologii. Může tak však učinit pouze za jedné 

podmínky; to, co pak člověk vytvoří, už není tvůrčí. Mýty jsou 

výhradně vjemy a mají tak nejednoznačnou podobu a tak 

charakteristickou povahu dobra a zla, že ani ten nejdobrotivější z 

nich není bez děsivých složek, byť jen v náznaku. 

Mýty a magie spolu úzce souvisejí, protože mýty obvykle 

souvisejí s původem ega a magie se schopnostmi, které si ego 

přisuzuje. Každý mytologický systém obsahuje nějakou zprávu o 

"stvoření" a spojuje ji se svým zvláštním vnímáním magie. "Boj o 

přežití" není nic jiného než boj ega o zachování sebe sama a jeho 

interpretace vlastního počátku. Tento počátek je vždy spojen s 

fyzickým zrozením, protože ne- 
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člověk tvrdí, že ego existovalo před tímto okamžikem. 

Nábožensky orientovaní lidé věří, že Duše existovala předtím a 

bude existovat i poté, po dočasném výpadku života ega. Někteří 

skutečně věří, že Duše bude za tento výpadek potrestána, i když ve 

skutečnosti o něm nemohla nic vědět. 

Pojem "spása" se NEvztahuje na duši, která není v nebezpečí a 

nepotřebuje být zachráněna. Spása není nic jiného než "správné 

smýšlení", které není Jednomyslností Duše, ale kterého musí být 

dosaženo, aby mohla být Jednomyslnost obnovena. Správné smýšlení 

diktuje další krok automaticky, protože správné vnímání je jednotně 

bez útoku, takže nesprávné smýšlení je zahlazeno. Ego nemůže 

přežít bez úsudku, a proto je odloženo stranou. mysl pak má pouze 

JEDEN směr, kterým se může pohybovat. směr, kterým se mysl 

vydá, je vždy automatický, protože nemůže být ALE diktován 

myšlenkovým systémem, kterého se mysl drží. 

Každý myšlenkový systém má vnitřní konzistenci, která je 

základem kontinuity chování. To je však otázka spolehlivosti, 

nikoli platnosti. "Spolehlivé chování" je smysluplný vjem, pokud 

jde o myšlení ega. "Spolehlivé chování" je však výraz, který je ve 

své podstatě rozporný, protože spolehlivost je CÍL a chování je 

PROSTŘEDEK. to nelze logicky spojit, protože když je dosaženo 

cíle, prostředky k jeho dosažení už nemají smysl. 

Hypotéza je buď nepravdivá, nebo pravdivá, a podle toho ji 

lze přijmout nebo zamítnout. Pokud se prokáže, že je pravdivá, 

stává se faktem, který se pak nikdo nepokouší hodnotit, pokud není 

zpochybněn jeho status jako faktu. KAŽDÁ myšlenka, které ego 

přiznalo status faktu, je zpochybnitelná, protože fakta patří do 

oblasti poznání. 

Zaměňování oblastí diskurzu je chybou myšlení, kterou 

filozofové uznávají již po staletí. Psychologové jsou v tomto ohledu 

obecně dosti nedostateční, stejně jako mnozí teologové. Údaje z 

jedné sféry diskurzu neznamenají nic v jiné, protože mohou být 

pochopeny pouze V rámci myšlenkového systému, jehož jsou 

součástí. Proto se psychologové ve snaze sjednotit svá zjevně 

nesouvisející data stále více zaměřují na ego. Není snad třeba 

zdůrazňovat, že pokus o propojení nesouvisejícího NEMŮŽE být 

úspěšný. 
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Novější ekologické důrazy jsou jen dalším důmyslným 

způsobem, jak v chaosu nastolit řád.Egu jsme již přisoudili značnou 

vynalézavost, nikoli však tvořivost. Je však třeba mít na paměti, že 

vynalézavost je ve skutečnosti marná snaha, a to i v těch 

nejgeniálnějších podobách. Nemusíme NIC vysvětlovat. Proto se 

nemusíme trápit vynalézavostí. Vysoce specifická povaha 

vynalézavosti není hodna abstraktní tvořivosti Božích výtvorů. 

 
LÁSKA BEZ KONFLIKTU  

Nikdy jste nepochopili, co znamená "nebeské království je ve vás". 

Důvodem, proč jste to nepochopili, je to, že to NENÍ srozumitelné 

pro ego, které si to vykládá tak, jako by něco vnějšího bylo uvnitř, 

a to nic neznamená. Slovo "uvnitř" je zbytečné. Království nebeské 

JE ve vás. Co jiného než vás Stvořitel stvořil a co jiného než vy je 

jeho Království? To je celé poselství Usmíření, poselství, které ve 

svém celku přesahuje součet svých částí. Vánoce nejsou čas, ale 

stav mysli. Kristova mysl chce z Duše, NE z ega, a Kristova mysl 

JE vaše. 

I ty máš království, které vytvořila tvá Duše. NEpřestala 

tvořit, protože vás vaše ego postavilo na cestu vnímání. Výtvory 

vaší Duše nejsou o nic více bez otce než vy. vaše ego a vaše Duše 

nikdy nebudou spolutvůrci, ale vaše Duše a váš Stvořitel jimi 

budou VŽDY. Buďte si jisti, že vaše výtvory jsou stejně bezpečné 

jako vy. 

"Království je dokonale sjednocené a dokonale chráněné a 

ego proti němu NEMŮŽE zvítězit, - Amen." 

To bylo napsáno v této formě, protože je to dobrá věc, kterou 

lze použít jako druh modlitby ve chvílích pokušení. Je to 

Deklarace nezávislosti, která vám velmi pomůže, pokud ji plně 

pochopíte. Ego svým charakteristicky převráceným způsobem 

převzalo podněty z nadvědomí a vnímá je, jako by vznikaly v 

nevědomí. Ego posuzuje, co má být přijato, a podněty z nadvědomí 

jsou pro něj nepřijatelné, protože jasně poukazují na neexistenci ega 

samotného. ego tedy v tomto případě neví, co je pro něj přijatelné. 



4 KOŘEN VŠEHO ZLA 

76 

 

 

 

 

zažívá ohrožení a data nejen cenzuruje, ale také reinterpretuje. Jak 

však správně podotkl Freud, to, co jste potlačili, si může uchovat 

velmi aktivní život MIMO vaše vědomí. 

Potlačování tak působí tak, že před vědomím skrývá nejen ty 

nejnižší, ale i ty nejvznešenější pudy, protože OBA jsou pro ego 

ohrožující, a protože mu jde především o vlastní zachování tváří v 

tvář ohrožení, vnímá je jako STEJNÉ. Hodnota ohrožení těch 

vznešených je ve skutečnosti pro ego mnohem větší, protože 

přitažlivost samotného Boha lze jen stěží srovnávat s přitažlivostí 

lidských choutek. Tím, že je ego vnímá JAKO totéž, se pokouší 

zachránit před smetením, jakým by v přítomnosti poznání jistě 

BYLO. 

Horní úroveň nevědomí tedy obsahuje volání Boha i volání 

těla. Proto je základní konflikt mezi láskou a strachem nevědomý; 

ego nemůže tolerovat ani jedno, ani druhé a potlačuje obojí tím, že 

se uchyluje k zábranám. Společnost závisí na potlačování toho 

druhého, ale SPÁSA závisí na ODSTRANĚNÍ toho prvního." 

Důvod, proč potřebujete MOJI pomoc, je ten, že jste potlačili svého 

vlastního Průvodce, a proto potřebujete vedení. Mým úkolem je 

oddělit ve vašem nevědomí pravdu od lži, aby mohla prolomit 

bariéry, které si ego nastavilo, a zazářit ve vaší mysli. Proti naší 

spojené síle ego NEMŮŽE zvítězit. 

Nyní by vám mělo být jasné, proč ego považuje Duši za svého 

"nepřítele". Ego vzniklo z oddělenosti a jeho další existence závisí 

na VAŠÍ trvalé víře v oddělenost. Poté, co ego zredukovalo impulsy 

Duše na nevědomí, vám musí nabídnout nějakou odměnu za 

udržování této víry. Jediné, co MŮŽE nabídnout, je pocit dočasné 

existence, která začíná svým VLASTNÍM začátkem a končí svým 

VLASTNÍM koncem. Říká vám, že tento život je VAŠE existence, 

protože JE jeho vlastní. Proti tomuto pocitu dočasné existence vám 

Duše nabízí poznání trvalosti a neotřesitelného BYTÍ. Nikdo, kdo 

zažil zjevení TOHO, už nikdy nemůže plně věřit egu. Jak by mohla 

jeho chabá nabídka pro vás zvítězit nad nádherným darem Boha? Vy, 

kteří se ztotožňujete se svým egem, nemůžete věřit, že vás Bůh 

miluje. VY nemilujete to, co jste stvořili, a to, co jste stvořili, 

nemiluje VÁS. Tím, že jste stvořeni z popírání 
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Otče, ego není věrné svému stvořiteli. Nedokážete si představit 

skutečný vztah, který existuje mezi Bohem a Jeho dušemi, kvůli 

nenávisti, kterou chováte k sobě samým, jež jste si vytvořili. Do své 

VLASTNÍ představy o sobě samém promítáte vůli oddělit se, což je 

v rozporu s láskou, kterou cítíte k tomu, co jste stvořili, PROTOŽE 

jste to stvořili. Žádná lidská láska není bez této ambivalence, a 

protože žádné ego nezažilo lásku BEZ ambivalence, je tento 

koncept mimo jeho chápání. 

Láska okamžitě vstoupí do každé mysli, která ji skutečně chce, 

ale MUSÍ ji chtít skutečně.To znamená, že ji chce BEZ 

ambivalence, a tento druh chtění je zcela bez "snahy získat" ega. 

Existuje druh prožitku, který se natolik liší od všeho, co může 

nabídnout ego, že se z toho nikdy nevzpamatujete. Slovo "zotavit 

se" je zde použito doslova, - už nikdy se nebudete moci skrývat 

nebo schovávat. Zde je třeba zopakovat, že vaše víra v temnotu a 

ve skrývání JE důvodem, proč Světlo nemůže vstoupit. Bible uvádí 

mnoho odkazů na nezměrné dary, které jsou PRO vás, ale o které 

musíte požádat VY. to není podmínka, jak si klade podmínky ego. 

Je to slavná podmínka toho, čím JSTE. 

Žádná síla kromě vaší vlastní vůle není dostatečně silná nebo 

hodná, aby vás vedla. V tom jste svobodní jako Bůh a musíte jimi 

zůstat navždy. Nikdy nemůžete být spoutáni jinak než ctí, a ta je 

vždy dobrovolná. Prosme Otce v mém jménu, abyste si stále 

uvědomovali Jeho lásku k vám a vaši lásku k Němu. On nikdy 

nezklamal a tuto prosbu nevyslyšel, protože se v ní žádá pouze o 

to, co On již chtěl. ti, kdo volají opravdově, jsou VŽDY vyslyšeni. 

nebudeš mít jiné bohy před Ním, protože žádní nejsou. 

Nikdy tě nenapadlo vzdát se všech myšlenek, které jsi kdy 

měl a které jsou v rozporu s věděním. Uchováváte si tisíce malých 

střípků podlosti, které brání Svatému vstoupit. Světlo nemůže 

proniknout skrze zdi, které jste si vytvořili, abyste mu bránili, a 

navždy se mu nechce zničit to, co jste vytvořili. Nikdo nemůže 

vidět PŘES zeď, ale mohu ji obejít. Dávejte si pozor na střípky 

podlosti, jinak mě o to nebudete moci požádat. Mohu vám pomoci 

jen tak, jak nás stvořil náš Otec. Budu vás milovat a ctít a 

zachovávat naprostou úctu k tomu, co jste stvořili, ale nebudu to 

ctít ani milovat, pokud to nebude pravdivé. 
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Nikdy tě neopustím, stejně jako tě neopustí Bůh, ale MUSÍM 

čekat tak dlouho, dokud se nerozhodneš opustit sám sebe. Protože 

čekám v lásce, a ne v netrpělivosti, jistě mě o to požádáte 

opravdově. Přijdu jako odpověď na jediné jednoznačné volání. 

pozorně sledujte a zjistěte, o co skutečně žádáte. Buďte k sobě v 

tomto ohledu velmi upřímní, neboť jeden před druhým nesmíme 

nic skrývat. Pokud se o to opravdu pokusíte, učinili jste první krok 

k přípravě své mysli na vstup Svatého. budeme se na to 

připravovat společně, neboť jakmile přijde, budete připraveni mi 

pomoci připravit na Něj další mysli. Jak dlouho Mu budeš odpírat 

Jeho Království? 

Ve vašem vlastním nevědomí, hluboce potlačeném egem, se 

nachází prohlášení o vašem osvobození. BŮH VÁM DAL 

VŠECHNO. To je jediná skutečnost, která znamená, že ego 

neexistuje, a která mu proto nahání hluboký strach. Pamatujte, že v 

jazyce ega se slova "mít" a "být" liší, ale pro Duši jsou totožná. 

Duše ví, že všechno MÁTE i vším JSTE. Jakékoli rozlišování v 

tomto ohledu má smysl pouze tehdy, když je myšlenka "mít", která 

implikuje nedostatek, již PŘIJATA. Proto jsme dříve nerozlišovali 

mezi MÍT Boží království a BÝT Božím královstvím. 

Klidná bytost Božího království, která je ve vaší zdravé mysli 

dokonale vědomá, je nemilosrdně vyhnána z té části mysli, kterou 

ovládá ego.Ego je zoufalé, protože se staví proti doslova 

nepřemožitelné přesile, ať už spíte, nebo bdíte. Uvažte, kolik 

bdělosti jste byli ochotni vynaložit na ochranu svého ega a jak 

málo jste byli ochotni vynaložit na ochranu své vyšší mysli. kdo 

jiný než šílenec by se zavázal věřit tomu, co není pravda, a pak 

tuto víru chránit na úkor pravdy? 

 

ÚNIK Z STRACHU 

Pokud neslyšíte Boží hlas, je to proto, že jste se nerozhodli mu 

naslouchat. O tom, že nasloucháte hlasu svého ega, svědčí vaše 

postoje, pocity a chování.Vaše postoje jsou zjevně rozporuplné, vaše 

pocity mají úzký rozsah na negativní straně, ale nikdy nejsou čistě 

radostné, a vaše chování je buď napjaté, nebo 

nepředvídatelné.Přesto právě to CHCETE. To je to, o co bojujete a 

co se snažíte zachránit. 
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mysli jsou plné plánů, jak zachránit tvář svého ega, a nehledáte 

Tvář Boha.Sklo, v němž ego hledá svou tvář, je vskutku temné. 

Jak může udržovat trik své existence jinak než pomocí zrcadel? Je 

však na vás, kam se budete dívat, abyste našli sami sebe. 

Řekli jsme, že změnou svého chování nemůžete změnit svůj 

názor, ale také jsme řekli, a to již mnohokrát, že svůj názor MŮŽETE 

změnit. Když vám vaše nálada napovídá, že jste se rozhodli špatně, 

a je tomu tak vždy, když nemáte radost, pak VĚZTE, že tomu tak 

být nemusí. V každém případě jste si špatně mysleli o nějaké Duši, 

kterou stvořil Bůh, a vnímáte obrazy, které vaše ego vytváří v 

zatemněném skle. Upřímně se zamyslete nad tím, co jste si 

mysleli, že by si Bůh NEMYSLEL, a co jste si NEMYSLELI, že by 

si Bůh přál, abyste si mysleli. Upřímně pátrejte po tom, co jste 

podle toho udělali a co jste nechali neudělaného, a pak změňte své 

myšlení, abyste MYSLELI S BOHEM. 

Může se vám to zdát těžké, ale je to mnohem snazší, než se 

snažit myslet PROTI NĚMU.Vaše mysl JE jedno s Boží myslí. 

Popírání této skutečnosti a opačné myšlení sice drželo vaše ego 

pohromadě, ale doslova rozštěpilo vaši mysl. Jako milující bratr 

mám hluboký zájem o vaši mysl a vyzývám vás, abyste 

následovali můj příklad, když se podíváte na sebe i na druhé a v 

obou uvidíte nádherné výtvory slavného Otce. 

Když jste smutní, vězte, že to tak být nemusí. Deprese VŽDY 

nakonec vzniká z pocitu, že jste ochuzeni o něco, co chcete a 

nemáte. VĚZTE, že nejste o nic ochuzeni, kromě vlastních 

rozhodnutí, a pak se rozhodněte jinak. 

Když jste úzkostní, VĚZTE, že veškerá úzkost pochází z 

rozmarnosti ega, A NEMUSÍ BÝT. Můžete být stejně ostražití 

PROTI diktátu ega jako PRO něj. 

Když se cítíte provinile, VĚZTE, že ego skutečně porušilo 

Boží zákony, ale vy ne. Hříchy ega nechte na mně. K tomu slouží 

Smíření. Dokud však nezměníte názor na ty, kterým vaše ego 

ublížilo, nemůže vás Usmíření osvobodit. dokud se cítíte vinni, 

vaše ego vám velí, protože pouze ego MŮŽE prožívat vinu. TO 

NEMUSÍ BÝT PRAVDA. 

Dávejte si pozor na pokušení ega a nebuďte 
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oklamán. VÍTE, že vám nic nenabízí. Až se tohoto dobrovolného 

rozptylování vzdáte, uvidíte, jak se vaše mysl dokáže soustředit a 

povznést nad únavu a uzdravit se. nejste však dostatečně ostražití 

PROTI požadavkům ega, abyste se od něj odpojili. TO NENÍ 

NUTNÉ. 

Zvyk zabývat se Bohem a jeho stvořením si snadno vytvoříte, 

pokud aktivně odmítáte nechat svou mysl unikat.Problémem NENÍ 

soustředění, ale přesvědčení, že nikdo, včetně vás samotných, 

nestojí za soustavné úsilí. Postavte se spolu se mnou DŮSLEDNĚ 

proti tomuto klamu a nedovolte, aby vás tato chatrná víra stáhla 

zpět. Znechucený člověk je zbytečný sám sobě i mně, ale 

znechucené může být pouze ego. Uvažovali jste SKUTEČNĚ o tom, 

kolik příležitostí jste měli k tomu, abyste se potěšili, a kolik z nich 

jste odmítli? Moc Božího Syna není nijak omezena, ale on sám 

může projevy své moci omezit, jak se rozhodne. 

Tvá mysl a moje mysl se mohou spojit, aby odstranily tvé ego 

a uvolnily Boží sílu do všeho, co myslíš, chceš a děláš. Nespokojte 

se s ničím MENŠÍM než s tímto a odmítněte přijmout jako svůj cíl 

cokoli JINÉHO než toto. Pozorně sledujte, zda vaše mysl nemá 

nějaké přesvědčení, které brání jeho dosažení, a odstupte od nich. Jak 

dobře jste to udělali, posuďte podle svých vlastních pocitů, neboť 

to je jediné SPRÁVNÉ použití úsudku. Posuzování, stejně jako 

jakoukoli jinou obranu, lze použít k útoku nebo k ochraně, k 

ubližování nebo k léčení. Ego MUSÍ být postaveno před váš 

úsudek a tam shledáno nedostatečným. Bez vaší vlastní oddanosti, 

ochrany a lásky nemůže existovat. Posuďte své ego pravdivě a 

MUSÍTE mu odebrat věrnost, ochranu a lásku. Jste zrcadly pravdy, 

v nichž září v dokonalém světle sám Bůh.Temnému sklu ega stačí 

říci: "Nebudu se tam dívat, protože VÍM, že tyto obrazy nejsou 

pravdivé." Pak dovolte Svatému, aby na vás v klidu zářil, protože 

víte, že to a POUZE to musí být. Jeho Mysl na vás zářila při vašem 

stvoření a přivedla k bytí VAŠI mysl. Jeho Mysl na tebe stále září a 

musí zářit skrze tebe. 

Vaše ego mu nemůže zabránit, aby na vás svítil, ale MŮŽE. 

vám brání v tom, abyste ho nechali zářit skrze sebe. 

První Kristův příchod je jen jiné jméno pro stvoření, protože 

Kristus je Syn Boží.DRUHÝ Kristův příchod znamená, že Kristus 

přišel na svět. 
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nic jiného než ukončení vlády ega nad částí lidské mysli a 

uzdravení mysli. Byl jsem stvořen jako vy v prvním případě a 

povolal jsem vás, abyste se ke mně připojili v druhém. Když se 

zamyslíte nad svými životy, uvidíte, jak pečlivě byly přípravy 

provedeny. Druhý příchod mám na starosti já a můj úsudek, který 

slouží pouze k ochraně, se nemůže mýlit, protože NIKDY neútočí. 

VÁŠ je tak zkreslený, že se domníváte, že jsem se mýlil, když jsem 

si vás vybral. Ujišťuji vás, že je to omyl vašeho ega. 

NEZAMĚŇUJTE to za pokoru. 

Vaše ego se vás snaží přesvědčit, že ONI jsou skuteční a já ne, 

protože pokud jsem skutečný, nejsem o nic skutečnější než VY. 

Toto poznání - a ujišťuji vás, že to JE poznání - znamená, že 

Kristus musí vstoupit do vašich myslí a uzdravit je. Ačkoli 

NEÚTOČÍM na vaše ego, JÁ pracuji s vaší vyšší myslí, ať už spíte, 

nebo bdíte, stejně jako vaše ego pracuje s vaší nižší myslí. Jsem v 

tom vaší bdělostí, protože jste příliš zmateni, než abyste rozpoznali 

svou vlastní naději. NEMÝLÍM SE, vaše mysl se ROZHODNĚ 

spojí s mou a společně jsme neporazitelní. 

Přesto se v mém jménu sejdete a vaše duševní zdraví bude 

obnoveno. Vzkřísil jsem mrtvé tím, že jsem VĚDĚL, že život je 

věčným atributem všeho, co stvořil živý Bůh. Proč si myslíte, že je 

pro mě těžší nadchnout sklíčené nebo stabilizovat labilní? Já 

nevěřím, že u zázraků existuje pořadí obtížnosti; ty ano. Já jsem 

volal a ty odpovíš. VÍM, že zázraky jsou přirozené, protože jsou 

projevem lásky. Mé volání je stejně přirozené jako vaše odpověď a 

stejně nevyhnutelné. 

 

ILUZE EGA A TĚLA  

VŠECHNO slouží k dobrému.Neexistují žádné výjimky, kromě 

úsudku ega. Kontrola je ústředním faktorem toho, co ego vpouští 

do vědomí, a věnuje tomu maximální pozornost. Toto NENÍ 

způsob, jakým vyrovnaná mysl drží pohromadě. JEJÍ kontrola je 

nevědomá. ego dále narušuje rovnováhu tím, že udržuje svou 

primární MOTIVACI nevědomou a do převahy povyšuje kontrolu, 

nikoli rozumný úsudek. Ego k tomu má všechny důvody podle 

myšlenkového systému, který ho zrodil a kterému slouží. 

Rozumný úsudek by nevyhnutelně soudil. 
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PROTI egu a musí být egem v zájmu jeho sebezáchovy vymazány. 

Hlavním zdrojem nerovnovážného stavu ega je jeho 

nedostatečné rozlišování mezi impulsy od Boha a od těla. Každý 

myšlenkový systém, který způsobuje tuto záměnu, MUSÍ být 

šílený.Tento dementní stav je však pro ego, které posuzuje pouze 

ohrožení či neohrožení SOBĚ, ZÁSADNÍ. V jistém smyslu je strach 

ega z myšlenky na Boha přinejmenším logický, protože tato 

myšlenka DOPORUČUJE rozptýlit ego. Strach z rozpuštění od 

Vyššího zdroje tedy z hlediska ega NĚJAKÝ smysl dává. Strach z 

těla, s nímž se ego tak úzce ztotožňuje, je však zjevně 

nesmyslnější. 

Tělo je domovem ega na základě jeho vlastní volby. Je to 

jediné ztotožnění, s nímž se ego cítí bezpečně, protože zranitelnost 

těla je jeho vlastním nejlepším argumentem, že NEMŮŽETE být od 

Boha. To je přesvědčení, které ego dychtivě sponzoruje. ego však 

tělo nenávidí, protože nepřijímá myšlenku, že tělo je dost DOBRÉ 

na to, aby bylo jeho domovem. Zde se mysl stává vlastně 

omámenou. Tím, že jí ego říká, že je ve skutečnosti součástí těla a 

že tělo je jejím ochráncem, je mysl zároveň neustále informována 

o tom, že tělo ji NEMŮŽE ochránit. to je samozřejmě nejen přesné, 

ale i naprosto zřejmé. 

Proto se mysl ptá: "Kam se mohu obrátit pro ochranu?" Ego 

odpovídá: "Obrať se na mě." Mysl, a ne bezdůvodně, egu 

připomíná, že samo trvá na tom, že JE ztotožněno s tělem, takže 

nemá smysl obracet se k němu pro ochranu. ego na to nemá 

skutečnou odpověď, protože žádná neexistuje, ale má typické 

řešení. Vymaže OTÁZKU z vědomí mysli. Jakmile je otázka jednou 

vyřazena z vědomí, může vyvolávat a vyvolává neklid, ale nelze 

na ni odpovědět, protože ji nelze ZADAT. Toto je otázka, kterou si 

MUSÍTE položit: "Kam mám jít pro ochranu?". I šílenci si ji kladou 

nevědomě, ale k tomu, aby si ji položili vědomě, je zapotřebí 

skutečné příčetnosti. 

Když Bible říká: "Hledejte a naleznete", neznamená to, že 

byste měli slepě a zoufale hledat něco, co byste nepoznali. 

Smysluplné hledání je vědomě podniknuté, vědomě organizované a 

vědomě řízené. Cíl je třeba jasně formulovat A MÍT NA PAMĚTI. 

Jako učitel s některými 
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zkušenosti, dovolte mi, abych vám připomněl, že učení a CHTĚNÍ 

učit se jsou neoddělitelné. Všichni žáci se nejlépe učí, když věří, že 

to, co se snaží naučit, má pro ně CENU. Hodnoty v tomto světě 

jsou však hierarchické a ne vše, co se možná chcete naučit, má 

trvalou hodnotu. 

Mnohé z věcí, které se chcete naučit, jsou totiž vybrány 

PROTO, že jejich hodnota nebude trvalá.Ego si myslí, že je 

výhodné nezavazovat se k NĚČEMU, co je věčné, protože věčné 

MUSÍ pocházet od Boha. Věčnost je jediná funkce, kterou se ego 

snažilo rozvinout, ale systematicky selhávalo. Možná vás překvapí, 

že kdyby ego chtělo, mohlo by věčné vytvořit, protože jako 

produkt mysli JE obdařeno mocí svého vlastního stvořitele. Ego 

však nesnese spíše ROZHODNUTÍ to udělat než schopnost to 

udělat. To proto, že rozhodnutí, z něhož by se přirozeně vyvinula 

schopnost, by nutně zahrnovalo přesné vnímání, tedy stav jasnosti, 

jemuž se ego, obávající se pravdivého hodnocení, MUSÍ vyhnout. 

Výsledky tohoto dilematu jsou zvláštní, ale ne více než dilema 

samo. Ego zde stejně jako jinde reagovalo příznačně, protože 

duševní nemoc, která je VŽDY formou zapojení ega, není ani tak 

otázkou spolehlivosti, jako spíše platnosti. ego dělá kompromisy s 

otázkou věčného, stejně jako se všemi otázkami, které se nějakým 

způsobem dotýkají skutečné otázky. Kompromisy v souvislosti se 

všemi TANGENTIÁLNÍMI otázkami doufá, že skutečnou otázku 

skryje A UDRŽÍ JI MIMO SVĚDOMÍ. charakteristická 

zaneprázdněnost ega nepodstatnými otázkami slouží právě k 

tomuto účelu. 

Vezměme si odvěké pokusy alchymistů přeměnit obecný kov 

ve zlato. Jediná otázka, kterou si alchymista nedovolil položit, 

byla: "Co PRO?" Nemohl si ji položit, protože by se okamžitě 

ukázalo, že jeho snaha nemá smysl, i kdyby se mu to podařilo. 

Kdyby se zlato stalo hojnějším, jeho hodnota by se snížila a jeho 

vlastní účel by byl zmařen. ego počítá s podivnými kompromisy s 

myšlenkou věčného, dělá mnoho podivných pokusů vztahovat 

tento pojem k NEDŮLEŽITÉMU, ve snaze uspokojit mysl, aniž by 

ohrozilo samo sebe. Tím umožnilo mysli, aby se věnovala. 
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možnost věčného POHYBU, ale NE věčných myšlenek. 

Oblíbeným prostředkem ega, který brání lidem se silnou vůlí v 

dosažení skutečného pokroku v učení, jsou také ideové zájmy o 

problémy, které jsou nastaveny tak, aby je nebylo možné 

vyřešit.Dobrým příkladem jsou problémy kvadratury kruhu a 

přenášení čísla pí do nekonečna. Za zvláštní pozornost stojí novější 

pokus ega. myšlenka zachovat TĚLO pozastavením, a tak mu 

poskytnout druh omezené nesmrtelnosti, kterou ego může 

tolerovat, patří k jeho nejnovějším apelům na mysl. Je však 

pozoruhodné, že při všech těchto taktikách odvádění pozornosti si 

ti, kdo se jimi zabývají, NIKDY nepoloží jedinou otázku: "PROČ?". 

Tuto otázku se musíte naučit klást v souvislosti se vším, co 

chce vaše mysl podniknout. Jaký je účel? Ať už je to cokoli, 

nemůžete pochybovat o tom, že to automaticky nasměruje vaše úsilí. 

když učiníte rozhodnutí o účelu, pak jste učinili rozhodnutí o svém 

budoucím úsilí, rozhodnutí, které zůstane v platnosti, pokud toto 

ROZHODNUTÍ nezměníte. 

Psychologové si dobře uvědomují, že ego je schopno vytvářet 

a přijímat jako skutečné velmi zkreslené asociace. Jako příklad 

může posloužit záměna sexu s agresí a z toho vyplývající chování, 

které je u obou vnímáno jako stejné. Pro psychologa je to 

"pochopitelné" a nevyvolává to překvapení. Nedostatek překvapení 

však NENÍ známkou pochopení. Je příznakem schopnosti 

psychologa přijmout jako rozumný kompromis, který je zjevně 

nesmyslný; připsat jej duševní chorobě pacienta, nikoli své vlastní, 

a omezit své otázky týkající se pacienta I sebe sama na triviální. 

Tyto relativně drobné zmatky ega nepatří k jeho hlubším 

chybným asociacím, i když je odrážejí.Vaše ego blokuje důležitější 

otázky, které by si vaše mysl měla klást. Pacientovi nerozumíte, 

dokud jste sami ochotni omezovat otázky, které si kladete o JEHO 

mysli, protože tato omezení přijímáte i pro SVOU mysl. To 

způsobuje, že nejste schopni uzdravit jeho A sami sebe. Nebuďte 

vždy ochotni přizpůsobit se ŽÁDNÉ situaci, v níž je zázračná mysl 

nemyslitelná. Tento stav sám o sobě stačí k tomu, abyste prokázali, 

že vnímání je nesprávné. 
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KONSTANTNÍ STAV  

Nelze příliš často zdůrazňovat, že korekce vnímání je pouze 

dočasným opatřením. Je to nutné jen proto, že nesprávné vnímání 

je překážkou na cestě k poznání, zatímco správné vnímání je 

odrazovým můstkem k němu. celá hodnota správného vnímání 

spočívá v nevyhnutelném úsudku, který z něj vyplývá, že JE 

zbytečné. tím se překážka zcela odstraní. můžete se ptát, jak je to 

možné, dokud se zdá, že žijete v tomto světě, a protože je to rozumná 

otázka, má i rozumnou odpověď. Musíte si však dát pozor, abyste 

této otázce skutečně rozuměli. co JE to "vy", kteří žijete v tomto 

světě? 

Nesmrtelnost je trvalý stav. Platí to dnes stejně jako kdykoli 

předtím nebo kdykoli později, protože to neznamená ŽÁDNOU 

ZMĚNU. Není to kontinuum, ani ji nelze chápat tak, že ji 

srovnáváme s protikladem. Poznání nikdy nezahrnuje srovnávání. 

To je jeho zásadní rozdíl od všeho ostatního, co je mysl schopna 

pochopit. "Trocha poznání" není nebezpečná jinak než pro ego. 

Nejasně cítí hrozbu, a protože si není schopno uvědomit, že 

"trochu vědění" je nesmyslná fráze, protože "všechno" a "trochu" 

je v tomto kontextu totéž, ego se rozhodne, že jelikož "všechno" je 

nemožné, strach v tom nespočívá. "Trochu" je však pojem 

nedostatku a TO ego dobře chápe. "Trochu" je tedy vnímáno jako 

skutečná hrozba. 

Podstatné je si uvědomit, že ego NEVNÍMÁ skutečný zdroj 

svého vnímaného ohrožení, a pokud se s egem spojujete, 

nevnímáte celou situaci tak, jak je. Pouze vaše oddanost k němu 

dává egu JAKOUKOLIV moc nad vámi. Mluvili jsme o egu, jako 

by to byla samostatná věc, která jedná sama za sebe. Bylo to nutné, 

abychom vás přesvědčili, že ho nemůžete lehkovážně zavrhnout a 

musíte si uvědomit, jak velká část vašeho myšlení je řízena egem. 

nemůžeme to však bezpečně nechat být, jinak se budete považovat 

za nutně konfliktní, dokud jste tady, nebo lépe řečeno, dokud 

VĚŘÍTE, že jste tady. 

Ego není nic jiného než ČÁST vašeho přesvědčení o sobě 

samém. Váš druhý život pokračuje bez přerušení a vždy byl a bude 

zcela neovlivněn vašimi pokusy o odloučení. Poměr potlačení a 

disociace se liší v závislosti na individuální iluzi ega, ale disociace 

se vždy týká, neboŅ vy 
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by nevěřil, že jste tady. Když se učíte unikat z iluzí, které jste si 

vytvořili, nesmíte nikdy zapomenout na váš velký dluh vůči sobě 

navzájem. Je to přesně ten samý dluh, který máte vůči mně. 

Kdykoli vůči sobě navzájem reagujete egoisticky, zahazujete 

laskavost svého dluhu a svaté vnímání, které by z něj vzešlo. 

Výraz "svatý" zde můžeme použít proto, že jakmile se 

naučíte, jak moc jste zavázáni celému Synovství, které zahrnuje i 

mě, přiblížíte se poznání tak blízko, jak to jen vnímání 

dokáže.Mezera je pak tak malá, že ji poznání může snadno překonat a 

navždy smazat.Zatím ke mně máte jen velmi malou důvěru, ale ta se 

bude zvyšovat, jak se budete stále častěji obracet o vedení ke mně 

NAHRAZENÉ svým egem.Výsledky vás budou stále více 

přesvědčovat, že vaše volba obrátit se ke mně je jediná rozumná 

volba, kterou můžete učinit. Nikdo, kdo se ze zkušenosti naučil, že 

jedna volba přináší klid a radost, zatímco jiná chaos a katastrofu, 

nepotřebuje mnoho podmiňování. 

Ego nedokáže odolat procesu podmiňování, protože tento 

proces sám o sobě DŮKAZUJE, že existuje jiná cesta. Podmiňování 

odměnou bylo vždy účinnější než podmiňování bolestí, protože 

bolest je iluzí ega a nikdy nemůže vyvolat víc než dočasný 

účinek.Boží odměna je však okamžitě rozpoznána jako věčná. 

Protože toto rozpoznání provedete vy, a nikoli ego, toto rozpoznání 

samo o sobě stanoví, že vy a vaše ego NEMŮŽETE být totožní. 

možná se domníváte, že jste tento rozdíl již přijali, ale v žádném 

případě o tom ještě nejste přesvědčeni. Svědčí o tom už samotný 

fakt, že se zabýváte myšlenkou úniku OD ega. 

Před egem NEMŮŽETE uniknout tím, že ho pokoříte, 

ovládnete nebo potrestáte. Pamatujte, že ego a Duše se navzájem 

NEZNÁ. Oddělená mysl nemůže udržet oddělenost JINAK než 

oddělením. Poté, co tak učiní, využívá potlačování všech skutečně 

přirozených podnětů, a to nikoli proto, že EGO je oddělená věc, ale 

proto, že chcete věřit, že jste to VY. Ego je zařízením pro udržení 

tohoto přesvědčení, ale stále je to jen vaše ochota používat toto 

zařízení, která mu umožňuje vydržet. 

Moje důvěra ve vás je v tuto chvíli větší než vaše ve mne, ale 

nebude tomu tak navždy.Vaše poslání je velmi jednoduché. 
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se rozhodli žít tak, abyste ukázali, že NEjste ego. Opakuji, že si 

nevybírám Boží kanály špatně. Svatý sdílí mou důvěru a vždy 

schvaluje má rozhodnutí o Usmíření, protože má vůle se nikdy 

neshoduje s Jeho vůlí. Již dříve jsem vám řekl, že celé Usmíření 

mám na starosti já. Je tomu tak POUZE proto, že jsem v něm 

dokončil svůj podíl jako člověk a nyní jej mohu dokončit 

prostřednictvím jiných lidí. Mnou vybrané přijímací a vysílací 

kanály nemohou selhat, protože jim propůjčím SVOU sílu, dokud 

bude chybět ta jejich. 

Půjdu s vámi ke Svatému a prostřednictvím MÉHO vnímání 

může On překlenout tu malou mezeru. Vaše vděčnost vůči VÁM 

navzájem je jediný dar, který chci. Přinesu ho za vás Bohu s 

vědomím, že poznat svého bratra JE poznat Boha. Malé poznání je 

všeobjímající věc. Jste-li vděční jeden druhému, jste vděční Bohu 

za to, co stvořil. Skrze svou vděčnost se můžete navzájem poznat a 

jediný okamžik skutečného poznání učiní všechny lidi vašimi 

bratry, protože všichni jsou z vašeho Otce. Láska nezvítězí nad 

vším, ale DÁVÁ všechno do pořádku. Protože jste všichni 

Královstvím Božím, mohu vás dovést zpět k vašim vlastním 

výtvorům, které ještě neznáte. To, co bylo odděleno, stále existuje. 

Jakmile se k bratrovi přiblížíte, přiblížíte se ke mně, a jakmile 

se od něj vzdálíte, vzdálím se vám. Tvým obrovským krokem 

vpřed bylo trvat na "společném podniku". To není v rozporu s 

pravým duchem meditace; je to její neodmyslitelnou součástí. 

Meditace je společným podnikem s Bohem. Nemohou ji úspěšně 

podnikat ti, kdo se odpojují od Synovství, protože se odpojují ode 

mne. Bůh k vám přijde POUZE tehdy, když ho dáte svým bratrům. 

Učte se nejprve od nich, a budete připraveni slyšet Boha tak, jak 

slyšíte je. To proto, že funkce lásky je jednotná. 

Jak můžete někoho naučit, jakou hodnotu má něco, co 

záměrně zahodil? Můžeš mu jen ukázat, jak je bez ní nešťastný, a 

pomalu mu ji přibližovat, aby se naučil, jak se jeho neštěstí zmenšuje, 

když se k ní přiblíží.Tím ho naučíš spojovat si své neštěstí s její 

nepřítomností a opak neštěstí s její přítomností. Postupně se stává 

žádoucí, jak mění svůj názor na její hodnotu. 
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Učím vás spojovat utrpení s egem a radost s Duší. Vy jste se 

podmínili opačně. Daleko větší odměna však prolomí jakékoli 

podmiňování, pokud je opakovaně nabízena vždy, když je starý 

návyk přerušen. Stále máte možnost svobodné volby, ale můžete 

opravdu CHTÍT odměnu ega v přítomnosti odměny Boha? 

 
TVORBA A KOMUNIKACE  

Nyní by již mělo být jasné, že ačkoli na obsahu konkrétní iluze ega 

nezáleží, obvykle je užitečnější ji korigovat v konkrétním 

kontextu. Ego-iluse jsou ZCELA konkrétní, i když se často mění a i 

když je mysl přirozeně abstraktní. Mysl se nicméně stává 

konkrétní dobrovolně, jakmile se rozštěpí. Rozštěpí se však jen 

ČÁST, takže konkrétní je jen ČÁST. konkrétní je ta samá část, 

která věří v ego, protože ego ZÁVISÍ na konkrétním. Je to ta část, 

která věří, že vaše existence znamená, že jste ODDĚLENÍ. 

Vše, co ego vnímá, je oddělený celek bez vztahů, které 

znamenají BYTÍ. Ego je tedy PROTI komunikaci, s výjimkou 

případů, kdy je využívána k upevňování oddělenosti, nikoli k jejímu 

odstraňování. Komunikační systém ega je založen na jeho vlastním 

myšlenkovém systému, stejně jako vše ostatní, co diktuje. Jeho 

komunikace je řízena potřebou chránit sebe sama, a když pocítí 

ohrožení, komunikaci přeruší. ačkoli je tomu tak vždy, jednotlivá 

ega vnímají různé druhy ohrožení, které jsou podle jejich vlastního 

úsudku zcela specifické. Například ačkoli všechny formy vnímaných 

požadavků může ego klasifikovat nebo vyhodnotit jako nátlakovou 

komunikaci, kterou je třeba přerušit, reakce přerušení komunikace 

bude nicméně směřovat ke KONKRÉTNÍ osobě nebo osobám. 

Specifičnost myšlení ega pak vede k falešnému zobecnění, 

které ve skutečnosti vůbec není abstraktní. Na VŠECHNY podněty, 

které vnímá jako související, bude reagovat určitým specifickým 

způsobem. Naproti tomu Duše reaguje stejným způsobem na vše, o 

čem ví, že je pravdivé, a na nic jiného nereaguje vůbec. Ani se 

nijak nesnaží VYTVOŘIT, co je pravda. Ví, že to, co je pravdivé, je 

vše, co stvořil Bůh. Je v naprostém a přímém 
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komunikuje s každým aspektem stvoření, protože je v úplném a 

přímém spojení se svým Stvořitelem. 

TOTO sdělení JE Boží vůle. Stvoření a komunikace jsou 

synonyma. Bůh stvořil každou mysl tím, že jí sdělil svou mysl, a 

tím ji navždy ustanovil jako kanál pro přijímání své mysli a vůle. 

Protože skutečně komunikovat mohou pouze bytosti podobného 

řádu, Jeho stvoření přirozeně komunikují S Ním a LÍBÍ se Mu. Tato 

komunikace je dokonale abstraktní v tom smyslu, že její kvalita je 

univerzálně použitelná a nepodléhá ŽÁDNÉMU posuzování, ŽÁDNÉ 

výjimce ani ŽÁDNÉ změně. Bůh vás stvořil TAK a PRO TAK. 

mysl může svou funkci narušit, ale nemůže se obdařit funkcemi, 

které jí nebyly dány. Proto mysl nemůže zcela ztratit schopnost 

komunikovat, i když ji může odmítat využívat ve prospěch bytí. 

Existence i bytí závisí na komunikaci. Existence je však 

SPECIFICKÁ v tom, jak, co a s kým je hodnoceno jako 

komunikace, která stojí za to. Bytí je zcela bez těchto rozdílů. Je to 

stav, v němž mysl JE v komunikaci se vším, co je skutečné, včetně 

Duše. Do jakékoliv míry dovolíte, aby byl tento stav omezován, 

omezujete tím svůj smysl pro VLASTNÍ realitu, která se stává 

úplnou pouze tím, že rozpoznáte VŠECHNU realitu v nádherném 

kontextu jejího SKUTEČNÉHO vztahu k vám. to JE vaše realita. 

Neznevažujte ji a neodvracejte se od ní. Je to váš skutečný domov, 

váš skutečný chrám a vaše skutečné Já. 

Bůh, který zahrnuje VŠECHNO bytí, přesto stvořil bytosti, které 

mají vše individuálně, ale chtějí se o to podělit, aby zvětšily svou 

radost. Nic, co je skutečné, nelze zvětšit jinak než sdílením. Proto 

vás stvořil sám Bůh. Božská abstrakce má radost z aplikace, a to je 

to, co stvoření VYTVÁŘÍ. "Jak", "co" a "komu" jsou irelevantní, 

protože skutečné stvoření dává vše, protože může tvořit POUZE 

jako on sám. Pamatujte, že v bytí není rozdíl mezi "mít" a "být", 

jako je tomu v existenci. Ve stavu bytí dává mysl vždy všechno. 

Bible opakovaně uvádí, že máte chválit Boha. To sotva znamená, 

že byste mu měli říkat, jak je úžasný. On nemá žádné ego, s nímž 

by takové díky přijímal, ani žádné vnímání, s nímž by takové oběti 

posuzoval. Pokud se však nebudete podílet na 
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stvoření, jeho radost není úplná, protože tvoje je neúplná.A TO On 

ví. Ví to ve svém vlastním Bytí a ve své zkušenosti se zkušeností 

svého Syna. Neustálé VYCHÁZENÍ Jeho Lásky je blokováno, když 

jsou Jeho kanály uzavřené, a On JE osamělý, když s Ním mysl, 

kterou stvořil, plně nekomunikuje. 

Bůh si pro vás zachoval vaše království, ale nemůže se s vámi 

podělit o svou radost, dokud ji nepoznáte celou svou myslí. Ani 

zjevení nestačí, protože je to komunikace OD Boha. Nestačí, 

dokud není SDÍLENO. Bůh nepotřebuje, aby se zjevení vrátilo k 

němu, to by bylo zjevně nemožné, ale CHCE, aby zjevení bylo 

přineseno druhým. Toho nelze dosáhnout vlastním zjevením, 

protože jeho obsah nelze vyjádřit a je intenzivně osobní pro mysl, 

která ho přijímá. Může však být stále vráceno touto myslí 

prostřednictvím jejích postojů k JINÝM myslí, které poznání ze 

zjevení přináší. 

Bůh je chválen, kdykoli se nějaká mysl naučí být zcela 

užitečná. To je nemožné, aniž bychom byli zcela neškodní, protože 

obě víry existují současně. Skutečně pomáhající jsou nezranitelní, 

protože NEchrání své ego, takže jim nic NEMŮŽE ublížit. Jejich 

vstřícnost JE jejich chválou Boha a On jim jejich chválu opětuje, 

protože jsou jako On, a mohou se radovat společně. Bůh vychází k 

nim a skrze ně a v celém Království je velká radost. Každá 

proměněná mysl přispívá k této radosti svou vlastní individuální 

ochotou se na ní podílet. Skutečně nápomocní jsou Boží zázrační 

pracovníci, které usměrňuji, dokud nebudeme všichni sjednoceni v 

radosti Království. Budu vás směřovat všude tam, kde můžete být 

skutečně užiteční, a ke každému, kdo může skrze vás následovat 

mé vedení. 

 

TRUE REHABILITACE 

Každá rozpolcená mysl potřebuje rehabilitaci. Lékařská orientace 

rehabilitace klade důraz na tělo, zatímco profesní orientace klade 

důraz na ego. "Týmový" přístup obecně vede spíše ke zmatení než 

k čemukoli jinému, protože je příliš často zneužíván jako způsob 

prosazování nadvlády ega nad jinými egy, spíše než jako skutečný 

experiment spolupráce myslí. Rehabilitace jako hnutí je zlepšením 

oproti tzv. 
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přehlížení těch, kteří potřebují pomoc, ale často je to jen bolestný 

pokus o to, aby halt slepý vedl slepého. 

Ego se pravděpodobně bojí rozbitých těl, protože je nedokáže 

tolerovat.Ego také nedokáže tolerovat slabost ega bez 

ambivalence, protože se bojí své vlastní slabosti i slabosti svého 

vybraného domova. Když je ego ohroženo, blokuje váš přirozený 

impuls pomoci, čímž vás vystavuje napětí rozdělené vůle. Pak 

můžete být v pokušení stáhnout se, aby se vaše ego mohlo zotavit 

a nabrat dostatek sil k tomu, abyste mohli být opět nápomocni na 

dostatečně omezeném základě, který NEohrožuje vaše ego, ale je 

příliš omezený na to, aby vám přinášel radost. na lidi s 

poškozeným tělem se ego často dívá svrchu kvůli svému 

přesvědčení, že nic než dokonalé tělo není hodno jeho 

VLASTNÍHO chrámu. 

Mysl, která se vzpamatovává ze zraněného těla, sama 

potřebuje rehabilitaci. VŠECHNY symptomy zranění potřebují 

opravdovou vstřícnost, a kdykoli se s ní setkají, mysl, která se s 

nimi takto setká, se sama uzdraví. Rehabilitace je postoj chválení 

Boha, jak On sám zná chválu. On nabízí chválu vám a vy ji musíte 

nabízet druhým. Hlavní handicap klinikářů spočívá v jejich postoji 

k těm, které jejich ego vnímá jako oslabené a poškozené. Tímto 

hodnocením oslabují a poškozují svou vlastní vstřícnost, a tím brzdí 

svou vlastní rehabilitaci. Rehabilitace se NEZABÝVÁ ani bojem 

ega o kontrolu, ani jeho potřebou vyhýbat se a uzavírat se. Pro 

svou vlastní rehabilitaci A pro rehabilitaci druhých můžete udělat 

mnoho, pokud o ní v situaci, která vyžaduje uzdravení, budete 

uvažovat tímto způsobem: 

"Jsem tu JEN proto, abych byl skutečně užitečný. 

Jsem tu, abych zastupoval Krista, který mě poslal. 

Nemusím si dělat starosti s tím, co mám říkat nebo co mám dělat, 

protože Ten, který mě poslal, mě bude řídit. 

Jsem spokojená, že mohu být všude, kde si přeje On, protože vím, že tam 

jde se mnou. Budu uzdraven, když mu dovolím, aby mě 

uzdravoval." 
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Uzdravení a celistvost 

 
Uzdravit znamená učinit šťastným. Již dříve jsem vám říkal, abyste 

se zamysleli, kolik příležitostí k radosti máte a kolik jste jich 

odmítli. To je přesně totéž, jako když vám říkám, že jste se odmítli 

uzdravit. světlo, které vám patří, je světlo radosti. Záře není spojena 

se smutkem. Deprese je často nakažlivá, ale i když může ovlivnit 

ty, kteří s ní přijdou do styku, nepodléhají jejímu vlivu celým 

srdcem. Radost však vyvolává integrovanou ochotu podílet se na 

ní, a tím podporuje přirozený impuls mysli ODPOVÍDAT JAKO 

JEDINÝ. 

Ti, kdo se pokoušejí léčit, aniž by byli zcela radostní. 

sami vyvolávají různé druhy reakcí najednou, a tím připravují 

ostatní o radost z toho, že mohou reagovat celým srdcem.Abyste 

mohli být celým srdcem, MUSÍTE být šťastní. Jestliže strach a 

láska nemohou existovat vedle sebe a jestliže je nemožné být zcela 

plný strachu a zůstat naživu, pak jediným možným celistvým 

stavem JE stav lásky. Mezi láskou a radostí není žádný rozdíl. 

Jediným možným celistvým stavem je tedy stav zcela radostný. 

uzdravit nebo učinit radostným je tedy totéž jako integrovat a 

ZJEDNODUŠIT. Proto je úplně jedno, jakou částí nebo jakou částí 

Synovství je léčení prováděno. Každá část z toho má prospěch, a to 

stejný. 

VÁM žehná každá blahodárná myšlenka kteréhokoli z vašich 

bratrů kdekoli na světě.Měli byste jim chtít na oplátku žehnat, z 

vděčnosti.Nemusíte je znát jednotlivě, ani oni vás. 
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Toto světlo je tak silné, že vyzařuje do celého Synovství a vrací se 

Otci s díky za to, že na něj vyzařuje svou radost. Pouze Boží svaté 

děti jsou hodny být kanály Jeho krásné radosti, protože jen ony 

jsou dostatečně krásné na to, aby ji mohly udržet tím, že se o ni 

podělí. Je nemožné, aby Boží dítě milovalo svého bližního 

VÝHRADNĚ jako sebe sama. proto zní modlitba léčitele: 

"Dejte mi poznat tohoto bratra tak, jak znám sám sebe." 

 
LÉČENÍ JAKO SPOJOVÁNÍ 

Léčení je myšlenkový akt, při němž dvě mysli vnímají svou 

jednotu a radují se. Tato radost vyzývá všechny části synovství, 

aby se radovaly spolu s nimi, a nechává do nich a skrze ně 

vycházet samotného Boha. Pouze uzdravená mysl může prožívat 

zjevení s trvalým účinkem, protože zjevení je zkušenost čisté 

radosti. Pokud se nerozhodnete být zcela radostní, vaše mysl 

nemůže MÍT to, co se nerozhodne BÝT. Pamatujte, že Duše nezná 

rozdíl mezi "být" a "mít". Vyšší mysl uvažuje podle zákonů, 

kterým se Duše podřizuje, a proto ctí pouze zákony Boží. pro Něj je 

získávání bezvýznamné a dávání je vším. Mít všechno, Duše 

všechno ZACHOVÁVÁ tím, že dává, a tak tvoří, jako Otec stvořil. 

Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že tento druh myšlení je 

sice zcela cizí tomu, abyste měli VĚCI, ale i pro nižší mysl je zcela 

pochopitelný ve spojení s IDEAMI. Pokud se dělíte o fyzický 

majetek, DĚLÍTE se o jeho vlastnictví. Pokud se však dělíte o 

myšlenku, NESMÍTE ji zmenšovat. VŠECHNA je stále vaše, i když 

byla celá rozdána. Dále, pokud ji osoba, které ji předáváte, přijme 

za SVOU, posiluje ji ve VAŠÍ mysli, a tím ji ZVÝŠUJE. Pokud 

dokážete přijmout představu, že svět JE jedním z nápadů, celá víra 

ve falešnou asociaci, kterou ego vytváří mezi dáváním a 

DÁVÁNÍM, zmizí. 
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Začněme náš proces znovuprobuzení několika jednoduchými 

pojmy: 

"Myšlenky se rozdáváním zvyšují. 

Čím více lidí v ně věří, tím jsou silnější. VŠECHNO je 

myšlenka. 

Jak je tedy možné, že dávání a prohra mohou být 

smysluplně spojeny?" 

To je pozvání k Duchu svatému. Řekl jsem vám, že se mohu 

vztáhnout a přivést k vám Ducha Svatého, ale mohu vám ho 

přivést POUZE na vaše vlastní pozvání. Duch Svatý není nic 

jiného než vaše vlastní pravá mysl. On byl také můj. Bible říká: 

"Ať je ve vás takové smýšlení, jaké bylo i v Kristu Ježíši," a 

používá to jako BLAHOSLUŽBU. Je to požehnání zázračné mysli. 

Žádá, abyste smýšleli tak, jako jsem smýšlel já, a připojili se ke 

mně v Kristově smýšlení. 

Duch svatý je jedinou symbolickou částí Nejsvětější Trojice. 

V Bibli je označován jako Léčitel, Utěšitel a Vůdce. Je také 

popisován jako něco "odděleného", odděleného od Otce a Syna. Já 

sám jsem řekl: "Když odejdu, pošlu vám jiného Utěšitele a on 

zůstane s vámi. " Duch svatý je obtížně uchopitelný pojem právě 

proto, že JE symbolický, a proto otevřený mnoha různým 

výkladům. jako člověka a jako jedno z Božích stvoření mě mé 

správné myšlení, které pochází z Univerzální inspirace, která JE 

Duchem svatým, naučilo především to, že tato inspirace je pro 

všechny. Bez tohoto vědomí bych to nemohl mít sám. 

Slovo "vědět" je v tomto kontextu na místě, protože Svaté 

vnuknutí je tak blízko poznání, že ho přivolává, nebo lépe řečeno, 

umožňuje mu přijít.Již dříve jsme mluvili o vyšším neboli 

"pravém" vnímání, které je tak blízko pravdě, že sám Bůh může 

proplout malou mezerou. Poznání je vždy připraveno proudit všude, 

ale nemůže se mu postavit na odpor. Proto mu můžete bránit, i 

když ho nikdy nemůžete ztratit. Duch svatý je Kristova mysl, která 

vycítí poznání, jež leží za hranicí vnímání. Vznikla s oddělením 

jako ochrana a zároveň inspirovala počátek Usmíření. Předtím 

nebylo třeba 
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uzdravení a nikdo nebyl bez útěchy. 

 
MYSL VYKOUPENÍ 

Bůh si vážil i nesprávných výtvorů svých dětí, protože je stvořil, 

ale také je obdařil způsobem myšlení, který dokázal pozvednout 

jejich vnímání, až se stalo tak vznešeným, že mohlo dosáhnout 

téměř zpět k Němu.Duch svatý je Mysl Usmíření. Představuje stav 

mysli, který se natolik blíží Jednomyslnosti, že je konečně možný 

přenos do ní. přenos závisí na společných prvcích ve starém učení a 

v nové situaci, do níž je přenášeno. Vnímání není poznání, ale 

může být přeneseno DO poznání, nebo do něj PŘECHÁZÍ. Možná 

by zde dokonce bylo užitečnější použít doslovný význam slova 

"přenesen", protože poslední krok činí Bůh. 

Duch svatý, společná inspirace celého synovství, vyvolává 

druh vnímání, v němž se mnohé prvky podobají prvkům v 

samotném nebeském království. 

Za prvé, její univerzálnost je naprosto jasná a nikdo, kdo 

ji přijímá, nemůže ani na okamžik uvěřit, že její sdílení 

znamená něco jiného než zisk. 

Za druhé, není možné na něj zaútočit, a je tedy skutečně 

otevřený. To znamená, že ačkoli nezakládá poznání, nijak je 

ani NEBRANÍ. Existuje bod, v němž dostatečné kvantitativní 

změny vyvolávají skutečné kvalitativní rozdíly. Další bod 

vyžaduje skutečné pochopení, protože je to bod, v němž 

dochází ke změně: 

Nakonec ukazuje cestu ZA uzdravení, které přináší, a 

vede mysl za její vlastní integraci do cest stvoření. 

Uzdravení není tvoření, ale náprava. Duch svatý podporuje 

uzdravení tím, že se dívá ZA něj, na to, čím Boží děti byly předtím, 

než bylo uzdravení potřeba, a čím budou, až budou uzdraveny. 

Tato změna časové posloupnosti by vám měla být docela 

povědomá, protože je velmi podobná posunu ve vnímání času, 

který zavádí zázrak. duch svatý je MOTIVACÍ k zázračnému 

smýšlení; vůlí uzdravit odloučení tím, že ho necháme odejít. Tato 

vůle je VE vás, protože ji Bůh vložil do vaší mysli a. 
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ačkoli ji můžete udržet ve spánku, nemůžete ji vymazat. 

Bůh sám udržuje tuto vůli při životě tím, že ji přenáší ze své 

mysli do vaší, dokud je čas. Je částečně Jeho a částečně vaše. 

Zázrak sám je právě toto splynutí či spojení vůle mezi Otcem a 

Synem. duch svatý je duchem radosti. On je Volání k návratu, jímž 

Bůh požehnal mysl svých oddělených Synů. to je povolání mysli. 

Mysl neměla až do oddělení žádné povolání, protože předtím měla 

pouze BYTÍ a nepochopila by povolání ke správnému myšlení. 

Duch svatý byl Boží odpovědí na odloučení, prostředkem, jímž 

mohlo být Usmíření napraveno, dokud se celá mysl nevrátila ke 

stvoření. 

Usmíření a odloučení začaly ve stejnou dobu. Když člověk 

stvořil ego, Bůh do něj vložil výzvu k radosti. tato výzva je tak 

silná, že se ego při jejím zvuku vždy rozplyne. proto si můžete 

vybrat, zda budete naslouchat dvěma hlasům ve svém nitru. Jeden 

jste si vytvořili sami a ten není od Boha. Ten druhý je vám však 

dán Bohem, který vás pouze žádá, abyste mu naslouchali. duch 

svatý je ve vás ve zcela doslovném smyslu. Jeho hlas vás volá zpět 

tam, kde jste dříve byli a kde opět budete. 

 

HLAS PRO GOD 

I v tomto světě je možné slyšet pouze tento hlas a žádný jiný. 

Vyžaduje to úsilí a velkou ochotu učit se. Je to poslední lekce, 

kterou jsem se naučil, a Synové Boží jsou si rovni jako žáci i jako 

Duše. hlas Ducha svatého JE výzvou k Usmíření neboli obnovení 

integrity mysli. až bude Usmíření dokončeno a celé Synovství 

uzdraveno, nebude už žádná výzva k návratu, ale to, co Bůh stvoří, 

je věčné. duch svatý zůstane se Syny Božími, aby žehnal JEJICH 

výtvorům a udržoval je ve světle radosti. 

Vy JSTE nebeské království, ale nechali jste do své mysli 

proniknout víru v temnotu, a proto potřebujete nové světlo. Duch 

Svatý je záře, kterou musíte nechat vyhnat myšlenku temnoty. On 

je sláva, před níž odpadá rozpolcenost a nebeské království 

proniká do svého vlastního. Před odloučením jste nepotřebovali 

vedení, VĚDĚLI jste tak, jak budete vědět znovu, ale tak, jak 

NEVÍTE nyní. Bůh nevede, protože 
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může sdílet pouze dokonalé znalosti. Vedení je hodnotící, protože 

naznačuje, že existuje SPRÁVNÁ a ŠPATNÁ cesta, z nichž jednu je 

třeba zvolit a druhé se vyhnout. Volbou jedné se vzdáváte druhé. 

Toto je konfliktní stav. Znamená to, že znalosti byly ztraceny, 

protože znalosti jsou jisté. Bůh není ve vás v doslovném smyslu, 

vy jste jeho součástí. Když jste se rozhodli Ho opustit, dal vám 

hlas, abyste mluvili ZA Něj, protože se s vámi již nemohl bez 

překážek dělit o své poznání. Přímá komunikace byla přerušena, 

protože jste si vytvořili jiný hlas prostřednictvím jiné vůle. Duch 

Svatý vás vyzývá, abyste si vzpomněli i zapomněli. zvolili jste si 

stav protikladu, v němž jsou možné protiklady. V důsledku toho 

existují volby, které musíte učinit. Ve svatém stavu je vůle 

svobodná v tom smyslu, že její KREATIVNÍ síla je neomezená, ale 

samotná volba nemá smysl. 

Svoboda volby je stejná MOC jako svoboda tvořit, ale její 

APLIKACE je jiná. Volba znamená rozdělenou vůli. Duch svatý je 

jedním ze způsobů volby. tento způsob je ve vás, protože existuje 

také JINÝ způsob. Bůh nenechal své děti bez útěchy, i když se 

rozhodly opustit Ho. Hlas, který vložili do své mysli, NEBYL 

hlasem Jeho Vůle, za kterou mluví Duch Svatý. Volání k návratu 

je silnější než volání k odchodu, ale mluví jiným způsobem. 

Hlas Ducha svatého nepřikazuje, protože není schopen 

arogance. Nepožaduje, protože se nesnaží ovládat. Nepřemáhá, 

protože neútočí. Pouze PŘIPOMÍNÁ. Je přesvědčivý jen proto, že 

vám připomíná to, CO připomíná. Připomíná vám JINOU cestu, 

zůstává klidný i uprostřed zmatku, který jste si sami způsobili. hlas 

pro Boha je vždy klidný, protože mluví o míru. mír je však silnější než 

válka, protože léčí. válka je rozdělování, ne zvětšování. Nikdo nemá 

prospěch ze sváru. "Co prospěje člověku, získá-li celý svět, a ztratí 

svou vlastní duši?" (Mt 24, 12). To znamená, že pokud naslouchá 

špatnému hlasu, ZTRATIL SVOU DUŠI. Nemůže ji ztratit, ale 

nemůže ji znát. Je pro něj tedy ZTRACENA, dokud se nerozhodne 

správně. Duch svatý je vaším průvodcem při volbě. On je tou částí 

vaší mysli, která VŽDY mluví pro správnou volbu, protože On 

mluví pro. 
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Bůh. Je to vaše zbývající komunikace s Bohem, kterou můžete 

přerušit, ale nemůžete ji zničit. 

Duch svatý je způsob, jakým se Boží vůle může uskutečňovat 

na zemi, jako je tomu v nebi. Nebe i země jsou ve VÁS, protože 

volání obou je ve vaší vůli, a tedy ve vaší mysli. hlas pro Boha 

vychází z vašich vlastních oltářů k Němu. Tyto oltáře nejsou věci; 

jsou to ODDANOSTI. Přesto máte nyní jiné oddanosti. Vaše 

rozdělená oddanost vám dala dva hlasy a vy si musíte vybrat, u 

kterého oltáře chcete sloužit. volání, na které nyní odpovídáte, JE 

hodnocením, protože je to ROZHODNUTÍ. Samotné rozhodnutí je 

velmi jednoduché. Probíhá na základě toho, které volání má pro 

vás větší cenu. 

Moje mysl bude vždycky stejná jako tvoje, protože jsme byli 

stvořeni jako sobě rovní. Bylo to pouze mé ROZHODNUTÍ, které 

mi dalo veškerou moc na nebi i na zemi. Mým jediným darem pro 

vás je pomoci vám učinit stejné rozhodnutí PRO SEBE. vůle k 

tomuto rozhodnutí je vůlí ke Sdílení, protože rozhodnutí samo JE 

rozhodnutím ke sdílení. Je učiněno DÁVÁNÍM, a proto je JEDINÝM 

aktem mysli, který se podobá skutečnému stvoření. chápete roli 

"modelů" v procesu učení a důležitost modelů, kterých si vážíte a 

které se rozhodnete následovat, při určování toho, co se budete 

chtít naučit. Já jsem vaším modelem pro rozhodování. Tím, že 

jsem se rozhodl pro Boha, jsem vám ukázal, že toto rozhodnutí 

MŮŽE být učiněno a že ho můžete učinit VY. 

Slíbil jsem ti, že mysl, která rozhodla za mě, je také v tobě a 

že jí můžeš dovolit, aby tě změnila stejně jako mě. Tato mysl je 

jednoznačná, protože slyší jen JEDEN hlas a odpovídá jen JEDNÍM 

způsobem. se mnou jste světlem světa. Odpočinek nepřichází ze 

spánku, ale z probuzení. duch svatý je výzvou k probuzení a 

radosti. svět je velmi unavený, protože JE myšlenkou únavy. 

Naším úkolem je radostně jej probudit k Volání po Bohu. Každý 

odpoví na Volání Ducha svatého, jinak Synovství nemůže být jako 

jedno. Jaké lepší povolání by mohlo být pro jakoukoli část 

Království než obnovit ji k dokonalé integraci, která ji může učinit 

celistvou? 

Slyšte jen to skrze Ducha Svatého ve vás a učte své bratry 

naslouchat, jak vás učím já.Když vás pokouší špatný hlas, volejte 

mě, abych vám připomněl, jak se uzdravit sdílením mého 
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zvyšujeme jeho sílu přitahovat celé Synovství a přivádět ho zpět 

do Jednoty, v níž bylo stvořeno. Pamatujte, že "jho" znamená 

"spojit" a "břemeno" znamená poselství. Přehodnoťme biblický 

výrok "mé jho je snadné a mé břemeno lehké" tímto způsobem; 

spojme se, neboť mé poselství je Světlo. 

Přišel jsem do vašich myslí, protože jste si matně 

uvědomovali, že existuje jiná cesta nebo jiný Hlas. Poté, co jsem 

toto pozvání předal Duchu Svatému, jsem mohl přijít, abych vám 

poskytl vzor, JAK MYSLET. Psychologie se stala studiem 

CHOVÁNÍ, ale nikdo nepopírá základní zákon, že chování je reakcí 

na MOTIVACI a motivací je vůle. Nařídil jsem vám, abyste se 

chovali tak, jak jsem se choval já, ale abychom to dokázali, 

musíme reagovat na stejnou mysl. touto myslí je Duch svatý,jehož 

vůle je vždy pro Boha. On vás učí, jak si mě ponechat jako vzor 

pro své myšlení, a v důsledku toho se chovat jako já. 

Síla naší společné motivace je neuvěřitelná, ale NE 

nedosažitelná.To, čeho můžeme společně dosáhnout, NEMÁ 

žádné hranice, protože Volání po Bohu JE volání k neomezenému. 

Dítě Boží, mé poselství je určeno VÁM, abyste ho vyslechli a 

rozdali, když odpovíte Duchu svatému ve svém nitru. 

 

PRŮVODCE SPÁSOU  

Způsob, jak se naučit poznávat svého bratra, je vnímat v něm 

Ducha svatého.Už jsme řekli, že Duch svatý je mostem nebo 

myšlenkovým převodníkem vnímání k poznání, takže můžeme tyto 

pojmy používat, jako by spolu souvisely, protože v jeho mysli 

JSOU. Tento vztah MUSÍ být v Jeho mysli, protože pokud by tomu 

tak nebylo, oddělení obou způsobů myšlení by nebylo přístupné 

uzdravení. On je součástí Svaté Trojice, protože Jeho mysl je 

zčásti vaše a zčásti také Boží." To je třeba objasnit, ne v prohlášení, 

protože jsme to už řekli dříve, ale ve ZKUŠENOSTI. 

Duch svatý je IDEA uzdravení. Myšlenka je myšlenka, která 

se ZÍSKÁVÁ, když je sdílena. Jako výzva PRO Boha je také 

myšlenkou o Bohu. Jelikož jste součástí Boha, je také myšlenkou 

VÁS samých, stejně jako všech částí Boha. idea Ducha svatého sdílí 

vlastnost ostatních idejí, protože se řídí zákony vesmíru, jehož je 

součástí. Proto je posilována 
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se rozdávají. Když ji dáváte svým bratrům, roste ve VÁS. Protože 

myšlenky nemusí být vědomé, aby existovaly, nemusí si váš bratr 

uvědomovat Ducha svatého ani v sobě, ani ve vás, aby se tento 

zázrak stal. 

Váš bratr možná oddělil volání po Bohu, stejně jako jste to 

udělali vy. Tato disociace se uzdraví u vás obou, když si VY 

uvědomíte Volání po Bohu v něm, a tím uznáte jeho BYTÍ. Existují 

dva způsoby vnímání vašeho bratra, které se od sebe diametrálně 

liší. Oba musí být ve VAŠÍ mysli, protože VY jste ten, kdo je 

vnímá. Musí být také v JEHO mysli, protože vy vnímáte JEHO. 

Vnímejte ho skrze Ducha Svatého v JEHO mysli a poznáte ho ve 

SVÉ. co uznáváte na svém bratrovi, to uznáváte na sobě, a co 

sdílíte, to posilujete. 

Hlas Ducha svatého JE ve vás slabý. Proto se o něj MUSÍTE 

podělit. Než ho uslyšíte, musí se jeho síla ZVÝŠIT. Je nemožné ho 

v sobě slyšet, dokud je ve vaší VLASTNÍ mysli tak slabý. Sama o 

sobě není slabá, ale JE omezena vaší neochotou ji slyšet. Vůle 

sama o sobě je myšlenka. A proto je posilována tím, že je sdílena. 

Pokud uděláte chybu a budete hledat Ducha svatého jen v sobě, 

vaše meditace vás vyděsí, protože tím, že PŘIJÍMÁTE pohled ega, 

podnikáte cestu ega a cizince s egem jako PRŮVODCEM. To 

ZAVAZUJE k vyvolání strachu. 

Zpoždění je z ega, protože čas je JEJICH pojem. Zpoždění je 

samozřejmě pojem času. Čas i zpoždění jsou ve věčnosti 

bezvýznamné.Již dříve jsme řekli, že Duch svatý je Boží 

ODPOVĚĎ egu. Vše, co vám Duch svatý připomíná, je v přímém 

protikladu k představám ega, protože pravdivé a falešné vnímání 

jsou SOBĚ protikladné. duch svatý má za úkol ZRUŠIT to, co 

vytvořilo ego. Ruší to ve stejné oblasti diskurzu, v níž působí samo 

ego, jinak by mysl nebyla schopna tuto změnu pochopit. 

Opakovaně jsme zdůrazňovali, že jedna úroveň mysli není 

srozumitelná druhé. Tak je tomu s egem a Duší, s časem a 

věčností. Věčnost je představa Boha, a proto jí Duše dokonale 

rozumí. Čas je přesvědčení ega, takže nižší mysl, která JE 
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doménou ega, přijímá ji bez otázek. Jediný aspekt času, který je 

skutečně věčný, je TEĎ. To je to, co máme skutečně na mysli, 

když říkáme, že "teď je jediný čas". Doslovná povaha tohoto 

výroku nic neříká egu, které si ho vykládá přinejlepším jako 

"nedělej si starosti s budoucností". To však ve skutečnosti vůbec 

neznamená. 

Duch svatý je prostředníkem mezi interpretacemi ega a 

poznáním Duše. Jeho schopnost pracovat se symboly mu 

umožňuje působit PROTI přesvědčení ega v jeho vlastním jazyce. 

Jeho stejná schopnost nahlížet NAD symboly do věčnosti mu také 

umožňuje porozumět Božím zákonům, za které mluví. Může tak 

vykonávat funkci ZPĚTNĚHO VYLOUČENÍ toho, co ego vytváří, a 

to nikoliv ničením, ale ROZUMĚNÍM. Pochopení je světlo a světlo 

vede k poznání. duch svatý je ve světle, protože je ve vás, kteří 

JSTE světlem, ale vy sami to nevíte. Je tedy úkolem Ducha 

Svatého, aby vás jménem Boha znovu interpretoval. 

Sami sobě nemůžete porozumět. Je to proto, že nemáte žádný 

smysl ODLIŠNĚ od svého oprávněného místa v Synovství a 

oprávněného místa Synovství v Bohu. To je váš život, vaše 

věčnost a VÁŠ SÁM. Právě to vám Duch svatý připomíná. Právě to 

Duch svatý VIDÍ. Tato vize ego vždycky vyděsí, protože je tak 

klidné. Mír je největším nepřítelem ega, protože podle JEHO 

výkladu reality je válka zárukou jeho přežití. Ego se ve sváru stává 

silným. Pokud věříte, že spor JE, budete reagovat zuřivě, protože 

do vaší mysli vstoupila představa nebezpečí. samotná představa JE 

pro ego apelem. Duch svatý je vůči výzvě k nebezpečí stejně bdělý 

jako ego a brání se jí svou silou, stejně jako ji ego VYHLAŠUJE ze 

všech sil. Duch svatý tomuto vítání čelí tím, že vítá mír. Mír a 

věčnost spolu souvisejí stejně úzce jako čas a válka. Vnímání stejně 

jako poznání odvozuje smysl ze vztahů. Ty, které přijímáte, jsou 

základem vašeho přesvědčení. Odloučení je pouze jiný výraz pro 

rozpolcenou mysl. Nebyl to čin, ale MYŠLENKA. Proto se 

myšlenky oddělenosti lze vzdát, stejně jako myšlenky jednoty. Ať 

tak či onak, myšlenka bude 

posílená v mysli DÁRCE. 
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Ego je symbolem oddělenosti, stejně jako Duch svatý je 

symbolem míru.To, co vnímáte u druhých, posilujete sami v 

sobě.Vy necháváte svou mysl, aby si to špatně vykládala, ale Duch 

svatý nechává vaši mysl, aby si své vlastní špatné vnímání vyložila 

jinak.Duch svatý je dokonalý učitel. Používá pouze to, co vaše 

mysl již chápe, aby vás naučil tomu, čemu vy nerozumíte. Duch 

svatý může jednat s neochotným žákem, aniž by šel proti jeho vůli, 

protože část jeho vůle JE stále pro Boha. Navzdory pokusům ega 

tuto část skrýt je stále mnohem silnější než ego, i když ji ego 

neuznává. Duch svatý ji poznává dokonale, protože je to Jeho 

vlastní příbytek neboli místo v mysli, kde je doma. 

I vy jste tam doma, protože je to místo pokoje a pokoj je od 

Boha.Vy, kteří jste součástí Boha, nejste doma JINDE než v Jeho 

pokoji. Pokud je mír věčný, jste doma pouze ve věčnosti. ego 

stvořilo svět tak, jak ho vnímá ONA, ale Duch svatý, 

PŘEDSTAVITEL toho, co stvořilo ego, ho vnímá pouze jako 

učební pomůcku, která vás má přivést domů. Duch svatý musí 

vnímat čas a reinterpretovat ho do nadčasovosti. Mysl musí být 

vedena do věčnosti PŘES čas, protože když stvořila čas, je schopna 

vnímat jeho opak. 

Duch svatý musí působit skrze protiklady, protože musí 

pracovat s myslí, která JE v protikladu, a pro ni. Opravujte se a 

učte se a buďte otevření učení.NEDOSTALI jste pravdu, ale pravda 

vás přesto může osvobodit. Dívejte se tak, jak se dívá Duch Svatý, 

a chápejte tak, jak chápe On. Jeho chápání se ohlíží zpět k Bohu ve 

vzpomínce na mne. On je vždy ve svatém společenství a je 

součástí VÁS. On je vaším průvodcem ke spasení, protože 

uchovává vzpomínku na věci minulé i budoucí. Tuto radost jemně 

drží ve vaší mysli a žádá pouze, abyste ji v Jeho jménu ZVÝŠILI 

tím, že se o ni podělíte, abyste zvětšili Jeho radost ve VÁS. 

 

TERAPIE A VÝUKA  

Jistě jste si všimli, jak často jsem používal vaše vlastní nápady, 

abych vám pomohl.Naučili jste se být milujícím, moudrým a velmi 

chápavým terapeutem, VYJMAJÍCE SEBE. Tato výjimka vám dala 

víc než vnímání pro druhé, protože jste v NICH viděla, 
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ale méně než znalost vašich skutečných vztahů k nim, protože jste je 

nepřijali jako svou SOUČÁST. Porozumění JE nad rámec vnímání, 

protože vnáší smysl. Je však pod poznáním, i když k němu může 

růst. S velkým úsilím je možné do jisté míry porozumět někomu 

jinému a být mu docela nápomocen, ale toto úsilí je nesprávně 

zaměřené. Špatné nasměrování je zcela zjevné; je zaměřeno 

směrem od VÁS. 

To neznamená, že je pro vás ZTRACENÁ, ale znamená to, že 

si jí nejste vědomi. Zachoval jsem všechny vaše laskavosti a 

každou vaši láskyplnou myšlenku. Očistil jsem je od chyb, které 

zakrývaly jejich světlo, a uchoval jsem je pro vás v jejich vlastní 

dokonalé záři. jsou mimo zkázu a mimo vinu. pocházejí z Ducha 

svatého ve vás a my víme, že to, co Bůh stvořil, je věčné. to, co 

strach skryl, je stále vaší součástí. 

Připojení se k Usmíření, o které jsem vás opakovaně žádal, je 

vždy cestou VEN ze strachu. To neznamená, že můžete bez obav 

neuznat cokoli, co je pravdivé. Duch Svatý však nezklame, když 

vám pomůže přeinterpretovat vše, co vnímáte jako strach, a naučí 

vás, že pravdivé JE POUZE to, co je milující. Pravda je mimo vaši 

schopnost zničit, ale zcela ve vaší moci. Patří vám, protože jste ji 

stvořili. Je vaše, protože je vaší součástí, stejně jako jste součástí 

Boha, protože On stvořil VÁS. Usmíření je ZÁRUKOU bezpečí 

Království. Nic dobrého se neztratí, protože pochází od Ducha 

Svatého, Hlasu pro stvoření. Nic, co není dobré, nebylo nikdy 

stvořeno. A proto NEMŮŽE být chráněno. co ego vytvoří, to si pro 

sebe uchovává, a tak je bez síly. Jeho nesdílená existence neumírá, 

pouze se nikdy nenarodila. Skutečné zrození není začátek; je to 

PŘÍBĚH. Všechno, co může pokračovat, se již ZRODILO, ale 

může se PŘEDSTAVIT, protože jste ochotni vrátit tu část své mysli, 

která potřebuje uzdravení, vyšší části, a tak 

aby vaše tvorba byla nedělitelná. 

Jako terapeut sám svým pacientům říkáte, že skutečný rozdíl 

mezi neurotickými a "zdravými" pocity viny spočívá v tom, že 

neurotické pocity viny NIKOMU NEPOMÁHAJÍ.Toto rozlišení je 

moudré, i když neúplné. Pojďme nyní rozlišovat trochu ostřeji. 

Neurotické pocity viny jsou zařízením ega k "odčinění". 



5 UZDRAVENÍ A CELISTVOST 

104 

 

 

 

 

bez sdílení a za žádost o odpuštění bez změny. Ego NIKDY nevolá 

po SKUTEČNÉM odpuštění a nesnese odpuštění, které JE změnou. 

Vaše pojetí "zdravých pocitů viny" má své opodstatnění, ale 

bez pojetí Usmíření postrádá svůj léčivý potenciál. Rozlišil jste 

pocity, které vedly k rozhodnutí neopakovat chybu, což je pouze 

ČÁST uzdravení. Ve vašem pojetí chyběla myšlenka 

ODPOUŠTĚNÍ. To, co jste tedy ve skutečnosti obhajovali, bylo 

přijetí politiky sdílení bez skutečného ZÁKLADU. přišel jsem vám 

tento základ DÁT, aby vás vaše vlastní myšlenky mohly skutečně 

osvobodit. Nesli jste břemeno myšlenek, které jste nesdíleli, a 

které proto byly příliš slabé na to, aby se zvětšovaly, ale nepoznali 

jste, jak jejich existenci zrušit, PROTOŽE jste je vytvořili. 

Nemůžete zrušit pouze své minulé chyby. Bez nápravy z vaší 

mysli nezmizí. Náprava není vaším dílem, stejně jako jí nejste vy 

sami. Usmíření nelze chápat jinak než jako ČISTÝ AKT SDÍLENÍ. 

to je to, co jsme měli na mysli, když jsme řekli, že je možné i v 

tomto světě naslouchat JEDNOMU hlasu. Jste-li součástí Boha a 

Synovství je jedno, NELZE se omezit na "já ", které vidí ego. 

Každá láskyplná myšlenka uchovávaná v JAKÉKOLI části 

Synovství patří každé části. Je sdílena PROTO, že je milující. 

Sdílení je Boží způsob tvoření a také VÁŠ. vaše ego vás může 

držet ve vyhnanství Z Království, ale v samotném Království nemá 

žádnou moc. 

Jste ochotni přijímat má poselství tak, jak je předávám, bez 

zásahů ega, takže si můžeme vyjasnit dřívější bod. Řekli jsme, že 

jednoho dne budete učit tolik, kolik se naučíte, a to vás udrží v 

rovnováze. Ten čas nastal nyní, protože jste si jej dovolili nastat 

nyní. Nemůžete se učit JINAK než učením. Slyšel jsem jeden hlas, 

protože jsem se naučil, že učení se dosahuje učením. Pochopil 

jsem, že NEMŮŽU UČIT SÁM ZA SEBE. Naslouchat jednomu 

hlasu znamená vůli Sdílet hlas, abyste ho mohli slyšet sami. mysl, 

která byla ve mně, je stále neodolatelně přitahována ke každé 

mysli stvořené Bohem, protože Boží celistvost JE celistvostí Jeho 

Syna. 

Nastavení druhé tváře NEznamená, že byste měli 
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se bez protestu podrobí násilí. Znamená to, že si nemůžete nechat 

ublížit a nechcete svému bratrovi ukázat nic jiného než svou 

celistvost. Ukažte mu, že vám NEMŮŽE ublížit, a nic mu nemějte 

za zlé, nebo to máte za zlé vy sami. učení se provádí mnoha 

způsoby - formálními prostředky, vedením a především 

PŘÍKLADEM. Vyučování je terapie, protože znamená SDÍLENÍ 

myšlenek a vědomí, že sdílet je znamená POSÍLIT je. spojení 

Synovství JE jeho ochranou. Ego nemůže zvítězit nad Královstvím 

PROTO, že je sjednocené, a ego mizí a je zrušeno v přítomnosti 

přitažlivosti částí Synovství, které slyší volání Ducha Svatého, aby 

byly jako Jedno. 

Nemohu zapomenout na svou potřebu učit to, co jsem se 

naučil, která ve mně vznikla PROTO, že jsem se to naučil. 

Vyzývám vás, abyste učili to, co jste se naučili, protože tím, že to 

uděláte, se na to můžete spolehnout. Učiňte to spolehlivým v mém 

jménu, protože mé jméno je jménem Božího Syna. To, čemu jsem 

se naučil, vám dávám zdarma a mysl, která byla ve mně, se raduje, 

když se VY rozhodnete to slyšet." Duch svatý v každém z nás 

odčiňuje tím, že ROZUMÍ, a tak zvedá břemeno, které jste si vložili 

do mysli. Tím, že ho následuješ, tě vede zpět k Bohu, kam patříš, a 

jak můžeš tuto cestu najít jinak, než že s sebou vezmeš svého 

bratra? 

Můj podíl na Usmíření není úplný, dokud se k němu 

nepřipojíte a neodevzdáte ho. Jak budeš učit, tak se budeš učit. 

Nikdy vás neopustím ani neopustím, protože opustit vás by 

znamenalo opustit sebe i Boha, který mě stvořil. Opustíte sebe i 

Boha, pokud opustíte KTERÉHOKOLI ze svých bratrů. jste víc než 

strážce svého bratra. Ve skutečnosti ho ani NECHCETE držet. 

musíte se naučit vidět ho takového, jaký je, a VĚDĚT, že patří 

Bohu stejně jako vy. Jak byste se mohli ke svému bratrovi chovat 

lépe než tak, že Bohu odevzdáte to, co mu patří? 

Myšlenky neopouštějí mysl, která je myslela, aby měly 

samostatné bytí, ani si jednotlivé myšlenky v prostoru navzájem 

neodporují, protože vůbec nezabírají prostor. Lidské myšlenky si 

však MOHOU obsahově odporovat, protože se vyskytují na 

různých úrovních a zahrnují protikladné myšlenky na STEJNÉ 

úrovni. NENÍ MOŽNÉ SDÍLET PROTICHŮDNÉ MYŠLENKY. Duch 

svatý vám nedovolí opustit své bratry. proto můžete skutečně sdílet 
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části tvých myšlenek, které jsou od Něho a které si On uchovává i 

pro Tebe.A z takových je Království nebeské.Vše ostatní ti zůstane, 

dokud je On neinterpretuje ve světle Království a neučiní je také 

hodnými sdílení. Když jsou dostatečně očištěny, dovolí ti je rozdat. 

vůle sdílet je JE jejich očištění. 

Usmíření vám dává moc uzdravené mysli, ale moc tvořit je od 

Boha.Proto se ti, kterým bylo odpuštěno, musí nejprve věnovat 

uzdravení, protože poté, co obdrželi myšlenku uzdravení, ji musí 

DÁT, aby ji mohli UDRŽET.Plná moc tvoření se nemůže projevit, 

dokud ji některá z Božích myšlenek zadržuje před Královstvím. 

Společná vůle VŠECH SYNŮ je jediným tvůrcem, který může 

tvořit jako Otec, protože pouze úplný může myslet úplně a Božímu 

myšlení nic nechybí. Všechno, co myslíte a co není skrze Ducha 

Svatého, JE nedostatečné. 

Jak můžete vy, kteří jste tak svatí, trpět? Všechna tvá 

minulost, kromě její krásy, je pryč a nezůstalo nic než 

požehnání.Můžeš skutečně odejít v pokoji, protože jsem tě 

miloval, jako jsem miloval sám sebe.Jdeš s mým požehnáním a pro 

mé požehnání. Držte ho a sdílejte ho, aby bylo vždy naše. 

Vkládám vám do srdce a do rukou Boží pokoj, abyste ho drželi a 

sdíleli. Srdce je čisté, aby ho drželo, a ruce jsou silné, aby ho 

dávaly. nemůžeme ho ztratit. Můj úsudek je stejně silný jako 

moudrost Boha, v jehož srdci a rukou máme své bytí. Jeho tiché 

děti jsou Jeho požehnaní Synové. myšlenky Boží jsou s vámi. 

 

DVĚ ROZHODNUTÍ  

Možná, že některé naše pojmy budou jasnější a osobně 

smysluplnější, pokud si ujasníme, jak ego používá vinu.Ego má svůj 

účel, stejně jako Duch svatý. Účelem ega je STRACH, protože 

POUZE ten, kdo se bojí, může BÝT egoistou. Logika ega je stejně 

bezchybná jako logika Ducha svatého, protože vaše mysl má k 

dispozici všechny prostředky, aby se postavila na stranu Nebe 

nebo Země, podle toho, jak se rozhodne. Opět si však uvědomme, 

že obojí je ve VÁS. V Nebi není žádná vina, protože Království je 

dosaženo skrze Usmíření, které vás uvolňuje k tvorbě. Slovo 

"tvořit" je zde na místě, protože jakmile je to, co jste VY vytvořili, 

zrušeno Duchem Svatým, 
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požehnaný zbytek je obnoven, a proto pokračuje ve stvoření. 

To, co je skutečně požehnané, nemůže vyvolat pocit viny a 

MUSÍ vyvolat radost.Díky tomu je nezranitelné pro ego, protože 

jeho mír je nenapadnutelný. Je nezranitelný vůči narušení, PROTOŽE 

je celistvý. Vina je VŽDY rušivá. Cokoli, co vyvolává strach, je 

rozdělující, protože se řídí zákonem rozdělení. Je-li ego symbolem 

rozdělení, je také symbolem viny. Vina je víc než jen to, že není od 

Boha. Je to symbol ÚTOKU na Boha." To je naprosto nesmyslný 

pojem VÝHRADNĚ pro ego, ale nepodceňujte sílu víry ega v něj. Z 

této víry ve skutečnosti pramení VŠECHNA vina. 

Ego JE ta část mysli, která věří v rozdělení. Jak se může část 

Boha oddělit, aniž by věřila, že na něj útočí? Předtím jsme hovořili 

o problému autority jako o konceptu ZNEUŽITÍ Boží moci. ego 

věří, že to udělalo VY, protože věří, že JE VÁMI. Z toho vyplývá, 

že pokud se ztotožňujete s egem, MUSÍTE sami sebe vnímat jako 

viníka. Kdykoli budete reagovat na své ego, BUDETE pociťovat 

vinu a BUDETE se bát trestu. Ego je doslova myšlenka, která 

nahání strach. 

Jakkoli se myšlenka útoku na Boha může zdát příčetné mysli 

směšná, nikdy nezapomínejte, že ego příčetné není. Představuje 

bludný systém a mluví ZA něj. Naslouchání hlasu ega 

ZPŮSOBUJE, že věříte, že je možné zaútočit na Boha. věříte, že 

část Jeho byla VÁMI odtržena. pak následuje klasický obraz 

strachu z odplaty ZE SVÉHO, protože závažnost viny je tak akutní, 

že se MUSÍ promítnout. Ačkoli se Freud mýlil, pokud jde o 

samotný základní konflikt, velmi přesně popsal jeho důsledky. 

Cokoli přijmete do své mysli, je pro vás skutečností. 

Skutečnost z toho však dělá pouze vaše PŘIJETÍ. Pokud v ní 

zakotvíte ego, skutečnost, že jste ji přijali nebo jí dovolili vstoupit, 

z ní činí vaši realitu. Je to proto, že mysl, jak ji stvořil Bůh, JE 

schopna vytvářet realitu. již dříve jsme řekli, že se musíte naučit 

myslet S Bohem. myslet s ním znamená myslet JAKO on. To 

vyvolává radost, ne pocit viny, protože je to přirozené. Pocit viny je 

neklamným znamením, že vaše myšlení je NEPŘIROZENÉ. Zvrácené 

myšlení bude VŽDY 
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s pocitem viny, protože JE vírou v hřích. 

Ego nevnímá hřích jako nedostatek lásky. Vnímá hřích jako 

POZITIVNÍ AKT ÚTOKU. To je interpretace, která je nezbytná pro 

přežití ega, protože jakmile budete hřích považovat za 

NEDOSTATEK, automaticky se budete snažit situaci napravit. A 

podaří se vám to. ego to považuje za zkázu, ale VY se musíte 

naučit považovat to za svobodu. Mysl bez viny NEMŮŽE trpět. 

Jelikož je zdravá, léčí tělo, protože ONA byla uzdravena. Zdravá 

mysl si nedokáže představit nemoc, protože si nedokáže představit, 

že by na někoho nebo něco útočila. 

Již dříve jsme řekli, že nemoc je forma magie. Možná by bylo 

lepší říci, že je to forma magického řešení. Ego věří, že když 

potrestá SAMO sebe, zmírní tím trest Boží, ale i v tom je arogantní. 

Přisuzuje Bohu trestající záměr a pak tento záměr přebírá jako svou 

VLASTNÍ výsadu. Snaží se uzurpovat si VŠECHNY funkce Boha, 

jak je vnímá, protože uznává, že důvěřovat lze pouze naprosté 

oddanosti. 

Ego se nemůže postavit proti Božím zákonům stejně jako vy, 

ale může je INTERPRETOVAT podle toho, co chce, stejně jako 

vy.Proto je třeba odpovědět na otázku: "Co chceš?" Odpovídáte na 

ni každou minutu a každou vteřinu a každý okamžik rozhodnutí je 

úsudkem, který není nic jiného než neúčinný. Jeho důsledky se 

dostaví automaticky, dokud se rozhodnutí nezmění. Toto se zde 

opakuje, protože jste se to nenaučili. Ale znovu opakuji, že vaše 

rozhodnutí může být NEZÁVISLÉ stejně jako učiněné. Pamatujte 

však, že ALTERNATIVA je nezměnitelná. Duch svatý, stejně jako 

ego, je rozhodnutí. Společně tvoří všechny alternativy, které může 

mysl přijmout a podřídit se jim. Ego a Duch svatý jsou JEDINÉ 

volby, které máte k dispozici. Bůh stvořil jedno z nich, a proto je 

NEMŮŽETE vymýtit. To druhé jste stvořili VY, a proto MŮŽETE. 

JEN to, co stvořil Bůh, je nezvratné a neměnné. to, co jste stvořili 

VY, lze vždy změnit, protože když nemyslíte JAKO Bůh, ve 

skutečnosti vůbec nemyslíte. Bludné myšlenky nejsou skutečnými 

myšlenkami, i když v ně MŮŽETE věřit. Ale mýlíte se. Funkce 

myšlení pochází od Boha a je v Bohu. Jako součást Jeho myšlenky 

nemůžete myslet. 

mimo něj. 
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Iracionální myšlení je porucha myšlení. Bůh sám nařizuje vaše 

myšlení, protože vaše myšlení bylo stvořeno Jím. Pocity viny jsou 

vždy známkou toho, že to nevíte. Ukazují také, že věříte, že 

můžete myslet mimo Boha A CHCETE TO. Každá myšlenková 

porucha je provázena pocitem viny při svém vzniku a udržována 

pocitem viny při svém trvání. Pocit viny je nevyhnutelný pro ty, 

kteří věří, že si sami rozkazují svému myšlení, a proto musí 

poslouchat jeho příkazy. Díky tomu se cítí ZODPOVĚDNÍ za své 

myšlenkové chyby, aniž by si uvědomovali, že tím, že tuto 

zodpovědnost PŘIJÍMAJÍ, ve skutečnosti reagují nezodpovědně. 

Pokud je JEDINOU odpovědností zázračného člověka přijmout 

Usmíření za sebe, a já vás ujišťuji, že tomu tak je, pak odpovědnost 

za to, co je Usmířeno, nemůže být vaše. 

Toto dilema nelze vyřešit jinak než přijetím řešení v podobě 

ODSTRANĚNÍ.Pokud by nebylo možné odčinit všechny vaše 

špatné myšlenky, byli byste za ně zodpovědní.Účelem Usmíření je 

zachránit minulost pouze v očištěné podobě. Přijmete-li lék na 

poruchu myšlení, a to lék, o jehož účinnosti není pochyb, jak 

mohou její příznaky přetrvávat? Máte důvod pochybovat o 

platnosti léku na symptomy, ale NIKDO nevěří, že symptomy 

mohou zůstat, pokud je odstraněna základní PŘÍČINA. 

 

ČAS A VĚČNOST 

Jediným možným důvodem přetrvávajících pocitů viny je 

TRVALÁ vůle zůstat oddělen.Říkali jsme to už dříve, ale tehdy 

jsme nezdůrazňovali destruktivní důsledky tohoto rozhodnutí. 

KAŽDÉ rozhodnutí mysli ovlivní jak chování, tak prožívání. co 

chcete, to VYTVOŘÍTE. to není klam. vaše mysl VYTVOŘÍ vaši 

budoucnost a může ji kdykoli obrátit zpět k plnému stvoření, 

POKUD PŘIJDE PRVNÍ ATONACE. Také se vrátí zpět k plnému 

stvoření v okamžiku, kdy tak učiní. Poté, co se vzdá svého 

myšlenkového nepořádku, se správné uspořádání myšlení stane 

zcela zřejmým. 

Bůh ve svém poznání nečeká, ale Jeho království je ochuzeno, 

zatímco vy čekáte. Všichni Synové Boží čekají na váš návrat, stejně 

jako vy čekáte na jejich návrat. Na zpoždění nezáleží ve věčnosti, ale 

JE tragické v čase. vy jste si zvolili být v čase, a ne ve věčnosti, a 

proto jste změnili své přesvědčení o svém postavení. přesto vaše 
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je zdarma a lze jej měnit. Nepatříte do času. Vaše místo je 

POUZE na věčnosti, kam tě navždy umístil sám Bůh. 

Pocity viny jsou ZÁCHRANOU času. Vyvolávají obavy z 

budoucí odplaty nebo opuštění, a tím zajišťují, že budoucnost 

zůstane stejná jako minulost. to je kontinuita ega a dává mu falešný 

pocit bezpečí díky přesvědčení, že z ní nelze uniknout. Vy však 

můžete a MUSÍTE. Bůh vám za to nabízí kontinuitu věčnosti. Když 

se rozhodnete pro tuto výměnu, vyměníte zároveň vinu za radost, 

neřest za lásku a bolest za mír. Moje úloha spočívá pouze v tom, 

abych vaši vůli odpoutal a učinil ji svobodnou. vaše ego tuto 

svobodu nemůže přijmout a bude se vašemu svobodnému 

rozhodnutí bránit v každém možném okamžiku a všemi možnými 

způsoby. A vy jako jeho tvůrce poznáváte, co dokáže, protože jste 

mu k tomu DALI moc. Mysl skutečně zná svou moc, protože mysl 

skutečně zná Boha. Pamatujte vždy na Království a pamatujte, že 

vy, kteří jste součástí Království, NEMŮŽETE být ztraceni. mysl, 

která byla ve mně, JE ve vás, neboť Bůh tvoří s dokonalou 

spravedlností. Dovolte Duchu Svatému, aby vám vždy připomínal 

Jeho spravedlnost, a já vás naučím, jak se o ni dělit se svými 

bratry. Jak jinak vám může být dána šance získat ji pro sebe? 

Nechápete, že oba hlasy mluví pro různé výklady téže věci 

současně nebo téměř současně, neboť ego mluví vždy jako první. 

Střídavé výklady byly zbytečné, dokud nebyl učiněn první, a samotné 

mluvení bylo zbytečné, dokud ego 

byla provedena. 

Ego vynáší soudy a Duch svatý jeho rozhodnutí ruší, podobně 

jako má Nejvyšší soud moc rušit rozhodnutí nižších soudů o 

zákonech tohoto světa. Rozhodnutí ega jsou VŽDY špatná, protože 

jsou založena na naprostém omylu, který byl vytvořen proto, aby 

se prosadil. NIC, co ego vnímá, není vykládáno správně. Nejenže se 

odvolává na Písmo pro své účely, ale dokonce si ho vykládá jako 

svědectví pro sebe. bible je pro ego děsivá věc kvůli jeho 

předpojatému úsudku. Vnímá ji jako děsivou, a proto ji vykládá 

ustrašeně. Poté, co ve vás vyvolala strach, se neodvoláváte k 

Vyššímu soudu, protože se domníváte, že jeho rozsudek by byl 

PROTI vám. 

Stačí uvést jen několik příkladů, abychom viděli, jak se ega 
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interpretace vás uvedly v omyl. Oblíbený citát ega zní: "Jak jste 

zaseli, tak budete sklízet." Další zní: "Má je pomsta, praví 

Hospodin." Ještě jiný zní: "Navštívím hříchy otce do třetího a 

čtvrtého pokolení." A také: "Bezbožní zahynou." Je mnoho dalších, 

ale pokud dovolíte Duchu svatému, aby je znovu vyložil ve svém 

vlastním světle, budou vám stačit. 

"Jak zasejete, tak sklidíte" znamená pouze to, že to, co považujete 

za hodné pěstování, budete pěstovat sami.Váš úsudek o tom, co je 

hodné, to pro vás činí hodným. "Pomsta je má, praví Hospodin" se 

snadno vysvětlí, když si uvědomíte, že myšlenky rostou pouze tím, 

že jsou sdíleny. Tento citát tedy zdůrazňuje skutečnost, že pomstu 

NELZE sdílet. Odevzdejte ji proto Duchu svatému, který ji ve vás 

zruší, protože nepatří do vaší mysli, která je součástí Boha. 

"Navštívím hříchy otců do třetího a čtvrtého pokolení", jak si 

to vykládá ego, je obzvlášť zlovolné. Používá se totiž jako pokus 

zajistit si přežití mimo sebe sama. Ve skutečnosti citát znamená 

pouze to, že Duch svatý si v pozdějších generacích ponechává moc 

vykládat SPRÁVNĚ to, co si myslely předchozí generace, a tím 

zbavuje JEJICH myšlenky schopnosti vyvolávat strach kdekoli v 

Synovství. "Bezbožní zahynou" je pouze konstatování skutečnosti, 

pokud je slovo "zahynou" správně pochopeno. Každá myšlenka 

bez lásky MUSÍ být zrušena. Dokonce i slovo "zrušen" nahání 

strach egu, které si "jsem zrušen" vykládá jako "jsem zničen". 

Ego nebude zničeno, protože je součástí vašeho myšlení, ale 

protože je netvořivé, a tudíž nesdělitelné, bude zcela přetvořeno, 

aby vás osvobodilo od strachu.Část vašeho myšlení, kterou jste 

dali egu, se pouze vrátí do Království, kam patří celá vaše 

mysl.Ego je forma zatčení, ale zatčení je pouze zdržení. 

NEZAHRNUJE pojetí trestu, ačkoli ego takový výklad vítá. můžete 

zdržet dokončení Království, ale NEMŮŽETE do něj zavést pojetí 

útoku. 

Když jsem řekl: "Přišel jsem jako světlo na svět", jistě jsem 

přišel, abych se s vámi o světlo podělil. Vzpomeňte si na 

symbolickou zmínku, kterou jsme předtím učinili o tmavé sklenici 

ega, a vzpomeňte si také, že jsme řekli, 
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"Nedívej se tam." Stále platí, že "kam se podíváš, abys našel sám 

sebe, záleží jen na tobě." Vyšší soud tě NEodsoudí. Pouze zamítne 

žalobu proti vám. proti Božímu dítěti nemůže BÝT žádná žaloba a 

každý svědek viny v Božím stvoření vydává falešné svědectví 

proti samotnému Bohu. 

Se vším, čemu věříte, se s radostí obracejte na Boží Vyšší 

soud, protože ten mluví v Jeho prospěch, a proto mluví pravdivě. 

Ten případ proti vám zamítne, jakkoli jste ho pečlivě vystavěli. 

případ může být blbuvzdorný, ale NENÍ odolný vůči Bohu. hlas 

pro Boha ho vůbec nevyslyší, protože může svědčit pouze 

pravdivě. Jeho verdikt bude vždy znít "Tvé je království", protože 

vám byl DÁN, aby vám připomněl, co jste. 

Vaše trpělivost s druhými je vaší trpělivostí se sebou samými. 

Copak Boží dítě nestojí za trpělivost? Prokázal jsem vám 

nekonečnou trpělivost, protože má vůle JE vůlí našeho Otce, od 

něhož jsem se naučil nekonečné trpělivosti. Jeho Hlas byl ve mně, 

stejně jako je ve vás, a mluvil k trpělivosti vůči Synovství ve 

jménu jeho Stvořitele. Nyní se musíte naučit, že pouze nekonečná 

trpělivost MŮŽE přinést okamžité účinky. To je způsob, jakým je 

čas vyměněn za věčnost. Nekonečná trpělivost vyzývá k 

nekonečné lásce, a tím, že přináší výsledky TEĎ, činí čas 

zbytečným. 

Říkat, že čas je dočasný, je zbytečné. Opakovaně jsme říkali, 

že čas je učební pomůcka, která bude zrušena, až přestane být 

užitečná.Duch svatý, který mluví za Boha v čase, také ví, že čas 

nemá smysl. Připomíná vám to v každém uplynulém okamžiku 

času, protože jeho zvláštním úkolem je vrátit vás do věčnosti a 

zůstat tam, aby požehnal vašim výtvorům. On je jediným 

požehnáním, které můžete skutečně dávat, protože je tak skutečně 

požehnaný, a protože vám byl Bohem dán tak zdarma, musíte ho 

dávat tak, jak jste ho přijali. 

 

VĚČNÁ FIXACE  

Pojem "soubor" patří mezi lepší psychologické pojmy. Ve 

skutečnosti se v Bibli a také v tomto kurzu používá poměrně často 

pod mnoha různými pojmy. Například: "Bůh zachová v dokonalém 

pokoji toho, jehož mysl na něm spočívá (nebo je na něm 

zaměřena)," což je výrok, který znamená, že Boží pokoj je 
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zaměřený na Boha. Je také pevně zakotven ve vás. Vy tedy JSTE 

upevněni v Božím pokoji. Velmi užitečný je také pojem "fixace", 

kterému Freud dokonale rozuměl. Bohužel o své pochopení přišel, 

protože se bál, a jak dobře víte, strach je neslučitelný se správným 

úsudkem. Strach zkresluje myšlení, a tím i ROZUM. 

Freudův myšlenkový systém byl nesmírně důmyslný, protože 

Freud byl nesmírně důmyslný a mysl MUSÍ své myšlenky obdařit 

vlastními atributy. To je její přirozená síla, i když může své moci 

zneužít. Freud ztratil velkou část potenciální hodnoty svého 

myšlenkového systému, protože do něj NEzahrnul sám sebe. to je 

disociovaný stav, protože myslitel se od svých myšlenek odřízne. 

Freudovo myšlení bylo natolik rozporuplné, že si bez disociace 

nemohl zachovat zdravý rozum tak, jak ho viděl ON. proto se mu 

mnohé rozpory, které jsou v jeho myšlení zcela zjevné, stávaly 

stále méně zjevnými. Člověk, který ví, co fixace ve skutečnosti 

znamená, a přesto jí nepodlehne, má strašný strach. 

Fixace je přitažlivost Boha, na něhož je vaše mysl fixována 

díky neodvolatelnému nastavení Ducha svatého. "Neodvolatelný" 

znamená "nelze odvolat nebo přesměrovat." Neodvolatelnost 

nastavení Ducha svatého je základem jeho jednoznačného hlasu. 

Duch svatý NIKDY nemění své rozhodnutí. Jasnost myšlení 

NEMŮŽE nastat v podmínkách váhavosti. Není-li mysl pevně 

rozhodnuta ve svém záměru, NENÍ jasná. Jasnost doslova znamená 

stav světla a osvícení JE porozumění. Osvícení stojí POD 

vnímáním, protože jste ho popřeli jako SKUTEČNÝ základ 

myšlení. to je základem VŠECH bludných systémů. 

Koncept fixace, jak jej viděl Freud, má řadu výhod pro učení. 

Zaprvé uznává, že člověk může být fixován v bodě vývoje, který 

NENÍ v souladu s časovým bodem. To by zjevně mohlo být 

prostředkem ke skutečnému osvobození od přesvědčení o čase, 

kdyby se jím Freud zabýval s otevřenou myslí. Freud však celý 

život trpěl tím, že odmítal nechat věčnost, aby mu zasvítila do 

mysli a skutečně ji osvítila, v důsledku čehož zcela přehlížel TEĎ a 

viděl pouze kontinuitu minulosti a budoucnosti. 

Za druhé, i když Freud špatně interpretoval to, co Duch svatý 
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mu řekl, nebo lépe řečeno připomněl, byl příliš upřímný na to, aby 

popřel víc, než bylo nutné k udržení jeho strachu v únosných mezích, 

jak situaci vnímal.Proto zdůrazňoval, že vývojový bod, v němž je 

mysl fixována, je pro ni samotnou skutečnější než vnější realita, s 

níž nesouhlasí.I to mohl být silný mechanismus Uvolnění, kdyby se 

Freud nerozhodl zapojit ho do silného systému OBRANY, protože 

ho vnímal jako útok. 

Zatřetí, ačkoli Freud interpretoval fixaci jako neodvolatelný 

"nebezpečný bod", do něhož může mysl vždy regredovat, lze tento 

pojem interpretovat také jako neodvolatelnou výzvu k příčetnosti, 

kterou mysl nemůže ZTRATIT. Freud sám tuto interpretaci nemohl 

přijmout, ale v celém jeho myšlenkovém systému "hrozba" fixace 

zůstávala a nemohla být nikdy odstraněna žádnou živou lidskou 

bytostí. To byl v podstatě základ Freudova pesimismu, a to jak 

osobního, tak teoretického. Vyzkoušel všechny prostředky, které 

jeho velmi vynalézavá mysl dokázala vymyslet, aby vytvořil formu 

terapie, která by umožnila mysli navždy uniknout fixaci, i když 

VĚDĚL, že to není možné. 

Toto poznání trápilo Freudovu víru ve vlastní myšlenkový 

systém na každém kroku, protože byl čestným člověkem i 

léčitelem. Byl tedy jen částečně šílený a nedokázal se vzdát 

NADĚJE na osvobození, i když se s ní nedokázal vyrovnat. 

Důvodem tohoto množství podrobností je to, že VY jste ve stejné 

situaci. byli jste ve svém stvoření věčně fixováni na Boha a 

přitažlivost této fixace je tak silná, že ji nikdy nepřekonáte. důvod 

je naprosto jasný. fixace je na tak vysoké úrovni, že ji nelze 

překonat. VŽDY jste přitahováni zpět ke svému Stvořiteli, protože 

mu PATŘÍTE. 

Opravdu věříte, že dokážete vytvořit hlas, který přehluší ten 

jeho? Opravdu věříš, že dokážeš vymyslet myšlenkový systém, 

který tě dokáže oddělit od Jeho? Opravdu věříš, že dokážeš 

naplánovat své bezpečí a radost lépe než On? Nemusíš být ani 

opatrný, ani bezstarostný; stačí, když na Něj hodíš své starosti, 

protože On se stará o tebe. ty JSI Jeho starost, protože On tě miluje. 

Jeho hlas ti stále připomíná, že veškerá naděje je tvá DÍKY Jeho 

péči. NEMŮŽEŠ se rozhodnout uniknout Jeho péči, protože to není 

Jeho vůle, ale MŮŽEŠ se rozhodnout přijmout Jeho péči. 
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a využít nekonečnou moc své péče o všechny, které stvořil. Bylo 

mnoho léčitelů, kteří sami sebe neuzdravili. Svou vírou nepřenesli 

hory, protože jejich víra nebyla celá. Někteří z nich občas 

uzdravovali nemocné, ale nevzkřísili mrtvé. Pokud léčitel 

neuzdravuje SÁM, NEVĚŘÍ, že v zázracích není pořadí obtížnosti. 

Nenaučil se, že KAŽDÁ mysl, kterou Bůh stvořil, je stejně hodna 

uzdravení, PROTOŽE JI BŮH STVOŘIL CELOU. Po tobě se pouze 

žádá, abys Bohu vrátil mysl takovou, jakou ji stvořil. Žádá tě pouze 

o to, co ti dal, s vědomím, že toto dávání tě uzdraví. 

Zdravý rozum JE celistvost a zdravý rozum vašich bratrů JE váš. 

Proč byste měli naslouchat nekonečným šíleným výzvám, o 

nichž si myslíte, že se na vás obracejí, když VÍTE, že je ve vás hlas 

samotného Boha? Bůh vám doporučil svého Ducha a žádá, abyste 

mu doporučili toho svého. On si přeje, aby byl v dokonalém 

pokoji, protože jste s Ním jedné mysli a jednoho Ducha. Vyloučení 

sebe sama z Usmíření je poslední obranou ega na jeho VLASTNÍ 

existenci. Odráží jak potřebu ega oddělit se, tak vaši ochotu 

postavit se na stranu jeho oddělenosti. Tato ochota znamená, ŽE 

NECHCETE BÝT UZDRAVENI. 

Ale ten čas JE teď.Nebyli jste požádáni, abyste sami 

vypracovali plán spásy, protože, jak jsem vám již řekl, náprava 

NENÍ vaše dílo. Bůh sám vám dal dokonalou nápravu všeho, co 

jste učinili a co NENÍ v souladu s Jeho svatou vůlí. Jeho plán jsem 

vám dokonale objasnil a také jsem vám řekl o vaší roli v Jeho plánu 

a o tom, jak naléhavé je, abyste jej naplnili. Je čas na odklad, ale 

nemusí být. Bůh pláče nad "obětí" svých dětí, které věří, že jsou 

pro Něho ztraceny. 

Již jsem vám řekl, že kdykoli nejste zcela radostní, je to proto, 

že jste na nějakou duši, kterou stvořil Bůh, reagovali s nedostatkem 

lásky. Vnímáte to jako "hřích" a začínáte se bránit, protože 

OČEKÁVÁTE ÚTOK.Rozhodnutí reagovat tímto způsobem je však 

VAŠE, a proto ho můžete zrušit. NELZE ho zrušit pokáním v 

obvyklém smyslu, protože to předpokládá vinu. Pokud si dovolíte 

cítit se provinile, chybu spíše ZPĚTNĚ POTVRDÍTE, než abyste 

dovolili, aby byla zrušena ZA vás. 

Rozhodování NEMŮŽE být obtížné. To je zřejmé, pokud si 
uvědomíte, že 
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že jste se již museli rozhodnout, že nebudete zcela radostní, pokud 

se tak cítíte.Proto je prvním krokem ke zrušení rozhodnutí uznat, 

že jste se AKTIVNĚ ROZHODLI ŠPATNĚ, ale můžete se stejně tak 

AKTIVNĚ ROZHODNOUT JINAK. Buďte v tomto směru velmi 

pevní a plně si uvědomujte, že proces odvolání, který nepochází od 

vás, je přesto VE vás, protože ho tam vložil Bůh. VAŠÍ úlohou je 

pouze vrátit své myšlení do bodu, v němž došlo k chybě, a v klidu 

jej odevzdat Usmíření. Řekněte si co nejupřímněji následující 

slova a pamatujte, že Duch Svatý plně odpoví na vaši sebemenší 

výzvu: 

"Asi jsem se rozhodl špatně, protože NEJSEM v klidu. 

Rozhodl jsem se sám, ale mohu se rozhodnout i jinak. 

Chci se rozhodnout jinak, protože CHCI být v klidu. 

Necítím se provinile, protože Duch svatý zruší všechno, co se stalo. 

následky mého špatného rozhodnutí, pokud mu to dovolím. 

CHCI Ho nechat tím, že Mu dovolím, aby za mě rozhodl Bůh." 
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Útok a strach 

 
Vztah hněvu a útoku je zřejmý, ale nevyhnutelné spojení hněvu a 

STRACHU není vždy tak jasné. Hněv VŽDY zahrnuje PROJEV 

ODDĚLENÍ, které je nakonec třeba přijmout jako zcela vlastní 

odpovědnost. Hněv se nemůže objevit, pokud nevěříte, že jste byli 

napadeni; že váš útok byl oprávněný; a že za něj nejste nijak 

zodpovědní. Vzhledem k těmto třem zcela iracionálním 

předpokladům vyplývá stejně iracionální závěr, že bratr je 

DŮVODEM k útoku, a nikoli k lásce. co jiného lze očekávat od 

šílených předpokladů než šílený závěr? 

Způsob, jak zvrátit šílený závěr, je zvážit příčetnost. 

Nemůžete být napadáni, útok nemá žádné opodstatnění a jste 

zodpovědní za to, čemu věříte.Byli jste požádáni, abyste si mě 

vzali za vzor pro učení, protože extrémní příklad je obzvláště 

užitečným učebním prostředkem. Každý učí a učí neustále. Je to 

odpovědnost, kterou nevyhnutelně přebírá v okamžiku, kdy vůbec 

přijme nějaký předpoklad, a nikdo si nemůže uspořádat život bez 

JAKÉHOKOLI myšlenkového systému. Jakmile si vytvoří jakýkoli 

myšlenkový systém, žije podle něj A UČÍ HO. 

Byli jste vybráni, abyste učili o Usmíření, právě proto, že jste 

byli extrémními příklady věrnosti svým myšlenkovým systémům, 

a proto jste si vypěstovali SCHOPNOST věrnosti. Ta byla vskutku 

nesprávná, ale JE to forma víry, kterou vy 
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jste byli ochotni přesměrovat. Nemůžete pochybovat o síle své 

oddanosti, když uvážíte, jak věrně jste ji dodržovali. Bylo zcela 

zřejmé, že jste si již vypěstovali schopnost následovat lepší model, 

pokud jste jej dokázali přijmout. 

 
POSELSTVÍ UKŘIŽOVÁNÍ 

Pro účely výuky se znovu podívejme na ukřižování.Dříve jsme se 

jím nezabývali kvůli jeho děsivým konotacím. Zdůraznili jsme 

pouze to, že NEbylo formou trestu. Nic však nelze skutečně 

vysvětlit pouze negativně. Existuje pozitivní výklad ukřižování, 

který je zcela zbaven strachu, a proto je zcela blahodárný v tom, 

čemu učí, pokud je správně pochopen. Ukřižování není nic jiného 

než extrémní příklad. Jeho hodnota, stejně jako hodnota jakéhokoli 

učebního prostředku, spočívá pouze v tom, jaké učení usnadňuje. 

Může být, a také bylo, špatně pochopeno. Je tomu tak jen proto, že 

bázliví mají sklon vnímat bázlivě. 

Už jsem vám řekl, že se na mě můžete kdykoli obrátit, abych 

se s vámi podělil o své rozhodnutí, a tím ho posílil.Řekl jsem vám 

také, že ukřižování bylo poslední bláznivou cestou, kterou 

Synovství potřebovalo podstoupit, a že by mělo znamenat 

OSVOBOZENÍ od strachu pro každého, kdo to pochopí. Zatímco 

dříve jsme zdůrazňovali pouze vzkříšení, účel ukřižování a to, jak 

vlastně vede ke vzkříšení, jsme si tehdy nevyjasnili. Přesto má pro 

váš vlastní život určitý přínos, a pokud o něm budete uvažovat 

BEZ strachu, pomůže vám to pochopit vaši vlastní roli učitelů. 

Celá léta jste reagovali, jako by vás ukřižovali.To je výrazná 

tendence odloučených, kteří vždy odmítají uvažovat o tom, co 

udělali SOBĚ. Projekce znamená hněv, hněv podporuje napadení a 

napadení podporuje strach. Skutečný význam ukřižování spočívá v 

PŘÍMÉ intenzitě útoku některých Božích synů na druhého. To je 

samozřejmě nemožné a je třeba to plně chápat JAKO nemožnost. Ve 

skutečnosti, pokud to NENÍ plně chápáno pouze jako to, nemohu 

sloužit jako skutečný model pro učení. 

Útok lze nakonec provést POUZE na tělo. Existuje 
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málo pochybností o tom, že jedno TĚLO může napadnout druhé, a 

dokonce ho může zničit. Pokud je však zničení SÁMO o sobě 

nemožné, pak nic, co je zničitelné, nemůže být SKUTEČNÉ. Proto 

jeho zničení NEospravedlňuje hněv. Do té míry, do jaké věříte, že 

ano, musíte přijímat falešné premisy A UČIT JIM DRUHÉ. 

poselství, kterému mělo ukřižování naučit, bylo, že v 

pronásledování není nutné vnímat ŽÁDNOU formu útoku, protože 

nemůžete BÝT pronásledováni. Pokud reagujete hněvem, musíte se 

ztotožnit se zničitelným, a proto se považujete za šílence. 

Dal jsem vám jasně najevo, že já jsem jako vy a vy jste jako 

já, ale naše zásadní rovnost se může projevit pouze společným 

ROZHODNUTÍM.Můžete se svobodně vnímat jako pronásledovaní, 

pokud si to přejete.Až se však rozhodnete takto reagovat, měli 

byste si uvědomit, že já jsem byl pronásledován, jak soudí svět, a 

toto hodnocení jsem pro sebe nesdílel. A protože jsem se o něj 

nepodělil, tak jsem ho NEPŘIPRAVIL. Proto jsem nabídl JINÝ 

výklad útoku, o který se s vámi CHCI podělit. Pokud mu budete 

VĚŘIT, pomůžete mi ho VYUČIT. 

Již dříve jsme řekli: "Jak učíte, tak se učíte." Pokud reagujete tak, 

jako byste byli pronásledováni, UČÍTE pronásledování.To není 

lekce, kterou by synové Boží měli CHTÍT učit, pokud chtějí 

uskutečnit své vlastní spasení. Učte raději své vlastní dokonalé 

imunitě, která JE pravdou ve vás, a VĚZTE, že na ni nelze útočit. 

Sami ji nechraňte, neboŅ jste uvěřili, že JE napadnutelná. nežádá se 

po vás, abyste BYLI ukřižováni, což bylo součástí mého vlastního 

učitelského přínosu. žádá se po vás pouze, abyste následovali můj 

příklad tváří v tvář mnohem méně extrémním pokušením k 

nesprávnému chápání a NEPŘIJÍMALI je falešně jako ospravedlnění 

hněvu. 

Nelze ospravedlnit neospravedlnitelné. Nevěřte, že existuje, a 

neučte, že existuje. Vždy mějte na paměti, že čemu věříte, tomu 

budete učit. Věřte spolu se mnou a staneme se rovnocennými 

učiteli. VAŠE vzkříšení je vaším znovuprobuzením. Já jsem 

vzorem pro znovuzrození, ale samotné znovuzrození je pouze 

rozbřeskem toho, co už ve vašich myslích je. Bůh to tam vložil 

sám, a tak je to pravdivé navždy. Já jsem v to uvěřil, a proto to pro 

mě platí navždy. Pomozte mi, abych to učil naše bratry v 
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jméno Božího království, ale nejprve věřte, že je to pravda pro 

VY, nebo budete učit špatně. 

Moji bratři během takzvaného "utrpení" v zahradě spali, ale já 

jsem se na ně nemohl zlobit, protože jsem se naučil, že nemohu být 

opuštěn. Petr přísahal, že mě nikdy nezapře, ale udělal to třikrát. 

Nabídl mi sice, že mě bude bránit mečem, což jsem samozřejmě 

odmítl, protože jsem vůbec nepotřeboval tělesnou ochranu. Mrzí 

mě, když moji bratři nesdílejí mé rozhodnutí slyšet jen jeden hlas, 

protože je to oslabuje jako učitele A jako žáky. Přesto vím, že oni 

skutečně nemohou zradit sami sebe ANI mě a že stále ještě na nich 

musím budovat svou církev. 

V tomto ohledu nemáte na výběr, protože pouze vy můžete 

BÝT základem Boží církve. Církev je tam, kde je oltář, a 

přítomnost oltáře ji DĚLÁ církví. Každá církev, která nevzbuzuje 

lásku, má skrytý oltář, který neslouží účelu, k němuž ho Bůh 

zamýšlel. Musím na vás založit svou církev, protože vy, kteří mě 

přijímáte jako vzor, jste doslova mými učedníky. Učedníci jsou 

následovníci, ale pokud se model, který následují, rozhodl 

zachránit je bolestí ve všech ohledech, pravděpodobně není 

moudré ho NEnásledovat. 

Rozhodl jsem se, kvůli vám i kvůli sobě, ukázat, že na 

nejnehoráznějším útoku, jak ho hodnotí ego, nezáleží. Tak, jak tyto 

věci posuzuje svět, ale NE tak, jak je posuzuje Bůh, jsem byl zrazen, 

opuštěn, zbit, roztrhán a nakonec zabit. Bylo naprosto jasné, že se tak 

stalo jen kvůli projekci druhých, protože jsem nikomu neublížil a 

mnohé jsem uzdravil. Jako žáci jsme si stále rovni, i když 

nemusíme mít stejné zkušenosti. duch svatý je rád, když se z těch 

mých dokážete poučit natolik, abyste se jimi nechali znovu 

probudit. to byl jejich jediný účel a jen tak mohu být vnímán jako 

Cesta, Pravda a Světlo. Když slyšíte jen jeden hlas, NIKDY nejste 

vyzýváni k oběti. Naopak, když si umožníte slyšet Ducha svatého 

v druhých, můžete se z jejich zkušeností poučit a získat z nich, aniž 

byste je sami zažili. to proto, že Duch svatý je jeden a každý, kdo 

mu naslouchá, je nevyhnutelně veden k tomu, aby ukázal svou 

cestu všem. nejste pronásledováni, ani já jsem nebyl. nežádá se po 

vás, abyste opakovali mé zkušenosti, protože Duch svatý, 
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To, koho sdílíme, je zbytečné.Chcete-li však konstruktivně využít 

mé zkušenosti, musíte se řídit mým příkladem, jak je vnímat. 

Moji a vaši bratři se neustále zabývají ospravedlňováním 

neospravedlnitelného. Moje jediná lekce, kterou musím vyučovat, 

jak jsem se naučil, je, že žádné vnímání, které není v souladu s 

úsudkem Ducha svatého, NEMŮŽE být ospravedlněno. Ukázat, že 

to platí ve velmi extrémním případě, jsem se zavázal jen proto, že 

to poslouží jako dobrá učební pomůcka těm, jejichž pokušení 

podlehnout hněvu a napadání NEBUDOU tak extrémní. S Bohem si 

přeji, aby žádný z jeho synů netrpěl. 

Nezapomeňte, že Duch svatý je komunikačním spojením mezi 

Bohem Otcem a jeho oddělenými syny. Budete-li naslouchat Jeho 

hlasu, poznáte, že nemůžete ani ublížit, ani BÝT zraněni, a že 

mnozí potřebují vaše požehnání, abyste jim pomohli to sami slyšet. 

Když u nich budete vnímat POUZE tuto potřebu a nebudete 

reagovat na žádnou jinou, budete se o mně učit a budete se o své 

učení dělit stejně ochotně jako já. ukřižování NEMŮŽE být sdíleno, 

protože je symbolem projekce, ale vzkříšení je symbolem 

SDÍLENÍ, protože znovuprobuzení každého Syna Božího je nezbytné 

k tomu, aby Synovství mohlo poznat svou celistvost. Pouze to JE 

poznání. 

Poselství ukřižování je naprosto jasné: 

"Učte pouze lásce, protože to je to, čím JSTE." 

Pokud si ukřižování vykládáte jinak, používáte ho spíše jako 

zbraň k útoku než jako výzvu k míru, k níž bylo určeno. 

Apoštolové ho často chápali špatně, a to vždy ze stejného důvodu, 

kvůli kterému každý chápe špatně cokoli. Jejich vlastní 

nedokonalá láska je činila zranitelnými vůči projekci a z vlastního 

strachu mluvili o "Božím hněvu" jako o jeho odvetné zbrani. Ani o 

ukřižování nemohli mluvit zcela bez hněvu, protože jejich vlastní 

pocit viny je k hněvu PŘIVODIL. 

V Novém zákoně, jehož celé evangelium je POUZE 

poselstvím lásky, najdeme dva křiklavé příklady převráceného 

myšlení. Ty se nepodobají několika skluzům do netrpělivosti, 

kterých jsem se dopustil. Modlitbu smíření, kterou jsem také přišel 

učit, jsem se naučil příliš dobře na to, abych se sám zapojil do 

myšlení naruby. Kdyby apoštolové 
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se necítili provinile, nikdy by nemohli citovat má slova: "Nepřišel 

jsem přinést pokoj, ale meč." To je zjevně přesný opak všeho, co 

jsem učil. 

Kdyby mi skutečně rozuměli, nemohli by mé reakce na Jidáše 

popsat tak, jak je popsali. Uvědomili by si, že jsem nemohl říct: 

"Zradil jsi Syna člověka polibkem?", pokud jsem nevěřil ve 

zradu.Celé poselství ukřižování spočívalo v tom, že jsem nevěřil. 

"Trest", který jsem prý na Jidáše přivolal, byl podobným zvratem. 

Jidáš byl můj bratr a Syn Boží, stejně tak součástí Synovství jako 

já. Bylo pravděpodobné, že bych ho odsoudil, když jsem byl 

připraven ukázat, že odsouzení je nemožné? 

Jsem apoštolům velmi vděčný za jejich učení a plně si 

uvědomuji míru jejich oddanosti vůči mně. Nicméně až budete číst 

jejich učení, nezapomeňte, že jsem jim sám řekl, že mnohé pochopí 

později, protože v té době NEbyli zcela připraveni mě následovat. 

Zdůrazňuji to jen proto, že nechci, abyste do myšlenkového systému, 

k němuž vás vedu, pustili JAKÝKOLI strach. NEVOLÁM 

mučedníky, ale UČITELE. Nikdo není "trestán" za hříchy a Synové 

Boží nejsou hříšníci. 

Jakékoli pojetí "trestu" zahrnuje projekci viny a ZNOVU 

POTVRZUJE myšlenku, že vina je oprávněná. Chování, které z 

toho vyplývá, je LEKCÍ VINY, stejně jako každé chování učí 

přesvědčení, které ho motivuje. Ukřižování bylo komplexem 

chování vyplývajícího z jasně protichůdných myšlenkových 

systémů. Jako takové bylo dokonalým symbolem konfliktu mezi 

egem a Božím Synem. Tento konflikt je stejně reálný i nyní a i 

jeho lekce mají stejnou realitu, KDYŽ SE UČÍ. nepotřebuji 

vděčnost o nic víc, než jsem potřeboval ochranu, ale VY 

potřebujete rozvíjet svou oslabenou schopnost BÝT vděčný, jinak 

si Boha nemůžete vážit. On nepotřebuje vaši vděčnost, ale vy ano. 

Nemůžete milovat to, čeho si nevážíte, a STRACH znemožňuje 

ocenění. Kdykoli se bojíte toho, co je, NEDOKÁŽETE si toho vážit, 

a proto to budete odmítat. V důsledku toho budete UČIT 

ODMÍTNUTÍ. síla Božích synů působí neustále, protože byli 

stvořeni jako tvůrci. jejich vliv na VŠECHNY ostatní je neomezený 

a MUSÍ být využíván pro 
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jejich společná spása. Každý z nich se musí naučit učit, že všechny 

formy odmítání jsou naprosto nesmyslné. Odloučení JE pojem 

odmítnutí. dokud to UČÍTE, stále tomu věříte. takhle Bůh 

NEMYSLÍ a vy musíte myslet tak, jak myslí On, chcete-li Ho 

znovu poznat. 

 
POUŽITÍ PROJEKCE  

Jakékoli rozdělení vůle MUSÍ zahrnovat odmítnutí její části, a to JE 

víra v oddělenost.Boží celistvost, která JE Jeho mírem, nelze ocenit 

jinak než celou myslí, která poznává celistvost Božího stvoření a 

díky tomuto poznání poznává svého Stvořitele. Vyloučení a 

oddělení jsou synonyma, stejně jako oddělení a odloučení. Již dříve 

jsme řekli, že separace byla a JE disociace, a také že jakmile k ní 

došlo, projekce se stala její hlavní obranou neboli zařízením, které 

ji UDRŽUJE V POHODĚ. Důvod však nemusí být tak jasný, jak si 

myslíte. 

Podle projekce ega, o níž zjevně mluvíme, se toho, co 

promítáte, zříkáte, a proto NEVĚŘÍTE, že je vaše. Sami sebe 

vylučujete už tím, že tvrdíte, že se lišíte od toho, na koho 

projektujete. Protože jste také soudili PROTI tomu, co projektujete, 

pokračujete v útocích na to, protože jste to již napadli tím, že jste to 

projektovali. Tím, že to děláte nevědomě, se snažíte udržet mimo 

vědomí skutečnost, že jste museli zaútočit PRVNÍ, a tak si 

představujete, že jste se učinili bezpečnými. 

Projekce vám VŽDY ublíží. Upevňuje vaši víru ve vlastní 

rozpolcenou mysl a jejím jediným účelem je UDRŽET ODDĚLENÍ. 

Je to POUZE prostředek ega, abyste se cítili ODLIŠNÍ od svých 

bratrů a odděleni od nich. Ego to ospravedlňuje zcela falešným 

důvodem, že si díky tomu připadáte "lepší" než oni, čímž ještě více 

zastírá vaši rovnost s nimi. Projekce a útok spolu nevyhnutelně 

souvisejí, protože projekce je VŽDY prostředkem ospravedlnění 

útoku. Hněv bez projekce není možný. 

Ego používá projekci POUZE k tomu, aby zkreslilo vaše 

vnímání sebe sama I vašich bratrů. Proces začíná vyloučením 

něčeho, co ve vás existuje a co nechcete, a vede k tomu, že se vám 

to 
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přímo vás vyloučit z řad vašich bratrů. Dozvěděli jsme se však, že 

projekce má i jiné využití. Každá schopnost ega má lepší protějšek, 

protože jeho schopnosti jsou řízeny myslí, která má lepší Hlas. 

Duch svatý stejně jako ego využívá projekci, ale protože jejich cíle 

jsou protichůdné, je protichůdný i výsledek. 

Duch svatý začíná tím, že vás vnímá jako dokonalé. VÍ, že tuto 

dokonalost sdílíte, rozpoznává ji v druhých, a tím ji v obou 

posiluje. Namísto hněvu to vzbuzuje lásku k oběma, PROTOŽE 

ZAVÁDÍ VSTŘÍCNOST. Vnímajíc rovnost, Duch svatý vnímá i 

stejné potřeby. To automaticky vybízí ke Smíření, protože Smíření 

JE jediná potřeba, která je v tomto světě univerzální. vnímat se 

tímto způsobem je JEDINÝ způsob, jak můžete ve světě najít štěstí. 

Je to proto, že je to uznání, že NEJSTE v tomto světě, protože svět 

JE nešťastný. 

Jak jinak můžete najít radost na neradostném místě, než že si 

uvědomíte, že tam NEJSTE? Nemůžete být nikde, kam vás Bůh 

neumístil, a Bůh vás stvořil jako svou součást. To je zároveň to, 

KDE jste a CO jste. Je to ZCELA nezměnitelné. Je to naprosté 

začlenění. nemůžete to změnit ani teď, ani nikdy jindy. Je to pravda 

navždy. Není to víra, ale FAKT. Cokoli, co Bůh stvořil, je stejně 

pravdivé jako on sám. Její pravdivost spočívá pouze v jejím 

dokonalém začlenění do Něho, který jediný JE dokonalý. popírat to 

jakýmkoli způsobem znamená popírat sebe sama A Jeho, protože 

není možné přijmout jedno BEZ druhého. 

Dokonalá rovnost vnímání Ducha svatého je protějškem 

dokonalé rovnosti Božího poznání. Vnímání ega NEMÁ v Bohu 

protějšek, ale Duch svatý zůstává mostem mezi vnímáním a 

poznáním. Tím, že vám umožní používat vnímání způsobem, který 

je PARALELEM poznání, se s ním nakonec setkáte a POZNÁTE ho. 

Ego by nejraději věřilo, že toto setkání je nemožné, přesto je to 

VAŠE vnímání, které Duch svatý vede. Mohli byste si 

vzpomenout, že lidské oko vnímá rovnoběžné linie, JAKO BY se 

setkávaly v dálce, což je totéž jako v budoucnosti, pokud jsou čas a 

prostor jedním rozměrem. Vaše vnímání skončí tam, kde začalo. 

VŠECHNO se setkává v Bohu, protože všechno bylo stvořeno Jím a 

v Něm. 

Bůh stvořil své syny tak, že rozšířil svou myšlenku a zachoval si 
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rozšíření Jeho myšlenky v Jeho mysli. VŠECHNY Jeho Myšlenky 

jsou tak v sobě i mezi sebou dokonale sjednoceny, protože nebyly 

stvořeny ani částečně, ani neúplně. Duch Svatý vám umožňuje 

VNÍMAT TUTO CELOST NYNÍ. nemůžete se modlit jen sami za 

sebe, stejně jako nemůžete najít radost jen pro sebe. Modlitba je 

opětovným vyjádřením SJEDNOCENÍ, které řídí Duch svatý podle 

Božích zákonů. Bůh vás stvořil, abyste tvořili. nemůžete 

ROZŠÍŘIT jeho království, dokud nepoznáte jeho celistvost. 

Myšlenky začínají v mysli myslitele, odkud se šíří ven. To 

platí pro Boží myšlení stejně jako pro to vaše. Protože vaše mysli 

jsou rozdělené, můžete také vnímat i myslet. vnímání se však nemůže 

vymanit ze základních zákonů mysli. vnímáte ZE své mysli a 

rozšiřujete své vjemy směrem ven. Ačkoli je vnímání jakéhokoli 

druhu zbytečné, VY jste ho stvořili, a Duch svatý ho proto může 

dobře používat. Může vnímání INSPIROVAT a vést ho k Bohu tím, 

že ho učiní PARALELNÍM k Božímu způsobu myšlení, a tím zaručí 

jejich konečné setkání. toto sblížení SE VYPLÝVÁ z daleké 

budoucnosti jen proto, že vaše mysl není s touto myšlenkou v 

dokonalém souladu, a proto ji NEPŘEJE TEĎ. 

Duch svatý POUŽÍVÁ čas, ale NEVĚŘÍ v něj. Pochází od 

Boha, používá vše k dobrému, ale NEVĚŘÍ v to, co není pravda. 

Protože Duch svatý je VE vaší mysli, musí být i vaše mysl schopna 

věřit jen tomu, co je pravdivé. duch svatý může mluvit jen za to, 

protože mluví za Boha. Říká vám, abyste celou svou mysl vrátili 

Bohu, protože JI NIKDY NEOPUSTIL. Jestliže Ho nikdy 

neopustila, stačí, abyste ji vnímali takovou, jaká je, aby se vrátila. 

Plné uvědomění si Usmíření tedy spočívá v poznání, ŽE K 

ODDĚLENÍ NIKDY NEDOŠLO. Na 

Ego se proti tomu nemůže prosadit, protože je to výslovné 

prohlášení, že EGO nikdy nenastalo. 

Ego MŮŽE přijmout myšlenku, že návrat je nutný, protože ji 

může tak snadno ztížit.Duch svatý vám však říká, že ani návrat 

není nutný, protože to, co se nikdy nestalo, nemůže představovat 

žádný problém. Z toho však NEVYPLÝVÁ, že VY nemůžete učinit 

myšlenku návratu nutnou A obtížnou. Je však jistě jasné, že 

dokonalý člověk NIC NEPOTŘEBUJE a NEMŮŽE prožívat 

dokonalost jako obtížný výkon, protože to je 
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co JSOU. 

Tímto způsobem MUSÍTE vnímat Boží stvoření a spojit 

všechny své vjemy do jedné paralelní linie, kterou vidí Duch svatý. 

Tato linie je přímou komunikační linií s Bohem a umožňuje vaší 

mysli sblížit se s Jeho myslí. V tomto vnímání není nikde žádný 

rozpor, protože to znamená, že VŠECHNO vnímání je řízeno 

Duchem Svatým,jehož mysl je zaměřena na Boha. Konflikt může 

vyřešit POUZE Duch Svatý, protože POUZE Duch Svatý je 

bezkonfliktní. Vnímá POUZE to, co je pravdivé ve vaší mysli, a 

směrem ven rozšiřuje POUZE to, co je pravdivé v jiných myslích. 

Rozdíl mezi projekcí, kterou používá ego, a projekcí, kterou 

používá Duch svatý, je velmi jednoduchý.Ego promítá, aby 

VYLOUČILO, a tedy oklamalo.Duch svatý promítá tak, že se v 

každé mysli UZNÁVÁ, a proto je vnímá jako JEDNO. V tomto 

vnímání není nic v rozporu, protože to, co Duch svatý vnímá, JE 

totéž. kamkoli se podívá, vidí sám sebe, a protože je jednotný, nabízí 

vždy celé Království. To je jediné poselství, které mu Bůh dal a 

pro které musí mluvit, protože to je to, čím On JE. Boží pokoj 

spočívá v tomto poselství, a tak Boží pokoj spočívá ve VÁS. 

Velký pokoj Království září ve vaší mysli navždy, ale musí 

zářit VENKU, abyste si ho uvědomili. Duch Svatý ti byl dán s 

dokonalou nestranností a jen díky tomu, že Ho vnímáš nestranně, Ho 

můžeš vůbec vnímat. Ego je legionářské, ale Duch Svatý je jeden. 

V Království nikde nepřebývá žádná temnota, ale tvým úkolem je 

pouze nedovolit, aby ve tvé VLASTNÍ mysli přebývala temnota. 

Toto sladění se Světlem je neomezené, protože je v souladu se 

Světlem světa. Každý z nás JE Světlem světa a tím, že spojíme své 

mysli V tomto Světle, hlásáme Království Boží společně a JEDNO. 

 

VZDÁNÍ SE ÚTOKU NA  

Jako synonyma jsme použili mnoho slov, která se běžně za totéž 

nepovažují. Začali jsme slovy mít a být a v poslední době 

používáme i další. Slyšet a být jsou příklady, k nimž můžeme 

přidat také učit a být, učit se a být, a především PROJEVOVAT a 

být. je to proto, jak jsme již řekli dříve, 
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každá myšlenka začíná v mysli myslitele a rozšiřuje se navenek. 

Proto to, co se z mysli rozšiřuje, je stále v ní a z toho, co se 

rozšiřuje, poznává SÁM SEBE. to je její přirozený talent. slovo 

"poznává" je zde správně, i když ego NEPOZNÁVÁ a vůbec se 

nezabývá bytím. 

Duch svatý stále uchovává poznání v bezpečí díky svému 

nestrannému vnímání. Tím, že na nic neútočí, nepředstavuje pro 

Boží komunikaci vůbec žádnou překážku. Bytí tak není nikdy 

ohroženo. Vaše mysl podobná Bohu nemůže být nikdy 

poskvrněna. Ego nikdy nebylo a nikdy nebude její součástí, ale 

PROSTŘEDNICTVÍM ega můžete slyšet, učit a poznávat, CO NENÍ 

PRAVDA. Z toho, co jste si vytvořili, jste se naučili věřit, že 

NEJSTE tím, čím JSTE. nemůžete učit to, co jste se nenaučili, a to, 

co učíte, v sobě posilujete, PROTOŽE to sdílíte. Každou lekci, 

kterou učíte, se učíte VY. 

Proto musíte učit pouze JEDNU lekci. Chcete-li být sami 

bezkonfliktní, musíte se učit POUZE od Ducha Svatého a učit 

POUZE Jím.JSTE pouze láska, ale když jste to popřeli, učinili jste z 

toho, co JSTE, něco, co se musíte UČIT.Už jsme řekli, že poselství 

ukřižování zní: "Učte pouze lásku, protože to je to, co JSTE." To je 

JEDINÁ lekce, která je dokonale jednotná, protože je to jediná 

lekce, která JE jednotná. Pouze tím, že ji budete učit, se ji můžete 

naučit. "Jak budete učit, tak se budete učit." Pokud je to pravda, a 

ona to pravda skutečně je, nesmíte nikdy zapomenout, že to, co 

učíte, učí VÁS. co promítáte, to VĚŘÍTE. 

Jediné SKUTEČNÉ bezpečí spočívá v promítání pouze Ducha 

svatého, protože když vidíte Jeho jemnost v druhých, vaše 

VLASTNÍ mysl vnímá SÁM SEBE jako zcela neškodného. Jakmile 

to dokáže plně přijmout, NEVIDÍ potřebu SE OCHRÁNIT. Pak jí 

svitne Boží ochrana, která ji ujistí, že je navždy v naprostém 

bezpečí. Dokonale bezpeční jsou zcela neškodní. žehnají, protože 

vědí, že JSOU požehnaní. Bez úzkosti je mysl zcela laskavá, a 

protože PROJEVUJE blahodárnost, JE blahodárná. 

Bezpečnost je ÚPLNÉ ODSTRANĚNÍ ÚTOKU. 

V tomto ohledu není možný žádný kompromis. Učte útok v jakékoli 

formě a 

NAUČILI JSTE SE TO A BUDE VÁS TO BOLET. Přesto vaše 

učení není nesmrtelné a můžete se ho odnaučit tím, že NEbudete 
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VÝUKA IT. Protože nemůžete NEučit, vaše spása spočívá v tom, že 

budete učit přesný opak všeho, čemu věří ego.Tak se naučíte 

pravdu, která vás osvobodí a udrží vás tak, aby se ji ostatní naučili 

od vás.Jediný způsob, jak MÍT MÍR, je UČIT MÍR. Tím, že se ho 

naučíte prostřednictvím projekce, se stane součástí toho, co VÍTE, 

protože nemůžete učit to, co jste oddělili. 

Jen tak můžete získat zpět znalosti, které jste 

zahodili.Myšlenku, kterou Sdílíte, musíte MÍT. Probudí se ve vás 

skrze přesvědčení o učení. Pamatujte, že pokud je učení bytím a 

učení bytím, pak učení je učením. VŠEM, co učíte, se učíte. Učte 

pouze lásce a učte se, že láska je vaše a VY jste láska. 

 
JEDINÁ ODPOVĚĎ  

Pamatujte, že Duch svatý je ODPOVĚĎ, nikoli otázka. Ego mluví 

vždy jako první, protože je rozmarné a NEmyslí to se svým tvůrcem 

dobře. to proto, že se domnívá, a správně, že jeho tvůrce mu může 

kdykoli odejmout svou podporu. Kdyby to s vámi myslelo dobře, 

bylo by rádo, stejně jako bude Duch svatý rád, až vás přivede 

domů a vy už nebudete potřebovat jeho vedení. Ego se nepovažuje 

za vaši SOUČÁST. V tom spočívá jeho hlavní chyba vnímání, 

základ celého jeho myšlenkového systému. 

Když tě Bůh stvořil, učinil tě svou součástí.Proto je útok V 

rámci Království nemožný. Vy jste stvořili ego bez lásky, a proto 

vás nemiluje. Bez lásky byste nemohli zůstat Uvnitř Království, a 

protože Království JE láska, věříte, že jste BEZ ní. to umožňuje egu 

považovat se za oddělené a MIMO svého stvořitele, a tak mluví za 

tu část vaší mysli, která věří, že JSTE odděleni a mimo Boží mysl. 

ego tedy vzneslo první otázku, která kdy byla položena, ale na 

kterou nikdy nemůže odpovědět. Tato otázka zní: "Co jsi ty?". - 

byla počátkem pochybností. 

Ego od té doby nikdy neodpovědělo na ŽÁDNOU otázku, 

ačkoli jich vyvolalo mnoho.Nejvynalézavější aktivity ega nikdy 

neudělaly víc než to, že OBSAHOVALY OTÁZKU, protože vy 

odpověď MÁTE a EGO se vás bojí.Nemůžete pochopit konflikt, 

dokud plně nepochopíte jednu základní skutečnost, která je 
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Ego neví.Duch svatý nemluví jako první, ale VŽDY ODPOVÍDÁ. 

Každý se na Něj někdy obrátil s prosbou o pomoc, ať už tím či 

oním způsobem, A BYL VYSLYŠEN. Protože Duch svatý odpovídá 

opravdově, odpovídá PRO VŠECHNY ČASY, což znamená, že 

každý má odpověď TEĎ. 

Ego nemůže slyšet Ducha svatého, ale věří, že část téže mysli, 

která ho stvořila, je PROTI němu. Vykládá si to jako ospravedlnění 

pro ÚTOK na svého stvořitele. Věří, že nejlepší obranou je útok, a 

CHCE, abyste tomu uvěřili. Pokud tomu neuvěříte, nebudete stát na 

jeho straně, a ego se cítí ve velké nouzi o spojence, i když NE o 

bratry. Když ego vnímá ve vaší mysli něco, co je mu cizí, obrací se 

jako ke svému spojenci na tělo, NE na mysl, protože tělo NENÍ vaší 

součástí. to z něj dělá přítele ega. Je to spojenectví upřímně 

založené na odloučení. Pokud se postavíte na stranu tohoto 

spojenectví, BUDETE se bát, protože se stavíte na stranu 

spojenectví strachu. 

Ego a tělo se spikly PROTI vaší mysli, a protože si ego 

uvědomuje, že jeho "nepřítel" je může oba zničit jen tím, že ví, že 

nejsou jeho součástí, spojí se v útoku společně. To je možná 

nejpodivnější vnímání ze všech, pokud si uvědomíte, o co ve 

skutečnosti jde: Ego, které NENÍ skutečné, se pokouší přesvědčit 

mysl, která JE skutečná, že mysl je jeho vlastním učícím se 

zařízením a že učící se zařízení je skutečnější, než JE. Nikdo se 

zdravým rozumem by tomu MOŽNÁ nemohl věřit a nikdo se 

zdravým rozumem tomu také nevěří. 

Slyšte tedy JEDNU odpověď Ducha Svatého na VŠECHNY 

otázky, které vyvolává ego. Jste Božím dítětem, neocenitelnou 

součástí Jeho království, které stvořil jako svou součást. Nic jiného 

neexistuje a POUZE toto je skutečné. zvolili jste si spánek, v němž 

se vám zdály zlé sny, ale tento spánek není skutečný a Bůh vás 

volá, abyste se probudili. až ho uslyšíte, nezbude z vašeho snu nic, 

protože budete vzhůru. Vaše sny obsahovaly mnoho symbolů ega a 

ty vás zmátly. Bylo to však jen proto, že jste spali A NEVĚDĚLI. až 

se probudíte, uvidíte kolem sebe a v sobě pravdu a už nebudete 

věřit snům, protože pro vás nebudou mít žádnou realitu. 

Království a vše, co jste v něm vytvořili, však bude mít 
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skvělá realita pro vás, protože jsou krásné a pravdivé. V Království 

je naprosto jisté, kde jsi a co jsi.Neexistují žádné pochybnosti, 

protože první otázka nebyla nikdy položena. Poté, co byla konečně 

zcela zodpovězena, NIKDY NEBYLA. Bytí samo žije v Království, 

kde vše žije v Bohu bez pochybností. Čas, který byl ve snu stráven 

kladením otázek, ustoupil stvoření a jeho věčnosti. 

Jste si jisti stejně jako Bůh, protože jste stejně pravdiví jako 

On, ale to, co bylo kdysi ve vašich myslích zcela jisté, se stalo 

pouze SCHOPNOSTÍ jistoty. Zavedení schopností do bytí bylo 

počátkem NEJISTOTY, protože schopnosti jsou potenciály, NE 

úspěchy. vaše schopnosti jsou zcela zbytečné v přítomnosti Božích 

úspěchů a také vašich. Úspěchy jsou výsledky, kterých BYLO 

dosaženo. když jsou dokonalé, schopnosti jsou bezvýznamné. Je 

zvláštní, že dokonalé musí být nyní zdokonaleno. Ve skutečnosti je 

to nemožné. musíte si však uvědomit, že když jste se dostali do 

nemožné situace, věřili jste, že nemožné JE možné. 

Schopnosti je třeba ROZVÍJET, jinak je nemůžete používat.To 

neplatí o ničem, co stvořil Bůh, ale je to nejšetrnější možné řešení 

pro to, co jste stvořili VY. V nemožné situaci můžete své 

schopnosti rozvinout do té míry, že vás z ní mohou VYVÉST. máte 

Návod, jak je rozvíjet, ale nemáte žádného VŮDCE kromě sebe. To 

ponechává VÁM velení nad Královstvím, a to jak s Průvodcem, jak 

ho NAJÍT, tak s prostředky, jak ho UDRŽET. máte vzor, který 

můžete následovat a který vaše velení POSÍLÍ a nikdy ho nijak 

neznehodnotí. zachováváte si tedy ústřední místo ve svém 

vnímaném zotročení, což je skutečnost, která SÁMO o sobě 

dokazuje, že nejste zotročeni. 

Jste v nemožné situaci jen proto, že jste si mysleli, že je 

možné být v nemožné situaci.Byli byste v nemožné situaci, kdyby 

vám Bůh ukázal vaši dokonalost a dokázal vám, že jste se mýlili. 

To by ukázalo, že dokonalí jsou neschopní přivést SOBĚ vědomí 

své dokonalosti, a postavilo by se tak na stranu přesvědčení, že ti, 

kteří mají všechno, potřebují pomoc, a jsou tedy bezmocní. To je 

druh "uvažování", do něhož se zapojuje ego, ale Bůh, který VÍ, že 
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Jeho výtvory jsou dokonalé, neuráží je. To by bylo stejně nemožné 

jako představa ega, že ONA urazila JEHO. 

Proto Duch svatý NIKDY nepřikazuje.Přikazovat znamená 

předpokládat nerovnost, která podle Ducha svatého neexistuje. 

Věrnost předpokladům je zákonem mysli a vše, co Bůh stvořil, je 

věrné jeho zákonům. Věrnost jiným zákonům je však také možná, 

ne proto, že by tyto zákony byly pravdivé, ale proto, že je 

VYTVOŘIL. Co byste získali, kdyby vám Bůh dokázal, že jste 

mysleli šíleně? Může Bůh ztratit svou vlastní jistotu? Často jsme 

uváděli, že to, co učíte, to také JSTE. chtěli byste, aby vás Bůh učil, 

že jste zhřešili? Kdyby konfrontoval vámi vytvořené já s pravdou, 

kterou pro vás stvořil, čeho byste se mohli bát, než že se budete 

bát? Pochyboval bys o svém zdravém rozumu, což je jediná věc, v 

níž můžeš ZKONTROLOVAT zdravý rozum, který ti dal. 

Bůh neučí. Učit znamená naznačovat nedostatek, o kterém 

Bůh ví, že neexistuje. Bůh není konfliktní.Učení směřuje ke změně, 

ale Bůh stvořil pouze neměnné.Oddělení nebylo ztrátou 

dokonalosti, ale selháním v komunikaci.Vznikla drsná a ostrá 

forma komunikace jako hlas ega. Nemohla rozbít Boží klid, ale 

MOHLA rozbít VÁŠ. Bůh ji nevymazal, protože vymýtit ji by 

znamenalo zaútočit na ni. Když byl zpochybňován, nezpochybňoval. 

Pouze dal odpověď. Jeho odpověď je váš Učitel. 

I. "Mít, dát vše všem" 

Jako každý dobrý učitel toho Duch svatý ví víc než ty TEĎ, ale učí 

tě jen proto, aby tě učinil ROVNÝM s Ním. Je to proto, že jste již 

dříve učili špatně, protože jste uvěřili tomu, co nebylo pravdivé. 

NEVĚŘILI JSTE VE SVOU VLASTNÍ DOKONALOST. 

Mohl by vás Bůh poučit, že jste si rozdělili mysl, když zná vaši 

mysl jen jako celek? Co Bůh VÍ, je to, že Jeho komunikační kanály 

pro Něj nejsou otevřené, takže nemůže předávat svou radost a 

vědět, že Jeho děti jsou zcela radostné. to je neustálý proces, ne v 

čase, ale ve věčnosti. Boží rozšiřování navenek, i když ne Jeho 

úplnost, je blokováno, když s Ním Synové nekomunikují jako 

jeden celek. Proto si myslel: "Mé Děti spí a musí být probuzeny." 

A tak se stalo. 

Jak můžete děti probudit lépe a laskavěji, než tím. 
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jemný hlas, který je nebude děsit, ale jen jim připomene, že noc 

skončila a přišlo Světlo? Neinformujete je, že noční můry, které je 

tak děsily, nebyly skutečné, protože děti VĚŘÍ v kouzla. Pouze je 

ujistíte, že TEĎ jsou v bezpečí. pak je naučíte ROZLIŠOVAT rozdíl 

mezi spánkem a bděním, aby pochopily, že se snů nemusí bát. když 

pak přijdou zlé sny, budou samy volat Světlo, aby je rozehnalo. 

Moudrý učitel učí přístupem, NE vyhýbáním se. Nezdůrazňuje 

ani tak to, čemu se musíte vyhnout, abyste unikli újmě, jako to, co 

se musíte naučit, abyste měli radost.To platí i pro učitele tohoto 

světa. Uvažte, jaký zmatek by zažilo dítě, kdyby mu někdo řekl: 

"Nedělej TOHLE, protože by ti to mohlo ublížit a způsobit ti to 

nebezpečí, ale když uděláš TOHLE, unikneš újmě a budeš v 

bezpečí, a pak se nebudeš bát." To vše by se dalo zahrnout do 

pouhých tří slov: "Dělej JEN TOHLE!" Toto jednoduché tvrzení je 

naprosto jasné, snadno pochopitelné a velmi snadno 

zapamatovatelné. 

Duch svatý NIKDY nevyčísluje chyby, protože děti neděsí, a 

ti, kterým chybí moudrost, JSOU děti.Přesto VŽDY odpovídá na 

jejich volání a jeho spolehlivost je činí jistějšími. Děti si NEpletou 

fantazii a skutečnost a JSOU vyděšené, protože neznají rozdíl. duch 

svatý mezi sny NEROZLIŠUJE. Pouze je rozptyluje. Jeho světlo je 

VŽDY výzvou k probuzení, ať už se vám zdálo cokoli. Ve snech 

neleží nic trvalého a Duch Svatý, zářící Světlem od samotného Boha, 

mluví jen pro to, co trvá navždy. 

Až vaše tělo, vaše ego a vaše sny zmizí, poznáte, že VY 

budete trvat navždy. Mnozí si myslí, že toho lze dosáhnout smrtí, 

ale smrtí se nedosáhne NIC, protože smrt JE nic. VŠEHO se 

dosahuje životem a život je z mysli a V mysli. Tělo nežije ani 

neumírá, protože nemůže pojmout vás, kteří JSTE životem. Pokud 

sdílíme stejnou mysl, můžete překonat smrt, PROTOŽE JÁ JSEM 

TO UDĚLAL. Smrt je pokus o řešení konfliktu tím, že vůbec 

nechcete. Stejně jako každé jiné nemožné řešení, o které se ego 

pokouší, NEBUDE FUNGOVAT. 

Bůh nestvořil tělo, protože je zničitelné, a 
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tedy ne z Království. Tělo je symbolem toho, co si MYSLÍTE, že 

jste. Je to zjevně oddělovací zařízení, a proto neexistuje. Duch 

Svatý jako vždy bere to, co jste si vytvořili, a převádí to do 

učebního zařízení PRO vás. Opět jako vždy převádí to, co ego 

používá jako argument PRO oddělení, na důkaz PROTI němu. 

Jestliže mysl může léčit tělo, ale tělo nemůže léčit mysl, pak musí 

být mysl SILNĚJŠÍ. Každý zázrak to dokazuje. 

Řekli jsme, že Duch svatý je MOTIVACÍ pro zázraky. Je to 

proto, že vám vždy říká, že JEN mysl je skutečná, protože JEN 

mysl MŮŽE BÝT SDÍLENA. tělo JE oddělené, a proto nemůže být 

vaší součástí. Být jednou myslí JE smysluplné, ale být jedním 

TĚLEM je nesmyslné. Podle zákonů mysli je tedy TĚLO 

nesmyslné. pro Ducha Svatého NEEXISTUJE ŘÁD ROZDÍLŮ V 

ZÁZRACÍCH. To je FAMILIÁRNÍ 

vám to už stačilo, ale ještě se to nestalo uvěřitelným. Proto jí 

nerozumíte a nemůžete ji POUŽÍT. 

Máme toho příliš mnoho na práci pro Království, než 

abychom si tento zásadní koncept nechali uniknout. Je to skutečný 

základní kámen myšlenkového systému, který učím a který chci, 

abyste učili i VY. bez víry v něj nemůžete dělat zázraky, protože je 

to víra v dokonalou rovnost. Rovnocenným Synům Božím lze 

nabídnout pouze jeden rovnocenný dar, a tím je ÚPLNÉ VÁŽENÍ. 

Nic víc a nic méně. Bez rozsahu je pořadí obtížnosti bezvýznamné a 

v tom, co si navzájem nabízíte, nesmí BÝT žádný rozsah. 

Duch svatý, který vede k Bohu, převádí komunikaci na bytí, 

stejně jako nakonec převádí vnímání na poznání. Ego používá tělo k 

útoku, k potěšení a k pýše. Šílenství tohoto vnímání z něj činí 

vskutku děsivou záležitost. Duch svatý vnímá tělo POUZE jako 

prostředek KOMUNIKACE, a protože komunikace je sdílení, stává 

se společenstvím. Můžete namítnout, že strach stejně jako láska 

mohou být sdělovány, a proto mohou být sdíleny. to však není tak 

reálné, jak to zní. ti, kdo sdělují strach, podporují útok a útok vždy 

komunikaci přerušuje a znemožňuje. 

Ega se spojují v dočasné věrnosti, ale vždy pro 

CO MŮŽE KAŽDÝ Z NICH ZÍSKAT SAMOSTATNĚ. Duch svatý 
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sděluje pouze to, co každý může dát všem. Nikdy si nic nebere zpět, 

protože chce, abyste si to nechali. Proto Jeho učení začíná lekcí: 

"Mít, dát vše všem" 

Jedná se o velmi předběžný krok, který musíte učinit pouze vy 

sami. Není ani nutné, abyste tento krok sami DOKONČILI, ale JE 

nutné, abyste se tímto směrem obrátili. Tím, že jste se rozhodli jít 

tímto směrem, stavíte SOBĚ do čela cesty, na níž musíte zůstat jen 

a jen vy. 

Tento krok ZJEVNĚ konflikt spíše prohlubuje, než aby ho 

řešil, protože je to ZAČÁTEČNÍ krok k tomu, abyste obrátili své 

vnímání a převrátili ho na pravou stranu. To je v rozporu s 

převráceným vnímáním, které jste dosud neopustili, jinak by 

změna směru nebyla nutná. Někteří lidé zůstávají u tohoto kroku 

velmi dlouho a prožívají VELMI ostrý konflikt. V tomto bodě se 

mnozí snaží konflikt přijmout, místo aby učinili další krok k jeho 

vyřešení. Poté, co učinili první krok, jim však BUDE pomoženo. 

Jakmile se rozhodnou pro to, co sami nedokážou dokončit, už 

NEJSOU sami. 

II. "Chcete-li mít mír, naučte se ho" 

Všichni odloučení mají základní strach z odplaty a opuštění.Je to 

proto, že VĚŘÍ v útok a odmítnutí, takže to vnímají, učí a UČÍ se to. 

Tyto šílené představy jsou zjevně výsledkem jejich vlastní 

odloučenosti a projekce. co učíte, to jste, ale je zcela zřejmé, že 

můžete učit špatně, a tedy UČIT SE ŠPATNĚ. Mnozí si mysleli, že 

na ně útočím, i když bylo zcela zřejmé, že tomu tak není. Šílený 

žák se učí podivné věci. 

Musíte si uvědomit, že když nějaký myšlenkový systém 

nesdílíte, oslabujete ho. Ti, kteří v něj VĚŘÍ, to proto vnímají jako 

útok na NĚ. Je to proto, že každý se ztotožňuje se svým 

myšlenkovým systémem a KAŽDÝ myšlenkový systém se 

soustřeďuje na to, CO VĚŘÍTE, ŽE JSTE. Je-li středem 

myšlenkového systému pravda, vystupuje z něj pouze pravda. Je-li 

však jeho středem lež, vychází z něj pouze OŠKLIVOST. Všechno 

dobré 
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Učitelé si uvědomují, že pouze zásadní změna je trvalá, ale 

nezačínají na této úrovni. Posilování MOTIVACE ke změně je 

jejich prvořadým cílem. Je to také jejich poslední a konečný cíl. 

Zvýšení motivace ke změně u žáka je vše, co učitel NEMUSÍ 

udělat, aby zajistil změnu.Je to proto, že změna motivace JE 

změnou mysli, a to nevyhnutelně povede k zásadní změně, protože 

mysl JE zásadní.Prvním krokem v procesu zvratu nebo zrušení je 

tedy zrušení konceptu DOSTÁVÁNÍ. První lekce Ducha svatého 

proto zněla: "Mít, dát všechno všem." V souladu s tím je třeba se 

naučit, že je třeba dát všechno všem. Řekli jsme, že to je způsobilé 

dočasně zvýšit konflikt, a nyní to můžeme ještě více objasnit. 

V tomto okamžiku ještě není vnímána rovnost "mít" a "být". 

Dokud se tak nestane, jeví se "mít" jako PROTIJEDNOTA 

"být".Proto první lekce VYPADÁ, že obsahuje rozpor, protože se ji 

učí ROZPORNÁ MYSL. To MŮŽE znamenat rozporuplnou 

motivaci, a proto se lekci zatím NELZE důsledně naučit. Dále si 

mysl učícího se promítá svůj vlastní rozkol, a proto NEVNÍMÁ 

konzistentní mysl u druhých, což ho činí podezřívavým vůči 

JEJICH motivaci. To je skutečný důvod, proč je v mnoha ohledech 

nejtěžší naučit se první lekci. Žák, který si stále silně uvědomuje 

ego v sobě a reaguje především na ego v druhých, se učí reagovat 

na obojí, jako by to, čemu věří, NEBYLO pravda. 

Ego jako vždy vnímá první lekci jako šílenou. Je to vlastně 

jeho jediná alternativa, protože ta druhá, která by pro něj byla 

mnohem méně přijatelná, by zřejmě byla, že TO je šílené. Soud ega 

je tedy předurčen tím, co JE, i když ne o nic víc než jakýkoli jiný 

produkt myšlení. K zásadní změně stejně dojde až se změnou 

myšlení V MYŠLENÍ. Mezitím stále jasnější Hlas Ducha Svatého 

znemožňuje, aby mu žák NEnaslouchal. Po určitou dobu tedy 

PŘIJÍMÁ protichůdná sdělení A PŘIJÍMÁ OBOJÍ. to je klasická 

"dvojí vazba" v komunikaci. 

Cestou ven z konfliktu mezi dvěma protichůdnými 

myšlenkovými systémy je jednoznačně VYBRAT SI JEDEN a 

ZRUŠIT DRUHÝ. Pokud se ztotožňujete se svým myšlenkovým 

systémem, a tomu nemůžete uniknout, a pokud přijmete dva 

myšlenkové systémy, které jsou 
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v ÚPLNÉM nesouhlasu, klid v duši JE nemožný. Pokud UČÍTE 

obojí, což jistě budete dělat, dokud budete obojí PŘIJÍMAT, učíte 

konflikt a UČÍTE se ho.Přesto chcete mír, jinak byste nevolali Hlas 

pro mír, aby vám pomohl. Jeho VÝUKA není šílená, šílený je 

KONFLIKT. 

Mezi zdravým rozumem a šílenstvím nemůže být žádný 

rozpor. Jen jedno je pravdivé, a proto je jen jedno z nich 

SKUTEČNÉ. Ego se vás snaží přesvědčit, že je na VÁS, abyste se 

rozhodli, který hlas je pravdivý, ale Duch svatý vás učí, že pravdu 

stvořil Bůh a VAŠE rozhodnutí ji NEMŮŽE změnit. Jakmile si 

začnete uvědomovat tichou moc Hlasu Ducha Svatého A JEHO 

DOKONALOU SOUHLASNOST, MUSÍ vám dojít, že se snažíte 

zrušit rozhodnutí, které bylo učiněno neodvolatelně PRO vás. Proto 

jsme již dříve naznačili, že vám pomůže, když si připomenete, abyste 

dovolili Duchu Svatému rozhodnout za Boha za VÁS. 

Nežádá se po vás, abyste dělali šílená rozhodnutí, i když si to 

můžete MYSLET. Šílené však MUSÍ být přesvědčení, že je na vás, 

abyste rozhodovali o tom, jaké jsou Boží výtvory. Duch Svatý 

vnímá konflikt přesně takový, jaký je. Proto je jeho druhá lekce 

následující: 

"Mít mír, učit se míru, abyste se ho naučili" 

To je stále ještě předběžný krok, protože "mít" a "být" stále ještě 

nejsou ztotožněny. Je však pokročilejší než první krok, který je ve 

skutečnosti pouze myšlenkovým OBRATEM. Druhým krokem je 

pozitivní potvrzení toho, CO CHCETE. To je tedy krok směrem 

VEN z konfliktu, protože to znamená, že byly zváženy alternativy 

a vybrána JEDNA z nich jako VĚTŠÍ. 

Nicméně hodnocení "více žádoucí" stále znamená, že žádoucí 

má STUPNĚ.Proto, i když je tento krok pro konečné rozhodnutí 

zásadní, není zjevně konečný. V tomto bodě je zřejmé, že 

neexistence pořadí obtížnosti u zázraků ještě nebyla přijata, 

protože nic není obtížné, co je CELKOVĚ žádoucí. Chtít zcela 

znamená STVOŘIT, a tvoření NEMŮŽE být obtížné, pokud vás Bůh 

sám stvořil JAKO stvořitele. druhý krok je tedy stále ještě vnímání, 

i když je to obrovský krok k jednotnému vnímání, které je 

paralelní s Božím poznáním. 
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Když uděláte tento krok a UDRŽÍTE SE TOHOTO SMĚRU, 

budete se posouvat směrem ke středu svého myšlenkového 

systému, kde dojde k ZÁKLADNÍ změně. S tímto krokem teprve 

začínáte, ale na tuto cestu jste se vydali tím, že jste si uvědomili, že 

je možná JEN JEDINÁ CESTA. zatím si to neuvědomujete důsledně, 

a tak je váš pokrok přerušovaný, ale druhý krok je snazší než 

první, protože následuje. Už to, že jste TO přijali, je důkazem 

vašeho rostoucího vědomí, že vás Duch svatý povede dál. 

III. "Buďte bdělí jen kvůli Bohu a jeho království" 

Pro své vlastní spasení musíte být kritičtí, protože vaše spasení JE 

rozhodující pro celé Synovství. Již dříve jsme řekli, že Duch svatý 

hodnotí a MUSÍ hodnotit. Jeho hodnocení se však nevztahuje NA 

vás, jinak byste se o něj podělili. Ve VAŠÍ mysli, a POUZE ve vaší 

mysli, třídí pravdivé od falešného a učí vás posuzovat každou 

myšlenku, kterou do své mysli vpustíte, ve světle toho, co do ní 

Bůh VLOŽIL. Cokoli, co je V SOULADU s tímto světlem, si 

ponechá, aby ve VÁS posílil Království. Co je ČÁSTEČNĚ v 

souladu s pravdou, přijímá a očišťuje. Co je však zcela MIMO 

SOUHLAS, to odmítá tím, že soudí PROTI. tak udržuje Království 

dokonale konzistentní a dokonale jednotné. 

Musíte si však uvědomit, že to, co Duch svatý odmítá, ego 

PŘIJÍMÁ. Je to proto, že se zásadně neshodují ve všem, protože se 

zásadně neshodují v tom, CO JSTE. Názory ega na tuto zásadní 

otázku se liší, a proto podporuje různé nálady. Duch Svatý se v 

tomto bodě NIKDY neliší, a proto JEDINÁ nálada, kterou vyvolává, 

je radost. Chrání ji tím, že odmítá vše, co radost NEPODPORUJE, a 

tak vás jedině On může udržet zcela radostné. 

Duch svatý neučí vaši mysl kritizovat jiné mysli, protože 

nechce, abyste učili omyly a sami se jim učili. Těžko by byl 

důsledný, kdyby vám dovolil VYTVOŘIT to, čemu se musíte naučit 

VYHÝBAT. V mysli MYSLÍCÍHO tedy JE soudný, ale jen proto, 

aby mysl sjednotil a ta mohla vnímat BEZ posuzování. To 

umožňuje mysli UČIT SE BEZ posuzování a 
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proto se naučit BÝT bez posuzování. Zrušení je nutné pouze ve 

VAŠÍ mysli, abyste nemohli projektovat falešně. Bůh sám stanovil, 

co můžete projektovat s naprostým bezpečím. Třetí lekce Ducha 

svatého tedy zní: 

"Buďte bdělí pouze pro Boha a JEHO království" 

Je to významný krok k ZÁKLADNÍ změně.Přesto je to stále 

lekce myšlenkového obratu, protože to znamená, že existuje něco, 

před čím je třeba být ostražitý. Pokročila daleko od první lekce, 

která byla PŘEDEVŠÍM obrácením, a také od druhé, která byla v 

podstatě identifikací toho, co je VÍCE žádoucí. TENTO krok, který 

vyplývá z druhé lekce, stejně jako druhá lekce vyplývá z první, 

zdůrazňuje DICHOTOMII mezi žádoucím a nežádoucím. Činí 

proto nevyhnutelnou ULTIMÁTNÍ volbu. 

Zatímco první krok zřejmě konflikty ZVYŠUJE a druhý krok 

je do jisté míry stále zahrnuje, tento krok vyžaduje DŮSLEDNÝ 

ÚSILÍ PROTI NĚMU. Již jsme si řekli, že můžete být stejně 

ostražití PROTI egu jako PRO něj. Tato lekce vás učí nejen to, že 

MŮŽETE být, ale že MUSÍTE být. Nezajímá se o pořadí obtížnosti, 

ale o JASNOU PRIORITU PRO BDELOST. Tento krok je 

jednoznačný v tom, že učí, že nesmí existovat žádné výjimky, ačkoli 

nepopírá, že se objeví pokušení výjimky UDĚLAT. Zde se tedy 

vyžaduje vaše důslednost PŘES chaos. Chaos a důslednost však 

NEMOHOU dlouho koexistovat, protože se vzájemně vylučují. 

Dokud se však musíte mít před čímkoli na pozoru, neuznáváte 

tuto vzájemnou výlučnost a držíte se přesvědčení, že si můžete 

VYBRAT JEDNO Z JEDNOHO. Tím, že vás Duch Svatý učí, CO si 

máte vybrat, vás nakonec bude moci naučit, že si NEMUSÍTE 

VŮBEC VYBRAT. To konečně osvobodí vaši vůli OD volby a 

nasměruje ji ke tvoření V rámci Království. Volba skrze Ducha 

Svatého vás povede KE Království. tvoříte tím, čím JSTE, ale to se 

musíte naučit. Způsob, jak se to naučit, je obsažen ve třetím kroku, 

který spojuje lekce naznačené v ostatních a jde nad jejich rámec 

směrem ke skutečné integraci. 



BUĎTE BDĚLÍ POUZE PRO BOHA A JEHO 

KRÁLOVSTVÍ 

139 

 

 

 
 

Pokud si dovolíte mít ve své mysli POUZE to, co tam vložil 

Bůh, uznáváte svou mysl tak, jak ji Bůh stvořil. Proto ji přijímáte 

TAKOVOU, JAKÁ JE. Protože JE celistvá, učíte se pokoji, 

PROTOŽE v něj věříte." Poslední krok za vás ještě udělá Bůh, ale 

třetím krokem vás Duch svatý pro Boha PŘIPRAVIL. Připravuje vás 

na převedení mít do bytí samotnou podstatou kroků, které s Ním 

musíte učinit. 

Nejprve se naučíte, že mít spočívá v DÁVÁNÍ, a ne v získávání. 

Dále se naučíte, že se učíte tomu, co UČÍTE, a že se CHCETE UČIT 

POKOJI.To je PODMÍNKOU pro ztotožnění se s Královstvím, 

protože je to podmínkou Království. Uvěřili jste, že jste BEZ 

Království, a proto jste se z něj ve své víře vyloučili. Proto je 

nezbytné vás naučit, že musíte být ZAČLENĚNI a že VÍRA, že 

NEJSTE, je JEDINÁ věc, kterou musíte vyloučit. 

Třetím krokem je tedy OCHRANA vaší mysli, která vám 

umožní ztotožnit se POUZE se středem, kam Bůh umístil oltář pro 

sebe. Již jsme řekli, že oltáře jsou víra, ale Bůh a Jeho stvoření 

jsou NAD vírou, protože jsou mimo pochybnost. Hlas pro Boha 

mluví pouze pro VÍRU mimo pochybnosti, která je přípravou na 

BYTÍ bez otázek. Dokud je víra v Boha a Jeho království napadána 

JAKÝMIKOLIV pochybnostmi ve vaší mysli, NENÍ vám Jeho 

dokonalé uskutečnění zřejmé. Proto musíte být bdělí NA BOŽÍ 

STRANĚ. Ego mluví PROTI Jeho stvoření, a proto POCHYBUJE. 

Dokud plně neuvěříte, nemůžete překročit hranice víry. 

Transfer, který JE rozšířením, je měřítkem učení, protože je 

jeho MĚŘITELNÝM VÝSLEDKEM. To však neznamená, že to, na 

co se přenáší, je měřitelné. Naopak, pokud se nepřenáší na celé 

Synovství, které je neměřitelné, protože bylo stvořeno 

Neměřitelným, samotné učení MUSÍ být neúplné. Učit celé 

Synovství BEZ VÝHRADY dokazuje, že VNÍMÁTE jeho celistvost 

a naučili jste se, že JE jedno. Nyní musíte být ostražití, abyste ve 

své mysli UDRŽELI její jednotu, protože pokud do ní necháte 

vstoupit pochybnosti, ztratíte vědomí její celistvosti a nebudete 

schopni ji učit. 
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Celistvost Království nezávisí na vašem vnímání, ale na vašem 

VĚDOMÍ jeho celistvosti ano. Je to pouze vaše vědomí, které 

POTŘEBUJE ochranu, protože vaše bytí nemůže být 

napadeno.Skutečný pocit bytí však NEMŮŽE být váš, dokud 

pochybujete o tom, co JSTE. PROTO JE BDĚLOST NEZBYTNÁ. 

Pochybnosti o bytí se nesmí dostat do vaší mysli, jinak 

NEMŮŽETE s jistotou vědět, co jste. Jistota je pro vás od Boha. 

Bdělost není nutná pro pravdu, ale JE nutná proti ILUZI. 

Pravda je BEZ iluzí, a proto je v Království. Všechno MIMO 

Království JE iluze, ale vy se musíte naučit přijímat pravdu, 

protože jste ji zahodili, a proto jste se viděli, JAKO BYSTE BYLI 

BEZ NÍ. Tím, že jste si vytvořili jiné Království, které jste si 

VÁŽILI, jste ve své mysli neudrželi POUZE Království boží, a tak 

jste část své mysli umístili MIMO něj. to, co jste si vytvořili, tak 

rozdělilo vaši vůli a dalo vám nemocnou mysl, která se MUSÍ 

uzdravit. vaše bdělost PROTI této nemoci JE cestou k jejímu 

uzdravení. Jakmile je vaše mysl uzdravena, vyzařuje zdraví, a tím 

UČÍ uzdravování. To tě ustanovuje učitelem, který učí jako já. 

bdělost byla vyžadována ode mne stejně jako od tebe, ale pamatuj, 

že ti, kdo chtějí učit totéž, se musí shodnout na tom, čemu věří. 

Třetí krok je tedy vyjádřením toho, čemu CHCEŠ věřit, a 

zahrnuje ochotu ZŘÍCI SE VŠEHO OSTATNÍHO.Řekl jsem ti, že jsi 

právě začal druhý krok, ale také jsem ti řekl, že třetí krok následuje 

po něm.Duch svatý ti umožní pokračovat, pokud ho budeš 

následovat. Tvá bdělost je znamením, že CHCEŠ, aby tě vedl. 

bdělost sice vyžaduje úsilí, ale jen proto, aby tě naučila, že úsilí JE 

zbytečné. Vynaložili jste velké úsilí, abyste zachovali to, co jste si 

vytvořili, PROTOŽE to nebyla pravda. Proto nyní musíte své úsilí 

obrátit PROTI tomu. Jedině to může zrušit POTŘEBU úsilí a 

vyvolat BYTÍ, které máte i JSTE. TOTO poznání je zcela BEZ úsilí, 

protože je již pravdivé a nepotřebuje žádnou ochranu. Je v 

dokonalém Božím bezpečí. Proto je začlenění úplné a stvoření je 

bez hranic. 
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Důslednost Království 

 
Tvůrčí síla Boha i jeho stvoření je neomezená, ale nejsou ve 

vzájemném vztahu. Vy s Bohem plně komunikujete, stejně jako 

On s vámi. jedná se o nepřetržitý proces, na němž se podílíte, a 

PROTOŽE se na něm podílíte, jste inspirováni tvořit JAKO Bůh. ve 

stvoření však nejste ve vzájemném vztahu s Bohem, neboť On 

stvořil VÁS, ale Vy jste ho nestvořili. již jsme řekli, že pouze v 

tomto ohledu se vaše tvůrčí síla liší od Jeho. I v tomto světě existuje 

paralela. Rodiče rodí děti, ale děti nerodí rodiče. Rodí však SVÉ 

děti, a tedy rodí TAK, jako rodiče. 

Kdybys stvořil Boha a on stvořil tebe, Království by nemohlo 
být. 

zvyšovat prostřednictvím vlastního tvůrčího myšlení. Stvoření by 

tedy bylo omezené a vy byste nebyli spolutvůrci Boha. Tak jako 

Boží tvůrčí myšlenka vychází od Boha k vám, musí i vaše tvůrčí 

myšlenka vycházet od vás k VAŠIM výtvorům. Jedině tak se může 

veškerá tvůrčí síla rozšířit směrem ven. Boží výtvory nejsou vaše. 

Ale ty vaše jsou PODOBNÉ Jeho. ON stvořil Synovství a vy ho 

ZVEŘEJŇUJETE. máte moc PŘIDÁVAT ke Království, ale ne 

přidávat ke STVOŘITELI Království. Tuto moc si přivlastníte, když 

začnete bdít pouze nad Bohem a Jeho Královstvím. PODLE 
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PŘIJMUTÍM této moci za svou jste se naučili být tím, čím jste. 

Vaše výtvory patří k vám, stejně jako vy patříte k Bohu.Jste 

součástí Boha, stejně jako jsou vaši synové součástí jeho synů. 

Tvořit znamená milovat. Láska se rozšiřuje navenek jednoduše 

proto, že ji nelze zadržet. Jelikož je neomezená, NEMŮŽE SE 

ZASTAVIT. Tvoří věčně, ale ne v čase. Boží výtvory byly vždy, 

protože ON byl vždy. VAŠE výtvory vždy byly, protože můžete 

tvořit jen tak, jak tvoří Bůh. Věčnost je vaše, protože On vás 

stvořil věčné. 

 
VYJEDNÁVÁNÍ VERSUS LÉČENÍ 

Ego vyžaduje vzájemná práva, protože je spíše soutěživé než 

milující. Je vždy ochotné uzavřít "dohodu", ale nedokáže pochopit, 

že být LÍBIVÝ druhému znamená, že žádná dohoda není možná. 

Chcete-li získat, musíte dávat, ne smlouvat. Smlouvat znamená 

omezovat dávání, a to není Boží vůle. Chtít s Bohem znamená 

tvořit jako On. Bůh své dary nijak neomezuje. VY jste Jeho dary, a 

proto vaše dary musí být jako Jeho. vaše dary Království musí být 

jako Jeho dary vám. 

Dával jsem Království POUZE lásku, protože jsem věřil, že to 

je to, čím jsem.To, čemu věříte, že jste, určuje vaše dary, a jestliže 

vás Bůh stvořil tak, že se rozšířil JAKO vy, můžete se rozšířit 

pouze TAK, jak to udělal On. Jen radost se zvětšuje navždy, 

protože radost a věčnost jsou neoddělitelné. Bůh se rozšiřuje 

navenek za hranice a za hranice času a vy, kteří jste s Ním 

spolutvůrci, rozšiřujete Jeho království navždy a za hranice. 

Věčnost je nesmazatelnou pečetí stvoření. věční jsou v míru a 

radosti navždy. 

Myslet jako Bůh znamená sdílet Jeho JISTOTU o tom, co jste, 

a tvořit jako On znamená sdílet dokonalou Lásku, kterou s vámi 

sdílí. K tomu vás vede Duch svatý, aby vaše radost byla úplná, 

protože Boží království je úplné. Řekli jsme, že poslední krok při 

znovuprobuzení poznání dělá Bůh. je to pravda, ale těžko se to 

vysvětluje slovy, protože slova jsou symboly a nic, co je pravdivé, 

se NEMUSÍ vysvětlovat. Duch svatý má však za úkol převést 

neužitečné na neužitečné, nesmyslné na smysluplné a dočasné na 

nadčasové. MŮŽE vám tedy o tomto posledním kroku něco říci, 
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Ačkoli toto musíte znát sami, protože díky němu víte, co jste.To JE 

vaše bytí. 

Bůh nedělá kroky, protože jeho úspěchy nejsou postupné. 

Neučí, protože jeho výtvory jsou neměnné. Nedělá nic 

POSLEDNÍHO, protože stvořil PRVNÍ a PRO VĚKY. Je třeba si 

uvědomit, že slovo "první", které se na Něj vztahuje, NENÍ časový 

pojem. On je první v tom smyslu, že je první v samotné Svaté 

Trojici. On je Prvním Stvořitelem, protože stvořil své 

spolustvořitele. PROTOŽE tak učinil, čas se nevztahuje ani na Něj, 

ani na to, co stvořil. "Poslední krok", který Bůh učiní, tedy platil na 

počátku, platí nyní a bude platit navždy. 

To, co je nadčasové, existuje VŽDY, protože jeho BYTÍ je věčně 

neměnné. Nemění se zvětšováním, protože bylo navždy stvořeno, 

ABY se zvětšovalo. Pokud to vnímáte tak, že se to nezvětšuje, 

nevíte, co to JE, a nevíte ani, kdo to stvořil, ani kdo to je. Bůh vám 

to NEODHALUJE, protože to nikdy nebylo skryto. Jeho Světlo 

nebylo nikdy zastřeno, protože je Jeho Vůlí ho SDÍLET. Jak může 

být to, co je plně sdíleno, zatajeno a POTOM zjeveno? 

Léčit je jediný druh myšlení na tomto světě, který se podobá 

Boží myšlence a díky společným prvkům se na ni může přenést. 

Když se bratr vnímá jako nemocný, vnímá se jako NE CELÝ, a 

proto POTŘEBNÝ. Pokud ho takto vnímáte i vy, vnímáte ho, jako 

by byl nepřítomný v Království nebo od něj oddělený, čímž se 

samotné Království stává pro OBĚ strany nejasným. Nemoc a 

odloučení nejsou od Boha, ale Království ano. Pokud zastíráte 

Království, vnímáte to, co NENÍ OD BOHA. 

 

ZÁKONY MYSLI 

Uzdravit tedy znamená napravit vnímání svého bratra A sebe sama 

tím, že s ním budete sdílet Ducha svatého. Tím se oba ocitnete v 

Království a obnovíte jeho celistvost ve svých myslích.To je obdoba 

stvoření, protože se Sjednocuje ZVÝŠENÍM a INTEGRUJE 

ROZŠÍŘENÍM. V co promítáte, tomu věříte. To je neměnný zákon 

mysli v tomto světě i v Království. Jeho obsah je však v tomto 

světě jiný, protože myšlenky, které řídí, jsou zcela odlišné od 

myšlenek v Království. Zákony 
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musí být přizpůsobeny okolnostem, mají-li udržet pořádek. 

Vynikající vlastností zákonů mysli, jak fungují v tomto světě, 

je, že jejich dodržováním - a ujišťuji vás, že je MUSÍTE dodržovat 

- můžete dospět k diametrálně odlišným výsledkům.Je to proto, že 

zákony se přizpůsobily okolnostem tohoto světa, v němž se věří v 

diametrálně odlišné výsledky. Zákony mysli řídí myšlenky, a vy 

tak reagujete na dva protichůdné hlasy. slyšeli jste mnoho 

argumentů ve prospěch "svobod", které by skutečně byly 

svobodou, kdyby se člověk nerozhodl za ně BOJOVAT. proto 

vnímají "svobody" jako mnohé, místo jako jednu. přesto je argument, 

který je základem obhajoby svobody, naprosto platný. Protože je 

pravdivý, nemělo by se za něj BOJOVAT, ale MĚLO by se stát na 

jeho straně. 

Ti, kdo jsou proti svobodě, věří, že jim její výsledek ublíží, 

což nemůže být pravda. Ale ti, kdo jsou PRO svobodu, i když se 

mýlí v tom, jak ji bránit, stojí na straně jediné věci na tomto světě, 

která JE pravdivá. Kdykoli si někdo dokáže spravedlivě 

vyslechnout obě strany JAKÉKOLI otázky, rozhodne se správně. Je 

to proto, že MÁ odpověď. Konflikt se může ZJEVIT jako 

mezilidský, ale MUSÍ být nejprve vnitroosobní. 

Termín "intrapersonální" je termín ega, protože "osobní" 

znamená "JEDNÉ osoby", nikoliv ostatních. "Interpersonální" má 

podobnou chybu v tom, že odkazuje na něco, co existuje mezi 

různými nebo ODDĚLENÝMI lidmi. Když jsme předtím hovořili o 

mimořádně OSOBNÍ povaze zjevení, ihned jsme po tomto tvrzení 

následovali popisem nevyhnutelných důsledků zjevení ve smyslu 

SDÍLENÍ. člověk sám sebe chápe jako odděleného z velké části 

proto, že vnímá SÁM SEBE jako ohraničeného tělem. To lze 

překonat jedině tehdy, když se vnímá jako MYSL. Pak může 

svobodně používat pojmy jako "intramentální" a "intermentální", 

aniž by je vnímal jako rozdílné nebo protichůdné, protože mysli 

MOHOU být v dokonalém souladu. 

Mimo Království je zákon, který v něm převládá, přizpůsoben 

tomu, "co promítáš, to VĚŘÍŠ".To je jeho UČEBNÍ forma, protože 

mimo Království je učení povinné, protože podstatné je 

UČENÍ.Tato forma zákona jasně naznačuje, že se budete učit, co 

jste VY, z toho, co jste promítli na druhé, 
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a proto věří, že jsou. V Království neexistuje žádné učení NEBO 

učení, protože neexistuje žádná VÍRA. Existuje pouze JISTOTA. 

Bůh a Jeho Synové v jistotě bytí VĚDÍ, že to, co si promítáte, tím 

také JSTE. tato forma zákona není vůbec přizpůsobena, neboť je 

zákonem stvoření. Bůh sám stvořil zákon tím, že jím tvořil. A Jeho 

Synové, kteří tvoří jako On, se jím ochotně řídí, protože vědí, že na 

něm závisí růst Království, stejně jako na jejich vlastním stvoření. 

Mají-li být zákony užitečné, musí být sdělovány. V podstatě 

musí být PŘEKLÁDÁNY těm, kteří mluví jiným jazykem. Nicméně 

dobrý překladatel, i když musí měnit formu toho, co překládá, 

NIKDY nemění význam. Ve skutečnosti je celým jeho cílem změnit 

formu TAK, aby byl zachován původní význam. Duch svatý je 

PŘEKLADATELEM Božích zákonů pro ty, kteří jim nerozumějí. 

sami byste to nedokázali, protože rozporuplné mysli NEMOHOU 

být věrné jednomu významu, a proto změní význam, aby zachovaly 

formu. 

Účelem Ducha svatého při překladu je přirozeně PŘESNĚ 

opačný záměr. Překládá pouze proto, aby zachoval původní 

význam ve VŠECH ohledech a ve VŠECH jazycích. Proto se staví 

proti rozdílům ve formě jako významovým a vždy zdůrazňuje, že 

na TĚCHTO ROZDÍLECH NEZÁLEŽÍ. význam Jeho poselství je 

VŽDY stejný a záleží pouze na významu. Boží zákon stvoření v 

dokonalé formě nezahrnuje POUŽITÍ pravdy k přesvědčování Jeho 

synů O pravdě. VYUŽITÍ pravdy, které JE Zákonem Království, 

spočívá pouze na poznání toho, co pravda JE. to je vaše dědictví a 

nevyžaduje žádné učení, ale když jste se VYDĚDILI, STALI jste se 

učedníky. 

Nikdo nezpochybňuje úzkou souvislost učení a paměti. Učení 

je nemožné BEZ paměti, protože nemůže být konzistentní, pokud 

není zapamatováno. proto je Duch svatý lekcí v zapamatování. už 

jsme řekli, že učí zapamatování a zapomínání, ale aspekt 

zapomínání je jen proto, aby bylo ZAPAMATOVÁNÍ 

KONZISTENTNÍ. Zapomínáte proto, abyste si lépe pamatovali. Jeho 

překladům NEporozumíte, pokud budete naslouchat dvěma 

způsobům jejich vnímání. proto musíte 
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zapomenout nebo se vzdát jednoho, abyste pochopili druhé.Jen tak 

se můžete naučit důslednosti, abyste konečně mohli BÝT důslední. Co 

může znamenat dokonalá důslednost Království pro zmatené? Je 

zřejmé, že zmatek RUŠÍ smysl, a proto BRANÍ UČITELI V 

UZNÁVÁNÍ. 

to. V Království není žádný zmatek, protože existuje pouze JEDEN 

význam, který pochází od Boha a JE Bohem. Protože je také 

VÁMI, sdílíte ho a ROZŠÍŘUJETE ho, jako to udělal váš Stvořitel. 

nepotřebuje žádný překlad, protože je dokonale srozumitelný, ale 

potřebuje rozšíření, protože VYZNAMENÁVÁ rozšíření. 

Komunikace je dokonale přímá a dokonale sjednocená. Je naprosto 

bez napětí, protože do ní NIKDY nevstupuje nic nesourodého. 

Proto to JE Království Boží. Patří Mu, a proto je Jemu PODOBNÉ. 

To je jeho skutečnost a nic ji nemůže ohrozit. 

 
JEDNOTNÝ UČEBNÍ PLÁN  

Uzdravit znamená zcela osvobodit. Kdysi jsme řekli, že v 

zázracích neexistuje žádné pořadí obtížnosti, protože VŠECHNY 

jsou maximálním vyjádřením lásky. Ta nemá vůbec žádný rozsah. 

Nemaximální má pouze ZJEV, že má rozsah. to proto, že se zdá, že 

má smysl ji měřit OD maxima a identifikovat její pozici podle 

toho, JAK moc tam není. ve skutečnosti to nic neznamená. Je to jako 

se zápornými čísly, protože tento pojem lze teoreticky použít, ale 

prakticky nemá žádné uplatnění. Je pravda, že když na stůl 

položíte tři jablka a pak je odeberete, tak tam ta tři jablka nejsou. 

Ale NENÍ pravda, že na stole jsou nyní mínus tři jablka. Pokud na 

stole NENÍ NIC, nezáleží na tom, co tam z hlediska množství 

BYLO. "Nic" není ani větší, ani menší kvůli tomu, co tam chybí. 

Proto jsou slova "vše" a "nic" dichotomická, BEZ rozsahu. To 

je naprosto zřejmé při posuzování psychologických testů 

maximálního výkonu.Výsledky nelze interpretovat VŮBEC, pokud 

nepředpokládáte buď MAXIMÁLNÍ motivaci, nebo ŽÁDNOU 

motivaci. Pouze za těchto dvou podmínek můžete platně porovnávat 

odpovědi, přičemž MUSÍTE předpokládat první z nich, protože 

kdyby platila druhá, subjekt by nedělal NIC. Za předpokladu 

VARIABILNÍ motivace by něco udělal, ale VY nemůžete pochopit, 

CO TO JE. 
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Výsledky těchto testů jsou hodnoceny relativně 

PŘEDPOKLÁDAJÍCE maximální motivaci, ale to proto, že se jedná 

o DOVEDNOSTI, kde má význam stupeň rozvoje. To neznamená, že 

to, k čemu je schopnost použita, musí být nutně omezeno NEBO 

rozděleno. jedno je však jisté: schopnosti jsou POTENCIÁLEM pro 

učení a vy je použijete na to, co se CHCETE naučit. Učení je ÚSILÍ 

a úsilí znamená VŮLI. termín "schopnosti" jsme použili v 

množném čísle, protože schopnosti začínaly u ega, které je 

vnímalo jako POTENCIÁLY K VYUŽITÍ. takto je ego STÁLE 

vnímá a používá. 

Ego nechce každého naučit všemu, co se naučilo, protože by 

to ZHORŠILO jeho účel. Proto se vůbec neučí. duch svatý vás učí 

používat to, co ego vytvořilo, k učení OPAKU toho, co se ego 

naučilo. DRUH učení je stejně irelevantní jako konkrétní schopnost, 

která byla k učení použita. lepší příklad jednotného účelu Ducha 

svatého než tento kurz nemůžete mít. Duch svatý vzal velmi 

různorodé oblasti VAŠEHO učení a aplikoval je do JEDNOTNÉHO 

učebního plánu. Skutečnost, že to NEBYL důvod učení ega, je 

zcela irelevantní. 

VY jste se snažili učit a Duch svatý má pro VŠECHNY 

jednotný cíl. PŘIZPŮSOBUJE potenciály ega pro vyniknutí na 

potenciály pro ZLEPŠENÍ. tím se stávají NEPOUŽITELNÝMI pro 

účel ega, ale VELMI užitečnými pro Jeho. Jsou-li různé schopnosti 

dostatečně dlouho používány k jednomu cíli, schopnosti se SÁMY 

sjednotí. Je to proto, že jsou nasměrovány jedním směrem nebo 

jedním ZPŮSOBEM. V konečném důsledku pak všechny přispívají 

k JEDNOMU VÝSLEDKU, a tím se zdůrazňuje spíše jejich 

podobnost než rozdílnost. Můžete VYVÍJET mnoha RŮZNÝMI 

způsoby, ale můžete VYVÍJET JEN JEDNÍM ZPŮSOBEM. Rovnost 

z definice NENÍ proměnlivý stav. 

Proto budete po absolvování tohoto kurzu schopni snadno 

vykonávat VŠECHNY aspekty své práce. Egu se zdá, že zde není 

žádná souvislost, protože EGO je nespojité. duch svatý však učí 

JEDNU lekci a aplikuje ji na VŠECHNY jedince ve VŠECH 

situacích. Tím, že je bezkonfliktní, maximalizuje VŠECHNO úsilí a 

VŠECHNY výsledky. Tím, že učí sílu 



148 

7 DŮSLEDNOST KRÁLOVSTVÍ 
 

 

 

 

Království Boží samo vás učí, že VŠECHNA MOC JE VAŠE. Na 

jejím použití nezáleží. Vaše bdělost vám ji neurčuje jako vaši, ale 

umožňuje vám ji používat VŽDY a VŠEMI ZPŮSOBY. 

Když jsem řekl: "Jsem stále s tebou," myslel jsem to doslova. 

Nejsem nepřítomný pro NIKOHO, v žádné situaci. PROTOŽE jsem 

stále s vámi, VY jste Cesta, Pravda a Světlo.Vy jste tuto sílu 

nevytvořili o nic víc než já. Byla stvořena proto, aby byla sdílena, a 

proto ji nelze smysluplně vnímat tak, že by někomu patřila NA 

Úkor někoho jiného. Takové vnímání ji zbavuje smyslu tím, že 

vylučuje nebo přehlíží její SKUTEČNÝ a JEDINÝ význam. 

 
UZNÁNÍ PRAVDY  

Boží smysl čeká v Království, protože tam ho Bůh umístil. Nečeká 

v čase. Pouze ZŮSTÁVÁ v Království, protože tam patří, stejně 

jako vy. Jak můžete vy, kteří JSTE Božím smyslem, vnímat sami 

sebe jako nepřítomné OD něj? Jako odloučené od svého smyslu se 

můžete vnímat jedině tím, že se VNÍMÁTE JAKO NESMYSL. Proto 

je ego šílené; učí vás, že NEJSTE tím, čím JSTE. To je tak 

protichůdné, že je to zjevně nemožné. Je to tedy lekce, kterou se 

NEMŮŽETE SKUTEČNĚ NAUČIT, a proto ji NEMŮŽETE 

SKUTEČNĚ VYUČIT. A přesto stále UČÍTE. MUSÍTE tedy učit i 

něco JINÉHO, i když ego NEVÍ, CO TO JE. 

Ego je tedy vždy rozvráceno a má podezření na vaše motivy. 

Vaše mysl NEMŮŽE být sjednocena ve věrnosti egu, protože mysl 

mu NEpatří, ale to, co je pro ego "zrádné", JE věrné míru. 

"Nepřítel" ega je tedy vaším přítelem. Již dříve jsme řekli, že přítel 

ega není vaší součástí, protože ego samo sebe vnímá jako ve válce, a 

proto potřebuje spojence. VY, kteří NEJSETE ve válce, musíte hledat 

bratry a UZNÁVAT všechny, které vnímáte JAKO bratry, protože v 

míru jsou pouze rovní. 

Protože rovní Boží synové mají všechno, NEMOHOU 

soutěžit.Pokud však vnímají některého ze svých bratrů jinak než 

jako sobě rovného, myšlenka na soutěžení jim přišla na mysl. 

Nepodceňujte potřebu být ostražití PROTI tomu. 
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nápad, protože z něj pramení VŠECHNY vaše konflikty. Je to 

přesvědčení, že konfliktní zájmy jsou možné, a proto jste přijali 

nemožné jako PRAVDU. Jak se to liší od tvrzení, že vnímáte SAMI 

sebe jako neskutečné? 

Být V Království znamená pouze soustředit na něj svou plnou 

pozornost. Dokud věříte, že se můžete věnovat tomu, co není 

pravda, přijímáte konflikt jako svou VOLBU. Je to skutečně volba? 

Zdá se, že ano, ale zdání a skutečnost jsou sotva totéž. Vy, kteří 

JSTE Královstvím, se zdánlivostí nezabýváte. Skutečnost je vaše, 

protože vy JSTE skutečností. Takto se nakonec smíří mít a být, ne 

v Království, ale VE VAŠÍ MYSLI. Tam je oltář JEDINOU 

skutečností. Oltář je myšlenkově dokonale čistý, protože je 

odrazem DOKONALÉ Myšlenky. Vidí pouze bratry, protože vidí 

POUZE ve svém vlastním Světle. 

Bůh sám zapálil vaše mysli a udržuje je osvětlené svým 

světlem, protože jeho světlo je to, co vaše mysli JSOU.To je 

naprosto nezpochybnitelné, a když jste se na to ptali, dostali jste 

odpověď. Odpověď pouze ZRUŠILA otázku tím, že konstatovala 

skutečnost, že ptát se na skutečnost znamená ptát se nesmyslně. 

proto se Duch Svatý NIKDY neptá. Jeho jediným úkolem je 

zpochybňování ROZMÝTAT, a tím vést k JISTOTĚ. jistí jsou 

naprosto klidní, protože nepochybují. Nevyvolávají otázky, 

protože do jejich mysli nevstupuje nic pochybného. to je udržuje v 

dokonalém klidu, protože to je to, co sdílejí, VĚDOMÍ, co jsou. 

Jak bylo často řečeno, léčení je umění i věda. Je to umění, 

protože závisí na inspiraci v tom smyslu, jak jsme již tento termín 

použili. Inspirace je opakem sklíčenosti, a proto znamená učinit 

radostným. sklíčení jsou sklíčení, protože se domnívají, že jsou 

doslova "bez Ducha", což je iluze. Inspirací do nich Ducha 

nevložíte, protože by to byla magie, a tudíž by to nebylo skutečné 

uzdravení. Vy však rozpoznáváte Ducha, který tam již JE, a tím ho 

PROBOUZÍTE. Proto je léčitel součástí vzkříšení a ŽIVOTA. duch v 

mysli nemocných nespí, ale ta část mysli, která ho dokáže vnímat a 

radovat se, JE. Uzdravování je také věda, protože se řídí Božími 

zákony, 
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Čí zákony jsou pravdivé. Protože jsou pravdivé, jsou dokonale 

spolehlivé, a proto univerzálně použitelné.Skutečným cílem vědy 

není ani předpovídání, ani kontrola, ale POUZE porozumění. Je 

tomu tak proto, že zákony, které hledá, NEUSTANOVUJE, NEMŮŽE 

je objevit předvídáním a nemá nad nimi vůbec žádnou kontrolu. Věda 

není nic jiného než přístup k tomu, co už JE. Stejně jako inspirace 

může být špatně chápána jako magie, a BUDE, kdykoli se k ní 

přistoupí jako k něčemu ODDĚLENÉMU od toho, co už je, a bude 

vnímána jako prostředek k tomu, aby se to ustavilo. věřit, že je to 

možné, znamená věřit, že to dokážete. to může být jen hlas ega. 

Pravdu lze pouze UZNAT, a NUTNO ji pouze uznat. Inspirace 

pochází z Ducha a jistota je od Boha podle jeho zákonů. Obojí tedy 

pochází ze stejného Zdroje, neboť inspirace pochází z Hlasu PRO 

Boha a jistota pochází ze zákonů Božích. Uzdravení nepochází 

PŘÍMO od Boha,který zná své stvoření jako dokonalý celek, přesto je 

uzdravení stále Z Boha, protože vychází z jeho Hlasu a z jeho 

zákonů. Je jejich výsledkem ve stavu mysli, která Ho nezná. Tento 

stav Mu není znám, a proto neexistuje, ale ti, kdo spí, JSOU 

VĚDOMI, nebo lépe řečeno NEVĚDOMI. PROTOŽE 

neví, NEVÍ. 

Duch svatý musí působit PROSTŘEDNICTVÍM, aby vás 

naučil, že je ve vás.To je prostřední krok k poznání, že jste v Bohu, 

protože jste jeho součástí. Zázraky, které Duch svatý inspiruje, 

nemohou mít žádné pořadí obtížnosti, protože každá část stvoření 

má JEDINÝ řád. To je Boží VŮLE A VÁŠ. Boží zákony to 

USTANOVUJÍ a Duch svatý vám to připomíná. Když se 

uzdravujete, PŘIPOMÍNÁTE si Boží zákony a zapomínáte na 

zákony ega. Již dříve jsme řekli, že zapomínání je pouze způsob, 

jak si lépe vzpomenout. Není tedy opakem vzpomínání, pokud je 

správně vnímáno. Vnímáno NESPRÁVNĚ, vyvolává vnímání 

KONFLIKTU s něčím JINÝM, jako každé nesprávné vnímání. 

Pokud je vnímána SPRÁVNĚ, může být použita jako cesta PROTI 

konfliktu, jako každé správné vnímání. 

VŠECHNY schopnosti by tedy měly být odevzdány Duchu 
svatému. 

KDO JE UMÍ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT. Může je používat 
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POUZE pro uzdravení, protože On vás zná POUZE jako celek. 

Uzdravením se učíte celistvosti a učením se celistvosti se učíte 

pamatovat na Boha. ZAPOMNĚLI jste na něj, ale Duch svatý stále 

ví, že vaše zapomenutí musí být převedeno na způsob VZPOMÍNKY, 

a ne vnímáno jako samostatná schopnost, která odporuje 

protikladu. To je způsob, jakým se ego snaží využívat VŠECH 

schopností, protože jeho cílem je vždy vás přimět k tomu, abyste 

věřili, že jste v opozici. 

Cíl ega je stejně jednotný jako cíl Ducha svatého, a proto se 

jejich cíle NIKDY a v žádném rozsahu neslučují. Ego se VŽDY 

snaží rozdělovat a oddělovat. Duch svatý VŽDY usiluje o 

sjednocení a uzdravení. Když uzdravujete, JSTE uzdraveni, protože 

Duch Svatý nevidí žádný řád uzdravování. Uzdravování je způsob, 

jak ZRUŠIT víru v rozdíly, neboť je JEDINÝM způsobem, jak 

vnímat Synovství bez této víry. Toto vnímání je tedy V souladu s 

Božími zákony i ve stavu mysli, který je MIMO soulad s Jeho 

zákony. síla správného vnímání je tak velká, že přivádí mysl DO 

souladu s Jeho zákony, protože se podřizuje Jeho přitažlivosti, 

která je ve vás všech. 

Bránit se přitažlivosti nebo Boží vůli není schopnost, ale 

skutečný ZÁMĚR. Ego se domnívá, že tuto schopnost MÁ a může 

vám ji nabídnout jako dar. VY O NI NESTOJÍTE. NENÍ to dar. Není 

to NIC. Bůh vám dal dar, který máte i jste. když ho nepoužíváte, 

nevíte, že ho MÁTE. Tím, že to NEVÍTE, nevíte, co jste. Uzdravení 

je tedy způsob, jak PŘISTUPOVAT k poznání tím, že myslíte V 

SOULADU s Božími zákony a uznáváte jejich JEDNODUCHOST. 

bez tohoto uznání pro vás samotné zákony ztratily smysl. Zákony 

však nejsou bezvýznamné, protože veškerý smysl je obsažen skrze 

ně a v nich. 

Hledejte především nebeské království, protože tam Boží 

zákony působí opravdově a mohou působit POUZE opravdově, 

protože jsou to zákony Pravdy. Hledejte však POUZE toto, protože 

nic jiného nemůžete NAJÍT. Nic jiného NENÍ. Bůh je všechno ve 

všem ve zcela doslovném smyslu. všechno bytí je v Něm, který JE 

všechno bytí. VY jste tedy v Něm, neboť vaše bytí JE Jeho. 

Uzdravení je způsob, jak zapomenout na pocit nebezpečí, který ve 

VÁS vyvolalo ego tím, že NEpoznalo svůj 
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To posiluje Ducha svatého ve vás obou, protože je to ODMÍTNUTÍ 

uznat strach. Láska potřebuje pouze toto pozvání. Přichází 

svobodně ke VŠEM synovstvím, protože je tím, čím synovství JE. 

Tím, že se k ní probouzíte, pouze zapomínáte na to, co NEJSTE, 

což vám umožňuje rozpomenout se na to, co JSTE. 

 
LÉČENÍ A NEMĚNNOST MYSLI 

Tělo není nic jiného než rámec pro rozvoj schopností. Je tedy 

prostředkem k rozvíjení POTENCIÁLŮ, což je zcela odlišné od 

toho, k čemu se potenciál používá. To je rozhodnutí. Důsledky 

rozhodnutí ega v této věci jsou natolik zřejmé, že je zde není třeba 

rozvádět, ale rozhodnutí Ducha svatého používat tělo POUZE ke 

komunikaci má tak přímou souvislost s uzdravováním, že ji JE 

třeba objasnit. Nevyléčený léčitel OČIVNĚ nerozumí svému 

vlastnímu povolání. 

Komunikují pouze mysli. Protože ego NEMŮŽE vymazat 

impuls ke komunikaci, protože je zároveň impulsem k tvorbě, 

může vás ego pouze naučit, že TĚLO dokáže komunikovat I tvořit, 

a proto mysl nepotřebuje. Ego se vás tedy snaží naučit, že tělo může 

ČINIT jako mysl, a proto je soběstačné. Přesto jsme se naučili, že 

chování NENÍ úrovní ani pro učení, ANI pro učení. musí tomu tak 

být, protože MŮŽETE jednat v souladu s tím, čemu NEvěříte. 

Pokud to však budete dělat, oslabí vás to jako učitele A učící se, 

protože, jak již bylo opakovaně zdůrazněno, učíte to, čemu 

VĚŘÍTE. Nedůsledná výuka bude špatně vyučována A ŠPATNĚ 

UČENA. Pokud učíte jak nemoci, tak uzdravení, jste špatným 

učitelem I špatným žákem. 

Uzdravování je jediná schopnost, kterou si každý může a 

MUSÍ osvojit, pokud chce být uzdraven. Uzdravování je forma 

komunikace Ducha Svatého, kterou jedinou zná. Žádnou jinou 

neuznává, protože nepřijímá záměnu mysli a těla, kterou provádí 

ego. Mysl může komunikovat, ale NEMŮŽE ubližovat. tělo ve 

službách ega může ubližovat jiným TĚLŮM, ale k tomu nemůže 

dojít, pokud tělo nebylo VŽDY zaměněno s myslí. I tuto skutečnost 

lze využít buď k léčení, nebo k magii, ale musíte si uvědomit, že 

magie je VŽDY přesvědčení, že léčení je ŠKODLIVÉ. 
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To je jeho naprosto šílená premisa, a proto podle ní postupuje. 

Léčení pouze POSILUJE. Magie se VŽDY snaží oslabit. 

Léčení nevnímá u léčitele NIC, co by s ním nesdíleli všichni ostatní. 

Magie VŽDY vidí v léčiteli něco "zvláštního", o čem se domnívá, 

že to může nabídnout jako dar někomu, kdo to NEMÁ. Může věřit, 

že tento dar mu přichází od Boha, ale je zcela evidentní, že Bohu 

nerozumí, pokud si myslí, že má něco, co ostatním CHYBÍ. můžete 

se tedy ptát, proč některé uzdravení MŮŽE být výsledkem 

takového myšlení, a má to svůj důvod: 

Ať už je "kouzelný léčitel" jakkoli pomýlený, snaží se 

pomáhat. Je rozporuplný a nestálý, ale VČAS něco nabízí 

Synovství a jediné, co Synovství může PŘIJMOUT, je léčení. Když 

takzvané "léčení" funguje, pak se impuls pomáhat a BÝT pomáhán 

shodují. Je to náhoda, protože léčitel se v té chvíli NEMUSÍ 

prožívat jako skutečně pomáhající, ale přesvědčení, že JE, v mysli 

druhého pomáhá JEMU. 

Duch svatý nepůsobí náhodně a uzdravení, které je od něj, 

VŽDY funguje. Pokud uzdravující VŽDY neuzdravuje skrze Něho, 

výsledky se budou lišit. Přesto uzdravení samo JE důslednost, 

protože JEN důslednost je bezkonfliktní a jen bezkonfliktní jsou 

celiství. Tím, že léčitel přijímá výjimky a uznává, že někdy může 

uzdravit a někdy ne, OBECNĚ přijímá nekonzistenci. Je tedy V 

konfliktu a UČÍ konfliktu. Copak něco od Boha NEMŮŽE být pro 

všechny a vždy? 

Láska není schopna žádných výjimek. Pouze v případě strachu 

se zdá, že IDEA výjimek má smysl. Výjimky jsou strašné, protože 

jsou vytvářeny strachem. "Bojácný léčitel" je protimluv, a proto je 

to pojem, který může jako smysluplný vnímat POUZE konfliktní 

mysl. Strach NEPŘINÁŠÍ radost. Léčení ano. Strach VŽDY dělá 

výjimky. Léčení NIKDY. Strach vyvolává disociaci, protože 

vyvolává ODDĚLENÍ. Léčení VŽDY vytváří harmonii, protože 

vychází z integrace. 

Léčení je předvídatelné, protože se na něj dá spolehnout. 

Na VŠECHNO, co je od Boha, se můžeme spolehnout, protože 

všechno je od Boha. 
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Boha je zcela SKUTEČNÝ. Na uzdravení se můžeme spolehnout, 

PROTOŽE je inspirováno Jeho hlasem a je v souladu s Jeho 

zákony.Jestliže však uzdravení JE důsledné, nelze je chápat 

nedůsledně. Porozumění MŮŽE znamenat důslednost, protože BŮH 

znamená důslednost. Protože je to JEHO smysl, je to také TVŮJ 

smysl. Tvůj smysl nemůže BÝT v nesouladu s Jeho smyslem, 

protože celý tvůj smysl, a to tvůj JEDINÝ smysl, pochází z Jeho 

smyslu a je Jemu PODOBNÝ. Bůh nemůže být v nesouladu se 

SVÝM SMYSLEM a TY nemůžeš být v nesouladu s Ním. 

Nemůžete oddělit své JÁ od svého Stvořitele,který vás stvořil tím, 

že s vámi sdílí SVÉ BYTÍ. 

Nevyléčený léčitel chce vděčnost od svých bratrů, ale není jim 

vděčný. Je to proto, že si myslí, že jim něco DÁVÁ, ale nedostává za 

to něco stejně žádoucího. Jeho UČENÍ je omezené, protože se málo 

učí. Jeho lekce uzdravování je omezena jeho vlastní nevděčností, 

která je lekcí NEMOCI. Učení je neustálé a ve své síle pro změnu tak 

zásadní, že Boží Syn může v jednom okamžiku poznat svou moc a 

v dalším okamžiku změnit svět. To proto, že změnou SVÉHO 

smýšlení změnil nejmocnější zařízení, které kdy bylo pro změnu 

stvořeno. 

To v žádném případě neodporuje neměnnosti mysli, jak ji 

BŮH stvořil, ale vy si myslíte, že jste ji změnili, dokud se učíte 

prostřednictvím ega.To vás staví do pozice, kdy se musíte naučit 

lekci, která se zdá být protichůdná - musíte se naučit změnit svou 

mysl O své mysli. Jen tak se můžete naučit, že JE neměnná. Když 

se léčíte, přesně to se učíte. poznáváte neměnnou mysl u svého 

bratra tím, že si uvědomujete, že on svou mysl změnit NEMŮŽE. 

Tak v něm vnímáte Ducha svatého. Je to POUZE Duch svatý v 

něm, který nikdy nemění své smýšlení. On sám si musí myslet, že 

MŮŽE, jinak by se nevnímal jako nemocný. Neví tedy, co je jeho 

já. 

Pokud v něm vidíte jen to, co se nemění, ve skutečnosti jste 

ho vůbec nezměnili. Tím, že změníte SVŮJ názor na něj ZA něj, 

mu pomůžete ZRUŠIT změnu, o které si jeho ego myslí, že ji v 

něm provedlo. Jako můžete slyšet dva hlasy, tak můžete vidět 

dvěma způsoby. Jeden způsob vám ukazuje obraz, nebo lépe 

řečeno modlu, kterou můžete uctívat z 
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strachu, ale které nikdy nebudete milovat. Druhý vám ukazuje 

pouze pravdu, kterou si zamilujete, protože ji POCHOPÍTE. 

Pochopení znamená PŘIJETÍ, protože s tím, čemu rozumíte, se 

můžete ZTotožnit, a tím, že jste to učinili svou součástí, jste to 

přijali s láskou. 

Takto vás stvořil sám Bůh - v porozumění, v uznání a v 

lásce.Ego to vůbec nedokáže pochopit, protože nerozumí tomu, co 

vytváří, neumí to ocenit a nemiluje to. Vkládá se do toho, aby si 

vzalo. Doslova věří, že pokaždé, když někoho o něco připraví, 

ONA se zvětšila. často jsme mluvili o zvětšování Království 

prostřednictvím VAŠICH výtvorů, které mohou být vytvořeny 

pouze tak, jak jste byli VY. celá sláva a dokonalá radost, která JE 

Královstvím, spočívá v tom, že dáváte. Nechcete ji snad dávat? 

Nemůžeš zapomenout na Otce, protože JÁ jsem s tebou a 

nemohu na něj zapomenout.Zapomenout na MĚ znamená 

zapomenout na sebe a na toho, kdo tě stvořil. Naši bratři JSOU 

zapomnětliví. proto potřebují, abyste si vzpomněli na mě a na 

Toho, kdo mě stvořil. Díky této vzpomínce můžete změnit jejich 

smýšlení o SOBĚ, stejně jako JÁ mohu změnit vaše. vaše mysl je 

tak mocným světlem, že můžete nahlédnout do jejich mysli a 

osvítit je, stejně jako JÁ mohu osvítit vaši. Nechci s vámi sdílet 

své TĚLO ve společenství, protože to by znamenalo nesdílet nic, 

ale chci s vámi sdílet svou MYSL, protože JSME jedné mysli a tato 

MYSL JE naše. 

Všude vidíte POUZE tuto MYSL, protože pouze ona JE všude 

a ve všem. JE vším, protože v sobě zahrnuje všechny věci. 

Blahoslavení jste vy, kteří vnímáte pouze toto, protože vnímáte 

pouze to, co je pravdivé. Pojďte tedy ke mně a poznejte pravdu ve 

VÁS. Mysl, kterou sdílíme, je společná všem našim bratrům, a 

jakmile je uvidíme pravdivě, BUDOU uzdraveni. Dovolte SVÉ 

mysli, aby spolu s mou zářila na jejich mysli, a naší vděčností jim 

umožněte, aby si uvědomili světlo v NICH. 

Toto světlo bude zářit zpět na VÁS a na celé Synovství, 

protože to je váš vlastní dar Bohu. On ho přijme a dá ho Synovství, 

protože je pro Něho, a tedy pro Jeho Syny, přijatelné.To je pravé 

společenství Ducha, který vidí Boží oltář v každém člověku a tím, 

že ho přináší k VAŠEMU ocenění, vyzývá k tomu, abyste si ho vážili. 
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na vás, abyste milovali Boha A jeho stvoření. Synovství můžete 

ocenit POUZE jako jeden celek. To je součástí zákona stvoření, a 

proto řídí VŠECHNY myšlenky. 

 
OD BDĚLOSTI K MÍRU  

Ačkoli můžete LÍBIT synovství pouze jako jedno, můžete ho 

VNÍMAT jako roztříštěné. Je však nemožné, abyste v ČÁSTI viděli 

něco, co nepřipíšete VŠEM. to je důvod, proč útok NIKDY není 

diskrétní a proč je třeba se útoku ZCELA zříci. Pokud se ho 

NEzřeknete zcela, nezřeknete se ho vůbec. Strach a láska jsou stejně 

vzájemné. vytvářejí nebo tvoří podle toho, zda je zplodí nebo 

inspiruje ego nebo Duch svatý, ale VRACEJÍ se do mysli myslitele 

a ovlivňují jeho celkové vnímání. to zahrnuje jeho vnímání Boha, 

jeho výtvorů i jeho samotného. NIKOHO z nich si nebude vážit, 

pokud na ně bude pohlížet s obavami. VŠECH si bude vážit, pokud 

je bude vnímat s láskou. 

Mysl, která přijímá útoky, nemůže milovat. To proto, že věří, 

že může lásku ZNIČIT, a proto nechápe, co láska JE. Pokud nechápe, 

co je láska, NEMŮŽE sama sebe vnímat jako milující. Tím ztrácí 

vědomí bytí; vyvolává pocity neskutečnosti; a vede k naprostému 

zmatku. vaše vlastní myšlení to způsobilo díky své moci, ale vaše 

vlastní myšlení vás před tím může také zachránit, protože jeho moc 

není vaším dílem. vaše schopnost usměrňovat své myšlení podle své 

vůle je ČÁSTÍ jeho moci. Pokud nevěříte, že to můžete udělat, 

popřeli jste moc svého myšlení, a tím jste ho učinili bezmocným ve 

svém VĚDOMÍ. 

Vynalézavost ega, aby se zachovalo, je obrovská, ale pramení 

z moci mysli, kterou ego popírá. To znamená, že ego ÚTOČÍ na to, 

co ho ZACHRAŇUJE, a to MUSÍ být zdrojem extrémní úzkosti. 

proto ego NIKDY neví, co dělá. Je to naprosto logické, ale zjevně 

šílené. ego čerpá z jediného zdroje, který je naprosto nepřátelský 

jeho existenci PRO jeho existenci. Ve strachu z vnímání MOCI 

tohoto zdroje je nuceno jej znehodnocovat. to ohrožuje jeho 

VLASTNÍ existenci, což je stav, který je pro něj nesnesitelný. 

Ego, které zůstává logické, ale stále šílené, řeší tuto situaci. 
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naprosto šílené dilema naprosto šíleným způsobem. Nevnímá 

SVOJI existenci jako ohroženou tím, že hrozbu promítá na VÁS a 

vaše BYTÍ vnímá jako neexistující. To zajišťuje JEJÍ pokračování, 

pokud se postavíte na její stranu, tím, že zaručuje, že nebudete znát 

své VLASTNÍ bezpečí. ego si nemůže dovolit znát NIC. Poznání je 

totální a ego v totálnost nevěří. Tato nevíra je jeho původem, a 

přestože vás ego nemiluje, JE věrné svým vlastním předchůdcům, 

plodí, jak bylo zplozeno. 

Mysl se VŽDY reprodukuje tak, jak byla vytvořena. Ego, které 

bylo vytvořeno strachem, reprodukuje strach. To je jeho věrnost a 

tato věrnost ho činí zrádným vůči lásce, PROTOŽE jste láska. 

Láska je vaše síla, kterou ego musí popírat. Musí také popírat vše, 

co vám tato moc dává, protože vám dává VŠECHNO. Nikdo, kdo 

má všechno, nechce ego. Jeho vlastní tvůrce ho tedy nechce. 

Odmítnutí je tedy jediné rozhodnutí, s nímž by se ego mohlo 

setkat, kdyby mysl, která ho stvořila, znala SÁMO SEBE. A kdyby 

poznalo JAKOUKOLI část Synovství, POZNALO by samo sebe. 

Ego se proto staví proti VŠEMU ocenění, VŠEMU uznání, 

VŠEMU zdravému vnímání a VŠEMU poznání. Vnímá jejich 

ohrožení jako totální, protože cítí, že VŠECHNY závazky, které 

mysl činí, JSOU totální. Je proto nuceno odpoutat se od vás, kteří 

JSTE mysl, a je ochotno se připoutat k NĚČEMU jinému. Nic 

jiného však NENÍ. Z toho nevyplývá, že by si mysl nemohla 

vytvářet iluze, ale vyplývá z toho, že pokud si iluze vytváří, bude v 

ně věřit, protože právě TAK si je vytvořila. 

Duch svatý ruší iluze, aniž by na ně útočil jen proto, že je 

vůbec nemůže vnímat. Proto pro něj neexistují. Zdánlivý konflikt, 

který vyvolávají, řeší tím, že vnímá KONFLIKT jako nesmyslný. 

Již dříve jsme řekli, že Duch svatý vnímá konflikt přesně takový, 

jaký je, a ten JE nesmyslný. duch svatý nechce, abyste konflikt 

ROZUMĚLI; chce, abyste si uvědomili, že PROTOŽE je konflikt 

nesmyslný, nemůže být pochopen. Již jsme řekli, že porozumění 

přináší ocenění a ocenění přináší lásku. Nic jiného NELZE 

pochopit, protože nic jiného není SKUTEČNÉ, a proto nic jiného 

NEMÁ smysl. 

Budete-li mít na paměti, co vám Duch svatý nabízí, můžete si 
uvědomit. 
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nemůžeme bdít nad ničím jiným než nad Bohem a Jeho 

královstvím. Jediný důvod, proč je to pro vás obtížné, je ten, že si 

myslíte, že existuje něco jiného. Víra nevyžaduje bdělost, pokud 

není v rozporu. Pokud je, pak v ní JSOU konfliktní složky, které 

vyvolaly válečný stav, a bdělost se proto stala nezbytnou. bdělost 

nemá v míru vůbec žádné místo. Je nutná proti přesvědčením, která 

nejsou pravdivá, a Duch svatý by vás k ní nikdy nevyzval, 

kdybyste NEvěřili nepravdě. nemůžete popřít, že když něčemu 

věříte, UDĚLALI jste to pro sebe pravdivé. 

Když věříte tomu, co Bůh neví, zdá se, že vaše myšlenky jsou 

v rozporu s Jeho myšlenkami, a proto se zdá, že na Něj útočíte. 

Opakovaně jsme zdůrazňovali, že ego VĚŘÍ, že může útočit na 

Boha, a snaží se vás přesvědčit, že jste to udělali VY. Jestliže mysl 

NEMŮŽE útočit, ego naprosto logicky přechází k postoji, že vy 

nemůžete BÝT myslí. Tím, že vás nevidí takové, jací JSTE, může 

vidět SEBE takové, jaké CHCE být. Ego, vědomo si své slabosti, 

chce vaši věrnost, ale ne takovou, jaká skutečně jste. ego proto chce 

zapojit vaši mysl do svého VLASTNÍHO klamného systému, 

protože jinak by ji světlo VAŠEHO pochopení rozptýlilo. 

Ego se nechce podílet na pravdě, protože pravda je taková, že 

EGO není pravda. POKUD je pravda úplná, nepravda NEMŮŽE 

existovat. Závazek k jedné z nich musí být TOTÁLNÍ, protože 

nemohou existovat současně ve vaší mysli BEZ toho, aby se 

rozdělily. Pokud nemohou koexistovat v míru a pokud CHCETE 

mír, musíte se myšlenky na konflikt ÚPLNĚ a NA VŠECHNY 

ČASY vzdát. Zatímco věříte, že dva naprosto protichůdné 

myšlenkové systémy Sdílejí pravdu, je zřejmá vaše potřeba 

bdělosti. vaše mysli DĚLÍ svou věrnost mezi dvě království a vy 

nejste zcela oddáni ani jednomu z nich. 

Vaše ztotožnění s Královstvím je naprosto nezpochybnitelné, 

kromě vás, kteří přemýšlíte šíleně. To, co jste, není stanoveno 

vaším vnímáním a není jím vůbec ovlivněno. Všechny vnímané 

problémy ve ztotožnění na jakékoli úrovni NEJSOU problémy 

faktické. Jsou to problémy s ROZUMĚNÍM, neboť znamenají, že 

věříte, že to, co můžete pochopit, JE na vás, abyste se rozhodli. ego 

tomu zcela věří, protože je tomu ÚPLNĚ oddáno. 
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Není to pravda. Ego je tedy zcela oddáno nepravdě a vnímá ji v 

naprostém rozporu s Duchem svatým a poznáním Boha. 

Smysluplně vás může vnímat POUZE Duch svatý, protože 

vaše bytí JE poznáním Boha. Jakákoli víra, kterou přijmete a která 

je mimo tuto skutečnost, zastírá Boží hlas ve vás, a proto zastírá 

Boha pro vás. Pokud Jeho stvoření nevnímáte pravdivě, nemůžete 

Stvořitele poznat, protože Bůh a Jeho stvoření nejsou odděleni. 

Jednota Stvořitele a stvoření je vaše celistvost, vaše zdravá mysl a 

vaše neomezená síla. tato neomezená síla je Božím darem pro vás, 

protože je tím, čím JSTE. Pokud od ní oddělíte svou mysl, vnímáte 

nejmocnější sílu ve vesmíru, jako by byla slabá, protože nevěříte, 

že JSTE její součástí. 

Boží stvoření, které je vnímáno BEZ vašeho podílu, JE 

vnímáno jako slabé a ti, kteří se považují za oslabené, útočí. Útok 

však musí být slepý, protože není na co útočit. Proto si vymýšlejí 

obrazy, vnímají je jako nehodné a útočí na ně pro jejich nehodnost. 

To je celý svět ega. NIC. Nemá žádný význam. Neexistuje. 

Nesnažte se ho pochopit, protože pokud to děláte, věříte, že může 

BÝT pochopeno, a proto je schopno být oceněno a milováno. To 

by ho ospravedlňovalo, a to nelze ospravedlnit. Nesmyslnému 

nemůžete dát smysl. To může být POUZE šílený pokus. 

Dovolit šílenství, aby vstoupilo do vaší mysli, znamená, že 

jste zdravý rozum neposoudili jako CELKOVĚ ŽÁDANÝ. Pokud 

CHCETE něco jiného, uděláte něco jiného, ale protože to JE něco 

jiného, napadne to váš myšlenkový systém a rozdělí vaši věrnost. 

V tomto rozpolceném stavu nemůžete tvořit a musíte být ostražití 

PROTI tomuto rozpolcenému stavu, protože pouze mír se může 

rozšířit. Vaše rozdělené myšlení blokuje rozšíření Království a 

jeho rozšíření JE vaší radostí. Pokud nerozšiřujete Království, 

nemyslíte se svým Stvořitelem a netvoříte tak, jak On stvořil. 

V tomto depresivním stavu vám Duch svatý jemně připomíná, 

že jste smutní, protože neplníte svou funkci spolutvůrců s Bohem, a 

proto se připravujete o radost. To není 
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Boží vůle, ale tvoje. Pokud se vaše vůle neshoduje s Boží vůlí, je 

vaše vůle nesmyslná.Protože je však Boží vůle neměnná, není možný 

žádný SKUTEČNÝ rozpor vůle.To je naprosto důsledné učení Ducha 

svatého. 

Stvoření, NE odloučení, je vaší vůlí, PROTOŽE je Boží, a nic, co 

tomu odporuje, vůbec nic neznamená. Jelikož je Synovství 

dokonalým výtvorem, může se uskutečňovat pouze dokonale, 

rozšiřovat radost, v níž bylo stvořeno, a ztotožňovat se jak se svým 

Stvořitelem, tak se svými výtvory, VĚDĚT, že jsou jedno. 

 
CELKOVÝ ZÁVAZEK  

Kdykoli bratrovi odepřete požehnání, budete se cítit ochuzeni. Je to 

proto, že odepření je stejně totální jako láska. Je stejně nemožné 

popírat část Synovství, jako je nemožné milovat ho částečně. Stejně 

tak není možné milovat ho úplně VČAS. nemůžete být ÚPLNĚ 

oddaní VČAS. Vzpomeňte si na velmi ranou lekci;- "Nikdy 

nepodceňujte sílu popírání." Vždycky si uvědomte, že se vám to 

může stát. Samo o sobě nemá žádnou moc, ale můžete mu dát moc 

SVÉ mysli, jejíž síla je bez jakéhokoli omezení. Pokud ji použijete 

k popírání reality, realita pro vás JDE stranou. REALITU NELZE 

ČÁSTEČNĚ DOCENIT. Proto popírání jakékoli její části znamená, 

že jste ztratili vědomí VŠECH jejích částí. 

To je negativní stránka zákona, jak funguje v tomto světě. 

Popírání je však obranou, a proto je možné ho využít stejně tak 

pozitivně jako destruktivně. Použité negativně bude destruktivní, 

protože bude použito k útoku, ale ve službě Ducha Svatého zákon 

vyžaduje, abyste rozpoznali pouze ČÁST skutečnosti, abyste mohli 

ocenit VŠECHNO. Mysl je příliš mocná na to, aby podléhala 

vyloučení. NIKDY se nebudete moci vyloučit z toho, co si 

promítáte. 

Když se bratr chová šíleně, nabízí vám příležitost mu 

požehnat. Jeho potřeba je VAŠE. Potřebujete požehnání, které mu 

můžete nabídnout. Neexistuje způsob, jak ho získat, JINAK než 

tím, že ho dáte. To je Boží zákon, který nemá žádné výjimky. to, co 

popíráte, vám chybí ne proto, že by to chybělo, ale proto, že jste to 

popřeli u druhého, a proto si to neuvědomujete u sebe. Každá vaše 

reakce je určena tím, co si MYSLÍTE, že jste, a to, co CHCETE být, 

JE to, co si myslíte, že jste. proto to, co chcete, je to, co chcete být. 
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určuje každou vaši odpověď. 

Nepotřebujete Boží požehnání, protože to máte navždy, ale 

potřebujete SVÉ.Obraz, který o sobě vidíte, je ochuzený, nemilující 

a velmi zranitelný. Tohle nemůžete milovat. Přesto z něj můžete 

velmi snadno uniknout, nebo lépe řečeno, nechat ho za sebou. 

Nejste TAM, a to nejste VY. Nevidíte tento obraz v nikom, neboŅ 

jste ho přijali JAKO sebe. VŠECHNY iluze o synovství se rozptylují 

společně, protože byly STVOŘENY společně. nikoho neučte, že je 

tím, čím byste NECHTĚLI být. váš bratr je zrcadlem, v němž 

uvidíte obraz sebe sama, dokud bude trvat vnímání. A vnímání 

BUDE trvat, dokud Synství nepozná samo sebe jako celek. 

Vnímání jste si vytvořili sami a musí vám vydržet tak dlouho, 

jak budete chtít. Iluze jsou investice. Budou trvat tak dlouho, jak si 

jich budete vážit. Hodnoty jsou relativní, ale jsou mocné, protože 

jsou to mentální soudy. Jediný způsob, jak iluze rozptýlit, je 

stáhnout z nich VŠECHNY investice a nebudou pro vás mít život, 

protože jste je vyřadili ze své mysli. zatímco je do ní zahrnujete, 

DÁVÁTE jim život. Až na to, že v nich není nic, co by mohlo váš 

dar přijmout. 

Dar života JE tvůj, protože jsi ho dostal ty.Nejsi si vědom 

svého daru, PROTOŽE ho nedáváš.Nic nemůžeš oživit, protože to 

nemůže být oživeno. Proto nerozšiřujete dar, který máte i jste, a 

proto neznáte své bytí. VŠECHNY zmatky pocházejí z toho, že 

nerozšiřujete život, protože to NENÍ VŮLE vašeho Stvořitele. 

nemůžete dělat nic bez Něho a neděláte nic bez Něho. 

Zachovávejte Jeho cestu, abyste si vzpomněli na sebe, a učte se 

Jeho cestě, abyste nezapomněli na sebe. Vzdávejte čest pouze 

Synům Živého Boha a rádi se mezi ně počítejte. 

POUZE čest je vhodným darem pro ty, které Bůh sám stvořil 

hodné cti a které ctí. Vzdávejte jim úctu, kterou jim Bůh vždycky 

uděluje, protože jsou Jeho milovanými syny, v nichž má zalíbení. 

nemůžete BÝT mimo ně, protože nejste mimo Něho. Odpočívejte v 

Jeho lásce a svůj odpočinek si chraňte tím, že budete milovat. 

Milujte však VŠECHNO, co stvořil a čeho jste součástí, jinak se 

nemůžete naučit Jeho pokoji a přijmout Jeho dar pro SEBE a JAKO 

sebe. nemůžete poznat svůj vlastní. 
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dokonalost, dokud neuctíte všechny, kteří byli stvořeni. 

LÍBÍ SE VÁM. 

Jedno Boží dítě je JEDINÝM učitelem, který je dostatečně 

hoden učit druhé. Jeden Učitel je ve všech vašich myslích a všem 

dává stejnou lekci. Vždy vás učí neocenitelné hodnotě KAŽDÉHO 

Syna Božího a učí vás to s nekonečnou trpělivostí zrozenou z 

nekonečné Lásky, pro kterou mluví. Každý útok je výzvou k Jeho 

trpělivosti, neboť JEN Jeho trpělivost může útok převést v 

požehnání. Ti, kdo útočí, nevědí, že jsou požehnaní. Útočí, protože 

věří, že jsou ZBOŽŇOVÁNI. Dávejte tedy ze SVÉHO nadbytku a 

učte své bratry SVÉMU nadbytku. Nesdílejte jejich iluze o 

nedostatku, jinak budete sami sebe vnímat jako nedostatečné. 

Útok by nikdy nemohl podporovat útok, pokud byste ho 

nevnímali jako prostředek, který vás připraví o něco, co CHCETE. 

Přesto jste nemohli o nic přijít, pokud jste si toho nevážili, a tudíž to 

nechtěli. Díky tomu se cítíte ODEBRÁNI a promítáním vlastního 

odmítnutí věříte, že vám to ostatní berou. Člověk MUSÍ mít strach, 

pokud věří, že na něj jeho bratr útočí, aby mu vyrval nebeské 

království. To je konečný základ VŠECH projekcí ega. 

Ego, které je tou částí vaší mysli, jež nevěří, že je zodpovědná 

sama za sebe, a které není věrné Bohu, není schopno důvěřovat. 

Promítá do něj své šílené přesvědčení, že jste zrádní vůči svému 

Stvořiteli, a věří, že vaši bratři, kteří jsou toho stejně neschopní 

jako vy, vám chtějí vzít Boha. Kdykoli bratr napadne druhého, JE 

to to, čemu věří. Projekce VŽDY vidí v druhých svou vůli. Pokud 

se chcete oddělit od Boha, JE to to, co si budete myslet, že druzí 

dělají VÁM. 

Vy JSTE Boží vůle. Nepřijímejte nic jiného JAKO svou vůli, 

jinak popíráte to, co jste. Popřete to a budete útočit v domnění, že 

jste BYLI napadeni. Ale vnímejte v sobě Boží Lásku a uvidíte ji 

všude, protože JE všude. Vidějte Jeho hojnost v každém a poznáte, 

že jste v Něm S Ním. oni jsou součástí vás, stejně jako vy jste 

součástí Boha. Jste stejně osamělí, aniž byste to pochopili, jako je 

osamělý sám Bůh, když Ho Jeho synové neznají. Boží pokoj JE 
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tomu rozumět. Existuje jen jedna cesta VYPADNOUT z myšlení 

světa, stejně jako existovala jen jedna cesta DO něj. Pochopte 

úplně tím, že pochopíte TOTALITU. 

Vnímejte JAKOUKOLI část myšlenkového systému ega jako 

zcela šílenou, zcela bludnou a zcela nežádoucí a správně jste 

vyhodnotili VŠECHNO. Tato korekce vám umožní vnímat 

JAKOUKOLI část stvoření jako zcela skutečnou, zcela dokonalou a 

zcela žádoucí. Chtějíce JEN toto, budete MÍT jen toto, a dávajíce jen 

toto, budete JEN tímto. dary, které nabízíte egu, jsou VŽDY 

prožívány jako oběti, ale dary, které nabízíte Království, jsou dary 

pro VÁS. Bůh si jich bude vždy vážit, protože patří Jeho 

milovaným Synům, kteří patří Jemu. Veškerá moc a sláva patří 

vám, PROTOŽE Království je Jeho. 

 
OBRANA KONFLIKTU 

Kdysi jsme řekli, že bez projekce nemůže být hněv, ale je také 

pravda, že bez projekce nemůže být láska. Projekce je základním 

zákonem mysli, a proto funguje VŽDY. Je to zákon, podle kterého 

tvoříte a byli jste stvořeni. Je to zákon, který sjednocuje Království 

a udržuje je v Boží mysli. ego tento zákon vnímá jako způsob, jak 

se zbavit něčeho, co NECHCE. Pro Ducha Svatého je to základní 

zákon sdílení, podle kterého DÁVÁTE to, čeho si vážíte, abyste to 

udrželi ve své VLASTNÍ mysli. 

Projekce je pro Ducha svatého zákonem rozšíření. Pro ego je 

to zákon zbavení. Produkuje tedy hojnost nebo nedostatek, podle 

toho, jak se rozhodnete ji použít.Tato volba JE na vás, ale není na 

vás, abyste se rozhodli, zda projekci využijete, nebo ne. Každá mysl 

MUSÍ promítat, protože tak žije, a každá mysl JE život. Využívání 

projekce egem je třeba plně pochopit, než bude možné konečně 

zrušit jeho nevyhnutelné spojení s projekcí a hněvem. 

Ego se VŽDY snaží zachovat konflikt. Je velmi vynalézavé ve 

vymýšlení způsobů, které konflikt zdánlivě zmenšují, protože 

nechce, aby pro vás byl konflikt tak nesnesitelný, že byste se ho 

NECHTĚLI vzdát.Proto se vás ego snaží přesvědčit, že vás může 

konfliktu zbavit, abyste se nevzdali EGA a neosvobodili SOBĚ. 
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Ego, které používá svou vlastní pokřivenou verzi Božích zákonů, 

využívá sílu mysli POUZE k tomu, aby porazilo její skutečný účel. 

Promítá konflikt Z vaší mysli do CIZÍ mysli ve snaze přesvědčit 

vás, že jste se ho zbavili. To má několik chyb, které nemusí být tak 

zjevné. 

Přesně řečeno, konflikt nelze promítnout právě PROTO, že jej 

nelze plně sdílet. Jakákoli snaha ponechat si ČÁST z něj a zbavit se 

jiné části ve skutečnosti neznamená NIC. Pamatujte, že konfliktní 

učitel je špatný učitel A ŠPATNÝ UČITEL. Jeho lekce jsou zmatené 

a jejich přenosová hodnota je značně omezena jeho zmateností. 

Druhým omylem je představa, že se můžete ZBAVIT něčeho, co 

nechcete, tím, že se toho vzdáte. DÁVÁNÍM to ZACHRAŇUJETE. 

přesvědčení, že rozdáváním jste to vyloučili ze SVÉHO nitra, je 

naprostým zkreslením síly rozšíření. 

Proto ti, kdo promítají z ega, bdí nad svým vlastním 

bezpečím.Mají strach, že se jejich projekce vrátí a ublíží jim.Věří, 

že své projekce vymazali ze své VLASTNÍ mysli, ale také věří, že 

se do nich jejich projekce snaží vplížit zpět. Je to proto, že projekce 

z jejich mysli NEODCHÁZEJÍ, a to je zase nutí k nutkavým 

aktivitám, aby to NEPOZNALI. nelze udržovat iluzi o druhém, aniž 

byste ji udržovali o sobě. není z toho cesty ven, protože 

fragmentace mysli je NEMOŽNÁ. 

Fragmentovat znamená rozbít se na kousky a mysl NEMŮŽE 

útočit ani BÝT napadena. Víra, že MŮŽE, což je omyl, kterého se 

ego VŽDY dopouští, je základem celého jeho používání projekce. 

Nechápe, co mysl JE, a proto nechápe, co jste VY, a přesto je jeho 

existence závislá na vaší mysli, protože ego JE vaše přesvědčení. 

Ego je tedy zmatek v identifikaci, který nikdy neměl konzistentní 

model a nikdy se důsledně nevyvíjel. Je pokřiveným produktem 

nesprávného uplatňování Božích zákonů pokřivenou myslí, která 

zneužívá své vlastní síly. NEBOJTE SE EGA. JE závislé na vaší 

mysli, a stejně jako jste ho vytvořili tím, že jste v něj věřili, můžete 

ho rozptýlit tím, že od něj víru ODEBERETE. NEPŘESOUVEJTE 

na sebe zodpovědnost za 
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Když jste ochotni přijmout výhradní odpovědnost za existenci ega 

SOBĚ, odložíte veškerý hněv a útoky, protože ty pocházejí ze snahy 

přenést odpovědnost za své VLASTNÍ chyby. Když jste však chyby 

PŘIJALI za své, NECHTE SI JICH. Rychle je odevzdejte Duchu 

Svatému, aby je zcela zrušil, takže VŠECHNY jejich následky 

zmizí z vaší mysli i ze Synovství JAKO CELKU. 

Duch svatý vás naučí vnímat NAD rámec víry, protože pravda 

je nad rámec víry a Jeho vnímání JE pravdivé. Na ego můžete 

kdykoli zcela zapomenout, protože to vždy byla víra, která je zcela 

neuvěřitelná. Nikdo si nemůže ZACHOVAT přesvědčení, které 

vyhodnotil jako neuvěřitelné. Čím více se o egu dozvídáte, tím 

více si uvědomujete, že mu nelze uvěřit. neuvěřitelné nelze 

pochopit, protože JE neuvěřitelné. Naprostá nesmyslnost veškerého 

vnímání, které pochází z neuvěřitelného, musí být zřejmá, ale není 

UZNÁNA jako přesahující víru, protože byla vytvořena vírou. 

Účelem tohoto kurzu je naučit vás, že ego je neuvěřitelné a 

navždy zůstane neuvěřitelné. Vy, kteří jste ego vytvořili tím, že jste 

uvěřili neuvěřitelnému, nemůžete tento úsudek učinit sami. 

Přijetím Usmíření pro VÁS se rozhodujete proti přesvědčení, že 

můžete BÝT sami, čímž rozptylujete myšlenku oddělenosti a 

potvrzujete své skutečné ztotožnění s celým Královstvím, které je 

doslova vaší SOUČÁSTÍ. Toto ztotožnění je stejně nepochybné 

jako nepochybné. Vaše celistvost nemá žádné hranice, protože bytí 

je v nekonečnu. 

 

ROZŠÍŘENÍ KRÁLOVSTVÍ  

Jen TY můžeš omezit svou tvůrčí sílu, ale Bůh ji chce uvolnit. On 

si nepřeje, abyste se připravili o své výtvory, stejně jako si nepřeje, 

abyste se připravili o jeho výtvory. Neodmítejte své dary 

Synovství, jinak se odepřete Bohu. Sobeckost je z ega, ale plnost 

sebe sama je z Duše, protože tak ji Bůh stvořil. duch svatý je část 

mysli, která leží mezi egem a Duší a zprostředkovává mezi nimi 

VŽDY ve prospěch Duše. Pro ego je to zaujatost, a proto reaguje 

tak, jako by bylo 
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Pro duši je to pravda, protože zná její plnost a nedokáže si 

představit žádnou část, z níž by byla vyloučena. 

Duše VÍ, že vědomí všech jejích bratří je obsaženo v jejím 

vlastním vědomí, stejně jako ONA je obsažena v Bohu. Síla celého 

Synovství A jeho Stvořitele je tedy vlastní plností Duše, což činí 

její výtvory stejně celistvými a rovnými v dokonalosti. Ego 

nemůže zvítězit nad celkem, který zahrnuje Boha, a každý celek 

MUSÍ zahrnovat Boha. Všemu, co stvořil, je dána veškerá Jeho 

moc, protože je Jeho součástí a sdílí s Ním Jeho Bytí. Stvoření je 

opakem ztráty, stejně jako požehnání je opakem oběti. Bytí MUSÍ 

být rozšířeno. Tak si uchovává vědění o SOBĚ. 

Duše touží sdílet své bytí tak, jak to udělal JEJÍ Stvořitel. Je 

stvořena sdílením, její vůlí je tvořit. Nechce Boha OBSAHOVAT, 

ale ROZŠÍŘIT jeho bytí. Rozšiřování Božího Bytí je JEDINOU 

funkcí Duše. Její plnost nemůže být obsažena, stejně jako nemůže 

být obsažena plnost jejího Stvořitele. Plnost JE rozšíření. Celý 

myšlenkový systém ega blokuje rozšíření, a tím blokuje vaši 

jedinou funkci. Proto blokuje vaši radost, a proto se vnímáte jako 

nenaplnění. Pokud netvoříte, JSTE nenaplnění, ale Bůh 

nenaplněnost nezná, a proto MUSÍTE tvořit. Své vlastní výtvory 

možná neznáte, ale to nemůže zasahovat do jejich reality o nic víc, 

než může vaše nevědomost o vaší Duši zasahovat do jejího bytí. 

Království se věčně rozšiřuje, protože je v Boží mysli. 

Nepoznáte svou radost, protože neznáte svou vlastní plnost. 

Vyloučíte-li ze sebe JAKOUKOLI část Království, NEJSTE celiství. 

Rozdělená mysl nemůže vnímat svou plnost a potřebuje zázrak své 

celistvosti, aby ji osvítil a uzdravil. Ten v ní znovu probudí 

celistvost a obnoví ji v Království díky jejímu PŘIJETÍ celistvosti. 

plné ocenění její plnosti znemožňuje sobectví a činí rozšíření 

nevyhnutelným. Proto je v Království dokonalý mír. Každá duše JE 

naplněním své funkce a pouze úplné naplnění JE mírem. 

Šílenství ZJEVNĚ doplňuje realitu, ale nikdo netvrdí, že to, co 

doplňuje, je pravda. Šílenství je tedy NE-rozšířením 
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Pravda, která blokuje radost, protože blokuje tvoření, a tím blokuje 

seberealizaci. Nenaplnění lidé MUSÍ být v depresi, protože jejich 

sebenaplnění je pro ně neznámé.Vaše výtvory jsou chráněny PRO 

vás, protože Duch Svatý, který je ve vaší mysli, o nich ví a může je 

VLOŽIT do vašeho vědomí, kdykoli mu to dovolíte. Jsou zde jako 

součást vašeho vlastního bytí, protože vaše naplnění je 

ZAHRNUJE. výtvory každého Syna Božího jsou vaše, protože 

každý výtvor patří všem, protože je stvořen pro Synovství jako 

celek. 

NEPŘIDALI jste se k dědictví synů Božích, a tak jste si ho 

nezajistili. Bylo-li vůlí Boží dát vám je, dal vám je navždy. Bylo-li 

Jeho vůlí, abyste ho měli navždy, dal vám prostředky, jak si ho 

udržet, A TO JSTE UDĚLALI. Neuposlechnutí Boží Vůle má smysl 

jen pro šílence. Ve skutečnosti je to nemožné. vaše sebenaplněnost je 

stejně bezmezná jako ta Boží. Stejně jako Jeho se rozprostírá navěky a 

v dokonalém míru. Její záře je tak intenzivní, že tvoří v dokonalé 

radosti a z její celistvosti se může zrodit pouze celek. 

Buďte si jisti, že jste nikdy neztratili svou identitu a rozšíření, 

která ji udržují v celistvosti a míru. Zázraky jsou VÝRAZem této 

důvěry. Jsou odrazem jak vaší vlastní správné identifikace s bratry, 

tak vašeho vlastního vědomí, že vaše identifikace JE udržována 

prostřednictvím extenze. Zázrak je LEKCÍ CELKOVÉHO 

VNÍMÁNÍ. Tím, že jste do lekce zahrnuli JAKOUKOLI část totality, 

JSTE zahrnuli celek.Řekli jste, že když píšete o Království a svých 

výtvorech, které do něj patří, popisujete TO, CO NEVÍTE.To je v 

jistém smyslu pravda, ale ne o nic pravdivější než to, že 

neuznáváte celkový výsledek předpokladů ega.Království je 

výsledkem předpokladů, stejně jako je jím tento svět. 

Dovedli jste uvažování ega k logickému závěru, jímž je 

TOTÁLNÍ ZOUFALSTVÍ O VŠEM.Přesto tomu ve skutečnosti 

NEVĚŘÍTE, jinak byste to nemohli tvrdit. Kdybyste tento výsledek 

skutečně viděli, nemohli byste ho CHTÍT. Jediný důvod, proč byste 

mohli chtít JAKOUKOLI jeho část, je ten, že ho NEVIDÍTE celý. 

Jste ochotni se dívat na předpoklady ega, ale NE na jejich logický 

výsledek. Není možné, že jste to udělali. 
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totéž s Božími předpoklady? 

Vaše výtvory JSOU logickým vyústěním jeho předpokladů. 

Jeho myšlení je stanovilo PRO vás. Proto jsou tam, kam přesně 

patří. Patří do vaší mysli jako součást vašeho ztotožnění s Jeho 

myslí, ale váš stav mysli a vaše rozpoznání toho, co je VE vaší 

mysli, závisí v daném okamžiku na tom, čemu věříte O své 

mysli.Ať už jsou tato přesvědčení jakákoli, jsou to předpoklady, 

které určují, co přijmete DO své mysli. Je jistě jasné, že do své 

mysli můžete přijmout to, co v ní ve skutečnosti není, i popřít to, 

co v ní JE. Ani jednu z těchto možností zde není třeba dále 

rozvádět, ale obě jsou zjevně neobhajitelné, i kdybyste se je 

rozhodli obhajovat. 

Funkci, kterou vám Bůh sám dal prostřednictvím své mysli, 

však můžete popírat, ale nemůžete jí zabránit. Je to logický 

důsledek toho, co JSTE. Schopnost vidět logický výsledek závisí 

na VŮLI vidět jej, ale jeho pravdivost nemá s vaší vůlí vůbec nic 

společného. Pravda je BOŽÍ VŮLE. Sdílejte Jeho Vůli a sdílíte to, 

co On ví. ZAPŘETE-li Jeho Vůli jako svou, popíráte Jeho 

Království A své. Duch svatý vás bude řídit jen tak, abyste se 

vyhnuli bolesti. Zrušení bolesti se samozřejmě musí vyhnout 

bolesti. Proti tomuto cíli by jistě nikdo nic nenamítal, POKUD BY 

SI TO UZNAL. problém není v tom, zda to, co říká Duch svatý, je 

pravda, ale v tom, zda chcete naslouchat tomu, co říká. 

 

ZÁMĚNA SÍLY A SLABOSTI  

Nepoznáte, co je bolestné, stejně jako nevíte, co je radostné, a ve 

skutečnosti jste velmi náchylní k tomu, abyste obojí zaměňovali. 

Hlavním úkolem Ducha svatého je naučit vás je od sebe oddělovat. 

Jakkoli se může zdát zvláštní, že je to nutné, zjevně TO JE. Důvod 

je stejně zřejmý. co je pro vás radostné, JE pro ego bolestné, a dokud 

budete mít pochybnosti o tom, co jste VY, budete si plést radost a 

bolest. tento zmatek je příčinou celé myšlenky oběti. Poslechněte 

Ducha svatého a VY se vzdáte ega. Nebudete však obětovat NIC. 

Naopak, získáte VŠECHNO. Kdybyste tomu věřili, žádný konflikt 

by neexistoval. 

Proto je třeba, abyste si zřejmé věci sami sobě DŮKAZOVALI. 

Není to pro vás zřejmé. Domníváte se, že když děláte 
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PROTICHOD Boží vůle může být pro vás lepší.Také věříte, že je 

možné DĚLAT opak Boží VŮLE. Proto věříte, že se před vámi 

otevírá nemožná volba, která je zároveň velmi děsivá A velmi 

žádoucí. přesto Bůh VŮLI CHCE. On si NEPŘEJE. VAŠE VŮLE je 

stejně mocná jako Jeho, protože JE Jeho. Přání ega nic 

neznamenají, protože ego si přeje nemožné. vy si můžete přát 

nemožné, ale VŮLI můžete mít jen s Bohem. to je slabost ega a 

VAŠE síla. 

Duch svatý je VŽDY na vaší straně a na straně vaší síly. 

Dokud se jakýmkoli způsobem vyhýbáte Jeho vedení, CHCETE být 

slabí. Přesto slabost JE děsivá. Co jiného tedy může toto 

rozhodnutí znamenat než to, že CHCEŠ být ustrašený? Duch svatý 

NIKDY nežádá oběti, ale ego je VŽDY žádá. Když jste zmateni 

tímto VELMI jasným rozdílem v motivaci, může to být způsobeno 

POUZE projekcí. Projekce tohoto druhu JE zmatkem v motivaci a 

DŮVĚRA v tento zmatek se stává nemožnou. 

Nikdo neposlouchá rád průvodce, kterému nedůvěřuje, ale to 

neznamená, že průvodce není důvěryhodný. V tomto případě to 

VŽDY znamená, že NÁSLEDUJÍCÍ je. I to je však pouze věcí jeho 

vlastní víry. Věří, že ON může zradit, věří, že všechno může zradit 

JEHO, avšak je to jen proto, že se ROZHODL NÁSLEDOVAT 

FALEŠNÉHO VŮDCE. Není schopen řídit se tímto vedením BEZ 

STRACHU, spojuje si strach s vedením a odmítá se řídit vůbec 

ŽÁDNÝM vedením. duch svatý je dokonale důvěryhodný, stejně 

jako VY. Sám Bůh vám důvěřuje, a proto o vaší důvěryhodnosti 

NENÍ pochyb. Vždy zůstane nezpochybnitelná, ať už o ní 

pochybujete jakkoli. 

Již dříve jsme řekli, že JSTE Boží vůlí. Jeho Vůle není planým 

přáním a vaše ztotožnění se s Jeho Vůlí není volitelné, protože to 

JE to, co jste. Sdílení Jeho Vůle se mnou ve skutečnosti není 

otevřené volbě, i když se to tak může zdát. celé oddělení spočívá v 

tomto omylu. jedinou cestou VEN z tohoto omylu je rozhodnout 

se, že se nemusíte rozhodovat o NIČEM. Vše vám bylo dáno 

Božím rozhodnutím. to JE Jeho Vůle a vy ji nemůžete zrušit. 

Dokonce ani vzdání se svého falešného rozhodovacího práva, které 

ego tak žárlivě střeží, se neděje na základě vašeho přání. Bylo 

uskutečněno PRO vás z Vůle Boha, který vás neopustil. 
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bez pohodlí. Jeho hlas vás naučí rozlišovat mezi bolestí a radostí a 

vyvede vás ze zmatku, který jste si sami způsobili. V mysli Božího 

Syna, jehož vůle MUSÍ být vůlí Otce, protože Otcova vůle JE Jeho 

Syn, žádný zmatek NENÍ. 

Zázraky jsou v souladu s Boží vůlí, jejíž vůli neznáte, protože 

jste zmateni tím, co chcete vy. To znamená, že jste zmateni tím, co 

jste. Pokud JSTE Boží Vůlí a nepřijímáte Jeho Vůli, popíráte radost. 

zázrak je tedy lekcí o tom, CO JE RADOST. Protože je to lekce 

sdílení, je to lekce lásky, která JE radostí. Každý zázrak je tedy 

lekcí v pravdě a tím, že nabízíte pravdu, se učíte rozdílu mezi 

bolestí a radostí. 

 
STAV MILOST 

Duch svatý vás bude vždycky skutečně vést, protože vaše radost je 

Jeho. To je Jeho vůle pro každého, protože On mluví pro Boží 

království, které JE radostí. Následování Jeho je proto tou 

nejsnadnější věcí na světě a jedinou věcí, která JE snadná, protože 

není ze světa, a je tedy PŘIROZENÁ. Svět JDE PROTI vaší 

přirozenosti, protože není v souladu s Božími zákony. Svět vnímá 

ve všem řády obtížnosti. je to proto, že ego nevnímá nic jako zcela 

žádoucí. Tím, že si ukážete, že v zázracích NENÍ žádný řád 

obtížnosti, přesvědčíte sami sebe, že ve vašem PŘIROZENÉM 

stavu není žádná obtížnost, protože je to stav milosti. 

Milost je přirozeným stavem každého Božího syna.Když není 

ve stavu milosti, je mimo své přirozené prostředí a nefunguje dobře. 

Vše, co dělá, se pro něj stává námahou, protože nebyl stvořen pro 

prostředí, které si vytvořil. Nemůže se mu tedy přizpůsobit, ani se 

mu nemůže přizpůsobit ONA. nemá smysl se o to pokoušet. syn 

Boží je šťastný POUZE tehdy, když ví, že je s Bohem. To je jediné 

prostředí, v němž nezažije napětí, protože tam patří. Je to také jediné 

prostředí, které je ho hodno, protože jeho vlastní hodnota 

přesahuje vše, co může vytvořit. 

Uvažuj o království, které jsi vytvořil, a posuď jeho hodnotu. 
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spravedlivě. Je hoden být domovem pro Boží dítě? Chrání jeho 

pokoj a září na něj láska? Uchovává jeho srdce nedotčené strachem 

a umožňuje mu vždy dávat, aniž by mělo pocit ztráty? Učí ho, že 

toto dávání JE jeho radostí a že sám Bůh mu za jeho dávání 

děkuje? To je JEDINÉ prostředí, ve kterém můžete být šťastní. 

nemůžete si ho vytvořit, stejně jako si ho nemůžete vytvořit sami. 

Bylo stvořeno PRO vás, stejně jako vy jste byli stvořeni pro něj. 

Bůh bdí nad svými dětmi a nic jim neodpírá. když ho však 

popírají, nevědí to, protože popírají SOBĚ všechno. 

Vy, kteří byste mohli dát Boží lásku všemu, co vidíte, čeho se 

dotýkáte a na co vzpomínáte, doslova odpíráte nebe sami sobě. Znovu 

vás vyzývám, abyste si uvědomili, že jsem vás vyvolil, abyste učili 

Království KRÁLOVSTVÍ. V této lekci neexistují žádné výjimky, 

protože nedostatek výjimek JE lekcí. Každý Syn, který se vrátí do 

Království s touto lekcí v srdci, uzdravil Synovství a poděkoval 

Bohu. Každý, kdo se naučil tuto lekci, se stal dokonalým učitelem, 

protože se ji naučil od Ducha svatého,který ho chce naučit všemu, 

co ví. když mysl MÁ jen světlo, POZNÁVÁ jen světlo. Její vlastní 

záře září všude kolem ní a rozšiřuje se do temnoty ostatních myslí 

a proměňuje je ve vznešenost. 

Boží majestát je tu, abyste ho poznali, ocenili a POZNALI. 

Vnímat Boží Majestát JAKO svého bratra znamená přijmout své 

VLASTNÍ dědictví. Bůh dává pouze rovným dílem. Pokud 

rozpoznáte Jeho dar v někom jiném, uznali jste to, co dal VÁM. 

Nic není tak snadné vnímat jako pravdu, toto vnímání je 

bezprostřední, jasné a přirozené. Vy jste se vycvičili v tom, abyste 

to neviděli, a to pro vás bylo velmi obtížné. MIMO své přirozené 

prostředí se můžete ptát: "Co je pravda?", protože pravda JE 

prostředí, kterým a pro které jste byli stvořeni. 

Neznáte sami sebe, protože neznáte SVÉHO 

Stvořitele.Neznáte své výtvory, protože neznáte své bratry, kteří je 

stvořili spolu s vámi. Již dříve jsme řekli, že pouze celé Synovství 

je hodno být spolutvůrcem Boha, protože pouze celé Synovství 

může tvořit JAKO On. Kdykoli 
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když uzdravíte bratra tím, že uznáte jeho hodnotu, uznáte tím 

JEHO moc tvořit i svou. On nemůže ztratit to, co TY uznáváš, a TY 

musíš mít slávu, kterou v něm vidíš. Je spolutvůrcem Boha s 

VÁMI. Popírejte JEHO tvůrčí moc a popíráte tu svou i tu Boží, která 

vás stvořila. Nemůžete popřít část pravdy. neznáte své výtvory, 

protože neznáte jejich stvořitele. neznáte sami sebe, protože 

neznáte SVÉHO. 

Vaše výtvory nemohou vytvořit vaši realitu, stejně jako vy 

nemůžete vytvořit realitu Boží. Můžete však VĚDĚT obojí. Bytí se 

poznává sdílením. PROTOŽE Bůh s vámi sdílí své bytí, můžete ho 

poznat. Musíte však také poznat všechny, které stvořil, abyste 

poznali, co sdíleli. Bez svého Otce nepoznáte své otcovství. 

Království Boží zahrnuje všechny Jeho Syny a jejich děti, které 

jsou podobné Synům, jako jsou oni podobní Otci. Poznejte tedy 

Syny Boží a poznáte VŠECHNO stvoření. 
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Cesta zpět 

 
V pokroku vám brání vaše požadavky vědět to, co NEVÍTE. To je 

vlastně způsob, jak se držet deprivace.Nemůžete rozumně namítat 

proti tomu, abyste se řídili pokyny v kurzu PRO vědění, protože to 

NEVÍTE.Potřeba kurzu je implicitně obsažena ve vaší námitce. 

Znalosti nejsou motivací pro učení se tomuto kurzu. Tou je POKOJ. 

Mír jako předpoklad poznání se MUSÍTE naučit. A to jen proto, že 

ti, kdo jsou v konfliktu, NENÍ mírumilovní, a mír je PODMÍNKOU 

poznání, protože je podmínkou Království. 

Znalosti budou obnoveny, jakmile splníte jejich podmínky. 

není smlouva uzavřená Bohem, který žádné smlouvy neuzavírá. Je 

to pouze výsledek vašeho zneužití jeho zákonů ve prospěch vůle, 

která není jeho. Poznání JE Jeho vůle. Pokud se stavíte PROTI Jeho 

vůli, jak můžete mít poznání? Řekl jsem vám, co vám poznání 

nabízí, ale je jasné, že to nepovažujete za zcela žádoucí. Kdyby 

tomu tak bylo, sotva byste byli ochotni je tak snadno zahodit, když 

ego žádá vaši oddanost. zdá se, že rozptylování ega vám brání v 

učení, ale ego NEMÁ moc vás rozptylovat, pokud mu tu moc 

nedáte. 

Hlas ega je halucinace.Nemůžete od něj očekávat, že řekne: 

"Nejsem skutečný." Halucinace JSOU nepřesné vnímání reality. 

Přesto se po vás nežádá, abyste je sami rozptýlili. žádá se po vás 

pouze, abyste je vyhodnotili z hlediska jejich výsledků pro VÁS. 

Pokud nechcete 
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na základě ztráty klidu, budou odstraněny z vaší mysli ZA vás. 

Každá reakce na ego je výzvou k válce a válka vás ZATÍM 

připravuje o mír. V této válce však není žádný protivník. TOTO je 

reinterpretace reality, kterou musíte provést, abyste si zajistili mír, 

a jediná, kterou musíte VŽDY provést. 

 
SMĚŘOVÁNÍ UČEBNÍCH OSNOV  

Ti, které vnímáte jako protivníky, jsou ČÁSTÍ vašeho míru, 

kterého se útokem na ně vzdáváte. Jak můžete MÍT to, čeho se 

vzdáváte? DĚLÁTE, že máte, ale sami se toho nevzdáváte. Když se 

vzdáváte míru, sami se z něj VYLOUČUJETE. to je stav, který je 

Království natolik cizí, že nemůžete pochopit stav, který v něm 

panuje. vaše minulé učení vás muselo naučit špatným věcem, 

protože vás jednoduše neudělalo šťastnými. Už jen na základě toho 

je třeba zpochybnit jeho hodnotu. 

Pokud je cílem učení změna, a to je VŽDY jeho cílem, jste 

spokojeni se změnami, které vám přineslo VAŠE učení? 

Nespokojenost s výsledky učení musí být známkou neúspěchu 

učení, protože to znamená, že jste nedostali to, co jste CHTĚLI. 

Učební plán Usmíření je opakem učebního plánu, který jste si sami 

stanovili, ALE TAKÉ JE JEHO VÝSLEDKEM. Pokud vás váš 

výsledek učinil nespokojenými a pokud CHCETE jiný, je zřejmě 

nutná změna učebních osnov. 

První změnou, kterou je třeba zavést, je změna 

SMĚRU.Smysluplný učební plán NEMŮŽE být nekonzistentní. 

Pokud ho plánují dva učitelé, z nichž každý věří v diametrálně 

odlišné myšlenky, nemůže být integrovaný. Pokud jej tito dva 

učitelé realizují současně, každý z nich pouze INTERFERUJE s tím 

druhým. to vede k fluktuaci, ale NE ke změně. nestálost NEMÁ 

žádný směr. Nemohou si vybrat jeden, protože se nemohou vzdát 

druhého, i když ten druhý neexistuje. jejich konfliktní osnovy je 

učí, že existují VŠECHNY směry, a nedávají jim žádné zdůvodnění 

pro volbu. 

Než bude možná skutečná změna směru, je třeba si plně 

uvědomit naprostou nesmyslnost takového učebního plánu. Nelze 

se učit současně od dvou učitelů, kteří se ve všem naprosto 

neshodnou. Jejich společný učební plán 
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ZDŮVODNĚNÍ VOLBY 

 
 

představuje nemožný úkol pro učení. Učí vás ZCELA odlišné věci 

ZCELA odlišnými způsoby, což by bylo možné, nebýt zásadního 

faktu, že vás oba učí o vás samotných.Vaše realita není ovlivněna 

oběma, ale pokud jim budete naslouchat, vaše mysl bude 

rozpolcená v tom, co je vaše realita. 

 
ZDŮVODNĚNÍ VOLBY  

Volba má své opodstatnění. Pouze jeden Učitel VÍ, jaká je vaše 

realita. Pokud je učení se tomu ÚČELEM učebních osnov, musíte 

se to naučit od Něho. Ego NEVÍ, co se snaží učit. Snaží se vás 

naučit, co jste, aniž byste to věděli. Ego je odborníkem pouze na 

zmatení. Ničemu jinému nerozumí. Jako učitel je tedy naprosto 

zmatené a ZCELA ZBLOUDILÉ. I kdybyste mohli Ducha svatého 

zcela ignorovat, což je zcela nemožné, nemohli byste se od ega nic 

naučit, protože ego nic NEVÍ. 

Existuje vůbec nějaký důvod, proč si vybrat takového učitele? 

Dává naprostá ignorace čehokoli, co učí, nějaký JINÝ smysl? Je 

toto učitel, ke kterému by se měl obrátit Boží syn, aby našel SÁM 

SEBE? Ego vám nikdy nedalo rozumnou odpověď na NIC. Nemělo 

by už jen na základě vaší vlastní zkušenosti s učením ega dojít k 

jeho diskvalifikaci jako vašeho budoucího učitele? Ego však 

vašemu učení uškodilo více než jen tímto. Učení je radostné, 

pokud vás vede po vaší přirozené cestě a usnadňuje rozvoj toho, co 

MÁTE. pokud vás však učí PROTI vaší přirozenosti, svým učením 

ZTRÁCÍTE, protože vás učení uvězní. vaše vůle je VE vaší 

přirozenosti, a proto nemůže jít proti ní. 

Ego vás nemůže nic naučit, dokud je vaše vůle svobodná, 

protože mu nebudete naslouchat. NENÍ vaší vůlí být uvězněn, 

PROTOŽE vaše vůle je svobodná. Proto je ego OMLUVENÍM 

svobodné vůle. NIKDY to není Bůh, kdo vás nutí, protože On s 

vámi Sdílí svou vůli. Jeho Hlas učí POUZE Jeho Vůli, ale to není 

lekce Ducha Svatého, protože to je to, co JSTE. lekce je, že vaše 

vůle a Boží vůle nemohou být v nesouladu, PROTOŽE jsou jedno. 

To je zkáza VŠEHO, co se 
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ego se snaží učit. Nekonfliktní tedy musí být nejen směr učebního 

plánu, ale také OBSAH. 

Ego vás chce naučit, že se chcete postavit proti Boží vůli. Tuto 

NEPŘIROZENOU lekci se nelze naučit, ale pokus naučit se ji je 

porušením vaší vlastní svobody a způsobuje, že se bojíte své vůle, 

PROTOŽE je svobodná.Duch Svatý se staví proti JAKÉMUKOLIV 

uvěznění vůle Božího Syna, VĚDÍCE, že vůle Syna JE vůlí Otce. 

Duch svatý vás vytrvale vede po cestě svobody a učí vás, jak 

přehlížet nebo nahlížet mimo VŠECHNO, co by vás mohlo brzdit. 

Již dříve jsme řekli, že Duch svatý vás učí rozdílu mezi bolestí 

a radostí.To je totéž jako říci, že vás učí rozdílu mezi vězením a 

svobodou. BEZ Něho tento rozdíl nedokážete rozlišit. To proto, že 

jste se sami naučili, že vězení JE svoboda. Když věříte, že je to 

totéž, jak je můžete rozlišit? Můžete požádat tu část své mysli, která 

vás naučila věřit, že JSOU stejné, aby vás naučila, jaký je mezi 

nimi ROZDÍL? 

Učení Ducha svatého se ubírá pouze JEDNÍM směrem a má 

pouze JEDEN cíl. Jeho směrem je svoboda a jeho cílem je 

Bůh.Přesto si nedokáže představit Boha bez tebe, protože není Boží 

vůlí BÝT bez tebe.Když se naučíš, že tvá vůle JE Boží, nemůžeš 

chtít být bez Něj o nic víc, než by On mohl chtít být bez tebe.To je 

svoboda a to je radost. Pokud si toto odepřete, odepřete Bohu Jeho 

Království, protože On vás pro to stvořil. Když jsme řekli: 

"Veškerá moc a sláva jsou vaše, protože Království je jeho," 

mysleli jsme tím právě toto: 

Boží vůle je neomezená a spočívá v ní veškerá moc a sláva. Je 

bezmezná v síle, lásce a míru. Nemá žádné hranice, protože její 

rozsah je neomezený, a zahrnuje všechny věci, protože všechny věci 

stvořila. Tím, že všechny věci stvořilo, je učinilo součástí Sebe. 

VY jste Vůlí Boží, protože tak jste byli stvořeni. Protože váš 

Stvořitel tvoří POUZE jako On sám, JSTE jako On. jste součástí 

Toho, který JE veškerá moc a sláva, a proto jste stejně neomezení 

jako On. 

Na co jiného, kromě veškeré moci a slávy, se může Duch svatý 

odvolat, aby obnovil Boží království? Jeho odvolání se tedy týká 

pouze toho. 
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Království JE a pro své vlastní uznání toho, co je. Když to uznáte, 

automaticky to uznání přinesete všem, protože už jste všechny 

uznali. SVÝM uznáním probouzíte JEJICH a skrze jejich uznání se 

rozšiřuje VAŠE. probuzení probíhá v Království snadno a rádo, jako 

odpověď na Boží volání. Je to přirozená odpověď každého Božího 

syna na Hlas svého Stvořitele, protože je to Hlas pro JEHO stvoření 

a pro JEHO vlastní rozšíření. 

 
SVATÉ SETKÁNÍ  

Sláva Bohu na výsostech a vám, protože On to tak chtěl. Proste a 

bude vám dáno, protože už BYLO dáno. Žádejte o světlo a naučte 

se, že JSTE světlem. Chcete-li porozumění a osvícení, naučíte se 

je, protože vaše vůle naučit se je vaše rozhodnutí naslouchat 

Učiteli, který VÍ o světle, a proto vás mu může NAUČIT. Pro vaše 

učení neexistuje žádné omezení, protože neexistuje žádné omezení 

pro vaše MYŠLENKY. pro Jeho vůli učit neexistuje žádné omezení, 

protože byl stvořen, aby učil. VĚDÍC dokonale o své funkci, chce ji 

dokonale plnit, protože to je jeho i vaše radost. 

Dokonalé naplnění Boží vůle je jedinou radostí a pokojem, 

které lze plně poznat, protože je to jediná funkce, kterou lze plně 

ZKOUŠET.Když je toho dosaženo, pak už neexistuje žádná jiná 

zkušenost. Avšak PŘÁNÍ jiné zkušenosti zablokuje její naplnění, 

protože Boží Vůli vám nelze vnutit, protože je to zkušenost 

naprosté VŮLE. duch svatý ví, jak se to naučit, ale vy ne. proto ho 

potřebujete a proto vám ho Bůh dal. Pouze JEHO učení uvolní vaši 

vůli k Boží vůli, spojí ji s Jeho mocí a slávou a ustanoví je jako 

VAŠE. sdílíte je tak, jak je sdílí Bůh, protože to je přirozený 

výsledek jejich bytí. 

Vůle Otce a Syna jsou spolu v jednom díky svému rozšíření. 

Jejich rozšíření je DŮSLEDKEM jejich Jednoty, která drží jejich 

jednotu pohromadě rozšířením jejich SPOLEČNÉ vůle. To je 

dokonalé stvoření dokonale stvořeným ve spojení s dokonalým 

Stvořitelem. Otec MUSÍ dát otcovství svému Synovi, protože Jeho 

vlastní otcovství musí být rozšířeno směrem ven. vy, kteří 
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náleží Bohu svatá funkce rozšiřovat jeho otcovství tím, že mu 

neklade žádná omezení. Dovolte Duchu Svatému, aby vás naučil, 

JAK to dělat, protože poznáte, co to znamená pro samotného Boha. 

Když se s někým setkáte, pamatujte, že je to svaté setkání. 

Když ho uvidíte, uvidíte i sami sebe. Jak se k němu budete chovat, 

tak se budete chovat k sobě. jak na něj budete myslet, tak budete 

myslet na sebe. Nikdy na to nezapomínejte, protože v něm najdete 

sami sebe nebo se ztratíte ze zřetele. Kdykoli se dva Synové Boží 

setkají, dostanou další šanci na spásu. Nikoho neopouštěj, aniž bys 

mu spásu daroval a sám ji přijal. Neboť Já jsem vždy s vámi, ve 

vzpomínce na VÁS. 

Cílem učebních osnov, ať už si vyberete jakéhokoli učitele, je 

POZNAT SEBE sama.Nic jiného se učit nemusíte. Každý hledá sám 

sebe a moc a slávu, o které si myslí, že ji ztratil. Kdykoli jste s 

kýmkoli, máte další příležitost je najít. vaše moc a sláva jsou v 

něm, PROTOŽE jsou vaše. ego se je snaží najít ve VÁS, protože 

neví, kde je hledat. Duch svatý vás učí, že pokud se díváte POUZE 

na sebe, NEMŮŽETE se najít, protože to není to, co JSTE. 

Kdykoli jste s bratrem, učíte se, co jste, protože se učíte, co 

jste. On bude reagovat buď bolestí, nebo radostí, podle toho, 

kterého učitele následujete. ON bude uvězněn nebo propuštěn 

podle vašeho rozhodnutí, A TAKÉ VY. Nikdy nezapomínejte na 

svou odpovědnost vůči němu, protože je to vaše odpovědnost vůči 

SOBĚ. Dejte mu SVÉ místo v Království a vy budete mít SVÉ. 

Království NEMŮŽE být nalezeno osamoceně a vy, kteří JSTE 

Královstvím, nemůžete najít SAMI sebe. 

Abyste dosáhli cíle učebního plánu, NESMÍTE naslouchat egu. 

Jeho cílem je ZNIČIT svůj vlastní cíl. Ego to neví, protože neví nic. 

VY to však vědět můžete a budete to vědět, pokud budete ochotni 

podívat se na to, co z vás ego udělalo. To JE vaše zodpovědnost, 

protože jakmile to skutečně uděláte, PŘIJMETE za sebe 

Vykoupení. Jakou jinou volbu byste mohli učinit? Poté, co jste 

tuto volbu učinili, začnete se učit a chápat, proč jste se 
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věřil, že když jsi potkal někoho jiného, myslel sis, že to JE někdo 

jiný. A každé svaté setkání, do kterého plně vstoupíte, vás naučí, 

že tomu tak není. 

Můžete se setkat pouze s částí sebe sama, protože jste součástí 

Boha, který JE vším. Jeho moc a sláva jsou všude a vy z nich 

NEMŮŽETE být vyloučeni.Ego učí, že vaše síla je JEN ve vás.Duch 

svatý učí, že VŠECHNA síla je v Bohu a TEDY ve vás. Bůh si 

nepřeje, aby někdo trpěl. Nechce, aby někdo trpěl za špatné 

rozhodnutí, VČETNĚ vás. proto vám dal prostředky, jak ho 

ZRUŠIT. Skrze Jeho moc a slávu jsou všechna vaše špatná 

rozhodnutí ZCELA ZRUŠENA a osvobozují vás I vaše bratry od 

KAŽDÉ uvězňující myšlenky, kterou přijala JAKÁKOLIV část 

Synovství. Špatná rozhodnutí nemají žádnou moc, PROTOŽE 

nejsou pravdivá. Uvěznění, které VYTVOŘILY, není pravdivější 

než ONA. 

Moc a sláva patří pouze Bohu. Stejně jako tobě. Bůh dává 

VŠECHNO, co mu patří, protože dává sám sebe a VŠECHNO mu 

patří. Dávání sebe sama je funkce, kterou ti dal. Její dokonalé 

naplnění vás naučí, co z Něho MÁTE, a to vás naučí, co v Něm 

JSTE. nemůžete být při tom bezmocní, protože to JE vaše moc. Sláva 

je Božím darem pro vás, protože to je to, čím ON je. Všude se 

dívejte na tuto slávu, abyste se naučili, co jste VY. 

 

SVĚTLO SVĚTA  

Pokud je Boží vůlí pro vás naprostý pokoj a radost, pak pokud 

neprožíváte POUZE toto, musíte odmítat UZNAT Jeho vůli. Jeho 

Vůle nekolísá, je neměnná navždy.Když nejste v pokoji, může to být 

jen proto, že nevěříte, že JSTE v Něm. On je však všechno ve 

všem. Jeho mír je úplný a vy v něm MUSÍTE být zahrnuti. Jeho 

zákony tě řídí, protože řídí VŠECHNO. z Jeho zákonů se nemůžeš 

vymanit, i když je můžeš neposlouchat. ale pokud to uděláš, a JEN 

pokud to uděláš, BUDEŠ se cítit osamělý a bezmocný, protože si 

upíráš všechno. Přišel jsem jako světlo do světa, který si všechno 

odpírá. Dělá to jednoduše tak, že se od všeho distancuje. Je to tedy 

iluze izolace, kterou udržuje strach. 
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téže osamělosti, která JE její iluzí. Řekl jsem vám, že jsem s vámi 

vždy, až do konce světa, a proto jsem světlo světa. Jsem-li s vámi v 

osamělosti světa, SAMOTA ZMIZELA. nemůžete si udržovat iluzi 

osamělosti, pokud nejste sami. Mým cílem tedy JE překonat svět. 

Neútočím na něj, ale mé světlo ho musí rozptýlit kvůli tomu, čím 

JE. 

Světlo nenapadá temnotu, ale zastiňuje ji. Pokud vás mé 

světlo všude provází, VY ho rozzáříte SE MNOU. světlo se stává 

NAŠÍM a vy nemůžete zůstat v temnotě, stejně jako temnota 

nemůže zůstat, kamkoli jdete. Vzpomínka na mne JE vzpomínkou 

na sebe a na Toho, kdo mě k vám poslal. Byli jste v temnotě, dokud 

Boží Vůle nebyla zcela naplněna KAŽDOU částí Synovství. Když 

se tak stalo, byla dokonale splněna VŠEMI. Jak jinak by mohla BÝT 

dokonale splněna? Mým posláním bylo jednoduše sjednotit vůli 

Synovství s Vůlí Otce tím, že jsem si sám uvědomoval Otcovu 

Vůli. Toto vědomí jsem vám přišel dát a váš problém s jeho přijetím 

JE problémem tohoto světa. Jeho rozptýlení je spásou a v tomto 

smyslu JÁ JSEM spásou světa. 

Svět mnou musí pohrdat a odmítat mě, protože svět JE 

přesvědčení, že láska je nemožná. VAŠE reakce na mě jsou 

reakcemi světa na Boha. Pokud přijmete skutečnost, že jsem s 

vámi, ODMÍTÁTE svět a PŘIJÍMÁTE Boha. Moje vůle je Jeho vůle 

a VAŠE vůle naslouchat mi je rozhodnutí naslouchat Jeho hlasu a 

setrvávat v Jeho vůli. Jako Bůh poslal mě k vám, tak já pošlu vás k 

ostatním. A já k nim půjdu S vámi, abychom je mohli učit pokoji a 

sjednocení. 

Nemyslíte si, že svět potřebuje mír stejně jako vy? Nechcete 

ho světu DÁVAT stejně jako ho chcete PŘIJÍMAT? Protože pokud 

tak neučiníte, NEDOSTANETE ho. Chcete-li ho ode mne mít, 

MUSÍTE ho dát. Rehabilitace nepřichází od nikoho jiného. můžete 

mít vedení zvenčí, ale musíte ho PŘIJMOUT ze svého nitra. vedení 

musí být takové, jaké VY chcete, jinak pro vás nebude mít smysl. 

Proto je rehabilitace společným podnikem. 

Mohu vám říct, co máte dělat, ale nepomůže vám to, pokud 
nebudete 
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spolupracovat tím, že věřím, že VÍM, co mám dělat. Teprve pak se 

vaše mysl rozhodne mě následovat.Bez vaší vůle nemůžete být 

rehabilitováni. MOTIVACE k uzdravení je rozhodujícím faktorem 

rehabilitace. bez ní se rozhodujete PROTI uzdravení a vaše veto mé 

vůle pro vás činí uzdravení nemožným. Jestliže uzdravení JE naší 

společnou vůlí, pokud se naše vůle nespojí, NEMŮŽEŠ být 

uzdraven. To je zřejmé, když se zamyslíte nad tím, PROČ je 

uzdravení. Uzdravení je způsob, jakým se překonává odloučení. 

Oddělení se překonává SJEDNOCENÍM. Nelze ji překonat 

oddělením. 

Vůle sjednotit se musí být jednoznačná, jinak je vůle SÁMA 

rozdělená nebo není celá. Vaše vůle je prostředkem, kterým 

určujete svůj vlastní stav, protože vůle je MECHANISMEM 

rozhodování. Je to síla, díky níž se rozdělujete nebo spojujete a 

podle toho prožíváte bolest nebo radost. Moje vůle nemůže 

PŘEKONAT tu vaši, protože vaše je stejně silná jako moje. Kdyby 

tomu tak nebylo, synové Boží by si nebyli rovni. vše je možné díky 

naší SPOLEČNÉ vůli, ale moje vůle ti sama o sobě nemůže 

pomoci. tvá vůle je stejně svobodná jako moje a sám Bůh by proti 

ní nešel. Nemohu chtít to, co Bůh nechce. Mohu vám nabídnout 

svou vůli, abych tímto sdílením učinil VAŠI vůli nepřemožitelnou, 

ale nemohu se postavit proti vaší vůli, aniž bych jí konkuroval, a tím 

porušil Boží vůli pro vás. 

Nic, co Bůh stvořil, nemůže odporovat vaší vůli, stejně jako 

nic, co Bůh stvořil, nemůže odporovat jeho vůli. Bůh dal tvé vůli 

její moc, kterou mohu uznat jen na počest Jeho. Chcete-li být jako 

já, pomohu vám, protože vím, že jsme si podobní. Pokud chceš být 

jiný, počkám, až si to rozmyslíš. Mohu vás UČIT, ale jen vy se 

můžete rozhodnout, že budete mému učení naslouchat. Jak jinak to 

může být, když Boží království JE svoboda? Svobodě se nelze 

naučit žádnou tyranií a dokonalou rovnost VŠECH Božích Synů 

nelze poznat skrze nadvládu jedné vůle nad druhou. Boží Synové 

jsou si rovni ve vůli, všichni jsou vůlí svého Otce. Toto je JEDINÁ 

lekce, kterou jsem přišel učit, protože vím, že je pravdivá. 

Když tvá vůle není moje, není ani našeho Otce.To znamená, že 

jsi uvěznil SVOU vůli a nenechal jsi ji být svobodnou. Sami od sebe 

nemůžete nic udělat, protože sami od sebe nejste ničím. Já nejsem 

nic bez Otce a VY nejste nic beze MNE, protože tím, že popíráte 
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Otce, popíráte SÁM SEBE.  
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VŽDY na vás budu pamatovat a v MÉ vzpomínce na vás spočívá 

vaše vzpomínka na SÁM SEBE. V naší vzpomínce na VÁS 

navzájem spočívá naše vzpomínka na Boha.A v této vzpomínce 

spočívá vaše svoboda, protože vaše svoboda JE v Něm. Připojte se 

tedy ke mně ve chvále Jeho a vás, které stvořil. To je náš dar 

vděčnosti Jemu, o který se On podělí se VŠEMI svými stvořeními, 

jimž dává rovným dílem vše, co se Mu líbí. PROTOŽE je to pro 

Něho přijatelné, je to dar svobody, který JE Jeho vůlí pro všechny 

Jeho syny. Tím, že DARUJEŠ svobodu, budeš svobodný. 

Svoboda je jediným darem, který můžete Božím synům 

nabídnout, a to je UZNÁNÍ toho, co jsou ONI a co je ON. Svoboda 

je stvořením, protože je láskou. co se snažíte uvěznit, 

NEMILUJETE. Proto když se snažíte kohokoli uvěznit, včetně 

SOBĚ, nemilujete ho a nemůžete se s ním ztotožnit. Když uvězníte 

sami sebe, ztrácíte ze zřetele své skutečné ztotožnění se mnou a s 

Otcem. Vaše ztotožnění JE s Otcem a se Synem. Nemůže být s 

jedním a s druhým ne. Jste-li součástí jednoho, musíte být součástí 

druhého, protože oni JSOU jedno. 

Svatá Trojice je svatá PROTO, že je jedna. Pokud z tohoto 

sjednocení vylučujete SÁM SEBE, vnímáte Svatou Trojici jako 

oddělenou.Musíte v ní být obsažen, protože Ona JE vším. Pokud v Ní 

nezaujmete své místo a nebudete plnit svou funkci jako její 

SOUČÁST, bude Ona stejně ochuzena jako vy. Žádná Její část 

nemůže být uvězněna, má-li být poznána Její pravda. Můžete se 

oddělit od své identifikace a být v klidu? Odloučení není řešením, 

je to ODLOŽENÍ. Bludaři věří, že je pravda napadne, a proto ji 

NEVIDÍ, protože dávají přednost bludu. Když posuzují pravdu jako 

něco, co NECHTĚJÍ, vnímají klam a blokují poznání. 

Pomozte jim tím, že jim nabídnete svou jednotnou vůli za ně, 

stejně jako já vám nabízím svou za vás. Sami nic nezmůžeme, ale 

SPOLEČNĚ se naše vůle spojí v něco, co svou silou dalece 

přesahuje sílu jednotlivých částí. Tím, že NEJSEME ODDĚLENI, je 

Boží vůle ustanovena V naší vůli a JAKO naše. tato vůle je 

nepřemožitelná PROTO, že je nerozdělená. Nerozdělená vůle 

Synovství je dokonalým stvořitelem, neboť je zcela podobná 

Bohu,jehož Vůlí je. VY se jí nemůžete vyvarovat, pokud chcete. 
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pochopit, co je TO a co jste VY. Tím, že oddělujete svou vůli od 

mé, se vymaňujete z Boží vůle, která JE vámi samotnými. 

Uzdravovat však stále znamená uzdravovat.Proto uzdravovat 

znamená SJEDNOTIT se s těmi, kdo jsou vám podobní, protože 

vnímat tuto podobnost JE poznávat Otce. Jestliže je VAŠE 

dokonalost v Něm a POUZE v Něm, jak ji můžete POZNAT, aniž 

byste Ho poznali? Poznání Boha JE poznáním sebe sama. 

NEEXISTUJE oddělení Boha a Jeho stvoření, což poznáte, až se 

naučíte, že neexistuje oddělení VAŠÍ a MÉ vůle. Dovolte, aby na 

vás zářila Boží Láska tím, že mě přijmete. MOJE skutečnost je vaše 

A JEHO. Spojením své vůle s mou dáváte najevo své vědomí, že 

Vůle Boží je jedna. 

Boží Jednota a naše Jednota nejsou oddělené, protože Jeho 

Jednota PŘEKONÁVÁ tu naši.Připojit se ke mně znamená obnovit 

Jeho moc, protože ji sdílíme. Nabízím vám pouze UZNÁNÍ Jeho 

moci ve vás, ale v tom spočívá VŠECHNA pravda. Když se 

spojíme MY, spojíme se s Ním. Sláva sjednocení Boha a Jeho 

svatých Synů! Veškerá sláva spočívá v tom, že jsou sjednoceni. 

Zázraky, které konáme, svědčí o Otcově vůli pro Jeho Syna a o 

naší radosti ze sjednocení s Jeho vůlí pro nás. 

Když se se mnou spojíte, spojíte se BEZ ega, protože já jsem 

se ega v sobě zřekl, a proto se nemohu spojit s vaším egem. NAŠE 

sjednocení je tedy cestou, jak se zříci ega ve VÁS SAMÝCH. 

pravda v nás obou je MIMO ego. Tím, že jste si to přáli, jste ho 

překročili směrem k pravdě. Náš úspěch při překračování ega je 

zaručen Bohem a já mohu sdílet tuto jistotu za nás oba a za 

VŠECHNY. Přináším Boží mír zpět všem Jeho dětem, protože 

jsem ho od Něj pro nás všechny přijala. Nic nemůže zvítězit nad 

naší spojenou vůlí, protože nic nemůže zvítězit nad Boží vůlí." 

Chtěli byste poznat Boží vůli pro VÁS? Zeptejte se na ni mě, který 

ji zná PRO vás, a najdete ji. Nic vám neodepřu, jako Bůh neodepře 

nic MĚ. 

Naše cesta je prostě cesta zpět k Bohu, který je naším 

domovem. Kdykoli se na cestě k míru objeví strach, je to VŽDY 

proto, že se ego pokouší připojit k naší cestě a NEMŮŽE to udělat. 

Ego cítí porážku a zlobí se na ni. 
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se považuje za odmítnutou a začíná se mstít.Jste nezranitelní vůči 

jejímu mstění, PROTOŽE JSEM S VÁMI. Na této cestě jste si mě 

zvolili za svého společníka namísto ega. Nesnažte se držet obojího, 

jinak se budete snažit jít různými směry a ztratíte cestu. 

Cesta ega není moje, ale není ani tvoje.Duch svatý má JEDEN 

směr pro VŠECHNY mysli a ten, který mě naučil, je tvůj. 

Neztrácejme Jeho směr ze zřetele kvůli iluzím, protože jen iluze o 

jiném směru mohou zastřít ten, pro který v každém z nás mluví 

Boží hlas. Nikdy nepřiznávejme egu moc zasahovat do cesty, 

protože žádnou nemá, protože cesta je cestou k tomu, co je 

pravdivé. Zanechte VŠECH klamů a dostaňte se za hranice všech 

pokusů ega vás zadržet. Jdu před vámi, protože JSEM nad egem. 

Natáhněte se proto po mé ruce, protože CHCETE překročit ego. Má 

vůle NIKDY nechybí, a pokud se o ni CHCEŠ podělit, DÁŠ SI ji 

ochotně a rád, protože tě potřebuji stejně jako ty mě. 

 

PRAVOMOC SPOLEČNÉHO ROZHODNUTÍ  

MY jsme společnou vůlí Synovství, jehož celistvost je pro 

všechny. Cestu zpět začínáme tím, že se SPOLEČNĚ vydáme na 

cestu a shromáždíme své bratry, abychom společně pokračovali. 

Každý zisk v naší síle se nabízí pro všechny, aby i oni mohli 

odložit svou slabost a přidat nám svou sílu. Boží přijetí čeká na nás 

všechny a On nás přivítá tak, jako já vítám vás. Nezapomínejte na 

Boží království kvůli čemukoli, co nabízí svět. svět nemůže nic 

přidat k moci a slávě Boha a jeho svatých Synů, ale MŮŽE zaslepit 

Syny k Otci, pokud ho zahlédnou. nemůžete zahlédnout svět a 

poznat Boha. Jen jedno je pravdivé. 

Přišel jsem vám říct, že volba toho, co je pravda, není na vás. 

Kdyby tomu tak bylo, zničili byste sami sebe.Bůh si však zničení 

svých výtvorů nepřál, neboť je stvořil pro věčnost. Jeho vůle vás 

zachránila nikoli před vámi samými, ale před vašimi ILUZEMI o 

sobě samých. Zachránil vás pro vás samotné. Oslavujme Toho, 

kterého svět popírá, neboť nad Jeho královstvím nemá žádnou 

moc. Nikdo, koho stvořil Bůh, nemůže najít radost v ničem jiném 

než ve věčném. Není to proto, že by byl o něco jiného ochuzen, ale 

proto. 
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protože nic jiného za něj nestojí. To, co Bůh a jeho synové stvoří, 

JE věčné, a v tom a pouze v tom je jejich radost. 

Poslechněte si příběh o marnotratném synovi a poznejte, co je 

Boží a TVŮJ poklad:Tento syn milujícího otce opustil svůj domov 

a myslel si, že všechno promrhal pro nic, co by mělo nějakou 

hodnotu, ačkoli v té době nevěděl, že to nemá cenu. Styděl se vrátit 

k otci, protože si myslel, že mu ublížil. když se však vrátil domů, 

otec ho přivítal s radostí, protože jen syn sám BYL otcovým 

pokladem. Nic jiného si nepřál. 

Bůh chce jen svého Syna, protože jeho Syn je jeho jediným 

pokladem. Vy chcete SVÉ výtvory, stejně jako On chce SVÉ.Vaše 

výtvory jsou vaším darem Svaté Trojici, vytvořeným z vděčnosti 

za VAŠE stvoření. Neopouštějí vás o nic víc, než jste vy opustili 

SVÉHO Stvořitele, ale ROZŠIŘUJÍ vaše stvoření, jako se Bůh 

rozšířil na VÁS. Mohou mít výtvory samotného Boha radost z 

toho, co není skutečné? A co JE skutečné kromě Božích výtvorů a 

těch, které jsou stvořeny jako Jeho? VAŠE výtvory vás milují tak, 

jako vaše Duše miluje vašeho Otce za dar stvoření. NEEXISTUJE 

žádný jiný dar, který by byl věčný, a proto neexistuje žádný jiný 

dar, který by byl PRAVÝ. 

Jak tedy můžete PŘIJÍMAT cokoli jiného nebo DÁVAT cokoli 

jiného a očekávat za to radost? A co jiného než radost bys 

chtěl?Neudělal jsi ani sebe, ani svou funkci.Udělal jsi pouze 

rozhodnutí, že jsi nehodný obojího. Přesto jste se nemohli učinit 

nehodnými, protože jste Božím pokladem. To, čeho si ON cení, JE 

cenné. o jeho hodnotě nemůže být pochyb, protože jeho hodnota 

spočívá v tom, že se s ním Bůh dělí a navždy mu jeho hodnotu 

USTANOVUJE. 

Vaším úkolem je přidat k Božímu pokladu to, že vytvoříte 

svůj. Jeho vůle pro tebe je jeho vůlí pro tebe. Neodepřel by vám 

stvoření, protože v něm spočívá JEHO radost. Nemůžete najít 

radost JINAK než jako Bůh. JEHO radost spočívala ve stvoření VÁS 

a On vám rozšiřuje své Otcovství, abyste se mohli rozšiřovat tak, 

jak to udělal On. Nerozumíte tomu, protože nerozumíte JEMU. 

Nikdo, kdo nezná svou funkci, ji nemůže pochopit, a nikdo 

NEMŮŽE znát svou funkci, pokud neví, kdo JE. Stvoření je Vůle 

Boží. Jeho Vůle vás stvořila, abyste tvořili. Vaše vůle nebyla 

stvořena odděleně od Jeho vůle, a proto chce tak, jak chce ON. 
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"Nechtěná vůle" nic neznamená, je to protimluv, který vlastně 

nic nezanechává. Když si MYSLÍTE, že nechcete chtít s Bohem, 

NEMYSLÍTE. Boží vůle je myšlenka. Nelze ji popřít myšlením. 

Bůh si neprotiřečí a Jeho Synové, kteří jsou jako On, si nemohou 

protiřečit ani sami sobě, ani Jemu, ale jejich myšlenky jsou tak 

mocné, že mohou dokonce uvěznit mysl Božích Synů, POKUD SE 

TAK ROZHODNOU. Díky této volbě JE funkce Syna neznámá JIM, 

ale NIKOLI jeho Stvořiteli. A PROTOŽE není neznámá jeho 

Stvořiteli, je pro něj navždy poznatelná. 

Neexistuje jiná otázka, než kterou byste si měli položit: "Chci 

znát vůli svého Otce?". On ji neskrývá. Zjevil mi ji, protože jsem 

se ho na ni zeptal a dozvěděl se, co mi již dal. Naší funkcí je 

fungovat společně, protože ODDĚLENI jeden od druhého 

nemůžeme fungovat vůbec. Celá moc Božího Syna spočívá v nás 

všech, ale ne v nikom z nás samotných. Bůh nechce, abychom byli 

sami, protože ON nechce být sám. Proto stvořil svého Syna a dal 

mu moc tvořit spolu s ním. 

Naše stvoření jsou stejně svatá jako my a my jsme synové 

samotného Boha, a proto jsme stejně svatí jako On. 

Prostřednictvím našich výtvorů rozšiřujeme svou lásku, a tím 

zvětšujeme radost Svaté Trojice. vy tomu nerozumíte z velmi 

prostého důvodu. vy, kteří jste Božím vlastním pokladem, se 

nepovažujete za cenné. Vzhledem k tomuto přesvědčení nemůžete 

pochopit NIC. sdílím s Bohem vědomí hodnoty, kterou na vás ON 

klade. Má oddanost vůči vám je od Něho, neboť se rodí z mého 

poznání sebe sama A Jeho. Nemůžeme být odděleni. Koho Bůh 

spojil, nemůže být oddělen, a Bůh spojil všechny své syny se 

sebou. Můžete být odděleni od svého života a své bytosti? 

Cesta k Bohu je pouze probuzením poznání, KDE jsi vždy a 

CO jsi navždy. Je to cesta bez vzdálenosti k cíli, který se nikdy 

nezměnil. pravdu lze pouze ZKOUŠET. Nelze ji popsat a nelze ji 

vysvětlit. Mohu vás seznámit s PODMÍNKAMI pravdy, ale prožitek 

je od Boha. Společně můžeme splnit její podmínky, ale pravda 

vám svitne sama od sebe. 
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To, co pro vás Bůh chtěl, JE vaše. Dal svou vůli svému 

pokladu, jehož je pokladem.Vaše srdce leží tam, kde je váš poklad, 

stejně jako jeho.Vy, kteří jste milováni Bohem, jste zcela požehnaní. 

Naučte se to ode mne a osvoboďte svatou vůli všech, kdo jsou stejně 

požehnaní jako VY. 

 
KOMUNIKACE A ROVNICE EGO-TĚLO  

Útok je VŽDY fyzický. Když do vaší mysli vstoupí útok v jakékoli 

podobě, ztotožňujete se s tělem. Je to INTERPRETACE těla 

egem.Nemusíte fyzicky útočit, abyste tuto interpretaci 

přijali.Přijímáte ji jednoduše na základě přesvědčení, že útok vám 

může DÁT něco, co chcete. Kdybyste tomu nevěřili, myšlenka 

útoku by pro vás nebyla přitažlivá. Když se ztotožníte s tělem, 

budete VŽDY zažívat deprese. Když o sobě Boží dítě takto přemýšlí, 

znevažuje samo sebe a vidí své bratry jako podobně znevažované. 

Protože se může najít POUZE v nich, odřízlo se od spasení. 

Pamatujte, že Duch svatý vykládá tělo pouze jako prostředek 

komunikace. Jelikož je Duch svatý komunikačním spojením mezi 

Bohem a Jeho oddělenými syny, vykládá vše, co jste učinili, ve 

světle toho, co je ON. Ego se odděluje prostřednictvím těla. Duch 

svatý skrze něj DOSAHUJE k druhým. Nevnímáte své bratry tak, 

jak to dělá Duch svatý, protože neinterpretujete jejich a vaše těla 

pouze jako prostředek spojení jejich MYSLI a jejich sjednocení s 

vaší a mou. tato interpretace těla zcela změní váš názor na jeho 

hodnotu. Samo o sobě nemá ŽÁDNOU. 

Pokud používáte tělo k útoku, JE to pro vás škodlivé. Pokud 

ho používáte pouze k tomu, abyste dosáhli mysli těch, kteří věří, že 

jsou těly, a naučili je PROSTŘEDNICTVÍM těla, že tomu tak není, 

začnete chápat sílu mysli, která je ve vás obou. Používáte-li tělo 

jen a pouze k tomuto účelu, NEMŮŽETE ho použít k útoku. Ve 

službě sjednocení se z toho stane krásná lekce společenství, která 

má hodnotu, dokud společenství JE. Je to Boží způsob, jak učinit 

neomezeným to, co jste omezili. Duch svatý nevidí tělo tak jako 

vy, protože ví, že JEDINOU skutečností, kterou cokoli může mít, je 

služba, kterou může poskytnout Bohu ve prospěch funkce, kterou 

mu dal. 
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Komunikace KONČÍ oddělením. Tělo je krásné nebo ošklivé, svaté 

nebo divoké, užitečné nebo škodlivé, podle toho, jak je využíváno. 

A na těle druhého uvidíte, k jakému účelu jste použili to své. 

Stane-li se pro vás tělo prostředkem, který dáváte Duchu svatému, 

aby ho použil ve prospěch sjednocení Synovství, nebudete vidět nic 

tělesného jinak než jako to, čím je. Používejte ho k pravdě a uvidíte 

ho skutečně. ZNEUŽÍVEJTE ho, a budete ho chápat špatně, protože 

jste tak již učinili tím, že jste ho zneužili. Vykládejte si NĚCO 

jinak než s pomocí Ducha Svatého a budete tomu nedůvěřovat. To 

vás povede k nenávisti a útokům A ZTRÁTĚ POKOJE. 

Veškeré ztráty však pramení pouze z vašeho vlastního 

nepochopení. Ztráta jakéhokoli druhu je nemožná. Když se na 

bratra díváte jako na fyzickou bytost, JEHO moc a sláva jsou pro 

vás ztraceny a stejně tak i vaše. Útočili jste na něj, ale nejdříve jste 

MUSELI zaútočit sami na sebe. Nevnímejte ho takto kvůli své 

VLASTNÍ záchraně, která mu musí přinést JEJÍ. Nedovolte mu, aby 

se ve VAŠÍ mysli podceňoval, ale dejte mu svobodu od jeho 

přesvědčení o malosti, a tím unikněte z VAŠÍ. Jako součást tebe je 

svatý. Jako součást mne jím jsi TY. Komunikovat s částí 

samotného Boha znamená dosáhnout za hranice Království k jeho 

Stvořiteli, a to prostřednictvím Jeho Hlasu, který ustanovil jako 

součást VÁS. 

Radujte se tedy, že sami od sebe nic nezmůžete. Nejste sami 

sebou. Ten, z něhož JSTE, vám přál moc a slávu, s nimiž můžete 

dokonale plnit Jeho svatou vůli, když si to sami přejete. On od vás 

neodňal své dary, ale vy jste je odňali Jemu. Ať žádný Syn Boží 

nezůstane skrytý kvůli Jeho Jménu, protože Jeho Jméno je VAŠE. 

Nezapomeňte, že Bible říká: "Slovo (neboli myšlenka) se 

stalo tělem." Přísně vzato je to nemožné, protože se zdá, že jde o 

převedení jednoho řádu skutečnosti do jiného. Různé řády 

skutečnosti pouze ZJEVUJÍ, že existují, stejně jako existují různé 

řády zázraků. Myšlenka se nemůže stát tělem jinak než vírou, 

protože myšlenka NENÍ fyzická. Přesto myšlenka JE komunikace, 

k níž lze tělo použít. To je jediné PŘIROZENÉ využití, k němuž 

MŮŽE být použito. Nepřirozeně používat tělo znamená ztratit 
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před očima záměr Ducha svatého, a tím zmást cíl jeho učebního 

plánu. 

Nic není pro žáka tak frustrující, jako když je zařazen do 

učebního plánu, který se nemůže naučit. Jeho pocit přiměřenosti trpí a 

MUSÍ být deprimovaný. Být konfrontován s nemožnou učební 

situací, bez ohledu na to, proč je nemožná, je ta nejdepresivnější 

věc na světě. Ve skutečnosti je to nakonec to, PROČ je svět 

depresivní. Učební plán Ducha svatého NIKDY není depresivní, 

protože je to učební plán radosti. kdykoli je reakcí na učení deprese, 

je to jen proto, že se cíl učebního plánu ztratil ze zřetele. 

Ve světě není ani tělo vnímáno jako celek. Jeho účel je 

vnímán jako roztříštěný do mnoha funkcí, které spolu mají jen 

malý nebo žádný vztah, takže se zdá, že v něm vládne chaos. 

Řízeno egem, JE. Vedeno Duchem svatým není. Stává se pouze 

prostředkem, díky němuž se část mysli, kterou jste oddělili od své 

Duše, může dostat za její pokřivení a Vrátit se k Duši. chrám ega se 

tak stává chrámem Ducha svatého, kde oddanost Jemu nahrazuje 

oddanost egu. V tomto smyslu se tělo skutečně stává chrámem pro 

Boha, protože Jeho Hlas v něm přebývá tím, že řídí způsob jeho 

použití. 

Léčení je výsledkem používání těla POUZE ke komunikaci. 

Protože je to přirozené, léčí se tím, že se tvoří celek, což je rovněž 

přirozené. Veškerá mysl je celistvá a přesvědčení, že její část je 

fyzická, nebo NE mysl, je roztříštěná (nebo nemocná) interpretace. 

Mysl NEMŮŽE být fyzická, ale MŮŽE se projevit 

PROSTŘEDNICTVÍM fyzického, pokud využívá tělo k tomu, aby 

šla ZA sebe. Tím, že mysl sahá VEN, rozšiřuje sama sebe. 

Nezastavuje se u těla, protože pokud tak učiní, je zablokována ve 

svém záměru. Zablokovaná mysl si dovolila být zranitelná vůči 

útokům, protože se obrátila sama proti sobě. 

Odstranění bloků je tedy JEDINÝ způsob, jak zajistit pomoc a 

uzdravení. Pomoc a uzdravení jsou normálním projevem mysli, 

která pracuje PROSTŘEDNICTVÍM těla, ale ne v něm. Pokud se 

mysl domnívá, že tělo je jejím CÍLEM, zkreslí své vnímání těla a 

tím, že zablokuje své vlastní rozšíření mimo něj, vyvolá nemoc 

tím, že podpoří ODDĚLENÍ. Vnímání těla jako 
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Oddělená entita nemůže ALE podporovat nemoc, protože to není 

pravda. Komunikační prostředek ZTRATÍ svou užitečnost, pokud 

je používán k něčemu jinému. Používat komunikační prostředek 

jako prostředek ÚTOKU je zjevná záměna účelu. 

Komunikovat znamená spojit se a útočit znamená oddělit se. 

Jak můžete dělat obojí současně a netrpět tím? Vnímání těla může 

být sjednoceno pouze JEDNÍM účelem. Tím se mysl zbaví 

pokušení vidět tělo v mnoha světlech a předá ho CELÉ Jedinému 

světlu, v němž ho lze skutečně vůbec pochopit. Zaměňovat učební 

pomůcku za CÍL učebního plánu je zásadní záměna. Učení lze jen 

stěží zastavit u jeho vlastních pomůcek s nadějí, že pochopíme buď 

pomůcky, nebo skutečný cíl učení. Učení musí vést PŘES tělo k 

obnovení moci mysli v něm. toho lze dosáhnout POUZE tehdy, 

pokud se mysl rozšíří na jiné mysli a nezastaví se ve svém 

rozšíření. 

Zastavení rozšiřování mysli je příčinou VŠECH nemocí, 

protože pouze rozšiřování je funkcí mysli.Opakem radosti je 

deprese.Když vaše učení podporuje depresi namísto radosti, 

NEMŮŽETE naslouchat radostnému Božímu Učiteli a MUSÍTE se 

učit špatně.Vidět tělo jinak než jako prostředek čistého rozšiřování 

znamená omezovat svou mysl a ZRANIT SE. Zdraví tedy není nic 

jiného než sjednocený účel. Je-li tělo podřízeno účelu mysli, stává 

se tělo celistvým, protože účel MYSLI JE jednotný. Útok může být 

pouze PŘEDPOKLÁDANÝM účelem těla, protože mimo mysl tělo 

NEMÁ VŮBEC ŽÁDNÝ ÚČEL. 

Tělo vás neomezuje a myšlenka se NEMŮŽE stát tělem.Mysl se 

však může projevit skrze tělo, pokud ho přesahuje a NEVYKLÁDÁ 

SI TO JAKO OMEZENÍ. 

Kdykoli vidíte druhého člověka jako omezeného TĚLEM nebo 

TĚLEM, vnucujete toto omezení sami sobě. Jste ochotni to 

PŘIJMOUT, když cílem vašeho učení by měl být ÚNIK z omezení? 

Představovat si tělo jako prostředek jakéhokoli útoku a připouštět si 

byť jen možnost, že by z toho MOHLA vzniknout radost, je jasným 

znakem špatného učitele. Přijal cíl učení, který je ve zřejmém 

rozporu s jednotným cílem učení. 
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a narušuje jeho schopnost přijmout jeho účel jako svůj vlastní. 

Radost je jednotný cíl a jednotný cíl je pouze Boží. Když je 

ten váš jednotný, JE Jeho. Zasahujte do Jeho záměru a 

POTŘEBUJETE spasení. odsoudili jste sami sebe, ale odsouzení 

NENÍ od Boha. Proto není pravdivé. Neplatí už žádný z 

DŮSLEDKŮ tvého odsouzení. když vidíš bratra jako tělo, 

odsuzuješ ho PROTO, že jsi odsoudil sám sebe. Je-li však každé 

odsouzení neskutečné, a ono MUSÍ být neskutečné, protože je 

formou útoku, pak nemůže MÍT žádné výsledky. 

Nedovolte, abyste trpěli následky toho, co není pravda. 

Osvoboďte svou mysl od přesvědčení, že je to MOŽNÉ. V její 

naprosté nemožnosti a ve vašem plném uvědomění si její naprosté 

nemožnosti spočívá vaše jediná naděje na osvobození. Ale jakou 

jinou naději byste chtěli? Osvobození od iluzí spočívá pouze v 

tom, že jim nebudete VĚŘIT. NEEXISTUJE žádný útok, ale 

existuje neomezená komunikace, a tudíž neomezená síla a 

celistvost. Síla celistvosti je rozšíření. Nezadržujte své myšlení v 

tomto světě a otevřete svou mysl stvoření v Bohu. 

 

TĚLO JAKO PROSTŘEDEK NEBO CÍL 

Postoj k tělu je postojem k ÚTOKU. Ego definuje VŠECHNO 

dětinsky a vždy vychází z toho, k čemu podle něj daná věc slouží. 

Je to proto, že není schopno pravdivých zobecnění a ztotožňuje to, 

co vidí, s funkcí, kterou tomu přisuzuje. NESROVNÁVÁ to s tím, 

čím to JE. pro ego je tělo k ÚTOKU. Přirovnává VÁS k tělu a učí, 

že VY máte útočit, protože tomu věří. Tělo tedy není zdrojem 

svého vlastního zdraví. Stav těla spočívá pouze ve vaší interpretaci 

jeho funkce. 

Důvodem, proč jsou definice z hlediska funkce horší, je to, že 

mohou být nepřesné. Funkce jsou součástí bytí, protože z něj 

vycházejí, ale tento vztah není vzájemný. Celek DOPORUČUJE 

definovat část, ale část nedefinuje celek. to platí pro poznání stejně 

jako pro vnímání. důvodem, proč poznávat částečně znamená 

poznávat CELEK, je zásadní ROZDÍL mezi poznáním a vnímáním. 

Při vnímání 
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celek se skládá z částí, které se mohou oddělit a znovu složit v 

různých konstelacích. Poznání se nikdy nemění, takže JEHO 

konstelace je stálá. Jediné oblasti, v nichž mají vztahy mezi částmi 

a celkem JAKÝKOLI význam, jsou ty, v nichž je možná změna. 

Mezi celkem a částí NENÍ žádný rozdíl tam, kde změna není 

možná. 

Tělo existuje ve světě, který ZJEVNĚ obsahuje dva hlasy, jež 

bojují o jeho vlastnictví. V této vnímané konstelaci je tělo 

považováno za schopné přecházet z jednoho ovládání na druhé, 

což umožňuje koncept zdraví A nemoci.Ego si jako vždy zásadně 

plete prostředky a cíle. Považuje-li ego tělo za cíl, nemá pro něj 

žádný SKUTEČNÝ užitek, protože NENÍ cílem. Jistě jste si všimli 

výjimečné vlastnosti každého cíle, který ego přijalo za svůj. když 

jste ho dosáhli, NEDOSTALO SE VÁM zadostiučinění. Proto je ego 

nuceno bez ustání přecházet od jednoho cíle k druhému, abyste i 

nadále doufali, že vám ještě může něco nabídnout. 

Obzvláště obtížné bylo překonat víru ega v tělo jako cíl, 

protože je synonymem víry v ÚTOK jako cíl.Ego má skutečnou 

INVESTICI do nemoci. Jste-li nemocní, jak se můžete vzepřít 

pevnému přesvědčení ega, že nejste nezranitelní? To je z hlediska 

ega obzvlášť přitažlivý argument, protože zastírá zjevný ÚTOK, 

který je základem nemoci. Kdybyste TO přijali a zároveň se rozhodli 

PROTI útoku, nemohli byste vydat toto falešné svědectví 

stanovisku ega. 

Je těžké vnímat nemoc JAKO falešného svědka, protože si 

neuvědomujete, že se zcela vymyká tomu, co chcete.Tento svědek 

se tedy jeví jako nevinný a důvěryhodný, protože jste ho vážně 

nevyslechli. Kdybyste tak učinili, nepovažovali byste nemoc za tak 

silného svědka ve prospěch názorů ega. Upřímnější výpověď by 

byla následující: 

Ti, kdo chtějí ego, jsou náchylní ho bránit. Proto by jejich 

výběr svědků měl být od počátku podezřelý.Ego nepovolává 

svědky, kteří by s jeho případem nesouhlasili, ANI Ducha 

SVATÉHO. Řekli jsme, že 
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soud je úkolem Ducha svatého, který je dokonale vybaven k tomu, 

aby jej plnil.Ego jako soudce dává všechno, jen ne nestranný soud. 

Když ego povolá svědka, už si z něj udělalo spojence. 

Stále platí, že tělo samo o sobě nemá žádnou funkci, protože 

NENÍ cílem. Ego ho však ustanovuje JAKO cíl, protože jako takové 

ztratí svou PRAVOU funkci. To je účelem VŠEHO, co ego dělá. 

Jeho jediným cílem je ztratit ze zřetele funkci všeho. Nemocné tělo 

nedává žádný SMYSL. NEMŮŽE dávat smysl, protože nemoc není 

to, k čemu tělo slouží. Nemoc má smysl pouze tehdy, pokud jsou 

pravdivé dvě základní premisy, na nichž spočívá výklad těla egem. 

Konkrétně se jedná o to, že tělo je určeno k útoku a že vy JSTE 

tělo. Bez těchto předpokladů je nemoc zcela nemyslitelná. 

Nemoc je způsob, jak ukázat, že MŮŽETE BÝT ZRANĚNI. Je 

svědectvím o vaší křehkosti, zranitelnosti a extrémní potřebě 

spoléhat se na VENKOVNÍ vedení. Ego to používá jako svůj 

nejlepší argument pro vaši potřebu SVÉHO vedení. Diktuje 

nekonečné recepty, jak se vyhnout katastrofickým následkům. Duch 

Svatý, který si je dokonale vědom stejných údajů, se vůbec 

neobtěžuje je analyzovat. Pokud jsou data nesmyslná, nemá smysl 

se jimi zabývat. funkcí pravdy je shromažďovat data, která jsou 

PRAVDIVÁ. nemá smysl snažit se z nesmyslných dat udělat smysl. 

JAKÝKOLI způsob, jakým s nimi nakládáte, k ničemu nevede. Čím 

jsou výsledky složitější, tím obtížnější může být rozpoznat jejich 

nicotnost, ale pro jejich pravdivé posouzení není nutné zkoumat 

všechny možné výsledky, k nimž předpoklady vedou. 

Učební zařízení NENÍ učitel. Nemůže vám říct, jak se cítíte. 

VY nevíte, jak se cítíte, protože jste PŘIJALI zmatek ega a myslíte 

si, že vám učební zařízení MŮŽE říct, jak se cítíte. Nemoc je jen 

dalším příkladem toho, že trváte na tom, aby vás vedl učitel, 

KTERÝ NEZNÁ ODPOVĚĎ. ego je NESCHOPNÉ. 

Když jsme řekli, že ego neví NIC, řekli jsme jedinou věc o egu, 

která JE zcela pravdivá. Ale JE tu ještě jeden důsledek: jestliže 

poznání je bytí a ego nemá poznání, pak ego nemá BYTÍ. 
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Můžete se ptát, jak může být hlas něčeho, co neexistuje, tak 

naléhavý. Uvažovali jste vážně o tom, jakou rušivou sílu má něco, co 

CHCETE, i když to NENÍ pravda? Zažili jste mnoho příkladů toho, 

jak to, co chcete, může zkreslit to, co vidíte a slyšíte. Nikdo 

nemůže pochybovat o dovednosti ega vytvářet falešné případy. 

Nikdo také nemůže pochybovat o vaší ochotě naslouchat, dokud 

nebudete chtít tolerovat cokoli JINÉHO než pravdu. až ego 

odložíte, bude pryč. hlas Ducha svatého je tak hlasitý, jak hlasitá je 

vaše ochota naslouchat. Nemůže být hlasitější, aniž by porušil vaši 

vůli, kterou se Duch Svatý snaží osvobodit, ale NIKDY ne 

poroučet. 

Duch svatý vás učí, abyste své tělo používali POUZE k 

oslovení svých bratří, aby mohl skrze vás vyučovat své poselství. 

To je uzdraví, a proto uzdraví i tebe. Vše, co je používáno v 

souladu se svou funkcí, jak to vidí Duch Svatý, NEMŮŽE být 

nemocné. Vše, co je používáno jinak, nemocné JE. Nedovolte, aby 

tělo bylo zrcadlem rozpolcené mysli. Nedovolte, aby bylo obrazem 

vašeho vlastního vnímání malosti. Nedovolte, aby odráželo vaši 

vůli útočit. Zdraví je přirozený stav čehokoli, jehož výklad je 

ponechán Duchu svatému,který nevnímá žádný útok na cokoli. 

Zdraví je výsledkem zřeknutí se VŠECH pokusů používat tělo bez 

lásky. Zdraví je počátkem správného pohledu na život pod vedením 

jediného Učitele, který ví, co život JE, neboť je Hlasem pro život 

samotný. 

 

LÉČENÍ JAKO OPRAVENÉ VNÍMÁNÍ  

Jednou jsme řekli, že Duch svatý je ODPOVĚĎ. On je odpovědí na 

všechno, protože ví, co je odpovědí na všechno. Ego neví, co je 

skutečná otázka, ačkoli jich klade nekonečné množství. vy se to 

však můžete naučit, když se naučíte zpochybňovat hodnotu ega, a 

tím si vytvoříte schopnost vyhodnocovat jeho otázky. když vás ego 

svádí k nemoci, nežádejte Ducha svatého, aby uzdravil tělo, 

protože to by znamenalo pouze přijmout přesvědčení ega, že TĚLO 

je tím správným cílem pro uzdravení. Žádejte spíše, aby vás Duch 

svatý naučil správnému VNÍMÁNÍ těla, neboť samotné vnímání 

může být zkreslené. Nemocné může být pouze vnímání, protože 

pouze vnímání může být ŠPATNÉ. 

Špatné vnímání je zkreslená ochota, která chce věci 
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být takoví, jací nejsou.SKUTEČNOST všeho je naprosto neškodná, 

protože naprostá neškodnost je PODMÍNKOU její skutečnosti. Je 

také podmínkou vašeho VĚDOMÍ o její realitě. nemusíte realitu 

hledat. Ona bude hledat VÁS a najde si vás, když splníte její 

podmínky. Její podmínky jsou součástí toho, čím JE. A tato část 

záleží pouze na vás. Zbytek je od ní samotné. stačí tak málo, 

protože je tak mocná, že vaše malá část přinese celek K vám. 

Přijměte tedy svou malou část a DOVOLTE, aby celek byl váš. 

Celistvost uzdravuje, protože pochází z mysli. VŠECHNY formy 

nemoci, dokonce až do smrti, jsou fyzickým vyjádřením STRACHU 

Z PROBUZENÍ. jsou to pokusy posílit NEVĚDOMÍ ze strachu z 

VĚDOMÍ. Je to ubohý způsob, jak se snažit NEpoznat tím, že se 

schopnosti k poznání stanou neúčinnými. "ODPOČINEK v pokoji" 

je požehnáním pro živé, nikoli pro mrtvé, protože odpočinek 

pochází z BOUZENÍ, nikoli ze spánku. Spánek je stažení se, 

probuzení je připojení se. Sny jsou ILUZE spojování, které 

přebírají zkreslené představy ega o tom, co spojování znamená, 

pokud spíte pod jeho vedením. Duch svatý má však pro spánek 

také užitek a může sny použít ve prospěch BOUZENÍ, pokud mu to 

dovolíte. 

To, jak se probudíte, je známkou toho, jak jste využili 

spánek.Komu jste ho dali? Pod jakého učitele jsi ho zařadil? 

Kdykoli se probudíte rozladěně, NEBYLO to od Ducha svatého. 

POUZE tehdy, když se probudíte radostně, využili jste spánek 

podle záměru Ducha svatého. Můžete být skutečně "omámeni 

spánkem", ale vždy je to proto, že jste jej ZNEUŽILI ve prospěch 

nemoci. Spánek není o nic víc formou smrti, než je smrt formou 

nevědomí. BEZVĚDOMÍ JE NEMOŽNÉ. odpočívat v pokoji můžete 

pouze PROTO, že jste vzhůru. 

Uzdravení je zbavení se strachu z probuzení a nahrazení ho 

vůlí k probuzení.Vůle k probuzení je vůle k lásce, protože VŠECHNO 

uzdravení zahrnuje nahrazení strachu láskou. Duch svatý nemůže 

rozlišovat mezi stupni omylů, protože kdyby učil, že jedna forma 

nemoci je vážnější než jiná, učil by, že jeden omyl může být 

VĚTŠÍ než jiný. Jeho úkolem je rozlišovat POUZE mezi falešným a 

pravdivým, přičemž falešné nahrazuje pravdivým. 

Ego, které vždy oslabuje vůli, chce. 
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Oddělte tělo od mysli. To je pokus o její ZNIČENÍ, ale ego se ve 

skutečnosti domnívá, že ji chrání.Je to proto, že ego věří, že MYSL 

JE NEBEZPEČNÁ a že ZNEČISTIT MYSL znamená uzdravit se. 

Učinit bezmyšlenkovitou je však nemožné, protože by to 

znamenalo neudělat nic z toho, co stvořil Bůh. Ego POHŘEBUJE 

slabost, přestože vynakládá veškeré úsilí, aby ji VYTVOŘILO. ego 

CHCE jen to, co nenávidí. pro ego je to naprosto rozumné. Ego věří 

v sílu útoku, a proto CHCE útočit. 

Jistě jste si začali uvědomovat, že se jedná o velmi praktický 

kurz, který znamená přesně to, co říká. Stejně tak i Bible, pokud jí 

správně rozumíme.U mnoha stoupenců Bible a také u jejích 

překladatelů je patrná tendence zcela doslovně se vyjadřovat o 

strachu a jeho účincích, ale NE o lásce a jejích důsledcích. Tak 

"pekelný oheň" znamená "hoření", ale vzkříšení mrtvých se stává 

alegorií. Ve skutečnosti jsou to ČÁSTEČNĚ zmínky o důsledcích 

lásky, které by měly být brány doslovně, protože Bible je O lásce, 

je o Bohu. 

Bible vám ukládá, abyste byli dokonalí, uzdravovali 

VŠECHNY chyby, nemysleli na tělo JAKO na oddělené a všechno 

konali v mém jménu. To není jen mé jméno, neboť naše je 

společná identifikace. jméno Božího Syna je jedno a vám se 

přikazuje konat skutky lásky, protože tuto jednotu Sdílíme. Naše 

mysli jsou celistvé, PROTOŽE jsou jedno. Jste-li nemocní, 

odstupujete ode mne. nemůžete však odstoupit ode mne 

samotného. můžete odstoupit pouze od sebe A ode mne. 

Nechtěl bych po vás, abyste dělali věci, které nemůžete dělat, 

a není možné, abych dělal věci, které nemůžete dělat vy. Vzhledem k 

tomu, a to doslova, vám nic nebrání udělat přesně to, co žádám, a 

vše hovoří pro to, abyste to udělali. Nedávám ti žádná omezení, 

protože Bůh ti žádná neklade. když omezuješ SÁM sebe, nejsme 

zajedno, a to je nemoc. Nemoc však není z těla, ale z MYSLI. 

VŠECHNY formy dysfunkce jsou pouze známkou toho, že se mysl 

rozštěpila a nepřijímá jednotný záměr. 

Sjednocení CÍLE je tedy JEDINÝM úkolem Ducha svatého. 

způsob léčení. Je to proto, že je to jediná úroveň, na které se léčení 

může odehrávat. 
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Obnovení smyslu v chaotickém myšlenkovém systému JE jedinou 

cestou k jeho uzdravení.Řekli jsme, že vaším úkolem je pouze 

splnit podmínky PRO smysl, protože smysl sám je od Boha. Váš 

NÁVRAT ke smyslu je však pro Něj zásadní, protože váš smysl je 

ČÁSTÍ Jeho. vaše uzdravení je tedy součástí Jeho zdraví, protože je 

součástí Jeho celistvosti. On to nemůže ZTRATIT, ale vy to 

nemůžete VĚDĚT. přesto je to stále Jeho Vůle pro vás a Jeho Vůle 

MUSÍ trvat navždy a ve všech věcech. 

 
PŘIJETÍ REALITY 

Strach z Boží vůle je jedním z nejpodivnějších přesvědčení, které 

kdy lidská mysl vytvořila.K tomu by nemohlo dojít, pokud by mysl 

nebyla již hluboce rozštěpená, což by jí umožnilo BÁT se toho, co 

skutečně je. Je zřejmé, že skutečnost nemůže "ohrozit" nic jiného 

než iluze, protože skutečnost může podporovat pouze pravdu. 

samotný fakt, že Vůli Boží, která je tím, čím JSTE, vnímáte jako 

děsivou, dokazuje, že se bojíte toho, čím jste. Není to tedy Boží 

Vůle, z níž máte strach, ale VŮLE VAŠE. vaše vůle NENÍ vůlí ega, 

a proto je ego proti vám. to, co se zdá být strachem z Boha, je ve 

skutečnosti pouze strachem z VAŠÍ VLASTNÍ REALITY. 

Ve stavu paniky se nelze nic důsledně naučit. Pokud je účelem 

tohoto kurzu pomoci vám naučit se to, co jste, a pokud jste se již 

ROZHODLI, že to, co jste, je strach, pak z toho MUSÍ vyplývat, že 

se tento kurz nenaučíte. Přesto byste si mohli uvědomit, že 

důvodem PRO tento kurz je to, že NEVÍTE, kdo jste. Pokud 

neznáte svou realitu, jak byste mohli vědět, zda je strašidelná, nebo 

ne? 

Spojení pravdy a strachu, které by bylo nanejvýš umělé, je 

obzvláště nevhodné v myslích těch, kteří nevědí, co pravda JE. 

Jediné, co taková asociace znamená, je, že svévolně obdařujete 

něco zcela mimo vaše vědomí něčím, co NECHCETE. Je tedy 

zřejmé, že posuzujete něco, čeho si vůbec NEJSTE vědomi. Tuto 

podivnou situaci jste si nastavili tak, že je zcela nemožné z ní 

uniknout BEZ Průvodce, který VÍ, co je vaše realita. Účelem tohoto 

Průvodce je 



8 CESTA ZPĚT 

198 

 

 

 

 

pouze vám připomenout, co CHCETE. Nesnaží se vám vnutit cizí 

vůli. Pouze vynakládá veškeré možné úsilí, aby v mezích, které mu 

ukládáte, ZPĚTNĚ VYTVOŘIL vaši vlastní vůli ve vašem vědomí. 

Svou vůli jsi VYTVOŘIL ve svém NEVĚDOMÍ, kde ti zůstává 

k dispozici, ale nemůže ti pomoci.Když jsme řekli, že úkolem 

Ducha Svatého je třídit pravdivé od falešného ve tvém nevědomí, 

mysleli jsme tím, že má moc nahlédnout do toho, co jsi skryl, a 

vnímat tam Boží vůli. Jeho vnímání této Vůle ji pro VÁS může 

učinit skutečnou, protože On je ve vaší mysli, a proto JE vaší 

skutečností. Jestliže tedy Jeho vnímání vaší mysli přináší její 

realitu VÁM, JE to On, kdo vás učí, co jste. 

Jediným zdrojem strachu v celém tomto procesu může být 

POUZE to, o čem si myslíte, že ZTRÁCÍTE.Ale pouze to, co vidí 

Duch svatý, můžete MÍT. Mnohokrát jsme zdůrazňovali, že Duch 

svatý vás nikdy nevyzve, abyste NĚCO obětovali. Pokud však 

žádáte obětování skutečnosti ZE SEBE, Duch Svatý vám MUSÍ 

připomenout, že to není Boží vůle, PROTOŽE to není vaše. Mezi 

vaší vůlí a Boží vůlí NENÍ ROZDÍL. Kdybyste neměli rozdvojenou 

mysl, poznali byste, že ochota je spásou PROTO, že je to 

komunikace. Není možné komunikovat v cizích jazycích. Vy a váš 

Stvořitel můžete komunikovat prostřednictvím stvoření, protože to, 

a JEN to, JE vaše společná vůle. 

Rozdělené vůle spolu nekomunikují, protože mluví za různé 

věci ke stejné mysli. Tím ztrácí schopnost komunikovat jednoduše 

proto, že zmatená komunikace NIC neznamená. o sdělení nelze 

říci, že je sděleno, pokud nedává smysl. Jak smysluplná mohou být 

vaše sdělení, když žádáte o to, co NECHCETE? Dokud však budete 

BOJOVAT o svou vůli, přesně o to budete žádat. můžete trvat na 

tom, že vám Duch svatý neodpovídá, ale možná by bylo moudřejší 

zvážit, jakým jste ŽÁDATELEM. 

NEžádejte pouze o to, co chcete. Děláte to POUZE proto, že se 

bojíte, že byste to mohli DOSTAT, A DOSTANETE. To je ve 

skutečnosti důvod, proč vytrvale žádáte učitele, který by vás 

nemohl naučit vaší vůli. Od něj se ji NIKDY naučit nemůžete a 
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to vám dává iluzi bezpečí. Nemůžete však být v bezpečí PŘED 

pravdou, ale pouze v ní. Jediným bezpečím je skutečnost. Vaše vůle 

je vaší záchranou PROTO, že je stejná jako Boží. oddělenost není nic 

jiného než víra, že je jiná. 

Žádná mysl nemůže věřit, že její vůle je SILNĚJŠÍ než Boží. 

Pokud tedy mysl věří, že JEHO vůle je jiná než Jeho, může se 

rozhodnout pouze tak, že buď Bůh NENÍ, nebo že BOŽÍ VŮLE JE 

STRACH. To první vysvětluje ateistu a to druhé mučedníka. 

Mučednictví má mnoho podob, přičemž do této kategorie patří 

všechna učení, která tvrdí, že Bůh vyžaduje oběti JAKÉHOKOLI 

druhu. Oba základní typy šílených rozhodnutí vyvolávají paniku, 

protože ateista věří, že je sám, a mučedník věří, že ho Bůh ukřižuje. 

Oba se skutečně bojí opuštění a odplaty, ale ateista více reaguje 

proti opuštění a mučedník proti odplatě. 

Ateista tvrdí, že ho Bůh opustil, ale je mu to jedno. Bude se 

však velmi bát, a tedy i zlobit, pokud mu někdo naznačí, že ho Bůh 

neopustil. mučedník si naproti tomu více uvědomuje vinu a věří, že 

trest je nevyhnutelný, a snaží se naučit se mu PODLEHNOUT. 

Pravda je velmi zjednodušeně taková, že nikdo nechce ANI 

opuštění, ANI odplatu. Mnozí lidé HLEDÁJÍ obojí, ale stále platí, 

že je NECHTĚJÍ. Můžete Ducha svatého prosit o takové "dary" a 

skutečně očekávat, že je PŘIJMETE? Nemůže vás přimět, abyste 

chtěli něco, co NECHCETE. když žádáte univerzálního Dárce o to, 

co nechcete, žádáte o to, co NEMŮŽE být dáno, PROTOŽE TO 

NEBYLO NIKDY STVOŘENO. Nikdy to nebylo stvořeno, protože 

to nikdy nebylo vaší vůlí pro VÁS. 

Nakonec musí každý pamatovat na Boží vůli, protože nakonec 

musí každý poznat SÁM SEBE. Toto poznání JE poznáním, že 

JEHO VŮLE A BOŽÍ VŮLE JSOU JEDNY. V přítomnosti pravdy 

NENÍ nevěřících ani obětí. V bezpečí skutečnosti je strach zcela 

bezvýznamný. Popírat to, co JE, může pouze POJMENOVAT 

strach. Strach nemůže být skutečný bez příčiny a Bůh je JEDINÁ 

PŘÍČINA. Bůh je Láska a vy Ho chcete. to JE vaše vůle. žádejte o 

to a BUDE vám odpovězeno, protože budete žádat pouze o to, co 

vám PATŘÍ. 

Když se ptáte Ducha svatého na to, co by vám mohlo ublížit, 
On 
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nemůže odpovědět, protože vám NIC nemůže ublížit, A TAK O NIC 

NEPROSÍTE. KAŽDÁ touha, která vychází z ega, JE touhou po 

ničem a žádat o ni není ŽÁDOST. Je to pouze odmítnutí ve formě 

žádosti. Duch Svatý se formou vůbec nezabývá, je si vědom pouze 

SMYSLU. ego nemůže Ducha Svatého o NIC požádat, protože 

mezi nimi dochází k ÚPLNÉMU ZTRÁTY KOMUNIKACE. VY 

však můžete Ducha Svatého o VŠECHNO požádat, protože VAŠE 

žádosti jsou skutečné, jsou z vaší vůle. popřel by Duch Svatý Boží 

vůli? A mohl by ji ve svých synech nerozpoznat? 

Energii, kterou odebíráte stvoření, vynakládáte na strach. Není 

to proto, že by vaše energie byla omezená, ale proto, že jste ji 

OMEZILI. Nepřipouštíte si obrovské plýtvání energií, kterou 

vynakládáte na popírání pravdy. co byste řekli o někom, kdo se 

vytrvale pokouší o nemožné v domnění, že DOSÁHNOUT ho 

znamená ÚSPĚCH? Víra, že MUSÍTE mít nemožné, abyste byli 

šťastní, je v naprostém rozporu s principem stvoření. Bůh 

NEMŮŽE chtít, aby štěstí záviselo na tom, co nikdy nemůžete MÍT. 

Skutečnost, že Bůh je Láska, nevyžaduje víru, ale vyžaduje 

přijetí. Skutečně je možné fakta POPÍRAT, ale není možné je 

ZMĚNIT. Pokud si budete držet ruce na očích, NEBUDETE vidět, 

protože zasahujete do zákonů vidění. Pokud popíráte lásku, 

NEpoznáte ji, protože vaše spolupráce je ZÁKONEM JEJÍHO BYTÍ. 

nemůžete měnit zákony, které jste nevytvořili, a zákony štěstí byly 

vytvořeny PRO vás, ne VÁMI. 

Jakékoli pokusy popřít to, co JE, vyvolávají strach, a pokud 

jsou silné, vyvolávají paniku. Vůle PROTI realitě, ačkoli je 

nemožná, se může stát velmi vytrvalým cílem, I KDYŽ SI TO 

NEPŘEJETE. Uvažujte však o výsledku tohoto podivného 

rozhodnutí: VĚNUJETE svou mysl tomu, co nechcete. Jak reálné 

může být toto ODDANÍ? Pokud to nechcete, nikdy to nebylo 

vytvořeno. Pokud to nikdy nebylo stvořeno, není to nic. Můžete se 

OPRAVDU věnovat ničemu? 

Bůh vás ve své oddanosti stvořil oddané vám. 

VŠECHNO, a dal vám to, čemu se věnujete. V opačném případě, 
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bys nebyl stvořen dokonalý. Skutečnost JE všechno, a proto máte 

všechno proto, že jste skuteční. Neskutečné nemůžete stvořit, 

protože ABSENCE reality je strašná a strach nelze stvořit. Dokud 

budete věřit, že strach je možný, NEBUDETE TVOŘIT. Protikladné 

řády reality ZNEPŘÍTOMŇUJÍ REALITU, a realita JE smysl. 

Pamatujte si tedy, že Boží vůle je VŽDY možná a nic jiného 

nebude nikdy možné. To je prosté přijetí reality, protože jen ta JE 

skutečná. Nemůžete realitu ZKRESLIT a VĚDĚT, CO JE. A pokud 

realitu překrucujete, budete prožívat úzkost, depresi a nakonec i 

paniku, protože se snažíte ZKRESLIT se do neskutečna. když tyto 

věci pociťujete, nesnažte se hledat pravdu MIMO sebe, protože 

pravda může být pouze VE vás. Řekněte si tedy, 

"Kristus je ve mně a tam, kde je on, musí být i 

Bůh, neboť Kristus je jeho součástí." 

 
ODPOVĚĎ NA MODLITBU  

Každý, kdo se někdy pokusil o něco požádat modlitbou, zažil 

něco, co se zdá být neúspěchem. To platí nejen v souvislosti s 

konkrétními věcmi, které by mohly být škodlivé, ale také v 

souvislosti s prosbami, které jsou striktně v souladu s tímto 

směrem. Zejména ty druhé by mohly být nesprávně interpretovány 

jako "důkaz ", že kurz nemyslí to, co říká. Musíte si však 

uvědomit, že kurz skutečně uvádí, a to opakovaně, že jeho cílem je 

ÚNIK ze strachu. 

Předpokládejme tedy, že to, o co žádáte Ducha svatého, JE to, 

co skutečně chcete, ale stále se toho BOJÍTE. Pokud by tomu tak 

bylo, vaše DOSAŽENÍ toho již nebude tím, co chcete, i když to tak 

je. To vysvětluje, proč některých specifických forem uzdravení 

není dosaženo, i když stav uzdravení je. Často se stává, že jedinec 

žádá o fyzické uzdravení, protože má strach z TĚLESNÉ újmy. 

Zároveň však platí, že kdyby se BYL uzdravil fyzicky, ohrožení 

jeho myšlenkového systému by pro něj bylo podstatně strašnější 

než jeho fyzický projev. V takovém případě ve skutečnosti nežádá 

o OSVOBOZENÍ od strachu, nýbrž o 
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odstranění příznaku, který si vybral. Tato žádost tedy vůbec NENÍ 

o uzdravení. 

Bible zdůrazňuje, že VŠECHNY modlitby jsou vyslyšeny, a to 

musí být pravda, pokud není vynaloženo žádné úsilí. Už samotný 

fakt, že člověk o NĚCO požádal Ducha svatého, zajistí odpověď. 

Stejně tak je však jisté, že ŽÁDNÁ odpověď daná Duchem svatým 

NEBUDE taková, která by zvyšovala strach. Je možné, že Jeho 

odpověď nebude vůbec vyslyšena. Je však NEMOŽNÉ, aby se 

ztratila. Existuje mnoho odpovědí, které jste již obdrželi, ale ještě 

jste je NEVYSLYŠELI. Ujišťuji vás, že na vás čekají. Je skutečně 

pravda, že žádné úsilí není zbytečné. 

Chcete-li vědět, že vaše modlitby jsou vyslyšeny, nikdy 

nepochybujte o Božím Synu. Nepochybujte o něm a nemátněte ho, 

neboť vaše víra v něj je vaší vírou ve VÁS samotné. Chceš-li poznat 

Boha a jeho odpověď, věř ve mne, jehož víra v tebe nemůže být 

otřesena. Můžeš se pravdivě ptát Ducha svatého a pochybovat o 

svém bratru? Věřte, že jeho slova jsou pravdivá díky pravdě, která 

je v něm. spojíte se s pravdou v něm a jeho slova budou pravdivá. 

Jakmile ho uslyšíš, uslyšíš i MĚ. POSLOUCHAT pravdu je jediný 

způsob, jak ji nyní můžete slyšet a konečně ji POZNAT. 

Poselství, které vám bratr předává, je na vás.Co vám říká? Co 

bys chtěl, aby ti řekl? Vaše rozhodnutí O něm určuje, jaké poselství 

dostanete. Pamatujte, že Duch svatý je v něm a Jeho hlas k vám 

promlouvá skrze něj. Co vám může tak svatý bratr říci JINÉHO než 

pravdu? Ale nasloucháte mu? Tvůj bratr možná neví, kdo je, ale v 

jeho mysli je světlo, které to ví. toto světlo může svítit do tvého, 

díky čemuž jsou JEHO slova pravdivá a ty jim můžeš naslouchat. 

Jeho slova JSOU odpovědí Ducha Svatého tobě. Je tvá víra v něj 

dostatečně silná, aby ti umožnila slyšet? 

Spása je od tvého bratra.Duch svatý se rozprostírá od tvé 

mysli k jeho mysli a odpovídá ti.Sám v sobě nemůžeš slyšet hlas 

pro Boha, protože nejsi sám. A Jeho odpověď je určena pouze pro 

to, co JSTE. nepoznáte důvěru, kterou ve vás mám, pokud ji 

NEVYSLECHNETE. nebudete důvěřovat vedení Ducha svatého ani 

věřit, že je určeno pro vás, pokud ho neuslyšíte u druhých. MUSÍ 

být pro tvého bratra, PROTOŽE je pro tebe. Stvořil by Bůh 
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Hlas jen pro vás? Mohl bys slyšet Jeho odpověď VYJÍMEČNĚ tak, 

jak odpovídá VŠEM Božím synům? Slyš o svém bratrovi to, co 

chceš, abych slyšel o tobě, neboť nechceš, abych byl oklamán. 

Miluji vás pro pravdu, která je ve vás, stejně jako Bůh.Vaše 

podvody mohou oklamat vás, ale MĚ oklamat nemohou. Když vím, 

co jsi zač, NEMŮŽU o tobě pochybovat. Slyším v tobě pouze 

Ducha svatého,který ke mně mluví skrze tebe. Chcete-li slyšet MĚ, 

slyšte mé bratry, v nichž promlouvá Boží hlas. v nich spočívá 

odpověď na VŠECHNY modlitby. Budete vyslyšeni, když uslyšíte 

odpověď ve VŠECH. Neposlouchejte nic jiného, jinak neuslyšíte 

pravdu. 

Věřte ve své bratry PROTO, že já věřím ve vás, a poznáte, že 

moje víra ve vás je oprávněná. Věřte ve mne proto, že věříte v ně, 

kvůli tomu, co jim Bůh dal. oni vám odpoví, pokud se naučíte ptát 

se jich na pravdu. Nežádejte o požehnání, aniž byste jim požehnali, 

neboť jen tak se můžete dozvědět, jak požehnaní jste VY. Tím, že 

jdete touto cestou, hledáte pravdu v sobě. to není jít ZA sebe, ale K 

sobě. Slyšte pouze Boží odpověď v jeho synech a JSTE vyslyšeni. 

Nevěřit znamená stavět se proti nebo útočit. Věřit znamená 

přijmout a postavit se na jeho stranu. Věřit neznamená být 

nedůvěřivý, ale přijímat a PŘIJÍMAT. Čemu nevěříte, toho si 

nevážíte, a nemůžete být vděční za to, čeho si nevážíte. Za 

posuzování zaplatíte určitou cenu, protože posuzování JE stanovení 

ceny. A jak ji stanovíte, tak ji také zaplatíte. 

Pokud se placení rovná DOSTÁVÁNÍ, nastavíte nízkou cenu, 

ale budete požadovat vysoký VÝNOS.Zapomněli jste však, že váš 

výnos je úměrný vašemu úsudku o hodnotě. Pokud je placení 

spojeno s DÁVÁNÍM, nemůže být vnímáno jako ztráta a bude 

rozpoznán RECIPROCIÁLNÍ vztah dávání a přijímání. Cena pak 

bude nastavena vysoko kvůli hodnotě návratnosti. cena za 

DÁVÁNÍ je ztráta vnímání hodnoty, díky čemuž je nevyhnutelné, 

že si toho, co dostáváte, NEBUDETE vážit. Když si toho budete 

vážit málo, nebudete si toho vážit a nebudete to CHTÍT. 

Nikdy tedy nezapomínejte, že hodnotu toho, co dostáváte, jste 

určili VY a že jste ji stanovili podle toho, co dáváte. Věřit, že je 

možné získat mnoho za málo, znamená věřit, že můžete s Bohem 

smlouvat. Boží zákony jsou VŽDY spravedlivé a dokonale 

konzistentní. Tím, že dáváte 
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obdržíte. Ale přijímat znamená PŘIJÍMAT, ne dostávat. Je 

nemožné NEMÍT, ale JE možné NEVĚDĚT, že máte. Poznání toho, 

že máte, je ochota k DÁVÁNÍ, a POUZE díky této ochotě můžete 

poznat, co máte. To, co dáváte, je tedy hodnota, kterou přikládáte 

tomu, co máte, a je přesnou mírou hodnoty, kterou tomu přikládáte. 

A ta je zase mírou toho, jak moc to CHCEŠ. 

O Ducha svatého tedy můžete prosit jen tak, že mu dáváte, a 

dávat mu můžete jen tam, kde ho vidíte. Pokud Ho uvidíte v 

každém, uvědomte si, kolik od Něj budete ŽÁDAT a KOLIK 

PŘIJMETE. On vám nic neodepře, protože vy jste Jemu nic 

neodepřeli, a tak se můžete dělit o všechno. To je způsob, a 

JEDINÝ způsob, jak získat Jeho odpověď, protože Jeho odpověď je 

vše, o co MŮŽETE žádat a CHTÍT. Řekněte tedy všem, 

"Protože chci poznat sám sebe, vidím v tobě Božího 

Syna a svého bratra." 
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Oprava chyby 

 
Bdělost ega vůči chybám, kterých se dopouštějí jiná ega, není 

bdělostí, kterou by Duch svatý chtěl, abyste zachovávali. Ega jsou 

kritická z hlediska druhu "smyslu", který zastávají. ONI tento druh 

smyslu chápou, protože pro ně JE smysluplný. Pro Ducha Svatého 

to smysl nemá vůbec. Pro ego je laskavé, správné a dobré 

poukazovat na chyby a "opravovat je". to dává smysl egu, které si 

vůbec neuvědomuje, co chyby JSOU a co je oprava. 

Chyby JSOU z ega a náprava jakýchkoli chyb spočívá pouze v 

ODSTRANĚNÍ ega. Když opravujete bratra, říkáte mu, že se mýlí. 

Může se stát, že v tu chvíli nedává smysl, a je jisté, že pokud mluví 

z ega, smysl dávat NEBUDE. Vaším úkolem však stále zůstává říci 

mu, že má pravdu. neříkáte mu to slovně, pokud mluví hloupě, 

protože potřebuje opravu na JINÉ úrovni, protože jeho chyba JE na 

jiné úrovni. ON má stále pravdu, protože je Synem Božím. Jeho 

ego se vždy mýlí, ať už říká nebo dělá cokoli. 

Pokud poukazuješ na chyby ega svého bratra, musíš vidět 

skrze SVÉ, protože Duch svatý jeho chyby nevnímá. To musí být 

pravda, pokud mezi egem a Duchem Svatým vůbec neprobíhá 

komunikace. Ego nedává žádný smysl a Duch svatý se nesnaží 

pochopit nic, co z něj vyplývá. Protože mu nerozumí, nesoudí ho, 
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s vědomím, že to nic neznamená. 

 
PŘÍČETNOST A VNÍMÁNÍ 

Pokud na chyby VŮBEC nereagujete, nenasloucháte Duchu 

svatému. On je pouze přehlíží, a pokud se jimi zabýváte, neslyšíte 

Ho. Pokud Ho neslyšíte, nasloucháte svému egu a dáváte stejně 

málo smyslu jako bratr, jehož chyby vnímáte. To nemůže být 

náprava, přesto je to pro něj víc než pouhý nedostatek nápravy. Je 

to vzdání se nápravy u VÁS SAMÝCH. 

Když se bratr chová šíleně, můžeš ho uzdravit jedině tak, že v 

něm vnímáš ZDRAVÍ. Pokud vnímáte jeho chyby a PŘIJÍMÁTE je, 

přijímáte i SVÉ. Chcete-li své odevzdat Duchu svatému, musíte to 

udělat i s jeho. Pokud se toto nestane jediným způsobem, jakým 

zacházíte se VŠEMI chybami, nemůžete pochopit, jak jsou všechny 

chyby ODSTRANĚNY. Jak se to liší od toho, když vám říkáme, že 

co učíte, to se naučíte? Váš bratr má stejnou pravdu jako vy, a 

pokud si myslíte, že se mýlí, odsuzujete sami sebe. 

Sami se nemůžete opravit. Je tedy možné, abyste opravili 

někoho jiného? Přesto ho MŮŽETE vidět pravdivě, protože je 

možné, abyste viděli pravdivě SÁM sebe. Není na vás, abyste ho 

změnili, ale pouze ho přijali takového, jaký JE. Jeho chyby 

nepocházejí z pravdy, která je v něm, a pouze tato pravda je vaše. 

Jeho chyby ji nemohou změnit a na pravdu ve VÁS nemohou mít 

vůbec žádný vliv. Vnímat chyby u kohokoli a reagovat na ně, jako 

by byly skutečné, znamená UDĚLAT je skutečnými pro tebe. 

neunikneš tomu, že za to zaplatíš, ne proto, že bys za to byl trestán, 

ale proto, že následuješ špatného průvodce a ztratíš svou cestu. 

Chyby tvého bratra nejsou jeho chyba, stejně jako ty tvoje 

nejsou tvoje chyba. Přijměte jeho chyby jako skutečné a napadli jste 

SÁM SEBE. Chceš-li najít svou cestu a udržet ji, dívej se vedle 

sebe jen na pravdu, neboť kráčíte společně. duch svatý v tobě 

odpouští vše v tobě I v tvém bratrovi. JEHO chyby jsou odpuštěny 

spolu s tvými. Odpuštění není oddělené od lásky. Usmíření nemůže 

být oddělené, protože PŘICHÁZÍ z lásky. KAŽDÝ váš pokus o 

nápravu bratra znamená, že věříte, že je možná náprava VÁMI, a to 

může být POUZE arogance ega. Náprava 
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je od Boha, který nezná aroganci.Duch svatý odpouští všechno, 

PROTOŽE Bůh všechno stvořil. 

Nepřijímejte JEHO funkci, jinak zapomenete na SVOJI. 

Přijměte POUZE funkci léčení v čase, protože k tomu čas slouží. 

Bůh vám dal funkci tvořit ve věčnosti. nemusíte se to učit, ale 

musíte se naučit CHTÍT to, a pro to bylo všechno učení stvořeno. je 

to dobré využití schopnosti Ducha svatého, kterou nepotřebujete, 

ale kterou jste si udělali. Dejte mu ji! Nevíte, jak ji používat. On 

vás naučí, jak se dívat na sebe bez odsouzení, když se naučíte dívat 

se na VŠECHNO bez něj. Odsouzení pak pro vás nebude skutečné a 

všechny vaše chyby BUDOU odpuštěny. 

 
SMÍŘENÍ JAKO LEKCE VE SDÍLENÍ  

Odpuštění je pro všechny, protože je to způsob, jak ZRUŠIT 

přesvědčení, že něco je jen pro vás.Odpustit znamená 

PŘEHLÉDNOUT. Dívejte se tedy NAD chybu a nedovolte, aby vaše 

vnímání spočívalo NA ní, protože uvěříte tomu, co vaše vnímání 

obsahuje. Přijmi jako pravdivé pouze to, co tvůj bratr JE, chceš-li 

poznat sám sebe. Vnímej to, čím NENÍ, a nemůžeš poznat, čím jsi, 

PROTOŽE ho vidíš falešně. Vždy pamatujte, že vaše identita je 

sdílená a že její sdílení JE její skutečností. 

Na Usmíření se podílíte, ale plán Usmíření JE mimo vás. 

Neumíte přehlížet chyby, jinak byste je nedělali. Bylo by jen 

dalším omylem myslet si, že je buď NEděláte, nebo že je můžete 

napravit BEZ Průvodce nápravou. A pokud se tímto Průvodcem 

nebudete ŘÍDIT, vaše chyby NEBUDOU opraveny. plán není váš Z 

DŮVODU vašich omezených představ o tom, co jste. Právě z této 

omezenosti pramení VŠECHNY chyby. Způsob, jak je napravit, 

tedy není O vás, ale PRO vás. 

Usmíření je lekce sdílení, kterou vám dáváme, protože jste 

zapomněli, jak to dělat. Duch svatý vám pouze připomíná, co je vaší 

přirozenou schopností. Tím, že schopnost útočit, kterou jste si 

DOVOLILI, převádí na schopnost SDÍLET, převádí to, co jste si 

vytvořili, na to, co stvořil Bůh. Pokud byste toho chtěli dosáhnout 

PROSTŘEDNICTVÍM Něho, nemůžete 
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dívejte se na své schopnosti očima ega, jinak je budete posuzovat 

stejně jako ONI. Veškerá jejich škodlivost spočívá v jeho 

posuzování. Veškerá jejich užitečnost spočívá v úsudku Ducha 

Svatého. 

Ego má také plán odpuštění, protože o něj žádáte, i když ne od 

toho správného učitele. Plán ega samozřejmě NEMÁ SMYSL a 

NEBUDE FUNGOVAT. Jeho následováním se pouze dostanete do 

neřešitelné situace, do které vás ego VŽDY přivede. plán ega spočívá 

v tom, že nejprve jasně uvidíte chybu a teprve potom ji přehlédnete. 

jak však můžete přehlédnout to, co jste si sami uvědomili? Tím, že 

ji jasně vidíte, jste ji učinili skutečnou a NEMŮŽETE ji 

přehlédnout. 

Zde je ego nuceno odvolávat se na "tajemství" a začíná trvat na 

tom, že musíte přijmout nesmyslné, abyste se zachránili. Mnozí se o 

to pokoušeli v mém jménu a zapomínali, že má slova mají 

DOKONALÝ smysl, protože pocházejí od Boha. Jsou nyní stejně 

smysluplná jako kdykoli předtím, protože hovoří o idejích, které 

jsou věčné. Odpuštění, které se učí ode mne, NEPOUŽÍVÁ strachu 

k tomu, aby strach ZRUŠILO. Ani neučiní neskutečné skutečným a 

pak ho nezničí. 

Odpuštění skrze Ducha svatého spočívá jednoduše v tom, že 

se od začátku díváte za chybu, a tím ji pro vás ZACHOVÁTE 

neskutečnou. Nedovolte, aby do vaší mysli VŮBEC vstoupila 

jakákoli víra v její reálnost, jinak budete také věřit, že VY musíte 

napravit to, co jste udělali, aby vám bylo odpuštěno. Co nemá 

žádný účinek, neexistuje, a pro Ducha Svatého jsou účinky chyby 

ZCELA neexistující. Tím, že soustavně a důsledně ruší VŠECHNY 

její účinky, VŠUDE a ve VŠECH ohledech, učí, že ego neexistuje, a 

DOKÁZAL to. Následujte tedy Jeho učení v odpuštění, protože 

odpuštění JE Jeho funkcí a On ji umí dokonale naplnit. to jsme 

měli na mysli, když jsme kdysi řekli, že zázraky jsou přirozené, a 

když se NEDĚJÍ, něco se pokazilo. 

Zázraky jsou pouze znamením vaší ochoty následovat plán 

spasení Ducha svatého, přičemž si uvědomujete, že NEVÍTE, co to 

je. Jeho dílo NENÍ vaší funkcí, a pokud to nepřijmete, nemůžete se 

naučit, co je VAŠÍ funkcí. Zmatení funkcí je pro ego tak typické, 

že byste ho už měli dobře znát. Ego se domnívá, že VŠECHNY 

funkce patří jemu, i když vůbec netuší, co JSOU. to je více než to. 
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než pouhý zmatek. Je to obzvlášť nebezpečná kombinace 

velkoleposti A zmatenosti, která způsobuje, že ego napadne 

kohokoli a cokoli bez jakéhokoli důvodu.Přesně to ego DĚLÁ. Ve 

svých reakcích je ZCELA nepředvídatelné, protože nemá představu 

o tom, CO vnímá. 

Pokud člověk nemá představu o tom, co se děje, jak můžete 

očekávat, že bude vhodně reagovat? Stejně byste si mohli položit 

otázku, zda bez ohledu na to, jak si dokážete reakce 

PŘEDPOKLÁDAT, staví ego do velmi solidní pozice průvodce pro 

VÁS. Zdá se absurdní, že musíme opakovaně zdůrazňovat, že 

kvalifikace ega jako průvodce je mimořádně nešťastná a že je to 

pozoruhodně špatná volba jako učitele spásy. přesto je tato otázka, 

jakkoli se zdá směšná, ve skutečnosti klíčovou otázkou celé fantazie 

o odloučení. Každý, kdo si zvolí naprosto šíleného průvodce, MUSÍ 

být sám naprosto šílený. 

Není pravda, že nevíte, že je průvodce šílený. VÍTE to, 

protože to vím já, a posuzovali jste to podle stejných měřítek jako 

já. Ego žije doslova na dluh a jeho dny jsou sečteny. Nebojte se 

Posledního soudu, ale vítejte ho a nečekejte, protože čas ega je 

vypůjčený z VAŠÍ věčnosti. Toto JE Druhý příchod, který byl 

stvořen PRO vás, stejně jako byl stvořen První. Druhý příchod je 

pouze návratem ROZUMU. Může to MOŽNÁ nahánět strach? 

Co může být strašidelné, než fantazie, a nikdo se k ní 

neobrací, pokud si nezoufá, že ve skutečnosti nenajde uspokojení.Je 

však jisté, že ve fantazii uspokojení NIKDY nenajde, takže jeho 

jedinou nadějí je ZMĚNA SMYSLU O REALITĚ. Pouze v případě, 

že rozhodnutí, že realita je děsivá, je ŠPATNÉ, může mít Bůh 

pravdu. A já vás ujišťuji, že Bůh JE v právu. Buďte tedy rádi, že 

jste se MÝLILI, ale bylo to jen proto, že jste nevěděli, kdo jste. 

Kdybyste si to pamatovali, nemohli byste se mýlit o nic víc než 

Bůh. Nemožné se může stát POUZE ve fantazii. Když budete 

hledat realitu ve fantaziích, nenajdete ji. symboly fantazie jsou 

symboly ega a TĚCH najdete mnoho. Nehledejte v nich však 

smysl. Nemají větší význam než fantazie, do nichž jsou vetkány. 

Pohádky mohou být příjemné nebo strašidelné, hezké nebo 

ošklivé, ale nikdo je nenazývá PRAVDOU. Děti jim mohou věřit, a 

tak se na chvíli 
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příběhy jsou pro ně pravdivé. Když však nastane realita, fantazie 

jsou pryč. REALITA mezitím nezmizela. Druhý příchod je 

UZNÁNÍ reality, nikoli její NÁVRAT. Hle, děti moje, realita je zde. 

Patří vám, mně i Bohu a dokonale nás všechny uspokojuje. POUZE 

toto uvědomění léčí, protože je uvědoměním pravdy. 

 
NEVYLÉČENÝ LÉČITEL 

Plán ega na odpuštění je mnohem rozšířenější než Boží plán. Je to 

proto, že se ho ujímají neuzdravení léčitelé, a proto je od ega. 

Podívejme se nyní na neuzdraveného léčitele pozorněji. Z definice 

se snaží DÁVAT to, co nepřijal. Pokud je teologem, může začít s 

premisou: "Jsem ubohý hříšník a ty také." Pokud je teologem, 

může začít s premisou: "Jsem ubohý hříšník a ty také." Pokud je 

psychoterapeut, je pravděpodobnější, že začne stejně neuvěřitelnou 

myšlenkou, že ON skutečně věří v útok a pacient také, ale v obou 

případech je to jedno. 

Opakovaně jsme uvedli, že přesvědčení ega nelze sdílet, a 

proto jsou nereálná. Jak je tedy může jejich "odhalení" učinit 

skutečnými? Každý léčitel, který hledá pravdu ve fantaziích, MUSÍ 

být neuzdravený, protože NEVÍ, kde hledat pravdu, a proto nemá 

odpověď na problém uzdravování. je výhodou, že noční můry 

uvádíme do povědomí, ale POUZE proto, abychom se naučili, že 

nejsou skutečné a že NIC, co obsahují, nemá smysl. Nevyléčený 

léčitel to nedokáže, protože tomu NEVĚŘÍ. 

Všichni neuzdravení léčitelé se v té či oné formě řídí plánem ega 

na odpuštění. Pokud jsou teologové, pravděpodobně odsuzují sami 

sebe, učí odsuzování a prosazují velmi děsivé řešení. Odsouzení 

promítají do Boha, čímž ho stavějí do role odplaty a obávají se 

jeho trestu. To, co udělali, je pouhá IDENTIFIKACE s egem, a tím, 

že jasně vnímají, co TO dělá, odsuzují sami sebe kvůli tomuto 

hlubokému zmatení. Je pochopitelné, že se proti tomuto pojetí 

vzbouřili, ale vzbouřit se PROTI němu znamená ještě v něj VĚŘIT. 

Forma vzpoury je tedy jiná, ale NE její obsah. 

Novější formy plánu ega jsou stejně neužitečné jako ty starší, 

protože forma není pro Ducha svatého důležitá, a proto 
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na tom vůbec nezáleží. Podle novějších forem plánu ega terapeut 

interpretuje symboly ega v noční můře a pak je používá k tomu, 

aby dokázal, že noční můra je skutečná. Poté, co ji UDĚLAL 

skutečnou, se pak pokouší rozptýlit její účinky tím, že znehodnotí 

význam SNÍCÍHO. Tento přístup BY BYL léčebný, kdyby byl snící 

správně identifikován jako neskutečný, avšak pokud je snící 

ztotožňován s MYSLÍ, je nápravná moc mysli prostřednictvím 

Ducha svatého OMEZENA. 

Je pozoruhodné, že to je rozpor i v pojmech ega, kterého si 

obvykle NEVšimne, i když je zmatené. Pokud je způsobem, jak 

čelit strachu, SNÍŽIT důležitost toho, kdo se ho bojí, jak to může 

budovat SÍLU ega? Tyto naprosto zjevné rozpory vysvětlují, proč 

kromě určitých stylizovaných slovních popisů nikdo nedokáže 

VYSVĚTLIT, co se v psychoterapii děje. Nic skutečného se neděje. 

Nic skutečného se nestalo ani neléčenému léčiteli, který se učí z 

vlastního učení. 

PROTOŽE je do toho zapojeno jeho ego, vždy se snaží získat z 

dané situace nějakou podporu. Ve snaze získat něco pro SEBE 

neumí nevyléčený léčitel DÁVAT, a proto se nedokáže dělit. 

Nemůže napravovat, protože nepracuje SPRÁVNĚ. Domnívá se, že 

je na něm, aby pacienta naučil, co je PRAVDA, ale sám to neví. co 

by se tedy mělo stát? Když Bůh řekl: "Budiž světlo", světlo BYLO. 

Můžete najít světlo tím, že budete analyzovat temnotu, jak to dělá 

psychoterapeut, nebo jako teolog tím, že v sobě uznáte temnotu a 

budete hledat vzdálené světlo, abyste ji odstranili, a přitom budete 

zdůrazňovat vzdálenost? 

Uzdravení NENÍ záhadné. Nic se nestane, pokud tomu 

neporozumíte, protože světlo JE porozumění. "Ubohý hříšník" 

nemůže být uzdraven bez magie, ani "nedůležitá mysl" si nemůže 

vážit sama sebe bez magie. Obě formy přístupu ega tedy musí 

dospět do slepé uličky, charakteristické "nemožné situace", do níž ego 

VŽDY vede. Může být užitečné upozornit pacienta na to, kam 

směřuje, ale smysl je ztracen, pokud nedokáže změnit svůj směr. 

terapeut to nemůže udělat za něj, ale nemůže to udělat ani on sám 

za sebe. 

Jediným smysluplným přínosem terapeuta je. 
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uvést příklad člověka, který změnil svůj směr a který již nevěří na 

noční můry JAKÉHOKOLI druhu. Světlo v JEHO mysli tedy 

ODPOVÍ tazateli, který se musí spolu s Bohem rozhodnout, že 

světlo JE, protože ho VIDÍ. A na základě JEHO uznání TERAPEUT 

ví, že tam je. tak se vnímání nakonec promění v poznání. Zázračný 

pracovník začíná VNÍMÁNÍM světla a převádí SVÉ vnímání na 

vědění tím, že ho neustále rozšiřuje a přijímá jeho uznání. Jeho 

ÚČINKY ho ujišťují, že tu je. 

Terapeut neléčí, ale nechává léčit. Může ukázat na temnotu, ale 

nemůže přinést světlo SÁM od sebe, protože světlo není z něj.Ale 

protože je PRO něj, musí být i pro jeho pacienta. Duch svatý je 

JEDINÝM terapeutem. On dokonale objasňuje uzdravení v KAŽDÉ 

situaci, v níž je průvodcem. lidský terapeut mu může pouze 

dovolit, aby svou funkci PLNIL. Nepotřebuje k tomu žádnou 

pomoc. Řekne vám PŘESNĚ, co máte dělat, abyste pomohli 

KAŽDÉMU, koho k vám pošle pro pomoc, a bude k němu mluvit 

skrze vás, pokud nebudete zasahovat. Pamatujte, že si vybíráte 

průvodce pro pomoc a ŠPATNÁ volba vám nepomůže. Pamatujte 

však také na to, že ta SPRÁVNÁ POMŮŽE. důvěřujte mu, neboť 

pomoc je jeho funkcí a on je z Boha. 

Když skrze Něj probudíte ostatní mysli k Duchu svatému, a ne 

sami sebe, pochopíte, že neposloucháte zákony tohoto světa, ale že 

zákony, které posloucháte, FUNGUJÍ. "Dobré je to, co funguje" je 

rozumné, i když nedostatečné tvrzení. POUZE dobro MŮŽE 

působit. Nic jiného vůbec nefunguje. tento kurz je návodem k 

chování. Jelikož je velmi přímým a velmi jednoduchým učebním 

prostředkem, poskytuje Průvodce, který vám ŘÍKÁ, co máte dělat. 

Pokud to budete dělat, Uvidíte, že to funguje. Jeho VÝSLEDKY 

jsou přesvědčivější než jeho slova. přesvědčí vás, že slova jsou 

pravdivá. Následováním správného Průvodce se naučíte 

nejjednodušší ze všech lekcí, 

"Po jejich ovoci je poznáte, 

a oni poznají sami sebe." 

 
VĚDOMÍ SVATÉHO DUCHA 

Jak si můžete stále více uvědomovat Ducha svatého v sobě? 
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S VÝJIMKOU jeho účinků? Nemůžete ho vidět svýma očima ani 

slyšet svýma ušima. Jak Ho tedy můžete vůbec vnímat? Pokud 

vzbuzujete radost a druzí na vás reagují radostí, i když vy sami 

radost neprožíváte, MUSÍ ve vás být něco, co ji dokáže vyvolat. 

Pokud to ve vás JE a MŮŽE to vyvolávat radost a pokud vidíte, že 

to vyvolává radost u druhých, MUSÍTE to v sobě oddělovat. 

Zdá se vám, že Duch svatý ve vás nepůsobí radost trvale JEN 

proto, že ji trvale nepůsobíte druhým. Jejich reakce na tebe JSOU 

tvým hodnocením Jeho důslednosti. Když jste nedůslední, 

nebudete vždy VYTVÁŘET radost, a tak nebudete vždy UZNÁVAT 

Jeho důslednost. To, co nabízíte svému bratrovi, nabízíte i jemu, 

protože on ve svém dávání nemůže jít nad vaši nabídku. není to 

proto, že by omezoval své dávání, ale jednoduše proto, že jste 

omezili své PŘIJÍMÁNÍ. vůle přijímat je vůle přijímat. 

Pokud jsou vaši bratři vaší součástí, přijmete je? Pouze oni vás 

mohou naučit, co jste, a vaše učení je výsledkem toho, co jste je 

naučili.To, co v nich vyvoláte, vyvoláte ve SVÉM nitru. A jak to v 

nich vyvoláváte, stává se to pro VÁS skutečností. Bůh má jen 

jednoho Syna a zná je všechny JAKO jednoho. Jen Bůh sám je víc 

než oni, ale oni nejsou méně než On. Chtěli byste vědět, co to 

znamená? Jestliže to, co děláte mému bratrovi, děláte i mně, a 

jestliže všechno děláte pro sebe, protože jsme ČÁSTÍ vás, všechno, 

co děláme MY, patří i vám. Každá duše, kterou Bůh stvořil, JE tvou 

součástí a sdílí s tebou Jeho slávu. Jeho sláva patří Jemu, ale je 

stejně tak VAŠE. nemůžete tedy být MÉNĚ slavní než On. 

Bůh je víc než vy jen proto, že vás STVOŘIL, ale ani to vám 

nechce zatajit.Proto můžete tvořit jako On a vaše odloučení na tom 

nic nezmění. Ani Boží Světlo, ani VAŠE Světlo není zatemněno 

proto, že nevidíte. Protože Synové MUSÍ tvořit jako jeden, 

vzpomenete si na stvoření, kdykoli poznáte ČÁST stvoření. Každá 

část, na kterou si vzpomenete, přispívá k VAŠÍ celistvosti, protože 

každá část JE celistvá. Celistvost je nedělitelná, ale vy se nemůžete 

naučit o své celistvosti, dokud ji neuvidíte VŠUDE. Poznávat se 

můžete pouze tak, jako Bůh poznává svého Syna, protože poznání 
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Až se v Něm probudíš, poznáš svou velikost tím, že přijmeš Jeho 

neomezenost jako SVOJI, ale zatím ji budeš posuzovat tak, jako 

posuzuješ své bratry, a přijmeš ji tak, jako přijímáš JEJICH. 

Ještě nejste probuzeni, ale můžete se naučit, JAK se 

probudit.Duch svatý vás velmi jednoduše učí, jak probudit druhé. 

Když uvidíte, jak se probouzejí, naučíte se, co probuzení znamená, 

a protože jste je chtěli probudit, jejich vděčnost a ocenění toho, co 

jste jim dali, vás naučí jeho hodnotě. ONI se stanou svědky vaší 

reality, tak jako jste vy byli stvořeni jako svědci reality Boží. Když 

se však Synovství spojí a PŘIJME svou jednotu, bude poznáno 

svými výtvory, které budou svědčit o jeho skutečnosti, jako Syn 

svědčí o Otci. 

Zázraky nemají ve věčnosti místo, protože jsou reparační. 

Přestože stále potřebujete uzdravení, vaše zázraky jsou jedinými 

svědky vaší reality, které můžete UZNAT. nemůžete udělat zázrak 

pro SOBĚ, protože zázraky jsou způsobem DÁVÁNÍ přijetí a jeho 

přijímání. V čase je na prvním místě dávání, ačkoli ve věčnosti, 

kde je nelze oddělit, probíhají současně. Když se naučíte, že JSOU 

totožné, potřeba času skončí. 

Věčnost je JEDEN čas, jeho jediným rozměrem je "vždy". To 

však pro vás nemůže nic znamenat, dokud si nevzpomenete na 

otevřenou Boží náruč a konečně nepoznáte Jeho otevřenou mysl. 

Stejně jako On jste i VY "vždy" v Jeho Mysli a s myslí podobnou 

Jeho mysli. Ve VAŠÍ otevřené mysli jsou VAŠE výtvory v 

dokonalé komunikaci zrozené z dokonalého porozumění. 

Kdybyste mohli přijmout jen jedno z nich, nechtěli byste už NIC, 

co vám svět nabízí. Vše ostatní by bylo zcela bezvýznamné. Boží 

smysl je bez vás neúplný a vy jste neúplní bez svých výtvorů. 

Přijměte svého bratra na tomto světě a nepřijměte NIC JINÉHO, 

neboť v něm naleznete své výtvory, protože je stvořil S VÁMI. 

nikdy nepoznáte, že jste spolutvůrcem Boha, dokud se nenaučíte, 

že váš bratr je spolutvůrcem VÁS. 

 

SPÁSA A BOŽÍ VŮLE  

Boží vůle je vaší spásou.Nedal by vám Bůh prostředky, abyste se 

mohli zachránit? 
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najít? Pokud si přeje, abys ji MĚL, musel ti to umožnit a velmi 

usnadnit její získání.Tvoji bratři jsou všude.Nemusíš hledat spásu 

daleko. Každá minuta a každá vteřina vám dává šanci zachránit SE. 

Neztrácejte tyto šance ne proto, že by se nevrátily, ale proto, že 

odkládání radosti je zbytečné. Bůh vám přeje dokonalé štěstí TEĎ. 

Je možné, aby to nebyla také TVOJE vůle? A je možné, že to není 

také vůle vašich bratrů? 

Uvažte tedy, že v této společné vůli JSTE všichni spojeni, a to 

POUZE v ní. V čemkoli jiném se neshodnete, ale v tomto ne.V 

tomto tedy mír ZŮSTÁVÁ. A VY setrváváte v míru, když se tak 

rozhodnete. nemůžete však setrvávat v míru, pokud nepřijmete 

Usmíření, protože Usmíření JE cestou k míru. Důvod je velmi 

prostý a tak zřejmý, že je často přehlížen. to proto, že ego se BOJÍ 

zřejmého, neboť zřejmost je základní vlastností skutečnosti. vy to 

však nemůžete přehlédnout, pokud se na to NEDÍVÁTE. 

Je naprosto zřejmé, že pokud se Duch svatý dívá s láskou na 

VŠECHNY, které vnímá, dívá se s láskou i na tebe. Jeho hodnocení 

vás vychází z Jeho poznání toho, jací jste, a proto vás hodnotí 

pravdivě. A toto hodnocení MUSÍ být ve vaší mysli, protože On je. 

Ego je ve vaší mysli také proto, že jste ho tam PŘIJALI. JEHO 

hodnocení vás je však přesným opakem hodnocení Ducha Svatého, 

protože ego vás nemiluje. Neví, co jste, a je zcela nedůvěřivé ke 

VŠEM, co vnímá, protože jeho vlastní vnímání je velmi 

proměnlivé. Ego je proto schopno v lepším případě podezíravosti a 

v horším případě zloby. Takový je jeho rozsah. Kvůli své nejistotě 

jej nemůže překročit a nikdy jej nemůže překročit, protože si nikdy 

nemůže být jisté. 

Ve své mysli tedy máte dvě protichůdná hodnocení sebe sama 

a obě nemohou být pravdivá.Zatím si neuvědomujete, jak jsou tato 

hodnocení ÚPLNĚ odlišná, protože nechápete, jak vznešené je 

vnímání vás ze strany Ducha Svatého. Nenechá se oklamat ničím, 

co děláte, protože nikdy nezapomíná na to, co JSTE. Ego je 

klamáno vším, co děláte, dokonce i tehdy, když reagujete na 

Ducha Svatého, protože v takových chvílích se jeho zmatek 

ZVĚTŠUJE. Ego je proto obzvláště náchylné k tomu, aby 
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vás napadne, když reagujete láskyplně, protože vás vyhodnotil jako 

NELOVNOST a vy jdete PROTI jejímu rozsudku. 

Ego začne útočit na vaše motivy, jakmile se začnou zřetelně 

rozcházet s jeho vnímáním vás.Tehdy se prudce změní z 

podezřívavosti na zlobu, protože se zvýší jeho nejistota.Je však 

jistě zbytečné útočit na oplátku. Co jiného to může znamenat než 

to, že SOUHLASÍTE s hodnocením ega o tom, co jste? Jste-li 

ochotni vidět sami sebe jako neláskyplné, NEBUDETE šťastní. 

odsuzujete se, a proto se MUSÍTE považovat za nedostatečné. 

Chtěli byste se obrátit na ego, aby vám pomohlo uniknout z pocitu 

nedostatečnosti, který si samo VYTVOŘILO a musí si ho 

UDRŽOVAT pro svou existenci? Dokážete uniknout před jeho 

hodnocením vaší osoby tím, že použijete jeho metody pro udržení 

tohoto obrazu INTAKTNÍHO? 

Šílený systém víry nelze hodnotit zevnitř. Jeho vlastní rozsah to 

vylučuje. Můžete pouze jít ZA něj, podívat se zpět z bodu, kde 

existuje zdravý rozum, A VIDĚT KONTRAST. Pouze na základě 

tohoto kontrastu lze šílenství hodnotit jako šílené. S velikostí Boha 

v sobě jste se rozhodli být malí a naříkat nad svou malostí. V 

systému, který tuto volbu diktoval, je nářek nevyhnutelný. vaše 

malost je tam považována za samozřejmost a vy se NEptáte: "Kdo 

vám ji udělil?" Tato otázka je v myšlenkovém systému ega 

nesmyslná, protože otevírá CELÝ myšlenkový systém otázkám. 

Již dříve jsme řekli, že ego neví, co je skutečná otázka. 

Nedostatek jakéhokoli poznání je vždy spojen s NEVŮLÍ k poznání 

a způsobuje naprostý nedostatek poznání jednoduše proto, že 

poznání JE naprosté. Nezpochybňovat svou malost tedy znamená 

popírat VŠECHNO poznání a udržovat CELÝ myšlenkový systém 

ega neporušený. nemůžete si ponechat ČÁST myšlenkového 

systému, protože ten lze zpochybnit POUZE v jeho základech. A 

ten musí být zpochybněn z jeho vnějšku, protože V něm jeho 

základ STOJÍ. Duch svatý soudí proti realitě myšlenkového 

systému ega jen proto, že ví, že jeho ZÁKLAD není pravdivý. proto 

nic, co z něj vyplývá, nic neznamená. duch svatý posuzuje každé 

vaše přesvědčení z hlediska toho, odkud pochází. Pokud pochází 

od Boha, ví, že je pravdivé. Pokud nepochází, ví, že 
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ví, že to nemá smysl. 

Kdykoli zapochybujete o své hodnotě, řekněte: 

"Bůh sám je beze mě neúplný." 

Vzpomeňte si na to, až ego promluví, a neuslyšíte ho. Pravda 

o vás je tak vznešená, že nic nehodného Boha vás není hodno. 

Vyberte si tedy, co chcete v těchto podmínkách, a nepřijměte nic, 

co byste Bohu nenabídli jako zcela pro něj vhodné, neboť nic 

jiného NECHCETE. Vraťte mu svůj díl a On vám dá celý sebe 

výměnou za to, že mu vrátíte to, co mu patří a činí ho úplným. 

 
VELKOLEPOST VERSUS GRANDIÓZNOST 

Velkolepost je od Boha a pouze od Něho. Proto je ve vás. Kdykoli 

si ji uvědomíte, byť jen matně, automaticky se vzdáváte ega, 

protože v přítomnosti Boží vznešenosti je nesmyslnost ega 

dokonale zřejmá. Ačkoli to ego nechápe, domnívá se, že jeho 

"nepřítel" udeřil, a pokouší se vám nabídnout dary, aby vás 

přimělo vrátit se pod jeho "ochranu". SAMOZŘEJMOST ega je jeho 

alternativou k velikosti Boha. co si vyberete? 

Velkolepost je VŽDY zástěrkou zoufalství. Je bez naděje, 

protože není skutečná. Je to snaha čelit své malosti, založená na 

přesvědčení, že malost je SKUTEČNÁ. Bez tohoto přesvědčení je 

grandióznost nesmyslná a vy byste ji nemohli chtít. Podstatou 

grandiozity je soutěživost, protože VŽDY zahrnuje útok. Je to klamná 

snaha PŘEKONAT, ale NE zrušit. Už jsme si řekli, že ego kolísá 

mezi podezíravostí a zlomyslností. Zůstává podezíravé tak dlouho, 

dokud si zoufáte. K podlosti přechází vždy, když se nehodláte 

smířit se sebezničením a hledáte úlevu. pak vám nabízí iluzi útoku 

jako řešení. 

Ego neví, jaký je rozdíl mezi vznešeností a velkolepostí, 

protože neví, jaký je rozdíl mezi zázračnými impulsy a vlastními 

přesvědčeními ega.Kdysi jsme řekli, že ego si JE vědomo ohrožení, 

ale nerozlišuje mezi dvěma zcela odlišnými druhy ohrožení své 

existence. Jeho vlastní hluboký pocit zranitelnosti ho činí 

neschopným úsudku, VÝJIMEČNĚ z hlediska 
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útok. Když zažije ohrožení, rozhoduje se pouze o tom, zda zaútočí 

TEĎ, nebo se stáhne a zaútočí později. Pokud přijmete jeho 

nabídku grandióznosti, zaútočí okamžitě. Pokud ne, bude čekat. 

Ego je v přítomnosti Boží vznešenosti znehybněno, protože 

JEHO vznešenost zakládá tvou svobodu. I ten nejslabší náznak vaší 

reality doslova vyžene ego z vaší mysli, protože do něj zcela 

neinvestuje. Velkolepost je zcela BEZ iluzí, a protože je skutečná, 

je přesvědčivě přesvědčivá. přesvědčení o skutečnosti vám však 

nezůstane, pokud nedovolíte egu, aby na ni útočilo. ego vynaloží 

veškeré úsilí, aby se vzpamatovalo a mobilizovalo své síly PROTI 

vašemu osvobození. Bude vám tvrdit, že jste se zbláznili, a 

namítat, že vznešenost NEMŮŽE být vaší skutečnou součástí kvůli 

malosti, ve kterou Ono věří. 

Vaše vznešenost však není klamná, PROTOŽE jste si ji 

nevytvořili.Vy jste si ji vytvořili a bojíte se jí, protože je to forma 

útoku, ale vaše vznešenost je od Boha, který ji stvořil ze své 

Lásky. Ze své vznešenosti můžete pouze žehnat, protože vaše 

vznešenost je vaše PŘÍLEŽITOST. Žehnáním ji udržujete ve své 

mysli, chráníte ji před iluzemi a udržujete se v Boží mysli. Stále 

pamatujte, že nemůžete být nikde JINDE než v Boží mysli. Když na 

to zapomenete, budete si zoufat a budete útočit. 

Ego závisí POUZE na vaší ochotě ho tolerovat. Jste-li ochotni 

pohlédnout na svou velikost, NEMŮŽETE si zoufat, a proto 

nemůžete chtít ego. Vaše vznešenost je Boží ODPOVĚDÍ egu, 

protože je pravdivá. Malost a vznešenost nemohou existovat 

současně a není ani možné, aby se ve vašem vědomí střídaly. 

Malost a velkolepost se mohou a MUSÍ ve vašem vědomí střídat, 

protože obě jsou nepravdivé, a proto jsou na stejné úrovni. Jelikož 

je úrovní posunu, je prožívána jako střídání a extrémy jsou její 

základní charakteristikou. 

Pravda a malost se navzájem popírají, protože vznešenost JE 

pravda.Pravda nekolísá, je VŽDY pravdivá.Když se vám 

vznešenost vytratí, nahradili jste ji něčím, co jste si sami vytvořili. 

Možná je to víra v malost, možná je to víra ve velkolepost. přesto 

to MUSÍ být šílenství, protože to NENÍ pravda. Vaše velkolepost 

vás NIKDY neoklame, ale vaše iluze VŽDY. 
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vůle. Iluze JSOU klamy. Nemůžete zvítězit, ale JSTE povzneseni. 

A ve svém povzneseném stavu hledáte druhé, kteří jsou vám 

podobní, a radujete se s nimi. 

Je snadné odlišit velkolepost od velkohubosti, protože láska se 

vrací, ale pýcha ne. Pýcha nepřinese zázraky, a proto vás připraví o 

skutečné svědky vaší reality. Pravda není zastřená ani skrytá, ale 

její zřejmost pro VÁS spočívá v radosti, kterou přinášíte jejím 

svědkům, kteří vám ji UKAZUJÍ. dosvědčují vaši vznešenost, ale 

nemohou dosvědčit pýchu, protože pýcha se nesdílí. Bůh CHCE, 

abyste se dívali na to, co stvořil, protože je to Jeho radost. 

Může být vaše vznešenost arogantní, když o ní svědčí sám 

Bůh? A co může být skutečné, co NEMÁ svědky? Co dobrého z 

toho může vzejít? A pokud z toho nemůže vzejít nic dobrého, 

Duch svatý to nemůže použít. Co nemůže proměnit podle Boží 

vůle, to vůbec neexistuje. Velkolepost je klamná, protože je 

používána k tomu, aby nahradila vaši velkolepost. To, co Bůh 

stvořil, však nahradit nelze. Bůh je bez vás neúplný, protože Jeho 

vznešenost je úplná a vy v ní nemůžete chybět. 

V Boží mysli jste zcela nenahraditelní. Nikdo jiný nemůže 

vyplnit tvou část Mysli, a zatímco ty zanecháváš svou část Mysli 

prázdnou, tvé věčné místo pouze čeká na tvůj návrat. Bůh vám jej 

svým hlasem připomíná a Bůh sám v něm udržuje vaše rozšíření v 

bezpečí. vy je však neznáte, dokud se do něj nevrátíte. nemůžete 

nahradit Království a nemůžete nahradit ani sami sebe. Bůh, který 

zná vaši hodnotu, by to tak nechtěl, a proto to tak není. vaše 

hodnota je v BOŽÍ mysli, a ne tedy jen ve vaší. Přijmout sebe sama 

tak, jak vás Bůh stvořil, nemůže být arogance, protože je to 

POPŘENÍ arogance. Přijmout svou malost JE arogantní, protože to 

znamená, že věříte, že VAŠE hodnocení sebe sama je MRAVNĚJŠÍ 

než Boží. 

Je-li však pravda nedělitelná, musí být vaše hodnocení sebe 

sama Boží. Svou hodnotu jste si nestanovili a nepotřebujete ji 

obhajovat. Nic ji nemůže napadnout ani nad ní zvítězit. Nemění se. 

Pouze JE. Zeptejte se Ducha svatého, CO to je, a on vám to řekne, 

ale nebojte se jeho odpovědi, protože pochází od Boha. JE to 

vznešená odpověď kvůli svému Zdroji, ale Zdroj je pravdivý, a tak 

je pravdivá i Jeho odpověď. 
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Naslouchejte a nezpochybňujte, co slyšíte, neboť Bůh neklame. 

Chce, abyste nahradili víru ega v malost Jeho vlastní vznešenou 

odpovědí na otázku vašeho bytí, abyste ji přestali zpochybňovat a 

poznali ji takovou, jaká JE. 

 
INKLUZIVITA TVORBY  

Nic, co je mimo vás, ve vás nemůže vyvolat strach nebo lásku, 

protože nic není mimo vás. Čas i věčnost jsou ve vaší mysli a 

BUDOU si odporovat, dokud nebudete vnímat čas pouze jako 

prostředek k ZACHOVÁNÍ věčnosti. Toho nedosáhnete, dokud 

budete věřit, že VŠECHNO, co se vám děje, je způsobeno faktory 

MIMO vás. Musíte se naučit, že čas je výhradně ve VAŠÍ moci a že 

nic na světě z vás tuto odpovědnost nemůže sejmout. ve své 

představivosti můžete Boží zákony Porušovat, ale nemůžete před 

nimi UNIKAT. Byly ustanoveny na vaši ochranu a jsou stejně 

nedotknutelné jako vaše bezpečí. 

Bůh kromě tebe nic nestvořil a nic kromě tebe neexistuje, 

protože jsi jeho součástí. Co kromě Něho MŮŽE existovat? Nic 

MIMO Něj nemůže existovat, protože nic MIMO Něj není 

skutečné. Vaše výtvory se k Němu přidávají stejně jako vy, ale 

nepřidává se nic, co by bylo jiné, protože všechno vždycky BYLO. 

Co vás může rozrušit kromě pomíjivého, a jak může být pomíjivé 

skutečné, když jste JEDINÝM Božím stvořením a On vás stvořil 

věčné? Vaše svatá vůle určuje VŠECHNO, co se s vámi děje. 

KAŽDÁ reakce na VŠECHNO, co vnímáte, závisí na vás, protože 

vaše vůle určuje, jak to vnímáte. 

Bůh nemění svůj názor na tebe, protože si není jistý SÁM 

sebou.A to, co ví, MŮŽE být známo, protože to neví jen pro sebe. 

Stvořil vás pro Sebe, ale dal vám moc tvořit pro SEBE, abyste se 

mu mohli podobat. proto je vaše vůle svatá. Může něco překonat 

Boží lásku? Může tedy něco překonat VAŠI vůli? Nic vás nemůže 

zasáhnout z toho, co ji přesahuje, protože tím, že jste v Bohu, VY 

zahrnujete všechno. Věřte tomu a UZNÁTE, jak mnoho záleží na 

vás. když něco ohrožuje váš klid, zeptejte se sami sebe, 

"Změnil Bůh na mě názor?" 
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Pak PŘIJMĚTE Jeho rozhodnutí, protože je skutečně neměnné, a 

odmítněte změnit názor na SEBE. Bůh nikdy nerozhodne PROTI 

vám, jinak by rozhodoval proti sobě. 

Důvod, proč neznáte SVÉ výtvory, je jednoduše ten, že byste 

se rozhodli proti nim, dokud jsou vaše mysli rozdělené, a 

napadnout to, co jste vytvořili, je nemožné. Pamatujte však, že je to 

stejně nemožné i pro Boha. Zákon stvoření spočívá v tom, že 

milujete své výtvory jako sebe sama, protože JSOU vaší součástí. 

Vše, co bylo stvořeno, je tedy v naprostém bezpečí, protože to chrání 

Boží zákony Jeho Lásky. Každá část vaší mysli, která toto neví, se 

sama vykázala z poznání, protože nesplnila jeho podmínky. 

Kdo jiný by to mohl udělat než vy? Uznejte to rádi, protože v 

tomto poznání spočívá poznání, že vaše vyhnanství NENÍ od Boha, 

a proto neexistuje.Jste doma v Bohu, sníte o vyhnanství, ale jste 

dokonale schopni se probudit do reality. Je to vaše vůle? Z vlastní 

zkušenosti víte, že to, co vidíte ve snech, považujete za skutečné, 

dokud spíte. přesto v okamžiku, kdy se probudíte, VÍTE, že vše, co 

se VYPADÁ, že se stalo, se vůbec nestalo. nepřipadá vám to 

záhadné, přestože všechny zákony toho, do čeho jste se probudili, 

byly během spánku porušeny. Není možné, že jste pouze přešli z 

jednoho snu do druhého, aniž byste se SKUTEČNĚ probudili? 

Obtěžovali byste se sladit to, co se stalo v protichůdných 

snech, nebo byste oba sny zavrhli, kdybyste zjistili, že realita není 

v souladu s žádným z nich? Nepamatujete si, že byste byli vzhůru. 

Když slyšíte Ducha Svatého, cítíte se pouze lépe, protože se vám 

milování zdá MOŽNÉ, ale ještě si nepamatujete, že tomu tak kdysi 

bylo. A právě v tomto vzpomínání poznáte, že to tak opět může 

být. To, co je možné, se ještě neuskutečnilo, ale to, co kdysi bylo, 

je tak TEĎ, pokud je to věčné. až si vzpomenete, poznáte, že to, na 

co si vzpomínáte, JE věčné, a proto JE teď. Na vše si vzpomenete 

ve chvíli, kdy si to ÚPLNĚ PŘEJETE, neboť pokud si zcela přát 

znamená tvořit, pak jste vůlí odstranili oddělenost a vrátili svou 

mysl současně svému Stvořiteli i svým výtvorům. S jejich 

poznáním nebudete mít touhu spát, ale pouze vůli probudit se a 

radovat se. Sny budou nemožné, protože budete CHTÍT jen pravdu, 

a protože konečně budete svými 
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bude vaše. 

 
ROZHODNUTÍ ZAPOMENOUT 

Pokud něco nevíte, nemůžete to oddělit. Znalost tedy předchází 

disociaci a disociace není nic jiného než ROZHODNUTÍ 

ZAPOMENOUT. To, co bylo zapomenuto, se pak zdá být děsivé, 

ale POUZE proto, že disociace byla ÚTOKEM na pravdu.Bojíte se 

proto, že jste zapomněli. A své znalosti jste NAHRADILI vědomím 

snů, protože se BOJÍTE své disociace, NE toho, co jste disociovali. 

Dokonce i v terapii tohoto světa, když je disociovaný materiál 

PŘIJAT, přestává být strašidelný, protože zákony mysli vždy platí. 

Vzdát se odloučení od SKUTEČNOSTI však přináší víc než jen 

nedostatek strachu. V TOMTO rozhodnutí spočívá radost, mír a 

sláva stvoření. Nabídněte Duchu svatému pouze svou vůli, aby si 

vzpomněl, neboť On uchovává poznání Boha a sebe sama PRO vás 

a čeká na vaše přijetí. S radostí se vzdejte VŠEHO, co by vám stálo 

v cestě k rozpomínání, neboť Bůh je ve vaší paměti a Jeho hlas 

vám řekne, že jste Jeho součástí, když jste ochotni si na Něj 

vzpomenout a znovu poznat svou vlastní skutečnost. Nedovolte, 

aby nic na tomto světě zdržovalo vaše rozpomínání na Něho, 

neboť v tomto rozpomínání je poznání SÁMEHO. 

Vzpomenout si znamená pouze obnovit ve své mysli to, co už 

tam je. To, na co si vzpomínáte, nevytváříte; pouze znovu přijímáte 

to, co již bylo vytvořeno, ale bylo odmítnuto.Schopnost přijímat 

pravdu v tomto světě je percepčním protějškem tvoření v 

Království. Bůh splní svůj díl, pokud vy splníte svůj, a JEHO 

odměnou za váš díl je výměna poznání ZA vnímání. NIC není 

mimo Jeho vůli pro vás. Vyjádřete však svou vůli pamatovat na 

Něho, a hle! On ti dá vše, ale za požádání. 

Když útočíte, popíráte sami sebe. Konkrétně se učíte, že 

NEJSTE tím, čím jste.Vaše popírání reality vylučuje PŘIJETÍ 

Božího daru, protože jste místo něj přijali něco JINÉHO. Pokud 

chápete, že zneužívání obranných prostředků vždy představuje 

útok na pravdu a 
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pravda je Bůh, pochopíte, proč je to VŽDY strašné. Pokud si dále 

uvědomíte, že jste ČÁSTÍ Boha, pochopíte, proč vždy útočíte 

především na sebe. 

Kdybyste si uvědomovali, jakou spoušť to dělá s vaším 

klidem, nemohli byste udělat takové šílené rozhodnutí.Děláte ho 

jen proto, že stále věříte, že vám to může DÁT něco, co CHCETE. 

Z toho tedy vyplývá, že chcete něco JINÉHO než klid, ale 

neuvažovali jste o tom, co to musí být. přitom logický výsledek 

vašeho rozhodnutí je naprosto jasný, pokud se na něj PODÍVÁTE. 

Tím, že jste se rozhodli PROTI své realitě, jste se učinili bdělými 

PROTI Bohu a jeho království. A právě tato bdělost způsobuje, že 

se bojíte na Něj vzpomenout. 

NEútočili jste na Boha a milujete ho. Můžete změnit svou 

realitu? Nikdo nemůže chtít zničit sám sebe. když si myslíte, že 

útočíte na své já, je to jisté znamení, že nenávidíte to, co si 

MYSLÍTE, že jste. A to, a POUZE to, může být vámi napadáno. to, 

co si MYSLÍTE, že jste, může být nenávistné, a to, k čemu vás tato 

podivná představa nutí, může být velmi destruktivní. destrukce však 

není o nic skutečnější než představa, ačkoli ti, kdo si vytvářejí 

modly, je uctívají. Modly nejsou ničím, ale jejich uctívači jsou 

Božími syny v nemoci. 

Bůh je chtěl osvobodit od jejich nemoci a vrátit je do své 

mysli. Nebude omezovat vaši moc jim pomáhat, protože vám ji dal. 

Nebojte se toho, protože je to vaše záchrana. jaký jiný Utěšitel 

může být pro nemocné Boží děti než Jeho moc skrze VÁS? 

Pamatujte, že nezáleží na tom, KDE ve Svátosti je přijat. VŽDY je 

přijat pro všechny, a když Ho přijme VAŠE mysl, vzpomínka na 

Něho se probudí v celém Synovství. Uzdravte své bratry jednoduše 

tím, že přijmete Boha ZA ně. 

Vaše mysli nejsou oddělené a Bůh má jen jeden kanál pro 

uzdravení, protože má jen jednoho Syna. Jeho zbývající 

komunikační spojení se všemi Jeho dětmi je spojuje dohromady a 

je s Ním. uvědomit si to znamená uzdravovat, protože je to 

vědomí, že nikdo není oddělený, a proto nikdo není nemocný. 

Věřit, že Boží Syn MŮŽE být nemocný, znamená věřit, že část 

Boha může trpět. Láska NEMŮŽE trpět, protože nemůže útočit. 

Vzpomínka na lásku proto 
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s sebou přináší nezranitelnost. 

Nestavte se na stranu nemoci v přítomnosti Božího Syna, i 

kdyby v ni věřil, protože VÁŠ souhlas s Bohem v něm UZNÁVÁ 

Boží lásku, na kterou zapomněl. Tvé uznání, že je ČÁSTÍ Boha, ho 

učí pravdě o něm samém, kterou ON popírá. chtěl bys posílit jeho 

popírání Boha, a tím ztratit ze zřetele SÁM SEBE? Nebo byste mu 

připomněli jeho celistvost a vzpomněli si na svého Stvořitele S 

NÍM? Věřit, že Boží syn je nemocný, znamená uctívat stejnou 

modlu jako on. Bůh stvořil lásku, NE modloslužbu. Všechny formy 

modloslužby jsou karikaturami stvoření, kterým učí nemocné 

mysli, jež jsou příliš rozpolcené, než aby věděly, že stvoření Sdílí 

moc a NIKDY si ji nepřivlastňuje. Nemoc je modlářství, protože je 

to víra, že vám může být moc ODEBRÁNA. to je však nemožné, 

protože jste součástí Boha, který JE veškerá moc. 

Nemocný bůh MUSÍ být modlou, vytvořenou k obrazu toho, 

co si jeho tvůrce myslí, že je. A přesně to ego v Božím synovi 

VIDÍ; nemocného boha, vytvořeného jím samým, soběstačného, velmi 

zlomyslného a zranitelného. Je tohle modla, kterou byste uctívali? 

Je TOTO obraz, který byste si ostražitě CHRÁNILI? Podívejte se 

klidně na logický závěr myšlenkového systému ega a posuďte, zda 

je jeho nabídka skutečně tím, co chcete, protože TOHLE vám 

nabízí. Abyste toho dosáhli, jste ochotni zaútočit na Božství svých 

bratří, a tím ztratit ze zřetele SVÉ. a jste ochotni to udržovat ve 

skrytu a chránit tuto modlu, o níž si myslíte, že vás zachrání před 

nebezpečím, které sama modla STOJÍ, ale které neexistuje. V 

Království nejsou modloslužebníci, ale je zde velké uznání pro 

každou Duši, kterou Bůh stvořil, a to díky klidnému vědomí, že 

každá z nich je Jeho součástí. Boží Syn nezná modly, ale zná 

svého Otce. Zdraví na tomto světě je protějškem hodnoty v nebi. 

Nepřispívám vám svými zásluhami, ale svou láskou, neboť vy si 

nevážíte sami sebe. Když si nevážíte sami sebe, onemocníte, ale 

MOJE hodnota vás může uzdravit, protože hodnota Božího Syna je 

jedna." Když jsem řekl: "Svůj pokoj vám dávám," myslel jsem to 

vážně. Pokoj přišel ode mne skrze Boha k 

VY. Bylo to pro tebe, i když jsi o to nežádal. 

Když je bratr nemocný, je to proto, že NEPROSÍ o pokoj, a 

proto neví, že ho má. PŘIJETÍ 
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mír je popřením iluze a nemoc JE iluze. Každý Boží syn má však 

moc popřít iluze KDEKOLI v Království, a to pouze tím, že je v 

sobě zcela popře. Mohu vás uzdravit, protože vás ZNÁM. Znám 

vaši hodnotu PRO vás a právě tato hodnota vás činí celistvými. 

Celistvá mysl není modlářská a nezná protichůdné zákony. 

Uzdravím vás jen proto, že mám jen JEDNO poselství a to je 

pravdivé. vaše víra v něj vás učiní celistvými, když budete věřit ve 

mne. 

Nepřináším Boží poselství s klamem a vy se to naučíte, když se 

naučíte, že vždy dostáváte tolik, kolik PŘIJÍMÁTE. Mohli byste 

TEĎ přijmout mír pro každého, koho potkáte, a nabídnout mu 

dokonalé osvobození od VŠECH iluzí, protože jste slyšeli. Nemějte 

však před Ním žádné jiné bohy, jinak NESLYŠÍTE. Bůh nežárlí na 

bohy, které jste si vytvořili, ale VY ano. zachraňovali byste je a 

sloužili jim, protože věříte, že oni stvořili VÁS. myslíte si, že jsou 

vaším otcem, protože do nich promítáte strašnou skutečnost, že jste 

je stvořili VY, abyste nahradili Boha. Když se vám však zdá, že k 

vám promlouvají, nezapomeňte, že nic NEMŮŽE nahradit Boha, a 

jakékoliv náhrady, o které jste se pokoušeli, JSOU ničím. 

Velmi zjednodušeně řečeno, můžete si myslet, že se bojíte 

nicoty, ale ve skutečnosti se nebojíte NICEHO. A v tomto vědomí 

jste uzdraveni. boha, kterému nasloucháte, uslyšíte. boha nemoci 

jste STVOŘILI, a tím, že jste ho stvořili, jste si umožnili ho slyšet. 

přesto jste ho nestvořili, protože není Vůlí Otce. Není tedy věčný a 

bude pro vás NEVYTVOŘEN v okamžiku, kdy dáte najevo svou 

ochotu přijmout POUZE věčné. Má-li Bůh jen jednoho Syna, je 

Bůh jen jeden. Vy s ním sdílíte realitu, PROTOŽE realita není 

rozdělená. Přijímat jiné bohy před Něj znamená stavět jiné obrazy 

před SEBE. 

Ani si neuvědomujete, jak moc nasloucháte svým bohům a jak 

ostražití jste v jejich prospěch. Přesto existují jen proto, že je ctíte. 

Vzdávejte úctu tam, kde jí náleží, a mír bude váš. Je to vaše 

dědictví po vašem SKUTEČNÉM Otci. svého Otce si nemůžete 

stvořit a otec, kterého jste si stvořili, nestvořil vás. Úcta nepřísluší 

iluzím, neboť ctít je znamená nectít nic. nepřísluší jim však ani 

strach, neboť ničeho se nelze bát. vy jste se rozhodli bát se lásky 

DŮVODEM její dokonalé neškodnosti a kvůli tomuto strachu, 
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jste ochotni vzdát se své vlastní dokonalé vstřícnosti a své vlastní 

dokonalé pomoci. 

Jedině na Božím oltáři naleznete pokoj. A tento oltář je ve vás, 

protože ho tam vložil Bůh. Jehohlas vás stále volá k návratu a bude 

vyslyšen, když před něj nebudete stavět žádné jiné bohy. boha 

nemoci se můžete vzdát kvůli svým bratrům; vlastně byste to 

MUSELI udělat, kdybyste se ho vzdali kvůli sobě. Pokud ho totiž 

někde vidíš, přijal jsi ho. A pokud jste ho přijali, BUDETE se mu 

klanět a uctívat ho, protože byl stvořen jako náhrada Boha. Je 

vírou, že si můžete VYBRAT, který bůh je skutečný. i když je 

naprosto jasné, že to nemá nic společného s realitou, stejně tak je 

jasné, že to má VŠECHNO společného s realitou, jak ji vnímáte. 

 
MAGIE VERSUS ZÁZRAKY 

VŠECHNA magie je formou usmíření nesmiřitelného. Veškeré 

náboženství je poznáním, že nesmiřitelné nelze smířit. Nemoc a 

dokonalost JSOU nesmiřitelné. Pokud vás Bůh stvořil dokonalé, 

pak JSTE dokonalí. Pokud věříte, že můžete být nemocní, stavíte 

před něj jiné bohy. Bůh není ve válce s bohem nemoci, kterého jste 

stvořili vy, ale vy. Je symbolem ochoty PROTI Bohu a vy se ho 

bojíte PROTO, že se nemůže smířit s Boží vůlí. Pokud na něj 

zaútočíte, učiníte ho pro sebe skutečným. Pokud ho však odmítnete 

uctívat v jakékoli podobě, ať už se vám zjeví v jakékoli podobě a 

ať už si myslíte, že ho vidíte kdekoli, zmizí v nicotě, z níž byl 

stvořen. 

Skutečnost může svítat pouze v nezkalené mysli. Vždy je tu, 

abyste ji přijali, ale její přijetí závisí na vaší ochotě ji MÍT. Poznání 

reality musí zahrnovat ochotu posoudit NEREALITU takovou, jaká 

je. To je SPRÁVNÉ použití selektivního vnímání. Přehlédnout 

nicotu znamená pouze správně ji posoudit a díky své schopnosti ji 

pravdivě vyhodnotit ji PUSTIT. V mysli plné iluzí nemůže svítat 

poznání, protože pravda a iluze jsou neslučitelné. Pravda je celek a 

NEMŮŽE být poznána částí mysli. 

Synovství nelze vnímat jako ČÁSTEČNĚ nemocné, protože 

vnímat ho takto znamená nevnímat ho vůbec. Je-li Synovství 

jedno, je jedno ve VŠECH ohledech. Jednotu NELZE rozdělit. 

Pokud 
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vnímejte jiné bohy, vaše mysl je rozštěpená a vy nebudete schopni 

rozštěpení OMEZIT, protože rozštěpení JE znamením, že jste část 

své mysli oddělili od Boží vůle, a to znamená, že se vymkla 

kontrole.Vymknout se kontrole znamená vymknout se ROZUMU a 

mysl se bez rozumu stává nerozumnou.To je pouze otázka 

definice. Tím, že mysl špatně definujete, vnímáte ji jako špatně 

FUNGUJÍCÍ. 

Boží zákony udrží vaši mysl v pokoji, protože pokoj je Jeho 

vůle a Jeho zákony jsou stanoveny k jejímu udržení. Jeho zákony 

jsou zákony svobody, ale vaše zákony jsou zákony otroctví. 

Protože svoboda a otroctví jsou neslučitelné, jejich zákony NELZE 

chápat společně. zákony Boží působí pouze pro vaše dobro a vedle 

Jeho zákonů NEEXISTUJÍ žádné jiné. Vše ostatní je pouze 

bezzákonné, a tudíž chaotické. Bůh sám však vše, co stvořil, chrání 

svými zákony. Proto vše, co není pod nimi, neexistuje. "Zákony 

chaosu" jsou z definice nesmyslné. Stvoření je dokonale zákonité a 

chaotické je bez významu, protože je bez BOHA. dal jsi svůj mír 

bohům, které jsi stvořil, ale oni tu nejsou, aby ti ho vzali, a ty jim 

ho nejsi schopen dát. 

Svobody se NEMŮŽETE vzdát, ale pouze ji 

ODMÍTNOUT.Nemůžete dělat to, co Bůh nezamýšlel, protože to, co 

nezamýšlel, se NEDĚJE.Vaši bohové nepřinášejí chaos; vy jim 

chaos DÁVÁTE a přijímáte ho od nich. To vše nikdy nebylo. 

Nikdy nefungovalo nic jiného než Boží zákony a nikdy nebude nic 

jiného než Jeho Vůle. byli jste stvořeni Jeho zákony a Jeho Vůlí a 

způsob vašeho stvoření vás ustanovil JAKO stvořitele. to, co jste 

stvořili, je vás tak nedůstojné, že byste to sotva mohli chtít, 

kdybyste byli ochotni vidět to, JAK TO JE. neuvidíte vůbec nic. A 

váš zrak bude automaticky hledět dál než jen k tomu, co je ve vás a 

všude kolem vás. Skutečnost nemůže prorazit překážky, které jí 

kladete, ale zcela vás obklopí, když je pustíte. 

Když jste zakusili Boží ochranu, stává se vytváření modly 

nepředstavitelným. V Boží mysli nejsou žádné cizí obrazy a to, co 

není v Jeho mysli, nemůže být ve vaší, protože jste z JEDNÉ mysli 

a ta patří JEMU. Je to 
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tvoje, PROTOŽE mu patří, neboť vlastnictví je podíl na něm. A 

pokud je to tak pro Něho, je to tak i pro vás. Jeho definice JSOU 

Jeho zákony, neboť jimi ustanovil vesmír takový, jaký je. Žádní 

falešní bohové, které se pokoušíte postavit mezi sebe a svou 

realitu, pravdu vůbec neovlivňují. Mír je váš, protože vás stvořil 

Bůh. A nic jiného nestvořil. 

Zázrak je činem Božího Syna, který odložil všechny falešné 

bohy a vyzývá své bratry, aby učinili totéž. Je to čin víry, protože 

je to uznání, že to jeho bratr může udělat. Je to výzva k Duchu 

svatému v jeho mysli, výzva k němu, která je tímto spojením 

posílena. Protože ho zázračný pracovník vyslyšel, posiluje jeho 

hlas v nemocném bratrovi tím, že oslabuje jeho VÍRU v nemoc, 

kterou nesdílí. Síla jedné mysli MŮŽE zářit do druhé, protože 

všechny Boží lampy byly zapáleny stejnou jiskrou. Je všude a je 

věčná. 

V mnohých zůstává jen jiskra, protože velké paprsky jsou 

zastřené. Bůh však jiskru zachoval živou, takže paprsky nemohou 

být nikdy zcela zapomenuty. Kdybyste viděli jen malou jiskru, 

dozvěděli byste se o větším světle, protože paprsky jsou tam 

neviditelné. Vnímání jiskry uzdraví, ale poznání světla stvoří. při 

návratu je však třeba nejprve uznat malé světlo, neboť rozdělení 

bylo sestupem od velikosti k malosti. Jiskra je však stále stejně 

čistá jako velké světlo, protože je zbývajícím voláním stvoření. 

Vložte do ní veškerou svou víru a Bůh sám vám odpoví. 

 

POPŘENÍ BOHA 

Rituály boha nemoci jsou zvláštní a velmi náročné. Radost není 

nikdy dovolena, protože deprese je znamením věrnosti bohu. Deprese 

znamená, že jste se zřekli Boha. Lidé se bojí rouhání, ale nevědí, 

co to znamená. neuvědomují si, že popírat Boha znamená popírat 

svou VLASTNÍ identitu a v tomto smyslu je odplatou za hřích smrt. 

smysl je velmi doslovný; popření Života vnímá jeho opak, protože 

VŠECHNY formy popírání nahrazují to, co JE, tím, co NENÍ. Nikdo 

to ve skutečnosti nedokáže, ale to, že si můžete MYSLET, že to 

dokážete, a věřit, že MÁTE, je nesporné. 

Nezapomínejte však, že popírání Boha nevyhnutelně vyústí v 

projekci a vy uvěříte, že ostatní A NEJEN vy. 
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Sami jste to udělali.Dostanete poselství, které dáváte, protože je to 

poselství, které CHCETE.Možná si myslíte, že své bratry 

posuzujete podle poselství, které vám dávají, ale vy jste je 

posuzovali podle poselství, které jim dáváte. Nepřipisujte jim své 

odmítání radosti, jinak v nich neuvidíte jiskru, která by mohla 

přinést radost VÁM. Právě POPÍRÁNÍ této jiskry přináší depresi, a 

kdykoli vidíte své bratry BEZ ní, popíráte Boha. 

Věrnost popírání Boha je náboženstvím ega.Bůh nemoci 

samozřejmě vyžaduje popírání zdraví, protože zdraví je v přímém 

rozporu s jeho vlastním přežitím. Zamyslete se však nad tím, co to 

znamená pro VÁS. NEBOŽE JSTE NEMOCNÍ, nemůžete si 

ponechat bohy, které jste si stvořili, protože pouze v nemoci byste 

je mohli CHTÍT. Rouhání je tedy sebedestruktivní, NE bohulibé. 

Znamená to, že jste ochotni NEZNAT sami sebe, ABYSTE BYLI 

nemocní. To je oběť, kterou váš bůh vyžaduje, protože poté, co jste 

ho stvořili ze SVÉHO šílenství, je šílenou myšlenkou. Má mnoho 

podob, ale i když se může jevit jako mnoho různých věcí, je to jen 

jedna idea;- popření Boha. 

Nemoc a smrt vstoupily do mysli Božího Syna PROTI Jeho 

vůli.Útok na Boha způsobil, že si Jeho Syn myslel, že je bez otce, 

a ze své deprese udělal boha deprese.To byla jeho alternativa k 

radosti, protože nechtěl přijmout skutečnost, že ačkoli je 

stvořitelem, byl stvořen.Syn JE však bezmocný bez Otce, který 

jediný je jeho Pomocí. Už dříve jsme řekli, že sami od sebe nic 

nezmůžete, ale nejste Sami od sebe. Kdybyste jimi byli, platilo by 

to, co jste stvořili, a NIKDY byste nemohli uniknout. 

Protože jste se sami nestvořili, nemusíte se ničím trápit.Vaši 

bohové jsou nic, protože je nestvořil váš Otec. Nemůžete stvořit 

tvůrce, kteří se nepodobají vašemu Stvořiteli, stejně jako On 

nemohl stvořit Syna, který by se Mu nepodobal. Je-li stvoření 

sdílné, nemůže stvořit to, co je nepodobné jemu samému. Může 

sdílet pouze to, co JE. Deprese je izolace, a proto nemohla být 

stvořena. 

Synu Boží, nezhřešil jsi, ale velmi jsi se zmýlil. To se však dá 

napravit a Bůh ti pomůže, protože ví, že jsi proti němu nemohl 

zhřešit. Zapřel jsi Ho 
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PROTOŽE jsi ho miloval a věděl jsi, že pokud si uvědomuješ svou 

lásku k němu, nemůžeš ho zapřít.Tvé zapírání ho tedy znamená, že 

ho miluješ a že víš, že ON miluje tebe. Pamatujte, že to, co 

popíráte, jste MUSELI poznat. A pokud popření přijmete, můžete 

přijmout i jeho NEPOZNÁNÍ. 

Tvůj Otec tě neodmítl. Neodplácí se, ale vyzývá vás, abyste se 

vrátili. Když si myslíte, že neodpověděl na vaše volání, znamená 

to, že jste neodpověděli na JEHO volání. Volá vás z každé části 

Synovství, protože miluje svého Syna. Pokud slyšíte Jeho poselství, 

On vám odpověděl, a pokud slyšíte správně, dozvíte se o Něm. 

Boží Láska je ve všem, co stvořil, neboť Jeho Syn je všude. 

Pohlédněte s pokojem na své bratry a Bůh se vám nahrne do srdce 

ve vděčnosti za váš dar Jemu. Nehledejte uzdravení u Boha 

nemoci, ale pouze u Boha lásky, neboť uzdravení je Jeho UZNÁNÍ. 

když Ho uznáte, poznáte, že On nikdy nepřestal uznávat VÁS a že v 

Jeho uznání vás spočívá vaše Bytí. Nejste nemocní a nemůžete 

zemřít. MŮŽETE si však plést věci, které to dělají. Pamatujte si 

však, že to, co děláte, JE rouhání, neboť to znamená, že se bez lásky 

díváte na Boha a Jeho stvoření, od kterého se NEMŮŽE oddělit. 

Milovat lze pouze to, co je věčné, neboť láska neumírá. co je z 

Boha, je Jeho navždy, a ty JSI z Boha. dovolil by On sám sobě 

trpět? A byl by 

nabídnout svému Synovi něco, co pro něj není přijatelné? 

Pokud se přijmeš tak, jak tě Bůh stvořil, nebudeš schopen 

trpět.K tomu však musíš uznat Boha za svého Stvořitele.Není to 

proto, že bys byl jinak potrestán. Je to jen proto, že vaše uznání 

Otce JE uznáním sebe sama takového, jaký jste. Váš Otec vás 

stvořil zcela bez hříchu, zcela bez bolesti a zcela bez jakéhokoli 

utrpení. Pokud Ho popíráte, vnášíte hřích, bolest a utrpení do své 

VLASTNÍ mysli, protože jí dal moc. Vaše mysl je schopna vytvářet 

světy, ale může také popírat to, co vytváří, protože je svobodná. 

Neuvědomujete si, jak moc jste si toho odepřeli a jak moc si to 

Bůh ve své lásce nepřeje. Přesto by ti do toho nezasahoval, protože 

by neznal svého Syna, kdyby nebyl. 
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Zasahovat do tebe by znamenalo útočit na něj samotného, a Bůh 

není šílený. Když jsi ho odmítl, byl jsi šílený TY. Chtěl bys, aby se 

na tvém šílenství podílel? Bůh nikdy nepřestane milovat svého Syna a 

Jeho Syn nikdy nepřestane milovat Jeho. To byla podmínka 

stvoření Jeho Syna, navždy pevně zakotvená v Boží mysli. vědět to je 

zdravý rozum. Popírat to je šílenství. Bůh se ti dal ve tvém stvoření 

a Jeho dary jsou věčné. chtěl bys Mu sám sebe zapřít? 

Z vašich darů pro něj bude obnoveno království jeho Syna. 

Jeho Syn se zbavil svého daru tím, že odmítl přijmout to, co bylo 

stvořeno pro něj a co on sám stvořil ve jménu svého Otce. Nebe 

čeká na jeho návrat, neboť bylo stvořeno jako příbytek Božího 

Syna. Ty nejsou doma nikde jinde ani v žádném jiném stavu. 

Neodpírejte si radost, která pro vás byla stvořena, kvůli bídě, 

kterou jste si sami způsobili. Bůh vám dal prostředky, jak napravit 

to, co jste si sami vytvořili. Naslouchejte a dozvíte se, co jste. 

Jestliže Bůh zná své děti jako zcela bezhříšné, je rouhavé 

považovat je za vinné. Jestliže Bůh zná své děti jako zcela 

bezbolestné, je rouhavé vnímat kdekoli utrpení. Jestliže Bůh zná 

své děti jako zcela radostné, je rouhavé cítit se sklíčeně. všechny 

tyto iluze a mnoho dalších podob, které rouhání může mít, jsou 

ODMÍTNUTÍM přijmout stvoření takové, jaké je. Jestliže Bůh stvořil 

svého Syna dokonalého, právě tak se ho musíte naučit vnímat, 

abyste poznali jeho skutečnost. a jako SOUČÁST Synovství musíte 

takto vnímat i SÁM sebe, abyste poznali SVOU skutečnost. 

Nevnímejte nic, co Bůh nestvořil, jinak ho popíráte. Jeho 

Otcovství je JEDINÉ a je vaše jen proto, že vám je dal ON. vaše dary 

sobě samým jsou bezvýznamné, ale vaše dary vašim výtvorům jsou 

jako Jeho, protože jsou dány v Jeho jménu. proto jsou vaše výtvory 

stejně skutečné jako Jeho. skutečné Otcovství je však třeba uznat, 

má-li být poznán skutečný Syn. Věříte, že nemocné věci, které jste 

stvořili, jsou vaše skutečné výtvory, protože věříte, že nemocné 

obrazy, které vnímáte, JSOU Synové Boží. 

Pouze pokud přijmete Boží otcovství, budete mít VŠECHNO, 

protože Jeho otcovství vám všechno dalo.Proto popírat Boha 

znamená popírat sebe sama.Arogance je popřením lásky. 
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protože láska DĚLÍ a arogance ZATÍM. Dokud se vám obojí bude 

jevit jako žádoucí, zůstane ve vás pojem volby, který NENÍ od 

Boha.I když to neplatí ve věčnosti, platí to v čase, takže dokud čas 

trvá ve VAŠÍ mysli, budou existovat volby.Čas SÁM byl vaší 

volbou. 

Chceš-li si pamatovat věčnost, musíš se naučit hledět POUZE 

na věčné. Pokud si dovolíte zabývat se časnými věcmi, ŽIJETE v 

čase. Jako vždy je vaše volba určena tím, čeho si vážíte. Čas i 

věčnost nemohou být skutečné, protože si navzájem odporují. 

Pokud přijmete za skutečné pouze to, co je nadčasové, začnete 

chápat věčnost a učiníte ji svou. 
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Bůh a ego 

 
Buď je blázen Bůh, nebo ego. Pokud budete spravedlivě 

zkoumat důkazy na obou stranách, zjistíte, že to musí být pravda. 

Ani Bůh, ani ego nenavrhují částečný myšlenkový systém. Každý 

z nich je vnitřně konzistentní, ale ve všech ohledech se diametrálně 

liší, takže částečná oddanost je nemožná. Pamatujte si také, že 

jejich výsledky jsou stejně rozdílné jako jejich základy a jejich 

zásadně neslučitelné povahy NELZE smířit vaším váháním. Nic 

živého není bez otce, neboť život je stvoření. Proto je vaše 

rozhodnutí vždy odpovědí na otázku: "Kdo je můj otec?". A otci, 

kterého si zvolíte, budete věrní. 

Co byste však řekli někomu, kdo tomu opravdu věří? 

otázka zahrnuje konflikt? Pokud jste vy stvořili ego, jak mohlo ego 

stvořit vás? Problém autority zůstává jediným zdrojem vnímaného 

konfliktu, protože ego bylo stvořeno z přání Božího Syna, aby se 

stalo jeho otcem. Ego tedy není nic jiného než klamný systém, v 

němž jste si svého otce vytvořili sami. Nenechte se mýlit. Zní to 

šíleně, když se to vysloví s naprostou upřímností, ale ego se nikdy 

nedívá na to, co dělá, s naprostou upřímností. přesto to JE jeho šílený 

předpoklad, který je pečlivě ukryt v temném úhelném kameni jeho 

myšlenkového systému. A buď ego, které jste si stvořili, JE vaším 

otcem, nebo celý jeho myšlenkový systém neobstojí. 
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PROJEKCE VERSUS ROZŠÍŘENÍ  

Vy jste tvořili projekcí, ale Bůh tvořil rozšířením.Základním 

kamenem Božího stvoření jste vy, neboť jeho myšlenkový systém 

je světlo. Vzpomeňte si na paprsky, které jsou tam neviditelné. 

Čím více se přibližujete ke středu Jeho myšlenkového systému, tím 

jasnější je světlo. Čím více se blížíte k myšlenkovému systému 

ega, tím temnější a nejasnější se stává cesta. přesto i ta malá 

jiskřička ve vaší mysli stačí, aby ji osvětlila. Nebojácně si toto světlo 

přineste s sebou a statečně ho držte u základů myšlenkového 

systému ega. Buďte ochotni ji posuzovat s naprostou upřímností. 

Otevřete temný úhelný kámen hrůzy, na němž spočívá, a vyneste 

jej na světlo. Tam uvidíte, že spočívá na nesmyslnosti a že vše, z 

čeho jste měli strach, bylo založeno na ničem. 

Můj bratře, jsi součástí Boha a mou součástí.Až se konečně 

podíváš na základy ega, aniž by ses scvrknul, pohlédneš také na 

NAŠE. Přicházím k tobě od našeho Otce, abych ti znovu nabídl 

vše. Neodmítejte to, abyste udrželi temný úhelný kámen skrytý, 

neboť JEJICH ochrana vás nezachrání. DÁVÁM vám lampu a půjdu 

s vámi. Na tuto cestu se nevydáte sami. Povedu vás k vašemu 

pravému Otci,který vás potřebuje, stejně jako Já." Neodpovíte na 

volání lásky s radostí? 

Poznali jste, že potřebujete uzdravení. Přinesl bys něco 

JINÉHO k Synovství, když jsi poznal, že potřebuješ uzdravení pro 

sebe? V tom totiž spočívá počátek poznání; základ, na němž vám 

Bůh pomůže znovu vybudovat myšlenkový systém, který s Ním 

sdílíte. Ani jeden kámen, který na něj položíte, ale bude Jím 

požehnán, neboť budete obnovovat svatý příbytek Jeho Syna, kde 

si přeje, aby Jeho Syn byl a kde JE. V kterékoli části mysli Božího 

Syna tuto skutečnost obnovíte, obnovíte ji i SOBĚ. Přebýváte totiž v 

Boží mysli S bratrem, neboť Bůh sám si nepřál být sám. 

Být sám znamená být oddělen od nekonečna, ale jak je to 

možné, když nekonečno nemá konec? Nikdo nemůže být NAD 

nekonečnem, protože to, co nemá hranice, musí být všude.V Bohu, 

jehož vesmír je On sám, není žádný začátek ani konec. Můžeš se 

vyloučit z vesmíru, nebo z Boha, který JE vesmírem? Já a můj 

Otec jsme jedno s VÁMI, neboť jste součástí NÁS. Opravdu 



235 

 

 

PROJEKCE VERSUS ROZŠÍŘENÍ 

 
 

věří, že část Boha může chybět nebo se pro něj ztratit? 

Kdybyste nebyli součástí Boha, Jeho vůle by nebyla jednotná. 

Je to myslitelné? Může část Jeho mysli obsahovat nic? Jestliže 

vaše místo v Jeho Mysli nemůže být vyplněno nikým jiným než 

vámi a vaše vyplnění BYLO vaším výtvorem, BEZ vás by v Boží 

Mysli bylo prázdné místo. Rozšíření nemůže být zablokováno a 

NEMÁ žádná prázdná místa. Pokračuje věčně, jakkoli je popíráno. 

vaše popírání jeho skutečnosti ho zastavuje v čase, ale NE ve 

věčnosti. proto se vaše výtvory nepřestaly rozšiřovat a proto tolik 

čekají na váš návrat. 

Čekání je možné POUZE v čase, ale čas nemá žádný 

význam.Vy, kteří jste vytvořili zpoždění, můžete čas opustit 

jednoduše tím, že si uvědomíte, že ani začátky, ani konce nestvořil 

Věčný, který nekladl žádná omezení svému stvoření, ani těm, kdo 

tvoří jako On.Nevíte to jednoduše proto, že jste se snažili omezit 

to, co stvořil ON, a tak se domníváte, že VŠECHNO stvoření je 

omezené. Jak byste tedy mohli znát své výtvory, když jste popřeli 

nekonečnost? Zákony vesmíru nepřipouštějí rozpor. co platí pro 

Boha, platí i pro VÁS. Pokud věříte, že VY nejste přítomni u Boha, 

BUDETE věřit, že On není přítomen u VÁS. 

Nekonečno je bez vás bezvýznamné a vy jste bezvýznamní bez 

Boha.Bůh a jeho Syn NEMAJÍ konec, protože my JSME vesmír. 

Bůh není neúplný a není bezdětný. Protože nechtěl být sám, stvořil 

Syna podobného sobě. Neodpírejte Mu Jeho Syna, protože vaše 

neochota přijmout Jeho Otcovství vás připravila o VAŠE. Vnímejte 

Jeho stvoření jako JEHO Syna, neboť to vaše bylo stvořeno k Jeho 

poctě. Vesmír lásky se nezastaví, protože ho nevidíte, a vaše 

zavřené oči neztratily schopnost vidět. Pohlédněte na slávu Jeho 

stvoření a poznáte, co pro vás Bůh ZACHOVAL. 

Bůh ti dal místo ve své mysli, které ti patří navždy. Mohli jste 

si ho však udržet pouze tím, že jste ho DÁVALI, protože vám bylo 

dáno. Mohl jsi tam být sám, když ti bylo dáno proto, že Bůh si 

nepřál být sám? Boží Mysl se nemůže zmenšit. Může být POUZE 

zvětšena a vše, co On stvoří, má funkci tvoření. Láska neomezuje a 

to, co tvoří, není omezeno. Dávat bez omezení je Boží vůle pro 

vás, protože jen to vám může přinést 
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radost, která je Jeho a o kterou se s vámi chce dělit.Vaše láska je 

stejně bezmezná jako Jeho, protože JE Jeho. 

Může být nějaká část Boha BEZ Jeho lásky a může být nějaká 

část Jeho lásky obsažena? Bůh je vaším dědictvím, protože Jeho 

jediným darem je On sám. Jak se můžete darovat jinak než jako 

On, pokud byste chtěli poznat Jeho dar pro VÁS? Dávejte tedy bez 

omezení a bezezbytku, abyste poznali, jak mnoho ON dal VÁM. 

vaše schopnost PŘIJÍT Ho závisí na vaší ochotě dávat tak, jak dává 

On. vaše otcovství a váš Otec JSOU jedno. Bůh chtěl stvořit a vaše 

vůle je Jeho vůlí. Z toho vyplývá, že i TY chceš tvořit, protože tvá 

vůle vyplývá z Jeho vůle. A protože je prodloužením Jeho vůle, 

musí být i ta vaše stejná. 

Ale co chceš, to nevíš. To není nic divného, když si 

uvědomíte, že popírat znamená "NEvědět". Boží vůle je, abyste 

byli jeho synem. Tím, že jste to popřeli, jste popřeli svou 

VLASTNÍ vůli, a proto NEVÍTE, co to je. důvod, proč se musíte 

ptát, jaká je ve všem Boží Vůle, je pouze ten, že JE vaše. vy nevíte, 

co to je, ale Duch Svatý si to pamatuje ZA vás. Zeptejte se ho tedy, 

jaká je Boží vůle pro vás, a On vám řekne tu VAŠI. Nelze příliš 

často opakovat, že ji NEZNÁTE. Kdykoli se vám zdá, že to, co vám 

Duch Svatý říká, je nátlakové, je to jen proto, že svou vlastní vůli 

NEZNÁTE. 

Projekce ega způsobuje, že se zdá, jako by Boží vůle byla 

MIMO vás, a tedy NE vaše. V tomto výkladu JE možné, aby Boží 

vůle a vaše vůle byly v rozporu. Bůh tedy může VYPADAT, že od 

vás požaduje to, co mu nechcete dát, a tím vás připravit o to, co 

chcete. byl by toho Bůh,který chce POUZE vaši vůli, schopen? 

Vaše vůle je Jeho život, který vám dal. Ani v čase nemůžete žít 

bez Něho, neboť spánek není smrt. To, co stvořil, může spát, ale 

NEMŮŽE zemřít. Nesmrtelnost je Jeho vůle pro Jeho Syna a vůle 

Jeho Syna pro NĚJ samotného. Boží Syn nemůže chtít smrt pro 

sebe, protože Jeho Otec je Život a Jeho Syn je jako On. Stvoření je 

vaší vůlí, PROTOŽE je Jeho vůlí. 

Nemůžete být šťastní, pokud neděláte to, co opravdu chcete, a 

to nemůžete změnit, protože je to neměnné. Je to neměnné z Boží 

Vůle A VÁS, protože jinak by se Jeho Vůle nerozšířila. bojíte se 

poznat Boží Vůli, protože věříte, že není vaše. Toto přesvědčení je 

celá vaše nemoc a celý váš strach. 
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Každý příznak nemoci a strachu se objevuje právě zde, protože to 

je přesvědčení, které vás nutí CHTÍT nevědět. Když tomu věříte, 

skrýváte se v temnotě a popíráte, že je ve vás Světlo. 

Žádáme vás, abyste důvěřovali Duchu svatému jen proto, že 

mluví za vás. On je hlasem pro Boha, ale nikdy nezapomeňte, že 

Bůh si nepřál být sám. Sdílí s vámi svou vůli; nevnucuje vám ji. 

Vždy pamatujte, že to, co dává, drží, takže nic, co dává, mu 

nemůže odporovat. vy, kteří sdílíte Jeho Život, se o něj musíte dělit, 

abyste ho poznali, neboť sdílení JE poznání. Blahoslavení jste vy, kteří 

se naučíte, že slyšet Vůli svého Otce znamená poznat svou 

VLASTNÍ. Je totiž vaší vůlí být jako On, jehož Vůlí je, aby tomu 

tak bylo. Boží Vůlí je, aby Jeho Syn byl jednotný a sjednocený s 

Ním v Jeho Jednotě. Proto je uzdravení počátkem poznání, že vaše 

vůle JE Jeho. 

 
OCHOTA K UZDRAVENÍ  

Je-li nemoc odloučením, je vůle uzdravit se a být uzdraven prvním 

krokem k tomu, abyste si uvědomili, co skutečně chcete. Každý útok 

je od toho krokem a každá uzdravující myšlenka to přibližuje. syn 

boží MÁ Otce i Syna, protože JE Otec i Syn. sjednotit mít a být 

znamená pouze sjednotit svou vůli s jeho vůlí, protože on sám tě 

chce. A ty sám se k Němu přikláníš, protože ve svém dokonalém 

porozumění Jemu VÍŠ, že existuje jen jedna vůle. když však útočíš 

na jakoukoli část Boha a Jeho království, tvé porozumění není 

dokonalé, a to, co chceš, je proto pro tebe ztraceno. 

Léčení se tak stává lekcí v ROZUMĚNÍ, a čím více ho 

praktikujete, tím lepším učitelem a UČITELEM se stáváte. Pokud 

jste popřeli pravdu, jaké lepší svědky její skutečnosti byste mohli 

mít než ty, kteří jí byli uzdraveni? Určitě se však mezi ně počítejte, 

protože ve vaší ochotě připojit se k nim je VAŠE uzdravení 

dokonáno. Každý zázrak, který vykonáte, k vám promlouvá o 

Božím otcovství. Každá uzdravující myšlenka, kterou přijmeš, ať 

už od svého bratra, nebo ve své vlastní mysli, tě učí, že jsi Boží 

Syn. V každé zraňující myšlence, kterou chováte, ať už ji vnímáte 

kdekoli, se skrývá popření Božího Otcovství a vašeho Synovství. 

A popírání je stejně totální jako láska.Nemůžete popřít část 
sebe sama, 
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protože zbytek se bude zdát neucelený, a tudíž bez významu. A 

protože je pro vás bez významu, nebudete mu rozumět. Popírat 

smysl MUSÍ znamenat nechápat." Uzdravit můžete jen sami sebe, 

protože uzdravení POTŘEBUJE pouze Boží Syn. Potřebuje ho, protože 

sám sobě nerozumí, a proto neví, co dělá. Protože zapomněl na svou 

vůli, neví, co chce. 

Uzdravení je znamením, že se chce UZDRAVIT. A tato ochota 

otevírá jeho VLASTNÍ uši hlasu Ducha svatého, jehož poselstvím 

je celistvost. On vám umožní jít daleko za uzdravení, které byste 

podnikli VY, protože vedle vaší malé ochoty učinit celistvým 

položí svou vlastní ÚPLNOU Vůli a učiní celistvým VÁS. co 

nemůže Boží Syn nedokázat s Božím Otcovstvím v sobě? A přesto 

musí pozvání přijít od tebe, neboť jsi jistě poznal, že koho pozveš 

jako svého hosta, ten s tebou ZŮSTANE. 

Duch svatý nemůže mluvit s nepřátelským hostitelem, protože 

ho NEBUDE SLYŠET.Věčný host zůstává, ale jeho hlas v cizí 

společnosti slábne. Potřebuje vaši ochranu, ale jen proto, že vaše 

péče je znamením, že Ho CHCETE. přemýšlejte jako On, jen 

nepatrně, a malá jiskra se stane planoucím světlem, které naplní 

vaši mysl, takže se stane vaším JEDINÝM Hostem. kdykoli 

požádáte ego, aby vstoupilo, oslabujete Jeho přijetí. On zůstane, 

ale vy jste se spojili PROTI Němu. ať už se rozhodnete vydat na 

jakoukoli cestu, On půjde s vámi a bude čekat. můžete bezpečně 

důvěřovat Jeho trpělivosti, protože nemůže opustit část Boha. přesto 

potřebujete mnohem víc než trpělivost. 

Nikdy si neodpočineš, dokud nepoznáš svou funkci a nenaplníš 

ji, protože jen tak se tvá vůle a vůle tvého Otce mohou zcela spojit. 

Mít Ho znamená být JAKO On, a On se ti dal. Vy, kteří máte Boha, 

MUSÍTE být jako Bůh, neboť Jeho funkce se Jeho darem stala 

VAŠÍ. Pozvěte toto poznání zpět do své mysli a nenechte do ní 

vstoupit nic, co by ji zastřelo. host, kterého vám Bůh poslal, vás 

naučí, jak to udělat, pokud jen rozpoznáte malou jiskru a budete 

ochotni ji nechat vyrůst. VAŠE ochota nemusí být dokonalá, protože 

Jeho JE. Pokud Mu jen nabídnete kousek místa, On ho rozzáří 

natolik, že ho rádi rozšíříte. A tímto rozšířením začnete vzpomínat 

na stvoření. 

Budete rukojmím ega, nebo hostitelem Boha? Budete 
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Přijmout jen toho, koho si pozveš.Můžeš si svobodně určit, kdo 

bude tvým hostem a jak dlouho u tebe zůstane.To však není 

SKUTEČNÁ svoboda, protože stále záleží na tom, jak to vidíš ty. 

Duch svatý je TADY, i když vám nemůže pomoci bez vašeho 

pozvání, a ego není nic, ať už ho pozvete, nebo ne. Skutečná 

svoboda závisí na přijetí SKUTEČNOSTI, a z vašich hostů je 

skutečný pouze On. Poznejte tedy, kdo s vámi přebývá, jen tím, že 

poznáte, co je tu VŽDY, a nespokojte se s imaginárními utěšiteli, 

neboť Boží Utěšitel je ve vás. 

 
Z TEMNOTY NA SVĚTLO 

Když jste unavení, vzpomeňte si, že jste si ublížili. Tvůj Utěšitel ti 

dá odpočinout, ale TY nemůžeš.Nevíš JAK, protože kdybys to 

věděl, nikdy by ses neunavil. Pokud jste neublížili sami sobě, 

nikdy jste nemohli trpět ŽÁDNÝM způsobem, neboť to není Boží 

vůle pro Jeho Syna. Bolest není od Něho, neboť On nezná žádný 

útok a Jeho mír vás tiše obklopuje. Bůh je velmi klidný, neboť v 

Něm není žádný konflikt. Konflikt je kořenem všeho zla, neboť 

jako slepý nevidí, na koho útočí, ale VŽDY útočí na Syna Božího a 

Syn Boží jste VY. 

Boží Syn vskutku potřebuje útěchu, protože neví, co dělá, a 

věří, že jeho vůle není jeho vlastní.Království je jeho, a přesto bloudí 

bez domova.Doma v Bohu je osamělý a mezi všemi svými bratry je 

bez přátel. Byl by Bůh LET to skutečný, kdyby sám nechtěl být 

sám? A pokud je tvá vůle Jeho, nemůže to být pravda o tobě, 

PROTOŽE to není pravda o Něm. Ach, děti moje, kdybyste věděly, 

co si Bůh přeje pro vás, vaše radost by byla úplná! A to, co si 

přeje, se již stalo, neboť to byla VŽDY pravda. 

Až přijde světlo a vy řeknete: "Boží vůle je moje", uvidíte 

takovou krásu, že budete vědět, že to není vaše. Ze své radosti 

budete tvořit krásu v Jeho jménu, protože VAŠE radost by nemohla 

být obsažena více než Jeho. Bezútěšný malý svět zmizí v nicotě a 

vaše srdce bude tak naplněno radostí, že vyskočí do nebe a do Boží 

přítomnosti. Nemohu vám říci, jaké to bude, protože vaše srdce 

nejsou připravena, ale MOHU vám říci a často vám připomínat, že 

to, co si Bůh přeje pro sebe, si přeje i pro vás, a to, co si přeje pro 

vás, JE vaše. 
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Cesta není těžká, ale JE velmi odlišná.Vaše cesta je cestou 

bolesti, o které Bůh nic neví. Ta cesta je vskutku těžká a velmi 

osamělá. Strach a zármutek jsou vašimi hosty a jdou s vámi a 

zůstávají s vámi na cestě. Temná cesta však není cestou Božího 

Syna. jděte ve světle a nevšímejte si temných společníků, neboť 

nejsou vhodnými společníky pro Božího Syna, který byl stvořen ZE 

Světla a VE Světle. Velké Světlo tě vždy obklopuje a září z tebe. 

Jak můžete v takovém Světle vidět temné společníky? Pokud je 

vidíte, je to jen proto, že Světlo ODMÍTÁTE. Místo toho je však 

popírejte, protože Světlo je zde a cesta je volná. 

Bůh před svým Synem nic neskrývá, i když by se chtěl 

skrývat.Boží Syn však nemůže skrýt svou slávu, neboť Bůh chce, 

aby byl slavný, a dal mu Světlo, které v něm září.Nikdy neztratíš 

cestu, neboť Bůh tě vede. Když bloudíš, podnikáš jen cestu, která 

není skutečná. temní společníci, temná cesta, to všechno jsou iluze. 

obrať se ke Světlu, neboť malá jiskra v tobě je součástí Světla tak 

velkého, že tě může navždy vymést ze všech temnot. Neboť váš 

Otec JE váš stvořitel a vy JSTE jako On. 

Děti světla nemohou zůstat v temnotě, protože temnota v nich 

není. Nenechte se oklamat temnými utěšiteli a nikdy je nenechte 

vstoupit do mysli Božího Syna, neboť v Jeho chrámu nemají 

místo. Až budete v pokušení Ho zapřít, vzpomeňte si, že 

NEEXISTUJÍ žádní jiní bohové, které byste mohli postavit před 

Něj, a v klidu přijměte Jeho vůli pro vás. Jinak ji totiž přijmout 

NEMŮŽEŠ. 

Jedině Boží Utěšitel vás MŮŽE potěšit. V tichu svého chrámu 

čeká, aby ti dal pokoj, který ti náleží. DÁVEJTE Jeho pokoj, abyste 

mohli vstoupit do chrámu a najít ho, jak na vás čeká. V Boží 

přítomnosti však buďte svatí, jinak nebudete vědět, že tam jste. 

Neboť to, co se nepodobá Bohu, nemůže vstoupit do Jeho mysli, 

protože to nebyla Jeho myšlenka, a proto Mu nepatří. a VAŠE 

mysli musí být stejně čisté jako Jeho, chcete-li poznat, co patří 

VÁM. Pečlivě střežte Jeho chrám, neboť On sám v něm přebývá a 

zůstává v pokoji. Nemůžete vstoupit do Boží Přítomnosti s 

temnými společníky vedle sebe, ale také tam nemůžete vstoupit 

sami. 

VŠICHNI vaši bratři musí vstoupit s vámi, neboť dokud je 

nepřijmete, nemůžete vstoupit vy. Nemůžete totiž pochopit 
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Celistvost, dokud nejste celí VY, a žádná část Syna nemůže být 

celá. 
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vyloučeno, kdyby chtěl poznat celistvost svého Otce. Ve své mysli 

můžeš přijmout celé Synovství a požehnat ho Světlem, které mu 

dal tvůj Otec.pak budeš hoden přebývat v chrámu S Ním, protože 

je to TVOJE vůle nebýt sám. Bůh navždy požehnal svého Syna. 

Pokud mu požehnáš v čase, budeš JÍM i na věčnosti. Čas vás 

nemůže oddělit od Boha, pokud ho budete používat NA VĚČNOST. 

 
DĚDICTVÍ BOŽÍHO SYNA  

Nikdy nezapomínejte, že Synovství je vaší spásou, protože 

Synovství je vaše duše.Jako Boží stvoření je vaše a patří vám, je 

Jeho.Vaše duše nepotřebuje spásu, ale vaše mysl se musí naučit, co 

je spása. Nejste spaseni OD něčeho, ale jste spaseni PRO slávu. 

Sláva je vaším dědictvím, které vaší Duši dal její Stvořitel, abyste 

ji mohli VYTVOŘIT. pokud však nenávidíte část své vlastní Duše, 

VŠECHNO vaše porozumění je ztraceno, protože na to, co Bůh 

stvořil, pohlížíte jako na SVÉ vlastní bez lásky. A protože to, co 

stvořil, je Jeho součástí, upíráte Mu Jeho vlastní místo na oltáři. 

Mohli byste se pokusit udělat z Boha bezdomovce a vědět, že 

jste doma? Může Syn zapřít Otce, aniž by věřil, že ho Otec zapřel? 

Boží zákony platí pouze pro vaši ochranu a nikdy neplatí nadarmo. 

to, co zažíváte, když popíráte Otce, je stále pro vaši ochranu, neboť 

síla vaší vůle nemůže být oslabena bez Božího zásahu PROTI ní a 

jakékoli omezení vaší moci není Boží vůlí. proto se dívejte POUZE 

na moc, kterou vám Bůh dal, aby vás zachránil, a pamatujte, že je 

vaše PROTO, že je Jeho, a spojte se se svými bratry v Jeho pokoji. 

Mír vaší Duše spočívá v její neomezenosti. Omezte mír, který 

sdílíte, a vaše vlastní Duše vám MUSÍ být neznámá. Každý oltář 

Bohu je součástí vaší Duše, protože Světlo, které stvořil, je s Ním 

jedno. Odřízli byste bratra od Světla, které je vaše? Neudělali byste 

to, kdybyste si uvědomili, že můžete zatemnit pouze svou 

VLASTNÍ mysl. Jakmile ho přivedete zpět, vrátí se i VAŠE mysl. 

Takový je Boží zákon pro ochranu celistvosti Jeho Syna. 

JEN VY SAMI SE MŮŽETE O NĚCO PŘIPRAVIT. Do 

se tomuto poznání nebránit, neboť je to skutečný počátek úsvitu 

světla. Pamatujte také, že popírání této jednoduché skutečnosti 

vyžaduje mnoho 
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a ty se musíte naučit rozpoznávat a důsledně a BEZ VÝJIMEK se 

jim bránit.To je zásadní krok v procesu znovuprobuzení. Počáteční 

fáze tohoto zvratu jsou často dosti bolestivé, neboť jakmile je vina 

stahována zvenčí, objevuje se silná tendence ukrývat se uvnitř. 

Zpočátku je těžké si uvědomit, že jde o VÝRAZNĚ totéž, protože 

mezi vnitřním a vnějším NENÍ žádný rozdíl. 

Pokud jsou vaši bratři vaší součástí a vy je obviňujete ze své 

deprivace, obviňujete sami sebe. A nemůžete se obviňovat BEZ 

toho, abyste obviňovali je. Proto je třeba vinu zrušit, NE ji znovu 

přidělovat. Svalte ji na sebe a nemůžete se VINIT, protože vinu 

vůbec nese POUZE ego. Obviňování sebe sama je tedy ztotožnění 

se s egem a stejně silná obrana ega jako obviňování druhých. 

NEMŮŽETE VSTOUPIT DO BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI, POKUD 

ÚTOČÍTE NA JEHO SYNA. 

Když jeho Syn pozvedne hlas k chvále svého Stvořitele, uslyší hlas 

svého Otce.Stvořitel však nemůže být chválen BEZ svého Syna, 

neboť jejich sláva je společná a jsou oslavováni společně. 

Kristus je u Božího oltáře a čeká, až bude moci přijmout 

svého Syna. Přijďte však zcela bez odsouzení, protože jinak se 

budete domnívat, že dveře jsou zavřené a vy nemůžete vstoupit. 

Dveře NEJSOU zatarasené a není možné, abyste nemohli vstoupit 

na místo, kde by vás Bůh chtěl mít. Milujte se však Kristovou 

láskou, neboť tak vás miluje váš Otec. můžete ODMÍTNOUT 

vstoupit, ale NEMŮŽETE zatarasit dveře, které drží Kristus 

otevřené. Pojďte ke mně, který je drží otevřené PRO vás, neboť 

dokud žiji, nemohou být zavřeny, a já žiji navěky. Bůh je můj i tvůj 

život a Bůh svému Synovi nic neodepře. 

U Božího oltáře Kristus čeká na obnovení sebe sama ve VÁS. 

Bůh zná svého Syna jako zcela bezúhonného, jako je on sám, a 

přibližuje se k němu skrze ocenění svého Syna. Kristus čeká na 

vaše přijetí Jeho jako SÁM SEBE a Jeho celistvosti jako SVÉ. 

Kristus je totiž Boží Syn, který žije ve svém Stvořiteli a září Jeho 

slávou. Kristus je prodloužením Lásky a Laskavosti Boží, stejně 

dokonalý jako jeho Stvořitel a v míru s Ním. 

Blahoslavený je Boží Syn, jehož záře je z jeho Otce a jehož 

slávu chce sdílet, jako ji s ním sdílí jeho Otec.V Synu není 

odsouzení, protože v něm není odsouzení. 
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Otec. Syn, který sdílí dokonalou lásku Otce, musí sdílet to, co mu 

patří, protože jinak nepozná Otce ani Syna. Pokoj vám, kteří 

spočíváte v Bohu a v nichž spočívá celé Synovství. 

 
"DYNAMIKA" EGA  

Nikdo nemůže uniknout iluzím, pokud se na ně nedívá, protože 

právě nedíváním se na ně jsou OCHRÁNĚNY.Není třeba se iluzím 

vyhýbat, protože nemohou být nebezpečné. Jsme připraveni 

podívat se na myšlenkový systém ega blíže, protože společně 

máme lampu, která ho rozptýlí, a protože si uvědomujete, že ho 

nechcete, musíte být připraveni. Buďme při tom velmi klidní, 

neboť pouze poctivě hledáme pravdu. "Dynamika" ega bude na 

chvíli naší lekcí, neboť se na ni musíme nejprve podívat, abychom 

se podívali za ni, protože jste ji učinili skutečnou. Tento omyl 

společně v tichosti ZRUŠÍME a pak se podíváme za něj, k pravdě. 

Co jiného je uzdravení než odstranění všeho, co stojí v cestě 

poznání? A jak jinak lze rozptýlit iluze, než že se na ně podíváme 

přímo, BEZ ochrany? Nebojte se tedy, protože to, na co se budete 

dívat, JE zdrojem strachu, ale už jste jistě poznali, že STRACH není 

skutečný. Již jsme přijali skutečnost, že jeho ÚČINKY lze rozptýlit 

pouhým popřením jejich reálnosti. dalším krokem je samozřejmě 

uznat, že to, co nemá žádné účinky, NEEXISTUJE. Zákony 

nefungují ve vakuu a to, co nevede k ničemu, NEEXISTUJE. Pokud 

je realita rozpoznána svým rozšířením, pak to, co se rozšiřuje do 

prázdna, nemůže BÝT skutečné. Nebojte se tedy pohlédnout na 

strach, neboť ten nemůže BÝT viděn. 

Jasnost z definice ruší zmatek a pohled na temnotu skrze světlo ji 

MUSÍ rozptýlit. Začněme tuto lekci o "dynamice ega" tím, že 

pochopíme, že samotný termín nic neznamená. Ve skutečnosti 

obsahuje přesně ten rozpor v pojmech, který ho činí nesmyslným. 

"Dynamika" znamená moc něco DĚLAT, a celá oddělovací FALEŠ 

spočívá v přesvědčení, že ego má moc dělat COKOLI. ego vám 

nahání strach PROTO, že tomu věříte. pravda je však velmi 

jednoduchá: VŠECHNA MOC JE OD BOHA. co není od Něho, nemá 

moc dělat COKOLI. Když se tedy díváme na ego, neuvažujeme o 

dynamice, 
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ale bludy. Na bludný systém můžeme jistě pohlížet bez obav, 

protože nemůže mít žádné účinky, pokud jeho zdroj není pravdivý. 

Strach se stává ještě zjevněji nepatřičným, pokud si uvědomíme 

CÍL ega, který je tak zjevně nesmyslný, že jakékoli úsilí 

vynaložené v jeho prospěch je NUTNĚ vynaloženo na nic. Cílem 

ega je zcela jednoznačně AUTONOMIE ega. Od počátku je tedy 

jeho CÍLEM být oddělené, soběstačné a nezávislé na jakékoli moci 

MIMO své vlastní. proto je symbolem oddělenosti. 

Každá myšlenka má svůj účel a její účel je vždy přirozeným 

pokračováním toho, co JE. Vše, co vychází z ega, je přirozeným 

důsledkem jeho ústředního přesvědčení a způsob, jak zrušit jeho 

VÝSLEDKY, spočívá pouze v tom, že si uvědomíte, že jejich 

ZDROJ není přirozený, protože není v souladu s vaší PRAVOU 

přirozeností. kdysi jsme řekli, že chtít v rozporu s Bohem je 

zbožné přání, a ne skutečná vůle. Jeho vůle je jediná, protože 

rozšíření Jeho vůle nemůže být nepodobné Jemu samému. 

Skutečný konflikt, který prožíváte, je tedy mezi planými přáními ega a 

Vůlí Boží,kterou sdílíte. Může to BÝT skutečný konflikt? 

Tvoje nezávislost je nezávislostí stvoření, nikoliv 

samostatností.Celá tvá tvůrčí funkce spočívá v naprosté 

ZÁVISLOSTI na Bohu, jehož funkci s tebou sdílí. Tím, že se o ni 

chtěl podělit, se stal na vás stejně závislým jako vy na NĚM. 

Nepřipisujte aroganci ega Tomu, který si přeje nebýt na vás 

nezávislý. On vás do své autonomie ZAČLENIL. Můžeš věřit, že 

autonomie má smysl ODLIŠNĚ od Něho? Víra v autonomii EGA 

vás stojí poznání vaší závislosti na Bohu, V KTERÉM LEŽÍ VAŠE 

SVOBODA. Ego považuje VŠECHNY závislosti za ohrožující a 

dokonce i vaši touhu po Bohu překroutilo v prostředek k upevnění 

SVÉHO JÁ. Nenechte se však oklamat JEHO výkladem vašeho 

konfliktu. 

Ego VŽDY útočí ve jménu odloučení. V domnění, že má k 

tomu moc, nedělá nic jiného, protože jeho cílem autonomie NENÍ 

nic jiného. Ego je naprosto zmatené, co se týče reality, ale svůj cíl 

NEZTRÁCÍ ze zřetele. Je mnohem ostražitější než VY, protože si je 

svým cílem naprosto jisté. VY jste zmatení, protože NEZNÁTE 

SVŮJ. 

Musíte se naučit uvědomit si, že to POSLEDNÍ, co si ego 

přeje, abyste si uvědomili, je to, že se ho BOJÍTE. Pokud totiž 
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ego vyvolává strach, že snižuje vaši nezávislost a oslabuje vaši 

moc.Přesto si činí nárok na vaši oddanost, protože vám může moc 

DÁVAT. Bez tohoto přesvědčení byste mu vůbec nenaslouchali. 

Jak tedy může její existence pokračovat, když si uvědomíte, že tím, 

že ji přijímáte, SE SOBĚ PODMÍNĚNĚ ubíráte a ZKRÁCENĚ se 

zbavujete moci? 

Ego vám může umožnit a umožňuje, abyste se považovali za 

povýšené, nevěřící, "lehkovážné", odtažité, citově povrchní, 

bezcitné, neangažované, a dokonce zoufalé, ale NE SKUTEČNĚ 

ZOUFALÉ. MINIMALIZOVÁNÍ strachu, ale NE jeho zničení, je 

neustálým úsilím ega, a je to skutečně dovednost, v níž je velmi 

vynalézavé. Jak může hlásat oddělenost, aniž by ji udržovalo 

prostřednictvím strachu, a poslouchali byste ho, kdybyste poznali, 

že právě to dělá? VAŠE poznání, že cokoli, co vás zdánlivě 

odděluje od Boha, je POUZE strach, bez ohledu na to, jakou má 

podobu, a zcela nezávisle na tom, jak EGO chce, abyste to 

prožívali, je tedy základní hrozbou ega. Jeho sen o autonomii je 

tímto uvědoměním otřesen v základech. I když totiž můžete počítat 

s falešnou představou nezávislosti, cenu strachu NEPŘIJMETE, 

POKUD SI JI UZNÁTE. Přesto to JE cena a ego ji NEMŮŽE 

minimalizovat. Pokud totiž přehlížíte lásku, přehlížíte SÁM SEBE a 

MUSÍTE se bát neskutečnosti, PROTOŽE jste popřeli sami sebe. 

Tím, že věříte, že jste úspěšně ÚTOČILI na pravdu, věříte, že útok má 

MOC. Velmi jednoduše řečeno jste se tedy začali bát SOBĚ. A 

nikdo se nechce učit 

co by ho podle něj zničilo. 

Kdyby se podařilo dosáhnout autonomie ega, Boží záměr by 

byl zmařen, a to JE nemožné. Jedině poznáním toho, co JE strach, 

se můžete konečně naučit rozlišovat možné od nemožného a 

falešné od pravdivého. Podle učení ega lze dosáhnout JEHO cíle a 

Božího záměru NELZE. Podle učení Ducha Svatého je dosažitelný 

POUZE Boží záměr, a ten je VŽDY dosažen. 

Bůh je na vás stejně závislý jako vy na něm, protože jeho 

autonomie PŘEKONÁVÁ tu vaši, a proto je bez ní neúplná.Svou 

autonomii můžete získat pouze tak, že se s ním ztotožníte a budete 

plnit svou funkci tak, jak existuje v pravdě. 
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Ego věří, že dosažení JEHO cíle je štěstí. Je vám však dáno vědět, 

že Boží funkce JE vaše a že štěstí nelze nalézt mimo vaši 

SPOLEČNOU vůli. Uvědomte si pouze, že cíl ega, o který jste se 

docela usilovně snažili, vám přinesl pouze STRACH, a bude 

obtížné tvrdit, že strach JE štěstí. 

To je to, čemu by vás ego chtělo přesvědčit. Boží Syn však 

není šílený a NEMŮŽE tomu uvěřit. Ať si to jen UZNÁ, a 

NEPŘIJME to. Jen šílenec by si totiž zvolil strach MÍSTO lásky a 

jen šílenec by mohl věřit, že lásku lze získat útokem. Rozumní 

však vědí, že pouze útok by mohl vyvolat STRACH, před nímž je 

Boží láska zcela chrání. 

Ego analyzuje, Duch svatý PŘIJÍMÁ. Vnímání celistvosti 

přichází POUZE skrze přijetí, neboť analyzovat znamená 

oddělovat.Snaha pochopit celek jeho rozdělením je zjevně 

charakteristickým rozporuplným přístupem ega ke všemu. Nikdy 

nezapomínejte, že ego věří, že síla, pochopení a PRAVDA 

spočívají v oddělování, a aby si toto přesvědčení upevnilo, MUSÍ 

útočit. Nevědomé si toho, že toto přesvědčení nelze upevnit, a 

posedlé přesvědčením, že oddělenost JE spásou, ego útočí na vše, co 

vnímá, tím, že to rozbíjí na malé a nesouvisející části, bez 

smysluplných vztahů, a tedy i bez významu. Ego VŽDY nahradí 

smysl chaosem, neboť je-li odloučení spásou, je harmonie 

hrozbou. 

Ego si vykládá zákony vnímání přesně opačně než Duch 

svatý.Ego se zaměřuje na CHYBU a přehlíží PRAVDU. Učiní 

skutečnou KAŽDOU chybu, kterou vnímá, a s charakteristicky 

kruhovým uvažováním dojde k závěru, že DŮSLEDKEM této 

chyby musí být konzistentní pravda nesmyslná. Další krok je tedy 

zřejmý. Pokud je konzistentní pravda nesmyslná, musí být 

NEKONZISTENCE pravdivá, pokud má pravda smysl. Ego, držíc 

chybu jasně na paměti a chráníc to, co učinilo skutečným, přechází 

k dalšímu kroku ve svém myšlenkovém systému; že chyba je 

skutečná a PRAVDA JE CHYBA. 

Ego se to nepokouší pochopit a je zřejmé, že je to 

NENÍ pochopitelné, ale ego dělá každý pokus, aby 
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DEMONSTRUJE TO, a to dělá neustále. Při analýze, která má 

napadnout smysl, se egu daří přehlížet jej a zůstává mu řada 

roztříštěných vjemů, které sjednocuje ve jménu SVÉHO JÁ. To se 

pak stává vesmírem, který vnímá. A právě tento vesmír se následně 

stává jeho demonstrací vlastní reality. Nepodceňujte přitažlivost 

demonstrací ega pro ty, kteří mu chtějí naslouchat. Selektivní 

vnímání si pečlivě vybírá své svědky a jeho svědci JSOU 

konzistentní. Důkaz šílenství JE pro šíleného silný. Uvažování totiž 

končí na svém počátku a žádný myšlenkový systém nepřekračuje 

svůj zdroj, nicméně uvažování bez smyslu NEMŮŽE nic 

demonstrovat a ti, kdo se jím nechají přesvědčit, MUSÍ být 

klamáni. Může ego pravdivě učit, když PŘEKRÝVÁ pravdu? Může 

vnímat to, co popřelo? Jeho svědci sice DOVEDOU potvrdit jeho 

popření, ale sotva to, co popřelo! Ego se dívá přímo 

na Otce a nevidí ho, protože zapřela jeho Syna. 

Vzpomenete si na Otce? Přijměte jeho Syna a budete na něj 

pamatovat. Nic nemůže dokázat, že Jeho Syn není hoden, protože 

nic nemůže dokázat, že lež je pravdivá. To, co vidíte o Jeho Synu 

očima ega, je důkazem, že Jeho Syn neexistuje, a přesto tam, kde 

je Syn, MUSÍ být i Otec. Přijměte to, co Bůh nepopírá, a ON 

prokáže svou pravdu. Svědkové Boha stojí v Jeho Světle a hledí na 

to, co stvořil ON. Jejich mlčení je znamením, že spatřili Božího 

Syna, a v Kristově přítomnosti nepotřebují nic dokazovat, neboť 

Kristus k nim mluví o sobě a o svém Otci. mlčí, protože k nim 

mluví Kristus, a jsou to Jeho slova, která říkají ONI. 

Každý bratr, kterého potkáte, se stává svědkem pro Krista 

nebo pro ego, podle toho, co v něm vnímáte. Každý vás 

přesvědčuje o tom, co CHCETE vnímat, a o realitě království, které 

jste si vybrali pro svou bdělost. Vše, co vnímáte, je svědectvím 

myšlenkového systému, který CHCETE, aby byl pravdivý. Každý 

bratr má moc vás osvobodit, POKUD CHCETE BÝT SVOBODNÍ. 

Nemůžete přijmout falešné svědectví o NĚM, pokud jste 

nevyvolali falešné svědectví PROTI němu. Jestliže ON nemluví o 

Kristu k vám, VY jste nemluvili o Kristu k němu. Slyšíte jen svůj 

VLASTNÍ hlas, a pokud Kristus mluví skrze vás, VY ho uslyšíte. 
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ZKUŠENOSTI A VNÍMÁNÍ 

Je nemožné nevěřit tomu, co vidíte, ale stejně tak je nemožné vidět 

to, čemu NEvěříte. Vnímání se vytváří na základě zkušeností a 

zkušenosti vedou k přesvědčení. Teprve když se přesvědčení 

ustálí, vjemy se stabilizují. V podstatě tedy platí, že to, čemu 

věříte, také vidíte. to jsem měl na mysli, když jsem řekl: 

"Blahoslavení, kteří jste neviděli, a přesto věříte." Ti, kdo věří ve 

vzkříšení, ho totiž uvidí. Vzkříšení je naprostým vítězstvím Krista 

nad egem, a to nikoliv útokem, ale transcendováním. Kristus totiž 

VYSTUPUJE nad ego a všechna jeho díla a vystupuje k Otci a do 

SVÉHO království. 

Připojili byste se ke vzkříšení nebo ukřižování? Odsoudili 

byste své bratry, nebo je osvobodili? Překročil bys SVÉ vězení a 

vystoupil k Otci? Vždyť všechny tyto otázky jsou stejné a jsou 

zodpovězeny společně.Došlo k mnoha zmatkům ohledně toho, co 

znamená vnímání, protože stejné slovo se používá jak pro 

uvědomění, tak pro INTERPRETACI uvědomění.Přesto nemůžete 

BÝT uvědoměni bez interpretace a to, co vnímáte, JE vaše 

interpretace. Tento kurz je naprosto jasný. nevidíte ho jasně, 

protože si ho vykládáte PROTI, a proto ho NEVNÍMÁTE. A pokud 

víra určuje vnímání, NEVNÍMÁTE, co to znamená, a proto to 

NEPŘIJÍMÁTE. 

Různé zkušenosti však vedou k různým přesvědčením a 

zkušenost učí. Vedu vás k novému druhu zkušenosti, kterou budete 

stále méně ochotni popírat. Učit se o Kristu je snadné, neboť 

vnímat s Ním nevyžaduje žádnou námahu. Jeho vnímání je vaším 

PŘIROZENÝM vědomím a unavují vás pouze zkreslení, která do 

něj vnášíte VY. Dovolte Kristu ve vás, aby vykládal ZA vás, a 

nesnažte se omezovat to, co vidíte, úzkými malými názory, které 

nejsou hodny Božího Syna. Neboť dokud Kristus nepřijde do 

svého, Boží Syn se BUDE vidět jako bez otce. 

Já jsem TVÉ vzkříšení a TVŮJ život.Žiješ ve mně, protože 

žiješ v Bohu. A všichni žijí ve VÁS, protože VY žijete ve všech. 

Můžeš tedy vnímat nehodnost u bratra a NEvnímat ji u sebe? A 

můžeš ji vnímat v sobě a NEvnímat ji v Bohu? Věřte ve vzkříšení, 

protože se uskutečnilo a uskutečnilo se VE VÁS. To je 
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stejně pravdivé jako kdykoli předtím, neboť vzkříšení je Boží vůle, 

která nezná čas ani výjimky. Sami však žádné výjimky nedělejte, 

jinak nepostřehnete, co se pro vás stalo. Vždyť společně 

vystupujeme k Otci, jak tomu bylo na počátku, je nyní a bude 

navždy, neboť taková je přirozenost Božího Syna, jak ho jeho Otec 

stvořil. 

Nepodceňujte sílu oddanosti Božího Syna ani moc boha, 

kterého nad ním uctívá. Vždyť on sám sebe klade na oltář svého 

boha, ať už je to bůh, kterého stvořil, nebo Bůh, který ho stvořil. 

Proto je jeho otroctví stejně úplné jako jeho svoboda, neboť bude 

poslouchat POUZE toho boha, kterého přijme. bůh ukřižování 

požaduje, aby ukřižoval, a jeho uctívači poslouchají. V jeho jménu 

ukřižují SOBĚ, protože věří, že moc Božího syna se rodí z oběti a 

bolesti. bůh vzkříšení nepožaduje NIC, protože nechce odejmout. 

Nevyžaduje poslušnost, neboť poslušnost znamená podřízenost. 

Chtěl by pouze, abys poznal svou VLASTNÍ vůli a následoval ji 

nikoli v duchu oběti a podřízenosti, ale v radosti ze svobody. 

Vzkříšení si musí vynutit vaši oddanost s radostí, protože je 

symbolem radosti. Celá jeho přesvědčivá síla spočívá v tom, že 

představuje to, čím VY chcete být. Svobodu opustit vše, co vás 

bolí, ponižuje a děsí, vám nelze vnutit, ale MŮŽE vám být 

nabídnuta skrze Boží milost. A ty ji můžeš skrze jeho milost 

PŘIJMOUT, neboť Bůh JE milostivý ke svému Synovi a přijímá ho 

bez jakýchkoli pochybností za svého. kdo je tedy TVŮJ? Otec ti 

dal vše, co je jeho, a on sám je tvůj S nimi. Střežte je při jejich 

vzkříšení, protože jinak se neprobudíte v Bohu, bezpečně 

obklopeni tím, co je navždy vaše. 

Nenajdete pokoj, dokud nevyjmete hřeby z rukou Božího 

Syna a nevyjmete poslední trn z jeho čela. Boží láska obklopuje 

jeho Syna, kterého bůh ukřižování odsuzuje. neučte, že jsem 

zemřel nadarmo, učte spíše, že jsem nezemřel, tím, že ukážete, že 

žiji VE VÁS. Neboť NEZÁMĚR ukřižování Božího Syna je dílem 

vykoupení, na němž má každý stejně hodnotný podíl. Bůh svého 

bezúhonného Syna neodsuzuje. Když mu dal SÁM sebe, jak. 
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může to být jinak? 

SÁM ses přibil na kříž a na hlavu sis nasadil trnovou 

korunu.Božího Syna však ukřižovat nemůžeš, protože Boží vůle 

nemůže zemřít. Jeho Syn BYL vykoupen ze svého vlastního 

ukřižování a vy nemůžete přisoudit smrt tomu, komu Bůh dal 

věčný život. Sen o ukřižování stále tíží vaše oči, ale to, co vidíte ve 

snech, není skutečnost. zatímco vnímáte Syna Božího jako 

ukřižovaného, spíte. A dokud věříte, že ho můžete ukřižovat VY, 

máte jen noční můry. vy, kteří se začínáte probouzet, si stále 

uvědomujete sny a ještě jste na ně nezapomněli. zapomenutí snů a 

uvědomění si Krista přichází s probuzením ostatních, abyste se 

PODÍLELI na svém vykoupení. 

Probudíte se ke svému VLASTNÍMU volání, protože Volání k 

probuzení je VÁS. Žiji-li v tobě, JSI probuzený, ale musíš vidět 

skutky, které skrze tebe konám, jinak nepoznáš, že jsem je konal 

JÁ. Nestanovujte si hranice toho, co podle vás mohu učinit skrze 

vás, jinak nepřijmete to, co mohu učinit PRO vás. Neboť to je již 

vykonáno, a pokud nedáte vše, co jste obdrželi, nepoznáte, že váš 

Vykupitel žije a že jste se s Ním probudili. Vykoupení se pozná 

POUZE tak, že se o něj podělíte. 

Boží Syn JE spasen. Uvědomte si pouze TOTO synovství a 

budete mít na vykoupení stejně cenný podíl jako já. Tvůj podíl 

totiž musí být STEJNÝ jako můj, pokud se ho dozvíš ode mne. 

Pokud věříš, že Tvá je omezená, omezuješ MOJI. V zázracích 

neexistuje žádné pořadí obtížnosti, protože všichni Boží Synové mají 

stejnou hodnotu a jejich rovnost je jejich Jednotou. celá Boží moc 

je v každé Jeho části a nic, co odporuje Jeho Vůli, není ani velké, 

ani malé. co neexistuje, nemá ŽÁDNOU velikost a ŽÁDNOU míru. 

pro Boha je VŠECHNO možné. A Kristu je dáno být JAKO Otec. 

 

PROBLÉM A ODPOVĚĎ NA  

Svět, jak ho vnímáte vy, nemohl být stvořen Otcem, protože svět 

NENÍ takový, jaký ho vidíte vy. Bůh stvořil POUZE to, co je věčné, 

a vše, co vidíte, je pomíjivé.Proto musí existovat jiný svět, který vy 

NEvidíte. Bible hovoří o NOVÉM nebi a NOVÉ zemi, to však 

nemůže být doslova pravda, neboť 



PROBLÉM A ODPOVĚĎ 

251 

 

 

 
 

věčné nejsou znovu stvořeny.Vnímat ZNOVU znamená pouze 

vnímat ZASE, což znamená, že předtím nebo v mezidobí jste 

nevnímali VŮBEC. Jaký je tedy svět, který čeká na vaše vnímání, 

až ho VIDÍTE? 

Každá láskyplná myšlenka, kterou kdy Boží Syn měl, je 

věčná. Ty, které jeho mysl vnímala na tomto světě, jsou JEDINOU 

skutečností světa. Jsou to stále vjemy, protože stále věří, že je 

oddělený. Přesto jsou věčné, protože jsou milující. A protože jsou 

milující, jsou jako Otec, a proto nemohou zemřít. Skutečný svět 

lze SKUTEČNĚ VNÍMAT. Jediné, co je třeba, je ochota nevnímat 

nic JINÉHO. Pokud totiž vnímáte jak dobro, tak zlo, přijímáte jak 

falešné, tak pravdivé, A NEDĚLÁTE MEZI NIMI ROZDÍL. 

Ego vidí NĚCO dobrého, ale nikdy ne JEN dobré. Proto je jeho 

vnímání tak proměnlivé. Neodmítá dobro úplně, protože to byste 

nemohli přijmout, ale vždy k němu přidává něco, co není skutečné, 

a tím zaměňuje ILUZI A SKUTEČNOST. 

Vnímání totiž nemůže být částečně pravdivé. Pokud věříte v 

pravdu A iluzi, nemůžete říct, KTERÁ je pravdivá. Abyste si 

upevnili svou OSOBNÍ autonomii, snažili jste se tvořit 

nepodobné svému Otci a věřili jste, že to, co jste vytvořili, je 

schopno BÝT nepodobné Jemu. přesto všechno, co jste vytvořili, 

JE pravdivé. Pouze to je skutečný svět a vnímání POUZE tohoto 

vás dovede do skutečného nebe, protože vás učiní schopnými ho 

POZNAT. 

Vnímání dobra není poznáním, ale popírání protikladu dobra 

vám umožňuje vnímat stav, v němž protiklady neexistují. A to JE 

stav poznání. BEZ tohoto vědomí jste nesplnili jeho podmínky, a 

dokud je nesplníte, nebudete vědět, že už je vaše. vytvořili jste si 

mnoho představ, které jste postavili mezi sebe a svého Stvořitele, a 

tyto představy jsou světem, jak ho vnímáte. Pravda zde nechybí, 

ale JE nejasná. Nevíte, jaký je rozdíl mezi tím, co jste si vytvořili, a 

tím, co stvořil Bůh, a proto neznáte rozdíl mezi tím, co jste si 

vytvořili, a tím, co jste stvořili VY. 

Věřit, že můžete vnímat skutečný svět, znamená věřit, že 

můžete poznat sami sebe.Můžete poznat Boha, protože je to jeho 

vůle. 
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Skutečný svět je vše, co pro vás Duch svatý zachránil z toho, co 

jste si vytvořili, a vnímat pouze toto je spasení, protože je to 

poznání, že skutečnost je JEN to, co je pravdivé.To je velmi 

jednoduchý postup. Možná nemáte pocit, že kurz, který nakonec 

neučí nic víc než to, že jedině skutečnost je pravdivá, je nutný. 

ALE VĚŘÍTE TOMU? Až budete vnímat skutečný svět, poznáte, že 

jste tomu NEvěřili. avšak rychlost, s jakou se vaše nové a JEN 

skutečné vnímání promění v poznání, vám ponechá jen okamžik na 

to, abyste si uvědomili, že tento úsudek je pravdivý. 

A pak bude zapomenuto vše, co jsi vytvořil, dobré i špatné, 

falešné i pravdivé. Neboť jakmile nebe a země splynou v jedno, 

zmizí vám z očí i skutečný svět.Konec světa není jeho zničení, ale 

jeho PŘENESENÍ do nebe. Přetlumočení světa je převedení VŠECH 

vjemů do poznání. Bible vám říká, abyste se stali jako malé děti. 

Malé děti poznávají, že nerozumějí tomu, co vnímají, a proto se 

PTAJÍ, co to znamená. Nedělejte chybu, když se domníváte, že VY 

rozumíte tomu, co vnímáte, protože to pro vás ztrácí význam, 

avšak Duch Svatý uložil jeho význam PRO vás, a pokud Mu 

dovolíte, aby vám to vyložil, obnoví to, co jste zahodili. Dokud si 

budete myslet, že VY znáte jeho význam, nebudete vidět potřebu 

se Ho na něj ptát. 

Neznáte význam ničeho, co vnímáte. 

ANI JEDNA VAŠE MYŠLENKA NENÍ ZCELA PRAVDIVÁ. Na 

uznání této skutečnosti je vaším pevným začátkem. Nejste vedeni 

špatně; nepřijali jste vůbec žádné vedení. Poučení o vnímání je 

vaší velkou potřebou, neboť ničemu nerozumíte. Uvědomte si to, 

ale nepřijímejte to, neboť porozumění je vaším dědictvím. 

Vnímání se lze naučit a vy nejste bez Učitele, avšak vaše ochota 

učit se od Něho závisí na vaší ochotě zpochybnit VŠECHNO, co 

jste se naučili sami od sebe, neboť vy, kteří jste se učili špatně, 

byste neměli být svými vlastními učiteli. 

Nikdo nemůže zatajit pravdu, kromě sebe sama.Bůh ti však 

neodmítne odpověď, kterou ti dal. Ptej se tedy o to, co je tvé, ale co 

jsi neudělal, a nebraň se pravdě. TY jsi vytvořil problém, na který 

Bůh odpověděl. Ptejte se na 
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proto si položte jen jednu jednoduchou otázku, 

"Chci problém, nebo odpověď?" 

Rozhodněte se pro odpověď a budete ji mít, protože ji uvidíte 

takovou, jaká je, a ta už je vaše. 

Stěžujete si, že tento kurz není dostatečně konkrétní, abyste ho 

mohli pochopit a POUŽÍT.Přesto je VELMI konkrétní a vy jste 

neudělali to, co konkrétně doporučuje.Není to kurz hry myšlenek, 

ale jejich PRAKTICKÉHO POUŽITÍ. Nic nemůže být 

konkrétnějšího než to, že vám zcela jasně řekne, že když budete 

prosit, dostanete. duch svatý odpoví na KAŽDÝ konkrétní problém, 

pokud budete věřit, že problémy JSOU konkrétní. Jeho odpověď je 

zároveň mnoho i jedno, pokud věříte, že jedno JE mnoho. 

Uvědomte si, že se BOJÍTE Jeho konkrétnosti, protože se bojíte 

toho, co si myslíte, že to od vás bude POŽADOVAT. avšak pouze 

tím, že budete žádat, se naučíte, že nic, co je od Boha, od vás NIC 

nepožaduje. Bůh DÁVÁ, NEbere. 

Odmítáte se ptát, protože se domníváte, že ptát se znamená 

BÍT, a nevnímáte to jako sdílení. Duch Svatý vám dá jen to, co je 

vaše, a NIC si za to nevezme. Neboť to, co je vaše, JE všechno a vy 

se o to dělíte s Bohem. to JE jeho skutečnost. Byl by Duch Svatý, 

který chce pouze OBNOVIT, schopen špatně interpretovat otázku, 

kterou musíte položit, abyste se dozvěděli Jeho odpověď? 

Slyšeli jste odpověď, ale špatně jste pochopili 

otázku.Domnívali jste se, že žádat o vedení Duchem svatým 

znamená žádat o ZKROCENÍ. Dítka boží, nerozumíte svému Otci. 

věříte ve svět, který bere, protože věříte, že braním můžete ZÍSKAT. 

a díky tomuto vnímání jste ztratili ze zřetele skutečný svět. bojíte 

se světa, jak ho vidíte VY, ale skutečný svět je stále váš, abyste o 

něj žádali. Neodpírejte si ho, protože vás může JEN osvobodit. Nic 

z Boha nezotročí Jeho Syna, kterého stvořil svobodného a jehož 

svobodu chrání Jeho Bytí. 

Blahoslavení, kteří se ptají Boha na pravdu beze strachu, 

neboť jen tak se mohou naučit, že Jeho odpověď JE osvobozením 

od strachu. Krásné Boží dítě, žádáš jen o to, co jsem ti slíbil. 
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vás. Věříte, že bych vás podvedl? Nebeské království JE ve vás. 

Věřte, že pravda je ve mně, neboť VÍM, že je ve vás. Boží synové 

nemají nic, co by nesdíleli. Požádejte o pravdu kteréhokoli Syna 

Božího a požádali jste o ni mne. Nikdo z nás nemá odpověď, ale 

má ji v sobě, aby ji dal každému, kdo ho o ni požádá. Zeptejte se 

na cokoli Božího Syna a jeho Otec vám odpoví, neboť Kristus není 

oklamán ve svém Otci a jeho Otec není oklamán v něm. 

Nenech se tedy ve svém bratrovi oklamat a nevnímej jako 

jeho realitu pouze jeho láskyplné myšlenky, neboť tím, že popřeš, 

že JEHO mysl je rozštěpená, uzdravíš SVOU.Přijmi ho tak, jak ho 

přijímá jeho Otec, a uzdrav ho ke Kristu, neboť Kristus je jeho 

uzdravením A tvým. Kristus je Syn Boží, který není v žádném 

případě oddělen od svého Otce a jehož KAŽDÁ myšlenka je stejně 

milující jako myšlenka jeho Otce, kterou byl stvořen. Nenechte se 

oklamat v Božím Synu, neboť tím MUSÍTE být oklamáni sami v 

sobě. A jsouce oklamáni sami v sobě, JSTE oklamáni ve svém 

Otci, u něhož není možné žádné oklamání. 

Ve skutečném světě není žádná nemoc, protože neexistuje 

žádné odloučení ani rozdělení. Poznávají se pouze láskyplné 

myšlenky, a protože nikdo není BEZ vaší pomoci, Boží pomoc jde 

všude s VÁMI. Jakmile budete ochotni tuto pomoc PŘIJÍT tím, že o 

ni POŽÁDÁTE, budete ji poskytovat, protože ji CHCETE. Nic 

nebude mimo vaši uzdravující moc, protože nic nebude odmítnuto 

vaší prostou žádostí. Jaké problémy nezmizí v přítomnosti Boží 

odpovědi? Požádejte tedy, abyste se dozvěděli o skutečnosti svého 

bratra, protože to je to, co na něm BUDETE vnímat, a uvidíte, jak 

se v něm odráží VAŠE krása. 

Nepřijímejte proměnlivé vnímání svého bratra, protože jeho 

rozpolcená mysl je vaše a vy nepřijmete SVÉ uzdravení bez jeho. 

Sdílíte totiž skutečný svět, stejně jako sdílíte nebe, a jeho 

uzdravení JE vaše. Milovat se znamená uzdravit se a vy nemůžete 

vnímat část sebe jako nemocnou a dosáhnout svého VLASTNÍHO 

cíle. Bratře, uzdravujeme se společně, když společně žijeme a 

milujeme. Nenechte se zmást Božím Synem, neboť on je jedno se 

sebou samým a jedno se svým Otcem. Milujte toho, který je 

milován svým Otcem, a poznáte Otcovu lásku k VÁM. 

Pokud na bratrovi spatřujete pohoršení, vytrhněte je ze své 

mysli, protože jste pohoršeni Kristem a jste v něm oklamáni. 
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Uzdravte se v Kristu a nepohoršujte se nad ním, protože v něm není 

pohoršení. Pokud vás to, co vnímáte, uráží, jste uraženi SOBĚ a 

odsuzujete Božího Syna, kterého Bůh neodsuzuje. Nechť Duch 

Svatý odstraní VŠECHNO pohoršení Božího Syna vůči sobě 

samému a nevnímá nikoho jiného než skrze Jeho vedení, neboť On 

by vás rád zachránil od VŠECH odsouzení. Přijměte Jeho 

uzdravující moc a používejte ji pro všechny, které vám posílá, 

neboť On chce uzdravit Božího Syna, v němž není oklamán. 

Děti vnímají děsivé duchy, příšery a draky a jsou vyděšené. 

Pokud se však zeptají někoho, komu důvěřují, na SKUTEČNÝ 

význam toho, co vnímají, a jsou ochotny opustit své interpretace 

ve prospěch reality, jejich strach jde s nimi. Když se dítěti pomůže 

přeložit jeho "ducha" do záclony, jeho "příšeru" do stínu a jeho 

"draka" do snu, už se nebojí a šťastně se směje vlastnímu strachu. vy, 

děti moje, se bojíte svých bratrů a svého Otce a SOBĚ. Ale vy jste v 

nich pouze OŠKLIVENY. 

Zeptejte se Učitele skutečnosti, co JSOU, a když uslyšíte Jeho 

odpověď, také se zasmějete svým obavám a nahradíte je mírem. 

Strach totiž nespočívá ve skutečnosti, ale v myslích dětí, které 

realitu nechápou. Děsí je pouze jejich NEPOCHOPENÍ, a když se 

naučí vnímat pravdivě, nebudou se bát. a díky tomu se budou 

znovu ptát na pravdu, až se budou bát. Není to SKUTEČNOST 

vašich bratrů, vašeho Otce nebo vás samotných, co vás děsí. 

nevíte, co JSOU, a proto je vnímáte jako strašidla, příšery a draky. 

Ptejte se na jejich skutečnost Toho, kdo ji zná, a On vám ŘEKNE, 

co jsou. Neboť jim nerozumíte, a protože jste oklamáni tím, co 

vidíte, POTŘEBUJETE skutečnost, abyste rozptýlili svůj strach. 

Nevyměnil bys své obavy za pravdu, pokud je tato výměna 

pro tebe výhodná? Neboť není-li Bůh klamán ve vás, můžete být 

klamáni pouze SOBĚ. pravdu o sobě samých se však můžete 

dozvědět od Ducha svatého, který vás naučí, že jako součást Boha 

je klamání ve vás nemožné. když se budete vnímat bez klamu, 

přijmete skutečný svět místo toho falešného, který jste si vytvořili. 

A pak se k vám skloní váš Otec a udělá pro vás poslední krok tím, 

že vás pozvedne k sobě. 
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Bylo vám řečeno, abyste nedělali skutečné chyby, a způsob, jak to 

udělat, je velmi jednoduchý. Kdybyste CHTĚLI věřit v omyl, 

MUSELI byste ho učinit skutečným, protože není pravdivý. Pravda 

je však skutečná sama o sobě, a abyste mohli věřit v pravdu, 

NEMUSÍTE NIC DĚLAT. Pochopte, že nereagujete na podněty, ale 

na podněty TAK, JAK SI JE INTERPRETUJETE. Vaše interpretace 

se tak stává zdůvodněním reakce. Proto je analyzování motivů 

druhých pro VÁS nebezpečné. Pokud se rozhodnete, že se vás 

někdo skutečně snaží napadnout, opustit nebo zotročit, budete 

reagovat, JAKO BY to skutečně udělal, protože jste jeho omyl 

učinili pro vás REÁLNÝM. interpretovat omyl znamená dát mu 

moc, a když jste to udělali, přehlédnete pravdu. 

Analýza ego-motivace je velmi složitá, velmi nepřehledná a 

NIKDY se neobejde bez rizika zapojení vlastního ega. Celý proces 

představuje zřetelnou snahu prokázat vaši VLASTNÍ schopnost 

porozumět tomu, co vnímáte. To se projevuje tím, že na své 

interpretace reagujete, JAKO BY BYLY správné, a své reakce 

kontrolujete behaviorálně, nikoliv však emocionálně. jedná se 

zcela evidentně o mentální rozštěpení, při němž jste napadli 

integritu své mysli a postavili v ní jednu úroveň proti druhé. 



257 

 

 

SOUD DUCHA SVATÉHO 

 
 

SOUD DUCHA SVATÉHO 

Existuje pouze jeden výklad všech motivací, který dává smysl. A 

protože je to úsudek Ducha svatého, nevyžaduje od vás žádné úsilí. 

Každá láskyplná myšlenka je pravdivá. Všechno ostatní je prosba 

o uzdravení a pomoc. to je to, co je, bez ohledu na to, jakou má 

formu. Může někdo oprávněně reagovat hněvem na prosbu o 

pomoc? Žádná reakce nemůže být přiměřená kromě ochoty mu ji 

poskytnout, protože právě a JEN o to žádá. Nabídněte mu cokoli 

jiného a přisvojujete si právo útočit na jeho realitu tím, že si ji 

vyložíte podle svého. 

Možná vám nebezpečí, které z toho plyne pro vaši mysl, ještě 

není zcela zřejmé, ale to v žádném případě neznamená, že není 

zcela jasné. Pokud budete tvrdit, že žádost o pomoc je něco jiného, 

budete REAGOVAT na něco jiného a vaše reakce bude 

nepřiměřená realitě, jaká JE, ale NE jejímu vnímání. To je z 

definice špatné testování reality. nic vám nebrání rozpoznat 

VŠECHNY výzvy o pomoc přesně jako to, čím jsou, kromě vaší 

vlastní vnímané POTŘEBY útočit. Jen TO vás nutí vést nekonečné 

"boje" s realitou, v nichž popíráte realitu potřeby uzdravení tím, že 

ji činíte nereálnou. nedělali byste to, nebýt vaší NEVŮLE vnímat 

realitu, kterou si sami odpíráte. 

Je jistě dobrou radou, abyste nesoudili to, čemu nerozumíte. 

Nikdo s osobní investicí není spolehlivým svědkem, protože 

pravda se pro něj stala tím, čím CHCE, aby byla. Pokud nejste 

ochotni vnímat žádost o pomoc takovou, jaká JE, je to proto, že 

nejste ochotni POMOC DÁVAT A PŘIJÍMAT. analýza "skutečné" 

motivace ega je moderní obdobou inkvizice, neboť v obou 

případech jsou "odhaleny" chyby bratra a ten je pak napadán PRO 

SVÉ DOBRO. Co jiného to může být než projekce? Vždyť JEHO 

chyby spočívaly v hlavách jeho vykladačů, za což ho potrestali. 

Kdykoli nerozpoznáte volání o pomoc, odmítáte ji.Chcete 

tvrdit, že ji nepotřebujete? A přece právě to tvrdíte, když odmítáte 

uznat bratrovu výzvu, protože jedině ODPOVĚDÍM-li na jeho 

výzvu, může vám být pomoženo. Odmítněte mu pomoc a Boží 

odpověď nevnímáte. 
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pro vás. Duch svatý nepotřebuje vaši pomoc při výkladu motivace, 

ale vy potřebujete JEHO pomoc. Vhodnou reakcí na vašeho bratra 

je pouze VÍTĚZSTVÍ. Vděčnost mu náleží jak za jeho láskyplné 

myšlenky, tak za jeho prosby o pomoc, neboť obojí je schopno 

vnést lásku do VAŠEHO vědomí, pokud je vnímáte opravdově. A 

VŠECHNY vaše pocity napětí pocházejí z vašich pokusů NEudělat 

právě toto. 

Jak jednoduchý je tedy Boží plán spásy.Na skutečnost existuje 

pouze JEDNA odpověď, protože skutečnost nevyvolává žádný 

konflikt. Existuje jen JEDEN Učitel reality, který rozumí tomu, co 

JE. On nemění svůj názor na skutečnost, protože SKUTEČNOST se 

nemění. Ačkoli VAŠE výklady reality jsou ve vašem rozpolceném 

stavu nesmyslné, Jeho zůstávají důsledně pravdivé. Dává vám je, 

protože jsou PRO vás. Nesnažte se "pomáhat" bratrovi SVÝM 

způsobem, protože si sami nemůžete pomoci. Ale vyslyšte jeho 

volání o Boží pomoc a poznáte svou VLASTNÍ potřebu Otce. Vaše

 výklady na vašich bratra potřebu je

 tvůj výklad tvé potřeby. Dáváním pomoci o ni žádáš, a pokud 

vnímáš jen jednu potřebu u sebe, BUDEŠ uzdraven. Poznáte totiž 

Boží odpověď takovou, jakou ji chcete mít, a pokud ji chcete v 

pravdě, bude skutečně vaše. Každá prosba, na kterou odpovíte ve 

jménu Krista, přibližuje vzpomínku na vašeho Otce k VAŠEMU 

vědomí. Kvůli SVÉ potřebě tedy vyslyš každé volání. 

o pomoc jako takovou, aby Bůh mohl odpovědět VÁM. 

Budete-li stále důsledněji uplatňovat výklad reakcí druhých, 

který podává Duch svatý, budete si stále více uvědomovat, že 

JEHO kritéria platí i pro vás. K úniku před strachem totiž nestačí 

jen UZNAT strach, i když toto uznání je nezbytné k prokázání 

potřeby úniku. Duch svatý jej musí ještě PŘEVÉST na pravdu. 

Kdybyste se strachem zůstali, poté co jste ho rozpoznali, udělali 

byste krok OD reality, nikoli K ní. Přesto jsme opakovaně 

zdůrazňovali potřebu rozpoznat strach a čelit mu BEZ přetvářky 

jako zásadní krok při odbourávání ega. Zvažte, jak dobře vám pak 

poslouží výklad motivů druhých ze strany Ducha svatého. 

Když vás naučil přijímat u druhých jen láskyplné myšlenky a 
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považovat vše ostatní za žádost o pomoc, naučil vás, že STRACH je 

žádostí o pomoc.To je to, co skutečně znamená jeho rozpoznání. 

Pokud ho neochráníte, ON si ho vyloží jinak. to je pro vás nejvyšší 

hodnota, když se naučíte vnímat útok jako volání o lásku. jistě jsme 

se naučili, že strach a útok jsou nevyhnutelně spojeny. Pokud 

POUZE útok vyvolává strach a pokud útok vnímáte jako volání o 

pomoc, kterým JE, MUSÍ vám svitnout nereálnost strachu. Strach 

totiž JE voláním po lásce, v nevědomém uznání toho, co bylo 

odepřeno. 

 
MECHANISMUS ZÁZRAKŮ 

Strach je příznakem vašeho hlubokého pocitu ztráty. Pokud se při 

jeho vnímání u druhých naučíte ztrátu PŘEDSTAVIT, základní 

PŘÍČINA strachu je odstraněna. Tím se učíte, že strach ve vás 

neexistuje, protože máte SOBĚ prostředky k jeho odstranění a 

prokázali jste to tím, že jste je DÁVALI. Strach a láska jsou jediné 

emoce, kterých jste schopni. Jeden z nich je falešný, neboť vznikl 

z popírání, a popírání závisí na skutečné víře v to, co je popíráno, 

pro jeho VLASTNÍ existenci. 

Správným výkladem strachu JAKO POZITIVNÍHO 

POTVRZENÍ ZÁKLADNÍHO VĚDOMÍ, KTERÉ ZASTÍRÁ, 

podkopáváte jeho vnímanou užitečnost tím, že ho činíte 

zbytečným. Obrany, které vůbec nefungují, jsou AUTOMATICKY 

vyřazeny. Pokud to, co strach skrývá, povýšíte na JASNOU, 

NEZÁVISLOU PŘEDPOKLADATELNOST, strach 

ztrácí smysl. Popřeli jste její schopnost skrývat lásku, což byl její 

jediný účel.Maska, kterou jste si přes tvář lásky nakreslili, zmizela. 

Chcete-li se podívat na lásku, která JE skutečností světa, jak 

byste mohli udělat něco lepšího, než v každé obraně proti ní 

rozpoznat skrytý apel PRO ni? A jak bys mohl lépe poznat její 

skutečnost, než když na výzvu k ní odpovíš tím, že ji DÁŠ? Výklad 

strachu Duchem svatým jej ROZLIŠUJE, neboť vědomí pravdy 

nelze popřít. tak Duch svatý nahrazuje strach láskou a převádí 

omyl na pravdu. A tak se od Něho naučíš, jak nahradit sen o 

odloučení skutečností jednoty. Neboť odloučení je pouze 

POPÍRÁNÍM jednoty a správně vyložené svědčí o vašem věčném 

poznání, že jednota je pravdivá. 

Zázraky jsou pouze převedením popírání do pravdy. Pokud milovat 
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sebe sama je uzdravit se, ti, kteří jsou nemocní, se NEMILUJÍ. Proto 

žádají o lásku, která by je uzdravila, ale kterou sami sobě odpírají. 

Kdyby znali pravdu o sobě, nemohli by BÝT nemocní. Úkolem 

zázračného pracovníka se tak stává POPÍRAT PRAVDU. Nemocní 

se musí uzdravit SOBĚ, protože pravda je v nich. Když ji však 

OBJEVIL, musí do jejich mysli zazářit světlo v JINÉ mysli, protože 

toto světlo JE jejich. 

Světlo v nich svítí stejně jasně BEZ ohledu na hustotu mlhy, 

která je zakrývá. Pokud mlze nedáte žádnou moc, která by světlo 

zastírala, pak ji NEMÁ, protože má moc jen proto, že jí ji dal Boží 

Syn. On SÁM musí tuto moc odebrat, přičemž nezapomínejte, že 

VŠECHNA moc je od Boha. TO SI MŮŽETE PAMATOVAT PRO 

CELÉ SYNOVSTVÍ. Nedovolte svému bratrovi, aby si nevzpomněl, 

neboť jeho zapomnětlivost je VAŠE. Ale VAŠE vzpomínání je 

JEHO, neboť Bůh nemůže být vzpomínán sám. TO JE TO, NA CO 

JSTE ZAPOMNĚLI. Vnímat uzdravení svého bratra jako uzdravení 

sebe sama je tedy způsob, jak pamatovat na Boha. S NÍM jste totiž 

zapomněli na své bratry a Boží odpověď na vaše zapomínání je jen 

cestou k tomu, abyste si vzpomněli. 

Vnímejte v nemoci jen další výzvu k lásce a nabídněte svému 

bratrovi to, o čem se domnívá, že sám nemůže nabídnout. Ať už je 

nemoc jakákoli, existuje jen JEDEN lék.Budete uzdraveni, když se 

UZDRAVÍTE, protože vnímat v nemoci volání po zdraví znamená 

rozpoznat v nenávisti volání po lásce. A dát bratrovi to, po čem 

OPRAVDU touží, znamená nabídnout to sám sobě, neboť tvůj Otec 

si přeje, abys poznal svého bratra JAKO sebe. Odpovězte na JEHO 

volání po lásce a VAŠE bude vyslyšeno. Uzdravení je Kristova 

láska k Otci a k NĚMU SAMÉMU. 

Vzpomeňte si, co jsme řekli o děsivých vjemech malých dětí, 

které je děsí, protože jim nerozumějí. Pokud požádají o osvícení a 

PŘIJMOU ho, jejich strachy zmizí, ale pokud budou své noční 

můry SKRÝVAT, budou si je uchovávat. Nejistému dítěti je snadné 

pomoci, protože si uvědomuje, že neví, co jeho vjemy znamenají, 

vy však věříte, že to VÍTE. Dětičky, schováváte si hlavy pod 

těžkými přikrývkami, které jste si na sebe navlékly. Schováváte 

své 
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noční můry v temnotě své vlastní jistoty a odmítáte otevřít oči a 

podívat se na ně. 

Nenechávejme si noční můry, protože nejsou vhodnou obětí 

pro Krista, a proto nejsou vhodným darem ani pro tebe.Sundej 

pokrývku a podívej se, čeho se bojíš. Děsit vás bude pouze 

PŘEDSTAVA, protože skutečnost nicoty nemůže BÝT děsivá. 

Neodkládejme to, neboť váš sen o nenávisti vás nenechá bez 

pomoci, a pomoc je zde. Naučte se být klidní uprostřed vřavy, 

neboť klid je koncem sváru a to je cesta k míru. Dívejte se zpříma 

na každý obraz, který povstane, aby vás zdržel, neboť cíl je 

nevyhnutelný, protože je věčný. Cíl lásky je pouze vaším právem a 

patří vám PŘES vaše preference. 

STÁLE CHCEŠ TO, CO BŮH CHCE, a žádná noční můra 

nemůže porazit Boží dítě v jeho záměru. Váš záměr vám byl totiž 

dán Bohem a vy jej musíte uskutečnit PROTO, že je to Jeho vůle. 

Probuďte se a vzpomeňte si na svůj záměr, neboť je to VAŠE 

VŮLE. To, co bylo pro vás splněno, MUSÍ být vaše. Nedovolte, 

aby vaše nenávist stála v cestě lásce, neboť NIC nemůže odolat 

lásce Krista k Jeho Otci nebo lásce Jeho Otce k Němu. 

Ještě chvíli a uvidíte mě, protože se neskrývám proto, že se 

skrýváte vy. Probudím vás stejně jistě, jako jsem probudil sám sebe, 

neboť jsem se probudil PRO vás. V MÉM vzkříšení je VAŠE 

osvobození. Naším posláním je uniknout KŘIŽOVÁNÍ, nikoliv 

vykoupení. Důvěřujte v mou pomoc, neboť jsem nekráčel sám a 

budu kráčet s vámi, jako náš Otec kráčel se mnou. Nevěděli jste, 

že jsem s Ním kráčel v pokoji? A neznamená to, že pokoj jde s 

NÁMI na cestě? 

V dokonalé lásce není strach. My vám pouze zdokonalujeme 

to, co je již dokonalé ve vás. Nebojíte se NEZNÁMÉHO, ale 

ZNÁMÉHO. Neselžete ve svém poslání, protože já jsem ve svém 

neselhal. Dejte mi jen trochu důvěry ve jménu ÚPLNÉ důvěry, 

kterou mám ve vás, a snadno společně dosáhneme cíle 

dokonalosti. Neboť dokonalost JE a nelze ji popřít. Popřít popření 

dokonalosti není tak obtížné jako popřít pravdu, a tomu, čeho 

můžeme společně dosáhnout, MUSÍŠ věřit, když to VIDÍŠ jako 

dosažené. 

Vy, kteří jste se snažili vyhnat lásku, jste neuspěli, ale vy, 

kteří jste se rozhodli vyhnat strach, uspějete.Pán je s vámi, ale... 
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Nevíte o tom.Váš Vykupitel však žije a zůstává ve vás v pokoji, z 

něhož byl stvořen.Nevyměnili byste toto vědomí za vědomí svého 

strachu? Až strach překonáme, ne tím, že ho budeme skrývat, ne 

tím, že ho budeme minimalizovat, ne tím, že budeme jakkoli 

popírat jeho plný význam, TOHLE skutečně uvidíte. Překážku 

skutečného vidění nemůžete odložit, aniž byste se na ni podívali, 

protože odložit znamená soudit PROTI. Budete-li se dívat, Duch 

Svatý bude soudit a bude soudit pravdivě. On nemůže rozzářit to, 

co VY necháváte skryté, protože jste Mu to nenabídli a On vám to 

nemůže vzít. 

Proto se pouštíme do organizovaného, dobře strukturovaného 

a pečlivě naplánovaného programu, jehož cílem je naučit se, jak 

Duchu svatému nabídnout vše, co NECHCETE. On ví, co s tím má 

dělat. vy NEvíte, jak použít to, co ví On. cokoli, co je mu zjeveno a 

není od Boha, je pryč. vy to však musíte zjevit SOBĚ v dokonalé 

ochotě, protože jinak vám Jeho poznání zůstane k ničemu. Jistě ti 

nezklame, protože pomoc je Jeho JEDINÝM cílem. Nemáš snad 

větší důvod bát se světa, jak jej vnímáš TY, než se podívat na 

příčinu strachu a navždy ji nechat odejít? 

 

INVESTICE DO REALITY 

Jednou jsem se vás zeptal, jestli jste ochotni prodat všechno, co 

máte, a dát to chudým a následovat mě.Myslel jsem to takto: 

Kdybyste neměli žádné investice do ničeho na tomto světě, mohli 

byste učit chudé, kde je jejich poklad. Chudí jsou pouze ti, kteří 

špatně investovali, a ti jsou opravdu chudí! Protože jsou v nouzi, je ti 

dáno, abys jim pomohl, protože TY jsi mezi nimi. Uvažte, jak 

dokonale by se vám dostalo poučení, kdybyste nebyli ochotni sdílet 

jejich chudobu. Vždyť chudoba je nedostatek a nedostatek je jen 

JEDEN, protože je jen JEDNA potřeba. 

Předpokládejme, že bratr trvá na tom, abyste udělali něco, o 

čem si myslíte, že nechcete.Už to, že na tom trvá, by vám mělo 

napovědět, že věří, že v tom spočívá spása. Pokud trváte na 

odmítnutí a zažijete rychlou reakci odporu, věříte, že VAŠE spasení 

spočívá v tom, že to neuděláte. děláte tedy stejný omyl jako on a 

jeho omyl se stává skutečností pro vás oba. Naléhání znamená 

investici, a to, do čeho investujete, je VŽDY 
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souvisí s vaší představou spásy. Otázka je vždy dvojí: zaprvé, CO 

má být spaseno, a zadruhé, JAK může být spaseno? 

Kdykoli se na bratra rozzlobíte, ať už z jakéhokoli důvodu, 

věříte, že EGO má být zachráněno a že má být zachráněno 

ÚTOKEM. Pokud útočí ON, souhlasíte s tímto přesvědčením, a 

pokud útočíTE VY, posilujete ho. PAMATUJTE, ŽE TI, KDO 

ÚTOČÍ, JSOU CHUDÍ. Jejich chudoba si žádá dary, NE další 

zbídačování. vy, kteří byste jim mohli pomoci, jistě jednáte 

destruktivně, pokud jejich chudobu přijímáte jako SVOU. 

Kdybyste neinvestovali jako ONI, nikdy by vás nenapadlo přehlížet 

jejich nouzi. 

Uvědomte si, NA ČEM NEZÁLEŽÍ, a pokud vás bratři 

požádají o něco "nehorázného", udělejte to proto, že na tom 

nezáleží. Odmítněte a váš odpor potvrdí, že vám na tom záleží. Jste 

to tedy pouze VY, kdo učinil žádost pobuřující, neboť po vás nelze 

nic chtít a každá žádost bratra je pro vás. proč byste trvali na tom, 

že ho ODMÍTNETE? Vždyť tak činit znamená popírat sám sebe a 

ochuzovat oba. ON žádá o spasení, stejně jako TY. Chudoba je od 

ega a NIKDY od Boha. Žádný "pobuřující" požadavek nemůže být 

vznesen vůči tomu, kdo uznává, co je cenné, a nechce přijmout nic 

jiného. 

Spása se týká mysli a dosahuje se jí skrze mír.To je JEDINÁ 

věc, kterou lze spasit, a JEDINÝ způsob, jak ji spasit. Jakákoli jiná 

odpověď než láska pramení ze zmatku ohledně toho, "co" a "jak" 

je spasení, a to je JEDINÁ odpověď. Nikdy to neztrácejte ze zřetele 

a nikdy si nedovolte ani na okamžik uvěřit, že existuje jiná 

odpověď. Určitě se totiž zařadíte mezi chudáky, kteří nechápou, že 

přebývají v hojnosti a že přišla spása. 

Ztotožnit se s egem znamená útočit na sebe a UDĚLAT ze sebe 

chudáka. Proto se každý, kdo se ztotožňuje s egem, cítí ochuzen. 

To, co pak prožívá, je deprese nebo hněv, ale to, co UDĚLAL, je, že 

vyměnil sebelásku za sebenenávist, čímž se sám sobě STRAŠÍ. 

NEDOKÁŽE si to uvědomit. I když si úzkost plně uvědomuje, 

nevnímá její zdroj jako svou vlastní IDENTIFIKACI EGA a VŽDY 

se ji snaží řešit nějakou šílenou "domluvou" se světem. Vždycky 



264 

11 BOŽÍ PLÁN SPÁSY 
 

 

 

 

vnímá tento svět jako MIMO sebe, protože to je pro jeho 

přizpůsobení zásadní. Neuvědomuje si, že tento svět vytváří, 

protože mimo něj žádný svět NEEXISTUJE. 

Pokud jsou skutečností světa pouze milující myšlenky Božího 

Syna, pak skutečný svět MUSÍ být v jeho mysli. I jeho šílené 

myšlenky musí být v jeho mysli, ale vnitřní konflikt takového 

rozsahu nemůže tolerovat. Rozpolcená mysl JE ohrožena a 

poznání, že v sobě zahrnuje zcela protichůdné myšlenky, JE 

nesnesitelné. Proto mysl promítá rozpolcenost, NE skutečnost. Vše, 

co vnímáte jako vnější svět, je pouze vaše snaha udržet si 

identifikaci ega, neboť každý věří, že identifikace je spása. Přesto 

se zamyslete nad tím, co se stalo, neboť myšlenky mají pro 

myslitele DŮSLEDKY. 

Jste v ROZPORU se světem, jak ho vnímáte, protože si myslíte, 

že je vůči vám nepřátelský. Je to nutný důsledek toho, co jste 

udělali.Promítli jste navenek to, co JE antagonistické vůči tomu, co je 

uvnitř, a proto byste to MUSELI takto vnímat. Proto si musíte 

uvědomit, že vaše nenávist je VE vaší mysli, a ne mimo ni, než se 

jí zbavíte; a proto se jí musíte zbavit, NEŽ budete moci vnímat svět 

takový, jaký skutečně je. 

Kdysi jsme říkali, že Bůh tak miloval svět, že ho dal svému 

jednorozenému Synovi. Bůh skutečně miluje skutečný svět a ti, kdo 

vnímají JEJICH skutečnost, nemohou VIDĚT svět smrti. Smrt totiž 

NENÍ ze skutečného světa, v němž je vše věčné. Bůh vám dal 

skutečný svět výměnou za ten, který jste si vytvořili ze své 

rozdvojené mysli a který JE symbolem smrti. Kdybyste se totiž 

mohli SKUTEČNĚ oddělit od Boží mysli, MUSELI byste zemřít a 

svět, který vnímáte, JE světem oddělenosti. 

Byl jsi ochoten přijmout i smrt, abys zapřel svého Otce.Ale 

On to tak nechtěl, a proto to tak není.Stále jsi nemohl chtít proti 

Němu, a proto nemáš kontrolu nad světem, který jsi stvořil. Není 

to svět vůle, protože je řízen touhou být na rozdíl od Něho, a tato 

touha NENÍ vůle. Svět, který jste stvořili, je proto naprosto 

chaotický, řídí se svévolnými a nesmyslnými "zákony" a nemá 

ŽÁDNÝ smysl. Byl totiž vytvořen z toho, co NECHCETE, 

promítnuto z vaší mysli, protože jste se toho báli. 
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Tento svět je však pouze v mysli jeho tvůrce, spolu s jeho 

SKUTEČNOU spásou. Nevěřte, že je mimo vás, neboť jedině 

poznáním, KDE je, nad ním získáte kontrolu. Neboť nad svou 

myslí máte kontrolu, protože mysl je mechanismus rozhodování. 

Pokud uznáte, že VŠECHNY útoky, které vnímáte, jsou ve vaší vlastní 

mysli A NIKDE JINDE, konečně umístíte jejich zdroj a tam, kde 

začaly, musí také skončit. V tomtéž místě totiž spočívá i spása, 

tam, kde přebývá Kristus, je Boží oltář. 

Znesvětili jste oltář, ale NE svět. Kristus však položil smíření 

na oltář ZA vás. Přineste své vnímání světa na tento oltář, neboť je 

to oltář pravdy, tam uvidíte, jak se vaše vidění mění, a tam se 

naučíte vidět pravdivě. Z tohoto místa, kde Bůh a Jeho Syn 

přebývají v pokoji a kde jste vítáni, budete v pokoji hledět ven a 

pravdivě spatříte svět. abyste však toto místo našli, musíte se vzdát 

své investice do světa, jak jste si jej promítli VY, a dovolit Duchu 

svatému, aby vám z Božího oltáře promítl skutečný svět. 

 

HLEDÁNÍ A NALEZENÍ 

Ego si je jisté, že láska je nebezpečná, a to je vždy jeho hlavní 

učení. Nikdy ji takto nevysvětluje, naopak, každý, kdo věří, že ego je 

spása, se intenzivně zabývá hledáním lásky. ego však, ačkoli toto 

hledání velmi aktivně podporuje, klade jednu podmínku: 

NEKONEJTE. Jeho diktát lze tedy shrnout jednoduše takto: 

"Hledejte a NENALÉZEJTE." To je jediný slib, který vám ego dává 

a který také dodrží. Ego totiž jde za svým cílem s fanatickou 

neústupností a jeho testování reality, i když je značně narušené, je 

zcela důsledné. 

Pátrání, které ego podniká, je proto nevyhnutelně neúspěšné. 

A protože také učí, že je to VAŠE ztotožnění, vede vás jeho vedení 

na cestu, která musí skončit vnímanou porážkou JÁ. Ego totiž 

NEMŮŽE milovat a při svém horečném hledání lásky hledá to, co 

se BOJÍ najít. Toto hledání je nevyhnutelné, protože ego je součástí 

vaší mysli a vzhledem ke svému zdroji není zcela oddělené, jinak 

by se mu vůbec nedalo věřit. Je to totiž VAŠE mysl, která v něj 

věří a dává mu existenci. je to však také vaše mysl, která má moc 

existenci ega POPÍRAT, a vy ji 
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to jistě uděláte, až si přesně uvědomíte, jaká je cesta, na kterou vás 

ego vydává. 

Je jistě zřejmé, že nikdo nechce zjistit, co by ho naprosto 

porazilo. Protože ego není schopno milovat, bylo by v přítomnosti 

lásky naprosto neadekvátní, protože by vůbec nemohlo reagovat. 

Museli byste se vzdát vedení ega, protože by bylo zcela zřejmé, že 

vás nenaučilo vzorce reakce, které POTŘEBUJETE. Ego proto 

lásku ZKRESLÍ a naučí vás, že láska vyvolává reakce, které vás 

ego MŮŽE naučit. Řiďte se tedy jeho učením a budete lásku 

HLEDAT, ale nebudete ji POZNÁVAT. 

Uvědomujete si, že ego vás musí vydat na cestu, která nemůže 

ALE vést k pocitu marnosti a depresi? Hledat a NENALÉZT je 

sotva radostné. Je to slib, který byste chtěli dodržet? Duch svatý 

vám nabízí jiný slib, který povede k radosti. Jeho slib totiž vždy 

zní: "Hledejte a naleznete" a pod Jeho vedením nemůžete BÝT 

poraženi. Jeho je cesta k ÚSPĚCHU a cíl, který před vás postaví, 

vám DÁ. Nikdy totiž neoklame Božího Syna, kterého miluje 

Láskou Otce. 

Vydáte se na cestu, protože v tomto světě nejste doma. A 

budete hledat svůj domov, ať už víte, kde je, nebo ne. Pokud věříte, 

že je mimo vás, bude hledání marné, protože ho budete hledat tam, 

kde není.Neumíte hledat uvnitř sebe, protože nevěříte, že tam váš 

domov je.Duch Svatý to však ví ZA vás a povede vás K vašemu 

domovu, protože to je Jeho poslání. Když bude plnit SVÉ poslání, 

bude vás učit SVÉMU, protože vaše poslání je stejné jako Jeho. 

Tím, že vedete své BRATRY domů, následujete pouze Jeho. 

Pohleď na průvodce, kterého ti dal tvůj Otec, abys poznal, že 

máš věčný život. Neboť smrt není vůlí tvého Otce ani tvou vůlí, a 

cokoli je pravdivé, JE vůlí Otce.Za život neplatíš žádnou cenu, 

neboť ten ti byl dán, ale za smrt platíš cenu, a to velmi vysokou. Je-

li smrt vaším pokladem, prodáte vše ostatní, abyste si ji mohli 

koupit. A budete věřit, že jste si ji koupili, PROTOŽE jste prodali 

všechno ostatní. ale NEMŮŽETE prodat nebeské království. vaše 

dědictví se nedá ani koupit, ani získat. 
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prodáno. Nemohou existovat žádné vyděděné části Synovství, 

protože Bůh je celý a všechna jeho rozšíření jsou mu podobná. 

Usmíření nebylo cenou za naši celistvost, ale bylo cenou za 

vaše VĚDOMÍ vaší celistvosti. Neboť to, co jste se rozhodli 

"prodat", vám muselo být ponecháno, protože jste si to nemohli 

"koupit" zpět. přesto do toho musíte investovat, ne penězi, ale 

SVÝM DUCHEM. Duch je totiž vůle a vůle JE "cenou" Království. 

Vaše dědictví čeká pouze na uznání, že jste byli vykoupeni. Duch 

svatý vás vede do věčného života, ale VY se musíte vzdát své 

investice do smrti, jinak život neuvidíte, i když je všude kolem vás. 

 
UČEBNÍ PLÁN SANE  

Jen láska je silná, protože je NEDĚLITELNÁ. Silní neútočí, protože 

nevidí důvod, proč by to měli dělat. DŘÍVE, než vás napadne 

myšlenka na útok, musíte sami sebe VNÍMAT jako slabé. Protože 

jste na sebe zaútočili a věřili jste, že útok byl ÚČINNÝ, vnímáte se 

jako oslabení. Přestáváte vnímat sebe a všechny své bratry jako sobě 

rovné a považujete se za SLABŠÍ, a proto se pokoušíte "vyrovnat" 

situaci, kterou jste si sami způsobili. Použijete k tomu útok, protože 

věříte, že útok byl úspěšný v tom, že VÁS oslabil. 

Proto je pro obnovení vašeho zdravého rozumu tak důležité 

uvědomit si vlastní nezranitelnost. Pokud totiž uznáte svou 

nezranitelnost, uznáváte, že útok NEMÁ žádný účinek. Přestože 

jste zaútočili sami na sebe, a to velmi brutálně, prokážete, že se 

NIC NEZDĚLO. Útokem jste tedy NIC neudělali. Jakmile si to 

uvědomíte, nemá už útok žádný smysl, protože zjevně NEPŮSOBÍ a 

NEMŮŽE vás ochránit. přesto má uznání vaší nezranitelnosti větší 

než negativní hodnotu. Pokud vás útoky na sebe sama 

NEOSLABILY, JSTE STÁLE SILNÍ. Nemáte proto potřebu 

"vyrovnávat" situaci, abyste si upevnili svou sílu. 

Nikdy si neuvědomíte naprostou zbytečnost útoku, POUZE když 

uznáte, že váš útok na VÁS SAMÉ neměl žádné účinky. Druzí totiž 

na útok reagují, pokud ho vnímají, a pokud se snažíte útočit na NĚ, 

nebudete schopni se vyhnout tomu, abyste si to vyložili jako re- 
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vymáhání. Jediným místem, kde můžete zrušit veškeré opětovné 

vynucování, jste vy sami. Neboť VY jste vždy prvním bodem 

vašeho útoku, a pokud TO nikdy nebylo, NEMÁ to žádné 

následky. 

Láska Ducha Svatého je vaší silou, protože ta vaše je 

rozpolcená, a proto není skutečná.Nemohli byste věřit své vlastní 

lásce, když jste na ni zaútočili. S rozpolcenou myslí se nemůžete 

učit o dokonalé lásce, protože rozpolcená mysl se sama UČÍ 

špatně. Snažili jste se, aby rozdělení bylo věčné, protože jste si 

chtěli zachovat vlastnosti stvoření se svým vlastním OBSAHEM. 

stvoření však není z vás a chudí žáci potřebují zvláštní učení. Máte 

handicap v učení v pravém slova smyslu. 

Některé oblasti vašich schopností učení jsou natolik oslabené, že 

můžete pokročit pouze pod stálým a jasným vedením učitele, který 

dokáže PŘENOSIT vaše omezené zdroje. On se STANE vaším 

zdrojem, protože sami se učit NEMŮŽETE. Situace učení, do které 

jste se sami dostali, JE nemožná a v této situaci jednoznačně 

potřebujete speciálního Učitele a speciální učební plán. Špatní žáci 

nejsou dobrou volbou pro učitele, a to ani pro sebe, ani pro nikoho 

jiného. těžko byste se na NĚ obrátili, aby vytvořili osnovy, pomocí 

nichž by se mohli Vymanit ze svých omezení. Kdyby chápali, co je 

mimo ně, nebyli by postižení. 

Neznáte význam lásky, a to je váš handicap. Nesnažte se učit 

sami sebe tomu, čemu nerozumíte, a nesnažte se stanovit cíle 

učebních osnov tam, kde ty vaše zjevně selhaly. VAŠÍM učebním 

cílem bylo NEUČIT SE, a to NEMŮŽE vést k úspěšnému učení. 

nemůžete přenášet to, co jste se nenaučili, a narušení schopnosti 

zobecňovat je zásadním selháním v učení. zeptali byste se těch, 

kteří se NEUČILI, k čemu jsou učební pomůcky? NEVĚDÍ TO. 

Kdyby totiž dokázali pomůcky správně interpretovat, učili by se z 

nich. 

Řekli jsme, že pravidlo ega zní: "Hledej a NEnajdi." Přeloženo 

do školní terminologie je to totéž, jako kdybychom řekli: "Snaž se 

učit, ale NEuspěj". Výsledek tohoto kurikulárního cíle je zřejmý. 

Každá legitimní učební pomůcka, každá skutečná instrukce a 

každý rozumný návod k učení BUDE ZNEUŽIT. Všechny totiž 

slouží k usnadnění učení, které tento podivný učební plán 
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cíl je PROTI. Pokud se snažíte naučit, jak se NEučit, a používáte cíl 

výuky k tomu, aby se ZNEUŽÍVALA, co můžete očekávat jiného 

než zmatek? Učební plán nedává smysl. 

Tento druh "učení" natolik oslabil vaši mysl, že NEMŮŽETE 

milovat, protože učební plán, který jste si zvolili, je PROTI lásce a 

rovná se kurzu, jak na sebe útočit.Nezbytným doplňkem tohoto 

hlavního cíle učebního plánu je naučit se, jak NEpřekonat rozkol, 

který tento cíl učinil uvěřitelným. A vy ho překonat NEMŮŽETE, 

protože veškeré VAŠE učení je na jeho PŘEKONÁNÍ. Přesto vaše 

vůle mluví proti vašemu učení, stejně jako vaše učení mluví proti 

vaší vůli, a tak bojujete PROTI učení a uspějete, neboť to JE vaše 

vůle. Zatím si však ani neuvědomujete, že existuje něco, co se 

chcete naučit, a že se to můžete naučit, protože to JE vaše vůle. 

Vy, kteří jste se snažili naučit to, co NECHCETE, byste měli 

vzít rozum do hrsti, protože ačkoli učební plán, který jste si 

stanovili, je vskutku deprimující, je pouze směšný, pokud se na něj 

podíváte. Je snad MOŽNÉ, že způsob, jak dosáhnout cíle, je 

NEdosáhnout ho? Rezignujte TEĎ na roli svých vlastních učitelů. 

TAKOVÁ rezignace NEvede k depresi. Je pouze výsledkem 

poctivého zhodnocení toho, co jste sami učili, a výsledků učení, 

které z toho vyplývají. Za vhodných podmínek učení, které si 

nemůžete zajistit ani pochopit, se z vás stanou vynikající žáci A 

učitelé. Ale zatím tomu tak není a nebude, dokud se celá situace 

učení, jak jste ji nastavili VY, nezmění. 

Správně pochopený potenciál učení je neomezený, protože vás 

vede k Bohu. Cestu k Němu můžete UČIT A učit se jí, pokud 

budete následovat Učitele, který ji zná, a Jeho učební plán pro její 

učení. Učební plán je naprosto jednoznačný, protože cíl NENÍ 

rozdělen a prostředky a cíl jsou v ÚPLNÉM souladu. Stačí, když 

nabídneš JEDNODUCHOU POZORNOST. Vše ostatní vám bude 

DÁNO. Je to totiž VAŠE vůle učit se správně a nic nemůže 

odporovat vůli Božího Syna. Jeho učení je stejně neomezené jako 

ON sám. 

 

VIZE KRISTA 

Ego se vás snaží naučit, jak získat celý svět a ztratit ho. 
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Duch svatý učí, že svou duši NEMŮŽEŠ ztratit a že na světě není 

žádný zisk, protože SÁM O SOBĚ nic nepřináší.Investovat do 

něčeho, co nepřináší zisk, znamená ochudit se, a to je vysoká režie. 

Nejenže investice nepřináší žádný zisk, ale náklady pro VÁS jsou 

obrovské. Tato investice vás totiž stojí realitu světa tím, že popírá 

VAŠI realitu, a nic vám za to nedává. Svou Duši NEMŮŽETE 

prodat, ale můžete prodat své VĚDOMÍ o ní. svou Duši nemůžete 

vnímat, ale nebudete ji VĚDĚT, dokud budete vnímat cokoli 

JINÉHO jako cennějšího. 

Duch svatý je vaše síla, protože nevnímá nic jiného než vaši 

duši jako vás. Je si dokonale vědom toho, že vy sami sebe 

NEZNÁTE, a dokonale ví, jak vás naučit, co jste. PROTOŽE vás 

miluje, rád vás naučí tomu, co miluje, neboť se o to chce podělit. 

Stále na vás pamatuje a nemůže vám dovolit, abyste zapomněli na 

svou hodnotu. Otec mu totiž nikdy nepřestane připomínat svého 

Syna a On nikdy nepřestane připomínat svého Syna Otci. Bůh je 

ve vaší paměti DÍKY NĚMU. Rozhodli jste se zapomenout na 

svého Otce, ale nechtěli jste tak učinit, a proto se můžete 

rozhodnout jinak. Stejně jako to bylo MOJE rozhodnutí, je to i 

VAŠE rozhodnutí. 

Svět nechcete. Jediné, co v něm má hodnotu, je jakákoli jeho 

část, na kterou se díváte s láskou. To mu dává jedinou realitu, 

kterou kdy bude mít. Jeho hodnota NENÍ v něm samém, ale vaše JE 

ve vás. Stejně jako hodnota sebe sama pochází ze sebevnímání, tak 

i VNÍMÁNÍ hodnoty sebe sama pochází z projekce láskyplných 

myšlenek směrem ven. Učiňte svět skutečným pro SEBE, neboť 

skutečný svět je darem Ducha Svatého, a proto vám PATŘÍ. 

Náprava je určena všem, kteří nevidí. Otevřít oči slepým je 

posláním Ducha svatého, protože ví, že neztratili zrak, ale pouze 

spí. Chtěl by je probudit ze spánku zapomnění k Božímu 

rozpomínání. Kristovy oči jsou otevřené a On se s láskou podívá 

na vše, co vidíte, pokud přijmete jeho vidění za své. 

Duch svatý uchovává Kristovu vizi pro každého spícího 

Božího syna. V jeho očích je Boží Syn dokonalý a touží se s vámi 

o svou vizi podělit. Ukáže vám skutečný svět, protože Bůh vám 

dal nebe. Skrze Něho váš Otec volá svého Syna, aby si vzpomněl. 

probuzení Jeho Syna začíná jeho investicí do. 
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skutečný svět, a tím se naučí znovu investovat do SEBE. Neboť 

skutečnost je jedno s Otcem A Synem a Duch svatý žehná 

skutečnému světu v jejich jménu. 

Až uvidíte tento skutečný svět, což se jistě stane, budete si na 

nás pamatovat. Musíte však poznat cenu spánku a ODMÍTNOUT ji 

zaplatit. Teprve pak se rozhodnete probudit. A pak se vám 

skutečný svět vynoří před očima, protože Kristus nikdy nespal. 

Čeká, až ho uvidíte, protože vás nikdy neztratil ze zřetele. Tiše se 

dívá na skutečný svět, o který by se s vámi rád podělil, protože ví o 

Otcově lásce k němu. A protože to ví, dal by vám to, co je vaše. V 

dokonalém pokoji na tebe čeká u oltáře svého Otce a v tichém 

světle požehnání Ducha Svatého ti podává Otcovu Lásku. Duch 

Svatý totiž každého dovede domů k jeho Otci, kde na něj čeká 

Kristus jako jeho Já. 

Každé Boží dítě je jedno v Kristu, neboť jeho bytí je v Kristu, 

jako je Kristovo bytí v Bohu. Kristova láska k vám je Jeho láskou 

k Otci, kterou zná, protože zná Otcovu lásku k Němu. když vás 

Duch svatý konečně přivede ke Kristu na oltář Jeho Otce, vnímání 

splyne s poznáním, protože vnímání se stalo tak svatým, že jeho 

přenos do svatosti je jen jeho přirozeným pokračováním. Láska se 

přenáší do lásky bez jakéhokoli zásahu, neboť situace jsou totožné. 

Jak vnímáte stále více společných prvků ve VŠECH situacích, 

přenos vašeho vzdělání pod vedením Ducha Svatého se zvyšuje a 

zobecňuje. Postupně se ho naučíte aplikovat na všechny a všechno, 

protože jeho použitelnost JE univerzální. Když se to podaří, 

vnímání a poznání se natolik sblíží, že sdílí sjednocení Božích 

zákonů. 

To, co je jedno, nelze vnímat jako oddělené, a popření 

oddělenosti JE znovunastolení poznání. Na Božím oltáři se svaté 

vnímání Božího Syna osvítí natolik, že do něj proudí světlo, a 

Duch Božího Syna zazáří v Mysli Otce a stane se s Ní Jedním. 

velmi jemně Bůh září na Sebe, miluje prodloužení Sebe, kterým je 

Jeho Syn. svět nemá žádný účel, protože splývá s Božím Účelem. 

Skutečný svět totiž tiše vklouzl do nebe, kde v něm vždy bylo vše 

věčné. tam se vykupitel a vykoupení spojují v dokonalé lásce k 

Bohu a k sobě navzájem. Nebe je váš domov a 



11 BOŽÍ PLÁN SPÁSY 

272 

 

 

 

 

je v Bohu, musí být i v tobě. 

 
PRŮVODCE PRO ZÁZRAKY 

Zázraky ukazují, že k učení došlo pod správným vedením, protože 

učení je neviditelné a to, co se naučíme, poznáme pouze podle 

VÝSLEDKŮ. Jeho zobecnění se projevuje tím, že ho používáte v 

dalších a dalších situacích. to, že jste se naučili, že v zázracích není 

žádné pořadí obtížnosti, poznáte, když je použijete ve VŠECH 

situacích. neexistuje situace, na kterou by se zázraky nevztahovaly, 

a tím, že je použijete ve všech situacích, získáte skutečný svět. V 

tomto svatém vnímání se totiž stanete celistvými a Usmíření bude 

vyzařovat z VAŠEHO přijetí pro VÁS samotné na každého, koho 

vám Duch svatý pošle k požehnání. V každém Božím dítěti 

spočívá Jeho požehnání a ve VAŠEM požehnání Božím dětem 

spočívá Jeho požehnání pro VÁS. 

Každý člověk na světě se musí podílet na vykoupení světa, 

aby poznal, že svět BYL vykoupen. Neviditelné nevidíte, ale když 

vidíte jeho účinky, VÍTE, že musí existovat. Tím, že vnímáte, co 

DĚLÁ, poznáváte jeho bytí. A tím, CO dělá, poznáváte, co JE. své 

schopnosti nevidíte, ale získáváte důvěru v jejich existenci, protože 

vám umožňují ČINIT. A VÝSLEDKY svých činů MŮŽETE vidět. 

Duch svatý je neviditelný, ale můžete vidět VÝSLEDKY jeho 

přítomnosti a skrze ně se dozvíte, že je zde.To, co vám umožňuje 

dělat, zjevně NENÍ z tohoto světa, protože zázraky porušují 

všechny zákony reality, jak je tento svět posuzuje. Každý zákon 

času a prostoru, velikosti a hmotnosti, předvídání a kontroly je 

překonán, neboť to, co vám Duch Svatý umožňuje dělat, je zjevně 

mimo VŠECHNY tyto zákony. Vnímáním Jeho výsledků 

pochopíte, KDE musí být, a konečně POZNÁTE, čím je. 

Ducha svatého nevidíte, ale můžete vidět jeho projevy. A 

pokud to neuděláte, neuvědomíte si, že tam je. Zázraky jsou Jeho 

svědky a vypovídají o Jeho přítomnosti. To, co nemůžete vidět, se 

pro vás stává skutečností pouze prostřednictvím svědků, kteří za to 

mluví. Můžete si totiž být VĚDOMI toho, co nevidíte, a může se to 

pro vás stát přesvědčivě skutečným, protože se jeho přítomnost 

projevuje skrze vás. Dělejte práci Ducha svatého, protože vy 
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PODÍLÍ SE na jeho funkci. Jako je vaší funkcí v nebi stvoření, tak 

je vaší funkcí na zemi uzdravování. Bůh s vámi sdílí svou funkci v 

nebi a Duch svatý s vámi sdílí svou funkci na zemi. 

Dokud se domníváte, že máte dvě funkce, tak dlouho budete 

potřebovat nápravu. Toto přesvědčení je totiž ZNIČENÍM míru, 

cílem, který je v přímém rozporu se záměrem Ducha 

Svatého.Vidíte to, co OČEKÁVÁTE, a očekáváte to, co 

POŽADUJETE.Vaše vnímání je výsledkem vašeho pozvání, které k 

vám přichází tak, jak jste pro něj poslali.Čí projevy byste viděli? O 

čí přítomnosti byste byli přesvědčeni? Vždyť uvěříte v to, co 

MANIFESTUJETE, a jak se díváte ven, tak uvidíte dovnitř. ve vaší 

mysli jsou dva způsoby pohledu na svět a vaše vnímání bude 

odrážet vedení, které jste si vybrali. 

Jsem projevem Ducha svatého, a až mě uvidíte, bude to proto, 

že jste ho pozvali. On vám totiž pošle své svědky, pokud na ně jen 

pohlédnete. Vždy pamatujte, že vidíte to, co hledáte, neboť to, co 

hledáte, NAJDETE. Ego najde to, co hledá, a POUZE to. Nenajde 

lásku, protože to NENÍ to, co hledá." Přesto hledání a nalézání je 

totéž, a pokud hledáte dva cíle, najdete je, ale NEZJISTÍTE NIC. 

Budete si totiž myslet, že jsou stejné, protože CHCETE obojí. Mysl 

vždy usiluje o integraci, a pokud je rozpolcená a chce rozpolcenost 

UDRŽET, bude se domnívat, že má jeden cíl tím, že ho VYTVOŘÍ. 

Již dříve jsme řekli, že záleží na vás, CO budete promítat, ale 

nezáleží na vás, ZDE budete promítat, protože promítání je zákon 

mysli. Vnímání JE projekce a vy se díváte dovnitř, DŘÍVE než ven. 

Když se díváte dovnitř, vybíráte si průvodce viděním a POTÉ se 

díváte ven a spatříte jeho svědky. Proto nacházíte to, co hledáte. 

To, co chcete SOBĚ, projevíte projekcí a přijmete to ZE světa, 

protože jste to tam vložili tím, že jste to chtěli. 

Když si myslíte, že si promítáte to, co nechcete, je to stále 

proto, že to chcete.To vede přímo k disociaci, protože to 

představuje přijetí dvou cílů, z nichž každý je vnímán na RŮZNÉM 

místě, oddělený od sebe PROTO, že jste si ho vytvořili 

odlišný.Mysl pak vidí rozdělený svět VENKU sebe, ale ne U 

SEBE.To jí dává iluzi integrity a umožňuje jí to. 
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věřit, že sleduje jediný cíl. Dokud vnímáte svět jako rozpolcený, 

nejste uzdraveni. Být uzdraven totiž znamená sledovat jeden cíl, 

protože jste PŘIJALI pouze jeden a CHCETE jen jeden. 

Když chcete POUZE lásku, nic jiného neuvidíte. 

Rozporuplnost svědků, které vnímáte, je pouze odrazem vašich 

protichůdných pozvání.Podívali jste se na svou mysl a přijali jste 

tam protiklad, protože jste ho tam VYHLEDÁVALI. Nevěřte však 

potom, že svědkové opozice jsou pravdiví, neboť svědčí pouze o 

VAŠEM rozhodnutí o realitě a vracejí vám poselství, které jste jim 

DALI. Láska se pozná podle svých poslů. Pokud lásku projevíte, její 

poslové k vám přijdou, protože jste je POZVALI. 

Moc rozhodování je jedinou svobodou, která vám jako 

vězňům tohoto světa zbývá. MŮŽETE SE ROZHODNOUT, ŽE TO 

UVIDÍTE SPRÁVNĚ. To, co jste si z něj udělali, NENÍ jeho realita, 

neboť jeho realitou je pouze to, co jste mu DALI. Nikomu a 

ničemu nemůžete ve skutečnosti dát nic jiného než lásku, ani od 

nich nemůžete ve skutečnosti nic jiného PŘIJMOUT. Pokud si 

myslíte, že jste dostali něco jiného, je to proto, že jste se podívali 

do svého nitra a mysleli jste si, že vidíte sílu dát něco jiného VE 

SVÉM nitru. Teprve toto rozhodnutí rozhodlo o tom, co jste našli, 

neboť to bylo rozhodnutí o tom, co jste VYHLEDÁVALI. 

Bojíš se mě, protože jsi nahlédl do svého nitra a bojíš se toho, co 

jsi viděl.Přesto jsi nemohl vidět skutečnost, protože skutečnost tvé 

mysli je nejkrásnější z Božích výtvorů. Pochází pouze od Boha a 

její síla a velikost vám mohla přinést mír pouze tehdy, kdybyste se 

na ni opravdu DÍVALI. Pokud se bojíte, je to proto, že jste viděli 

něco, CO TAM NENÍ. přesto jste na stejném místě mohli 

pohlédnout na mě a na všechny své bratry, v dokonalém bezpečí 

Mysli, která nás stvořila. Jsme tam totiž v míru Otce, který si přeje 

promítat svůj mír skrze VÁS. 

Když přijmete své poslání PROJEKTOVAT mír, naleznete ho, 

protože když ho budete MANIFESTOVAT, uvidíte ho. Obklopí vás 

jeho svatí svědkové, protože jste je VYZVALI a oni k vám přijdou. 

Slyšel jsem tvé volání a odpověděl jsem na něj, ale ty na mne 

nepohlédneš a neuslyšíš odpověď, kterou jsi hledal. Je to proto, že o 

to zatím POUZE nestojíte. Jak se však pro vás budu stávat 

skutečnějším, poznáte, že POUZE to chcete. 
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A když se podíváš do mého nitra, uvidíš mě a společně se 

podíváme na svět, jak ho Bůh stvořil.Kristovýma očima existuje a 

lze vidět POUZE skutečný svět. Jak se rozhodnete, tak uvidíte. A 

vše, co uvidíte, je jen svědectvím vašeho rozhodnutí. 

Až se podíváte do svého nitra a uvidíte mě, bude to proto, že 

jste se rozhodli projevit pravdu. A když ji projevíte, uvidíte ji jak 

vně, tak uvnitř, protože ji uvidíte vně PROTO, že jste ji nejprve 

viděli uvnitř. Vše, co spatříte vně, je soudem toho, co jste spatřili 

uvnitř. Pokud je to VÁŠ úsudek, bude nesprávný, protože úsudek 

není vaší funkcí. Pokud je to úsudek Ducha Svatého, bude 

správný, protože úsudek JE Jeho funkcí.Jeho funkci sdílíte pouze 

tím, že posuzujete jako On a nevyhrazujete si žádný úsudek. Vy 

totiž budete soudit PROTI sobě, ale ON bude soudit ZA vás. 

Pamatuj tedy, že kdykoli se podíváš ven a reaguješ nepříznivě 

na to, co vidíš, odsoudil jsi sám sebe jako nehodného a odsoudil ses 

k smrti. Trest smrti je konečným cílem ega, neboť je plně 

přesvědčeno, že jste zločinec, který si zaslouží smrt, stejně jako Bůh 

ví, že si zasloužíte život. Trest smrti nikdy neopustí mysl ega, 

protože ten si pro vás nakonec vždycky vyhradí. chce vás zabít jako 

konečný výraz svého citu k vám, a proto vás nechá žít, ale čekat na 

smrt. Bude vás trápit, dokud budete žít, ale jeho nenávist se 

nenaplní, dokud nezemřete. Vaše zničení je totiž jediným cílem, k 

němuž směřuje, a jediným cílem, s nímž bude spokojen. 

Ego není zrádcem Boha, vůči němuž je zrada nemožná, ale JE 

zrádcem vás, kteří věříte, že jste zrádci vůči svému Otci.Proto je 

NEZÁVAZNOST viny podstatnou součástí učení Ducha svatého. 

Dokud se totiž cítíte vinni, nasloucháte hlasu ega, které vám říká, 

že jste BYLI zrádní vůči Bohu, a proto si zasloužíte smrt. Budete si 

myslet, že smrt přichází od Boha a NE od ega, protože tím, že si 

pletete sami sebe s egem, věříte, že VY chcete smrt. A před tím, co 

chcete, vás Bůh NEZACHRAŇUJE. 

Až budete v pokušení podlehnout touze po smrti, 

VZPOMÍNEJTE SI, ŽE JSEM NEUMŘEL.Uvědomíte si, že je to 

pravda, když se podíváte do svého nitra a uvidíte mě. Překonal 

bych smrt 
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jen pro sebe? A byl by mi věčný život dán od Otce, kdyby ho nedal 

i tobě? Když se naučíš zjevovat MĚ, nikdy neuvidíš smrt. Neboť 

budeš pohlížet na to, co je bez smrti, ve SOBĚ, a když budeš hledět 

na svět, který NEMŮŽE zemřít, uvidíš jen to, co je věčné. 

 
REALITA A VYKOUPENÍ 

Opravdu věříte, že můžete zabít Božího Syna? Otec svého Syna 

bezpečně ukryl v sobě a drží ho daleko od vašich destruktivních 

myšlenek, ale VY kvůli nim neznáte ani Otce, ani Syna. každý den, 

každou hodinu a každou minutu útočíte na skutečný svět, a přesto 

se divíte, že ho nevidíte. Pokud hledáte lásku, abyste na ni útočili, 

NIKDY ji nenajdete. Pokud je totiž láska sdílením, jak ji můžete 

najít jinak než skrze SÁM SEBE? Nabídněte ji a ona k vám přijde, 

protože je přitahována sama sebou. Nabídněte však útok a zůstane 

skryta, protože může žít pouze v míru. 

Boží Syn je v bezpečí stejně jako jeho Otec, protože Syn zná 

Otcovu ochranu a NEMŮŽE se bát. Láska jeho Otce ho drží v 

dokonalém pokoji a nic nepotřebuje, o nic nežádá, přesto je daleko 

od vás, jejichž Já je, neboť jste se rozhodli na něj zaútočit a on vám 

zmizel z očí do svého Otce. On se nezměnil, ale vy ano. Neboť 

rozpolcená mysl a všechna její díla nebyla stvořena Otcem a 

nemohla žít v jeho poznání. 

Když jsi zviditelnil to, co NENÍ pravda, stalo se neviditelným 

to, co JE pravda.Přesto to nemůže být neviditelné samo o sobě, 

protože Duch svatý to vidí naprosto jasně. Je to pro vás neviditelné, 

protože se díváte na něco JINÉHO. o tom, co je viditelné a co 

neviditelné, však nerozhodujete o nic víc, než o tom, co je 

skutečnost. To, co je vidět, vidí DUCH SVATÝ. definice reality je 

Boží, nikoli vaše. ON ji stvořil a ON ví, co to je. Vy, kteří jste 

věděli, jste zapomněli, a pokud by vám On nedal způsob, jak si 

vzpomenout, odsoudili byste se k zapomnění. 

Díky lásce svého Otce na Něj NIKDY nezapomenete, protože 

nikdo nemůže zapomenout to, co mu Bůh sám vložil do 

paměti.Můžete to ZAPÍRAT, ale nemůžete to ZTRATIT.Hlas vám 

odpoví na každou otázku, kterou si položíte, a Vize vám opraví 

vnímání všeho, co vidíte. Neboť to, co jsi učinil neviditelným, je 

JEDINÁ pravda, a to, co jsi učinil neviditelným. 
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jste neslyšeli, je JEDINÁ odpověď. Bůh by vás rád znovu spojil se 

sebou samým a neopustil vás ve vaší zdánlivé nouzi. čekáte jen na 

Něho a nevíte o tom. jeho vzpomínka však září ve vašich myslích 

a nemůže být vymazána. Není více minulostí než budoucností, je 

navždy. 

Stačí, když o tuto vzpomínku požádáte, a vzpomenete si. Boží 

vzpomínka však nemůže zazářit v mysli, která ji učinila 

neviditelnou a chce ji tak udržet. Vzpomínka na Boha totiž může 

svítit pouze v mysli, která si vzpomínat přeje a která se vzdala 

šílené touhy ovládat realitu. Vy, kteří nedokážete ovládat ani sami 

sebe, byste těžko měli usilovat o ovládání vesmíru. Podívejte se 

však na to, co jste z něj udělali, a radujte se, že tomu tak není. 

Synu Boží, nespokoj se s ničím! Co není skutečné, nemůže být 

viditelné a NEMÁ žádnou hodnotu. Bůh nemohl svému Synovi 

nabídnout to, co nemá žádnou hodnotu, ani to jeho Syn nemohl 

přijmout. Byl jsi vykoupen v okamžiku, kdy sis myslel, že jsi Ho 

opustil. 

Vše, co jsi stvořil, nikdy nebylo a je neviditelné, protože to 

Duch svatý nevidí. To, co vidí, však můžeš spatřit ty a skrze Jeho 

vidění je tvé vnímání uzdraveno.Neviditelné jsi učinil jedinou 

pravdou, kterou tento svět má. Nic si nevážíš, nic jsi nehledal a nic 

jsi NENAŠEL. Tím, že jste z ničeho učinili skutečnost, jste ji 

VIDĚLI. ALE NENÍ TO TAM. A Kristus je pro vás neviditelný díky 

tomu, co jste učinili viditelným pro VÁS. Přesto nezáleží na tom, 

jak velkou vzdálenost jste se snažili vložit mezi své vědomí a 

pravdu. Boží Syn MŮŽE být viděn, protože jeho vidění je sdílené. 

Duch Svatý se na něj dívá a nevidí ve VÁS nic jiného. to, co je pro 

vás neviditelné, je v Jeho očích dokonalé a zahrnuje VŠECHNO. 

Pamatuje na tebe, protože nezapomněl na Otce. 

Pohlédl jsi na neskutečné a našel jsi zoufalství.Ale co jiného 

bys mohl najít, kdybys hledal neskutečné? Neskutečný svět JE věcí 

zoufalství, protože nikdy nemůže být. A vy, kteří sdílíte Boží bytí s 

Ním, byste nikdy nemohli být spokojeni bez skutečnosti. to, co 

vám Bůh nedal, nad vámi nemá žádnou moc a přitažlivost lásky pro 

lásku zůstává neodolatelná. Neboť úkolem lásky je sjednocovat 

všechny věci k sobě a udržovat všechny věci pohromadě tím, že 

rozšiřuje svou celistvost. 

Skutečný svět vám byl darován Bohem s láskou výměnou za 
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svět, který jste stvořili a který vidíte. Ale vezměte si ho z 

Kristových rukou a podívejte se na něj. Jeho skutečnost učiní vše 

ostatní neviditelným, neboť pohled na něj je CELKOVÝM 

vnímáním. A když se na něj podíváte, vzpomenete si, že to tak 

bylo vždycky. Nicota se stane neviditelnou, neboť konečně uvidíte 

pravdivě. Vykoupené vnímání se snadno promění v poznání, neboť 

POUZE vnímání je schopno omylu a vnímání nikdy nebylo. Bylo-li 

napraveno, uvolní místo poznání, které je navždy JEDINOU 

skutečností. Usmíření je jen cestou zpět k tomu, co nikdy nebylo 

ztraceno. váš Otec nemohl přestat milovat svého Syna. 

 
BEZÚHONNOST A NEZRANITELNOST. 

Kdybyste se necítili vinni, NEMOHLI byste útočit, protože 

odsouzení je kořenem útoku. Je to odsouzení jedné mysli druhou 

jako NEZASLOUŽENÉ lásky a ZASLOUŽENÉ trestu. V tom však 

spočívá rozkol. Mysl, která soudí, totiž vnímá sama sebe jako 

ODDĚLENOU od souzené mysli a věří, že potrestáním druhé mysli 

ONA unikne trestu. To vše je jen klamná snaha mysli popřít sebe 

sama a uniknout trestu odepření. Není to snaha ZRUŠIT popírání, ale 

UDRŽET SE ho. Je to totiž vina, která vám zastínila Otce, a je to 

vina, která vás dohání k šílenství. 

Přijetí viny do mysli Božího Syna bylo začátkem odloučení, 

stejně jako přijetí Usmíření je jeho koncem. Svět, který vidíte, je 

bludným systémem těch, kteří zešíleli vinou. Pozorně se na tento 

svět podívejte a pochopíte, že tomu tak je. Tento svět je totiž 

symbolem trestu a všechny zákony, kterými se zdánlivě řídí, jsou 

zákony smrti. Děti se do něj rodí skrze bolest a v bolesti. Jejich 

růst provází utrpení a učí se smutku, odloučení a smrti. Jejich mysl 

je uvězněna v mozku a její síly upadají, pokud je jejich tělo 

zraněno. Zdá se, že milují, a přesto opouštějí a jsou opuštěny. Zdá 

se, že ztrácejí to, co milují, což je možná nejšílenější víra ze všech. 

A jejich těla chřadnou a lapají po dechu, jsou uložena do země a 

zdá se, že už jich není. Nejednoho z nich ale napadlo, že Bůh je 

krutý. 

Kdyby tohle BYL skutečný svět, Bůh by byl krutý. Žádný otec 

by totiž nemohl vystavit své děti této ceně za spasení a... 
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BÝT milující. LÁSKA NEZABÍJÍ, ABY ZACHRÁNILA. Kdyby to 

dělala, útok by byl spásou, a to je výklad EGA, NE Boha. Jen svět 

viny to může vyžadovat, protože jen viník si to může 

PŘEDSTAVIT. adamův "hřích" by se nikoho z vás nemohl dotknout, 

kdybyste nevěřili, že to byl OTEC, kdo ho vyhnal z ráje. V této víře 

se totiž ztratilo poznání Otce, protože tomu MOHLI uvěřit jen ti, 

kdo mu NEVĚŘÍ. 

Tento svět JE obrazem ukřižování Božího Syna.A dokud si 

neuvědomíte, že Boží Syn nemůže být ukřižován, uvidíte tento 

svět.Ale neuvědomíte si to, dokud nepřijmete věčnou skutečnost, 

že Boží Syn NENÍ VINEN. Zaslouží si pouze lásku, protože dal pouze 

lásku. Nemůže BÝT odsouzen, protože nikdy neodsoudil. Usmíření 

je poslední lekcí, kterou potřebuje, protože ho učí, že když nikdy 

nezhřešil, nepotřebuje spasení. 

Už dávno jsme řekli, že Duch svatý sdílí cíl všech dobrých 

učitelů, jejichž konečným cílem je učinit se zbytečnými tím, že 

naučí své žáky všemu, co vědí.Duch svatý chce JEN to, protože 

sdílí Otcovu lásku k jeho Synovi, chce odstranit z jeho mysli 

VŠECHNY viny, aby mohl v pokoji vzpomínat na svého Otce. 

Pokoj a vina jsou totiž protikladné a na Otce lze vzpomínat POUZE 

v pokoji. Láska a vina nemohou existovat vedle sebe a přijmout 

jedno znamená popřít druhé. Vina skrývá Krista před tvým zrakem, 

neboť je popřením bezúhonnosti Božího Syna. 

V tomto podivném světě, který jste stvořili, Boží Syn zhřešil. 

Jak jsi ho tedy mohl VIDĚT? Tím, že jste ho učinili neviditelným, 

povstal svět odplaty v černém mraku viny, který jste přijali a je 

vám drahý. Kristova bezúhonnost je totiž důkazem, že ego nikdy 

nebylo a nemůže být. bez viny ego NEMÁ život a Boží Syn JE bez 

viny. Když se na sebe díváte a poctivě posuzujete, co děláte, jak 

jste o to byli požádáni, můžete být v pokušení přemýšlet o tom, jak 

MŮŽETE být bez viny. uvažte však toto: 

Nejste bez viny v čase, ale ve VĚČNOSTI. V minulosti jste 

"zhřešili", ale žádná minulost neexistuje. Vždy nemá žádný směr. 

Čas se zdánlivě ubírá jedním směrem, ale až dojdete na jeho 

konec, sroluje se jako dlouhý koberec, který se rozprostřel podél 

minulosti za vámi a zmizí. Dokud věříte, že Syn Boží je vinen. 
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půjdeš po tomto koberci a budeš věřit, že vede ke smrti. A cesta se 

vám bude zdát dlouhá, krutá a nesmyslná, protože taková je. 

Cesta, na kterou se vydal Boží Syn, je vskutku bláznivá, ale 

cesta, na kterou ho vydává jeho Otec, je cestou osvobození a 

radosti. Otec NENÍ krutý a Jeho Syn si NEMŮŽE ublížit. odplata, 

které se bojí a kterou VIDÍ, se ho nikdy nedotkne, protože i když v 

ni věří, Duch svatý VÍ, že není pravdivá. duch svatý stojí na KONCI 

času, kde musíte být vy, protože On je s vámi. VŽDY zrušil vše, co 

je nehodné Božího Syna, neboť takové bylo jeho poslání, které mu 

dal Bůh. A co Bůh dává, to VŽDY bylo. 

Uvidíte mě, když se dozvíte, že Boží Syn je bez viny. Vždy 

hledal svou bezúhonnost a NAŠEL ji. Každý totiž hledá únik z vězení, 

které si sám vytvořil, a cesta k nalezení osvobození mu není 

odepřena. Tím, že je v něm, ji nalezl. KDY ji najde, je jen otázkou 

času, a čas je jen iluze. Boží Syn je totiž bez viny TEĎ a jas jeho 

čistoty září v Boží mysli navždy nedotčen. Boží Syn bude VŽDY 

takový, jaký byl stvořen. Zapřete SVŮJ svět a nesuďte ho, neboť 

jeho věčná bezúhonnost je v Mysli jeho Otce a chrání ho navždy. 

Když přijmete Usmíření za sebe, uvědomíte si, že Boží Syn 

NENÍ vinen. A POUZE tehdy, když se na něj budete dívat jako na 

člověka bez viny, můžete pochopit jeho jednotu. Myšlenka viny 

totiž přináší víru v odsouzení jednoho druhým a namísto jednoty 

projektuje oddělenost. Odsuzovat můžeš pouze SÁM sebe, a tím 

nemůžeš poznat, že jsi Boží Syn. popíráš podmínku jeho bytí, 

kterou je jeho dokonalá bezúhonnost. Z Lásky byl stvořen a v 

Lásce přebývá. Dobrota a milosrdenství ho vždy provázely, neboť 

vždy rozšiřoval Lásku svého Otce. 

Když vnímáte svaté společníky, kteří cestují s vámi, 

uvědomíte si, že to NENÍ cesta, ale pouze probuzení.Boží Syn, 

který nespí, zachoval víru se svým Otcem PRO vás. Neexistuje 

žádná cesta, po níž by bylo třeba cestovat, ani žádný čas, který by 

bylo třeba projít. Bůh totiž na svého Syna nečeká v čase, protože 

navždy nechce být bez něj. A tak tomu bylo vždycky. Dovolte, aby 

svatost Božího Syna rozptýlila mrak viny, který zatemňuje vaši 

mysl, a přijetím jeho 
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čistotu jako svou, naučte se od něj, že je vaše. 

Jste nezranitelní, PROTOŽE jste bez viny.Minulost si můžete 

udržet POUZE prostřednictvím viny. Vina totiž zakládá, že budete 

potrestáni za to, co jste udělali, a závisí tak na jednorozměrném 

čase, který postupuje z minulosti do budoucnosti. Nikdo, kdo tomu 

věří, nemůže pochopit, co znamená VŽDY. A proto vás vina MUSÍ 

připravit o ocenění věčnosti. Jste nesmrtelní PROTO, že jste věční, 

a vždy MUSÍTE být teď. Vina je tedy způsob, jak ve vaší mysli 

udržet minulost a budoucnost, abyste zajistili kontinuitu ega. 

Pokud totiž to, co bylo, BUDE potrestáno, je kontinuita ega 

zaručena. Zárukou vaší kontinuity je však Bůh, nikoli ego. A 

nesmrtelnost je opakem času, neboť čas pomíjí, zatímco 

nesmrtelnost je stálá. 

Přijetí Usmíření vás učí, co je nesmrtelnost, protože přijetím 

své bezúhonnosti se učíte, že minulost nikdy nebyla, a budoucnost je 

tedy zbytečná.Budoucnost je v čase vždy spojena s vykoupením a 

JEN vina může vyvolat pocit POTŘEBY vykoupení.Přijetí 

bezúhonnosti Božího Syna jako VAŠE je tedy Boží způsob, jak vám 

připomenout svého Syna a to, čím je v pravdě. Bůh totiž svého 

Syna nikdy neodsoudil, a protože je bez viny, JE věčný. 

Vinu nemůžete rozptýlit tím, že ji učiníte skutečnou a POTÉ ji 

odčiníte.To je plán ega, který nabízí místo toho, aby ji rozptýlilo.Ego 

věří v odčinění prostřednictvím ÚTOKU, protože je plně oddáno 

šílené představě, že útok JE spasení. A vy, kteří si ceníte viny, 

tomu musíte také věřit, protože jak jinak než ztotožněním se s egem 

byste si mohli udržet to, co nechcete? 

Ego vás učí útočit na sebe, PROTOŽE jste vinni, a to musí vinu 

ZVÝŠIT, protože vina je výsledkem útoku. Podle učení ega tedy 

před vinou NENÍ úniku. Útok totiž činí vinu skutečnou, a pokud je 

skutečná, NENÍ způsob, jak ji překonat. duch svatý ji rozptyluje 

jednoduše tím, že si klidně uvědomuje, že nikdy nebyla. Když 

pohlíží na Božího Syna bez viny, VÍ, že je to pravda. A protože je 

to pravda pro tebe, NEMŮŽEŠ útočit sám na sebe, protože bez viny 

je útok nemožný. ty tedy JSI spasen, protože Boží Syn je bez viny. a 

protože jsi zcela čistý, jsi nezranitelný. 
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Problém viny 

 
Konečným účelem projekce, jak ji používá ego, je VŽDY zbavit se 

pocitu viny.Ego se však charakteristicky pokouší zbavit se pocitu 

viny pouze ze SVÉHO pohledu, protože i když si ego chce pocit 

viny ponechat, pro VÁS je to nepřijatelné, protože pocit viny stojí v 

cestě vašemu vzpomínání na Boha, jehož přitažlivost je tak silná, 

že mu NEMŮŽETE odolat. V této otázce tedy dochází k 

nejhlubšímu rozkolu ze všech, protože pokud si chcete ponechat 

vinu, jak na tom trvá ego, NEMŮŽETE BÝT SOBĚ. Pouze tím, že 

vás ego přesvědčí, že JSTE to vy, vás může přimět k tomu, abyste 

si vinu promítali, a tím ji ve své mysli UDRŽET. 

Přesto si uvědomte, jak podivným řešením je uspořádání ega. 

projekt viny, abyste se jí zbavili, ale ve skutečnosti ji pouze 

skrýváte. Pocity viny skutečně zažíváte, ale netušíte proč. Naopak 

si je spojujete s podivným souborem ideálů ega, o nichž ego tvrdí, 

že jste selhali. nemáte však ani tušení, že tím, že vnímáte Syna 

Božího jako viníka, selháváte. V domnění, že už nejste sami sebou, 

si neuvědomujete, že selháváte SOBĚ. 

 
UKŘIŽOVÁNÍ PODLE VINY 

Nejtemnější z vašich skrytých úhelných kamenů drží vaši víru ve 

vinu mimo vaše vědomí. V tomto temném a skrytém místě se totiž 

skrývá vědomí, že jste zradili Božího Syna tím, že jste ho 

odsoudili k smrti. Ani netušíte, že tato vražedná, ale šílená 

myšlenka se tam skrývá, protože ničivé nutkání ega je tak 
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UKŘIŽOVÁNÍ VINOU 

 
 

než ukřižování Božího Syna ji může nakonec uspokojit. Neví, kdo 

je Boží Syn, protože je slepá. Ať však kdekoli spatří nevinnost, bude 

se ji snažit zničit, protože se bojí. 

Většina podivného chování ega je přímo spojena s jeho 

definicí viny.Pro ego jsou NEVINNÍ VINNÍ. Ti, kdo neútočí, jsou 

jeho "nepřáteli", protože tím, že si neváží jeho výkladu spásy, jsou 

ve skvělé pozici, aby ho nechali jít. přiblížili se k nejtemnějšímu a 

nejhlubšímu základnímu kameni v základech ega, a zatímco ego 

dokáže odolat vašemu zpochybňování všeho ostatního, toto jediné 

tajemství střeží svým životem, protože jeho existence závisí na tom, 

zda toto tajemství udrží. Právě na toto tajemství tedy musíme 

klidně pohlédnout, neboť ego vás před pravdou neochrání a v JEJÍ 

přítomnosti se ego rozptýlí. 

V klidném světle pravdy si uvědomme, že věříte, že jste 

ukřižovali Božího Syna.Toto "strašné" tajemství jste si nepřiznali, 

protože si ho stále přejete ukřižovat, kdybyste ho mohli 

NAJÍT.Přání vám ho však skrylo, protože se ho velmi bojíte, a vy 

se ho bojíte najít.Toto přání zabít SEBE jste vyřešili tím, že 

NEVÍTE, kdo jste, a ztotožňujete se s něčím JINÝM. Slepě a 

nevybíravě jste si promítli vinu, ale NEodhalili jste její zdroj. Ego 

vás totiž CHCE zabít, a pokud se s ním ztotožňujete, musíte věřit, 

že JEHO cílem je VY. 

Kdysi jsme řekli, že ukřižování je symbolem ega. Když bylo 

konfrontováno se skutečnou nevinností Božího Syna, pokusilo se 

ho zabít a jako důvod uvedlo, že nevinnost je pro Boha rouhavá. 

pro ego je EGO bohem a nevinnost MUSÍ být interpretována jako 

konečná vina, která plně ospravedlňuje vraždu. Zatím nechápete, 

že veškerý váš strach z tohoto jednání nakonec pramení z tohoto 

výkladu, ale pokud se zamyslíte nad svými reakcemi na něj, budete 

stále více přesvědčeni, že tomu tak je. 

Tento kurz výslovně uvádí, že jeho cílem je pro vás štěstí a 

mír.Přesto se ho BOJÍTE.Bylo vám opakovaně řečeno, že vás 

osvobodí, ale vy reagujete, jako by vás chtěl uvěznit. Většinou ji 

odmítáte, ale myšlenkový systém EGO neodmítáte. jeho výsledky jste 

VIDĚLI, a proto jste se rozhodli, že ho budete muset opustit. 
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Stále v něj nevěříte.Musíte tedy věřit, že tím, že se kurz 

NENAUČÍTE, se chráníte. A neuvědomujete si, že chránit vás 

MŮŽE pouze vaše bezúhonnost. 

Usmíření bylo vždy vykládáno jako osvobození od viny, a to 

je správné, pokud je chápáno. Ale i když jsem to vykládal PRO 

vás, odmítali jste to a NEPŘIJALI jste to pro sebe. Poznali jste 

marnost ega a jeho obětí, ale přestože ego nechcete, na alternativu 

nepohlížíte s radostí. BOJÍTE se vykoupení a věříte, že vás zabije. 

Nenechte se mýlit hloubkou svého strachu. Věříte totiž, že se v 

přítomnosti pravdy obrátíte proti sobě a zničíte se. 

Děti, tak to není.Vaše "provinilé tajemství" není nic, a pokud ho 

jen vynesete na světlo, Světlo ho rozptýlí. A pak mezi vámi a 

vzpomínkou na vašeho Otce nezůstane žádný temný mrak, neboť 

budete vzpomínat na jeho Syna bez viny, který nezemřel, protože 

je nesmrtelný. A uvidíte, že jste byli vykoupeni S Ním a nikdy jste 

od Něho nebyli odděleni. V tomto pochopení spočívá vaše 

rozpomínání, neboť je to poznání lásky BEZ strachu. Při vašem 

příchodu domů bude v nebi velká radost a ta radost bude VAŠE. 

Neboť vykoupený syn člověka JE bez viny Synem Božím a jeho 

poznání JE vaším vykoupením. 

 

STRACH Z VYKOUPENÍ  

Možná si říkáte, proč je tak důležité, abyste se podívali na svou 

nenávist a uvědomili si její plný rozsah.Možná si také myslíte, že 

pro Ducha svatého by bylo snadné vám ji ukázat a rozptýlit, aniž 

byste si ji museli sami uvědomovat. Je tu však ještě jedna 

komplikace, kterou jste mezi sebe a Usmíření vložili a kterou si 

zatím neuvědomujete. Řekli jsme, že nikdo nebude počítat se 

strachem, pokud si ho UZNÁ. ve svém neuspořádaném stavu se 

však strachu NEBOJÍTE. nemáte ho rádi, ale není to vaše touha 

útočit, co vás OPRAVDU děsí. nejste vážně znepokojeni svým 

nepřátelstvím. Skrýváte ji, protože se VÍCE bojíte toho, co zakrývá. 

Mohli byste se beze strachu podívat i na nejtemnější úhelný 

kámen ega, kdybyste nevěřili, že BEZ ega jste. 
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bys v sobě našel něco, čeho se bojíš ještě víc.NEbojíš se 

ukřižování. Váš skutečný strach je z VYKOUPENÍ. Pod temným 

základem ega se skrývá vzpomínka na Boha a právě z TOHO máte 

skutečný strach. Tato vzpomínka by vás totiž OKAMŽITĚ vrátila 

na vaše správné místo, a právě toto místo jste se snažili opustit. 

Váš strach z útoku není ničím ve srovnání s vaším strachem z 

lásky.Byli byste ochotni pohlédnout i na své divoké přání zabít 

Božího Syna, kdybyste nevěřili, že vás to zachrání před láskou. 

Toto přání totiž ZPŮSOBILO odloučení. Chránili jste ho, protože 

jste nechtěli, aby se odloučení vyléčilo, a uvědomujete si, že 

kdybyste ODSTRANILI temný mrak, který ho zastírá, vaše láska k 

Otci by vás pobídla, abyste odpověděli na jeho volání a skočili do 

nebe. věříte, že útok je záchranou, která vám v tom zabrání. Neboť 

ještě hlouběji než základy ega a mnohem silněji, než kdy bude, je 

vaše intenzivní a spalující láska k Bohu a Jeho k vám. To je to, co 

skutečně chcete skrýt. 

Upřímně řečeno, není pro vás těžší říct "miluji" než 

"nenávidím"? Lásku si spojujete se slabostí a nenávist se silou a 

vaše vlastní SKUTEČNÁ síla se vám jeví jako vaše skutečná 

SLABOST. Nedokázali byste totiž ovládnout svou radostnou reakci 

na volání lásky, kdybyste ho uslyšeli, a celý svět, o kterém si 

myslíte, že ho ovládáte, by zmizel. duch svatý tedy jako by útočil 

na vaši pevnost, protože byste Boha vyloučili, a on nechce být 

vyloučen. 

Celý svůj šílený systém víry jste si vybudovali proto, že si 

myslíte, že byste byli v Boží přítomnosti bezmocní a že byste se 

před Jeho Láskou uchránili, protože si myslíte, že by vás rozdrtila 

do nicoty.Bojíte se, že by vás smetla od sebe a učinila z vás 

maličké. Domníváte se totiž, že velikost spočívá ve vzdoru a že 

útok je velikost. myslíte si, že jste vytvořili svět, který by Bůh 

zničil; a tím, že Ho milujete, což DĚLÁTE, byste tento svět 

odhodili, což BYSTE CHTĚLI. proto jste použili svět, abyste zakryli 

svou lásku, a čím hlouběji se noříte do černé tmy základů ega, tím 

blíže se dostáváte k Lásce, která je tam ukryta. A PRÁVĚ TO VÁS 

DĚSÍ. 

Můžete přijmout šílenství, protože jste ho stvořili, ale 

nemůžete přijmout lásku, protože jste ji NEVYTVOŘILI. 
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ukřižování než Boží synové při vykoupení. Vaše INDIVIDUÁLNÍ 

smrt je totiž cennější než vaše živá jednota a to, co je vám DÁNO, 

není tak drahé jako to, co jste vytvořili VY. bojíte se více Boha než 

ega a láska nemůže vstoupit tam, kde není vítána. Nenávist však 

může, neboť vstupuje ze SVÉ vůle a o tu vaši se nestará. 

Důvodem, proč se musíte dívat na své bludy a neskrývat je, je 

to, že NEJSOU založeny na vlastních základech. Ve skrytu se tak 

jeví, a proto se zdá, že se udržují samy. To je základní iluze, na níž 

spočívají. Neboť POD nimi a skryté tak dlouho, dokud jsou skryté, 

je milující mysl, která si MYSLÍ, že je vytvořila v hněvu. a bolest v 

této mysli je tak zjevná, když je odhalena, že nelze popřít její potřebu 

uzdravení. Žádné triky a hry, které jí nabízíte, ji nemohou vyléčit, 

neboť zde je SKUTEČNÉ ukřižování Božího Syna. 

A přesto NENÍ ukřižován. Zde je jeho bolest i uzdravení, 

protože vize Ducha svatého je milosrdná a jeho lék je rychlý. 

Neskrývejte utrpení před jeho zrakem, ale s radostí mu ho 

přinášejte. Položte před Jeho věčný rozum VŠECHNA svá zranění 

a DOVOLTE Mu, aby vás uzdravil. Nenechávejte před Jeho světlem 

skryté žádné místo bolesti a pečlivě prohledejte svou mysl, abyste 

neodhalili žádné myšlenky, které byste se mohli bát odhalit. On 

totiž uzdraví každou malou myšlenku, kterou jste si nechali, aby 

vás zraňovala, a očistí ji od její malosti a navrátí jí Boží velikost. 

Pod vaší velkolepostí, která je vám tak drahá, se skrývá skutečné 

volání o pomoc. Voláte totiž o lásku ke svému Otci, tak jako vás 

váš Otec volá k sobě. Na tom místě, které jste ukryli, se chcete 

spojit pouze s Otcem, v láskyplné vzpomínce na Něho. Toto místo 

pravdy naleznete tak, jak ho vidíte u svých bratří, neboť ačkoli se 

možná klamou, stejně jako vy touží po vznešenosti, která je v nich. 

A když ji vnímáte, přivítáte ji a bude VAŠE. Neboť vznešenost je 

PRÁVO Božího Syna a ŽÁDNÉ iluze ho nemohou uspokojit ani 

zachránit před tím, čím JE. Pouze jeho láska je skutečná a on se 

spokojí POUZE se svou skutečností. 

Zachraň ho od jeho iluzí, abys mohl přijmout velikost svého 

Otce v pokoji a radosti. Nikoho však nezbavujte své lásky, jinak 

budete ve své mysli skrývat temné místo, kde Duch svatý není 

vítán. A ty sám se vymaníš z Jeho vlivu. 
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uzdravující sílu, protože pokud nenabídnete úplnou lásku, 

nebudete zcela uzdraveni. Uzdravení musí být stejně úplné jako 

strach, protože láska nemůže vstoupit tam, kde je jediné místo 

strachu, které by ji zkalilo. 

Vy, kteří dáváte přednost výjimečnosti před zdravým 

rozumem, jste ho nemohli získat ani při smyslech.Byli jste v klidu, 

dokud jste nepožádali o zvláštní přízeň. A Bůh vám ji neposkytl, 

neboť tato žádost Mu byla cizí a vy jste o ni nemohli žádat Otce, 

který skutečně miloval svého Syna. Proto jste z Něho udělali 

nemilujícího otce a požadovali jste od Něho to, co mohl dát jen 

takový otec. A pokoj Božího Syna byl narušen, protože už 

nerozuměl svému Otci. Bál se toho, co si vytvořil, ale ještě více se 

bál svého SKUTEČNÉHO otce, když napadl svou vlastní slavnou 

rovnost s Ním. 

V pokoji nic nepotřeboval a o nic nežádal. Ve válce požadoval 

všechno a nic nenašel. Jak by totiž mohla něžnost lásky odpovědět 

na jeho požadavky JINAK než tím, že v míru odejde a vrátí se k 

Otci? Kdyby Syn nechtěl zůstat v míru, nemohl by zůstat vůbec. 

Zatemněná mysl totiž nemůže žít ve světle a musí hledat místo 

temnoty, kde by mohla věřit, že je tam, kde není. To Bůh 

nedopustil. Vy jste však POŽADOVALI, aby se to stalo, a proto jste 

věřili, že tomu tak je. 

"Vyčlenit" znamená "učinit osamělým", a tedy osamělým. Bůh 

vám to neudělal. Mohl vás vyčlenit, když věděl, že váš pokoj 

spočívá v jeho jednotě? Odmítl ti pouze tvou žádost o bolest, 

neboť utrpení není jeho dílem. Když vám stvoření dal, nemohl vám 

je vzít. Mohl by pouze odpovědět na tvou šílenou žádost rozumnou 

odpovědí, která by s tebou zůstala ve tvém šílenství. Jeho odpověď 

je totiž referenčním bodem ZA hranicemi iluzí, z něhož se na ně 

můžeš ohlédnout a VIDĚT je jako šílené. Ale hledejte TOTO místo 

a najdete ho, neboť láska je ve vás a dovede vás tam. 

 

DOBA HOJENÍ A  

A nyní by vám měl být zřejmý důvod, proč se tohoto kurzu bojíte. 

Bylo vám totiž řečeno, že vaší funkcí na tomto světě je léčit a vaší 

funkcí v nebi je tvořit. Ego vás učí, že vaší funkcí na Zemi je 

ničení a že na světě nemáte vůbec žádnou funkci. 
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Nebe. Chtělo by vás zde zničit a pohřbít a nezanechat vám žádné 

dědictví kromě prachu, z něhož si myslí, že jste byli stvořeni. 

Dokud je s vámi přiměřeně spokojeno, jak zní jeho úvaha, nabízí 

vám zapomnění. když se stane otevřeně divokým, nabízí vám peklo. 

Ale ani zapomnění, ani peklo pro vás nejsou tak nepřijatelné 

jako nebe. Vaše definice nebe totiž JE peklo a zapomnění a 

skutečné nebe je podle vás největší hrozbou, kterou můžete zažít. 

Neboť peklo a zapomnění jsou představy, které jste si VY 

vymysleli, a vy se snažíte dokázat jejich reálnost, abyste potvrdili 

SVOJI. Pokud je zpochybňována JEJICH realita, věříte, že VAŠE je. 

Věříte totiž, že ÚTOK je vaše realita a že vaše zničení je konečným 

důkazem toho, že jste měli pravdu. 

Nebylo by za daných okolností žádoucí, abyste se mýlili, i 

když jste se mýlili? I když by se snad dalo tvrdit, že smrt 

naznačuje, že život BYL, nikdo by netvrdil, že dokazuje, že život 

JE. Dokonce i minulý život, který by smrt mohla naznačovat, by 

mohl být marný jen tehdy, kdyby k němu muselo dojít a 

POTŘEBOVALO by to dokázat, že byl. Zpochybňujete nebe, ale 

nezpochybňujete TO. mohli byste se uzdravit a být uzdraveni, 

kdybyste to ZPOCHYBŇOVALI. A i když neznáte nebe, nemohlo 

by být žádanější než smrt? Ve svém zpochybňování jste stejně 

selektivní jako ve svém vnímání. Otevřená mysl je upřímnější než 

toto. 

Ego má velmi podivnou představu o čase a právě u této 

představy by mohlo začít vaše tázání. Ego investuje velké 

prostředky do minulosti a nakonec věří, že minulost je JEDINÝM 

aspektem času, který má smysl. jistě si vzpomínáte, že jsme řekli, 

že jeho důraz na vinu mu umožňuje zajistit si kontinuitu tím, že 

budoucnost se podobá minulosti, a tím se vyhýbá přítomnosti. 

Představou PLATBY za minulost v budoucnosti se minulost stává 

DETERMINANTEM budoucnosti, čímž je činí kontinuálními BEZ 

intervenující přítomnosti. Ego totiž používá přítomnost POUZE 

jako krátký přechod k budoucnosti, v němž přenáší minulost DO 

budoucnosti tím, že interpretuje přítomnost v pojmech 

PRÁZDNINY. 

TEĎ nemá pro ego žádný význam.Přítomnost mu pouze 

připomíná minulá zranění a reaguje na ni, jako by byla minulostí. 
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Ego nesnese ODPUŠTĚNÍ od minulosti, a přestože minulost již 

neexistuje, snaží se zachovat svůj obraz tím, že reaguje, JAKO BY 

BYLA PŘÍTOMNÁ.Proto diktuje reakce na ty, které potkáváte 

nyní, z minulého referenčního bodu, čímž zastírá jejich současnou 

realitu. Pokud se budete řídit diktátem ega, budete ve skutečnosti 

na své bratry reagovat, jako by byli někým JINÝM, a to vám zcela 

jistě zabrání vnímat je takové, jací JSOU. A budete od nich přijímat 

zprávy ze své VLASTNÍ minulosti, protože tím, že ji v přítomnosti 

zpřítomňujete, si zakazujete JI PUSTIT. Tím si odpíráte poselství 

osvobození, které vám každý bratr nabízí TEĎ. 

Stínové postavy z minulosti jsou přesně to, před čím musíte 

utéct. Nejsou totiž skutečné a nemají nad vámi žádnou moc, pokud 

je nepřivedete S SEBOU. Nesou ve vaší mysli skvrny bolesti, které 

vás nasměrují k tomu, abyste v přítomnosti útočili jako odplatu za 

minulost, která už není. a toto rozhodnutí je rozhodnutím o 

BUDOUCÍ bolesti. Pokud se nenaučíte, že minulá bolest je klamná, 

volíte si budoucnost iluzí a ztrácíte nekonečné možnosti, které byste 

mohli najít k uvolnění v přítomnosti. ego by vaše noční můry 

PŘEDSTAVOVALO a Bránilo vám v tom, abyste se probudili a 

pochopili, že jsou minulostí. 

UZNALI byste svaté setkání, kdybyste ho vnímali pouze jako 

setkání s vlastní minulostí? Vždyť se s nikým nesetkáváte a 

SDÍLENÍ spásy, které setkání činí svatým, je z vašeho pohledu 

vyloučeno. Duch svatý učí, že se vždy setkáváte se SAMI sebou a 

setkání je svaté proto, že jste svatí vy. Ego učí, že se vždy setkáváte 

se svou minulostí, a protože vaše sny NEBYLY svaté, budoucnost 

NEMŮŽE být svatá a přítomnost nemá smysl. Je zřejmé, že 

vnímání času Duchem svatým je přesným opakem vnímání ega. 

důvod je stejně jasný, neboť oba vnímají cíl času jako diametrálně 

odlišný. 

Duch svatý vykládá smysl času tak, že je zbytečný. Považuje 

tedy funkci času za dočasnou, sloužící pouze jeho vyučovací 

funkci, která je z definice dočasná. Jeho důraz je proto kladen na 

jediný aspekt času, který MŮŽE sahat do nekonečna, neboť TEĎ je 

nejbližším přiblížením věčnosti, které tento svět nabízí. Právě v 

REALITĚ přítomnosti, bez minulosti NEBO budoucnosti, spočívá 

počátek ocenění věčnosti. Neboť pouze teď je TADY a představuje 

možnosti 



12 PROBLÉM VINY 

290 

 

 

 

 

pro svatá setkání, v nichž lze nalézt spásu. 

Ego naopak považuje funkci času za rozšiřování sebe sama 

MÍSTO věčnosti, neboť stejně jako Duch svatý si ego vykládá cíl 

času jako svůj vlastní.Kontinuita minulosti a budoucnosti pod 

JEHO vedením je jediným cílem, který ego v čase vnímá, a uzavírá 

se nad přítomností, aby nemohla vzniknout žádná mezera v jeho 

VLASTNÍ kontinuitě. JEJICH kontinuita by vás tedy UDRŽELA v 

čase, zatímco Duch svatý by vás od ní osvobodil. Je to JEHO 

výklad prostředků spásy, který se musíte naučit přijmout, chcete-li 

sdílet Jeho cíl spásy pro vás. 

I vy si budete vykládat funkci času tak, jak si vykládáte tu 

svou. Pokud přijmete svou funkci ve světě času jako léčení, budete 

zdůrazňovat POUZE ten aspekt času, ve kterém může docházet k 

léčení. Uzdravení totiž NELZE uskutečnit v minulosti a MUSÍ se 

uskutečnit v přítomnosti, aby se uvolnila BUDOUCNOST. tato 

interpretace spojuje budoucnost s PŘÍTOMNOSTÍ a prodlužuje 

přítomnost spíše než minulost. Pokud však svou funkci 

interpretujete jako destrukci, ztratíte přítomnost ze zřetele a budete 

se držet minulosti, abyste si ZABEZPEČILI destruktivní 

budoucnost. A čas BUDE takový, jak si ho vyložíte, protože sám o 

sobě NENÍ NIC. 

 

DVĚ EMOCE 

Řekli jsme, že máte jen dvě emoce: lásku a strach. Jeden je 

neměnný, ale neustále se vyměňuje, je nabízen věčným věčnému. 

Při této výměně se rozšiřuje, neboť se VYTVÁŘÍ, jak je dávána. 

Druhá má mnoho podob, neboť obsah jednotlivých iluzí se značně 

liší, přesto mají jedno společné: všechny jsou šílené. Jsou tvořeny 

pohledy, které NEJSOU vidět, a zvuky, které NEJSOU slyšet. Tvoří 

soukromý svět, který NELZE sdílet. Mají totiž smysl POUZE pro 

svého tvůrce, a proto nemají žádný význam. V tomto světě se 

jejich tvůrce pohybuje sám, protože je vnímá jen on. 

Každý si svůj svět obohacuje o postavy ze své individuální 

minulosti, a právě proto se soukromé světy liší. Postavy, které vidí, 

však NIKDY nebyly skutečné, protože se skládají pouze z JEHO 

reakcí na jeho bratry a nezahrnují jejich reakce na NĚJ. Proto 

nevidí, že si je vytvořil a že je 
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nejsou celé. Tyto postavy totiž nemají svědky, protože jsou vnímány 

pouze v jedné oddělené mysli. 

Právě skrze tyto podivné a stínové postavy se šílenci vztahují 

ke svému šílenému světu. Vidí totiž POUZE ty, kteří jim tyto 

obrazy připomínají, a právě k NIM se vztahují. Takto komunikují s 

těmi, kteří tam nejsou, a jsou to ONI, kdo jim odpovídají. A jejich 

odpověď neslyší nikdo jiný než ten, kdo je zavolal, a jen on věří, 

že mu odpověděli. Projekce vytváří vnímání a vy NEMŮŽETE 

vidět dál. znovu a znovu na sebe lidé útočili, protože v nich viděli 

stínovou postavu ve svém VLASTNÍM soukromém světě. A tak se 

stává, že MUSÍTE zaútočit nejprve na sebe, protože to, na co 

útočíte, v druhých NENÍ. Jeho jediná realita je ve vaší VLASTNÍ 

mysli, a tím, že útočíte na druhé, doslova útočíte na to, co tam 

NENÍ. 

Bludaři mohou být velmi destruktivní, protože si neuvědomují, 

že odsoudili SÁM SEBE. Nechtějí zemřít, ale odsouzení se nechtějí 

vzdát. A tak se oddělují do svých soukromých světů, kde je všechno 

neuspořádané a kde to, co je uvnitř, vypadá jako vnějšek. to, co JE 

uvnitř, však nevidí, protože SKUTEČNOST svých bratrů 

NEMOHOU vidět. 

Máte jen dvě emoce, ale ve svém soukromém světě reagujete 

na každou z nich, jako by to byla ta DRUHÁ. Láska totiž nemůže 

žít v odděleném světě, kde, když přijde, není rozpoznána. Pokud 

vidíte svou vlastní nenávist JAKO svého bratra, nevidíte JEJ. 

Každý se přibližuje k tomu, co miluje, a ustupuje od toho, čeho se 

bojí. A vy na lásku reagujete strachem a vzdalujete se od ní. strach 

vás však PŘITAHUJE a v domnění, že je to láska, ho k sobě 

přivoláváte. váš soukromý svět je naplněn postavami strachu, které 

jste do něj pozvali, a veškerou lásku, kterou vám vaši bratři 

nabízejí, NEVIDÍTE. Když se na svůj svět podíváte otevřenýma 

očima, MUSÍ vám dojít, že jste se stáhli do šílenství. 

Vidíte, co není, a slyšíte, co je bez zvuku.Vaše projevy emocí 

v chování jsou OPAKEM toho, co emoce jsou. S nikým 

nekomunikujete a jste tak izolováni od reality, jako byste byli v 

celém vesmíru sami. Ve svém šílenství ZCELA přehlížíte realitu a 

všude, kam se podíváte, vidíte jen svou VLASTNÍ rozdvojenou 

mysl. Bůh vás volá a vy ne 
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Neslyšíš, protože se zabýváš svým vlastním hlasem.A vidění 

Krista nemáš na očích, protože hledíš jen na sebe. 

Děti, chtěly byste TOTO obětovat svému Otci? Pokud to 

nabízíte sami sobě, nabízíte to jemu. A On vám to nevrátí, protože 

je to nehodné vás, protože je to nehodné Jeho." Přesto by vás od 

toho chtěl osvobodit a osvobodit. Jeho rozumná odpověď ti říká, že 

to, co jsi nabídl sám sobě, není pravda, ale JEHO nabídka pro tebe 

se nikdy nezměnila. vy, kteří nevíte, co děláte, se MŮŽETE naučit, 

co je to šílenství, a podívat se za něj. Je vám dáno naučit se, jak 

šílenství ODMÍTNOUT, a vyjít ze svého soukromého světa v míru. 

Uvidíte vše, co jste popírali u svých bratrů, PROTOŽE jste to 

popírali u sebe. Budete je totiž milovat a tím, že se k nim přiblížíte, 

je přitáhnete k sobě a budete je vnímat jako svědky své 

skutečnosti, kterou sdílíte s Bohem. Jsem s NIMI, jako jsem s 

VÁMI, a přitáhneme je z jejich soukromých světů, neboť jak jsme 

spojeni, tak bychom se spojili s nimi. Otec nás všechny přijímá s 

radostí a radost je to, co bychom JEMU měli nabídnout. Vždyť 

každý Boží Syn je vám dán, komu Bůh dal SÁM SEBE. A je to 

Bůh, koho jim musíte nabídnout, abyste uznali jeho dar pro VÁS. 

Vidění je závislé na světle a ve tmě nevidíš.Přesto ve tmě, v 

soukromém světě spánku, vidíš ve snech, i když máš zavřené oči. 

A právě zde to, co vidíte, STVOŘÍTE. Ale pusťte tmu a vše, co jste 

stvořili, už neuvidíte, neboť vidění závisí na ODEBRÁNÍ zraku. z 

odepření zraku však nevyplývá, že NEMŮŽETE vidět. Ale právě to 

popírání DĚLÁ, neboť jím PŘIJÍMÁTE šílenství, protože věříte, že si 

můžete vytvořit soukromý svět a vládnout svému VLASTNÍMU 

vnímání. Kvůli tomu však světlo MUSÍ být vyloučeno. Sny zmizí, 

když přijde světlo a vy můžete VIDĚT. 

Nehledejte vidění svýma očima, neboť jste si vytvořili způsob 

vidění, abyste viděli ve tmě, a v tom jste oklamáni. ZA touto 

temnotou, a přesto stále VE vás, je vidění Krista, který se na 

všechny dívá ve světle.Vaše vidění pochází ze strachu, jako to jeho 

z lásky. A On vidí ZA tebe jako tvé svědectví skutečnému světu. 

On je projevem Ducha svatého, který se vždy dívá na 
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skutečný svět a povolat jeho svědky a přitáhnout je k TOBĚ. 

Miluje totiž to, co v tobě vidí, a chtěl by to ROZŠÍŘIT. A nevrátí se 

k Otci, dokud vaše vnímání nerozšíří i k Němu. A tam už vnímání 

není, neboť On vás vrátil k Otci spolu s Ním. 

Máš jen dva pocity, jeden sis vytvořil sám a druhý ti byl dán. 

Každý z nich je ZPŮSOB VIDĚNÍ a z jejich odlišných vizí vznikají 

různé světy. Dívejte se skrze vidění, které vám bylo dáno, neboť 

skrze Kristovo vidění spatřuje sám sebe a vidí to, co je, a poznává 

svého Otce. Za tvými nejtemnějšími sny vidí v tobě Božího Syna 

bez viny, zářícího v dokonalé záři, kterou tvé sny nezastíní. A to 

uvidíte i VY, když se budete dívat spolu s Ním, neboť Jeho vidění 

je Jeho darem lásky k vám, který Mu dal Otec PRO vás. 

Duch svatý je světlo, v němž se zjevuje Kristus, a všichni, kdo 

ho chtějí spatřit, ho mohou vidět, protože o světlo prosili. A neuvidí 

Ho ani SAMOTNÉHO, protože On není o nic víc sám než oni. 

Protože viděli Syna, povstali v Něm k Otci. A to vše pochopí, 

protože nahlédli do svého nitra a spatřili mimo temnotu Krista v 

sobě a POZNALI Ho. V rozumnosti Jeho vidění na sebe pohlédli s 

láskou a viděli se tak, jak je vidí Duch Svatý. A S tímto viděním 

pravdy v nich zazářila všechna krása světa. 

 

VYHLEDÁNÍ PŘÍTOMNOSTI  

Skutečně vnímat znamená uvědomovat si VŠECHNY skutečnosti 

prostřednictvím vědomí své vlastní reality. Přitom se však vašemu 

zraku nemohou postavit žádné iluze, protože VŠECHNA realita 

neponechává žádný prostor pro jakoukoli chybu. To znamená, že 

bratra vnímáte pouze tak, jak ho vidíte TEĎ. Jeho minulost nemá v 

přítomnosti ŽÁDNOU realitu a vy ji NEMŮŽETE vidět. VAŠE 

minulé reakce na něj také neexistují, a pokud na ně reagujete TEĎ, 

vidíte jen jeho obraz, který jste si vytvořili a který si hýčkáte 

NAHORU. Při svém zpochybňování iluzí si položte otázku, zda je 

skutečně rozumné vnímat to, co BYLO TEĎ. Pokud si při pohledu na 

svého bratra vzpomenete na minulost, nebudete schopni vnímat 

realitu, která je TEĎ. 

Považujete za "přirozené" používat své minulé zkušenosti jako 
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referenční bod, z něhož lze posuzovat současnost. To je však 

NEPŘIROZENÉ, protože je to klam. Až se naučíte dívat se na 

každého člověka VŮBEC BEZ ODKAZU na minulost, ať už jeho, 

nebo vaši, jak jste ji vnímali vy, budete se moci poučit z toho, co 

vidíte TEĎ. Minulost totiž nemůže vrhat žádný stín, který by 

zatemňoval přítomnost, JEN PROTOŽE JSTE BOJOVALI O 

SVĚTLO. a pouze pokud byste jím byli, rozhodli byste se přinést si 

tuto temnotu S SEBOU a tím, že byste ji drželi ve své mysli, byste 

ji vnímali jako temný mrak, který zahaluje vaše bratry a skrývá 

jejich realitu před vašimi zraky. 

Tato temnota je ve vás.Kristus, který se vám zjevil TEĎ, nemá 

žádnou minulost, protože je neměnný a v Jeho neměnnosti spočívá 

vaše osvobození. Je-li totiž takový, jaký byl stvořen, není v něm 

žádná vina. Žádný mrak viny se nezvedl, aby Ho zastínil, a On 

stojí zjevený v každém, koho potkáte, protože Ho vidíte skrze NĚJ. 

Znovuzrodit se znamená PUSTIT minulost a bez odsouzení hledět 

na přítomnost. Neboť mrak, který ti zastírá Božího Syna, JE 

minulost, a chceš-li, aby byla minulostí A ODEŠLA, nesmíš ji vidět 

TEĎ. Pokud ji nyní vidíte ve svých přeludech, NENÍ od vás pryč, 

ačkoli tam není. 

Čas může uvolňovat i věznit, záleží na tom, čí výklad 

použijete. Minulost, přítomnost a budoucnost nejsou kontinuální, 

pokud jim kontinuitu nevnutíte. Můžete je VNÍMAT jako spojité a 

učinit je tak pro VÁS. Nenechte se však oklamat a pak nevěřte, že 

to tak JE, protože věřit, že realita je taková, jakou byste ji MĚLI 

mít podle toho, jak ji používáte, JE klam. Zničili byste kontinuitu 

času tím, že byste ho rozdělili na minulost, přítomnost a 

budoucnost PRO SVÉ VLASTNÍ ÚČELY. Předvídali byste 

budoucnost na základě svých minulých zkušeností a podle toho ji 

plánovali, ale tím byste minulost a budoucnost SLEPILI a 

nedovolili zázraku, který by mohl zasáhnout MEZI nimi, aby vás 

osvobodil a vy se mohli znovu narodit. 

Zázrak vám umožní vidět svého bratra BEZ jeho minulosti, a 

tak ho vnímat jako znovuzrozeného. Všechny jeho chyby JSOU 

minulostí, a tím, že ho vnímáte bez nich, ho OSVOBOZUJETE. A 

protože jeho minulost je VAŠE, podílíte se na tomto osvobození. 

Nedovolte, aby vám ho zastíral temný mrak z VAŠÍ minulosti, 

neboť pravda se nachází POUZE v přítomnosti a vy ji najdete, 
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hledal tam, kde NENÍ, a proto ho nenašel. Naučte se ji tedy hledat 

tam, kde JE, a ona se rozjasní v očích, které vidí.Vaše minulost byla 

vytvořena ve zlobě, a pokud ji použijete k útoku na přítomnost, 

neuvidíte svobodu, kterou přítomnost skrývá. Soud a odsouzení 

jsou ZA vámi, a pokud je nepřinesete S sebou, uvidíte, že jste od 

nich svobodní. 

Dívejte se s láskou na přítomnost, protože v ní jsou JEDINÉ 

věci, které jsou navždy pravdivé. Veškeré uzdravení spočívá v ní, 

protože JEJÍ kontinuita je skutečná. Rozprostírá se do všech aspektů 

vědomí SOUČASNĚ, a tak jim umožňuje dosáhnout VŠECHNY. 

přítomnost je dříve, než byl čas, a bude, až čas přestane existovat. 

V ní je vše, co je věčné, a jsou jedno. Jejich kontinuita je 

nadčasová a jejich komunikace je nepřerušená, neboť je 

neodděluje minulost. Pouze minulost MŮŽE oddělovat, a TO nikde 

není. 

Přítomnost vám nabízí vaše bratry ve světle, které by vás s 

nimi spojilo a osvobodilo od minulosti.Chtěli byste tedy držet 

minulost PROTI nim? Pokud tak totiž činíte, rozhodujete se zůstat 

v temnotě, která není, a odmítáte přijmout světlo, které se vám 

nabízí. Neboť světlo dokonalého vidění se dává zdarma, stejně 

jako se zdarma přijímá, a lze ho přijmout pouze BEZ OMEZENÍ. V 

této jediné, nehybné dimenzi času, která se nemění a kde není 

vidět to, čím jste byli, se díváte na Krista a voláte Jeho svědky, aby 

vám svítili, PROTOŽE JSTE JICH PŘIVOLALI. A ONI v tobě 

nezapřou pravdu, protože jsi ji v nich hledal a NAŠEL ji tam. 

Nyní je čas spásy, neboť nyní je osvobození od času. 

Natáhněte ruku ke všem svým bratrům a dotkněte se jich 

Kristovým dotykem. V nadčasovém spojení s nimi je VAŠE 

kontinuita, nepřerušená, protože je zcela společná. Boží Syn bez 

viny je JEDINÉ světlo, nikde v něm není žádná tma, protože je 

celý. Vyzvěte všechny své bratry, aby svědčili o jeho celistvosti, 

jako já vyzývám vás, abyste se připojili ke mně. Každý hlas má 

podíl na písni vykoupení, na chvalozpěvu radosti a díků za světlo 

Stvořiteli světla. svaté světlo, které vyzařuje z Božího Syna, je 

svědectvím, že jeho světlo je od jeho Otce. 

Sviťte na své bratry, abyste si připomněli svého Stvořitele, 

neboť na něj budete vzpomínat, když budete svolávat svědky jeho 

smrti. 
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vytvoření. Ti, které uzdravíš, jsou svědky TVÉHO uzdravení, 

protože v jejich celistvosti uvidíš svou vlastní. A jakmile se vaše 

chvalozpěvy a chvály vznesou k vašemu Stvořiteli, On vám oplatí 

vaše díky svou jasnou odpovědí na vaše volání. Nikdy se totiž 

nemůže stát, že by k Němu Jeho Syn volal a zůstal bez odpovědi. 

Jeho volání k vám je jen vaším voláním k Němu. A V Něm je vám 

odpovězeno Jeho pokojem. 

Děti světla, vy nevíte, že světlo je ve vás, ale najdete ho 

prostřednictvím jeho svědků, protože když jim světlo dali, oni jim 

ho vrátí. Každý, koho vidíte ve světle, přibližuje VAŠE světlo k 

vašemu VLASTNÍMU vědomí. Láska vždy vede k lásce. Nemocní, 

kteří žádají o lásku, jsou za ni vděční a ve své radosti září svatým 

díkem. A to nabízejí vám, kteří jste jim radost DAROVALI. Jsou 

vašimi průvodci k radosti, neboť když ji od vás přijali, chtěli by si 

ji uchovat. Ty jsi je ustanovil průvodci k pokoji, neboť jsi ho v 

nich zjevil. A když ho vidíte, jeho krása vás volá domů. 

Existuje světlo, které tento svět nemůže dát, ale TY ho můžeš 

dát, protože ti bylo dáno. A když ho dáváte, září, aby vás povolalo 

ze světa a následovalo vás. Toto světlo vás totiž přitáhne tak, jak to 

nedokáže nic na tomto světě. A vy odložíte tento svět a najdete 

jiný. tento jiný svět je prozářen láskou, kterou jste mu dali VY. A 

zde vám bude vše připomínat vašeho Otce a jeho Svatého Syna. 

Světlo je neomezené a šíří se po tomto světě v tiché radosti. Všichni ti, 

které jsi s sebou přivedl, budou zářit na tebe a ty budeš zářit na ně 

ve vděčnosti, protože tě sem přivedli. tvé světlo se spojí s jejich 

světlem v síle tak přesvědčivé, že při pohledu na ně vytáhne ostatní 

z temnoty. 

Probuzení ke Kristu je následování zákonů lásky z vaší 

svobodné vůle a z tichého poznání pravdy, která je v nich 

obsažena.Přitažlivost světla vás musí přitahovat dobrovolně a 

ochota se projevuje DÁVÁNÍM. Ti, kdo od vás přijímají lásku, se 

stávají vašimi dobrovolnými svědky lásky, kterou jste jim dali, a 

jsou to ONI, kdo ji drží na VÁS. Ve spánku jste sami a vaše vědomí 

je zúženo na vás samotné. A proto přicházejí noční můry. Zdá se 

vám o izolaci PROTO, že máte zavřené oči. Nevidíte své bratry a 

ve tmě nemůžete pohlédnout na světlo, které jste jim dali. 

A přesto zákony lásky nejsou pozastaveny, protože spíš. 
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A ty jsi je následoval ve všech svých nočních můrách a věrně jsi 

jim dával, protože jsi NEBYL sám. I ve spánku tě Kristus chránil a 

zajistil ti skutečný svět, až se probudíš. Ve VAŠEM jménu dával 

ZA VÁS a dával VÁM dary, které dával. Boží Syn je stále stejně 

milující jako jeho Otec. Neustále se svým Otcem, nemá žádnou 

minulost mimo něj. Nikdy tedy nepřestal být svědkem svého Otce 

A SVÝM VLASTNÍM. Ačkoli spal, Kristovo vidění ho neopustilo. 

A tak si může k sobě povolat svědky, kteří ho učí, že nikdy nespal. 

 
DOSAŽENÍ SKUTEČNÉHO SVĚTA  

Tiše se posaďte, podívejte se na svět, který vidíte, a řekněte si, 

"Skutečný svět takový není. Nejsou v něm budovy, nejsou v něm ulice, 

kde lidé chodí sami a odděleně, nejsou v něm obchody, kde si lidé kupují 

nekonečný seznam věcí, které nepotřebují. Není osvětlen umělým 

světlem a nepřichází na něj noc. Není tam den, který se rozjasňuje 

a stmívá. není tam žádná ztráta. Nic tam není, jen svítí a svítí 

navždy." 

Svět, který vidíte, je třeba ODMÍTNOUT, protože pohled na 

něj vás stojí jiný druh vidění. NEMŮŽETE VIDĚT OBĚ SVĚTA, 

neboť každé z nich zahrnuje jiný druh vidění a závisí na tom, čeho 

si ceníte. Vidění jednoho z nich je možné PROTO, že jste si ten 

druhý odepřeli. Obě nejsou pravdivé, a přesto se vám jedno z nich 

bude zdát stejně skutečné jako množství, kterému přikládáte váhu. 

A přesto jejich síla NENÍ stejná, protože jejich skutečná 

přitažlivost pro vás není stejná. 

Svět, který vidíš, ve skutečnosti nechceš, protože tě zklamal od 

počátku věků.Domy, které jsi postavil, tě nikdy neochránily. Cesty, 

které jste postavili, vás nikam nevedly a žádné město, které jste 

vybudovali, nevydrželo nápor času. Nic, co jsi vytvořil, na sobě 

nemá znak smrti. Neber si to k srdci, protože je to staré a unavené 

a připravené vrátit se v prach, i když jsi to stvořil ty. tento bolavý 

svět nemá vůbec sílu dotknout se živého světa. nemohl jsi mu to 

dát, a tak, i když se od něj smutně odvracíš, nemůžeš v něm najít 

cestu, která by od něj vedla do jiného světa. 

Přesto má skutečný svět moc dotknout se tě i tady. 

PROTOŽE SE VÁM TO LÍBÍ. A to, co s láskou přivoláte, přijde 
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vám. Láska vždy odpoví, nedokáže odmítnout volání o pomoc ani 

nevyslyšet výkřiky bolesti, které k ní stoupají ze všech koutů 

tohoto podivného světa, který jsi stvořil, ale nechceš. Jediné úsilí, 

které musíte vynaložit, abyste se tohoto světa vzdali radostnou 

výměnou za to, co jste nestvořili, je ochota dozvědět se, že TO, co 

jste stvořili, je FALEŠNÉ. 

Mýlili jste se ve světě, protože jste špatně odhadli SOBĚ. Co 

byste z takto pokřiveného referenčního bodu MĚLI vidět? Veškeré 

vidění začíná U VNÍMAČE, který posuzuje, co je pravdivé a co 

falešné. A to, co posuzuje jako nepravdivé, NEVIDÍ. vy, kteří byste 

chtěli posuzovat skutečnost, ji NEMŮŽETE vidět, protože kdykoli 

do ní vstoupí úsudek, skutečnost se vytratí. mimo mysl je mimo 

zrak, protože to, co je popíráno, tu je, ale není UZNÁNO. Kristus je 

stále přítomen, ačkoli ho neznáte. Jeho bytí nezávisí na vašem 

rozpoznání. Žije ve vás v tiché přítomnosti a čeká, až necháte 

minulost za sebou a vstoupíte do světa, který vám s láskou nabízí. 

Nikdo v tomto roztěkaném světě neviděl jiný svět, než který 

se kolem něj mihl.Ale dokud si cení svého vlastního, bude popírat 

vidění jiného světa, bude tvrdit, že miluje to, co nemiluje, a 

nepůjde po cestě, kterou mu ukazuje láska. Láska vede tak ráda! A 

když ji následuješ, budeš se radovat, že jsi našel jeho společnost a 

naučil se od něj radostné cestě domů. čekáš jen na SÁM SEBE. 

vzdát se tohoto smutného světa a vyměnit své omyly za Boží pokoj 

je jen Tvoje vůle. A Kristus ti VŽDY nabídne Boží vůli, protože 

pozná, že ji s ním sdílíš. 

Bůh si přeje, aby se jeho Syna nedotklo nic jiného než on sám 

a aby se k němu nic jiného nepřiblížilo. Je v bezpečí před bolestí 

jako sám Bůh, který nad ním ve všem bdí.Svět kolem něj září 

láskou, protože Bůh ho umístil do sebe, kde není bolest, a láska ho 

obklopuje bez konce a bez vady. Narušení jeho klidu nemůže 

nikdy nastat. V dokonalém zdravém rozumu hledí na lásku, neboť 

ta je všude kolem něj i v něm. MUSÍ popřít svět bolesti v 

okamžiku, kdy kolem sebe vnímá náruč lásky. a z tohoto 

bezpečného bodu se klidně rozhlíží kolem sebe a poznává, že svět 

je s ním jedno. 

Boží pokoj převyšuje váš rozum POUZE v. 
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Přesto je to tady a vy to můžete pochopit TEĎ. Bůh miluje svého 

Syna navždy a jeho Syn navždy opětuje Otcovu lásku. Skutečný 

svět je cesta, která vás vede k tomu, abyste si připomněli tuto 

jedinou věc, která je zcela pravdivá a zcela VAŠE. Všechno ostatní 

jste si totiž propůjčili v čase, a to zanikne. Ale tato jediná věc je 

VŽDY vaše, neboť je darem Boha Jeho Synovi. vaše JEDINÁ 

skutečnost vám byla dána a Bůh vás skrze ni stvořil jako jedno s 

Ním. 

Nejprve budete snít o míru a pak se do něj probudíte.Vaše 

první výměna toho, co jste vytvořili, za to, co chcete, je výměna 

nočních můr za šťastné sny o lásce. V nich spočívá vaše pravé 

vnímání, neboť Duch svatý koriguje svět snů, v němž je VŠECHNO 

vnímání. Poznání žádnou korekci nepotřebuje, sny lásky však vedou 

K poznání. Nevidíte v nich nic děsivého, a proto jsou pro vás 

přijetím, které vám NABÍZÍ poznání. Láska čeká na uvítání, NE na 

čas, a skutečný svět je jen vaším uvítáním toho, co vždy bylo. 

Proto je v něm volání radosti a vaše radostná odpověď je vaším 

probuzením k tomu, co jste neztratili. Chvalte tedy Otce za 

dokonalou rozumnost jeho nejsvětějšího Syna. 

Váš Otec ví, že nic nepotřebujete. V nebi je to tak, protože co 

byste mohli potřebovat na věčnosti? Ve VAŠEM světě věci 

POTŘEBUJETE, protože je to svět nedostatku, ve kterém se 

nacházíte PROTO, že máte nedostatek. MŮŽETE se však v takovém 

světě ocitnout? Bez Ducha svatého by odpověď zněla ne, ale díky 

němu je odpověď radostné ANO! On jako prostředník mezi oběma 

světy ví, co potřebujete a co vám neublíží. Vlastnictví je 

nebezpečný pojem, pokud je ponechán na vás. Ego chce MÍT věci 

ke spáse, neboť vlastnictví je jeho zákonem. Vlastnictví kvůli 

svému VLASTNICTVÍ je základním krédem ega, základním 

kamenem kostelů, které si staví samo pro sebe. a na SVŮJ oltář 

požaduje, abyste položili VŠECHNY věci, které vám nabízí získat, 

a nenechává vám v nich žádnou radost. 

Vše, co vám ego říká, že potřebujete, vám ublíží. Ačkoli vás 

totiž ego znovu a znovu nabádá, abyste DOSTÁVALI, nenechá vám 

nic, protože to, co dostanete, po vás bude POŽADOVAT. A 

dokonce i ze samotných rukou, které to uchopily, to bude vyrváno 

a vrženo do prachu. Neboť tam, kde ego vidí spásu, vidí 

ODDĚLENÍ, a tak ztratíte vše, co jste v jeho jménu získali. proto 
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sami sobě, co potřebujete, protože to NEVÍTE a vaše rady vám 

ublíží. Neboť to, co si myslíte, že potřebujete, vám poslouží pouze 

k tomu, abyste svůj svět utáhli PROTI světlu, a způsobí, že 

nebudete ochotni pochybovat o hodnotě, kterou pro vás tento svět 

skutečně může mít. 

Jen Duch svatý ví, co potřebujete. On vám totiž dá vše, co 

nebrání cestě ke světlu. A co ještě MŮŽETE potřebovat? Časem 

vám dá všechny věci, které potřebujete mít, a bude je obnovovat, 

dokud je budete potřebovat. Nic vám nevezme, dokud to budete 

potřebovat. A přesto ví, že vše, co potřebujete, je dočasné a bude 

trvat jen do té doby, než od VŠECH svých potřeb odstoupíte a 

poznáte, že všechny byly naplněny. Proto do věcí, které dodává, 

neinvestuje nic jiného než to, aby se ujistil, že je nebudete používat 

ve prospěch prodlévání v čase. On ví, že tam nejste doma, a 

nechce otálet, aby čekal na váš radostný příchod domů. 

Přenechte tedy své potřeby Jemu. Co k vám od Něho přichází, 

přichází bezpečně, protože On zajistí, aby se to nikdy nemohlo stát 

temnou skvrnou, skrytou ve vaší mysli, která by vám ubližovala. 

Pod Jeho vedením budete cestovat nalehko a cestovat lehce, neboť 

Jeho zrak je vždy upřen na konec cesty, který je Jeho cílem. Boží 

Syn není poutníkem po VENKOVNÍCH světech. Ať je jeho 

vnímání jakkoli svaté, žádný svět mimo něj nedrží jeho dědictví. 

Uvnitř sebe samého NEMÁ žádné potřeby, neboť světlo 

nepotřebuje nic jiného, než aby v klidu zářilo a ze sebe nechalo v 

klidu vyzařovat paprsky do nekonečna. 

Kdykoli budete v pokušení vydat se na pošetilou cestu, která 

by vedla DÁL od světla, vzpomeňte si, co skutečně chcete, a řekněte si, 

"Duch svatý mě vede ke Kristu, a kam 

jinam bych šel? 

Co jiného mi zbývá, než se v Něm probudit?" 

Pak ho následujte s radostí a vírou, že vás bezpečně provede 

všemi nebezpečími, abyste měli klid, který vám tento svět 

připravuje. Neklekejte před oltáři, abyste obětovali, a nehledejte to, 

co jistě ztratíte. Spokojte se s tím, co stejně jistě ZACHOVÁTE, a 

nebuďte neklidní, neboť se vydáváte na klidnou cestu k 
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Boží pokoj, kde by tě chtěl mít v tichu. 

Ve mně jsi již překonal KAŽDÉ pokušení, které by tě chtělo 

zadržet.Kráčíme spolu po cestě ke ztišení, které je Božím darem. 

Drž se mě, drahý, neboť co jiného než své bratry MŮŽEŠ 

potřebovat? Obnovíme ti klid, který musíme najít SPOLEČNĚ. 

duch svatý tě naučí, abys procitl k nám i k sobě samému. To je 

jediná SKUTEČNÁ potřeba, která se má časem naplnit. Záchrana 

OD světa spočívá pouze zde. Svůj pokoj vám DÁVÁM. Vezměte si 

jej ode mne v radostné výměně za vše, co svět nabídl, ale vzal. A 

my jej rozprostřeme jako závoj světla přes smutnou tvář světa, v 

němž skryjeme své bratry PŘED světem a on před nimi. 

Chvalozpěv na vykoupení nemůžeme zpívat sami. Můj úkol 

není splněn, dokud se svým hlasem nepozvednu všechny hlasy. A 

přesto NENÍ můj, neboť jako je mým darem pro vás, tak byl darem 

Otce pro mě, který mi dal skrze svého Ducha. jeho zvuk zažene 

smutek z mysli nejsvětějšího Božího Syna, kde nemůže zůstat. 

Uzdravení v čase JE potřeba, neboť radost nemůže nastolit svou 

věčnou vládu tam, kde přebývá smutek. nepřebýváš zde, ale ve 

věčnosti. cestuješ, ale ve snech, zatímco doma jsi v bezpečí. 

Poděkuj každé své části, kterou jsi naučil, jak tě PAMATOVAT. 

Tak děkuje Boží Syn svému Otci za svou čistotu. 
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Od vnímání k poznání 

 
Veškerá terapie je osvobozením od minulosti. Proto je Duch svatý 

jediným terapeutem. Učí, že minulost neexistuje, což je skutečnost, 

která patří do sféry poznání, a kterou proto nikdo na světě nezná. S 

tímto vědomím by skutečně nebylo možné na světě BÝT. Neboť 

mysl, která to jednoznačně ví, ví také, že přebývá ve věčnosti, a 

nevyužívá vůbec žádného vnímání. Neuvažuje tedy o tom, kde se 

nachází, protože pojem "kde" pro ni nic neznamená. Ví, že je 

VŠUDE, stejně jako má VŠECHNO, a to NAVŽDY. 

Velmi reálný rozdíl mezi vnímáním a znalostmi 

je zcela zřejmé, když si uvědomíte následující: Na poznání není 

nic částečného. Každý aspekt je celistvý, a proto žádný aspekt není 

oddělený. VY jste aspektem poznání, protože jste v mysli Boha, 

který vás zná. Veškeré poznání musí být vaše, neboť ve vás JE 

veškeré poznání. Vnímání ve své nejvznešenější podobě není 

nikdy úplné. Dokonce i vnímání Ducha Svatého, tak dokonalé, jak 

jen vnímání může být, je v Nebi bez významu. Vnímání může pod 

Jeho vedením dosáhnout všude, neboť Kristův zrak spatřuje vše ve 

světle. žádné vnímání, jakkoli svaté, však netrvá věčně. 
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ÚLOHA LÉČENÍ 

Dokonalé vnímání má tedy mnoho společných prvků se znalostmi, 

což umožňuje jeho přenos. Poslední krok však musí učinit Bůh, 

protože poslední krok ve vašem vykoupení, který se zdá být v 

budoucnosti, učinil Bůh při vašem stvoření. Odloučení jej 

nepřerušilo. Stvoření nemůže BÝT přerušeno. Oddělení je pouze 

chybnou formulací skutečnosti, která nemá žádný účinek. Zázrak 

bez funkce v nebi JE zde potřebný. Aspekty reality lze stále vidět a 

nahradí aspekty NEREALITY. Aspekty reality lze vidět ve všem a 

všude. Avšak pouze Bůh je může shromáždit dohromady tím, že je 

korunuje jako jeden celek posledním darem věčnosti. 

Duch svatý nemá kromě Otce a Syna žádnou funkci. Není 

oddělen od obou, je v mysli obou a ví, že Mysl je jedna. Je 

Myšlenkou Boží a Bůh vám ho dal, protože nemá Myšlenky, které 

by nesdílel. Jeho poselství hovoří o nadčasovosti v čase, a proto 

Kristova vize na vše pohlíží s láskou. přesto ani Kristova vize není 

Jeho skutečností. zlaté aspekty skutečnosti, které vystupují na 

povrch pod Jeho láskyplným pohledem, jsou částečnými záblesky 

Nebe, které leží ZA nimi. 

To je zázrak stvoření: že je navždy jedno. Každý zázrak, který 

nabízíte Božímu Synu, je jen pravdivým vnímáním jednoho 

aspektu celku. Ačkoli každý aspekt JE celek, nemůžete to poznat, 

dokud neuvidíte, že každý aspekt je STEJNÝ, vnímaný ve 

STEJNÉM SVĚTLE, a proto jeden. Každý viděný BEZ minulosti vás 

tak přibližuje ke konci času tím, že do temnoty vnáší uzdravený a 

uzdravující zrak a umožňuje světu vidět. Do zatemněného světa 

totiž musí přijít světlo, aby i zde bylo možné Kristovo vidění. 

Pomozte mu dát svůj dar světla všem, kdo si myslí, že bloudí v 

temnotách, a dovolte mu, aby je shromáždil do svého tichého 

zraku, který je učiní jedním. 

Všichni jsou stejní, všichni jsou krásní a stejní ve své svatosti. 

A On je obětuje svému Otci tak, jak byly obětovány Jemu. 

Existuje JEDEN zázrak, stejně jako existuje JEDNA skutečnost. A 

každý zázrak, který uděláte, je všechny obsahuje, stejně jako každý 

aspekt reality, který vidíte, tiše splývá s Jedinou Boží realitou. 

Jediný zázrak, který 
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kdy byl, je nejsvětější Boží Syn, stvořený v jediné skutečnosti, 

kterou je jeho Otec. Kristova vize je jeho darem pro vás. Jeho bytí 

je darem jeho Otce jemu. 

Buďte spokojeni s uzdravením, protože Kristův dar můžete 

darovat a Otcův dar nemůžete ztratit. Kristův dar nabízejte všem a 

všude, neboť zázraky, které vám nabízí Boží Syn skrze Ducha 

svatého, vás naladí na realitu. duch svatý zná váš podíl na 

vykoupení a ví, kdo vás hledá a kde vás najde. Poznání daleko 

přesahuje váš individuální zájem. Vy, kteří jste jeho součástí a 

vším, si jen musíte uvědomit, že pochází od Otce, NE od vás. vaše 

role ve vykoupení vás k němu vede tím, že ve vašich myslích 

obnovuje jeho jednotu. 

Až uvidíte své bratry jako sebe samé, budete OSVOBOZENI k 

poznání, protože se naučíte osvobodit se od Toho, který zná 

svobodu. Spojte se se mnou pod svatým praporem Jeho učení, a jak 

budeme růst v síle, bude se v nás pohybovat moc Božího Syna a 

nikoho nenecháme nedotčeného a nikoho nenecháme samotného. 

A náhle skončí čas a všichni se sjednotíme ve věčnosti Boha Otce. 

svaté světlo, které jsi viděl mimo sebe, v každém zázraku, který jsi 

nabídl svým bratrům, se ti vrátí. A VĚDĚT, že světlo je ve vás, vaše 

výtvory tam budou s vámi, stejně jako vy jste ve svém Otci. 

Tak jako tě zázraky na tomto světě spojují s tvými bratry, tak 

tvé výtvory upevňují tvé otcovství v nebi. VY jste svědky Božího 

otcovství a On vám dal moc vytvářet svědky svého otcovství v 

nebi. Zázrak, který Bůh stvořil, je dokonalý, stejně jako zázraky, 

které jste VY stvořili v Jeho jménu. Nepotřebují uzdravení, ani vy, 

když je znáte. 

Na tomto světě je však tvá dokonalost nespatřena. Bůh ji zná, 

ale vy ne, a tak o ní nesdílíte jeho svědectví. Nesvědčíte mu ani vy, 

neboť skutečnost je dosvědčena jako jedno. Bůh čeká na vaše 

svědectví o svém Synu a o sobě samém. Zázraky, které konáte na 

zemi, jsou vyzdviženy k nebi a k Němu, svědčí o tom, co neznáte, 

a jakmile dosáhnou nebeských bran, Bůh je otevře. Nikdy by totiž 

nenechal svého vlastního milovaného Syna mimo ně a mimo sebe. 



305 

 

 

STÍN VINY 

 
 

STÍN VINY  

Vina zůstává jedinou věcí, která skrývá Otce, neboť vina je útokem 

na Jeho Syna.Viníci VŽDY odsuzují, a když tak učiní, budou 

odsuzovat, spojujíce budoucnost s minulostí, jak je to zákonem 

ega. Věrnost tomuto zákonu nepropustí žádné světlo, neboť 

POŽADUJE věrnost temnotě a ZAKAZUJE probuzení. Zákony ega 

jsou přísné a jejich porušení se přísně trestá. Proto se jeho 

zákonům nepodřizujte, neboť jsou to zákony trestu. A ti, kdo se 

jimi řídí, věří, že jsou vinni, a proto MUSÍ odsoudit. Mezi 

budoucnost a minulost musí zasáhnout Boží zákony, chcete-li se 

osvobodit. Smíření stojí mezi nimi jako lampa, která svítí tak 

jasně, že řetěz temnoty, v němž jste se spoutali, zmizí. 

Osvobození od viny je zhoubou celého ega. NIKOHO 

NEODMĚŇUJTE, protože jeho vina je i vaší vinou a tím, že se 

podřídíte přísným příkazům ega, přivoláte jeho odsouzení sebe 

sama a neuniknete trestu, který nabízí těm, kdo ho poslouchají. ego 

odměňuje věrnost jemu bolestí, protože víra v něj JE bolest. a víra 

může být odměněna pouze z hlediska víry, v niž byla vložena. Víra 

VYTVÁŘÍ sílu víry a to, kam je vložena, určuje její odměnu. Víra 

totiž VŽDY dává to, co je ceněno, a to, co je ceněno, se vám VŽDY 

vrací. 

Svět vám může dát jen to, co jste mu dali vy, protože není 

ničím jiným než vaší vlastní projekcí a nemá žádný jiný smysl než 

to, co jste v něm našli a v co jste věřili. Buďte věrní až do temnoty 

a NEVIDÍTE, protože vaše víra bude odměněna tak, jak jste ji 

DÁVALI. přijmete svůj poklad, a pokud vložíte svou víru do 

minulosti, budoucnost bude taková, jaká byla. cokoli považujete za 

drahé, je VAŠE. síla vašeho VÁŽENÍ to tak učiní. 

Usmíření přináší přehodnocení všeho, čeho si vážíte, neboť je 

prostředkem, kterým Duch svatý může oddělit falešné od 

pravdivého, co jste přijali do své mysli BEZ ROZLIŠENÍ. Proto si 

nemůžete vážit jednoho bez druhého a vina se pro vás stala stejně 

pravdivou jako nevinnost.Nevěříte, že Boží Syn je bez viny, 

protože vidíte minulost a nevidíte JEHO.Když odsuzujete bratra, 

říkáte: "Já, který jsem byl vinen, jsem si zvolil, že jím ZŮSTANU". 

Popíráte JEHO svobodu, 
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a tím jste svědectví odepřeli SVÉMU. Stejně tak snadno jste ho 

mohli OSVOBODIT od minulosti a sejmout z jeho mysli mrak 

viny, který ho k ní poutá. A v JEHO svobodě by byla vaše 

VLASTNÍ. 

Nesvalujte na něj jeho vinu, neboť jeho vina spočívá v tom, že 

si myslí, že to udělal VÁM.Chcete ho tedy poučit, že má pravdu ve 

svém bludu? Představa, že by se Boží Syn, který je bez viny, mohl 

napadnout a UDĚLAT ze sebe viníka, je šílená. V JAKÉKOLI 

podobě, v JAKÉMKOLI tvaru, NEVĚŘTE TOMU. Neboť hřích a 

odsouzení jsou totéž a víra v jedno je vírou v druhé a volá po trestu 

MÍSTO lásky. NIC nemůže ospravedlnit šílenství a volat po trestu 

na sebe MUSÍ být šílené. 

Nikoho tedy nepovažujte za viníka a potvrdíte pravdu o své 

nevině. V každém odsouzení, které nabízíte Božímu Synu, se 

skrývá přesvědčení o vaší VLASTNÍ vině. Chceš-li, aby tě od ní 

Duch Svatý osvobodil, přijmi Jeho nabídku Smíření za všechny 

své bratry. Tak se totiž naučíte, že platí i pro VÁS. Stále pamatujte, 

že není možné odsoudit Božího Syna ČÁSTEČNĚ. ti, které vidíte 

jako viníky, se stávají svědky viny ve VÁS a vy ji tam VIDÍTE, 

protože tam JE, dokud není zrušena. Vina je VŽDY ve vaší vlastní 

mysli, která odsoudila SAMA SEBE. Nepromítejte ji, neboť dokud 

ji promítáte, nemůže být zrušena. s každým, koho osvobodíte od 

viny, je velká radost v nebi, kde se radují svědkové vašeho 

otcovství. 

Pocit viny vás činí slepými, protože dokud v sobě vidíte 

jedinou skvrnu viny, NEVIDÍTE světlo. A tím, že ji promítáte, se 

vám SVĚT zdá temný a zahalený vaší vinou. přehodíte přes něj 

temný závoj a nevidíte ho, PROTOŽE SE NEMŮŽETE DÍVAT DO 

SVÉHO nitra. bojíte se toho, co byste tam viděli, ale ono to tam 

NENÍ. TO, ČEHO SE BOJÍTE, JE PRYČ. Kdybyste se podívali 

dovnitř, viděli byste jen Usmíření, které v klidu a míru září na 

oltáři vašeho Otce. 

Nebojte se nahlédnout do svého nitra. Ego vám říká, že je ve 

vás všechno černé a vinné, a radí vám, abyste se tam nedívali. 

Místo toho vám doporučuje, abyste se podívali na své bratry A 

VIDĚLI VINU V NICH.To však nemůžete udělat, aniž byste zůstali 

slepí. Neboť ti, kdo vidí své bratry v temnotě a vinu v temnotě, do 

níž se zahalují. 
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se bojí pohlédnout na světlo v sobě.Ve vás není to, čemu věříte a v 

co vkládáte svou víru. 

V tobě je svaté znamení dokonalé víry, kterou v tobě má tvůj 

Otec. On si vás neváží tak jako vy. Zná sám sebe a zná pravdu ve 

VÁS. Ví, že NENÍ ROZDÍLŮ, neboť On o rozdílech neví. Vidíš 

vinu tam, kde Bůh VÍ, že je dokonalá nevinnost? Jeho poznání 

můžeš POPÍRAT, ale nemůžeš ho ZMĚNIT. Podívejte se tedy na 

světlo, které do vás vložil, a poznejte, že to, čeho jste se obávali, 

bylo nahrazeno láskou. 

 
UVOLNĚNÍ A OBNOVENÍ  

Jste zvyklí na představu, že mysl vidí zdroj bolesti tam, kde není. 

Pochybnou službou vytěsnění je zakrýt SKUTEČNÝ zdroj vaší 

viny a ZKRÝT před vaším vědomím plné vnímání toho, ŽE JE TO 

NESMYSL. Vytěsnění je vždy udržováno iluzí, že zdroj, od něhož 

je odváděna pozornost, musí být PRAVÝ A MUSÍ BÝT STRAŠNÝ, 

jinak byste vinu nevytěsnili na to, o čem jste přesvědčeni, že je 

méně strašné. jste proto ochotni s malým odporem nahlížet na 

nejrůznější "zdroje" pod vědomím za předpokladu, že nejsou 

hlubším zdrojem, k němuž nemají vůbec žádný skutečný vztah. 

Šílené myšlenky NEMAJÍ žádné skutečné vztahy, protože právě 

proto jsou šílené. Žádný skutečný vztah nemůže spočívat na vině, 

nebo dokonce držet jediné její místo, které by narušilo jeho čistotu. 

Neboť všechny vztahy, jichž se vina dotkla, slouží jen k tomu, aby 

se člověk A vina vyhnuli. Jak podivné vztahy jste si vytvořili pro 

tento podivný účel! A zapomněli jste, že skutečné vztahy jsou svaté a 

vůbec je nemůžete používat VY, používá je pouze Duch svatý, a 

právě ten je činí čistými. Protože tím, že si pro své VLASTNÍ účely 

předplácíte to, co jste měli dát JEMU, je nemůže použít k VAŠEMU 

osvobození. Nikdo, kdo by se chtěl s NĚKÝM jakkoli spojit pro 

svou VLASTNÍ spásu, ji v tomto podivném vztahu nenajde. Není 

sdílený, a proto není skutečný. V jakémkoli spojení s bratrem, v 

němž se na něj snažíš svalit svou vinu, sdílet ji s ním nebo vnímat 

jeho vlastní, se BUDEŠ cítit vinen. Ani s ním nenajdete uspokojení 

a pokoj, protože vaše spojení s ním NENÍ skutečné. Budete v tom 

vidět vinu 
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vztah, protože jste ho tam vložili. Je nevyhnutelné, že ti, kdo trpí 

pocitem viny, se ho budou snažit vytěsnit, protože v něj věří. 

Přestože trpí, nedokážou se podívat do svého nitra a nechat ji 

ODEJÍT. nemohou vědět, že milují, a nedokážou pochopit, co je to 

milování. jejich hlavní starostí je vnímat zdroj viny mimo sebe, 

MIMO svou vlastní kontrolu. 

Když tvrdíte, že jste vinni, ale zdroj leží v minulosti, 

NEHLEDÍTE dovnitř. Minulost není ve vás. Vaše podivné asociace 

s ní nemají v přítomnosti žádný význam, přesto je necháváte stát 

mezi sebou a svými bratry, k nimž nenacházíte vůbec žádný 

SKUTEČNÝ vztah. Můžete očekávat, že budete své bratry používat 

jako prostředek k "řešení" minulosti, a přesto je budete vnímat 

takové, jací skutečně jsou? Spásu nenalézají ti, kdo využívají své 

bratry k řešení problémů, které neexistují. nechtěli jste spásu v 

minulosti. Chtěl bys svá planá přání vnucovat přítomnosti a doufat, 

že spasení najdeš TEĎ? 

Rozhodněte se tedy nebýt takoví, jací jste byli. Nepoužívejte 

žádné vztahy, které by vás držely v minulosti, ale s každým z nich 

se každý den znovu rodte. Stačí minuta, i méně, abyste se 

osvobodili od minulosti a v klidu odevzdali svou mysl Usmíření. 

Až k tobě budou všichni vítáni tak, jako bys ty sám chtěl, aby byli 

vítáni u tvého Otce, nebudeš v sobě vidět žádnou vinu. Přijmete 

totiž Usmíření, které ve vás zářilo po celou dobu, kdy jste snili o 

vině a nechtěli se podívat dovnitř a vidět ji. 

Dokud budete věřit, že vina je ospravedlnitelná JAKÝMKOLI 

způsobem, v KAŽDÉM, ať už se dopustí čehokoli, nebudete se dívat 

dovnitř, kde byste VŽDY našli Usmíření. Konec viny nikdy 

nenastane, dokud budete věřit, že pro ni existuje Ospravedlnění. 

Musíte se totiž naučit, že vina je VŽDY naprosto šílená a NEMÁ 

žádný důvod. Duch Svatý se nesnaží rozptýlit realitu. Kdyby VINA 

byla skutečná, nebylo by ani UPOZORNĚNÍ. účelem 

UPOZORNĚNÍ je rozptýlit iluze, nikoliv je ustanovit jako 

skutečné a POTOM je odpustit. 

Duch svatý neudržuje ve vaší mysli iluze, aby vás vyděsil, a 

neukazuje vám je se strachem, aby vám ukázal, před čím vás 

zachránil.To, před čím vás zachránil, je Pryč. Nepřipisujte vině 

žádnou realitu a nevidějte pro ni žádný důvod. duch svatý dělá to, 

co Bůh chtěl, aby dělal, a vždycky to tak dělal. Viděl odloučení, 
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ví o unii. Učí léčit, ale ví také o stvoření. Chtěl by, abys viděl a učil 

jako On a skrze Něj, ale to, co ví On, ty nevíš, i když je to tvoje. 

TEĎ je vám dáno, abyste uzdravovali a učili, abyste učinili to, 

co bude TEĎ.Zatím to není teď.Boží Syn věří, že je ztracen ve vině, 

sám v temném světě, kde na něj všude tlačí bolest ZDE. Až 

nahlédne do svého nitra a uvidí tam záři, vzpomene si, jak moc ho 

jeho Otec miluje. A bude se mu zdát neuvěřitelné, že si kdy 

myslel, že ho jeho Otec nemiluje, a pohlížel na něj jako na 

odsouzeného. v okamžiku, kdy si uvědomíš, že vina je 

NEOPRÁVNĚNÁ, ZCELA neoprávněná a ZCELA bezdůvodná, 

nebudeš se bát pohlédnout na Usmíření a zcela ho přijmout. 

Vy, kteří jste k sobě nemilosrdní, si nevzpomínáte na lásku 

svého Otce. A hledíce bez milosrdenství na své bratry, 

nevzpomínáte si, jak moc JE milujete." Přesto je to navždy pravda. 

V zářícím pokoji ve vás je dokonalá čistota, v níž jste byli stvořeni. 

Nebojte se pohlédnout na krásnou pravdu ve vás. Podívejte se 

PŘES mrak viny, který vám zatemňuje zrak, a pohlédněte PŘES 

temnotu na svaté místo, kde spatříte světlo. Oltář tvého Otce je tak 

čistý, jako je čistý Ten, který ho vztyčil k sobě. Nic ti nemůže 

zabránit v tom, co by Kristus chtěl, abys viděl. Jeho vůle je jako 

vůle Jeho Otce a On nabízí milost každému Božímu dítěti, jak by 

chtěl, abys to udělal TY. 

Zbavte se viny, jako byste chtěli být osvobozeni. Neexistuje 

žádný jiný způsob, jak se podívat do svého nitra a vidět světlo 

lásky, které září tak vytrvale a jistě, jako Bůh sám vždy miloval 

svého Syna. A JAK HO MILUJE JEHO SYN. V lásce není žádný 

strach, neboť láska je bez viny. vy, kteří jste vždy milovali svého 

Otce, nemůžete mít strach, a to z ŽÁDNÉHO důvodu, pohlédnout do 

svého nitra a vidět svou svatost. nemůžete BÝT takoví, jak jste se 

domnívali, že jste. vaše vina je bezdůvodná, protože není v Boží 

mysli, kde jste VY. A to JE důvod, který by vám Duch Svatý chtěl 

VYTVOŘIT. Odstranil by pouze iluze. Všechno ostatní by chtěl, 

abyste viděli. A v Kristově vidění by vám ukázal dokonalou 

čistotu, která je navždy v Božím Synu. 

S žádným z Božích synů nemůžete navázat SKUTEČNÝ vztah, 

pokud je nemilujete všechny a ROVNĚ. Láska není výjimečná. 

Pokud 
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vyčleňujete ČÁST synovství pro svou lásku, uvalujete vinu na 

VŠECHNY své vztahy a činíte je neskutečnými. Můžete milovat 

POUZE tak, jak miluje Bůh. Nesnažte se milovat jinak než On, 

protože kromě Jeho lásky žádná jiná láska NEEXISTUJE. Dokud 

nepoznáte, že je to pravda, nebudete mít představu, jaká je láska. 

Nikdo, kdo odsuzuje bratra, se v Božím pokoji nemůže považovat 

za nevinného. Pokud JE bez viny a v pokoji a nevidí to, JE bludař a 

nedohlédl na sebe." Tomu říkám: "Nevidím, že je bez viny a v 

pokoji, 

"Pohleďte na Božího Syna, pohleďte na jeho čistotu a 

ztište se. V tichosti pohleďte na jeho svatost a obětujte 

mu. 

děkuje svému Otci, že se ho nikdy nedotkla žádná vina." 

Žádná iluze, kterou jste proti němu kdy měli, se nijak nedotkla 

jeho nevinnosti. Jeho zářivá čistota, zcela nedotčená vinou a zcela 

milující, je v tobě jasná. Pohlédněme na něj společně a milujme 

ho. V naší lásce k němu je totiž vaše bezúhonnost. Pohlédněte však 

na sebe a radost a uznání z toho, co vidíte, navždy zaženou vinu. 

Děkuji Ti, Otče, za čistotu Tvého nejsvětějšího Syna, kterého jsi 

stvořil navždy bez viny. 

Stejně jako vy se moje víra a přesvědčení soustředí na to, čeho 

si vážím. Rozdíl je v tom, že já miluji POUZE to, co se mnou 

miluje Bůh, a proto si vás cením víc, než jakou hodnotu si sami 

přisuzujete, dokonce až k hodnotě, kterou vám přisoudil Bůh. Miluji 

vše, co stvořil, a veškerou svou víru a své přesvědčení nabízím 

jemu. Má víra ve vás je silná jako všechna láska, kterou dávám 

svému Otci. Má důvěra ve vás je bezmezná a bez obav, že mě 

nevyslyšíte. Děkuji Otci za tvou roztomilost a za mnohé dary, 

které mi dovolíš nabídnout Království ke cti jeho celistvosti, jež je 

od Boha. 

Chvála vám, kteří jste učinili Otce jedním s jeho vlastním 

Synem.Sami jsme všichni nízcí, ale společně záříme tak silným 

jasem, že na to nikdo z nás nemůže ani pomyslet. Před slavnou září 

Království se vina rozplyne a proměněna v laskavost už nikdy 

nebude tím, čím byla. Každá reakce, kterou zažijete, bude tak 

očištěná, že se hodí jako chvalozpěv na vašeho Otce. V tom, co 

stvořil, spatřujte jen Jeho chválu, neboť On nikdy nepřestane 
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před nebeskou bránou, kam jistě vstoupíme ve své bezúhonnosti. 

Bůh vás miluje. Mohl bych tedy postrádat víru v tebe a dokonale 

ho milovat? 

Zapomenutí, spánek, a dokonce i smrt se stávají nejlepší 

radou ega, jak se vypořádat s vnímaným a krutým zásahem viny do 

míru.Nikdo však nevidí sám sebe v konfliktu a zpustošeného 

krutou válkou, pokud nevěří, že OBA protivníci v této válce jsou 

skuteční. Věřil-li by tomu, musel by uniknout, protože taková 

válka by jistě ukončila jeho duševní klid, a tak by ho zničila. 

kdyby si však uvědomil, že válka probíhá mezi silami, které jsou 

skutečné a NESKUTEČNÉ, mohl by na sebe pohlédnout a VIDĚT 

svou svobodu. Nikdo se nenachází zpustošený a rozervaný v 

nekonečných bojích, které SÁM vnímá jako zcela bezvýznamné. 

Bůh by nechtěl, aby jeho Syn bojoval, a proto je jeho 

imaginární "nepřítel", kterého si stvořil, ZCELA nereálný.Snažíte 

se jen uniknout z hořké války, ze které jste unikli.Válka je pryč. 

Slyšeli jste totiž hymnus svobody stoupající k nebi. Radost a veselí 

patří Bohu za vaše osvobození, protože jste si je nevytvořili. jako 

jste si však nevytvořili svobodu, tak jste si nevytvořili ani válku, 

která by mohla svobodu OHROZIT. Nic ničivého nikdy nebylo a 

nebude. Válka, vina, minulost jsou pryč jako jeden celek do 

neskutečna, z něhož vzešly. 

 

ZÁRUKA NEBE 

Až budeme všichni sjednoceni v nebi, nebudete si vážit ničeho, čeho 

si vážíte zde. Neboť ničeho, čeho si zde vážíte, si nevážíte zcela, a 

tak si toho nevážíte vůbec. hodnota je tam, kam ji Bůh umístil, a 

hodnotu toho, čeho si Bůh váží, nelze posuzovat, neboť byla 

USTANOVENA. Má to CELOU hodnotu. Lze ji pouze ocenit, nebo 

neocenit. Oceňovat ji částečně neznamená ZNAMENAT její 

hodnotu. V nebi je vše, čeho si Bůh váží, a nic jiného. Nebe je 

naprosto jednoznačné. Vše je jasné a jasné a vyvolává 

JEDNODUCHOU odezvu. Není tam žádná temnota a žádný 

kontrast. Není tam žádná variace. není tam žádné přerušení. je tam 

pocit míru tak hluboký, že žádný sen na tomto světě nikdy 

nepřinesl ani nejasnou představu o tom, co to je. 

Nic na tomto světě nemůže dát tento klid, protože nic na tomto 
světě 
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svět je zcela sdílený. Dokonalé vnímání vám může pouze ukázat, 

co je schopno být zcela sdíleno. Může vám také ukázat 

VÝSLEDKY sdílení, zatímco vy si stále pamatujete výsledky 

NESDÍLENÍ.Duch svatý tiše ukazuje na kontrast, protože ví, že mu 

nakonec dovolíte, aby za vás posoudil rozdíl, a nechá ho ukázat, co 

MUSÍ být pravda. Má dokonalou důvěru ve váš konečný úsudek, 

protože ví, že ho učiní PRO vás. Pochybovat o tom by znamenalo 

pochybovat o tom, že Jeho poslání bude naplněno. Jak je to možné, 

když je Jeho poslání od Boha? 

Vy, jejichž mysl je zatemněna pochybnostmi a pocity viny, 

pamatujte na toto: Bůh vám dal Ducha Svatého a pověřil Ho, aby 

odstranil všechny pochybnosti a každou stopu viny, kterou na sebe 

Jeho drahý Syn vztáhl. Je NEMOŽNÉ, aby toto poslání selhalo. Nic 

nemůže zabránit tomu, aby se splnilo to, co by Bůh chtěl, aby se 

splnilo. Ať už jsou vaše reakce na hlas Ducha Svatého jakékoli, ať 

už se rozhodnete naslouchat jakémukoli hlasu, ať už vás napadají 

jakékoli podivné myšlenky, Boží vůle JE splněna. naleznete pokoj, 

v němž vás ustanovil, protože On nemění své rozhodnutí. Je 

neměnný jako pokoj, v němž přebýváte a který vám Duch svatý 

připomíná. 

Na změnu a posun v nebi si nevzpomeneš. Kontrast 

potřebujete jen zde. Kontrasty a rozdíly jsou nezbytnou učební 

pomůckou, protože se díky nim naučíte, čeho se máte vyvarovat a 

co máte vyhledávat. Až se to naučíte, naleznete odpověď, díky níž 

zmizí potřeba JAKÝCHKOLIV rozdílů. pravda přichází sama od 

sebe, sama k sobě. Až se naučíte, že pravdě PATŘÍTE, bude přes 

vás lehce přelévat bez jakýchkoli rozdílů. Neboť nebudete 

potřebovat žádný kontrast, který by vám pomohl uvědomit si, že to 

je to, co chcete, a POUZE to. Nebojte se, že by Duch svatý selhal v 

tom, co mu váš Otec svěřil, Boží vůle nemůže selhat v NIČEM. 

Věřte jen v tuto jedinou věc a bude to stačit: Vaše nejdivočejší 

představy, vaše podivné představy, vaše nejčernější noční můry, to 

vše nic neznamená. Nepřemohou pokoj, který si pro vás Bůh přeje. 

duch svatý vám navrátí zdravý rozum, protože šílenství NENÍ Boží 

vůle. Pokud to stačí Jemu, stačí to i vám. neudržíte to, co by Bůh 

chtěl odstranit. 
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protože přerušuje komunikaci s vámi, se kterými by chtěl 

komunikovat. Jeho hlas bude slyšet. 

Komunikační spojení, které do vás vložil sám Bůh a které 

spojuje vaši mysl s Jeho myslí, NELZE přerušit. Možná se 

domníváte, že ji CHCETE přerušit, a toto přesvědčení VELMI brání 

hlubokému míru, v němž je znát sladká a stálá komunikace, kterou 

by s vámi Bůh rád sdílel.Jeho kanály dosahu však nelze zcela 

uzavřít a oddělit od Něho. Pokoj bude tvůj, protože Jeho pokoj k 

tobě stále proudí od Toho, jehož vůle JE pokoj. máš ho TEĎ. duch 

svatý tě naučí, jak ho POUŽÍVAT, a promítáním se naučíš, že je v 

tobě. 

Bůh vám přál nebe a VŽDY vám nebude přát nic jiného. Duch 

svatý zná POUZE Jeho vůli. Neexistuje žádná šance, že by nebe 

nebylo vaše, protože Bůh je jistý a to, co chce, je jisté jako On 

sám. naučíte se spasení, protože se naučíte, JAK SE SPASIT. 

Nebude možné se vymanit z toho, co vás Duch Svatý chce naučit. 

Spasení je tak jisté jako Bůh. Jeho jistota je dostatečná. Naučte se, 

že ani ta nejtemnější noční můra, která narušila mysl spícího 

Božího Syna, nad ním nemá žádnou moc. On se naučí lekci 

probuzení. Bůh nad ním bdí a obklopuje ho světlo. 

Může se Boží Syn ztratit ve snech, když Bůh do něj vložil 

radostnou výzvu, aby se probudil a radoval? Nemůže se oddělit od 

toho, co je v něm. Jeho spánek neodolá výzvě k probuzení. Poslání 

vykoupení bude naplněno stejně jistě, jako stvoření zůstane 

nezměněno po celou věčnost. Nemusíte vědět, že nebe je vaše, aby 

se tak stalo. JE tomu tak, ale abyste poznali Boží vůli, musíte ji 

přijmout jako svou vůli. 

Duch svatý nemůže nezrušit ZA vás vše, co jste se naučili a co 

vás učí, že to, co není pravda, musí být smířeno s pravdou.To je 

smíření, které by ego nahradilo vaše smíření se zdravým rozumem 

a pokojem. Duch Svatý má pro vás ve své mysli zcela jiný druh 

smíření, které uskuteční stejně jistě, jako ego NEuskuteční to, o co 

se pokouší. 

Neúspěch je od ega, NE od Boha. Od Něho nemůžete 

putovat a není možné, aby plán, který Duch svatý nabízí. 
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pro každého, pro spásu každého, nebude dokonale splněna. Budete 

osvobozeni a nebudete si pamatovat nic, co jste vytvořili a co 

nebylo vytvořeno PRO vás a VÁMI na oplátku. Jak si totiž můžete 

vzpomenout na to, co NIKDY nebylo pravdivé, nebo si 

NEvzpomenout na to, co vždy bylo? Právě v tomto smíření s 

pravdou, a POUZE s pravdou, spočívá nebeský mír. 

 
SVĚDECTVÍ O ZÁZRACÍCH 

Ano, jste vskutku požehnaní, ale na tomto světě o tom nevíte. Máte 

však prostředky, jak se to naučit a vidět to zcela jasně. Duch Svatý 

používá logiku stejně snadno a stejně dobře jako ego, jenže Jeho 

závěry NEJSOU šílené. Ubírají se přesně opačným směrem a 

ukazují stejně jasně k nebi, jako ego ukazuje na temnotu a smrt. 

sledovali jsme mnoho z logiky ega a viděli jsme jeho logické závěry. 

A když jsme je viděli, uvědomili jsme si, že je nelze vidět jinak 

než v iluzích, neboť jen tam jejich zdánlivá jasnost VYPADÁ 

jasně. Nyní se od nich odvraťme a následujme jednoduchou logiku, 

pomocí níž vás Duch svatý učí jednoduchým závěrům, které 

hovoří za pravdu a JEN za pravdu. 

Jste-li požehnaní a nevíte to, musíte se to naučit.Poznání se 

neučí, ale je třeba získat jeho PODMÍNKY, protože právě ty byly 

zahozeny.Můžete se naučit žehnat a nemůžete dát to, co nemáte. 

Pokud tedy požehnání NABÍZÍŠ, MUSELO nejprve přijít k tobě. a 

také jsi ho musel PŘIJMOUT za své, protože jak jinak bys ho mohl 

rozdávat? 

Proto vaše zázraky svědčí o tom, že jste požehnaní. Pokud to, 

co nabízíte, JE úplné odpuštění, MUSELI jste se vzdát viny, 

přijmout Usmíření za sebe a naučit se, že jste bez viny. Jak byste 

se mohli dozvědět, co bylo pro vás učiněno, ale o čem nevíte, 

pokud neuděláte to, co byste MUSELI udělat, kdyby to bylo 

učiněno vám? Nepřímý důkaz pravdy je potřebný ve světě, který je 

stvořen z popírání a nemá směr. jeho potřebu pochopíte, pokud si 

uvědomíte, že popírat znamená rozhodnutí NEvědět. logika světa 

tedy MUSÍ vést k ničemu, neboť jeho CÍLEM je nic. 

Pokud se rozhodnete mít, dávat a BÝT jen snem, MUSÍTE své 

myšlenky směřovat do zapomnění. A pokud máte a 
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dávají a jsou VŠECHNO, a to všechno bylo popřeno, váš 

myšlenkový systém je uzavřený a zcela oddělený od pravdy. Tento 

svět JE šílený a nepodceňujte skutečný rozsah jeho šílenství. 

Neexistuje oblast vašeho vnímání, které by se nedotkla, a váš sen 

JE pro vás posvátný. Proto Bůh umístil Ducha svatého DO vás, 

kam jste umístili sen. 

Vidění je vždy VENKU. Kdyby byly vaše myšlenky zcela 

VÁMI, myšlenkový systém, který jste vytvořili, by byl navždy 

temný. Myšlenky, které promítá mysl Božího Syna, mají veškerou 

moc, kterou jim dává. Myšlenky, které sdílí s Bohem, jsou NAD 

jeho přesvědčením, ale ty, které učinil, JSOU jeho přesvědčením. A 

jsou to právě ONY, a NE pravda, které se rozhodl bránit a milovat. 

Ty mu nikdo nevezme. Ale mohou mu být ODEBRÁNY, protože 

zdroj jejich zmaření je V něm. na světě není nic, co by ho naučilo, 

že logika světa je naprosto šílená a nevede k ničemu. v tom, kdo 

tuto šílenou logiku stvořil, je však Ten, kdo VÍ, že nevede k 

ničemu, protože On ví všechno. 

Jakýkoli směr, který vás povede tam, kam vás Duch svatý 

nevede, nikam nevede. Cokoli, co popíráte a o čem On ví, že je 

pravda, jste popřeli SOBĚ, a proto vás musí naučit, abyste to 

NEPOPÍRALI. Odvolávání JE nepřímé, stejně jako konání. byli jste 

stvořeni pouze k tomu, abyste KŘIČELI, ani k tomu, abyste viděli, 

ani k tomu, abyste konali. Jsou to jen nepřímé projevy vůle k 

životu, kterou zablokoval rozmarný a nesvatý rozmar smrti a 

vraždy, o který se s vámi váš Otec nepodělil. vy jste si dali za úkol 

sdílet to, co se s vámi sdílet nedá. A i když si myslíte, že je možné 

se to NAUČIT, neuvěříte, co všechno je možné se naučit dělat. 

Duch svatý proto musí začít své učení tím, že vám ukáže, co se 

NIKDY nemůžete naučit. Jeho POSELSTVÍ není nepřímé, ale musí 

uvést jednoduchou pravdu do myšlenkového systému, který se stal 

tak pokrouceným a složitým, že nemůžete VIDĚT, že nic 

neznamená. ON se pouze podívá na jeho základy a zavrhne je. Ale 

VY, kteří nedokážete zrušit to, co jste si vytvořili, to nemůžete 

prohlédnout. Oklamává vás, protože jste se rozhodli oklamat sami 

sebe. Ti, kdo se rozhodli BÝT oklamáni, budou pouze útočit na 

přímé přístupy, které by se zdály být jen narážkou na klam a 

úderem do něj. 
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ŠŤASTNÝ ŽÁK  

Duch svatý potřebuje šťastného žáka, v němž se může šťastně 

naplnit jeho poslání. Vy, kteří jste neochvějně oddáni utrpení, 

musíte nejprve uznat, že JSTE nešťastní a NEŠŤASTNÍ. Bez tohoto 

kontrastu nemůže Duch Svatý učit, protože věříte, že bída JE štěstí. 

To vás natolik zmátlo, že jste se pustili do učení něčeho, co 

NIKDY nedokážete, a věříte, že pokud se to nenaučíte, nebudete 

šťastní. neuvědomujete si, že základ, na němž tento nejpodivnější 

cíl učení závisí, neznamená ABSOLUTNĚ NIC. Pro vás to smysl 

NEMÁ. 

Nevěřte v nic a naleznete "poklad", který jste hledali. Přesto si 

přidáte další břemeno, které už máte, jinak byste nehledali další. 

Budete věřit, že nic nemá CENU, a budete si toho vážit. Kousek 

skla, smítko prachu, tělo nebo válka jsou pro vás jedno. Pokud si 

totiž vážíte JEDINÉ věci z ničeho, uvěřili jste, že nic nemůže být 

cenné a že se můžete naučit, jak z nepravdivého udělat 

PRAVDIVÉ. 

Duch svatý, který vidí, kde jste, ale ví, že jste jinde, začíná 

svou lekci v jednoduchosti základním učením, že PRAVDA JE 

PRAVDA. To je ta nejtěžší lekce, kterou se kdy naučíte, a nakonec 

ta JEDINÁ. Jednoduchost je pro pokřivené mysli velmi obtížná. 

Uvědomte si, kolik zkreslení jste z ničeho vytvořili; všechny ty 

podivné formy a pocity, akce a reakce, které jste z toho utkali. Nic 

vám není tak cizí jako prostá pravda a ničemu nejste méně ochotni 

naslouchat. Kontrast mezi tím, co je pravda, a tím, co pravda není, 

je DOKONALE zřejmý, a přesto ho nevidíte. 

Prosté a samozřejmé věci nejsou zřejmé těm, kdo si z ničeho 

chtějí udělat paláce a královská roucha a domnívají se, že jsou díky 

nim králi se zlatými korunami. To vše Duch svatý vidí a učí, že to 

vše prostě není pravda. Těmto nešťastným žákům, kteří by se chtěli 

učit ničemu a namlouvat si, že to NENÍ nic, říká Duch svatý s 

neochvějným klidem: 
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"Pravda je pravdivá. Na ničem jiném nezáleží, nic jiného není 

skutečné a všechno kromě ní neexistuje. Dovol mi, abych pro 

tebe učinil jediný rozdíl, který nedokážeš učinit, ale který se 

musíš naučit." Tvá víra v nic tě PODVÁDÍ. Nabídni Mi svou víru 

a Já ji jemně umístím na svaté místo, kam patří. nenajdeš tam 

žádný klam, ale jen prostou pravdu. A ty si ji zamiluješ, protože 

jí budeš ROZUMĚT." 

Stejně jako vy, ani Duch svatý nevytvořil pravdu. Stejně jako 

Bůh ji VÍ, že je pravdivá. On přináší světlo pravdy do temnoty a 

DOVOLUJE mu, aby na vás svítilo. A jak svítí, vidí ho tvoji bratři, 

a když si uvědomí, že toto světlo jsi nevytvořil ty, uvidí v tobě víc, 

než vidíš TY. budou šťastnými žáky lekce, kterou jim toto světlo 

přináší, protože je učí OSVOBOZENÍ od ničeho a od všech skutků 

ničeho. těžké řetězy, které je zdánlivě svazují k zoufalství, nevidí 

jako nic, dokud jim nepřineseš světlo. A POTOM vidí, že řetězy 

zmizely, a proto MUSELY být ničím. A VY to uvidíte spolu s nimi. 

PROTOŽE jste je naučili radosti a uvolnění, stanou se VÁMI učiteli 

v uvolnění a radosti. 

Když někoho učíte, že pravda je pravda, učíte se ji S NÍM. A 

tak se naučíte, že to, co se zdálo nejtěžší, bylo nejjednodušší. 

Naučte se být šťastnými žáky. NIKDY se nenaučíte, jak z ničeho 

udělat všechno. Přesto vidíte, že to byl váš cíl, a UZNÁVÁTE, jak 

pošetilý byl. Buďte rádi, že je to zrušeno, protože když se na to 

podíváte prostě a upřímně, JE to zrušeno." Řekli jsme již dříve: 

"Nespokojte se s ničím," protože jste VĚŘILI, že vás nic nemůže 

uspokojit. NENÍ TO TAK. 

Chcete-li se šťastně učit, musíte vše, co jste se naučili, 

odevzdat Duchu svatému, aby se pro vás OZNAČILO. A pak se 

začněte učit radostné lekce, které rychle přicházejí na pevném 

základě, že pravda je pravda. Neboť to, co je na ní postaveno, JE 

pravda a je postaveno na pravdě. vesmír učení se před vámi otevře v 

celé své milostivé jednoduchosti. s pravdou před sebou se nebudete 

ohlížet zpět. 

Šťastný žák zde splňuje podmínky učení, stejně jako splňuje 

podmínky poznání v Království. To vše spočívá 
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v plánu Ducha svatého osvobodit vás od minulosti a otevřít vám 

cestu ke svobodě. Neboť pravda JE pravda.Co jiného by kdy 

mohlo být nebo bylo? Tato jednoduchá lekce obsahuje klíč k 

temným dveřím, o nichž se domníváte, že jsou navždy zamčené. 

tyto dveře jste VYTVOŘILI z ničeho a za nimi JE nic. klíčem je 

pouze světlo, které rozzáří tvary a formy a strachy z ničeho. 

Přijměte tento klíč ke svobodě z rukou Krista, který vám jej dává, 

abyste se k němu mohli připojit ve svatém úkolu přinášet světlo do 

temnoty. Stejně jako vaši bratři si totiž neuvědomujete, že světlo 

přišlo a osvobodilo vás ze spánku temnoty. 

Pohleďte na své bratry v jejich svobodě a učte se od nich, jak 

se osvobodit od temnoty.Světlo ve vás je probudí a nenechá vás 

spát. Vidění Krista je dáno v okamžiku, kdy je vnímáno. tam, kde 

je vše jasné, je vše svaté. klid jeho prostoty je tak přesvědčivý, že si 

uvědomíte, že je NEMOŽNÉ popřít prostou pravdu. Nic jiného totiž 

NENÍ. Bůh je všude a jeho Syn je v něm se vším všudy. Může 

zpívat žalozpěv smutku, když TOHLE je pravda? 

 

ROZHODNUTÍ PRO BEZ VINY 

Učení bude úměrné motivaci a zásah do vaší motivace k učení je 

přesně stejný jako ten, který zasahuje do VŠECH vašich myšlenek. 

Šťastný žák nemůže mít při učení pocit VINY. To je pro učení tak 

zásadní, že by se na to nikdy nemělo zapomínat. Žák bez pocitu 

viny se učí tak snadno, protože jeho myšlenky jsou svobodné. To 

však s sebou nese poznání, že pocit viny je INTERFERENCE, 

nikoliv záchrana, a neplní vůbec žádnou užitečnou funkci. Jste 

zvyklí používat bezvinu pouze k vyrovnání bolesti viny a nedíváte 

se na ni jako na něco, co má hodnotu SAMO o sobě. věříte, že vina 

i bezvina mají OBĚ hodnotu a každá z nich představuje únik před 

tím, co vám ta druhá nenabízí. nechcete ani jednu z nich samotnou, 

protože bez obou se nepovažujete za celistvé, a tudíž šťastné. Jste 

však celiství POUZE ve své bezúhonnosti a pouze ve své 

bezúhonnosti MŮŽETE být šťastní. zde NENÍ žádný rozpor. pokud 

si budete přát vinu v JAKÉKOLI podobě, ztratíte ocenění hodnoty 

své bezúhonnosti a vytlačíte ji ze svého života. 

váš zrak. 
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Neexistuje žádný kompromis, který byste mohli udělat s 

pocitem viny a uniknout tak bolesti, kterou zmírňuje POUZE 

necítění viny. Učit se znamená žít zde, stejně jako tvořit znamená 

být v nebi. Kdykoli vás bolest viny ZJEVNĚ přitahuje, pamatujte, 

že pokud jí podlehnete, rozhodujete se PROTI svému štěstí a 

nenaučíte se, JAK být šťastní. Řekněte si proto jemně, ale s 

přesvědčením zrozeným z lásky k Bohu a Jeho Synu, 

"Co prožívám, to se projeví. Pokud jsem 

bez viny, nemám se čeho bát. 

Rozhodl jsem se svědčit o svém PŘIJETÍ Usmíření, NE o 

jeho odmítnutí. 

Přijal bych svou bezúhonnost tím, že bych ji projevil a 

SDÍLEL se o ni. 

Dovolte mi přinést Božímu Synovi pokoj od jeho Otce." 

Každý den, každou hodinu a minutu, dokonce každou vteřinu 

se rozhodujete mezi ukřižováním a vzkříšením, mezi egem a 

Duchem svatým. Ego je volbou pro vinu, Duch svatý je volbou pro 

bezúhonnost. Moc rozhodování je vše, co vám náleží. to, mezi čím 

se můžete rozhodnout, je pevně dáno, protože neexistují žádné 

alternativy kromě pravdy a iluze. A není mezi nimi žádný překryv, 

protože jsou to protiklady, které NELZE smířit a NELZE, aby byly 

oba pravdivé. jste vinní, NEBO bez viny, svázaní, NEBO svobodní, 

šťastní, NEBO nešťastní. 

Zázrak vás učí, že jste si vybrali bez viny, svobodu a radost. 

Není to příčina, ale ÚČINEK. Je to přirozený důsledek správné 

volby, který svědčí o vašem štěstí, jež pramení z volby být bez 

viny. Každý, komu nabídnete uzdravení, vám ho vrátí. Každý, na 

koho zaútočíte, si ji ponechává a cení si ji tím, že ji má proti vám. 

zda to dělá, nebo nedělá, na tom nic nezmění; vy si budete 

MYSLET, že to dělá. Není možné nabízet to, co nechcete, bez 

tohoto trestu. Cena za dávání JE přijímání. Buď je to trest, kterým 

trpíte, nebo šťastná koupě pokladu, který vám bude drahý. 

Od Božího Syna se nikdy nežádá žádný trest, ledaže by to 

udělal on sám a ze sebe. Každá příležitost, která mu je dána k 

uzdravení, je další příležitostí nahradit temnotu světlem a strach 

láskou. Pokud ji odmítne, je 
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se připoutává k temnotě, protože se nerozhodl osvobodit svého 

bratra a vstoupit s ním do světla. Tím, že dal moc ničemu, zahodil 

radostnou příležitost naučit se, že nic NEMÁ žádnou moc. a tím, že 

nerozptýlil temnotu, se začal bát temnoty I světla. Radost z poznání, 

že temnota nemá nad Božím Synem žádnou moc, je šťastnou lekcí, 

kterou Duch svatý učí a kterou by chtěl, abys ty učil s ním. Je to 

JEHO radost, že ji učí, stejně jako to bude radost VAŠE. 

Způsob, jak tuto jednoduchou lekci vyučovat, je následující: 

Nevinnost JE nezranitelnost. Dejte proto každému najevo svou 

nezranitelnost a naučte ho, že ať už se vám pokusí udělat cokoli, 

vaše dokonalá svoboda od přesvědčení, že vám může být ublíženo, 

mu ukazuje, že ON je bez viny. Nemůže udělat NIC, co by vám 

mohlo ublížit, a tím, že mu odmítnete dovolit, aby si MYSLEL, že 

může, ho učíte, že Usmíření, které jste přijali za SVÉ, je také 

JEHO. NENÍ co odpouštět. Božímu Synu nemůže nikdo ublížit. 

Jeho vina je zcela bez příčiny a bytí bez příčiny NEMŮŽE 

existovat. 

Bůh je JEDINÁ PŘÍČINA a vina není od Něho.Nikoho neučte, 

že vám ublížil, protože pokud to uděláte, učíte sami sebe, že to, co 

není od Boha, má nad vámi moc. BEZPŘÍČINNÉ NEMŮŽE BÝT. 

Nesvědčte o tom a nepěstujte v žádné mysli víru v to. Vždy 

pamatujte, že MYSL je jedna a PŘÍČINA je jedna. Komunikaci s 

touto jednotou se naučíte POUZE tehdy, když se naučíte popírat 

bezpříčinné a přijímat Boží Příčinu jako SVOU. Moc, kterou Bůh 

dal svému Synovi, JE jeho a nic jiného nemůže jeho Syn vidět ani 

se rozhodnout na ni pohlížet, aniž by na sebe uvalil trest viny 

MÍSTO všeho šťastného učení, které by mu Duch svatý rád nabídl. 

Kdykoli se rozhodujete sami za sebe, uvažujete destruktivně a 

vaše rozhodnutí BUDE špatné. Bude vám ubližovat kvůli konceptu 

rozhodnutí, které k němu vedlo. Není pravda, že se můžete 

rozhodovat SAMI nebo JEN PRO SEBE. Žádná myšlenka Božího 

Syna NEMŮŽE být ve svých účincích samostatná nebo izolovaná. 

Každé rozhodnutí je učiněno pro CELÉ Synovství, směřuje dovnitř 

i ven a ovlivňuje konstelaci větší, než o jaké jste kdy snili. Ti, kdo 

přijímají Usmíření, JSOU nezranitelní. Ale ti, kteří 
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věří, že jsou vinni, BUDOU reagovat na vinu, protože si myslí, že 

je to spása, a neodmítnou ji vidět a postavit se na její stranu. A 

nepochopí prostou skutečnost, že to, co nechtějí, jim MUSÍ ublížit. 

To vše vzniká proto, že nevěří, že to, co chtějí, je 

DOBRÉ.Přesto jim byla dána vůle, PROTOŽE je svatá a přinese jim 

VŠECHNO, co potřebují, a přijde tak přirozeně jako mír, který 

nezná hranic. Neexistuje nic, co by jim jejich vůle neposkytla a co 

by jim nenabídlo NĚCO hodnotného. protože však své vůli 

nerozumějí, Duch svatý ji tiše chápe ZA ně a DÁVÁ jim to, co 

chtějí, bez námahy, vypětí a nemožného břemene rozhodování o 

tom, co chtějí a potřebují sami. 

Nikdy se nestane, že byste se museli rozhodovat sami. Nejste 

bez pomoci a bez pomoci, která zná odpověď.Spokojíte se s 

málem, které můžete nabídnout jen vy sami, když ten, který vám 

dává všechno, vám to jednoduše NABÍDNE? Nikdy se nebude ptát, 

co jste udělali, abyste byli hodni Božího daru. Nežádejte to tedy od 

sebe. Místo toho přijměte Jeho odpověď, neboť On VÍ, že jste 

hodni všeho, co si pro vás Bůh přeje. Nesnažte se uniknout 

Božímu daru, který vám tak ochotně a rád nabízí. Nabízí vám jen 

to, co mu Bůh dal PRO vás, a vy nemusíte řešit, zda si to 

zasloužíte, či nikoli. Bůh ví, že JSTE. 

Chtěl bys popřít pravdivost Božího rozhodnutí a nahradit jeho 

klidnou a neochvějnou hodnotu jeho Syna svým ubohým hodnocením 

sebe sama? NIC nemůže otřást Božím přesvědčením o dokonalé 

čistotě všeho, co stvořil, neboť to JE zcela čisté. Nerozhoduj se 

proti tomu, protože když je to od Něho, MUSÍ to být pravda. Pokoj 

přebývá v každé mysli, která v klidu přijme plán, který Bůh 

stanovil pro své Usmíření, a vzdá se svého VLASTNÍHO." Nevíte o 

spasení, protože mu nerozumíte. Nerozhoduj o tom, co to je a kde 

leží, ale ptej se na všechno Ducha svatého a VŠECHNA rozhodnutí 

přenechej Jeho laskavé radě. 

Ten, kdo zná Boží plán, který Bůh chce, abys následoval, tě 

může naučit, co to JE. Pouze JEHO moudrost je schopna vás vést k 

tomu, abyste se jím řídili. Každé rozhodnutí, které podniknete 

sami, ale znamená, že byste definovali, co JE spasení, a co byste 
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Duch svatý ví, že VŠECHNO spasení je únikem od viny.Nemáš 

jiného "nepřítele" a proti tomuto podivnému překrucování čistoty 

Božího Syna je Duch svatý tvým JEDINÝM přítelem. On je silným 

ochráncem tvé nevinnosti, která tě osvobozuje. A je to právě ON, 

kdo se rozhodl zrušit vše, co by mohlo zastřít tvou nevinnost před 

tvou nezkalenou myslí. 

Nechť je tedy JEDINÝM průvodcem, kterého chceš následovat 

ke spáse. On zná cestu a ochotně vás po ní vede. S Ním 

nezklamete, když se naučíte, co si Bůh přeje pro vás, JE vaší vůlí. 

BEZ Jeho vedení si budete myslet, že to víte sami, a rozhodnete se 

PROTI svému pokoji stejně jistě, jako jste se špatně rozhodli, když 

jste si kdy mysleli, že spása spočívá jen ve vás. Spása je od Toho, 

komu ji Bůh za vás dal. On na ni nezapomněl. Nezapomínejte na 

Něj a On bude činit každé rozhodnutí za vás, pro vaši spásu a Boží 

pokoj ve vás. 

Nesnažte se hodnotit hodnotu Božího Syna, kterého stvořil 

jako svatého, protože to by znamenalo hodnotit jeho Otce a soudit 

ho PROTI němu. A budete se cítit vinni za tento vymyšlený zločin, 

který by nikdo na tomto světě ani v nebi nemohl spáchat. Boží 

Duch učí pouze to, že "hřích" spočívající v sebeuplatnění na 

Božím trůnu NENÍ zdrojem viny. co se nemůže stát, nemůže mít 

ŽÁDNÉ následky, kterých bychom se měli bát. Buďte klidní ve své 

víře v Toho, kdo vás miluje a chtěl by vás vyvést z šílenství. 

Šílenství může být vaší volbou, ale NE vaší skutečností. Nikdy 

nezapomínejte na Lásku Boha, který na vás pamatoval. Je totiž 

zcela nemožné, aby kdy nechal svého Syna vypadnout ze své 

milující mysli, v níž byl stvořen a kde byl jeho příbytek navždy 

upevněn v dokonalém pokoji. 

Řekněte pouze Duchu svatému: "Rozhodni za mě," a je to 

hotovo. Jeho rozhodnutí jsou totiž odrazem toho, co o vás Bůh VÍ, 

a v tomto světle je omyl jakéhokoli druhu nemožný. Proč byste se 

měli tak horečně snažit předvídat vše, co NEMŮŽETE vědět, když 

veškeré poznání se skrývá za každým rozhodnutím, které Duch 

svatý činí ZA vás? Poznejte Jeho moudrost a Jeho lásku a učte Jeho 

odpovědi každého, kdo zápasí ve tmě. Vždyť rozhoduješ za ně A za 

sebe. 

Jak milostivé je rozhodovat o všech věcech skrze Toho, jehož 

stejná láska je dána všem stejně! Nikoho ti neponechává 
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MIMO sebe, sám BEZ sebe. A tak vám dává to, co je vaše, protože 

váš Otec chce, abyste se o to s ním dělili. Ve všem se nechte vést 

Jím a nerozmýšlejte se, důvěřujte Mu, že odpoví rychle, jistě a s 

láskou ke každému, koho se toto rozhodnutí jakkoli dotkne. A 

všichni budou. vzal bys na sebe výhradní odpovědnost za 

rozhodování o tom, co může přinést všem JEN dobro? VĚDĚLI 

byste to? 

Naučili jste se nepřirozenému zvyku NEkomunikovat se svým 

Stvořitelem. Přesto s Ním a se vším, co je v Něm, zůstáváte v 

úzkém spojení, stejně jako je to ve vás. ODHALTE izolaci 

prostřednictvím Jeho láskyplného vedení a poznejte všechnu 

šťastnou komunikaci, kterou jste zahodili, ale nemohli jste o ni 

přijít. 

Kdykoli budete mít pochybnosti, co máte dělat, myslete na 

Jeho přítomnost ve vás a řekněte si toto a POUZE toto: 

"On mě vede a zná cestu, kterou já neznám. 

Nikdy mi však neodepře to, co chce, abych se naučil. A tak mu 

důvěřuji, že mi sdělí vše, co ví PRO mě." 

Pak ho nechte, aby vás v tichosti naučil, jak vnímat svou 

bezúhonnost, která tu už JE. 

 
CESTA KE SPÁSE  

Když přijmeš bratrovu nevinnost, uvidíš v něm Usmíření. Neboť 

tím, že ji v něm prohlásíte, ji učiníte SVOU a uvidíte to, co jste 

hledali. Neuvidíte symbol bratrovy bezúhonnosti, který v něm září, 

dokud stále věříte, že tam není. JEHO bezúhonnost je VAŠE 

vykoupení. Dopřejte mu ji a uvidíte pravdu toho, co jste uznali. 

pravda se však nabízí PRVNÍ, aby byla přijata, tak jako ji Bůh dal 

první svému Synovi. první v čase nic neznamená, ale první ve 

věčnosti je Bůh Otec,který je první i jediný. Mimo Prvního není 

žádný jiný, neboť neexistuje žádný řád, žádný druhý ani třetí, a nic 

než První. 

Vy, kteří patříte k První příčině, stvořeni Jím jakoby k sobě a 

jste Jeho součástí, jste víc než jen bez viny.Stav bez viny je pouze 

stav, kdy to, co není, je bez viny. 
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byla odstraněna z neuspořádané mysli, která si myslela, že JE. 

Tohoto stavu, a pouze tohoto, musíte dosáhnout s Bohem po boku. 

Dokud se vám to nepodaří, budete si stále myslet, že jste od Něho 

odděleni.Můžete cítit Jeho přítomnost vedle sebe, ale NEMŮŽETE 

vědět, že jste s Ním jedno. Tomu není třeba se učit. Učení se 

vztahuje pouze na stav, v němž se to děje SAMO od sebe. 

Až necháš ve své nejsvětější mysli zrušit vše, co ti zastíralo 

pravdu, a postavíš se v milosti před svého Otce, On se ti dá, jak to 

vždycky dělal. Dávat se je vše, co umí, a tak je to veškeré poznání. 

Neboť co nezná, nemůže být, a proto nemůže být dáno. nežádej, 

aby ti bylo odpuštěno, neboť to již bylo vykonáno. Pros spíše o to, 

aby ses naučil odpouštět a obnovit to, co vždy bylo, ve své 

neodpouštějící mysli. Odpuštění se stane skutečným a viditelným 

pro ty, kdo ho POUŽIJÍ. Na zemi je to vaše jediná funkce a musíte 

se naučit, že je to vše, co se CHCETE naučit. 

Dokud se to nenaučíte, budete se cítit provinile. Nakonec totiž 

vaše vina, ať už má jakoukoli podobu, pramení z toho, že jste 

nedokázali naplnit svou funkci v Boží mysli celým svým já. 

Můžete této vině uniknout, když zde neplníte svou funkci? Nemusíte 

rozumět stvoření, abyste udělali to, co je třeba udělat, než by pro 

vás toto poznání mělo smysl. Bůh žádné bariéry neruší; ani je 

nevytvořil. když je VY uvolníte, jsou pryč. Bůh neselže a nikdy v 

ničem neselhal. 

Rozhodněte se, že Bůh má pravdu a VY se mýlíte. Stvořil vás 

ze sebe, ale stále v sobě. On ví, co jste. Pamatujte si, že pro Něho 

neexistuje žádný druhý. Nemůže tedy existovat nikdo bez Jeho 

Svatosti, ani nikdo nehodný Jeho dokonalé Lásky. Neselhávejte ve 

své funkci milovat na místě bez lásky, které je stvořeno z temnoty a 

klamu, neboť tak se temnota a klam ruší. Neselhávejte VY, ale 

naopak nabídněte Bohu A VÁM Jeho bezúhonného Syna. Za tento 

malý dar vděčnosti za Jeho Lásku Bůh sám vymění tvůj dar za 

svůj. 

Než za sebe učiníte JAKÉKOLI rozhodnutí, uvědomte si, že 

jste se rozhodli PROTI své funkci v nebi, a pečlivě zvažte, zda se 

zde chcete rozhodovat.Vaší funkcí zde je pouze rozhodovat PROTI 

rozhodování o tom, co chcete, s vědomím, že to NEVÍTE. Jak tedy 

můžete rozhodovat o tom. 
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byste měli udělat? Přenechte všechna rozhodnutí tomu, kdo mluví 

za Boha a za vaši funkci, jak ji zná. Tak vás naučí odstranit 

strašlivé břemeno, které jste na sebe naložili tím, že nemilujete 

Božího Syna a snažíte se ho učit vině místo lásce. Vzdejte se této 

zběsilé a šílené snahy, která vás šidí o radost ze života s vaším 

Bohem a Otcem a z radostného probouzení se k Jeho Lásce a 

Svatosti, které se ve vás spojují jako pravda a činí z vás Jedno s 

Ním. 

Když se naučíte rozhodovat S Bohem, všechna rozhodnutí 

budou tak snadná a správná jako dýchání.Nebudete se muset 

namáhat a budete vedeni tak jemně, jako byste byli neseni po tiché 

letní stezce. Zdá se, že jen vaše vlastní vůle činí rozhodování 

těžkým. Duch svatý vůbec neotálí s odpovědí na tvou KAŽDOU 

otázku, co máš dělat. On to ví. A ŘEKNE vám to a pak to udělá ZA 

vás." Vy, kteří jste unavení, byste mohli zvážit, zda to není 

klidnější než spánek. Do spánku totiž můžete vnést svou vinu, ale 

do tohoto ne. 
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Uvádění iluzí v pravdu 

 
Pokud nejste bez viny, nemůžete poznat Boha, jehož vůlí je, abyste 

Ho poznali.Proto MUSÍTE být bez viny.Pokud však nepřijmete 

nezbytné podmínky pro Jeho poznání, popíráte Ho a nepoznáváte 

Ho, ačkoli je všude kolem vás. On 

nelze poznat bez jeho Syna, jehož bezúhonnost je podmínkou jeho 

poznání. Přijmout jeho Syna jako viníka znamená popřít Otce tak 

dokonale, že poznání je smeteno z uznání v samotné mysli, kam ho 

umístil sám Bůh. Kdybys jen poslouchal a dozvěděl se, jak je to 

nemožné! Neobdařujte Ho vlastnostmi, kterým rozumíte, vy jste 

Ho nestvořili a cokoli, čemu rozumíte, není od Něho. 

Vaším úkolem není vytvářet realitu. Je tu, aniž byste ji 

vytvořili, ale ne bez vás.Vy, kteří jste zahodili sami sebe a tak málo 

si vážíte Boha, poslouchejte, jak mluvím za něj a za vás.Nemůžete 

pochopit, jak moc vás váš Otec miluje, protože ve vaší zkušenosti 

se světem není žádná paralela, která by vám to pomohla pochopit. 

Na zemi není nic, s čím by se to dalo srovnat, a nic, co jste kdy 

pocítili, se tomu kromě Něho ani vzdáleně nepodobá. Dokonce ani 

požehnání nedokážeš udělit v dokonalé laskavosti. Chtěl bys znát 

Toho, který dává navždy a který nezná nic jiného než dávání? 

Děti nebes žijí ve světle požehnání svého Otce, protože VĚDÍ, 

že jsou bez hříchu.Usmíření se uskutečnilo ve světle Otcova 

požehnání. 
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ustanoven jako prostředek k obnovení bezúhonnosti mysli, která ji 

popřela, a tím popřela nebe sama sobě. Usmíření vás učí 

skutečnému stavu Božího Syna. Neučí vás, co jste vy nebo co je 

váš Otec. Duch Svatý, který si to pro vás pamatuje, vás pouze učí, 

jak odstranit bloky, které stojí mezi vámi a tím, co víte. Jeho 

paměť je VAŠE. Pokud si pamatujete to, co jste vytvořili VY, 

nepamatujete si nic. Vzpomínka na skutečnost je v Něm, a proto i 

ve vás. 

 
POCIT VINY A BEZ VINY 

Bezúhonní a viníci si vůbec nejsou schopni porozumět. Každý z nich 

vnímá toho druhého jako sebe sama, což jim znemožňuje 

komunikovat, protože každý z nich vidí toho druhého NEJEN tak, 

jak vidí SÁM SEBE. Bůh může komunikovat POUZE s Duchem 

Svatým ve vaší mysli, protože pouze on sdílí s Bohem poznání 

toho, co jste. A pouze Duch Svatý může za vás Bohu 

ODPOVĚDĚT, protože pouze On ví, co Bůh JE. Všechno ostatní, 

co jste vložili do své mysli, NEMŮŽE existovat, protože to, co 

nekomunikuje s Boží myslí, nikdy neexistovalo. Komunikace s 

Bohem je život. Nic bez ní vůbec NENÍ. 

Jediná část tvé mysli, která má realitu, je ta, která tě stále 

spojuje s Bohem.Chceš, aby se VŠECHNA proměnila v zářivé 

poselství Boží Lásky, které bys mohl sdílet se všemi osamělými, 

kteří Ho spolu s tebou zapřeli? BŮH TO UMOŽŇUJE. Chtěli byste 

popřít Jeho touhu po poznání? Toužíte po Něm stejně jako On po 

vás. To je navždy neměnné. Přijmi tedy to, co je neměnné. Opusťte 

svět smrti a v klidu se vraťte do nebe. Zde není NIC cenného a tam 

je VŠECHNO cenné. Naslouchejte Duchu svatému a skrze něj 

Bohu. On mluví o tobě k TOBĚ, NENÍ v tobě žádná vina, neboť 

Bůh je požehnaný ve svém Synu, jako je Syn požehnaný v Něm. 

Každý z vás má v Usmíření zvláštní úlohu, ale poselství, které 

má každý z vás sdílet, je vždy stejné: BOŽÍ SYN JE BEZ VINY. 

Každý toto poselství učí jinak a jinak se mu učí, ale dokud se mu 

neučí a neučí, bude trpět bolestí z matného vědomí, že jeho pravá 

funkce v něm zůstává nenaplněna. 
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Břemeno viny je těžké, ale Bůh nechce, abys jím byl svázán. Jeho 

plán pro tvé probuzení je stejně dokonalý jako tvůj omylný. nevíš, co 

děláš, ale Ten, který ví, je s tebou. Jeho laskavost patří tobě a 

veškerou lásku, kterou sdílíš s Bohem, pro tebe uchovává v 

důvěře. Nechtěl by tě učit ničemu jinému než tomu, jak být 

šťastný. 

Požehnaný Synu zcela žehnajícího Otce, radost byla stvořena 

pro tebe. Kdo může odsoudit toho, koho Bůh požehnal? V Boží 

mysli není nic, co by nesdílelo jeho zářivou nevinnost. Stvoření je 

přirozeným pokračováním dokonalé čistoty. tvým jediným 

posláním zde je věnovat se s aktivní ochotou popírání viny ve 

VŠECH jejích podobách. Obviňovat neznamená ROZUMĚT. Šťastní 

žáci Usmíření se stávají učiteli nevinnosti, která je právem všeho, 

co Bůh stvořil. Neodpírejte jim to, co jim náleží, neboť to 

neodepřete jen jim. 

Dědictví Království je právem Božího Syna, které mu bylo 

dáno při jeho stvoření. Nepokoušejte se mu ho ukrást, jinak si 

VYŽADUJETE vinu a BUDETE ji zakoušet. Chraňte jeho čistotu 

před každou myšlenkou, která by mu ji chtěla ukrást, a zabraňte 

mu v tom. Vynášejte nevinnost na světlo v odpovědi na výzvu 

Usmíření. Nikdy nedovolte, aby čistota zůstala skryta, ale odleštěte 

těžké závoje viny, v nichž se Boží Syn skryl před svými zraky. 

Všichni jsme zde spojeni Usmířením a nic jiného nás na tomto 

světě nemůže spojit. Tak se svět odloučení vytratí a mezi Otcem a 

Synem bude obnovena plná komunikace. 

Zázrak uznává bezúhonnost, která MUSELA být popřena, aby 

došlo k NEUZDRAVENÍ. Nezatajujte toto radostné uznání, neboť v 

něm spočívá naděje na štěstí a osvobození od utrpení všeho druhu. 

Kdo jiný si přeje být osvobozen od bolesti? Možná se ještě 

nenaučil, JAK vyměnit svou vinu za nevinu, ani si neuvědomuje, 

že jen v této výměně může být osvobozen od bolesti. Ti, kdo se to 

nenaučili, však potřebují UČENÍ, NE útoky. útočit na ty, kdo 

potřebují učení, znamená neučit se od nich. Učitelé nevinnosti, 

každý svým způsobem, se spojili a přijali svou roli v jednotném 

učebním plánu Usmíření. kromě toho neexistuje žádná jednota cílů 

učení. v tomto učebním plánu, který má JEDEN cíl, ať už se učí 

jakkoli, není žádný konflikt. Každé úsilí vynaložené v jeho 

prospěch je nabízeno pro jedinou 
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k osvobození od viny, k věčné slávě Boha a jeho stvoření. A každé 

učení, které na to poukazuje, směřuje přímo do nebe a k Božímu 

pokoji. Neexistuje žádná bolest, žádná zkouška, žádný strach, 

který by toto učení nedokázalo překonat. Moc samotného Boha 

toto učení podporuje a GARANTUJE jeho neomezené výsledky. 

Připojte své vlastní úsilí k síle, která NEMŮŽE selhat a MUSÍ 

vést k míru. Takové učení se nikoho nemůže nedotknout. 

Nebudete-li učit pouze toto, neuvidíte se mimo Boží moc. 

nebudete osvobozeni od účinků této nejsvětější lekce, která se 

snaží pouze obnovit to, co je právem Božího stvoření. Od každého, 

komu udělíte osvobození od viny, se nevyhnutelně dozvíte SVOU 

nevinu. Kruh smíření NEMÁ konce. A vy budete nacházet stále 

větší důvěru ve své bezpečné začlenění do toho, co je pro všechny, u 

každého, koho přivedete do jeho bezpečí a dokonalého míru. 

Pokoj tedy každému, kdo se stane učitelem pokoje. Neboť mír 

je uznáním dokonalé čistoty, z níž není nikdo vyloučen. V jeho 

svatém kruhu je každý, koho Bůh stvořil jako svého Syna. Radost 

je jeho sjednocujícím atributem, přičemž nikdo nezůstává mimo 

něj, aby trpěl vinou sám. boží moc přitahuje každého do svého 

bezpečného objetí lásky a sjednocení. Stůjte tiše v tomto kruhu a 

přitahujte všechny zmučené mysli, aby se k vám připojily v 

bezpečí jeho míru a svatosti. Zůstaňte v něm se mnou jako učitelé 

Usmíření, NE viny. 

Blahoslavení, kteří se mnou učíte. Naše moc nepochází od 

nás, ale od našeho Otce. V bezúhonnosti ho poznáváme, jako on 

poznává nás bezúhonné. Stojím v kruhu a volám vás k pokoji. 

Učte se mnou míru a stůjte se mnou na svaté půdě. Pro každého 

pamatujte na moc svého Otce, kterou mu dal. Nevěřte, že 

nemůžete učit Jeho dokonalému pokoji. Nestůjte vně, ale spojte se 

se mnou uvnitř. Nezklamte jediný cíl, k němuž vás mé učení 

vyzývá. Navraťte Bohu jeho Syna takového, jakého ho stvořil, tím, 

že ho naučíte jeho nevinnosti. 

Ukřižování nemá v Usmíření žádnou roli. Pouze vzkříšení se 

na něm stalo mou součástí. To je symbolem osvobození od viny 

bez viny. Koho vnímáte jako viníka, toho byste ukřižovali. Přesto 

toho, koho vnímáte jako bezúhonného, OBNOVÍTE bez viny. 
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bez viny. Cílem ega je VŽDY ukřižování. Vidí se jako VINNÉ a 

svým odsouzením by chtělo zabíjet. Duch svatý vidí pouze bez 

viny a ve své jemnosti by osvobodil od strachu a obnovil vládu 

lásky. síla lásky je v jeho jemnosti, která je z Boha, a proto nemůže 

ukřižovat ani trpět ukřižování. Chrám, který obnovuješ, se stává 

TVÝM oltářem, neboť byl znovu vybudován skrze tebe. A 

všechno, co dáváte Bohu, JE vaše. Takto On tvoří, a tak musíte 

obnovovat i VY. 

Každého, koho uvidíte, zařadíte do svatého kruhu smíření 

nebo necháte mimo něj a posoudíte, zda je vhodný k ukřižování, 

nebo k vykoupení. Pokud ho přivedete do kruhu čistoty, spočinete 

tam s ním. Pokud ho necháte VENKU, připojíte se k němu tam. 

Nesuďte jinak než v tichosti, která není od vás. Odmítněte 

přijmout kohokoli jako BEZ požehnání smíření a přiveďte ho do 

něj tím, že mu požehnáte. Svatost musí být sdílena, neboť v tom 

spočívá vše, co ji činí svatou. S radostí vstupte do svatého kruhu a 

v klidu pohlédněte na všechny, kdo si myslí, že jsou mimo něj. 

Nikoho nevyhánějte ven, neboť o to usiluje spolu s vámi. Pojďte, 

připojme se k němu na svatém místě míru, které je určeno nám 

všem, sjednoceným jako jeden celek ve Věci míru. 

 

Z TEMNOTY 

Cesta, kterou společně podnikáme, je výměnou temnoty za světlo, 

nevědomosti za porozumění. Nic, čemu rozumíte, není strašné. 

Pouze ve tmě a nevědomosti vnímáte děsivé a stahujete se od něj 

do další tmy. a přitom je to pouze skryté, co může děsit, ne pro to, 

co JE, ale pro svou skrytost. Skryté je děsivé PROTO, že nechápete 

jeho význam. Kdybyste to věděli, bylo by vám to jasné a už byste 

nebyli ve tmě. Nic nemá SKRYTOU hodnotu, protože to, co je 

skryté, nelze sdílet, a proto je jeho hodnota neznámá. skryté je 

SKRYTÉ, ale hodnota vždy spočívá ve společném ocenění. To, co 

je skryté, nelze milovat, a proto se toho MUSÍME bát. 

Tiché světlo, v němž ve vás přebývá Duch svatý, je pouze 

dokonalá otevřenost, v níž není nic skryto, a proto se ničeho 

nebojíte. Útok se VŽDY podvolí lásce, pokud je k ní přiváděn, 

nikoli před ní skrýván. Neexistuje žádná temnota, která 
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světlo lásky nerozptýlí, pokud není skryto před dobrodiním 

lásky.To, co je drženo OD lásky, nemůže sdílet její léčivou sílu, 

protože bylo odděleno a drženo v temnotě. Strážci temnoty to 

pečlivě střeží a vy, kteří jste tyto strážce iluze z ničeho vytvořili, se 

jich nyní bojíte. 

Chtěli byste těmto podivným představám o bezpečnosti i 

nadále přikládat imaginární sílu? Nejsou ani bezpečné, ani 

nebezpečné, nechrání, ale ani neútočí. Vůbec nic nedělají, vůbec 

nic NEDĚLAJÍ. jako strážci temnoty a nevědomosti v nich hledejte 

jen strach, protože to, co zamlčují, JE strašné. Nechte je však 

odejít, a to, co bylo děsivé, už takové nebude. Bez ochrany 

nejasností zůstává POUZE světlo lásky, neboť pouze to MÁ smysl a 

MŮŽE žít ve světle. Vše ostatní MUSÍ zmizet. 

Smrt ustupuje životu jednoduše proto, že zničení není 

PRAVDA. Světlo bez viny zastiňuje vinu, protože když se spojí 

dohromady, pravda jednoho MUSÍ dokonale objasnit nepravdivost 

jeho opaku. Nedržte vinu a bezvinu od sebe, neboť vaše 

přesvědčení, že můžete mít OBOJÍ, je nesmyslné. Jediné, čeho jste 

dosáhli tím, že jste je drželi odděleně, je, že jste ztratili jejich 

smysl tím, že jste je navzájem zaměnili. a tak si neuvědomujete, že 

pouze jedno z nich něco znamená a to druhé je zcela beze smyslu 

JAKÉHOKOLIV. 

Vy jste si odloučení vyložili jako prostředek, který jste si 

vytvořili k přerušení komunikace s Otcem.Duch svatý si ho znovu 

vykládá jako prostředek k obnovení toho, co nebylo přerušeno, ale 

co se stalo nejasným.Všechny věci, které jste vytvořili, jsou pro 

Něj užitečné, pro Jeho nejsvětější záměr. On VÍ, že nejste od Boha 

odděleni, ale vnímá ve vaší mysli mnohé, co vám umožňuje si to 

MYSLET. To vše a nic jiného by od vás oddělil. moc rozhodnutí, 

kterou jste učinili MÍSTO moci stvoření, by vás naučil používat NA 

SVÉM ÚKOLU. vy, kteří jste ji učinili, abyste se ukřižovali, se od 

Něho musíte naučit, jak ji použít pro svatou věc obnovy. 

Vy, kteří mluvíte temnými a záludnými symboly, nerozumíte 

jazyku, který jste vytvořili. Nemá žádný smysl, protože jeho účelem 

není komunikace, ale spíše ZRUŠENÍ komunikace. Jestliže účelem 

jazyka JE komunikace, jak může tento jazyk něco znamenat? Přesto i 

tato podivná a pokroucená snaha o komunikaci 
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NENÍ-li jeho interpretem jeho tvůrce, je v něm dostatek lásky, aby 

měl smysl.Vy, kteří jste ho vytvořili, jen vyjadřujete konflikt, z 

něhož by vás Duch svatý vysvobodil. To, co byste chtěli sdělit, 

nechte na Něm. On vám to vyloží s naprostou jasností, neboť ví, s 

kým JSTE v dokonalé komunikaci. 

Nevíte, co říkáte, a tak nevíte, co se vám říká. Váš Tlumočník 

však vnímá význam ve vašem cizím jazyce. Nebude se pokoušet 

sdělovat nesmyslné. Oddělí však vše, co má smysl, zbytek vynechá 

a nabídne vaši pravdivou komunikaci těm, kteří by s vámi chtěli 

komunikovat stejně pravdivě. mluvíte dvěma jazyky najednou, a to 

MUSÍ vést k nesrozumitelnosti. Pokud však jeden neznamená nic a 

druhý všechno, je pro účely komunikace možný pouze ten jeden. 

Ten druhý ji ale RUŠÍ. 

Funkcí Ducha svatého je ZCELA komunikace. Proto musí 

odstranit vše, co ji narušuje, aby ji obnovil. Proto před Jeho zrakem 

neuchovávejte žádný zdroj rušení, neboť On na vaše strážce 

nezaútočí. Přiveďte je však k Němu a dovolte, aby vás Jeho 

laskavost naučila, že ve světle se nebojí a NEMOHOU sloužit k 

hlídání temných dveří, za nimiž není vůbec nic pečlivě ukryto. 

musíme otevřít všechny dveře a nechat světlo proudit skrz. V 

Božím chrámu nejsou žádné skryté komnaty. Jeho brány jsou 

otevřeny dokořán, aby přivítaly Jeho Syna. Nikdo nemůže nepřijít 

tam, kam ho Bůh povolal, pokud sám nezavře dveře na Otcovo 

uvítání. 

 

VNÍMÁNÍ BEZ KLAMU 

Co chcete? Světlo nebo tma, vědění nebo nevědomost jsou na vás, 

ale ne obojí. Protiklady je třeba spojovat, ne je od sebe oddělovat. 

Neboť jejich rozdělení je pouze ve vaší mysli a smíří se spojením, 

jakým jste VY. Ve sjednocení MUSÍ zmizet vše, co není skutečné, 

neboť pravda JE sjednocení. Tak jako tma mizí ve světle, tak mizí 

nevědomost, když se objeví poznání. Vnímání je prostředkem, 

jímž se nevědomost přivádí k poznání. Vnímání však musí být bez 

klamu, protože jinak se stává poslem nevědomosti, nikoli 

pomocníkem při hledání pravdy. 
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Hledání pravdy je jen poctivým hledáním všeho, co pravdě 

překáží.Pravda JE. Nelze ji ztratit, hledat ani najít. Je tu, ať jste 

kdekoli, je VE VÁS. přesto MŮŽE být pro VÁS rozpoznána nebo 

nepoznána, skutečná nebo falešná. Pokud ji skrýváte, stává se pro 

vás neskutečnou PROTO, že jste ji skryli a obklopili strachem. Pod 

každým základním kamenem strachu, na kterém jste postavili svůj 

šílený systém víry, leží pravda skrytá. Přesto to nemůžete vědět, 

protože tím, že pravdu skrýváte ve strachu, nevidíte důvod, proč 

byste měli věřit, čím VÍCE se na strach díváte, tím méně ho vidíte a 

tím jasnější se stává to, co PŘEDSTAVUJE. 

Není možné přesvědčit nevědomé, že vědí. Z jejich pohledu to 

není pravda, ale JE to pravda, protože BŮH to ví. To jsou jasně 

opačné pohledy na to, co jsou "nevědomí". Pro Boha je nevědění 

nemožné. Není to tedy vůbec úhel pohledu, ale pouze víra v něco, 

co neexistuje. Pouze toto přesvědčení mají nevědomí, a tím se mýlí 

sami v sobě. oni sami se DEFINOVALI tak, jak nebyli stvořeni. 

jejich stvoření nebylo úhlem pohledu, ale spíše jistotou. Nejistota 

dovedená k jistotě si nezachovává ŽÁDNÉ přesvědčení o 

skutečnosti. 

Jistě jste si všimli, že důraz byl kladen na to, abyste to, co je 

nežádoucí, přivedli k tomu, co je žádoucí; to, co NECHCETE, k 

tomu, co CHCETE.Uvědomíte si, že spása k vám musí přijít touto 

cestou, když se zamyslíte nad tím, co je disociace. Disociace je 

pokřivený proces myšlení, při němž se udržují dva systémy 

přesvědčení, které nemohou koexistovat. Bylo rozpoznáno, že 

kdyby se spojily SPOLEČNĚ, jejich společné přijetí by se stalo 

nemožným. Pokud je však jeden udržován v temnotě od druhého, 

jejich ODDĚLENÍ jako by je oba udržovalo při životě a rovnocenné 

v jejich realitě. Jejich spojení se tak stává zdrojem strachu, neboť 

setkají-li se, přijetí MUSÍ být jednomu z nich odňato. 

Nemůžete mít obojí, protože jedno popírá druhé. Odděleně se 

tato skutečnost ztrácí ze zřetele, neboť každý z nich může být na 

SAMOSTATNÉM místě obdařen pevnou vírou. Přiveďte je SPOLU 

a skutečnost jejich naprosté neslučitelnosti je okamžitě zřejmá. 

Jeden z nich odejde PROTO, že druhý je viděn na stejném místě. 

Světlo nemůže vstoupit do tmy, když mysl věří ve tmu a nenechá ji 

odejít. 
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Pravda nebojuje proti nevědomosti a láska neútočí na strach. To, 

co nepotřebuje ochranu, se nebrání. Obranu si vytváříte vy sami. 

Bůh ji nezná, Duch svatý používá obranu NA BOJI pravdy jen 

proto, že jste si ji vytvořili PROTI ní. Jeho vnímání jich podle Jeho 

záměru pouze mění na výzvu PRO to, co jste jimi napadli. 

Obranu, stejně jako všechno, co jste vytvořili, je třeba jemně 

obrátit k vlastnímu dobru, přetvořit Duchem svatým z prostředků 

sebezničení na prostředky ochrany a osvobození. Jeho úkol je 

mocný, ale Boží moc je s ním. Proto je pro Něho tak snadný, že 

byl splněn v okamžiku, kdy mu byl pro tebe dán. Nezdržujte se v 

návratu k pokoji tím, že byste se divili, jak může splnit to, co Mu 

Bůh dal udělat. To přenechejte Tomu, který to ví. nežádá se po vás, 

abyste sami plnili mocné úkoly. žádá se po vás pouze, abyste 

udělali to málo, co vám navrhne, a důvěřovali Mu jen do té malé 

míry, že věříte, že když to žádá On, MŮŽETE to udělat. uvidíte, jak 

snadno lze splnit vše, co žádá. 

Duch svatý od vás žádá jen toto: přineste mu každé tajemství, 

které jste před ním zamykali. Otevřete Mu všechny dveře a 

požádejte Ho, aby vstoupil do temnoty a osvětlil ji. Na vaši žádost 

rád vstoupí. On přináší světlo do temnoty, pokud Mu temnotu 

OTEVŘETE. Ale na to, co skrýváte, nemůže pohlédnout. On totiž 

vidí za tebe, a pokud se nedíváš S NÍM, nemůže vidět. Kristovo 

vidění není pro Něj samotného, ale pro Něj s Tebou. Přineste Mu 

tedy všechny své temné a tajné myšlenky a dívejte se na ně S Ním. 

On drží světlo a vy temnotu. Nemohou existovat vedle sebe, když 

se na ně oba společně díváte. Jeho úsudek MUSÍ zvítězit a On vám 

ho dá, když spojíte své vnímání s Jeho. Spojení s Ním ve vidění je 

způsob, jak se s Ním naučíte sdílet výklad vnímání, který vede k 

poznání. 

Sami nevidíte. Sdílení vnímání s tím, koho vám Bůh dal, vás 

učí, jak si uvědomit, co vidíte. Je to poznání, že nic z toho, co 

vidíte, neznamená NIC samo o sobě. Vidění s Ním vám ukáže, že 

veškerý význam, včetně toho VAŠEHO, nepochází z dvojího 

vidění, ale z jemného spojení všeho do JEDNOHO významu, 

JEDNÉ emoce a JEDNOHO účelu. 
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Bůh má jeden cíl, který s vámi sdílí. Jediná vize, kterou vám Duch 

svatý nabízí, vám tuto Jednotu přiblíží s takovou jasností a jasem, 

že byste si za nic na světě nemohli přát nepřijmout to, co by Bůh 

chtěl, abyste měli. Pohleďte na svou vůli a přijměte ji jako Jeho, s 

celou Jeho Láskou jako svou. Všechna čest vám skrze Něho a skrze 

Něho Bohu. 

V temnotě jsi zastřel slávu, kterou ti Bůh dal, a moc, kterou 

propůjčil svému nevinnému Synovi.To vše se skrývá v každém 

temném místě zahaleném vinou a v temném popírání nevinnosti. 

Za temnými dveřmi, které jste zavřeli, neleží nic, protože nic 

NEMŮŽE zastřít Boží dar. Právě zavírání dveří brání rozpoznání 

Boží moci, která ve vás září. Nevyhánějte ze své mysli moc, ale 

nechte všechno, co by chtělo zakrýt vaši slávu, předvést před soud 

Ducha svatého a tam to zrušit. koho chce zachránit pro slávu, je 

pro ni zachráněn. Slíbil Otci, že skrze Něho budeš propuštěn z 

malosti ke slávě. Tomu, co Bohu slíbil, je zcela věrný, neboť se s 

Bohem podělil o zaslíbení, které mu bylo dáno, aby se o ně podělil 

s VÁMI. 

Stále se o něj dělí, pro VÁS. Všechno, co slibuje jinak, ať už 

je to velké nebo malé, ať už si toho ceníte jakkoli, nahradí 

JEDINÝM slibem, který mu byl dán, aby ho položil na oltář 

vašemu Otci a jeho Synu. Žádný oltář nestojí Bohu BEZ Jeho 

Syna. A nic, co by tam nebylo přineseno stejně hodnotné pro oba, 

ale bude nahrazeno dary zcela přijatelnými pro Otce A Syna. 

Dokážete Bohu obětovat vinu? Pak ji nemůžete obětovat Jeho 

Synovi. Nejsou totiž odděleni a dary jednomu JSOU nabízeny 

druhému. 

Neznáte Boha, protože neznáte toto.A přece znáte Boha a také 

toto. To vše je v bezpečí uvnitř vás, kde září Duch svatý. Nezáří v 

rozdělení, ale v místě setkání, kde Bůh, sjednocený se svým 

Synem, skrze něj promlouvá ke svému Synu. Komunikace mezi 

tím, co nelze rozdělit, NEMŮŽE ustat. Svaté místo setkání 

nerozděleného Otce a Jeho Syna se nachází v Duchu Svatém a ve 

VÁS. Jakékoli zasahování do komunikace, kterou si přeje sám Bůh 

se svým Synem, je zde zcela nemožné. Mezi Otcem a Synem 

neustále proudí nepřerušená a nepřerušovaná láska, jak si to OBĚ 

strany přejí. a tak to také je. 
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Ať vaše mysl nebloudí potemnělými chodbami, daleko od 

středu světla.Můžete se rozhodnout, že sami zabloudíte, ale 

dohromady vás může přivést jen Průvodce, který je vám určen. On 

vás jistě dovede tam, kde Bůh a Jeho Syn čekají na vaše poznání. 

spojili se, aby vám dali dar jednoty, před níž mizí VŠECHNA 

oddělenost. Sjednoťte se s tím, čím JSTE. NEMŮŽETE se spojit s 

ničím jiným než se skutečností. Boží sláva a sláva Jeho Syna vám 

patří v pravdě. Nemají žádný protiklad a nic jiného si nemůžete 

darovat. 

Pravdu nic nenahradí. A pravda vám to objasní, až se 

dostanete na místo, kde se musíte s pravdou SETKAT. A tam 

musíte být vedeni skrze jemné porozumění, které vás nemůže vést 

nikam jinam. Kde je Bůh, tam jste VY. Taková JE pravda. Nic 

nemůže změnit poznání, které vám Bůh dal, v nepoznání. Vše, co 

Bůh stvořil, zná svého Stvořitele. Neboť takto se uskutečňuje 

stvoření Stvořitelem a jeho výtvory. Na svatém místě setkání jsou 

spojeni Otec a Jeho stvoření a stvoření Jeho Syna s Nimi společně. 

Existuje jeden článek, který je všechny spojuje a drží je v Jednotě, 

z níž se stvoření děje. 

Spojení, jímž se Otec spojuje s těmi, kterým dává moc tvořit 

jako on, se NIKDY nemůže přerušit. Samotné nebe je spojení s 

celým stvořením a s jeho jediným Stvořitelem. A nebe pro vás 

zůstává Boží vůlí. Nepokládejte na své oltáře jiné dary než tento, 

neboť vedle něj nemůže koexistovat nic jiného. Zde se vaše 

skromné oběti snoubí s Božím darem a jen to, co je hodné Otce, 

přijme Syn, pro něhož to bylo určeno. Komu se Bůh dává, tomu se 

dává. vaše malé dary zmizí na oltáři, kam On položil své vlastní. 

 

UZNÁNÍ SVATOSTI 

Usmíření vás nečiní svatými.Byli jste stvořeni jako svatí. Pouze 

přivádí nesvatost ke svatosti, neboli to, co jste STVOŘILI, k tomu, 

co JSTE.Spojení pravdy a iluze, ega s Bohem, je jedinou funkcí 

Ducha svatého. Neskrývejte své stvoření před svým Otcem, neboť 

jeho skrývání vás stálo poznání Jeho i sebe samých. poznání je 

bezpečné, ale kde je vaše bezpečí, kromě toho, že jste si ho sami 

vytvořili. 
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z ní? Vytvoření času, aby zaujal místo bezčasí, spočívalo v rozhodnutí 

nebýt takový, jaký jsi byl.Tak se pravda stala minulostí a 

přítomnost byla zasvěcena iluzi. A také minulost byla změněna a 

vložena mezi to, co vždy bylo, a TEĎ. minulost, kterou si 

pamatujete, NIKDY nebyla a představuje pouze popření toho, co 

VŽDY bylo. 

Přivádět ego k Bohu znamená pouze přivádět omyl k pravdě, 

kde se napraví, protože je PROTIJEDEM toho, s čím se setkává, a 

zruší se, protože rozpor už nemůže obstát. Jak dlouho může rozpor 

obstát, když je jasně odhalena jeho nemožná povaha? Co mizí ve 

světle, není napadáno. Pouze to mizí, protože to není pravda. Různé 

skutečnosti jsou nesmyslné, neboť skutečnost musí být jedna. 

Nemůže se měnit s časem, náladou ani náhodou. Její neměnnost je 

to, co ji činí skutečnou. To se nedá zrušit. Zrušení je pro 

neskutečnost. A tato realita to pro vás udělá. 

Už jen tím, že je tím, čím je, vás pravda osvobozuje od všeho, 

čím NENÍ.Usmíření je tak jemné, že stačí, když ho zašeptáte, a 

všechna jeho síla vám přispěchá na pomoc a podporu.Nejste křehcí, 

když je Bůh vedle vás. Bez Něho však nejste ničím. Smíření vám 

nabízí Boha. dar, který jste odmítli, drží On ve vás. Jeho Duch ho 

tam pro vás drží. Bůh neopustil svůj oltář, i když na něj Jeho 

ctitelé položili jiné bohy. chrám je stále svatý, neboť Přítomnost, 

která v něm přebývá, JE svatost. 

V chrámu svatost tiše čeká na návrat těch, kdo ji 

milují.Přítomnost ví, že se vrátí k čistotě a milosti. Boží milost je 

něžně přijme a přikryje všechen jejich pocit bolesti a ztráty 

nesmrtelnou jistotou Otcovy lásky. tam strach ze smrti nahradí 

radost ze života. Neboť Bůh je život a oni v životě PŘEBÝVAJÍ. 

Přítomnost svatosti žije ve všem, co žije, neboť svatost STVOŘILA 

život a to, co stvořila, neopouští svaté jako sebe sama. 

V tomto světě se můžeš stát neposkvrněným zrcadlem, v 

němž z tebe do okolí září svatost tvého Stvořitele.Můžeš v něm 

odrážet nebe ZDE.Zrcadlo, v němž se odráží Bůh, však nesmí 

zatemňovat žádné odrazy obrazů jiných bohů. Země může odrážet 

Nebe nebo peklo; Boha nebo ego. stačí, když zrcadlo necháte čisté 

a zbavené všech obrazů skryté temnoty, které jste 
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z něj čerpali. Bůh na něj bude svítit sám od sebe. Pouze na něm lze 

vnímat jasný odraz Jeho samého. Odrazy jsou vidět ve světle. Ve 

tmě jsou nejasné a jejich význam se zdá spočívat spíše jen v 

měnících se výkladech než v nich samých. 

Boží odraz nepotřebuje žádný výklad. Je JASNÝ. Čisté, ale 

zrcadlo a poselství, které září z toho, co zrcadlo každému ukazuje, 

nemůže nikdo nepochopit. Je to poselství, které Duch svatý drží v 

zrcadle, jež je v něm. Poznává ji, protože byl poučen o její 

NEpotřebě, ale neví, kde ji hledat, aby ji našel. Dovolte mu tedy, 

aby ji spatřil ve VÁS a PODĚLIL se o ni s vámi. 

Kdyby sis jen na okamžik uvědomil, jakou uzdravující sílu 

může Boží odraz, který v tobě září, přinést celému světu, nemohl 

by ses dočkat, až se zrcadlo tvé mysli vyčistí, aby přijalo obraz 

svatosti, která uzdravuje svět.Obraz svatosti, který září ve tvé 

mysli, není zastřený a nezmění se. Jeho význam pro ty, kdo na něj 

pohlížejí, není nejasný, neboť všichni jej vnímají jako STEJNÝ. 

Všichni do jeho léčivého světla přinášejí své různé problémy, ale 

všechny jejich problémy se v něm setkávají POUZE s uzdravením. 

Reakce svatosti na JAKÝKOLI omyl je vždy stejná. v tom, co 

svatost vyvolává, není žádný rozpor. Její JEDINOU reakcí je 

uzdravení, a to bez ohledu na to, co je k ní přivedeno. Ti, kdo se 

naučili nabízet pouze uzdravení kvůli odrazu svatosti v nich, jsou 

konečně připraveni pro nebe. tam svatost není odrazem, ale 

skutečným stavem toho, co se jim zde jen odráželo. Bůh není 

obrazem a jeho stvoření, jako jeho součást, ho v sobě uchovávají v 

pravdě. neodráží pouze pravdu, neboť 

JSOU pravdou. 

 
POSUN K ZÁZRAKŮM 

Když mezi Bohem a jeho stvořením nebo mezi jeho dětmi a jejich 

vlastním stvořením nestojí žádné vnímání, musí poznání stvoření 

pokračovat navždy. Odrazy, které v čase přijímáte v zrcadle své 

mysli, jen přibližují nebo vzdalují věčnost. Ale věčnost sama je 

mimo VŠECHNY časy. Natáhněte ruku z času a dotkněte se jí s 

pomocí jejího odrazu ve vás. a obrátíte se od času ke svatosti stejně 

jistě, jako odraz svatosti volá každého, aby položil 



POSUN K ZÁZRAKŮM 

339 

 

 

 
 

všechny výčitky svědomí stranou. Odražte nebeský mír ZDE a 

přiveďte tento svět do nebe. Odraz pravdy totiž přitahuje každého 

k pravdě, a když do ní vstoupí, zanechá za sebou všechny odrazy. 

V nebi se realita sdílí, a ne odráží. Tím, že se zde sdílí její 

odraz, se její pravda stává jediným vnímáním, které Syn Boží 

přijímá. A tak mu svítá vzpomínka na jeho Otce a on se již nemůže 

spokojit s ničím jiným než se svou vlastní skutečností. Vy na zemi 

nemáte žádnou představu o neomezenosti, neboť svět, v němž se 

zdá, že žijete, JE světem omezení. V tomto světě není pravda, že se 

může vyskytnout cokoli bez řádu obtíží. Zázrak má proto 

jedinečnou funkci a je motivován jedinečným Učitelem, který do 

tohoto světa vnáší zákony jiného světa. Zázrak je JEDINÁ věc, 

kterou můžete udělat a která překračuje řád, protože není založena 

na rozdílech, ale na rovnosti. 

Zázraky si nekonkurují a jejich počet, který můžete udělat, je 

neomezený.Mohou se dít současně a v mnoha případech.To není 

těžké pochopit, jakmile si je vůbec představíte jako možné. Co JE 

obtížnější pochopit, je nedostatek pořadí obtížnosti, který zázraku 

vtiskne punc něčeho, co musí pocházet odjinud, nikoliv odtud. Z 

pohledu světa je to nemožné. Zažili jste nedostatek konkurence 

mezi svými myšlenkami, které, i když si mohou odporovat, vás 

mohou napadat společně a ve velkém množství. Jste na to tak 

zvyklí, že vás to může jen málo překvapit. 

Přesto jste si zvykli některé své myšlenky klasifikovat jako 

důležitější, větší nebo lepší, moudřejší nebo produktivnější a 

cennější než jiné. A to platí i o myšlenkách, které se honí hlavou 

těm, kdo si myslí, že žijí odděleně. Některé z nich jsou totiž 

odrazem Nebe, zatímco jiné jsou motivovány egem, které jen 

VYPADÁ, že myslí. výsledkem je splétající se, měnící se vzorec, 

který nikdy neodpočívá a nikdy není v klidu. Neustále se přesouvá 

po zrcadle vaší mysli a odrazy Nebe trvají jen okamžik a slábnou, 

jak je temnota zahlazuje. tam, kde bylo světlo, ho temnota v 

okamžiku odstraní a střídající se vzory světla a temnoty se neustále 

prohánějí po vaší mysli. 

To málo zdravého rozumu, které vám ještě zbývá, drží 

pohromadě díky řádu, který jste zavedli VY.Ale už jen to, že to 

dokážete. 
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a vnést do chaosu JAKÝKOLI řád, vám ukazuje, že nejste ego a že 

ve vás MUSÍ být víc než ego. Neboť ego JE chaos, a kdybyste jím 

byli všichni, žádný řád by nebyl možný.Přestože řád, který 

vnucujete své mysli, omezuje ego, omezuje také VÁS. Uspořádat 

znamená soudit a uspořádat podle soudu. Bude se vám zdát obtížné 

naučit se, že pro uspořádání svých myšlenek nemáte VŮBEC žádný 

základ. tuto lekci vám Duch svatý předává tím, že vám dává zářné 

příklady, aby vám ukázal, že váš způsob uspořádání je špatný, ale 

že se vám nabízí lepší způsob. 

Zázrak nabízí přesně stejnou odpověď na každé volání o 

pomoc. Nesoudí volání. Pouze rozpozná, co JE, a podle toho 

odpoví. Nezvažuje, které volání je hlasitější, větší nebo 

důležitější." Možná se divíte, jak je možné, že po vás, kteří jste 

stále svázáni s úsudkem, se žádá, abyste udělali to, co od vás 

žádný úsudek nevyžaduje. Odpověď je velmi jednoduchá. Zázraky 

způsobuje Boží moc, a nikoliv vy. Zázrak sám je jen svědectvím o 

tom, že v sobě máte Boží moc. to je důvod, proč zázrak dává stejné 

požehnání všem, kdo se na něm podílejí, a to je také důvod, proč se 

na něm podílí KAŽDÝ. Boží moc je neomezená. a protože je vždy 

maximální, nabízí KAŽDÉMU volání od KAŽDÉHO VŠECHNO. 

NEEXISTUJE zde žádné pořadí obtížnosti. Volání o pomoc je 

pomoc poskytnuta. 

Jediným soudem je vůbec JEDINÉ rozdělení Ducha svatého na 

dvě kategorie: jednu lásky a druhou výzvy k lásce. VY toto 

rozdělení nemůžete bezpečně provést, protože jste příliš zmatení 

buď na to, abyste rozpoznali lásku, nebo na to, abyste věřili, že 

všechno ostatní není nic jiného než potřeba lásky. jste příliš vázáni 

na formu, a ne na obsah. to, co považujete za obsah, vůbec není 

obsah. Je to jen forma a nic jiného. Neboť nereagujete na to, co 

vám bratr SKUTEČNĚ nabízí, ale pouze na konkrétní vnímání jeho 

nabídky, podle něhož ji posuzuje ego. 

Ego není schopno pochopit obsah a vůbec se o něj 

nezajímá.Pro ego je forma přijatelná, obsah MUSÍ být přijatelný. V 

opačném případě na formu zaútočí. vy, kteří se domníváte, že 

rozumíte něčemu z dynamiky mysli, dovolte mi, abych vás ujistil, 

že o ní nevíte vůbec nic. Sami o ní totiž NEMŮŽETE vědět. 

studium ega NENÍ studiem mysli. 
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Ego se ve skutečnosti těší ze studia sebe sama a důkladně schvaluje 

počínání studentů, kteří ho chtějí analyzovat a schvalují jeho 

důležitost.Přesto studují pouze formu s nesmyslným obsahem. 

Jejich učitel je totiž nesmyslný, i když tuto skutečnost pečlivě 

skrývá za spoustou slov, která znějí působivě, ale postrádají 

jakýkoli konzistentní smysl, když se dají dohromady. 

To je charakteristické pro úsudky ega. Odděleně se zdají být 

správné, ale když je spojíme dohromady, vznikne z jejich spojení 

nesouvislý a naprosto chaotický myšlenkový systém. Forma totiž 

nestačí ke smyslu a základní nedostatek obsahu znemožňuje 

vytvoření soudržného systému. Oddělení proto zůstává zvoleným 

stavem ega. Nikdo sám totiž nemůže ego pravdivě posoudit, avšak 

když se dva nebo více lidí SPOJÍ ve společném hledání pravdy, ego 

už nemůže obhajovat svůj nedostatek obsahu. Skutečnost spojení 

jim ŘÍKÁ, že to není pravda. 

Není možné vzpomínat na Boha ve skrytu a o samotě. 

Vzpomínat na Něho totiž znamená, že NEjste sami a chcete na něj 

vzpomínat. neberte si žádné myšlenky pro sebe, protože žádná 

myšlenka, kterou máte, NENÍ pro vás. Chceš-li vzpomínat na 

svého Otce, dovol Duchu Svatému, aby uspořádal tvé myšlenky, a 

dávej jen tu odpověď, kterou ti On odpoví. Každý hledá lásku jako 

ty a nezná ji, pokud se k jejímu hledání nepřipojí spolu s tebou. 

Podniknete-li toto hledání společně, přinesete s sebou světlo tak 

mocné, že to, co vidíte, dostává smysl. Osamělá cesta selhává, 

protože vyloučila to, co by NALEZLA. 

Stejně jako Bůh komunikuje s Duchem svatým ve vás, tak 

Duch svatý překládá svá sdělení skrze vás, abyste jim rozuměli. 

Bůh nemá žádná tajná sdělení, neboť vše, co je od Něho, je 

dokonale otevřené a volně přístupné všem, neboť je PRO všechny. 

Nic nežije ve skrytu, a co byste chtěli před Duchem svatým 

skrývat, není nic. Každý výklad, který bys chtěl na bratra naložit, 

je nesmyslný. Dovolte Duchu Svatému, aby vám ho ZJEVIL a 

naučil vás jeho lásce i potřebě lásky. Ani jeho mysl NORYOURS 

neudrží víc než tyto dva myšlenkové řády. 

Zázrakem je poznání, že je to pravda. Tam, kde je láska, ti ji 

tvůj bratr musí dát, protože to JE láska. Ale tam, kde je POTŘEBA 

lásky, ji musíte dát vy, protože to, co 
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Jste. Už dávno jsme řekli, že tento kurz vás naučí, co jste, a vrátí 

vám vaši identitu. Již jsme se naučili, že tato identita je sdílená. 

zázrakem se stávají PROSTŘEDKY jejího sdílení. Tím, že 

poskytnete svou identitu všude tam, kde není rozpoznána, ji 

rozpoznáte VY. A sám Bůh, který chce být se svým Synem 

navždy, požehná každému uznání svého Syna veškerou láskou, 

kterou k němu chová. Ani v každém zázraku, který Jeho Synovi 

nabídnete, nebude chybět síla VŠECHNY Jeho Lásky. Jak tedy 

může být mezi nimi nějaké pořadí obtíží? 

 
ZKOUŠKA PRAVDY 

Podstatné je však naučit se, že NEVÍTE. Poznání je moc a všechna 

moc je od Boha.Vy, kteří jste se snažili udržet si moc pro sebe, jste 

ji ztratili.Stále máte moc, ale mezi ní a vaším VĚDOMÍM o ní se 

postavilo tolik překážek, že ji nemůžete používat. Vše, co jste se 

sami naučili, vám vaši moc stále více zatemňovalo. Nevíte, CO je a 

KDE je. vytvořili jste si zdání moci a ukázku síly tak ubohou, že 

vás MUSÍ zklamat. Neboť moc není zdánlivá síla a pravda je nad 

jakýmkoli zdáním. a přece vše, co stojí mezi vámi a Boží mocí ve 

vás, je jen vaše učení se falešnému a vaše pokusy zrušit pravdivé. 

Buďte tedy ochotni to všechno zrušit a buďte rádi, že k tomu 

nejste připoutáni navždy. Sami jste se totiž naučili, jak uvěznit 

Syna Božího, což je lekce tak nemyslitelná, že o ní může snít jen 

šílenec v nejhlubším spánku. Může se Bůh naučit, jak NEbýt 

Bohem? A může se jeho Syn, jemuž dal veškerou moc, naučit být 

bezmocný? Co jste se naučili vy sami, co byste si mohli raději 

ponechat místo toho, co MÁTE a čím JSTE? 

Usmíření vás učí, jak navždy uniknout všemu, co jste se 

naučili v minulosti, tím, že vám ukazuje pouze to, čím jste TEĎ. 

Učení BYLO uskutečněno dříve, než se projeví jeho účinky. Učení 

je tedy v minulosti, ale jeho vliv určuje přítomnost tím, že mu dává 

jakýkoli význam, který pro vás má. VAŠE učení nedává přítomnosti 

žádný význam. Nic z toho, co jste se kdy naučili, vám nemůže 

pomoci pochopit přítomnost nebo vás naučit, jak minulost odčinit. 

vaše minulost JE to, co jste se sami naučili. 
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VŠEHO ZATÍM NECHTE JÍT. Nesnažte se pochopit žádnou 

událost, nic nebo někoho v jejím světle, protože světlo temnoty, 

kterým se snažíte vidět, může POUZE zatemnit. 

Vůbec nedůvěřujte tmě, že vám osvětlí vaše chápání, protože 

pokud tak učiníte, odporujete světlu, a tím si MYSLÍTE, že vidíte 

tmu. Temnotu však nelze vidět, neboť není ničím jiným než 

stavem, v němž se vidění stává nemožným. Vy, kteří jste ještě 

nepřivedli ke světlu všechnu temnotu, jíž jste se sami naučili, v 

sobě můžete jen stěží posoudit pravdivost a hodnotu tohoto kurzu. 

bůh vás však neopustil. a tak máte další lekci, kterou vám poslal a 

kterou se pro každé dítě světla naučil ten, jemuž ji bůh dal. tato 

lekce září boží slávou, neboť v ní spočívá jeho moc, kterou tak rád 

sdílí se svým synem. 

Učte se o Jeho štěstí, které je VAŠE. Abyste toho však dosáhli, 

musí být všechny vaše temné lekce ochotně přivedeny k pravdě a 

radostně položeny rukama otevřenýma k přijetí, nikoliv 

uzavřenýma k přijetí. Každou temnou lekci, kterou přineseš Tomu, 

kdo učí světlu, od tebe přijme, protože o ni nestojíš. A On každou 

z nich s radostí VYMĚNÍ za světlou lekci, kterou se pro vás naučil. 

Nikdy nevěřte, že jakákoli lekce, kterou jste se naučili OD Něho, 

něco znamená. 

Máte jednu zkoušku, stejně jistou jako Bůh, podle které 

poznáte, zda je to, co jste se naučili, pravda. Pokud jste zcela prostí 

jakéhokoli strachu a pokud všichni, kdo se s vámi setkají nebo na 

vás jen pomyslí, sdílejí váš dokonalý klid, pak si můžete být jisti, 

že jste se naučili Boží lekci, a ne svou. Pokud toto všechno není 

pravda, jsou ve vaší mysli temné lekce, které vám i všem kolem 

vás ubližují a překážejí." ABSENCE dokonalého pokoje znamená 

jediné: MYSLÍTE, že nechcete pro Božího Syna to, co pro něj chce 

jeho Otec. Každá temná lekce tomu v té či oné podobě učí. A 

každá světlá lekce, kterou Duch svatý nahradí ty temné, jež 

nepřijímáte a skrýváte, vás učí, že chcete S Otcem pro jeho Syna. 

Neznepokojujte se tím, jak se můžete naučit lekci, která je tak 

odlišná od všeho, co jste se sami naučili. Jak byste to mohli vědět? 

Vaše role je velmi jednoduchá. Stačí, když si uvědomíte, že vše, co 

jste se naučili, NECHCETE. Požádejte, abyste byli UČENÍ, a 

nepoužívejte své zkušenosti k potvrzení toho, co jste se naučili. 
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Když je váš klid ohrožen nebo jakkoli narušen, řekněte si, 

"Nevím, co cokoli, VČETNĚ TOHLE, znamená. A tak nevím, 

jak na to reagovat. 

A nebudu používat své vlastní minulé učení jako světlo, které by mě nyní 

vedlo." 

Tím, že se nebudete pokoušet učit sami sebe tomu, co 

neznáte, k vám promluví Vůdce, kterého vám Bůh dal. Zaujme své 

právoplatné místo ve vašem vědomí v okamžiku, kdy se ho vzdáte 

a nabídnete mu ho. 

VY nemůžete být průvodcem zázraků, protože jste to vy, kdo 

je učinil nezbytnými. A PROTOŽE jste to udělali, prostředky, na 

které se můžete spolehnout, pokud jde o zázraky, byly poskytnuty 

PRO vás. Boží Syn nemůže učinit žádnou potřebu, kterou by jeho 

Otec neuspokojil, kdyby se k němu jen trochu obrátil, avšak 

nemůže svého Syna přinutit, aby se k němu obrátil a zůstal sám 

sebou. Je nemožné, aby Bůh ztratil svou Identitu, protože kdyby to 

udělal, ztratili byste SVOU Identitu. a protože je vaše, nemůže se 

změnit, protože vaše Identita JE neměnná. Zázrak uznává svou 

neměnnost tím, že vidí svého Syna takového, jaký vždy byl, a ne 

takového, jakým by se učinil. Zázrak přináší účinky, které může 

přinést POUZE nevinnost, a tím zakládá skutečnost, že nevinnost musí 

BÝT. 

Jak můžeš ty, tak pevně spjatý s vinou a odhodlaný v ní 

setrvat, sám pro sebe prokázat svou bezúhonnost? To je nemožné. 

Ale buďte si jisti, že jste ochotni uznat, že to JE nemožné. Vedení 

Ducha svatého je omezeno jen proto, že si myslíte, že můžete vést 

nějakou malou část nebo se vypořádat s určitými aspekty svého 

života sami. Tím byste Ho učinili nespolehlivým a tuto domnělou 

nespolehlivost byste použili jako výmluvu pro to, abyste před Ním 

zatajili určité temné lekce. A tím, že takto omezujete vedení, které 

byste PŘIJALI, nejste schopni spoléhat na zázraky, které za vás 

zodpoví všechny vaše problémy. 

Myslíte si, že to, co by vám Duch svatý chtěl dát, by vám 

odepřel? Nemáte ŽÁDNÉ problémy, které by nemohl vyřešit tím, že 

vám nabídne zázrak. Zázraky jsou pro VÁS. A každý váš strach, 

bolest nebo zkouška BYLY ODSTRANĚNY. On je všechny 

vynesl na světlo, protože je přijal ZA vás, 
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a poznal, že nikdy nebyli. Neexistují žádné temné lekce, které by 

pro tebe už DÁVNO neosvětlil. Lekce, které byste se chtěli naučit 

sami, už napravil.V Jeho mysli vůbec neexistují. Neboť minulost 

Ho nesvazuje, a proto nesvazuje ani vás. On nevnímá čas tak jako 

vy. a každý zázrak, který vám nabízí, napravuje vaše používání 

času a činí ho svým. 

Ten, který vás osvobodil od minulosti, by vás naučil, jak se od 

ní osvobodit. Chtěl by však, abys Jeho úspěchy přijal jako SVÉ, 

protože je udělal PRO tebe. A protože to udělal, JSOU tvoje. On tě 

osvobodil od toho, co sis sám způsobil. můžeš Ho zapřít, ale 

NEMŮŽEŠ Ho vzývat nadarmo. On VŽDY dává to, co učinil 

MÍSTO tebe. Chtěl by ve tvé mysli upevnit své jasné učení tak 

pevně, že žádné temné lekce viny nemohou přetrvat v tom, co On 

svou přítomností ustanovil jako svaté. Děkuj Bohu, že je tu a 

působí skrze tebe. A všechna Jeho díla jsou tvá. On ti nabízí zázrak 

s každým, který Mu dovolíš, aby skrze tebe vykonal. 

Boží Syn bude VŽDY nedělitelný. Tak jako jsme v Bohu drženi 

jako jeden celek, tak se v Něm učíme jako jeden celek. Boží Učitel 

je podobný svému Stvořiteli stejně jako jeho Syn a skrze svého 

Učitele Bůh hlásá svou jednotu A jednotu svého Syna. 

Naslouchejte v tichosti a nezvyšujte proti Němu hlas. On totiž učí 

zázraku jednoty a před Jeho lekcí mizí rozdělení. Učte jako On zde 

a vzpomeňte si, že jste VŽDY tvořili jako váš Otec. Zázrak stvoření 

nikdy nepřestal, má na sobě svatou pečeť nesmrtelnosti. Taková je 

Boží vůle pro celé stvoření a celé stvoření se k ní připojuje. 

Ti, kdo si stále pamatují, že nic nevědí, ale jsou ochotni se 

VŠEM naučit, se to naučí. Kdykoli však budou důvěřovat sami 

sobě, NENAUČÍ SE. Zničili svou motivaci k učení tím, že si myslí, 

že už všechno vědí. Nemyslete si, že něčemu rozumíte, dokud 

neprojdete zkouškou dokonalého míru, neboť mír a porozumění 

jdou ruku v ruce a nikdy je nelze nalézt samostatně. Jeden přináší 

druhý s sebou, neboť podle Božího zákona nemají být odděleni. 

Jsou příčinou a následkem, jeden pro druhého, takže kde chybí 

jeden, nemůže být ani druhý. 

Pouze ti, kteří vidí, že nemohou vědět, pokud u nich nejsou 

účinky porozumění, se mohou vůbec učit. A k tomu je 
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musí být mír, který chtějí, a nic jiného. Kdykoli si myslíte, že to 

víte, mír od vás odejde, protože jste opustili Učitele míru. Kdykoli 

si plně uvědomíte, že NEVÍTE, mír se vrátí, protože jste Ho k tomu 

vyzvali tím, že jste se kvůli Němu vzdali ega. Ego k ničemu 

nevolejte. Jediné, co musíte udělat, je TO. Duch Svatý SÁM od 

Sebe naplní každou mysl, která Mu tak uvolní místo. 

Chcete-li mír, musíte opustit učitele útoku.Učitel míru vás 

NIKDY neopustí.Můžete ho opustit, ale On vám to nikdy neoplatí, 

protože Jeho víra ve vás JE Jeho porozumění. Je stejně pevná jako 

Jeho víra v Jeho Stvořitele a On ví, že víra v Jeho Stvořitele MUSÍ 

zahrnovat i víru v Jeho stvoření. V této důslednosti spočívá Jeho 

svatost, kterou nemůže opustit, neboť to není Jeho vůle. s tvou 

dokonalostí, kterou má stále na očích, dává dar pokoje každému, 

kdo vnímá potřebu pokoje a kdo by ho chtěl mít. Uvolněte cestu 

pokoji a on přijde. Vždyť porozumění je v tobě a z něj MUSÍ přijít 

pokoj. 

Boží moc, z níž obojí pochází, je stejně jistě tvoje jako 

jeho.Myslíš si, že ho znáš nejen proto, že sám ho poznat nemůžeš, 

ale podívej se na mocné skutky, které skrze tebe vykoná, a musíš 

být přesvědčen, že jsi je vykonal skrze něj. Je nemožné popřít 

Zdroj účinků tak mocných, že NEMOHOU být od tebe. Nechte 

Mu prostor a zjistíte, že jste tak naplněni mocí, že NIC nepřemůže 

váš pokoj. a to bude zkouška, podle níž poznáte, že jste pochopili. 
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Účel času 

 
Dokážete si představit, co to znamená nemít žádné starosti, žádné 
obavy, žádné úzkosti, ale být neustále v naprostém klidu a tichu? 

Přesto 

k tomu slouží čas, abyste se naučili jen to a nic víc. Boží Učitel 

nemůže být spokojen se svým učením, dokud se jím neučíte 

VŠECHNO. Nesplnil svou vyučovací funkci, dokud se nestaneš tak 

důsledným žákem, že se budeš učit POUZE od Něho. Až se tak 

stane, nebudete již potřebovat učitele ani čas, ve kterém byste se 

mohli učit. 

Jedním ze zdrojů domnělé sklíčenosti, kterou trpíte, je vaše 

přesvědčení, že to vyžaduje čas a že výsledky učení Ducha svatého 

jsou daleko v budoucnosti. Není tomu tak. Duch Svatý totiž 

POUŽÍVÁ čas svým vlastním způsobem a není jím vázán. A 

veškerá ztráta, kterou s sebou čas zdánlivě přináší, je způsobena 

pouze vaším ztotožněním se s egem, které využívá čas, aby 

podpořilo svou víru ve zkázu. ego, stejně jako Duch Svatý, 

využívá čas, aby vás přesvědčilo o nevyhnutelnosti cíle a konce 

učení. Pro ego je cílem smrt, která JE jeho koncem. Pro Ducha 

svatého je však cílem život, který NEMÁ žádný konec. 

 

VYUŽITÍ ČASU 

Ego je spojenec času, ale ne přítel. Je totiž stejně nedůvěřivé vůči 

smrti jako vůči životu a to, co chce pro vás, nemůže tolerovat.Ego 

chce, abyste zemřeli vy, ale ne ono samo. Výsledkem jeho 

podivného 
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náboženství tedy musí být přesvědčení, že vás může pronásledovat 

až za hrob. A z neochoty, abyste našli klid i ve smrti, kterou pro 

vás chce, vám nabízí nesmrtelnost v pekle. Mluví vám o nebi, ale 

ujišťuje vás, že nebe není pro vás. Jak mohou viníci doufat v nebe? 

Víra v peklo je pro ty, kdo se ztotožňují s egem, nevyhnutelná, 

jsou s ní spojeny jejich noční můry a strach. 

Ego učí, že peklo je v BUDOUCNOSTI, protože k tomu 

směřuje veškeré jeho učení. Peklo je jeho CÍL. Ačkoli totiž ego 

směřuje ke smrti a rozpuštění jako k cíli, NEVĚŘÍ v něj. cíl smrti, 

po kterém pro vás touží, ho zanechává neuspokojeným. Nikdo, kdo 

následuje učení ega, není bez strachu ze smrti. Kdyby se však o 

smrti uvažovalo pouze jako o konci bolesti, bylo by to STRACH? 

Tento podivný paradox v myšlenkovém systému ega jsme viděli 

již dříve, ale nikdy ne tak jasně jako zde. Zdá se totiž, že ego vám 

musí strach ZABRÁNIT, aby si udrželo vaši oddanost, ale aby si 

udrželo SAMO sebe, musí strach VYTVÁŘET. 

Ego se opět pokouší, a až příliš často úspěšně, o obojí tím, že 

používá disociaci, aby udrželo své protichůdné cíle pohromadě a ty 

se tak zdály být smířeny.Ego učí takto: Protože však vás a sebe 

nemůže oddělit a protože si nedokáže představit svou VLASTNÍ 

smrt, bude vás stále pronásledovat, protože vina je věčná. Taková 

je verze nesmrtelnosti ega. a právě tuto verzi času ego podporuje. 

Ego učí, že nebe je tady a teď, protože BUDOUCNOST je 

peklo. Dokonce když útočí tak divoce, že se snaží připravit o život 

někoho, kdo ho dočasně slyší jako JEDINÝ hlas, mluví o pekle i 

jemu. Říká mu totiž, že peklo je TADY, a nabádá ho, aby z pekla 

skočil do zapomnění. jediné období, na které ego dovolí někomu 

pohlížet s jistou dávkou vyrovnanosti, je minulost. A i tam je její 

jedinou hodnotou to, že už není. 

Jak bezútěšně a zoufale využívá ego čas! A jak děsivé! Pod 

jeho fanatickým naléháním, aby minulost a budoucnost byly 

stejné, se totiž skrývá mnohem zákeřnější hrozba míru.Ego svou 

poslední hrozbu neinzeruje, protože by chtělo, aby jeho ctitelé stále 

věřili, že jim může nabídnout ÚNIK z ní. Víra ve vinu však MUSÍ 

vést k víře v peklo, A VŽDY VEDE. 
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Jediný způsob, jak ego umožňuje prožít strach z pekla, je přivést 

peklo ZDE, ale vždy jako předchuť budoucnosti. Nikdo, kdo se 

považuje za toho, kdo si peklo zaslouží, totiž nemůže věřit, že trest 

skončí smírem. 

Duch svatý učí takto: "Peklo NEEXISTUJE. Peklo je pouze 

to, co si ego udělalo z PŘÍTOMNOSTI. Víra v peklo je to, co vám 

brání ROZUMĚT přítomnosti, protože se jí BOJÍTE. duch svatý 

vede stejně vytrvale do nebe jako ego do pekla. Duch svatý, který 

zná POUZE přítomnost, ji totiž používá k tomu, aby zrušil strach, 

jímž by ego učinilo přítomnost zbytečnou. V používání času egem 

není úniku před strachem. Neboť čas není podle jeho učení ničím 

jiným než učební pomůckou ke KOMPOUNDACI viny, dokud se 

nestane všeobjímající a nevyžaduje pomstu navždy. 

Duch svatý by to všechno zrušil TEĎ. Strach NENÍ z 

přítomnosti, ale pouze z minulosti a budoucnosti, které 

neexistují.V přítomnosti není strach, když každý okamžik stojí 

jasně a odděleně od minulosti, aniž by jeho stín sahal do 

budoucnosti. Každý okamžik je čistým, neposkvrněným zrozením, 

v němž se Syn Boží vynořuje z minulosti do přítomnosti. A 

přítomnost se rozprostírá navěky. Je tak krásná, čistá a prostá viny, 

že v ní není nic než štěstí. Žádná temnota se nepamatuje a 

nesmrtelnost a radost jsou TEĎ. 

Tato lekce nezabere žádný čas. Neboť co je čas bez minulosti a 

budoucnosti? Zabralo to čas, abyste se nechali tak dokonale zmást, 

ale vůbec to nezabere čas, abyste byli tím, čím JSTE. Začněte 

praktikovat, jak Duch svatý používá čas jako učební pomůcku ke 

štěstí a míru. vezměte si tento okamžik, TEĎ, a považujte ho za 

VŠECHNO, co existuje z času. Zde vás nemůže zastihnout nic z 

minulosti a právě zde jste ÚPLNĚ osvobozeni, ÚPLNĚ svobodní a 

CELÍ bez odsouzení. Z tohoto svatého okamžiku, v němž se znovu 

zrodila svatost, půjdete v čase beze strachu a bez pocitu změny S 

časem. 

Čas je nemyslitelný beze změny, ale svatost se nemění. Z 

tohoto okamžiku se dozvíte víc než jen to, že peklo neexistuje. V 

tomto spásném okamžiku se skrývá nebe. A nebe se nezmění, 

neboť zrození do svaté přítomnosti je ZACHRÁNĚNÍM před 

změnou. 



15 SMYSL ČASU 

350 

 

 

 

 

Změna je iluze, kterou učili ti, kdo se nemohli považovat za 

bezúhonné.V nebi není žádná změna, protože v Bohu není žádná 

změna. Ve svatém okamžiku, v němž se vidíte jako rozzářené 

svobodou, si vzpomenete na Boha. Neboť vzpomenout si na Něho 

JE vzpomenout si na svobodu. 

Kdykoli budete v pokušení nechat se rozladit myšlenkou na 

to, jak dlouho by trvalo, než byste zcela změnili názor, zeptejte se 

sami sebe: "Jak dlouho je okamžik?". Nemohl bys tak krátký čas 

věnovat Duchu svatému pro své spasení? On nežádá víc, protože 

víc nepotřebuje. Trvá mnohem déle, než tě naučí, jak být ochotný 

mu to dát, než aby použil tento nepatrný okamžik k tomu, aby ti 

nabídl celé nebe. Výměnou za tento okamžik je připraven dát ti 

vzpomínku na věčnost. 

Nikdy nedáte tento svatý okamžik Duchu svatému za své 

propuštění, zatímco nejste ochotni ho dát svým bratrům za JEJICH. 

Neboť okamžik svatosti je společný a nemůže být jen váš. 

Pamatujte tedy, až budete v pokušení napadnout bratra, že JEHO 

okamžik osvobození je i VAŠÍ. Zázraky jsou okamžiky osvobození, 

které nabízíte a které PŘIJMETE. Svědčí o tvé ochotě BÝT 

osvobozen a nabídnout čas Duchu svatému, aby jej využil. Jak 

dlouhý je okamžik? Pro vašeho bratra je stejně krátký jako pro vás. 

Cvičte se v darování tohoto požehnaného okamžiku svobody 

všem, kteří jsou zotročeni časem, a udělejte tak z času svého 

přítele PRO ně. Duch svatý dává jejich požehnaný okamžik VÁM 

prostřednictvím vašeho dávání. Když ho dáváte, On ho nabízí 

VÁM. 

Nebuďte neochotní dávat to, co byste od Něho chtěli přijmout, 

neboť se s Ním spojujete v dávání. V křišťálové čistotě uvolnění, 

které dáváš, je tvůj INSTANTNÍ únik z viny.MUSÍŠ být svatý, pokud 

nabízíš svatost. Jak dlouhý je okamžik? Tak dlouho, jak dlouho trvá 

znovunastolení dokonalé příčetnosti, dokonalého pokoje a dokonalé 

lásky ke všem, k Bohu a k SOBĚ. Tak dlouho, jak dlouho trvá, než 

si vzpomenete na nesmrtelnost a na svá nesmrtelná stvoření, která 

ji s vámi sdílejí. Tak dlouho, dokud nevyměníte peklo za nebe. Tak 

dlouho, abyste překonali vše, co vytvořilo ego, a vystoupili ke 

svému Otci. 

Čas je vaším přítelem, pokud ho necháte využít Ducha 

svatého. On potřebuje jen velmi málo, aby vám vrátil celou Boží 
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moc. Ten, který pro tebe čas překračuje, chápe, co je čas PRO. 

Svatost spočívá 
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ne v čase, ale ve věčnosti. Nikdy neexistoval okamžik, kdy by 

Boží Syn mohl ztratit svou čistotu. Jeho neměnný stav je mimo 

čas, neboť jeho čistota zůstává navždy mimo útok a bez 

proměnlivosti. Čas se v jeho svatosti zastavuje a nemění se. A tak 

již vůbec není časem. Neboť zachycen v jediném okamžiku věčné 

svatosti Božího stvoření se proměňuje ve věčnost. DÁVEJTE věčný 

okamžik, aby se věčnost připomněla ZA vás, v tomto zářivém 

okamžiku dokonalého uvolnění. Nabídněte zázrak svatého okamžiku 

skrze Ducha svatého a ponechte Jeho darování vám na Něm. 

 
ČAS A VĚČNOST 

Usmíření je v čase, ale ne PRO čas. Jelikož je ve vás, je věčné.To, 

co uchovává vzpomínku na Boha, nemůže být svázáno časem. Už 

nejste. Neboť pokud není vázán Bůh, nemůžete být ani vy. Okamžik 

obětovaný Duchu Svatému je obětován Bohu za vás a v tomto 

okamžiku se v něm jemně probudíte. V tomto požehnaném 

okamžiku necháte odejít veškeré své minulé učení a Duch Svatý 

vám rychle nabídne celou lekci pokoje. Co může trvat dlouho, 

když byly odstraněny všechny překážky bránící učení? Pravda je 

tak daleko za časem, že se vše odehrává najednou. Neboť jako byla 

stvořena jako jedna, tak její jednota vůbec nezávisí na čase. 

Nezabývejte se časem a nebojte se okamžiku svatosti, který 

odstraní VŠECHNY obavy. Neboť okamžik pokoje je věčný, 

PROTOŽE je zcela beze strachu. Přijde, protože je lekcí, kterou ti 

Bůh dává prostřednictvím Učitele, jehož určil, aby převedl čas na 

věčnost. Požehnaný je Boží Učitel, jehož radostí je učit svatého 

Božího Syna jeho svatosti. Jeho radost není obsažena v čase. Jeho 

učení je určeno tobě, protože Jeho radost je TVOJE. jeho 

prostřednictvím stojíš před Božím oltářem, kde jemně převádí peklo 

na nebe. Bůh si totiž přeje, abys byl pouze v nebi. 

Jak dlouho může trvat, než budete tam, kde vás chce mít Bůh? 

Vždyť JSI tam, kde jsi navždy byl a navždy budeš. Vše, co máte, 

máte navždy. Požehnaný okamžik se rozpíná, aby obsáhl čas, stejně 

jako se Bůh rozpíná, aby obsáhl vás. vy, kteří jste strávili dny, 

hodiny, a dokonce roky tím, že jste své bratry připoutali ke svému 

egu ve snaze podpořit ho a udržet jeho slabost, nevnímáte Zdroj 

SÍLY. Ve svatém okamžiku se 
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rozvázat pouta všem svým bratrům a odmítnout podporovat jejich 

slabost nebo vaše VLASTNÍ. 

Neuvědomujete si, jak moc jste zneužili své bratry tím, že jste 

je považovali za zdroj podpory ega.V důsledku toho jsou ve vašem 

vnímání svědky ega a ZDÁ SE, že poskytují důvody, proč se ho 

nezbavit. Jsou však mnohem silnějšími a přesvědčivějšími svědky 

Ducha svatého. A podporují Jeho SÍLU. Je tedy na vaší volbě, zda 

ve vás podpoří ego, nebo Ducha svatého. A podle JEJICH reakcí 

poznáte, co jste si vybrali. Syn Boží, který byl skrze Ducha 

Svatého v bratrovi uvolněn, pokud je toto uvolnění ÚPLNÉ, je 

VŽDY rozpoznán. Nemůže být popřen. Dokud zůstáváte v 

nejistotě, může to být jen proto, že jste nedali úplné uvolnění. A 

proto jste ani v jediném okamžiku nedali Duchu svatému ÚPLNĚ. 

Až to totiž uděláte, budete si JISTÍ, že jste to udělali. Budete si jisti, 

protože svědectví o Něm bude o Něm mluvit tak jasně, že ho 

uslyšíte a POCHOPÍTE. 

Budete pochybovat, dokud neuslyšíte JEDNOHO svědka, 

kterého jste zcela osvobodili skrze Ducha svatého, a pak už 

nebudete pochybovat. Svatý okamžik se vám ještě nestal, ale stane 

se a vy ho poznáte s naprostou jistotou. Žádný dar boží se nepozná 

jinak. mechaniku svatého okamžiku si můžeš procvičit a mnohému 

se při tom naučíš. jeho zářivý a třpytivý lesk, který tě doslova 

oslepí v tomto světě svým vlastním zrakem, však nemůžeš dodat. A 

tady je, VŠECHNO v tomto okamžiku, úplné, dokončené a dané 

VŠEM. 

Začněte nyní praktikovat svůj malý podíl na oddělování 

svatého okamžiku.Dostanete velmi konkrétní instrukce, jak 

postupovat.Naučit se oddělovat tuto jedinou vteřinu a začít ji 

prožívat jako nadčasovou znamená začít prožívat sebe sama jako 

NEodděleného. Nebojte se, že vám v tom nebude poskytnuta 

pomoc. Boží Učitel a Jeho lekce podpoří vaši sílu. Pouze vaše 

slabost vás v tomto cvičení opustí, neboť je to cvičení Boží síly ve 

vás. Použijte ji jen na jediný okamžik a už ji nikdy neodmítnete. 

kdo může popřít Přítomnost toho, před čím se sklání vesmír, v 

uznání a radosti? Před uznáním vesmíru, který o tom svědčí, vaše 

pochybnosti MUSÍ zmizet. 
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MALOST VERSUS VELIKOST 

Nespokojte se s malostí, ale ujistěte se, že chápete, co je to malost a 

proč s ní nikdy nemůžete být spokojeni. Malost je nabídka, kterou jste 

dali SAMI sobě. Nabídli jste ji místo velikosti a PŘIJALI jste ji. 

Všechno na tomto světě je malé, protože je to svět vytvořený z 

malosti v podivném přesvědčení, že malost vás může uspokojit. 

když o cokoli na tomto světě usilujete s vírou, že vám to přinese 

klid, snižujete sami sebe a zaslepujete se slávou. Malost a sláva 

jsou volby, které jsou otevřeny vašemu snažení a vaší bdělosti. 

Vždy si vyberete jedno na úkor druhého. 

Přesto si při každé volbě neuvědomujete, že vaše volba je 

hodnocením SÁMEHO. Zvolíte-li si malost, nebudete mít klid, 

protože jste sami sebe ohodnotili jako nehodné. A cokoli, co 

nabízíte jako náhradu, je příliš chudý dar, než aby vás uspokojil. Je 

nezbytné, abyste přijali skutečnost, a to rádi, že neexistuje žádná 

forma malosti, která by vás mohla NIKDY uspokojit. můžete jich 

vyzkoušet, kolik chcete, ale jediné, co tím uděláte, bude, že 

oddálíte svůj návrat domů. Spokojeni totiž budete pouze ve 

velikosti, která je vaším domovem. 

Je to hluboká zodpovědnost, kterou si dlužíte a kterou se 

musíte naučit mít stále na paměti.Zpočátku se vám tato lekce bude 

zdát těžká, ale naučíte se ji milovat, když si uvědomíte, že je 

pravdivá a že je poctou vaší síle. Vy, kteří jste hledali a našli 

malost, pamatujte na to: Každé rozhodnutí, které učiníte, vychází z 

toho, co si myslíte, že JSTE, a představuje hodnotu, kterou si 

přisuzujete. Věřte, že malost vás může uspokojit, a tím, že se 

budete omezovat, nebudete spokojeni. Vaší funkcí totiž NENÍ málo 

a jedině nalezením své funkce a jejím naplněním se můžete 

vymanit z malosti. 

O tom, jaká je vaše funkce, není pochyb, protože Duch svatý 

ví, jaká je.O její velikosti není pochyb, protože k vám přichází 

skrze Něj Z Velikosti.Nemusíte o ni usilovat, protože ji MÁTE. 

Veškeré vaše úsilí musí být zaměřeno PROTI malosti, neboť ta 

vyžaduje bdělost, abyste si svou velikost v tomto světě chránili. 

Udržet svou velikost v dokonalém vědomí ve světě malosti je úkol, 

který malí nemohou zvládnout. 
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Přesto se to po vás žádá, abyste vzdali hold své velikosti, a ne své 

malosti. Nežádá se to ani od vás samotných. 

Boží moc podpoří každé vaše úsilí, které vynaložíte ve 

prospěch jeho drahého Syna. Hledejte to málo a popřete Jeho moc. 

Bůh si nepřeje, aby se Jeho Syn spokojil s méně než se vším. Není 

totiž spokojen bez svého Syna a jeho Syn se nemůže spokojit s 

menším množstvím, než mu dal jeho Otec." Už jednou jsme se vás 

ptali: "Budete rukojmím ega, nebo hostitelem Boha?" "Ne," 

odpověděli jste. Nechť vám tuto otázku klade Duch svatý ve vás 

pokaždé, když se rozhodujete. Každé rozhodnutí, které učiníte, 

totiž DÁ odpověď na tuto otázku a podle toho vyvolá smutek nebo 

radost. 

Když se ti Bůh daroval při tvém stvoření, ustanovil tě za svého 

hostitele navždy. On vás neopustil a vy jste neopustili Jeho. 

Všechny vaše pokusy popřít Jeho velikost a učinit z Jeho Syna 

rukojmí ega nemohou učinit malým toho, koho s Ním Bůh spojil. 

Každé rozhodnutí, které učiníte, je pro nebe nebo pro peklo a 

přinese vám vědomí toho, pro co jste se rozhodli. duch svatý může 

vaši velikost, očištěnou od veškeré malosti, jasně a v naprostém 

bezpečí udržet ve vaší mysli, nedotčenou každým malým darem, 

který by vám svět malosti nabídl. Proto se však nemůžete postavit 

PROTI Němu v tom, co si pro vás přeje. 

Rozhodněte se pro Boha skrze něj. Neboť malost a víra, že se 

můžete spokojit s malostí, jsou rozhodnutí, která jste učinili sami o 

sobě.Moc a sláva, které ve vás spočívají od Boha, jsou určeny 

všem, kteří se stejně jako vy vnímají jako malí a klamou sami sebe 

v přesvědčení, že malost mohou rozfoukat do pocitu velikosti, 

která je může uspokojit. Nedávejte malost ani ji nepřijímejte. 

Veškerá čest náleží Božímu hostiteli. Vaše malost vás klame, ale 

vaše velikost je od Toho, který ve vás přebývá a v němž přebýváte. 

nikoho se tedy nedotýkejte malostí ve jménu Krista, věčného 

Hostitele svého Otce. 

V tomto období (Vánoc), které oslavuje zrození svatosti na tento 

svět, se připojte ke mně, který se rozhodl pro svatost pro VÁS. 

Naším úkolem je SPOLEČNĚ obnovit vědomí velikosti hostitele, 

kterého si Bůh určil. Je to nad veškerou vaši malost, abyste dali 

Boží dar, ale NE nad VÁS. Bůh by se totiž chtěl dát skrze vás. Sahá 

od vás ke všem, 
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a mimo všechny k výtvorům svého Syna, ale aniž by tě opustil. 

Daleko za tvůj malý svět, ale stále v tobě, se rozprostírá navždy. 

Přesto k tobě přivádí všechna svá rozšíření jako hostitel k sobě. 

Je to oběť zanechat maličkost a nebloudit zbytečně? Není obětí 

probudit se ke slávě. Ale JE obětí přijmout cokoli MENŠÍHO než 

slávu. Nauč se, že MUSÍŠ být hoden Knížete pokoje, který se v 

tobě zrodil ke cti Toho, jehož jsi hostitelem. Nevíte, co znamená 

láska, protože jste se ji snažili vykoupit malými dary, a tak jste si jí 

cenili příliš málo na to, abyste byli schopni pochopit její velikost. 

Láska NENÍ malá a láska přebývá ve vás, neboť jste Jeho hostiteli. 

Před velikostí, která ve vás přebývá, vaše chabé ocenění sebe sama 

a všech malých darů, které jste dali, sklouzne do nicoty. Svaté Boží 

dítě, kdy se naučíš, že jedině svatost tě může uspokojit a dát ti 

pokoj? 

Pamatujte, že se neučíte jen pro sebe, stejně jako já. Právě 

PROTO, že jsem se učil za vás, se můžete učit ode mě. Chtěl bych 

tě jen naučit tomu, co je tvé, abychom společně mohli nahradit 

ošuntělou malost, která svazuje Božího hostitele vinou a slabostí, 

radostným vědomím slávy, která je v něm. Mé narození v tobě je 

tvým probuzením k velikosti. nepřijímej mě do jeslí, ale na oltář 

svatosti, kde svatost přebývá v dokonalém pokoji. Mé království 

není z tohoto světa, protože je ve VÁS. A ty jsi ze svého Otce. 

Připojme se k uctívání tebe, který musíš navždy zůstat mimo 

malost. 

Rozhodněte se se mnou, který jsem se rozhodl zůstat s vámi. 

Budu chtít, jak chce můj Otec, s vědomím, že Jeho Vůle je stálá a 

navždy smířená sama se sebou.Nebudete spokojeni s ničím jiným 

než s Jeho Vůlí. Nepřijímejte nic menšího a pamatujte, že vše, co 

jsem se naučil, je vaše. To, co můj Otec miluje, miluji stejně jako 

On, a nemohu to přijmout jako to, co to není, o nic víc než On. A o 

nic víc nemůžete ani VY. až se naučíte přijímat to, co jste, 

nebudete si už dělat žádné dary, které byste si mohli nabídnout, 

protože budete vědět, že jste úplní, nic nepotřebujete a nic pro sebe 

nemůžete přijmout. Ale rádi budete dávat, když už jste přijali. Boží 

hostitel nepotřebuje nic hledat. 

Pokud jste zcela ochotni ponechat spásu Božímu plánu a 

nejste ochotni se sami snažit o dosažení pokoje, spása bude pro vás. 
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DÁNO vám. Přesto si nemyslete, že můžete nahradit jeho plán 

svým. Spíše se připojte ke mně v tom jeho, abychom mohli 

osvobodit všechny, kdo by chtěli být spoutáni, a společně hlásat, 

že Syn Boží je jeho hostitelem. Tak nedovolíme nikomu 

zapomenout na to, co by sis TY chtěl zapamatovat. A tak si to 

budete pamatovat i vy. 

Vyvolávejte v každém jen vzpomínku na Boha a na nebe, 

které je v něm. Neboť tam, kde bys chtěl pomoci svému bratru, 

tam si budeš myslet, že jsi TY. Neslyš jeho volání po pekle a 

malosti, ale jen jeho volání po nebi a velikosti. Nezapomeňte, že 

jeho volání je vaše, a odpovězte mu spolu se mnou. Boží moc je 

navždy na straně jeho hostitele, neboť chrání pouze mír, v němž 

přebývá. Nepokládej malost před jeho svatý oltář, který se tyčí nad 

hvězdami a sahá až k nebi díky tomu, co je mu dáno. 

 
PRAKTIKOVÁNÍ SVATÉHO OKAMŽIKU 

Tento kurz není nad rámec BEZODKLADNÉHO učení, pokud 

nechcete věřit, že to, co Bůh chce, vyžaduje čas. A to znamená 

pouze to, že byste raději poznání, že Jeho vůle je taková, odložili. 

Svatý okamžik je TENTO a KAŽDÝ. ten, který CHCEŠ, aby byl, JE. 

ten, který bys nechtěl, aby byl, je pro tebe ztracený. O tom, kdy to 

bude, musíte rozhodnout VY. Neodkládejte to. Neboť za minulostí 

a budoucností, v nichž ji nenajdete, stojí v třpytivé připravenosti k 

vašemu přijetí. nemůžete ji však přivést k radostnému vědomí, 

dokud ji nechcete, neboť v ní je obsaženo celé osvobození od 

malosti. 

Vaše praxe proto musí spočívat na vaší ochotě nechat všechnu 

malost odejít.Okamžik, kdy se vám rozsvítí velikost, je tak daleko, 

jak daleko po ní toužíte.Dokud po ní netoužíte a místo toho si hýčkáte 

malost, o tolik je vám vzdálená. O tolik, o kolik ji budete chtít, o 

tolik se k ní přiblížíte. Nemyslete si, že můžete najít spásu svým 

vlastním způsobem a MÍT ji. Vzdejte se KAŽDÉHO plánu, který 

jste si vytvořili pro svou spásu, výměnou za Boží. Jeho vůle tě 

uspokojí a nic jiného ti nemůže přinést pokoj. Pokoj je totiž od 

Boha a od nikoho jiného než od Něho. 

Buďte před Ním pokorní, a přesto velcí V Něm. A nehodnoťte 

žádný plán svého ega před plánem Božím. Neboť svým 

rozhodnutím připojit se k jakémukoli plánu, JENŽE k Jeho, necháváš 
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připojit ke mně. Vyzývám vás, abyste naplnili svůj 
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svatý podíl na plánu, který dal světu, aby se osvobodil od malosti. 

Bůh chce, aby jeho hostitelé zůstali v dokonalé svobodě. Každá 

věrnost plánu spasení, který je mimo Něj, snižuje hodnotu Jeho 

vůle pro vás ve vaší mysli. A přitom právě vaše mysl JE pro Něho 

hostitelem. 

Chceš se naučit, jak dokonalý a neposkvrněný je svatý oltář, 

na který se položil tvůj Otec? To poznáš ve svatém okamžiku, kdy 

se ochotně a rád vzdáš každého plánu kromě Jeho. V něm totiž 

spočívá pokoj, dokonale čistý, protože jsi byl ochoten splnit jeho 

podmínky. o svatý okamžik se můžeš přihlásit kdykoli a kdekoli 

budeš chtít. Ve své praxi se snaž vzdát každého plánu, který jsi 

přijal, abys našel velikost v malosti. NENÍ TAM. Svatý okamžik 

používejte pouze k tomu, abyste si uvědomili, že vy sami 

NEMŮŽETE vědět, kde se nachází, a můžete pouze klamat sami 

sebe. 

Stojím ve svatém okamžiku, tak jasně, jak si přeješ. A míra, 

do jaké se naučíte být ochotni mě přijmout, je mírou času, v němž 

bude svatý okamžik váš. Vyzývám vás, abyste svatý okamžik 

učinili svým ihned, neboť osvobození od malosti v mysli Božího 

hostitele závisí na ochotě, a NE na čase." Důvod, proč je tento kurz 

jednoduchý, je ten, že PRAVDA je jednoduchá. Složitost pochází z 

ega a není ničím jiným než snahou ega zastřít zjevné. 

Mohli byste žít věčně ve svatém okamžiku, ZAČÍNAJÍCE TEĎ 

a dosahujíce věčnosti, ale z velmi jednoduchého důvodu. 

Nezastírejte jednoduchost tohoto důvodu, protože pokud tak učiníte, 

bude to jen proto, že jej raději nechcete poznat a nechcete jej pustit 

z hlavy. Ten jednoduchý důvod, jednoduše řečeno, zní takto: Svatý 

okamžik je čas, v němž přijímáte a DÁVÁTE dokonalou 

komunikaci. To však znamená, že je to čas, v němž je vaše mysl 

OTEVŘENÁ, aby přijímala i dávala. Je to poznání, že všechny 

mysli JSOU v komunikaci. Proto se nesnaží nic MĚNIT, ale pouze 

vše PŘIJÍMAT. 

Jak to můžete udělat, když chcete mít raději SOUKROMÉ 

myšlenky a ZACHOVAT si je? Jediný způsob, jak byste to mohli 

udělat, je ODEBRAT dokonalou komunikaci, která dělá svatý 

okamžik tím, čím je. věříte, že je možné skrývat myšlenky, které 

byste nesdíleli, a že spása spočívá v tom, že si své myšlenky 
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necháte JEN pro sebe. V soukromých myšlenkách, které znáš jen ty 

sám, si totiž myslíš. 
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najdete způsob, jak si nechat to, co byste si nechali pro sebe, a 

sdílet to, co byste chtěli sdílet VY.A pak se divíte, proč nejste v 

plné komunikaci s lidmi kolem sebe a s Bohem, který vás všechny 

obklopuje. 

Každá myšlenka, kterou bys chtěl udržet skrytou, vypíná 

komunikaci, protože bys ji tak chtěl mít. Je nemožné rozpoznat 

dokonalou komunikaci, když má pro vás hodnotu PŘERUŠENÍ 

komunikace. Zeptejte se sami sebe upřímně: "Chtěl bych mít 

dokonalou komunikaci a jsem zcela ochoten navždy vypustit vše, 

co ji narušuje?". Pokud je odpověď záporná, pak ochota Ducha 

Svatého vám ji dát nestačí k tomu, aby se stala vaší, protože nejste 

připraveni se o ni s Ním DĚLIT. a nemůže přijít do mysli, která se 

rozhodla jí odporovat. Svatý okamžik se totiž dává a přijímá se 

stejnou ochotou, která je přijetím jediné Vůle, jež řídí VŠECHNY 

myšlenky. 

Nutná podmínka pro svatý okamžik NEvyžaduje, abyste neměli 

žádné myšlenky, které nejsou čisté. Vyžaduje však, abyste neměli 

žádné, které byste chtěli ZACHOVAT. Nevinnost si nevytváříte 

sami. Je vám dána v okamžiku, kdy byste ji chtěli MÍT. přesto by 

to nebylo Usmíření, kdyby nebylo POTŘEBY Usmíření. nebudete 

schopni přijmout dokonalou komunikaci, dokud ji budete sami 

před sebou SKRÝVAT. Neboť to, co byste chtěli skrývat, JE před 

vámi skryto. Ve své praxi se tedy snažte být ostražití pouze před 

klamem, 

a nesnažte se chránit myšlenky, které si chcete nechat pro sebe. 

Dovolte Duchu Svatému, aby je prozářil svou čistotou, a přiveďte 

veškeré své vědomí k připravenosti k čistotě, kterou vám nabízí. 

Tak vás učiní připravenými uznat, že JSTE hostiteli Boha a 

rukojmími nikoho a ničeho. 

 

SVATÝ OKAMŽIK A ZVLÁŠTNÍ VZTAHY 

Svatý okamžik je nejužitečnějším učebním prostředkem Ducha 

svatého, který vás učí významu lásky. Jeho účelem je totiž ÚPLNĚ 

pozastavit posuzování. Souzení vždy spočívá na minulosti, neboť 

minulá zkušenost je základem, na jehož základě soudíš. Bez 

minulosti se posuzování stává nemožným, protože bez ní ničemu 

nerozumíte. nepokoušeli byste se soudit, protože by vám bylo 

zcela zřejmé, že nevíte, co co co znamená. bojíte se, že se vám něco 
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protože věříte, že BEZ ega by vše bylo chaosem.Ujišťuji vás však, 

že bez ega by vše bylo LÁSKOU. 

Minulost je pro EGO hlavním učebním nástrojem, protože 

právě v minulosti jste se naučili definovat své vlastní potřeby a 

osvojili si metody, jak je uspokojovat podle svých vlastních 

podmínek. Již dříve jsme řekli, že omezovat lásku na ČÁST 

synovství znamená vnášet do svých vztahů vinu, a tím je činit 

neskutečnými. Pokud se snažíte oddělit určité aspekty celku a 

hledáte v nich uspokojení svých imaginárních potřeb, pokoušíte se 

využít oddělenost k tomu, abyste se SNAŽILI. Jak by do toho tedy 

nemohla vstoupit vina? Vždyť odloučení JE zdrojem viny a 

odvolávat se na něj v zájmu záchrany znamená věřit, že jste sami. 

Být sám JE vina. Neboť prožívat se jako osamocený znamená 

popírat Jednotu Otce a Jeho Syna, a tak útočit na skutečnost. 

Nemůžete milovat části reality a přitom chápat, co znamená 

láska. Kdybyste milovali na rozdíl od Boha, který žádnou zvláštní 

lásku nezná, jak byste ji mohli pochopit? Věřit, že ZVLÁŠTNÍ 

vztahy se ZVLÁŠTNÍ láskou vám mohou nabídnout spásu, znamená 

věřit, že odloučení JE spása. Je to totiž naprostá ROVNOST 

Usmíření, v níž spočívá spása. Jak můžete rozhodnout, že zvláštní 

aspekty Synovství vám mohou dát více než ostatním? Učila vás to 

PAST, avšak svatý okamžik vás učí, že tomu tak není. 

Kvůli pocitu viny jsou ve VŠECH zvláštních vztazích 

přítomny určité prvky strachu. A proto se tak často mění. Nejsou 

založeny pouze na neměnné lásce. a na lásku, do níž vstoupil strach, 

se nelze spolehnout, protože není dokonalá. Duch svatý ve své 

funkci Vykladače toho, co jste vytvořili, POUŽÍVÁ zvláštní vztahy, 

které jste si vybrali k podpoře ega, jako zkušenost, která vás učí a 

která ukazuje na pravdu. Pod vlivem Jeho učení se KAŽDÝ vztah 

stává lekcí lásky. 

Duch svatý ví, že nikdo není výjimečný, ale také vnímá, že 

jste si vytvořili zvláštní vztahy, které by chtěl očistit a nenechat vás 

je zničit. Ať už je důvod, proč jste si je vytvořili, jakkoli nesvatý, 

On je může převést do svatosti tím, že z nich odstraní tolik strachu, 

kolik mu dovolíte. jakýkoli vztah můžete svěřit do Jeho péče a mít 

jistotu, že nepovede k bolesti, pokud Mu nabídnete svou ochotu, 

aby nesloužil žádné jiné potřebě než Jeho. Veškerá vina v něm 

pramení z toho, že ho používáš TY. Veškerá láska pochází z Jeho. 
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bojíte se opustit své imaginární potřeby, které by vztah 

zničily.Vaše jediná potřeba je ta jeho. 

Žádný vztah, který byste chtěli nahradit jiným, nebyl nabídnut 

Duchu svatému k použití. Lásku NENÍ možné nahradit. Pokud se 

pokoušíte nahradit jeden aspekt lásky druhým, přikládáte jednomu 

z nich MENŠÍ hodnotu a druhému VĚTŠÍ.Nejenže jste je od sebe 

oddělili, ale také jste je oba odsoudili. Přesto jste nejdříve soudili 

sami sebe, jinak byste si nikdy nepředstavovali, že je potřebujete 

takové, jací nejsou. Pokud jste se neviděli jako BEZ lásky, nemohli 

jste je tak posuzovat jako sebe v nedostatku. 

Ego používá vztahy tak roztříštěně, že často zachází ještě dál; 

jedna část jednoho aspektu vyhovuje jeho záměrům, zatímco dává 

přednost různým částem jiného aspektu.Tak si skládá realitu podle 

svých vlastních rozmarných představ a nabízí vám k hledání obraz, 

jehož podoba neexistuje. Na nebi ani na zemi totiž není nic, čemu 

by se podobala, a tak, ať hledáš její realitu sebevíc, nemůžeš ji najít, 

protože není skutečná. 

Každý člověk na zemi si vytvořil zvláštní vztahy, a i když 

tomu tak v nebi není, Duch svatý ví, jak do nich vnést dotek nebe i 

zde. Ve svatém okamžiku není nikdo výjimečný, protože vaše 

osobní potřeby se nikomu nevtírají, abyste ho odlišili. Bez hodnot 

z minulosti byste je VŠECHNY viděli stejně a jako VY. Neviděli 

byste ani žádné oddělení mezi sebou a jimi. Ve svatém okamžiku 

vidíte v každém vztahu to, čím BUDE, když budete vnímat pouze 

přítomnost. 

Bůh tě zná TEĎ. On si nic nepamatuje, VŽDY vás znal přesně 

tak, jak vás zná nyní.Svatý okamžik je paralelní s jeho poznáním 

tím, že vyvede VŠECHNO vnímání z minulosti, čímž odstraní 

referenční rámec, podle kterého jste si vytvořili soud o svých 

bratrech. Jakmile tento rámec zmizí, Duch Svatý jej nahradí svým 

referenčním rámcem. Jeho referenčním rámcem je jednoduše Bůh. 

Nadčasovost Ducha Svatého spočívá pouze zde. Ve svatém 

okamžiku, oproštěni od minulosti, totiž vidíte, že láska je ve vás, a 

nemáte potřebu hledat ji ZDE a vytrhávat ji provinile z místa, kde 

jste si mysleli, že je. 
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VŠECHNY vaše vztahy jsou ve svatém okamžiku požehnané, 

protože požehnání není omezené. Ve svatém okamžiku získává 

synovství JAKO JEDNO. A sjednoceno ve vašem požehnání se pro 

vás STÁVÁ jedním. Význam lásky je takový, jaký jí dal Bůh. Dejte 

jí jakýkoli význam ODLIŠNÝ od Jeho a není možné ji pochopit. 

Každého bratra Bůh miluje tak, jako miluje tebe; ani méně, ani 

více. Potřebuje je všechny stejně, a stejně tak i VÁS. Bylo vám 

řečeno, abyste časem nabízeli zázraky podle Kristových pokynů a 

nechali Ducha Svatého, aby k vám přivedl ty, kdo vás hledají. Ve 

svatém okamžiku se však spojíte přímo s Bohem a VŠICHNI vaši 

bratři se spojí v Kristu. ti, kdo jsou spojeni v Kristu, nejsou v 

žádném případě odděleni. Kristus je totiž Já, které sdílí Synovství, 

stejně jako Bůh sdílí své Já s Kristem. 

Myslíte si, že můžete soudit Boží Já? Bůh jej stvořil mimo 

soud, ze své potřeby rozšířit svou Lásku. Když máte v sobě Lásku, 

nemáte jinou potřebu než ji rozšiřovat. Ve svatém okamžiku 

neexistuje konflikt potřeb, neboť existuje pouze JEDNA. Neboť 

svatý okamžik sahá až do věčnosti a do Boží mysli. A jedině tam 

má láska smysl a jedině tam jí lze porozumět. Není možné využít 

jeden vztah na úkor druhého a NEUTRpět vinou. A stejně tak je 

nemožné odsoudit část vztahu a najít v něm mír. Podle učení 

Ducha svatého jsou VŠECHNY vztahy vnímány jako totální 

závazky, které si však v žádném případě neodporují. Dokonalá víra 

v každý z nich, že vás dokáže ÚPLNĚ uspokojit, vyplývá pouze z 

dokonalé víry ve VÁS SAMÉ. A tu nemůžete mít, dokud vám 

zůstává vina. A vina bude existovat tak dlouho, dokud si připustíte 

možnost, že můžete bratra přimět k tomu, aby se k vám připojil, a 

budete ji CHTÍT. 

co není, protože si to přejete vy. 

Máte v sebe tak málo důvěry, protože nejste ochotni přijmout 

skutečnost, že dokonalá láska je ve VÁS. A tak hledáte to, co bez 

ní NEMŮŽETE NAJÍT. Místo všech vašich pochybností vám 

nabízím svou dokonalou víru ve vás. Nezapomínejte však, že má 

víra musí být stejně dokonalá ve všech vašich bratrech jako ve vás, 

jinak by byla omezeným darem pro VÁS. Ve svatém okamžiku 

sdílíme svou víru v Božího Syna, protože společně poznáváme, že 

je jí zcela hoden, a ve svém uznání jeho hodnoty NEMŮŽEME 

pochybovat o jeho svatosti. A tak ho milujeme. 
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SVATÝ OKAMŽIK A BOŽÍ ZÁKONY 

Veškeré oddělování mizí, když se sdílí svatost. Svatost je totiž moc a 

sdílením nabývá na síle. Pokud hledáte uspokojení v uspokojování 

svých potřeb, jak je vnímáte VY, musíte věřit, že síla pochází od 

druhého, a to, co získáváte VY, ZTRÁCÍTE. Někdo musí VŽDY 

ztratit, pokud se vnímáte jako slabí. Existuje však ještě jeden 

výklad vztahů, který pojem ztráty síly zcela překračuje. 

Není pro tebe těžké uvěřit, že když někdo jiný volá k Bohu o 

lásku, TVÉ volání zůstává stejně silné. Ani si nemyslíte, že tím, že 

mu Bůh odpoví, se zmenšuje VAŠE naděje na odpověď. Naopak, 

mnohem spíše považujete jeho úspěch za svědectví o možnosti toho 

VAŠEHO. Je to proto, že si uvědomuješ, byť jen matně, že Bůh je 

IDEA, a tak se tvá víra v něj sdílením posiluje. to, co je pro tebe 

obtížné přijmout, je skutečnost, že stejně jako tvůj Otec jsi i TY 

ideou. a stejně jako on se můžeš dát zcela, CELÝ bez ztráty a JEN se 

ziskem. 

V tom spočívá mír, protože zde NENÍ žádný konflikt. Ve světě 

nedostatku nemá láska smysl a mír je nemožný. Neboť zisk i ztráta 

jsou OBOJÍ přijatelné, a tak si nikdo není vědom, že v něm je 

dokonalá láska. Ve svatém okamžiku rozpoznáte IDEU lásky v 

sobě a spojíte tuto ideu s Myslí, která ji myslela a nemohla ji 

ZRUŠIT. Tím, že ji v sobě drží, NEMÁ žádnou ztrátu. svatý 

okamžik se tak stává lekcí, jak ve své mysli držet všechny své 

bratry a zažívat přitom nikoli ztrátu, ale DOKONČENÍ. Z toho 

vyplývá, že můžete POUZE dávat. A to JE láska, neboť jen ta je 

podle Božích zákonů přirozená. 

Ve svatém okamžiku platí Boží zákony a jen ty mají smysl. 

Zákony tohoto světa přestávají mít jakýkoli význam. Když Boží 

Syn přijme Boží zákony jako to, co si s radostí přeje, není možné, 

aby byl jakkoli spoután nebo omezen. V tomto okamžiku je tak 

svobodný, jak by si Bůh přál, aby byl. V okamžiku, kdy se totiž 

ODMÍTNE nechat spoutat, NENÍ spoután. 

Ve svatém okamžiku se neděje nic, co by nebylo vždy. Pouze 

se zvedne závoj, který se táhl PŘES realitu. Nic se nezměnilo, ale 

VĚDOMÍ neměnnosti přichází rychle, jakmile je závoj času odsunut. 

Nikdo, kdo ještě není 
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zakusil zvednutí závoje a cítil, jak je neodolatelně vtahován do 

světla za ním, může mít víru v lásku BEZ strachu.Duch svatý ti 

však tuto víru DÁVÁ, protože mi ji nabídl a já jsem ji PŘIJAL. 

Nebojte se, že vám bude svatý okamžik odepřen, neboť já jsem ho 

neodepřel. A skrze mne vám ji Duch svatý dal, jak ji chcete dát vy. 

Ať žádná potřeba, kterou vnímáte, nezastíní vaši potřebu tohoto. 

Neboť ve svatém okamžiku rozpoznáte jedinou potřebu, kterou 

aspekty Syna Božího sdílejí stejnou měrou, a tímto poznáním se 

připojíte ke mně a DÁTE mi to, co je třeba. 

Mír přijde skrze nás. Připojte se ke mně v IDEI míru, protože v 

myšlenkách se mysl MŮŽE dorozumět. Pokud byste chtěli dávat 

SOBĚ, jako dává své Já váš Otec, naučíte se chápat Sebe sama. A v 

tom je smysl lásky pochopen. Nezapomeňte však, že pochopení je z 

MYSLI, a to POUZE z mysli. Poznání je tedy z mysli a jeho 

podmínky jsou v mysli spolu s ním. Kdybyste nebyli pouze 

myšlenkou a NIC JINÉHO, nemohli byste být v plné komunikaci se 

vším, co kdy bylo. dokud však budete PŘEDSTÍRAT, že jste něčím 

jiným, nebo se budete pokoušet být ničím jiným a něčím jiným 

SPOLEČNĚ, jazyk komunikace, který dokonale znáte, si nebudete 

pamatovat. Ve svatém okamžiku se vzpomíná na Boha a spolu s 

ním se vzpomíná na jazyk komunikace se všemi vašimi bratry. 

Komunikace se totiž pamatuje SPOLEČNĚ, stejně jako pravda. ve 

svatém okamžiku neexistuje žádné vyloučení, protože minulost je 

pryč a s ní odchází i celý ZÁKLAD vyloučení. Bez jejího zdroje 

vyloučení mizí. A to umožňuje, aby ji ve vašem vědomí nahradil 

VÁŠ zdroj a zdroj všech vašich bratří. Bůh a Boží síla ve vás 

zaujmou své právoplatné místo a vy zažijete plnou komunikaci 

idejí s idejemi. Díky této schopnosti se naučíte, čím MUSÍTE být, 

neboť začnete chápat 

co je váš Stvořitel a co je spolu s ním jeho stvoření. 

 
SVATÝ OKAMŽIK A KOMUNIKACE 

Mimo slabou přitažlivost zvláštního milostného vztahu, která je jím 

VŽDY zastřena, je mocná přitažlivost Otce pro jeho Syna. Neexistuje 

žádná jiná láska, která by vás mohla uspokojit, protože žádná jiná 

láska NENÍ. to je JEDINÁ láska, která se plně dává a plně oplácí. 
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Protože je úplný, nic nežádá. Jelikož je zcela čistá, každý, kdo se k ní 

připojí, MÁ všechno.To není základem žádného vztahu, do něhož 

vstupuje ego. Každý vztah, do něhož se ego pouští, totiž JE 

zvláštní. ego navazuje vztahy jen proto, aby něco ZÍSKALO. A chtělo 

by dárce k sobě připoutat vinou. 

Ego nemůže vstoupit do žádného vztahu bez hněvu, protože 

věří, že hněv vytváří PŘÁTELE.To není jeho tvrzení, ale JE to jeho 

účel. Ego totiž skutečně VĚŘÍ, že může získat a udržet si ZLODĚJE. 

To je jeho JEDINÁ přitažlivost; přitažlivost tak slabá, že by se 

vůbec neudržela, jenže ji nikdo NEZNÁ. Ego totiž vždy VYPADÁ, 

že přitahuje prostřednictvím lásky, a nemá vůbec žádnou 

přitažlivost pro nikoho, kdo vnímá, že přitahuje prostřednictvím 

VINY. 

Chorobná přitažlivost viny musí být rozpoznána jako to, co 

JE. Protože se pro vás stala skutečností, je nezbytné se na ni jasně 

podívat a tím, že do ní přestanete investovat, se ji naučit pustit. 

Nikdo by se nerozhodl pustit to, o čem se domnívá, že má 

hodnotu. přesto má pro vás přitažlivost viny hodnotu jen proto, že 

jste se NEpodívali na to, čím je, a posuzovali jste ji zcela potmě. až 

ji vyneseme na světlo, bude vaší jedinou otázkou, proč jste ji 

VŮBEC chtěli. nemáte co ztratit, když se na ni podíváte s 

otevřenýma očima, protože taková ošklivost do vaší svaté mysli 

nepatří. hostitelé Boha zde nemohou mít žádnou skutečnou 

investici. 

Již dříve jsme řekli, že ego se snaží udržovat a zvyšovat pocit 

viny, ale takovým způsobem, abyste si neuvědomili, co by to 

udělalo s VÁMI. Základní doktrínou ega je totiž to, že to, co děláte 

druhým, VÁM UŠLO. ego nepřeje NIKOMU nic dobrého. jeho 

přežití však závisí na vašem přesvědčení, že VY jste z jeho zlých 

úmyslů vyňati. Radí vám tedy, že když budete jeho hostiteli, 

umožní vám to nasměrovat hněv, který v sobě chová, směrem ven, 

a tím vás OCHRÁNIT. a tak se pouští do nekonečného, nevděčného 

řetězce zvláštních vztahů, ukovaných z hněvu a zasvěcených 

jedinému šílenému přesvědčení: že čím více hněvu investujete 

VEN, tím jste bezpečnější. 

Právě tento řetěz poutá Božího Syna k vině a právě tento řetěz 

chce Duch svatý odstranit z jeho svaté mysli. Neboť řetěz 

divokosti nepatří kolem vyvoleného Božího zástupu, který 
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NEMŮŽE se stát hostitelem ega. Ve jménu jeho osvobození a ve 

jménu Toho, kdo ho chce osvobodit, se pozorněji podívejme na 

vztahy, které ego vytváří, a nechme Ducha Svatého, aby je 

pravdivě posoudil. Je totiž jisté, že pokud se na ně PODÍVÁTE, s 

radostí mu je nabídnete. co z nich může udělat ON, nevíte, ale 

stanete se ochotnými to zjistit, pokud budete ochotni nejprve 

vnímat, co jste z nich udělali VY. 

Každý vztah, který ego navazuje, je tak či onak založen na 

myšlence, že když se obětuje, stane se VĚTŠÍM. "Oběť", kterou 

považuje za očistu, je ve skutečnosti kořenem jeho hořké zášti. 

Mnohem raději by totiž útočilo přímo a vyhýbalo se odkládání 

toho, co OPRAVDU chce. Ego však uznává "realitu" tak, jak ji vidí, 

a uznává, že nikdo by si nemohl vyložit PŘÍMÝ útok jako lásku. 

přesto dělat viníka JE přímý útok, ale NEVYPADÁ to tak. Viníci 

totiž útok OČEKÁVÁJÍ, a když si ho vyžádali, jsou k němu 

PŘITAŽLIVÍ. 

V těchto šílených vztazích se zdá, že přitažlivost toho, co 

nechcete, je mnohem silnější než přitažlivost toho, co chcete. 

Každý si totiž myslí, že tomu druhému něco obětoval, a 

NENÁVIDÍ ho za to. a přitom si myslí, že právě to CHCE. Vůbec 

není do toho druhého zamilovaný. Pouze se domnívá, že je 

zamilován do OBĚTI. a za tuto oběť, kterou požadoval SÁM od 

sebe, požaduje, aby ten DRUHÝ přijal vinu a obětoval se také. 

Odpuštění se stává nemožným, protože ego věří, že odpustit 

druhému znamená ZTRATIT ho. Neboť pouze útokem BEZ 

odpuštění si ego může zajistit vinu, která drží všechny jeho vztahy 

pohromadě. 

Přesto se zdá, že jsou spolu. Vztahy totiž pro ego znamenají 

pouze to, že TĚLA jsou spolu. Ego vždy vyžaduje fyzickou 

blízkost a nezajímá ho, kam chodí MYSL nebo co si myslí, protože 

se mu to zdá nedůležité. Dokud je tu tělo, které přijímá jeho oběti, 

je spokojené. Pro ego je mysl soukromá a sdílet lze pouze TĚLO. 

Myšlenky jsou mu v podstatě ukradené, ledaže by přitahovaly tělo 

druhého blíž nebo dál. A právě z těchto hledisek hodnotí myšlenky 

jako dobré nebo špatné. To, co druhého činí vinným a ZPŮSOBUJE 

mu vinu, je "dobré." To, co ho od viny ZPŮSOBUJE, je "špatné", 

protože by ho už nechtěl 
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věří, že těla komunikují, a tak by byl "pryč". 

Utrpení a oběť jsou dary, kterými by ego chtělo "požehnat" 

všem svazkům. A ti, kdo se spojují u jeho oltáře, PŘIJÍMAJÍ 

utrpení a oběť jako cenu za spojení. Ve svých hněvivých 

spojenectvích, zrozených ze strachu z osamělosti a přesto 

zasvěcených PŘETRVÁVÁNÍ osamělosti, hledají úlevu od viny 

tím, že ji zvyšují u DRUHÉHO. Věří totiž, že tím ji snižují u SEBE. 

zdá se, že ten druhý na ně stále útočí a zraňuje je, možná drobnými 

způsoby, možná "nevědomě", nikdy však bez požadavku oběti. 

Zuřivost těch, kteří se připojili k oltáři ega, daleko přesahuje vaše 

vědomí. Neboť to, co ego SKUTEČNĚ chce, si neuvědomujete. 

Kdykoli se hněváte, můžete si být jisti, že jste si vytvořili 

zvláštní vztah, kterému ego "požehnalo", neboť hněv JE jeho 

požehnáním. Hněv má mnoho podob, ale nemůže dlouho klamat 

ty, kteří se naučí, že láska nepřináší vůbec žádnou vinu, a to, co 

přináší vinu, nemůže být láska a MUSÍ to být hněv. VŠECHNY 

hněvy nejsou ničím jiným než pokusem vyvolat v někom pocit 

viny a tento pokus je JEDINÝM základem, který ego uznává pro 

zvláštní vztahy. Vina je jediná potřeba, kterou ego má, a dokud se 

s ní ztotožňujete, vina pro vás ZŮSTANE přitažlivá. 

Pamatujte si však, že být s tělem NENÍ komunikace. A pokud 

si myslíte, že je, budete se cítit provinile kvůli komunikaci a 

budete se BÁT naslouchat Duchu svatému a rozpoznávat v Jeho 

hlase svou VLASTNÍ potřebu komunikovat.Duch svatý NEMŮŽE 

učit skrze strach. A jak s vámi může komunikovat, když se 

domníváte, že komunikovat znamená dělat ze sebe SAMOTNÉHO? 

Je zjevně šílené věřit, že komunikací budete opuštěni. A přesto 

tomu věříte. Myslíte si totiž, že vaše mysli musí zůstat soukromé, 

jinak je ZTRATÍTE, a pokud jsou vaše TĚLA pohromadě, vaše 

mysli zůstávají vaše vlastní. Spojení těl se tak stává způsobem, 

jakým byste chtěli udržet MYSLI odděleně. Těla totiž nemohou 

odpouštět, mohou dělat jen to, co jim nařídí mysl. 

Iluze autonomie těla a jeho schopnosti překonat osamělost je 

jen prací na plánu ega vytvořit si VLASTNÍ autonomii. Dokud 

budete věřit, že být s tělem znamená společnost, budete nuceni 

pokoušet se udržet si svou 
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bratr v jeho těle, držený tam vinou. A ve vině uvidíte BEZPEČÍ a v 

komunikaci NEBEZPEČÍ. Ego totiž bude VŽDY učit, že osamělost 

se řeší vinou a že komunikace je PŘÍČINOU osamělosti. A navzdory 

zjevné šílenosti této lekce jste se ji NAUČILI. 

Odpuštění spočívá v komunikaci stejně jistě jako zatracení ve 

vině. Úkolem Ducha svatého je poučit ty, kdo věří, že komunikace 

je zatracení, že komunikace je SPÁSA.A On to udělá, protože Boží 

moc v Něm A v tobě je spojena ve SKUTEČNÉM vztahu, který je 

tak svatý a silný, že může beze strachu překonat i TO. Právě skrze 

svatý okamžik se DOSAHUJE to, co se zdá nemožné, a dává tak 

najevo, že to NENÍ nemožné. Ve svatém okamžiku vina NEMÁ 

přitažlivost, protože komunikace byla obnovena. A vina, jejímž 

JEDINÝM účelem je narušit komunikaci, zde nemá žádnou funkci. 

Zde se nic neskrývá a žádné soukromé myšlenky. Ochota 

komunikovat k sobě přitahuje komunikaci a zcela překonává 

osamělost. existuje zde naprosté odpuštění, protože neexistuje žádná 

touha vyloučit kohokoli z vašeho dokončení, v náhlém uznání 

hodnoty jeho podílu na něm. V ochraně VAŠÍ celistvosti jsou 

všichni zváni a vítáni. A vy chápete, že vaše dovršení patří Bohu, 

jehož jedinou potřebou je, abyste byli úplní VY. Neboť vaše 

úplnost vás činí ve vašem vědomí Jeho. A právě zde prožíváte 

sami sebe tak, jak jste byli stvořeni a jak JSTE. 

 

SVATÝ OKAMŽIK A SKUTEČNÉ VZTAHY 

Svatý okamžik nenahrazuje potřebu učení, neboť Duch svatý vás 

nesmí opustit jako váš Učitel, dokud svatý okamžik nepřesáhne 

čas. Pro úkol učení, jako je Jeho, musí použít všeho na tomto světě 

k tvému uvolnění. Musí se postavit na stranu každého znamení či 

znaku tvé ochoty učit se od Něho, jaká musí být pravda. Rychle 

využije všeho, co Mu pro to nabídneš. Jeho zájem a péče o tebe 

jsou bezmezné. Tváří v tvář tvému STRACHU z odpuštění, který 

On vnímá stejně jasně, jako ví, že odpuštění je OSVOBOZENÍ, tě 

naučí pamatovat, že odpuštění není ztrátou, ale tvou SPÁSOU. A že 

v 
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Úplné odpuštění, při kterém poznáte, že není co odpouštět, že jste 

zcela zproštěni viny. 

S radostí ho vyslechněte a naučte se od něj, že vůbec 

nepotřebujete žádné zvláštní vztahy. Hledáš v nich jen to, co jsi 

zahodil. A skrze ně se nikdy nedozvíte hodnotu toho, co jste 

zavrhli, ale toho, po čem stále celým srdcem toužíte. Spojme se v 

tom, aby se svatý okamžik stal vším, co existuje, tím, že si budeme 

přát, aby byl vším, co existuje. Boží Syn má tak velkou potřebu 

vaší ochoty o to usilovat, že si nedokážete představit tak velkou 

potřebu. Pohleďte na jedinou potřebu, kterou sdílí Bůh a Jeho Syn 

a kterou chtějí společně naplnit. Nejste v tom sami. Vůle tvých 

stvoření tě volá, abys s nimi sdílel svou vůli. Obraťte se tedy v 

pokoji od viny k Bohu a k nim. 

Vztahujte se pouze k tomu, co vás NIKDY neopustí a co vy 

nikdy nemůžete opustit. Osamělost Božího Syna je osamělostí jeho 

Otce. Neodmítejte vědomí své úplnosti a nesnažte se ji obnovit 

sami. Nebojte se odevzdat vykoupení Lásce svého Vykupitele. On 

vás nezklame, neboť pochází od Toho, který NEMŮŽE selhat. 

přijměte SVŮJ pocit selhání jako nic víc než chybu v tom, kým 

jste. Neboť svatý Boží zástup je mimo selhání a nic, co si přeje, 

mu nelze odepřít. Jste navždy ve vztahu tak svatém, že volá 

každého, aby unikl osamělosti a připojil se k vám ve své lásce. A 

tam, kde jsi ty, tě musí každý hledat a NAJÍT. 

Přemýšlejte o tom jen chvíli: Bůh ti dal synovství, aby ti 

zajistil dokonalé stvoření. Byl to Jeho dar, neboť tak jako se vám 

neodepřel, neodepřel vám ani své stvoření. Nic, co kdy bylo 

stvořeno, není jiné než tvé. tvé vztahy jsou s vesmírem. A tento 

vesmír, který je od Boha, daleko přesahuje malicherný součet všech 

oddělených těles, která vnímáte. Všechny jeho části jsou totiž 

skrze Krista spojeny v Bohu, kde se připodobňují svému Otci. 

Kristus totiž nezná žádné oddělení od svého Otce,který je Jeho 

jediným vztahem, v němž dává tak, jak Mu dává Jeho Otec. 

Duch svatý je Božím pokusem osvobodit vás od toho, čemu 

nerozumí. A vzhledem ke zdroji tohoto pokusu se to podaří.Duch 

svatý vás žádá, abyste reagovali stejně jako Bůh, protože vás chce 

naučit tomu, čemu nerozumíte. Bůh by odpověděl 
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na KAŽDOU potřebu, ať už má jakoukoli podobu. A tak nechal 

tento kanál otevřený, aby přijímal Jeho sdělení vám a vaše jemu. 

Bůh nerozumí vašemu problému v komunikaci, protože ho s vámi 

nesdílí. To jen vy věříte, že mu JE rozumět. 

Duch svatý ví, že to není srozumitelné, a přesto tomu rozumí, 

protože jste to UDĚLALI. Jen v Něm spočívá vědomí toho, co Bůh 

nemůže vědět a čemu vy nerozumíte. Jeho svatým úkolem je 

přijmout obojí a odstraněním každého prvku nesouladu je spojit v 

jedno. Udělá to PROTO, že je to Jeho funkce. Přenechte tedy to, co 

se vám zdá nemožné, Tomu, který ví, že to MUSÍ být možné, 

protože je to Boží vůle. A nechte Toho, jehož učení je POUZE od 

Boha, aby vás učil POUZE smyslu vztahů. Bůh totiž stvořil jediný 

vztah, který má smysl, a tím je Jeho vztah s VÁMI. 

Tak jako ego omezuje vaše vnímání bratrů na tělo, tak Duch 

svatý uvolní váš zrak a umožní vám vidět velké paprsky, které z 

nich vyzařují a které jsou tak neomezené, že sahají až k Bohu. 

Právě tento posun ve vidění se uskutečňuje ve svatém okamžiku.Je 

však třeba, abyste se naučili, co tento posun obnáší, abyste byli 

ochotni učinit jej trvalým. Při této ochotě vás neopustí, neboť JE 

trvalý. Jakmile ji totiž přijmete jako jediné vnímání, které 

CHCETE, promění se v poznání díky roli, kterou ve Vykoupení 

hraje sám Bůh, neboť je to jediný krok, kterému rozumí. Proto v 

něm nebude žádné zpoždění, až na něj budete připraveni. Bůh je 

připraven TEĎ, ale VY ne. 

Naším úkolem je pouze co nejrychleji pokračovat v 

nezbytném procesu přímého pohledu na všechny rušivé vlivy a 

vidět je PŘESNĚ takové, jaké jsou. Je totiž nemožné rozpoznat 

jako zcela BEZ uspokojení to, co si myslíte, že CHCETE. Tělo je 

symbolem ega, stejně jako je ego symbolem odloučení. a obojí 

není nic jiného než pokus omezit komunikaci, a tím ji znemožnit. 

Komunikace totiž musí být neomezená, aby měla smysl, a Zbavena 

smyslu vás zcela neuspokojí. Přesto zůstává jediným prostředkem, 

kterým můžete navázat skutečné vztahy. 
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Skutečné vztahy nemají žádná omezení, protože je ustanovil 

Bůh. Ve svatém okamžiku, kdy velké paprsky nahrazují tělo ve 

vědomí, je vám dáno poznat vztahy bez hranic. Abyste to však 

viděli, je nutné vzdát se každého užitku, který ego pro tělo má, a 

přijmout skutečnost, že ego nemá ŽÁDNÝ účel, který byste s ním 

sdíleli. Ego by totiž každého omezilo na tělo pro SVÉ účely, a 

zatímco vy si myslíte, že účel MÁ, vy se rozhodnete využívat 

prostředky, kterými se TO snaží svůj účel proměnit v uskutečnění. 

Toho však nikdy NEBUDE dosaženo. Přesto jste jistě poznali, že 

ego, jehož cíle jsou zcela nedosažitelné, o ně bude usilovat ze 

všech sil a bude tak činit silou, kterou jste mu VY dali. 

Není možné rozdělit svou sílu mezi nebe a peklo, Boha a ego a 

uvolnit svou sílu pro stvoření, což je jediný účel, pro který vám 

byla dána. Láska by VŽDY dávala přírůstek. Hranice vyžaduje ego, 

což představuje jeho požadavky, aby bylo málo a neúčinné. Omezte 

svou vizi bratra na jeho tělo, což DĚLÁTE, dokud byste ho z něj 

neuvolnili, a odepřeli jste jeho dar VÁM. Jeho tělo vám ho 

NEMŮŽE dát. A nehledejte ho skrze SVÉ." Přesto jsou vaše mysli 

VŽDY spojité a jejich spojení stačí jen přijmout, a osamělost v nebi 

je pryč. 

Kdybyste jen dovolili Duchu svatému, aby vám vyprávěl o 

Boží lásce k vám a o potřebě vašich stvoření být s vámi navždy, 

zakusili byste přitažlivost věčnosti. Nikdo nemůže slyšet, jak o tom 

mluví, a dlouho zůstat ochoten zde setrvávat. Vždyť to JE vaše vůle 

být v nebi, kde jste úplní a klidní, v tak jistých a láskyplných 

vztazích, že žádné omezení není možné. Nevyměnili byste své 

malé vztahy za toto? Neboť tělo JE malé a omezené a pouze ti, 

které byste viděli BEZ omezení, jež by jim vnucovalo ego, vám 

mohou nabídnout dar svobody. 

Nemáš ani ponětí o tom, jaká omezení jsi stanovil svému 

vnímání, a nemáš představu o tom, co všechno bys mohl spatřit. 

To si však musíte zapamatovat: přitažlivost viny je PROTI 

přitažlivosti Boha. Jeho přitažlivost pro tebe zůstává neomezená, 

ale protože tvá moc, která je Jeho, je stejně velká jako Jeho, můžeš 

se od lásky odvrátit. To, co investujete do viny, odnímáte Bohu. A 
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tvůj zrak slábne, slábne a omezuje se, neboť ses pokusil oddělit 

Otce od Syna a omezit jejich komunikaci. Nehledejte smíření v 

DALŠÍM oddělování. A neomezujte svůj pohled na Božího Syna na 

to, co RUŠÍ jeho osvobození a co musí Duch svatý ZRUŠIT, aby 

ho osvobodil. Jeho víra v omezení ho totiž uvěznila. 

Až vás tělo přestane přitahovat a až mu nebudete přikládat 

žádnou hodnotu jako prostředku k získání NĚČEHO, pak do 

komunikace nebude zasahovat a vaše myšlenky budou stejně 

svobodné jako Boží. Když dovolíte Duchu svatému, aby vás naučil 

používat tělo POUZE pro účely komunikace, a zřeknete se jeho 

používání pro oddělování a útoky, které v něm vidí ego, naučíte se, 

že tělo vůbec nepotřebujete. Ve svatém okamžiku žádná těla 

NEJSOU a vy zakoušíte pouze přitažlivost Boha. Přijmete-li ji jako 

nerozdělenou, v jediném okamžiku se k Němu zcela připojíte. 

Skutečnost tohoto vztahu se stává jedinou pravdou, kterou jste kdy 

mohli CHTÍT. Veškerá pravda JE zde. 

 

DOBA KRISTOVA 

JE ve vaší moci, v ČASE, oddálit dokonalé spojení Otce a Syna. V 

tomto světě totiž mezi nimi stojí přitažlivost viny. Ve věčnosti čas 

ani doba nic neznamenají. Zde je však úkolem Ducha Svatého 

používat obojí, i když ne tak, jak je používá ego. Toto je období, 

kdy byste chtěli oslavit mé narození na svět, ale nevíte, jak to 

udělat. Dovolte Duchu svatému, aby vás to naučil, a já skrze něj 

oslavím VAŠE narození. jediný dar, který od vás mohu přijmout, je 

dar, který jsem vám DAL. Propusťte MĚ, jako já chci propustit vás. 

Kristův čas slavíme SPOLEČNĚ, neboť nemá smysl, pokud jsme 

od sebe odděleni. 

Svatý okamžik je skutečně časem Kristovým. V tomto 

osvobozujícím okamžiku se totiž na Syna Božího neklade žádná 

vina, a tak se mu vrací jeho neomezená moc. jaký jiný dar mi 

můžeš nabídnout, když jen tento chci nabídnout TOBĚ? A vidět mě 

znamená vidět mě v každém a každému nabídnout dar, který mi 

nabízíš ty. Jsem stejně neschopný přijmout oběť jako Bůh a každou 

oběť, kterou žádáš od sebe, žádáš ode mne. Naučte se TEĎ, že oběť 

jakéhokoli druhu není nic jiného než omezení uvalené na dávání. 

A tímto omezením jsi omezil 
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přijetí daru, který ti nabízím. 

My, kteří jsme jedno, NEMŮŽEME dávat odděleně. Když jste 

ochotni přijmout NÁŠ vztah jako skutečný, vina pro vás nebude mít 

žádnou přitažlivost. V našem spojení totiž přijmete VŠECHNY naše 

bratry. Dar sjednocení je jediným darem, který jsem se narodil, 

abych dával. Dejte mi ho, abyste ho mohli mít VY. čas Kristův je 

čas určený pro dar svobody, který je nabízen všem. A tím, že jste 

ho přijali, jste ho nabídli všem. JE ve vaší moci učinit toto období 

svatým, neboť je ve vaší moci, aby Kristův čas byl TEĎ. 

Je možné to udělat najednou, protože je nutná jen JEDNA 

změna vnímání, protože jste udělali jen JEDNU chybu. Zdá se jich 

mnoho, ale je to všechno jedno. Neboť ačkoli má ego mnoho podob, 

je to VŽDY tatáž myšlenka. co není láska, je VŽDY strach a nic 

jiného. Není nutné sledovat strach všemi oklikami, kterými se noří 

do podzemí a skrývá se v temnotách, aby se vynořil v podobách 

zcela odlišných od toho, čím je. přesto JE nutné zkoumat každou z 

nich, pokud si chcete uchovat PRINCIP, který je všechny řídí. Když 

jste ochotni je považovat nikoli za oddělené, ale za různé projevy 

téže myšlenky, a to takové, kterou nechcete, jdou dohromady. ta 

myšlenka je prostě taková: věříte, že je možné být hostitelem ega 

nebo rukojmím Boha. To je volba, o níž si myslíte, že máte na 

výběr, a rozhodnutí, které podle vás musíte učinit. 

Nevidíte jinou možnost, protože se nedokážete smířit s tím, že 

obětí nezískáte NIC. Oběť je pro váš myšlenkový systém natolik 

zásadní, že spása ODLIŠNĚ od oběti pro vás nic neznamená. Vaše 

záměna oběti a lásky je tak hluboká, že si nedokážete představit 

lásku BEZ oběti. A právě na to se musíte podívat; oběť je ÚTOK, 

nikoli láska. Kdybyste přijali pouze tuto JEDINOU myšlenku, váš 

strach z lásky by zmizel. Pocit viny NEMŮŽE přetrvat, když je 

myšlenka oběti odstraněna. Pokud totiž existuje oběť, jak jste 

přesvědčeni, někdo musí zaplatit a někdo musí dostat. a jediná 

otázka, která zbývá rozhodnout, je JAKÁ JE cena za to, že 

dostanete CO. 

Jako hostitel ega věříte, že můžete rozdat VŠECHNY své viny, 

ať už si myslíte cokoli, a koupit si mír. A platba 
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Nezdá se, že by to bylo VAŠE.Ačkoli je zřejmé, že ego požaduje 

platbu, nikdy se nezdá, že by ji požadovalo po VÁS. Nejste totiž 

ochotni uznat, že ego, které jste si pozvali, je zrádné pouze vůči 

těm, kteří si myslí, že jsou jeho hostiteli. Ego vám to nikdy nedovolí 

vnímat, protože toto uznání by z něj udělalo bezdomovce. Až totiž 

toto poznání jasně zazní, nenecháte se oklamat ŽÁDNOU formou, 

kterou na sebe ego bere, aby se chránilo před vaším zrakem. 

Každá forma bude rozpoznána jako pouhá zástěrka pro 

jedinou myšlenku, která se za nimi všemi skrývá: že láska 

vyžaduje oběť, a proto je neoddělitelná od útoku a strachu. A že 

vina je CENOU za lásku, která musí být zaplacena strachem. Jak 

strašlivým se tedy pro vás stal Bůh a jak velkou oběť podle vás 

vyžaduje jeho Láska! Úplná láska by totiž vyžadovala úplnou 

oběť. A tak se zdá, že ego od vás vyžaduje méně než Bůh, a z obou 

je posuzováno jako menší zlo, z něhož je třeba se trochu bát, ale druhé 

je třeba zničit. Lásku totiž vnímáte jako ZNIČENÍ a vaše jediná 

otázka zní, kdo má být zničen, vy, nebo ten druhý? Odpověď na 

tuto otázku hledáte ve svých zvláštních vztazích, v nichž jste 

částečně ničiteli i ničenými, ale s představou, že nedokážete být 

ani jedním z nich úplně. A to vás podle vás zachraňuje před 

Bohem, jehož úplná Láska by vás zcela zničila. 

Myslíte si, že všichni MIMO vás vyžadují vaši oběť, ale 

nevidíte, že oběť vyžadujete pouze vy, a to pouze od sebe. 

Požadavek oběti je však tak divoký a tak děsivý, že ho 

NEMŮŽETE přijmout tam, kde je. Ale SKUTEČNÁ cena za její 

nepřijetí je tak vysoká, že jste se Boha raději vzdali, než abyste se 

na něj podívali. Pokud by totiž Bůh od vás požadoval naprostou 

oběť, považovali jste za bezpečnější promítnout ho ven a DÁL od 

sebe a nehostit ho. Jemu jste přisoudili zradu ega a pozvali jste ho, 

aby zaujalo Jeho místo, aby vás před Ním OCHRÁNILO. A vy jste 

nepoznali, že právě to, co jste si pozvali, by vás zničilo a 

POŽADUJE od vás naprostou oběť. Žádná částečná oběť tohoto 

divokého hosta neuklidní, neboť je to vetřelec, který jen 

PŘEDSTÍRÁ, že nabízí laskavost, ale vždy chce, aby oběť byla 

úplná. Neuspějete, když se stanete částečným rukojmím ega, 

protože to nedodržuje žádné dohody a nic by vám nenechalo. 

Budete si muset vybrat mezi ÚPLNOU svobodou a ÚPLNÝM 

otroctvím, neboť existují. 
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žádné jiné alternativy než tyto. Vyzkoušeli jste mnoho 

kompromisů ve snaze vyhnout se uznání jediného rozhodnutí, 

které je třeba učinit. A přesto je to právě uznání rozhodnutí, 

TAKOVÉ, JAKÉ JE, které činí rozhodnutí tak snadným! Spasení je 

prosté bytí Boha, a proto je velmi snadné ho pochopit. Nesnažte se 

ji promítnout ze sebe a vidět ji MIMO sebe. Ve vás je jak otázka, 

tak odpověď; požadavek oběti i Boží pokoj. 

 
KONEC OBĚTI 

Nebojte se uznat, že celá myšlenka oběti je výhradně vaším dílem. 

A nehledejte bezpečí tím, že se budete snažit chránit tam, kde není. 

Vaši bratři a váš Otec se pro vás stali velmi obávanými. A ty bys s 

nimi vyjednával o několika zvláštních vztazích, v nichž si myslíš, 

že vidíš nějaké střípky bezpečí. Nesnažte se déle oddělovat své 

myšlenky a Myšlenku, která vám byla dána. Když se spojí a 

vnímají, kde JSOU, není volba mezi nimi ničím jiným než jemným 

probuzením a je stejně jednoduchá jako otevření očí do denního 

světla, když už nepotřebujete spát. 

Znamením Vánoc je hvězda, světlo ve tmě. Nevidějte ji mimo 

sebe, ale zářící v nebi uvnitř, a přijměte ji jako znamení, že přišel 

Kristův čas. On přichází a nic nepožaduje. Žádnou oběť jakéhokoli 

druhu, od nikoho, nežádá. V Jeho přítomnosti ztrácí celá myšlenka 

oběti jakýkoli význam. On je totiž Hostitelem Boha. A stačí pozvat 

dovnitř Toho, který je tam VŽDY, tím, že uznáte, že Jeho Hostitel 

je Jeden a žádná myšlenka cizí Jeho Jednotě tam s Ním nemůže 

přebývat. Láska musí být naprostá, aby Ho přijala, neboť 

Přítomnost svatosti STVOŘÍ svatost, která ji obklopuje. Žádný 

strach se nemůže dotknout Hostitele, který kolébá Boha v době 

Kristově, neboť Hostitel je stejně svatý jako Dokonalá Nevinnost, 

kterou chrání a jejíž moc Ho chrání. 

O letošních Vánocích dejte Duchu svatému VŠECHNO, co by 

vám ublížilo. DOVOLTE, abyste se nechali zcela uzdravit, abyste 

se s Ním mohli připojit k uzdravení, a oslavme své osvobození 

společně tím, že všechny propustíme s námi. Nenechávejte nic za 

sebou, protože propuštění je úplné, a když jste ho se mnou přijali, 

budete ho se mnou DÁVAT. V našem vztahu zmizí veškerá bolest, 

oběť a malost, 
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který je stejně nevinný jako náš vztah s Otcem a stejně silný. 

Bolest nám bude přinesena a zmizí v naší přítomnosti a bez bolesti 

nemůže být žádná oběť. A bez oběti MUSÍ být láska. 

Vy, kteří věříte, že oběť JE láska, se musíte naučit, že oběť je 

ODDĚLENÍ od lásky. Oběť totiž přináší vinu stejně jistě jako láska 

přináší mír. Vina je PODMÍNKOU oběti, stejně jako je mír 

podmínkou uvědomění si vašeho vztahu s Bohem. vinou 

vylučujete svého Otce a své bratry ze sebe. Skrze mír je zvete zpět 

a uvědomujete si, že jsou tam, kde jim vaše pozvání velí být. To, 

co jsi ze sebe vyloučil, se ti zdá strašné, protože jsi to obdařil 

strachem a snažil ses to vyhnat, ačkoli to bylo tvou součástí. Kdo 

může vnímat část sebe sama jako odpornou a žít v sobě v míru? A 

kdo se může pokusit vyřešit v sobě vnímaný konflikt nebe a pekla 

tím, že z něj vyžene nebe a dá mu atributy pekla, aniž by sám sebe 

prožíval jako neúplného a osamělého? 

Dokud budete vnímat tělo jako svou realitu, tak dlouho se budete 

vnímat jako osamělí a deprivovaní. A tak dlouho se také budete 

vnímat jako oběť oběti, která je oprávněná obětovat druhé. Vždyť 

kdo by mohl odstrčit nebe a jeho Stvořitele stranou BEZ pocitu 

oběti a ztráty? A kdo by mohl trpět obětí a ztrátou, aniž by se pokusil 

obnovit sám sebe? Jak byste toho však mohli sami dosáhnout, když 

základem vašich pokusů je víra v REALITU zbavení? Neboť 

deprivace plodí útok, který je přesvědčením, že útok JE oprávněný. 

A dokud byste chtěli zachovat deprivaci, útok se stává spásou a 

oběť láskou. 

Tak se stává, že při všem svém hledání lásky hledáte oběť a 

nalézáte ji, ale lásku nenacházíte. Není možné popřít, co je láska, a 

přesto ji UZNAT. Smysl lásky spočívá v tom, co jste vrhli MIMO 

sebe, a mimo vás nemá vůbec žádný smysl. Právě to, co jste si 

raději nechali ZACHOVAT, nemá žádný význam. zatímco vše, co 

byste si nechali ZACHOVAT, obsahuje veškerý význam vesmíru a 

drží vesmír pohromadě ve svém významu. Neboť pokud by vesmír 

nebyl spojen ve VÁS, byl by mimo Boha, a být bez Něho JE být 

bez smyslu. 



15 SMYSL ČASU 

376 

 

 

 

 

Ve svatém okamžiku je splněna podmínka lásky, neboť mysli 

jsou spojeny bez zásahu těla, a kde je komunikace, tam je 

mír.Kníže míru se narodil, aby znovu nastolil podmínku lásky 

učením, že komunikace zůstává nepřerušena, i když je tělo 

zničeno, za předpokladu, že nepovažujete tělo za NUTNÝ 

prostředek komunikace. A pokud tuto lekci pochopíte, uvědomíte 

si, že obětovat tělo znamená obětovat NIC a komunikace, která 

MUSÍ být z mysli, nemůže být obětována. kde tedy JE oběť? 

Lekce, pro kterou jsem se narodil a kterou bych rád předal 

všem svým bratrům, je, že oběť není nikde a láska je všude. 

Komunikace totiž zahrnuje VŠECHNO a v míru, který znovu 

nastoluje, přichází láska sama od sebe. Ať žádné zoufalství 

nezatemní radost z Vánoc, protože Kristův čas nemá smysl bez 

radosti. Připojme se k oslavě míru tím, že nebudeme od nikoho 

vyžadovat žádnou oběť, neboť tak mi nabídnete lásku, kterou vám 

nabízím já. co může být radostnějšího než vnímat, že nejsme o NIC 

ochuzeni? Takové je poselství Kristova času, které vám dávám, 

abyste ho VY dali a vrátili Otci,který mi ho dal. Vždyť v čase 

Kristově je komunikace obnovena a On se k nám připojuje při 

oslavě stvoření svého Syna. 

Bůh děkuje svatým zástupům, kteří ho chtějí přijmout a 

nechat ho vstoupit a zůstat tam, kde chce být. A vaším přijetím vás 

přijímá do sebe, neboť to, co je obsaženo ve vás, kteří Ho přijímáte, 

se Mu VRACÍ. A my jen oslavujeme Jeho celistvost, když Ho 

přijímáme do sebe. ti, kdo přijímají Otce, jsou s Ním jedno, jsou 

hostiteli Toho, který je stvořil. a tím, že Mu dovolí vstoupit, 

vstupuje s Ním vzpomínka na Otce a spolu s Ním si připomínají 

jediný vztah, který kdy měli a kdy CHTĚJÍ MÍT. 

O tomto víkendu se zrodí nový rok z doby Kristovy. Mám v 

tebe dokonalou důvěru, že vykonáš vše, co bys chtěl vykonat. Nic 

vám nebude chybět a vše dokončíte, 
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a NE zničit. Řekněte a pochopte toto: 

"Dávám tě Duchu svatému jako svou součást. 

Vím, že budeš propuštěn, pokud tě nechci použít 

k uvěznění SÁM SEBE. 

Ve jménu MÉ svobody tě propustím, 

Protože si uvědomuji, že budeme propuštěni SPOLEČNĚ." 

Tak začne rok v radosti a svobodě.Je toho mnoho, co je třeba 

udělat, a my jsme dlouho otáleli.Přijměte svatý okamžik, kdy se 

tento rok rodí, a zaujměte své místo, které tak dlouho zůstávalo 

nenaplněno, ve Velkém probuzení. Učiňte tento rok jiným tím, že 

ho učiníte SAMÝM. A nechť se VŠECHNY vaše vztahy stanou 

svatými PRO vás. Taková je naše vůle. Amen. 



378 

 

 

s i x t e en   

 

 

 

 

Odpuštění iluzí 

 
Vcítit se neznamená připojit se k UTRPENÍ, protože to je to, co 
musíte ODMÍTNOUT pochopit. To je EGO 

výklad empatie a vždy se používá k vytvoření zvláštního vztahu, v 

němž je sdíleno utrpení. Schopnost vcítit se je pro Ducha svatého 

velmi užitečná, pokud mu dovolíte, aby ji použil svým způsobem. 

On nerozumí utrpení a chtěl by, abyste ho učili, že není 

NEPŘÍTOMNÉ. když se vztahuje skrze vás, nevztahuje se skrze 

ego k jinému egu. Nepřipojuje se k bolesti, protože ví, že 

uzdravení bolesti se nedosáhne klamnými pokusy vstoupit do ní a 

odlehčit ji sdílením klamu. 

Nejjasnějším důkazem toho, že empatie, jak ji používá ego, je 

destruktivní, je skutečnost, že se uplatňuje pouze u určitých typů 

problémů a u určitých lidí. Ty si vybírá VEN a spojuje se s nimi. A 

nikdy se nepřipojuje jinak, než aby posílilo SAMO SEBE. V tomto 

manévru se nenechte mýlit; ego se vždy vcítí, aby oslabilo, a oslabit 

znamená VŽDY zaútočit. nevíte, co znamená vcítit se. přesto si tím 

můžete být jisti; pokud budete jen tiše sedět a necháte Ducha 

svatého, aby se skrze vás vcítil, vcítíte se do SÍLY a OBĚ strany 

získají na síle, a ne na slabosti. 

Vaším úkolem je pouze pamatovat na to, že nechcete nic. 
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VY si ceníte toho, co ze vztahu vzejde.Nebudete mu ani ubližovat, 

ani ho léčit po svém.Nevíte, co je to léčení. Vše, co jste se naučili 

o empatii, pochází z minulosti. a z minulosti není nic, o co byste se 

chtěli podělit, protože tam není nic, co byste chtěli ZACHRÁNIT. 

Nepoužívejte empatii k tomu, abyste minulost učinili skutečnou, a 

tak ji zvěčnili. Jemně ustupte stranou a nechte uzdravení 

proběhnout ZA sebe. Mějte na paměti pouze jednu myšlenku a 

neztrácejte ji ze zřetele, jakkoli můžete být v pokušení posuzovat 

jakoukoli situaci a určovat svou reakci tím, že ji budete posuzovat. 

Zaměřte svou mysl pouze na toto: 

"Nejsem sám a nechtěl bych do svého hosta zasahovat minulostí. 

Pozval jsem ho a on je tady. 

Nemusím dělat nic jiného, než se do toho nevměšovat." 

 
PRAVÁ EMPATIE 

Pravá empatie pochází od Toho, který ví, co to je.Jeho výklad se 

naučíte, pokud mu dovolíte, aby použil vaši schopnost k SÍLE, a ne 

ke slabosti. On vás neopustí, ale buďte si jisti, že vy neopustíte 

Jeho. Pokora je síla pouze v tomto smyslu; uznat a přijmout 

skutečnost, že NEVÍTE, znamená uznat a přijmout skutečnost, že 

On ví. nejste si jisti, že On splní svou část, protože vy jste ještě 

nikdy zcela nesplnili SVOU. nebudete vědět, jak reagovat na to, 

čemu nerozumíte. Nenechte se v tom pokoušet a nepodléhejte 

triumfálnímu využití empatie egem pro SVOU slávu. 

Triumf slabosti není to, co bys nabídl bratrovi. A přesto 

neznáš jiný triumf než tento. To není poznání a forma empatie, 

která by to přinesla, je tak pokřivená, že by uvěznila to, co by 

uvolnila. Nevykoupení nemohou vykoupit, a přesto MÁJÍ 

Vykupitele. nepokoušejte se ho učit. Ty jsi žák, On je Učitel. 

Nezaměňujte svou roli s Jeho rolí, protože to nikdy nikomu 

nepřinese mír. Nabídněte Mu svou empatii, neboť je to JEHO 

vnímání a JEHO síla, kterou byste chtěli sdílet. A On ať vám 

nabídne svou sílu a své vnímání, které má sdílet skrze vás. 

Smysl lásky se ztrácí v každém vztahu, který se obrací ke 

slabosti a doufá, že v ní najde lásku.Síla lásky, která JE, je v každém 

vztahu. 
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její význam spočívá v Boží síle, která se nad ní vznáší a tiše jí 

žehná, zahalujíc ji do léčivých křídel. Nechť je tomu tak a nesnaž 

se to nahradit SVÝM "zázrakem". kdysi jsme říkali, že když po 

tobě bratr žádá nějakou hloupost, abys ji udělal. Buďte si však jisti, 

že to neznamená udělat hloupost, která by ublížila buď jemu, nebo 

vám, neboť co by ublížilo jednomu, ublíží i druhému. Hloupé 

žádosti jsou hloupé z toho prostého důvodu, že jsou v rozporu, 

protože obsahují prvek výjimečnosti. Pouze Duch svatý rozpozná 

pošetilé potřeby stejně jako ty skutečné a naučí vás, jak vyhovět 

oběma, aniž byste ztratili některou z nich. 

Vy se o to pokusíte pouze v utajení. A budete si myslet, že 

uspokojováním potřeb jednoho neohrožujete druhého, protože je 

držíte odděleně a v tajnosti jeden před druhým. To není cesta, 

protože nevede ke světlu a pravdě. Žádné potřeby nezůstanou 

dlouho neuspokojeny, pokud je všechny přenecháte Tomu, jehož 

FUNKCÍ je je uspokojovat. To je Jeho funkce, a ne vaše. Nebude je 

uspokojovat tajně, protože by se skrze Něj podělil o vše, co mu 

dáte. A právě proto to dává. to, co dáváte skrze Něho, je pro celé 

Synovství, NE pro jeho část. Přenechte Mu jeho funkci, neboť On 

ji splní, pokud Ho jen požádáte, aby vstoupil do vašich vztahů a 

požehnal je ZA vás. 

 

VELIKOST SVATOSTI 

Stále si myslíte, že svatost je obtížná, protože nechápete, jak ji lze 

rozšířit tak, aby zahrnovala všechny. A vy jste se naučili, že musí 

zahrnovat každého, aby byla svatá. Nezabývejte se rozšířením 

svatosti, protože podstatě zázraků nerozumíte. Ani vy je neděláte. 

Právě jejich rozšíření, daleko za hranice, které vnímáte, dokazuje, 

že jste je NEUDĚLALI. Proč byste si měli dělat starosti s tím, jak se 

zázrak rozšíří na celé Synovství, když zázraku samotnému 

nerozumíte? Pochopení jednoho atributu není o nic těžší než 

pochopení celku. Kdyby zázraky vůbec BYLY, jejich atributy by 

MUSELY být zázračné, protože jsou jejich součástí. 

Existuje tendence fragmentovat a pak se zajímat o pravdu jen 

malé části celku.A to je jen způsob, jak se vyhnout celku nebo se 

od něj ODVRÁTIT k tomu, o čem si myslíte, že byste mu mohli 

lépe porozumět. Je to totiž jen další způsob, jak 
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které byste se stále snažili udržet pro sebe.Lepší a mnohem 

užitečnější způsob, jak přemýšlet o zázracích, je tento:Nerozumíte 

jim, ani částečně, ani vcelku.Přesto jste je UDĚLALI.Proto vaše 

porozumění nemůže být nutné.Přesto je nemožné dosáhnout toho, 

čemu nerozumíte. A tak ve vás musí být něco, co tomu rozumí. 

Vám se zázrak NEMŮŽE zdát přirozený, protože to, co jste 

udělali, abyste poškodili své mysli, je učinilo tak 

NEPŘIROZENÝMI, že si nepamatují, co je pro ně přirozené. A 

když vám o tom někdo vypráví, nemůžete to pochopit. poznání 

části jako celku a celku v každé části je ÚPLNĚ přirozené. Tak 

totiž uvažuje Bůh, a co je pro něj přirozené, JE přirozené i pro tebe. 

zcela přirozené vnímání by ti okamžitě ukázalo, že pořadí 

obtížnosti zázraků je zcela nemožné, neboť zahrnuje rozpor s tím, 

co zázraky znamenají. A kdybys dokázal pochopit jejich smysl, 

jejich atributy by ti stěží mohly způsobit zmatek. 

Udělali jste zázraky, ale je zcela zřejmé, že jste je neudělali 

sami. Podařilo se vám to vždy, když jste oslovili jinou mysl a 

SPOJILI se s ní. když se dvě mysli spojí v jednu a sdílejí stejnou 

měrou jednu myšlenku, došlo k prvnímu spojení v uvědomění si 

Synovství jako jednoho. když jste toto spojení uskutečnili, jak vám 

Duch svatý nabízí, a nabídli jste Mu ho, aby ho použil, jak On ví, 

Jeho přirozené vnímání vašeho daru Mu umožňuje, aby ho 

pochopil, a VÁM, abyste Jeho pochopení použili ve váš prospěch. 

Je nemožné přesvědčit vás o skutečnosti toho, co se jasně 

uskutečnilo skrze vaši ochotu, dokud věříte, že tomu musíte 

rozumět, jinak to není skutečné. 

Myslíte si, že vaše nepochopení je pro vás ZTRÁTA, a proto 

nejste ochotni uvěřit, že to, co se stalo, je pravda. Ale můžete 

OPRAVDU věřit, že vše, co se stalo, ačkoli tomu NEROZUMÍTE, 

se nestalo? A přece je to váš postoj. měli byste dokonalou víru v 

Ducha svatého a v účinky jeho učení, kdybyste se nebáli 

PŘIZNAT, čemu vás učil. Toto uznání totiž znamená, že tomu, co 

se stalo, nerozumíte, ale že jste ochotni to přijmout PROTO, že se 

to stalo. 

Jak může být víra v realitu vaše, když se snažíte, aby se stala 
skutečností? 
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neskutečné? A je opravdu bezpečnější udržovat si nereálnost toho, co 

se stalo, než to radostně přijímat jako to, co je, a děkovat za to? Ctěte 

pravdu, která vám byla dána, a buďte rádi, že jí nerozumíte. 

Zázraky jsou pro Boha a pro toho, kdo za něj mluví, přirozené. 

Jeho úkolem je totiž převést zázrak do poznání, které představuje a 

které je pro vás ztraceno. Nechť ti stačí Jeho porozumění zázraku a 

neodvracej se od všech svědectví, která ti dal o své skutečnosti. 

Žádné důkazy vás nepřesvědčí o pravdivosti toho, co 

nechcete. Váš vztah s Ním však JE skutečný a byl prokázán. 

Neberte to se strachem, ale s radostí.Ten, kterého jste vzývali, JE s 

vámi. Přivítejte Ho a ctěte Jeho svědky, kteří vám přinášejí 

radostnou zvěst, že přišel. Je pravdou, stejně jako se obáváš, že 

uznat Ho JE popřením všeho, co si myslíš, že znáš. Ale to NIKDY 

nebyla pravda. Jaký prospěch máš z toho, že na tom lpíš a popíráš 

důkazy pravdy? Vždyť jste se pravdě příliš přiblížili, než abyste se 

jí nyní zřekli, a PODLEHNETE její neodolatelné přitažlivosti. 

nyní to můžete odložit, ale jen na chvíli. Boží hostitel vás volá a vy 

jste ho vyslyšeli. Už nikdy nebudete zcela ochotni neposlouchat. 

Tento rok je rokem radosti, v němž se zvýší vaše naslouchání 

a s ním poroste i pokoj. Síla svatosti a Slabost útoku se OBA 

dostaly do povědomí. A toho bylo dosaženo v myslích pevně 

přesvědčených, že svatost je slabost a útok je síla. Nemělo by to být 

dostatečným zázrakem, abyste se naučili, že váš Učitel NENÍ z vás? 

Pamatujte však také, že kdykoli jste naslouchali Jeho výkladu, 

výsledky vám přinesly radost. Dal bys přednost výsledkům SVÉHO 

výkladu, kdybys poctivě uvážil, jaké byly? Bůh si přeje, abys byl 

lepší. Nemohl bys s větší láskou pohlížet na toho, koho Bůh miluje 

dokonalou láskou? 

Nevykládejte proti Boží lásce, neboť máte mnoho svědectví, 

která o ní hovoří tak jasně, že by je neviděl a neslyšel jen slepý a 

hluchý. V tomto roce se rozhodněte, že nebudete popírat to, co 

vám Bůh dal, neboť to je jediný důvod, proč vás povolal. Jeho hlas 

promluvil jasně, a přesto máte tak málo víry v to, co jste slyšeli, 

protože jste raději dali přednost tomu, abyste stále 
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větší víru v katastrofu, kterou jste způsobili. Dnes se rozhodněme 

SPOLEČNĚ přijmout radostnou zvěst, že katastrofa není skutečná a 

že realita není katastrofa. 

Skutečnost je bezpečná a jistá a zcela laskavá ke všem a ke 

všemu.Není větší lásky než ji přijmout a radovat se z ní. Láska totiž 

žádá jen to, abyste byli ŠŤASTNÍ, a dá vám vše, co ke štěstí 

přispívá. nikdy jste Duchu svatému nedali žádný problém, který by 

za vás nevyřešil, a ani to nikdy neuděláte. nikdy jste se nepokusili 

nic vyřešit sami a nebyli jste úspěšní. Není na čase, abyste si tyto 

skutečnosti dali dohromady a pochopili je? 

Tento rok je rokem pro uplatnění myšlenek, které vám byly 

dány. Neboť myšlenky jsou mocná síla, kterou je třeba využít a ne 

ji nečinně držet v rukou. Již dostatečně prokázaly svou sílu, abyste 

v ně vkládali svou víru, a ne v jejich popírání. V tomto roce 

investujte do pravdy a nechte ji působit v míru. Věřte v to, co má 

víru ve VÁS. Přemýšlejte o tom, co jste SKUTEČNĚ viděli a 

slyšeli, a UZNÁVEJTE to. Můžete být sami s takovými svědky? 

 

ODMĚNA ZA VÝUKU 

Učil jsi dobře, ale nenaučil ses přijímat pohodlí svého učení. Pokud 

se zamyslíte nad tím, co jste učili, a nad tím, jak je to cizí tomu, co 

jste si mysleli, že víte, budete nuceni uznat, že váš Učitel přišel 

mimo váš myšlenkový systém, a tak se na to mohl podívat 

spravedlivě a vnímat, že to není pravda. A musel tak učinit na 

základě zcela odlišného myšlenkového systému, který s tím vaším 

neměl NIC společného. Neboť to, co učil On, a to, co jste se skrze 

Něj učili vy, rozhodně nemá nic společného s tím, co jste učili před 

Jeho příchodem. a výsledkem bylo, že tam, kde byla bolest, nastal 

mír a utrpení zmizelo a nahradila je radost. 

Učili jste se svobodě, ale nenaučili jste se být svobodní.Kdysi 

jsme řekli: "Po jejich ovoci je poznáte a oni poznají sami sebe." Je 

totiž jisté, že se posuzujete podle svého učení. učení ega přináší 

okamžité výsledky, protože jeho rozhodnutí jsou okamžitě 

přijímána jako VAŠE volba. A toto přijetí znamená, že jste ochotni 

sami sebe podle toho posuzovat. Příčina a následek jsou v 

myšlenkovém systému ega zcela jasné, protože všechny 
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vaše učení směřovalo k tomu, abyste mezi nimi vytvořili vztah.A 

copak byste nevěřili tomu, čemu jste se tak pilně učili věřit? Přesto si 

vzpomeň, jakou péči jsi vynaložil na výběr jejích svědků a na to, aby 

ses vyhnul těm, kteří mluvili ve prospěch pravdy a JEJÍCH účinků. 

Neukazuje snad skutečnost, že jste se nenaučili to, co jste se 

učili, že nevnímáte Synovství jako jeden celek? A neukazuje to také 

na to, že ani SÁM sebe nepovažuješ za jednoho? Je totiž nemožné 

učit úspěšně zcela BEZ přesvědčení, a stejně tak je nemožné, aby 

přesvědčení bylo MIMO tebe. nikdy bys nemohl učit o svobodě, 

kdybys v ni NEVĚŘIL. a to, co jsi učil, muselo pocházet z tebe 

samotného. A přesto toto Já zjevně NEZNÁTE a nepoznáváte ho, i 

když funguje. to, co funguje, musí být TAM. A jen pokud popíráte 

to, co DĚLÁ, mohli byste případně popírat jeho přítomnost. 

Toto je kurz, jak poznat sám sebe. Učili jste se, co jste, ale 

nenechali jste se učit tím, co jste. Dávali jste si velký pozor, abyste 

se vyhnuli tomu, co je zřejmé, a neviděli SKUTEČNÝ vztah příčiny 

a následku, který je naprosto zřejmý. přesto je ve vás VŠECHNO, co 

jste učili. Co to může být, co se to nenaučilo? Musí to být to, co je 

SKUTEČNĚ mimo vás, ne vaší vlastní projekcí, ale v PRAVDĚ. A 

právě to, co jste přijali, NEJSTE vy. To, co jste přijali do své mysli, 

ji OPRAVDU nemění. Iluze jsou jen přesvědčení o tom, co není. A 

zdánlivý konflikt mezi pravdou a iluzí lze vyřešit pouze tak, že se 

oddělíte od ILUZE, a NE od pravdy. 

Vaše učení to již udělalo, protože Duch svatý je vaší součástí. 

Stvořil ho Bůh a neopustil ani Boha, ani své stvoření. On je Bůh i 

vy, stejně jako vy jste Bůh a On dohromady. Boží odpověď na 

odloučení vám totiž přidala víc, než jste se snažili odebrat. Chránil 

oba tvé výtvory i tebe dohromady a ponechal u sebe to, co bys ty 

vyloučil. A nahradí to, co jsi vzal na jejich místo. Jsou zcela 

skutečné, jako součást Já, které neznáte. A komunikují s vámi 

prostřednictvím Ducha svatého a svou sílu a vděčnost vám za své 

stvoření ochotně nabízejí vašemu učení o sobě, které je jejich 

domovem. vy, kteří jste hostiteli Boha, jste také hostiteli jich. 

Neboť nic 
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skutečný nikdy neopustil mysl svého tvůrce. A to, co není 

skutečné, nikdy nebylo TAM. 

Nejste dvě já, která jsou v konfliktu. Co je mimo Boha? 

Jestliže vy, kteří Ho držíte a které On drží, JSTE vesmírem, pak vše 

ostatní musí být MIMO, kde NIC není.Učili jste to a z dalekého 

vesmíru, nikoli však mimo vás, se shromáždili svědkové vašeho 

učení, aby vám pomohli se to naučit. Jejich vděčnost se spojila s 

tvou a Boží, aby posílila tvou víru v to, co jsi učil. Neboť to, co jsi 

učil, je pravda. Sám stojíš mimo své učení a mimo něj. S nimi se 

však musíš naučit, že jsi ale učil TY SÁM a učil ses z přesvědčení, 

které jsi s nimi sdílel. V tomto roce se začnete učit a učení učiníte 

úměrným učení. Zvolili jste si to sami svou ochotou učit. I když se 

zdálo, že jste kvůli tomu trpěli, radost z učení vám ještě zůstane. 

Neboť radost z učení je v UČITELI, který ji s vděčností nabízí 

učiteli a dělí se o ni s ním. jak se učíte, vaše vděčnost vůči vašemu 

Já,které vás učí, co je, poroste a pomůže vám ho uctívat. A vy se 

naučíte Jeho moci, síle a čistotě a budete Ho milovat jako Jeho 

Otec. Jeho království nemá hranice ani konec a není v něm nic, co 

by nebylo dokonalé a věčné. to všechno jsi TY a nic mimo něj není 

věčné. 

tohle jsi ty. 

Tvému nejsvětějšímu Já patří veškerá chvála za to, čím jsi, a za 

to, čím je Ten, kdo tě stvořil takového, jaký jsi. Dříve či později 

musí každý překonat propast, kterou si představuje, že existuje mezi 

jeho já. Každý buduje tento most, který ho přenese PŘES propast, 

jakmile je ochoten vynaložit trochu úsilí ve prospěch jejího 

překlenutí. Jeho malé úsilí je mocně doplňováno silou Nebe a 

spojenou vůlí všech, kteří tvoří Nebe tím, čím je, a jsou v něm 

spojeni. A tak ten, kdo chce přejít na druhý břeh, je tam doslova 

přenesen. 

Váš most je pevnější, než si myslíte, a vaše noha na něm stojí 

pevně. Nebojte se, že by vás přitažlivost těch, kteří stojí na druhé 

straně a čekají na vás, bezpečně nepřetáhla na druhou stranu. 

Neboť DOJDEŠ tam, kde bys chtěl být a kde na tebe čeká tvé Já. 
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ILUZE A REALITA LÁSKY 

Nebojte se pohlédnout na zvláštní nenávistný vztah, protože v 

pohledu na něj spočívá svoboda. Bylo by nemožné nepoznat smysl 

lásky, kromě tohoto. Neboť zvláštní vztah lásky, v němž je smysl 

lásky ZTRACEN, se podniká výhradně proto, aby se nenávist 

vyrovnala, ale NE aby odešla. Když se na to podíváte, před vašima 

otevřenýma očima jasně vyvstane vaše spása. Nenávist nemůžete 

OMEZIT. Zvláštní vztah lásky ji nevyváží, ale pouze ji zažene pod 

zem a z dohledu. Je nezbytné ji přivést NA dohled a nepokoušet se 

ji skrývat. Neboť právě snaha vyvažovat nenávist láskou pro vás 

lásku činí bezvýznamnou. Rozsah rozkolu, který v tom spočívá, si 

neuvědomujete. A DOKUD si to neuvědomíte, rozkol zůstane 

nerozpoznaný, a tudíž i neuzdravený. 

Symboly nenávisti proti symbolům lásky rozehrávají konflikt, 

který neexistuje. Symboly totiž znamenají něco JINÉHO a symbol 

lásky nemá žádný význam, pokud je láska vším.Tímto posledním 

zničením projdete zcela bez úhony a nakonec se vynoříte jako vy 

sami. To je poslední krok v připravenosti na Boha. Nebuď nyní 

neochotný, jsi příliš blízko, a přejdeš most v naprostém bezpečí, 

přeložen tiše z války do míru. Neboť iluze lásky vás NIKDY 

neuspokojí, ale její skutečnost, která vás čeká na druhé straně, vám 

dá vše. 

Zvláštní milostný vztah je pokusem omezit ničivé účinky 

nenávisti tím, že v bouři viny nalezneme útočiště. Nepokouší se 

povznést nad bouři, do slunečního světla. Naopak, zdůrazňuje vinu 

MIMO útočiště tím, že se pokouší postavit proti ní barikády a 

udržet se v nich. zvláštní milostný vztah není vnímán jako hodnota 

sama o sobě, ale jako místo bezpečí, od něhož se nenávist odděluje a 

drží od sebe. zvláštní milostný partner je přijatelný jen do té doby, 

dokud slouží tomuto účelu. Nenávist může vstoupit, a v některých 

aspektech vztahu je dokonce vítána, ale vztah je stále držen 

pohromadě iluzí lásky. Pokud iluze zmizí, vztah se rozpadne nebo 

se stane neuspokojivým na základě rozčarování. 

Láska NENÍ iluze. Je to skutečnost. Kde je možné rozčarování, 

tam nebyla láska, ale nenávist. Nenávist totiž JE iluze, a to, co se 

může změnit, NIKDY nebyla láska. Je jisté, že ti, kdo si vybírají 
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určité osoby jako partnery v jakémkoli aspektu života a využívají 

je k jakémukoli účelu, který by s ostatními nesdíleli, se snaží spíše 

ŽÍT s vinou, než na ni UMÍRAT.To je volba, kterou vidí.A láska je 

pro ně pouze útěkem před smrtí. Zoufale ji hledají, ale ne v míru, v 

němž by k nim ráda tiše přišla. A když zjistí, že strach ze smrti na 

ně stále doléhá, milostný vztah ZTRÁCÍ iluzi, že je tím, čím není. 

Tehdy se totiž barikády proti němu prolomí, strach vtrhne dovnitř 

a nenávist zvítězí. 

Neexistují žádná vítězství lásky. Pouze nenávist se vůbec 

zabývá "triumfem lásky".Iluze lásky MŮŽE zvítězit nad iluzí 

nenávisti, ale vždy za cenu toho, že se z ní stanou OBĚ iluze. Dokud 

bude trvat iluze nenávisti, tak dlouho pro vás bude láska iluzí. A 

pak jedinou možnou volbou, která vám zůstane, je, které iluzi dáte 

přednost. ve volbě mezi pravdou a iluzí NENÍ žádný konflikt. 

Viděno TĚMITO slovy, nikdo by neváhal. Konflikt však nastává v 

okamžiku, kdy se zdá, že volba je volbou mezi Iluzemi, neboť na 

této volbě nezáleží. tam, kde je jedna volba stejně nebezpečná jako 

druhá, MUSÍ být rozhodnutí zoufalé. 

Vaším úkolem není hledat lásku, ale pouze hledat a najít 

VŠECHNY překážky, které jste si v sobě postavili PROTI ní. Není 

nutné hledat to, co je pravdivé, ale JE nutné hledat to, co je falešné. 

Každá iluze je iluzí strachu, ať už má jakoukoli podobu. A pokus o 

únik z jedné iluze do jiné MUSÍ selhat. Pokud hledáte lásku mimo 

sebe, můžete si být jisti, že v sobě vnímáte nenávist a máte z ní 

STRACH. Mír však nikdy nepřijde z iluze lásky, ale POUZE z její 

skutečnosti. 

Uvědomte si to, protože je to pravda a pravda MUSÍ být 

rozpoznána, má-li být odlišena od iluze:Zvláštní vztah lásky je 

pokusem vnést lásku do strachu a učinit ji ve strachu skutečnou. Při 

zásadním porušení podmínky lásky by zvláštní milostný vztah dosáhl 

nemožného. Jak jinak než v iluzi by toho bylo možné dosáhnout? 

Je nezbytné, abychom se velmi pozorně podívali na to, co přesně si 

myslíte, že můžete udělat, abyste vyřešili dilema, které se vám zdá 

velmi reálné, ale které neexistuje. přiblížili jste se velmi blízko 

pravdě a jen to stojí mezi vámi a mostem, který vás do ní vede. 

Nebesa tiše čekají a vaše stvoření vám podávají ruce, aby vám 

pomohla přejít, a vítají je. Neboť je to ONI, kdo vás 
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HLEDEJTE. Vy hledáte jen své vlastní naplnění, ale oni jsou ti, kdo 

vás naplňují. Zvláštní milostný vztah je jen chatrnou náhražkou 

toho, co vás činí celistvými v pravdě, NE v iluzi. váš vztah s nimi 

je bez viny, a to vám umožňuje pohlížet na všechny své bratry s 

vděčností, protože vaše výtvory byly stvořeny ve spojení S nimi. 

Přijetí vašich výtvorů je přijetím jednoty stvoření, bez níž byste 

nikdy nemohli BÝT úplní. Žádná výjimečnost vám nemůže 

nabídnout to, co vám dal Bůh a co jste s ním spojeni v dávání. 

Na druhém konci mostu je tvé dovršení, neboť budeš zcela v 

Bohu, nebudeš chtít nic zvláštního, ale jen se mu zcela připodobnit 

a dovršíš ho svým dovršením. Nebojte se přejít do příbytku pokoje 

a dokonalé svatosti. Teprve tam je navždy upevněno dovršení 

Boha a Jeho Syna. Nehledejte ji v bezútěšném světě iluzí, kde nic 

není jisté a kde vše selhává v uspokojení. Ve jménu Božím buďte 

zcela ochotni opustit VŠECHNY iluze. V každém vztahu, v němž 

jste zcela ochotni přijmout dovršení, a POUZE to, je dovršen Bůh a 

s Ním Jeho Syn. 

Most, který vede ke sjednocení v tobě samém, MUSÍ vést k 

poznání, protože byl postaven s Bohem vedle tebe a povede tě 

přímo k Němu, kde spočívá tvé dovršení, zcela slučitelné s Jeho. 

Každá iluze, kterou přijmete do své mysli tím, že ji posoudíte jako 

dosažitelnou, vás zbavuje pocitu vlastní úplnosti, a tím popírá 

celistvost vašeho Otce. Každá fantazie, ať už se jedná o lásku nebo 

nenávist, vás připravuje o poznání, neboť fantazie jsou závojem, za 

nímž se skrývá pravda. Abyste zvedli závoj, který se zdá být tak 

temný a těžký, je třeba pouze ocenit pravdu nad rámec VŠECH 

fantazií a být zcela neochotný spokojit se s iluzí MÍSTO pravdy. 

Nechtěli byste jít přes strach k lásce? Taková se zdá být cesta. 

Láska volá, ale nenávist chce, abys zůstal. Neslyš volání nenávisti a 

nehledej fantazie. Ve volání nenávisti a v každé fantazii, která se 

zvedá, aby tě zdržela, vidíš jen volání o pomoc, které se od tebe 

bez ustání vznáší ke Stvořiteli. Neodpoví ti On, jehož naplnění je 

Jeho? Miluje tě, zcela bez iluzí, tak jako ty musíš milovat. Neboť 

láska JE zcela bez iluzí, a proto zcela beze strachu. Na koho Bůh 

pamatuje, ten MUSÍ být celý. A 
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Bůh nikdy nezapomněl na to, co ho činí celistvým. Ve vašem 

naplnění spočívá vzpomínka na Jeho celistvost a Jeho vděčnost 

vůči vám za Jeho naplnění. V Jeho spojení s vámi spočívá jak Jeho 

neschopnost zapomenout, tak vaše schopnost si vzpomenout. V 

Něm je spojena vaše ochota milovat a veškerá Láska Boha,který na 

vás nezapomněl. 

Tvůj Otec nemůže na pravdu v tobě zapomenout o nic víc, než 

si ji můžeš zapomenout ty.Duch svatý je mostem k Němu, 

vytvořeným z tvé ochoty spojit se s Ním a stvořeným Jeho radostí 

ze spojení s tebou.Cesta, která se zdála být nekonečná, je téměř 

dokončena, protože to, co JE nekonečné, je velmi blízko.Už jsi to 

téměř poznal. Odvrať se se mnou TEĎ pevně od všech iluzí a 

nedovol, aby pravdě cokoli stálo v cestě. Společně podnikneme 

poslední pošetilou cestu OD pravdy a pak společně půjdeme přímo 

k Bohu, v radostné odpovědi na Jeho výzvu k dokončení. 

Pokud by zvláštní vztahy jakéhokoli druhu bránily Božímu 

dokončení, MŮŽOU pro vás mít hodnotu? Co by překáželo Bohu, 

MUSÍ překážet vám. Pouze časem se zdá, že zasahování do Božího 

dovršení je možné. Most, po kterém by tě přenesl, tě z času 

vyzdvihuje do věčnosti. Probuďte se z času a neohroženě 

odpovězte na volání Toho, který vám věčnost daroval ve vašem 

stvoření. Na této straně mostu do bezčasí ničemu nerozumíš. Ale 

když po něm lehce přecházíš, podpírán BEZčasím, směřuješ přímo 

k Božímu Srdci. V jeho středu, a JEN tam, jste navždy v bezpečí, 

protože jste navždy ÚPLNÍ. neexistuje závoj, který by Láska Boha 

v nás společně nemohla zvednout. cesta k pravdě je otevřená. 

Následujte ji se mnou. 

 

VÝJIMEČNOST A VINA 

Při pohledu na zvláštní vztah je třeba si nejprve uvědomit, že zahrnuje 

velkou bolest. Vstupují do něj úzkost, zoufalství, pocit viny a útoky, 

které jsou přerušovány obdobími, kdy se zdá, že jsou pryč. To vše 

je třeba chápat tak, jak to je. ať už na sebe berou jakoukoli podobu, 

vždy jde o útok na sebe, který má učinit vinným toho DRUHÉHO. 

Mluvili jsme o tom již dříve, ale existují některé aspekty toho, o co 

se skutečně pokouší, kterých jsme se nedotkli. 

Velmi zjednodušeně řečeno, snaha o provinění je VŽDY 

namířena proti Bohu. Ego by totiž chtělo, abyste v něm viděli 
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Sám, jako viník, nechal Synovství otevřené útokům a nechráněné 

před nimi. Zvláštní vztah lásky je hlavní zbraní ega, která vás drží 

od nebe. Nezdá se být zbraní, ale když se zamyslíte nad tím, JAK si 

ho ceníte a PROČ, uvědomíte si, čím musí být. zvláštní milostný 

vztah je nejpychotnějším darem ega, který má největší přitažlivost 

pro ty, kdo nejsou ochotni vzdát se viny. "Dynamika" ega je zde 

nejzřetelnější, neboť počítá s přitažlivostí této nabídky, fantazie, 

které se kolem ní soustředí, jsou často zcela otevřené. Zde jsou 

obvykle hodnoceny jako přijatelné, a dokonce přirozené. Nikdo 

nepovažuje za bizarní milovat a nenávidět zároveň, a dokonce i ti, 

kdo věří, že nenávist je hřích, se pouze cítí provinile a nenapravují 

ji. 

To JE "přirozený" stav odloučení a ti, kteří se dozvědí, že to 

vůbec není přirozené, se zdají být těmi NEPŘIROZENÝMI. Neboť 

tento svět JE opakem nebe, neboť je STVOŘEN, aby byl jeho 

opakem, a vše se zde ubírá směrem přesně opačným, než je 

pravda. V Nebi, kde je znám význam lásky, je láska totéž co 

JEDNÁNÍ. Zde, kde je místo lásky přijímána iluze lásky, je láska 

vnímána jako oddělení a VYLOUČENÍ. 

Ve zvláštním vztahu, který se rodí ze skrytého přání zvláštní 

lásky od Boha, vítězí nenávist ega. Neboť zvláštní vztah je 

RENUKCÍ Boží lásky a snahou zajistit si pro sebe výjimečnost, 

kterou On popírá. Pro zachování ega je zásadní, abyste věřili, že 

tato výjimečnost není peklem, ale nebem. Ego by totiž nikdy 

nechtělo, abyste viděli, že odloučení může být POUZE ztrátou, 

která je jedinou podmínkou, za níž nebe být NEMŮŽE. 

Pro každého je nebe dovršením.O tom nemůže být sporu, 

protože to přijímá jak ego, tak Duch svatý.Zcela se však neshodnou 

na tom, co je dovršení a JAK se ho dosahuje.Duch svatý ví, že 

dovršení spočívá nejprve ve spojení a pak v rozšíření spojení. Pro 

ego spočívá dovršení v triumfu a v rozšíření "vítězství" až ke 

konečnému vítězství nad Bohem. V tom vidí konečnou svobodu 

svého já, neboť by nezůstalo nic, co by JEMU překáželo. To JE 

jeho představa nebe. Z toho vyplývá, že sjednocení, které je 

stavem, do něhož ego NEMŮŽE zasahovat, MUSÍ být peklem. 
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Zvláštní vztah je zvláštní a nepřirozený egoistický nástroj, 

který spojuje peklo a nebe a činí je nerozlišitelnými.A snaha najít 

pomyslné "to nejlepší" z obou světů vede pouze k fantaziím o obou 

a k neschopnosti vnímat jeden z nich takový, jaký je. Zvláštní 

vztah je triumfem tohoto zmatení. Je to druh spojení, z něhož je 

svazek VYLOUČEN, a základ pokusu o spojení spočívá ve 

vyloučení. Jaký lepší příklad by mohl být pro maximu ega: 

"Hledej, ale nenajdeš"? 

Nejzajímavější ze všeho je pojetí "já", které ego pěstuje ve 

zvláštním vztahu.Toto "já" hledá vztah, aby se učinilo úplným.Když 

však najde zvláštní vztah, v němž se domnívá, že toho může 

dosáhnout, vzdá se sebe sama a snaží se "vyměnit" sebe sama za 

"já" druhého.To není spojení, protože nedochází k žádnému 

zvětšení ani rozšíření. Každý z partnerů se snaží obětovat své já, 

které nechce, za to, o němž si myslí, že by mu bylo milejší. A cítí 

se provinile za "hřích", že bere a nedává nic hodnotného na 

oplátku. Jakou hodnotu totiž může přikládat já, kterého by se vzdal, 

aby získal lepší? 

"Lepší" já, o které ego usiluje, je vždy to, které je VÍCE 

výjimečné. A ten, kdo se zdá, že má výjimečné já, je "milován" 

pro to, co mu lze vzít. Tam, kde oba partneři vidí toto zvláštní já v 

tom druhém, vidí ego "svazek stvořený v nebi". Ani jeden z nich 

totiž nepozná, že si řekl o peklo, a tak nebude zasahovat do iluze 

ega o nebi, kterou mu nabídlo, aby se s nebem ROVNALO. jestliže 

však všechny iluze jsou ze strachu a NEMOHOU být z ničeho 

jiného, pak iluze nebe není nic jiného než "přitažlivá" forma 

strachu, v níž je vina pohřbena hluboko a vyvstává v podobě 

"lásky". 

Přitažlivost pekla spočívá pouze ve strašlivé přitažlivosti viny, 

kterou ego nabízí těm, kdo věří v malost. Přesvědčení o malosti 

spočívá v KAŽDÉM zvláštním vztahu, neboť jen zbavený by si 

mohl VÁŽIT zvláštnosti. Požadavek na výjimečnost a vnímání 

dávání výjimečnosti jako aktu lásky by z lásky udělaly 

NENÁVIST. A skutečným účelem zvláštního vztahu je v přísném 

souladu s cíli ega zničit realitu a nahradit ji iluzí. Ego je totiž JÁ 

samo iluzí a pouze iluze MOHOU být svědky jeho "reality". 
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Kdybyste vnímali zvláštní vztah jako vítězství nad Bohem, 

CHTĚLI byste ho? Nepřemýšlejme o jeho děsivé povaze, ani o 

vině, kterou s sebou musí nést, ani o smutku a osamělosti. To jsou 

totiž pouze atributy celého náboženství odloučení a celkového 

kontextu, v němž se o něm uvažuje. ústředním tématem jeho 

litanie k oběti je, že Bůh musí zemřít, abyste VY mohli žít. A právě 

toto téma se odehrává ve zvláštním vztahu. Skrze smrt SVÉHO já 

si myslíte, že můžete zaútočit na jiné já a vyrvat ho druhému, aby 

nahradilo já, kterým pohrdáte. A pohrdáte jím, protože si myslíte, 

že nenabízí výjimečnost, kterou požadujete. A NENÁVISTÍ k němu 

jste ho učinili malým a nehodným, protože se ho BOJÍTE. 

Jak můžete udělit neomezenou moc tomu, co si myslíte, že 

jste napadli? Pravda se pro vás stala tak děsivou, že se na ni 

neodvažujete ani pohlédnout.Myslíte si, že je bezpečnější obdařit 

malé já, které jste si vytvořili, mocí, kterou jste pravdě 

ODEBRALI, zvítězili nad ní a nechali ji bezmocnou. Podívejte se, 

jak PŘESNĚ se tento rituál odehrává ve zvláštním vztahu. Mezi 

dvěma oddělenými lidmi je vztyčen oltář, na němž se každý snaží 

zabít své já a na svém těle vzkřísit jiné já, které si bere moc z jeho 

smrti. Tento rituál se odehrává znovu a znovu a znovu. A NIKDY 

není dokončen a nikdy nebude dokončen. Neboť rituál dokončení 

NEMŮŽE být dokončen a život nevzniká ze smrti, ani nebe z pekla. 

Kdykoli vás nějaká forma zvláštního vztahu svádí k hledání 

lásky v rituálu, pamatujte, že láska je OBSAH, a ne forma 

jakéhokoli druhu.Zvláštní vztah je RITUÁL formy, jehož cílem je 

pozvednout formu na místo Boha na úkor obsahu. Ve formě NENÍ 

a nikdy nebude žádný smysl. zvláštní vztah musí být rozpoznán 

jako to, čím je; nesmyslným rituálem, v němž je síla vytěžena ze 

smrti Boha a vložena do jeho vraha jako znamení, že forma 

zvítězila nad obsahem a láska ztratila smysl. chtěli byste, aby to bylo 

možné, i když je to zjevně nemožné? Kdyby to totiž možné bylo, 

učinili byste sami sebe bezmocnými. Bůh se nehněvá. On to pouze 

nemohl dopustit. vy NEMŮŽETE změnit jeho názor. 

Žádné rituály, které jsi zavedl, v nichž se tančí smrt. 
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tě potěší, může přinést věčnou smrt. Ani vámi zvolená náhražka 

Boží celistvosti na ni nemůže mít vůbec žádný vliv. Ve zvláštním 

vztahu nevidíte nic jiného než nesmyslný pokus vyzdvihnout před 

Něj jiné bohy a jejich uctíváním zastřít JEJICH nepatrnost a Jeho 

VELIKOST. Ve jménu svého dovršení si to nepřejte. Neboť každá 

modla, kterou vztyčujete, abyste ji před Něj postavili, stojí před 

VÁMI na místě toho, co JSTE. 

Spása spočívá v prosté skutečnosti, že iluze nejsou strašlivé, 

protože nejsou PRAVDIVÉ.Zdá se, že jsou strašlivé pouze do té 

míry, do jaké je nedokážete rozpoznat jako pravdivé, a to do té 

míry, do jaké je CHCETE mít za pravdivé.A do stejné míry popíráte 

pravdu, čímž si znemožňujete jednoduchou volbu mezi pravdou a 

iluzí, Bohem a fantazií. Pamatujte na to a nebude pro vás obtížné 

vnímat rozhodnutí jen jako to, co JE, a nic víc. 

Jádro separačního klamu spočívá jednoduše ve FANTASII 

zničení smyslu lásky. A dokud vám nebude smysl lásky 

OBNOVEN, nemůžete poznat sami sebe, kdo její smysl Sdílí. 

Odloučení je pouze rozhodnutí NEpoznat sám sebe. Celý jeho 

myšlenkový systém je pečlivě vymyšlená učební zkušenost, která 

má vést OD pravdy k fantazii. Za každé učení, které by vám 

ublížilo, vám však Bůh nabízí nápravu a úplný únik od VŠECH 

jeho důsledků. Rozhodnutí, zda tomuto kurzu naslouchat a řídit se 

jím, je pouze volbou mezi pravdou a iluzí. Zde je totiž pravda 

ODDĚLENA od iluze a vůbec s ní není zaměňována. 

Jak jednoduchá je tato volba, když ji vnímáme jen jako to, 

čím je. Neboť zmatek ve volbě umožnily pouze představy, které 

jsou naprosto nereálné.Letos je tedy čas učinit to nejjednodušší 

rozhodnutí, které vás kdy potkalo, a také to JEDINÉ. Překročíte 

most do reality jednoduše proto, že poznáte, že Bůh je na druhé 

straně a nic VŮBEC není tady. Je nemožné NEudělat přirozené 

rozhodnutí, jak si to uvědomíte. 

 

MOST DO REÁLNÉHO SVĚTA 

Hledání zvláštního vztahu je znamením, že se ztotožňujete s egem, 

a ne s Bohem. Pro zvláštní vztah 
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má hodnotu pouze pro ego. Pro ego NEMÁ vztah žádnou hodnotu, a 

proto vnímá VŠECHNY lásky jako zvláštní. To však NEMŮŽE být 

přirozené, protože se to nepodobá vztahu Boha a Jeho Syna, a 

všechny vztahy, které se tomuto nepodobají, MUSÍ být 

nepřirozené. Bůh totiž stvořil lásku takovou, jakou ji chce mít, a 

dal ji takovou, jaká JE. Láska nemá jiný význam, než jak ji 

definoval její Stvořitel svou vůlí. Není možné ji definovat jinak a 

ROZUMĚT jí. 

Láska je SVOBODA. Hledat ji v otroctví znamená oddělit se od 

ní. Pro lásku Boží už nehledejte spojení v odloučení ani svobodu v 

otroctví! Jak se uvolníte, tak budete osvobozeni. Nezapomínejte na 

to, jinak vás láska nebude moci najít a potěšit. Existuje způsob, 

jakým vás Duch svatý žádá o pomoc, chcete-li mít jeho. svatý 

okamžik je jeho nejpomocnějším nástrojem, který vás chrání před 

přitažlivostí viny, skutečným lákadlem ve zvláštním vztahu. 

nepoznáváte, že to JE jeho skutečná přitažlivost, neboť ego vás 

naučilo, že v ní spočívá SVOBODA. Čím blíže se však na zvláštní 

vztah díváte, tím je zřejmější, že MUSÍ podporovat vinu, a proto 

MUSÍ věznit. Zvláštní vztah je bez těla zcela bez významu. A 

pokud si ho vážíte, musíte si VŽDY vážit i těla. A čeho si ceníte, to 

si BUDETE udržovat. Zvláštní vztah je zařízením pro omezení 

vašeho já na tělo a pro omezení vašeho vnímání druhých na 

JEJICH. velké paprsky by zjistily naprostou NEhodnotu zvláštního 

vztahu, kdyby byly vidět. Při jejich spatření by totiž tělo zmizelo, 

protože by se ztratila jeho HODNOTA. 

A tak by se z něj stáhla celá vaše investice do jeho vidění.Vidíte 

svět, který si CENÍTE. 

Na této straně mostu vidíte svět oddělených těl, která se snaží 

spojit v oddělených svazcích a ztrátou se stát jedním. Když se 

DVA jedinci snaží stát se jedním, snaží se SNÍŽIT svou velikost. 

Každý z nich by popřel svou moc, neboť ODDĚLENÉ spojení 

vylučuje vesmír. Daleko více zůstává vně, než by bylo přijato 

dovnitř. Bůh je totiž ponechán vně a NIC není přijato dovnitř. 

Kdyby se v dokonalé víře uzavřelo JEDNO takové spojení, vstoupil 

by do něj vesmír, avšak zvláštní vztah, o který usiluje ego, 

nezahrnuje ani jednoho celého jedince. Ego totiž chce jen jeho 

ČÁST a vidí JEN tuto část a nic jiného. 
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Přes most je to tak jiné! Chvíli je ještě vidět tělo, ale už ne 

výhradně, jak je vidět tady. Neboť malá jiskra, která v sobě drží 

velké paprsky, je VŽDY viditelná, a tato jiskra se nemůže dlouho 

omezovat na malost. Jakmile překročíš most, hodnota těla se ve tvém 

pohledu natolik zmenší, že už vůbec nebudeš vidět potřebu ho 

zvětšovat. Uvědomíte si totiž, že jediná hodnota, kterou tělo má, 

spočívá v tom, že vám umožňuje přivést své bratry na most SPOLU 

s vámi a společně se tam osvobodit. 

Samotný most není nic jiného než přechod ve vašem pohledu 

na realitu. Na této straně je vše, co vidíte, hrubě zkreslené a zcela 

mimo perspektivu. To, co je malé a bezvýznamné, je zvětšeno, a 

to, co je silné a mocné, je zkráceno na maličkost. Při přechodu 

nastává období zmatku, kdy se zdá, že dochází k pocitu skutečné 

dezorientace. Ale nebojte se toho, protože to neznamená nic jiného 

než to, že jste byli ochotni opustit svůj pokřivený referenční rámec, 

který zdánlivě držel váš svět pohromadě. Tento referenční rámec je 

postaven na zvláštním vztahu. BEZ této iluze nemůže BÝT žádný 

smysl, který byste zde ještě hledali. 

Nebojte se, že budete náhle vyzdviženi a vrženi do reality. Čas 

je laskavý, a pokud ho využijete PRO realitu, bude s vámi při 

přechodu držet mírný krok. Naléhavost spočívá pouze v tom, že se 

vaše mysl vymaní ze své pevné pozice zde. to vás nenechá bez 

domova a bez referenčního rámce. období dezorientace, které 

předchází skutečnému přechodu, je mnohem kratší než doba, po 

kterou se vaše mysl tak pevně fixovala na iluze. Zpoždění vás nyní 

bude bolet více než dříve, a to jen proto, že si uvědomujete, že to JE 

zpoždění a že únik před bolestí je skutečně možný. Spíše než v 

zoufalství najděte naději a útěchu v tomto:V žádném zvláštním 

vztahu jste zde už nemohli najít ani ILUZI lásky. Neboť už nejsi 

zcela šílený a rozpoznal bys vinu za sebezrazování takovou, jaká 

JE. 

Nic, co se snažíte posílit ve zvláštním vztahu, není 

SKUTEČNĚ vaší součástí. A vy si nemůžete ponechat část 

myšlenkového systému, který vás učil, že je skutečný, a pochopit 

Myšlenku, která SKUTEČNĚ ví, co jste. dovolili jste Myšlence vaší 

reality vstoupit do vaší mysli, a protože jste ji pozvali, ZŮSTANE 

s vámi. vaše láska k ní vám nedovolí, abyste ji zradili. 
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a nemohli byste vstoupit do vztahu, ve kterém by nemohla jít s 

vámi, protože byste nebyli bez ní. 

Buďte rádi, že jste unikli výsměchu spasení, který vám ego 

nabízelo, a neohlížejte se s touhou na parodii, kterou z vašich 

vztahů udělalo. Nyní už nikdo nemusí trpět, protože jste došli příliš 

daleko na to, abyste podlehli iluzi o kráse a svatosti viny. Jen 

naprostý blázen se může dívat na smrt a utrpení, nemoc a 

zoufalství a vidět je takto. To, co vina způsobila, je ošklivé, děsivé a 

velmi nebezpečné. Žádnou iluzi pravdy a krásy v tom nevidějte. A 

buďte vděční, že existuje místo, kde na vás pravda a krása čekají. 

Vydejte se jim vstříc rádi a poznejte, jak mnoho vás čeká za 

prostou ochotu vzdát se ničeho, PROTOŽE to nic není. 

Novou perspektivou, kterou získáte při přechodu, bude 

pochopení toho, kde je nebe. Odtud se zdá, že je venku a na druhé 

straně mostu, ale jakmile přejdete, abyste se k němu připojili, spojí 

se s VÁMI a stane se jedním z vás. A vy si v radostném úžasu 

pomyslíte, že jste se kvůli tomu všemu NICHO nevzdali! Nebeská 

radost, která nemá hranic, se zvětšuje s každým světlem, které se 

do ní vrací, aby v ní zaujalo své právoplatné místo. nečekejte déle, 

z lásky k Bohu a k VÁM. A kéž vás svatý okamžik urychlí na 

cestě, jak to jistě učiní, jen když mu dovolíte, aby k vám přišel. 

Duch svatý od tebe žádá jen tuto malou pomoc.Kdykoli se tvé 

myšlenky zatoulají k nějakému zvláštnímu vztahu, který tě stále 

přitahuje, vstup s Ním do svatého okamžiku a dovol Mu, aby tě 

tam propustil. On potřebuje pouze vaši ochotu Sdílet Jeho 

perspektivu, aby vám ji zcela předal. A vaše ochota nemusí být 

úplná, protože JEHO je dokonalá. Jeho úkolem je odčinit tvou 

neochotu svou dokonalou vírou a je to Jeho víra, kterou tam s Ním 

sdílíš. Z tvého uznání tvé neochoty k propuštění je ti dána Jeho 

DOKONALÁ ochota. Vzývejte Ho, neboť nebe je na Jeho zavolání. 

A DOVOLTE Mu, aby zavolal do nebe ZA vás. 

 

KONEC ILUZÍ 

Je nemožné nechat minulost odejít, aniž bychom se vzdali 

zvláštního vztahu. Zvláštní vztah je totiž pokusem o 

ZNOVUOBNOVENÍ minulosti a její ZMĚNU. Představy o 

urážkách, vzpomínky na bolest, minulá zklamání, vnímané křivdy a 

deprivace, to vše vstupuje do 
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zvláštní vztah, který se stává způsobem, jakým se snažíte obnovit 

svou zraněnou sebeúctu. Na jakém základě byste si mohli vybrat 

zvláštního partnera BEZ minulosti? Každá taková volba je učiněna 

kvůli něčemu "zlému" v minulosti, na čem lpíte a co musí někdo 

jiný odčinit. 

Zvláštní vztah se mstí za minulost. Tím, že se snaží odstranit 

utrpení v minulosti, PŘEKONÁVÁ přítomnost svým zaujetím pro 

minulost a naprostou oddaností jí. V přítomnosti se žádný zvláštní 

vztah neprožívá. Zahalují ji stíny minulosti a činí ji takovou, jaká 

je. V přítomnosti NEMÁ žádný význam, a pokud TEĎ nic 

neznamená, nemůže mít vůbec žádný skutečný význam. Jak 

můžete změnit minulost JINAK než ve fantazii? A kdo vám může 

dát to, o co si myslíte, že vás minulost připravila? Minulost není 

nic. Nesnažte se na ni svalovat vinu za ochuzení, protože minulost 

je pryč. To, co už je pryč, nemůžete opravdu NEPUSTIT. Musí to 

tedy být tak, že si udržujete iluzi, že to NEodešlo, protože si 

myslíte, že to slouží nějakému účelu, který chcete, aby se naplnil. A 

také to musí být tak, že tento účel NEMŮŽE být naplněn v 

přítomnosti, ale POUZE v minulosti. 

Nepodceňujte intenzitu touhy ega po pomstě za minulost. Je 

naprosto divoká a zcela šílená. Ego si totiž pamatuje všechno, co 

jste udělali a co ho urazilo, a usiluje o odplatu VÁS. fantazie, které 

vnáší do zvláštních vztahů, jež si vybírá, aby v nich uplatnilo svou 

nenávist, jsou fantaziemi o VAŠEM zničení. Ego totiž drží minulost 

PROTI vám a ve vašem ÚTOKU z minulosti vidí, že je zbaveno 

pomsty, kterou si podle něj tak spravedlivě zasloužíte. bez vašeho 

spojenectví ve vaší vlastní destrukci by vás však ego nemohlo 

držet v minulosti. 

Ve zvláštním vztahu DOVOLUJETE, aby vás to zničilo.Že je to 

šílené, je zřejmé. Méně zřejmé je však to, že PŘÍTOMNOST je vám 

k ničemu, když sledujete cíl ega jako jeho spojenec. Minulost je 

pryč; nesnažte se ji zachovat ve zvláštním vztahu, který vás k ní 

váže a který by vás učil, že spása je minulostí a že se musíte vrátit 

DO minulosti, abyste nalezli spásu. Neexistuje fantazie, která by 

neobsahovala sen o odplatě za minulost. chtěl bys tento sen hrát, 

nebo ho nechat odejít? 

Ve zvláštním vztahu to nevypadá, že by se jednalo o hraní. 
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pomsty, kterou hledáš. A i když nenávist a divokost na chvíli 

proniknou do vědomí, iluze lásky není hluboce otřesena.Jediná 

věc, kterou ego nikdy nedovolí, aby se dostala do vědomí, je, že 

zvláštní vztah je konáním pomsty na SOBĚ. Ale co jiného by to 

mohlo být? Při hledání zvláštního vztahu nehledáte slávu ve SVÉM 

JÁ. popřeli jste, že je TAM, a vztah se stává vaším ZÁSTUPCEM. A 

pomsta se stává vaší náhradou za Usmíření a ÚNIK před pomstou 

se stává vaší ZTRÁTOU. 

Proti šílené představě ega o spáse Duch svatý jemně staví 

svatý okamžik.Již dříve jsme řekli, že Duch svatý musí učit 

prostřednictvím srovnání a používá protiklady, aby ukázal na 

pravdu.Svatý okamžik je opakem utkvělé víry ega ve spásu 

prostřednictvím pomsty za minulost. Ve svatém okamžiku je 

přijato, že minulost je pryč a s jejím odchodem byla vykořeněna 

touha po pomstě a zmizela. Klid a mír TEĎ vás obklopí dokonalou 

jemností. Vše je pryč, kromě pravdy. Po určitou dobu se můžete 

pokoušet vnášet do svatého okamžiku iluze, které by vám bránily v 

plném uvědomění si ÚPLNÉHO rozdílu ve všech ohledech mezi 

vaším prožíváním pravdy a iluze, ale nebudete se o to pokoušet 

dlouho. Ve svatém okamžiku převládne síla Ducha svatého, 

protože jste se k Němu PŘIPOJILI. iluze, které si s sebou přinesete, 

na chvíli oslabí zkušenost s Ním a zabrání vám, abyste si tuto 

zkušenost udrželi v mysli. svatý okamžik však JE věčný a vaše 

iluze o čase nezabrání tomu, abyste si tuto zkušenost uchovali. 

bezčasí od toho, aby bylo takové, jaké je, ani od toho, abyste ho 

prožívali takové, jaké je. To, co vám Bůh dal, je skutečně 

dáno a skutečně bude. 

PŘIJATO. Boží dary totiž NEMAJÍ žádnou realitu bez toho, abyste je 

přijali. VAŠE přijetí doplňuje Jeho DÁR. Budete přijímat DÍKY 

tomu, že je Jeho vůlí dávat. Dal svatý okamžik, aby vám byl dán, a 

není možné, abyste ho nepřijali PROTO, že ho dal. Když chtěl, aby 

Jeho Syn byl svobodný, Jeho Syn BYL svobodný. Ve svatém 

okamžiku je Jeho připomínka, že Jeho Syn bude vždy PŘESNĚ 

takový, jaký byl stvořen. A vše, co vás Duch svatý učí, vám má 

připomínat, že jste obdrželi to, co vám Bůh dal. 

Proti realitě nelze nic namítat. Jediné, co je třeba odpustit, 

jsou iluze, které jste měli proti svým bratrům. Jejich 
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realita NEMÁ minulost a odpustit lze pouze iluze. Bůh nemá 

nikomu nic za zlé, protože není schopen žádných iluzí. Osvoboďte 

své bratry z otroctví jejich iluzí tím, že jim odpustíte iluze, které v 

nich VY vnímáte. Tak se dozvíte, že vám bylo odpuštěno, neboť 

jste to vy, kdo jim iluze nabídl. Ve svatém okamžiku se to pro vás 

děje V ČASE, aby vám to přineslo skutečný stav Nebe. 

Pamatujte, že vždy volíte mezi pravdou a iluzí, mezi 

SKUTEČNÝM vykoupením, které by uzdravilo, a "vykoupením" 

ega, které by zničilo. Síla Boha a veškerá Jeho Láska bez omezení 

vás podpoří, když budete hledat pouze své místo v plánu Usmíření 

vycházejícího z Jeho Lásky. Buďte spojencem Boha, a ne ega, 

když hledáte, jak k vám může přijít Vykoupení. Jeho pomoc 

postačí, neboť Jeho Posel chápe, jak pro vás obnovit Království a 

vložit VŠECHNY vaše investice do spasení do vašeho vztahu s 

Ním. 

Hledejte a NAJDETE Jeho poselství ve svatém okamžiku, kde 

jsou všechny iluze odpuštěny. Odtud se zázrak rozšiřuje, aby 

požehnal každému a vyřešil všechny problémy, ať už jsou 

vnímány jako velké nebo malé, možné nebo nemožné. neexistuje nic, 

co by Mu a Jeho majestátu nedalo místo. spojit se v úzkém vztahu s 

Ním znamená přijmout vztahy jako SKUTEČNÉ a skrze jejich 

realitu se vzdát všech iluzí ve prospěch skutečnosti svého vztahu s 

Bohem. Buď pochválen tvůj vztah s Ním a žádný jiný. Pravda leží 

zde a nikde jinde. buď si zvolíte toto, nebo NIC. 

"Odpusť nám naše iluze, Otče, a pomoz nám přijmout náš pravý 

vztah s Tebou, v němž nejsou žádné iluze a do něhož nikdy žádné 

nemohou vstoupit. Naše svatost je Tvá." Co v nás může být 

takového, co POTŘEBUJE odpuštění, když Tvá je dokonalá? 

Spánek zapomnění je jen neochota pamatovat na Tvé odpuštění a 

Tvou Lásku. Nedopusť, abychom bloudili v pokušení, neboť 

pokušení Syna Božího není Tvojí vůlí. A dej, ať přijímáme jen to, 

co jsi nám dal, a do myslí, které jsi stvořil a které miluješ, 

přijímejme jen to." Amen. 
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Odpuštění a uzdravení 

 
Zrada Božího Syna spočívá pouze v iluzích a všechny jeho "hříchy" 

jsou jen jeho vlastní představy. Jeho skutečnost je navždy bez 
hříchu. On nepotřebuje 

být odpuštěn, ale probuzen. Ve svých snech zradil sám sebe, své 

bratry i svého Boha. To, co se děje ve snech, se však neděje 

SKUTEČNĚ. Snícího není možné přesvědčit, že tomu tak je, neboť 

sny jsou tím, čím jsou, PROTOŽE jsou iluzí reality. Teprve v 

bdělém stavu dochází k úplnému osvobození od nich, neboť teprve 

tehdy je dokonale zřejmé, že na skutečnost neměly vůbec žádný vliv 

a nezměnily ji. Fantazie MĚNÍ realitu, to je jejich ÚČEL. Nemohou 

tak učinit v realitě, ale MOHOU tak učinit v mysli, která by chtěla 

mít realitu jinou. 

Strach tedy vyvolává pouze vaše přání změnit realitu, protože 

si myslíte, že jste svým přáním DOSÁHLI toho, co si přejete.Tento 

zvláštní postoj v jistém smyslu uznává vaši moc. Avšak tím, že ji 

zkresluje a věnuje ji "zlu", ji zároveň činí neskutečnou. Nemůžete 

být věrní dvěma pánům, kteří po vás žádají protichůdné věci. To, 

co používáte ve fantazii, odpíráte pravdě. Avšak to, co DÁTE 

pravdě, aby to použila pro vás, je v bezpečí před fantazií. 

 

FANTAZIE A ZKRESLENÉ VNÍMÁNÍ 

Když tvrdíte, že v zázracích musí být určitý řád obtížnosti, máte na 

mysli pouze to, že některé věci byste pravdě zatajili.Věříte, že 

pravda se s nimi nemůže vypořádat. 
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jen proto, že byste je chtěl od pravdy OCHRÁNIT. Velmi 

jednoduše řečeno, váš nedostatek víry v sílu, která léčí všechny 

bolesti, pramení z vašeho přání ponechat si některé aspekty reality 

pro fantazii. Kdybyste si jen uvědomili, co to musí způsobit vašemu 

vnímání celku! To, co si vyhrazujete pro sebe, ODEJÍMÁTE tomu, 

kdo by vás chtěl osvobodit. Pokud to nevrátíte, je nevyhnutelné, že 

váš pohled na skutečnost bude pokřivený a nekorigovaný. 

Dokud si to budete přát, tak dlouho u vás bude přetrvávat iluze, 

že zázraky jsou obtížné. Neboť vy jste tento řád ve skutečnosti 

UTVÁŘELI tím, že jste některé z nich dávali jednomu učiteli a 

některé druhému. A tak se učíte zacházet s částí pravdy jedním 

způsobem a s jinou částí jiným způsobem. Rozdělit pravdu 

znamená zničit ji tím, že ji učiníte nesmyslnou. Řády skutečnosti 

jsou perspektivou bez porozumění, referenčním rámcem pro 

skutečnost, s níž ji ve skutečnosti nelze vůbec srovnávat. 

Myslíte si, že můžete vnést pravdu do fantazie a naučit se, co 

pravda znamená z pohledu iluzí? Pravda NEMÁ v iluzi žádný 

význam, referenčním rámcem pro její význam musí být SÁM. 

Když se snažíte vnést pravdu do iluzí, snažíte se udělat iluze 

SKUTEČNÝMI a udržet si je tím, že v ně Ospravedlníte svou víru. 

Dávat iluze pravdě však znamená umožnit pravdě, aby vás naučila, 

že ILUZE jsou neskutečné, a tím vám umožnila od nich uniknout. 

Nezachovávejte ani jednu myšlenku stranou od pravdy, jinak 

nastolíte řád skutečnosti, který vás musí uvěznit. v realitě NENÍ 

žádný řád, protože VŠECHNO je v ní pravdivé. 

Buďte tedy ochotni odevzdat vše, co jste měli mimo pravdu, 

Tomu, který pravdu zná a v němž je vše uvedeno v pravdu. 

Nezabývejte se ničím jiným než svou VŮLÍ, aby se tak stalo. On 

toho dosáhne, ne vy. Nezapomínejte však na toto: Když se necháš 

vyvést z míry a ztratíš klid mysli, protože se NĚKDO jiný pokouší 

řešit své problémy pomocí fantazie, odmítáš odpustit SOBĚ právě 

tento pokus. A zdržujete se tím OBOJÍ od pravdy a od spasení. 

když mu odpustíte, navracíte pravdě to, co jste si OBOJÍ odepřeli. A 

uvidíte odpuštění tam, kde jste ho DÁVALI. 
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ODPUŠTĚNÝ SVĚT 

Dokážete si představit, jak krásní vám budou připadat ti, kterým 

jste odpustili? V žádné fantazii jste nikdy neviděli nic tak krásného. 

Nic z toho, co tu vidíš, ať už spíš nebo bdíš, se takové kráse ani 

nepřibližuje. A ničeho si nebudeš tak vážit a nic ti nebude tak 

drahé. Nic z toho, co si pamatuješ a co ti způsobilo, že tvé srdce 

jako by zpívalo radostí, ti nikdy nepřineslo ani kousek štěstí, které 

ti přinese tento pohled. Uvidíte totiž Syna Božího. Uvidíte krásu, 

na kterou Duch svatý rád hledí a za kterou děkuje Otci. Byl 

stvořen, aby ji viděl pro VÁS, dokud se ji nenaučíte vidět sami. A 

veškeré Jeho učení vede k tomu, abyste ji viděli a děkovali spolu s 

Ním. 

Tato nádhera NENÍ fantazie. Je to skutečný svět, jasný, čistý a 

nový, kde se vše třpytí pod otevřeným sluncem. Nic se tu 

neskrývá, protože všechno bylo odpuštěno a neexistují žádné 

fantazie, které by zakrývaly pravdu. most mezi tímto světem a 

tímto je tak malý a tak snadno překročitelný, že byste ani nevěřili, 

že se tu setkávají světy tak odlišné. Přesto je tento malý most tím 

nejsilnějším, co se tohoto světa vůbec dotýká. Tento malý krůček, 

tak malý, že unikl vaší pozornosti, je krokem skrze čas do věčnosti a 

mimo veškerou ošklivost do krásy, která vás okouzlí a nikdy 

nepřestane vyvolávat údiv nad svou dokonalostí. 

Tento nejmenší krok, který kdy kdo udělal, je přesto největším 

úspěchem v Božím plánu smíření. Všechno ostatní je naučené, ale 

toto je DÁNO, úplné a zcela dokonalé. Nikdo jiný než Ten, kdo 

naplánoval spásu, by ji takto nemohl dokončit. skutečný svět, v 

jeho líbeznosti, se UČÍTE dosáhnout. Fantazie jsou všechny 

zrušeny a nikdo a nic jimi nezůstává stále spoutáno, a díky svému 

VLASTNÍMU odpuštění jsi svobodný, abys viděl. Přesto to, co 

vidíte, je jen to, co jste si vytvořili, s požehnáním vašeho odpuštění 

na tom. A s tímto posledním požehnáním Božího Syna nad NÍM 

SAMÝM skutečné vnímání, zrozené z nové perspektivy, které se 

naučil, splnilo svůj účel. 

Hvězdy zmizí ve světle a slunce, které otevřelo svět kráse, 

zmizí. Až bude vnímání zdokonaleno, ztratí smysl, neboť vše, co 

sloužilo k učení, nebude mít žádnou funkci. Nic se nebude měnit; 

žádné posuny ani odstíny, žádné rozdíly, žádné variace, díky nimž 

se vnímání stalo 
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Vnímání skutečného světa bude tak krátké, že za něj sotva stihnete 

poděkovat Bohu. Bůh totiž učiní poslední krok rychle, až se 

dostanete do skutečného světa a budete pro něj připraveni. 

Skutečného světa dosáhnete jednoduše úplným odpuštěním 

starého, světa, který vidíte BEZ odpuštění. Velký proměňovač 

vnímání se s vámi pustí do pečlivého zkoumání mysli, která tento 

svět stvořila, a odhalí vám zdánlivé důvody, proč jste ho stvořili. 

Ve světle SKUTEČNÉHO důvodu, který přináší, když ho 

následujete, vám ukáže, že zde žádný důvod není. Každé místo, 

kterého se JEHO rozum dotkne, ožije krásou a to, co se v temnotě 

tvého nedostatku rozumu zdálo ošklivé, se náhle uvolní do krásy. 

Ani to, co Boží Syn stvořil v šílenství, nemohlo být bez skryté 

jiskry krásy, kterou by jemnost mohla uvolnit. 

Všechna tato krása povstane, aby požehnala tvému zraku, 

když se na svět podíváš shovívavýma očima. Odpuštění totiž doslova 

proměňuje vidění a umožňuje vám vidět skutečný svět, který se tiše 

a jemně rozprostírá napříč chaosem a odstraňuje všechny iluze, 

které pokřivily vaše vnímání a upoutaly ho na minulost.I ten 

nejmenší lístek se stává zázračnou věcí a stéblo trávy znamením 

Boží dokonalosti. Z odpuštěného světa se Boží Syn snadno vznese 

do svého domova. A tam ví, že tam VŽDY spočinul v pokoji. I 

spása se stane snem a zmizí z jeho mysli. Neboť spása JE konec 

snů a s uzavřením snu nebude mít žádný význam. Komu by se, 

bdělému v nebi, mohlo zdát, že by někdy bylo NUTNÉ spasení? 

Jak moc si přejete spásu? Dá ti skutečný svět, chvějící se 

připraveností BÝT ti dán. dychtivost Ducha svatého dát ti to je tak 

intenzivní, že by nečekal, ačkoli čeká v trpělivosti. Setkejte se s 

Jeho trpělivostí se svou netrpělivostí při odkladu setkání s Ním. 

Vyjděte s radostí vstříc svému Vykupiteli a v důvěře s ním 

vykročte z tohoto světa do skutečného světa krásy a odpuštění. 

 

STÍNY MINULOSTI 

Odpustit znamená pouze vzpomenout si na LÁSKYPLNÉ myšlenky. 
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a ty, které vám byly dány v minulosti. Na všechny ostatní je třeba 

zapomenout. Odpuštění je selektivní vzpomínání, které není 

založeno na VAŠEM výběru. Neboť stínové postavy, které byste 

učinili nesmrtelnými, jsou "nepřáteli" reality. Buďte ochotni 

odpustit Synu Božímu to, co NEudělal. stínové postavy jsou 

svědci, které s sebou přinášíte, abyste dokázali, že udělal to, co 

NEudělal. Protože jste je přivedli, vyslechnete je. A vy, kteří jste si 

je ponechali svým VLASTNÍM výběrem, nechápete, jak se dostaly 

do vaší mysli a jaký je jejich účel. 

Představují zlo, o němž si myslíte, že vám bylo 

způsobeno.Přivádíte je s sebou jen proto, abyste mohli oplatit zlo 

zlem, a doufáte, že vám jejich svědectví umožní myslet na druhého 

provinile a neublížit si.Mluví tak jasně pro odloučení, že je nemůže 

slyšet nikdo, kdo není posedlý ZACHOVÁNÍM odloučení. Nabízejí 

vám "důvody", proč byste měli vstupovat do nesvatých 

spojenectví, která podporují cíle ega, a učinit své vztahy svědky 

jeho moci. Jsou to právě tyto stínové postavy, které by ve vašich 

očích učinily EGO svatým a naučily vás, že to, co děláte, abyste TO 

udrželi v bezpečí, je ve skutečnosti láska. 

Stínové postavy VŽDY mluví o pomstě a všechny vztahy, do 

kterých vstupují, jsou naprosto šílené. Tyto vztahy mají bez 

výjimky za CÍL vyloučení pravdy o druhém a o VÁS SAMÝCH. 

proto v OBOU vidíte to, co v nich není, a z obou děláte otroky 

pomsty. A proč vás cokoli, co vám připomíná vaše minulé křivdy, 

bez ohledu na to, jak zkreslené mohou být asociace, jimiž jste k 

této vzpomínce dospěli, přitahuje a zdá se vám, že se to jmenuje 

láska. A konečně, proč se všechny takové vztahy stávají pokusem 

o spojení prostřednictvím TĚLA, neboť POUZE těla lze považovat 

za prostředek pomsty. To, že těla jsou ústředním prvkem všech 

nesvatých vztahů, je zřejmé. vaše VLASTNÍ zkušenost vás to 

naučila. Co si však neuvědomujete, jsou VŠECHNY důvody, které 

přispívají k tomu, že se vztah stává nesvatým. Neboť nesvatost se 

snaží znovu se upevnit, stejně jako to dělá svatost, tím, že k sobě 

shromažďuje to, co vnímá jako sobě podobné. 

V nesvatém vztahu nejde o tělo toho DRUHÉHO, s nímž se 

snažíme spojit, ale o těla těch, kteří TAM nejsou. Dokonce i tělo 

toho druhého, již značně omezené 
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To, co může být použito pro fantazie o pomstě a co může být 

nejsnáze spojeno s těmi, na nichž je pomsta skutečně hledána, je 

soustředěno a odděleno od sebe jako jediné hodnotné části. Každý 

krok učiněný při vytváření, udržování a přerušování nesvatého 

vztahu je krokem k další fragmentaci a neskutečnosti. stínové 

postavy vstupují stále více a ten, v němž se zdají být, ztrácí na 

významu. 

Čas je vskutku nevlídný k nesvatému vztahu. Neboť čas JE v 

rukou ega krutý, stejně jako je laskavý, když je používán k 

laskavosti. Přitažlivost nesvatého vztahu začne téměř okamžitě 

slábnout a zpochybňovat se. Jakmile se jednou vytvoří, MUSÍ do 

něj vstoupit pochybnosti, protože jeho účel JE nemožný. jediné 

takové vztahy, které si zachovávají fantazie, jež se na ně soustředí, 

jsou ty, které byly vysněné, ale vůbec nebyly uskutečněny. Tam, 

kde nevstoupila žádná realita, není nic, co by narušovalo sen o 

štěstí. přesto zvažte, co to znamená: čím VÍCE reality do nesvatého 

vztahu vstoupí, tím méně je spokojen. A čím více FANTASIE může 

obsáhnout, tím se zdá být uspokojení VĚTŠÍ. 

"Ideálem" nesvatého vztahu se tak stává vztah, do něhož 

realita druhého vůbec nevstupuje, aby "kazila" sen. A čím méně do 

něj ten druhý SKUTEČNĚ vnáší, tím je "lepší". pokus o spojení se 

tak stává způsobem, jak vyloučit i toho, s kým se o spojení 

usilovalo. Vznikl totiž proto, aby ho z něj VYHNAL a spojil se s 

fantazií v nepřerušené "blaženosti". Jak může Duch svatý přinést 

svůj výklad těla jako prostředku komunikace. do vztahů

 jejichž jediným účelem je 

ODDĚLENÍ od reality? To, co odpuštění JE, mu to umožňuje. Pokud 

bylo zapomenuto VŠECHNO kromě milujících myšlenek, to, co 

zůstává, JE věčné. A proměněná minulost se stává podobnou 

PŘÍTOMNOSTI. Minulost již není v rozporu s TEĎ. Tato kontinuita 

ROZŠIŘUJE přítomnost tím, že zvyšuje její realitu a její HODNOTU 

ve vašem vnímání. V těchto láskyplných myšlenkách je jiskra 

krásy skrytá v ošklivosti nesvatého vztahu, v němž se vzpomíná na 

nenávist, a přesto TADY ožívá, když je vztah odevzdán Tomu, kdo 

mu dává život a krásu. Proto se Smíření soustředí na minulost, 
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která je zdrojem rozdělení a kde musí být zrušena. Ego se snaží 

"vyřešit" své problémy nikoli u jejich zdroje, ale tam, kde nebyly 

vytvořeny, a tak se snaží zaručit, že k žádnému řešení nedojde. 

Duch svatý si přeje pouze to, aby jeho rozhodnutí byla úplná a 

dokonalá, a proto hledá a nalézá zdroj problémů tam, kde JE, a tam 

ho odstraňuje. A s každým krokem v Jeho rušení je ODDĚLENÍ 

více a více rušeno a sjednocení přibližováno. Vůbec se nenechává 

zmást žádnými "důvody" pro odloučení. VŠECHNO, co v odloučení 

vnímá, je to, že musí být ODLOŽENO. Dovolte Mu, aby odhalil 

skrytou jiskru krásy ve vašich vztazích a ukázal vám ji. Její půvab 

vás bude natolik přitahovat, že ji už nikdy nebudete chtít ztratit z 

dohledu. A dovolíte jí, aby vztah proměnila tak, že ji budete vidět 

stále častěji. Budete ji totiž CHTÍT stále více a více a budete stále 

méně ochotni nechat ji před sebou skrývat. A naučíte se hledat a 

ZAVÁDĚT podmínky, v nichž tuto krásu můžete spatřit. 

To vše uděláte rádi, jen když Mu dovolíte, aby před vámi 

držel jiskru, osvětloval vám cestu a ukazoval vám ji. Boží Syn je 

jeden. Koho Bůh spojil v jedno, toho ego NEMŮŽE rozdělit. Jiskra 

svatosti MUSÍ být v bezpečí, ať už je jakkoli skrytá, v každém 

vztahu. Stvořitel jednoho vztahu totiž nenechal žádnou jeho část 

bez sebe. 

To je JEDINÁ část vztahu, kterou Duch svatý vidí, protože ví, 

že JEN to je pravda. Vy jste učinili vztah neskutečným, a tudíž 

nesvatým tím, že jste ho viděli KDE není a JAKÝ není. Odevzdejte 

minulost Tomu, který může změnit váš názor na ni ZA vás. 

Nejprve si však plně uvědomte, co jste si z minulosti udělali a proč. 

Stručně řečeno, minulost vás nyní ospravedlňuje, abyste 

uzavřeli pokračující, nesvaté spojenectví s egem PROTI 

přítomnosti. Neboť přítomnost JE odpuštění. Proto vztahy, které 

nesvaté spojenectví diktuje, nejsou vnímány ani pociťovány jako 

TEĎ. Přesto je referenční rámec, k němuž se přítomnost vztahuje, 

aby měla smysl, ILUZE minulosti, v níž jsou zachovány ty prvky, 

které odpovídají účelu nesvatého spojenectví, a vše ostatní je 

vypuštěno. A to, co je takto vypuštěno, je veškerá pravda, kterou 

minulost mohla kdy nabídnout přítomnosti jako 
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svědčí o jeho skutečnosti, zatímco to, co je uchováváno, je jen 

svědectvím o skutečnosti snů. 

Stále je na vás, zda se rozhodnete spojit se s pravdou, nebo s 

iluzí. Pamatujte si však, že zvolit si JEDNO znamená nechat to 

druhé odejít. Které z nich si vyberete, obdaříte krásou a realitou, 

protože volba Záleží na tom, čeho si ceníte více. jiskra krásy nebo 

závoj ošklivosti, skutečný svět nebo svět viny a strachu, pravda 

nebo iluze, svoboda nebo otroctví - to vše je stejné. Nikdy si totiž 

nemůžete vybrat VÝHRADNĚ mezi Bohem a egem. myšlenkové 

systémy jsou jen pravdivé nebo falešné a všechny jejich vlastnosti 

pocházejí jednoduše z toho, čím JSOU. Pouze Myšlenky Boha jsou 

pravdivé. A vše, co z nich vyplývá, pochází z toho, čím jsou, a je 

stejně pravdivé jako svatý Zdroj, z něhož pocházejí. 

Moji svatí bratři, vstoupil bych do všech vašich vztahů a 

vstoupil bych mezi vás a vaše fantazie. Ať je MŮJ vztah k vám pro 

vás skutečný a dovolte mi, abych do vašeho vnímání vašich bratrů 

vnesl realitu. Nebyli stvořeni proto, abyste si skrze ně mohli 

ubližovat. Byli stvořeni, aby s vámi Tvořili. To je pravda, kterou 

bych chtěl postavit mezi vás a váš cíl šílenství. Neoddělujte se ode 

Mne a nedovolte, aby se vám svatý cíl Smíření ztratil ve snech o 

pomstě. Vztahy, v nichž se takové sny pěstují, mě VYHNALY. 

Dovolte mi vstoupit ve jménu Boha a přinést vám mír, abyste mi 

mohli nabídnout mír. 

 

VNÍMÁNÍ A DVA SVĚTY 

Bůh s vámi navázal vztah, abyste byli šťastní, a nic z toho, co 

děláte a co nesdílí jeho záměr, nemůže být skutečné. Účel, který 

Bůh něčemu přisoudil, je jeho jedinou funkcí. Kvůli důvodu, pro 

který s vámi vytvořil svůj vztah, se funkcí vztahů navždy stalo 

"činit šťastnými". A NIC JINÉHO. Abyste tuto funkci naplnili, 

vztahujete se ke svým výtvorům jako Bůh ke svým. Nic, co Bůh 

stvořil, totiž není odděleno od štěstí a nic, co by Bůh stvořil, by 

neznamenalo štěstí, ale VYTVOŘIL by ho tak, jak to učinil jeho 

Stvořitel. Cokoli tuto funkci neplní, NEMŮŽE být skutečné. 

V tomto světě je nemožné tvořit.Přesto JE možné udělat 

šťastným. Opakovaně jsme říkali, že Duch svatý vás nechce 

připravit o vaše zvláštní vztahy, ale chce je PŘEMĚNIT. 
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je. A tím je myšleno pouze to, že jim navrátí funkci, kterou jim dal 

Bůh.Funkce, kterou jste jim dali, zjevně NENÍ dělat radost. Svatý 

vztah však sdílí Boží záměr, místo aby usiloval o jeho náhradu. 

Každý zvláštní vztah, který jste si vytvořili VY, je náhražkou Boží 

vůle a oslavuje ten váš místo Jeho, a to kvůli klamu, že jsou 

RŮZNÉ. 

I v tomto světě jste vytvořili velmi reálné vztahy, které 

nepoznáváte, a to jen proto, že jste jejich náhražky povýšili na 

takovou převahu, že když vás pravda volá, což se děje neustále, 

odpovídáte náhražkou. Každý zvláštní vztah, který jste kdy 

navázali, má za svůj základní cíl zaměstnat vaši mysl natolik, 

abyste volání pravdy neslyšeli. V jistém smyslu byl zvláštní vztah 

odpovědí ega na stvoření Ducha svatého, který byl Boží odpovědí 

na odloučení. Ačkoli totiž ego nechápalo, co bylo stvořeno, BYLO 

si vědomo hrozby. 

Celý obranný systém, který si ego vyvinulo, aby chránilo 

odloučení od Ducha svatého, byl odpovědí na dar, kterým mu Bůh 

požehnal a svým požehnáním mu umožnil uzdravení. Toto 

požehnání v sobě nese pravdu o všem. A pravdou je, že Duch svatý 

je s vámi v úzkém vztahu, protože v něm je obnoven váš vztah s 

Bohem. vztah s ním NIKDY nebyl přerušen, protože Duch svatý 

nebyl od odloučení od nikoho oddělen. A skrze Něho byly pečlivě 

zachovány všechny vaše svaté vztahy, aby sloužily Božímu 

záměru s vámi. 

Ego je hyperaktivní vůči hrozbám a ta část vaší mysli, do 

které bylo ego přijato, si velmi přeje zachovat svůj rozum, jak ho 

vidí. Neuvědomuje si, že je zcela šílená. A vy si musíte uvědomit, 

co to přesně znamená, pokud chcete být navráceni do zdravého 

rozumu. šílenci chrání své myšlenkové systémy, ale dělají to 

NESMYSLNĚ. a VŠECHNY jejich obrany jsou stejně šílené jako to, co 

mají chránit. Oddělení v sobě nemá NIC, žádnou část, žádný 

"důvod" a žádný atribut, který by nebyl šílený. A její "ochrana" je 

její součástí, stejně šílenou jako celek. Zvláštní vztah, který je její 

hlavní ochranou, tedy MUSÍ být šílený. 
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Nyní vám dělá jen malé potíže uvědomit si, že myšlenkový 

systém, který chrání zvláštní vztah, je jen systémem 

bludů.Přinejmenším v obecné rovině poznáváte, že ego je šílené. Přesto 

se vám zvláštní vztah stále zdá být nějak "jiný". Přesto jsme se na něj 

podívali mnohem blíže než na mnoho jiných aspektů myšlenkového 

systému ega, které jste byli ochotnější nechat odejít. dokud tento 

zůstává, ostatní NECHCETE nechat odejít. Neboť tenhle NENÍ jiný. 

Pokud si ho ponecháte, zachováte si celek. 

Je nutné si uvědomit, že všechny obranné systémy dělají to, co 

by chtěly BRAŇOVAT.Základem jejich účinnosti je to, že nabízejí to, 

co brání. To, co brání, je v nich uloženo k bezpečnému uložení, a jak 

fungují, PŘINÁŠÍ vám to. Každá obrana funguje tak, že dává dary, a 

tím darem je VŽDY miniatura myšlenkového systému, který obrana 

chrání, zasazená do zlatého rámu. ten rám je velmi propracovaný, celý 

posázený drahokamy a hluboce vyřezávaný a leštěný. Jeho účelem je 

být cenný SÁM O SEBE a odvést vaši pozornost od toho, co uzavírá. 

Ale rám BEZ obrazu mít nemůžete. Obrana funguje tak, abyste si 

mysleli, že MŮŽETE. 

Zvláštní vztah má ze všech obranných mechanismů, které ego 

používá, nejpůsobivější a nejklamavější rámec. Nabízí se zde jeho 

myšlenkový systém, který je obklopen rámem tak těžkým a 

propracovaným, že jeho impozantní struktura téměř stírá obraz. Do 

rámu jsou vetkány nejrůznější fantaskní a roztříštěné iluze lásky, 

zasazené do snů o oběti a sebeprosazení a protkané pozlacenými 

nitkami sebedestrukce. lesk krve září jako rubíny a slzy jsou broušené 

jako diamanty a třpytí se v tlumeném světle, v němž se oběť skládá. 

Podívejte se na OBRAZ. Nenechte se rozptýlit rámem.Tento dar 

je vám dán k vašemu zatracení, a pokud si ho vezmete, uvěříte, že jste 

zatraceni.Nemůžete mít rám bez obrazu. To, čeho si ceníte, je RÁM, 

protože v něm nevidíte žádný rozpor. Rám je však pouze obal pro 

dar konfliktu. rám NENÍ ten dar. Nenechte se oklamat 

nejpovrchnějšími aspekty tohoto myšlenkového systému, neboť tyto 

aspekty uzavírají celek, úplný ve VŠECH aspektech. V tomto 

třpytivém daru se skrývá smrt. Nedovolte, aby váš pohled spočinul na 

hypnotickém lesku rámu. Podívejte se na OBRAZ a uvědomte si, že se 

vám nabízí SMRT. 
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Proto je svatý okamžik tak důležitý pro obranu pravdy.Pravda 

sama o sobě nepotřebuje obranu, ale vy potřebujete obranu proti 

vlastnímu přijetí daru smrti.Když vy, kteří jste pravda, přijmete 

myšlenku, která je pro pravdu tak nebezpečná, hrozí pravdě 

zničení. A vaše obrana musí být nyní podniknuta, aby pravda 

zůstala CELÁ. moc nebes, Boží láska, Kristovy slzy a radost Jeho 

věčného Ducha jsou mobilizovány, aby vás bránily před vaším 

vlastním útokem. Útočíte totiž na Ně, protože jste Jejich ČÁSTÍ, a 

Oni vás musí zachránit, protože milují Sami sebe. 

Svatý okamžik je miniatura nebe, kterou vám poslalo nebe. Je 

to také obraz zasazený do rámu.Pokud však tento dar přijmete, rám 

vůbec neuvidíte, protože dar lze přijmout pouze díky vaší ochotě 

zaměřit CELOU svou pozornost na OBRAZ. Svatý okamžik je 

miniaturou věčnosti. Je to obraz bezčasí zasazený do časového 

rámce. Pokud se soustředíte na obraz, uvědomíte si, že to byl 

pouze rám, díky němuž jste si mysleli, že to JE obraz. bez rámu je 

obraz vnímán jako to, co PŘEDSTAVUJE. Neboť jako celý 

myšlenkový systém ega spočívá v jeho darech, tak celé Nebe 

spočívá v tomto okamžiku, vypůjčeném z věčnosti a zasazeném do 

času pro vás. 

Nabízíme vám dva dary. Každý z nich je úplný a nelze jej 

přijmout částečně. Každý z nich je obrazem všeho, co můžete mít, 

viděno VELMI odlišně. Jejich hodnotu nemůžete porovnávat 

srovnáváním obrazu s rámem. Musíte srovnávat pouze obrazy, 

jinak srovnání zcela postrádá smysl. Pamatujte, že právě obraz je 

darem. a teprve na tomto základě si můžete SKUTEČNĚ svobodně 

vybrat. Podívejte se na obrázky. Obě. Jeden z nich je maličký 

obrázek, který je pod těžkými stíny jeho obrovského a neúměrného 

krytu vůbec těžko vidět. Druhý je lehce zarámovaný a zavěšený na 

světle, krásný na pohled, protože JE. 

Vy, kteří jste se tak usilovně snažili a stále snažíte vměstnat 

lepší obraz do špatného rámu a spojit tak to, co se spojit nedá, 

přijměte toto a buďte rádi: každý z těchto obrazů je dokonale 

zarámován pro to, co představuje. Jeden je zarámován tak, aby byl 

rozostřený a nebyl vidět. Druhý je zarámován tak, aby byl 

dokonale zřetelný. Obraz temnoty a smrti je stále méně přesvědčivý, 

když ho hledáte uprostřed jeho obalů. S každým nesmyslným 

kamenem, který jako by zářil v... 
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tma z rámu vystavena světlu, stává se matnou a bez života a 

přestává odvádět pozornost od obrazu. A nakonec se podíváte na 

samotný obraz a konečně vidíte, že nechráněný rámem NEMÁ 

žádný význam. 

Druhý obraz je lehce zarámovaný, protože čas nemůže 

pojmout věčnost. NENÍ tu žádné rozptýlení. Obraz nebe a věčnosti 

je při pohledu na něj stále přesvědčivější. A nyní, díky 

SKUTEČNÉMU srovnání, může konečně dojít k proměně obou 

obrazů. A každý z nich získá své právoplatné místo, když jsou oba 

viděny ve vzájemném vztahu. Temný obraz, který je vynesen na 

světlo, není vnímán jako děsivý, ale konečně se k němu vrací 

skutečnost, že je to jen OBRAZ.A to, co na něm vidíte, poznáte 

jako to, co to je; obraz toho, o čem jste si MYSLELI, že je skutečné, 

a nic víc. Za tímto obrazem totiž nic neuvidíte. 

Obraz světla se v jasném a nezaměnitelném kontrastu 

proměňuje v to, co se nachází za obrazem. Když se na to podíváte, 

uvědomíte si, že to NENÍ obraz, ale SKUTEČNOST.Není to žádná 

figurální reprezentace myšlenkového systému, ale Myšlenka sama. 

To, co představuje, je TAM. Rámeček jemně mizí a Bůh povstává 

k vaší vzpomínce a nabízí vám celé stvoření výměnou za váš malý 

obrázek, zcela bez hodnoty a zcela zbavený smyslu. 

Až Bůh vystoupí na své právoplatné místo a vy na své, znovu 

zakusíte SMYSL vztahu a poznáte, že je pravdivý. Vystupujme 

společně v pokoji k Otci tím, že mu dáme ve své mysli vzestup. 

Získáme VŠECHNO tím, že Mu dáme moc a slávu a nebudeme si 

dělat iluze o tom, kde jsou. Jsou v NÁS, skrze JEHO vzestup. To, 

co nám dal, je JEHO. Září v každé jeho části jako v celku. celá 

skutečnost vašeho vztahu s Ním spočívá v NAŠEM vzájemném 

vztahu. Svatý okamžik září stejně na všechny vztahy, protože v 

něm JSOU jedno. Neboť zde je pouze uzdravení, VŽDY úplné a 

dokonalé. Neboť zde je Bůh a tam, kde je On, může být jen 

dokonalé a úplné. 

 

UZDRAVENÝ VZTAH 

Svatý vztah je projevem svatého okamžiku v životě na tomto světě. 

Stejně jako vše, co se týká spasení, je i svatý okamžik. 
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praktické zařízení, o němž svědčí jeho výsledky.Svatý okamžik 

NIKDY nezklame.Jeho prožitek je VŽDY cítit.Bez vyjádření však není 

PŘIPOMÍNÁN.Svatý vztah je neustálou připomínkou zkušenosti, v 

níž se vztah stal tím, čím je. A jako je nesvatý vztah neustálým 

chvalozpěvem nenávisti na chválu SVÉHO stvořitele, tak je svatý 

vztah radostnou písní chvály Vykupitele vztahů. 

Svatý vztah, významný krok k vnímání skutečného světa, je 

naučený. Je to starý, nesvatý vztah, proměněný a nově viděný. 

Svatý vztah je fenomenálním učebním úspěchem. Ve všech svých 

aspektech, jak začíná, rozvíjí se a stává se dokončeným, představuje 

ODVrácení nesvatého vztahu. Buďte v tom utěšeni; jedinou 

obtížnou fází je začátek. Zde se totiž cíl vztahu náhle mění na 

pravý opak toho, co byl. To je první výsledek nabídnutí vztahu 

Duchu svatému, aby jej použil pro své účely. 

Toto pozvání je okamžitě přijato a Duch svatý neztrácí čas, 

aby nás seznámil s praktickými výsledky žádosti o vstup. Okamžitě 

Jeho cíl nahradí tvůj. Toho je dosaženo velmi rychle, ale díky tomu 

se vztah jeví jako narušený, nesourodý, a dokonce dosti 

znepokojivý. Důvod je zcela jasný. Vztah, jaký JE, se totiž vymyká 

svému vlastnímu cíli a zjevně neodpovídá účelu, který pro něj byl 

přijat. Ve svém neosvětleném stavu byl VÁŠ cíl tím jediným, co 

mu zdánlivě dávalo smysl. Nyní se zdá, že nedává žádný smysl. 

Mnoho vztahů bylo v tomto bodě přerušeno a snaha o dosažení 

starého cíle byla obnovena v jiném vztahu. Jakmile totiž nesvatý 

vztah PŘIJAL cíl svatosti, už nikdy nemůže být tím, čím byl. 

Pokušení ega se s touto změnou cílů stává velmi intenzivním. 

Vztah se totiž ještě nezměnil natolik, aby byl jeho dřívější cíl zcela 

bez přitažlivosti, a jeho struktura je "ohrožena" poznáním své 

nevhodnosti pro naplnění nového cíle. konflikt mezi cílem a 

strukturou vztahu je tak zjevný, že NEMOHOU koexistovat. Přesto 

se nyní cíl NEzmění. Pevně usazen v nesvatém vztahu, NENÍ jiné 

cesty, než vztah ZMĚNIT tak, aby odpovídal cíli. Dokud toto 

šťastné řešení nebude 
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vnímán a přijímán jako JEDINÉ východisko z konfliktu, se zdá být 

vztah velmi napjatý. 

Pomalejší posun cíle by nebyl příznivější, protože by se 

zastřel kontrast a ego by mělo čas každý pomalý krok znovu 

interpretovat podle svých představ. Pouze radikální posun cíle by 

mohl vyvolat úplnou změnu myšlení o tom, PROČ je celý vztah. 

Jak se tato změna vyvíjí a nakonec se uskuteční, je stále prospěšnější 

a radostnější. Zpočátku je však situace prožívána jako velmi nejistá. 

Vztah, který dva jedinci podnikli pro své nesvaté cíle, má najednou 

za cíl SVATOST. Když tito dva uvažují o svém vztahu z hlediska 

tohoto nového cíle, jsou nevyhnutelně zděšeni. Jejich vnímání 

vztahu může být dokonce zcela neuspořádané. A přitom dřívější 

uspořádanost jejich vnímání již neslouží účelu, na jehož splnění se 

dohodli. 

Teď je čas na VÍRU.DOVOLIL jsi, aby ti byl tento cíl 

stanoven.To byl akt víry. Neopouštějte víru ani nyní, kdy se 

zavádějí odměny za víru. Jestliže jste věřili, že Duch svatý je tu 

proto, aby PŘIJAL vztah, proč byste nyní stále nevěřili, že je tu 

proto, aby očistil to, co si vzal pod své vedení? Mějte víru jeden v 

druhého v době, která se zdá být těžkou zkouškou. cíl JE stanoven. 

A váš vztah má za cíl zdravý rozum. Nyní se totiž nacházíte v 

bláznivém vztahu, který je ve světle svého cíle jako takový 

UZNÁVÁN. 

Ego vám nyní radí: "Nahraďte tento vztah JINÝM vztahem, pro 

který byl váš dřívější cíl zcela vhodný." Ze svého trápení se můžete 

vymanit pouze tak, že se zbavíte jeden druhého.Nemusíte se úplně 

rozcházet, pokud se tak nerozhodnete. Musíte však od sebe 

navzájem vyloučit hlavní oblasti fantazie, abyste si zachránili 

zdravý rozum. Teď už to neslyšte! Mějte víru v Toho, který vám 

odpověděl. Slyšel. Nebyl snad ve své odpovědi velmi jednoznačný? 

Nejste nyní zcela nepříčetní. Můžeš snad ZAPÍRAT, že ti dal zcela 

jednoznačné vyjádření? Nyní žádá o víru o něco déle, a to i v 

zmatku. Neboť to půjde a uvidíš, jak se vynoří ospravedlnění tvé 

víry, aby ti přineslo zářivé přesvědčení. neopouštěj Ho nyní, ani 

jeden druhého. Tento vztah SE ZRODIL jako svatý. 
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Přijměte s radostí to, čemu nerozumíte, a nechte si to vysvětlit 

tak, jak vnímáte, že to má smysl, aby to bylo svaté.Najdete mnoho 

příležitostí, abyste se navzájem obviňovali z "neúspěchu" vašeho 

vztahu, protože se vám občas bude zdát, že to nemá žádný smysl. 

Bude vás pronásledovat pocit bezcílnosti a připomínat vám, jak 

jste kdysi hledali uspokojení a mysleli si, že jste ho našli. 

Nezapomínejte nyní na bídu, kterou jste SKUTEČNĚ našli, a 

nevdechujte nyní život svému upadajícímu egu. Váš vztah totiž 

NEBYL narušen. Byl zachráněn. 

Jste na cestách spasení zcela noví a myslíte si, že jste se 

ztratili. VAŠE cesta JE ztracená, ale nemyslete si, že je to ZTRÁTA. 

Ve své novosti pamatujte, že jste začali znovu, SPOLEČNĚ. A 

vezměte se navzájem za ruku, abyste společně kráčeli po cestě 

mnohem známější, než si nyní myslíte. Není jisté, že si budete 

pamatovat cíl, který se po celou věčnost nemění? Vždyť jste si 

zvolili jen cíl Boží, od něhož váš pravý záměr NIKDY neodcházel. 

V celém Synovství zní píseň svobody, radostná ozvěna tvé 

volby.Spojil ses s mnohými ve svatém okamžiku a oni se spojili s 

tebou.Nemysli si, že tě tvá volba zanechá bez útěchy, neboť Bůh 

sám požehnal tvému svatému vztahu. Připojte se k Jeho požehnání a 

nezadržujte na něm to své. Neboť vše, co nyní potřebuje, je vaše 

požehnání, abyste viděli, že v něm spočívá spása. Neodsuzujte 

spasení, neboť k vám přišlo. A přijměte ji společně, neboť přišla, 

aby vás SPOJILA ve vztahu, v němž je celé synovství společně 

požehnáno. 

Zavázali jste se společně pozvat Ducha svatého do vašeho 

vztahu. Jinak by nemohl vstoupit. I když jste od té doby možná 

udělali mnoho chyb, vynaložili jste také obrovské úsilí, abyste Mu 

pomohli konat Jeho dílo. A On nepostrádal uznání za vše, co jste 

pro Něho udělali. Ani On chyby vůbec nevidí. Byli jste si podobně 

vděční? Oceňovali jste důsledně dobré úsilí a přehlíželi chyby? 

Nebo se vaše vděčnost mihla a pohasla ve světle, které se zdálo být 

světlem chyb? Nyní se pouštíte do kampaně, v níž se navzájem 

obviňujete z nepříjemné situace, v níž se nacházíte. a tímto 

nedostatkem vděčnosti se navzájem obviňujete. 
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a vděčnost, znemožňujete si VYJADŘOVAT svatý okamžik, a tak 

jej ztrácíte ze zřetele. 

Zážitek z okamžiku, jakkoli je přesvědčivý, se snadno 

zapomene, pokud se nad ním zavře čas. Je třeba, aby ve vašem 

vědomí času zářil a byl milostivý, ale ne v něm skrytý.Okamžik 

zůstává. Ale kde jsi TY? Vzájemně si děkovat znamená ocenit 

svatý okamžik, a tím umožnit, aby jeho výsledky byly přijaty a 

SDÍLENY. ÚTOČIT na sebe navzájem neznamená ztratit okamžik, 

ale učinit ho bezmocným v jeho ÚČINCÍCH. Svatý okamžik JSTE 

obdrželi, ale vytvořili jste stav, v němž jej nemůžete POUŽÍT, v 

důsledku čehož si neuvědomujete, že je stále s vámi. A tím, že jste 

se odřízli od jeho projevu, jste se připravili o jeho užitek. 

posilujete to pokaždé, když na sebe útočíte, neboť útok vás musí 

zaslepit vůči SOBĚ. A je nemožné popřít sebe sama a uznat, co 

vám bylo dáno a co jste přijali. 

Stojíte společně ve svaté přítomnosti samotné pravdy. Zde je 

cíl, společně s vámi. Nemyslíte si, že cíl sám ochotně zařídí 

prostředky k jeho dosažení? Právě tento rozpor mezi přijatým 

cílem a prostředky, jak jsou nyní, vás zdánlivě trápí, ale Nebe se z 

něj raduje. Kdyby nebe bylo MIMO tebe, nemohl by ses podílet na 

jeho radosti. Protože je však uvnitř, je radost i vaše. JSTE spojeni v 

záměru, ale zůstáváte stále odděleni a rozděleni na prostředky. 

Cíl je však pevný, stálý a neměnný a prostředky jistě přijdou 

na řadu právě proto, že cíl je jistý. A vy budete sdílet radost 

Synovství, že tomu tak je. Jakmile začnete poznávat a přijímat 

dary, které jste si navzájem tak svobodně dali, přijmete také účinky 

svatého okamžiku a využijete je k nápravě všech svých chyb a 

osvobození od jejich následků. A když se to naučíte, naučíte se 

také uvolňovat VŠECHNY synovství a obětovat je v radosti a 

díkůvzdání Tomu, kdo vám dal SVÉ osvobození a kdo ho chce 

rozšířit skrze vás. 

 

PRAKTICKÉ ODPUŠTĚNÍ 

Praktická aplikace záměru Ducha svatého je nesmírně důležitá. 
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jednoduchý, ale JE jednoznačný. Aby byl jednoduchý, MUSÍ být 

jednoznačný. Jednoduché je pouze to, co je snadno pochopitelné, a 

proto je zřejmé, že musí být jednoznačné. Stanovení cíle Ducha 

svatého je obecné. Nyní s vámi bude pracovat na tom, aby byl 

konkrétní. Existují určité zcela konkrétní pokyny, které poskytuje 

pro každou situaci, ale pamatujte, že si ještě neuvědomujete jejich 

univerzální platnost. Proto je v tuto chvíli nezbytné používat je v 

každé situaci zvlášť, dokud nebudete moci bezpečněji nahlížet ZA 

každou situaci, v pochopení mnohem širším, než jaké máte nyní. 

V každé situaci, kdy si nejste jisti, je třeba nejprve velmi 

jednoduše zvážit: "Co z toho chci mít? K čemu to má sloužit?" 

Ujasnění si cíle patří na ZAČÁTEK, protože právě to rozhodne o 

výsledku. V postupu ega je to obráceně: SITUACE se stává určující 

pro výsledek, který může být jakýkoli. Důvod tohoto 

neuspořádaného postupu je zřejmý. Ego neví, co CHCE, aby z toho 

vzešlo. Je si vědomo toho, co NECHCE, ale pouze toho. Nemá 

vůbec žádný pozitivní cíl. 

Bez jasného, pozitivního cíle, který by byl stanoven na začátku, 

se zdá, že se situace prostě stane a nemá smysl, dokud se nestane. 

Potom se na ni podíváte zpět a snažíte se dát dohromady, co musela 

znamenat. A budete se mýlit. Nejenže je váš úsudek v minulosti, 

ale nemáte ani ponětí, co se MĚLO stát. Nebyl stanoven žádný cíl, 

s nímž by bylo možné uvést prostředky do souladu. a teď už zbývá 

jen posoudit, zda se to egu líbí, nebo ne; zda je to přijatelné, nebo 

to volá po pomstě? Absence předem stanoveného kritéria výsledku 

zpochybňuje porozumění a znemožňuje hodnocení. 

Hodnota toho, že se předem rozhodnete, co chcete, aby se 

stalo, spočívá jednoduše v tom, že budete situaci vnímat jako 

prostředek k tomu, aby se to stalo. Proto se budete snažit přehlížet 

to, co brání dosažení vašeho cíle, a soustředit se na vše, co vám k 

jeho dosažení pomůže. Je zcela patrné, že tento přístup vás přiblížil 

k třídění pravdy a nepravdy, které provádí Duch svatý. pravdivé se 

stává to, co lze použít ke splnění cíle. nepravdivé se od tohoto 

okamžiku stává neužitečným. 
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Situace má nyní smysl, ale jen proto, že CÍL 

má smysl. 

Cíl pravdy má další praktické výhody. Pokud je situace 

využita pro pravdu a zdravý rozum, jejím výsledkem MUSÍ být 

mír. A to je zcela odlišné od toho, co výsledkem JE. Je-li mír 

podmínkou pravdy a zdravého rozumu a nemůže být BEZ nich, 

tam, kde je mír, musí být ONI. Pravda přichází sama od sebe. 

Pokud zažíváte mír, je to proto, že k vám přišla pravda, a výsledek 

uvidíte skutečně, neboť klam proti vám nemůže zvítězit. A 

výsledek poznáte PROTO, že jste v míru. Zde opět vidíte opak 

způsobu pohledu ega, neboť ego věří, že SITUACE přináší zážitek. 

Duch svatý ví, že situace je taková, jak ji určuje cíl, a je prožívána 

PŘESNĚ podle cíle. 

Cíl pravdy vyžaduje víru. Víra je obsažena v přijetí záměru 

Ducha svatého a tato víra je všezahrnující. Kde je stanoven cíl 

pravdy, tam MUSÍ být i víra.Duch svatý vidí situaci jako CELEK. 

Cíl zakládá skutečnost, že každý, kdo se na něm podílí, sehraje 

svou roli při jeho dosažení. to je nevyhnutelné. Nikdo v ničem 

neuspěje. zdá se, že to vyžaduje víru přesahující vás a přesahující 

to, co můžete dát. je tomu tak však pouze z pohledu ega, neboť ego 

věří v "řešení" konfliktů prostřednictvím fragmentace a NEvnímá 

situaci jako celek. Proto se snaží rozdělit segmenty situace a řešit 

je ODDĚLENĚ, protože věří v oddělení, a ne v celek. 

Když se ego setká s nějakým aspektem situace, který se mu 

zdá obtížný, pokusí se ho přenést jinam a vyřešit ho tam. A bude 

se zdát, že se mu to daří, až na to, že tento pokus je v rozporu s 

jednotou a MUSÍ zastínit cíl pravdy. A klid se nedostaví jinak než 

ve fantazii. Pravda se nedostavila, protože víra byla popřena, byla 

zadržena tam, kam právem patří. Tím se ztrácí pochopení situace, 

kterou by cíl pravdy přinesl. Neboť fantazijní řešení přinášejí jen 

iluzi prožitku a iluze míru není stavem, do něhož může vstoupit 

pravda. 

Náhradníci za aspekty situace jsou svědci, kteří 
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Ukazují, že jste nevěřili, že situace a PROBLÉM jsou na stejném 

místě. Problém BYL nedostatek víry, a právě ten demonstrujete, 

když ho odstraňujete od jeho zdroje a umisťujete ho jinam. V 

důsledku toho nevidíte PROBLÉM. Kdyby vám nechyběla víra, 

kterou by bylo možné vyřešit, problém by zmizel. A situace by pro 

vás byla smysluplná, protože by byly odstraněny překážky v cestě 

k pochopení. Odstranit problém jinde znamená ZACHRÁNIT ho. 

Odstraňujete se totiž OD něj a činíte ho neřešitelným. 

 
POTŘEBA VÍRY 

V žádné situaci neexistuje problém, který by víra nevyřešila.V 

žádném aspektu problému neexistuje posun, který by znemožnil 

jeho řešení. Pokud totiž část problému přesunete jinam, smysl 

problému se MUSÍ ztratit a řešení problému je neodmyslitelně 

spjato s jeho smyslem. Není možné, že všechny vaše problémy 

JSOU vyřešeny, ale vy jste se z řešení odstranili? Přesto musí být 

víra tam, kde se něco stalo a kde to VIDÍTE, že se to stalo. situace 

je vztah, který je spojením myšlenek. Pokud jsou vnímány 

problémy, je to proto, že myšlenky jsou hodnoceny jako konfliktní. 

Je-li však cílem pravda, je to nemožné. Do toho musela vstoupit 

nějaká myšlenka těl, protože myšlenky nemohou útočit. 

Myšlenka na těla je znakem nevíry, protože těla nemohou nic 

vyřešit.A je to jejich zásah do vztahu, chyba ve vašich myšlenkách 

O situaci, která se pak stává ospravedlněním vašeho nedostatku 

víry.Této chyby se BUDETE dopouštět, ale tím se vůbec 

nezabývejte. Na chybě nezáleží. Nevěra přivedená k víře nikdy 

nezasáhne do pravdy. Ale bezvěrectví použité PROTI pravdě víru 

vždy zničí. Pokud vám chybí víra, žádejte, aby vám byla 

navrácena tam, kde byla ZTRACENA, a nesnažte se, aby vám ji 

někdo jinde vynahradil, jako byste o ni byli nespravedlivě 

připraveni. 

V KAŽDÉ situaci může chybět jen to, co jste nedali VY. 

Pamatujte si však, že cíl svatosti byl stanoven pro váš vztah, a to 

NE vámi. Nestanovili jste si ho vy, protože svatost nelze vidět 

VÝHRADNĚ skrze víru, a váš vztah nebyl. 
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svatý PROTOŽE vaše vzájemná víra byla tak omezená a malá. 

Vaše víra musí růst, aby splnila stanovený cíl. Skutečnost cíle to 

vyvolá, neboť uvidíte, že mír a víra nepřijdou odděleně. V jaké 

situaci MŮŽETE být bez víry a zůstat si věrní? 

Každá situace, ve které se ocitnete, je jen prostředkem k 

naplnění cíle, který si pro svůj vztah stanovil. Pokud ji vnímáte 

jako něco jiného, JSTE nevěrní. Nevyužívejte své nevěrnosti. 

Nechte ji vstoupit a klidně se na ni dívejte, ale nevyužívejte ji. 

Nevěra je služebníkem iluze a zcela věrná svému pánovi. Používejte 

ji, a ona vás zavede přímo k iluzím. Nenechte se zlákat tím, co vám 

nabízí. Nezasahuje do cíle, ale do hodnoty cíle pro VÁS. 

Nepřijímejte iluzi klidu, kterou nabízí, ale pohlédněte na její 

nabídku a poznejte, že JE iluzí. 

Cíl iluze je stejně úzce spjat s bezvěrectvím jako víra s 

pravdou. Pokud vám chybí víra v to, že někdo splní, a to 

DOKONALE, svou roli v jakékoli situaci předem zasvěcené 

pravdě, je vaše zasvěcení rozpolcené. A tak jste si navzájem 

nevěrní a svou nevěrnost používáte PROTI sobě navzájem. Žádný 

vztah není svatý, pokud ho jeho svatost neprovází všude. Tak jako 

svatost a víra jdou ruku v ruce, musí s ním všude jít i jeho víra. 

Skutečnost cíle vyvolá a PŘIPRAVÍ každý zázrak potřebný k jeho 

naplnění. Nic nebude příliš malé nebo příliš obrovské, příliš slabé 

nebo příliš přesvědčivé, ale bude jemně obráceno k jeho užitku a 

účelu. vesmír mu bude ochotně sloužit, protože on slouží vesmíru. 

Ale nezasahujte do něj. 

Síla vložená do tebe, v němž byl ustanoven cíl Ducha svatého, 

je tak daleko za tvou malou představou nekonečna, že ani netušíš, 

jak velká síla tě provází. A TOHLE můžeš používat naprosto 

bezpečně. A přece při vší její síle, tak velké, že sahá až za hvězdy 

a do vesmíru, který leží za nimi, ji může tvá malá bezvěrectví 

učinit nepoužitelnou, pokud bys místo ní použil bezvěrectví. 

Přemýšlejte o tom a poznejte příčinu nevěry: Myslíš si, že máš 

druhému za zlé, co ti udělal. Ale ve skutečnosti mu vyčítáš to, co 

jsi mu udělal TY. Není to JEHO minulost, ale VAŠE, kterou mu 

vyčítáte. a chybí vám k němu víra kvůli tomu, čím jste byli VY. a 

přitom jste v tom, čím jste byli, stejně nevinně jako on. 
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To, co nikdy nebylo, je bez příčiny a není TAM, aby 

zasahovalo do pravdy. Neexistuje příčina bezvěrectví, ale existuje 

příčina víry, která vstoupila do každé situace, jež sdílí její záměr. 

Světlo pravdy září ze středu situace a dotýká se každého, koho účel 

situace volá. Volá ke KAŽDÉMU. Neexistuje situace, která by 

nezahrnovala váš CELÝ vztah, v každém aspektu a úplný v každé 

části. nemůžete nic ze sebe nechat mimo ni a zachovat si situaci 

svatou. Sdílí totiž účel celého vašeho vztahu a odvozuje z něj svůj 

smysl. 

Vstupujte do každé situace s vírou, kterou dáváte druhým, 

jinak budete bez víry ve svém vlastním vztahu.Vaše víra bude volat 

druhé, aby sdíleli váš záměr, protože stejný záměr vyvolal víru ve 

vás.A uvidíte, že prostředky, které jste kdysi používali, abyste se 

dostali k iluzím, se promění v prostředky pravdy. Když Duch svatý 

změnil účel vašeho vztahu tím, že vyměnil ten váš za svůj, cíl, 

který tam vložil, se rozšířil na každou situaci, do které vstupujete 

nebo VŽDY vstoupíte. A každá situace se tak osvobodila od 

minulosti, která by ji učinila bezcílnou. 

Voláte po víře kvůli Tomu, který s vámi kráčí v KAŽDÉ 

situaci. Už nejste úplně blázniví ani osamělí. Osamělost v Bohu 

totiž MUSÍ být snem. Ty, jehož vztah sdílí cíl Ducha Svatého, jsi 

vyčleněn z osamělosti, protože přišla pravda. Její výzva k víře je 

silná. Nepoužívejte proti ní svou bezvěrectví, neboť vás volá ke 

spáse a k pokoji. 

 

PODMÍNKY ODPUŠTĚNÍ 

Svatý okamžik není ničím jiným než zvláštním případem nebo 

extrémním příkladem toho, čím má být každá situace.Význam, který 

jí dal Duch svatý, je dán také každé situaci. Vyvolává právě stejné 

pozastavení bezvěrectví, zadržené a nevyužité, aby víra mohla 

odpovědět na volání pravdy. svatý okamžik je zářným příkladem, 

jasným a jednoznačným důkazem významu každého vztahu a každé 

situace, viděné jako CELEK. Víra přijala každý aspekt situace a 

bezvěrectví si nevynutilo její vyloučení. Je to situace dokonalého míru 

jednoduše proto, že jste ji nechali být takovou, jaká JE. 
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Duch svatý od vás žádá pouze tuto prostou zdvořilost. Nechť 

je pravda taková, jaká je. Nevměšujte se do ní, neútočte na ni, 

nerušte její příchod. Dovolte jí, aby zahrnula každou situaci a 

přinesla vám pokoj. Dokonce ani víru po vás nežádá, neboť pravda 

nic nežádá. Nechte ji vstoupit a ona vám přivolá a ZABEZPEČÍ 

víru, kterou potřebujete k míru. Nevzpouzejte se však proti ní, 

neboť proti vašemu odporu NEMŮŽE přijít. 

Nechtěli byste z každé situace udělat svatý okamžik? Vždyť 

takový je dar víry, který se zdarma dává všude tam, kde je 

bezvěrectví odloženo, nevyužito. A pak se místo toho může volně 

uplatnit síla záměru Ducha svatého. Tato síla NEMOCNĚ proměňuje 

všechny situace v jeden jistý a nepřetržitý prostředek k ustavení 

Jeho záměru a k prokázání jeho skutečnosti. To, co bylo 

prokázáno, volalo po víře a bylo jí DÁNO. Nyní se to stává 

skutečností, před níž již nelze víru zadržet. Nápor odmítání víry 

vůči pravdě je obrovský a mnohem větší, než si uvědomujete. 

Odpovědět pravdě vírou však s sebou nenese vůbec žádnou 

námahu. 

Vám, kteří jste uznali volání svého Vykupitele, se zdá, že 

neodpovědět na jeho volání je větší námaha než dříve. Není tomu 

tak. Předtím tu napětí bylo, ale přičítali jste ho něčemu jinému a 

věřili jste, že to "něco jiného" ho vyvolalo. To však NIKDY nebyla 

pravda. To, co to "něco jiného" vyvolávalo, byl totiž smutek a 

deprese, nemoc a bolest, temnota a matné představy hrůzy, chladné 

fantazie strachu a ohnivé sny o pekle. a nebylo to nic jiného než 

nesnesitelné napětí z odmítání dát víru pravdě a vidět její zjevnou 

skutečnost. 

Takové bylo ukřižování Božího Syna. To mu způsobila jeho 

nevěrnost. Dobře si rozmyslete, než si dovolíte použít proti němu 

nevěru. On totiž vstal z mrtvých a ty jsi přijal příčinu jeho 

probuzení za svou, přijal jsi svůj podíl na jeho vykoupení a nyní jsi 

mu plně odpovědný. Nezklam ho nyní, neboť ti bylo dáno uvědomit 

si, co pro tebe musí znamenat nedostatek víry v něj. Jeho spása JE 

tvým jediným cílem. V každé situaci viděj jen to, a bude to 

prostředek k tomu, abys jen to PŘINESL. 

Když jste přijali pravdu jako cíl svého vztahu, stali jste se 

dárci pokoje tak jistě, jako vám Otec dal pokoj. Cíl pokoje totiž 

nelze přijmout bez jeho podmínek, 
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a vy jste v to MĚLI víru, protože nikdo nepřijímá to, čemu nevěří, 

že je skutečné.Váš záměr se nezměnil a nezmění, protože jste 

přijali to, co se NIKDY nemůže změnit. A nic z toho, co potřebuje, 

aby bylo navždy neměnné, mu nyní nemůžete odepřít. Vaše 

osvobození je jisté. Dávejte tak, jak jste přijali. A ukažte, že jste se 

povznesli daleko nad JAKOUKOLI situaci, která by vás mohla 

zadržet a oddělit od Toho, na jehož volání jste odpověděli. 
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Sen a 

skutečnost 

 
Nahradit znamená PŘIJMOUT NAHRAZENÉ. Kdybyste se 
zamysleli nad tím, co přesně to obnáší, ihned byste pochopili, jak 
moc je to důležité. 

varianta je s cílem, který vám dal Duch svatý a který by chtěl 

dosáhnout PRO vás. Nahradit znamená VYBRAT SI MEZI tím, že se 

zřeknete jednoho ve prospěch druhého. Pro tento zvláštní účel je 

jeden hodnocen jako hodnotnější a druhý je jím nahrazen. Vztah, v 

němž k záměně došlo, je tak roztříštěn a jeho účel patřičně 

rozštěpen. Roztříštit znamená vyloučit a substituce je nejsilnější 

obranou ega proti rozdělení. 

Duch svatý nikdy nepoužívá náhražky.Tam, kde ego vnímá 

jednu osobu jako náhradu za druhou, Duch svatý je vidí spojené a 

nedělitelné. Nesoudí mezi nimi, protože ví, že jsou jedno. Jsouce 

spojeni, jsou jedno, protože jsou STEJNÍ. Nahrazení je zjevně 

proces, v němž jsou vnímány jako odlišné. Jedno by spojovalo, 

druhé oddělovalo. Mezi to, co Bůh spojil, a to, co Duch svatý 

vnímá jako jedno, nemůže nic vstoupit. Ale všechno SE VYTVÁŘÍ 

mezi roztříštěnými vztahy, které sponzoruje ego, aby je zničilo. 

Jediným citem, který nelze nahradit, je láska. Strach zahrnuje 

substituci z definice, protože je náhradou lásky. 
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Strach je emoce, která je roztříštěná a fragmentovaná. Zdá se, že 

má mnoho podob, a každá z nich vyžaduje jinou formu jednání, aby 

byla uspokojena. I když se zdá, že to vnáší do chování značnou 

proměnlivost, mnohem závažnější důsledek spočívá ve 

fragmentovaném vnímání, z něhož toto chování vychází. Nikdo 

není VIDĚN ÚPLNĚ. Tělo je zdůrazňováno, se zvláštním důrazem na 

určité části, a používáno jako měřítko pro porovnávání buď pro 

přijetí, nebo odmítnutí vhodnosti pro hraní zvláštní formy strachu. 

 
ZÁMĚNA JAKO OBRANA 

Vy, kteří věříte, že Bůh je bázeň, jste učinili jen jednu náhradu. 

Měla mnoho podob, protože to byla záměna iluze za pravdu, 

roztříštěnosti za celistvost. Stala se tak roztříštěnou a rozdělenou a 

znovu rozdělenou, znovu a znovu, že je nyní téměř nemožné vnímat, 

že kdysi byla jedna a stále je tím, čím byla. Ta jediná chyba, která 

přinesla pravdu iluzi, nekonečno času a život smrti, byla vším, co 

jste kdy vytvořili. Na ní spočívá celý váš svět. Vše, co vidíte, se v 

něm odráží a každý zvláštní vztah, který jste kdy navázali, je jeho 

součástí. 

Vyjádřil jste překvapení, když jste slyšel, jak moc se realita 

liší od toho, co vidíte.Neuvědomujete si velikost této jediné chyby. 

Byla tak obrovská a tak naprosto neuvěřitelná, že z ní MUSEL 

vzniknout svět naprosté nereálnosti. co jiného by z ní mohlo vzejít? 

Jeho roztříštěné aspekty jsou dost děsivé, když se na ně začnete 

dívat. Ale nic z toho, co jste viděli, vám nezačíná ukazovat 

ohromnost původního omylu, který jako by vás vyhnal z nebe, 

roztříštil poznání na nesmyslné kousky nejednotných vjemů a donutil 

vás k dalším záměnám. 

To byla první projekce omylu navenek.Svět vznikl, aby ho 

skryl, a stal se zástěnou, na kterou se promítal a na níž se kreslil 

mezi vámi a pravdou. Pravda se totiž rozprostírá VNITŘEM, kde 

představa ztráty nemá smysl a kde je myslitelný pouze růst. 

Opravdu vám připadá divné, že svět, v němž je vše obráceně a 

vzhůru nohama, vznikl právě z toho? Neboť pravda přivedená k 

TOMU mohla zůstat jen v klidu uvnitř a neúčastnit se všech těch 

šílených projekcí, jimiž tento svět vznikl. Nenazývejte to hříchem, 

ale šílenstvím, neboť takové to bylo a takové to stále zůstává. 

Neinvestuj do toho 
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s vinou, protože vina znamená, že se to stalo ve skutečnosti. Když 

se vám bude zdát, že nějaká pokroucená forma původního omylu 

povstává, aby vás vyděsila, řekněte jen: "Bůh není strach, ale 

láska," a zmizí. 

Pravda vás zachrání. Neopustila vás, aby odešla do bláznivého 

světa a tak se od vás vzdálila. Uvnitř je příčetnost, šílenství je 

VENKU. Vy si ale VĚŘÍTE, že je to naopak; že pravda je vně a omyl 

a vina uvnitř. vaše malé, nesmyslné náhražky, které se dotýkají 

šílenství a lehce víří na šíleném kurzu jako peříčka šíleně tančící 

ve větru, nemají ŽÁDNOU podstatu. slévají se a splývají a oddělují, 

v proměnlivých a zcela nesmyslných vzorcích, které vůbec není 

třeba posuzovat. Posuzovat je jednotlivě nemá smysl. jejich drobné 

rozdíly v podobě nejsou vůbec žádnými skutečnými rozdíly. 

NIKDO z nich není důležitý. TO mají společné, a nic jiného. co 

jiného je však NUTNÉ, aby byly všechny stejné? 

Nechte je všechny tančit ve větru, potápět se a otáčet, dokud 

nezmizí z dohledu, daleko, daleko za vámi. A obrať se k 

majestátnímu klidu uvnitř, kde ve svatém tichu přebývá živý Bůh, 

kterého jsi nikdy neopustil a který nikdy neopustil tebe. duch svatý 

tě jemně vezme za ruku a znovu s tebou projde tvou bláznivou 

cestu mimo sebe a jemně tě dovede zpět k pravdě a bezpečí uvnitř. 

Přivádí všechny tvé šílené projekce a divoké náhražky, které jsi 

umístil mimo sebe, k pravdě. Tím obrací směr šílenství a navrací 

vám rozum. 

Ve vašem vztahu, kde On na vaši žádost převzal nad vším 

kontrolu, určil směr dovnitř, k pravdě, kterou sdílíte. V bláznivém 

světě mimo vás nelze nic sdílet, ale pouze nahrazovat, a sdílení a 

nahrazování nemají ve skutečnosti nic společného. Uvnitř sebe se 

milujete dokonalou láskou. Zde je svatá půda, kam nemůže 

vstoupit žádná náhražka a kde může přebývat jen pravda o 

druhém. Zde jste spojeni v Bohu, stejně jako jste spojeni s Ním. 

Původní omyl sem nevstoupil a nikdy nevstoupí. Zde je zářivá 

pravda, jíž Duch svatý svěřil váš vztah. Dovolte Mu, aby ji přinesl 

sem, kde byste ji chtěli mít. Dejte Mu jen trochu vzájemné víry, 

aby vám pomohl ukázat, že žádná náhražka, kterou jste si vytvořili 

za nebe, vám v něm nemůže zabránit. Ve vás NENÍ žádné 

odloučení a žádné 
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vás může od sebe navzájem oddělit. Vaše realita byla stvořena 

Bohem a NEMÁ žádnou náhradu. 

Jste tak pevně spojeni v pravdě, že v ní je jen Bůh.A ten by 

nikdy nepřijal místo vás něco jiného. Miluje vás oba, stejně a jako 

jednoho. A jak On vás miluje, tak i vy JSTE. nejste spolu spojeni v 

iluzích, ale v Myšlence tak svaté a dokonalé, že iluze nemohou 

zůstat, aby zatemnily svaté místo, na němž spolu stojíte. Bůh je s 

vámi, moji bratři. Spojme se s Ním v pokoji a vděčnosti a 

přijměme Jeho dar jako naši nejsvětější a nejdokonalejší 

skutečnost, kterou v Něm sdílíme. 

Skrze váš vztah je celému synovství navráceno nebe, neboť v 

něm spočívá synovství, celé a krásné, v bezpečí vaší lásky. Nebe 

do vás tiše vstoupilo, neboť všechny iluze byly jemně přivedeny k 

pravdě ve vás a láska vás ozářila a požehnala vašemu vztahu s 

pravdou. Bůh a celé jeho stvoření do něj vstoupili společně. Jak 

krásný a jak svatý je váš vztah, když jej prozařuje pravda! Nebesa 

na to hledí a radují se, že jste ji k sobě nechali přijít. Vesmír ve vás 

stojí při vás, společně. A nebe s láskou hledí na to, co je v něm 

spojeno spolu se svým Stvořitelem. 

Koho Bůh povolal, neměl by slyšet žádné náhradníky. Jejich 

volání je jen ozvěnou původního omylu, který rozbil nebe. A co se 

stalo s pokojem těch, kdo je vyslyšeli? Vraťte se se mnou do Nebe, 

kráčejme společně z tohoto světa a skrze jiný svět k nádheře a 

radosti, kterou v sobě skrývá ten druhý. Chtěli byste ještě více 

oslabit a rozbít to, co je již rozbité a beznadějné? Chtěli byste zde 

hledat štěstí? Nebo byste raději uzdravili to, co bylo rozbito, a 

připojili se k tomu, co bylo zpustošeno odloučením a nemocí? 

Byli jste společně povoláni k nejsvětější funkci, kterou tento 

svět má. Je to jediná funkce, která nemá žádné hranice a vztahuje se 

ke každému zlomenému kousku Synovství s uzdravující a 

sjednocující útěchou. ta je nabízena VÁM, ve vašem svatém vztahu. 

přijměte ji zde a budete dávat tak, jak jste ji přijali. boží mír je vám 

dán se zářícím záměrem, ke kterému se připojujete. Svaté světlo, 

které vás spojilo, se musí rozšířit, jak jste ho VY přijali. 
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ZÁKLAD SNU 

Nevzniká ve snech svět, který se zdá být zcela reálný? Přesto se 

zamyslete, co je to za svět. Je jasné, že to NENÍ svět, který jste 

viděli před spaním. Je to spíše zkreslený svět, naplánovaný 

výhradně podle toho, co byste si přáli. Zde máte "svobodu" 

přetvořit vše, co se vám zdálo, že vás napadlo, a změnit to na poctu 

svému egu, které bylo "útokem" pobouřeno. To by nebylo vaším 

přáním, kdybyste se nepovažovali za jedno s egem, které na sebe, a 

tedy i na vás, vždy pohlíží jako na napadené a velmi zranitelné. 

Sny jsou chaotické, PROTOŽE se řídí vašimi protichůdnými 

přáními, a proto se neřídí tím, co je pravda. Jsou nejlepším 

příkladem toho, jak lze vnímání využít k nahrazení pravdy iluzemi. 

po probuzení je neberete vážně, protože je zřejmé, že realita je v 

nich tak nehorázně porušena. přesto jsou způsobem, jak nahlížet na 

svět a měnit ho tak, aby lépe vyhovoval egu. poskytují nápadné 

příklady jak neschopnosti ega tolerovat realitu, tak vaší ochoty 

měnit realitu v jeho prospěch. 

Rozdíly mezi tím, co vidíte ve spánku a po probuzení, vám 

nepřipadají rušivé. Uvědomujete si, že to, co vidíte po probuzení, 

je ve snech vymazáno, ale po probuzení nečekáte, že to zmizí. Ve 

snech si vše zařizujete VY. Lidé se stávají takovými, jakými byste 

je chtěli mít, a to, co dělají, VY nařizujete. Žádná omezení v 

nahrazování vám nejsou kladena. Chvílemi se zdá, jako by vám 

byl svět dán, abyste si z něj udělali, co chcete. neuvědomujete si, 

že na něj útočíte, snažíte se nad ním zvítězit a přimět ho, aby vám 

sloužil. 

Sny jsou percepční záchvaty vzteku, v nichž doslova křičíte: 

"Chci to TAKHLE!" A tak to také vypadá. A přesto sen nemůže 

uniknout svému původu. Proniká do něj hněv a strach a iluze 

uspokojení je v okamžiku napadena iluzí hrůzy. Neboť sen o vaší 

schopnosti ovládat realitu nahrazením světa, který preferujete, JE 

děsivý. vaše pokusy vymazat realitu jsou velmi děsivé, ale to nejste 

ochotni přijmout. A tak si nahrazujete fantazii tím, že REALITA je 

děsivá, ne tím, co byste s ní UDĚLALI. A tak se vina stává 

skutečností. 
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Sny vám ukazují, že MÁTE moc vytvořit svět takový, jaký 

byste si přáli, a že protože ho CHCETE, VIDÍTE ho. A když ho 

vidíte, nepochybujete o tom, že je skutečný. přesto je tu svět, který 

je zjevně ve vaší mysli a který se zdá být VENKU. nereagujete na 

něj, jako byste ho stvořili, ani si neuvědomujete, že emoce, které 

sen vyvolává, MUSÍ pocházet od vás. Zdá se, že sen vytvářejí 

postavy ve snu a to, co ONY dělají. neuvědomujete si, že je nutíte 

jednat za VÁS, protože kdybyste to věděli, vina by nebyla jejich a 

iluze uspokojení by zmizela. Ve snech tyto rysy nejsou zastřené. 

Zdá se, že se probudíte a sen je pryč. Přesto si neuvědomujete, že 

to, co sen způsobilo, nezmizelo spolu s ním. 

Vaše přání vytvořit jiný svět, který není skutečný, vám 

ZŮSTÁVÁ. A to, do čeho se zdánlivě probouzíte, je jen jinou 

podobou téhož světa, který vidíte ve snech. Veškerý svůj čas 

trávíte sněním. Vaše sny ve spánku a v bdělém stavu mají různé 

podoby, a to je vše. Jejich OBSAH je stejný, jsou vaším protestem 

proti realitě a vaší utkvělou a šílenou představou, že ji můžete 

změnit. Ve vašich bdělých snech je zvláštním vztahem vaše 

odhodlání udržet se v nerealitě a zabránit si v probuzení. a přestože 

ve spánku vidíte větší hodnotu než v bdění, nechcete se ho vzdát. 

Duch svatý, vždy praktický ve své moudrosti, přijímá vaše 

sny a používá je jako prostředek k probuzení. TY bys je použil k 

tomu, abys zůstal spát. Kdysi jsme řekli, že první změnou, než sny 

zmizí, je to, že se vaše sny plné strachu změní na šťastné sny. to je 

to, co Duch svatý dělá ve vašem zvláštním vztahu. Neničí je, ani vám 

je nevytrhává. Váš zvláštní vztah zůstane nikoli jako zdroj bolesti 

a viny, ale jako zdroj radosti a svobody. Nebude jen pro vás, 

protože v tom spočívá jeho bída. Tak jako ji její nesvatost 

uchovávala jako oddělenou věc, stane se její svatost obětí pro 

všechny. 

Váš zvláštní vztah bude prostředkem ke zrušení viny u všech 

požehnaných skrze váš svatý vztah. Bude to šťastný sen, který 

budete sdílet se všemi, kdo se vám dostanou do zorného pole. jeho 

prostřednictvím se rozšíří požehnání, které na něj Duch svatý 

vložil. Nemyslete si, že v záměru, který vám dal, na někoho 

zapomněl. A nemyslete si, že zapomněl na vás 
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komu dal dar. Každého, kdo k němu volá, používá jako prostředek 

ke spáse všech. A probudí každého skrze vás, kteří jste mu nabídli 

svůj vztah. Kdybys jen uznal Jeho vděčnost! Nebo moji skrze 

Jeho! Vždyť jsme spojeni jako v jednom záměru, jsouce s Ním 

jedné mysli. 

Nedovolte, aby se vás zmocnil sen a zavřel vám oči. Není 

divné, že sny mohou vytvořit svět, který je neskutečný. přání 

vytvořit jej je neuvěřitelné. váš vztah se stal vztahem, v němž bylo 

přání odstraněno, protože jeho účel se změnil ze snu na pravdu. 

nejste si tím jisti, protože si myslíte, že to může být právě TO, co je 

snem. jste tak zvyklí vybírat si mezi sny, že nevidíte, že jste 

nakonec učinili volbu mezi pravdou a VŠEMI iluzemi. 

Nebe je však jisté.Tohle není sen. Jeho příchod znamená, že 

jste si zvolili pravdu, a přišlo proto, že jste byli ochotni nechat svůj 

zvláštní vztah splnit jeho podmínky. Do vašeho vztahu Duch svatý 

jemně vložil skutečný svět; svět šťastných snů, z něhož je 

probuzení tak snadné a přirozené. Neboť tak jako váš spánek a 

vaše bdělé sny představují ve vaší mysli stejná přání, tak se 

skutečný svět a nebeská pravda spojují v Boží vůli. Sen o 

probuzení se snadno přenáší do své reality. Tento sen totiž pochází 

z vaší vůle spojené s Vůlí Boží. A to, čeho by tato Vůle chtěla 

dosáhnout, se ještě nikdy NESTALO. 

 

SVĚTLO VE SNU 

Vy, kteří jste strávili svůj život tím, že jste pravdu nahrazovali 

iluzí, realitu fantazií, jste šli cestou snů. Neboť jste přešli z bdění 

do spánku a dál a dál do ještě hlubšího spánku. Každý sen vedl k 

dalším snům a každá fantazie, která zdánlivě přinášela světlo do 

temnoty, ale temnotu prohlubovala. vaším CÍLEM byla temnota, do 

níž nemohl vstoupit žádný paprsek světla. A ty jsi hledal černotu 

tak dokonalou, že ses mohl navždy skrýt před pravdou, v 

naprostém šílenství. Zapomněli jste jednoduše na to, že Bůh 

nemůže zničit sám sebe. Světlo je ve vás. Temnota ho může zakrýt, 

ale NEMŮŽE ho uhasit. 

Jakmile se světlo přiblíží, budete se utíkat do temnoty, krčit se 

před pravdou, někdy se stáhnete k menším formám strachu a... 
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někdy až k hrůze. Ale vy budete postupovat, protože vaším cílem je 

postup od strachu k pravdě.VÍTE to. Cíl, který jste přijali, JE cílem 

poznání, pro které jste vyjádřili svou ochotu. Zdá se, že strach žije 

v temnotě, a když se bojíte, ustoupili jste. Spojme se tedy rychle v 

okamžiku světla a bude stačit, když vám připomeneme, že váš cíl 

JE světlo. pravda vám spěchá vstříc od chvíle, kdy jste ji vyzvali. 

Kdybys věděl, kdo kráčí vedle tebe na této cestě, kterou sis 

zvolil, strach by byl nemožný. Nevíte to, protože cesta do temnoty 

byla dlouhá a krutá a vy jste se do ní ponořili. Malé mihnutí vašich 

víček, tak dlouho zavřených, vám ještě nestačilo k tomu, abyste 

získali důvěru v sebe sama, tak dlouho opovrhovaná. jdete vstříc 

lásce, stále ji nenávidíte a strašlivě se bojíte jejího soudu nad vámi. 

A neuvědomujete si, že se nebojíte lásky, ale jen toho, co jste z ní 

udělali. postupujete ke smyslu lásky a pryč od všech iluzí, kterými 

jste ji obklopili. Když ustupujete k iluzi, váš strach roste, neboť 

není pochyb o tom, že to, co si myslíte, že znamená, JE strašné. co 

je to však pro nás, kteří cestujeme jistě a velmi rychle DÁL od 

strachu? Vy, kteří se navzájem držíte za ruku, se držíte i za mou, 

neboť když jste se k sobě připojili, nebyli jste sami. Věříte, že bych 

vás opustil v temnotě, kterou jste souhlasili opustit se MNOU? Ve 

vašem vztahu je světlo tohoto světa. a strach MUSÍ nyní před vámi 

zmizet. Nebuďte v pokušení vyrvat si dar víry, který jste si 

navzájem nabídli. podaří se vám jen vyděsit sami sebe. dar je dán 

navždy, neboť ho přijal sám Bůh. nemůžete ho vzít zpět. Přijali jste 

Boha. Svatost vašeho vztahu je ustanovena v nebi. nerozumíte 

tomu, co jste přijali, ale pamatujte, že vaše porozumění není nutné. 

Jediné, co bylo nutné, bylo pouze CHTĚT pochopit. Tímto přáním 

byla touha být svatý. vůle Boží je vám dána. Neboť si přejete 

jediná věc, kterou jsi kdy měl nebo kterou jsi kdy byl. 

Každý okamžik, který spolu strávíme, vás naučí, že tento cíl 

je možný, a posílí vaši touhu ho dosáhnout. A ve vaší touze 

spočívá jeho dosažení.Vaše touha je nyní v naprostém souladu s 

veškerou silou Vůle Ducha Svatého. Žádné malé, kolísavé kroky, 

které můžeš udělat, nemohou oddělit tvou touhu od Jeho Vůle a od 

Jeho 
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síla. Držím tě za ruku stejně jistě, jako jste se dohodli, že se vezmete 

za ruku. Nerozdělíte se, protože stojím při vás a kráčím s vámi na 

cestě k pravdě.A kamkoli jdeme, neseme Boha s sebou. 

Ve svém vztahu jste se připojili ke mně, abyste přinesli nebe 

Božímu Synu, který se skrýval v temnotách. Byli jste ochotni 

vynést temnotu na světlo a tato ochota dodala sílu všem, kteří by 

chtěli zůstat ve tmě. Ti, kdo by chtěli vidět, uvidí. A připojí se ke 

mně a ponesou své světlo do temnoty, až se temnota v nich 

nabídne světlu a bude navždy odstraněna. Moje potřeba pro tebe, 

spojená se mnou ve svatém světle vašeho vztahu, je TVOJÍ 

potřebou spásy. nedal bych ti to, co jsi ty dal mně? Vždyť když jste 

se navzájem spojili, odpověděli jste mi. 

Vy, kteří nyní přinášíte spasení, máte za úkol přinášet světlo 

do temnoty.Temnota ve vás byla vyvedena na světlo. Přeneste ji 

zpět do temnoty, ze svatého okamžiku, do něhož jste ji přivedli. 

jsme celiství v naší touze po celistvosti. Ať vás čas neznepokojuje, 

neboť všechen strach, který prožíváte, je již skutečně minulostí. 

Čas byl znovu upraven, aby nám pomohl společně vykonat to, 

čemu by vaše oddělená minulost bránila. Strach jste překonali, 

neboť žádné dvě mysli se nemohou spojit v touze po lásce, aniž by 

se k nim nepřipojila láska. 

V nebi není jediné světlo, ale jde s tebou. Ani jeden paprsek, 

který by navždy zářil v Boží mysli, ale svítí na vás. Nebe se s vámi 

spojuje při vašem postupu do nebe. Když se s tebou spojilo tak 

velké světlo, aby dalo malé jiskřičce tvé touhy sílu samotného 

Boha, MŮŽEŠ zůstat v temnotě? Vracíte se společně domů po dlouhé 

a nesmyslné cestě, kterou jste podnikli odděleně a která nikam 

nevedla. našli jste se a budete si navzájem svítit na cestu. A z 

tohoto světla se budou velké paprsky šířit zpět do temnoty a vpřed 

k Bohu, aby ozářily minulost a udělaly tak místo Jeho věčné 

Přítomnosti, v níž je vše prozářeno světlem. 

 

MALÁ OCHOTA 

Svatý okamžik je výsledkem vašeho odhodlání být svatý. 

Předchází mu touha a ochota nechat ho přijít. Svou mysl na něj 

připravujete pouze do té míry, do jaké 
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uvědomit si, že to chcete nade vše. Není nutné, abyste dělali víc, ale 

je nutné, abyste si uvědomili, že víc dělat nemůžete. Nesnažte se 

dávat Duchu Svatému to, co nežádá, jinak mu přidáte ego a 

zaměníte obojí. On žádá jen málo. Je to ON, kdo přidává velikost a 

moc. On se s vámi spojuje, aby svatý okamžik byl mnohem větší, 

než dokážete pochopit. Právě vaše uvědomění, že stačí tak málo, 

Mu umožňuje dát tak mnoho. 

Nevěřte svým dobrým úmyslům.Ty nestačí. Důvěřujte však 

bezvýhradně své vůli, ať už do ní vstoupí cokoli jiného. Soustřeďte 

se pouze na ni a nenechte se rušit tím, že ji obklopují stíny. Proto 

jste přišli. Kdybyste mohli přijít bez nich, nepotřebovali byste svatý 

okamžik. Nepřicházejte k němu s arogancí, když předpokládáte, že 

musíte dosáhnout stavu, který s sebou jeho příchod přináší. zázrak 

svatého okamžiku spočívá ve vaší ochotě nechat ho být tím, čím 

je. A ve vaší ochotě k němu spočívá i vaše přijetí sebe sama takového, 

jakým jste měli být. 

Pokora po vás nikdy nebude chtít, abyste se spokojili s 

malostí. Vyžaduje však, abyste se nespokojili s menší velikostí, 

která nepochází od vás. Tvé potíže se svatým okamžikem pramení 

z tvého utkvělého přesvědčení, že ho nejsi hoden. A co jiného to je 

než odhodlání být takový, jakým by ses chtěl UDĚLAT? Bůh 

nestvořil svůj příbytek, který by ho nebyl hoden. A pokud se 

domníváš, že nemůže vstoupit tam, kde si přeje být, musíš se 

vměšovat do Jeho vůle. nepotřebuješ, aby síla ochoty vycházela z 

Tebe, ale pouze z Jeho vůle. 

Svatý okamžik nepochází jen z vaší malé vůle. Vždy je 

výsledkem tvé malé ochoty ve spojení s neomezenou mocí Boží 

vůle.Mýlíš se, když si myslíš, že je třeba se na něj PŘIPRAVIT. 

Není možné se arogantně připravovat na svatost a NEvěřit, že je na 

vás, abyste vytvořili podmínky pro mír. BŮH je stanovil. Nečekají 

na vaši ochotu k tomu, čím jsou. Vaši ochotu potřebuje pouze k 

tomu, aby vám umožnil UČIT se, jaké jsou. Pokud tvrdíte, že nejste 

hodni se to naučit, zasahujete do lekce tím, že věříte, že děláte 

UČITELE jiným. Vy jste učícího se neudělali, ani MŮŽETE. 
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ho odlišit. Udělali byste nejprve sami zázrak a pak očekávali, že 

bude udělán PRO vás? 

VY pouze pokládáte otázku. Odpověď je DÁNA. Nesnažte se 

na ni odpovídat, ale pouze PŘIJÍMEJTE odpověď, která je vám 

dána. Při přípravě na svatý okamžik se nesnažte učinit se svatým, 

abyste byli připraveni jej přijmout. to je jen záměna vaší role s 

Boží. Usmíření nemůže přijít k těm, kdo si myslí, že ONI musí 

nejprve odčinit, ale pouze k těm, kdo mu nenabízejí nic víc než 

prostou ochotu uvolnit mu cestu. Očištění je pouze od Boha, a tedy 

pro vás. Místo toho, abyste se snažili připravit se na něj, zkuste 

přemýšlet takto: 

"Já, který hostím Boha, JSEM ho hoden. 

Ten, který ve mně zřídil svůj příbytek, jej stvořil tak, jak 

chtěl, aby byl. 

Není třeba, abych mu ji připravoval, 

Ale jen proto, abych nebránil Jeho plánu obnovit ve mně 

vědomí mé vlastní připravenosti, která je věčná. 

K Jeho plánu nemusím nic dodávat. 

Abych ji však mohl přijmout, musím být ochoten 

nenahrazovat ji svou vlastní." 

A to je vše. Když přidáte víc, pouze ODEBERETE to málo, o co 

se žádá. Pamatuj, že jsi stvořil vinu a že tvým plánem na únik z 

viny bylo přivést k ní Usmíření a učinit spásu strašlivou. A právě 

strach přidáte jen tehdy, když se připravíte na lásku. příprava na 

svatý okamžik patří Tomu, kdo ji dává. Uvolněte se tomu, jehož 

úkolem je uvolnění. Nepřebírejte Jeho funkci za Něj. Dávejte Mu 

jen to, co žádá, abyste poznali, jak malý je váš podíl a jak velký je 

Jeho. Právě díky tomu je svatý okamžik tak snadný a přirozený. vy 

ho děláte obtížným, protože trváte na tom, že musíte udělat něco 

víc. A je pro tebe velmi těžké si uvědomit, že není osobně urážlivé, 

že tvůj příspěvek a příspěvek Ducha svatého jsou v tak extrémním 

nepoměru. Stále jste přesvědčeni, že VAŠE chápání je mocným 

příspěvkem k pravdě a dělá ji takovou, jaká je. Přesto jsme 

zdůraznili, že nemusíte rozumět ničemu. Spasení je snadné právě 

PROTO, že nežádá nic, co byste vy 
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nemůže dát PRÁVĚ TEĎ. 

Nezapomeňte, že jste se rozhodli znemožnit vše, co je pro vás 

přirozené a snadné. To, co považujete za nemožné, se stane, pokud 

si to Bůh přeje, ale vy si to nebudete uvědomovat. Pokud se 

domníváte, že svatý okamžik je pro vás obtížný, je to proto, že jste 

se stali arbitrem toho, co je možné, a zůstáváte neochotni uvolnit 

místo Tomu, kdo VÍ. Celá víra v pořadí obtížnosti zázraků se 

soustřeďuje na toto. Vše, co si Bůh přeje, je nejen možné, ale už se 

STALO. A právě proto minulost zmizela. Ve skutečnosti se to 

NIKDY nestalo. Pouze ve vašich myslích, které si myslely, že se 

stala, je její zrušení nutné. 

 
ŠŤASTNÝ SEN 

Připravte se TEĎ na zkázu toho, co nikdy nebylo. Kdybys již 

pochopil rozdíl mezi pravdou a iluzí, nemělo by Usmíření žádný 

význam. svatý okamžik, tvůj svatý vztah, učení Ducha svatého a 

všechny prostředky, jimiž se dosahuje spasení, by neměly žádný 

smysl. Všechny jsou totiž jen aspekty plánu, jak změnit vaše sny 

plné strachu na šťastné sny, z nichž se snadno probudíte k poznání. 

Nedávej se do toho, neboť nedokážeš rozlišit mezi pokrokem a 

ústupem. Některé ze svých největších pokroků jste vyhodnotili 

jako neúspěch a některé ze svých nejhlubších ústupů jste 

vyhodnotili jako úspěch. 

Nikdy se nepřibližujte ke svatému okamžiku poté, co jste se 

pokusili odstranit ze své mysli veškerý strach a nenávist. To je JEJÍ 

funkce. Nikdy se nepokoušejte přehlédnout svou vinu PŘEDtím, 

než požádáte Ducha Svatého o pomoc. To je Jeho funkce. Vaší 

úlohou je pouze nabídnout Mu trochu ochoty, abyste Mu dovolili 

odstranit veškerý strach a nenávist a BÝT odpuštěni. Na tvé malé 

víře, spojené s Jeho pochopením, ON postaví tvůj podíl na 

Usmíření a postará se o to, abys ho snadno splnil. A spolu s Ním 

postavíš žebřík zasazený do pevné skály víry a stoupající až do 

nebe. Nebudeš ho používat ani k tomu, abys sám stoupal do nebe. 

Skrze váš svatý vztah, znovuzrozený a požehnaný v každém 

svatém okamžiku, který neuspořádáte, s vámi do nebe vystoupí 

tisíce lidí. Dokážete to naplánovat? Nebo byste se na takovou 

funkci mohli připravit VY? Přesto je to možné, protože Bůh si to 

přeje. Ani On nebude 
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Obojí, prostředky i cíl, patří Jemu.Jedno jsi přijal, druhé ti bude 

poskytnuto. Takový účel bez prostředků je nemyslitelný. On 

poskytne prostředky KAŽDÉMU, kdo sdílí Jeho záměr. 

Šťastné sny se plní NE proto, že jsou to sny, ale jen proto, že 

jsou ŠŤASTNÉ. A proto musí být milující. Jejich poselstvím je: 

"Buď vůle Tvá", a ne: "Já to chci jinak." Vždyť to není vůle Tvá. 

Sladění prostředků a záměru je pro vás nemožný podnik. ani si 

neuvědomujete, že jste záměr Ducha svatého přijali za svůj a k 

jeho uskutečnění byste pouze přinesli nesvaté prostředky. k přijetí 

prostředků a jejich POUŽITÍ stačí jen ta trocha víry, kterou 

potřebujete ke změně záměru. 

Milovat svého bratra jako sebe sama není sen. Ani váš svatý 

vztah není snem.Jediné, co v něm zůstává ze snů, je to, že je to stále 

ještě ZVLÁŠTNÍ vztah.Je však velmi užitečný pro Ducha svatého, 

který zde MÁ zvláštní funkci. Stane se šťastným snem, jehož 

prostřednictvím může šířit radost mezi tisíce a tisíce lidí, kteří věří, 

že láska je strach, nikoli štěstí. Dovolte Mu, aby naplnil funkci, 

kterou vašemu vztahu dal, tím, že ho přijme ZA vás, a nebude mu 

chybět nic, co by z něj udělalo to, co by z něj chtěl mít. 

Když cítíte, že svatost vašeho vztahu je něčím ohrožena, 

okamžitě se zastavte a nabídněte Duchu Svatému svou ochotu 

navzdory strachu nechat ho vyměnit tento okamžik za svatost, 

kterou byste raději měli. On v tom nikdy nezklame. Nezapomínejte 

však, že váš vztah je jeden, a tak musí platit, že cokoli ohrožuje 

pokoj jednoho z vás, je stejnou hrozbou i pro druhého. síla spojení 

a jeho požehnání spočívá v tom, že nyní není možné, aby kdokoli z 

vás prožíval strach sám nebo se s ním pokoušel vypořádat sám. 

Nikdy nevěřte, že je to nutné nebo dokonce možné. stejně jako je to 

však nemožné, je stejně nemožné, aby svatý okamžik přišel k 

jednomu z vás BEZ druhého. A přijde k OBĚMA na žádost jednoho 

z nich. 

Ten, kdo je v okamžiku, kdy hrozbu vnímá, rozumnější, by si 

měl uvědomit, jak hluboký je jeho dluh vůči druhému a jak moc je 

mu vděčný, a měl by být rád, že může svůj dluh splatit. 
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tím, že oběma přinese štěstí. Ať si to pamatuje a řekne: 

"Chci tento svatý okamžik pro sebe 

Abych se o ni mohl podělit se svým bratrem, kterého miluji. 

Není možné, abych ji měla bez něj, nebo on beze mě. Je však zcela 

možné, abychom ji sdíleli TEĎ. 

A tak si vybírám tento okamžik jako ten, který nabídnu Duchu 

svatému, aby na nás sestoupilo jeho požehnání a zachovalo nás OBĚ 

v pokoji." 

 
SNY A TĚLO 

Mimo vás není NIC. To je to, co se nakonec musíte naučit, protože 

to je poznání, že nebeské království je obnoveno pro vás. Bůh totiž 

stvořil pouze toto a neodchýlil se od něj, ani ho nenechal odděleně 

od sebe. Království nebeské je příbytkem Syna Božího, který 

neopustil svého Otce a nepřebývá odděleně od Něho. Nebe není 

místo ani stav. Je to pouze vědomí dokonalé Jednoty a vědomí, že nic 

jiného neexistuje; nic mimo tuto Jednotu a nic jiného uvnitř ní. Co 

jiného může Bůh dát než poznání sebe sama? Co jiného by měl 

dát? Víra, že byste mohli dávat a DÁVAT něco jiného, něco MIMO 

sebe, vás stála vědomí Nebe a ztrátu vaší identity. A udělali jste 

cizí věc, než si zatím uvědomujete. Svou vinu jste ze své mysli 

přesunuli na svá těla. tělo však NEMŮŽE být vinné, protože samo 

od sebe nemůže nic udělat. Vy, kteří si myslíte, že svá těla 

nenávidíte, klamete sami sebe. Nenávidíte své MYSLI, protože do 

nich vstoupila vina, 

a zůstaly by oddělené, což nemohou. 

Mysl JE spojena, tělo nikoli. Oddělení se zdá být možné pouze 

tím, že mysli přisoudíme vlastnosti těla. A právě MYSL se zdá být 

roztříštěná, soukromá a osamocená. Její vina, která ji udržuje 

oddělenou, se promítá do těla, které trpí a umírá, protože je 

napadeno držet oddělenost v mysli a nedovolit jí, aby poznala svou 

identitu. Mysl nemůže útočit, ale MŮŽE vytvářet fantazie a řídit 

tělo, aby je hrálo. Nikdy však není to, co tělo dělá, zdánlivě 

uspokojivé. Pokud mysl neuvěří, že tělo skutečně koná její 

fantazie, bude na tělo útočit tím, že na něj bude zvyšovat projekci 

své viny. 
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V tomto případě je mysl zjevně klamná. Nemůže útočit, ale 

tvrdí, že MŮŽE, a používá to, co dělá, aby tělu ublížila a dokázala, 

že může. Mysl nemůže útočit, ale MŮŽE klamat sama sebe. A to je 

vše, co dělá, když se domnívá, že zaútočila na tělo. Může si 

promítnout svou vinu, ale projekcí ji neztratí. a i když si zjevně 

může špatně představit funkci těla, nemůže změnit jeho funkci 

oproti tomu, co za ni určuje Duch svatý. tělo nebylo stvořeno 

láskou. Láska ho však neodsuzuje a může ho s láskou používat, 

respektovat to, co stvořil Boží Syn, a používat ho k záchraně před 

iluzemi. 

Nechtěli byste, aby nástroje odloučení byly znovu vykládány 

jako prostředky spásy a použity pro účely lásky? Nevítali byste a 

nepodporovali přechod od představ o pomstě k osvobození od 

nich? Vaše vnímání těla může být zjevně nemocné, ale 

nepromítejte to do těla. Vaše přání učinit ničivým to, co nemůže 

ničit, totiž nemůže mít vůbec žádný skutečný účinek. A to, co Bůh 

stvořil, je pouze to, co by chtěl, aby bylo, protože je to Jeho vůle. 

Jeho Vůli NEMŮŽEŠ učinit ničivou. Můžete si vytvářet fantazie, v 

nichž je vaše vůle v rozporu s Jeho vůlí, ale to je vše. 

Je šílené používat tělo jako obětního beránka viny, řídit jeho 

útok a obviňovat ho z toho, co jste si přáli, aby udělalo. Je 

NESMYSLNÉ hrát si na fantazie. Pořád jsou to totiž FANTASIE, 

které chcete, a ty nemají nic společného s tím, co dělá tělo. TO o 

nich nesní a ony z něj jen dělají přítěž tam, kde by mohlo být 

přínosem. Fantazie totiž udělaly z vašeho těla "nepřítele", slabého, 

zranitelného a zrádného, hodného nenávisti, kterou do něj 

vkládáte. Jak vám to posloužilo? Ztotožnili jste se s touto věcí, 

kterou nenávidíte, s nástrojem pomsty a vnímaným zdrojem vaší 

viny. Udělali jste to s věcí, která nemá žádný význam, prohlásili 

jste ji za příbytek Božího Syna a obrátili jste ji proti němu. 

Toto je Boží hostitel, kterého jste vytvořili vy. A ani Bůh, ani 

Jeho nejsvětější Syn nemohou vstoupit do příbytku, v němž se 

skrývá nenávist a v němž jste zaseli semena pomsty, násilí a smrti. 

Tato věc, kterou jste stvořili, aby sloužila vaší vině, stojí mezi 

vámi a ostatními myslemi. Mysl JE spojena, ale ty se s ní 

neztotožňuješ. Vidíte se zavřené v odděleném vězení, odstraněné a 
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nedosažitelný, neschopný dosáhnout jako dosažitelný.Nenávidíš toto 

vězení, které jsi vytvořil, a chtěl bys ho zničit. Ale nechtěli byste z 

něj utéct, nechat ho bez úhony, bez své viny na něm. 

Jedině tak však můžete uniknout. Domov pomsty není váš; 

místo, které jste si vyhradili pro svou nenávist, není vězením, ale 

iluzí VÁS samých. Tělo je omezením uloženým univerzální 

komunikaci, která je věčnou vlastností mysli. Tato komunikace je 

však VNITŘNÍ. Mysl sahá k SOBĚ. Nevychází VEN. Uvnitř sebe 

nemá žádné hranice a nic není mimo ni. Objímá vás zcela; vy v ní 

a ona ve vás. nic jiného neexistuje, nikde a nikdy. 

Tělo je mimo vás, ale zdá se, že vás obklopuje, uzavírá vás 

před ostatními a drží vás od nich stranou. NENÍ. mezi Bohem a 

Jeho Synem NENÍ žádná bariéra, ani Jeho Syn nemůže být oddělen 

od sebe jinak než v iluzích. To není jeho realita, i když se 

domnívá, že ano. To by však mohlo být jen tehdy, kdyby se Bůh 

mýlil. Bůh by musel stvořit jinak a oddělit se od svého Syna, aby 

to bylo možné. Musel by stvořit jiné věci a stanovit jiné ŘÁDY 

skutečnosti, z nichž jen NĚKTERÉ jsou láska. láska však musí být 

navždy jako ona sama, navždy neměnná a navždy bez alternativy. A 

tak to také je. nemůžete kolem sebe postavit bariéru, protože Bůh 

mezi sebe a vás žádnou nepostavil. 

Můžete vztáhnout ruku a dosáhnout až do nebe.Vy, jejichž 

ruce jsou spojené, jste začali sahat za hranice těla, ale NE mimo 

sebe, abyste dosáhli své společné identity SPOLEČNĚ. Mohlo by to 

být Vně vás? Tam, kde Bůh NENÍ? Je ON tělem a stvořil vás tak, 

jak není a kde být nemůže? Jste obklopeni pouze NÍM. jaká hranice 

může být pro vás, které On zahrnuje? Každý někdy zažil něco, co 

by nazval pocitem, že je přenesen mimo sebe. Tento pocit 

osvobození daleko přesahuje vysněnou svobodu, kterou někdy 

zažíváme ve zvláštních vztazích. Je to pocit skutečného ÚNIKU z 

omezení. 

Pokud se zamyslíte nad tím, co toto "přenášení" skutečně obnáší, 

zjistíte, že je to náhlé neuvědomění si těla a spojení sebe sama s 

něčím jiným, při kterém se vaše mysl rozšíří, aby to obsáhla. Stane 

se to vaší součástí, protože se s tím spojíte. A oba 
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se stávají celistvými, protože ani jeden z nich není vnímán jako 

oddělený. Ve skutečnosti se děje to, že jste se vzdali iluze 

omezeného vědomí a ztratili strach ze spojení. Láska, která jej 

okamžitě nahradí, se VYPLATÍ tomu, co vás osvobodilo, a spojí se 

s ním. A dokud to trvá, nejste si jisti svou identitou a neomezovali 

byste ji. Unikli jste ze strachu do míru, nekladete si otázky ohledně 

reality, ale pouze ji přijímáte. Přijali jste to NEŽ tělo a nechali jste 

se sjednotit s něčím, co ho přesahuje, jednoduše tím, že jste 

nedovolili, aby vaše mysl byla tímto tělem OMEZENA. 

Může k tomu dojít bez ohledu na fyzickou vzdálenost, která 

zdánlivě dělí tebe a to, k čemu se připojuješ, bez ohledu na vaši 

vzájemnou polohu v prostoru a na rozdíly ve velikosti a zdánlivé 

kvalitě.Čas není důležitý, může k tomu dojít s něčím minulým, 

přítomným nebo očekávaným.Tím "něčím" může být cokoli a 

kdekoli, zvuk, pohled, myšlenka, vzpomínka, a dokonce i obecná 

představa bez konkrétního odkazu.V každém případě ses k tomu 

připojil bez výhrad, protože to miluješ a chceš s tím být. A tak 

tomu spěcháte vstříc, necháváte své zábrany rozplynout, 

pozastavujete všechny "zákony", jimiž se vaše tělo řídí, a jemně je 

odkládáte stranou. 

V tomto útěku není vůbec žádné násilí. Tělo není napadeno, 

ale pouze správně VNÍMÁNO. Neomezuje vás jen proto, že byste 

to tak nechtěli.Ve skutečnosti z něj nejste "vyzdviženi"; nemůže 

vás OBSAHOVAT. Jdete tam, kde byste chtěli být, a získáváte, 

nikoli ztrácíte, pocit vlastního já. V těchto okamžicích osvobození 

od fyzických omezení zažíváte mnohé z toho, co se děje ve svatém 

okamžiku; zrušení bariér času a prostoru, náhlý prožitek klidu a 

radosti a především absenci vědomí těla a pochybností, zda je to 

všechno možné, či nikoli. 

Je to možné, protože to CHCEŠ. Náhlé rozšíření já, k němuž 

dochází s vaší touhou po něm, je neodolatelnou přitažlivostí, 

kterou má svatý okamžik. Volá vás, abyste byli sami sebou v jeho 

bezpečném objetí. Jsou zde zákony omezení, které byly zrušeny 

PRO vás, aby vás přivítaly v otevřenosti mysli a svobodě. Přijďte 

na toto útočiště, kde můžete být sami sebou v míru. Ne destrukcí, 

ne "vybočením", ale pouhým tichým "splynutím". Neboť mír se k 

vám připojí jen proto, že jste byli ochotni opustit hranice, které jste 

kladli lásce, a... 
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připojte se k němu tam, kde je, a tam, kam vás vede, a odpovězte 

na jeho jemné volání BÝT v míru. 

 
"NEMUSÍM NIC DĚLAT." 

Stále ještě příliš věříte tělu jako zdroji síly.Jaké plány si děláte, 

které nezahrnují jeho pohodlí, ochranu nebo nějaký požitek? To z 

něj ve tvém výkladu dělá cíl, a ne prostředek, a to VŽDY znamená, že 

tě hřích stále přitahuje. Nikdo nepřijímá Usmíření za sebe, kdo stále 

přijímá hřích jako svůj cíl. nesplnil jsi tedy svou JEDINOU 

odpovědnost. Usmíření nevítají ti, kdo dávají přednost bolesti a 

zkáze. 

Udělali jste velký pokrok a opravdu se snažíte udělat ještě 

větší, ale jednu věc jste nikdy neudělali; ani na okamžik jste zcela 

nezapomněli na tělo. Občas vám sice zmizelo z očí, ale ještě 

nezmizelo úplně. Nežádá se po tobě, abys to nechal déle než 

okamžik, a přesto se právě v tomto okamžiku odehrává zázrak 

Smíření. Poté tělo opět uvidíte, ale už nikdy ne úplně stejně. A 

každý okamžik, který strávíte BEZ jeho uvědomění, vám poskytne 

jiný pohled na něj, až se vrátíte. 

V žádném okamžiku tělo vůbec neexistuje. Vždy se na něj 

vzpomíná nebo se očekává, ale nikdy se neprožívá právě TEĎ. 

Teprve jeho minulost a budoucnost ho činí skutečným. čas ho 

zcela ovládá, neboť hřích není nikdy přítomen. V každém 

jednotlivém okamžiku by přitažlivost viny byla prožívána jako 

bolest a nic jiného a bylo by možné se jí vyhnout. Nemá žádnou 

přitažlivost TEĎ. Celá její přitažlivost je imaginární, a proto MUSÍ 

být myšlena v minulosti nebo v budoucnosti. 

Je nemožné přijmout svatý okamžik bez výhrad, pokud nejste 

ochotni alespoň na okamžik nevidět minulost ani 

budoucnost.Nemůžete se na něj připravit, aniž byste ho umístili do 

budoucnosti. Uvolnění je vám dáno v okamžiku, kdy si ho přejete. 

Mnozí strávili přípravou celý život a skutečně dosáhli svých 

okamžiků úspěchu. Tento kurz se nesnaží naučit více, než se 

naučili v čase, ale jeho cílem je UŠETŘIT čas. snažíte se jít po velmi 

dlouhé cestě k cíli, který jste přijali. Je nesmírně obtížné dosáhnout 

Usmíření bojem proti hříchu. Ani celoživotní rozjímání a dlouhá 

období meditace zaměřená na odpoutání se od těla nejsou pro 

člověka 
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nezbytné. Všechny tyto pokusy budou nakonec úspěšné, protože 

mají svůj účel.Přesto jsou tyto prostředky zdlouhavé a časově velmi 

náročné, protože všechny hledají osvobození ze stavu současné 

nehodnosti a nedostatečnosti v BUDOUCNOSTI. 

Vaše cesta se bude lišit ne účelem, ale prostředky. Svatý vztah 

je prostředkem, který šetří čas. Jeden okamžik strávený SPOLU 

obnoví vesmír pro vás oba. Jste připraveni. Nyní si stačí uvědomit, 

že nemusíte dělat NIC. Bylo by mnohem prospěšnější se nyní 

soustředit pouze na to, než uvažovat o tom, co MUSÍTE dělat. když 

konečně přijde mír k těm, kdo zápasí s pokušením a bojují proti 

podlehnutí hříchu; když konečně přijde světlo do mysli oddané 

rozjímání nebo když někdo konečně dosáhne cíle, VŽDY to přichází 

jen s jedním šťastným uvědoměním: "Nemusím nic dělat." 

Zde je konečné uvolnění, které každý jednou najde svým 

vlastním způsobem, ve svém vlastním čase.My tento čas 

nepotřebujeme.Čas byl pro vás ušetřen, protože jste spolu.Toto je 

zvláštní prostředek, který tento kurz používá, aby vám ušetřil 

čas.Nevyužíváte tento kurz, pokud trváte na používání prostředků, 

které dobře sloužily jiným, a zanedbáváte to, co bylo vytvořeno pro 

vás. Šetřete mi čas pouze touto JEDINOU přípravou a cvičte se v 

tom, že nebudete dělat nic jiného. "Nemusím dělat nic" je 

prohlášením věrnosti, skutečně nerozdělené loajality. Věř tomu jen 

na jediný okamžik a dosáhneš více, než je dáno stoletím rozjímání 

nebo boje proti pokušení. 

Dělat cokoli zahrnuje tělo. A pokud si uvědomíte, že 

NEMŮŽETE nic dělat, odebrali jste tělu hodnotu své mysli. Zde 

jsou rychlé a otevřené dveře, jimiž proklouznete kolem staletého 

úsilí a uniknete času. to je způsob, jímž hřích ztrácí veškerou 

přitažlivost PRÁVĚ TEĎ. Neboť zde je čas popřen a minulost i 

budoucnost jsou pryč. kdo nemusí nic dělat, nepotřebuje čas. 

nedělat nic znamená odpočívat a vytvořit si v sobě místo, kde 

činnost těla přestane vyžadovat pozornost. Do tohoto místa 

přichází Duch svatý a zůstává tam. Zůstane, když zapomenete a 

činnost těla se vrátí, aby zaměstnala vaši vědomou mysl. 

Vždy však bude existovat místo odpočinku, kam se můžete 

vrátit. A tento klidný střed bouře si budete uvědomovat více než 

veškerou její zuřivou aktivitu. Tento klidný střed, v němž se 
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nic, zůstane s vámi a dá vám odpočinout uprostřed každé náročné 

práce, na kterou jste vysláni. Z tohoto středu totiž budeš veden k 

tomu, jak bezhříšně užívat tělo. Právě toto centrum, z něhož tělo 

vychází nepřítomné, ho tak bude udržovat ve vašem vědomí. 

 
ÚČEL TĚLA 

Pouze vědomí těla způsobuje, že se láska zdá být omezená. Tělo 

totiž JE omezením lásky.Víra v omezenou lásku byla jejím 

původem a byla STVOŘENA, aby omezovala neomezenou 

lásku.Nemyslete si, že je to jen alegorie, protože byla stvořena, aby 

omezovala VÁS. Můžete vy, kteří se vidíte v těle, poznat sami sebe 

jako IDEU? Vše, co poznáváte, ztotožňujete s vnějškem, s něčím 

mimo sebe. nemůžete ani pomyslet na Boha bez těla nebo nějaké 

podoby, o níž si myslíte, že ji poznáváte. 

Tělo nemůže VĚDĚT. A pokud omezíte své vědomí na jeho 

drobné smysly, neuvidíte velikost, která vás obklopuje. Bůh 

nemůže přijít do těla, ani se k Němu v něm nemůžete připojit. Zdá 

se, že omezení lásky Ho vždy uzavřou a budou vás od Něho 

oddělovat. Tělo je jen malá ohrada kolem malé části nádherné a 

úplné ideje. Vykresluje nekonečně malý kruh kolem velmi malého 

výseku nebe odštěpeného od celku a hlásá, že uvnitř je vaše 

království, kam Bůh nemůže vstoupit. 

V tomto království vládne ego, a to krutě. A abyste ubránili 

tuto malou částečku prachu, vyzývá vás k boji proti vesmíru. Tento 

střípek vaší mysli je tak nepatrnou součástí, že kdybyste dokázali 

ocenit celek, okamžitě byste viděli, že je jako nejmenší sluneční 

paprsek vůči slunci nebo jako nejslabší vlnka na hladině oceánu. 

Tento nepatrný sluneční paprsek se ve své úžasné aroganci rozhodl, že 

JE sluncem; tato téměř nepostřehnutelná vlnka se prohlašuje za oceán. 

Pomyslete na to, jak osamělá a vyděšená je tato malá myšlenka, 

tato nekonečně malá iluze, která se drží stranou proti vesmíru. slunce 

se stává "nepřítelem" slunečního paprsku, který by ho pohltil, a 

oceán děsí malou vlnku a chce ji pohltit. 

Slunce ani oceán si však všech těchto podivných a 

nesmyslných činností nejsou vědomy. Pouze pokračují, aniž by si 

uvědomovali, že se jich malá část z nich bojí a nenávidí je. 

Dokonce ani tento segment pro ně není ztracen, protože by nemohl 

přežít ODDĚLENĚ od nich. 
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A to, co si myslí, že je, nijak nemění jeho naprostou závislost 

na nich, pokud jde o jeho bytí. Celá jeho existence stále zůstává v 

nich. Bez slunce by sluneční paprsek zmizel, vlna bez oceánu je 

nemyslitelná. 

V takovém podivném postavení se zdají být lidé ve světě 

obývaném těly. Zdá se, že v každém těle se nachází samostatná 

mysl, oddělená myšlenka, která žije sama a není nijak spojena s 

Myšlenkou, kterou byla stvořena. Každý drobný fragment se zdá 

být samostatný, k některým věcem se navzájem potřebují, ale v 

žádném případě nejsou ve všem zcela závislí na svém jediném 

Stvořiteli a potřebují celek, aby jim dal nějaký smysl, protože sami 

o sobě NEznamenají nic. Ani samy o sobě nemají žádný život. 

Stejně jako slunce a oceán pokračuje vaše Já, aniž by si 

uvědomovalo, že se tato malá část považuje za vás. Nechybí; 

nemohla by existovat, kdyby byla oddělená, a celek by bez ní nebyl 

celistvý. Není to oddělené království, kterému vládne představa 

oddělenosti od zbytku. Neobklopuje ji ani plot, který by jí bránil 

spojit se se zbytkem a odděloval ji od jejího Stvořitele. tento malý 

aspekt se neliší od celku, je s ním spojitý a je s ním zajedno. 

Nevede žádný oddělený život, protože jeho život JE jednotou, v níž 

bylo jeho bytí stvořeno. 

Nepřijímejte tento malý, ohrazený aspekt za svůj. Slunce a 

oceán jsou ničím vedle toho, co jsi ty.Sluneční paprsek se třpytí 

jen ve slunečním světle a vlnka tančí, když spočívá na oceánu. 

Avšak ani ve slunci, ani v oceánu není síla, která spočívá v tobě. 

Chtěl bys zůstat ve svém maličkém království, lítostivý král, trpný 

vládce všeho, co pozoruje, který se na nic nedívá, a přesto by 

zemřel, aby to bránil? Toto malé já není tvým královstvím. Vysoko 

nad ním klenutý a láskou obklopený je slavný celek, který nabízí 

veškeré své štěstí a hluboký obsah každé své části. malý aspekt, o 

němž si myslíš, že jsi ho vyčlenil, není výjimkou. 

Láska nezná těla a dosahuje všeho, co je stvořeno jako ona 

sama. Její naprostá neomezenost JE jejím smyslem. Ve svém dávání 

je naprosto nestranná, zahrnuje pouze to, aby zachovala a udržela 

úplné to, co by chtěla dát. Ve svém maličkém království máš tak 

málo! Neměl bys tedy právě tam vyzvat lásku, aby vstoupila? 

Podívej se na poušť, vyprahlou a neproduktivní, spálenou a bez 

radosti, která tvoří... 
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tvé malé království. A uvědomte si život a radost, které by do něj 

přinesla láska, odkud přichází a kam by se s vámi vrátila. 

Myšlenka Boží obklopuje tvé malé království a čeká u 

bariéry, kterou jsi postavil, aby mohla vstoupit dovnitř a ozářit 

neúrodnou půdu. Podívejte se, jak všude vyvěrá život! Poušť se 

stává zahradou, zelenou, hlubokou a tichou, nabízející odpočinek 

těm, kdo zabloudili a bloudí v prachu. Dej jim útočiště, které pro 

ně láska připravila tam, kde kdysi byla poušť. A každý, koho 

přivítáš, s sebou přinese lásku z nebe pro tebe. Jeden po druhém 

vstoupí na toto svaté místo, ale neodejdou tak, jak přišli, sami. 

Láska, kterou s sebou přinesli, s nimi zůstane, stejně jako zůstane s 

VÁMI. A pod jejím blahodárným vlivem se vaše malá zahrada 

rozšíří a dosáhne ke každému, kdo žízní po živé vodě, ale je příliš 

unavený na to, aby šel dál sám. 

Vyjděte ven a najděte je, protože s sebou přinášejí vaše Já. 

Jemně je odveď do své tiché zahrady a přijmi tam jejich 

požehnání. Tak poroste a bude se rozprostírat po celé poušti, 

nenechá osamělá malá království uzamčená před láskou a zanechá v 

nich VÁS. A ty sám sebe poznáš a uvidíš, jak se tvá malá zahrádka 

jemně proměňuje v nebeské království a září na ni veškerá láska 

jejího Stvořitele. svatý okamžik je tvým pozváním k lásce, abys 

vstoupil do svého ponurého a neradostného království a proměnil 

je v zahradu míru a přijetí. 

Odpověď lásky je nevyhnutelná. Přijde, protože jsi přišel bez 

těla a nekladl jsi žádné překážky, které by bránily jejímu 

radostnému příchodu. Ve svatém okamžiku žádáš od lásky jen to, 

co ona nabízí každému, ani méně, ani více. POŽÁDÁŠ-li o 

všechno, PŘIJMEŠ to. a tvé zářící Já pozvedne maličký aspekt, 

který ses snažil před nebem skrýt, přímo DO NEBE. Žádná část 

lásky nevolá celek nadarmo. Žádný Boží Syn nezůstává mimo své 

Otcovství. 

Buďte si jisti, že do vašeho zvláštního vztahu vstoupila láska, 

a to plně na vaše slabé přání.Nepoznáváte, že láska přišla, protože 

jste se ještě nezbavili všech bariér, které si navzájem kladete. A vy 

nebudete schopni dát lásce přivítání odděleně. nemohli byste Boha 

znát sami o nic víc, než on zná vás. 
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bez tvého bratra. Ale SPOLEČNĚ nemůžete o lásce nevědět, stejně 

jako vás láska nemůže znát nebo se ve vás nepoznat. 

Došel jsi na konec dávné cesty, aniž by sis uvědomil, že je u 

konce.Jsi stále unavený a vyčerpaný a prach pouště jako by ti stále 

zakaloval oči a bránil ti vidět.Přesto Ten, kterého jsi přivítal, přišel 

k tobě a chtěl by přivítat tebe. Dlouho čekal, aby ti to mohl dát. 

Přijmi to nyní od Něho, neboť On chce, abys Ho poznal. Stále 

mezi vámi stojí jen malá zeď z prachu. Lehce a se šťastným 

smíchem na ni foukni a ona spadne a vejdi do zahrady, kterou 

láska připravila pro vás oba. 

 
KLAMNÝ MYŠLENKOVÝ SYSTÉM 

Bylo vám řečeno, abyste přivedli temnotu ke světlu a vinu ke 

svatosti. Bylo vám také řečeno, že chyby je třeba napravovat u 

jejich zdroje. Proto je to ta malá část vás samých, ta malá 

myšlenka, která se zdá být oddělená a oddělená, kterou potřebuje 

Duch svatý. Zbytek je plně v Boží péči a NEPOTŘEBUJE 

žádného průvodce. tato divoká a klamná myšlenka však potřebuje 

pomoc, protože si ve svých bludech myslí, že je Synem Božím, 

celým a všemocným, jediným vládcem království, které si 

vyčlenila, aby ho tyranizovala šílenstvím do poslušnosti a otroctví. 

To je ta malá část tebe, o které si myslíš, že jsi ji ukradl z 

nebe. Vraťte ji Nebi. Nebe ji neztratilo, ale vy jste ztratili nebe ze 

zřetele. Dovolte Duchu Svatému, aby ji odstranil ze zvadlého 

království, do kterého jste ji zapustili, obklopenou temnotou, 

střeženou útoky a posilovanou nenávistí. Uvnitř jeho barikád se 

stále nachází nepatrný výsek Božího Syna, úplný a svatý, klidný a 

nevědomý si toho, co si myslíte, že ho obklopuje. Nebuďte 

odděleni, neboť Ten, který jej OBklopuje, vám přinesl sjednocení 

a vrátil vaši malou oběť temnoty věčnému Světlu. 

Jak se to dělá? Je to velmi jednoduché, protože to vychází z 

toho, co toto malé království skutečně je. Pustý písek, temnota a 

neživotnost jsou viditelné pouze očima těla. Jeho vidění JE 

zkreslené a zprávy, které vysílá k vám, kteří jste ho stvořili, aby 

omezovalo vaše vědomí, JSOU malé a omezené a tak roztříštěné, že 

postrádají smysl. Ze světa těl, stvořených šílenstvím, se šílená 

poselství zdánlivě vracejí mysli, která je stvořila. A tyto 
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poselství vydávají svědectví o tomto světě a prohlašují jej za pravdivý. 

Pro VÁS 

vyslal tyto posly, aby vám to přinesli. 

Všechno, co vám tyto zprávy předávají, je zcela vnější. 

Neexistují žádná sdělení, která by hovořila o tom, co se skrývá pod 

povrchem, protože to není tělo, které by o tom MOHLO hovořit. 

Jeho oči to nevnímají, jeho smysly o tom nemají tušení, jeho jazyk 

nemůže předávat zprávy.Bůh vás tam však může přivést, pokud 

jste ochotni následovat Ducha svatého skrze zdánlivou hrůzu a 

důvěřovat mu, že vás neopustí a nenechá vás tam. Není totiž jeho 

záměrem vás vyděsit, ale pouze VÁŠ. Jste v těžkém pokušení 

opustit Ho na vnějším kruhu strachu, ale On by vás bezpečně 

provedl skrz a daleko za něj. 

Kruh strachu leží těsně pod úrovní, kterou vidí tělo, a zdá se, 

že je celým základem, na němž stojí svět. Zde jsou všechny iluze, 

všechny pokroucené myšlenky, všechny šílené útoky, zuřivost, 

pomsta a zrada, které byly vytvořeny, aby udržely vinu na místě, 

aby z ní svět mohl povstat a udržet ji skrytou. Její stín vystupuje na 

povrch natolik, aby držel její nejzevnější projevy v temnotě a aby 

do ní vnesl zoufalství a osamělost a udržel ji bez radosti. její 

intenzita je však zahalena těžkými příkrovy a držena stranou od 

toho, co bylo stvořeno, aby ji udrželo skrytou. Tělo to nemůže 

vidět, neboť z toho vzniklo pro svou ochranu, která musí vždy 

záviset na tom, aby to nebylo vidět. Oči těla se na ni nikdy 

nepodívají, přesto uvidí to, co jim diktuje. 

Tělo zůstane poslem viny a bude jednat podle jejích pokynů, 

dokud budete věřit, že vina existuje. Skutečnost viny je totiž iluzí, 

která ji zdánlivě č i n í  těžkou a neprůhlednou, neproniknutelnou a 

skutečným základem myšlenkového systému ega. Její tenkost a 

průhlednost není zřejmá, dokud neuvidíte světlo ZA ní. a pak ji 

uvidíte jako křehký závoj před světlem. 

Tato těžká bariéra, tato umělá podlaha, která vypadá jako skála, 

je jako břeh nízkých tmavých mraků, který se zdá být pevnou 

stěnou před sluncem. Její neproniknutelný vzhled je zcela iluzí. 

Mírně ustupuje vrcholkům hor, které se nad ní zvedají, a vůbec 

nemá sílu zadržet každého, kdo chce vystoupit nad ni a spatřit 

slunce. Není dost silná, aby zastavila pád knoflíku, ani aby udržela 

pírko. zkuste se jí jen dotknout a zmizí; zkuste ji uchopit a vaše 
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Přesto je snadné vidět, jak se v této bance mraků zvedá celý 

svět. Ve vaší představivosti vyvstává pevné pohoří, jezero, město, 

a z mraků se k vám vracejí poslové vašeho vnímání a ujišťují vás, 

že to všechno tam je. Postavy vystupují a pohybují se, činy se zdají 

být skutečné, objevují se tvary, které se mění od líbeznosti ke 

grotesknosti. a tak dlouho se vracejí a vracejí, až si zahrajete 

dětskou hru na líčení. Ať už ji však hrajete jakkoli dlouho a bez 

ohledu na to, kolik fantazie do ní vnesete, nezaměňujete ji se 

světem tam dole a nesnažíte se ji učinit skutečnou. 

Stejně tak by tomu mělo být s temnými mraky viny, které 

nejsou o nic neproniknutelnější a podstatnější. Při cestě jimi se o 

ně neotlučete. Nechť tě tvůj Průvodce UČÍ jejich nepodstatné 

povaze, když tě vede kolem nich, protože pod nimi je svět světla, 

na který nevrhají žádné stíny. jejich stíny leží na světě za nimi, 

ještě dál od světla. Přesto z nich ke světlu jejich stíny padat 

nemohou. 

Tento svět světla, tento kruh jasu, je skutečným světem, kde 

se vina setkává s odpuštěním. Zde je svět venku viděn nově, bez 

stínu viny. Zde je ti odpuštěno, neboť zde jsi odpustil všem. Zde je 

nové vnímání, kde je vše jasné a zářící nevinností, omyté ve 

vodách odpuštění a očištěné od každé zlé myšlenky, kterou jste na něj 

vložili. Zde se na Božího Syna neútočí a jste zde vítáni. Zde je vaše 

nevinnost, která čeká, aby vás oblékla a ochránila a připravila vás 

na poslední krok na cestě dovnitř. Zde je temný a těžký šat viny 

odložen a jemně nahrazen čistotou a láskou. 

Ani odpuštění však není konec. Odpuštění je sice krásné, ale 

nevytváří. Je zdrojem uzdravení, ale je poslem lásky, nikoli jejím 

zdrojem. Zde jste vedeni k tomu, že Bůh sám může bez překážek 

učinit poslední krok, neboť zde nic nepřekáží lásce, nechává ji být 

sebou samou. krok za toto svaté místo, krok ještě dál dovnitř, ale 

ten, který VY nemůžete udělat, vás přenese do něčeho úplně 

jiného. Zde je Zdroj světla; nic není vnímáno, odpouštěno ani 

proměňováno. Ale pouze POZNÁNÍ. 
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Tento kurz povede k poznání, ale samotné poznání je stále mimo 

rámec našich osnov. Není ani třeba, abychom se pokoušeli hovořit 

o tom, co musí navždy ležet mimo slova. Musíme si pouze 

uvědomit, že ten, kdo dosáhne skutečného světa, za který učení 

nemůže jít, PŮJDE za něj, ale jiným způsobem. kde učení končí, 

tam začíná Bůh, neboť učení končí před Ním, který je úplný tam, 

kde začíná, a kde NENÍ konec. Není na nás, abychom se zabývali 

tím, čeho NELZE dosáhnout. Je toho příliš mnoho, co se musíme 

naučit. připravenosti k poznání je třeba ještě dosáhnout. 

Láska se nedá naučit. Její smysl spočívá v ní samotné. A 

učení končí, když poznáte, co všechno to NENÍ.To je ten zásah, to 

je to, co je třeba zrušit. Láska se neučí, protože nikdy neexistovala 

doba, kdy byste ji neznali. Učení je zbytečné v přítomnosti vašeho 

Stvořitele, jehož uznání vás a vaše uznání Jeho natolik přesahuje 

veškeré učení, že vše, co jste se naučili, ztrácí smysl a je navždy 

nahrazeno poznáním lásky a jejího jediného smyslu. 

Váš vztah byl vytržen ze světa stínů a jeho nesvatý záměr byl 

bezpečně přenesen přes bariéry viny, omyt odpuštěním a zasazen do 

zářivého a pevného světa světla. Odtud vás vyzývá, abyste 

následovali cestu, kterou se vydala, vyzdvižena vysoko nad 

temnotu a jemně postavena před brány nebes. Svatý okamžik, v 

němž jste byli spojeni, je jen poslem lásky, vyslaným zpoza 

odpuštění, aby vám připomněl vše, co leží za ním. ale právě skrze 

odpuštění se na něj bude vzpomínat. 

A až se vám na svatém místě odpuštění zjeví vzpomínka na 

Boha, nebudete si pamatovat nic jiného a paměť bude stejně 

zbytečná jako učení, protože vaším jediným cílem bude tvořit. To 

však nemůžete vědět, dokud nebude každý vjem očištěn a 

pročištěn a nakonec navždy odstraněn. Odpuštění odstraňuje pouze 

NEPRAVDU, odstraňuje stíny ze světa a přenáší je, bezpečné a jisté 

ve své jemnosti, do jasného světa nového a čistého vnímání. Tam 

je váš cíl TEĎ. A právě tam na vás čeká mír. 
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Za hranice těla 

 
Již dříve jsme řekli, že pokud je situace zcela zasvěcena pravdě, je 

mír nevyhnutelný. Jeho dosažení je kritériem, podle něhož lze 

bezpečně předpokládat úplnost zasvěcení. Přesto jsme také řekli, 

že míru bez víry NIKDY nebude dosaženo, neboť to, co 

je zcela zasvěcena pravdě, neboť jejím jediným cílem je přivést k 

pravdě vírou. Tato víra zahrnuje všechny zúčastněné, neboť jen tak 

je situace vnímána jako smysluplná a jako celek.A všichni se na ní 

musí podílet, jinak je vaše víra omezená a vaše oddanost neúplná. 

Každá správně vnímaná situace se stává příležitostí k 

uzdravení Božího Syna.A on je uzdraven PROTO, že jste mu 

nabídli víru, odevzdali ho Duchu svatému a osvobodili ho od 

všech požadavků, které by na něj kladlo vaše ego.Tak ho vidíte 

svobodného a Duch svatý se na této vizi podílí. A protože ho sdílí, 

dal ho, a tak uzdravuje skrze VÁS. Právě toto spojení s Ním v 

jednotném záměru činí tento záměr skutečným, protože ho děláte 

CELÝM. A to JE uzdravení. tělo je uzdraveno, protože jste přišli 

bez něj a připojili se k Mysli, v níž spočívá veškeré uzdravení. 

 

LÉČENÍ A MYSL 

Tělo se nemůže uzdravit, protože si nemůže způsobit nemoc. 

Nepotřebuje léčit. Jeho zdraví nebo nemoc závisí výhradně na tom, 

jak ho vnímá mysl, a na účelu, k němuž by ho mysl použila. 
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je zřejmé, že část mysli se MŮŽE považovat za oddělenou od 

Univerzálního účelu.Když k tomu dojde, tělo se stává její zbraní, 

která je použita PROTI tomuto účelu, aby prokázala "skutečnost", 

že došlo k oddělení. Tělo se tak stává nástrojem iluze a chová se 

podle toho; vidí, co není, slyší, co pravda nikdy neřekla, a chová se 

šíleně, je uvězněno šílenstvím. 

Nepřehlédněte naše předchozí tvrzení, že bezvěrectví vede 

přímo k iluzím. Neboť bezvěrectví je vnímání bratra jako těla, a tělo 

nemůže být použito pro účely sjednocení. Pokud tedy vnímáte 

svého bratra JAKO tělo, vytvořili jste stav, v němž se sjednocení s 

ním stává nemožným. Vaše bezvěrectví vůči němu vás od něj 

oddělilo a drží vás OBĚ od sebe, abyste mohli být uzdraveni. Vaše 

nevěrnost se tak postavila proti záměru Ducha svatého a přivedla 

mezi vás iluze, jejichž středem je TĚLO. A tělo se VÁM bude zdát 

nemocné, neboť jste si z něj udělali "nepřítele" uzdravení a opak 

pravdy. 

Není těžké si uvědomit, že víra musí být opakem 

bezvěrectví.Rozdíl v tom, jak působí, je však méně zřejmý, ačkoli 

přímo vyplývá ze základního rozdílu v tom, čím jsou. Nevěra by 

vždy omezovala a napadala, víra by všechna omezení odstraňovala a 

činila celistvým. Nevěra by mezi Božího Syna a jeho Stvořitele 

kladla iluze; víra by odstraňovala všechny překážky, které se mezi 

nimi zdají vyvstávat. Bezvěrectví je zcela oddáno iluzím, víra zcela 

pravdě. Částečné zasvěcení je nemožné. Pravda je ABSENCE iluzí; 

iluze je ABSENCE pravdy. 

Obě nemohou BÝT spolu, ani být vnímány na stejném místě. 

Zasvětit se obojímu znamená stanovit si navždy nedosažitelný cíl, 

neboť jeho část je hledána prostřednictvím těla, myšleno jako 

prostředek k hledání reality skrze útok, zatímco druhá část by 

léčila, a proto vyzývá mysl, a NE tělo. Nevyhnutelným 

kompromisem je přesvědčení, že je třeba léčit TĚLO, a nikoli mysl. 

Tento rozdělený cíl totiž dal oběma rovnocennou realitu, což by 

bylo možné pouze tehdy, kdyby se mysl omezila na tělo a rozdělila 

se na malé části zdánlivé celistvosti, ale bez spojení. To sice tělu 

neublíží, ale ZŮSTANE to na 
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klamný myšlenkový systém v MYSLI. 

Zde je tedy zapotřebí uzdravení. A právě zde uzdravení JE. 

Bůh totiž nedal uzdravení ODDĚLENĚ od nemoci, ani nezavedl lék 

tam, kde nemoc být nemůže. jsou SPOLU, a když jsou VIDĚNY 

společně, všechny pokusy udržet v mysli jak pravdu, tak iluzi, kde 

obojí MUSÍ být, jsou rozpoznány jako oddanost ILUZI; a vzdávají 

se, když jsou přivedeny k pravdě a viděny jako naprosto 

neslučitelné s pravdou, v jakémkoli ohledu nebo jakýmkoli 

způsobem. 

Pravda a iluze spolu Nijak nesouvisí. To zůstane navždy 

pravdou, ať se je snažíte spojit jakkoli. Ale iluze jsou VŽDY 

propojené, stejně jako pravda. Každá z nich je spojená, je to 

kompletní myšlenkový systém, ale navzájem jsou zcela nespojené. 

kde není překryv, tam musí být oddělení úplné. a vnímat to 

znamená rozpoznat, kde oddělení JE a kde musí být uzdraveno. 

výsledek myšlenky není nikdy oddělen od svého zdroje. IDEA 

oddělenosti vytvořila tělo a zůstává s ním spojena, takže je 

nemocné, protože se s ním ztotožňuje. myslíte si, že toto spojení 

skrýváním těla chráníte, neboť se zdá, že toto skrývání udržuje 

vaši identifikaci v bezpečí před "útokem" pravdy. 

Kdybys jen pochopil, jak moc ti toto podivné skrývání 

ubližuje a jak zmatená je kvůli němu tvá vlastní identifikace! 

Nechápeš, jak velkou spoušť způsobila tvá nevěrnost. Neboť 

bezvěrectví je útok, který se zdá být ospravedlněn svými 

VÝSLEDKY. Neboť tím, že zadržujete víru, vidíte to, co jí JE 

nehodné, a nemůžete nahlédnout za bariéru toho, co je s vámi 

spojeno. 

Mít víru znamená uzdravovat. Je to znamení, že jste pro sebe 

přijali Usmíření, a proto se o něj chcete podělit. Vírou nabízíte dar 

svobody od minulosti, který jste přijali VY. nepoužíváte nic z toho, 

co váš bratr udělal dříve, k tomu, abyste ho odsoudili TEĎ. 

Svobodně se rozhodnete přehlédnout jeho chyby, pohlédnout přes 

všechny bariéry mezi svým a jeho já a vidět je jako jedno. A v tom 

jednom vidíš, že tvá víra je plně ospravedlněna. neexistuje 

ospravedlnění pro nevěru, ale víra je VŽDY ospravedlněna. 

Víra je opakem strachu, je součástí lásky stejně jako strach 

součástí útoku. Víra je uznáním jednoty. Je milostivým uznáním 

každého člověka za Syna svého nejmilovanějšího Otce, 
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milován jím jako ty, a proto milován tebou jako ty sám. Je to Jeho 

láska, která vás spojuje, a pro Jeho lásku byste si nikoho nenechali 

oddělit od SVÉHO. Každý se zjevuje právě tak, jak je vnímán ve 

svatém okamžiku, sjednocený ve vašem záměru být osvobozen od 

viny. Viděl jsi v něm Krista a byl uzdraven, protože jsi pohlédl na 

to, co činí víru navždy ospravedlněnou v každém. 

Víra je Božím darem skrze toho, koho vám Bůh dal. Nevěra 

pohlíží na Božího Syna a soudí, že není hoden odpuštění. Očima víry 

je však Boží Syn viděn jako odpuštěný, zbavený všech vin, které 

na sebe naložil. Víra ho vidí jen TEĎ, protože nehledí do 

minulosti, aby ho soudila, ale viděla by v něm jen to, co by viděla 

ve VÁS. Nevidí očima těla a nehledí na těla, aby ji ospravedlnila. 

Je to posel nového vnímání, vyslaný, aby shromáždil svědky svého 

příchodu a vrátil vám jejich poselství. Víru lze stejně snadno 

vyměnit za poznání jako skutečný svět. Víra totiž vzniká z vnímání 

Ducha svatého a je znamením, které s ním sdílíte. Víra je dar, 

který skrze Něj nabízíte Božímu Synu a který je zcela přijatelný 

pro jeho Otce stejně jako pro Něj. A proto se nabízí VÁM. 

Váš svatý vztah s novým cílem vám nabízí víru, abyste se 

navzájem obdarovali.Vaše nevíra vás od sebe oddělovala, a tak jste 

v sobě navzájem nepoznávali spásu.Víra vás však SJEDNOCUJE ve 

svatosti, kterou nevidíte očima těla, ale pohledem toho, který vás 

spojil a v němž jste sjednoceni. Milost není dána tělu, ale MYSLI. 

A mysl, která ji přijímá, se okamžitě dívá mimo tělo a vidí svaté 

místo, kde byla uzdravena. TAM je oltář, kde byla milost udělena a 

v němž stojí. Obětujte si tedy navzájem milost a požehnání, neboť 

stojíte u téhož oltáře, kde byla milost položena pro OBĚ strany. A 

buďte společně uzdraveni milostí, abyste se VY uzdravili skrze 

víru. 

Ve svatém okamžiku stojíte před oltářem, který Bůh vztyčil 

pro sebe a pro vás oba. Odložte bezvěrectví a přistupte k němu 

společně. Tam spatříte zázrak vašeho vztahu, jak byl skrze víru 

obnoven. a právě tam si uvědomíte, že není nic, co by víra nemohla 

odpustit. Žádná chyba nenarušuje její klidný pohled, který přináší 

zázrak uzdravení se stejnou lehkostí VŠEM. Neboť k čemu jsou 

poslové lásky posláni, ONI. 
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DĚLEJTE, ať vám, kteří stojíte společně před oltářem, od něhož 

byli vysláni, vrátí radostnou zvěst, že se tak stalo. 

Tak jako bez víry zůstanou vaše malá království neplodná a 

oddělená, tak víra pomůže Duchu svatému připravit půdu pro 

nejsvětější zahradu, kterou z ní chce vytvořit. Víra totiž přináší 

pokoj, a tak vyzývá pravdu, aby vstoupila a zkrášlila to, co již bylo 

připraveno ke zkrášlení. Pravda následuje víru a pokoj a dokončuje 

proces zkrášlování, který započaly. Víra je totiž stále cílem učení, 

které už není třeba, když se lekci naučíme. pravda však zůstane 

navždy. 

Ať je tedy vaše oddanost věčná a naučte se, jak do ní 

NEzasahovat a nečinit ji otrokem času. Neboť to, co si myslíš, že 

děláš věčnému, děláš SOBĚ. koho Bůh stvořil jako svého Syna, 

není otrokem ničeho, neboť je pánem všeho spolu se svým 

Stvořitelem. Tělo můžete zotročit, ale IDEA je svobodná, nelze ji 

držet ve vězení ani nijak omezovat, kromě mysli, která ji myslela. 

Zůstává totiž spojena se svým zdrojem, který je jejím věznitelem 

nebo osvoboditelem, podle toho, co si sama zvolí za svůj cíl. 

 

HŘÍCH VERSUS CHYBA 

Je důležité, aby se chyba nezaměňovala s "hříchem", a právě toto 

rozlišení umožňuje spásu. Omyl lze totiž napravit a špatné napravit. 

Kdyby to však bylo možné, hřích by byl nezvratný. Víra v hřích je 

nutně založena na pevném přesvědčení, že útočit může MYSL, 

nikoli tělo. a tak mysl JE vinna a navždy jí zůstane, pokud jí mysl, 

která není její součástí, nedá rozhřešení. Hřích volá po trestu, stejně 

jako chyba po nápravě. A víra, že trest JE náprava, je zjevně šílená. 

Hřích není omyl, protože hřích v sobě zahrnuje aroganci, 

kterou představa omylu postrádá.Hřešit by znamenalo porušovat 

realitu a ÚSPĚCH. Hřích je hlásání, že útok je skutečný a vina je 

oprávněná. Předpokládá, že Boží Syn je vinen, a tak se mu podařilo 

ztratit svou nevinnost a učinit ze sebe to, co Bůh nestvořil. Tak je 

stvoření vnímáno jako ne věčné a Boží vůle otevřená odporu a 

porážce. Hřích je "velkou iluzí", která je základem veškeré 

velkoleposti ega. Bůh sám se jím totiž mění a stává se neúplným. 

Boží Syn se může mýlit, může klamat sám sebe, může se mýlit. 
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dokonce obrátit sílu své mysli proti sobě. Nemůže však hřešit. 

Nemůže udělat nic, co by jeho realitu nějak OPRAVDU změnilo a 

co by ho učinilo skutečně vinným.To by hřích udělal, neboť takový 

je jeho účel.Přesto je to při vší divoké šílenosti, která je celé 

myšlence hříchu vlastní, NEMOŽNÉ. Neboť odplatou za hřích JE 

smrt, a jak může nesmrtelný zemřít? 

Hlavním principem šíleného náboženství ega je, že hřích není 

omyl, ale PRAVDA, a že je to NEVĚDOMOST, která klame. Čistota 

je vnímána jako arogance a přijetí sebe sama jako hříšného je vnímáno 

jako svatost. A právě tato doktrína nahrazuje skutečnost Božího 

Syna, jak ho jeho Otec stvořil a jak si přál, aby byl navěky. Je to 

pokora? Nebo je to spíše snaha vytrhnout stvoření Z pravdy a 

udržet je oddělené? 

Jakýkoli pokus o novou interpretaci hříchu jako chyby je pro 

ego vždy neospravedlnitelný. Myšlenka hříchu je pro jeho 

myšlenkový systém zcela posvátná a zcela nedosažitelná jinak než 

skrze úctu a bázeň. Je to nejposvátnější pojem v systému ega; krásný 

a mocný, zcela pravdivý a nutně chráněný všemi obrannými 

prostředky, které má ego k dispozici. Zde totiž spočívá jeho 

"nejlepší" obrana, které slouží všechny ostatní. Zde je jeho brnění, 

jeho ochrana a základní účel zvláštního vztahu v jeho výkladu. 

Dá se říci, že ego si vytvořilo svůj svět na hříchu. Jen v 

takovém světě může být všechno vzhůru nohama. To je ta zvláštní 

iluze, díky níž se mraky viny zdají být těžké a neproniknutelné. 

Pevnost, kterou se zdá mít základ tohoto světa, se nachází právě v 

tomto. Hřích totiž změnil stvoření z Ideje Boží na ideál, který chce 

ego; svět, jemuž vládne IT, tvořený těly, bezmyšlenkovitými a 

schopnými naprosté zkázy a rozkladu. Je-li to chyba, lze ji snadno 

zrušit pravdou. Každý omyl lze napravit, pokud jej necháme 

posoudit pravdu. Je-li však omylu přiznán STATUS pravdy, k 

čemu jej lze přivést? "Svatost" hříchu je udržována právě tímto 

podivným zařízením. Jako pravda je nedotknutelná a všechno je jí 

předkládáno k posouzení. Jako omyl musí být TO přivedeno k 

pravdě. Není možné mít víru v hřích, protože hřích JE bez víry, ale JE 

možné mít víru, že chyba může být napravena. 

V celé opevněné citadele ega není kámen, který by se bránil 

silněji než myšlenka, že hřích je skutečný; přirozený projev toho, 

co se děje. 
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Boží Syn se stal tím, čím je, a tím, čím JE.Pro ego to není žádná 

CHYBA. Neboť to JE jeho realita; to je "pravda", před kterou vždy 

nebude možné uniknout. To je jeho minulost, přítomnost i 

budoucnost. Nějakým způsobem se mu totiž podařilo zkazit svého 

Otce a zcela změnit Jeho mysl. Oplakávejte tedy smrt Boha, 

kterého hřích zabil! A to by bylo přání ega, o němž si ve svém 

šílenství myslí, že ho DOSAHLO. 

Nebyli byste raději, kdyby to všechno nebylo nic jiného než 

omyl, který se dá zcela napravit a z něhož se dá tak snadno 

uniknout, že celá jeho náprava je jako procházka mlhou na slunce? 

Neboť to je vše, co to je. Možná byste byli v pokušení souhlasit s 

egem, že je mnohem lepší být hříšný než chybující. přesto si dobře 

rozmyslete, než si dovolíte tuto volbu učinit. Nepřistupujte k ní 

lehkovážně, neboť to JE volba pekla, nebo nebe. 

 
NESKUTEČNOST HŘÍCHU 

Přitažlivost viny spočívá v hříchu, nikoli v chybě. Hřích se bude 

opakovat DŮSLEDKEM této přitažlivosti. Strach se může stát tak 

akutním, že hřích popře jednání, ale dokud zůstane vina přitažlivá, 

mysl bude trpět a myšlenku na hřích neopustí. Vina totiž stále volá 

a mysl ji slyší a touží po ní, čímž se stává dobrovolným zajatcem její 

chorobné přitažlivosti. Hřích je představa zla, kterou NELZE 

napravit a která bude navždy žádoucí. Jako podstatná součást toho, 

co si ego myslí, že jste, po něm budete VŽDY toužit. A jen mstitel, s 

myslí nepodobnou té vaší, by ji dokázal strachem vymýtit. 

Ego nepovažuje za možné, že by hřích skutečně vyvolával 

lásku, a ne strach, a vždycky ODPOVÍDÁ. Ego totiž přivádí hřích 

ke STRACHU a žádá trest. trest je však jen jinou formou ochrany 

viny, neboť to, co si zaslouží trest, muselo být skutečně UDĚLÁNO. 

Trest je vždy velkým ochráncem hříchu; zachází s ním s úctou a ctí 

jeho zrůdnost. Neboť to, o čem si myslíte, že je skutečné, CHCETE 

a nenecháte to odejít. Omyl naproti tomu není přitažlivý. co jasně 

vidíte jako chybu, CHCETE napravit. 

Někdy lze hřích opakovat stále dokola, se zjevně 

nepříjemnými následky, ale bez ztráty jeho přitažlivosti.A najednou 

změníte jeho status z hříchu na chybu. Nyní ho již nebudete 

opakovat; pouze se zastavíte a necháte ho odeznít, pokud vina 

nezůstane. Neboť pak 
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jen změníte formu hříchu, uznáte, že to byla chyba, ale ponecháte ji 

nenapravitelnou. To ve skutečnosti neznamená změnu vašeho 

vnímání, protože je to HŘÍCH, který vyžaduje trest, nikoli 

chyba.Duch svatý NEMŮŽE trestat hřích. Chyby uznává a všechny 

by je napravil, jak mu Bůh svěřil. Hřích však nezná a nemůže 

rozpoznat chyby, které nelze napravit. Chyba, kterou nelze 

napravit, pro Něj totiž nemá smysl. 

Chyby jsou PRO nápravu a nevyžadují nic jiného. Co 

vyžaduje trest, nesmí vyžadovat nic. Každá chyba MUSÍ být 

výzvou k lásce. Co je tedy hřích? Co jiného by to mohlo být než 

chyba, kterou byste chtěli nechat skrytou; volání o pomoc, které 

byste chtěli nechat nevyslyšené, a tudíž nevyslyšené? Časem Duch 

svatý jasně vidí, že Boží Syn může dělat chyby. V tomto ohledu 

sdílíš jeho vidění, avšak nesdílíš jeho poznání rozdílu mezi časem 

a věčností. A když je náprava dokonána, čas JE věčnost. 

Čas se podobá klesající spirále, která jako by putovala z dlouhé, 

nepřerušené linie po jiné rovině, ale nijak tuto linii nepřerušuje ani 

nenarušuje její plynulou kontinuitu.Podél spirály se zdá, jako by linie 

musela být přerušena. Přesto je na linii patrná její celistvost. Vše, co 

je vidět ze spirály, je vnímáno nesprávně, ale jakmile se přiblížíte k 

linii, uvědomíte si, že ji pád do jiné roviny vůbec neovlivnil. Přesto 

se z roviny zdá být linie přerušená. A to je jen chyba ve vnímání, 

kterou lze snadno opravit v MYSLI, ačkoli oči těla žádnou změnu 

neuvidí. oči vidí mnoho věcí, které mysl opravuje, a vy reagujete 

nikoli na iluze očí, ale na OPRAVY mysli. 

Čáru vidíte jako přerušovanou, a když se přesunete k různým 

aspektům spirály, čára vypadá jinak. Ve vaší mysli je však Ten, 

který ví, že je nepřerušená a navždy neměnná.Tento Někdo vás 

může naučit, jak se na čas dívat jinak a vidět NAD něj, ale ne, 

dokud věříte v hřích. V omylu ano, neboť ten může mysl napravit. 

Ale hřích je víra, že vaše vnímání je neměnné a že mysl musí 

přijmout jako pravdivé to, co je jí jejím prostřednictvím sděleno. 

Pokud se nepodřídí, je mysl odsouzena jako šílená. Jediná síla, 

která by mohla změnit vnímání, je tak udržována v bezmoci, 

držena tělem STRACHEM ze změněného vnímání, které by přinesl 

jeho Učitel,který je s ním zajedno. 
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Až budete v pokušení uvěřit, že hřích je skutečný, vzpomeňte si na 

toto: Pokud je hřích skutečný, pak Bůh ani vy nejste. Je-li stvoření 

rozšířením, musel se Stvořitel rozšířit a není možné, aby to, co je 

jeho součástí, bylo zcela nepodobné zbytku. Je-li hřích skutečný, 

Bůh musí být ve válce sám se sebou. Musí být rozpolcený a 

rozpolcený mezi dobrem a zlem; částečně příčetný a částečně 

šílený. Musel totiž stvořit to, co ho chce zničit, a má k tomu MOC. 

Není snazší uvěřit, že jste se spletli, než uvěřit v toto? 

Dokud věříš, že tvá realita nebo realita tvého bratra je 

ohraničena tělem, budeš věřit v hřích.Dokud věříš, že těla se 

mohou spojovat, budeš považovat vinu za přitažlivou a věřit, že 

hřích je drahocenný. Víra, že těla omezují mysl, totiž vede k 

vnímání světa, v němž se důkaz oddělenosti zdá být všude. a Bůh a 

jeho stvoření se zdají být rozděleni a svrženi. Neboť hřích by 

PROKÁZAL, že to, co Bůh stvořil svaté, nemůže proti němu 

zvítězit a nezůstane samo sebou před mocí hříchu. Hřích je vnímán 

jako MOCNĚJŠÍ než Bůh, před nímž se musí sklonit sám Bůh a 

obětovat své stvoření jeho přemožiteli. Je to pokora, nebo 

šílenství? 

Kdyby byl hřích skutečný, byl by navždy mimo naději na 

uzdravení. Existovala by totiž síla, která by přesahovala Boží vůli 

a byla by schopna vytvořit jinou vůli, která by mohla napadnout 

Jeho vůli a PŘEKONAT ji; a dát Jeho Synovi vůli odlišnou od Jeho 

vůle a SILNĚJŠÍ. A každá část roztříštěného Božího stvoření by 

měla jinou vůli, která by se stavěla proti Jeho vůli a byla by ve 

věčném protikladu k Němu i k sobě navzájem. váš svatý vztah má 

nyní za cíl dokázat, že to není možné. Nebe se na něj usmálo a víra 

v hřích byla v jeho úsměvu lásky vykořeněna. stále ji vidíte, protože 

si neuvědomujete, že její ZÁKLAD je pryč. Její zdroj byl odstraněn, 

a tak ji lze opatrovat jen krátkou chvíli, než zmizí. Zůstává jen 

zvyk ji stále HLEDAT. 

A přesto se díváš s úsměvem nebes na rtech a s požehnáním 

nebes na očích.Nebudeš to vidět dlouho. Neboť v novém vnímání 

ji mysl opraví, když se zdá být viděna, a stane se neviditelnou. A 

chyby jsou rychle rozpoznány a rychle dány k nápravě, aby byly 

uzdraveny, nikoli skryty. budete uzdraveni z hříchu a všech jeho 

pustošivých projevů v okamžiku, kdy mu nedáte moc nad sebou. A 

budete si navzájem pomáhat překonávat chyby tím, že radostně 
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osvobození od víry v hřích. 

Ve svatém okamžiku uvidíte úsměv nebes zářící na vás oba. A 

vy budete zářit jeden na druhého v radostném uznání milosti, která 

vám byla dána. Neboť hřích nezvítězí nad svazkem, na který se 

usmálo Nebe. vaše vnímání bylo uzdraveno ve svatém okamžiku, 

který vám dalo Nebe. Zapomeňte na to, co jste viděli, a pozvedněte 

oči ve víře k tomu, co TEĎ můžete vidět. překážky Nebes zmizí 

před vaším svatým zrakem, neboť vy, kteří jste byli bez zraku, jste 

dostali zrak a můžete vidět. Nedívejte se na to, co bylo odstraněno, 

ale na slávu, která byla obnovena, abyste ji mohli vidět. 

Pohlédněte na svého Vykupitele a podívejte se, co vám chce 

ukázat na sobě navzájem, a nedovolte, aby znovu povstal hřích a 

zaslepil vaše oči. Neboť hřích by vás chtěl rozdělit, ale váš 

Vykupitel by chtěl, abyste na sebe navzájem hleděli jako na sebe. 

váš vztah je nyní chrámem uzdravení; místem, kam mohou přijít 

všichni unavení a najít odpočinek. Zde je odpočinek, který čeká na 

všechny po cestě. A ten je díky vašemu vztahu všem blíže. 

Když se tento mír rozšíří z hloubi vašeho nitra, aby obsáhl celé 

Synovství a poskytl mu odpočinek, narazí na mnoho překážek. 

Některé z nich se budete snažit vnutit. Jiné budou zdánlivě 

pocházet odjinud; od vašich bratrů a z různých aspektů vnějšího 

světa. mír je však bude jemně překrývat a zcela bez překážek se 

bude rozšiřovat. Rozšíření záměru Ducha Svatého z vašeho vztahu 

k druhým, jemně je přivést dovnitř, se bude tiše rozšiřovat na 

všechny aspekty vašeho života a obklopí vás oba zářícím štěstím a 

klidným vědomím úplné ochrany. A jeho poselství lásky, bezpečí a 

svobody ponesete každému, kdo se přiblíží k vašemu chrámu, kde 

na něj čeká uzdravení. 

Nebudeš čekat, až mu to dáš, protože ho zavoláš a on ti 

odpoví, protože ve tvém volání rozpozná volání Boží. Přitáhneš ho 

k sobě a dáš mu odpočinek, jako byl dán tobě. To vše uděláte, 

avšak mír, který již leží hluboko uvnitř, se musí nejprve rozšířit a 

přelévat se přes překážky, které jste před něj postavili. To uděláte, 

protože nic, co podniknete s Duchem svatým, nezůstane 

nedokončeno. nemůžete si být skutečně jisti ničím, co vidíte mimo 

sebe, ale tímhle si být jisti MŮŽETE: Duch svatý žádá, abyste mu 

nabídli. 
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místo odpočinku, kde v Něm spočineš. On ti odpověděl a vstoupil 

do tvého vztahu. Nechtěli byste nyní Jeho laskavost opětovat a 

vstoupit s Ním do vztahu? Vždyť je to On, kdo vašemu vztahu 

nabídl dar svatosti, bez něhož by bylo navždy nemožné vážit si 

jeden druhého. 

Vděčnost, kterou mu dlužíte, žádá on, ale vy ji pro něj 

přijímáte. A když se na sebe díváte s laskavou vděčností, 

POHLEDÁVÁTE na Něj. Díváte se totiž tam, kde On JE, a ne 

mimo Něj. Nemůžete vidět Ducha Svatého, ale MŮŽETE skutečně 

vidět své bratry a světlo v nich vám ukáže vše, co potřebujete 

vidět. Až se pokoj ve vás rozšíří tak, aby zahrnoval všechny, bude 

funkce Ducha svatého zde splněna. Co je tedy třeba vidět? Až Bůh 

sám učiní poslední krok, Duch svatý shromáždí všechny vaše díky a 

vděčnost, které jste mu nabídli, a jemně je položí před svého 

Stvořitele ve jménu jeho nejsvětějšího Syna. A Otec je ve svém 

jménu přijme." Co je třeba vidět v přítomnosti Jeho vděčnosti? 

 

PŘEKÁŽKY NA CESTĚ K MÍRU 

I. Touha se jí zbavit 

První překážkou, kterou musí mír překonat, je vaše touha se ho 

zbavit. Nemůže se totiž rozšířit, pokud ho NEZACHOVÁTE.Vy jste 

středem, z něhož vyzařuje ven, aby přivolal ostatní. Jste jeho 

domovem; jeho klidným příbytkem, z něhož se jemně rozprostírá, 

ale nikdy neopouští VÁS. Kdybys z ní chtěl udělat bezdomovce, 

jak by mohla zůstat v Božím Synu? Chce-li se rozšířit po celém 

stvoření, musí začít u tebe a OD tebe se dostat ke každému, kdo 

volá, a přinést mu odpočinek tím, že se k tobě připojí. 

Proč byste chtěli mír bez domova? Co si myslíte, že musí 

vyvlastnit, aby mohl bydlet s vámi? Jaká se zdá být cena, kterou nejste 

ochotni zaplatit? Malá bariéra z písku stále stojí mezi vámi. Chtěl bys 

ji TEĎ posílit? Nežádá se po vás, abyste ji nechali být jen pro sebe. 

Kristus to po vás žádá kvůli sobě. Chtěl by přinést pokoj všem, a 

jak to může udělat JINAK než skrze vás? Nechali byste malý val 

písku, stěnu z prachu, zdánlivě malinkou překážku? 
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bariéra, stojící mezi tvými bratry a spásou? A přece právě tento malý 

zbytek útoků, které stále chováte vůči sobě navzájem, je první 

překážkou, na kterou mír ve vás narazí, když se vydává na cestu 

vpřed.Tato malá zeď nenávisti by se stále stavěla proti Boží vůli a 

omezovala ji. 

Záměr Ducha svatého ve vás spočívá v pokoji, ale vy mu stále 

nechcete dovolit, aby se k vám zcela připojil. Stále se stavíš proti 

Boží vůli, jen o kousek.A ten kousek je omezení, které bys chtěl 

klást na celek. Boží vůle je jedna, ne mnoho. Nemá žádný odpor, 

protože vedle ní žádný není. to, co byste stále chtěli zadržovat za 

svou malou bariérou a držet odděleně od sebe, se zdá být mocnější 

než vesmír, protože by to zadržovalo vesmír a jeho Stvořitele. Tato 

malá hradba by skryla záměr Nebe a udržela by jej PŘED Nebem. 

Chtěli byste odstrčit spasení od DÁRCE spasení? Takovými 

jste se stali. Pokoj od vás nemůže odejít víc než od Boha. Nebojte 

se této malé překážky. Nemůže zadržet Boží vůli. Pokoj ji přejde a 

bez překážek se k vám připojí. Spása vám nemůže být odepřena. Je 

to váš ÚČEL. NEMŮŽETE chtít mimo něj. nemáte žádný cíl mimo 

sebe, ani mimo ten, o který jste požádali Ducha Svatého, aby se s 

vámi podělil. Malá zeď se tak tiše rozpadne pod křídly pokoje! 

Vždyť mír od vás vyšle své posly do celého světa. A překážky 

před jejich příchodem odpadnou stejně snadno, jako budou 

překonány ty, které bys chtěl překonat ty. 

Překonat svět není o nic těžší než překonat svou malou zeď. V 

zázraku vašeho vztahu bez této bariéry je totiž obsažen KAŽDÝ 

zázrak. V zázracích neexistuje žádné pořadí obtížnosti, protože 

všechny jsou STEJNÉ. Každý z nich je jemným vítězstvím od 

odvolání viny k odvolání lásky. Jak se to může nepodařit, ať už je 

to podniknuto kdekoli? Vina proti tomu nemůže postavit žádné 

skutečné překážky. A vše, co se zdá, že stojí mezi vámi, musí 

odpadnout díky apelu, na který jste odpověděli. Neboť od vás, 

kteří jste odpověděli, bude volat Ten, který vám odpověděl. Jeho 

domov je ve vašem svatém vztahu. Nepokoušejte se postavit mezi 

Něj a Jeho svatý záměr, neboť ten je váš. Ale dovolte Mu, aby 

klidně rozšířil zázrak vašeho vztahu na všechny, kteří jsou v něm 

obsaženi, jak mu bylo dáno. 

V nebi je ticho, šťastné očekávání, malé zastavení radosti, 

které potvrzuje konec cesty. Neboť nebesa vědí. 
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vás dobře znáte, protože znáte nebe. Žádné iluze vám nyní nestojí v 

cestě. Nedívejte se na malou stěnu stínů.Slunce vyšlo NAD ní. Jak 

ti může stín bránit ve výhledu na slunce? Stíny už vás nemohou 

zadržet od světla, v němž iluze končí. Každý zázrak je jen koncem 

iluze. Taková byla cesta, takový byl její konec. A v cíli pravdy, 

který jsi přijal, musí skončit VŠECHNY iluze. Malé, šílené přání 

zbavit se Toho, kterého jsi pozval dovnitř, a vytlačit Ho ven MUSÍ 

vyvolat konflikt. jak se díváš na svět, toto malé přání, vykořeněné a 

bezcílně plující, může přistát a nakrátko se usadit na čemkoli, 

protože teď NEMÁ žádný cíl. Předtím, než Duch svatý vstoupil, 

aby s tebou zůstal, se zdálo, že má MOCNÝ účel; pevnou a 

neměnnou oddanost hříchu a jeho následkům. 

Nyní je bezcílná, bezcílně bloudí a nezpůsobuje nic víc než drobné 

přestávky v přitažlivosti lásky. 

Toto pírko přání, tato drobná iluze, tato mikroskopická... 

zbytek víry v hřích je to jediné, co zbylo z toho, co se kdysi zdálo 

být světem. Už není neúprosnou překážkou míru. Její nesmyslné 

bloudění způsobuje, že se její výsledky zdají být ještě 

nevyzpytatelnější a nepředvídatelnější než dříve. co však MŮŽE 

být nestabilnější než pevně organizovaný bludný systém? Jeho 

zdánlivá stabilita je jeho všudypřítomná SLEPOST, která se 

vztahuje na všechno. Proměnlivost, kterou malý zbytek vyvolává, 

pouze naznačuje jeho omezené výsledky. 

Jak mocné může být malé pírko před velkými křídly pravdy? 

Může se postavit proti letu orla nebo zabránit postupu léta? Může 

zabránit působení letního slunce na zahradu pokrytou sněhem? 

Podívejte se, jak snadno se tento malý pramínek zvedne a odnese, 

aby se nikdy nevrátil, a rozlučte se s ním s radostí, nikoli s lítostí. 

Vždyť sama o sobě není ničím a nestála za nic, když jsi měl větší 

víru v její ochranu. Nechtěli byste raději vítat letní slunce, než 

upírat pohled na mizející sněhovou vločku a třást se při vzpomínce 

na zimní chlad? 

 
PŘITAŽLIVOST VINY 

Přitažlivost viny vyvolává strach z lásky, protože láska by se na 

vinu vůbec nedívala. Přirozeností lásky je dívat se pouze na 

pravdu, neboť v ní vidí sebe samu, s níž by se spojila ve svatém 

spojení a dovršení. jako se láska musí dívat mimo strach, tak strach 
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nesmí vidět lásku. 
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Láska totiž obsahuje konec viny, stejně jako na ní závisí strach. 

Zcela přehlíží vinu a nevidí strach. Jelikož je zcela bez útoku, 

NEMŮŽE se bát. Strach přitahuje to, co láska nevidí, a každý věří, 

že to, na co se dívá ten druhý, neexistuje. Strach pohlíží na vinu s 

naprosto stejnou oddaností, s jakou láska pohlíží na sebe. A každá 

z nich má posly, které vysílá a kteří se jí vracejí se vzkazy psanými 

v jazyce, v němž byla o jejich vyslání požádána. 

Poslové lásky jsou posíláni jemně a vracejí se s poselstvím 

lásky a něhy. Poslové strachu mají přísně nařízeno hledat vinu a 

opatrovat každý kousek zla a hříchu, který najdou, pod hrozbou 

smrti nic z toho neztratí a s úctou je předloží svému pánu a vládci. 

Vnímání nemůže poslouchat dva pány, z nichž každý žádá zprávy o 

různých věcech v různých jazycích. To, čím by se živil strach, 

láska přehlíží. Co strach vyžaduje, láska ani nevidí. 

Prudká přitažlivost, kterou vina vyvolává strach, v jemném 

vnímání lásky zcela chybí. To, na co by se dívala láska, je pro 

strach bezvýznamné a zcela neviditelné. Vztahy v tomto světě jsou 

výsledkem toho, jak je svět vnímán. A to závisí na tom, která 

emoce byla povolána, aby vyslala své posly, aby se na něj podívali 

a vrátili se se zprávou o tom, co viděli. Poslové strachu jsou 

vycvičeni hrůzou a třesou se, když je jejich pán vyzývá, aby mu 

sloužili. Strach je totiž nemilosrdný i ke svým přátelům. Jeho 

poslové se provinile kradou a hladově hledají vinu, neboť je jejich 

pán drží v chladu a hladu a činí je velmi zlomyslnými, neboť jim 

dovoluje hodovat jen na tom, co mu vrátí. Jejich hladovým očím 

neunikne ani kousek viny. Při svém divokém pátrání po hříchu se 

vrhají na vše živé, co spatří, a s křikem to odnášejí svému pánovi, 

aby je sežral. 

Neposílejte tyto divoké posly do světa, aby na něm hodovali a 

kořistili z reality. Neboť vám přinesou slovo z kostí, kůže a masa. 

byli naučeni hledat zkažené a vracet se se žlábky plnými 

zkažených a shnilých věcí. Pro ně jsou takové věci krásné, protože 

se zdá, že utišují jejich divoké záchvaty hladu. Jsou totiž šílení 

bolestí ze strachu a chtěli by odvrátit trest toho, kdo je posílá ven, 

tím, že mu nabídnou. 
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co je jim drahé. 

Duch svatý vám dal posly lásky, abyste je vyslali místo těch, 

které jste vycvičili strachem.Oni vám stejně jako ti ostatní touží 

vrátit to, co je jim drahé. Pokud je vyšleš, budou vidět jen to, co je 

bezúhonné a krásné, jemné a laskavé. budou si dávat pozor, aby 

jejich pozornosti neunikl žádný malý skutek lásky, žádný nepatrný 

projev odpuštění, žádný malý závan lásky. A vrátí se se všemi 

šťastnými věcmi, které nalezli, aby se o ně s láskou podělili s vámi. 

Nebojte se JICH, nabízejí vám spásu, jsou to jejich poselství 

bezpečí, neboť vidí svět jako laskavý. 

Pokud vyšlete pouze posly, které vám dává Duch svatý, a 

nebudete chtít jiná poselství než jejich, neuvidíte už žádný strach. 

Svět se před vašima očima promění, očistí se od všech vin a jemně 

se očistí krásou. Svět neobsahuje žádný strach, který byste na něj 

neuložili. A žádný, který byste nemohli požádat posly lásky, aby z 

něj odstranili, a přesto jej uvidíte. Duch svatý vám dal své posly, 

abyste je posílali k sobě navzájem a vraceli se ke každému s tím, 

co láska vidí. Dostali je, aby nahradili hladové psy strachu, které 

jste poslali místo nich. A oni vycházejí, aby znamenali KONEC 

strachu. 

Také láska by před tebou uspořádala hostinu na stole pokrytém 

neposkvrněným ubrusem, prostřeném v tiché zahradě, kde není 

slyšet jiný zvuk než zpěv a tichý radostný šepot.Je to hostina, která 

uctívá váš svatý vztah a na níž je každý vítán jako čestný host. A 

ve svatém okamžiku se všichni společně pomodlí, když se v 

něžnosti spojí před stolem přijímání. A já se tam k vám připojím, 

jak jsem již dávno slíbil a slibuji stále. Vždyť ve vašem novém 

vztahu jsem vítán. A kde jsem vítán, tam jsem. 

Jsem přijat ve stavu milosti, což znamená, že jsi mi konečně 

odpustil. Stal jsem se totiž symbolem tvého hříchu, a tak jsem musel 

zemřít místo tebe.Pro ego hřích ZNAMENÁ smrt, a tak je vykoupení 

dosaženo vraždou. Na spasení se pohlíží jako na způsob, jímž byl 

Boží Syn zabit místo tebe. 

Přesto bych ti nabídl své tělo, ty, kterého miluji, ačkoli vím o 

jeho malosti? Nebo bych učil, že těla nás nemohou rozdělit? Moje 

nemělo větší hodnotu než tvé; nebylo lepším prostředkem pro 

sdělení spásy, ale NE jejím zdrojem. Nikdo nemůže zemřít pro 
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nikoho a smrt neodčiní hřích.Přesto můžeš ŽÍT, abys ukázal, že to 

není skutečné.Tělo se zdá být symbolem hříchu, zatímco ty věříš, 

že ti může přinést to, co chceš. Zatímco věříte, že vám může 

přinést potěšení, uvěříte také, že vám může přinést bolest. Myslet si, 

že byste mohli být spokojení a šťastní s tak malým množstvím, 

znamená ubližovat si, a omezovat štěstí, které byste měli, vyzývá k 

bolesti, aby naplnila vaši skromnou zásobu a učinila váš život 

úplným. To JE naplnění, jak ho vidí ego. Tam, kde bylo štěstí 

odstraněno, se totiž vkrádá vina a nahrazuje ho. Společenství je 

jiným druhem dovršení, které přesahuje vinu, protože je to 

přesahuje tělo. 

 
PŘEKÁŽKY NA CESTĚ K MÍRU 

II. Víra, že tělo je cenné tím, co nabízí 

Řekli jsme, že mír musí nejprve překonat překážku vaší touhy se 

ho zbavit. Tam, kde vládne přitažlivost viny, není mír CHTĚN. 

Druhou překážkou, přes kterou musí mír proudit, a která úzce 

souvisí s první, je přesvědčení, že tělo je cenné tím, co nabízí. Zde 

se totiž přitažlivost viny projevuje v těle a je v něm VIDĚNA. 

To je hodnota, o kterou si myslíte, že by vás mír připravil. To 

je to, o co se domníváte, že by vás připravil a zanechal bez 

domova. A to je to, kvůli čemu byste míru upřeli domov. Tuto 

"oběť" považujete za příliš velkou, než abyste ji podstoupili, příliš 

velkou, než abyste ji od sebe požadovali. 

Je to oběť, nebo vysvobození? Co vám tělo skutečně dalo, co 

ospravedlňuje vaši podivnou víru, že v něm spočívá spása? Copak 

nechápete, že je to víra ve smrt? Zde je ohnisko vnímání Usmíření 

jako vraždy. Zde je zdroj představy, že láska je strach. Poslové 

Ducha svatého jsou posíláni daleko za tělo a vyzývají mysl, aby se 

připojila ke svatému společenství a byla v pokoji. Takové poselství 

jsem jim předal pro vás. 

Tělo vidí jen poslové strachu, protože hledají to, co může 

trpět. Je to oběť, která se má ODSTRANIT od toho, co může trpět? 

Duch svatý nepožaduje, abys obětoval naději na potěšení těla; to 

žádnou naději na potěšení NEMÁ. Nemůže vám však přinést ani 

strach z bolesti. Bolest je jedinou "obětí", kterou Duch svatý 
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žádá, a to by chtěl odstranit. 

Mír se od tebe šíří pouze k věčnosti a vychází z věčnosti v 

tobě. Proudí napříč vším ostatním. Druhá překážka není o nic 

pevnější než první. Neboť vy se míru ani nezbavíte, ani ho 

neomezíte. Co jiného jsou tyto překážky, které bys chtěl klást mezi 

mír a jeho vycházení, než překážky, které stavíš mezi svou vůli a 

jeho uskutečnění? CHCEŠ společenství, ne hostinu strachu, CHCEŠ 

spásu, ne bolest viny. A chceš, aby tvým domovem byl tvůj Otec, 

NE malá hromádka hlíny. Ve vašem svatém vztahu je Syn vašeho 

Otce. Neztratil s ním společenství ani sám se sebou. Když jste 

souhlasili se vzájemným spojením, uznali jste, že tomu tak je. 

Nemá to žádnou cenu, ale má to ZPŮSOB, jak se od ceny osvobodit. 

Za své iluze jste draze zaplatili a nic z toho, co jste zaplatili, 

vám nepřineslo klid. Nejste snad ŠŤASTNÍ, že nebe nelze obětovat 

a že od vás nelze žádat oběti? NEEXISTUJE žádná překážka, 

kterou bys mohl klást našemu spojení, neboť ve tvém svatém 

vztahu už jsem. Společně překonáme všechny překážky, neboť 

stojíme v bráně, a ne za ní. Jak snadno se brány otevírají zevnitř, 

aby jimi prošel mír a požehnal unavenému světu! Může nám být 

zatěžko společně projít přes překážky, když jsi spojil bezmezné? 

Konec viny je ve vašich rukou, abyste ji dali. přestali byste teď 

hledat vinu jeden v druhém? 

Ať jsem pro vás symbolem konce viny a dívejte se na sebe 

navzájem tak, jako byste se dívali na mě. Odpusťte mi všechny 

hříchy, kterých se podle vás dopustil Syn Boží. A ve světle vašeho 

odpuštění si vzpomene, kým je, a zapomene na to, co nikdy 

nebylo. Prosím tě o odpuštění, neboť jsi-li vinen ty, musím být 

vinen i já. Ale jestliže jsem překonal vinu a zvítězil nad světem, 

TY jsi byl se mnou. Viděli byste ve mně symbol viny, nebo 

KONEC viny, když si uvědomíte, že to, co pro vás znamenám, 

vidíte ve SVÉM nitru? Z vašeho svatého vztahu pravda hlásá 

pravdu a láska se dívá sama na sebe. Spása plyne z hloubi domova, 

který jsi nabídl mému Otci a mně. A my jsme tam spolu, v tichém 

společenství, v němž jsou Otec a Syn spojeni. Ó, pojďte, vy věrní, 

do svatého spojení Otce a Syna ve vás! A neuchovávejte se stranou 

toho, co se vám nabízí, ve vděčnosti za 
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dává míru domov v nebi. Vyšlete do celého světa radostné 

poselství o konci viny a celý svět odpoví. Pomyslete na své štěstí, 

až vám všichni nabídnou svědectví o konci hříchu a ukáží vám, že 

jeho moc navždy zmizela. kde může být vina, když víra v hřích 

zmizela? A kde je smrt, když už není slyšet jejího velkého 

zastánce? 

Odpusť mi své iluze a zbav mě trestu za to, co jsem neudělal. 

Tak se naučíte svobodě, kterou jsem vás učil, tím, že budete učit 

svobodě jeden druhého, a tak mě propustíte. Jsem ve vašem 

svatém vztahu, a přesto byste mě chtěli uvěznit za překážkami, 

které stavíte svobodě, a přehradit mi cestu k vám. není však možné 

zadržet Toho, kdo už je. A v Něm JE možné, aby naše 

společenství, v němž jsme již spojeni, bylo ohniskem nového 

vnímání, které přinese světlo celému světu, obsaženému ve VÁS. 

 
POTĚŠENÍ A BOLEST 

Tvůj malý podíl spočívá v tom, že Duchu svatému dáš celou IDEU 

oběti.A přijmeš pokoj, který ti místo toho dal, bez omezení, která 

by brzdila jeho rozšíření a omezovala tak tvé vědomí o něm. Neboť 

to, co dává, musí být rozšířeno, pokud chceš mít jeho neomezenou 

moc a použít ji k osvobození Božího Syna. Není to to, čeho byste 

se zbavili, a když ji máte, NEMŮŽETE ji omezit. Je-li mír bez 

domova, jsi bez domova i ty a jsem bez domova i já. A Ten, který 

je naším domovem, je bez domova S námi. Je to vaše vůle? Chtěl 

bys být navždy poutníkem, který hledá mír? Vložil bys svou naději 

na mír a štěstí do toho, co MUSÍ selhat? 

Víra ve věčného je vždy oprávněná, neboť věčný je věčně 

laskavý, nekonečně trpělivý a zcela milující. Zcela vás přijme a dá 

vám pokoj. Může se však spojit pouze s tím, co je v tobě VŽDY v 

míru, nesmrtelné jako ono samo. tělo ti nemůže přinést ani mír, ani 

zmatek; ani bolest, ani radost. Je prostředkem, nikoli cílem. Nemá 

samo o sobě žádný cíl, ale pouze to, co je mu dáno. Tělo se bude 

jevit jako jakýkoli prostředek k dosažení cíle, který mu přidělíte. 

Klid i vina jsou podmínky mysli, jichž je třeba dosáhnout. A tyto 

podmínky jsou domovem emoce, která je vyvolala, a proto je 

slučitelná s 
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je. Přemýšlejte však, který z nich je kompatibilní s VÁMI. 

Zde máte možnost volby, která je zdarma. Ale všechno, co v 

ní spočívá, přijde s ní a to, co si myslíte, že jste, nemůže být nikdy 

mimo ni. Tělo je velkým zdánlivým zrádcem víry. Leží v něm 

rozčarování a zárodky bezvěrectví, ale jen tehdy, když od něj žádáte 

to, co vám nemůže dát. Může být váš omyl rozumným důvodem k 

depresi a rozčarování a k odvetnému útoku na to, o čem si myslíte, že 

vás zklamalo? Nepoužívejte svůj omyl jako ospravedlnění své 

bezvěrectví. Nezhřešili jste, ale zmýlili jste se v tom, co je věrné. 

A náprava vašeho omylu vám DÁ důvod k víře. 

Je nemožné hledat potěšení v těle a NEnajít bolest. Je 

nezbytné, abychom tento vztah pochopili, protože ego jej považuje 

za důkaz hříchu. Ve skutečnosti vůbec není trestný. Je to jen 

nevyhnutelný důsledek ztotožnění se s tělem, které je PŘÍVĚTEM k 

bolesti. Vyzývá totiž strach, aby vstoupil a stal se vaším cílem. 

Přitažlivost viny MUSÍ vstoupit spolu s ním, a cokoli strach řídí, 

aby tělo udělalo, je proto bolestivé. Bude sdílet bolest VŠECH iluzí 

a iluze potěšení bude STEJNÁ jako bolest. 

Není to nevyhnutelné? Na příkaz strachu bude tělo 

pronásledovat vinu a sloužit svému pánovi, jehož přitažlivost viny 

udržuje celou iluzi jeho existence.To je tedy přitažlivost bolesti. 

Tělo ovládané tímto vnímáním se stává služebníkem bolesti, 

poslušně ji vyhledává a poslouchá představu, že bolest je potěšení. 

Právě tato představa je základem všech těžkých investic ega do 

těla. A právě tento šílený vztah udržuje skrytý, a přesto se jím živí. 

VÁS učí, že potěšení těla je štěstí, ale SAMO sobě našeptává: "Je to 

smrt." A to je to, co vám ego říká. 

Proč by pro vás tělo mělo něco znamenat? To, z čeho je 

vyrobeno, jistě není cenné. A stejně tak je jisté, že nemá žádný cit. 

Přenáší na vás pocity, které CHCETE. Stejně jako každé 

komunikační médium i tělo přijímá a vysílá zprávy, které mu jsou 

předávány. Nemá k nim žádný cit. Veškeré pocity, jimiž jsou 

obdařeny, jsou dány odesílatelem a příjemcem. ego i Duch svatý si 

to uvědomují a oba si také uvědomují, že zde jsou odesílatel i 

příjemce SAMI. duch svatý říká 
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Ego to skrývá, protože by vás chtělo udržet v nevědomosti. Kdo by 

posílal zprávy plné nenávisti a útoků, kdyby jen pochopil, že je 

posílá SOBĚ? Kdo by obviňoval, činil vinným a odsuzoval SÁM 

SEBE? 

Poselství ega jsou vždy vysílána DÁL od vás v domnění, že za 

vaše poselství o útoku a vině bude trpět někdo jiný než vy sami. A 

i když budete trpět vy, někdo jiný bude trpět víc. Velký podvodník 

si uvědomuje, že tomu tak není, ale jako "nepřítel" míru vás 

nabádá, abyste všechna svá poselství nenávisti poslali pryč a 

osvobodili SE. a aby vás přesvědčil, že je to možné, přikazuje tělu 

hledat bolest v útoku na druhého, nazývá ji potěšením a nabízí vám 

ji jako osvobození OD útoku. 

Neslyšte jeho šílenství a nevěřte, že nemožné je pravda. 

Nezapomínejte, že ego zasvětilo tělo cíli hříchu a vkládá do něj 

veškerou svou víru, že toho lze dosáhnout. Jeho smutní učedníci 

nepřetržitě pějí chválu na tělo a slavnostně oslavují vládu ega. Nikdo, 

ale nesmí věřit, že podlehnutí přitažlivosti viny je ÚNIKEM od 

bolesti. Nikdo nesmí považovat tělo za sebe sama, bez něhož by 

zemřel, a přesto je v něm jeho smrt stejně nevyhnutelná. 

Učedníkům ega není dáno, aby si uvědomili, že sami sebe 

zasvětili smrti. Je jim nabízena svoboda, ale oni ji nepřijali, a to, co 

je nabízeno, musí být také přijato, aby to bylo skutečně dáno. 

Vždyť i Duch svatý je komunikační prostředek, který přijímá od 

Otce a nabízí svá poselství Synovi. Stejně jako ego je Duch svatý 

zároveň odesílatelem i příjemcem. Neboť to, co je skrze něj 

vysláno, se k němu VRACÍ, hledá se po cestě a nachází to, co 

hledá. Stejně tak ego nalézá smrt, kterou hledá, a vrací ji k sobě. 

 

PŘEKÁŽKY NA CESTĚ K MÍRU 

III. Přitažlivost smrti 

Vám, do jejichž zvláštního vztahu vstoupil Duch svatý, je dáno, 

abyste se osvobodili a byli osvobozeni od zasvěcení smrti. Bylo ti 

totiž nabídnuto a ty jsi ho PŘIJAL." O této zvláštní oddanosti se 

však musíš dozvědět ještě víc, neboť obsahuje třetí z překážek 
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přes kterou musí proudit mír. Nikdo nemůže zemřít, pokud si smrt 

nevybere.To, co se zdá být strachem ze smrti, je ve skutečnosti její 

PŘITAŽLIVOST. Také vina je obávaná a vzbuzuje strach. přesto by 

nemohla mít vůbec žádnou moc, ledaže by se jí zmocnili ti, kteří ji 

přitahují a vyhledávají. a tak je to i se smrtí. Stvořena egem, její 

temný stín dopadá na vše živé, protože ego je "nepřítelem" života. 

A přesto stín nemůže zabít. Co je stín pro živé? Jen projdou 

kolem a je pryč. Ale co ti, jejichž posláním NENÍ žít; černě 

zahalení "hříšníci", truchlivý chór ega, kteří se tak těžce vzdalují 

od života, vlečou své řetězy a pochodují v pomalém průvodu, který 

uctívá jejich ponurého pána, pána smrti? Dotkněte se kteréhokoli z 

nich něžnou rukou odpuštění a sledujte, jak z nich spadnou řetězy i 

s těmi vašimi. Uvidíte, jak odhazuje černý hábit, který měl na sobě 

na pohřbu, a uslyšíte, jak se směje smrti. Trestu, který by na něj 

hřích uvalil, může uniknout díky tvému odpuštění. 

To není arogance. Je to Boží vůle.Co je nemožné pro vás, 

kteří jste si zvolili Jeho vůli za svou? Co je pro vás smrt? VAŠE 

oddanost není smrtí ani jejím pánem. když jste přijali záměr Ducha 

svatého namísto ega, zřekli jste se smrti a vyměnili ji za život. 

víme, že myšlenka neopouští svůj zdroj. a smrt je výsledkem 

myšlenky, kterou nazýváme ego, stejně jistě jako život je 

výsledkem Myšlenky boží. 

 

NEPORUŠITELNÉ TĚLO 

Z ega vzešel hřích, vina a smrt, které jsou v protikladu k životu a 

nevinnosti a k vůli samotného Boha. Kde jinde se takový odpor 

může skrývat než v chorých myslích šílenců, oddaných šílenství a 

postavených proti nebeskému míru. Jedno je jisté: Bůh, který 

nestvořil ani hřích, ani smrt, si nepřeje, abyste jimi byli spoutáni. 

On nezná ani hřích, ani jeho následky. zahalené postavy v 

pohřebním průvodu nepochodují ke cti svého Stvořitele, z jehož 

vůle žijí. nenásledují ho, jsou proti němu. A co je to černě zahalené 

tělo, které chtějí pohřbít? Tělo, které ONI zasvětili smrti, symbol 

zkaženosti, oběť hříchu, nabídnutou hříchu, aby se jím živil a 

udržoval při životě; věc odsouzenou, zatracenou svým Stvořitelem 

a oplakávanou každým truchlícím 
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kdo na něj pohlíží jako na sebe.Vy, kteří věříte, že jste k tomu 

odsoudili Božího Syna, JSTE arogantní. Ale vy, kteří ho chcete 

propustit, jen ctíte vůli jeho Stvořitele. Arogance hříchu, pýcha 

viny, hrob odloučení, to vše je součástí vašeho neuznaného 

zasvěcení smrti. lesk viny, který jste na tělo vložili, by ho zabil. 

Neboť co ego miluje, to zabíjí pro svou poslušnost. Ale co ho 

neposlouchá, to zabít NEMŮŽE. 

Máš další zasvěcení, které by udrželo tělo neporušené a 

dokonalé, dokud bude užitečné pro tvůj svatý záměr. Tělo neumírá 

víc, než může cítit. Nedělá NIC. Samo o sobě není ani porušitelné, 

ani neporušitelné. Ono JE ničím. Je výsledkem nepatrné, šílené 

představy zkaženosti, kterou lze OPRAVIT. Bůh totiž na tuto 

šílenou myšlenku odpověděl svou vlastní, odpovědí, která ho 

neopustila, a proto přináší Stvořiteli vědomí každé mysli, která jeho 

odpověď slyšela a PŘIJALA. Vám, kteří jste zasvěceni 

Neporušitelnému, byla skrze vaše přijetí dána síla Zbavit se 

zkaženosti. Jak lépe vyučovat první a základní princip v kurzu o 

zázracích než tím, že vám ukážeme, že ten, který se zdá být 

nejtěžší, lze uskutečnit jako první? Tělo může sloužit pouze 

vašemu účelu. Jak se na něj budete dívat, tak se vám bude zdát. 

Smrt, kdyby byla pravdivá, by byla konečným a úplným 

přerušením komunikace. 

což je cílem ega. 

Ti, kdo se bojí smrti, nevidí, jak často a jak hlasitě ji volají a 

žádají, aby je přišla zachránit před komunikací. Smrt totiž vnímají 

jako bezpečí, velkého temného zachránce před světlem pravdy, 

odpověď na Odpověď, tlumiče Hlasu, který mluví za Boha. Ústup 

ke smrti však neznamená konec konfliktu. Teprve BOŽÍ odpověď 

je jeho koncem. překážka vaší zdánlivé lásky ke smrti, přes kterou 

musí proudit mír, se zdá být velmi velká. V ní se totiž skrývají 

všechna tajemství ega, všechna jeho podivná zařízení ke klamání, 

všechny jeho chorobné představy a podivné fantazie. Zde je 

konečný konec spojení, vítězství tvorby ega nad stvořením, 

vítězství neživota nad Životem samým. 

Pod prašným okrajem svého pokřiveného světa by ego 

položilo Božího Syna, zabitého na jeho příkaz, a ve svém rozkladu 

by dokázalo, že sám Bůh je před mocí ega bezmocný, že nedokáže 

ochránit život, který stvořil, před divokou touhou ega zabíjet. Moji 
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Děti našeho Otce, toto je SEN smrti. Není tu žádný pohřeb, žádné 

temné oltáře, žádná ponurá přikázání ani zvrácené rituály odsouzení, 

k nimž vás vede tělo. Nežádejte od TOHO propuštění. Ale 

osvoboďte ho od nemilosrdných a neúprosných příkazů, které jste 

mu uložili, a odpusťte mu, co jste mu přikázali udělat. V jeho 

povýšenosti jsi mu přikázal zemřít, neboť jen smrt MŮŽE zvítězit 

nad životem. a kdo jiný než šílenství by se mohl dívat na porážku 

Boha a považovat ji za skutečnou? 

Strach ze smrti zmizí, když jeho přitažlivost ustoupí skutečné 

přitažlivosti lásky.Konec hříchu, který se tiše uhnízdil v bezpečí 

vašeho vztahu, chráněn vaším spojením, připraven vyrůst v 

mocnou sílu pro Boha, je velmi blízko. Děťátko spásy je pečlivě 

střeženo láskou, chráněno před každou myšlenkou, která by na něj 

mohla zaútočit, a tiše se připravuje na splnění mocného úkolu, pro 

který vám bylo dáno. váš novorozený záměr je opatrován anděly, 

opatrován Duchem svatým a chráněn samotným Bohem. 

Nepotřebuje tvou ochranu, je TVŮJ. Je totiž nesmrtelný a v jeho 

nitru se skrývá konec smrti. 

Jaké nebezpečí může napadnout zcela nevinného? Co může 

napadnout nevinného? Jaký strach může vstoupit a narušit klid 

bezhříšnosti? To, co ti bylo dáno, je i ve svém dětství v plné 

komunikaci s Bohem i s tebou. Ve svých drobných ručičkách drží 

v naprostém bezpečí každý zázrak, který vykonáš, který je ti 

podáván. Zázrak života je nestárnoucí, zrozený v čase, ale živený 

ve věčnosti. Pohleďte na toto nemluvně, jemuž jste svým 

vzájemným odpuštěním dali místo k odpočinku, a spatřujte v něm 

Boží vůli. Zde je betlémské nemluvně znovuzrozené a každý, kdo 

mu poskytne útočiště, ho bude následovat ne ke kříži, ale ke 

Vzkříšení a Životu. 

Když se vám cokoli zdá být zdrojem strachu, když vás 

jakákoli situace zasáhne hrůzou, vaše tělo se zachvěje a polije ho 

studený pot strachu, pamatujte, že je to vždy z JEDNOHO důvodu; ego 

to vnímá jako symbol strachu, znamení hříchu a smrti. Pamatujte 

si tedy, že ani znamení, ani symbol si nesmíte plést se zdrojem, 

neboť musí znamenat něco JINÉHO než sebe sama. Jejich význam 

nemůže spočívat v nich, ale je třeba ho hledat v tom, co 

ZPODOBŇUJÍ. A mohou tedy znamenat všechno, nebo nic, podle 

pravdivosti či nepravdivosti myšlenky, kterou odrážejí. Tváří v tvář 
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Pamatujte na svatou přítomnost Toho, který vám byl dán jako zdroj 

soudu. Předejte Mu ji, aby soudil za vás, a řekněte: 

"Vezměte si to ode mne a podívejte se na to a posuďte to za mne. 

Ať ji nepovažuji za znamení hříchu a smrti a nepoužívám ji k ničení. 

Nauč mě, jak z něj NEudělat překážku míru, 

Nechť ji však použiješ PRO mne, abys usnadnil její příchod." 

 
PŘEKÁŽKY NA CESTĚ K MÍRU 

IV. Strach z Boha 

Co byste viděli bez strachu ze smrti? Co byste cítili a co byste si 

mysleli, kdyby vás smrt nepřitahovala? Velmi jednoduše, 

vzpomněli byste si na svého Otce. vzpomněli byste si na Stvořitele 

života, na Zdroj všeho živého, na Otce vesmíru a vesmíru vesmírů 

a všeho, co leží i mimo ně. A jak tato vzpomínka ve tvé mysli 

stoupá, musí mír ještě překonat poslední překážku, po níž je spása 

dokonána a Syn Boží zcela navrácen do zdravého rozumu. Neboť 

zde tvůj svět KONČÍ. 

Čtvrtá překážka, kterou je třeba překonat, visí před Kristovou 

tváří jako těžký závoj.Když se však Jeho tvář vynoří za ním a září 

radostí, protože je v lásce svého Otce, pokoj lehce odhrne závoj a 

běží Mu vstříc, aby se s Ním konečně spojil. Neboť tento temný 

závoj, kvůli němuž se zdá, že se tvář samotného Krista podobá 

malomocnému, a jasné paprsky Otcovy Lásky, které osvětlují Jeho 

tvář slávou, vypadají jako proudy krve, zmizí v planoucím světle 

za ním, když pomine strach ze smrti. 

Je to nejtemnější závoj, který udržuje víra ve smrt a chrání ho 

její přitažlivost. Oddanost smrti a její svrchovanosti je jen 

slavnostní slib, slib daný v tajnosti egu, že tento závoj nikdy 

neodhrne, že se k němu nepřiblíží, a dokonce ani netuší, že tam 

je.Je to tajná dohoda uzavřená s egem, že to, co leží za závojem, 

zůstane navždy zahlazeno a nezapamatováno. Zde je váš slib, že 

nikdy nedovolíte sjednocení, aby vás povolalo z odloučení; velká 

amnézie, při níž se zdá, že vzpomínka na Boha je zcela 

zapomenuta; odštěpení vašeho Já od vás; - STRACH Z BOHA, 

poslední krok ve vašem odloučení. 

Podívejte se, jak vás víra ve smrt zdánlivě "zachraňuje". Neboť 
kdyby to 
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je pryč, čeho se můžeš bát než ŽIVOTA? Právě přitažlivost smrti 

způsobuje, že se život zdá být ošklivý, krutý a tyranský. Smrti se 

nebojíte o nic víc než ega. to jsou vaši vyvolení PŘÁTELÉ. Ve 

svém tajném spojenectví s nimi jste se totiž dohodli, že nikdy 

nedopustíte, aby z vás spadl strach z Boha, abyste mohli 

pohlédnout do Kristovy tváře a připojit se k Němu v Jeho Otci. 

Každá překážka, kterou musí mír překonat, je překonána stejným 

způsobem; strach, který ji vyvolal, ustupuje lásce, která je pod 

ním, a tak strach mizí. A tak je to i s tímto: Touha zbavit se pokoje 

a vyhnat z vás Ducha svatého mizí v přítomnosti tichého poznání, 

že ho milujete. Vyvyšování těla se vzdává ve prospěch Ducha, 

kterého miluješ tak, jak bys NIKDY nemohl milovat tělo. A 

přitažlivost smrti se navždy ztrácí, když tě přitažlivost lásky 

vzrušuje a volá. Zpoza každé z překážek lásky volá sama Láska a 

každá z nich byla překonána silou přitažlivosti toho, co leží za ní. 

Zdálo se, že je váš CHTĚNÝ strach drží na místě, když jste však 

uslyšeli hlas lásky za nimi, odpověděli jste a ony zmizely. 

A teď stojíš v hrůze před tím, na co jsi přísahal, že se nikdy 

nepodíváš.Tvé oči se dívají dolů a vzpomínají na slib, který jsi dal 

svým "přátelům". "Rozkoš" hříchu, jemná přitažlivost viny, 

"svatý" voskový obraz smrti a strach z pomsty ega, které jsi 

přísahal krví neopustit, to vše se zvedá a nabádá tě, abys nezvedal 

oči. Uvědomuješ si totiž, že pokud se na to podíváš a DOVOLÍŠ, aby 

se závoj zvedl, ONI navždy zmizí. Všichni vaši "přátelé", vaši 

"ochránci" a váš "domov" zmizí. Nic z toho, co si nyní pamatujete, 

si pamatovat nebudete. 

Zdá se vám, že vás svět zcela opustí, stačí jen zvednout oči. 

Přesto se stane jediné, co se stane, že svět navždy opustíte. To je 

znovunastolení VAŠÍ vůle. Podívejte se na to s otevřenýma očima 

a už nikdy nebudete věřit, že jste vydáni na milost a nemilost 

věcem, které vás přesahují, silám, které nemůžete ovládat, a 

myšlenkám, které k vám přicházejí proti vaší vůli. JE to vaše vůle, 

abyste se na to dívali. Žádná šílená touha, žádný triviální impulz k 

opětovnému zapomenutí, žádné bodnutí strachu ani studený pot 

zdánlivé smrti se nemohou postavit proti tvé vůli. Neboť to, co tě 

přitahuje zpoza závoje, je také hluboko V tobě, neoddělené od něj 

a zcela Jedno. 



474 

19 MIMO TĚLO 
 

 

 

 

ZVEDNUTÍ ZÁVOJE 

Nezapomeňte, že jste se sem dostali SPOLEČNĚ.A jistě to nebylo 

ego, co vás sem dovedlo. Žádnou překážku na cestě k míru nelze 

překonat s JEJICH pomocí. TO neotevírá svá tajemství a 

nenabádá vás, abyste na ně nahlédli a šli za ně. TO nechce, 

abyste viděli jeho slabost a poznali, že nemá žádnou moc, aby 

vám bránilo v pravdě. průvodce, který vás sem přivedl, 

ZŮSTÁVÁ s vámi, a až pozvednete oči, budete PŘIPRAVENI 

pohlédnout na hrůzu beze strachu. Nejprve však pozvedněte oči a 

pohlédněte na sebe navzájem v nevinnosti zrozené z naprostého 

odpuštění vzájemných iluzí a očima víry, která je nevidí. 

Nikdo nemůže pohlédnout na bázeň Boží, pokud nepřijal 

Usmíření, a naučené iluze nejsou skutečné. Nikdo nemůže stát 

před touto překážkou sám, protože by se nemohl dostat tak daleko, 

kdyby vedle něj nekráčel jeho bratr. A nikdo by se na ni neodvážil 

podívat, aniž by měl v srdci úplné odpuštění svému bratrovi. 

Postůjte tu chvíli a netřeste se, budete připraveni. Spojme se ve 

svatém okamžiku zde, na tomto místě, kam vás vedl záměr DANÝ 

ve svatém okamžiku. A spojme se ve víře, že Ten, jenž nás sem 

svedl, ti nabídne nevinnost, kterou potřebuješ, a že ji přijmeš z 

lásky mé i Jeho. 

Ani na to není možné pohlížet příliš brzy. Na toto místo musí 

každý přijít, až bude připraven. Jakmile najde svého bratra, JE 

připraven." Pouhé dosažení tohoto místa však nestačí. Cesta bez 

cíle je stále bezvýznamná, a i když skončí, zdá se, že nemá smysl. 

Jak můžete VĚDĚT, že je u konce, pokud si neuvědomíte, že její 

účel JE splněn? Zde, když máte před sebou konec cesty, její účel 

VIDÍTE. A právě zde si vybíráte, zda se na něj budete dívat, nebo 

putovat dál, jen abyste se vrátili a znovu se rozhodli. 

Na pohled na Boží bázeň je třeba se připravit. Jen člověk se 

zdravým rozumem se může dívat na naprosté šílenství a 

bláznovství se soucitem a lítostí, ale ne se strachem. Neboť jen 

tehdy, když se na ní podílejí, se zdá být děsivá, a vy se na ní 

PODÍLÍTE, dokud se na sebe nedíváte s dokonalou vírou, láskou a 

něhou. Před úplným odpuštěním stále stojíte neodpuštěním. Bojíte 

se Boha PROTO, že se bojíte jeden druhého. Těm, kterým 

neodpustíte, VY 
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STRACH. A nikdo nedosáhne lásky se strachem vedle sebe. 

Tento bratr, který stojí vedle tebe, se stále zdá být cizincem. 

Neznáš ho a tvůj výklad o něm je velmi děsivý. A ty na něj stále 

útočíš, abys udržel to, co se zdá být SÁM sebou, nezraněné. Přesto 

je v jeho rukou vaše spása. Vidíš jeho šílenství, které nenávidíš, 

protože ho Sdílíš. A veškerý soucit a odpuštění, které by ho mohly 

vyléčit, ustupují strachu. Bratři, POTŘEBUJETE si navzájem 

odpustit, protože budete společně sdílet šílenství nebo nebe. A buď 

společně pozvednete oči ve víře, nebo vůbec. Vedle každého z vás 

je ten, kdo vám nabízí kalich smíření, neboť v něm je Duch svatý. 

Budete mu vyčítat jeho hříchy, nebo přijmete jeho dar pro vás? Je 

tento dárce spásy vaším přítelem, nebo nepřítelem? Vyber si, 

kterým je, a pamatuj, že od něj přijmeš podle své volby. On má v 

sobě moc odpouštět vaše hříchy, stejně jako vy jemu. Ani jeden z 

nich si ji nemůže dát sám. A přece tvůj Spasitel stojí vedle každého 

z nich. Nechte ho být tím, čím je, 

a snažte se nedělat si z lásky nepřítele. 

Pohleď na svého Přítele, Krista, který stojí vedle tebe. Jak je 

svatý a krásný! Myslel sis, že zhřešil, protože jsi na Něj hodil 

závoj hříchu, který zakrýval Jeho krásu, ale On ti stále nabízí 

odpuštění, aby se s tebou podělil o Svou svatost. Tento "nepřítel", 

tento "cizinec" ti stále nabízí spásu jako Svůj Přítel. Kristovi 

"nepřátelé", uctívači hříchu, nevědí, na koho útočí. To je váš bratr, 

ukřižovaný hříchem a čekající na vysvobození z bolesti. Nechtěl 

bys mu nabídnout odpuštění, když jedině on ho může nabídnout 

tobě? Za jeho vykoupení vám dá vaše stejně jistě, jako Bůh stvořil 

vše živé a miluje to. A dá ho skutečně, protože bude nabídnuto i 

přijato. 

Neexistuje žádná nebeská milost, kterou byste si nemohli 

navzájem nabídnout a přijmout od svého nejsvětějšího Přítele. Ať 

vám ji neodepře, neboť tím, že ji přijímáte, mu ji nabízíte. 

Vykoupení vám bylo dáno, abyste si je navzájem dávali, a tak je 

přijímali. komu odpustíte, je zadarmo, a co dáte, o to se podělíte. 

Odpusťte hříchy, o nichž si váš bratr myslí, že je spáchal, a 

všechny viny, které si myslíte, že v něm vidíte. Zde je svaté místo 

vzkříšení, na které znovu přicházíme; 

ke kterému se budeme vracet, dokud nedojde k vykoupení. 

RECEIVED.Think, kdo je tvůj bratr, než bys odsoudil 
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ho. A děkujte Bohu za to, že je svatý a že pro vás dostal dar 

svatosti. Připojte se k němu v radosti a odstraňte z jeho narušené a 

zmučené mysli všechny stopy viny. Pomoz mu zvednout těžké 

břemeno hříchu, které jsi na něj vložil a on ho přijal za své, a lehce 

a s radostným smíchem ho od něj odhoď. Netiskni mu ho jako trny 

na čelo a nepřibíjej ho k němu nevykoupeného a beznadějného. 

Dávejte si navzájem víru, neboť víra, naděje a milosrdenství 

jsou vaše. Do rukou, které dávají, se dává dar. Pohlédněte na svého 

bratra a uvidíte v něm Boží dar, který byste chtěli přijmout. Blíží 

se Velikonoce, čas vzkříšení. Darujme si navzájem vykoupení a 

PODÍLEJME se na něm, abychom ve vzkříšení povstali jako jeden 

a nerozdělili se ve smrti. Pohleďte na dar svobody, který jsem dal 

Duchu Svatému pro vás OBĚ, a buďte svobodní společně, když 

Duchu Svatému nabízíte stejný dar. A dávajíce jej, přijímejte jej od 

Něho na oplátku za to, co jste mu dali. On vede tebe i mne 

dohromady, abychom se zde na tomto svatém místě setkali a 

učinili stejné rozhodnutí. 

Osvoboď zde svého bratra, jako jsem já osvobodil tebe. Dejte 

mu stejný dar a nedívejte se na něj s žádným odsouzením. Dívej se 

na něj stejně bez viny, jako se já dívám na tebe, a přehlédni hříchy, 

o nichž si myslí, že je v sobě vidí. Nabídněte si navzájem svobodu 

a úplné osvobození od hříchu, zde v zahradě zdánlivé agónie a 

smrti. Tak společně připravíme cestu ke vzkříšení Božího Syna a 

necháme ho vstát k radostné vzpomínce na jeho Otce, který nezná 

hřích ani smrt, ale jen život věčný. 

Společně zmizíme v Přítomnosti za závojem, abychom se 

neztratili, ale NAŠLI; abychom nebyli viděni, ale ZNALI. A s 

vědomím, že nic z plánu, který Bůh stanovil pro spásu, nezůstane 

nedokončeno. To je cíl cesty, bez něhož JE cesta bezvýznamná. 

Zde je Boží pokoj, který vám Bůh věčně dává. Zde je odpočinek a 

klid, který hledáš, důvod cesty od jejího počátku. Nebe je dar, 

který si navzájem dlužíte, dluh vděčnosti, který nabízíte Božímu 

Synu jako poděkování za to, čím je a k čemu ho jeho Otec stvořil. 

Dobře si rozmyslete, jak byste se dívali na dárce tohoto daru, 

neboť jak se na něj díváte, tak se vám bude jevit i samotný dar. Jak 

se na něj budete dívat buď jako na dárce viny, nebo spásy, tak se 

bude dívat i na jeho oběť a tak ji budete přijímat. Ukřižovaní 

dávají bolest, protože jsou v 
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bolest. Ale vykoupení mají radost, protože byli uzdraveni z bolesti. 

Každý dává tak, jak přijímá, ale musí si vybrat, co bude přijímat. A 

svou volbu pozná podle toho, co dává a co se mu dostává. Ani v 

pekle, ani v nebi mu není dáno nic, co by mohlo zasahovat do jeho 

rozhodnutí. 

Došli jste tak daleko, protože tato cesta BYLA vaší volbou. A 

nikdo se nepustí do něčeho, o čem je přesvědčen, že nemá 

smysl.To, v co jsi věřil, je stále věrné a bdí nad tebou ve víře tak 

jemné, a přesto tak silné, že by tě pozvedla daleko ZA oponu a 

bezpečně umístila Božího Syna pod jistou ochranu jeho Otce. Zde 

je jediný smysl, který dává tomuto světu a dlouhé cestě tímto 

světem jakýkoli smysl. Mimo něj jsou bezvýznamné. stojíte spolu, 

stále bez přesvědčení, že MÁ smysl. je vám však dáno, abyste tento 

smysl viděli ve svém svatém Příteli a uznali, že je váš vlastní. 
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Příslib 

vzkříšení 

 
Toto je Květná neděle, oslava vítězství a přijetí pravdy. Nestrávíme 

tento svatý týden přemýšlením o tom. 

ukřižování Božího Syna, ale šťastně oslavuje jeho propuštění. 

Velikonoce jsou totiž znamením pokoje, ne bolesti. Zabitý Kristus 

nemá žádný význam. Ale VZKŘÍŠENÝ Kristus se stává symbolem 

odpuštění Božího Syna na sobě samém; znamením, že na sebe 

pohlíží jako na uzdraveného a celého. 

 
SVATÝ TÝDEN 

Tento týden začíná palmami a končí liliemi, bílým a svatým 

znamením, že Boží Syn je nevinný. Ať žádné temné znamení 

ukřižování nezasahuje mezi cestu a její cíl; mezi přijetí pravdy a 

její vyjádření. Tento týden slavíme život, ne smrt. A uctíváme 

dokonalou čistotu Božího Syna, nikoli jeho hříchy. Nabídněte si 

navzájem dar lilií, a ne trnovou korunu; dar lásky, a ne "dar" 

strachu. Stojíte vedle sebe s trním v jedné ruce a liliemi v druhé a 

nejste si jisti, co dát. Připojte se nyní ke mně a odhoďte trny a 

nabídněte lilie, které je nahradí. O letošních Velikonocích bych si 

přál, aby dar tvého odpuštění byl tebou nabídnut mně a mnou 

vrácen tobě. 
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Nemůžeme být jednotní v ukřižování a ve smrti. Ani vzkříšení 

nemůže být úplné, dokud vaše odpuštění nespočine na Kristu spolu 

s mým. Týden je krátký, a přesto je tento svatý týden symbolem 

celé cesty, kterou Boží Syn podnikl. Začal ji se znamením 

vítězství, s příslibem vzkříšení, které mu již bylo dáno. Ať 

nezabloudí do pokušení ukřižování a nezdržuje ho tam. Pomoz mu, 

aby za něj v klidu došel se světlem vlastní nevinnosti, které mu 

osvětluje cestu k vykoupení a osvobození. Nezadržuj ho trním a 

hřeby, když je jeho vykoupení tak blízko. Ale ať ho bělost tvého 

zářivého daru lilií urychlí na jeho cestě ke vzkříšení. 

Když uvidíte záblesky Kristovy tváře za závojem, když se 

podíváte mezi sněhobílé okvětní lístky lilií, které jste dostali a 

darovali, spatříte tvář toho druhého a POZNÁTE ji. Byl jsem 

cizinec a vy jste mě přijali, aniž byste věděli, kdo jsem. Přesto pro 

svůj dar lilií poznáte. Ve tvém odpuštění tomuto cizinci, který ti 

byl cizí, a přesto tvému odvěkému Příteli, spočívá jeho osvobození 

a spolu s ním i tvé vykoupení. čas Velikonoc je časem radosti, a ne 

smutku. Pohlédněte na svého vzkříšeného Přítele a oslavte jeho 

svatost spolu se mnou. Neboť Velikonoce jsou časem TVÉHO 

spasení spolu s mým. 

 

TRNY A LILIE 

Podívejte se na všechny ozdoby, které se vyrábějí k zavěšení na 

tělo, k jeho přikrytí nebo k jeho použití. Podívejte se na všechny 

zbytečnosti, které byly vyrobeny pro jeho oči. Přemýšlej o mnoha 

obětech vyrobených pro jeho potěšení a pamatuj, že všechny byly 

vyrobeny, aby se ti zdálo krásné to, co nenávidíš. Použil bys tuto 

nenáviděnou věc, abys k sobě přitáhl svého bratra a přilákal oči 

jeho těla? Uč se, ale nabídni mu trnovou korunu, aniž bys poznal, 

čím je, a snaž se jeho přijetím ospravedlnit svůj vlastní výklad její 

hodnoty. přesto ti tento dar hlásá jeho bezcennost, protože jeho přijetí 

a potěšení přiznává nedostatek hodnoty, kterou přikládá sám sobě. 

Dary se neuskutečňují prostřednictvím těl, pokud jsou 

skutečně dávány a přijímány. Těla totiž nemohou ani nabízet, ani 

přijímat, ani držet, ani brát. Pouze mysl může oceňovat a pouze 

mysl rozhoduje o tom, co by přijala a dala. A každý dar, který 

nabízí, závisí na tom, co 
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CHCE. Svůj vybraný domov si co nejpečlivěji vyzdobí a připraví 

ho na přijetí darů, které chce, tím, že je nabídne těm, kteří do jeho 

vybraného domova přijdou, nebo těm, které by do něj rádo 

přilákalo.A tam si budou vyměňovat své dary, nabízet a přijímat 

to, co jejich mysl vyhodnotí jako hodné. 

Každý dar je hodnocením příjemce i DÁRCE. Nikdo, ale vidí 

svůj vybraný domov jako oltář pro sebe. Nikdo, ale snaží se k 

němu přitáhnout ctitele toho, co na něj položil, aby byl hoden 

jejich oddanosti. A každý si na svůj oltář postavil světlo, aby 

viděli, co na něj položil, a přijali to za své. Zde je hodnota, kterou 

kladeš na svého bratra i na sebe. Zde je tvůj dar OBĚMA; tvůj 

úsudek o Božím Synu jako o tom, čím je. Nezapomínejte, že je to 

váš Spasitel, jemuž je tento dar nabízen. Nabídněte mu trní a VY 

jste ukřižováni. Nabídněte mu lilie a jste to VY, kdo se osvobozuje. 

Mám velkou potřebu lilií, protože Syn Boží mi neodpustil. A 

mohu mu nabídnout odpuštění, když mi nabízí trní? Vždyť ten, 

kdo někomu nabízí trní, je stále proti mně, a kdo je bez něj celý? 

Buďte pro mě jeho přítelem, aby mi bylo odpuštěno a abyste na 

Syna Božího hleděli jako na celistvého. Ale nejprve se podívej na 

oltář ve svém vyvoleném domě a podívej se, co jsi na něj položil, 

abys mi nabídl. Jsou-li to trny, jejichž hroty se ostře lesknou v 

krvavě rudém světle, je to tělo tvého vyvoleného domova a je to 

odloučení, které mi nabízíš. A přesto jsou trny pryč. Podívej se na 

ně teď ještě blíž a uvidíš, že tvůj oltář už není tím, čím býval. 

Díváš se ještě očima těla, ale ty vidí jen trní.Přesto jsi požádal 

o JINÝ zrak a dostal jsi ho.Ti, kdo přijímají záměr Ducha svatého 

za svůj, mají také podíl na jeho vidění. A to, co Mu umožňuje 

vidět Jeho záměr, který nyní září z každého oltáře, je i tvé, stejně 

jako Jeho. On nevidí žádné cizí lidi, pouze draze milované a 

milující přátele. Nevidí žádné trní, ale jen lilie, zářící v jemné záři 

pokoje, který ozařuje vše, na co pohlédne a co miluje. 

O letošních Velikonocích se na sebe podívejte jinýma očima.Ty 

jsi mi odpustil. A přesto nemohu použít tvůj dar lilií, když je TY 

nevidíš. Ani vy nemůžete použít to, co jsem vám dal, pokud se o to 

nepodělíte. vize Ducha svatého není žádný planý dar, žádná 

hračka, kterou by si mohl někdo pohazovat. 
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a odložil je stranou. Poslouchejte a poslouchejte pozorně a 

nemyslete si, že je to jen sen; nedbalá myšlenka na hraní nebo 

hračka, kterou byste čas od času vzali do ruky a pak odložili. Neboť 

pokud tak učiníš, bude to tak i pro tebe: 

Nyní máte vizi, která vám umožní překonat VŠECHNY iluze. 

Bylo vám dáno nevidět žádné trny, žádné cizince a žádné překážky 

na cestě k míru. Strach z Boha pro tebe nyní není ničím. kdo se 

bojí pohlédnout na iluze, když ví, že vedle něj stojí jeho Spasitel? 

Spolu s ním se tvůj pohled stal největší silou ke zničení iluzí, jakou 

ti mohl dát sám Bůh. Neboť to, co Bůh dal Duchu svatému, jste 

obdrželi vy. Syn Boží k tobě vzhlíží, aby tě vysvobodil. Vy jste 

totiž požádali o sílu, která vám byla dána, abyste pohlédli na tuto 

poslední překážku a neviděli trny ani hřeby, které by ukřižovaly 

Božího Syna a korunovaly ho králem smrti. váš vyvolený domov 

je na druhé straně, za oponou. Byl pro vás pečlivě připraven a je 

připraven vás nyní přijmout. neuvidíte ho očima těla. přesto vše, co 

potřebujete, máte. 

Tvůj domov tě volá od nepaměti a ty jsi nikdy zcela 

neslyšel.Slyšel jsi, ale nevěděl jsi, JAK hledat, ani KDE. A teď už 

to víš. V tobě to poznání leží, připravené k odhalení a osvobození 

od veškeré hrůzy, která ho skrývala. v lásce NENÍ strach. 

Velikonoční píseň je radostným refrénem Boží Syn NIKDY nebyl 

ukřižován. Pozvedněme společně oči, ne ve strachu, ale ve víře. A 

nebude v nás žádný strach, protože v našem pohledu nebudou 

žádné iluze; jen cesta k otevřeným dveřím nebe, domova, který 

sdílíme v tichosti a kde žijeme v mírnosti a pokoji, jako jeden 

celek. 

Nechtěl bys, aby tě tam vedl tvůj svatý bratr? Jeho nevinnost ti 

bude svítit na cestu, nabídne ti své vůdčí světlo a jistou ochranu a 

bude zářit ze svatého oltáře v něm, kam jsi položil lilie odpuštění. 

Ať je pro tebe Spasitelem od iluzí a pohlédni na něj novým 

pohledem, který hledí na lilie a přináší ti radost. jdeme za závoj 

strachu a navzájem si osvětlujeme cestu. svatost, která nás vede, je 

V nás, stejně jako náš domov. Tak nalezneme to, co nám bylo 

určeno, abychom nalezli skrze Toho, který nás vede. 

To je cesta do nebe a k velikonočnímu pokoji, na níž se 

připojujeme k radostnému vědomí, že Boží Syn vstal z minulosti a 

probudil se v přítomnosti. Nyní je svobodný, neomezený ve své 
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společenství se vším, co je v něm. Nyní jsou lilie jeho nevinnosti 

nedotčené vinou a dokonale chráněné před chladným chladem 

strachu i uvadající zhoubou hříchu. tvůj dar ho zachránil před trny 

a hřeby a jeho silná paže tě jimi může bezpečně provést i mimo ně. 

Kráčejte s ním nyní s radostí, neboť Spasitel z iluzí vás přišel 

přivítat a vést vás s sebou domů. 

Zde je tvůj Spasitel a Přítel, který byl skrze tvou vizi 

osvobozen od ukřižování a nyní tě může vést tam, kde by chtěl být 

ON. Neopustí tě a neopustí Spasitele od jeho bolesti. A rádi spolu 

půjdete cestou nevinnosti a budete zpívat, když spatříte otevřené 

dveře nebe a poznáte domov, který vás volá. Dejte si navzájem 

radostně svobodu a sílu, aby vás tam dovedli. A přicházejte jeden 

druhému před svatý oltář, kde na vás čeká síla a svoboda, abyste si 

navzájem nabídli a přijali jasné vědomí, které vás vede domů. 

lampa je ve vás obou zapálena jeden pro druhého. A rukama, které 

si ji navzájem daly, budete oba vedeni přes strach k lásce. 

 

HŘÍCH JAKO ÚPRAVA 

Víra v hřích je ÚPRAVA. A přizpůsobení je ZMĚNA, posun ve 

vnímání nebo přesvědčení, že to, co bylo dříve, se změnilo. Každé 

přizpůsobení je tedy zkreslením a vyzývá k obraně, aby bylo 

obhájeno proti skutečnosti. Poznání NEvyžaduje žádné přizpůsobení a 

ve skutečnosti se ztrácí, pokud se podnikne jakýkoli posun nebo 

změna. Tím se totiž ihned redukuje na pouhé vnímání; na způsob 

POHLEDU, v němž se ztrácí jistota a nastupují pochybnosti. 

Tomuto narušenému stavu NENÍ třeba se přizpůsobovat, protože 

není pravdivý. kdo se potřebuje přizpůsobovat pravdě, která k 

pochopení vyzývá pouze to, čím je? 

Jakékoli úpravy jsou z ega. Ego je totiž pevně přesvědčeno, že 

všechny vztahy ZÁVISÍ na úpravách, aby z nich udělalo to, co by 

si přálo. Přímé vztahy, v nichž nedochází k žádným zásahům, jsou 

VŽDY považovány za nebezpečné.Ego je samozvaným 

prostředníkem všech vztahů, který provádí jakékoli úpravy, jež 

považuje za nezbytné, a zasahuje mezi ty, kdo by se chtěli setkat, 

aby je oddělil a zabránil jejich spojení. Právě toto studované 

vměšování vám ztěžuje 
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poznejte svůj svatý vztah takový, jaký je. 

Svatí nezasahují do pravdy. Nebojí se jí, neboť právě v pravdě 

poznali svou svatost a radovali se z toho, co viděli. Dívali se na ni 

přímo, aniž by se snažili přizpůsobit jí nebo ona jim. A tak viděli, 

že je to V nich, aniž by se nejdříve rozhodovali, kde to MUSÍ být. 

jejich pohled pouze kladl otázku, a to, co VIDĚLI, jim na ni 

odpovědělo. VY tvoříte svět a POTOM se mu přizpůsobujete a on 

vám. Ani ve vašem vnímání není žádný rozdíl mezi vámi a jím, 

které je OBA vytvořilo. 

Přesto zůstává jednoduchá otázka, na kterou je třeba 

odpovědět. LÍBÍ se vám to, co jste vytvořili? - Svět plný vražd a 

útoků, kterým se nesměle prodíráte neustálými nebezpečími, sami 

a vystrašení, a nanejvýš doufáte, že smrt ještě chvíli počká, než vás 

dostihne a vy zmizíte? TO JSTE SI VYMYSLELI. Je to obraz toho, 

co si myslíte, že jste, jak vidíte sami sebe. Vrah JE vyděšený a ti, 

kdo zabíjejí, se bojí smrti. To všechno jsou jen děsivé myšlenky 

těch, kteří by se chtěli přizpůsobit světu, jenž se díky jejich 

přizpůsobení stal děsivým. A smutně se dívají ven z toho, co je 

smutné uvnitř, a vidí smutek TAM. 

Nepřemýšleli jste o tom, jaký je svět ve skutečnosti, jak by 

vypadal ŠŤASTNÝMA očima? Svět, který vidíte, je jen soudem o 

vás samých. Vůbec neexistuje. Přesto na něj soud vynáší rozsudek, 

ospravedlňuje ho a činí ho SKUTEČNÝM. Takový je svět, který 

vidíte; je to soud o vás samých, který jste vytvořili VY. tento chorobný 

obraz sebe sama pečlivě uchovává ego, jehož je obrazem a který 

miluje, a umisťuje ho mimo vás do světa. A tomuto světu se musíte 

přizpůsobit, dokud věříte, že tento obraz je mimo vás a má vás v moci. 

tento svět JE nemilosrdný, a kdyby byl mimo vás, měli byste se 

skutečně bát. byli jste to však vy, kdo ho UDĚLAL nemilosrdným, 

a pokud se vám nyní zdá, že se na vás nemilosrdnost dívá, lze to 

OPRAVIT. 

Kdo může ve svatém vztahu zůstat dlouho nesvatý? Svět, 

který vidí svatí, je s nimi zajedno, stejně jako svět, na který se dívá 

ego, je podobný jemu samému.Svět, který vidí svatí, je krásný, 

protože v něm vidí svou nevinnost. Neříkali mu, jaký je, 

nepřizpůsobovali ho svým příkazům. Jemně se ho vyptávali a 

šeptali: "Co jsi zač?". A ten, který bdí nad vším 
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Neberte soud světa jako odpověď na otázku "Co jsem?". 

Svět VĚŘÍ v hřích, ale víra, která ho vytvořila tak, jak ho 

vidíte vy, není mimo vás. Snažte se, aby se Boží Syn 

nepřizpůsoboval svému šílenství. JE v něm cizinec, který 

bezstarostně zabloudil do domu pravdy a který bude bloudit dál. 

Přišel bez cíle, ale nezůstane před zářivým světlem, které Duch 

svatý nabídl a vy jste ho přijali. Tam se totiž cizinec stává 

bezdomovcem a TY jsi vítán. 

Neptejte se tohoto pomíjivého cizince: "Co jsem?" Je to jediná 

věc v celém vesmíru, která to neví.Přesto se ptáš právě jeho a jeho 

odpovědi se chceš přizpůsobit.Tato jediná divoká myšlenka, 

divoká ve své aroganci, a přesto tak nepatrná a bezvýznamná, že 

nepozorovaně proklouzne vesmírem pravdy, se stane tvým 

průvodcem. K ní se obracíš, aby ses zeptal na smysl vesmíru. A té 

jediné slepé věci v celém vidoucím vesmíru pravdy se ptáš: "Jak 

mám pohlédnout na Syna Božího?" "Jak?" ptáš se. 

Ptá se někdo na to, co je zcela BEZ soudu? A pokud ano, 

VĚŘIL byste odpovědi a přizpůsobil se jí, jako by to byla pravda? 

Svět, na který se díváte, je odpovědí, kterou vám dal, a VY jste mu 

dali moc přizpůsobit svět tak, aby jeho odpověď byla pravdivá. 

ptali jste se tohoto chuchvalce šílenství na smysl vašeho nesvatého 

vztahu a přizpůsobili jste ho podle jeho šílené odpovědi. Jak moc tě 

to potěšilo? Setkali jste se s radostí, abyste požehnali Synu Božímu a 

poděkovali mu za všechno štěstí, které vám přichystal? Uznávali jste 

jeden druhého jako věčný Boží dar pro vás? Viděli jste svatost, 

která ve vás obou zářila, abyste tomu druhému požehnali? To je 

smyslem vašeho SVATÉHO vztahu. neptejte se na prostředky k 

jeho dosažení jediné věci, která by ho ještě chtěla mít nesvatým. 

Nedávejte jí moc upravovat prostředky a cíl. 

Vězni, kteří jsou po léta spoutáni těžkými řetězy, vyhladovělí 

a vyhublí, slabí a vyčerpaní, s očima tak dlouho ponořenýma do 

tmy, že si nepamatují světlo, neskáčou radostí, jakmile jsou 

osvobozeni. Chvíli jim trvá, než pochopí, co je to svoboda. tápali 

jste, ale chabě, v prachu a nacházeli jste ruku toho druhého, nejistí, 

zda ji pustit, nebo se chopit života tak, abyste se ho zmocnili. 
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dávno zapomenutá. Posilněte své sevření a pozvedněte oči ke 

svému silnému společníkovi, v němž spočívá smysl vaší svobody. 

Zdá se, že byl ukřižován vedle tebe. A přece jeho svatost zůstala 

nedotčena a dokonalá a s ním vedle sebe dnes vstoupíš do ráje a 

poznáš Boží pokoj. 

Taková je má vůle pro vás oba a pro každého z vás navzájem i 

pro sebe. Zde je jen svatost a spojení bez hranic. Neboť co jiného 

je nebe než spojení, přímé a dokonalé a bez závoje strachu na 

něm? Zde jsme jedno a hledíme s dokonalou mírností jeden na 

druhého i na sebe. Zde se všechny myšlenky na jakékoliv odloučení 

mezi námi stávají nemožnými. vy, kteří jste byli vězni v odloučení, 

jste nyní osvobozeni v ráji. A zde bych se s vámi, svými přáteli, 

svými bratry a svým Já, spojil. váš vzájemný dar mi dal jistotu, že k 

našemu spojení brzy dojde. 

Sdílejte tedy tuto víru se mnou a vězte, že je oprávněná. V 

dokonalé lásce není strach, PROTOŽE nezná hřích a musí se dívat 

na druhé jako na sebe. Když se dívá s láskou dovnitř, čeho se může 

bát BEZ ní? Nevinní vidí bezpečí a čistí v srdci vidí Boha v jeho 

Synovi a vzhlížejí k Synovi, aby je vedl k Otci. A kam jinam by 

měli jít než tam, kde chtějí být? Každý z vás nyní povede toho 

druhého k Otci tak jistě, jako Bůh stvořil svého Syna svatého a 

jako ho takového zachoval. Ve vašem bratru je světlo věčného 

Božího příslibu vaší nesmrtelnosti. Vnímejte JEHO jako 

bezhříšného a nemůže ve vás BÝT žádný strach. 

 

VSTUP DO ARCHY 

Nic vám nemůže ublížit, pokud mu k tomu nedáte sílu. Dáváte 

totiž moc, jak zákony tohoto světa vykládají dávání; jak dáváte, tak 

ZTRÁCÍTE. Na vás vůbec nezáleží, zda moc dáte. Moc pochází od 

Boha, je jím dána a znovu probuzena Duchem svatým,který ví, že 

jak dáváte, tak ZÍSKÁVÁTE. On nedává žádnou moc hříchu, a 

proto žádnou NEMÁ; ani jeho výsledkům, jak je vidí tento svět, - 

nemoci a smrti, bídě a bolesti. Tyto věci nenastaly, protože je 

Duch svatý nevidí a nedává žádnou moc jejich zdánlivému zdroji. 

Tak by vás od nich chtěl uchránit. Jelikož Duch svatý nemá iluze o 

tom, co jsi, pouze vše odevzdává Bohu,který již dal a přijal vše, co 

je pravdivé. nepravdivé. 
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Ani nepřijal, ani nedal. 

Hřích nemá místo v nebi, kam jsou jeho následky cizí a kam 

nemůže vstoupit více než jeho zdroj. A v tom spočívá vaše potřeba 

vidět svého bratra bez hříchu. V něm je nebe. Místo toho v něm 

vidíte hřích a Nebe je pro vás ztraceno. Viděj ho však takového, 

jaký je, a to, co je tvé, ti z něj zazáří. tvůj Spasitel ti dává jen lásku, 

ale co bys od něj PŘIJAL, záleží na tobě. Spočívá v tom, že 

přehlédne všechny tvé chyby, a v tom spočívá jeho VLASTNÍ spása. 

a tak je to i s tou tvou. Jde o znovuprobuzení Božích zákonů v 

myslích, které zavedly jiné zákony a daly jim moc prosazovat to, 

co Bůh nestvořil. 

VAŠE šílené zákony byly vytvořeny proto, aby zaručily, že 

budete dělat chyby, a abyste jim dali moc nad sebou tím, že jejich 

výsledky přijmete jako svou spravedlivou povinnost.Co jiného by to 

mohlo být než šílenství? A je to snad to, co byste viděli ve svém 

Spasiteli z šílenství? On je od toho osvobozen stejně jako vy a ve 

svobodě, kterou v něm vidíte, vidíte svou vlastní. Za to se 

PODĚLÍŠ. To, co Bůh dal, se řídí Jeho zákony, a pouze Jeho. Není 

ani možné, aby ti, kdo se jimi řídí, trpěli následky jiného zdroje. 

Ti, kdo si zvolí svobodu, zažijí pouze její výsledky. Jejich síla 

je od Boha a oni ji dají jen tomu, co jim Bůh dal, aby se o ni s nimi 

podělili. Nic jiného než toto se jich nemůže dotknout, neboť vidí 

jen to, že se o svou moc dělí podle Boží vůle. A tak se jejich 

svoboda upevňuje a udržuje. Je udržována přes všechna pokušení 

uvěznit a být uvězněn. Právě od těch, kdo se naučili svobodě, byste 

se měli ptát, co je to svoboda. Neptejte se vrabce, jak se vznáší 

orel, neboť ti, kdo mají malá křídla, nepřijali pro sebe moc, o niž 

by se s vámi mohli dělit. 

Bezhříšní dávají tak, jak dostali. Poznej tedy sílu bezhříšnosti 

ve svém bratrovi a sdílej s ním sílu osvobození od hříchu, kterou 

jsi mu nabídl. Každému, kdo chodí po této zemi ve zdánlivé 

samotě, je dán Spasitel, jehož zvláštním úkolem zde je osvobodit 

ho, a tak osvobodit i jeho samotného. Ve světě odloučení je každý 

určen zvlášť, ačkoli jsou všichni stejní. Avšak ti, kdo VĚDÍ, že jsou 

všichni stejní, nepotřebují spásu. A každý najde svého Spasitele, 

když je připraven pohlédnout na Kristovu tvář a vidět ho bez 

hříchu. 

Plán se vás netýká a nemusíte se o nic starat. 
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kromě té části, kterou jste se měli naučit. Neboť Ten, který zná 

zbytek, se o to postará i bez tvé pomoci. Nemyslete si však, že On 

nepotřebuje vaši část, abyste mu pomohli se zbytkem. Vždyť ve 

tvé části spočívá VŠECHNO, bez níž není žádná část úplná, ani 

celek není dokončen bez tvé části. Do archy míru vstupují dva po 

dvou, avšak počátek jiného světa jde s nimi. Každý svatý vztah 

sem musí vstoupit, aby se naučil své zvláštní funkci v plánu Ducha 

Svatého, nyní když sdílí Jeho záměr. A jak se tento záměr 

naplňuje, vzniká nový svět, do něhož nemůže vstoupit hřích a kam 

může beze strachu vstoupit Boží Syn a kde na chvíli spočine, aby 

zapomněl na vězení a připomněl si svobodu. Jak může vstoupit, 

odpočinout si a vzpomenout si, bez VÁS? Pokud tam nebudeš ty, 

není úplný. A právě tam se rozpomíná na své naplnění. 

To je účel, který vám byl dán.Nemyslete na to, že vaše 

vzájemné odpuštění slouží jen vám dvěma. Vždyť celý nový svět 

spočívá v rukou každých dvou, kteří sem vstoupí, aby si odpočinuli. a 

když odpočívají, září na ně Kristova tvář a oni se rozpomínají na 

Boží zákony, zapomínají na všechno ostatní a touží jen po tom, 

aby se Jeho zákony dokonale naplnily v nich a ve všech jejich 

bratrech. myslíte si, že až toho dosáhnete, že budete odpočívat BEZ 

nich? nemohli byste nechat jednoho z nich venku o nic víc, než 

bych já mohl nechat vás a zapomenout na část sebe. 

Možná si říkáte, jak můžete být v pokoji, když je toho ještě 

tolik, co je třeba udělat, než se vám otevře cesta k pokoji. Možná se 

vám to zdá nemožné. Zeptejte se však sami sebe, zda je možné, že by 

Bůh měl pro vaše spasení plán, který NEfunguje. Jakmile jednou 

přijmete Jeho plán jako jedinou funkci, kterou byste měli plnit, 

nebude nic jiného, co by pro vás Duch svatý nezařídil BEZ vašeho 

úsilí. 

Půjde před tebou, aby ti urovnal cestu a nenechal ti na cestě 

žádný kámen, o který bys mohl zakopnout, ani žádnou překážku, 

která by ti bránila v cestě. Nic, co potřebuješ, ti nebude odepřeno. 

Žádná zdánlivá obtíž se nerozplyne dříve, než jí dosáhnete. 

Nemusíš myslet na nic, nedbej na nic kromě jediného cíle, který 

chceš naplnit. Jak ti byl dán, tak bude i naplněn. Boží záruka 

obstojí proti všem překážkám, neboť spočívá na jistotě, a nikoli na 

náhodě. Opírá se o tebe. A co může být jistější než Boží Syn? 
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ZVĚSTOVATELÉ VĚČNOSTI 

V tomto světě se Boží Syn nejvíce přibližuje sám sobě ve svatém 

vztahu. Tam začíná nacházet jistotu, kterou v něm má jeho Otec. A 

tam nachází svou funkci obnovit Otcovy zákony v tom, co se 

drželo mimo ně, a najít to, co bylo ztraceno. Pouze v čase může 

být NĚCO ztraceno, a to NIKDY navždy. Tak se v čase postupně 

spojují části Božího Syna a s každým spojením se blíží konec času. 

Každý zázrak spojení je mocnou předzvěstí věčnosti. Nikdo, kdo má 

jediný cíl, jednotný a jistý, se nemůže bát. Nikdo, kdo s ním sdílí 

jeho záměr, s ním NEMŮŽE být zajedno. 

Každý zvěstovatel věčnosti zpívá o konci hříchu a strachu. 

Každý mluví v čase o tom, co je daleko za ním.Dva hlasy společně 

pozvednuté volají k srdcím všech a nechávají je tlouci jako jedno.A 

v tomto jediném tlukotu srdce je hlásána a přijímána jednota lásky. 

Pokoj vašemu svatému vztahu, který má moc držet pohromadě 

jednotu Božího syna. dáváte se navzájem za všechny a ve vašem 

daru se všichni radují. Nezapomínejte, kdo vám dal dary, které 

dáváte, a skrze to, že na to nezapomínáte, budete pamatovat na 

toho, kdo mu dal dary, aby je dal vám. 

Hodnotu vašeho bratra nelze přecenit. Dělá to pouze ego, ale 

to znamená jen to, že chce druhého pro sebe, a proto si ho cení 

příliš MÁLO.To, co je neocenitelné, zjevně nelze ocenit. Poznáváš 

strach, který pramení z nesmyslné snahy hodnotit to, co leží tak 

daleko za hranicí tvého úsudku, že to ani nevidíš? Nesuďte to, co 

je pro vás neviditelné, jinak to NIKDY neuvidíte, ale trpělivě 

čekejte na jeho příchod. Bude ti dáno, abys viděl hodnotu svého 

bratra, když pro něj chceš jen pokoj. A to, co pro něj chceš, také 

dostaneš. 

Jak můžete odhadnout hodnotu toho, kdo vám nabízí pokoj? 

Co bys chtěl kromě jeho nabídky? Jeho hodnota byla stanovena jeho 

Otcem a ty ji poznáš, až skrze něj přijmeš dar jeho Otce. to, co je v 

něm, bude ve tvém vděčném pohledu zářit tak jasně, že ho budeš jen 

milovat a radovat se. nenapadne tě ho soudit, neboť kdo by viděl 

Kristovu tvář a přitom trval na tom, že soud má stále smysl? Neboť 

na tom trvají ti, kdo NEvidí. vidění nebo posuzování je vaše volba, 

ale nikdy ne obojí. Tělo tvého bratra je pro tebe stejně málo 

užitečné jako pro něj. 
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se používá jen tak, jak učí Duch svatý, NEMÁ žádnou funkci, 

neboť mysl nepotřebuje tělo ke komunikaci.Zrak, který vidí tělo, 

nemá žádný užitek, který by sloužil svatému vztahu. A dokud na 

sebe takto pohlížíte, nejsou prostředky a cíl uvedeny do souladu. 

proč by mělo být zapotřebí tolika svatých okamžiků, aby se to 

uskutečnilo, když by stačil jeden? Je jen jeden. Ten malý dech 

věčnosti, který prochází časem jako zlaté světlo, je stále stejný; nic 

před ním, nic po něm. 

Na každý svatý okamžik pohlížíte jako na jiný časový bod. 

TO se nikdy nemění. Vše, co kdy obsahoval nebo bude obsahovat, 

je zde právě TEĎ. Minulost z něj nic neubírá a budoucnost už nic 

nepřidá. Tady je tedy všechno. Zde je nádhera vašeho vztahu, 

jehož prostředky a cíle jsou v dokonalé harmonii VŽDY. Zde je 

dokonalá víra, kterou si jednoho dne vzájemně nabídnete VŽDY. A 

zde je bezmezné odpuštění, které si vzájemně poskytnete, již 

DÁVNO dané; Kristova tvář, na kterou ještě pohlédnete, již DÁVNO 

spatřená. 

Dokážete ohodnotit dárce takového daru? Vyměnili byste 

tento dárek za jiný? Tento dar vám vrací do paměti Boží zákony. A 

už jen tím, že si je připomínáte, MUSÍTE zapomenout na zákony, 

které vás držely v zajetí bolesti a smrti. To není dar, který ti nabízí 

tělo tvého bratra. Závoj, který tento dar skrývá, skrývá i jeho. On 

JE tím darem, a přesto o tom neví. A ty už vůbec ne. A přesto 

věřte, že Ten, který vidí dar ve vás obou, ho nabídne a přijme za vás 

oba. A skrze Jeho zrak jej uvidíte a skrze Jeho pochopení jej 

poznáte a budete milovat jako svůj vlastní. 

Utěšujte se a vnímejte, jak nad vámi Duch svatý bdí v lásce a 

dokonalé důvěře v to, co vidí. On zná Božího Syna a sdílí Otcovu 

jistotu, že vesmír spočívá v jeho laskavých rukou v bezpečí a 

pokoji. Zamysleme se nyní nad tím, co se musí naučit, aby sdílel 

Otcovu důvěru v něj. Co je zač, že mu Stvořitel vesmíru nabízí a 

ví, že spočívá v bezpečí? Nedívá se na sebe tak, jak ho zná jeho 

Otec. A přece není možné, aby Boží důvěra byla nemístná. 

 

CHRÁM DUCHA SVATÉHO 

Význam Božího Syna spočívá výhradně v jeho vztahu k Bohu. 
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svého Stvořitele. Kdyby to bylo jinde, spočívalo by to na náhodě, 

ale nic jiného neexistuje. A to je zcela láskyplné a navždy." Přesto 

si Boží Syn vymyslel nesvatý vztah mezi ním a jeho Otcem. Jeho 

skutečný vztah je vztahem dokonalé jednoty a nepřerušené 

kontinuity. Ten, který stvořil, je částečný, sebestředný, rozbitý na 

kousky a plný strachu. Ten, který stvořil jeho Otec, je zcela 

sebezahrnující a sebeprosazující. Ta, kterou stvořil on, je zcela 

sebedestruktivní a sebeomezující. 

Nic nemůže ukázat tento kontrast lépe než zkušenost svatého 

a nesvatého vztahu.První je založen na lásce a spočívá na ní klidně 

a nerušeně. Tělo do něj nezasahuje. každý vztah, do kterého 

vstupuje tělo, není založen na lásce, ale na modlářství. Láska si 

přeje být poznána, zcela pochopena a sdílena. Nemá žádná 

tajemství; nic, co by oddělovala a skrývala. Kráčí ve slunečním 

světle, s otevřenýma očima a klidem, v usměvavém přijetí a v 

upřímnosti tak prosté a zřejmé, že ji nelze nepochopit. Ale modly 

se nesdílejí. 

Idoly přijímají, ale nikdy se nevracejí. Mohou být milovány, 

ale nemohou milovat.Nerozumějí tomu, co se jim nabízí, a 

jakýkoli vztah, do něhož vstupují, ztrácí smysl. Žijí ve skrytosti, 

nenávidí sluneční světlo a jsou šťastní v temnotě těla, kde se 

mohou skrývat a spolu s nimi se skrývají i jejich tajemství. A 

nemají ŽÁDNÉ vztahy, protože nikdo jiný tam není vítán. Na 

nikoho se neusmívají a ty, kdo se na ně usmívají, nevidí. 

Láska nemá temné chrámy, kde jsou tajemství skrytá před 

sluncem. Nehledá moc, ale vztahy.Tělo je zbraň, kterou si ego 

vybralo k hledání moci PROSTŘEDNICTVÍM vztahů. A jeho vztahy 

MUSÍ být nesvaté, protože to, co jsou, ani nevidí. Chce je pouze 

pro oběti, z nichž se daří jeho modlám. zbytek pouze odhazuje, 

protože vše, co by mohlo nabídnout, považuje za bezcenné. 

Bezdomovec ego hledá tolik těl, kolik jich jen může shromáždit, 

aby do nich umístilo své modly a zřídilo je tak jako chrámy pro 

sebe. 

Chrám Ducha svatého není tělo, ale vztah. Tělo je izolovaná 

skvrna temnoty; skrytá tajná místnost, malé místo nesmyslného 

tajemství, nesmyslná ohrada pečlivě chráněná, ale nic neskrývající. 

Zde nesvatý vztah uniká realitě a 
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hledá drobky, aby se udržel při životě. Sem by táhla své bratry a 

držela je zde ve své modloslužbě. Zde je "v bezpečí", neboť sem 

láska nemůže vstoupit. duch svatý nestaví své chrámy tam, kde 

láska nikdy nemůže být. Vybral by si Ten, který vidí Kristovu tvář, 

za svůj domov jediné místo v celém vesmíru, kde NEMŮŽE být 

viděn? 

Tělo NEMŮŽE být chrámem Ducha svatého a NIKDY nebude 

sídlem lásky. Je to sídlo modloslužebníka a odsouzení lásky. Zde 

se totiž láska stává bázlivou a naděje opuštěnou. Dokonce i modly, 

které jsou zde uctívány, jsou zahaleny tajemstvím a drženy stranou 

od těch, kdo je uctívají. Toto je chrám zasvěcený žádným vztahům 

a žádnému návratu. Zde je "tajemství" odloučení vnímáno s úctou 

a chováno v úctě. To, co by Bůh chtěl, aby NEbylo, je zde před ním 

drženo "v bezpečí". Vy si však neuvědomujete, že to, čeho se ve 

svém bratrovi bojíte a co byste v něm nechtěli vidět, je to, co vám 

způsobuje, že se vám Bůh zdá děsivý a uchovávaný neznámý. 

Modláři se budou vždycky bát lásky, protože nic je 

neohrožuje tak silně jako přiblížení lásky. Ať se k nim láska 

přiblíží a přehlédne tělo, což jistě udělá, a oni ustoupí ve strachu a 

pocítí, jak se zdánlivě pevný základ jejich chrámu začíná otřásat a 

povolovat. Bratři, třeste se s nimi, ale to, čeho se bojíte, je jen 

předzvěstí úniku. Toto místo temnoty není vaším domovem. Váš 

chrám není ohrožen. Už nejste modláři. Záměr Ducha svatého 

spočívá bezpečně ve vašem vztahu, a ne ve vašich tělech. UŠLI jste 

tělu. tam, kde jste vy, nemůže tělo vstoupit, neboť Duch svatý tam 

postavil SVŮJ chrám. 

Ve vztazích není žádný řád. Buď jsou, nebo nejsou. Nesvatý 

vztah není ŽÁDNÝ vztah. Je to stav izolace, který se zdá být tím, 

čím není. Nic víc než to. V okamžiku, kdy se zdálo, že je možné 

uskutečnit šílený nápad učinit svůj vztah s Bohem nesvatým, 

všechny vaše vztahy ztratily smysl. V tomto nesvatém okamžiku 

se zrodil čas a těla, která byla stvořena, aby v sobě ukrývala 

šílenou myšlenku a dávala jí iluzi skutečnosti. A tak se zdálo, že 

má domov, který se na chvíli udržel v čase, a zmizel. Neboť co by 

mohlo tuto šílenou myšlenku proti realitě, ALE na okamžik, 

ubytovat? 

Idoly MUSÍ zmizet a nezanechat po sobě žádnou stopu. Nesvatý 

okamžik jejich zdánlivé moci je křehký jako sněhová vločka, ale... 
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bez její krásy. Je toto náhrada, kterou CHCEŠ za věčné požehnání 

svatého okamžiku a jeho neomezené dobrodiní? Je zlovolnost 

nesvatého vztahu, tak zdánlivě mocná a tak trpce nepochopená a 

tak investovaná do falešné přitažlivosti, vaší předností před svatým 

okamžikem, který vám nabízí mír a porozumění? Pak odložte tělo 

a klidně ho překonejte, povstaňte a přijměte to, co OPRAVDU 

chcete. A z jeho svatého chrámu se neohlížejte na to, z čeho jste se 

probudili. Neboť žádné iluze NEMOHOU přitahovat mysl, která je 

překročila a nechala daleko za sebou. 

Svatý vztah odráží skutečný vztah, který má Boží Syn se 

svým Otcem ve skutečnosti.Duch svatý v něm spočívá v jistotě, že 

bude trvat navěky. Její pevný základ je věčně podepřen pravdou a 

láska ji prozařuje něžným úsměvem a něžným požehnáním, které 

nabízí svým vlastním. Zde je nesvatý okamžik s radostí vyměněn 

za svatý okamžik bezpečného návratu. Zde je jemně otevřená cesta 

k pravým vztahům, kterou společně kráčíte, vděčně opouštíte tělo 

a odpočíváte ve Věčné náruči. Náruč lásky je otevřená, aby vás 

přijala a navždy vám dala pokoj. 

Tělo je modlou ega, vírou v hřích, která se stává tělem a 

promítá se navenek. To vytváří kolem mysli něco, co se zdá být 

hradbou z masa, která ji drží v zajetí na malém místě v prostoru a 

čase, v zajetí smrti, a je jí dán jen okamžik, kdy může vzdychat, 

truchlit a zemřít na počest svého pána. A tento nesvatý okamžik se 

zdá být životem; okamžikem zoufalství, malým ostrůvkem 

suchého písku, zbaveným vody a nejistě usazeným v zapomnění. 

Zde se Syn Boží krátce zastaví, aby obětoval svou oddanost modlám 

smrti, a pak odejde dál. A zde je více mrtvý než živý, ale také zde se 

znovu rozhoduje mezi modloslužbou a láskou. 

Zde je mu dáno na výběr, zda stráví tento okamžik vzdáváním 

holdu tělu, nebo se od něj nechá osvobodit. Zde může přijmout 

svatý okamžik, který je mu nabízen místo toho nesvatého, který si 

vybral předtím. A zde se může naučit, že vztahy jsou jeho SPÁSA, 

a ne jeho záhuba. vy, kteří se to učíte, se možná stále bojíte, ale 

nejste znehybněni. svatý okamžik má pro vás nyní větší hodnotu 

než jeho nesvatý zdánlivý protějšek a vy máte. 
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se naučil, že opravdu CHCEš jen jedno. Teď není čas na smutek. 

Možná zmatek, ale těžko sklíčenost. 

Máte SKUTEČNÝ vztah, který má smysl. Je podobný vašemu 

skutečnému vztahu s Bohem, jako jsou si podobné stejné věci. 

Modlářství je minulost a nemá smysl. Možná se ještě trochu bojíte 

jeden druhého, možná u vás zůstává stín strachu z Boha, ale co je 

to pro ty, kterým byl dán jediný skutečný vztah NAD tělem? Může 

jim být dlouho bráněno pohlédnout do Kristovy tváře? A mohou 

dlouho zadržovat vzpomínku na svůj vztah s Otcem před sebou 

samými a uchovávat vzpomínku na jeho lásku mimo své vědomí? 

 
SOULAD PROSTŘEDKŮ A CÍLŮ 

Mnoho jsme toho řekli o rozdílech mezi prostředky a cíli a o tom, 

že je třeba je uvést do souladu, aby vám váš svatý vztah mohl 

přinášet jen radost. Řekli jsme však také, že prostředky k dosažení 

cíle Ducha Svatého budou pocházet ze stejného zdroje jako jeho 

cíl. Protože je tento kurz tak jednoduchý a přímý, není v něm nic, 

co by nebylo důsledné. Zdánlivé nesrovnalosti nebo části, které 

vám připadají obtížnější než jiné, jsou pouze náznaky oblastí, kde se 

prostředky a cíl stále rozcházejí. a to vyvolává velké nepohodlí. 

nemusí tomu tak být. tento kurz od vás téměř nic nevyžaduje. Je 

nemožné si představit kurz, který by toho požadoval tak málo nebo 

mohl nabídnout více. 

Období nepohodlí, které následuje po náhlé změně vztahu od 

hříchu ke svatosti, by už mělo být téměř za námi. V míře, v jaké ho 

stále prožíváte, odmítáte přenechat prostředky tomu, kdo změnil 

cíl. Uznáváte, že chcete cíl. Nejste však ochotni přijmout také 

prostředky? Pokud ne, přiznejme si, že jsi nedůsledný. cíl se 

DOSAHUJE prostředky, a pokud chceš cíl, MUSÍŠ být ochoten chtít 

i prostředky. Jak může být někdo upřímný a říci: "Tohle chci nade 

vše, a přesto se nechci naučit prostředky, abych toho dosáhl?" Jak 

to, že se nechcete naučit prostředky? 

K dosažení cíle žádá Duch svatý opravdu málo. O nic víc 

nežádá, aby dal také prostředky. Prostředky jsou až na druhém 

místě za cílem. A když váháte, je to proto, že vás děsí CÍL, a ne 

prostředky. Pamatujte na to, protože jinak se dopustíte chyby, když 

se budete domnívat, že prostředky jsou obtížné. Jak by však mohly 

být 
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obtížné, pokud jsou vám pouze DÁVÁNY? Zaručují cíl a jsou s ním 

v naprostém souladu. Než se na ně podíváme trochu blíže, 

uvědomte si, že pokud si myslíte, že jsou nemožné, vaše chtění 

CÍLE bylo otřeseno. Je-li totiž možné dosáhnout cíle, musí být 

možné i prostředky k jeho dosažení. 

JE nemožné vidět svého bratra jako bezhříšného, a přesto na 

něj pohlížet jako na tělo. Není to v dokonalém souladu s cílem 

svatosti? Vždyť svatost je pouze výsledkem toho, že necháme 

odstranit následky hříchu, takže se pozná to, co bylo vždy pravdivé. 

vidět bezhříšné TĚLO je nemožné, neboť svatost je pozitivní a tělo je 

pouze neutrální. Není hříšné, ale není ani bezhříšné. Jako nic, 

kterým je, nemůže být tělo smysluplně vybaveno atributy Krista 

NEBO ega. Obojí musí být omyl, protože obojí by vkládalo 

atributy tam, kde být nemohou. A obojí musí být pro účely pravdy 

zrušeno. 

Tělo JE prostředkem, kterým se ego snaží, aby se nesvatý 

vztah zdál být skutečný. Nesvatý okamžik JE čas těl. CÍLEM je zde 

však hřích. Nelze ho dosáhnout, ALE v iluzi, a tak je iluze bratra 

jako těla zcela v souladu s účelem nesvatosti. Kvůli této shodě 

zůstávají prostředky nezpochybňovány, zatímco cíl je opatrován. 

zrak se přizpůsobuje přání, neboť zrak je vždy druhotný vůči touze. 

A pokud vidíš tělo, zvolil sis úsudek, a ne vidění. Neboť vidění, 

stejně jako vztahy, nemá žádný řád. buď vidíte, nebo nevidíte. 

Kdo vidí tělo bratra, vynesl nad ním rozsudek a nevidí ho. Ve 

skutečnosti ho nevidí jako hříšného, nevidí ho vůbec. V temnotě 

hříchu je neviditelný. V temnotě si ho lze jen představit a právě 

zde iluze, které si o něm děláte, nedrží krok s jeho skutečností. Zde 

jsou iluze a skutečnost drženy odděleně. Zde jsou iluze nikdy 

nepřivedeny k pravdě a vždy jsou před ní skryty. A zde, v temnotě, 

je realita vašeho bratra představována jako tělo, v nesvatých 

vztazích s jinými těly, sloužící věci hříchu okamžik před svou 

smrtí. 

Mezi touto marnou představou a vizí je skutečně rozdíl.Rozdíl 

není v nich, ale v jejich účelu. Obojí jsou jen prostředky, z nichž 

každý odpovídá účelu, k němuž je použit. Ani jeden z nich nemůže 

sloužit účelu druhého, neboť každý z nich je volbou. 
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účelu, který je jejím jménem používán. Ani jeden z nich nemá smysl 

bez cíle, k němuž byl určen, ani se nehodnotí jako samostatná věc 

odděleně od záměru.Prostředky se zdají být skutečné, protože se 

hodnotí CÍL. A posuzování nemá žádnou hodnotu, pokud cíl není 

hříchem. 

Na tělo se nelze dívat jinak než skrze soud.Vidět tělo je 

znamením, že vám chybí vize a že jste odmítli prostředky, které 

vám Duch svatý nabízí, abyste sloužili JEHO záměru. Jak může 

svatý vztah dosáhnout svého účelu prostřednictvím hříchu? 

Posuzování jste se naučili sami; vidění se učíte od Toho, který 

chce vaše učení ZRUŠIT. Jeho vidění nemůže vidět tělo, protože se 

nemůže dívat na hřích. a tak tě přivádí ke skutečnosti. tvůj svatý bratr, 

jehož vidění je tvým vysvobozením, není iluzí. snaž se ho vidět ne v 

temnotě, protože tam se tvé představy o něm BUDOU zdát 

skutečné. Zavřel jsi oči, abys ho zavřel. Takový byl tvůj záměr, a 

dokud se zdá, že tento záměr má nějaký smysl, prostředky k jeho 

dosažení budou vyhodnoceny jako hodné vidění, a tak neuvidíš. 

Vaše otázka by neměla znít: "Jak mohu vidět svého bratra bez 

těla?" Ptejte se pouze: "Opravdu ho chci vidět bez hříchu?". A když se 

ptáš, nezapomeň, že jeho bezhříšnost je TVÝM únikem před 

strachem. Spasení je cílem Ducha svatého, prostředkem je vidění. 

Neboť to, na co se vidoucí dívají, JE bezhříšné. Nikdo, kdo miluje, 

nemůže soudit, a to, co vidí, je bez odsouzení. A to, co vidí, 

nestvořil, neboť mu bylo dáno vidět, stejně jako vidění, které mu 

vidění umožnilo. 

 

VIZE BEZHŘÍŠNOSTI 

Vidění k vám přijde nejprve v záblescích, ale ty budou stačit, aby 

vám ukázaly, co je dáno vám, kteří vidíte svého bratra bez 

hříchu.Pravda je vám navrácena skrze vaši touhu, stejně jako vám 

byla ztracena skrze vaši touhu po něčem jiném. Otevřete svaté 

místo, které jste uzavřeli tím, že jste si cenili "něčeho jiného", a to, 

co nikdy nebylo ztraceno, se nenápadně vrátí. Bylo to pro vás 

zachráněno. Vize by nebyla nutná, kdyby nedošlo k odsouzení. 

Touha nyní celou svou zkázu, a to pro vás. 

Nechcete znát svou vlastní identitu? Nevyměnili byste s radostí 

své pochybnosti za jistotu? Nechtěli byste se ochotně zbavit trápení a 

znovu se naučit radosti? Váš svatý vztah nabízí 



20 PŘÍSLIB VZKŘÍŠENÍ 

496 

 

 

 

 

to vše vám. Jak vám bylo dáno, takové budou i jeho účinky. A jako 

její svatý účel nebyl stvořen vámi, tak ani prostředky, jimiž je její 

šťastný konec váš, nejsou od vás. Raduj se z toho, co je tvé, ale na 

požádání, a nemysli si, že potřebuješ vytvářet prostředky nebo cíl. 

To vše je dáno tobě, kdo bys chtěl vidět svého bratra bez hříchu. 

To vše je dáno a čeká na tvé přání, ale abys to přijal. vidění je 

zdarma dáno těm, kdo žádají, aby viděli. 

Bezhříšnost tvého bratra je ti dána v zářivém světle, abys na ni 

mohl pohlížet pohledem Ducha svatého a radovat se z ní spolu s 

ním. Pokoj totiž přijde ke všem, kdo o něj žádají s opravdovou 

touhou a upřímností záměru, sdílenou s Duchem svatým a zajedno 

s Ním v tom, co je spása. Buďte tedy ochotni vidět svého bratra 

bez hříchu, aby Kristus mohl povstat před vaším zrakem a dát vám 

radost. A nepřikládejte žádnou hodnotu tělu svého bratra, které ho 

drží v iluzích o tom, čím je. Je to JEHO touha vidět jeho 

bezhříšnost, stejně jako je to touha TVOJE. A žehnejte Božímu 

Synu ve vašem vztahu, aniţ byste v něm viděli to, co jste z něj 

udělali. 

Duch svatý zaručuje, že to, co vám Bůh chtěl a dal, bude 

vaše.To je nyní vaším cílem a vize, která ho činí vaším, je 

připravena být vám dána.Máte vizi, která každému umožňuje vidět 

tělo ne. A když se budete dívat jeden na druhého, uvidíte oltář 

svému Otci, svatý jako nebe, zářící zářivou čistotou a třpytící se 

zářivými liliemi, které jste na něj položili. čeho si můžete vážit 

více než toho? Proč si myslíte, že tělo je lepším domovem, 

bezpečnějším útočištěm pro Božího Syna? Proč se raději díváš na 

něj než na pravdu? Jak je možné, že stroj zkázy má přednost a je 

vybrán, aby nahradil svatý domov, který nabízí Duch svatý a kde s 

tebou bude přebývat? 

Tělo je znakem slabosti, zranitelnosti a ztráty moci. Může vám 

takový zachránce POMOCI? Obrátili byste se ve své nouzi a 

potřebě pomoci na bezmocného? Je žalostně malý dokonalou 

volbou, na kterou se můžete obrátit s prosbou o sílu? Zdá se, že 

odsouzení VÁS činí slabým, přesto jste to právě VY, kdo potřebuje 

jeho sílu. Neexistuje žádný problém, žádná událost či situace, 

žádná peripetie, kterou by vize nevyřešila. Všechno je vykoupeno, 

když se na něj pohlíží s vizí. Není to totiž VÁŠ zrak a přináší s 

sebou zákony milované Tím, jehož zrakem je. 
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Všechno, na co se díváte s vizí, jemně zapadá na své místo, 
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podle zákonů, které do ní vnáší Jeho klidný a jistý pohled.Konec 

všeho, na co se dívá, je vždy jistý. Neboť to bude odpovídat Jeho 

záměru, viděno v neupravené podobě a dokonale uzpůsobeno k 

jeho naplnění. Ničivost se stává blahodárnou a hřích se pod Jeho 

laskavým pohledem mění v požehnání. Co mohou vnímat oči těla s 

mocí SPRÁVY? Jeho oči se PŘIZPŮSOBUJÍ hříchu, nedokážou ho 

přehlédnout v žádné podobě a vidí ho všude a ve všem. Podívejte se 

jeho očima a vše před vámi bude stát odsouzeno. Vše, co by vás 

mohlo zachránit, nikdy neuvidíte. Váš svatý vztah, zdroj vaší 

spásy, bude zbaven smyslu a jeho nejsvětější záměr bude zbaven 

prostředků k jeho uskutečnění. 

Soud je jen hračka, rozmar, nesmyslný prostředek, jak si ve 

své představivosti zahrát planou hru na smrt. Ale vize vše 

napravuje a jemně uvádí do laskavého područí nebeských zákonů. 

Co kdybys poznal, že tento svět je halucinace? Co kdybys 

skutečně pochopil, že sis ho vymyslel? Co kdyby sis uvědomil, že 

ti, kdo v něm zdánlivě chodí, hřeší a umírají, útočí, vraždí a ničí se, 

jsou zcela neskuteční? Mohli byste mít víru v to, co vidíte, 

kdybyste to PŘIJALI? A viděli byste to? 

Halucinace zmizí, když si uvědomíme, co jsou.To je léčba a 

lék. Nevěřte jim a zmizí. A jediné, co musíte udělat, je uznat, že 

jste to udělali VY. Jakmile přijmete tuto prostou skutečnost a 

vezmete na sebe moc, kterou jste jim dali, JSTE od nich 

osvobozeni. Jedno je jisté; halucinace slouží určitému účelu, a 

když tento účel přestanou plnit, zmizí. Proto otázka nikdy nezní, 

zda je chcete, ale vždy: Chcete účel, kterému slouží? Zdá se, že 

tento svět má mnoho účelů, každý jiný a s jinými hodnotami. 

Přesto jsou všechny stejné. Opět zde není žádný řád, ale zdánlivá 

hierarchie hodnot. 

Možné jsou pouze dva účely. Jedním z nich je hřích, druhým 

svatost. Nic není mezi tím a to, který si vyberete, určuje, co 

uvidíte. Neboť to, co vidíte, je pouze způsob, jakým se rozhodnete 

dosáhnout svého cíle. K naplnění cíle šílenství slouží halucinace, 

které jsou prostředkem, jímž se vnější svět, promítnutý zevnitř, 

přizpůsobuje hříchu a zdánlivě svědčí o jeho skutečnosti. Stále 

platí, že nic není mimo. Přesto se na nic vytvářejí VŠECHNY 

projekce. Neboť je to 
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projekce, která dává "ničemu" veškerý význam, který má. 

Co nemá smysl, nemůže být vnímáno. A smysl vždy hledá 

sám sebe uvnitř, aby se našel, a teprve potom hledá venku. Veškerý 

smysl, který přisuzujete světu venku, tak musí odrážet pohled, 

který jste viděli uvnitř; nebo lépe řečeno, pokud jste vůbec viděli, 

nebo jen posuzovali proti. vize je prostředkem, kterým Duch svatý 

převádí vaše noční můry na šťastné sny; vaše divoké halucinace, 

které vám ukazují všechny děsivé následky imaginárního hříchu, 

na klidné a uklidňující pohledy, kterými by je nahradil. Na tyto 

jemné pohledy a zvuky se díváte s radostí a nasloucháte jim s 

radostí. jsou Jeho náhradou za všechny děsivé pohledy a křičící 

zvuky, které vám do vašeho zděšeného vědomí přinesl záměr ega. 

odstupují od hříchu a připomínají vám, že to není realita, co vás 

děsí, a že chyby, kterých jste se dopustili, lze napravit. 

Když jsi pohlédl na to, co se ti zdálo děsivé, a viděl jsi, jak se 

to mění v pohledy plné krásy a míru; když jsi pohlédl na scény 

násilí a smrti a viděl jsi, jak se mění v klidné pohledy na zahrady pod 

širým nebem, vedle nichž šťastně teče čistá, životodárná voda v 

tančících potůčcích, které nikdy neumdlévají; kdo tě musí 

přesvědčovat, abys přijal dar vidění? A kdo by po vizi mohl 

odmítnout to, co MUSÍ přijít po ní? Přemýšlej jen okamžik o tom, 

že můžeš spatřit svatost, kterou Bůh daroval svému Synovi, a nikdy si 

nemusíš myslet, že bys měl vidět ještě něco jiného. 
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Vnitřní obraz 

 
Projekce vytváří vnímání.Svět, který vidíte, je takový, jaký jste mu 

dali, nic víc. Ale i když není víc než to, není méně. proto je pro vás 

důležitý. Je svědkem stavu vaší mysli, vnějším obrazem vnitřního 

stavu. jak člověk myslí, tak vnímá. proto se nesnažte změnit svět, 

ale chtějte změnit svou mysl O světě. Vnímání je VÝSLEDEK, 

ne příčinou. A proto je pořadí obtížnosti zázraků nesmyslné. Vše, 

na co se pohlíží zrakem, je uzdraveno a svaté. Nic vnímaného bez 

něj nic neznamená. a kde není smysl, tam je chaos. 

Zatracení je váš soud nad sebou samým, který budete promítat 

do světa. Vidíte ho jako zatracený a jediné, co vidíte, je to, čím jste 

ublížili Božímu Synu. Vidíte-li neštěstí a katastrofu, snažili jste se 

ho ukřižovat. Pokud vidíte svatost a naději, připojili jste se k Boží 

vůli, abyste ho osvobodili. Mezi těmito dvěma rozhodnutími neleží 

žádná volba. a Uvidíte svědectví o tom, jakou volbu jste učinili, a 

naučíte se z toho UZNAT, kterou z nich jste si vybrali. 

 
IMAGINÁRNÍ SVĚT 

Nikdy nezapomínejte, že svět, který "vidí" nevidomí, si musí 

představovat, protože to, jak vypadá ve skutečnosti, neznají. To, co 

by mohli vidět, musí odvozovat z důkazů navždy nepřímých; a 

rekonstruovat své závěry, když klopýtnou a upadnou kvůli tomu, 

co neviděli. 
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rozpoznat nebo projít bez úhony otevřenými dveřmi, které 

považovali za zavřené. A tak je to i s vámi.Nevidíte.Vaše náznaky 

pro odvozování jsou špatné, a tak klopýtáte a padáte na kameny, 

které jste nepoznali, ale neuvědomujete si, že MŮŽETE projít 

dveřmi, které jste považovali za zavřené, ale které stojí otevřené 

před nevidoucíma očima a čekají, až vás přivítají. 

Jak pošetilé je pokoušet se soudit to, co by mohlo být viděno 

místo toho. Není nutné si představovat, jak svět musí vypadat. Je 

třeba ho vidět, než poznáte, jaký je. Může vám být ukázáno, které 

dveře jsou otevřené, a můžete vidět, kde je bezpečí; a která cesta 

vede do tmy, která ke světlu. Úsudek vám VŽDY dá falešný návod, 

ale vize vám UKAŽE, kam máte jít. proč byste měli hádat? 

Není třeba se učit skrze bolest. A jemné lekce se získávají s 

radostí a rádi se na ně vzpomíná. Co vám přináší štěstí, to se 

CHCETE naučit a nezapomenout. To není to, co byste chtěli 

popírat. VAŠE otázka zní, zda vám prostředky, jimiž se tento kurz 

učíte, PŘINÁŠEJÍ radost, kterou slibují. Kdybyste věřili, že ano, 

učení se mu by nebylo problémem. zatím nejste šťastnými žáky, 

protože stále zůstáváte v nejistotě, že vize vám dává VÍC než 

úsudek, a naučili jste se, že OBOJÍ mít nemůžete. 

Nevidomí si zvykli na svůj svět tím, že se mu 

přizpůsobili.Myslí si, že se v něm vyznají.Naučili se to ne 

prostřednictvím radostných lekcí, ale díky přísné nutnosti překonat 

hranice, o kterých se domnívali, že je nemohou překonat. A stále v 

to věří, a proto si tyto lekce uchovávají a lpí na nich PROTO, že 

nevidí. Nechápou, že tyto lekce je ZACHRAŇUJÍ před slepotou. 

Tomu nevěří. a tak si svět, který se naučili "vidět", uchovávají ve 

svých představách a věří, že jejich volba je buď to, nebo nic. 

Nenávidí svět, který se naučili skrze bolest. A všechno, co si 

myslí, že v něm je, jim slouží k tomu, aby jim připomínalo, že jsou 

neúplní a trpce ochuzeni. 

Tak si DEFINUJÍ svůj život a místo, kde žijí, a přizpůsobují se 

mu tak, jak si myslí, že musí, a bojí se, že ztratí i to málo, co 

mají.A tak je to se všemi, kteří považují tělo za vše, co mají, a vše, 

co mají jejich bratři. Snaží se dosáhnout jeden na druhého a 

selhávají a znovu selhávají. A 
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přizpůsobují se osamělosti a věří, že zachovat si tělo znamená 

zachránit to málo, co mají. Poslouchejte a zkuste se zamyslet, jestli 

si pamatujete, o čem budeme nyní mluvit. 

Poslouchejte, - možná zachytíte náznak dávného, ne zcela 

zapomenutého stavu; možná matný, a přece ne zcela neznámý, jako 

píseň, jejíž jméno je dávno zapomenuto a okolnosti, za nichž jste ji 

slyšeli, zcela nezapamatovatelné. Nezůstala ti celá píseň, ale jen 

malý šepot melodie, který se neváže k osobě, místu ani ničemu 

konkrétnímu. Ale jen z této malé části si pamatujete, jak krásná 

byla píseň, jak nádherné bylo prostředí, kde jste ji slyšeli, a jak jste 

měli rádi ty, kteří tam byli a poslouchali s vámi. 

Ty poznámky jsou nicotné.Přesto je máš u sebe, ne kvůli nim 

samotným, ale jako jemnou připomínku toho, co by tě rozplakalo, 

kdyby sis vzpomněl, jak ti to bylo drahé.Mohl by sis vzpomenout, 

ale bojíš se, věříš, že bys ztratil svět, který ses od té doby naučil.A 

přesto víš, že nic na světě, který ses naučil, není ani z poloviny tak 

drahé jako tohle. Poslechni si, zda si vzpomeneš na dávnou píseň, 

kterou jsi znal tak dávno a která ti byla dražší než všechny 

melodie, jež ses od té doby naučil opatrovat. 

Za tělem, za sluncem a hvězdami, za vším, co vidíš, a přece je 

ti to nějak povědomé, je oblouk zlatého světla, který se táhne, když 

se díváš do velkého a zářícího kruhu.A celý kruh se před tvýma 

očima naplní světlem.Okraje kruhu mizí a to, co je v něm, už 

vůbec není obsaženo. Světlo se rozšiřuje a pokrývá všechno, táhne 

se do nekonečna, věčně září a nikde není přerušeno ani omezeno. 

Uvnitř něj je vše spojeno v dokonalé kontinuitě. Není ani možné si 

představit, že by něco mohlo být mimo, protože není nikde místo, 

kde by toto světlo nebylo. 

To je vidění Božího Syna, kterého dobře znáte. Zde je pohled 

toho, který zná svého Otce. Zde je vzpomínka na to, co jsi; část 

tohoto, se vším uvnitř a spojená se vším tak jistě, jako je vše spojeno 

v tobě. přijmi vidění, které ti může ukázat TO, a ne tělo. Znáš tu 

starobylou píseň a znáš ji dobře. Nic vám nikdy nebude tak drahé 

jako tento prastarý chvalozpěv, který Syn Boží stále zpívá svému 

Otci. 

A nyní slepí vidí, neboť stejnou píseň zpívají na počest 
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jejich Stvořitel jim také vzdává chválu.Slepota, kterou si vytvořili, 

neodolá vzpomínce na tuto píseň.A oni pohlédnou na vidění 

Božího Syna a vzpomenou si, kdo je ten, o němž zpívají. Co jiného 

je zázrak než toto rozpomínání? A kdo je ten, v němž tato 

vzpomínka neleží? Světlo v jednom ji probouzí ve všech. A když 

ho vidíte jeden v druhém, JSTE vzpomínkou pro všechny. 

 
ODPOVĚDNOST ZA ZRAK 

Zopakovali jsme si, jak málo se po vás chce, abyste se tento kurz 

naučili. Je to stejně malá ochota, kterou potřebujete k tomu, aby se 

celý váš vztah proměnil v radost; malý dar, který nabízíte Duchu 

svatému a za který vám dává všechno; velmi malá věc, na které 

spočívá spása; malá změna smýšlení, díky níž se ukřižování mění 

ve vzkříšení. A protože je to pravda, je to tak prosté, že to nelze 

zcela nepochopit. Odmítnuté ano, ale NE dvojznačné. A pokud se 

nyní rozhodnete proti ní, nebude to proto, že by byla nejasná, ale 

spíše proto, že se vám tato malá cena zdála být podle vašeho 

úsudku příliš velkou cenou za mír. 

To je jediná věc, kterou musíte udělat, abyste získali vizi, 

štěstí, osvobození od bolesti a úplný únik od hříchu. Řekni jen 

toto, ale mysli to bez výhrad, neboť v tom spočívá síla spásy: 

"JSEM zodpovědný za to, co vidím. 

Vybral jsem si pocity, které prožívám, a rozhodl jsem se, 

jakého cíle chci dosáhnout. 

A všechno, co se mi zdá, že se mi stalo, 

jsem si vyžádal a dostal, jak jsem si přál." 

Už si nenamlouvejte, že jste bezmocní tváří v tvář tomu, co se 

vám děje. Přiznejte si pouze to, že jste se MÝLILI, a všechny 

následky vašich chyb zmizí. 

Není možné, aby byl Boží Syn pouze řízen událostmi mimo 

něj. Není možné, aby události, které ho potkaly, nebyly jeho 

volbou. Jeho rozhodovací schopnost je určující pro každou situaci, 

v níž se zdánlivě ocitne náhodou nebo nešťastnou náhodou. Žádná 

náhoda ani nehoda není možná ve vesmíru, jak jej Bůh stvořil, 

mimo nějž není nic. Utrpení, a rozhodl se hřešit 
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byl váš cíl. Buď šťastný a předal jsi moc rozhodování tomu, kdo 

musí za tebe rozhodovat o Bohu. to je malý dar, který nabízíš 

Duchu svatému, a i ten ti dal, aby ses daroval. Tímto darem je ti 

totiž dána moc uvolnit svého Spasitele, aby ti dal spásu. 

Neodmítej tedy tuto malou oběť.Zadrž ji, a svět zůstane 

takový, jaký ho vidíš nyní. Rozdej ji, a vše, co vidíš, odejde s ní. 

Nikdy nebylo dáno tolik za tak málo. Ve svatém okamžiku se tato 

výměna uskutečňuje a udržuje. Zde je svět, který nechceš, 

přiveden k tomu, který chceš. A zde je vám dán ten, který chcete, 

PROTOŽE ho chcete. K tomu je však třeba nejprve rozpoznat sílu 

tvého chtění, přijmout jeho SÍLU, a ne jeho slabost, vnímat, že to, 

co je dost silné na to, aby vytvořilo svět, ho může nechat odejít a 

může přijmout nápravu, pokud je ochotno vidět, že se mýlilo. 

Svět, který vidíte, je jen nečinným svědkem toho, že jste měli 

pravdu.Tento svědek je šílený.Vycvičili jste ho v jeho svědectví, a 

když vám ho vrátil, naslouchali jste a přesvědčili sami sebe, že to, co 

vidí, je pravda.Udělali jste to SAMI sobě. Podívejte se jen na to a 

uvidíte také, jak kruhové je uvažování, na němž spočívá vaše 

"vidění". to vám nebylo dáno. to byl váš dar vám a vašemu bratrovi. 

Buďte tedy ochotni nechat si to od něj vzít a nahradit pravdou. A 

když se na tuto změnu podíváte u něj, bude vám dáno, abyste ji 

viděli u sebe. 

Možná nevidíte důvod, proč byste měli tuto malou oběť dávat. 

Podívejte se tedy blíže na to, co to JE. A velmi jednoduše v ní 

spatřujte celou výměnu odloučení za spasení. Vše, čím ego je, je 

představa, že je možné, aby se Synu Božímu děly věci BEZ jeho 

vůle; a tedy bez vůle jeho Stvořitele, jehož vůle nemůže být 

oddělena od jeho vlastní. 

To je Boží Syn, který chce nahradit svou vůli, šílená vzpoura 

proti tomu, co musí být navždy.To je prohlášení, že má moc učinit 

Boha bezmocným, a tak si ji vzít pro sebe a zůstat bez toho, co mu 

Bůh přál.To je šílená myšlenka, kterou jste si postavili na své 

oltáře a kterou uctíváte. A vše, co ji ohrožuje, jako by útočilo na 

vaši víru, neboť zde je do ní vloženo. nemyslete si, že jste bez víry, 

neboť vaše víra a důvěra v ni je vskutku silná. 
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Duch svatý vám může dát víru ve svatost a vizi, abyste ji 

snadno viděli. Vy jste však nenechali otevřený a neobsazený oltář, 

kam patří dary. tam, kde by měly být ONY, jste postavili své 

modly něčemu jinému. tuto jinou vůli, která vám zdánlivě říká, co 

se musí stát, jste dali skutečnosti. A to, co by vám ukázalo něco 

jiného, se vám proto musí zdát neskutečné. Jediné, co se po vás 

žádá, je, abyste udělali místo pravdě. Nežádá se po vás, abyste 

vytvářeli nebo dělali to, co leží mimo vaše chápání. Žádá se po vás 

jen, abyste TO VSTUPOVALI; jen abyste přestali zasahovat do toho, 

co se stane samo od sebe; prostě abyste znovu rozpoznali přítomnost 

toho, o čem jste si mysleli, že jste to dali pryč. 

Buďte ochotni na okamžik opustit své oltáře od toho, co jste 

na ně položili, a to, co na nich skutečně je, NEMŮŽETE nevidět. 

Svatý okamžik není okamžikem stvoření, ale poznání. Neboť 

poznání přichází z vidění a pozastaveného úsudku. teprve tehdy je 

možné nahlédnout do nitra a vidět to, co tam MUSÍ být, jasně na 

očích a zcela nezávisle na závěrech a úsudcích. Zrušení není vaším 

úkolem, ale JE na vás, zda ho přijmete, nebo ne. Víra a touha jdou 

ruku v ruce, neboť každý věří v to, co chce. 

Již jsme řekli, že přání je způsob, jakým se ego vypořádává s 

tím, co chce, aby se to stalo skutečností.Neexistuje lepší ukázka 

síly přání, a tedy i víry, která by učinila své cíle skutečnými a 

možnými. Víra v nereálné vede k úpravám reality tak, aby odpovídala 

cíli bláznovství. Cíl hříchu vyvolává vnímání strašlivého světa, aby 

ospravedlnil svůj cíl. To, po čem toužíte, uvidíte. A pokud je jeho 

skutečnost falešná, budete ji udržovat tím, že si neuvědomíte 

všechny úpravy, které jste zavedli, aby tomu tak bylo. 

Když je vize popřena, je záměna příčin a následků 

nevyhnutelná. Účelem se nyní stává zamlžit příčinu následku a 

způsobit, aby se následek jevil jako PŘÍČINA. Tato zdánlivá 

nezávislost účinku umožňuje, aby byl považován za samostatně 

stojící a schopný sloužit jako příčina událostí a pocitů, o nichž si 

jeho tvůrce myslí, že je způsobuje. Již dávno jsme hovořili o vaší 

touze stvořit si vlastního Stvořitele a být mu otcem, a nikoliv 

synem. To je stejná touha. syn je důsledek, jehož příčinu by chtěl 

popřít. A tak se zdá, že JE příčinou, která vyvolává skutečné 

účinky. Nic nemůže mít účinky bez příčiny a zaměňovat obojí 

znamená pouze nepochopit obojí. 
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Je stejně tak nutné, abyste si uvědomili, že jste stvořili svět, 

který vidíte, jako to, že jste nestvořili sami sebe. JE TO STEJNÁ 

CHYBA. Nic, co nestvořil váš Stvořitel, na vás nemá žádný vliv. A 

pokud si myslíte, že to, co jste stvořili, vám může říci, co vidíte a 

cítíte, a vkládáte v jeho schopnost to udělat svou víru, popíráte 

svého Stvořitele a věříte, že jste stvořili sami sebe. Pokud si totiž 

myslíte, že svět, který jste stvořili, má moc učinit z vás to, co si 

přeje, JSTE záměnou Syna a Otce; účinku a Zdroje. 

Synovy výtvory jsou podobné výtvorům jeho Otce.Syn si však 

při jejich vytváření nenamlouvá, že je nezávislý na svém Zdroji. 

Jeho spojení s Ním je zdrojem jeho tvoření. ODLIŠNĚ od toho 

nemá žádnou moc tvořit a to, co tvoří, nemá smysl. Na stvoření nic 

nemění, je zcela závislé na šílenství svého stvořitele a nemůže 

sloužit k ospravedlnění tohoto šílenství. tvůj bratr si myslí, že 

stvořil svět spolu s tebou. tím popírá stvoření. spolu s tebou si 

myslí, že svět, který stvořil, stvořil jeho. tím popírá, že ho stvořil. 

Pravdou však je, že vás oba stvořil milující Otec, který vás 

stvořil společně a jako jeden celek. Podívejte se, co "dokazuje" 

opak, a popřete celou svou realitu. Ale připusťte, že vše, co se zdá, 

že stojí mezi vámi a drží vás od sebe a odděluje vás od vašeho 

Otce, jste stvořili ve skrytu, a okamžik osvobození pro vás nastal. 

Všechny jeho účinky jsou pryč, protože jeho zdroj byl odhalen. 

Právě zdánlivá nezávislost na svém zdroji vás držela v zajetí. 

Jedná se o stejný klam, že jste nezávislí na Zdroji, jímž jste byli 

stvořeni a který jste nikdy neopustili. 

 

VÍRA, PŘESVĚDČENÍ A VIZE 

Cílem všech zvláštních vztahů je hřích. Jsou totiž smlouvami se 

skutečností, k níž se zdánlivé spojení přizpůsobuje. Nezapomínejte 

na to; smlouvat znamená stanovit si hranice a každého bratra, s 

nímž máte omezený vztah, NENÁVIDÍTE. Možná se pokusíte 

smlouvu dodržet ve jménu "spravedlnosti", někdy požadujete platbu 

od sebe, možná častěji od druhého. tak se v rámci "spravedlnosti" 

snažíte zmírnit pocit viny, který vyplývá z přijatého účelu vztahu. 

A právě proto musí Duch svatý změnit jeho účel, aby byl užitečný 

pro NĚJ a neškodný pro VÁS. 

Pokud přijmete tuto změnu, přijali jste myšlenku, že se z vás 
stane 
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prostor pro pravdu. ZDROJ hříchu je pryč.Můžete si představovat, 

že stále zažíváte jeho účinky, ale není vaším cílem a už ho 

nechcete. Nikdo nedovolí, aby byl cíl nahrazen, dokud po něm 

touží, neboť nic není tak ceněno a chráněno jako cíl, který mysl 

přijímá. Za ním půjde, ať už pochmurně, nebo šťastně, ale vždy s 

vírou a s vytrvalostí, kterou víra nevyhnutelně přináší. sílu víry 

NIKDY nepoznáme, pokud ji vložíme do hříchu. VŽDY je však 

rozpoznána, je-li vložena do lásky. 

Proč je vám divné, že víra dokáže přenášet hory? Na takovou 

sílu je to vskutku malý výkon. Víra totiž dokáže udržet Božího 

Syna v řetězech, dokud věří, že v řetězech JE. A až se z nich 

osvobodí, bude to jen proto, že v ně už nevěří, odvolá víru, že ho 

mohou držet, a místo toho ji vloží do své svobody. Není možné 

vkládat stejnou víru do opačných směrů. Jakou víru dáváte hříchu, 

takovou ODEBÍRÁTE svatosti, a jakou nabízíte svatosti, taková 

byla ODEBRÁNA hříchu. Víra, přesvědčení a vidění jsou 

prostředky, jimiž se dosahuje cíle svatosti. Skrze ně tě Duch svatý 

vede do skutečného světa a pryč od všech iluzí, kam byla tvá víra 

položena. to je jeho směr, jediný, který vždy vidí. A když bloudíš, 

připomíná ti, že JE jen jeden. Jeho víra, Jeho přesvědčení a vize 

jsou pro tebe. A až je zcela přijmeš místo svých, nebudeš je už 

potřebovat. Neboť víra, vize a přesvědčení mají smysl pouze PŘED 

dosažením stavu jistoty. V nebi jsou neznámé. Přesto je Nebe 

dosaženo 

jejich prostřednictvím. 

Není možné, aby Boží Syn neměl víru, ale může si vybrat, kde 

ji chce mít. Bezvěrectví neznamená NEDOSTATEK víry, ale víru v 

NIC. Víra oddaná iluzím nepostrádá sílu, neboť díky ní Syn Boží 

věří, že je bezmocný. Je tedy nevěřící sám sobě, ale silný ve víře 

ve své iluze O sobě. Víru, vnímání a přesvědčení jste si totiž 

vytvořili jako prostředek ke ztrátě jistoty a nalezení hříchu. tento 

šílený směr jste si zvolili a vírou v to, co jste si zvolili, jste si 

vytvořili to, co jste si přáli. 

Duch svatý má využití pro všechny prostředky, kterými jste se 

snažili najít hřích. Když je však používá, vedou OD hříchu, protože 

Jeho záměr leží v opačném směru. On vidí 
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PROSTŘEDKY, které používáte, ale ne ÚČEL, pro který jste je 

vytvořili. On by vám je nevzal, protože vidí jejich hodnotu jako 

prostředku k tomu, co si pro vás přeje. Vnímání jsi vytvořil proto, 

aby sis mohl vybírat mezi svými bratry a hledat u nich hřích. Duch 

svatý vidí vnímání jako prostředek k tomu, aby tě naučil, že vidění 

svatého vztahu je vše, co CHCEŠ vidět. pak dáš svou víru svatosti, 

budeš po ní toužit a věřit v ni, PROTOŽE po ní toužíš. 

Víra a přesvědčení se spojují s vizí, protože všechny 

prostředky, které kdysi sloužily hříchu, jsou nyní přesměrovány ke 

svatosti. To, co považujete za hřích, je totiž OMEZENÍ, a koho se 

snažíte omezit na tělo, toho nenávidíte, protože se bojíte. Tím, že 

mu odmítáte odpustit, byste ho odsoudili k tělu, protože prostředky 

pro hřích jsou vám drahé. A tak má tělo vaši víru a vaše 

přesvědčení. Ale svatost by tvého bratra osvobodila, odstranila by 

nenávist tím, že by odstranila strach, ne jako symptom, ale u jeho 

zdroje. 

Ti, kdo chtějí osvobodit své bratry od těla, se nemohou 

bát.Zřekli se prostředků ke hříchu tím, že se rozhodli nechat 

odstranit všechna omezení. V touze pohlížet na své bratry ve 

svatosti přesahuje síla víry a přesvědčení daleko za tělo a 

PODPORUJE vidění, nikoliv mu brání. Nejprve se však rozhodli 

rozpoznat, jak moc jejich víra omezovala jejich chápání světa, a 

přáli si umístit její moc jinam, pokud by jim byl poskytnut jiný úhel 

pohledu. Zázraky, které následují po tomto rozhodnutí, se také rodí 

z víry. Všichni, kdo se rozhodnou odvrátit pohled od hříchu, totiž 

dostávají vidění a jsou vedeni ke svatosti. 

Ti, kdo věří v hřích, si MUSÍ myslet, že Duch svatý žádá oběť, 

protože si myslí, že tak bude naplněn JEJICH záměr. Bratři, Duch 

svatý ví, že oběť nepřináší NIC. On neuzavírá žádné dohody. A 

pokud se Ho snažíte omezovat, budete Ho nenávidět, protože se 

bojíte. Dar, který vám dal, je víc než cokoli, co stojí na této straně 

nebe. Okamžik jeho uznání je na dosah ruky. Připojte své vědomí 

k tomu, co už bylo spojeno. víra, kterou si navzájem dáváte, toho 

může dosáhnout. Neboť Ten, který miluje svět, jej pro vás vidí bez 

jediné skvrny hříchu na něm a v nevinnosti, která činí pohled na 

něj krásným jako nebe. 

Tvá víra v oběť jí dala v tvých očích velkou moc; 
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až na to, že si neuvědomujete, že nevidíte Z TOHO DŮVODU. Oběť 

totiž musí být vyžádána od těla, a to jiným tělem. Mysl by ji sama 

od sebe nemohla ani žádat, ani přijmout, a už vůbec ne tělo. záměr 

je v mysli, která se snaží využít tělo k vykonání prostředku pro 

hřích, v nějž MYSL věří. Tak je spojení mysli a těla nevyhnutelnou 

vírou těch, kdo si cení hříchu. a tak je oběť vždy prostředkem k 

omezení, a tedy k nenávisti. 

Myslíte si, že se Duch svatý stará o TOHLE? Nedává to, od 

čeho vás chce vést.Myslíte si, že by vás o to připravil pro vaše 

dobro. Ale "dobro" a "zbavení" jsou protiklady a nemohou se nijak 

smysluplně spojit. Je to jako říkat, že měsíc a slunce jsou jedno, 

protože přicházejí s nocí a dnem, a proto se MUSÍ spojit. přesto je 

pohled na jedno jen znamením, že druhé zmizelo z dohledu. Není 

ani možné, aby to, co dává světlo, bylo jedno s tím, co je závislé na 

tmě, aby bylo vidět. Ani jedno nevyžaduje obětování druhého. 

přesto na ABSENCI druhého závisí každé z nich. 

Tělo bylo stvořeno jako oběť za hřích a v temnotě je tak stále 

vidět. Ve světle vidění se však na něj pohlíží zcela jinak: MŮŽETE 

v něj mít víru, aby sloužilo cíli Ducha svatého, a dát mu sílu 

sloužit jako prostředek, který pomůže slepým vidět. Ale ve svém 

vidění se na ni dívají PAST, stejně jako vy. víra a přesvědčení, 

které jste jí dali, PATŘÍ mimo ni. dali jste vnímání a přesvědčení a 

víru z mysli do těla. Nechť jsou nyní vráceny tomu, co je vytvořilo 

a může je ještě použít, aby se zachránilo před tím, co vytvořilo. 

 

STRACH PODÍVAT SE DO SVÉHO NITRA 

Duch svatý vás NIKDY nebude učit, že jste hříšní. Chyby napraví, 

ale to nikoho neděsí. skutečně se bojíte podívat se do svého nitra a 

vidět hřích, o kterém si myslíte, že tam je. to byste se nebáli 

přiznat. Strach ve spojení s hříchem ego považuje za zcela 

přiměřený a souhlasně se usmívá. Nemá strach nechat vás cítit se 

zahanbeně. Nepochybuje o vašem přesvědčení a víře v hřích. Jeho 

chrámy se kvůli tomu netřesou. vaše víra, že hřích existuje, ale 

svědčí o vaší touze, aby byl vidět. To se pouze zdá být zdrojem 

strachu. 

Pamatujte, že ego není samo. Jeho vláda JE omezená a 
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svého neznámého "nepřítele", kterého ani nevidí, ale bojí se ho. 

Ego vám hlasitě říká, abyste se nedívali dovnitř, protože pokud to 

uděláte, vaše oči se rozsvítí na hřích a Bůh vás zasáhne. Tomu 

věříte, a proto se nedíváte." To však není skrytý strach ega ani vás, 

kteří mu sloužíte. Ego o něm vskutku hlasitě tvrdí, že je; příliš 

hlasitě a příliš často. Pod tímto neustálým křikem a zběsilým 

hlásáním si totiž ego není jisté, že tomu tak je. Pod vaším strachem 

podívat se do svého nitra kvůli hříchu se skrývá ještě jeden strach, 

a to strach, který ego rozechvívá. 

Co kdybyste se podívali do svého nitra a neviděli žádný hřích? 

Tuto "děsivou" otázku si ego nikdy nepoloží. A vy, kteří si ji nyní 

kladete, ohrožujete celý obranný systém ega příliš vážně na to, aby 

se obtěžovalo předstírat, že je vaším přítelem. Ti, kdo se připojili 

ke svým bratrům, se odpoutali od svého přesvědčení, že jejich 

identita spočívá v egu. Svatý vztah je takový, v němž se spojíte s 

tím, co je vaší součástí v PRAVDĚ. A vaše přesvědčení o hříchu 

bylo VŽDY otřeseno, ani nyní nejste zcela ochotni nahlédnout do 

svého nitra a nevidět to. 

Vaše osvobození je stále jen částečné; stále omezené a 

neúplné, ale zrozené ve vás. Nejste zcela šílení, ale jste ochotni 

nahlédnout na mnohé ze svého šílenství a uznat jeho šílenost. Vaše 

víra se přesouvá dovnitř, za šílenství a k rozumu. a to, co vám nyní 

říká váš rozum, by ego neslyšelo. záměr Ducha svatého byl přijat 

tou částí vaší mysli, o níž ego neví. Ne více než VY. A přesto se 

tato část, s níž se nyní ztotožňujete, nebojí pohlédnout sama na 

sebe. Neví o žádném hříchu. Jak by jinak mohla být ochotna 

považovat záměr Ducha Svatého za svůj vlastní? 

Tato část viděla tvého bratra a dokonale ho poznala od 

počátku věků.A netoužila po ničem jiném než se s ním spojit a být 

opět svobodná, jako kdysi. Čekala na zrození svobody, na přijetí 

osvobození, které k vám mělo přijít. A nyní poznáváte, že to 

nebylo ego, které se připojilo k záměru Ducha svatého, a tak tu 

MUSÍ být něco jiného. nemyslete si, že TO je šílenství. To vám 

totiž říká váš ROZUM a dokonale to vyplývá z toho, co jste se již 

naučili. 

V tom, co učí Duch svatý, není žádný rozpor.To je uvažování 

DUCHA SVATÉHO.Vnímali jste šílenství ega a nebáli jste se ho, 
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někdy vás stále klame.Ale ve zdravějších chvílích vám jeho řečnění 

nenahání hrůzu. Uvědomili jste si totiž, že všechny dary, které by vám 

ve vzteku nad vaším "opovážlivým" přáním nahlédnout do nitra 

odebralo, NECHCETE. několik zbývajících drobností se stále zdá 

zářit a přitahovat vaši pozornost. přesto byste za ně "neprodali" 

nebe. 

A teď se ego bojí.Ale to, co slyší v hrůze, slyší druhá část jako 

nejsladší hudbu; píseň, kterou toužila slyšet od chvíle, kdy se ego 

poprvé objevilo ve vašich myslích.Slabost ega je jeho silou.Píseň 

svobody, která opěvuje jiný svět, mu přináší naději na mír. 

Vzpomíná totiž na nebe a nyní vidí, že nebe konečně přišlo na zem, 

od níž ho vláda ega tak dlouho odháněla. Nebe přišlo, protože 

našlo domov ve vašem vztahu na zemi. A země již nemůže zadržet 

to, co bylo Nebi dáno za vlastní. 

Dívejte se na sebe navzájem něžně a pamatujte, že slabost ega 

se projevuje v očích vás obou. To, co by chtělo držet odděleně, se 

setkalo a spojilo a hledí na ego beze strachu. Malé děti, nevinné 

hříchu, následujte s radostí cestu k jistotě. Nenechte se zdržovat 

šíleným naléháním strachu, že jistota spočívá v pochybnostech. To 

nemá žádný význam. Co vám záleží na tom, jak hlasitě se to hlásá? 

Nesmyslné se nestane smysluplným opakováním a křikem. tichá 

cesta je otevřená. Jděte po ní šťastně a nezpochybňujte, co musí 

být. 

 

ROZUM A VNÍMÁNÍ 

Vnímání vybírá a vytváří svět, který vidíte. Doslova si ho vybírá 

podle toho, jak ho řídí mysl. Zákony velikosti, tvaru a jasu by snad 

platily, kdyby ostatní věci byly stejné. NEJSOU si rovny. Neboť to, 

co hledáte, mnohem spíše objevíte než to, co byste nejraději 

přehlédli. tichý malý Hlas pro Boha není přehlušen všemi těmi 

halasnými výkřiky ega a nesmyslným blouzněním těch, kteří ho 

CHTĚJÍ slyšet. Vnímání je VÝBĚR, nikoliv skutečnost. Na této 

volbě však závisí mnohem více, než si možná zatím uvědomujete. 

Neboť na hlasu, který se rozhodnete slyšet, a na památkách, které 

se rozhodnete vidět, závisí zcela vaše přesvědčení o tom, co JSTE. 

Vnímání je svědkem pouze tohoto, a NIKDY ne skutečnosti, přesto 

vám může ukázat podmínky, za kterých je uvědomění si skutečnosti 

možné, nebo ty, za kterých by nikdy být nemohlo. Skutečnost 
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uvědomění si toho potřebuje vaši pomoc, protože je to vaše volba. 

Naslouchejte tomu, co říká ego, a sledujte, co vám říká vidět, a je 

jisté, že se budete vidět jako maličcí, zranitelní a vystrašení. 

Budete prožívat deprese, pocit bezcennosti a pocity pomíjivosti a 

neskutečnosti. Budete věřit, že jste bezmocnou kořistí sil, které 

jsou daleko mimo vaši kontrolu a které jsou daleko mocnější než 

vy. A budete si myslet, že svět, který jste stvořili, řídí váš osud. To 

bude vaše VÍRA. Nikdy však nevěřte, protože právě vaše víra z ní 

činí skutečnost. 

Existuje jiná vize a jiný Hlas, v nichž spočívá vaše svoboda, 

čekající jen na vaši volbu.A pokud jim uvěříte, vnímáte v sobě jiné 

Já. Toto jiné Já vnímá zázraky jako přirozené.Jsou pro něj stejně 

jednoduché a přirozené jako dýchání pro tělo. Jsou samozřejmou 

odpovědí na volání o pomoc, jedinou, kterou činí. Egu se zázraky 

zdají nepřirozené, protože nechápe, jak se mohou oddělené mysli 

navzájem ovlivňovat. Ani tak činit NEMOHOU. Ale mysli 

nemohou BÝT oddělené, to druhé Já si to dokonale uvědomuje. A 

proto poznává, že zázraky neovlivňují mysl jiného člověka, ale 

pouze jeho vlastní. žádná jiná mysl NEEXISTUJE. 

Neuvědomujete si, do jaké míry myšlenka odloučení zasáhla 

do rozumu. Rozum se skrývá v druhém Já, které jste odřízli od 

svého vědomí, a nic, co jste v něm nechali zůstat, není schopno 

rozumu. Jak může část mysli zbavená rozumu pochopit, co je to 

rozum, nebo uchopit informace, které by vám poskytl? Mohou v 

něm vyvstat nejrůznější otázky, ale pokud základní otázka vychází 

z rozumu, nepoloží ji. Stejně jako vše, co vychází z rozumu, je i 

základní otázka zřejmá, jednoduchá a zůstává nepoložena. Ale 

nemyslete si, že by na ni rozum nedokázal odpovědět. 

Boží plán pro tvou spásu by nemohl vzniknout bez tvé vůle a 

tvého souhlasu. Musel jej přijmout Boží Syn, neboť co si Bůh 

přeje, to MUSÍ přijmout. Bůh totiž nechce mimo něj a Boží vůle 

nečeká na čas, aby se naplnila. Proto to, co se připojilo k Boží 

Vůli, musí být v tobě TEĎ, protože je věčné." Musel jsi vyčlenit 

místo, kde může Duch svatý přebývat a kde JE. Musel tam být od 

chvíle, kdy vyvstala potřeba Jeho přítomnosti, která se naplnila v 

témže okamžiku. To by ti řekl tvůj rozum, kdybys mu naslouchal. 

ale takový je 
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zjevně není "uvažování" ega. Její cizí povaha egu je důkazem, že v 

ní odpověď nenajdete, ale pokud tomu tak musí být, musí 

existovat. A pokud existuje pro vás a má vaši svobodu jako účel, 

který jí byl dán, musíte být svobodní ji NAJÍT. 

Boží plán je jednoduchý, nikdy není v kruhu a nikdy není 

samospasitelný. Nemá žádné jiné myšlenky než sebedokonalejší, a 

v tom musí být zahrnuta i vaše vůle. Musí tedy existovat část 

vašeho já, která zná Jeho Vůli a sdílí ji. Nemá smysl se ptát, zda to, 

co musí být, tak je. JE však smysluplné ptát se, proč NEVÍTE, co je 

tak, neboť to musí mít odpověď, pokud je Boží plán pro vaši spásu 

úplný. A musí BÝT úplný, protože jeho Zdroj nezná neúplnost. 

Kde jinde by byla odpověď než ve Zdroji? A kde jste vy, než tam, 

kde je tatáž odpověď? Vaše identita, která je stejně jako odpověď 

pravým důsledkem téhož Zdroje, musí být tedy společně a stejná. 

Ano, to víte, a nejen to.Přesto jakákoli část poznání hrozí 

rozpojením stejně jako všechno. A všechno to PŘIJDE s jakoukoli 

částí. Tady je ta část, kterou můžete přijmout. To, na co ukazuje 

rozum, můžete vidět, protože svědci v jeho prospěch jsou jasní. 

Přehlížet je může jen naprostý blázen, a to jste již překonali. Rozum 

je prostředek, který sám o sobě slouží Duchu svatému. Není 

přeinterpretován a přesměrován od cíle hříchu, jako je tomu u 

ostatních. Rozum je totiž mimo dosah prostředků ega. 

Víra, vnímání a přesvědčení mohou být nemístné a sloužit 

potřebám velkého podvodníka stejně jako pravda. Rozum však v 

šílenství nemá vůbec žádné místo a nelze ho přizpůsobit jeho cíli. 

Víra a přesvědčení jsou v šílenství silné a vedou vnímání k tomu, 

co si rozum cení. Ale rozum do toho vůbec nevstupuje. Vnímání 

by totiž okamžitě odpadlo, kdyby se uplatnil rozum. V šílenství 

NENÍ žádný rozum, neboť je zcela závislé na absenci rozumu. Ego 

ho nikdy nepoužívá, protože si neuvědomuje, že existuje. Částečně 

nepříčetní k němu mají přístup a jen oni ho potřebují. Poznání na 

něm není závislé a šílenství ho drží stranou. 

Část mysli, v níž se nachází rozum, byla tvou vůlí ve spojení s 

vůlí tvého Otce zasvěcena zkáze šílenství. Zde byl záměr Ducha 

svatého přijat a naplněn, a to obojí najednou. Rozum je šílenství 

cizí a ti, kdo jej používají, získali prostředek 
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které nelze aplikovat na hřích. Poznání je daleko za hranicemi 

jakéhokoli druhu. Rozum však může posloužit k otevření dveří, 

které jste před ním zavřeli. 

K tomu jste se velmi přiblížili. Víra a přesvědčení se změnily 

a vy jste položili otázku, kterou ego NIKDY nepoloží. Neříká vám 

nyní váš rozum, že otázka musela pocházet z něčeho, co neznáte, 

ale musí vám patřit? Víra a přesvědčení, podporované rozumem, 

nemohou nevést ke změně vnímání. A v této změně je uvolněn 

prostor pro vizi. vize přesahuje sama sebe, stejně jako účel, 

kterému slouží, a všechny prostředky k jeho dosažení. 

 
DŮVOD A NÁPRAVA 

Rozum nemůže vidět hřích, ale MŮŽE vidět chyby a vést k jejich 

nápravě. Nehodnotí je, ale jejich nápravu. Rozum vám také řekne, 

že když si myslíte, že hřešíte, voláte o pomoc, avšak pokud pomoc, 

o kterou voláte, nepřijmete, neuvěříte, že je vám určena. A tak ji 

neposkytnete, čímž si tuto víru UDRŽÍTE. Neboť neopravená chyba 

jakéhokoli druhu vás klame o moci, která je ve vás, abyste se 

napravili. Pokud může napravovat a ty jí dovolíš, aby to nedělala, 

popíráš ji sobě i svému bratrovi, a pokud on sdílí stejnou víru, 

budete si oba myslet, že jste zatraceni. Toho bys mohl ušetřit jeho i 

SÁM sebe. Neboť rozum by neudělal cestu k nápravě v tobě 

samotném. 

Nápravu nemůžete přijmout ani odmítnout BEZ svého bratra. 

Rozum vám však říká, že nemůžete považovat svého bratra nebo 

sebe za hříšného, a přesto vnímat druhého jako nevinného. Kdo se 

dívá na sebe jako na vinného a vidí svět bez hříchu? A kdo může 

vidět hříšný svět a dívat se na sebe mimo něj? Hřích by tvrdil, že 

musíte být odděleni. Rozum vám však říká, že to musí být špatně. 

Jste-li spojeni, jak je možné, že máte soukromé myšlenky? A jak 

by mohly myšlenky, které vstupují do toho, co se ale zdá být pouze 

tvé, vůbec neovlivňovat to, co JE tvé? Pokud jsou mysli spojené, je 

to nemožné. 

Nikdo nemůže myslet jinak než sám za sebe, jako Bůh 

nemyslí bez svého Syna. To je možné jen tehdy, když jsou oba v 

tělech. Ani jedna mysl by nemohla myslet pouze sama za sebe, 

pokud by tělo nebylo myslí. Neboť pouze 
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těla mohou být oddělená, a tedy neskutečná. Domov šílenství 

nemůže být domovem rozumu. Přesto je snadné opustit domov 

šílenství, pokud vidíte rozum. Šílenství neopustíte tím, že odejdete 

někam jinam. Opustíte ji jednoduše tím, že přijmete rozum tam, 

kde bylo šílenství. Šílenství a rozum vidí tytéž věci, ale je jisté, že se 

na ně dívají odlišně. 

Šílenství je útok na rozum, který ho vytlačuje z mysli a 

nahrazuje ho. Rozum neútočí, ale klidně zaujímá místo šílenství a 

nahrazuje šílenství, pokud je vůle šíleného mu naslouchat. Šílení 

však svou vůli neznají. Domnívají se totiž, že vidí tělo, a nechávají 

si od svého šílenství namluvit, že je skutečné. Rozum by toho 

nebyl schopen. A kdybys chtěl bránit tělo proti svému rozumu, 

nepochopíš ani tělo, ani sebe. 

Tělo vás neodděluje od vašeho bratra, a pokud si myslíte, že 

ano, jste blázen. Ale šílenství má svůj účel a věří, že má také 

prostředky, jak svůj účel uskutečnit. Vidět tělo jako překážku mezi 

tím, co vám rozum říká, že MUSÍ být spojeno, musí být šílené. Ani 

vy byste to nemohli vidět, kdybyste slyšeli hlas rozumu. Co může 

stát mezi tím, co je spojité? A pokud mezi nimi nic není, jak může 

být to, co vstupuje do části, odděleno od ostatních částí? Rozum by 

ti to řekl. Přemýšlej však, co musíš poznat, je-li tomu tak. 

Pokud si místo uzdravení zvolíte hřích, odsoudíte Božího 

Syna k tomu, co se nedá nikdy napravit.Svým rozhodnutím mu 

říkáte, že je zatracen; navždy oddělen od vás i od svého Otce a bez 

naděje na bezpečný návrat.Učíte ho to a dozvíte se od něj PŘESNĚ 

to, co jste ho učili. Můžeš ho totiž učit jen to, že je takový, jakého 

bys ho chtěl mít, a to, jaký se rozhodl být, je jen tvoje volba pro 

TEBE. nemysli si však, že je to strašné. to, že jsi s ním spojen, je 

jen fakt, nikoli výklad. Jak může být skutečnost děsivá, pokud 

nesouhlasí s tím, co je vám dražší než pravda? Rozum vám řekne, 

že tato skutečnost je vaším ODVAŽOVÁNÍM. Ani váš bratr, ani vy 

sami nemůžete být napadeni sami. Ale ani jeden z nich nemůže 

místo toho přijmout zázrak, aniž by tím byl ten druhý požehnán a 

uzdraven od bolesti. 

Rozum, stejně jako láska, by vás chtěl uklidnit a snaží se vás 

neděsit. Moc uzdravit Božího Syna je vám dána proto, že on sám 
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MUSÍ s vámi být zajedno. Jste zodpovědní za to, jak se vidí. A 

rozum vám říká, že je vám dáno změnit celou jeho mysl, která je s 

vámi zajedno, během jediného okamžiku. a každý okamžik slouží k 

tomu, aby přinesl úplnou nápravu jeho chyb a učinil ho celistvým. 

v okamžiku, kdy se rozhodnete nechat se uzdravit, je v témže 

okamžiku celé jeho spasení vnímáno jako úplné s vaším. Je vám 

dán rozum, abyste pochopili, že tomu tak je. Neboť rozum, laskavý 

jako účel, k němuž je prostředkem, vede neustále pryč od šílenství 

k cíli pravdy. A zde odložíš břemeno popírání pravdy. TO je 

břemeno, které je strašné, a ne pravda. 

To, že jste spojeni, je vaše spása; dar nebe, ne dar strachu. 

Připadá vám nebe jako břemeno? V šílenství ano. A přece to, co 

vidí šílenství, musí rozptýlit rozum. Rozum vás ujišťuje, že Nebe je 

to, co CHCEŠ, a VŠECHNO, co chceš. Naslouchejte Tomu, kdo 

mluví rozumem a uvádí váš rozum do souladu s tím svým. Buďte 

ochotni nechat rozum, aby se stal prostředkem, jímž by vás vedl, 

jak zanechat šílenství za sebou. Neschovávejte se za šílenství, 

abyste unikli rozumu. to, co by šílenství skrylo, Duch Svatý stále 

drží, aby na to každý mohl s radostí pohlédnout. 

Jsi Spasitelem svého bratra. On je TVŮJ. Rozum o tom hovoří 

vskutku šťastně. Tento milostivý plán byl dán Láskou. A to, co 

Láska plánuje, je v tom podobné Jí samotné: Jelikož je sjednocená, 

chce, abyste se naučili, čím musíte být VY. A jsa s Ní sjednocen, 

musí ti být dáno, abys dával to, co Ona dala a stále dává. Strávte 

jen okamžik v radostném přijetí toho, co je vám dáno dát vašemu 

bratrovi, a učte se spolu s ním tomu, co bylo dáno vám OBĚMA. 

Dávat není o nic požehnanější než přijímat. Ale není to ani méně. 

Boží Syn je VŽDY požehnaný jako jeden. A protože jeho 

vděčnost směřuje k vám, kteří jste mu požehnali, rozum vám 

napoví, že to nemůžete být vy, kdo stojí mimo požehnání. vděčnost, 

kterou vám nabízí, vám připomíná vděčnost, kterou vám váš Otec 

vzdává za to, že jste ho doplnili. A tady jedině ti rozum napoví, že 

můžeš pochopit, čím musíš být. tvůj Otec je ti stejně blízký jako 

tvůj bratr. a přesto, co ti může být bližší než tvé Já? 

Moc, kterou máte nad Božím Synem, není hrozbou pro jeho 

skutečnost. Kde jinde by mohla spočívat jeho svoboda než v něm 

samém, když už je svobodný? A kdo jiný by ho mohl spoutat než 

on sám, 
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když popírá svou svobodu? Bůh se nevysmívá; jeho Syn už 

nemůže být uvězněn jinak než svou vlastní touhou.A právě svou 

vlastní touhou je osvobozen. Taková je jeho síla, a ne jeho slabost. 

On JE vydán na milost a nemilost. A kde se rozhodne být 

milosrdný, tam je svobodný. Kde se však místo toho rozhodne 

odsoudit, tam je držen jako vězeň a v řetězech čeká, až ho jeho 

odpuštění na sobě samém osvobodí. 

 
VNÍMÁNÍ A PŘÁNÍ 

Nevidíš, že všechno tvé trápení pochází z podivného přesvědčení, 

že jsi bezmocný? Být bezmocný je PŘÍČINOU hříchu. Bezmocnost 

je podmínkou hříchu; jediným požadavkem, který vyžaduje, abyste 

mu uvěřili. Jen bezmocný v něj MŮŽE věřit. Bezmocnost není 

přitažlivá jinak než pro malé. a jen ti, kdo nejprve uvěří, že JSOU 

malí, v ní mohou vidět přitažlivost. zrada Božího syna je obranou 

těch, kdo se s ním neztotožňují. A ty jsi buď pro něj, nebo proti 

němu; buď ho miluješ, nebo na něj útočíš, chráníš jeho jednotu, 

nebo ho vidíš rozbitého a zabitého svým útokem. 

Nikdo nevěří, že Boží Syn je bezmocný.A ti, kdo se považují za 

bezmocné, MUSÍ věřit, že nejsou Božím Synem. Čím jiným mohou 

být než jeho nepřítelem? A co jiného mohou dělat, než mu závidět 

jeho moc a svou závistí se jí bát? To jsou ti temní, kteří mlčí a bojí 

se, jsou sami a nekomunikují, bojí se, že je moc Božího Syna 

zasáhne, a pozvedají proti němu svou bezmocnost. přidávají se k 

armádě bezmocných, aby proti němu vedli svou válku pomsty, 

hořkosti a zloby, aby ho učinili jedním z nich. Protože nevědí, že 

JSOU jedno s ním, nevědí, koho nenávidí. Je to vskutku žalostná 

armáda, kde každý z nich stejně často zaútočí na svého bratra nebo 

se obrátí proti sobě, jako si vzpomene, že si mysleli, že mají 

společnou věc. Zběsilí, hlasití a silní se zdají být ti temní, a přece 

neznají svého nepřítele, jen ho NENÁVIDÍ. V nenávisti se spojili, 

ale nespojili se. Kdyby to totiž udělali, nenávist by byla nemožná. 

Armáda bezmocných musí být rozpuštěna v přítomnosti síly. Ti, 

kdo jsou silní, NIKDY nejsou zrádní, protože nemají potřebu snít o 

moci a svůj sen uskutečňovat. Jak by armáda jednala ve snu? 

Vůbec žádným způsobem. Mohlo by být viděno, jak útočí na 

kohokoli čímkoli. Sny 
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nemají žádný důvod. Květina se promění v otrávené kopí, z dítěte 

se stane obr a myš zařve jako lev. A láska se stejně snadno mění v 

nenávist. Tohle není armáda, ale blázinec. To, co se zdá být 

plánovaným útokem, je blázinec. 

Armáda bezmocných je vskutku slabá. Nemá žádné zbraně a 

nemá žádného nepřítele. Ano, může ovládnout svět a HLEDAT 

nepřítele. Ale nikdy nemůže najít to, co tam není. ano, může SNÍT, 

že našla nepřítele, ale ten se změní i při útoku, takže se hned 

rozběhne hledat jiného a nikdy nespočine ve vítězství. A jak běží, 

obrací se proti sobě, protože si myslí, že zahlédla velkého 

nepřítele, který vždy unikne jejímu vražednému útoku tím, že se 

promění v něco jiného. Jak zrádný se jeví tento nepřítel, který se 

mění tak, že ho není možné ani poznat! 

Nenávist však musí mít cíl.Bez nepřítele není víra v hřích 

možná. Kdo, kdo věří v hřích, by se odvážil věřit, že nemá 

nepřítele? Mohl by připustit, že ho nikdo nečiní bezmocným? 

Rozum by mu jistě přikázal, aby už nehledal to, co tam není k 

nalezení. nejprve však musí být ochoten vnímat svět, kde není. 

Není nutné, aby chápal, JAK to může vidět. Ani by se o to neměl 

pokoušet. Zaměří-li se totiž na to, čemu nemůže rozumět, jen 

zdůrazní svou bezmocnost a nechá si hříchem namluvit, že jeho 

nepřítelem musí být SÁM. Ať si však klade pouze tyto otázky, pro 

které se musí rozhodnout, aby to udělal za něj: 

"Toužím po světě, kterému vládnu já, a ne po světě, který vládne 

mně?" "Toužím po světě, kde jsem mocný, a ne bezmocný?" 

"Toužím po světě, ve kterém nemám nepřátele a nemohu hřešit?" "A 

chci vidět to, co jsem popřel, PROTOŽE je to pravda?" 

Na první tři otázky jste již odpověděli, ale na poslední ještě 

ne. Ta se totiž stále zdá být děsivá a nepodobá se těm ostatním. 

Přesto vás rozum ujišťuje, že jsou všechny stejné. řekli jsme, že tento 

rok zdůrazníme stejnost věcí, které JSOU stejné. Tato poslední 

otázka, která je skutečně poslední, o níž musíte rozhodnout, v sobě 

stále ještě zřejmě skrývá hrozbu, kterou pro vás ostatní ztratily. a tato 

pomyslná odlišnost svědčí o vašem přesvědčení, že pravda může být 

nepřítelem, kterého ještě můžete najít. Zde se tedy zdá být poslední 

zbývající naděje na nalezení hříchu a nepřijetí moci. 
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Nezapomínejte, že volba mezi pravdou a hříchem, mocí a bezmocí 

je volbou mezi útokem a uzdravením. Neboť uzdravení pochází z 

moci a útok z bezmoci.Koho napadnete, toho NEMŮŽETE chtít 

uzdravit. A koho chcete uzdravit, musí být ten, koho jste si vybrali 

jako OCHRANU před útokem. A co jiného je toto rozhodnutí než 

volba, zda ho uvidíte očima těla, nebo zda ho necháte, aby se vám 

zjevil skrze vizi? JAK toto rozhodnutí vede k jeho účinkům, není 

váš problém. Ale to, co CHCEŠ vidět, MUSÍ být tvou volbou. jedná 

se o kurz PŘÍČINY, nikoliv následku. 

Pečlivě zvažte odpověď na poslední otázku, kterou jste 

ponechali bez odpovědi. A ať ti tvůj rozum napoví, že musí být 

zodpovězena a JE zodpovězena v ostatních třech. A pak vám bude 

jasné, že když se podíváte na následky hříchu v jakékoli podobě, 

stačí se jen zeptat, 

"Je to to, co bych chtěl vidět? Chci to?" 

Toto je vaše JEDINÉ rozhodnutí; to je podmínka toho, co se 

stane. Není důležité, JAK se to stane, ale ne PROČ. Máte nad tím 

kontrolu. A pokud se rozhodnete vidět svět bez nepřítele, v němž 

nejste bezmocní, prostředky k tomu, abyste ho viděli, vám BUDOU 

dány. Proč je závěrečná otázka tak důležitá? Rozum vám řekne 

proč. Je stejná jako ostatní tři až na ČAS. ostatní jsou rozhodnutí, 

která lze učinit a pak zrušit a učinit znovu. Pravda je však stálá a 

znamená stav, kdy je váhání nemožné. můžeš toužit po světě, 

kterému vládneš a který nevládne tobě, a změnit názor. můžeš 

toužit vyměnit svou bezmocnost za moc a ztratit tutéž touhu, jakmile 

tě přiláká malý záblesk hříchu. a můžeš chtít vidět svět bez hříchu a 

nechat se zlákat "nepřítelem", aby 

použijte oči těla a změňte to, co si přejete. 

Obsahově jsou všechny otázky stejné. Každá z nich se totiž 

ptá, zda jste ochotni vyměnit svět hříchu za to, co vidí Duch svatý, 

protože právě to svět hříchu popírá. A proto ti, kdo se dívají na 

hřích, vidí popření skutečného světa. Poslední otázka však přidává 

do vaší touhy vidět skutečný svět přání STÁLE, takže se tato touha 

stává JEDINOU, kterou máte. Odpovědí na poslední otázku "ano" 

přidáváte upřímnost k rozhodnutím, která jste již učinili ke všem 

ostatním. Neboť teprve pak máte 
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zřekli možnosti znovu si to rozmyslet.Když to je to, co nechcete, 

ostatní jsou zcela zodpovězeny. 

Proč si myslíte, že si nejste jisti, že ostatní odpověděli? Bylo 

by nutné, aby byly kladeny tak často, kdyby byly? Dokud nebylo 

učiněno poslední rozhodnutí, je odpověď "ano" i "ne". Odpověděli 

jste totiž "ano", aniž byste vnímali, že "ano" MUSÍ znamenat "ne". 

Nikdo se nerozhoduje proti svému štěstí, ale může tak činit, pokud 

nevidí, že tak činí. A pokud vidí své štěstí jako neustále se měnící, 

tu to, tu ono, a tu neuchopitelný stín, který není k ničemu 

připoután, rozhoduje se proti němu. 

Nepolapitelné štěstí nebo štěstí v proměnlivé podobě, které se 

mění s časem a místem, je iluze, která nemá žádný smysl. Štěstí 

MUSÍ být stálé, protože ho dosáhneme, když se vzdáme touhy po 

nestálém. Radost nelze vnímat JINAK než prostřednictvím stálé 

vize. A stálé vidění může být dáno pouze těm, kdo si přejí stálost. 

Síla touhy Božího Syna zůstává důkazem, že se mýlí ten, kdo se 

považuje za bezmocného. Toužte po čem chcete, a BUDETE se na 

to dívat a považovat to za skutečné. Žádná myšlenka ale nemá moc 

uvolnit nebo zabít. A žádná nemůže opustit mysl myslitele nebo ho 

nechat bez vlivu. 

 

VNITŘNÍ POSUN 

Jsou tedy myšlenky nebezpečné? Pro těla ano! Myšlenky, které se 

zdají zabíjet, jsou ty, které učí myslitele, že může být zabit. A tak 

umírá DŮSLEDKEM toho, co se naučil. Jde od života ke smrti, což 

je poslední důkaz, že si více vážil nestálosti než stálosti. Jistěže si 

MYSLEL, že chce štěstí, ale netoužil po něm PROTO, že je 

pravdivé, a proto MUSÍ být stálé. 

Stálost radosti je stav, který je vašemu chápání zcela 

cizí.Kdybyste si však dokázali představit, co to musí být, toužili 

byste po ní, i když jí nerozumíte. 

Stálost štěstí nemá žádné výjimky, žádné změny. Je 

neotřesitelná, stejně jako Boží láska k Jeho stvoření. Jistá ve svém 

pohledu, jako je jeho Stvořitel v tom, co zná, pohlíží na vše a vidí, 

že je to stejné. Nevidí pomíjivé, neboť si přeje, aby vše bylo jako 

ona sama, a vidí to tak. Nic nemá moc zmást jeho stálost, protože 

jeho vlastní touhou nelze otřást. Přichází jako 
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jistě těm, kteří vidí, že poslední otázka je nezbytná pro ostatní, 

protože mír musí přijít k těm, kteří se rozhodli léčit a ne soudit. 

Rozum vám řekne, že nemůžete žádat o štěstí bez ustání. 

Neboť pokud to, co si přejete, dostáváte, a štěstí je stálé, pak o něj 

musíte žádat pouze JEDNOU, abyste ho měli VŽDY.A pokud ho 

nemáte vždy, protože je takové, jaké je, pak jste o něj nežádali. 

Nikdo totiž nepožádá o něco, po čem touží a o čem se domnívá, že 

má nějaký příslib moci to dát. Může se mýlit v tom, o co žádá, kde 

a o co. přesto bude žádat, protože touha je žádost, prosba, kterou 

vyslovuje ten, koho sám Bůh nikdy neopomene vyslyšet. Bůh mu 

již dal vše, co si OPRAVDU přeje. avšak to, čím si není jist, mu 

Bůh NEMŮŽE dát. Netouží po tom totiž, dokud si není jistý, a Boží 

dávání musí být neúplné, pokud není přijato. 

Vy, kteří naplňujete Boží vůli a jste Jeho štěstím, jejichž vůle je 

mocná jako Jeho, moc, která se neztrácí ve vašich iluzích, dobře si 

rozmyslete, proč jste se dosud nerozhodli, jak byste odpověděli na 

poslední otázku. Tvá odpověď na ostatní ti umožnila pomoci být 

jen částečně šíleným, a přesto je to právě ta závěrečná, která se 

skutečně ptá, zda jsi ochoten být VŠECHNO při smyslech. 

Co jiného je svatý okamžik než Boží výzva, abys poznal, co ti 

dal? Zde je velká výzva k rozumu; uvědomění si toho, co je vždy k 

vidění, štěstí, které by mohlo být vždy tvé. Zde je stálý pokoj, 

který bys mohl prožívat navždy. Zde je to, co ti popření odepřelo 

ZJEVIT. Neboť zde je poslední otázka již ZODPOVĚZENA a to, o 

co žádáš, je dáno. Zde je budoucnost TEĎ, neboť čas je bezmocný 

kvůli vaší touze po tom, co se nikdy nezmění. Žádali jste totiž, aby 

nic nestálo mezi svatostí vašeho vztahu a vaším VĚDOMÍM jeho 

svatosti. 
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Spása a svatý vztah 

 
Slitujte se nad sebou, tak dlouho zotročenými. Radujte se, koho 
Bůh spojil, že se sešli a nemusí už hledět na hřích odděleně. Ne 

dva se mohou dívat na hřích společně, protože ho nikdy nemohli 

vidět na stejném místě a ve stejném čase. Hřích je přísně 

individuální vnímání, které vidí ten druhý, ale každý z nich věří, že 

je v něm samotném. a zdá se, že každý z nich dělá jinou chybu, 

kterou ten druhý nemůže pochopit. Bratři, JE stejný, učiněný 

stejným a odpuštěný svému tvůrci stejným způsobem. 

Svatost vašeho vztahu vám oběma odpouští a ruší následky 

toho, čemu jste oba věřili a co jste viděli. A s jejich odchodem 

odchází i POTŘEBA hříchu.Kdo má potřebu hříchu? Pouze osamělí 

a osamělí, kteří vidí své bratry jinak než oni sami. Právě tato 

odlišnost, viděná, ale ne skutečná, způsobuje, že potřeba hříchu, ne 

skutečná, ale viděná, se zdá být oprávněná. A to vše by bylo skutečné, 

kdyby hřích takový byl. Neboť nesvatý vztah je založen na 

rozdílech, kdy si každý myslí, že ten druhý má to, co on nemá. 

Scházejí se, aby každý doplnil sám sebe a okradl toho druhého. 

zůstávají tak dlouho, dokud si nemyslí, že už není co ukrást, a pak 

jdou dál. a tak putují světem cizích lidí, nepodobných sobě samým, 

žijících svými těly snad pod společnou střechou, která neukrývá 

ani jednoho z nich; v tomtéž 
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a přitom je to jiný svět. 

Svatý vztah vychází z jiného předpokladu. Každý se podíval do 

svého nitra a neviděl žádný nedostatek.Přijal svou úplnost a 

rozšířil ji tím, že se spojil s druhým, celým jako on sám. Nevidí 

mezi těmito já žádný rozdíl, neboť rozdíly jsou pouze tělesné. Proto 

nehledí na nic, co by si vzal. Nepopírá svou vlastní skutečnost, 

PROTOŽE je pravdivá. Těsně pod nebem stojí, ale dost blízko na 

to, aby se nevrátil na zem. Tento vztah má totiž nebeskou svatost. 

Jak daleko od domova může být vztah tak podobný Nebi? 

Pomyslete na to, čemu může svatý vztah naučit! Zde je víra v 

rozdíly nezměněna. Zde je víra v rozdíly posunutá ke stejnosti. A 

rozum vás nyní může dovést k logickému závěru vašeho spojení. 

Musí se rozšířit, jako jste se rozšířili, když jste se spojili. Musí 

přesáhnout sám sebe, jako jste vy přesáhli tělo, abyste se nechali 

spojit. A nyní se stejnost, kterou jste viděli, rozšiřuje a konečně 

odstraňuje veškerý pocit rozdílů, takže se stává zřejmou stejnost, 

která se skrývá pod nimi všemi. Zde je zlatý kruh, v němž 

poznáváte Syna Božího. Neboť to, co se zrodilo do svatého vztahu, 

nemůže NIKDY skončit. 

 

POSELSTVÍ SVATÉHO VZTAHU 

Dovolte rozumu udělat další krok. Pokud útočíte na toho, koho 

chce Bůh uzdravit, a nenávidíte toho, koho miluje, pak máte vy i 

váš Stvořitel rozdílnou vůli.Pokud však JSTE Jeho vůlí, pak musíte 

věřit, že nejste SOBĚ.Tomu skutečně můžete věřit a také věříte. A 

MÁTE v to víru a vidíte pro to mnoho důkazů. A odkud, ptáte se, 

pramení váš podivný neklid, pocit odloučenosti a strašidelný strach 

z nedostatku smyslu v sobě samém? Jako byste se sem zatoulali 

bez jakéhokoli plánu, kromě toho, že se zatouláte, protože jen to se 

zdá být jisté. 

Přesto jsme již dříve slyšeli velmi podobný popis, ale nebyl o 

VÁS. A přesto si o této podivné myšlence, kterou přesně popisuje, 

MYSLÍTE, že jste to vy. Rozum by vám řekl, že svět, který vidíte 

očima, jež nejsou vaše, vám NEMUSÍ dávat smysl. Komu by 

taková vize mohla posílat své zprávy? Jistě ne tobě, jehož zrak je 

zcela nezávislý na očích, které se na něj dívají. 
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svět. Pokud to není vaše vize, co vám může ukázat? Mozek nedokáže 

interpretovat to, co vidí VAŠE vidění.To byste pochopili. Mozek 

interpretuje tělu, jehož je součástí. Ale to, co říká, VY nemůžete 

pochopit. přesto jste mu naslouchali. a dlouho a usilovně jste se 

snažili pochopit jeho sdělení. neuvědomili jste si, že není možné 

pochopit to, co se k vám zcela nedostane. 

Nedostali jste vůbec žádné zprávy, rozumíte. Neboť jste 

naslouchali tomu, co vůbec nemůže být sděleno. Přemýšlejte tedy, 

co se stalo. Popíráním toho, co jste, a pevnou vírou, že jste něco 

jiného, se toto "něco jiného", které jste učinili sami sebou, STALO 

vaším zrakem. Přesto to musí být to "něco jiného", co vidí, a jako 

NEty ti svůj zrak VYSVĚTLUJE. VÁŠ zrak by to samozřejmě učinil 

zcela zbytečným, avšak pokud máte zavřené oči a vyzvali jste tuto 

věc, aby vás vedla, a požádali jste ji, aby vám vysvětlila svět, který 

vidí, nemáte důvod neposlouchat, ani nemáte důvod podezřívat ji, 

že to, co vám říká, není pravda. Rozum by vám řekl, že to nemůže 

být pravda, PROTOŽE tomu nerozumíte. Bůh nemá žádná 

tajemství. Nevede vás světem plným utrpení a nečeká, až vám na 

konci cesty řekne, proč vám to udělal. 

Co může být tajné před Boží vůlí? Přesto věříte, že vy máte 

tajemství. Co jiného by mohlo být vaším tajemstvím než JINÁ 

vůle, která je vaše vlastní, kromě Jeho? Rozum by vám řekl, že to 

není žádné tajemství, které by bylo třeba skrývat jako hřích. Ale to 

je vskutku omyl! Nedovolte, aby vás strach z hříchu chránil před 

nápravou, neboť přitažlivost viny je pouze strach. Zde je jediná 

emoce, kterou jsi vytvořil, ať už se zdá být jakákoli. Je to emoce 

tajemství, soukromých myšlenek a těla. To je jediná emoce, která 

se staví proti lásce a vždy vede k zahlédnutí rozdílů a ztrátě 

stejnosti. Zde je jediná emoce, která vás udržuje slepé, závislé na 

já, o němž si myslíte, že jste ho stvořili, aby vás vedlo světem, 

který pro vás stvořilo. 

Zrak ti byl dán spolu se vším, čemu rozumíš. Nebude pro tebe 

obtížné pochopit, co ti tento zrak říká, neboť každý vidí jen to, co 

si myslí, že JE.A to, co by ti tvůj zrak ukázal, pochopíš, PROTOŽE 

je to pravda. Pouze váš zrak vám může zprostředkovat to, co VY 

můžete vidět. Dostane se k vám přímo, aniž by vám muselo být 

tlumočeno. To, co potřebuje výklad, MUSÍ být cizí. Ani se to nikdy 

neuskuteční. 
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srozumitelný tlumočníkovi, kterému nerozumíte. 

Ze všech sdělení, která jste obdrželi a kterým jste nerozuměli, 

je pouze tento kurz OTEVŘEN vašemu porozumění a MŮŽETE 

mu porozumět.Je to VÁŠ jazyk.Zatím mu nerozumíte jen proto, že 

celá vaše komunikace je jako komunikace dítěte.Zvuky, které dítě 

vydává, a to, co slyší, jsou velmi nespolehlivé a v různých 

okamžicích pro něj znamenají různé věci. Ani zvuky, které slyší, ani 

pohledy, které vidí, ještě nejsou stabilní. Ale to, co slyší a čemu 

nerozumí, bude jeho rodným jazykem, jehož prostřednictvím bude 

komunikovat s lidmi kolem sebe a oni s ním. A ti cizí, proměnliví, 

které vidí kolem sebe, se mu stanou jeho utěšiteli a on pozná svůj 

domov a uvidí je tam spolu s ním. 

V každém svatém vztahu se tedy znovu rodí schopnost 

komunikovat místo oddělovat.Svatý vztah, který se tak nedávno 

sám znovuzrodil z nesvatého vztahu, a přesto je starobylejší než 

stará iluze, kterou nahradil, JE jako dítě, které se právě rodí.V 

tomto dítěti se vám však vrací vaše vize a bude mluvit jazykem, 

kterému oba rozumíte. Není vychováván "něčím jiným", co jste 

považovali za sebe. Nebyl tam dán, ani nebyl přijat ničím jiným 

než vámi. Žádní dva lidé se totiž nemohou spojit jinak než skrze 

Krista,jehož vidění je vidí jako jedno. 

Přemýšlejte o tom, co je vám dáno, moji svatí bratři.Toto dítě 

vás naučí, čemu nerozumíte, a objasní vám to. Neboť jeho jazyk 

nebude cizí. Nebude vám potřebovat tlumočníka, neboť to vy jste 

ho naučili to, co zná, PŘEDEVŠÍM vy jste to znali. Nemohl přijít k 

nikomu jinému než k vám, nikdy k "něčemu jinému". Tam, kam 

Kristus vstoupil, není nikdo sám, neboť nikdy nemohl najít domov 

v oddělených. přesto se musí znovu narodit do svého starobylého 

domova, tak zdánlivě nového, a přesto stejně starého jako On, 

maličký nováček, závislý na svatosti vašeho vztahu, který ho 

nechá žít. 

Buďte si jisti, že Bůh nesvěřil svého Syna nehodným. Nic 

jiného než to, co je jeho součástí, není hodno toho, aby se k němu 

připojilo. Není ani možné, aby se připojilo něco, co není Jeho 

součástí. Komunikace musela být obnovena s těmi, kdo se 

připojují, neboť to nemohli učinit prostřednictvím těl. Co je tedy 

spojilo? Rozum vám řekne, že se museli navzájem vidět skrze 

vidění, které nepatří tělu, a komunikovat jazykem, kterým tělo 
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mohl to být děsivý pohled nebo zvuk, který je jemně přitáhl k 

sobě. Spíše v každém z nich viděli dokonalé útočiště, kde se jejich 

Já mohlo v bezpečí a míru znovu zrodit. To mu říkal jeho rozum; 

tomu věřil, PROTOŽE to byla pravda. 

Zde je první přímý vjem, který jsi učinil.Učinil jsi tak 

prostřednictvím vědomí, které je starší než vnímání, a přesto ses 

znovu zrodil v jediném okamžiku. Neboť co je čas pro to, co bylo 

vždycky? Přemýšlejte, co tento okamžik přinesl: poznání, že "něco 

jiného", o čem jste si mysleli, že jste vy, je iluze. a pravda vám 

okamžitě ukázala, kde musí být vaše Já. Právě popírání iluzí 

přivolává pravdu, protože popírat iluze znamená uznat, že strach je 

nesmyslný. Do svatého domova, kde je strach bezmocný, vděčně 

vstupuje láska, vděčná, že je zajedno s vámi, kteří jste se připojili, 

abyste ji nechali vstoupit. 

Kristus přichází k tomu, co je podobné jemu samému; stejné, ne 

odlišné. Vždy je totiž přitahován k sobě. Co je mu podobné jako 

svatý vztah? A to, co vás k sobě přitahuje, přitahuje Ho k vám. Zde 

jsou Jeho sladkost a Jeho něžná nevinnost chráněny před útokem. 

A sem se může s důvěrou vracet, neboť víra v druhého je vždy 

vírou v Něho." Máte skutečně pravdu, když se na sebe navzájem 

díváte jako na Jeho vyvolený domov, neboť zde budete s Ním a s 

Jeho Otcem. To je vůle vašeho Otce pro vás a vaše s Jeho. A kdo 

je přitahován ke Kristu, je přitahován k Bohu tak jistě, jako jsou 

oba přitahováni ke každému svatému vztahu, k domovu, který je 

pro ně připraven, když se země obrací k nebi. 

 

BEZHŘÍŠNOST TVÉHO BRATRA 

Opakem iluzí není deziluze, ale pravda. Pouze egu, pro které pravda 

nemá význam, se jeví jako jediné alternativy, které se od sebe liší. 

Ve skutečnosti jsou však stejné. Obě přinášejí stejnou míru utrpení, 

ačkoli každá z nich se zdá být cestou, jak ztratit utrpení, které přináší 

ta druhá. Každá iluze nese bolest a utrpení v temných záhybech 

těžkých šatů, jimiž skrývá svou nicotu. v těchto temných a těžkých 

šatech jsou však zakryti ti, kdo hledají iluze, a skryti před radostí 

pravdy. 

Pravda je opakem iluzí, protože nabízí radost.Co jiného než 

radost může být opakem utrpení? Opustit jeden druh bídy a hledat 

jiný je sotva únik. Změnit iluze znamená udělat 
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beze změny. Hledat radost v bídě je nesmyslné, protože jak by 

bylo možné najít radost v bídě? Jediné, co je v temném světě bídy 

možné, je vybrat si z něj některé aspekty, vnímat je jako odlišné a 

definovat tento rozdíl jako radost.Ale vnímat rozdíl tam, kde žádný 

neexistuje, jistě neznamená DĚLAT změnu. 

Iluze přinášejí svým věřícím jen vinu a utrpení, nemoc a 

smrt.Na formě, v jaké jsou přijímány, nezáleží. Žádnou formu 

utrpení nelze v očích rozumu zaměnit za radost. Radost je věčná. 

můžete si být skutečně jisti, že každé zdánlivé štěstí, které netrvá, 

je ve skutečnosti strach. Radost se nezmění ve smutek, neboť 

věčné se nemůže změnit. Smutek se však MŮŽE změnit v radost, 

neboť čas ustupuje věčnému. Pouze nadčasové musí zůstat 

neměnné, ale vše v čase se může s časem měnit. pokud je však 

změna skutečná, a ne vymyšlená, musí iluze ustoupit pravdě, a ne 

jiným snům, které jsou ale stejně neskutečné. to není žádný rozdíl. 

Rozum vám řekne, že jediný způsob, jak uniknout bídě, je 

poznat ji a jít JINOU cestou. Pravda je stejná a bída stejná, ale JSOU 

od sebe odlišné v každém ohledu, v každém případě a bez 

výjimky. Věřit, že může existovat jediná výjimka, znamená 

zaměňovat to, co je stejné, s tím, co je odlišné. JEDNA iluze, 

kterou si hýčkáme a bráníme proti pravdě, činí VŠECHNY pravdy 

nesmyslnými a VŠECHNY iluze skutečnými. Taková je síla víry. 

Nemůže dělat kompromisy. A víra v nevinnost je vírou v hřích, 

pokud víra vylučuje jednu živou věc a drží ji mimo, mimo její 

odpuštění. 

Rozum i ego vám to řeknou, ale to, co si z toho udělají, není 

totéž.Ego vás nyní ujistí, že není možné, abyste v někom neviděli 

žádnou vinu. A je-li toto vidění JEDINÝM prostředkem, jímž lze 

dosáhnout úniku od viny, pak musí být víra v hřích věčná. rozum 

se však na to dívá jinak, neboť vidí ZDROJ myšlenky jako to, co ji 

učiní pravdivou či nepravdivou. musí tomu tak být, je-li myšlenka 

LÍP svým zdrojem. Proto, říká rozum, byl-li únik z viny dán Duchu 

svatému jako jeho záměr a tím, komu nic, co chce, NEMŮŽE být 

nemožné, jsou prostředky k jeho dosažení VÍC než možné. MUSÍ tu 

být a ty je musíš MÍT. 

Toto období je pro tento průběh klíčové, protože zde dochází k 
oddělení 
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vy a ego musíte být kompletní. Pokud totiž MÁTE prostředky k 

tomu, aby se záměr Ducha Svatého uskutečnil, můžete je POUŽÍT. 

A PROSTŘEDNICTVÍM jejich použití v ně získáte víru." Pro ego to 

však musí být nemožné a nikdo se nepustí do něčeho, co nemá 

naději, že bude někdy vykonáno. VÍTE, že to, co si váš Stvořitel 

přeje, je možné, ale to, co jste stvořili, tomu nevěří. Nyní musíte 

volit mezi sebou a ILUZÍ sebe sama. NE obojí, ale JEDNO. Nemá 

smysl snažit se tomuto jedinému rozhodnutí vyhnout. MUSÍ být 

učiněno. Víra a přesvědčení se mohou přiklonit na obě strany, ale 

rozum vám říká, že neštěstí leží jen na jedné straně a radost na 

druhé. 

Neopouštějte se nyní navzájem. Neboť vy, kteří jste stejní, se 

nerozhodnete sami ani jinak. Buď si navzájem dáte život, nebo 

smrt, buď budete jeden druhému spasitelem, nebo soudcem, 

nabídnete mu útočiště, nebo ho odsoudíte." Tomuto postupu buď 

zcela uvěříte, nebo vůbec ne. Neboť je zcela pravdivý, nebo zcela 

falešný a nelze mu věřit jinak než částečně. A vy buď uniknete 

bídě úplně, nebo vůbec. Rozum vám řekne, že neexistuje žádná 

střední cesta, na níž byste se mohli nejistě zastavit a čekat, až si 

vyberete mezi radostí nebe a utrpením pekla. Dokud se 

nerozhodnete pro nebe, JSTE v pekle a v bídě. 

Neexistuje žádná část nebe, kterou bys mohl vzít a utkat z ní 

iluze. Neexistuje ani jedna iluze, se kterou byste mohli vstoupit do 

nebe. Spasitel nemůže být soudcem ani milosrdným odsouzením. 

A vidění nemůže zatracovat, ale pouze žehnat. Kterého úkolem je 

zachraňovat, bude zachraňovat. JAK to udělá, je mimo tvé chápání, 

ale KDY to musí být tvá volba. Neboť čas jsi vytvořil ty a čas 

MŮŽEŠ přikázat. Nejsi otrokem času o nic víc než světa, který jsi 

stvořil. 

Podívejme se blíže na celou iluzi, že to, co jste vytvořili, má 

moc zotročit svého tvůrce. Je to tatáž víra, která způsobila 

odloučení. Je to nesmyslná představa, že myšlenky mohou opustit 

mysl myslitele, být od ní odlišné a V ROZPORU s ní. Kdyby to 

byla pravda, myšlenky by nebyly prodloužením mysli, ale jejími 

nepřáteli. A zde vidíme opět další formu téže základní iluze, kterou 

jsme viděli již mnohokrát. Pouze kdyby bylo možné, aby Syn Boží 

opustil mysl svého Otce, učinil se jiným a postavil se proti jeho 

vůli, bylo by možné, aby já, které stvořil, a vše, co stvořil, bylo 
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Podívejte se na velkou projekci, ale dívejte se na ni s 

rozhodnutím, že musí být uzdravena, a ne se strachem. Nic z toho, 

co jsi stvořil, nad tebou nemá žádnou moc, ledaže bys stále chtěl 

být mimo svého Stvořitele a s vůlí odporující Jeho vůli. Neboť jen 

tehdy, pokud byste uvěřili, že Jeho Syn může být Jeho nepřítelem, 

se zdá být možné, že to, co jste stvořili VY, je vaše. Odsoudil bys 

Jeho radost k utrpení a učinil bys Ho jiným. A všechno to neštěstí, 

které jsi stvořil, bylo tvé vlastní. Nejste snad SKVĚLÍ, že se 

dozvíte, že to není pravda? Není to vítaná zpráva, že ani jedna z 

iluzí, které jste si vytvořili, nenahradila pravdu? 

Pouze VAŠE myšlenky byly nemožné. Spása NEMŮŽE být. JE 

nemožné dívat se na svého Spasitele jako na svého nepřítele a 

poznat ho, ale JE možné poznat ho takového, jaký je, pokud si to Bůh 

přeje. To, co Bůh dal vašemu svatému vztahu, JE TAM. Neboť to, 

co ti dal Duch svatý, ti DAL. Nechtěl bys pohlédnout na Spasitele, 

který ti byl dán? A nevyměnil bys z vděčnosti funkci kata, kterou 

jsi mu dal, za tu, kterou má v pravdě? Přijměte od něj to, co mu 

Bůh dal pro vás, ne to, co jste se snažili dát sami. 

Za těly, která jste mezi sebe vložili, a zářící ve zlatém světle, 

které k němu dosahuje z jasného, nekonečného kruhu, jenž se 

rozprostírá navěky, je váš svatý vztah, milovaný samotným 

Bohem. Jak stále spočívá, v čase a přece mimo něj, nesmrtelný, a 

přece na zemi. Jak velká síla se v něm skrývá. Čas čeká na její vůli 

a země bude taková, jakou ji chce mít. Zde není žádná oddělená 

vůle, ani touha, aby NĚCO bylo oddělené. Její vůle nemá výjimky, 

a co chce, je pravda. Každá iluze, která je jí přinesena k odpuštění, 

je jemně přehlížena a mizí. V jejím středu se totiž znovuzrodil 

Kristus, aby osvítil svůj domov vizí, která přehlíží svět. Nechtěli 

byste, aby tento svatý domov byl i vaším? Není zde žádná bída, ale 

jen radost. 

Jediné, co potřebujete, abyste zde mohli v klidu přebývat s 

Kristem, je sdílet jeho vizi. Rychle a ochotně je Jeho vize dána 

každému, kdo je jen ochoten vidět svého bratra bez hříchu. A nikdo 

nemůže zůstat mimo tuto ochotu, chceš-li být zcela osvobozen od 

všech následků hříchu. Chtěl bys mít částečné odpuštění pro sebe? 

Můžeš dosáhnout nebe, dokud tě jediný hřích stále svádí k setrvání v 

bídě? Nebe je domovem dokonalé čistoty a Bůh ho stvořil pro VÁS. 

Podívejte se na 
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svého svatého bratra, bez hříchu jako ty, a nech se jím vést. 

 
ROZUM A SVATÝ VZTAH 

Zavedení rozumu do myšlenkového systému ega je počátkem jeho 

zkázy. Rozum a ego si totiž protiřečí. Není ani možné, aby ve vašem 

vědomí existovaly vedle sebe. a cílem rozumu je učinit jej jasným, a 

tedy zřejmým. rozum můžete VIDĚT. to není hra se slovy, neboť zde 

je počátek vize, která má smysl. vize je smysl, a to doslova. Pokud 

to není zrak těla, MUSÍ být pochopen. Je totiž ZŘEJMÝ, a co je 

zřejmé, není dvojznačné. Může být pochopeno. A zde se rozum a 

ego oddělují, aby šly každý svou cestou. 

Celé trvání ega závisí na jeho přesvědčení, že se tento kurz 

nemůžete naučit. Sdílejte toto přesvědčení a rozum nebude 

schopen vidět vaše chyby a uvolnit cestu k jejich nápravě. Neboť 

rozum vidí PŘES chyby a říká vám, že to, co jste považovali za 

skutečné, skutečné není. Rozum dokáže vidět rozdíl mezi hříchem 

a chybami, protože CHCE nápravu. Proto vám říká, že to, o čem 

jste si mysleli, že je neopravitelné, MŮŽE být opraveno, a tudíž to 

musela být chyba. Odpor ega k opravě vede k jeho utkvělé víře v 

hřích a přehlížení chyb. Na NIC, co lze opravit, nehledí. ego tedy 

zatracuje a rozum zachraňuje. 

Rozum sám o sobě není spásou, ale vytváří prostor pro pokoj 

a přivádí vás do stavu mysli, v němž vám může být spasení dáno. 

Hřích je překážkou, postavenou jako těžká brána, zamčená a bez 

klíče, přes cestu k pokoji. Nikdo, kdo se na ni dívá bez pomoci 

rozumu, by se ji nepokusil projít. oči těla ji vidí jako pevnou žulu, 

tak tlustou, že by bylo šílenstvím pokoušet se ji projít. Rozum ji 

však snadno prohlédne, PROTOŽE je to omyl. Podoba, kterou na 

sebe bere, nemůže před očima rozumu zakrýt její prázdnotu. 

Ego přitahuje pouze forma chyby. To znamená, že ji 

nepoznává a neví, zda existuje, nebo ne. Vše, co vidí oči těla, je 

omyl, chyba ve vnímání, zkreslený fragment celku, bez významu, 

který by celek dával. A přesto lze chyby, bez ohledu na jejich 

podobu, napravit. Hřích je jen omyl ve zvláštní podobě, kterou ego 

uctívá. Chtělo by zachovat všechny chyby a učinit z nich hříchy. 

Neboť zde je jeho vlastní stabilita, jeho těžká 
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kotva v proměnlivém světě, který stvořila; skála, na níž je 

postavena její církev a kde jsou její věřící připoutáni k tělům a 

věří, že svoboda těla je jejich vlastní. 

Rozum vám řekne, že forma chyby není tím, co ji činí chybou. 

Pokud to, co forma PŘEDSTAVUJE, je chyba, forma nemůže 

zabránit nápravě. Oči těla vidí POUZE formu. Nemohou vidět víc 

než to, k čemu byly STVOŘENY. A byly stvořeny k tomu, aby se 

dívaly na chybu, a neviděly za ni. jejich vnímání je vskutku 

podivné, neboť vidí jen iluze, nejsou schopny pohlédnout za 

žulový blok hříchu a zastavují se u vnější formy ničeho. pro tuto 

pokřivenou formu vidění je vnější strana všeho, zeď, která stojí 

mezi vámi a pravdou, zcela pravdivá. jak však může zrak, který se 

zastavuje u nicoty, jako by to byla pevná zeď, vidět pravdivě? Je 

zadržován formou, neboť byl stvořen tak, aby zaručoval, že nic 

jiného než formu vnímat nebude. 

Tyto oči, stvořené k tomu, aby neviděly, NIKDY neuvidí. 

Neboť myšlenka, kterou představují, neopustila svého tvůrce a je 

to jejich tvůrce, kdo skrze ně vidí. Co jiného bylo cílem jejího 

stvořitele než nevidět? K tomu jsou oči těla dokonalým 

prostředkem, ale ne k VIDĚNÍ. Podívejte se, jak oči těla spočívají 

na vnějšnostech a nemohou jít dál. sledujte, jak se zastavují v 

nicotě, neschopny jít za formu ke smyslu. Nic není tak zaslepující 

jako vnímání formy. Neboť vidění formy znamená, že porozumění 

bylo zastřeno. 

Pouze CHYBY mají různé podoby, a tak mohou klamat. 

Můžeš měnit formu, PROTOŽE není pravdivá. Nemohla by to být 

skutečnost, PROTOŽE ji lze změnit. Rozum vám řekne, že pokud 

forma není skutečností, musí být iluzí a není TAM vidět, a pokud ji 

vidíte, musíte se mýlit, protože vidíte to, co NEMŮŽE být 

skutečné, jako by to skutečné bylo. To, co nemůže vidět dál, než 

co není, MUSÍ mít zkreslené vnímání a musí vnímat iluze jako 

pravdu. Mohlo by to tedy UZNAT pravdu? 

Nedovol, aby tě jeho chyby zdržovaly od toho, jehož svatost je 

tvá. Ať ti pohled na jeho svatost, jejíž spatření by ti ukázalo tvé 

odpuštění, nebrání v tom, co vidí oči těla. Ať tvému vědomí tvého 

bratra nebrání vnímání jeho hříchů a jeho těla. co je na něm, co bys 

chtěl napadnout, kromě toho, co si spojuješ s jeho 



531 

 

 

ROZVĚTVENÍ SILNICE 

 
 

tělo, které podle VÁS může hřešit? Za jeho chybami je JEHO 

svatost a VAŠE spasení.Nedali jste mu jeho svatost, ale snažili jste 

se v něm vidět své hříchy, abyste se zachránili. A přesto jeho 

svatost JE tvým odpuštěním. Můžeš být spasen tím, že hříšným 

učiníš toho, jehož svatost je tvou spásou? 

Svatý vztah, byť čerstvě zrozený, si musí nade vše vážit 

svatosti. Nesvaté hodnoty způsobí zmatek, a to ve VĚDOMÍ. V 

nesvatém vztahu si každý cení toho druhého, protože se zdá, že 

ospravedlňuje jeho hřích. Vidí v tom druhém to, co ho podněcuje k 

hříchu proti jeho vůli. A tak klade své hříchy na druhého a 

přitahuje ho, aby jeho hříchy PŘEDPOKLÁDAL. A tak se musí stát 

nemožným, aby každý viděl sám sebe jako PŘÍČINU hříchu svou 

touhou mít hřích skutečný." Rozum však vidí svatý vztah jako to, 

co je; společný stav mysli, kde oba rádi dávají chyby k nápravě, 

aby se oba šťastně uzdravili jako jeden. 

 
ROZVĚTVENÍ SILNICE 

Když dojdete k místu, kde je větev na cestě zcela zjevná, nemůžete 

jít dál.MUSÍTE jít buď jedním, nebo druhým směrem. Pokud totiž 

nyní půjdete rovně, tedy cestou, kterou jste šli předtím, než jste došli 

k odbočce, nedojdete NIKAM. smyslem toho, že jste došli až sem, 

bylo rozhodnout se, kterou odbočkou se vydáte TEĎ. na cestě, 

kterou jste přišli, už nezáleží. Už nemůže sloužit. Nikdo, kdo dojde 

tak daleko, se NEMŮŽE rozhodnout špatně, ale MŮŽE to odložit. A 

žádná část cesty se nezdá být beznadějnější a marnější než stát v 

místě, kde se cesta větví, a nerozhodnout se, kudy se vydat. 

Je to jen několik prvních kroků na správné cestě, které se zdají 

být těžké, protože jste si vybrali, i když si možná stále myslíte, že 

se můžete vrátit a zvolit si něco jiného. Není tomu tak. Volbu 

učiněnou s nebeskou mocí, která ji podporuje, nelze vzít zpět. 

Vaše cesta JE rozhodnuta. Nebude nic, co by vám nebylo řečeno, 

pokud to uznáte. 

A tak stojíte zde, na tomto svatém místě, před závojem hříchu, 

který visí mezi vámi a Kristovou tváří. DOVOLTE, aby byl 

zvednut! Zvedněte ji společně, neboť je to jen závoj, který stojí 

mezi vámi. Ani jeden z vás ji neuvidí jako pevný blok, ani si 

neuvědomí, jak tenký je závoj, který 
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odděluje vás nyní.Ve vašem vědomí však již téměř skončila a mír 

vás zasáhl i zde, před závojem. Pomyslete, co se stane potom! 

Kristova láska rozzáří vaše tváře a zazáří z nich do potemnělého 

světa, který světlo POTŘEBUJE. A z tohoto svatého místa se s 

vámi vrátí a neopustí ho ani vás. Stanete se Jeho posly, kteří Ho 

budou vracet k Němu samému. 

Pomyslete na tu nádheru, kterou uvidíte, kdo s Ním chodíte! 

A pomyslete na to, jak krásní budete jeden druhému připadat! Jak 

šťastní budete, že jste spolu, po tak dlouhé a osamělé cestě, po níž 

jste kráčeli sami. brány nebeské, otevřené nyní pro vás, otevřete 

nyní i smutným. a nikdo, kdo pohlédne na Krista ve vás, se nebude 

radovat. Jak krásný je pohled, který jsi spatřil za závojem a který 

nyní rozzáříš unavené oči těch, kdo jsou stejně unavení jako kdysi 

ty. Jak budou vděční, že jsi přišel mezi ně a nabídl jim Kristovo 

odpuštění, aby rozptýlil jejich víru v hřích. 

Každou chybu, kterou uděláš, ti ten druhý jemně napraví, 

protože v jeho očích je tvá krása jeho spásou, kterou chce chránit 

před újmou. A každý bude tomu druhému silným ochráncem před 

vším, co se zdá, že mezi vámi vznikne. Tak budete kráčet světem 

se mnou, jehož poselství ještě nebylo dáno všem. Neboť jste tu 

proto, abyste ho nechali PŘIJÍT. Boží nabídka je stále otevřená, 

přesto čeká na přijetí. Od vás, kteří jste ji přijali, je přijata. Do 

vašich spojených rukou je bezpečně předána, neboť vy, kteří ji 

sdílíte, jste se stali jejími ochotnými strážci a ochránci. 

Všem, kdo sdílejí Boží lásku, je dána milost být dárci toho, co 

přijali. A tak se učí, že jim to patří navždy. Všechny překážky mizí 

před jejich příchodem, stejně jako byla nakonec překonána každá 

překážka, která se předtím zdála vyvstávat a blokovat jim cestu. 

Tento závoj, který společně zvedáte, otevírá cestu k pravdě nejen 

vám. Ti, kdo si nechají odstranit iluze ze své mysli, jsou Spasiteli 

tohoto světa, kráčejí světem se svým Vykupitelem a nesou Jeho 

poselství o naději, svobodě a osvobození od utrpení každému, kdo 

potřebuje zázrak ke své záchraně. 

Jak snadné je nabídnout tento zázrak všem! Nikomu, kdo ho 

sám přijal, to nemůže připadat obtížné. Vždyť tím, že ho přijal, 

poznal, že nebyl dán jen jemu. Taková je funkce svatého 
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vztah; společně přijímat a dávat tak, jak jste přijali. Když stojíte 

před závojem, zdá se to stále obtížné. Ale vztáhněte spojené ruce a 

dotkněte se tohoto těžkého, zdánlivého bloku a zjistíte, jak snadno 

vaše prsty proklouznou jeho nicotou. Není to žádná pevná zeď. A 

mezi vámi a svatým Já, které sdílíte, stojí jen iluze. 

 
SLABOST A OBRANYSCHOPNOST 

Jak překonat iluze? Určitě ne silou nebo hněvem, ani tím, že se jim 

nějakým způsobem postaví. Pouze tím, že si necháte rozumem říci, 

že jsou v rozporu s realitou.Jsou v rozporu s tím, co musí být 

pravda.Odpor pochází od nich, a ne od reality. Skutečnost ničemu 

neodporuje. To, co pouze JE, nepotřebuje žádnou obranu a žádnou 

nenabízí. Pouze iluze potřebují obranu kvůli své slabosti. A jak 

může být obtížné jít cestou pravdy, když se do ní vměšuje jen 

slabost? V tomto zdánlivém konfliktu jste silní VY. A žádnou 

obranu nepotřebujete. Vše, co potřebuje obranu, nechcete, protože 

vše, co potřebuje obranu, vás oslabí. 

Zvažte, co chce ego obhajovat PRO. Vždy ospravedlnit to, co 

je v rozporu s pravdou, co odporuje rozumu a nedává smysl. Dá se 

to ospravedlnit? Co jiného to může být než výzva k šílenství, 

abyste se zachránili před pravdou? A před čím jiným byste se 

zachránili než před tím, čeho se bojíte? Víra v hřích potřebuje 

velkou obranu, a to za obrovskou cenu. Proti všemu, co Duch 

svatý nabízí, je třeba se bránit a přinášet oběti. Hřích je totiž z 

tvého pokoje vytesán do kvádru a položen mezi tebe a jeho návrat. 

jak však může být pokoj tak roztříštěný? Vždyť je stále celý a nic z 

něj nebylo odňato. 

Podívejte se, jak jsou prostředky a materiál zlých snů ničím. V 

pravdě stojíte pohromadě a nic mezi vámi není. Bůh vás drží za 

ruce, a co může rozdělit ty, které spojil v jedno s Ním? Je to váš 

Otec, proti němuž se chcete bránit. Přesto zůstává nemožné udržet 

lásku mimo. Bůh s vámi spočívá v klidu, nebráněn a zcela bez 

obrany, neboť jen v tomto klidném stavu je síla a moc. Sem 

nemůže vstoupit žádná slabost, neboť zde není žádný útok, a tedy 

ani žádné iluze. Láska spočívá v jistotě. Bránit se může pouze 

nejistota. a veškerá nejistota je pochybnost o SOBĚ. 

Jak slabý je strach, jak malý a bezvýznamný! Jak 

bezvýznamný je před klidnou silou těch, které láska... 
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připojil! To je váš "nepřítel" - vyděšená myš, která by chtěla 

zaútočit na vesmír. Jaká je pravděpodobnost, že se jí to podaří? 

Může být těžké přehlédnout její slabé pištění, které vypovídá o její 

všemohoucnosti a které by přehlušilo chvalozpěv na svého 

Stvořitele, který každé srdce v celém vesmíru navždy zpívá jako 

jedno? Co je silnější? Je to tato drobná myš, nebo vše, co Bůh 

stvořil? Nespojuje vás tato myš, ale Boží vůle. A může myš zradit 

toho, koho Bůh spojil? 

Kdybys jen poznal, jak málo stojí mezi tebou a tvým 

uvědoměním si svého svazku! Nenechte se oklamat iluzemi o jeho 

velikosti a tloušťce, váze, pevnosti a pevném základu.Ano, v očích 

těla vypadá jako obrovské pevné tělo, nepohnutelné jako hora.Ale ve 

vás je Síla, které žádná iluze neodolá.Toto tělo se pouze zdá být 

nepohnutelné, ve skutečnosti je tato Síla neodolatelná. Co se tedy 

musí stát, když se spojí? Lze iluzi nehybnosti dlouho bránit před 

tím, co tiše prochází a přesahuje? 

Nezapomínejte, že když cítíte potřebu se něčemu bránit, 

ztotožnili jste se s iluzí.A proto máte pocit, že jste slabí, protože jste 

sami.To je daň za VŠECHNY iluze. Ani jedna, ale spočívá na 

přesvědčení, že jste odděleni. Ani jedna, která se nezdá stát, těžká, 

pevná a nehybná, mezi vámi a vaším bratrem. A ne taková, kterou 

pravda nemůže přejít lehce a tak snadno, že se musíte přesvědčit, 

navzdory tomu, co jste si mysleli, že to nic není. Pokud si 

navzájem odpustíte, MUSÍ se to stát. Neboť právě vaše neochota 

přehlédnout to, co se zdá, že stojí mezi vámi, způsobuje, že to 

vypadá neproniknutelně, a brání iluzi své nehybnosti. 

 

SVOBODA A DUCH SVATÝ 

Chcete svobodu těla nebo mysli? Obojí totiž nemůžete mít.Čeho si 

ceníte? Co je vaším cílem? Pro jedno vidíte prostředek, pro druhé 

cíl. A jedno musí sloužit druhému a vést k jeho převaze, zvyšovat 

jeho význam tím, že snižuje svůj vlastní. Prostředky slouží cíli, a 

jakmile je cíle dosaženo, hodnota prostředků klesá a zcela se 

zastíní, když jsou uznány za nefunkční. Nikdo netouží po svobodě, 

ale snaží se ji najít. 
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bude ji hledat tam, kde věří, že je a že ji může najít. Bude věřit, že 

je to možné na mysli nebo na těle, a jako prostředek k jejímu 

nalezení si zvolí to druhé. 

Tam, kde byla zvolena svoboda těla, je mysl používána jako 

prostředek, jehož hodnota spočívá ve schopnosti vymýšlet 

způsoby, jak dosáhnout svobody těla.Svoboda těla však nemá 

žádný význam, a tak je mysl určena k tomu, aby sloužila iluzím. 

To je situace tak rozporuplná a nemožná, že každý, kdo si ji zvolí, 

nemá ponětí o tom, co JE hodnotné. Přesto i v tomto zmatku, tak 

hlubokém, že jej nelze popsat, Duch svatý čeká v mírné trpělivosti, 

jistý si výsledkem stejně jako Láskou svého Stvořitele. Ví, že toto 

šílené rozhodnutí učinil někdo, kdo je svému Stvořiteli tak drahý, 

jako je láska sama sobě. 

Vůbec se neznepokojujte při pomyšlení, jak může tak snadno 

změnit roli prostředků a cílů v tom, co Bůh miluje a co by chtěl 

mít navždy svobodné. Buď však spíše vděčný za to, že TY můžeš 

být prostředkem, který slouží Jeho cíli. To je jediná služba, která 

vede ke svobodě. Aby mohl sloužit tomuto cíli, musí být tělo 

vnímáno jako bezhříšné, protože CÍLEM je bezhříšnost. Absence 

rozporu činí měkký přechod od prostředků k cíli stejně snadným, 

jako je přechod od nenávisti k vděčnosti před odpouštějícíma 

očima. Budete se navzájem posvěcovat a používat svá těla pouze k 

tomu, aby sloužila bezhříšnosti. A BUDE pro vás nemožné 

nenávidět to, co slouží tomu, co byste chtěli uzdravit. 

Tento svatý vztah, krásný ve své nevinnosti, mocný ve své 

síle a planoucí světlem mnohem jasnějším než slunce, které 

osvětluje oblohu, kterou vidíte, si váš Otec vybral jako prostředek 

pro svůj vlastní plán. Buď vděčný, že vůbec neslouží tomu tvému. 

Nic, co mu bylo svěřeno, nemůže být zneužito a nic, co mu bylo 

dáno, nebude použito. Tento svatý vztah má moc uzdravit 

veškerou bolest bez ohledu na její formu. Ani jeden z vás sám 

nemůže vůbec sloužit. Pouze ve vaší společné vůli spočívá 

uzdravení. Neboť zde je VAŠE uzdravení a zde přijmete 

Vykoupení. A ve vašem uzdravení je Synovství uzdraveno 

PROTO, že vaše vůle jsou spojeny. 

Před svatým vztahem není hříchu. Forma omylu už není vidět 

a rozum, spojený s láskou, se na všechny zmatky dívá klidně a 

pouze konstatuje: "To byl omyl." A pak totéž Usmíření, které jste 
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položí na jeho místo část nebe. Jak požehnaní jste vy, kdo se 

necháte obdarovat! Každá část nebe, kterou přinášíš, je dána tobě a 

každé prázdné místo v nebi, které znovu zaplníš Věčným světlem, 

jež přinášíš, nyní září na tebe. Prostředky bezhříšnosti nemohou 

znát strach, protože s sebou nesou pouze lásku. 

Děti míru, světlo k vám přišlo. Světlo, které přinášíte, 

nepoznáváte, a přesto si na něj vzpomenete. Kdo může sám sobě 

upřít vizi, kterou přináší druhým? A kdo by nepoznal dar, který 

skrze sebe nechal uložit v nebi? Jemná služba, kterou poskytujete 

Duchu Svatému, je službou vám samotným. vy, kteří jste nyní Jeho 

prostředkem, musíte milovat vše, co miluje On. A to, co přinášíte, 

je vaše vzpomínka na vše, co je věčné. V myslích, které slouží 

nadčasovému, nemůže dlouho zůstat žádná stopa čehokoli v čase. 

A žádná iluze nemůže narušit mír vztahu, který se stal prostředkem 

míru. 

Když jste na sebe pohlédli s naprostým odpuštěním, z něhož 

není vyloučena žádná chyba a nic nezůstává skryto, jaká chyba 

může být někde, kde ji nemůžete přehlédnout? Jaká forma utrpení 

by vám mohla zakrýt zrak a zabránit vám vidět dál? A jaká iluze 

by mohla existovat, kterou nepoznáte jako omyl; stín, jímž projdete 

zcela bez úhony? Bůh by nedovolil, aby něco překáželo těm, jejichž 

vůle je jeho a kteří mu ochotně slouží. A MŮŽE být vzpomínka na 

to, čím jsou, dlouho odkládána? 

Uvidíte svou hodnotu očima toho druhého a každý z vás bude 

osvobozen, když spatří svého Spasitele místo útočníka, o kterém si 

myslel, že tam je.Tímto osvobozením je osvobozen svět. To je váš 

podíl na nastolení míru. Ptali jste se totiž, jaká je vaše funkce zde, 

a bylo vám odpovězeno. Nesnažte se ji měnit ani nahrazovat jiným 

cílem. Přijměte tento a ochotně mu sloužte, neboť to, co Duch 

svatý udělá s dary, které si navzájem dáváte, komu je nabídne a 

kde a kdy, je na něm. On je bude udělovat tam, kde budou přijaty a 

vítány. Každý z nich použije pro pokoj. Ani jeden malý úsměv 

nebo ochota přehlédnout sebemenší chybu se nikomu neztratí. 

Co může být jiného než všeobecné požehnání, když se s 

láskou díváte na to, co váš Otec miluje? Rozšíření odpuštění je dílem 

Ducha svatého. 
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funkce. Nechte to na něm. Ať je vaší starostí pouze to, abyste Mu 

dali to, co může být rozšířeno. Neschovávejte si žádná temná 

tajemství, která On nemůže použít, ale nabízejte Mu drobné dary, 

které může navždy rozšířit. On si každý z nich vezme a učiní z něj 

mocnou sílu pro mír. Neodepře mu žádné požehnání ani ho nijak 

neomezí. Připojí k němu veškerou moc, kterou mu Bůh dal, aby z 

každého malého daru lásky učinil zdroj uzdravení pro každého. 

Každý malý dar, který nabídnete druhému, rozzáří svět. 

Nezabývejte se temnotou; odvraťte od ní pohled a obraťte se jeden 

k druhému. A nechte temnotu rozptýlit Tím, který zná světlo a 

jemně ho vkládá do každého tichého úsměvu víry a důvěry, kterým 

si navzájem žehnáte. 

Na vašem učení závisí blaho světa. A je to jen arogance, která 

by popírala sílu vaší vůle. Myslíte si, že Boží vůle je bezmocná? Je 

to pokora? Nevidíte, co tato víra způsobila. Vidíte se jako 

zranitelní, křehcí a snadno zničitelní a vydaní na milost a nemilost 

nesčetným útočníkům, kteří jsou mocnější než vy. Podívejme se 

rovnou na to, jak tento omyl vznikl, neboť zde leží pohřbena těžká 

kotva, která jako by držela strach z Boha na místě, nepohnutelná a 

pevná jako skála. Dokud to tak zůstane, bude se to tak zdát. 

Kdo může útočit na Božího Syna a NEútočit na jeho Otce? Jak 

může být Boží Syn slabý a křehký a snadno zničitelný, pokud není 

jeho Otec? Nechápete, že každý hřích a každé odsouzení, které 

vnímáte a ospravedlňujete, JE útokem na vašeho Otce. A proto se 

to nestalo a ani NEMŮŽE být skutečné. nevidíte, že je to váš pokus, 

protože si myslíte, že Otec a Syn jsou odděleni. A vy si MUSÍTE 

myslet, že jsou odděleni, protože se bojíte. Zdá se vám totiž 

bezpečnější útočit na druhého nebo na sebe než na velkého 

Stvořitele vesmíru,jehož moc VÍTE. 

Kdybyste byli jedno s Bohem a tuto jednotu si uvědomovali, 

věděli byste, že jeho moc je vaše. Na to si však nevzpomenete, 

dokud věříte, že jakýkoli útok něco znamená. Je neoprávněný v 

jakékoli podobě, PROTOŽE nemá žádný význam. Jediný způsob, 

jak by mohl být ospravedlnitelný, je, kdyby každý z vás byl 

oddělený od ostatních a všichni byli odděleni od svého Stvořitele. 

Jedině pak by totiž bylo možné zaútočit na část stvoření bez celku, 

na Syna bez Otce; a zaútočit na druhého bez sebe sama, nebo si 

ublížit 
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aniž by druhý cítil bolest. A tuto víru CHCEŠ. V čem jiném však 

spočívá její hodnota než v touze bezpečně zaútočit? Útok není ani 

bezpečný, ani nebezpečný. Je NEMOŽNÝ. A to proto, že vesmír je 

jeden. Nevolili byste útok na jeho realitu, kdyby nebylo nutné 

útočit, abyste ji viděli oddělenou od jejího stvořitele. a tak se zdá, 

jako by láska mohla útočit a stát se strašnou. 

Útočit může pouze ten, kdo se liší. Takže vyvozujete, že 

PROTOŽE můžete útočit, MUSÍTE být jiní. Přesto to Duch svatý 

vysvětluje jinak. PROTOŽE nejste jiní, NEMŮŽETE útočit. Obě 

stanoviska jsou logickým závěrem, pokud může útočit pouze 

odlišný. Obojí může být zachováno, ale nikdy ne obojí. jediná 

otázka, na kterou je třeba odpovědět, aby bylo možné rozhodnout, 

co musí být pravda, je, zda JSTE odlišní. Z pozice toho, čemu 

rozumíte, se zdá, že jste, a proto můžete útočit. Z alternativ se tato 

zdá být přirozenější a více odpovídá vaší zkušenosti. A proto je 

nutné, abyste měli jiné zkušenosti, více v souladu s pravdou, které 

vás naučí, co JE přirozené a pravdivé. 

To je funkce vašeho svatého vztahu. Neboť co si jeden myslí, 

to druhý prožije s ním. Co to může znamenat JINÉ než to, že vaše 

mysli jsou jedno? Nedívejte se na tuto šťastnou skutečnost se 

strachem a nemyslete si, že na vás klade těžké břemeno. Až ji totiž 

přijmete s radostí, uvědomíte si, že váš vztah je odrazem spojení 

Stvořitele a jeho Syna. Od milující mysli NEEXISTUJE žádné 

oddělení. A každá myšlenka jedné přináší radost druhé, PROTOŽE 

jsou stejné. Radost je neomezená, protože každá zářivá myšlenka 

lásky rozšiřuje své bytí a vytváří více sebe sama. Nikde v ní není 

žádný rozdíl, protože každá myšlenka je stejná jako ona sama. 

Světlo, které vás spojuje, září po celém vesmíru, a protože vás 

spojuje, činí vás jedním se Stvořitelem. A v něm je spojeno celé 

stvoření. Chtěli byste litovat, že se nemůžete bát sami, když váš 

vztah může také učit, že je zde síla lásky, která znemožňuje 

veškerý strach? Nesnažte se tímto darem udržet trochu ega. Vždyť 

vám byl dán, abyste jej UŽÍVALI, a ne zastírali. To, co vás učí, že se 

nemůžete oddělit, ZNEUŽÍVÁ ego. Nechte pravdu rozhodnout, zda 

jste jiní, nebo stejní, a naučte se, co JE pravda. 
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Válka proti sobě 

 
Nevidíte, že opakem křehkosti a slabosti je bezhříšnost? Nevinnost 
je síla a nic jiného není silné. Bezhříšný se nemůže bát, neboť 
hřích jakéhokoli druhu je slabost. Ukázka síly útočí 

by použil k zakrytí křehkosti, ji nezakrývá, neboť jak může být 

neskutečné skryto? Nikdo není silný, kdo má nepřítele, a nikdo 

nemůže zaútočit, pokud si nemyslí, že má. Víra v nepřátele je tedy 

vírou ve slabost, a to, co je slabé, NENÍ Boží vůle. Jelikož se Jí 

protiví, je to Jejím "nepřítelem". A Bůh je obáván jako VŮLE 

PROTI. 

Jak podivná se stává tato válka proti sobě samému! Uvěříte, že 

vše, co používáte k hříchu, vám může ublížit a stát se vaším 

nepřítelem. A budeš proti tomu bojovat a snažit se to kvůli tomu 

oslabit; a budeš si myslet, že se ti to podařilo, a znovu zaútočíš. Je 

stejně jisté, že se budete bát toho, na co útočíte, jako je jisté, že 

budete milovat to, co vnímáte jako bezhříšné. V pokoji kráčí ten, 

kdo bez hříchu putuje po cestě, kterou mu ukazuje láska. Láska 

tam totiž kráčí s ním a chrání ho před strachem. A uvidí jen to, co 

je bez hříchu, na co nemůže útočit. 

Kráčej ve slávě, s hlavou vztyčenou a neboj se žádného zla. 

Nevinní jsou v bezpečí, protože sdílejí svou nevinnost. Nic, co 

vidí, není škodlivé, neboť jejich vědomí pravdy vše osvobozuje od 

iluze škodlivosti. A to, co se zdálo škodlivé, nyní září v jejich 

nevinnosti, osvobozené od hříchu a strachu a šťastně navrácené k 

lásce. Sdílejí sílu lásky 
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PROTOŽE se dívali na nevinnost. A každá chyba zmizela, protože 

ji neviděli. Kdo hledá slávu, najde ji tam, kde JE. Kde jinde by 

mohla být než u nevinných? 

Nenechte se malými rušiteli strhnout k malosti.V nevinnosti 

nemůže být žádná přitažlivost viny. Pomyslete, jak šťastným 

světem kráčíte, když máte vedle sebe pravdu! Nevzdávej se tohoto 

světa svobody pro malý povzdech zdánlivého hříchu ani pro 

nepatrné pohnutí přitažlivosti viny. Chtěl bys pro všechna tato 

bezvýznamná rozptýlení odložit nebe? Tvůj osud a cíl jsou daleko 

za nimi, na čistém místě, kde malost neexistuje. tvůj cíl je v rozporu s 

jakoukoli malostí. A stejně tak je v rozporu s hříchem. 

Nenechme se malomyslností uvést Božího Syna do pokušení. 

Jeho sláva je NAD ní, nezměrná a nadčasová jako věčnost. 

Nedovolte, aby vám čas narušil pohled na něj. Nenechávejte ho v 

pokušení vyděšeného a osamoceného, ale pomozte mu povznést se 

nad něj a vnímat světlo, jehož je součástí. vaše nevinnost mu bude 

osvětlovat cestu, a tak je vaše chráněna a ZACHOVÁNA ve vašem 

vědomí. Vždyť kdo může poznat jeho slávu a vnímat to malé a 

slabé na něm? Kdo může chodit rozechvělý v děsivém světě a 

uvědomovat si, že na něm září nebeská sláva? 

Nic kolem vás není, ale je vaší součástí. Dívejte se na to s 

láskou a uvidíte v tom světlo nebes. Tak pochopíte vše, co je vám 

dáno. V laskavém odpuštění bude svět jiskřit a zářit a vše, co jste 

kdysi považovali za hříšné, bude nyní znovu interpretováno jako 

součást nebe. Jak krásné je kráčet, čistý, vykoupený a šťastný, 

světem, který trpce potřebuje vykoupení, jež mu propůjčuje vaše 

nevinnost! Čeho si můžeš vážit víc než toho? Vždyť zde je vaše 

spása a vaše svoboda. A ta musí být úplná, pokud ji chceš poznat. 

 

NESLUČITELNÁ PŘESVĚDČENÍ 

Vzpomínka na Boha přichází do tiché mysli. Nemůže přijít tam, 

kde je konflikt, protože mysl, která válčí sama se sebou, si 

nevzpomíná na věčnou mírnost.Prostředky války nejsou prostředky 

míru a to, co by si válečník chtěl pamatovat, není láska. Válka je 

nemožná, pokud není pěstována víra ve vítězství. Konflikt ve vás 

musí znamenat, že věříte, že ego má moc BÝT vítězem. Proč jinak 
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ztotožňujete se s ním? Jistě si uvědomujete, že ego je ve válce s 

Bohem. Je si jisté, že nemá žádného nepřítele.Stejně jisté je však i 

jeho pevné přesvědčení, že má nepřítele, kterého musí překonat, a 

že se mu to podaří. 

Copak si neuvědomuješ, že válka proti sobě samému by byla 

válkou proti Bohu? Je vítězství myslitelné? A pokud ano, je to 

vítězství, které byste si přáli? Smrt Boha, pokud by byla možná, by 

byla VAŠÍ smrtí. Je to VÍTĚZSTVÍ? Ego VŽDY kráčí k porážce, 

protože si myslí, že triumf nad vámi je možný. A Bůh si myslí 

něco jiného. to není žádná válka; pouze šílená víra Vůli Boží může 

být napadena a svržena. S touto vírou se můžete ztotožnit, ale nikdy 

to nebude víc než šílenství. A v šílenství bude vládnout strach a 

bude se zdát, že tam nahradil lásku. To je CÍL konfliktu. A těm, 

kdo si myslí, že je to možné, se prostředky zdají být reálné. 

Buďte si jisti, že je nemožné, aby se Bůh a ego nebo vy a ego 

někdy setkali. Vy se VIDÍTE, že se setkáte, a uzavíráte svá podivná 

spojenectví na základě důvodů, které nemají žádný význam. Vaše 

přesvědčení se totiž sbíhají v těle, vybraném domově ega, o němž se 

domníváte, že je VÁŠ. setkáváte se na omylu; omylu ve vašem 

sebehodnocení. Ego se spojuje s iluzí o sobě samém, kterou s ním 

Sdílíte. A přesto se iluze nemohou spojit. jsou stejné a nejsou 

ničím. jejich spojení spočívá v nicotě; dvě jsou stejně 

bezvýznamné jako jedna nebo jako tisíc. Ego se spojuje s ničím, 

NIC NENÍ. Vítězství, o které usiluje, je bezvýznamné stejně jako 

ono samo. 

Bratři, válka proti vám je téměř u konce. Konec cesty je na 

místě míru. Nepřijmete nyní mír, který se vám zde nabízí? Tento 

"nepřítel", s nímž jste bojovali jako s narušitelem vašeho míru, se 

zde před vašimi zraky proměňuje v dárce vašeho míru. Tvým 

"nepřítelem" byl sám Bůh, jemuž jsou všechny konflikty, triumfy a 

útoky jakéhokoli druhu neznámé. Miluje tě dokonale, zcela a 

navěky. Boží Syn válčící se svým Stvořitelem je stav stejně 

směšný, jako když příroda v hněvu řve na vítr a prohlašuje, že už 

není součástí sama sebe. 

Mohla by to příroda stanovit a učinit pravdivým? Ani tobě 

nepřísluší určovat, co má být tvou součástí a co má být 

odděleno.Válka proti sobě samému byla vedena proto, aby se Boží 

Syn naučil, že není sám sebou a že není Synem svého Otce. 
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Protože to je vzpomínka na jeho 
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Otec MUSÍ být zapomenut. V životě těla se na něj zapomíná, a 

pokud si myslíte, že jste tělo, budete věřit, že jste na něj 

zapomněli.Pravda však nikdy nemůže být zapomenuta sama o sobě 

a vy jste nezapomněli na to, co jste. Pouze podivná iluze o sobě 

samém, přání zvítězit nad tím, čím jste, si to nepamatuje. 

Válka proti sobě samému je jen bojem dvou iluzí, které se 

snaží odlišit jedna od druhé ve víře, že ta, která zvítězí, bude 

pravdivá.Mezi nimi a PRAVDOU NENÍ žádný konflikt. Ani se od 

sebe neliší. Obě nejsou pravdivé. a tak nezáleží na tom, jakou mají 

podobu. to, co je stvořilo, je šílenství a zůstává součástí toho, co je 

stvořilo. Šílenství nepředstavuje pro realitu žádnou hrozbu a nemá 

na ni žádný vliv. Iluze NEMOHOU zvítězit nad pravdou, ani ji 

nijak ohrozit. A skutečnost, kterou popírají, není jejich součástí. 

To, co si pamatujete, je vaší součástí. MUSÍŠ být takový, 

jakého tě Bůh stvořil. Pravda nebojuje proti iluzím, ani iluze 

nebojují proti pravdě. Iluze bojují pouze samy se sebou. Protože jsou 

roztříštěné, fragmentují se. Pravda je však nedělitelná a daleko 

mimo jejich malý dosah." Na to, co víte, si vzpomenete, až se 

naučíte, že nemůžete BÝT v konfliktu. Jedna iluze o sobě může 

bojovat s druhou, avšak válka dvou iluzí je stav, kdy se NIC neděje. 

Není vítěze a není vítězství. A pravda stojí zářivá, mimo konflikt, 

nedotčená a klidná v Božím míru. 

Konflikt musí probíhat mezi DVĚMA silami. Nemůže 

existovat mezi jednou silou a nicotou.Neexistuje nic, na co byste 

mohli zaútočit a co by nebylo vaší součástí. A tím, že na ni útočíte, 

vytváříte ze sebe dvě iluze, které jsou ve vzájemném konfliktu. A 

k tomu dochází vždy, když se na cokoli, co Bůh stvořil, díváte 

jinak než s láskou. Konflikt je strašlivý, protože je to ZROD 

strachu. Avšak to, co se zrodilo z ničeho, nemůže zvítězit v realitě 

prostřednictvím boje. Proč byste svůj svět naplňovali konflikty se 

sebou samými? Nechť je pro tebe všechno toto šílenství zrušeno a 

obrať se v pokoji ke vzpomínce na Boha, stále zářící ve tvé klidné 

mysli. 

Podívejte se, jak konflikt iluzí zmizí, když je uveden v 

pravdu! Zdá se totiž skutečný jen do té doby, dokud je vnímán 

jako válka mezi protichůdnými PRAVDAMI, z nichž ta, která 

zvítězí, je pravdivější, skutečnější, 
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a přemožitele iluze, která byla méně skutečná, z níž se porážkou 

stala iluze. Konflikt je tedy volbou MEZI iluzemi, z nichž jedna má 

být korunována jako skutečná a druhá poražena a opovržena. Zde 

se Otec NIKDY nezapomene, žádná iluze však nemůže vtrhnout do 

Jeho domova a navždy Ho vyhnat z toho, co miluje. A to, co 

miluje, musí být navždy klidné a pokojné PROTO, že je to Jeho 

domov. A vy, kteří jste Jeho milovaní, nejste žádnými iluzemi, 

protože jste stejně pravdiví a svatí jako On sám. 

Ticho vaší jistoty o Něm a o sobě samém je domovem pro vás 

oba, kteří přebýváte jako jeden a ne odděleně. Otevřete dveře Jeho 

nejsvětějšího domova a dovolte odpuštění, aby smetlo všechny stopy 

víry v hřích, která drží Boha bez domova a Jeho Syna s Ním. nejste 

cizinci v Božím domě. Přivítejte svého bratra v domě, kam ho Bůh 

usadil v klidu a míru a přebývá s ním. Iluze nemají místo tam, kde 

přebývá láska, která vás chrání před vším, co není pravda. 

Přebýváte v míru tak neomezeném, jako je jeho Stvořitel, a vše je 

dáno těm, kdo na něj chtějí pamatovat. Nad Jeho domovem bdí 

Duch Svatý, který si je jistý, že jeho mír nemůže být nikdy 

narušen. 

Jak se může místo Božího odpočinku obrátit proti sobě a 

snažit se přemoci Toho, kdo v něm přebývá? A pomyslete na to, co 

se stane, když se Boží dům vnímá jako rozdělený. oltář zmizí, 

světlo pohasne, chrám Svatého se stane domem hříchu. A 

nevzpomíná se na nic jiného než na iluze. Iluze si mohou 

protiřečit, protože jejich podoby jsou odlišné. A svádějí boj jen 

proto, aby zjistily, která podoba je pravdivá. 

Iluze se setkává s iluzí, pravda sama se sebou.Setkání iluzí vede k 

válce. Válka je stav, v němž se rodí strach, roste a snaží se ovládnout. 

Mír je stav, v němž přetrvává láska a snaží se sdílet sama sebe. 

Konflikt a mír jsou protiklady. Tam, kde přetrvává jeden, nemůže 

být druhý; tam, kde jeden z nich odchází, druhý mizí. Tak je paměť 

na Boha zastřena v myslích, které se staly bojištěm iluzí. přesto 

daleko za touto nesmyslnou válkou září, připraven se rozpomenout, 

když se postavíte na stranu míru. 

 

ZÁKONY CHAOSU 

"Zákony" chaosu mohou být vyneseny na světlo, i když nikdy. 
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rozumí. Chaotické zákony jsou sotva smysluplné, a proto se 

vymykají rozumové sféře, přesto se zdá, že jsou překážkou rozumu a 

pravdy. Dívejme se tedy na ně klidně, abychom se mohli podívat 

za ně a pochopit, co jsou, ne co by chtěly tvrdit. Je třeba pochopit, k 

čemu slouží, protože jejich cílem je zbavit je smyslu a zaútočit na 

pravdu. Zde jsou zákony, které vládnou světu, který jste stvořili. A 

přece ničemu nevládnou a není třeba je porušovat; stačí se na ně 

podívat a překročit je. 

Prvním chaotickým zákonem je, že pravda je pro každého 

jiná. Stejně jako všechny tyto principy i tento tvrdí, že každý 

člověk je samostatný a má jiný soubor myšlenek, které ho odlišují 

od ostatních. Tento princip se vyvíjí z přesvědčení, že existuje 

hierarchie iluzí; některé jsou hodnotnější, a proto pravdivé. Každý 

si to stanoví sám a UTVÁŘÍ si pravdu tím, že útočí na to, čeho si 

cení jiný. A to je oprávněné, protože hodnoty se liší a ti, kdo je 

zastávají, se zdají být nepodobní, a tudíž nepřátelé. 

Přemýšlejte o tom, jak se to zdá být v rozporu s prvním 

principem zázraků. Zavádí totiž mezi iluzemi stupně pravdivosti, 

takže se zdá, že některé z nich je těžší překonat než jiné. 

Kdybychom si uvědomili, že jsou všechny stejné a stejně 

nepravdivé, bylo by pak snadné pochopit, že zázraky se týkají 

VŠECH. Omyly jakéhokoli druhu lze napravit PROTO, že jsou 

nepravdivé. Jsou-li přivedeny k pravdě, a nikoli ke KAŽDÉMU 

JINÉMU, pouze zmizí. Žádná část ničeho nemůže být vůči pravdě 

odolnější než jiná. 

Druhým zákonem chaosu, který je drahý každému ctiteli 

hříchu, je, že každý musí hřešit, a proto si zaslouží útok a smrt.Tento 

princip, úzce související s prvním, je požadavek, že chyby vyžadují 

trest, a ne nápravu. Neboť zničení toho, kdo se dopouští chyby, jej 

staví mimo nápravu a mimo odpuštění. To, čeho se dopustil, je 

tedy vykládáno jako neodvolatelný rozsudek nad ním samým, který 

sám Bůh není schopen překonat. Hřích nemůže být odpuštěn, je 

přesvědčením, že Boží Syn může dělat chyby, pro které se jeho 

vlastní zničení stává nevyhnutelným. 

Zamyslete se nad tím, co to zřejmě dělá se vztahem mezi 

Otcem a Synem. Nyní se zdá, že už nikdy nemohou být jedno. 

Jeden totiž musí být vždycky odsouzen, a to tím DRUHÝM. Nyní 

jsou 
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se liší, a NEPŘÁTELÉ. A jejich vztah je protikladný, stejně jako se 

oddělené aspekty Syna setkávají jen proto, aby se střetly, ale ne 

proto, aby se spojily. Jeden se svou porážkou stává slabým, druhý 

silným. A strach z Boha i z toho druhého se nyní jeví jako 

smysluplný, uskutečněný tím, co Boží Syn učinil sobě i svému 

Stvořiteli. Arogance, na níž stojí zákony chaosu, nemůže být 

zřejmější, než se objevuje zde. 

Zde je princip, který by definoval, jaký musí být Stvořitel 

skutečnosti, co si musí myslet a čemu musí věřit a jak musí 

reagovat, když tomu věří. Dokonce se ani nepovažuje za nutné, 

aby byl tázán na pravdivost toho, co bylo stanoveno pro jeho víru. 

Jeho Syn mu to může říci a on má jen možnost volby, zda mu dá 

za pravdu, nebo se bude mýlit. to vede přímo ke třetímu 

absurdnímu přesvědčení, které jako by činilo chaos věčným. 

Pokud se totiž Bůh nemůže mýlit, pak MUSÍ přijmout víru svého 

Syna v to, co je, a nenávidět ho za to. 

Podívejte se, jak je bázeň před Bohem posilována touto třetí 

zásadou. Nyní je nemožné obrátit se k němu o pomoc v bídě. Nyní 

se totiž stal "nepřítelem", který ji způsobil a k němuž je odvolání 

zbytečné. Spása nemůže spočívat ani v Synu, jehož každý aspekt 

se zdá být ve válce s Ním a oprávněně na něj útočí. A nyní se 

konflikt stává nevyhnutelným a mimo Boží pomoc. A nyní musí 

spása zůstat nemožná, protože Spasitel se stal nepřítelem. 

Nelze se osvobodit ani uniknout. Odčinění se tak stává mýtem 

a Boží vůlí je pomsta, nikoli odpuštění. Odtud, kde to všechno 

začíná, není vidět pomoc, která by mohla uspět. Výsledkem může 

BÝT pouze zkáza. A zdá se, že sám Bůh se staví na její stranu, aby 

přemohl svého Syna. nemyslete si, že vám ego umožní najít únik 

před tím, co CHCE. to je funkce tohoto kurzu, který si neváží toho, 

čeho si ego cení. 

Ego si cení jen toho, co si bere.To vede ke čtvrtému zákonu 

chaosu, který, pokud přijmeme ostatní, musí být pravdivý. Tímto 

zdánlivým zákonem je přesvědčení, že MÁTE to, co jste si vzali. 

Díky němu se ztráta druhého stává vaším ziskem, a tak si 

neuvědomuje, že nikdy nemůžete vzít nic jiného než SOBĚ. přesto k 

tomu musí vést všechny ostatní zákony. Nepřátelé si totiž nedávají 

dobrovolně, 
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ani by se nesnažili sdílet věci, kterých si váží. A to, co by před 

vámi vaši nepřátelé chtěli skrývat, musí mít cenu už jen proto, že 

to skrývají před vašimi zraky. 

Objevují se zde všechny mechanismy šílenství: "Nepřítel", 

který se stal silným tím, že zatajil cenné dědictví, které by mělo 

být tvé; tvé oprávněné postavení a útok na to, co ti bylo zatajeno; a 

nevyhnutelná ztráta, kterou musí nepřítel utrpět, abys zachránil 

sebe.Takto viníci protestují proti své "nevině".Kdyby nebyli nuceni 

k tomuto nečistému útoku bezohledným jednáním nepřítele, 

reagovali by pouze laskavě. Ale v divokém světě laskavost nemůže 

přežít, a tak musí brát, nebo být bráni. 

A nyní je tu nejasná nezodpovězená otázka, která ještě není 

"vysvětlena". Co je to za drahocennou věc, za neocenitelnou perlu, 

za skrytý tajný poklad, který má být ve spravedlivém hněvu 

vyrván tomuto nejzrádnějšímu a nejprohnanějšímu nepříteli? Musí 

to být to, co jsi chtěl, ale nikdy nenašel. A nyní "chápete" důvod, 

proč jste ji nenašli. Tento nepřítel ti ho totiž vzal a ukryl ho tam, 

kde by tě ani nenapadlo ho hledat. Ukryl ji ve svém těle a udělal z 

ní zástěrku pro svou vinu, úkryt pro to, co patří vám. Nyní musí 

být jeho tělo zničeno a obětováno, abyste mohli MÍT to, co vám 

patří. Jeho zrada si žádá jeho smrt, abys TY mohl žít. A vy útočíte 

pouze v sebeobraně. 

Ale co chcete, aby zemřel? Můžete si být jisti, že váš vražedný 

útok je oprávněný, pokud nevíte, PROČ? A zde přichází na pomoc 

poslední princip chaosu. Podle něj existuje ZÁSTUPCE lásky. Je to 

"kouzlo", které vyléčí všechny vaše bolesti; chybějící faktor ve 

vašem šílenství, který ho činí "rozumným". To je důvod, proč 

musíte zaútočit. Zde je to, co činí vaši pomstu oprávněnou. Hle, 

odhalený, tajný dar ega, vyrvaný z těla tvého bratra, skrytý tam ve 

zlobě a v nenávisti k tomu, komu tento dar patří. Chtěl by tě 

připravit o tajnou složku, která by dala tvému životu smysl. 

náhradou za lásku, zrozenou z vašeho vzájemného nepřátelství, 

musí být spása. Ta nemá náhradu a je jen jedna. A všechny vaše 

vztahy mají jen ten účel, abyste se jí zmocnili a učinili ji svou 

vlastní. 

Nikdy není tvůj majetek úplný. A nikdy nebude tvůj 
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bratr přestal útočit na to, co jsi ukradl. Ani Bůh neukončí svou 

pomstu na obou, neboť ve svém šílenství musí mít tuto náhražku 

lásky a zabít vás oba.Vy, kteří věříte, že kráčíte ve zdravém 

rozumu, s nohama na pevné zemi a světem, kde lze najít smysl, 

uvažte toto: Tohle jsou principy, díky nimž se vám půda pod 

nohama zdá pevná. A právě zde hledáte smysl. Toto jsou zákony, 

které jste si vytvořili pro svou spásu. Udržují na místě náhražku 

nebe, které dáváte přednost. To je jejich účel; k tomu byly 

stvořeny. Nemá smysl se ptát, co znamenají. To je zřejmé. 

Prostředky šílenství musí být šílené." Jste si stejně jistí, že si 

uvědomujete, že CÍL je šílenství? 

Nikdo nechce šílenství a nikdo nelpí na svém šílenství, když 

vidí, že to tak je. To, co šílenství chrání, je víra, že je PRAVDA. 

Úkolem šílenství je zaujmout MÍSTO pravdy. Musí být vnímáno 

jako pravda, aby se mu dalo věřit. A je-li to pravda, pak musí být 

její opak, který byl pravdou předtím, nyní šílenstvím. Takový 

zvrat, zcela obrácený, kdy šílenství je zdravým rozumem, iluze 

pravdou, útok laskavostí, nenávist láskou a vražda požehnáním, je 

cílem, jemuž slouží zákony chaosu. to jsou prostředky, jimiž se 

Boží zákony zdají být obráceny. Zde se zdá, že zákony hříchu drží 

lásku v zajetí a hříchu dávají volnost. 

Nezdá se, že by šlo o cíle chaosu, protože díky velkému zvratu 

se zdá, že jde o zákony ŘÁDU. Jak by tomu tak nemohlo být? 

Chaos je bezzákonnost a NEMÁ žádné zákony. abychom mu uvěřili, 

musíme jeho zdánlivé zákony vnímat jako skutečné. jejich cíl 

šílenství musíme vnímat jako příčetnost. a strach, s popelavými rty a 

bezzrakýma očima, oslepený a strašlivý na pohled, je vyzdvižen na 

trůn lásky, jeho umírajícího přemožitele, jeho náhradníka, 

zachránce před spásou. Jak půvabné se jeví zákony strachu smrti! 

Vzdejte díky hrdinovi na trůnu lásky, který zachránil Syna Božího 

pro strach a smrt! 

A přesto, jak je možné, že se takovým zákonům dá věřit? 

Existuje zvláštní zařízení, které to umožňuje. Není ani neznámé; 

už mnohokrát jsme viděli, jak se zdá, že funguje. Ve skutečnosti 

NEfunguje, přesto se ve snech, kde hlavní roli hrají pouze stíny, zdá 

být nejmocnější. Žádný zákon chaosu by nemohl nutit k víře, nebýt 

důrazu na FORMU a přehlížení OBSAHU. 
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Nikdo, kdo si myslí, že jeden z nich je pravdivý, NEVIDÍ, co se v 

něm píše. Některé formy, které na sebe bere, se zdají mít smysl, a 

to je vše. 

Jak mohou některé formy vraždy NEznamenat smrt? Může být 

útok v JAKÉKOLI formě láskou? Jaká forma odsouzení je 

požehnáním? Kdo učiní svého Spasitele bezmocným a DOKONÁ 

spasení? Nenechte se zmást formou útoku na něj. nemůžete se snažit 

mu ublížit a být spaseni. Kdo může najít bezpečí před útokem tím, 

že se obrátí proti sobě? Jak může záležet na tom, JAKOU formu 

toto šílenství má? Je to soud, který poráží sám sebe a odsuzuje to, o 

čem říká, že chce zachránit. Nenechte se oklamat, když na sebe 

šílenství bere podobu, o níž si myslíte, že je milá. to, co má v 

úmyslu vás zničit, NENÍ váš přítel. 

Tvrdíte, že těmto nesmyslným zákonům nevěříte, a myslíte si, 

že je to pravda, ani podle nich nejednáte. A když se podíváte na to, 

co říkají, nelze jim věřit. Bratři, vy jim věříte. Jak jinak byste totiž 

mohli vnímat formu, kterou mají, s takovým obsahem, jako je 

tento? Může být jakákoli jejich forma obhajitelná? Přesto jim věříte 

PRO formu, kterou na sebe berou, a obsah neuznáváte. Ten se nikdy 

nemění. Můžete namalovat růžové rty na kostru, obléknout ji do 

líbezných šatů, hladit ji a hýčkat a přimět ji ŽÍT? A můžete se 

spokojit s ILUZÍ, že žije? 

Život mimo nebe NEEXISTUJE. Kde Bůh stvořil život, tam 

musí být i život. V jakémkoli stavu mimo nebe je život iluzí. V 

nejlepším případě se jeví jako život, v nejhorším jako smrt.Obojí jsou 

však soudy o tom, co není život, stejně nepřesné a nesmyslné. 

Život, který není v nebi, je nemožný, a co není v nebi, není nikde. 

Mimo Nebe stojí jen konflikt iluzí; nesmyslný, nemožný a mimo 

veškerý rozum, a přesto vnímaný jako věčná překážka Nebe. Iluze 

JSOU jen formy, jejich obsah NIKDY není pravdivý. 

Všechny iluze se řídí zákony chaosu. Jejich formy jsou v 

rozporu, takže se zdá, že je docela dobře možné některé z nich 

ocenit více než jiné. Přesto každá z nich spočívá na přesvědčení, že 

zákony chaosu jsou zákony řádu, stejně jako ostatní. Každá z nich 

tyto zákony zcela zastává a nabízí jisté svědectví, že tyto zákony 

jsou pravdivé. Zdánlivě mírnější formy útoku nejsou o nic méně 

jisté ve svém svědectví ani ve svých výsledcích. Jisté je, že iluze 

přinesou strach kvůli přesvědčení, které naznačují, nikoliv pro svou 
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JAKÁKOLI forma, svědčí o chaosu jako o realitě. 

Z víry v hřích MUSÍ následovat víra v chaos. Právě proto, že z 

ní vyplývá, se zdá být logickým závěrem; platným krokem v 

uspořádaném myšlení. Kroky k chaosu PŘESNĚ vyplývají ze 

svého výchozího bodu. Každý z nich je jinou formou v postupu 

zvratu pravdy, která vede ještě hlouběji do hrůzy a pryč od pravdy. 

Nemyslete si, že jeden krok je menší než druhý, ani že návrat z 

jednoho je snazší. v každém z nich spočívá celý sestup z nebe. A 

tam, kde tvé myšlení začíná, tam musí i končit. 

Bratři, neudělejte ani krok na cestě do pekla. Neboť když 

uděláte jeden, nepoznáte, co jsou ty ostatní.A ty budou následovat. 

Útok v jakékoliv podobě postavil vaši nohu na pokroucené 

schodiště, které vede z nebe. přesto je možné kdykoliv toto vše 

zrušit. Jak můžete vědět, zda jste si vybrali schody do nebe, nebo 

cestu do pekla? Docela snadno. Jak se cítíte? Je ve vašem vědomí 

klid? Jste si jisti, kterou cestou jdete? A jste si jisti, že cíle v nebi 

MŮŽETE dosáhnout? Pokud ne, kráčíte sami. Požádejte tedy svého 

Přítele, aby se k vám připojil a DAL vám jistotu, kam jdete. 

 

SPÁSA BEZ KOMPROMISŮ 

Není pravda, že nepoznáte některé formy útoku? Pokud je pravda, 

že útok v jakékoli podobě vás zraní, a to stejně jako v jiné podobě, 

kterou rozpoznáte, pak z toho musí vyplývat, že ne vždy 

rozpoznáte zdroj bolesti. Útok v JAKÉKOLI podobě je stejně ničivý. 

Jeho účel se nemění. Jeho jediným záměrem je vražda, a jaká forma 

vraždy slouží k zakrytí obrovské viny a šíleného strachu z trestu, 

který musí vrah cítit? Může popírat, že je vrah, a ospravedlňovat 

svou brutalitu úsměvy, když útočí, přesto bude trpět a na svůj záměr 

bude hledět v nočních můrách, kde úsměvy zmizí a kde se účel 

vztyčí vstříc jeho zděšenému vědomí a bude ho stále 

pronásledovat. Nikdo totiž nemyslí na vraždu a neunikne vině, 

kterou s sebou nese MYŠLENKA. Je-li úmyslem smrt, co záleží na 

její podobě? 

Je smrt v jakékoli podobě, jakkoli se může zdát krásná a 

milosrdná, požehnáním a znamením, že skrze tebe promlouvá k 

tvému bratru Boží hlas? Obal nedělá dar, který dáváte. Na 
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prázdná krabice, jakkoli krásná a jemně podaná, stále nic 

neobsahuje. A ani příjemce, ani dárce nejsou dlouho klamáni. 

Zadrž odpuštění svému bratru a napadneš ho. Nedáváš mu nic a 

dostáváš od něj jen to, co jsi dal. 

Spása není žádný kompromis. Přijmout kompromis znamená 

přijmout jen část toho, co chcete; vzít si jen trochu a vzdát se 

zbytku. Spása se nevzdává ničeho. Je úplná pro každého. Nechte 

do sebe vstoupit myšlenku kompromisu, ale vědomí cíle spásy se 

ztratí, protože není rozpoznáno. Je popřena tam, kde byl 

kompromis přijat, protože kompromis je přesvědčení, že spása je 

nemožná. Chtělo by to tvrdit, že můžete trochu útočit, trochu 

milovat a poznat ROZDÍL. Tak by učil, že trochu téhož může být 

stále odlišné, a přesto totéž zůstane nedotčené, jako jedno. Dává to 

smysl? Dá se to pochopit? 

Tento směr je snadný právě proto, že nepřináší žádné 

kompromisy.Přesto se zdá obtížný těm, kteří stále věří, že kompromis 

je možný. Nevidí, že pokud je, je spása ÚTOKEM. je však jisté, že 

víra, že spása není možná, nemůže udržet tichou, klidnou jistotu, 

že přišla. Odpuštění nelze zadržet ani o kousek. Není také možné 

útočit pro to a milovat pro ono a chápat odpuštění. Nechtěli byste 

rozpoznat útok na svůj pokoj v jakékoli podobě, pokud se jen tak 

stane nemožným, že ho ztratíte z dohledu? Může ti stále zářit před 

očima, být navždy jasný a nikdy nezmizet z dohledu, pokud se mu 

nebudeš bránit. 

Ti, kdo věří, že mír lze bránit a že útok v jeho prospěch je 

oprávněný, nemohou vnímat, že leží v jejich nitru. Jak by to mohli 

vědět? Mohli by přijmout odpuštění vedle víry, že vražda má 

nějaké formy, jimiž je jejich mír zachráněn? Byli by ochotni 

přijmout skutečnost, že jejich divoký záměr je namířen proti nim 

samým? Nikdo se nespojuje s nepřáteli, ani s nimi není zajedno v 

záměru. a nikdo se nesmiřuje s nepřítelem, ale stále ho nenávidí za 

to, co mu zatajil. 

Nepleťte si příměří s mírem ani kompromis s únikem z 

konfliktu. Uvolnění z konfliktu znamená, že konflikt skončil. 

Dveře jsou otevřené, opustili jste bojiště. Nezdržovali jste se tam v 

krkolomné naději, protože zbraně jsou ještě okamžik a strach, 

který straší na místě smrti, není zřejmý, že bude 
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na bojišti není bezpečí.Můžeš se na něj bezpečně dívat shora a 

nikdo se tě nedotkne. Ale zevnitř v něm žádné bezpečí nenajdete. 

Žádný strom, který by zůstal stát, vás neochrání. Proti víře ve 

vraždu nestojí jediná iluze ochrany. Zde stojí tělo, rozpolcené mezi 

přirozenou touhou komunikovat a nepřirozeným záměrem vraždit 

a zemřít. Myslíte si, že vám forma, kterou vražda přijímá, může 

nabídnout bezpečí? Může vina na bojišti chybět? 

 
STRACH ZE ŽIVOTA 

Strach z Boha je strach ze ŽIVOTA, a ne ze smrti.On však zůstává 

jediným místem bezpečí. V Něm není žádný útok a žádná iluze v 

jakékoli podobě nepostihuje nebe. Nebe je zcela pravdivé. 

Nevstupuje do něj žádný rozdíl, a co je všechno stejné, nemůže být 

v rozporu. nežádá se po tobě, abys bojoval proti své touze vraždit. 

Jste však žádáni, abyste si uvědomili, že forma, kterou na sebe 

bere, skrývá stejný záměr. A právě TOHO se bojíte, nikoliv formy. 

Co není láska, je vražda. Co není láska, MUSÍ být útok. Každá 

iluze je útokem na pravdu a každá z nich páchá násilí na myšlence 

lásky, protože se zdá být ROVNĚŽ pravdivá. 

Co se může rovnat pravdě, a přesto se lišit? Vražda a láska 

jsou neslučitelné. Jsou-li však obě pravdivé, musí být stejné a 

navzájem nerozlišitelné. Takové budou i pro ty, kdo vidí Božího 

Syna jako tělo. Vždyť to není tělo, které je podobné Synovu 

Stvořiteli. A to, co je bez života, nemůže BÝT Synem života. Jak 

může být tělo rozšířeno tak, aby udrželo vesmír? Může tvořit a 

BÝT tím, co tvoří? A může nabídnout svým výtvorům vše, čím je, 

a nikdy neutrpět ztrátu? 

Bůh nesdílí svou funkci s tělem. Funkci stvoření svěřil svému 

Synovi, protože je jeho vlastní. Není hříšné věřit, že funkcí Syna je 

vražda, ale JE to šílenství. co je stejné, nemůže MÍT jinou funkci. 

Stvoření je prostředkem k Božímu rozšíření, a co je Jeho, musí být i 

Jeho Syna. Buď je Otec A Syn vrah, nebo není vrah ani jeden. Život 

netvoří smrt, tvoří jako sám sebe. 

Krásné světlo vašeho vztahu je jako Boží láska. Nemůže ještě 

převzít svatou funkci, kterou Bůh dal svému Synovi, neboť vaše 

vzájemné odpuštění ještě není úplné, a tak nemůže být 
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rozšířena na celé stvoření. Každá forma vraždy a útoku, která vás 

stále přitahuje a kterou nepoznáváte jako to, co je, omezuje 

uzdravení a zázraky, které máte moc rozšířit na všechny.Duch svatý 

však chápe, jak zvětšit vaše malé dary a učinit je mocnými. Také 

chápe, jak se váš vztah pozvedá nad bitevní pole, v něm už ne. to 

je vaše role; uvědomit si, že vražda v JAKÉKOLI podobě není vaší 

vůlí. přehlédnutí bitevního pole je nyní vaším cílem. 

Pozvedněte se a z vyvýšeného místa se na něj podívejte. 

Odtud bude váš pohled zcela jiný. Tady, uprostřed toho všeho, se 

to zdá být skutečné. Tady jste se rozhodli být toho součástí. Tady 

vražda JE vaší volbou, ale shora jsou volbou zázraky místo vraždy. 

A perspektiva vycházející z této volby vám ukazuje, že bitva není 

skutečná a že se jí dá snadno uniknout. Těla mohou bojovat, ale 

střet forem je bezvýznamný. A skončí, když si uvědomíte, že 

nikdy nezačal. Jak může být bitva vnímána jako nicota, když se do 

ní zapojíte? Jak lze rozpoznat pravdivost zázraků, když je vražda 

vaší volbou? 

Když se objeví pokušení zaútočit a zatemnit vaši mysl a 

vraždit, vzpomeňte si, že MŮŽETE vidět bitvu shora. Dokonce i ve 

formách, které nepoznáváte, znamení znáte. Je to bodnutí bolesti, 

záchvěv viny a především ztráta klidu. To dobře znáte. Když se to 

objeví, neopouštěj své místo nahoře, ale rychle si zvol zázrak NA 

místo vraždy. a sám Bůh a všechna nebeská světla se k tobě něžně 

skloní a podrží tě. Rozhodli jste se totiž zůstat tam, kde vás chce 

mít, a ŽÁDNÁ iluze nemůže napadnout Boží pokoj spolu s Jeho 

Synem. 

Nikdo z bitevního pole se na něj nedívá, protože tam na něj 

odnikud nedohlédneš. Nemáte žádný referenční bod, odkud byste 

se mohli dívat, kde by to, co vidíte, mělo smysl. Útočit a vraždit 

totiž mohou jen těla, a pokud je to tvým cílem, pak s nimi musíš 

být zajedno. Pouze účel sjednocuje a ti, kdo sdílejí účel, mají mysl 

jako jeden celek. tělo NEMÁ žádný účel a musí být osamělé. 

Zdola ho nelze překonat. Shora jsou hranice, které uplatňuje na ty, 

kdo jsou stále v boji, pryč a nejsou vnímány. Tělo stojí mezi 

Otcem a nebem, které stvořil pro svého Syna, PROTOŽE nemá 

žádný účel. 
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Pomyslete, co je dáno těm, kdo sdílejí Otcův záměr a vědí, že 

je jejich! Nic jim nechybí. Jakýkoli smutek je pro ně 

nepředstavitelný. Ve vědomí mají jen světlo, které milují, a jen 

láska jim věčně svítí. Je to jejich minulost, přítomnost i 

budoucnost; stále stejná, věčně úplná a zcela sdílená. Vědí, že je 

nemožné, aby jejich štěstí někdy utrpělo jakoukoli změnu. Možná 

si myslíte, že bitevní pole může nabídnout něco, co můžete vyhrát. 

Může to být něco, co vám nabídne dokonalý klid a pocit lásky tak 

hluboký a tichý, že vaši jistotu nemůže nikdy zkalit žádný dotek 

pochybností? A která bude trvat navždy? 

Ti, kdo mají ve svém vědomí Boží sílu, nemohou nikdy 

pomýšlet na boj. Co by mohli získat jiného než ZTRÁTU své 

dokonalosti? Vždyť vše, o co se na bojišti bojuje, je z těla; něco, 

co se zdá, že nabízí nebo vlastní. Nikdo, kdo ví, že má všechno, by 

nemohl usilovat o omezení, ani by si nemohl vážit nabídky těla. 

nesmyslnost dobývání je zcela zřejmá z klidné sféry nad bojištěm. 

Co může být v rozporu se vším? A co je to, co nabízí méně, a 

přesto by mohlo být chtěno více? Komu by s Boží láskou, která ho 

podpírá, připadalo těžké rozhodnout se pro zázrak nebo vraždu? 
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Výjimečnost a oddělenost 

 
Nezapomeňte, že motivací pro tento kurz je dosažení a udržení 

stavu míru. V tomto stavu je mysl klidná a je dosaženo stavu, v 

němž se vzpomíná na Boha. Není nutné mu říkat, co má dělat. On 

nezklame. Kam může vstoupit, tam již je. A může se stát, že by 

nemohl vstoupit tam, kde chce být? Mír bude váš PROTO, že je to 

Jeho vůle. Věříte, že stín může zadržet Vůli, která drží vesmír v 

bezpečí? Bůh nečeká na iluze, které mu umožní být sebou samým. 

Už ne Jeho Syn. jsou. A jaká iluze, která se mezi nimi nečinně 

vznáší, má moc porazit to, co je Jejich Vůlí? 

Naučit se tento kurz vyžaduje ochotu zpochybnit každou hodnotu. 

které máte v držení. Ani jedna nemůže zůstat skrytá a nejasná, ale 

ohrozí to vaše učení. Žádné přesvědčení není neutrální. Každé z 

nich má moc diktovat každé vaše rozhodnutí. Rozhodnutí je totiž 

závěr založený na všem, čemu věříte. Je VÝSLEDKEM víry a 

následuje po ní stejně jistě, jako utrpení následuje po vině a svoboda 

po bezhříšnosti. mír NENÍ náhradou. to, co Bůh stvořil, NEMÁ 

alternativu. Pravda vyplývá z toho, co VÍ. A vaše rozhodnutí 

vyplývají z vaší víry stejně jistě, jako všechno stvoření povstalo v 

Jeho mysli DŮSLEDKEM toho, co On ví. 

 
VÝJIMEČNOST JAKO NÁHRAŽKA LÁSKY 

Láska je prodloužení.Odepřít sebemenší dar znamená nepoznat 

lásku. 
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účel. Láska nabízí vše navždy. Zadržte jen jednu víru, jednu 

nabídku a láska je pryč, protože jste požádali o náhradu, která by ji 

nahradila. A nyní musí přijít válka, náhražka míru, s jedinou 

alternativou, kterou si můžete zvolit za lásku. To, že jste si ji 

vybrali, jí dalo veškerou realitu, kterou se zdá mít. 

Víry na sebe nikdy otevřeně neútočí, protože protichůdné 

výsledky jsou nemožné. Ale neuznané přesvědčení je rozhodnutím 

k tajné válce, kdy výsledky konfliktu zůstávají neznámé a nikdy 

nejsou uvedeny na pravou míru, aby mohly být považovány za 

rozumné, nebo ne. A bylo dosaženo mnoha nesmyslných výsledků a 

nesmyslných rozhodnutí, která byla učiněna a utajena, aby se stala 

přesvědčeními, jimž je nyní dána moc řídit všechna následná 

rozhodnutí. Nenechte se mýlit mocí těchto skrytých bojovníků, 

kteří narušují váš klid. Neboť ten JE jim vydán na milost a 

nemilost, dokud se rozhodnete jej tam nechat. Skrytí nepřátelé 

míru, vaše nejmenší rozhodnutí zvolit si útok místo lásky, 

nerozpoznaní a pohotoví, aby vás vyzvali k boji a k násilí, které je 

mnohem komplexnější, než si myslíte, jsou tu na základě vaší 

volby. Nepopírejte jejich přítomnost ani jejich strašlivé výsledky. 

Jediné, co lze popřít, je jejich REALITA, nikoli však jejich 

výsledek. 

Vše, co se vždy chová jako skrytá víra, kterou je třeba bránit, i 

když není uznána, je víra ve výjimečnost. Ta má mnoho podob, ale 

vždy se střetává se skutečností Božího stvoření a s velikostí, kterou 

Bůh daroval svému Synovi. co jiného by mohlo ospravedlnit útok? 

Vždyť kdo by mohl nenávidět někoho, jehož Já je jeho a koho zná? 

Nepřátele by mohl mít jen ten, kdo je výjimečný, neboť je jiný a 

není stejný. A odlišnost jakéhokoli druhu vnucuje příkazy 

skutečnosti a potřebu soudit, které nelze uniknout. 

To, co Bůh stvořil, nelze napadnout, protože ve vesmíru není 

nic, co by se nepodobalo jemu samému. Ale to, co je jiné, VYZÝVÁ k 

odsouzení, a to musí přijít od někoho "lepšího", od někoho, kdo 

není schopen být jako to, co odsuzuje, "nad" tím, ve srovnání s tím 

bezhříšný. A tak se výjimečnost stává prostředkem i cílem 

zároveň. Neboť výjimečnost nejen vyčleňuje, ale slouží jako 

důvod, z něhož je útok na ty, kdo se zdají být "pod" výjimečným, 

"přirozený" a "spravedlivý". výjimeční se cítí slabí a křehcí právě Z 

DŮVODU odlišnosti, neboť to, co by je činilo výjimečnými, JE 
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vesmíru, protože si ničeho na světě neváží víc. 

Výjimečnost je velkým diktátorem špatných rozhodnutí. Zde 

je velká iluze toho, co jste vy a co je váš bratr. A zde je to, co musí 

učinit tělo drahým a hodným zachování. Výjimečnost je třeba 

BOJOVAT. Iluze na ni MŮŽOU útočit, a také to dělají. Neboť to, 

čím se váš bratr musí stát, aby si zachoval vaši výjimečnost, JE 

iluze. Ten, kdo je "horší" než vy, musí být napaden, aby vaše 

výjimečnost mohla žít na jeho porážku. Neboť výjimečnost je triumf a 

její vítězství je jeho porážkou a hanbou. Jak může žít, když na něm 

leží všechny vaše hříchy? A kdo jiný musí být jeho vítězem než ty? 

Bylo by možné, abyste svého bratra nenáviděli, kdybyste byli 

jako on? Dokázali byste ho napadnout, kdybyste si uvědomili, že 

putujete s ním za stejným cílem? Nepomohli byste mu ho 

dosáhnout, a to všemi možnými způsoby, kdybyste jeho dosažení 

vnímali jako své? JSTE jeho nepřítelem ve výjimečnosti; jeho 

přítelem ve společném cíli. Výjimečnost nelze nikdy sdílet, 

protože závisí na cílech, kterých můžete dosáhnout jen vy. A on 

jich nikdy nesmí dosáhnout, jinak je váš cíl ohrožen. Může mít 

láska smysl tam, kde je cílem triumf? A jaké rozhodnutí lze kvůli 

tomu učinit, které vás nezraní? Tvůj bratr je tvým přítelem PROTO, 

že ho jeho Otec stvořil jako tebe. NENÍ v tom rozdíl. byli jste si 

navzájem dáni, aby se láska rozšiřovala, ne abyste se od sebe 

navzájem odřízli. to, co si ZACHOVÁTE, je pro vás ztraceno. Bůh 

vám oběma dal sám sebe a pamatovat na to je nyní jediný cíl, který 

sdílíte. a tak je to také jediný cíl, který máte. 

Mohli byste se vzájemně napadat, kdybyste se rozhodli 

nevidět mezi sebou žádnou výjimečnost? Podívejte se spravedlivě 

na to, co vás nutí, abyste se navzájem přijímali jen částečně, nebo 

co by vám umožnilo myslet si, že je vám lépe odděleně. Není to 

vždy vaše přesvědčení, že vaše výjimečnost je OMEZENÁ vaším 

vztahem? A není právě toto "nepřítel", který z vás obou dělá 

vzájemné iluze? 

Strach z Boha i ze sebe navzájem pramení z každé neuznané 

víry ve výjimečnost. Jeden od druhého totiž vyžaduje, aby se mu 

ten druhý klaněl PROTI jeho vůli. A Bůh sám ji musí ctít, nebo se 

mu pomstí. Zde vzniká každý záchvěv zloby, bodnutí nenávisti 

nebo přání oddělit se. Neboť zde se vám oběma zastírá cíl, který 

sdílíte. chtěli byste se postavit proti tomuto postupu, protože vás 
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a žádný, o který by se s vámi váš Otec nepodělil. Váš vztah je totiž 

očištěn od zvláštních cílů. A chtěl bys nyní ZRUŠIT cíl svatosti, 

který mu dalo Nebe? Jakou perspektivu může mít zvláštní, která se 

nemění s každou zdánlivou ranou, s každým zlehčením nebo 

vymyšleným odsouzením sebe sama? 

Ti, kdo jsou výjimeční, MUSÍ bránit iluze proti pravdě. Vždyť 

co jiného je výjimečnost než útok na Boží vůli? Nemiluješ svého 

bratra, zatímco právě toto bys proti němu chtěl bránit." To je to, co 

ON napadá, a TY chráníš. Zde je půda boje, který proti němu 

vedete. Zde musí být tvým nepřítelem, a ne přítelem. Nikdy 

nemůže být mír mezi odlišnými. On je vaším přítelem PROTO, že 

jste stejní. 

 
ZRÁDNOST VÝJIMEČNOSTI 

Srovnávání musí být egoistické, protože láska žádné nevytváří. 

Výjimečnost VŽDY srovnává. Vzniká na základě nedostatku, který 

vidí u druhého, a udržuje se tím, že hledá a má na očích všechny 

nedostatky, které může vnímat.To hledá a na to se dívá. A vždy, 

koho takto snižuje, by byl tvůj Spasitel, kdyby ses místo toho 

nerozhodl učinit z něj nepatrnou míru své výjimečnosti. Proti 

malosti, kterou v něm vidíš, stojíš ve srovnání s tím, co vidíš, jako 

vysoký a majestátní, čistý a poctivý, čistý a neposkvrněný. Ani 

nechápeš, že jsi to TY sám, koho takto snižuješ. 

Snaha o výjimečnost je vždy na úkor míru. Kdo může 

napadnout svého Spasitele a podříznout ho, a přitom UZNAT jeho 

silnou podporu? Kdo může umenšovat jeho všemohoucnost, a 

přesto Sdílet jeho moc? A kdo ho může používat jako měřítko 

malosti, a přitom se ZBAVIT omezení? Máš svou funkci při spasení. 

Její plnění vám přinese radost. Ale snaha o výjimečnost vám MUSÍ 

přinést bolest. Zde je cíl, který by zmařil spásu, a tím by byl v 

rozporu s Boží vůlí. cenit si výjimečnosti znamená vážit si cizí 

vůle, které jsou iluze o sobě dražší než pravda. 

Výjimečnost je myšlenka hříchu, která se stala skutečností. Bez 

tohoto základu si hřích nelze ani představit. Hřích totiž vznikl z ní, z 

nicoty; zlý květ bez jakýchkoli kořenů. Zde je "spasitel", který se 

sám stvořil, "stvořitel", který tvoří na rozdíl od Otce a který svého 

Syna učinil sobě podobným, a ne jemu podobným. Jeho 

"zvláštních" synů je mnoho, NIKDY 
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jeden, každý ve vyhnanství od sebe samého a od toho, jehož jsou 

součástí. Nemilují ani Jednotu, která je stvořila jako jedno s Ním. 

Místo nebe a místo míru si zvolili svou výjimečnost a pečlivě ji 

zabalili do hříchu, aby ji uchránili "před pravdou". 

NEJSTE výjimeční. Pokud si myslíte, že jste, a bráníte svou 

výjimečnost proti pravdě o tom, jací skutečně jste, jak můžete znát 

pravdu? Jaká odpověď, kterou vám dává Duch svatý, vás může 

oslovit, když je to vaše výjimečnost, které nasloucháte a která se ptá 

a odpovídá? Jeho nepatrná odpověď, neznělá v melodii, která k 

tobě od Boha věčně proudí v láskyplné chvále toho, čím jsi, je to 

jediné, čemu nasloucháš. a ta obrovská píseň úcty a lásky k tomu, 

čím jsi, se zdá být tichá a neslyšitelná před jeho "mohutností". 

napínáš uši, abys slyšel jeho neznělý hlas, a přesto je pro tebe 

neznělé Volání samotného Boha. 

Můžete hájit svou výjimečnost, ale nikdy vedle ní neuslyšíte 

Hlas pro Boha.Mluví jinou řečí a dopadá na jiné uši. Pro každého 

výjimečného je pravdou jiné poselství, a to s jiným významem. jak 

však může být pravda pro každého jiná? Zvláštní poselství, která 

výjimeční slyší, je přesvědčují, že jsou jiní a jinde; každý ve svých 

zvláštních hříších a "v bezpečí" před láskou, která jeho 

výjimečnost vůbec nevidí. Kristova vize je jejich "nepřítelem", 

protože nevidí to, na co by se dívali, a ukázala by jim, že 

výjimečnost, o níž si myslí, že ji vidí, JE iluze. Co by viděli místo 

toho? 

Zářivý jas Božího Syna, který je tak podobný svému Otci, že 

se nám okamžitě vybaví vzpomínka na něj. A s touto vzpomínkou 

Syn vzpomíná na svá vlastní stvoření, která jsou mu podobná stejně 

jako jeho Otec. A všechen svět, který stvořil, a všechna jeho 

výjimečnost a všechny hříchy, které držel na jeho obranu proti 

sobě, zmizí, jakmile jeho mysl přijme pravdu o sobě, jakmile se 

vrátí na jejich místo. To je jediná "cena" pravdy: Už neuvidíš, co 

nikdy nebylo, ani neuslyšíš, co nevydává žádný zvuk. Je to oběť, 

když se ničeho nevzdáte a navždy přijmete Boží lásku? 

Vy, kteří jste svého Spasitele připoutali ke své výjimečnosti a 

dali mu jeho místo, pamatujte na toto: On neztratil moc odpustit 

vám všechny hříchy, o nichž si myslíte, že jste je postavili mezi něj 

a funkci spasení, kterou pro vás dostal. Ani vy nezměníte jeho 
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funkci, stejně jako nemůžete změnit pravdu v něm a v sobě. Buďte 

si však jisti, že pravda je v obou stejná. Nepodává žádná odlišná 

poselství a má JEDEN smysl.A ten můžete pochopit OBOJÍ a 

přináší osvobození OBĚMA z vás. Zde stojí tvůj bratr s klíčem od 

nebe v ruce, který ti podává. Ať mezi vámi nezůstává sen o 

výjimečnosti. co je jedno, je spojeno v pravdě. 

Pomyslete na tu krásu, kterou v sobě uvidíte, až se na něj 

podíváte jako na přítele. On JE nepřítelem výjimečnosti, ale pouze 

přítelem toho, co je ve vás skutečné. Ani jeden útok, který jste si 

mysleli, že jste na něj podnikli, mu nevzal dar, který by vám Bůh 

chtěl dát. Jeho potřeba dávat ho je stejně velká jako vaše potřeba 

ho mít. Dovol mu, aby ti odpustil všechnu tvou výjimečnost a učinil tě 

celistvým v mysli a jedním s ním. On čeká na vaše odpuštění jen 

proto, aby vám je mohl vrátit. Není to Bůh, kdo odsoudil svého 

Syna. Ale pouze tebe, aby zachránil jeho výjimečnost a zabil jeho 

Já. 

Na cestě pravdy jste ušli velký kus cesty; příliš velký kus 

cesty na to, abyste nyní ochabli. Už jen krok a každý zbytek 

strachu z Boha se rozplyne v lásce. výjimečnost tvého bratra a tvá 

JSOU nepřátelé a jsou spojeni nenávistí, aby se navzájem zabíjeli a 

popírali, že jsou stejní. nejsou to však iluze, které dosáhly této 

poslední překážky, jež se zdá činit Boha a jeho nebe tak 

vzdálenými, že jich nelze dosáhnout. Zde na tomto svatém místě 

stojí pravda a čeká, aby vás přijala jak v tichém požehnání, tak v 

míru tak skutečném a všeobjímajícím, že nic nestojí mimo. 

Zanechte všech iluzí o sobě mimo toto místo, kam přicházíte v 

naději a upřímnosti. 

Zde je tvůj Spasitel Z tvé výjimečnosti. Potřebuje, abyste ho 

přijali za svou součást, stejně jako vy jeho.Jste Bohu podobní, jako 

je Bůh sám sobě. On není zvláštní, neboť by si nenechal ani část 

toho, čím je, pro sebe, nedal svému Synu, ale ponechal si ji jen pro 

sebe. A právě toho se bojíte, neboť není-li On zvláštní, pak chtěl, 

aby Jeho Syn byl jako On, a váš bratr JE jako vy. Není výjimečný, 

ale vlastní všechno VČETNĚ tebe. 

Dejte mu jen to, co má, a pamatujte, že Bůh se vám oběma 

daroval ve stejné lásce, abyste oba mohli sdílet vesmír s Tím, který 

rozhodl, že láska nemůže být nikdy rozdělena a oddělena od toho, 

čím je a čím musí být navždy.Jste bratrovy; jste součástí jeho lásky. 
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láska mu nebyla odepřena. Ale je možné, že jste prohráli, protože 

ON je úplný? To, co mu bylo dáno, činí VÁS úplnými, stejně jako 

to činí jeho. Boží láska dala tebe jemu a on tobě, protože dal sám 

sebe. To, co je stejné jako Bůh, je s ním jedno. A jen výjimečnost 

může způsobit, že pravda o Bohu a tobě JAKO jednomu se zdá být 

něčím jiným než nebem a nadějí na konečný mír na dohled. 

Výjimečnost je pečetí zrady na daru lásky. Cokoli slouží 

jejímu účelu, musí být dáno k zabití. Žádný dar, který nese její 

pečeť, ale nabízí zradu dárci I obdarovanému. Ani jediný pohled z 

očí, které zahaluje, ale hledí na pohled smrti. Ani jeden věřící v její 

sílu, ale hledá dohody a kompromisy, které by ustanovily náhražku 

hříchu lásky a věrně jí sloužily. a žádný vztah, který si váží jejího 

účelu, ale lpí na vraždě jako zbrani bezpečnosti a velkém ochránci 

všech iluzí před "hrozbou" lásky. 

Díky naději na výjimečnost se zdá být možné, že Bůh stvořil 

tělo jako vězení, které drží jeho Syna od něj. Vyžaduje totiž 

zvláštní místo, kam Bůh nemůže vstoupit, a skrýš, kde není vítán 

nikdo jiný než tvé maličké já. Nic zde není posvátné než tobě a jen 

tobě, odděleně a odděleně od všech tvých bratrů; v bezpečí před 

všemi vpády zdravého rozumu do iluzí; v bezpečí před Bohem a v 

bezpečí pro věčný konflikt. Zde jsou brány pekla, které jsi uzavřel 

sám před sebou, abys vládl v šílenství a v osamění svému 

zvláštnímu království, stranou od Boha, stranou od pravdy a od 

spásy. 

Klíč, který jsi zahodil, dal Bůh tvému bratrovi, jehož svaté 

ruce ti ho nabídnou, až budeš připraven přijmout jeho plán spásy 

místo svého. Jak by bylo možné této připravenosti dosáhnout jinak 

než pohledem na všechnu tvou bídu a vědomím, že tvůj plán selhal 

a navždy ti nepřinese žádný pokoj a radost? Touto beznadějí nyní 

procházíš, ale je to jen ILUZE beznaděje. Smrt výjimečnosti není 

VAŠÍ smrtí, nýbrž vaším probuzením do věčného života. jen se 

vynořujete z iluze toho, čím jste, k přijetí sebe sama, jak vás Bůh 

stvořil. 

 

ODPUŠTĚNÍ VÝJIMEČNOSTI 

Odpuštění je konec výjimečnosti. Odpustit lze pouze iluze, které pak 

zmizí. Odpuštění je osvobození od VŠECH iluzí, a proto je odpuštění 

nemožné, ale částečně možné. Nikdo, kdo lpí 
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k jedné iluzi může vidět sám sebe jako bezhříšného, protože si stále 

ještě připisuje jednu chybu jako krásnou. A tak ji nazývá 

"neodpustitelnou" a činí ji hříchem. Jak tedy může své odpuštění 

zcela DAROVAT, když by ho sám pro sebe nepřijal? Je totiž jisté, 

že by ho přijal zcela v okamžiku, kdy by ho tak dal. A tak by jeho 

tajná vina zmizela, odpuštěná jím samým. 

Ať už si ceníte jakékoli formy výjimečnosti, učinili jste z ní 

hřích. Stojí nedotknutelně a ze všech svých slabých sil se brání 

proti Boží vůli. A tak stojí proti vám samým; je to váš nepřítel, ne 

Boží. Tak se zdá, že tě odděluje od Boha a odděluje tě od něj jako 

jeho obránce. chtěl bys chránit to, co Bůh nestvořil. a přesto ti tato 

modla, která se zdá, že ti DÁVÁ moc, ji vzala. Vždyť jsi jí daroval 

prvorozenství svého bratra a zanechal ho samotného a 

neodpuštěného a sebe v hříchu vedle něj, oba v bídě, před modlou, 

která tě nemůže zachránit. 

Nejste to vy, kdo je tak zranitelný a otevřený útokům, že stačí 

slovo, šepot, který se vám nelíbí, okolnost, která vám nevyhovuje, 

nebo událost, kterou jste nečekali, a váš svět se rozvrátí a uvrhne 

do chaosu. Pravda není křehká. Iluze ji nechávají dokonale 

nehnutou. Výjimečnost však NENÍ pravda ve vás. Z rovnováhy ji 

může vyvést cokoli. co se opírá o nic, NIKDY nemůže být stabilní. 

Ať se zdá být jakkoli velké a nadsazené, stejně se musí s každým 

vánkem houpat, otáčet a vířit. 

Bez základu není nic v bezpečí.Nechal by Bůh svého Syna v 

takovém stavu, kde bezpečí nemá žádný význam? Ne, Jeho Syn je v 

bezpečí, spočívá na Něm. Právě na vaši výjimečnost útočí vše, co 

chodí a dýchá, co se plazí nebo leze, nebo dokonce vůbec žije. Nic 

není v bezpečí před jeho útokem a není v bezpečí před ničím. Bude 

navždy neodpustitelná, protože to je to, co JE;tajný slib, že to, co 

pro vás Bůh chce, nikdy nebude, a že se budete navždy stavět proti 

Jeho vůli. Není ani možné, aby ti dva byli někdy stejní, dokud 

mezi nimi stojí výjimečnost jako plamenný meč smrti a činí z nich 

"nepřátele". 

Bůh vás žádá o odpuštění. Nechtěl by, aby mezi tím, co pro vás 

chce, a tím, co chcete vy, vzniklo rozdělení, jako je cizí vůle. Jsou 

stejné, protože ani jeden z nich si nepřeje něco zvláštního. Jak by 

mohli chtít smrt samotné lásky? Přesto jsou bezmocní, aby zaútočili. 
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na iluze. Nejsou těly; jako jedna mysl čekají, až k nim budou 

všechny iluze přivedeny a zanechány. Spása nevyzývá ani smrt. A 

sám Bůh,který ví, že smrt není vaší vůlí, musí říci: "Buď vůle tvá", 

protože si myslíte, že je. 

Odpusťte velkému Stvořiteli vesmíru, Zdroji života, lásky a 

svatosti, dokonalému Otci dokonalého Syna, že si děláte iluze o 

své výjimečnosti. Zde je peklo, které jste si vybrali za svůj domov. 

On si ho pro vás nevybral. Nežádejte, aby do něj vstoupil. Cesta k 

lásce a ke spáse je zatarasena, a přece, kdybys chtěl svého bratra 

vysvobodit z hlubin pekla, odpustil jsi tomu, z jehož vůle navždy 

spočineš v náručí míru, v dokonalém bezpečí a bez žáru a zloby 

jediné myšlenky na výjimečnost, která by tvůj odpočinek 

zkalovala. Odpusť Svatému tu výjimečnost, kterou ti nemohl dát a 

kterou sis místo toho vytvořil ty. 

Ti výjimeční všichni spí, obklopeni světem krásy, který nevidí. 

Svoboda, mír a radost stojí vedle mohyly, na níž spí, a volají je, aby 

vyšli a probudili se ze svého snu o smrti. oni však nic neslyší. jsou 

ztraceni ve snech o výjimečnosti. nenávidí volání, které by je 

probudilo, a proklínají Boha, protože neuskutečnil jejich sen. 

Proklínají Boha a umírají, ale ne u Toho, který smrt nestvořil, 

nýbrž jen ve snu. Otevřete trochu oči, podívejte se na Spasitele, 

kterého vám Bůh dal, abyste na něj mohli pohlédnout a vrátit mu 

jeho prvorozenství. To je VAŠE. 

Otroci výjimečnosti budou ještě svobodní. Taková je vůle 

Boha a jeho Syna.Odsoudil by Bůh SÁM sebe k peklu a zatracení? 

A chceš ty, aby se to stalo tvému Spasiteli? Bůh vás od něj vyzývá, 

abyste se připojili k Jeho Vůli a zachránili vás oba před peklem. 

Podívej se na otisk hřebů na jeho rukou, které ti podává za 

odpuštění. Bůh žádá tvou milost pro svého Syna i pro sebe. 

Neodmítej je. Žádají od tebe jen to, aby se stala tvá vůle. Hledají 

tvou lásku, abys mohl milovat sám sebe. Nemilujte svou 

výjimečnost místo nich. otisk hřebů je i na vašich rukou. Odpusťte 

svému Otci, že to nebyla jeho vůle, abyste byli ukřižováni. 

 

VÝJIMEČNOST A SPÁSA 

Výjimečnost je nedostatek důvěry v kohokoli kromě vás 

samotných. Víra se vkládá pouze do sebe. Vše ostatní se stává 

vaším nepřítelem; 
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obávaný a napadaný, smrtící a nebezpečný, nenáviděný a hodný 

pouze zničení. Jakákoli jemnost, kterou nabízí, je jen klam, ale její 

nenávist je skutečná. V nebezpečí zničení musí zabíjet a vy jste k 

němu přitahováni, abyste ho zabili jako první. A taková je 

přitažlivost viny. Zde je smrt dosazena na trůn jako spasitel; 

ukřižování je nyní vykoupením a spása může znamenat jen zničení 

světa, kromě tebe samotného. 

Co jiného by mohlo být účelem těla než výjimečnost? A právě 

to ho činí křehkým a bezmocným ve vlastní obraně. Bylo počato 

proto, aby tě učinilo křehkým a bezmocným. Cílem oddělenosti je 

jeho prokletí. Těla však žádný cíl NEMAJÍ. Cíl je z MYSLI. A 

mysl se může měnit, jak si přeje. To, čím jsou, a všechny jejich 

vlastnosti NEMOHOU změnit. Ale to, co mají za cíl, se MŮŽE 

změnit a stavy těl se podle toho musí změnit. Samo o sobě tělo 

nemůže nic dělat. Vnímejte ho jako prostředek k ubližování, a je 

ubližováno. Vnímejte ho jako prostředek k léčení, a je uzdraveno. 

Můžeš ublížit jen SOBĚ.To už bylo mnohokrát opakováno, ale 

zatím je těžké to pochopit. Pro mysli, které chtějí být výjimečné, je 

to nemožné. ale pro ty, kteří chtějí léčit a ne útočit, je to zcela 

zřejmé. účel útoku je v MYSLI a jeho účinky se projevují, ale tam, 

kde JE. Ani mysl není omezená; musí tedy platit, že škodlivý účel 

zraňuje mysl jako celek. Nic nemůže dávat MENŠÍ smysl pro 

výjimečnost. Nic nemůže dávat VÍCE smyslu zázrakům. Zázraky 

jsou totiž pouhou změnou účelu od zraňování k uzdravování. 

Tato změna účelu sice "ohrožuje" výjimečnost, ale pouze v 

tom smyslu, že pravda "ohrožuje" všechny iluze. NEDOKÁŽÍ před 

ní obstát. jaká však v nich byla kdy útěcha, že si dar, který od něj 

Otec žádá, necháš a dáš ho tam místo něj? Dáno Jemu, vesmír je 

váš. Nabídnuté JIM, žádné dary nelze vrátit. To, co jsi dal 

výjimečnosti, tě nechalo zkrachovat a tvůj dům pokladů je 

neplodný a prázdný, s otevřenými dveřmi, které zvou vše, co by 

chtělo narušit tvůj klid, aby vstoupilo a ničilo. 

Už dávno jsme řekli, že se nebudeme zabývat prostředky, 

jimiž lze dosáhnout spásy, ani tím, jak jí dosáhnout. Uvažuj však, a 

to dobře, zda je tvým přáním, abys viděl svého bratra bez hříchu. 

Na výjimečnost musí být odpověď "ne". Bratr bez hříchu JE jeho 

nepřítelem, zatímco hřích, kdyby to bylo možné, by byl jeho 

přítelem. hříchy tvého bratra 
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by se ospravedlnil a dal mu význam, který pravda popírá.Vše, co je 

skutečné, hlásá jeho bezhříšnost. Vše, co je nepravdivé, hlásá jeho 

hříchy jako skutečné. Je-li ON hříšný, pak není VAŠE skutečnost 

skutečná, ale jen sen o výjimečnosti, který trvá okamžik a rozpadá 

se v prach. 

Neobhajujte tento nesmyslný sen, v němž Bůh přichází o to, 

co miluje, a vy zůstáváte mimo spásu. Jisté je v tomto 

proměnlivém světě, který nemá ve skutečnosti žádný smysl, jen 

toto: Když s tebou není zcela pokoj a když trpíš jakoukoli bolestí, 

spatřil jsi ve svém bratru nějaký hřích a RADOVAL ses z toho, o 

čem sis myslel, že tam je. tvá výjimečnost se ti díky tomu zdála 

bezpečná. A tak jsi zachránil to, co jsi TY určil za svého spasitele, a 

místo toho jsi ukřižoval toho, kterého ti dal Bůh. Tak jsi s ním 

spjat, protože jsi JEDEN. a tak je výjimečnost jeho "nepřítelem" a 

také TVOJÍ. 

 
ROZUZLENÍ SNU 

Kristus v tobě je velmi klidný. Dívá se na to, co miluje, a zná to 

jako sebe. A tak se raduje z toho, co vidí, protože ví, že je to jedno 

s Ním a s Jeho Otcem. Také výjimečnost má radost z toho, co vidí, 

ačkoli to není pravdivé, avšak to, co hledáte, JE zdrojem radosti, 

jak si to představujete. To, co si přeješ, je pro tebe pravdivé. Není 

také možné, abys si něco přál a neměl víru, že to tak je. přání se 

stává skutečností, stejně jistě jako vůle tvoří. síla přání udržuje 

iluze stejně silně, jako se rozšiřuje láska. Až na to, že jedno klame, 

druhé léčí. 

Neexistuje žádný sen o výjimečnosti, ať už je jeho podoba 

jakkoli skrytá či maskovaná, ať už se zdá jakkoli krásná, ať už 

delikátně nabízí naději na klid a únik od bolesti, v níž netrpíš svým 

odsouzením. Ve snech se zaměňuje následek a příčina, neboť zde se 

tvůrce snu domnívá, že to, co stvořil, se děje jemu. Neuvědomuje 

si, že odtud vybral nitku, odtud útržek a utkal obraz z ničeho. Části 

totiž k sobě nepatří a celek nepřispívá k částem ničím, co by jim 

dávalo smysl. 

Odkud by mohl pramenit váš pokoj, ALE ne z odpuštění? 

Kristus ve vás hledí jen na pravdu a nevidí žádné odsouzení, které 

by potřebovalo odpuštění. On je v pokoji PROTO, že nevidí žádné 
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hříchu. Ztotožněte se s ním, a co má on, co vy nemáte? On je vaše 

oči, vaše uši, vaše ruce, vaše nohy. Jak jemné jsou pohledy, které 

vidí, zvuky, které slyší. Jak krásná je Jeho ruka, která drží bratra, a 

jak láskyplně kráčí vedle něj a ukazuje mu, co lze vidět a slyšet, a 

kde nic neuvidí a žádný zvuk neuslyší. 

Přesto nech svou výjimečnost, aby mu ukázala cestu, a TY ho 

budeš následovat.A OBA budou kráčet v nebezpečí, každý se svým 

záměrem, v temném lese bez zraku, neosvětleném jen 

proměnlivými drobnými záblesky, které na okamžik zajiskří ze 

světlušek hříchu a pak zhasnou, aby druhého dovedly k 

bezejmenné propasti a vrhly ho přes ni. Vždyť co jiného může 

výjimečnost potěšit než zabíjení? Co jiného hledá než pohled na 

smrt? Kam jinam vede než do záhuby? Nemysli si však, že se na 

tvého bratra podívala první a že ho nenáviděla dřív než tebe. hřích, 

který v něm její oči spatřily a na který se rády dívají, viděla i v tobě 

a dívá se na něj stále s radostí. je to však radost dívat se na rozklad 

a šílenství a věřit, že tato rozpadající se věc s masem již 

uvolněným od kostí a bezprizornými dírami místo očí je jako ty? 

Radujte se, že nemáte oči, kterými byste viděli, uši, kterými 

byste naslouchali, ruce, které by vás držely, ani nohy, které by vás 

vedly. Buďte rádi, že vám je může půjčit jen Kristus, zatímco vy je 

potřebujete. jsou to také iluze, stejně jako ty vaše. A přesto, protože 

slouží jinému účelu, je jim dána síla, kterou jejich účel drží. a to, co 

vidí a slyší a drží a vede, je jim dáno světlem, abyste mohli vést, 

jak jste byli vedeni. 

Kristus v tobě je velmi klidný. On ví, kam směřujete, a vede 

vás tam s jemností a požehnáním po celou cestu. Jeho láska k Bohu 

nahradí všechen strach, o kterém jste si mysleli, že v sobě vidíte. 

Jeho svatost se ti ukazuje v tom, koho držíš za ruku a koho k němu 

vedeš. A to, co vidíš, se podobá tobě samému. Vždyť co jiného než 

Krista je možné vidět a slyšet a milovat a následovat domů? 

Nejprve se podíval na tebe, ale poznal, že nejsi úplný. A tak hledal 

tvou úplnost v každé živé bytosti, kterou spatřil a miluje. A hledá ji 

stále, aby vám každá mohla nabídnout Boží Lásku. 

Přesto je klidný, protože ví, že láska je nyní v tobě a bezpečně 

ji v tobě drží stejná ruka, která ve tvé ruce drží lásku tvého bratra. 

Kristova ruka drží všechny jeho bratry v sobě. Dává jim vizi 
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pro jejich nevidomé oči a zpívá jim o nebi, aby jejich uši už 

neslyšely zvuk boje a smrti. Proniká skrze ně a natahuje k nim 

ruku, aby každý žehnal všemu živému a viděl jejich svatost. A 

raduje se, že tyto pohledy jsou vaše, abyste na ně hleděli s Ním a 

sdíleli Jeho radost. Svůj dokonalý nedostatek výjimečnosti ti 

nabízí, abys mohl zachránit všechny živé bytosti před smrtí a 

přijmout od každé z nich dar života, který tvé odpuštění nabízí 

tvému Já. pohled Krista je vše, co je možné vidět. píseň Krista je 

vše, co je možné slyšet. Kristova ruka je vše, čeho se lze 

držet.NENÍ jiné cesty než kráčet s Ním. 

Vy, kteří se chcete spokojit s výjimečností a hledáte spásu ve 

válce s láskou, uvažte toto: Co je Jeho, je vaše, protože ve vašem 

dovršení je Jeho vlastní. Ten, který nechtěl být bez svého Syna, 

nikdy nemohl chtít, abys byl bez bratra. A dal by ti snad bratra, 

kdyby nebyl stejně dokonalý jako ty sám a stejně podobný Jemu 

ve svatosti, jako musíš být TY? 

Než dojde ke konfliktu, musí existovat pochybnosti. A každá 

pochybnost se musí týkat vás samotných. Kristus nepochybuje a z 

jeho jistoty pochází jeho klid. Vymění svou jistotu za všechny vaše 

pochybnosti, pokud budete souhlasit s tím, že je s vámi jedno a že 

tato Jednota je nekonečná, nadčasová a na dosah, PROTOŽE vaše ruce 

jsou JEHO. On je v tobě, a přesto kráčí vedle tebe a před tebou a vede 

tě cestou, kterou musí jít, aby našel sám sebe úplného. Jeho klid se 

stává vaší jistotou. a kde jsou pochybnosti, když přišla jistota? 

 

ZÁCHRANA PŘED STRACHEM 

Před svatostí tvého bratra se svět ztiší a mír na něj sestoupí v 

laskavosti a požehnání tak dokonalém, že po konfliktu nezůstane 

ani stopa, která by tě pronásledovala v temnotě noci. On je tvůj 

Spasitel ze snů strachu. On je uzdravením tvého pocitu oběti a 

strachu, že to, co máš, se rozptýlí s větrem a obrátí v prach. V něm 

je vaše jistota, že Bůh je tady a s vámi TEĎ. dokud je tím, čím je, 

můžete si být jisti, že Bůh je poznatelný a BUDE vám poznán. 

Nikdy by totiž nemohl opustit své vlastní stvoření. A znamení, že 

tomu tak je, spočívá ve vašem bratru, který vám nabídl, že všechny 

vaše pochybnosti o sobě samých mohou před jeho svatostí zmizet. 
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Spatřujte v něm Boží stvoření. Jeho Otec v něm totiž čeká na vaše 

uznání, že vás stvořil jako svou součást. 

Bez tebe by Bůh chyběl, nebe by bylo neúplné, Syn bez 

Otce.Nebyl by žádný vesmír a žádná realita. Neboť co Bůh chce, 

je celé a je Jeho součástí, protože Jeho vůle je jedna. Není nic 

živého, co by nebylo Jeho součástí, a nic NENÍ, ale je živé v Něm. 

Svatost tvého bratra ti ukazuje, že Bůh je s ním i s tebou Jedno; že 

to, co má on, je i tvoje, PROTOŽE nejsi oddělen od něj ani od jeho 

Otce. 

V celém vesmíru pro vás není nic ztraceno. Nic z toho, co 

Bůh stvořil, před tebe s láskou nepoložil jako navždy tvé.A žádná 

myšlenka v Jeho mysli nechybí té tvé. Je Jeho vůlí, abys sdílel Jeho 

lásku k tobě a pohlížel na sebe s takovou láskou, s jakou tě počal 

před vznikem světa a jak tě zná dosud. Bůh nemění Svou Mysl o 

Svém Synu s pomíjivými okolnostmi, které nemají žádný význam 

ve věčnosti, kde On přebývá a ty s Ním. tvůj bratr JE takový, 

jakého ho stvořil. A právě to tě zachraňuje ze světa, který On 

nestvořil. 

Nezapomínejte, že uzdravení Božího Syna je to jediné, pro co 

svět existuje. To je jediný cíl, který v něm Duch svatý vidí, a tedy 

jediný, který má. Dokud neuvidíte uzdravení Syna jako vše, co si 

přejete, aby svět dosáhl, podle času a všech zdání, nepoznáte Otce 

ani sami sebe. Neboť budeš používat svět k tomu, co není jeho 

účelem, a neunikneš jeho zákonům násilí a smrti, ale je ti dáno být 

mimo jeho zákony ve VŠECH ohledech, ve VŠEM a za VŠECH 

okolností; ve VŠECH pokušeních vnímat to, co není, a VŠECHNA 

víra Božího Syna může trpět bolestí, protože se vidí takový, jaký 

není. 

Podívejte se na svého bratra a spatřete v něm úplný opak 

zákonů, které zdánlivě vládnou tomuto světu. V jeho svobodě 

spatřujte SVOU svobodu, neboť taková je. Nedovol, aby jeho 

výjimečnost zastřela pravdu v něm, neboť ani jednomu zákonu 

smrti, kterým ho svazuješ, TY neunikneš. A ani jeden hřích, který 

v něm vidíš, vás oba neudrží v pekle, ale jeho dokonalá bezhříšnost 

vás oba osvobodí, neboť svatost je zcela nestranná, s jediným 

soudem vyneseným nad všemi, na které pohlíží. A ten je učiněn 

nikoliv sám od sebe, ale prostřednictvím Hlasu, který mluví za 

Boha ve všem, co žije a sdílí Jeho Bytí. 
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Je to JEHO bezhříšnost, na kterou se mohou dívat oči, které 

vidí. Ve všem vidí JEHO krásu. A je to ON, koho všude hledají a 

nenajdou žádný pohled ani místo ani čas, kde by nebyl. Ve svatosti 

tvého bratra, dokonalém rámci pro tvou spásu i pro spásu světa, je 

zasazena zářivá vzpomínka na Toho, v němž tvůj bratr žije, a ty 

spolu s ním. Nedovol, aby tvé oči byly zaslepeny závojem 

výjimečnosti, který před ním a také před tebou skrývá Kristovu 

tvář. A nedovolte, aby strach z Boha před vámi nadále zadržoval 

vidění, které jste měli spatřit. tělo vašeho bratra vám Krista 

neukazuje. JE vyobrazen v jeho svatosti. 

Zvolte si tedy jeho tělo nebo jeho svatost jako to, co CHCETE 

vidět a co si vyberete, na co se budete dívat.Budete si však vybírat v 

nesčetných situacích a v čase, který jako by neměl konce, dokud se 

nerozhodnete pro pravdu. Neboť věčnost nezískáte zpět tím, že 

ještě jednou popřete Krista v něm. a kde je vaše spása, je-li jen 

tělem? Kde je tvůj pokoj než v jeho svatosti? A kde je sám Bůh, než 

v té jeho části, kterou navždy vložil do svatosti tvého bratra, abys 

konečně viděl pravdu o sobě, vyloženou v termínech, které jsi 

poznal a pochopil? 

Svatost tvého bratra je pro tebe svátostí a požehnáním. Jeho 

chyby nemohou odepřít Boží požehnání jemu samému ani vám, 

kteří ho vidíte opravdově. Jeho omyly mohou způsobit zdržení, které 

je vám dáno od něj odejmout, abyste oba mohli ukončit cestu, která 

nikdy nezačala a nepotřebuje konec. to, co nikdy nebylo, není vaší 

součástí. vy si však budete MYSLET, že je, dokud si neuvědomíte, 

že to není součástí toho, kdo stojí vedle vás. On je zrcadlem vás 

samých, v němž vidíte soud, který jste na sebe oba uvalili. kristus 

ve vás spatřuje svou svatost. vaše výjimečnost se dívá na jeho tělo a 

nespatřuje ho. Dívejte se na něj jako na to, čím JE, aby vaše 

vysvobození nebylo dlouhé. Nesmyslné bloudění bez cíle a bez 

jakéhokoli naplnění je to jediné, co vám může nabídnout druhá 

volba. Marnost nesplněné funkce tě bude pronásledovat, dokud tvůj 

bratr neusne, dokud nebude splněno, co ti bylo přiděleno, a on 

nepovstane z minulosti. Ten, který odsoudil sám sebe, a ty také, je 

ti dán, abys ho spolu s ním zachránil před odsouzením. A OBA 

uvidí Boží slávu v jeho Synovi, kterého jste mylně považovali za 

tělo a svázali se zákony, které nemají žádné 

nad ním vůbec neměl moc. 
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Copak byste si neradi uvědomili, že tyto zákony nejsou pro 

vás? Pak na něj nehleďte jako na jejich vězně. Nemůže být, že to, 

co řídí část Boha, neplatí pro všechny ostatní. stavíš se pod 

zákony, které vidíš jako ty, které mu vládnou. Pomysli tedy, jak 

velká musí být Boží láska k tobě, že ti dal svou část, aby tě 

zachránil od bolesti a dal ti štěstí. A nikdy nepochybuj, ale tvá 

výjimečnost zmizí před vůlí Boha,který miluje každou svou část 

stejnou láskou. Kristus v tobě MŮŽE vidět svého bratra opravdově. 

Rozhodl by ses proti svatosti, kterou vidí On? 

Výjimečnost je funkce, kterou jste si dali. Znamená pro vás 

samotné, že jste se sami vytvořili, sami se udržujete, nic 

nepotřebujete a nejste spojeni s ničím mimo tělo. V jeho očích jste 

samostatný vesmír, který má veškerou moc udržet se kompletní 

sám v sobě, s každým vchodem zavřeným proti vniknutí a každým 

oknem zamřížovaným proti světlu. Vždy napadeni a vždy 

rozzuřeni, s hněvem vždy plně oprávněným, jste šli za tímto cílem s 

ostražitostí, o níž jste si mysleli, že nikdy neustoupí, a s úsilím, o 

němž jste si mysleli, že nikdy nepřestane. A všechno to chmurné 

odhodlání bylo kvůli tomu; chtěli jste, aby výjimečnost byla 

PRAVDA. 

Nyní se po tobě pouze žádá, abys usiloval o jiný cíl s mnohem 

menší ostražitostí; s malým úsilím a s malým časem, s Boží mocí, 

která ho udržuje a slibuje úspěch.Přesto je pro tebe z obou cílů 

obtížnější právě TEN. "Oběť" sebe sama chápeš, ani tuto cenu 

nepovažuješ za příliš vysokou. Ale nepatrná ochota, přitakání 

Bohu, pozdrav Kristu v tobě, ti připadá jako břemeno únavné a 

namáhavé, příliš těžké na to, abys ho unesl. Avšak pro oddanost 

pravdě, jak ji ustanovil Bůh, se nežádá žádná oběť, nevyvolává se 

žádná námaha a veškerá moc nebes a síla samotné pravdy je dána, 

aby poskytla prostředky a ZARUČILA dosažení cíle. 

Vy, kteří se domníváte, že je snazší vidět tělo svého bratra než 

jeho svatost, ujistěte se, že chápete, co vedlo k tomuto soudu. Zde 

je jasně slyšet hlas výjimečnosti, který soudí proti Kristu a stanoví 

vám cíl, kterého můžete dosáhnout, a co nemůžete udělat. 

Nezapomeň, že tento soud se musí vztahovat na to, co děláš s NÍM 

jako se svým spojencem. Ono totiž neví, co děláte skrze Krista. 

Pro Něho nemá tento soud vůbec žádný smysl, neboť pouze to, co 
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Jeho Otec chce, že je to možné, a není pro něj žádná alternativa. Z 

Jeho bezkonfliktnosti pochází tvůj pokoj a z Jeho záměru pochází 

prostředky pro dosažení cíle bez námahy a odpočinku. 

 
MÍSTO SETKÁNÍ 

Jak trpce každý, kdo je spjat s tímto světem, hájí svou výjimečnost, 

kterou chce mít za pravdu! Jeho přání je pro něj zákonem a on se 

mu podřizuje. Nic z toho, co jeho výjimečnost vyžaduje, 

neodmítne. Nic, co potřebuje, neodepře tomu, co miluje. A dokud 

ho to volá, neslyší žádný jiný Hlas. Žádná námaha není příliš 

velká, žádná cena příliš vysoká, žádná cena příliš drahá, aby 

uchránila jeho výjimečnost před sebemenší maličkostí, nejmenším 

útokem, šeptanou pochybností, náznakem hrozby nebo čímkoli 

jiným než nejhlubší úctou. to je tvůj syn, milovaný tebou, jako jsi 

ty pro svého Otce. Stojí však na místě tvých výtvorů, které jsou pro 

tebe synem, abys mohl SDÍLET otcovství boha, ne mu ho vyrvat. 

co je to za syna, kterého jsi učinil svou silou? Co je to za dítě 

země, na které se snáší taková láska? Co je to za parodii Božího 

stvoření, která zaujímá místo tvého? A kde jsou ONI, když si Boží 

zástup našel jiného syna, kterému dává přednost před nimi. 

Boží paměť nesvítí sama. To, co je v tvém bratru, stále 

obsahuje celé stvoření, vše stvořené a tvořící, zrozené i dosud 

nezrozené, ještě v budoucnosti nebo zřejmě minulé. To, co je v 

něm, je neměnné a vaše neměnnost se poznává v jeho uznání. 

Svatost v tobě patří jemu. A tím, že ji v něm vidíš, vrací se k tobě. 

Veškerá pocta, kterou jsi dal výjimečnosti, patří jemu, a tím se k 

tobě vrací. Všechna láska a péče, silná ochrana, myšlenky ve dne i 

v noci, hluboký zájem, silné přesvědčení, že to jsi ty, patří jemu. 

Nic, co jsi dal výjimečnosti, mu nenáleží. a nic, co náleží jemu, 

nenáleží tobě. 

Jak můžete znát svou hodnotu, když si vás místo toho 

nárokuje výjimečnost? Jak můžeš nevědět, že je to v jeho svatosti? 

Nesnažte se, aby se vaše výjimečnost stala pravdou, protože kdyby 

tomu tak bylo, byli byste vskutku ztraceni. Buďte spíše vděční, že je 

vám dáno vidět jeho svatost PROTO, že je pravdou. a co je pravdivé 

v něm, musí být stejně pravdivé i ve vás. 

Zeptejte se sami sebe: Dokážete ochránit mysl? Tělo ano, 

trochu; ne od času, ale dočasně. A hodně si myslíš, že ušetříš, 
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vás bolí. Na co by sis je šetřil? V této volbě totiž spočívá jak její 

zdraví, tak i škoda. Zachraňte ji pro parádu, jako návnadu k 

ulovení jiné ryby, abyste v lepším stylu umístili svou výjimečnost, 

nebo utkejte rámec líbeznosti kolem své nenávisti, a odsoudíte ji k 

rozkladu a smrti. A vidíš-li tento záměr u svého bratra, takové je i 

tvé odsouzení toho vlastního. Utkejte tedy kolem něj raději rámec 

svatosti, aby na něj zářila pravda a poskytla vám bezpečí před 

rozkladem. 

Otec chrání to, co stvořil. Nemůžete se toho dotknout 

falešnými představami, které jste si vytvořili, protože to nebylo 

stvořeno vámi. Nenechte se vyděsit svými pošetilými představami. 

Co je nesmrtelné, nemůže být napadeno; co je pouze dočasné, 

NEMÁ žádný účinek. Smysl má pouze účel, který v něm vidíš, a 

je-li pravdivý, spočívá jeho bezpečí v jistotě. Není-li tomu tak, 

nemá to žádný smysl a je to prostředek k ničemu. Cokoli je 

vnímáno jako prostředek pravdy, má podíl na její svatosti a spočívá ve 

světle stejně bezpečně jako ona sama. Ani toto světlo nezhasne, 

když zmizí. Jeho svatý účel mu dal nesmrtelnost a nastavil další 

světlo v nebi, kde tvá stvoření poznávají dar od tebe, znamení, že 

jsi na ně nezapomněl. 

Zkouška všeho na zemi je jednoduše tato: "K čemu to je?" 

Odpověď na tuto otázku z toho dělá to, čím to je pro vás. Sama o 

sobě nemá žádný význam, přesto jí můžete dát realitu podle účelu, 

kterému slouží. Zde jste jen prostředkem, spolu s ním. Bůh je 

prostředkem i cílem. V nebi jsou prostředky a cíl jedno a jedno s 

ním. To je stav pravého stvoření, který se nenachází v čase, ale ve 

věčnosti. nikomu zde to není popsatelné. Neexistuje ani žádný 

způsob, jak se dozvědět, co tento stav znamená. Ne, dokud 

nepřejdeš přes učení k Danému; dokud znovu nevytvoříš svatý 

domov pro své výtvory, není to pochopitelné. 

Spolutvůrce Otce musí mít Syna, který však musí být stvořen 

jako on sám. Dokonalá bytost, všeobjímající a všeobjímající, které 

není co přidat a z níž není co odebrat; nezrozená z velikosti ani 

váhy ani času, nedržící se žádných hranic ani nejistot. Zde se 

prostředek a cíl spojují v jedno, ani tento nemá vůbec žádný cíl. To 

vše je pravda, a přesto to nemá žádný význam pro nikoho, kdo si v 

paměti stále uchovává jednu nenaučenou lekci, jednu myšlenku s 

dosud nejistým cílem nebo jedno přání s rozpolceným cílem. Tento 
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kurz se nepokouší učit to, co se nedá snadno naučit. Jeho rozsah 

nepřekračuje váš vlastní, kromě toho, že říká, že to, co 
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je vaše, přijde k vám, až budete připraveni. Zde jsou prostředky a 

účel odděleny, protože byly takto vytvořeny a takto vnímány. A 

proto s nimi jednáme, jako by byly. Je třeba mít na paměti, že 

veškeré vnímání je stále vzhůru nohama, dokud není pochopen 

jeho účel. Vnímání se NEPOVAŽUJE za prostředek. A právě to 

ztěžuje pochopení celého rozsahu, v němž musí záviset na tom, 

PROČ jej vnímáte. Zdá se, že vnímání vás UČÍ tomu, co vidíte. 

přesto je jen svědkem toho, co jste se naučili. Je to vnější obraz 

přání; obraz, který jste CHTĚLI, aby byl pravdivý. 

Podívejte se na sebe a uvidíte tělo. Podívejte se na toto tělo v 

jiném světle a vypadá jinak.A bez světla se zdá, že je pryč.Přesto 

jste ujištěni, že tu je, protože ho stále cítíte rukama a slyšíte jeho 

pohyb. Zde je obraz, který chcete mít sami. Je to prostředek ke 

splnění vašeho přání. Dává oči, jimiž se na něj díváte, ruce, které 

ho ohmatávají, a uši, jimiž nasloucháte zvukům, které vydává. 

DŮKAZUJE vám svou vlastní skutečnost. 

Takto se tělo stává teorií sebe sama, aniž by se postaralo o 

důkazy mimo sebe a aniž by se mu dalo uniknout z dohledu. Jeho 

průběh je jistý, když je viděn jeho vlastníma očima. Roste a 

chřadne, vzkvétá a umírá. A vy si nedokážete představit sebe sama 

mimo něj. Označuješ ji za hříšnou a nenávidíš její činy, soudíš ji za 

zlou. A přece ti tvá výjimečnost našeptává: "Zde je můj vlastní 

milovaný syn, v němž mám zalíbení." A tak je to. Tak se "syn" 

stává prostředkem, který slouží záměru svého "otce". Ne totožným, 

dokonce ani ne podobným, ale přesto prostředkem k tomu, aby 

"otci" nabídl to, co CHCE. Taková je parodie na Boží stvoření. 

Neboť tak jako stvoření Jeho Syna JEMU přinášelo radost a 

svědectví o Jeho lásce a sdílelo Jeho záměr, tak i tělo svědčí o 

myšlence, která ho stvořila, a mluví za jeho skutečnost a pravdu. 

A tak jsou stvořeni dva synové a oba se zdají chodit po této 

zemi bez místa setkání a bez setkání. Jednoho vidíš mimo sebe, 

svého vlastního milovaného syna. Druhý spočívá uvnitř, syn jeho 

Otce, ve tvém bratru, jako je on v tobě. jejich rozdíl nespočívá v 

tom, jak vypadají, ani kam jdou, dokonce ani v tom, co dělají. Mají 

jiný ÚČEL. Právě ten je spojuje s jim podobnými a každého z nich 

odděluje od všech aspektů s odlišným účelem. Syn 
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Bůh zachovává vůli svého Otce.Syn člověka vnímá cizí vůli a přeje 

si, aby tomu tak bylo.A tak jeho vnímání slouží jeho přání tím, že 

mu dává zdání pravdy.Vnímání však může sloužit jinému cíli. 

Není vázáno na zvláštnost, ale na vaši volbu. a JE vám dáno, 

abyste se rozhodli jinak a použili vnímání k jinému účelu. A to, co 

vidíte, bude tomuto účelu dobře sloužit a DŮKAZOVAT vám svou 

vlastní skutečnost. 
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Náprava 

 
Kristus ve vás neobývá tělo, ale je ve vás. A tak to musí být tak, že 

TY nejsi v těle.Co je v tobě, nemůže být v těle. 

být venku. A je jisté, že nemůžete být mimo to, co je středem 

vašeho života.To, co vám dává život, nemůže být umístěno ve 

smrti. A vy už vůbec ne. Kristus je v rámci svatosti, jejímž 

jediným účelem je, aby se zjevil těm, kdo ho neznají, aby je 

vyzval, aby k němu přišli a viděli ho tam, kde si mysleli, že jsou 

jejich těla. Pak se jejich těla rozplynou, aby v nich mohli 

zarámovat Jeho svatost. 

Nikdo, kdo v sobě nosí Krista, ho nemůže všude nepoznat. 

VÝJIMEČNĚ v tělech. A dokud věří, že jsou v tělech, tam, kde si 

myslí, že jsou, On být nemůže. a tak Ho nosí nevědomky a 

nedávají Ho najevo. a tak Ho nepoznávají tam, kde je. Syn člověka 

není zmrtvýchvstalý Kristus. a přece Syn Boží přebývá přesně tam, 

kde je, a kráčí s ním v jeho svatosti, tak jasně viditelné, jako je 

jeho zvláštnost zasazena do jeho těla. 

Tělo nepotřebuje léčit. Ale mysl, která si myslí, že je tělem, je 

vskutku nemocná! A právě zde Kristus předkládá lék. Jeho záměr 

zahaluje tělo do svého světla a naplňuje je svatostí, která z něj 

vyzařuje. A nic z toho, co tělo říká nebo dělá, Ho jen zviditelňuje. 

těm, kdo Ho neznají, ho nese v jemnosti a lásce, aby uzdravil jejich 

mysl. Takové je poslání, které vaše 
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A takové musí být i vaše poslání pro něj. 

 
URČENÝ ÚKOL 

Nemůže být těžké plnit úkol, který vám Kristus uložil, protože je 

to On, kdo ho plní.A při jeho plnění se naučíte, že tělo se zdá být 

pouze prostředkem k jeho plnění. Mysl je totiž Jeho. A tak musí 

být i vaše. Jeho svatost řídí tělo skrze mysl, která je s Ním zajedno. 

A ty se zjevuješ svému svatému bratru, jako on tobě. Zde je 

setkání svatého Krista se sebou samým; ani není vnímán žádný 

rozdíl, který by stál mezi aspekty Jeho svatosti, které se setkávají a 

spojují a pozvedají k Jeho Otci, celistvému a čistému a hodnému 

Jeho věčné Lásky. 

Jak můžeš projevit Krista v sobě jinak, než že se podíváš na 

svatost a uvidíš Ho tam? Vnímání vám říká, že v tom, co vidíte, se 

projevujete VY. Podívejte se na tělo a uvěříte, že tam jste. A každé 

tělo, na které se podíváte, vám připomíná vás samotné; vaši 

hříšnost, vaše zlo a především vaši smrt. A nepohrdl bys tím, kdo ti 

to říká, a nehledal bys raději jeho smrt? Poselství a posel jsou 

jedno. A ty MUSÍŠ vidět svého bratra jako sebe sama. V jeho těle 

uvidíš svou hříšnost, v níž stojíš odsouzen. Zasazen do jeho 

svatosti, Kristus v něm hlásá SÁM SEBE jako tebe. 

Vnímání je volbou toho, čím chcete být, jakým světem chcete 

žít a v jakém stavu si myslíte, že bude vaše mysl spokojená a 

uspokojená. Vybírá si, kde si myslíte, že leží vaše bezpečí, na 

základě vašeho rozhodnutí. Odhaluje se vám tak, jak byste chtěli, 

abyste byli. A vždy je věrná vašemu záměru, od něhož se nikdy 

neodděluje a nevydává sebemenší svědectví ničemu, co záměr ve 

vaší mysli nepodporuje. Vnímání je součástí toho, co je tvým 

záměrem spatřit, neboť prostředek a cíl nejsou nikdy odděleny. a 

tak poznáš, že to, co se zdá mít život odděleně, žádný nemá. 

TY jsi prostředkem pro Boha; ne odděleným, ani s životem 

odděleným od Jeho. Jeho život se projevuje ve vás, kteří jste Jeho 

Synem. Každý aspekt Jeho samého je zarámován ve svatosti a 

dokonalé čistotě, v lásce nebeské a tak dokonalé, že si přeje jen to, 

aby k sobě uvolnil vše, na co pohlíží. Jeho záře prozařuje každé 

tělo, na které pohlédne, a vymetá veškerou jeho temnotu do světla 

pouhým pohledem kolem TOHO. 
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světlo. Závoj se zvedá díky její jemnosti a nic nezakrývá Kristovu 

tvář před jejími pozorovateli. A vy oba nyní stojíte před Ním, 

abyste Mu dovolili odhrnout závoj, který vás zdánlivě odděluje a 

rozděluje. 

Protože VĚŘÍTE, že jste odděleni, i nebe se vám jeví jako 

oddělené. Ne, že by bylo v pravdě, ale aby k vám spojení, které 

vám bylo dáno, abyste se připojili k pravdě, mohlo dosáhnout 

prostřednictvím toho, co chápete. Otec a Syn a Duch svatý jsou 

jako jeden, jako se všichni vaši bratři spojují jako jeden v pravdě. 

Kristus a Jeho Otec nikdy nebyli odděleni a Kristus přebývá ve 

vašem chápání, v té vaší části, která sdílí Otcovu vůli. duch svatý 

spojuje tu druhou část, tu maličkou šílenou touhu být oddělený, jiný 

a zvláštní, s Kristem, aby jednota byla jasná tomu, co je 

SKUTEČNĚ jedno. V tomto světě se to nechápe, ale MŮŽE se to 

naučit. 

Duch svatý slouží Kristovu záměru ve vaší mysli, aby bylo 

možné napravit cíl výjimečnosti tam, kde je chyba. Protože jeho 

záměr je stále jednotný s Otcem i Synem, zná Boží vůli a ví, co si 

skutečně přeješ. To však chápe mysl vnímaná jako jedno, vědomá 

si toho, že je jedno, a tak VYZNAMENANÁ. Úkolem Ducha 

Svatého je naučit vás, JAK tuto jednotu prožívat, CO musíte udělat, 

abyste ji mohli prožít, a KAM byste měli jít, abyste to mohli udělat. 

To vše bere na vědomí čas a místo, jako by byly oddělené, 

protože zatímco si myslíte, že část z vás je oddělená, pojem 

jednoty spojené v jedno je nesmyslný. Je zřejmé, že takto 

rozdělená mysl by nikdy nemohla být učitelem Jednoty, která v 

sobě sjednocuje všechny věci. A tak to, co v této mysli JE a 

sjednocuje všechny věci dohromady, musí být jejím učitelem. musí 

však používat jazyk, kterému tato mysl rozumí ve stavu, v němž si 

myslí, že je. A musí používat veškeré učení, aby přeneslo iluze do 

pravdy, vzalo všechny falešné představy o tom, co jste, a vedlo vás 

za ně k pravdě, která JE za nimi. To vše lze velmi jednoduše 

zredukovat na toto: 

Co je stejné, nemůže být jiné, 

A co je jedno, NEMŮŽE mít oddělené části. 
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Není zřejmé, že to, co vnímají oči těla, vás naplňuje strachem? Možná 

si myslíte, že v tom nacházíte naději na uspokojení. Možná se vám 

zdá, že ve světě, jak ho vnímáte, dosáhnete nějakého klidu a 

uspokojení. Přesto musí být zřejmé, že výsledek se nemění. 

Navzdory vašim nadějím a představám je výsledkem VŽDY 

zoufalství. A žádná výjimka neexistuje a nikdy existovat nebude. 

jediná hodnota, kterou vám minulost může dát, je, že se dozvíte, že 

vám nedala žádnou odměnu, kterou byste si chtěli ponechat. Jedině 

tak se jí totiž budete ochotni vzdát a necháte ji navždy zmizet. 

Není divné, že stále ještě chováte naději na uspokojení ze 

světa, který vidíte? V žádném ohledu, v žádné době a na žádném 

místě, nebylo vaší odměnou nic jiného než strach a pocit viny. Jak 

dlouho je potřeba, abyste si uvědomili, že šance na změnu v 

TOMTO ohledu sotva stojí za odkládání změny, která by mohla 

vést k lepšímu výsledku? Jedno je totiž jisté; způsob, jakým to 

vidíte a jak jste to dlouho viděli, nedává žádnou oporu pro vaše 

budoucí naděje a už vůbec nedává žádné náznaky úspěchu. 

Vkládat své naděje tam, kde žádná naděje není, vás MUSÍ činit 

beznadějnými. je však tato beznadějnost vaší volbou, zatímco vy 

byste hledali naději tam, kde ji nikdy nenajdete. 

Není také pravda, že jsi našel nějakou naději mimo tento svět; 

nějaký záblesk, nestálý, kolísavý, ale nejasně viditelný, že naděje 

je oprávněná na základě, který není v tomto světě? A přesto ti tvá 

naděje, že tu ještě mohou být, stále brání vzdát se beznadějného a 

nevděčného úkolu, který sis vytyčil. Může mít smysl pevně věřit, 

že je důvod udržovat snahu o to, co vždy selhávalo, na základě 

toho, že se to náhle podaří a přinese to, co to nikdy předtím 

nepřineslo? 

Jeho minulost selhala. Buďte rádi, že je pryč z vaší mysli, aby 

zatemnila to, co tam je. Neberte formu za obsah, neboť forma je 

jen prostředkem k obsahu. A rám je jen prostředkem, který drží 

obraz nahoře, aby byl vidět. Rám, který obraz zakrývá, nemá 

žádný smysl. Nemůže BÝT rámem, pokud je tím, co vidíte. Bez 

obrazu je rám bez svého významu. Jeho ÚČEL spočívá v tom, aby 

vynikl obraz, a ne on sám. 

Kdo pověsí na zeď prázdný rám a stojí před ním v hluboké 

úctě, jako by tam bylo k vidění mistrovské dílo? A přece, když vidíte 
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tvůj bratr jako tělo, JE to jen to, co děláš.Mistrovské dílo, které Bůh 

vložil do tohoto rámu, je vše, co je vidět.Tělo ho po určitou dobu 

drží, aniž by ho jakkoli zakrývalo. To, co Bůh stvořil, však žádný 

rám nepotřebuje, neboť to, co stvořil, podpírá a rámuje v sobě. Své 

mistrovské dílo vám nabízí k vidění. a vy byste raději viděli rám 

NEŽ toto? A obraz nevidět vůbec? 

Duch svatý je rámem, který Bůh postavil kolem té části, 

kterou bys chtěl vidět jako oddělenou.Jeho rám je však spojen se 

svým Stvořitelem, je s ním a s jeho mistrovským dílem zajedno.To 

je jeho účel, a když se rozhodneš vidět ho na jeho místě, neuděláš 

z něj rám.Rám, který mu Bůh dal, ale slouží jeho účelu, ne tvému 

odděleně od jeho. Je to váš ODDĚLENÝ účel, který zastírá obraz a 

místo něj si cení rámu. Bůh však své mistrovské dílo zasadil do 

rámu, který přetrvá navěky, až se ten váš rozpadne v prach. Ale 

nemysli si, že obraz je jakkoli zničen. To, co Bůh stvořil, je v 

bezpečí před veškerým poškozením, nezměněné a dokonalé na 

věčnosti. 

Přijměte Boží rámec místo svého a uvidíte mistrovské dílo. 

Podívejte se na jeho nádheru a pochopte Mysl, která ho myslela ne 

v těle a kostech, ale v rámu stejně krásném, jako je On sám. Její 

svatost osvětluje bezhříšnost, kterou rám temnoty skrývá, a vrhá závoj 

světla na tvář obrazu, který jen odráží světlo, jež z něj září k jeho 

Stvořiteli. Nemysli si, že tato tvář byla někdy zatemněna proto, že 

jsi ji viděl v rámu smrti. Bůh ji uchoval v bezpečí, abys na ni mohl 

pohlédnout a spatřit svatost, kterou jí dal. 

V temnotě spatřete Spasitele Z temnoty a pochopte svého 

bratra tak, jak vám ho ukazuje mysl jeho Otce. On vystoupí z 

temnoty, když se na něj podíváte, a vy už temnotu neuvidíte. 

Temnota se ho nedotkla, ani vy, kteří jste ho vyvedli, abyste na něj 

pohlédli. Jeho bezhříšnost jen zobrazuje tu vaši. Jeho jemnost se 

stane tvou silou a oba rádi nahlédnou do svého nitra a uvidí 

svatost, která tam musí být PŘEDEVŠÍM kvůli tomu, co jsi v něm 

spatřil. On je rámem, do něhož je zasazena vaše svatost, a to, co 

Bůh dal jemu, musí být dáno i vám. Jakkoli v něm přehlíží 

mistrovské dílo a vidí jen rámec temnoty, stále je tvým jediným 

úkolem spatřit v něm to, co on nevidí. A v tomto vidění je sdílené 

vidění, které hledí na Krista 
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Místo toho, aby viděli smrt. 

Jak by Pán nebes nemohl mít radost, když oceníte jeho 

mistrovské dílo? Co jiného by mohl udělat než poděkovat vám, 

kteří milujete jeho Syna stejně jako on? Cožpak by vám nedal 

poznat svou lásku, kdybyste s ním sdíleli chválu toho, co miluje? 

Bůh si váží stvoření jako dokonalý Otec, kterým je. A tak se Jeho 

radost stává úplnou, když se k Jeho chvále připojí jakákoli jeho 

část a sdílí Jeho radost. Tento bratr je Jeho dokonalým darem pro 

vás. A On je rád a vděčný, když děkujete Jeho dokonalému Synovi 

za to, že je tím, čím je. A veškeré Jeho díky a radost září na vás, 

kteří byste spolu s Ním Jeho radost doplnili. A tím je naplněna i ta 

VAŠE. Ani jeden paprsek temnoty nespatří ti, kdo chtějí, aby se 

Otcovo štěstí naplnilo a jejich spolu s Jeho. vděčnost samotného 

Boha je zdarma nabízena každému, kdo sdílí Jeho záměr. Není 

Jeho vůlí být sám. A není ani vaše. 

Odpusť svému bratru, a nemůžeš se od něj odloučit ani od 

jeho Otce.Nepotřebuješ odpuštění, neboť zcela čistý nikdy 

nezhřešil. Dej tedy, co ti dal, abys viděl jeho Syna jako jednoho a 

děkoval jeho Otci, jako on děkuje tobě. Ani nevěř, že všechna jeho 

chvála není dána tobě. Neboť to, co dáváš, je Jeho a dáváním se 

učíš chápat Jeho dar pro tebe. A dávejte Duchu svatému to, co on 

nabízí Otci i Synovi. Nic nad tebou nemá moc kromě Jeho vůle a 

tvé, která jen rozšiřuje Jeho vůli. K tomu jsi byl stvořen a tvůj bratr 

s tebou a v jednotě s tebou. 

Jste stejní jako Bůh sám, který je jeden a není rozdělen ve své 

vůli. A vy musíte mít jeden cíl, protože On vám oběma dal totéž. 

Jeho Vůle se sjednocuje, když se spojujete ve vůli, abyste se stali 

úplnými tím, že nabídnete úplnost svému bratru. Neviděj na něm 

hříšnost, kterou vidí on, ale vzdej mu čest, aby sis vážil sebe i jeho. 

Každému z vás je dána moc spásy, aby únik z temnoty do světla 

byl váš, abyste se o něj podělili; abyste jako jeden viděli to, co 

nikdy nebylo oddělené, ani oddělené od veškeré Boží Lásky, která 

je dána rovným dílem. 

 

ZÁKLADNÍ ZÁKON VNÍMÁNÍ 

Do jaké míry si ceníte viny, do takové míry budete. 
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vnímat svět, ve kterém je útok ospravedlnitelný.Do té míry, do 

jaké si uvědomíte, že vina je nesmyslná, do té míry budete vnímat, 

že útok nemůže být ospravedlnitelný. To je v přísném souladu se 

základním zákonem vidění: Vidíte to, o čem věříte, že tam je, a 

věříte, že tam je, protože to tam CHCETE. Vnímání nemá jiný 

zákon než tento. ostatní ale vyplývá z tohoto, aby ho podrželo a 

nabídlo mu oporu. To je forma vnímání, přizpůsobená tomuto 

světu, základnějšího Božího zákona; že láska vytváří sama sebe a 

nic jiného než sebe. 

Boží zákony se nevztahují přímo na svět, který ovládá 

vnímání, protože takový svět nemohl být stvořen Myslí, pro kterou 

vnímání nemá žádný význam. Jeho zákony se však odrážejí všude. 

Ne že by svět, v němž je tento odraz, byl vůbec skutečný. Pouze 

proto, že Jeho Syn věří, že je, a od víry svého Syna se nemohl 

nechat zcela oddělit. Nemohl vstoupit do šílenství svého Syna 

spolu s ním, ale mohl si být jistý, že Jeho zdravý rozum tam jde s 

ním, aby se navždy neztratil v šílenství svého přání. 

Vnímání se opírá o volbu, poznání nikoli. Poznání má jen 

jeden zákon, protože má jen jednoho Stvořitele. Tento svět má 

však dva, kteří jej stvořili, a ti jej nevnímají stejně. pro každého má 

jiný účel a pro každého je dokonalým prostředkem sloužícím cíli, 

pro který je vnímán. Pro výjimečnost je dokonalým rámcem, aby se 

mohla vydat na cestu; dokonalým bojištěm, aby mohla vést své války, 

dokonalým útočištěm pro iluze, které by chtěla uskutečnit. Žádná 

jiná než ona se ve svém vnímání neudrží; žádná jiná než ona 

nemůže být plně ospravedlněna. 

Je tu ještě jeden Stvořitel světa, který je současně opravářem 

bláznivé víry, že by se cokoli mohlo ustavit a udržet bez nějakého 

pouta, které by to udržovalo v rámci Božích zákonů; ne tak, jak 

zákon sám udržuje vesmír, jak ho Bůh stvořil, ale v nějaké podobě 

přizpůsobené potřebě, o níž se Syn Boží domnívá, že ji má. 

Opravený omyl je koncem omylu. A tak Bůh chránil stále svého 

Syna, i když v omylu. Ve světě, který vytvořil omyl, je jiný cíl, 

protože má jiného Stvořitele, který může jeho cíl sladit s cílem 

svého Stvořitele. V jeho vnímání světa není vidět nic jiného, než 

ospravedlňuje odpuštění a pohled na dokonalou bezhříšnost. Nic 

nevzniká, ale setkává se s okamžitým a úplným odpuštěním. 

Nic nezůstává okamžikem, který by zastínil nezměněnou 
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z mysli, kde musí být, a zapálit tělo místo něj. Nebeské lampy 

nejsou na to, aby si je vybralo a vidělo je tam, kde chce. Pokud si 

zvolí, že je chce vidět jinde než doma, jako by svítily na místě, kde 

nikdy nemohou být, a VY s tím souhlasíte, pak musí Stvořitel světa 

napravit váš omyl, abyste nezůstali ve tmě, kde lampy nejsou. 

Všichni zde vstoupili do temnoty, avšak nikdo do ní nevstoupil 

sám. Přišel totiž s nebeskou pomocí v sobě, která je připravena ho 

kdykoli vyvést ZE tmy do světla. 

Čas, který si vybere, může být kdykoli, protože pomoc je zde a 

čeká jen na jeho volbu. A když se rozhodne využít toho, co je mu 

dáno, pak uvidí, že každá situace, o níž si předtím myslel, že je 

prostředkem k ospravedlnění jeho hněvu, se změní v událost, která 

ospravedlňuje jeho lásku. Jasně uslyší, že výzvy k válce, které 

slyšel dříve, jsou ve skutečnosti výzvami k míru. Pochopí, že tam, 

kde útočil, je jen jiný oltář, na němž může stejně snadno a mnohem 

šťastněji udělovat odpuštění. A všechna pokušení si bude nově 

vykládat jako další příležitost, která mu může přinést radost. Jak 

může být nesprávné vnímání hříchem? Nechť jsou pro tebe 

všechny chyby tvého bratra ničím jiným než příležitostí, abys viděl 

působení Pomocníka, který ti byl dán, abys viděl svět, který 

stvořil, a ne ten tvůj. 

Co je tedy oprávněné? Co chcete? Tyto dvě otázky jsou totiž 

stejné. A když je vidíte JAKO stejné, vaše volba je hotová. Protože 

právě to, že je vidíte jako jedno, vás osvobodí od přesvědčení, že 

existují dva způsoby, jak je vidět. Tento svět má mnoho co 

nabídnout vašemu míru a mnoho příležitostí rozšířit vaše vlastní 

odpuštění. Takový je jeho účel - těm, kteří CHTĚJÍ, aby na ně 

sestoupil mír a odpuštění a nabídl jim světlo. 

Stvořitel světa laskavosti má dokonalou moc vyrovnat svět 

násilí a nenávisti, který se zdá stát mezi vámi a jeho laskavostí. V 

Jeho odpouštějících očích neexistuje. A proto nemusí být ani ve 

vašich. Hřích je utkvělé přesvědčení vnímání NEMŮŽE změnit. co 

bylo zatraceno, je zatraceno a navždy zatraceno, je navždy 

neodpustitelné. Pokud tedy JE odpuštěno, vnímání hříchu muselo 

být špatné. A tím je umožněna změna. Také Duch svatý vidí to, co 

vidí, jako daleko přesahující možnost změny. Do jeho vidění však 

hřích nemůže zasáhnout, neboť hřích byl jeho pohledem 

OPRAVEN. A tak musel být 
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chyba, ne hřích. Neboť to, o čem tvrdil, že nikdy nemůže být, se 

stalo. Hřích je napaden trestem, a tak zachován. Odpustit jej však 

znamená změnit jeho stav z omylu na pravdu. 

Boží Syn nikdy nemohl zhřešit, ale MOHL si přát to, co by mu 

ublížilo. A MÁ moc myslet si, že mu může být ublíženo. Co jiného 

by to mohlo být než špatné vnímání sebe sama? Je to hřích, nebo 

omyl, odpustitelný, nebo ne? Potřebuje pomoc, nebo odsouzení? Je 

vaším záměrem, aby byl spasen, nebo zatracen? Nezapomínáte, že 

to, čím pro vás je, učiní z této volby VAŠI budoucnost? Neboť ji 

činíte TEĎ, v okamžiku, kdy se veškerý čas stává prostředkem k 

dosažení cíle. Rozhodněte se tedy. Uvědomte si však, že V této 

volbě je zvolen cíl světa, který vidíte, a že bude ospravedlněn. 

 
SPOJENÍ MYSLÍ 

Mysl, která je spojená a UZNÁVÁ, že je spojená, nemůže cítit vinu. 

Nemohou totiž útočit a radují se, že tomu tak je, protože v této 

šťastné skutečnosti vidí své bezpečí. Jejich radost spočívá v 

nevinnosti, kterou vidí. A proto ji vyhledávají, protože je jejich 

cílem ji spatřit a radovat se z ní. Každý hledá to, co mu přinese 

radost, jak ji definuje. Cíl jako takový se nemění, ale způsob, jakým 

je cíl VIDĚN, činí volbu prostředků nevyhnutelnou a mimo naději 

na změnu, pokud se cíl nezmění. A pak se prostředky vybírají 

znovu, protože to, co přinese radost, je definováno jiným 

způsobem a hledá se jinak. 

Základní zákon vnímání by se tedy dal říci: "Budeš se radovat 

z toho, co vidíš, protože to VIDÍŠ, aby ses radoval." A dokud si 

myslíte, že vám utrpení a hřích přinesou radost, tak dlouho tu budou, 

abyste je viděli. Nic není škodlivé ani prospěšné jinak než to, co si 

přejete. Je to vaše přání, které z toho dělá to, čím to je ve svých 

účincích na vás. Protože jste si je VYBRALI jako prostředek k 

získání stejných účinků, protože věříte, že přinášejí radost a 

potěšení. I v nebi platí tento zákon. Boží Syn tvoří, aby mu 

přinášel radost, a sdílí Otcův záměr ve svém stvoření, aby se jeho 

radost zvětšila a spolu s ním i radost Boží. 

Vy, tvůrci světa, který takový není, odpočiňte si a utěšte se v 

jiném světě, kde vládne mír.Tento svět přinášíte s sebou všem 

unaveným očím a unaveným srdcím, které hledí na hřích a tlučou 

jeho smutné 
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refrén. Od vás může přijít jejich odpočinek. Z tebe může vzejít 

svět, na který se budou radovat, když se na něj podívají, a kde se 

jejich srdce budou radovat. V tobě je vize, která se rozšiřuje na 

všechny a zahaluje je do něhy a světla. a v tomto rozšiřujícím se 

světě světla je temnota, o níž si mysleli, že tam je, odstrčena, až je 

jen vzdáleným stínem, vzdáleným, na který si dlouho 

nevzpomenou, když je slunce ozáří do nicoty. A všechny jejich "zlé" 

myšlenky a "hříšné" naděje, jejich sny o vině a nemilosrdné pomstě a 

každé přání ublížit, zabít a zemřít zmizí před sluncem, které 

přinášíš. 

Neudělali byste to z lásky k Bohu? A pro SEBE? Pomyslete, 

co by to pro vás udělalo. Vaše "zlé" myšlenky, které vás nyní 

pronásledují, se vám budou zdát stále vzdálenější a vzdálenější. A 

budou se vzdalovat stále více, protože slunce v tobě vyšlo, aby je 

mohlo odstrčit před světlem. chvíli se zdrží, MALOU chvíli, v 

pokroucených podobách příliš vzdálených na to, aby je bylo 

možné poznat, a pak navždy zmizí. A ve slunečním světle budeš 

stát v klidu, v nevinnosti a zcela beze strachu. A od tebe se bude 

odvíjet klid, který jsi našel, takže tvůj mír nikdy nemůže 

odpadnout a nechat tě bez domova. ti, kdo nabízejí mír všem, našli 

domov v nebi, který svět nemůže zničit. Je totiž dost velké na to, 

aby ve svém míru udrželo celý svět. 

V tobě je celé nebe. Každý list, který padá, je v tobě obdařen 

životem. Každý pták, který kdy zpíval, v tobě znovu zazpívá. A 

každá květina, která kdy rozkvetla, si pro tebe uchovala svou vůni a 

svou krásu." Jaký cíl může nahradit vůli Boha a jeho Syna, aby bylo 

nebe navráceno tomu, pro koho bylo stvořeno jako jeho jediný 

domov? Nic před ním a nic po něm. Žádné jiné místo, žádný jiný 

stav ani čas. Nic za ním ani blíže. Nic jiného. V žádné podobě. to 

můžeš přinést celému světu a všem myšlenkám, které do něj 

vstoupily a na chvíli se zmýlily. Jak lépe by se daly vaše vlastní 

omyly uvést v pravdu než vaší ochotou přinést s sebou světlo nebes, 

když kráčíte za svět temnoty do světla? 

 

STAV BEZHŘÍŠNOSTI 

Stav bezhříšnosti je pouze tento: Potřeba viny je pryč, protože 

nemá žádný smysl, a proto není důvod vnímat Božího Syna jinak, 

než je. 
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nemá smysl bez cíle hříchu. Útok a hřích jsou spojeny v jednu 

iluzi, každá je příčinou, cílem a ospravedlněním té druhé. Každý z 

nich sám o sobě nemá smysl, ale zdá se, že čerpá smysl z toho 

druhého. Každý z nich závisí na druhém, ať už se zdá, že má 

jakýkoli smysl. A nikdo by nemohl věřit v jedno, kdyby to druhé 

nebylo pravdou, neboť každé z nich potvrzuje, že to druhé MUSÍ 

být pravdivé. 

Útok dělá z Krista vašeho nepřítele a z Boha jeho nepřítele. 

Nemusíte se bát, když máte takové "nepřátele"? A nesmíte se bát 

SOBĚ? Vždyť jste ublížili sami sobě a udělali jste ze svého Já svého 

"nepřítele". A nyní musíte věřit, že nejste vy, ale něco, co je vám 

cizí a "něco jiného", "něco", čeho je třeba se bát, místo abyste ho 

milovali. kdo by útočil na něco, co vnímá jako zcela nevinné? A 

kdo, KTERÝ si přeje zaútočit, si může nemyslet, že to musí být 

vinné, aby si to přání zasloužilo a nechalo ho nevinným? A kdo by 

viděl Božího Syna jako nevinného a přál si jeho smrt? Kristus stojí 

před vámi oběma, pokaždé, když na sebe pohlédnete. Neodešel, 

protože máte zavřené oči. Ale co je možné vidět, když hledáte 

svého Spasitele a vidíte ho očima bez zraku? 

Není to Kristus, koho vidíte, když se tak díváte. Je to 

"nepřítel", kterého si pletete s Kristem. A nenávidíte ho, protože v 

něm není žádný hřích, který byste mohli vidět. Neslyšíte ani jeho 

prosté volání, obsahově neměnné, ať už je volání vysloveno v 

jakékoli podobě, abyste se s ním spojili a připojili se k němu v 

nevinnosti a pokoji. A přesto pod nesmyslnými výkřiky ega JE 

takové volání, které mu Bůh dal, abyste v něm slyšeli Jeho volání k 

vám a odpověděli tím, že Bohu vrátíte, co je Jeho. 

Syn Boží vás žádá jen o toto: abyste mu vrátili, co mu náleží, 

a mohli se na tom podílet spolu s ním. Sám to nemá ani jeden z 

nich. Tak musí zůstat oběma k ničemu. Společně však dá každému 

stejnou sílu zachránit toho druhého a spolu s ním zachránit i sebe. 

Odpuštěno vám, váš Spasitel vám nabízí spásu. Odsouzen tebou, 

nabízí ti smrt. V každém vidíte jen odraz toho, čím jste se rozhodli, 

aby byl pro vás. Pokud se rozhodnete proti jeho správné funkci, 

jediné, kterou v pravdě má, připravujete ho o všechnu radost, 

kterou by našel, kdyby plnil roli, kterou mu Bůh dal. Nemyslete si 

však, že nebe je ztraceno jen pro něj. Ani 
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nemůže být znovu získána, pokud mu nebude ukázána cesta skrze 

tebe, abys ji našel, kráčeje po jeho boku. 

Není to žádná oběť, aby byl zachráněn, protože jeho svobodou 

získáš svou vlastní.Nechat naplnit jeho funkci je jen prostředkem k 

tomu, abys mohl naplnit svou. A tak kráčíš k nebi nebo k peklu, 

ale ne sám. Jak krásná bude jeho bezhříšnost, až ji poznáš! A jak 

velká bude vaše radost, až vám bude moci svobodně nabídnout dar 

zraku, který mu Bůh dal pro vás! Nepotřebuje nic jiného než to, 

abyste mu dopřáli svobodu dokončit úkol, který mu Bůh dal. 

Nezapomínejte na nic jiného, než že to, co dělá on, děláte vy spolu 

s ním. A jak ho vidíte, tak určujete funkci, kterou pro vás bude mít, 

dokud ho neuvidíte jinak a NECHÁTE ho být tím, co mu Bůh určil, 

aby pro vás byl. 

Proti nenávisti, kterou může Boží Syn chovat k sobě samému, 

stojí přesvědčení, že Bůh nemá moc zachránit to, co stvořil, před 

bolestí pekla. Ale v lásce, kterou projevuje sám sobě, je Bůh učiněn 

svobodným, aby se stala jeho vůle. V každém z vás vidíte obraz své 

vlastní víry v to, jaká musí být Boží Vůle pro vás. Ve své vůli k 

odpuštění chápete Jeho Lásku k vám; skrze svůj útok věříte, že vás 

nenávidí, a myslíte si, že nebe musí být peklem. Znovu pohlédněte 

na svého bratra, ne bez pochopení, že je cestou do nebe nebo do 

pekla, jak ho vnímáte. Nezapomínejte však na toto; role, kterou mu 

přisuzujete, je dána VÁM, a po cestě, na kterou jste mu ukázali, 

BUDETE kráčet, protože je to váš soud nad vámi samotnými. 

 

SPECIÁLNÍ FUNKCE 

Boží milost spočívá jemně na odpouštějících očích a všechno, na 

co se dívají, o něm vypovídá. Nevidí nic zlého, nic na světě, čeho 

by se měl bát, a nikoho, kdo by byl jiný než on sám. A jak je 

miluje, tak na sebe pohlíží s láskou a laskavostí. Neodsuzuje sebe 

za své chyby o nic víc než zatracuje druhého. Není arbitrem 

pomsty ani trestatelem hříchu, laskavost jeho pohledu spočívá na 

něm samém se vší něhou, kterou nabízí druhým. Chtěl by totiž jen 

uzdravovat a jen žehnat. A protože je v souladu s tím, co chce Bůh, 

má moc uzdravovat a žehnat všem, na které pohlédne s Boží 

milostí na očích. 

Oči si zvykly na tmu a světlo zářivého dne. 
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se zdá být bolestivé pro oči, které si dlouho zvykaly na šerosvit 

vnímaný za soumraku. Odvracejí se od slunečního světla a jasnosti, 

kterou přináší tomu, na co se dívají. Šero se jim zdá lepší, lépe vidí a 

lépe poznávají. Nějak se jim zdá, že na to, co je nejasné a nejasné, 

se lépe dívá; že to oči bolí méně než to, co je zcela jasné a 

jednoznačné. Přesto to není to, k čemu oči slouží. A kdo může říci, 

že dává přednost temnotě, a udržet si, že CHCE vidět? PŘÁNÍ vidět 

přivolává na oči Boží milost a přináší dar světla, který umožňuje 

vidět. 

Uvidíš svého bratra? Bůh je rád, že se na něj podíváš. Nechce, 

aby váš Spasitel zůstal vámi nepoznán. Nechce ani, aby zůstal bez 

funkce, kterou mu svěřil. Ať už není osamělý, neboť osamělí jsou 

ti, kdo nevidí na světě žádnou funkci, kterou by mohli naplnit; 

žádné místo, kde by byli potřební, a žádný cíl, který by mohli 

dokonale splnit jen oni. 

Takové je laskavé vnímání výjimečnosti Ducha svatého; jeho 

použití toho, co jsi stvořil, k uzdravení místo ke škodě.Každému 

dává zvláštní funkci ve spáse, kterou může naplnit jen on sám; roli 

určenou jen jemu. Ani plán není úplný, dokud nenajde svou 

zvláštní funkci a nenaplní jemu přidělenou část, aby se stal úplným 

ve světě, kde vládne neúplnost. 

Zde, kde Boží zákony nepanují v dokonalé podobě, může 

přesto učinit JEDNU dokonalou věc a učinit JEDNU dokonalou 

volbu. A tímto činem zvláštní věrnosti vůči tomu, kdo je vnímán 

jako jiný než on sám, se dozvídá, že dar byl dán jemu samému, a 

proto MUSÍ být jeden. Odpuštění je jediná funkce, která má smysl 

v čase. Je to prostředek, který Duch svatý používá k převedení 

výjimečnosti z hříchu na spásu. Odpuštění je určeno všem. Když 

však spočine na všech, je úplné a spolu s ním je dokončena každá 

funkce tohoto světa. pak už není čas. 

Přestože je čas, stále je co dělat. A každý musí udělat to, co je 

mu určeno, neboť na něm závisí VŠECHNY plány. MÁ v čase 

zvláštní úlohu, neboť tak se rozhodl a zvolil si ji, sám si ji vytvořil. 

Jeho přání nebylo popřeno, ale změnilo svou podobu, aby mohlo 

sloužit jeho bratrovi A jemu samotnému, a tak se stalo prostředkem 

k záchraně místo ke ztrátě. Spása není nic víc než připomínka, že 

tento svět není tvým domovem; jeho zákony ti nejsou vnuceny, 

jeho hodnoty nejsou tvé. A to je vidět a pochopit, když každý 
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zničil, stejně jako při jeho tvorbě. Prostředky má pro obojí, jako je 

měl vždycky.Zvláštnost, kterou si zvolil, aby si ublížil, Bůh určil 

jako prostředek pro jeho spásu, a to od okamžiku, kdy se rozhodl. 

Jeho zvláštní hřích se stal jeho zvláštní milostí. Jeho zvláštní 

nenávist se stala jeho zvláštní láskou. 

Duch svatý POTŘEBUJE tvou zvláštní funkci, aby se naplnila 

jeho.Nemysli si, že ti zde chybí zvláštní hodnota.Chtěl jsi ji a je ti 

dána. Vše, co jsi stvořil, může snadno a dobře sloužit spasení. Boží 

Syn nemůže učinit žádné rozhodnutí, které by Duch svatý nemohl 

použít ve svůj prospěch, a NE proti sobě. Jen v temnotě se tvá 

výjimečnost jeví jako útok. Ve světle vidíte jako svou ZVLÁŠTNÍ 

FUNKCI v plánu zachránit Božího Syna před VŠEMI útoky a dát 

mu pochopit, že je v bezpečí, jako vždy byl a zůstane v čase i na 

věčnosti. to je funkce, kterou jste jeden pro druhého dostali. 

vezměte ji tedy jemně jeden druhému z ruky a nechte spásu 

dokonale naplnit v obou z vás. Udělejte tuto JEDNU věc, aby vám 

bylo dáno všechno. 

 

ZMÍRNĚNÍ TRESTU 

A jestliže Duch svatý může každou větu, kterou jste na sebe vložili, 

proměnit v požehnání, pak to nemůže být hřích. Hřích je jediná 

věc na celém světě, která se NEMŮŽE změnit. Je neměnný. A na 

jeho neměnnosti závisí celý svět. Kouzla světa mohou před 

hříšníky zdánlivě skrývat bolest hříchu a klamat pozlátkem a lstí, 

ale každý ví, že cenou za hřích je smrt. A tak to také je. Hřích je 

totiž ŽÁDOSTÍ o smrt, přáním, aby základy tohoto světa byly jisté 

jako láska, spolehlivé jako nebe a silné jako sám Bůh. Svět JE 

bezpečný z lásky pro každého, kdo si myslí, že hřích je možný. 

Ani se nezmění. je však možné, aby to, co Bůh stvořil, nesdílelo 

atributy jeho stvoření, když se mu to ve všech ohledech příčí? 

Nemůže to být tak, že "hříšníkovo" přání smrti je stejně silné 

jako Boží vůle k životu. Ani základ světa, který On nestvořil, 

nemůže být pevný a jistý jako nebe. Jak je možné, že peklo a nebe 

jsou stejné? A je možné, že to, co On nechtěl, nelze změnit? Co je 

neměnné kromě Jeho vůle? A co může sdílet Jeho vlastnosti kromě 

Něho samého? Jaké přání může povstat proti Jeho Vůli a být 

neměnné? Kdyby sis mohl uvědomit, že NIC není neměnné, kromě 

toho, že 



ZMÍRNĚNÍ TRESTU 

589 

 

 

 

 

Vůle Boží, tento kurz by pro vás nebyl obtížný. Vždyť právě tomu 

nevěříte. Přesto není nic jiného, čemu byste mohli věřit, kdybyste se 

jen podívali na to, jak to doopravdy je. 

Vraťme se k tomu, co jsme si řekli dříve, a zamysleme se nad 

tím důkladněji. Musí to být tak, že buď je Bůh šílený, nebo je tento 

svět místem šílenství. Ani jedna Jeho myšlenka nedává v tomto 

světě vůbec žádný smysl. A nic z toho, co svět považuje za 

pravdivé, nemá v Jeho Mysli vůbec žádný smysl. Co nedává žádný 

smysl a nemá žádný význam, JE šílenství. A to, co je šílenství, 

NEMŮŽE být pravda. Kdyby byla pravdivá jediná víra, které si zde 

tak hluboce ceníme, pak je každá Myšlenka, kterou kdy Bůh měl, 

iluzí. a pokud je pravdivá pouze jedna Jeho Myšlenka, pak jsou 

všechny víry, kterým svět přikládá jakýkoli smysl, falešné a nemají 

vůbec žádný smysl. to JE volba, kterou děláte. Nesnažte se to vidět 

jinak, ani to nepřekrucujte v něco, co to není. Pouze toto 

rozhodnutí totiž MŮŽETE učinit. zbytek je na Bohu, nikoli na vás. 

Ospravedlňovat jednu hodnotu, kterou svět prosazuje, 

znamená popírat zdravý rozum vašeho otce i váš. Bůh a jeho 

milovaný Syn totiž neuvažují jinak. A právě shoda jejich myšlení 

činí Syna spolutvůrcem s Myslí, jejíž Myšlenka ho stvořila. A 

pokud se rozhodne věřit jedné myšlence odporující pravdě, 

rozhodl se, že není Synem svého Otce, protože Syn je šílený a 

zdravý rozum musí ležet mimo Otce I Syna. Tomu VĚŘÍTE. 

nemyslete na to, že tato víra závisí na formě, kterou na sebe bere. 

Kdo si myslí, že svět je v JAKÉMKOLI ohledu příčetný, že je 

ospravedlnitelný v JAKÉMKOLI ohledu nebo že je udržován 

JAKOUKOLI formou rozumu, ten věří, že je to pravda. Hřích není 

skutečný PROTO, že Otec a Syn nejsou šílení. Tento svět je 

nesmyslný PROTO, že spočívá na hříchu. kdo by mohl stvořit 

neměnné, kdyby nespočívalo na pravdě? 

Duch svatý má moc změnit celý základ světa, který vidíte, na 

něco jiného; na základ, který není šílený a na němž lze založit 

zdravé vnímání, vnímání jiného světa. A takový, v němž není nic, 

co by vedlo Božího Syna k příčetnosti a radosti, v rozporu. Nic 

nesvědčí o smrti a krutosti, o odloučení a odlišnosti. Neboť zde je 

vše vnímáno jako jedno a nikdo neztrácí, aby každý mohl získat. 

Vše, čemu věříte, porovnejte s tímto JEDINÝM požadavkem. 

A pochopte, že vše, co splňuje tento jediný požadavek. 
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hoden vaší víry. Ale nic jiného. Co není láska, je hřích, a buď 

jedno, nebo druhé vnímá jako šílené a nesmyslné. Láska je 

základem světa vnímaného jako zcela šíleného hříšníky, kteří věří, 

že jejich cesta je cestou ke zdravému rozumu. Hřích je však stejně 

šílený i v očích lásky, jejíž laskavé oči by se dívaly za hranice 

šílenství a klidně spočinuly na pravdě. Každý z nich vidí svět 

neměnný, protože každý z nich definuje neměnnou a věčnou pravdu o 

tom, co jsi. a každý z nich odráží pohled na to, jací musí být Otec a 

Syn, aby byl tento pohled smysluplný a zdravý. 

Vaše zvláštní funkce je zvláštní forma, v níž se vám 

skutečnost, že Bůh není šílený, jeví jako nejrozumnější a 

nejsmysluplnější.Obsah je stejný.Forma je přizpůsobena vašim 

zvláštním potřebám a zvláštnímu času a místu, v němž se podle 

vás nacházíte a kde se můžete osvobodit od místa a času a všeho, o 

čem se domníváte, že vás musí omezovat.Boží Syn nemůže být 

vázán časem ani místem, ani ničím, co Bůh nechtěl.Jestliže však 

Jeho vůle je považována za šílenství, pak forma příčetnosti, která ji 

činí nejpřijatelnější pro ty, kdo jsou šílení, vyžaduje zvláštní volbu. 

Tuto volbu nemohou učinit ani choromyslní, jejichž problémem je, 

že jejich volba není svobodná a učiněná rozumem ve světle 

smyslu. 

Bylo by šílenstvím svěřit spásu šílencům. Protože NENÍ šílený, 

určil Bůh Někoho stejně zdravého, jako je On sám, aby vzkřísil 

zdravější svět a vyšel vstříc zraku každého, kdo si za svou spásu 

zvolil šílenství. tomu je dána volba formy, která je pro něj 

nejvhodnější; takového, který nebude útočit na svět, který vidí, ale 

v klidu do něj vstoupí a ukáže mu, že je šílený. Tento Jediný ale 

poukazuje na alternativu, na JINÝ způsob pohledu na to, co viděl 

dříve a co uznává jako svět, v němž žije a o němž si myslel, že mu 

dříve rozuměl. 

Nyní o tom MUSÍ pochybovat, protože podobu alternativy 

nemůže popřít, ani přehlédnout, ani ji zcela nevnímat.Pro každého 

je jeho zvláštní funkce určena k tomu, aby ji vnímal jako možnou a 

stále více žádoucí, protože mu dokazuje, že je to alternativa, kterou 

skutečně CHCE. Z této pozice mu jeho hříšnost a všechen hřích, 

který ve světě vidí, nabízí stále méně a méně. Dokud nedojde k 

pochopení, že ho to ZTRÁCÍ zdravý rozum a stojí to mezi ním a 

jakoukoli nadějí, že bude zdravý. 
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Ani on nezůstává bez úniku před šílenstvím, neboť má zvláštní 

podíl na úniku všech. Nemůže být ponechán mimo, bez zvláštní 

funkce v naději na mír, jako by Otec mohl přehlížet svého Syna a 

míjet ho v nedbalé bezohlednosti. 

Na co je možné se spolehnout, kromě Boží lásky? A v čem 

spočívá zdravý rozum, kromě Něho? Ten, který mluví v Jeho 

jménu, vám to může ukázat v alternativě, kterou vybral speciálně 

pro vás. Je Boží vůlí, abyste si to zapamatovali a vyšli tak z 

nejhlubšího smutku do dokonalé radosti. Přijměte funkci, která 

vám byla přidělena v Božím vlastním plánu ukázat Jeho synům, že 

peklo a nebe jsou odlišné, NE stejné. A že v nebi jsou všichni 

stejní, bez rozdílů, které by z nebe udělaly peklo a z pekla nebe, 

kdyby takové šílenství bylo možné. 

Celá víra, že někdo ztrácí, ale odráží základní princip Bůh 

musí být šílený. V tomto světě se totiž zdá, že někdo musí získat 

PROTO, že jiný prohrál. Pokud by TO byla pravda, pak je Bůh 

vskutku šílený! Ale co jiného je tato víra než forma základnějšího 

desatera: "Hřích je skutečný a vládne světu"? Za každý malý zisk 

musí někdo ztratit a zaplatit přesnou částku v krvi a utrpení. Jinak 

by totiž zvítězilo zlo a zkáza by byla celkovou cenou za jakýkoli 

zisk. Vy, kteří věříte, že Bůh je šílený, se na to pozorně podívejte a 

pochopte, že šílený musí být buď Bůh, nebo TO, ale těžko oba. 

Spása je znovuzrozením myšlenky, že nikdo NEMŮŽE ztratit, 

aby někdo získal. A každý MUSÍ získat, chce-li být někdo ziskem. 

Zde se obnovuje zdravý rozum. A na této jediné skále pravdy 

může víra v Boží věčnou příčetnost spočinout v dokonalé důvěře a 

dokonalém pokoji. Rozum je uspokojen, neboť zde lze napravit 

všechny šílené názory. a hřích MUSÍ být nemožný, je-li TOTO 

pravda. Toto je skála, na níž spočívá spása, úhel pohledu, z něhož 

Duch svatý dává smysl a směr plánu, v němž má vaše zvláštní 

funkce svou úlohu. Zde se totiž vaše zvláštní funkce stává celkem, 

protože sdílí FUNKCI celku. 

Pamatujte, že všechna pokušení jsou jenom toto: šílená víra, 

že vás Boží šílenství přivede k rozumu a dá vám to, co chcete. Že 

buď Bůh, nebo vy musíte prohrát s šílenstvím, protože vaše cíle 

NELZE smířit. Smrt si žádá život, ale život se neudrží na žádném 
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náklady. Nikdo nemůže trpět, aby se naplnila Boží vůle. Spása je 

Jeho Vůlí PROTO, že ji sdílíte. Ne pro vás samotné, ale pro Já, 

které je Synem Božím. On NEMŮŽE ztratit, protože kdyby mohl, 

byla by to ztráta jeho Otce, a v Něm žádná ztráta není možná. A to je 

rozumné PROTO, že je to pravda. 

 
PRINCIP SPÁSY 

Duch svatý může použít vše, co mu dáte, pro vaši spásu. Nemůže 

však použít to, co zadržujete, protože vám to nemůže vzít bez vaší 

ochoty. Kdyby to totiž udělal, věřili byste, že vám to vyrval proti 

vaší vůli. A tak byste se nenaučili, že to JE vaše vůle být bez ní. 

Nemusíš mu ji dávat zcela dobrovolně, protože kdybys mohl, 

nepotřeboval bys ji. To však potřebuje On; aby sis ji raději vzal, 

než aby sis ji ponechal jen pro sebe, a uznal, že to, co nikomu 

nepřináší ztrátu, bys nepoznal. tolik je třeba dodat k myšlence, že 

nikdo nemůže ztratit, abys ty získal. A nic víc. 

Zde je jediný princip, který spása potřebuje. Není také nutné, 

aby vaše víra v něj byla silná, neochvějná a nenapadnutelná všemi 

přesvědčeními, která mu odporují. NEMUSÍTE mít žádnou 

pevnou věrnost. Pamatujte si však, že spasení nepotřebují spasení. 

Nejste vyzýváni, abyste dělali to, co by člověk rozdělený stále 

proti sobě považoval za nemožné. Málo věřte, že by se v takovém 

stavu mysli dala nalézt moudrost. Buď však vděčný, že se po tobě 

žádá jen malá víra. co jiného než malá víra zbývá těm, kdo stále 

věří v hřích? Co mohou vědět o nebi a spravedlnosti spasených? 

Ve spáse je druh spravedlnosti, o kterém svět nic neví. Pro 

svět je spravedlnost a MSTA totéž, protože hříšníci vidí 

spravedlnost jen jako svůj trest, který možná nese někdo jiný, ale 

kterému neuniknou. Zákony hříchu POŽADUJÍ oběť. Kdo to může 

být, na tom příliš nezáleží. Ale smrt musí být cenou a musí být 

zaplacena. To není spravedlnost, ale šílenství. Jak by však bylo 

možné definovat spravedlnost bez šílenství, kde láska znamená 

nenávist a smrt je vnímána jako vítězství a triumf nad věčností, 

bezčasím a životem? Vy, kteří o spravedlnosti nic nevíte, se přesto 

můžete ptát a dozvědět se odpověď. 

Spravedlnost se na všechny dívá stejně. Nejde jen o to, aby jeden 

postrádal to, co má druhý. To je totiž pomsta v jakékoli podobě. 
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Spravedlnost nevyžaduje ŽÁDNOU oběť, neboť jakákoli oběť je 

přinášena proto, aby byl hřích zachován a udržen. Je to platba 

obětovaná za cenu hříchu, ale ne za cenu celkovou. Zbytek se 

vezme jinému, aby se položil vedle tvé malé platby a "odčinil" vše, 

co bys chtěl zachovat a čeho by ses nevzdal. Tak je oběť vnímána 

částečně jako vaše, přičemž daleko větší část připadá na někoho 

jiného. a v celkové ceně platí, že čím větší je jeho, tím méně je 

vaše. A spravedlnost, která je slepá, se spokojí s tím, že je 

zaplaceno, nezáleží na tom, kým. Může to BÝT spravedlnost? Bůh 

o tom neví. Ale spravedlnost ZNÁ a zná ji dobře. On je totiž zcela 

spravedlivý ke každému. 

Pomsta je Boží mysli cizí, PROTOŽE zná spravedlnost. Být 

spravedlivý znamená být spravedlivý a NE být pomstychtivý. 

Spravedlnost a pomsta jsou nemožné, neboť každá z nich odporuje 

té druhé a popírá, že je skutečná. Je nemožné, abyste sdíleli 

spravedlnost Ducha Svatého s myslí, která si vůbec dokáže 

představit výjimečnost. Jak by však mohl být spravedlivý, když 

odsuzuje hříšníka za zločiny, které nespáchal, ale MYSLÍ si, že je 

spáchal? A kde by byla spravedlnost, kdyby od těch, kdo jsou 

posedlí myšlenkou trestu, požadoval, aby ji bez pomoci odložili a 

vnímali, že není pravdivá? Pro ty, kdo stále věří, že hřích má 

smysl, je nesmírně těžké pochopit spravedlnost Ducha svatého. 

MUSÍ věřit, že sdílí jejich zmatek, a nemohou se vyhnout 

pomstě, kterou s sebou nese jejich vlastní víra ve spravedlnost. A 

tak se bojí Ducha svatého a vnímají v něm Boží "hněv". Nemohou 

Mu také věřit, že je nezasáhne blesky, které z "nebeských ohňů" 

vytrhla vlastní rozhněvaná Boží ruka. věří, že nebe je peklo, a 

MÁJÍ strach z lásky. a hluboké podezření a mrazení strachu je 

přepadne, když jim někdo řekne, že nikdy nezhřešili. Jejich svět 

závisí na stabilitě hříchu. A "hrozbu" toho, co Bůh zná jako 

spravedlnost, vnímají jako ničivější pro sebe i pro svůj svět než 

pomstu, kterou chápou a milují. 

Stejně tak považují ztrátu hříchu za prokletí a utíkají před 

Duchem svatým, jako by byl poslem z pekla, který byl shůry 

poslán ve zradě a lsti, aby na nich v přestrojení za vysvoboditele a 

přítele vykonal Boží pomstu. Čím jiným by pro ně mohl být než 

ďáblem převlečeným za podvodníka v andělském plášti. A jaký 

únik pro ně má, kromě dveří do pekla, které vypadají jako nebeská 
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Spravedlnost však nemůže potrestat ty, kdo žádají o trest, ale mají 

Soudce, který ví, že jsou v pravdě zcela nevinní. Ve spravedlnosti 

je povinen je osvobodit a dát jim veškerou čest, kterou si zaslouží 

a kterou si sami odepřeli, protože nejsou spravedliví a nemohou 

pochopit, že jsou nevinní. Láska není pro hříšníky pochopitelná, 

protože si myslí, že spravedlnost je oddělena od lásky a znamená 

něco jiného. 

A tak je láska vnímána jako slabá a pomsta jako silná. Neboť 

láska ZTRATILA, když soud opustil její stranu, a je příliš slabá, 

aby zachránila před trestem. Ale pomsta bez lásky ZÍSKALA na 

síle tím, že byla oddělená a oddělená od lásky. A co jiného než 

pomsta nyní může pomoci a zachránit, zatímco láska stojí chabě 

stranou, s bezmocnýma rukama, zbavená spravedlnosti a vitality a 

bezmocná k záchraně? Co může Láska žádat od vás, kteří si 

myslíte, že to všechno je pravda? Může snad ve spravedlnosti a 

lásce věřit, že ve vašem zmatku máte co dát?" Nežádá se od vás, 

abyste mu důvěřovali zdaleka. Ne dále než k tomu, co vidíš, že ti 

nabízí, a k tomu, co poznáváš, že bys sám nemohl dát. 

Bůh ve své vlastní spravedlnosti uznává vše, co si zasloužíte, 

ale také chápe, že to nemůžete přijmout sami. Jeho zvláštním 

úkolem je podržet ti dary, které si nevinní zaslouží. A každý, který 

přijmeš, přináší radost Jemu i tobě. On ví, že nebe je bohatší o 

každý, který přijmete. a Bůh se raduje, když jeho Syn přijímá to, o 

čem milující spravedlnost ví, že mu náleží. Láska a spravedlnost se 

totiž NEliší. PROTOŽE jsou stejné, stojí milosrdenství po Boží 

pravici a dává Božímu Synu moc odpouštět JEMU hříchy. 

Jak je možné, že tomu, kdo si zaslouží všechno, je něco 

zapovězeno? Vždyť by to bylo nespravedlivé a vskutku 

nespravedlivé vůči veškeré svatosti, která v něm je, jakkoli ji 

nepoznává. Bůh nezná žádnou nespravedlnost. Nedopustil by, aby 

jeho Syna soudili ti, kdo usilují o jeho smrt a vůbec nemohou vidět 

jeho hodnotu. Jaké čestné svědky by mohli povolat, aby mluvili v 

jeho prospěch? A kdo by se přišel přimluvit za něj, a ne proti jeho 

životu? Žádná spravedlnost by mu od vás nebyla dopřána." Přesto 

Bůh zajistil, že spravedlnost BUDE vykonána pro Syna, kterého 

miluje, a ochrání ho před veškerou nespravedlností, kterou byste se 

mu mohli snažit nabídnout, protože věří, že pomsta JE jeho 

náležitým dílem. 
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Stejně jako se zvláštnost nestará o to, kdo zaplatí cenu hříchu, 
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Duch svatý nedbá na to, kdo konečně pohlédne na nevinnost, 

pokud je viděna a rozpoznána. Stačí totiž JEDEN svědek, pokud 

vidí opravdově. Prostá spravedlnost nežádá víc. Každého se Duch 

svatý ptá, zda bude tím, kdo se vrátí k lásce, aby se spravedlnost 

vrátila k lásce a tam byla uspokojena. Každou zvláštní funkci 

přiděluje jen proto, aby se každý naučil, že láska a spravedlnost 

nejsou oddělené. a obojí se posiluje jejich vzájemným spojením. Bez 

lásky je spravedlnost zaujatá a slabá. A láska bez spravedlnosti je 

nemožná. Láska je totiž spravedlivá a nemůže trestat bez příčiny. 

Jaký důvod může BÝT, aby ospravedlnil útok na nevinného? Ve 

spravedlnosti tedy láska napravuje chyby, ale ne v pomstě. To by 

totiž bylo nespravedlivé vůči nevinnosti. 

Můžete být dokonalým svědkem moci lásky A spravedlnosti, 

pokud pochopíte, že je nemožné, aby si Boží Syn zasloužil 

pomstu.Nemusíte za každých okolností vnímat, že je to pravda. 

Nemusíš se ani ohlížet na své zkušenosti ve světě, které jsou jen 

stíny všeho, co se SKUTEČNĚ odehrává v tobě samém. pochopení, 

které potřebuješ, nepochází od tebe, ale od většího Já, tak velkého 

a svatého, že nemohlo pochybovat o své nevinnosti. tvá zvláštní 

funkce je voláním k Němu, aby se na tebe usmál, jehož bezhříšnost 

sdílí. Jeho pochopení bude VAŠE. A tak se naplnila zvláštní funkce 

Ducha Svatého. Boží Syn našel svědka své bezhříšnosti, a nikoli 

svého hříchu. Jak málo potřebuješ, abys dal Duchu svatému, aby 

se ti dostalo prosté spravedlnosti! 

Bez nestrannosti není spravedlnosti. Jak může být 

výjimečnost spravedlivá? Nesuďte, protože nemůžete, ne proto, že 

jste také ubohý hříšník. Jak může výjimečný OPRAVDU pochopit, 

že spravedlnost je pro všechny stejná? Vzít jednomu, abychom dali 

druhému, musí být nespravedlnost vůči oběma, protože v očích 

Ducha svatého jsou si rovni. Jejich Otec dal oběma stejné dědictví. 

Kdo by chtěl mít více nebo méně, neuvědomuje si, že má všechno. 

Není soudcem toho, co musí náležet druhému, protože si myslí, že 

ON je o to ochuzen. a tak musí být závistivý a snažit se vzít tomu, 

koho soudí. Není nestranný a nedokáže spravedlivě vidět práva 

druhého, protože jeho vlastní jsou mu zastřena. 

Máte PRÁVO na celý vesmír, na dokonalý mír, úplné 

osvobození od všech následků hříchu a na život věčný, radostný a 

úplný ve všech směrech, jak ho Bůh určil pro své svaté. 
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Syn. To je jediná spravedlnost, kterou nebe zná, a všechno, co 

Duch svatý přináší na zem. Tvá zvláštní funkce ti neukazuje nic 

jiného, než že pro tebe MŮŽE zvítězit dokonalá spravedlnost. a jsi v 

bezpečí před pomstou ve všech podobách. Svět klame, ale nemůže 

nahradit Boží spravedlnost svou vlastní verzí. Neboť pouze láska 

JE spravedlivá a MŮŽE vnímat, co musí spravedlnost přiznat 

Božímu Synu. Nechte rozhodnout lásku a nikdy se nebojte, že se 

ve své nespravedlnosti připravíte o to, co vám Boží spravedlnost 

přidělila. 

 
NEBESKÁ SPRAVEDLNOST 

Co to může být jiného než arogance, když si myslíte, že vaše 

drobné chyby nemůže nebeská spravedlnost napravit? A co jiného 

to může znamenat než to, že jsou to hříchy, a ne chyby, navždy 

nenapravitelné, a že je třeba se s nimi vyrovnat pomstou, nikoli 

spravedlností? Jste ochotni být osvobozeni od všech následků 

hříchu? Na tuto otázku si nemůžeš odpovědět, dokud neuvidíš, co 

všechno musí tato odpověď obnášet. Pokud totiž odpovíte "ano", 

znamená to, že se vzdáte všech hodnot tohoto světa ve prospěch 

nebeského pokoje. Nezachováte si ani JEDINÝ hřích. A ani 

JEDINOU pochybnost, že je to možné, si nebudete ponechávat, aby 

hřích zůstal na svém místě. znamenáte, že pravda má nyní větší 

hodnotu než VŠECHNY iluze. A uznáváte, že pravda vám musí být 

zjevena, protože nevíte, co je zač. 

Dávat neochotně neznamená získat dar, protože se zdráháte 

ho PŘIJMOUT. Je pro vás uložen, dokud neochota jej přijmout 

nezmizí a vy nebudete chtít, aby vám byl dán. Boží spravedlnost si 

zaslouží vděčnost, ne strach. Nic z toho, co dáte, není pro vás ani 

pro nikoho jiného ztraceno, nýbrž opatrováno a uchováno v nebi, 

kde jsou všechny poklady darované Božímu Synovi uchovávány 

pro něj a nabízeny každému, kdo jen natáhne ruku s ochotou, aby 

je přijal. Ani pokladů není méně, protože jsou rozdávány. Každý 

dar pouze PŘIDÁVÁ do zásoby. Bůh je totiž spravedlivý. Nebojuje 

proti neochotě svého Syna vnímat spásu jako dar od něj, přesto by 

jeho spravedlnost nebyla uspokojena, dokud by ji nepřijal každý. 

Buďte si jisti, že jakákoli odpověď na problém, který řeší 

Duch svatý, bude vždy taková, že nikdo neprohraje. A to musí být 

pravda, protože On od nikoho nežádá žádnou oběť. Odpověď, 
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která vyžaduje sebemenší ztrátu pro kohokoli, problém nevyřešila, 

ale přidala k němu další a učinila ho větším, hůře řešitelným a 

VÍCE nespravedlivým. Je to 
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nemožné, aby Duch svatý viděl nespravedlnost jako řešení. Pro něj 

je třeba napravit to, co je nespravedlivé, PROTOŽE je to 

nespravedlivé. A každá chyba je vnímáním, v němž je 

přinejmenším jeden člověk vnímán nespravedlivě. Takto není 

Božímu Synu přiznána spravedlnost. když je někdo vnímán jako 

ten, kdo prohrává, byl odsouzen. a trest se stává jeho právem 

namísto spravedlnosti. 

Vidina neviny znemožňuje trest a spravedlnost je jistá. 

Vnímání Ducha svatého neponechává žádný důvod k útoku. Pouze 

ZTRÁTA by mohla ospravedlnit útok, a ztrátu jakéhokoli druhu 

nemůže vidět. Svět řeší problémy jiným způsobem. Řešení vidí 

jako stav, kdy je rozhodnuto, kdo vyhraje a kdo prohraje; kolik si 

vezme ten, kdo prohrál, a kolik může poražený ještě obhájit. 

Přesto zůstává tento problém stále nevyřešen, neboť jedině 

spravedlnost může vytvořit stav, v němž není poraženého; nikdo 

nezůstane nespravedlivě léčen a deprivován, a tedy s důvodem k 

pomstě. Řešením problému nemůže být pomsta, která v nejlepším 

případě může přinést další problém přidaný k tomu prvnímu, v 

němž vražda není zřejmá. řešení problému Duchem svatým je 

způsob, jakým problém KONČÍ. Byl vyřešen PROTO, že se setkal 

se spravedlností. Dokud se tak nestane, bude se opakovat, protože 

ještě nebyl vyřešen. Zásada, že spravedlnost znamená, že nikdo 

nemůže prohrát, je pro tento postup klíčová. Zázraky totiž ZÁVISÍ 

na spravedlnosti. Ne tak, jak ji vidíme očima tohoto světa, ale jak 

ji zná Bůh a jak se poznání odráží v pohledu, který dává Duch 

svatý. 

Nikdo si nezaslouží prohrát. A to, co by pro něj bylo 

nespravedlivé, se nemůže stát. Uzdravení musí být pro každého, 

PROTOŽE si nezaslouží žádný útok. Jaký může být v zázracích 

řád, pokud si někdo nezaslouží trpět více a jiní méně? A JE to 

spravedlnost vůči zcela nevinnému? Zázrak JE spravedlnost. Není 

zvláštním darem pro některé, aby byl odepřen jiným jako méně 

hodným, více odsouzeným, a tedy mimo uzdravení. Kdo může být 

oddělen od spasení, je-li jeho CÍLEM konec výjimečnosti? Kde je 

spravedlnost spásy, jestliže některé chyby jsou neodpustitelné a 

opravňují k pomstě namísto uzdravení a návratu pokoje? 

Spása se nemůže snažit pomoci Božímu Synovi, aby byl 
nespravedlivější než 
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Snažil se jím být. Kdyby byly dány zázraky, dar Ducha svatého. 
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speciálně pro vyvolenou a zvláštní skupinu a oddělený od 

ostatních jako méně zasloužilých, pak je VŠECHNO výjimečné. Co 

nemůže vnímat, o tom nesvědčí. A každý má stejný nárok na Jeho 

dar uzdravení, vysvobození a pokoje. Svěřit problém Duchu 

svatému, aby ho vyřešil za vás, znamená, že ho CHCETE vyřešit, 

ponechat si ho pro sebe, abyste ho vyřešili bez jeho pomoci, 

znamená rozhodnout se, že má zůstat nevyřešený, neřešený a trvající 

v síle nespravedlnosti a útoku. Nikdo k vám NEMŮŽE být 

nespravedlivý, pokud jste se nejprve nerozhodli BÝT 

nespravedliví. A pak musí problémy povstat, aby vám zatarasily 

cestu, a mír musí být rozptýlen větrem nenávisti. 

Pokud si nemyslíš, že všichni tvoji bratři mají stejné právo na 

zázraky jako ty, nebudeš se domáhat svého práva na ně, protože jsi 

byl nespravedlivý vůči tomu, kdo má stejná práva. Snažte se popírat 

a budete se cítit popíráni. Usilujte o to, abyste byli zbaveni, a JSTE 

byli zbaveni. Zázrak NIKDY nemůže být přijat proto, že by ho jiný 

přijmout NEMOHL. Zázraky nabízí pouze odpuštění. A odpuštění 

musí být spravedlivé pro každého. 

Drobné problémy, které si necháváte a skrýváte, se stávají 

vašimi tajnými hříchy, protože jste se nerozhodli nechat je odstranit 

za vás.A tak se na ně práší a rostou, až zakryjí všechno, co 

vnímáte, a nenechají vás před nikým spravedlivými. Nevěříte, že 

máte jediné právo. A zatrpklost, s oprávněnou pomstou a 

ztraceným milosrdenstvím, tě odsuzuje jako nehodného odpuštění. 

neodpuštěný NEMÁ milosrdenství, které by mohl udělit druhému. 

Proto musí být vaší jedinou odpovědností přijmout odpuštění pro 

sebe. zázrak, který obdržíte, DÁVÁTE. Každý z nich se stává 

ilustrací zákona, na němž spočívá spása; že spravedlnosti musí být 

učiněno zadost všem, má-li být někdo uzdraven. Nikdo nemůže 

prohrát a každý MUSÍ mít prospěch. 

Každý zázrak je příkladem toho, čeho může spravedlnost 

dosáhnout, když je nabízena všem stejně. Je přijímána a dávána 

stejně. Je to vědomí, že dávání a přijímání je stejné. Protože nedělá 

totéž nepodobné, nevidí rozdíly tam, kde žádné nejsou. A tak je 

stejná pro všechny, protože v NICH nevidí žádné rozdíly. Její 

nabídka je univerzální a učí jen jednomu poselství: 

Co je Boží, patří každému a je jeho majetkem. 
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V "dynamice" útoku je obětování klíčovou myšlenkou. Na ní se 

zakládají VŠECHNY kompromisy, VŠECHNY zoufalé pokusy o 

dohodu a VŠECHNY konflikty, které dosahují zdánlivé rovnováhy. 

Je symbolem ústředního tématu, že NĚKDO MUSÍ ZTRATIT. Jeho 

zaměření na tělo je zřejmé, protože se vždy jedná o snahu OMEZIT 

ZTRÁTU. Tělo je samo o sobě obětí; vzdáním se moci ve jménu 

toho, abyste si zachránili jen trochu pro sebe. Vidět bratra v jiném 

těle, odděleném od toho vašeho, je výrazem přání vidět jen malou 

část z něj a obětovat zbytek. Podívejte se na svět a neuvidíte nic, 

co by bylo připoutáno k něčemu mimo sebe. Všechny zdánlivé 

entity se mohou trochu přiblížit nebo trochu vzdálit, ale 

NEMOHOU se spojit. 

 

"OBĚŤ" JEDNOTY 

Svět, který vidíte, je založen na "oběti" jednoty. Je to obraz naprosté 

nejednoty a naprostého nespojení. Kolem každé entity je postavena 

zeď tak zdánlivě pevná, že to vypadá, jako by to, co je uvnitř, nikdy 

nemohlo dosáhnout ven, a to, co je venku, nikdy nemůže dosáhnout 

a spojit se s tím, co je uzamčeno, uvnitř zdi. Každá část musí 

obětovat druhou část, aby se udržela kompletní. Kdyby se totiž 

spojily, každá z nich by ztratila svou vlastní identitu, a jejich 

oddělením se udržují jejich já. 

To málo, co tělo ohrazuje, se stává já, zachované skrze 

obětování všeho ostatního. A vše ostatní musí tuto malou část 

ZTRATIT a zůstat neúplné, aby si zachovalo svou vlastní identitu. 
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vnímání sebe sama, ztráta těla by byla vskutku obětí. Pohled na těla 

se totiž stává znamením, že oběť je omezená a něco stále zůstává 

jen pro vás. A aby to málo patřilo tobě, jsou omezení kladena na 

vše vnější, stejně jako na vše, co považuješ za své. Neboť dávání a 

přijímání JSOU totéž. A přijmout omezení těla znamená uvalit tato 

omezení na každého bratra, kterého vidíte. Musíte ho totiž vidět 

tak, jak vidíte sami sebe. 

Tělo JE ztráta a MŮŽE být obětováno. A zatímco svého bratra 

vnímáš jako tělo, oddělené od tebe a oddělené ve své cele, 

požaduješ oběť od něj A od sebe. Jakou větší oběť lze požadovat, 

než aby se Boží Syn vnímal bez svého Otce? A aby jeho Otec byl 

bez svého Syna? Přesto každá oběť vyžaduje, aby byli odděleni a 

bez druhého. Vzpomínka na Boha MUSÍ být popřena, pokud je od 

někoho požadována jakákoli oběť. Jaké svědectví o celistvosti 

Božího Syna je vidět ve světě oddělených těl, jakkoli svědčí o 

pravdě? V takovém světě je NEVIDITELNÝ. Ani jeho píseň o 

sjednocení a lásce není vůbec slyšet, přesto je mu dáno, aby svět 

před jeho písní ustoupil a pohled na něj nahradil oči těl. 

Ti, kdo chtějí vidět svědky pravdy namísto iluze, pouze 

žádají, aby ve světě viděli účel, který mu dává smysl a činí ho 

smysluplným.Bez vaší zvláštní funkce nemá tento svět pro vás žádný 

smysl. Přesto se může stát pokladnicí tak bohatou a neomezenou 

jako samo nebe. Neuplyne zde jediný okamžik, v němž by se 

neprojevila svatost tvého bratra, aby doplnila neomezenou zásobu 

každého skrovného kousku a drobného drobečku štěstí, který si 

přidělíš. 

Jednotu můžete ztratit ze zřetele, ale nemůžete obětovat její 

realitu. Nemůžete ani ZTRATIT to, co byste chtěli obětovat, ani 

bránit Duchu svatému v jeho úkolu ukázat vám, že to nebylo 

ztraceno. Slyš tedy píseň, kterou ti zpívá tvůj bratr. A nechte svět 

ustoupit a přijměte odpočinek, který jeho svědectví nabízí ve 

prospěch pokoje. Ale neodsuzujte ho, neboť vy sami píseň o 

osvobození neuslyšíte, ani neuvidíte, o čem je mu dáno svědčit, 

abyste to viděli a radovali se s ním. Nedělej z jeho svatosti oběť 

své víře v hřích, obětuj svou nevinnost spolu s jeho a zemři 

pokaždé, když v něm uvidíš hřích zasluhující smrt. 
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V každém okamžiku se však můžeš znovu narodit a znovu získat 

život. Jeho svatost ti dává život, který nemůže zemřít, protože jeho 

bezhříšnost je Bohu známa, a nemůže být tebou obětován o nic 

víc, než může být světlo v tobě zahlazeno, protože ho nevidí. Vy, 

kteří chcete obětovat život a učinit své oči a uši svědky smrti Boha a 

jeho svatého Syna, nemyslete si, že máte moc učinit z nich to, co 

Bůh nechtěl, aby byly. V nebi není Boží Syn uvězněn v těle, ani 

není obětován v samotě hříchu. 

A jako je v nebi, tak musí být věčně a všude. Je navždy stejný. 

Každý okamžik se rodí znovu, nedotčen časem a daleko mimo 

dosah jakékoli oběti života či smrti. Neboť ani jednu neudělal a 

pouze jedna mu byla dána tím, který ví, že jeho dary nikdy 

nemohou utrpět oběť a ztrátu. Boží spravedlnost spočívá v 

mírnosti na jeho Synovi a chrání ho před veškerou nespravedlností, 

kterou by na něj svět chtěl uvalit. Je možné, že bys TY mohl jeho 

hříchy učinit skutečností a obětovat za něj Otcovu vůli? 

Neodsuzujte ho, když ho vidíte v hnijícím vězení, kde vidí 

sám sebe. Vaším zvláštním úkolem je zajistit, aby se dveře 

otevřely, aby mohl vyjít, aby na vás zazářil a vrátil vám dar 

svobody tím, že ho od vás přijme. Co jiného je zvláštním úkolem 

Ducha svatého než osvobodit svatého Božího Syna z vězení, které 

si udělal, aby se UCHYLIL před spravedlností? Může být tvoje 

funkce úkolem odděleným a odděleným od Jeho vlastního úkolu? 

 

FORMY CHYB 

Není těžké pochopit důvody, proč neprosíte Ducha svatého, aby za 

vás vyřešil VŠECHNY problémy. S řešením některých nemá větší 

potíže než s jinými. Každý problém je pro Něj stejný, protože 

každý se řeší právě STEJNÝM způsobem a STEJNÝM přístupem. 

aspekty, které je třeba řešit, se nemění, ať už má problém jakoukoli 

podobu. Problém se může objevit v mnoha podobách a bude se tak 

dít, dokud bude problém trvat. Nemá smysl pokoušet se jej řešit ve 

zvláštní formě. Bude se opakovat a pak znovu a znovu, dokud 

nebude navždy zodpovězen, a znovu už v žádné podobě 

nevyvstane. A teprve pak jste od něj osvobozeni. 

Duch svatý vám nabízí osvobození od KAŽDÉHO problému. 
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si myslíte, že máte. Pro něj jsou stejné, protože každá z nich, bez 

ohledu na to, jakou má zdánlivě podobu, je požadavkem, aby 

někdo utrpěl ztrátu a přinesl oběť, abyste vy mohli získat. A když 

se situace vyřeší tak, že nikdo neprohraje, je problém pryč, protože 

šlo o chybu ve vnímání, která byla nyní napravena. Není pro Něj 

těžší uvést jeden omyl na pravou míru než jiný. Neboť JE jen jeden 

omyl; celá myšlenka, že ztráta je možná a může vést k zisku pro 

kohokoli. Kdyby to byla pravda, pak by byl Bůh nespravedlivý; 

hřích by byl možný, útok oprávněný a pomsta spravedlivá. 

Tato jediná chyba v jakékoli podobě má JEDNU 

nápravu.NENÍ žádná ztráta; myslet si, že je, je omyl.Nemáš žádné 

problémy, i když si myslíš, že máš.A přece by sis to nemohl 

myslet, kdybys je viděl mizet jeden po druhém, bez ohledu na 

velikost, složitost, místo a čas nebo jakýkoli atribut, který vnímáš a 

díky němuž se každý z nich zdá být jiný než ostatní.Nemysli si, že 

omezení, která kladeš tomu, co vidíš, mohou Boha jakkoli 

omezovat. 

Zázrak spravedlnosti může napravit VŠECHNY chyby. Každý 

problém JE chyba. Působí nespravedlnost Božímu Synu, a proto 

není pravdivý. duch svatý nehodnotí nespravedlnosti jako velké 

nebo malé, nebo větší či menší. Pro Něho nemají žádné vlastnosti. 

Jsou to chyby, kterými Syn Boží trpí, ale zbytečně. A tak odnímá 

trny a hřeby. Nepozastavuje se nad tím, aby posoudil, zda je 

zranění velké nebo malé. Činí jen jeden úsudek: že ubližovat 

Božímu Synu MUSÍ být nespravedlivé, a proto to tak není. 

Vy, kteří se domníváte, že je bezpečné dávat k nápravě jen 

některé chyby, zatímco ostatní si necháváte pro sebe, pamatujte si 

toto: Spravedlnost je úplná.Neexistuje nic takového jako částečná 

spravedlnost. Jestliže je Syn Boží vinen, pak je odsouzen a 

nezaslouží si milost od Boha spravedlnosti. Nežádejte však Boha, 

aby ho potrestal, protože VY ho považujete za vinného a chtěli 

byste, aby zemřel. Bůh vám nabízí prostředky, jak se přesvědčit o 

jeho nevině. Bylo by spravedlivé potrestat ho proto, že se nechcete 

podívat na to, co je k vidění? Pokaždé, když si nějaký problém 

necháváte pro sebe, abyste ho vyřešili, nebo soudíte, že je to 

problém, který nemá řešení, udělali jste z něj velký problém a 

naději na uzdravení jste minuli. Popíráte zázrak spravedlnosti 

MŮŽE být spravedlivý. 
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Pokud je Bůh spravedlivý, pak nemohou existovat žádné 
problémy, které spravedlnost nemůže 
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vyřešit. Ale věříte, že některé nespravedlnosti jsou spravedlivé a 

dobré a že jsou nutné k tomu, abyste se zachovali. Právě tyto 

problémy jsou podle vás velké a nelze je vyřešit. Existují totiž ti, 

které CHCEŠ, aby utrpěli ztrátu, a nikdo, koho si přeješ uchránit 

před úplnou obětí. Ještě jednou se zamyslete nad svou zvláštní 

funkcí. JEDINÝ je ti dán proto, abys v něm viděl svou dokonalou 

bezhříšnost. A ty od něj nebudeš žádat žádnou oběť, protože bys 

nemohl chtít, aby utrpěl ztrátu. Zázrak spravedlnosti, který 

vyvoláš, spočine na tobě stejně jistě jako na něm. Ani Duch svatý 

nebude spokojen, dokud ho nepřijme každý. Neboť to, co mu 

dáváš, JE všech a tím, že mu to dáváš, může zajistit, aby to všichni 

obdrželi stejně. 

Pomyslete tedy, jak velké bude vaše vlastní osvobození, když 

budete ochotni přijmout nápravu všech svých problémů.Nebudete 

si žádnou ponechávat, protože bolest v žádné podobě nebudete 

chtít. A uvidíš, že každé malé zranění se vyřeší před laskavým 

zrakem Ducha svatého. Vždyť všechny JSOU v Jeho očích malé a 

nestojí za víc než jen za drobný povzdech, než zmizí, aby byly 

navždy zrušeny a nezapomenuty. to, co se kdysi zdálo být 

zvláštním problémem, chybou bez nápravy nebo trápením bez 

léku, se proměnilo ve všeobecné požehnání. Oběť je pryč. A na 

jejím místě se může připomínat Boží láska, která rozzáří všechny 

vzpomínky na oběť a ztrátu. 

Na Boha si nelze vzpomenout, dokud nebude spravedlnost 

milována, místo aby se jí člověk bál. Nemůže být nespravedlivý k 

nikomu ani k ničemu, protože ví, že všechno, co je, patří jemu a 

bude navždy takové, jaké to stvořil. Nic nemiluje, ale musí být bez 

hříchu a nenapadnutelné. vaše zvláštní funkce otevírá dokořán 

dveře, za nimiž je vzpomínka na Jeho Lásku zachována dokonale 

neporušená a neposkvrněná. A stačí si jen přát, aby ti bylo dáno 

nebe místo pekla, a každá závora a překážka, která zdánlivě drží 

dveře pevně zamčené a zamčené, pouze odpadne a zmizí. Není 

totiž vůlí vašeho Otce, abyste nabízeli nebo přijímali méně, než vám 

dal, když vás stvořil v dokonalé lásce. 

 

POHRANIČÍ 

Složitost není od Boha. Jak by mohla být, když všechno, co zná, je 

jedno? Zná JEDNO stvoření, JEDNU skutečnost, JEDNU pravdu a 
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JEDNOHO Syna. Nic není v rozporu s jednotou. Jak by tedy mohla 

existovat 
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složitost v něm? O čem je třeba rozhodnout? Vždyť právě konflikt 

umožňuje volbu. Pravda je jednoduchá, je jedna, nemá protiklad.A 

jak by mohl do její jednoduché přítomnosti vstoupit spor a přinést 

složitost tam, kde je jednota? Pravda se nerozhoduje, protože není 

mezi čím se rozhodovat. A jen kdyby existovala, mohlo by 

rozhodování být nezbytným krokem v postupu k jednotě. to, co je 

vším, neponechává prostor pro nic jiného. 

Přesto je tento rozsah nad rámec tohoto učebního plánu. Není 

ani nutné, abychom se zabývali něčím, co nelze bezprostředně 

pochopit.Mezi tímto světem a nebem se nachází myšlenková 

hranice. Není to místo, a když ho dosáhnete, je mimo čas. Zde je 

místo setkání, kde se myšlenky setkávají; kde se střetávají 

protichůdné hodnoty a kde jsou všechny iluze položeny vedle 

pravdy, kde jsou posouzeny jako nepravdivé. Toto pohraničí se 

nachází hned za nebeskou branou. Zde je každá myšlenka čistá a 

zcela jednoduchá. Zde je popřen hřích a místo něj je přijato vše, co 

JE. 

To je konec cesty. Nazvali jsme ho skutečným světem. A 

přece je zde rozpor v tom, že tato slova naznačují omezenou 

skutečnost, částečnou pravdu, výsek vesmíru učiněný pravdivým. 

Je tomu tak proto, že poznání neútočí na vnímání. Jsou spojeny 

dohromady a pouze jeden z nich pokračuje za bránu, kde je 

Jednota. Spása je pomezí, kde místo a čas a volba mají stále 

význam, a přesto je vidět, že jsou dočasné, nemístné a každá volba 

již byla učiněna. 

Nic, v co Boží Syn věří, nemůže být zničeno. Ale to, co je pro 

něj pravda, musí být podrobeno poslednímu srovnání, které kdy 

provede, poslednímu hodnocení, které bude možné, konečnému 

soudu nad tímto světem. Je to soud pravdy nad iluzí, poznání nad 

vnímáním; - nemá žádný význam a neexistuje. To není vaše 

rozhodnutí. Je to jen prosté konstatování prostého faktu. V tomto 

světě však žádná jednoduchá fakta NEJSOU, protože to, co je 

stejné, a to, co je odlišné, zůstává nejasné. jedinou podstatnou věcí, 

abyste se vůbec mohli rozhodnout, je toto rozlišení. A v tom 

spočívá rozdíl mezi světy. V tomto světě je volba znemožněna. Ve 

skutečném světě je volba zjednodušená. 

Spása se zastaví jen kousek od nebe, protože jen vnímání 
potřebuje 
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záchrana. Nebe nebylo nikdy ztraceno, a proto nemůže být 

spaseno.Kdo si však může vybrat mezi přáním nebe a přáním pekla, 

pokud si neuvědomí, že to NENÍ totéž? Tento rozdíl je cílem učení, 

který si tento kurz stanovil. Tento cíl nepřekročí. Jeho jediným 

cílem je naučit, co je stejné a co odlišné, a ponechat tak prostor pro 

jedinou volbu, kterou lze učinit. 

V tomto složitém a příliš komplikovaném světě není žádný 

základ pro volbu. Nikdo totiž nerozumí tomu, co je stejné, a zdá se, 

že volí tam, kde žádná volba ve skutečnosti není. Skutečný svět je 

oblastí volby, která se stává skutečností nikoli ve výsledku, ale ve 

vnímání ALTERNATIVY volby. to, že volba JE, je iluze. v ní však 

spočívá zrušení KAŽDÉ iluze, tuto nevyjímaje. 

Není to podobné jako s vaší zvláštní funkcí, kde se odloučení 

ruší změnou účelu v tom, co bylo kdysi zvláštností a nyní je 

spojením? VŠECHNY iluze jsou jen jedny. A v poznání, že tomu 

tak je, spočívá schopnost vzdát se všech pokusů vybrat si mezi 

nimi a ZRUŠIT je. NEEXISTUJE zde žádný konflikt. Při vzdání se 

iluze, která je jako taková UZNÁNA, není možná žádná oběť. Tam, 

kde byla veškerá realita stažena z toho, co nikdy nebylo pravdivé, 

může být těžké se toho vzdát a vybrat si to, co MUSÍ být pravdivé? 

 

KDE HŘÍCH ZANECHAL 

Odpuštění je obdobou nebeské spravedlnosti na tomto světě. Převádí 

svět hříchu do jednoduchého světa, kde se spravedlnost může 

odrážet zpoza brány, za níž se skrývá naprostá bezbřehost. V 

bezmezné lásce nemůže nic potřebovat odpuštění. A to, co je ve 

světě láskou, ustupuje prosté spravedlnosti za branou, která se 

otevírá do nebe. Nikdo neodpouští, pokud neuvěřil v hřích a stále 

věří, že mu má být mnoho odpuštěno. Odpuštění se tak stává 

prostředkem, díky němuž se dozví, že neudělal nic, co by měl 

odpustit. Odpuštění vždy spočívá na tom, kdo ho nabízí, dokud 

sám nevidí, že už ho nepotřebuje. A tak se vrací ke své skutečné 

funkci tvořit, kterou mu odpuštění opět nabízí. 

Odpuštění proměňuje svět hříchu ve svět slávy, který je 

nádherný k vidění. Každý květ září světlem a každý pták zpívá o 

nebeské radosti. Není zde smutku ani rozloučení, neboť vše je 

zcela odpuštěno. A co bylo odpuštěno, musí 
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spojit, protože nic nestojí mezi nimi, aby je oddělilo a oddělilo. 

Bezhříšní musí vnímat, že jsou jedno, neboť mezi nimi nestojí nic, 

co by druhého odstrčilo. a v prostoru, který hřích zanechal 

prázdný, se spojují v jedno, v radosti poznávajíce, že to, co je 

jejich součástí, nebylo drženo odděleně a odděleně. 

Svaté místo, na kterém stojíte, je jen prostor, který zanechal 

hřích. A zde vidíš Kristovu tvář, která se vynořuje na jeho místě. 

Kdo by mohl spatřit Kristovu tvář a nevzpomenout si na jeho Otce, 

jaký skutečně je? Kdo by se mohl bát lásky a stát na zemi, kde hřích 

zanechal místo pro nebeský oltář, který se zvedá a tyčí vysoko nad 

světem a sahá až za hranice vesmíru, aby se dotkl srdce celého 

stvoření? Co jiného je nebe než píseň vděčnosti, lásky a chvály, 

kterou vše stvořené vzdává Zdroji svého stvoření? Nejsvětější z 

oltářů je postaven tam, kde se kdysi věřilo, že je hřích. A sem 

přichází každé nebeské světlo, aby se znovu rozhořelo a rozhojnilo 

v radosti. Neboť zde je jim navráceno to, co bylo ztraceno, a 

veškerá jejich záře se znovu naplňuje. 

Odpuštění nepřináší malé zázraky, které by se daly položit 

před nebeskou bránu. Sem přichází sám Boží Syn, aby přijal každý 

dar, který ho přivádí blíže k jeho domovu. Žádný není ztracen a 

žádný není ceněn více než kterýkoli jiný. Každý mu připomíná 

Otcovu lásku stejně jistě jako ostatní. A každý ho učí, že to, čeho 

se bál, miluje nejvíce. Co, ALE zázrak by mohl změnit jeho názor, 

aby pochopil, že lásky se nelze bát? Jaký jiný zázrak existuje než 

tento? A co jiného NEMUSÍ existovat, aby prostor mezi vámi 

zmizel? 

Tam, kde byl kdysi hřích, povstane svět, který se stane 

oltářem pravdy, a TY se tam připojíš ke světlům nebes a budeš 

zpívat jejich píseň vděčnosti a chvály. A jak k vám přicházejí, aby 

se doplnili, tak vy půjdete s nimi. Nikdo totiž neslyší píseň Nebes a 

nezůstane bez hlasu, který k ní přidá svou sílu a učiní ji ještě 

sladší. A každý se připojuje ke zpěvu u oltáře, který byl vztyčen v 

malém místě, jež hřích prohlásil za své. A to, co bylo tehdy 

nepatrné, se vzneslo do velikosti zpěvu, v němž se vesmír spojil 

pouze jediným hlasem. Tato malá skvrna hříchu, která stojí mezi 

vámi, stále brání šťastnému otevření nebeské brány. Jak nepatrná 

je to překážka, která ti zadržuje bohatství nebes! A 
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jak velká bude radost v nebi, až se připojíte k mocnému chóru 

Boží lásky! 

 
MALÁ PŘEKÁŽKA 

Malá překážka se může zdát opravdu velká těm, kdo nechápou, že 

zázraky jsou všechny stejné. Přesto je tento kurz právě o tomto 

učení, neboť jen to je jeho jediným účelem, neboť jen to je vše, co 

se lze naučit. A naučit se to můžete mnoha různými způsoby. 

Veškeré učení je pomocí nebo překážkou k nebeské bráně. Nic 

mezi tím není možné. Existují pouze dva učitelé, kteří ukazují 

různé cesty. A ty půjdeš tou cestou, kterou tě vede tvůj vybraný 

učitel. jsou jen dva směry, kterými se můžeš vydat, dokud zbývá 

čas a volba má smysl. Nikdy totiž nebude jiná cesta než cesta do 

nebe. vy si jen vybíráte, zda půjdete K nebi, nebo pryč do nikam. 

nic jiného si vybrat NELZE. 

Nikdy není ztraceno nic kromě času, který je nakonec 

bezvýznamný. Je to totiž jen malá překážka na cestě k věčnosti, 

pro skutečného Učitele světa zcela bezvýznamná. když už v něj ale 

věříš, proč bys ho měl promarnit, když nikam nevede, když ho 

MŮŽEŠ využít k dosažení tak vysokého cíle, jakého může 

dosáhnout učení? Nemysli si, že cesta k nebeské bráně je vůbec 

obtížná. Nic, co podniknete s jistým cílem, vysokým odhodláním a 

šťastnou důvěrou, držíce se za ruku a držíce krok s nebeskou písní, 

není obtížné. Ale je vskutku těžké bloudit, osamělý a nešťastný, po 

cestě, která k ničemu nevede a která nemá žádný cíl. 

Bůh dal svého Učitele, aby nahradil toho, kterého jsi stvořil, 

ne aby s ním byl v rozporu.A to, co chtěl nahradit, bylo 

nahrazeno.Čas trval jen okamžik ve tvé mysli, bez vlivu na 

věčnost. A tak je veškerý čas minulý a vše je přesně takové, jaké 

bylo předtím, než byla učiněna cesta do nicoty. Ten nepatrný tikot 

času, v němž byla učiněna první chyba a všechny v rámci té jedné 

chyby, v sobě nesl i NÁPRAVU té první a všech, které přišly v 

rámci té první. a v tom nepatrném okamžiku čas zmizel, neboť to 

bylo vše, co kdy bylo. na co Bůh dal odpověď, JE zodpovězeno a je 

pryč. 

Vás, kteří stále věříte, že žijete v čase a nevíte, že je pryč, 

Duch svatý stále vede nekonečně malým a nesmyslným bludištěm, 

které stále vnímáte v čase, ačkoli už dávno uplynulo. 
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Myslíte si, že žijete v tom, co je minulostí. Každou věc, na kterou 

se díváš, jsi viděl jen na okamžik, dávno předtím, než její 

neskutečnost ustoupila pravdě. Ani jedna iluze nezůstává ve tvé 

mysli bez odpovědi. Nejistota byla přivedena k jistotě tak dávno, 

že je vskutku těžké ji držet u srdce, jako by byla stále před vámi. 

Ten nepatrný okamžik, který bys chtěl uchovat a učinit věčným, 

odešel v nebi příliš rychle, než aby si cokoli všimlo, že přišel.To, co 

zmizelo příliš rychle, než aby to ovlivnilo prosté poznání Božího 

Syna, tam těžko ještě může být, aby sis mohl zvolit za svého 

učitele. Teprve v minulosti, - dávné minulosti, příliš krátké na to, aby 

se svět stal odpovědí na stvoření, - se zdálo, že tento svět povstal. Tak 

velmi dávno, na tak nepatrný časový úsek, že v nebeské písni 

nechyběl jediný tón. 

V každém neodpustitelném činu nebo myšlence, v každém 

soudu a ve veškeré víře v hřích je však stále ještě ten jeden 

okamžik, který se dá znovu uskutečnit v čase.Máš před očima 

dávnou vzpomínku. A kdo žije jen ve vzpomínkách, neví, kde je. 

Je to snad PŘÍBĚH k místu, na němž stojí? Je každá ozvěna z 

minulosti, kterou může slyšet, skutečností v tom, co je tam, kde je 

nyní, slyšet? A nakolik mohou jeho vlastní iluze o čase a místě 

ovlivnit změnu místa, kde se skutečně nachází? 

Neodpuštěné je hlasem, který volá z minulosti, jež navždy 

odešla. A vše, co na ni poukazuje jako na skutečnost, je jen 

přáním, aby se to, co je pryč, stalo znovu skutečností a bylo 

vnímáno jako tady a teď, místo toho, co je OPRAVDU teď a tady. 

Je to překážka pravdě, že minulost je pryč a nelze ji vrátit? A 

CHCETE si ponechat ten děsivý okamžik, kdy se zdálo, že nebe 

zmizelo, a Boha jste se báli a udělali z něj symbol své nenávisti? 

Zapomeňte na dobu hrůzy, která byla tak dávno napravena a 

zrušena. Může hřích odolat Boží vůli? Může být na tobě, abys 

viděl minulost a zasadil ji do přítomnosti? Nemůžete se vrátit zpět. 

A všechno, co ukazuje cestu směrem do minulosti, vás ale staví 

před úkol, jehož splnění může být jen neskutečné. Taková je 

spravedlnost, o kterou se váš Věčně milující Otec postaral, že vás 

musí potkat. A před vaší vlastní nespravedlností vůči sobě samému 

vás ochránil. nemůžete ztratit cestu, protože neexistuje jiná cesta 

než Jeho a nikam jinam než k Němu jít nemůžete. 

Dovolil by Bůh, aby jeho Syn zabloudil na dlouhé cestě? 
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od vzpomínky na minulé časy? Hrozný okamžik v dávné 

minulosti, který je nyní dokonale napraven, nemá žádnou hodnotu 

ani význam. Nechť jsou mrtví a zesnulí v klidu zapomenuti. Na 

jeho místo přišlo vzkříšení a vy jste nyní součástí vzkříšení, NE 

smrti. Žádné iluze z minulosti nemají moc udržet vás na místě 

smrti, klenbě, do níž Boží Syn vstoupil v jediném okamžiku, aby 

byl okamžitě obnoven v dokonalé lásce svého Otce. A jak může 

být držen v řetězech, které byly dávno odstraněny a navždy 

zmizely z jeho mysli? 

Syn, kterého Bůh stvořil, je stejně svobodný, jako ho Bůh 

stvořil. Znovuzrodil se v okamžiku, kdy se rozhodl zemřít, místo 

aby žil. A neodpustíte mu nyní, protože v minulosti udělal chybu, 

kterou si Bůh nepamatuje a která tu není? Nyní se pohybujete sem 

a tam mezi minulostí a přítomností. Někdy se minulost zdá být 

skutečná, jako by to byla přítomnost. Slyšíme hlasy z minulosti a 

pak o nich pochybujeme. Podobáš se člověku, který má stále 

halucinace, ale chybí mu přesvědčení o tom, co vnímá. to je 

hranice mezi světy, most mezi minulostí a přítomností. Zde 

zůstává stín minulosti, ale stále je matně rozpoznáváno přítomné 

světlo. Jakmile je toto světlo jednou spatřeno, nemůže být nikdy 

zapomenuto. Musí vás vytáhnout z minulosti do přítomnosti, kde 

skutečně JSTE. 

Stínové hlasy nemění zákony času ani věčnosti. Přicházejí z 

toho, co je minulé a pominulo, a nebrání skutečné existenci tady a 

teď. skutečný svět je druhou částí halucinace čas a smrt jsou 

skutečné a mají existenci, kterou lze vnímat. tato strašná iluze byla 

popřena jen v době, kterou Bůh potřeboval, aby dal svou odpověď 

iluzi pro všechny časy a všechny okolnosti. a pak už nebyla, aby ji 

bylo možné prožívat jako tam. 

Každý den, každou minutu každého dne a každý okamžik, 

který se v každé minutě odehrává, prožíváš znovu jen ten jediný 

okamžik, kdy čas hrůzy vystřídala láska. A tak každý den umíráte, 

abyste znovu žili, dokud nepřekročíte propast mezi minulostí a 

přítomností, která vůbec není propastí. Takový je každý život; 

zdánlivý interval od narození ke smrti a znovu k životu, opakování 

dávno minulého okamžiku, který nelze znovu prožít. A celý čas je 

jen bláznivá víra, že to, co skončilo, je stále tady a teď. 

Odpusťte minulosti a nechte ji odejít, protože už je pryč.Už 
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nestojíte na zemi, která leží mezi světy.Šli jste dál a už jste se 

vrátili. 
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dosáhl světa, který leží u nebeské brány.Vůli Boží nic nebrání, ani 

není třeba, abys znovu opakoval cestu, která už dávno skončila. 

Pohlédněte na sebe navzájem něžně a spatřete svět, v němž se 

vnímání vaší nenávisti proměnilo ve svět lásky. 

 
JMENOVANÝ PŘÍTEL 

Cokoli na tomto světě, o čem věříte, že je dobré, cenné a stojí za to 

o to usilovat, vám může ublížit a také to udělá. Ne proto, že má 

moc ublížit, ale jen proto, že jste popřeli, že je to jen iluze, a učinili 

ji skutečnou. A pro vás to skutečné JE. NENÍ to nic. A skrze svou 

vnímanou skutečnost vstoupila do celého světa nemocných iluzí. 

Veškerá víra v hřích, v sílu útoku, v ublížení a poškození, v oběť a 

smrt se dostala až k vám. Nikdo totiž nemůže učinit JEDNU iluzi 

skutečnou, a přesto uniknout ostatním. Neboť kdo si může zvolit, 

že si ponechá ty, které má raději, a najde bezpečí, které mu může 

poskytnout jedině pravda? Kdo může věřit, že iluze jsou stejné, a 

přesto trvat na tom, že i jedna je nejlepší? 

Neveďte své malé životy v osamění, s jednou iluzí jako 

jediným přítelem.To není přátelství hodné Božího Syna, ani 

přátelství, se kterým by mohl zůstat spokojen. Bůh mu však dal 

lepšího přítele, v němž spočívá veškerá moc na zemi i na nebi. 

Jediná iluze, kterou považuješ za přítele, ti zastírá JEHO milost a 

vznešenost a brání ti ve vstřícném objetí jeho přátelství a 

odpuštění. Bez něj JSI bez přátel. Nehledejte jiného přítele, který 

by ho nahradil. žádný jiný přítel NENÍ. to, co Bůh určil, nemá 

náhradu, neboť jaká iluze může nahradit pravdu? 

Kdo přebývá ve stínech, je vskutku sám a samota není Boží 

vůle. Dovolil bys, aby si jeden stín uzurpoval trůn, který Bůh určil 

tvému Příteli, kdyby sis jen uvědomil, že jeho prázdnota zanechala 

TVŮJ prázdný a neobsazený? Nedělej si iluze Přítele, neboť pokud 

tak učiníš, může jen zaujmout místo toho, koho Bůh nazval tvým 

Přítelem. A právě on je tvým JEDINÝM Přítelem v pravdě. On ti 

přináší dary, které nejsou z tohoto světa, a jen ten, komu byly 

dány, se může postarat o to, abys je přijal. On je umístí na tvůj 

trůn, až mu uděláš místo na tom svém. 
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PŘEHLED ZÁSAD 

Jedná se o kurz zázraků. A proto je třeba pochopit zákony 

uzdravování, aby bylo možné dosáhnout cíle kurzu. Zopakujme si 

zásady, které jsme probrali, a uspořádejme je tak, aby shrnovaly 

vše, co musí nastat, aby bylo uzdravení možné. Když je totiž 

jednou možné, MUSÍ k němu dojít. Všechny nemoci pocházejí z 

odloučení. když je odloučení popřeno, odchází. Neboť JE pryč, 

jakmile je myšlenka, která ji vyvolala, uzdravena a nahrazena 

zdravým rozumem. Nemoc a hřích jsou vnímány jako důsledek a 

příčina, ve vztahu, který zůstává skrytý před vědomím, aby mohl 

být pečlivě uchráněn před světlem rozumu. 

Vina žádá o trest a její žádosti je vyhověno. Ne v pravdě, ale 

ve světě stínů a iluzí postavených na hříchu.Boží Syn vnímá, co by 

chtěl vidět, protože vnímání JE splněné přání. Vnímání se mění, 

aby zaujalo místo neměnného poznání. přesto je pravda neměnná. 

Nelze ji vnímat, ale pouze poznat. to, co je vnímáno, má mnoho 

podob, ale žádná nemá smysl. Přivedeno k pravdě je její 

nesmyslnost zcela zřejmá. Drženo mimo pravdu, zdá se, že má 

smysl a je skutečné. 

Zákony vnímání jsou protikladné pravdě, a co platí pro 

poznání, neplatí pro nic, co je mimo něj.Bůh však dal světu nemocí 

odpověď, která se vztahuje na VŠECHNY jeho formy. Boží odpověď 

je věčná, i když působí v čase, kde je jí zapotřebí. protože však JE 

od Boha, zákony času její působení neovlivňují. Je v tomto světě, 

ale není jeho součástí. Je totiž skutečná a přebývá tam, kde musí být 

každá skutečnost. Ideje neopouštějí svůj zdroj a své účinky, ale zdají 

se být mimo ně. Ideje jsou z mysli. to, co se promítá ven a zdá se 

být vně mysli, vůbec není vně, ale je to účinek toho, co je uvnitř a 

neopustilo svůj zdroj. 

Boží odpověď leží tam, kde musí být víra v hřích, protože jen 

tam mohou být jeho následky zcela odstraněny, a to bez příčiny. 

Zákony vnímání musí být zvráceny, protože JSOU zvrácením zákonů 

pravdy. zákony pravdy budou navždy pravdivé a nemohou být 

zvráceny; přesto mohou být VIDĚNY jako převrácené. a to musí 

být napraveno tam, kde leží iluze zvrácení. 

Není možné, aby jedna iluze byla méně přístupná pravdě než 

ostatní. Ale JE možné, že některým se přisuzuje větší hodnota, a 
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méně ochotně nabídl pravdě uzdravení a pomoc. Žádná iluze v sobě 

nemá pravdu. Přesto se zdá, že některé jsou pravdivější než jiné, 

ačkoli to zjevně nedává žádný smysl. Jediné, co hierarchie iluzí 

může ukázat, jsou preference, nikoliv skutečnost. Jaký význam má 

preference pro pravdu? Iluze jsou iluze a jsou falešné. Vaše 

preference jim nedávají žádnou realitu. Ani jedna není v žádném 

ohledu pravdivá a všechny se musí stejně snadno podřídit tomu, co 

jim všem dal Bůh jako odpověď. Boží vůle je jediná a každé přání, 

které se zdá být v rozporu s Jeho vůlí, nemá ŽÁDNÝ základ v pravdě. 

Hřích není omyl, protože přesahuje rámec nápravy a stává se 

nemožným. Přesto víra, že je skutečný, způsobila, že se některé 

chyby zdají být navždy minulostí naděje na uzdravení a trvalým 

důvodem pro peklo. Kdyby tomu tak bylo, zda by se proti nebi 

postavil jeho vlastní opak, stejně skutečný jako on. Pak by se Boží 

vůle rozdělila na dvě části a celé stvoření by bylo podřízeno 

zákonům dvou protichůdných sil, až by Bůh ztratil trpělivost, rozdělil 

by svět a odsunul by útok k sobě. tak ztratil rozum, prohlásil by, že 

hřích mu vzal jeho skutečnost a přivedl by konečně jeho lásku na 

paty pomsty. U takového šíleného obrazu lze očekávat šílenou 

obhajobu, která však NEMŮŽE stanovit, že obraz musí být 

pravdivý. 

Nic nedává smysl tam, kde žádný smysl není.A pravda 

nepotřebuje žádnou obranu, aby byla pravdivá. Iluze nemají 

svědky ani účinky. Kdo se na ně dívá, je pouze oklamán. 

Odpuštění je zde jedinou funkcí a slouží k tomu, aby radost, kterou 

tento svět popírá, přineslo každému aspektu Božího Syna tam, kde 

se myslelo, že vládne hřích. Možná nechápete, jakou roli hraje 

odpuštění v ukončení smrti a všech přesvědčení, která povstávají z 

mlhy viny. 

Hříchy jsou přesvědčení, která vnucuješ mezi sebe a svého 

bratra. Omezují vás v čase a místě a dávají vám malý prostor a 

jemu jiný malý prostor.Toto oddělování je ve vašem vnímání 

symbolizováno tělem, které je jasně oddělené a je věcí 

oddělenou.Avšak to, co tento symbol představuje, je pouze vaše 

přání BÝT oddělený a oddělený. Odpuštění odstraňuje to, co stojí 

mezi vaším bratrem a vámi. Je to přání, abyste byli spojeni s ním, a 

NE odděleni. Říkáme tomu "přání", protože stále ještě počítá s 

dalšími možnostmi volby a ještě zcela nedosáhlo mimo svět volby. 
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Přesto je toto přání v souladu se stavem Nebes, a nikoli v rozporu s 

ním 
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Boží vůli. Ačkoli vám zdaleka nedá vaše plné dědictví, odstraňuje 

překážky, které jste postavili mezi Nebe, kde jste, a uznání toho, 

kde a čím jste. Fakta se nemění, přesto je možné je popírat, a tak je 

nepoznat, ačkoli byla známa PŘED tím, než byla popřena. 

Spása, dokonalá a úplná, vyžaduje jen malé přání, aby to, co je 

pravda, bylo pravda; malou ochotu přehlédnout to, co není; malý 

povzdech, který mluví pro nebe jako přednost před tímto světem, 

kterému zdánlivě vládne smrt a opuštěnost. V radostné odpovědi 

ve vás povstane stvoření, aby svět, který vidíte, nahradilo nebe, 

zcela dokonalé a úplné. co je odpuštění než ochota, aby pravda byla 

pravdou? Co může zůstat nezhojeno a zlomeno z Jednoty, která v 

sobě drží všechny věci? Žádný hřích NEEXISTUJE. A každý 

zázrak je možný v okamžiku, kdy Syn Boží vnímá, že jeho přání a 

Vůle Boží jsou Jedno. 

Jaká je Boží vůle? Chce, aby jeho Syn měl všechno, a to 

zaručil, když ho stvořil JAKO všechno. Není možné, aby se něco 

ztratilo, pokud to, co MÁTE, je to, co JSTE. To je ten zázrak, jímž 

se stvoření stalo vaší funkcí a sdílíte ho s Bohem. Není 

pochopitelné bez Něho, a proto nemá v tomto světě žádný smysl. 

Boží Syn zde nežádá příliš mnoho, ale příliš málo. Obětuje 

svou vlastní identitu se vším všudy, aby našel malý vlastní poklad. 

A to nemůže udělat bez pocitu izolace, ztráty a osamění. To je ten 

poklad, který chtěl najít. A mohl by se ho jen bát. Je strach 

pokladem? Může být nejistota tím, co CHCETE? Nebo je to omyl o 

vaší vůli a o tom, co skutečně jste? Zamysleme se nad tím, v čem je 

chyba, abychom ji mohli napravit, ne se jí bránit. 

Hřích je útok víry, který se může promítnout mimo mysl, v 

níž víra vznikla. Zde panuje pevné přesvědčení, že myšlenky 

MOHOU opustit svůj zdroj a stát se skutečnými a smysluplnými. a 

z tohoto omylu vzniká svět hříchu a oběti. Tento svět je pokusem 

dokázat svou nevinu a zároveň si hýčkat útok. Jeho neúspěch 

spočívá v tom, že se STÁLE cítíte vinni, i když nechápete PROČ. 

Následky jsou vnímány jako oddělené od svého zdroje a zdá se, že 

je nemůžete ovlivnit ani jim zabránit. co je takto odděleno, nemůže 

se nikdy spojit. 
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Příčina a následek jsou jedno, nikoli oddělené. Bůh si přeje, abyste 

se naučili to, co vždy platilo: že vás stvořil jako svou součást, a to 

musí být stále pravda, PROTOŽE ideje neopouštějí svůj zdroj. 

Takový je zákon stvoření; že každá myšlenka, kterou mysl počne, 

ale PŘIDÁVÁ ke své hojnosti, NIKDY jí neubírá. to platí jak o tom, 

co se nečinně chce, tak o tom, co se skutečně chce, protože mysl si 

může přát, aby byla klamána, ale nemůže ji přimět, aby byla tím, 

čím není. A věřit, že myšlenky mohou opustit svůj zdroj, znamená 

zvát iluze k tomu, aby byly pravdivé, BEZ ÚSPĚCHU. Nikdy totiž 

nebude možné uspět při pokusu o oklamání Božího Syna. 

Zázrak je možný, když se příčina a následek spojí, nikoliv 

oddělí.Léčení následku bez příčiny může pouze přesunout následky 

do jiných forem.A to NENÍ uvolnění. Boží Syn se nikdy nemohl 

spokojit s něčím menším než s úplným spasením a únikem od 

viny. V opačném případě totiž stále požaduje, aby přinesl nějakou 

oběť, a tím popírá, že mu patří vše, neomezené jakoukoli ztrátou. 

Drobná oběť je ve svých důsledcích stejná jako celá myšlenka oběti. 

Je-li možná ztráta v jakékoli podobě, pak je Boží Syn učiněn 

neúplným a není sám sebou. Zřekl se svého Otce A sebe sama a 

oba učinil svými nepřáteli v nenávisti. 

Iluze slouží účelu, ke kterému byly stvořeny. A od svého 

účelu odvozují jakýkoli smysl, který se jim zdá, že mají. Bůh dal 

všem iluzím, které byly stvořeny, JINÝ účel, který by ospravedlnil 

zázrak, ať už by měl jakoukoli podobu. V každém zázraku spočívá 

veškeré uzdravení, neboť Bůh jim všem dal odpověď jako 

jednomu. A co je pro Něho jedno, musí být stejné. Pokud věříš, že 

to, co je stejné, je odlišné, klameš jen sám sebe. co Bůh nazývá 

jedním, bude navždy jedno, nikoli oddělené. Jeho Království JE 

jednotné; tak bylo stvořeno a takovým bude navždy. 

Zázrak ale volá tvé dávné jméno, které poznáš, protože pravda 

je ve tvé paměti. A k tomuto jménu volá tvůj bratr za své i tvé 

propuštění. Nebesa září nad Synem Božím. Nezapírejte ho, abyste 

byli osvobozeni. Každým okamžikem se Syn Boží znovu rodí, 

dokud se nerozhodne znovu nezemřít. V každém přání ublížit si 

volí smrt, místo toho, co si pro něj přeje jeho Otec, avšak každý 

okamžik mu nabízí život, protože jeho Otec si přeje, aby žil. 

V ukřižování je uloženo vykoupení, neboť uzdravení není třeba. 
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kde není žádná bolest ani utrpení. Odpuštění je odpovědí na 

jakýkoli útok. Tak je útok zbaven svých účinků a na nenávist je 

odpovězeno ve jménu lásky. tobě, kterému bylo dáno zachránit 

Božího Syna před ukřižováním a před peklem a smrtí, všechna 

sláva na věky. Vy totiž máte moc zachránit Božího Syna, protože 

jeho Otec si to přál. a ve vašich rukou leží veškerá spása, aby byla 

nabídnuta i přijata jako jedna. 

Používat moc, kterou vám Bůh dal, tak, jak si přeje, je 

přirozené. Není arogantní být takový, jakého tě stvořil, ani 

využívat to, co ti dal, abys odpověděl na všechny chyby jeho Syna 

a osvobodil ho. JE však arogantní odložit moc, kterou vám dal, a 

zvolit si malé, nesmyslné přání místo toho, co si přeje On. dar, 

který vám Bůh dal, JE neomezený. Neexistuje žádná okolnost, na 

kterou by nedokázal odpovědět, a žádný problém, který by se 

nedal vyřešit v jeho milostivém světle. 

Zůstaňte v pokoji tam, kde vás chce mít Bůh. A buďte 

prostředkem, díky němuž váš bratr nalezne pokoj, v němž se 

naplní vaše přání. Spojme se, abychom přinesli požehnání světu 

hříchu a smrti. Vždyť to, co může zachránit každého z nás, může 

zachránit nás všechny. Mezi Božími syny není rozdílů, Jednota, 

kterou zvláštnost popírá, spasí všechny, neboť to, co je jedno, 

nemůže mít žádnou zvláštnost. A každému z nich patří všechno. 

Žádné přání neleží mezi bratrem a jeho vlastním. dostat od 

jednoho znamená připravit je o všechny. A přece žehnat jen 

jednomu dává požehnání všem jako jednomu. 

Tvé starobylé jméno patří všem, stejně jako jejich jméno patří 

tobě. Volejte jméno svého bratra a Bůh vám odpoví, neboť k němu 

voláte. Mohl by snad odmítnout odpověď, když už VŽDY 

odpověděl všem, kdo k němu volají? Zázrak nemůže způsobit 

vůbec žádnou změnu. MŮŽE však způsobit, že to, co bylo vždy 

pravdou, poznají i ti, kteří to nevědí. A tímto malým darem 

pravdy, ale nechat být sebe sama; Božímu Synovi dovolit být 

sebou samým a celému stvoření osvobodit se, aby vzývalo Boží 

jméno jako jedno. 

 

BEZPROSTŘEDNOST SPASENÍ 

Jediným zbývajícím problémem, který máte, je to, že vidíte 

interval mezi dobou, kdy odpustíte, a získáte výhody důvěry. to ale 
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trochu odděleni. Neboť čas a prostor jsou jedno 
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iluze, která má různé podoby. Pokud se promítla mimo vaši mysl, 

považujete ji za čas, čím blíže je k místu, kde se nachází, tím více 

o ní přemýšlíte v pojmech prostoru. 

Existuje určitá vzdálenost, kterou byste od sebe chtěli udržet, 

a tento prostor vnímáte jako čas, protože stále věříte, že jste jeden 

pro druhého vnější. To znemožňuje důvěru. A nemůžete věřit, že by 

důvěra vyřešila každý problém TEĎ. proto se domníváte, že je 

bezpečnější zůstat trochu opatrní a trochu ostražití vůči zájmům 

vnímaným jako oddělené. Z tohoto vnímání si nedokážete 

představit, že byste získali to, co nabízí odpuštění TEĎ. Interval, 

který podle vás leží mezi udělením a přijetím daru, se zdá být 

intervalem, v němž se obětujete a utrpíte ztrátu. vidíte případnou 

spásu, nikoli okamžité výsledky. 

Spása JE okamžitá. Pokud ji tak nevnímáte, budete se jí bát a 

budete se domnívat, že mezi okamžikem, kdy se stane vaším 

cílem, a okamžikem, kdy se dostaví její účinky, je velké riziko 

ztráty. V této podobě je stále zastřený omyl, který je zdrojem 

strachu. Spása MUSÍ smazat prostor, který mezi vámi stále vidíte, a 

umožní vám okamžitě splynout v jedno. A právě ZDE se obáváte, 

že by spočívala ztráta. Nepřenášejte tento strach na čas, neboť čas 

není nepřítelem, jak ho vnímáte. Čas je stejně neutrální jako tělo, s 

výjimkou toho, za co ho považujete. Pokud byste chtěli, aby mezi 

vámi zůstal ještě malý prostor, chcete, aby se odpuštění na chvíli 

zdrželo. díky tomu se interval mezi časem, kdy se odpuštění 

zadržuje a kdy se dává, zdá být nebezpečný, přičemž hrůza je 

oprávněná. 

Prostor mezi vámi je však zřejmý TEĎ a nelze jej vnímat v 

budoucím čase. Nelze jej přehlédnout jinak než v přítomnosti. 

Budoucí ztráta není vaším strachem. Ale přítomné SPOJENÍ je 

vaším strachem. kdo může cítit opuštěnost jinak než TEĎ? 

Budoucí příčina zatím nemá žádné účinky. A proto musí platit, že 

pokud se bojíte, existuje PŘÍTOMNÁ příčina. A právě TO je to, co 

potřebuje nápravu, nikoliv budoucí stav. 

Plány, které si děláte pro bezpečnost, jsou všechny položeny v 

budoucnosti, kde nemůžete plánovat. Žádný účel tomu zatím nebyl 

dán a to, co se stane, nemá zatím žádnou příčinu. kdo může 

předvídat následky bez příčiny? A kdo by se mohl obávat následků, 

pokud by si nemyslel, že už byly způsobeny a že je vyhodnotil jako 
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katastrofální TEĎ? Víra v hřích vzbuzuje strach a stejně jako jeho 

příčina se dívá dopředu; ohlíží se zpět, ale PŘEHLÍŽÍ. 
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co je tady a teď.Ale jen tady a teď musí být jeho příčina, jestliže 

jeho účinky již byly vyhodnoceny jako strašné. A tím, že to přehlíží, 

je chráněna a držena odděleně od uzdravení. Zázrak je totiž TEĎ. 

Stojí již zde, v přítomné milosti, v jediném časovém intervalu, 

který hřích a strach přehlédly, ale který je vším, co k času patří. 

Působení veškeré nápravy netrvá vůbec dlouho. 

Přesto se může zdát, že PŘIJETÍ cvičení trvá věčnost. Změna 

záměru, kterou Duch svatý přinesl do vašeho vztahu, má v sobě 

všechny účinky, které uvidíte. lze se na ně podívat TEĎ. Proč 

čekat, až se časem rozvinou, a bát se, že nepřijdou, ačkoli už tu 

jsou? Bylo vám řečeno, že vše, co přichází od Boha, přináší dobro. a 

přesto se zdá, jako by tomu tak nebylo. Dobro v podobě katastrofy je 

těžké si předem připsat. Ani v této myšlence není skutečný smysl. 

Proč by se mělo dobro zjevovat v podobě zla? A není to klam, 

když se tak děje? Jeho příčina je zde, pokud se vůbec 

objevuje.Proč tedy nejsou zjevné jeho účinky? Proč v 

budoucnosti? A vy se snažíte spokojit s povzdechem a 

"rozumováním", kterému nyní nerozumíte, ale jednou mu 

porozumíte. a pak bude jeho smysl jasný. to není rozum, neboť je 

nespravedlivý a jasně naznačuje trest, dokud nenastane čas 

osvobození. Vzhledem ke změně záměru k dobrému není důvod, 

aby interval, v němž dojde ke katastrofě, byl jednou vnímán jako 

"dobrý", ale nyní v podobě bolesti. To je oběť TEĎ, která by 

nemohla být cenou, kterou Duch svatý žádá za to, co dal vůbec bez 

ceny. 

Tato iluze má však příčinu, která, ačkoli není pravdivá, musí 

být již ve vaší mysli. A tato iluze je pouze jedním z důsledků, které 

vyvolává, a jednou z forem, v nichž je vnímán její výsledek. Tento 

časový interval, kdy je odplata vnímána jako forma, v níž se 

"dobro" objevuje, je jen jedním aspektem malého prostoru, který 

leží mezi vámi, dosud neodpuštěným. 

Nespokojte se s budoucím štěstím. Nemá žádný význam a 

NENÍ vaší spravedlivou odměnou. Neboť máte důvod ke svobodě 

TEĎ.Co vám přinese svoboda v podobě vězně? Proč by se mělo 

vysvobození maskovat jako smrt? Odklad je nesmyslný a 

"uvažování", které by tvrdilo, že účinky současné příčiny musí být 

odloženy do budoucna, je jen popřením skutečnosti, že následek a 

příčina 
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se musí spojit v jeden celek. Nedívejte se na čas, ale na malý 

prostor mezi vámi, od kterého se musíte osvobodit. A nedovolte, 

aby byl převlečen za čas, a tak zachován, protože jeho podoba je 

změněna, a to, co JE, nelze poznat. záměr Ducha svatého TEĎ je 

váš. Nemělo by být Jeho štěstí i tvé? 

 
NEBOŤ PŘIŠLI 

Pomysli, jak svatý musíš být ty, od něhož Hlas pro Boha láskyplně 

volá tvého bratra, abys v něm probudil Hlas, který odpovídá na tvé 

volání! A pomyslete, jak svatý musí být on, když v něm spí vaše 

vlastní spása, s jeho svobodou spojená! Ať už si přeješ, aby byl 

odsouzen jakkoli, Bůh je v něm. a nikdy nepoznáš, že je i v tobě, 

dokud útočíš na Jeho vyvolený domov a bojuješ s Jeho vojskem. 

Vnímejte ho jemně. Pohlédněte s láskou na toho, kdo v sobě nosí 

Krista, abyste mohli spatřit Jeho slávu a radovat se, že nebe není 

od vás odděleno. 

Je příliš mnoho žádat trochu důvěry k tomu, kdo vám nese 

Krista, aby vám byly odpuštěny všechny hříchy a abyste zůstali 

bez jediného, který stále chováte? Nezapomeň, že stín držený mezi 

tvým bratrem a tebou zastírá Kristovu tvář a Boží památku. A 

vyměnil bys je za dávnou nenávist? Země, na níž stojíš, je svatou 

půdou díky Těm, kteří ji, stojící tam s tebou, požehnali Svou 

nevinností a pokojem. 

Krev nenávisti mizí, aby se tráva znovu zazelenala a květy 

byly bílé a třpytivé v letním slunci. To, co bylo místem smrti, se 

nyní stalo živým chrámem ve světě světla. Díky nim. To Jejich 

přítomnost znovu pozvedla svatost, aby zaujala své starobylé místo 

na starobylém trůnu. Díky Nim vyrostly zázraky jako tráva a květy 

na neúrodné půdě, kterou nenávist spálila a zpustošila. To, co 

nenávist způsobila, Oni zrušili. A nyní stojíte na zemi tak svaté, že 

se k ní nebesa sklánějí, aby se s ní spojila a připodobnila ji sobě 

samé. stín dávné nenávisti zmizel a veškerá zhouba a chřadnutí 

navždy zmizely ze země, kam Oni přišli. 

Co je pro Něj sto nebo tisíc let, nebo desetitisíce? Když 

přijdou, naplní se smysl času.Co nikdy nebylo, přejde v nicotu, 

když přijdou. Co nenávist 
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je odevzdáno lásce a svoboda rozzáří každou živou bytost a vynese 

ji do nebe, kde se světla stávají stále jasnějšími, jak se každý z nich 

vrací domů. Neúplné se stává opět úplným a nebeská radost se 

zvětšuje, protože to, co mu patří, mu bylo navráceno. Zakrvácená 

země je očištěna a šílenci odložili své roucho šílenství, aby se k 

Nim připojili na zemi, na níž stojíte. 

Nebe je vděčné za tento dar, který byl tak dlouho zadržován. 

Neboť přišli shromáždit své vlastní. To, co bylo zamčeno, je 

otevřeno; to, co bylo drženo stranou od světla, je vydáno, aby na to 

mohlo zazářit světlo a aby mezi světlem nebes a světem nezůstal 

žádný prostor ani vzdálenost. 

Nejsvětější ze všech míst na zemi je místo, kde se dávná 

nenávist stala současnou láskou. A oni rychle přicházejí do živého 

chrámu, kde je pro ně zřízen domov.V nebi není svatějšího místa. 

A Oni přišli přebývat do chrámu, který jim byl nabídnut, aby byl 

místem jejich i vašeho odpočinku. to, co nenávist uvolnila lásce, se 

stává nejjasnějším světlem v nebeské záři. A všechna světla v Nebi 

jasnější rostou, z vděčnosti za to, co bylo obnoveno. 

Kolem vás se láskyplně vznášejí andělé, aby odháněli všechny 

zatemněné myšlenky hříchu a udržovali světlo tam, kam vstoupilo. 

Tvé stopy rozjasňují svět, neboť kam kráčíš, tam tě ochotně 

provází odpuštění. Nikdo na zemi nepoděkuje jinak než tomu, kdo 

mu vrátil domov a ochránil ho před krutou zimou a mrazem. A má 

Pán nebes a jeho Syn dávat méně z vděčnosti za tolik a tolik? 

Nyní je chrám živého Boha znovu postaven jako hostitel 

tomu, kterým byl stvořen.Tam, kde přebývá on, přebývá s ním i 

jeho Syn, nikdy oddělený. A děkují, že jsou konečně vítáni. Tam, 

kde stával kříž, stojí nyní vzkříšený Kristus a před Jeho očima se 

hojí dávné jizvy. Prastarý zázrak přišel požehnat a nahradit 

prastaré nepřátelství, které přišlo zabít. V něžné vděčnosti se Bůh 

Otec a Syn vracejí k tomu, co jim patří a co bude navždy. Nyní je 

záměr Ducha Svatého splněn. Neboť přišli! Neboť konečně přišli! 
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ZBÝVAJÍCÍ ÚKOL 

Co je tedy třeba ještě udělat, abyste si uvědomili Jejich 

přítomnost? Pouze to, že máte rozdílný názor na to, kdy je útok 

oprávněný a kdy je podle vás nespravedlivý a nemá být povolen. 

Když to vnímáte jako nespravedlivé, myslíte si, že reakce hněvu je 

nyní spravedlivá. A tak vnímáte to, co je stejné, jako odlišné. 

Zmatek se neomezuje. Pokud se vůbec vyskytne, bude totální. a jeho 

přítomnost, ať už v jakékoli podobě, zakryje Jejich přítomnost. jsou 

poznány s jasností, nebo vůbec. Zmatené vnímání bude poznání 

blokovat. Nejde o velikost zmatku ani o to, jak moc překáží. Jeho 

prostá přítomnost zavírá dveře k Jejím a udržuje je tam neznámé. 

Co to znamená, když vnímáte útok v určitých formách jako 

nespravedlivý vůči vám? Znamená to, že musí existovat určité 

formy, ve kterých ho považujete za FÉROVÝ. Protože jak jinak by 

bylo možné některé hodnotit jako nespravedlivé? Některým tedy 

dáváte smysl a vnímáte je jako smysluplné. A jen některé jsou 

vnímány jako nesmyslné. A tím se popírá skutečnost, že 

VŠECHNO je nesmyslné; stejně tak je bez příčiny a následku a 

nemůže mít žádné účinky. Jejich Přítomnost je zastřena jakýmkoli 

závojem, který stojí mezi Jejich zářivou nevinností a vaším 

vědomím, že je vám vlastní a ROVNĚ patří všem živým tvorům 

spolu s vámi. Bůh neomezuje. A to, co je omezeno, NEMŮŽE být 

Nebem. Takže to MUSÍ být peklo. 

Nespravedlnost a útok jsou JEDEN omyl, tak pevně spojený, 

že tam, kde je vnímán jeden, musí být vidět i druhý. Nemůžete 

BÝT nespravedlivě potrestáni. Přesvědčení, že jste, je jen jinou 

formou představy, že vás někdo, nikoli vy sami, připravil o 

majetek. Projekce příčiny oběti je základem všeho, co je vnímáno 

jako nespravedlivé, a ne jako vaše spravedlivé zásluhy. Jste to však 

VY, kdo to po sobě žádá, a to v hluboké nespravedlnosti vůči Synu 

Božímu. nemáte jiného nepřítele než sebe a jste mu vskutku 

nepřítelem, protože ho neznáte JAKO sebe. Co může být 

nespravedlivějšího než to, aby mu bylo upíráno to, čím JE, aby mu 

bylo upíráno právo být sám sebou a abyste po něm žádali, aby 

obětoval Lásku svého Otce a vaši, protože mu to nepřísluší? 

Vyvarujte se pokušení vnímat, že se s vámi zachází 

nespravedlivě. V tomto pohledu se snažíte najít nevinu, která není 

jejich, ale pouze vaše, a to za cenu viny někoho jiného. Může být 
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nevinnost, o kterou se váš útok na něj pokouší? Není to odplata za 

váš vlastní útok na Božího Syna, o který usilujete? Není 

bezpečnější věřit, že jste v tom nevinně a navzdory své nevině jste 

obětí? Ať už se hra na vinu hraje jakýmkoli způsobem, MUSÍ dojít 

ke ztrátě. Někdo musí ztratit svou nevinnost, aby mu ji někdo jiný 

mohl vzít a učinit ji svou vlastní. 

Myslíš si, že tvůj bratr je k tobě nespravedlivý, protože si 

myslíš, že jeden musí být nespravedlivý, aby ten druhý byl 

nevinný. A v této hře vnímáte jediný účel celého vašeho vztahu. A 

ten se snažíte přidat k účelu, který je mu dán. účelem Ducha 

Svatého je dát poznat přítomnost vašich svatých Hostů. A k 

tomuto účelu NELZE nic přidat, neboť svět je bezúčelný, kromě 

tohoto. přidávat nebo ubírat z tohoto JEDINÉHO účelu znamená 

pouze ubírat veškerý účel světu i sobě. A každou nespravedlnost, 

kterou na tebe svět zdánlivě klade, jsi na NĚJ naložil TY tím, že jsi 

ho učinil bezúčelným, bez funkce, kterou vidí Duch Svatý. A 

prostá spravedlnost tak byla odepřena každému živému tvoru na 

zemi. 

Co tato nespravedlnost dělá s vámi, kteří nespravedlivě soudí 

a kteří vidíte, jak jste soudili, nedokážete spočítat.Svět se stmívá a 

stává se hrozivým, a ani stopa po vší šťastné jiskře, kterou přinesla 

spása, aby vám osvětlila cestu. A tak se vidíte zbaveni světla, 

opuštěni v temnotě, nespravedlivě ponecháni bez cíle v marném 

světě. Svět je spravedlivý, protože Duch svatý přivedl 

nespravedlnost ke světlu v nitru a tam byla veškerá nespravedlnost 

vyřešena a nahrazena spravedlností a láskou. Pokud někde vnímáte 

nespravedlnost, stačí říci: 

"Tím popírám přítomnost Otce a Syna. A raději bych o 

nich věděl, než abych viděl nespravedlnost, kterou jejich 

přítomnost odstiňuje." 
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Tělo a sen 

 
Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, je pokusem o 

kompromis, který by 

KOMBINUJTE útok a nevinnost. Kdo dokáže spojit zcela 

neslučitelné a vytvořit jednotu z toho, co se nikdy nemůže spojit? 

Kráčej po mírné cestě a nebudeš se bát zla ani stínů v noci. Na svou 

cestu však neumisťuj žádné symboly hrůzy, jinak si upleteš 

trnovou korunu, z níž tvůj bratr ani ty sám neunikneš. Nemůžeš se 

ukřižovat sám. A pokud se s tebou zachází nespravedlivě, musí trpět 

nespravedlností, kterou vidíš ty. nemůžeš se obětovat sám. Oběť je 

totiž totální. Kdyby k ní vůbec mohlo dojít, zahrnovala by celé Boží 

stvoření a Otce s obětí jeho milovaného Syna. 

Ve tvém ZPROŠTĚNÍ od oběti se projevuje a ukazuje se, že je 

jeho vlastní. Každou bolest, kterou trpíte, však považujete za 

důkaz, že on je vinen útokem. Tak byste ze sebe udělali znamení, 

že ztratil svou nevinnost a stačí mu jen pohled na vás, aby si 

uvědomil, že byl odsouzen. A to, co pro tebe bylo nespravedlivé, 

přijde spravedlivě k němu. nespravedlivá odplata, kterou nyní 

trpíš, patří jemu, a až na něm spočine, jsi TY osvobozen. Nepřej si, 

aby ses stal živým symbolem jeho viny, neboť smrti, kterou jsi mu 

způsobil, neunikneš. V jeho NEVINNOSTI však najdeš svou 

vlastní. 

 

OBRAZ UKŘIŽOVÁNÍ 
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Kdykoli souhlasíte s tím, abyste trpěli bolestí, byli zbaveni majetku, 

bylo s vámi nespravedlivě zacházeno. 
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nebo v nouzi, ale obviňuješ svého bratra z útoku na Božího 

Syna.Držíš mu před očima obraz svého ukřižování, aby viděl, že jeho 

hříchy jsou zapsány v nebi ve tvé krvi a smrti, a jdeš před ním, 

zavíráš bránu a zatracuješ ho do pekla.Ale to je zapsáno v pekle, a 

ne v nebi, kde jsi mimo útok, a dokazuješ jeho NEVINNOST. 

Obraz sebe sama, který mu nabízíš, ukazuješ SÁM a dáváš mu 

veškerou svou víru. Duch svatý ti nabízí, abys mu dal obraz sebe 

sama, v němž není žádná bolest a už vůbec žádná výčitka. A to, co 

bylo mučedníkem jeho viny, se stává dokonalým svědectvím jeho 

neviny. 

Síla svědectví je neuvěřitelná, protože za sebou nese 

přesvědčení. Svědek je uvěřitelný, protože ukazuje dál než na sebe 

sama a na to, co představuje. Nemocný a trpící TY ale představuje 

vinu tvého bratra; svědek, kterého posíláš, aby nezapomněl na 

zranění, které způsobil, a od něhož, jak přísaháš, nikdy neunikne. 

tento nemocný a žalostný obraz TY přijímáš, jen když může sloužit 

k jeho potrestání. nemocní jsou nemilosrdní ke každému a v 

nákaze se snaží zabíjet. Smrt se jim zdá snadnou cenou, když 

mohou říci: "Hle, bratře, tvou rukou umírám." A tak se jim zdá, že 

je to snadná cena. Vždyť nemoc je svědkem jeho viny a smrt by 

dokázala, že jeho chyby musí být hříchy. 

Nemoc je jen "malá" smrt, forma pomsty, která ještě není úplná. 

Přesto s jistotou vypovídá o tom, co představuje. Na bezútěšný a 

hořký obraz, který jsi poslal svému bratrovi, jsi pohlédl se 

zármutkem. A všemu, co mu ukázal, jsi uvěřil, protože to svědčilo 

o jeho vině, kterou jsi vnímal a miloval. Nyní Duch svatý do 

rukou, které učinil jemnými svým dotykem, vkládá obraz jiného 

tebe. Je to ještě obraz těla, neboť to, co jsi SKUTEČNĚ, nelze vidět 

ani zobrazit, avšak toto nebylo použito za účelem útoku, a proto 

vůbec nikdy netrpělo bolestí. Svědčí o věčné pravdě, že ti nemůže 

BÝT ublíženo, a ukazuje mimo sebe na tvou i jeho nevinnost. 

Ukaž to svému bratru, který uvidí, že každá jizva je zahojena a 

každá slza je setřena smíchem a láskou. A on se tam podívá na své 

odpuštění a uzdravenýma očima se podívá dál, k nevinnosti, kterou 

v tobě spatří. Zde je důkaz, že nikdy nezhřešil; že nic z toho, co 

mu jeho šílenství přikázalo, nikdy neudělal a nikdy to nemělo 

žádné následky. Že žádnou výčitku 
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kladen na jeho srdce, nikdy nebyl oprávněný a žádný útok se ho 

nemůže dotknout jedovatým a neúprosným ostnem strachu. 

Osvědčte jeho nevinu a NE jeho vinu. VAŠE uzdravení je jeho 

útěchou a zdravím, protože dokazuje, že iluze nejsou pravdivé. 

Motivací tohoto světa není vůle k životu, ale přání smrti. Jeho 

jediným účelem je prokázat skutečnou vinu. Žádná světská 

myšlenka, čin nebo pocit nemá jinou motivaci než tuto. to jsou 

svědkové, kteří jsou povoláni, aby jim bylo věřeno, a dodávají 

přesvědčivost systému, za který mluví a který zastupují. A každý z 

nich má mnoho hlasů, které mluví k tvému bratrovi i k tobě 

různými jazyky. A přesto je pro oba poselství stejné. Zdobení těla 

se snaží ukázat, jak krásní jsou svědkové viny. Starost o tělo 

ukazuje, jak křehký a zranitelný je tvůj život; jak snadno se zničí 

to, co miluješ. Deprese vypovídá o smrti a marnosti skutečné 

starosti o cokoli vůbec. nejsilnějším svědectvím o marnosti, které 

posiluje všechna ostatní a pomáhá jim vykreslit obraz, v němž je 

hřích ospravedlněn, je nemoc v jakékoli podobě. 

Nemocní mají důvod pro každou ze svých nepřirozených 

tužeb a podivných potřeb. Vždyť kdo by mohl žít život tak brzy 

zkrácený a nevážit si pomíjivých radostí? Jaká potěšení mohou být 

trvalá? Nemají snad křehcí lidé právo věřit, že každý ukradený 

kousek rozkoše je spravedlivou odměnou za jejich malý život? Smrt 

zaplatí za všechny, ať už si jejich požitků užívají, nebo ne. konec 

života musí přijít, ať už ho strávíme jakkoli. A tak si užívejte 

potěšení z toho, co rychle pomíjí a je pomíjivé. 

To nejsou hříchy, ale svědectví o podivné víře, že hřích a smrt 

jsou skutečné a že nevinnost i hřích skončí stejně v záhrobí. Kdyby 

to byla pravda, byl by důvod zůstat spokojeně hledat pomíjivé radosti 

a hýčkat si drobné potěšení, kde se dá. v tomto obraze však tělo není 

vnímáno jako neutrální a bez cíle, který je mu vlastní. Stává se totiž 

symbolem výčitek, znamením viny, jejíž důsledky jsou stále vidět, 

takže příčinu nelze nikdy popřít. 

Vaším úkolem je ukázat bratrovi, že hřích nemůže mít žádnou 

příčinu. Jak marné musí být vidět v sobě obraz důkazu, že to, co je 

tvou funkcí, nikdy nemůže být! Obraz Ducha svatého nemění tělo 

v něco, čím není. Pouze z něj odnímá všechna znamení. 
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obviňování a obviňování. Je zobrazena bez účelu, není viděna ani 

jako nemocná, ani jako zdravá, ani jako špatná, ani jako dobrá. 

Nenabízejí se žádné důvody, aby mohla být vůbec nějak 

posuzována. Nemá život, ale není ani mrtvá. Stojí mimo jakoukoli 

zkušenost strachu nebo lásky. Zatím totiž ještě o ničem nesvědčí, 

jeho účel je otevřený a mysl se opět stává svobodnou, aby si mohla 

vybrat, co je PRO. Nyní není odsouzena, ale čeká na účel, který jí 

bude dán, aby mohla plnit funkci, kterou dostane. 

V tomto prázdném prostoru, z něhož byl odstraněn cíl hříchu, 

je nebe volné, aby se na něj vzpomínalo. Zde může nastat jeho mír a 

místo smrti nastoupit dokonalé uzdravení. tělo se může stát 

znamením života, příslibem vykoupení a závanem nesmrtelnosti 

pro ty, kterým se příčilo vdechovat páchnoucí pach smrti. Ať je 

jeho cílem uzdravení. pak bude vysílat poselství, které obdrželo, a 

svým zdravím a krásou hlásat pravdu a hodnotu, kterou 

představuje. Ať získá moc představovat nekonečný život, navždy 

nenapadnutelný. A svému bratru ať předá poselství: "Hle, bratře, z 

tvé ruky žiji." Ať je to poselství, které se mu dostane do rukou. 

Jednoduchý způsob, jak toho dosáhnout, je pouze tento: 

nechat tělo, aby nemělo žádný účel z minulosti, když jste si byli 

jisti, že jeho účelem je podporovat vinu. Na tom trvá váš zmrzačený 

obraz, který je trvalým znamením toho, co představuje. To 

neponechává žádný prostor, v němž by mu mohl být dán jiný 

pohled, jiný účel. vy NEznáte jeho účel. Dali jste pouze ILUZE 

účelu věci, kterou jste vytvořili, abyste před sebou skryli svou 

funkci. Tato věc bez účelu nemůže skrýt funkci, kterou jí dal Duch 

svatý. Nechť se tedy její účel i vaše funkce konečně smíří a jsou 

vnímány jako jedno. 

 

STRACH Z UZDRAVENÍ 

Je léčení děsivé? Pro mnohé ano. Obvinění je totiž překážkou 

lásky a poškozená těla jsou žalobci. Stojí pevně v cestě důvěře a 

pokoji a hlásají, že křehcí nemohou mít důvěru a že poškození 

nemají důvod k pokoji. kdo byl zraněn svým bratrem, a přesto by 

ho mohl milovat a důvěřovat mu? Zaútočil a zaútočí znovu. 

Nechraň ho, protože tvé poškozené tělo ukazuje, že je třeba se před 

ním chránit. odpustit může být aktem lásky, 
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ale ne tak, jak by mu náleželo. Může být litován pro svou vinu, ale 

ne zproštěn viny. A pokud mu jeho prohřešky odpustíte, jen mu 

tím přidáte vinu, kterou si skutečně zasloužil. 

Nevyléčený NEMŮŽE odpustit. Oni jsou totiž svědky toho, že 

odpuštění je nespravedlivé. Ponechali by si následky viny, kterou 

přehlížejí." Nikdo však nemůže odpustit hřích, o němž se domnívá, 

že je skutečný. A co má následky, MUSÍ být skutečné, protože to, 

co způsobilo, je vidět. Odpuštění není lítost, která se ale snaží 

odpustit to, o čem ví, že je pravdivé. Dobro nelze oplácet zlem, 

neboť odpuštění nejprve nekonstatuje hřích a POTÉ jej odpouští. 

kdo může říci a myslet to vážně: "Můj bratře, ublížil jsi mi, a 

přesto, protože jsem lepší z těch dvou, ti své zranění odpouštím." 

Jeho odpuštění a tvoje zranění nemohou existovat společně. Jedno 

popírá druhé a MUSÍ ho učinit falešným. 

Být svědkem hříchu, a přesto ho odpustit, je paradox, který 

rozum nedokáže pochopit. Tvrdí totiž, že to, co vám bylo 

způsobeno, si nezaslouží odpuštění. A tím, že ji udělíš, udělíš 

svému bratrovi milost, ale ponecháš si důkaz, že není skutečně 

nevinný. Nemocní zůstávají žalobci. Nemohou odpustit svým 

bratrům a také sami sobě. Nikdo, v kom vládne pravé odpuštění, 

totiž nemůže trpět. Nedrží důkaz hříchu před očima svého bratra. 

A tak jej musel přehlédnout a odstranit ze svého. Odpuštění 

nemůže být pro jednoho a pro druhého ne. Kdo odpouští, JE 

uzdraven. A v jeho uzdravení spočívá důkaz, že skutečně odpustil 

a nezachovává žádnou stopu odsouzení, kterou by ještě choval 

vůči sobě nebo někomu živému. 

Odpuštění není skutečné, pokud nepřináší uzdravení vašemu 

bratrovi A vám samotným.Musíte potvrdit, že jeho hříchy na vás 

neměly žádný vliv, abyste dokázali, že nebyly skutečné. Jak jinak 

by mohl být bez viny? A jak by mohla být ospravedlněna jeho 

nevina, pokud by jeho hříchy neměly žádný účinek, který by 

odůvodňoval vinu? Hříchy jsou mimo odpuštění právě proto, že by s 

sebou nesly účinky, které nelze odčinit a zcela přehlédnout. V 

jejich zrušení spočívá důkaz, že byly pouhými omyly. Uzdrav se, 

abys byl odpouštějící a nabízel spásu svému bratru i sobě. zlomené 

tělo ukazuje, že mysl nebyla uzdravena. Zázrak uzdravení 

dokazuje, že odloučení je bez účinku. co bys mu chtěl dokázat, 

tomu uvěříš. síla svědectví VYCHÁZÍ z tvé víry. A všechno, co 
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myslí, ale svědčí o tom, co ho učíte. 

Tvé tělo může být prostředkem k tomu, aby tě naučilo, že 

kvůli němu nikdy netrpělo bolestí.A svým uzdravením mu může 

vydat němé svědectví o své nevině. Právě toto svědectví může 

promlouvat silou větší než tisíce jazyků. Neboť zde je mu 

DŮKAZOVÁNO jeho odpuštění. zázrak mu nemůže nabídnout nic 

menšího, než dal tobě. Stejně tak tvé uzdravení ukazuje, že tvá 

mysl je uzdravena a odpustila mu to, co neudělal. A tak je 

přesvědčen, že jeho nevinnost nebyla nikdy ztracena, a uzdraven 

spolu s vámi. 

Takto zázrak ruší vše, co svět potvrzuje, že nemůže být nikdy 

zrušeno. A beznaděj a smrt musí zmizet před dávným voláním 

života. Toto volání má moc daleko přesahující slabé a ubohé 

volání smrti a viny. prastaré volání Otce k jeho Synu a Syna k jeho 

vlastním bude ještě poslední polnicí, kterou svět kdy uslyší. Bratře, 

smrt NEEXISTUJE. a to se dozvíš, když chceš svému bratrovi jen 

ukázat, že jsi mu neublížil. On si myslí, že má na rukou tvou krev, 

a tak stojí odsouzen. tobě je však dáno, abys mu svým uzdravením 

ukázal, že jeho vina je jen látkou nesmyslného snu. 

Jak spravedlivé jsou zázraky! Vždyť tvému bratrovi i tobě 

udělují stejný dar úplného osvobození od viny.Tvé uzdravení ho 

ušetří bolesti stejně jako tebe a ty jsi uzdraven, protože jsi mu přál 

dobro. To je zákon, kterým se zázrak řídí; že uzdravení nevidí 

vůbec žádnou zvláštnost. Nepřichází ze soucitu, ale z lásky. A láska 

by dokázala, že všechno utrpení je jen marná představa, pošetilé přání 

bez účinků. tvé zdraví je výsledkem tvé touhy vidět svého bratra 

bez krve na rukou a bez viny na srdci, které by bylo zatíženo 

důkazem hříchu. A to, co si přeješ, ti JE dáno vidět. 

"Cena" za váš klid je jeho. Tuto "cenu" si Duch svatý a svět 

vykládají odlišně. svět ji vnímá jako konstatování "skutečnosti", že 

vaše spása je OBĚŤ jeho. Duch svatý VÍ, že vaše uzdravení je 

svědectvím o něm a vůbec nemůže být mimo něj. Dokud on 

souhlasí s tím, že bude trpět, vy budete neuzdraveni. vy mu však 

můžete ukázat, že jeho utrpení je bezúčelné a zcela bez příčiny. 

Ukažte mu své uzdravení a on už nebude souhlasit s tím, aby trpěl. 

Vždyť jeho nevinnost byla potvrzena v tvých i jeho očích. a smích 

nahradí tvé vzdechy, protože Boží Syn 
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si uvědomil, že JE Boží Syn. 

Kdo se tedy bojí uzdravení? Pouze ti, pro které oběť a bolest 

jejich bratra představuje jejich vlastní klid. Jejich bezmocnost a 

slabost představují důvody, na jejichž základě Ospravedlňují jeho 

bolest. Neustálé bodnutí viny, kterým trpí, slouží k tomu, aby 

dokázali, že on je otrokem, ale oni jsou svobodní. neustálá bolest, 

kterou trpí, ukazuje, že oni jsou svobodní PROTO, že ho drží 

spoutaného. a nemoc je žádoucí, aby se zabránilo změně 

rovnováhy v oběti. Jak by se mohl Duch svatý nechat odradit na 

okamžik, ba co víc, argumentovat takovouto nemocí? A je třeba, 

aby se vaše uzdravení zdrželo, protože se pozastavujete nad 

nasloucháním šílenství? 

Uvažujte o tom, jak se toto vnímání sebe sama musí 

rozšiřovat, a nepřehlédněte, že každá myšlenka se rozšiřuje, 

protože to je její účel, protože je tím, čím skutečně JE. Z představy 

sebe sama jako dvou vyplývá nutný pohled na rozdělení funkcí 

mezi ně. A to, co bys chtěl opravit, je jen polovina chyby, která je 

podle tebe celá. Hříchy tvého bratra se stávají ústředním cílem 

nápravy, aby tvé chyby a jeho vlastní nebyly vnímány jako jedno. tvé 

jsou chyby, ale jeho jsou hříchy, a ne stejné jako tvé. Jeho si 

zaslouží trest, zatímco ty vaše by měly být v rámci spravedlnosti 

přehlédnuty. 

V tomto výkladu nápravy své vlastní chyby ani 

neuvidíte.Pozornost nápravy se soustředí mimo vás, na toho, kdo 

nemůže být vaší součástí, dokud toto vnímání trvá.Co je 

odsouzeno, nemůže být nikdy vráceno svému žalobci, který to 

nenáviděl a nenávidí to stále. To je váš bratr, ohnisko vaší 

nenávisti, nehodný být vaší součástí, a tedy mimo vás; druhá 

polovina, která je popírána. A pouze to, co zůstalo bez jeho 

přítomnosti, je vnímáno jako vaše celé. této zbývající polovině musí 

Duch svatý představovat druhou polovinu, dokud nepoznáte, že to 

JE ta druhá polovina. A to dělá tak, že oběma z vás dává funkci, 

která je jedna, ne rozdílná. 

Korekce je funkce daná OBĚMA, ale ani jedna z nich není 

samostatná. A když je naplněna jako SDÍLENÁ, MUSÍ napravovat 

chyby u obou. Nemůže nechat chyby v jednom nezhojené a 

druhého osvobodit. to je rozdělený účel, který nemůže být sdílený, 

a proto to nemůže být funkce, kterou Duch svatý považuje za svou. 
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A můžete si být jisti, že nebude plnit funkci, kterou nemůže 

pochopit a uznat za svou. Jedině tak totiž může zachovat tvou 
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zachovány neporušené, přestože máte odlišné názory na to, jaká je 

vaše funkce. Pokud by zachoval rozdělenou funkci, byli byste 

vskutku ztraceni. Jeho neschopnost vidět svůj cíl rozdělený a 

odlišný pro každého z vás zachovává vaše Já před tím, aby si 

uvědomilo jinou funkci než svou vlastní.A tak je vám oběma dáno 

uzdravení. 

Nápravu je třeba přenechat tomu, kdo ví, že náprava a 

odpuštění jsou totéž. S poloviční myslí tomu nerozumíme. 

Nápravu tedy přenechejte Mysli, která JE jednotná, funguje jako 

jeden celek, protože není rozpolcená v záměru a pojímá jedinou 

funkci jako svou JEDINOU. Zde je daná funkce pojímána jako Její 

vlastní, a ne odděleně od té, kterou si Její Dárce ponechává, 

PROTOŽE byla sdílena. V Jeho přijetí této funkce spočívá 

prostředek, jímž je vaše mysl sjednocena. Jeho jediný záměr 

sjednocuje vaše poloviny, které vnímáte jako oddělené. A každá z 

nich odpouští té druhé, aby mohla přijmout svou druhou polovinu 

jako svou součást. 

 
SYMBOL NEMOŽNÉHO 

Moc nemůže odporovat. Odpor by ji totiž oslabil a oslabená moc je 

ideovým rozporem. Slabá síla nemá smysl a moc použitá k 

oslabení je použita k omezení. A proto musí být omezená a slabá, 

protože to je její účel. Síla je bez odporu, aby byla sama sebou. 

Žádná slabost do ní nemůže zasáhnout, aniž by ji změnila v něco, 

čím není. Oslabovat znamená omezovat a vnucovat protiklad, 

který odporuje konceptu, na nějž útočí. A tím připojuje k ideji 

něco, čím není, a činí ji nesrozumitelnou. Kdo může rozumět 

dvojímu pojmu, jako je "oslabená-moc" nebo jako "nenávistná-

láska"? 

Rozhodli jste se, že váš bratr je symbolem "nenávistné lásky", 

"oslabené síly" a především "živé smrti".A tak pro vás nemá žádný 

význam, protože je symbolem toho, co nemá smysl. Představuje 

dvojí myšlení, kde polovina je zrušena zbývající polovinou. Avšak 

i ta je rychle popřena tou polovinou, kterou zrušila, a tak obě 

zmizí. A nyní znamená nic. Symboly, které ale představují 

myšlenky, jež nemohou být, musí znamenat prázdný prostor a 

nicotu. Nicota a prázdný prostor však NEMOHOU být rušeny. Co 

MŮŽE rušit uvědomování si skutečnosti, je přesvědčení, že něco 
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Obraz tvého bratra, který vidíš, nic neznamená.Není v něm 

nic, co bys mohl napadat nebo popírat, co bys mohl milovat nebo 

nenávidět, co bys mohl obdařit mocí nebo co bys mohl považovat 

za slabé.Obraz byl zcela zrušen, protože symbolizoval rozpor, který 

zrušil MYŠLENKU, kterou představuje.A tak obraz nemá vůbec 

žádnou příčinu.Kdo může vnímat účinek bez příčiny? Co jiného 

může být bezpříčinné než nicota? Obraz tvého bratra, který vidíš, 

je zcela nepřítomný a nikdy nebyl. Nechť je tedy prázdný prostor, 

který zabírá, UZNÁVÁN jako prázdný a čas věnovaný jeho vidění 

je vnímán jako nečinně strávený, čas neobsazený. 

Prázdný prostor, který není vnímán jako zaplněný, nevyužitý 

časový úsek, který není vnímán jako strávený a plně obsazený, se 

stává tichým pozváním pravdy, aby vstoupila a zabydlela se. Nelze 

provést žádnou přípravu, která by zvýšila skutečnou přitažlivost 

pozvání. Neboť to, co necháte jako volné, Bůh zaplní, a kde je On, 

tam MUSÍ pravda zůstat. Neoslabená síla, která nemá žádný 

protiklad, je to, co stvoření JE. Pro to NEEXISTUJÍ žádné 

symboly. Nic neukazuje mimo pravdu, neboť co může znamenat 

víc než všechno? Přesto pravé zrušení musí být laskavé. A tak 

první náhradou za tvůj obraz je jiný obraz, jiného druhu. 

Stejně jako nicotu nelze zobrazit, neexistuje ani symbol pro 

totalitu. Skutečnost je nakonec poznatelná bez formy, 

nezobrazitelná a neviditelná. Odpuštění ještě není síla známá jako 

zcela bez hranic. přesto neklade žádné hranice, které jste se rozhodli 

stanovit. Odpuštění je prostředkem, jímž je pravda dočasně 

reprezentována. Umožňuje Duchu svatému, aby umožnil výměnu 

obrazů až do doby, kdy pomůcky ztratí smysl a učení skončí. 

Žádná učební pomůcka nemá využití, které by přesahovalo cíl 

učení. Když je jejího cíle dosaženo, je nefunkční. Přesto má v 

mezidobí učení využití, kterého se nyní bojíte, ale přesto si ho 

zamilujete. 

Obraz tvého bratra, který jsi dostal, aby obsadil prostor, který 

byl v poslední době neobsazený a prázdný, nebude potřebovat 

žádnou obranu. Dáte mu totiž drtivou přednost. Ani na okamžik 

neotálíte s rozhodnutím, že je to ten jediný, který chcete. Nestojí za 

dvojím pojetím. ačkoli je to jen polovina obrazu a je neúplná, sama 

o sobě je stejná. Druhá polovina toho, co představuje, zůstává 

neznámá, ale není zrušena. A tak je Bůh ponechán volný 
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aby sám učinil poslední krok.A to, co nakonec nahradí každou 

učební pomůcku, bude pouze BÝT. Odpuštění zmizí a symboly se 

vytratí a nic, co kdy oči viděly nebo uši slyšely, nezůstane k 

vnímání. 

Přišla zcela neomezená Síla, ne aby ničila, ale aby přijala Své. 

Nikde není možnost volby funkce. Volbu, kterou se bojíte ztratit, 

jste nikdy neměli. Přesto se zdá, že jen to překáží Síle neomezené a 

jediné myšlenky, úplné a šťastné, bez protikladu. Neznáš klid síly, 

která ničemu neodporuje, a přesto žádný jiný druh vůbec nemůže 

být. Přivítejte Sílu, která je za hranicí odpuštění a za hranicí světa 

symbolů a omezení. Chtěl by pouze BÝT, a tak také pouze JE. 

 
TICHÁ ODPOVĚĎ 

V tichosti jsou všechny věci zodpovězeny a každý problém je v 

tichosti vyřešen. V konfliktu nemůže BÝT žádná odpověď a žádné 

řešení, protože jeho účelem je neumožnit žádné řešení a zajistit, 

aby žádná odpověď nebyla jasná.Problém zasazený do konfliktu 

NEMÁ žádnou odpověď, protože je viděn různými způsoby.A to, 

co by bylo odpovědí z jednoho úhlu pohledu, není odpovědí v 

jiném světle.JSTE v konfliktu.Musí vám tedy být jasné, že 

nemůžete odpovědět vůbec na nic, protože konflikt nemá žádné 

omezené účinky.Pokud však Bůh dal odpověď, musí existovat 

způsob, jakým jsou vaše problémy vyřešeny, protože to, co chce, se 

již stalo. 

Musí tedy platit, že čas není důležitý a každý problém lze 

zodpovědět TEĎ. Musí to však být také tak, že ve vašem stavu mysli 

je řešení nemožné, a proto vám Bůh musel dát způsob, jak se 

dostat do jiného stavu mysli, ve kterém už odpověď je. Takový je 

svatý okamžik. Právě sem by měly být všechny vaše problémy 

přivedeny a ZAVEDENY. Sem patří, neboť zde je jejich odpověď. 

Musí být zbytečné pokoušet se řešit problém tam, kde odpověď 

nemůže být. Stejně jistě však musí být vyřešen, pokud je přenesen 

tam, kde odpověď JE. 

Nepokoušejte se řešit žádné problémy, ale v rámci jistoty 

svatého okamžiku. Neboť tam bude problém zodpovězen a vyřešen. 

Mimo něj žádné řešení nenajdete, protože tam není žádná 

odpověď, kterou by bylo možné nalézt. Nikde venku se nikdy 

nepokládá jediná, jednoduchá otázka. svět může klást jen dvojí otázky 
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Neklade otázku, na kterou by bylo třeba odpovědět, ale pouze 

opakuje svůj názor. Všechny otázky kladené v rámci tohoto světa 

jsou pouze způsobem HLEDÁNÍ, nikoli položenou otázkou. Na 

otázku položenou v nenávisti nelze odpovědět, protože je sama o 

sobě odpovědí. Dvojí otázka se ptá a odpovídá, obě dosvědčují totéž 

v různé podobě. 

Svět se ptá jen na JEDNU otázku. Je to tato: "Které z těchto 

iluzí jsou pravdivé? Které z nich nastolují mír a nabízejí radost? A 

které mohou přinést únik od všech bolestí, z nichž je tento svět 

stvořen?" Ať už má tato otázka jakoukoli podobu, její účel je 

stejný. Ptá se, ale aby zjistila, že hřích je skutečný, a odpovídá formou 

preference. "Kterému hříchu dáváš přednost? To je ten, který byste 

si měli vybrat. Ostatní nejsou pravdivé." Co může tělo získat, co 

bys chtěl ze všech nejvíc? Je to tvůj služebník a tvůj přítel. Řekni 

mu však, co chceš, a ono ti bude s láskou a dobře sloužit." A tak se 

stalo. A to není otázka, neboť vám říká, co chcete, a kam si pro to 

máte jít. Neponechává žádný prostor pro zpochybnění svého 

přesvědčení, kromě toho, že to, co uvádí, bere FORMU otázky. 

Pseudotázka nemá odpověď. DIKTÁTUJE odpověď, i když se 

ptá. Veškeré kladení otázek v rámci světa je tak formou 

propagandy sebe sama. Stejně jako svědectví těla jsou jen smysly z 

jeho nitra, tak i odpovědi na otázky světa jsou obsaženy v 

otázkách. Tam, kde odpovědi představují otázky, nepřinášejí nic 

nového a nic se nedozvídáme. 

Upřímná otázka je učební pomůcka, která se ptá na něco, co 

NEVÍTE. Nestanovuje podmínky pro odpověď, ale pouze se ptá, 

jaká by měla být odpověď. Nikdo ve stavu konfliktu však tuto 

otázku nemůže svobodně položit, protože nechce upřímnou 

odpověď, čímž konflikt končí. Pouze v rámci svatého okamžiku 

lze upřímnou otázku upřímně položit. A ze smyslu otázky vychází 

smysluplnost odpovědi. Zde je možné oddělit svá přání od 

odpovědi, aby ti mohla být dána, a také aby byla PŘIJATA. 

odpověď je poskytována všude, avšak pouze zde může být 

VYSLYŠENA. 

Upřímná odpověď nežádá žádnou oběť, protože odpovídá na 

skutečně položené otázky.Otázky světa se ale ptají, od koho je 

oběť požadována, a neptají se, zda má oběť vůbec smysl.A tak 

NEBUDOU-li odpovědi říkat "od koho", zůstanou nepoznány, 
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a otázka tak zůstala zachována, protože na ni dala odpověď sama 

sobě. Svatý okamžik je interval, v němž je mysl dostatečně klidná, 

aby slyšela odpověď, která není obsažena v položené otázce. 

Nabízí něco nového a odlišného od otázky. Jak by mohla být 

zodpovězena, když se pouze opakuje? 

Proto se nepokoušejte řešit žádné problémy ve světě, z něhož 

je odpověď vyloučena. Přineste však problém na jediné místo, 

které pro vás s láskou skrývá odpověď. Zde jsou odpovědi, které 

vyřeší vaše problémy, protože stojí mimo ně, a podívejte se, co MŮŽE 

být zodpovězeno; co otázka JE. uvnitř světa odpovědi pouze 

vyvolávají další otázku, ačkoli tu první nechávají nezodpovězenou. 

Ve svatém okamžiku můžete otázku přivést k odpovědi a obdržet 

odpověď, která byla vytvořena PRO vás. 

 
PŘÍKLAD UZDRAVENÍ 

Jediný způsob, jak se uzdravit, je být uzdraven. Zázrak se rozšíří i 

bez vaší pomoci, ale vy JSTE potřební, aby mohl začít. Přijměte 

zázrak uzdravení a on bude pokračovat díky tomu, čím JE. Je jeho 

přirozeností, že se rozšiřuje v okamžiku, kdy se zrodí. A rodí se v 

okamžiku, kdy je nabídnut a PŘIJAT. Nikdo nemůže žádat 

druhého, aby byl uzdraven. Může se však nechat uzdravit SÁM, a 

tak druhému nabídnout to, co sám přijal. kdo může druhého 

obdarovat tím, co sám nemá? A kdo se může podělit o to, co sám 

sobě odpírá? Duch svatý mluví k VÁM. Nemluví k někomu 

jinému. přesto se tvým nasloucháním Jeho hlas rozšiřuje, protože 

jsi PŘIJAL, co říká. 

Zdraví je svědkem zdraví. Dokud není osvědčeno, zůstává bez 

přesvědčení. Teprve když je prokázáno, je dokázáno a MUSÍ nutit 

k přesvědčení. Nikdo se neuzdravuje prostřednictvím dvojích 

poselství. Pokud si přejete být pouze uzdraveni, uzdravíte se. Váš 

JEDINÝ záměr to umožňuje. Pokud se však uzdravení bojíte, 

nemůže skrze vás přijít. Jediné, co je k uzdravení zapotřebí, je 

nedostatek strachu. Kdo se bojí, není uzdraven a nemůže se 

uzdravit. To neznamená, že konflikt musí navždy zmizet z vaší 

mysli. Kdyby tomu tak totiž bylo, nebylo by pak třeba žádného 

uzdravení. Znamená to však, že i kdyby jen na okamžik, milujete 

bez útoků. Stačí okamžik. Zázraky nečekají na čas. 

Svatý okamžik je místem přebývání zázraku. Odtud každý 
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člověk se rodí na tento svět jako svědek stavu mysli, který 

překonal konflikt a dosáhl míru. Přenáší útěchu z místa míru na 

bojiště a ukazuje, že válka nemá žádné účinky. Neboť všechna 

zranění, která se válka snažila přinést, zlomená těla a roztříštěné 

údy, křičící umírající a mlčící mrtví jsou něžně pozvednuti a 

utěšeni. Tam, kde přišel zázrak, aby uzdravil, NENÍ smutek. A 

není třeba nic víc než jen JEDINÝ okamžik vaší lásky bez útoku, 

aby k tomu všemu došlo. V tomto jediném okamžiku jste 

uzdraveni a v tomto jediném okamžiku je veškeré uzdravení 

dokonáno. 

Co se od tebe oddělí, když přijmeš požehnání, které přináší 

svatý okamžik? Nebojte se požehnání, neboť Ten, který vám 

žehná, miluje celý svět a nenechává ve světě nic, čeho by se mohl 

bát. Jestliže však před požehnáním ustoupíš, bude ti svět vskutku 

připadat děsivý, neboť jsi mu odepřel pokoj a útěchu a nechal ho 

zemřít. nebude se na svět tak trpce zbavený pohlížet jako na 

odsouzení toho, kdo ho mohl zachránit, ale ustoupil, protože se bál, 

že bude uzdraven? Oči všech umírajících přinášejí výčitky a utrpení 

šeptá: "Čeho se bát?" A tak se to děje. Dobře zvažte jeho otázku. 

Je položena za tebe. Umírající svět žádá jen to, aby sis na okamžik 

odpočinul od útoku na sebe sama, aby byl uzdraven. 

Přijďte do svatého okamžiku a uzdravte se, neboť nic z toho, 

co tam obdržíte, nezůstane po vašem návratu do světa. A jsa 

požehnán, přineseš požehnání. Život je vám dán, abyste ho dali 

umírajícímu světu. A trpící oči už nebudou obviňovat, ale budou 

zářit v díkůčinění tobě, který jsi požehnání dal. záře svatého okamžiku 

osvítí tvé oči a dá jim zrak, aby viděly dál než na všechno utrpení a 

místo toho viděly Kristovu tvář. Uzdravení NAHRADÍ utrpení. 

Kdo se dívá na jedno, nemůže vnímat druhé, protože obojí tam být 

nemůže. A toho, co uvidíte, bude svět svědkem a bude svědkem 

TOHO. 

Tak je tvé uzdravení vším, co svět potřebuje, aby mohl být 

uzdraven. Potřebuje JEDNU lekci, kterou se dokonale naučil. A 

pak, až ji zapomenete, vám svět jemně připomene, co jste se 

naučili. Žádnou posilu neodepře jeho dík vám, kteří se necháte 

uzdravit, aby mohl žít. Vyvolá své svědky, aby ukázali tvář Krista 

tobě, který jsi přinesl. 
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svět obvinění je nahrazen světem, v němž všechny oči s láskou 

hledí na Přítele, který jim přinesl osvobození. A tvůj bratr šťastně 

vnímá mnohé přátele, které považoval za nepřátele. 

Problémy nejsou specifické, ale mají specifické podoby a tyto 

specifické podoby tvoří svět. A nikdo nerozumí povaze svého 

problému. Kdyby to věděl, už by ho neviděl. Jeho podstata spočívá 

v tom, že NENÍ. A tak, i když ji vnímá, ji NEMŮŽE vnímat 

takovou, jaká je. Léčení je však zjevné v konkrétních případech a 

zobecňuje je tak, že zahrnuje všechny. Je tomu tak proto, že 

navzdory různým podobám jsou skutečně stejné. Veškeré učení 

směřuje k přenosu, který se dovršuje v rámci dvou situací, jež jsou 

vnímány jako jedna, neboť jsou v nich POUZE společné prvky. 

toho však může dosáhnout pouze ten, kdo nevidí rozdíly, které 

vidíte vy. Úplný přenos svého učení neuskutečňujete vy. Ale to, že 

se uskutečnil navzdory všem rozdílům, které vidíš, tě přesvědčuje, 

že nemohly být skutečné. 

Vaše uzdravení se rozšíří a bude se týkat i problémů, o 

kterých jste si mysleli, že nejsou vaše. A bude také zřejmé, že se 

vyřeší mnoho vašich různých problémů, protože některý z nich byl 

vyřešen. Nemohou to být jejich odlišnosti, které to umožnily, protože 

učení nepřeskakuje ze situací na jejich protiklady a nepřináší stejné 

výsledky. Veškeré léčení musí probíhat zákonitým způsobem, v 

souladu se zákony, které byly správně vnímány, ale nikdy nebyly 

porušeny. Nebojte se způsobu, jakým je vnímáte. Vy se mýlíte, ale 

ve vás je Někdo, kdo je SPRÁVNÝ. 

Přenechejte tedy předávání svého učení Tomu, kdo skutečně 

rozumí jeho zákonům a kdo se postará o to, aby zůstaly 

neporušené a neomezené.Vaším úkolem je pouze aplikovat to, co 

vás naučil, na SOBĚ a On se postará o zbytek. A tak se ti síla tvého 

učení prokáže všemi různými svědky, které najde. Tvůj bratr mezi 

nimi bude vidět jako první, ale tisíce stojí za ním a za každým z 

nich jsou tisíce dalších. Může se zdát, že každý z nich má problém, 

který se liší od ostatních. Přesto se řeší společně. A jejich společná 

odpověď ukazuje, že otázky nemohly být oddělené. 

Pokoj vám, kterým se nabízí uzdravení. A vy se naučíte 
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že mír je vám dán, když přijmete uzdravení pro sebe. Jeho 

celkovou hodnotu nemusíte hodnotit, abyste pochopili, že jste z něj 

měli užitek. to, co se odehrálo v okamžiku, kdy do vás bez útoku 

vstoupila láska, ve vás zůstane navždy. Jedním z jeho účinků bude 

vaše uzdravení, stejně jako uzdravení vašeho bratra. Všude, kam 

půjdete, budete pozorovat její znásobené účinky. přesto všechno 

svědků, které spatříte, bude mnohem méně než všech, kteří 

skutečně existují. Nekonečno nelze pochopit pouhým sečtením 

jeho jednotlivých částí. Bůh vám děkuje za vaše uzdravení, neboť 

ví, že je darem lásky k jeho Synovi, a proto je mu darováno. 

 
ÚČEL BOLESTI 

Bolest ukazuje, že tělo musí být skutečné. Je to hlasitý, zastírající hlas, 

jehož skřeky by umlčely to, co říká Duch svatý, a zabránily tomu, 

abyste si Jeho slova uvědomili. Bolest nutí k pozornosti, odvádí ji 

od Něho a zaměřuje se na sebe. Její účel je stejný jako účel 

rozkoše, neboť obě jsou prostředkem ke zpřítomnění těla. co má 

společný účel, je stejné. To je zákon účelu, který v sobě spojuje 

všechny, kdo jej sdílejí. Rozkoš i bolest jsou stejně neskutečné, 

protože jejich účelu nelze dosáhnout. Jsou tedy prostředky k 

ničemu, neboť mají cíl bez smyslu. a sdílejí nedostatek smyslu, 

který má jejich účel. 

Hřích přechází od bolesti k potěšení a opět k bolesti. Obě 

svědectví jsou totiž stejná a nesou jen jedno poselství: "Můžeš mít 

také potěšení, ale pouze za cenu bolesti." K těmto svědkům se 

připojuje mnoho dalších. Každý z nich se zdá být jiný, protože má 

jiné jméno, a tak se zdá, že odpovídá na jiný zvuk. Až na to jsou si 

svědkové hříchu všichni podobní. Nazvěte rozkoš bolestí a bude to 

bolet. Nazvěte bolest potěšením, a bolest za potěšením už nebude 

cítit. Svědkové hříchu jen přecházejí ze jména na jméno, jak jeden 

vykročí vpřed a druhý vzad. A přece na tom, které je na prvním 

místě, nezáleží. Svědkové hříchu slyší jen volání smrti. 

Toto tělo, které je samo o sobě bezúčelné, uchovává všechny 

vaše vzpomínky a všechny vaše naděje.Jeho očima vidíte, jeho 

ušima slyšíte a necháváte ho, aby vám řeklo, co cítí. NEVÍ TO. 

Řekne vám jen jména, která jste mu dali, aby je používalo, když 

VY vyvoláte svědky jeho 
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Nemůžeš si mezi nimi vybrat, které jsou pravdivé, protože každý, 

který si vybereš, je stejný jako ostatní.Vybíráš si to či ono jméno, 

ale nic víc.Neděláš svědka pravdivým proto, že jsi ho nazval 

jménem pravdy. Pravda se v něm nachází, pokud je to pravda, 

kterou PŘEDSTAVUJE. A v opačném případě lže, pokud byste ho 

nazvali svatým jménem samotného Boha. 

Boží svědek nevidí žádné svědky PROTI tělu. Nehledí ani na 

svědky jinými jmény, kteří jinak hovoří o jeho skutečnosti. VÍ, že 

není skutečné. Nic totiž nemůže obsahovat to, o čem se domníváte, 

že v sobě skrývá. Ani by nemohlo říci části samotného Boha, co by 

měla cítit a jaká je její funkce. přesto musí milovat vše, co je vám 

drahé. a za každého svědka smrti těla posílá svědka vašeho života v 

tom, který nezná smrt. Každý zázrak, který přináší, je svědectvím, 

že tělo není skutečné. Jeho bolesti i slasti uzdravuje stejně, neboť 

VŠECHNY svědky hříchu nahrazuje. 

Zázrak nedělá rozdíly ve jménech, kterými jsou svědkové 

hříchu nazýváni. Pouze dokazuje, že to, co představují, nemá žádné 

účinky. A to dokazuje proto, že na jejich místo přišly jeho vlastní 

účinky. Nezáleží na tom, jakým jménem jsi nazval své utrpení. Už 

tam není. Ten, který přináší zázrak, je všechny vnímá jako jedno a 

nazývá je jménem strachu. Jako je strach svědkem smrti, tak je 

zázrak svědkem života. Je to svědectví, které nikdo nemůže popřít, 

neboť je to ÚČINEK života, který přináší. umírající žije, mrtvý 

vstává a bolest zmizela. zázrak však nemluví jen sám za sebe, ale 

za to, co představuje. 

I láska má ve světě hříchu své symboly. Zázrak odpouští, 

protože znamená to, co je minulostí odpuštění, a je pravdivý. Jak 

pošetilé a bláznivé je myslet si, že zázrak je vázán zákony, které 

přišel zrušit výhradně proto, aby je zrušil! Zákony hříchu mají různé 

svědky s různou silou. A svědčí o různých utrpeních, avšak pro 

Toho, kdo posílá zázraky, aby požehnal světu, je drobné bodnutí 

bolesti, malá světská rozkoš a samotná smrt jen jediným zvukem; 

voláním o uzdravení a prostým voláním o pomoc ve světě plném 

bídy. Zázrak svědčí o jejich SAMOTNOSTI. Je to jejich stejnost, 

kterou dokazuje. 

Zákony, které je označují za odlišné, jsou rozpuštěny a 
ZVEŘEJNĚNY. 

jako bezmocný.Účelem zázraku je dosáhnout tohoto cíle.A Bůh 
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Sám zaručil sílu zázraků pro to, o čem svědčí. Buďte svědky 

zázraku, a ne zákonů hříchu. Už není třeba trpět. JE však potřeba, 

abyste byli uzdraveni, protože utrpení svět ohlušilo k jeho 

záchraně a vysvobození. 

Vzkříšení světa očekává vaše uzdravení a vaše štěstí, abyste 

mohli prokázat uzdravení světa. Svatý okamžik nahradí veškerý 

hřích, jen když si jeho účinky ponesete s sebou. A nikdo se 

nerozhodne trpět více. Jaké lepší funkci byste mohli sloužit než 

této? Buď uzdraven, abys mohl uzdravovat, a netrp, aby se na tebe 

vztahovaly zákony hříchu. A pravda bude zjevena vám, kteří jste 

se rozhodli nechat symboly lásky, aby nahradily hřích. 

 
ILUZE UTRPENÍ 

Utrpení je důrazem na vše, čím vám svět ublížil. Zde se jasně 

ukazuje dementní verze spasení světa. Podobně jako ve snu o trestu, 

v němž si snící neuvědomuje, co útok proti němu vyvolalo, vidí, že 

je napaden nespravedlivě a něčím, co není on sám. Je obětí tohoto 

"něčeho jiného", něčeho mimo sebe, za co nemá důvod nést 

odpovědnost. Musí být nevinný, protože neví, co dělá, ale co se 

děje jemu. Přesto je jeho vlastní útok na sebe sama stále zjevný, 

neboť je to on, kdo nese utrpení. A nemůže mu uniknout, protože 

jeho zdroj vidí mimo sebe. 

Nyní se vám ukazuje, že můžete uniknout.Jediné, co je 

potřeba, je podívat se na problém takový, jaký JE, a ne takový, 

jaký jste si ho nastavili. Jak by mohl existovat jiný způsob, jak 

vyřešit problém, který je velmi jednoduchý, ale byl zastřen těžkými 

mraky komplikací, které byly vytvořeny proto, aby problém zůstal 

nevyřešen? Bez mraků se problém vynoří v celé své primitivní 

jednoduchosti. Volba nebude obtížná, protože problém je absurdní, 

když je jasně vidět. Nikdo nemá potíže s tím, aby se rozhodl 

nechat jednoduchý problém vyřešit, pokud je VIDĚT, že mu ubližuje, 

a také ho velmi snadno odstranit. 

"Úvaha", na jejímž základě svět vznikl, na níž spočívá a díky 

níž se udržuje, je prostě tato: "TY jsi příčinou toho, co dělám. Tvá 

přítomnost ospravedlňuje můj hněv, a ty existuješ a myslíš si. 
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Zatímco vy útočíte, já musím být nevinný. A to, čím trpím, JE váš 

útok." Nikdo, kdo se na tuto "úvahu" dívá přesně tak, jak je, 

nemůže nevidět, že z ní nic nevyplývá a nedává žádný smysl. 

Přesto se zdá být smysluplná, protože to VYPADÁ, jako by vám 

svět ubližoval. A tak se zdá, jako by nebylo třeba jít za zřejmou 

příčinu. 

Potřeba světa uniknout odsouzení je potřeba, kterou sdílejí i ti, 

kdo jsou ve světě.Přesto si svou společnou potřebu neuvědomují. 

Každý si totiž myslí, že když splní svůj díl, odsouzení světa 

spočine na něm. A právě to vnímá jako svůj podíl na jeho 

osvobození. Pomsta musí mít své ohnisko. Jinak je mstitelův nůž v 

jeho vlastní ruce a namířený na něj samotného. A musí ho vidět i v 

ruce druhého, pokud by se chtěl stát obětí útoku, který si nevybral. 

A tak trpí ranami, které mu nůž, který nedrží, zasadil. to je CÍL světa, 

který vidí. A takto nahlížený svět poskytuje prostředky, jimiž se 

tento účel zdá být naplněn. 

Prostředky potvrzují účel, ale samy o sobě nejsou příčinou. 

Příčinu nezměníme ani tím, že ji budeme vidět odděleně od jejích 

účinků. Příčina VYTVÁŘÍ účinky, které pak svědčí o příčině, a 

nikoli samy o sobě. Dívejte se tedy dál než na účinky. Zde nesmí 

ležet příčina utrpení a hříchu. A nezabývejte se utrpením a 

hříchem, neboť ty jsou jen odrazem své příčiny. 

Úloha, kterou hrajete při záchraně světa před odsouzením, je 

vaším VLASTNÍM únikem. Nezapomínejte, že svědek světa o zlu 

nemůže mluvit jinak než o tom, co vidělo potřebu zla ve světě. A 

právě zde byla poprvé spatřena vaše vina. V odloučení od tvého 

bratra byl zahájen první útok na tebe samotného. A právě o tom 

svět vydává svědectví. Nehledej jinou příčinu a nehledej mezi 

mocnými legiemi jeho svědků jeho zkázu. Podporují jeho nárok na 

tvou věrnost. To, co skrývá pravdu, není místo, kde bys měl hledat, 

abys pravdu NAŠEL. svědkové hříchu stojí všichni v jednom 

malém prostoru. A právě ZDE najdete příčinu svého pohledu na 

svět. 

Kdysi jste si neuvědomovali, co musí být skutečnou příčinou 

všeho, co na vás svět bez pozvání a bez vyzvání tlačí. Jednou věcí 

sis byl jistý; ze všech těch mnoha příčin jsi 
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vnímány jako přinášející vám bolest a utrpení, vaše vina mezi nimi 

nebyla. Takto vznikají VŠECHNY iluze.Ten, kdo je vytváří, je 

nevnímá jako své vlastní a jejich realita na něm nezávisí. Ať už 

mají jakoukoli příčinu, je to něco zcela jiného než on a to, co vidí, 

je ODLIŠNÉ od jeho mysli. Nemůže pochybovat o skutečnosti 

svých snů, protože nevidí, jakou roli hraje v jejich vytváření a jak 

se mu zdají být skutečné. 

Nikdo se nemůže probudit ze snu, který svět sní ZA něj. Stává 

se součástí snu někoho jiného. Nemůže se rozhodnout probudit ze snu, 

který si sám nevytvořil. Stojí bezmocně, jako oběť snu, který 

vymyslela a opatruje oddělená mysl. Tato mysl je k němu jistě 

bezohledná, stejně bezohledná k jeho klidu a štěstí jako počasí nebo 

denní doba. Nemiluje ho, ale obsazuje ho, jak se jí zlíbí, do jakékoli 

role, která uspokojuje její sen. Má tak malou cenu, že je jen 

tančícím stínem, který poskakuje sem a tam podle nesmyslného 

plánu, jenž se zrodil v planém snění světa. 

To je jediný obraz, který můžete vidět, jediná alternativa, 

kterou si můžete vybrat, druhá možnost příčiny, pokud nejste 

snílkem svých snů.A to je to, co si vyberete, pokud popíráte, že 

příčina utrpení je ve VAŠÍ mysli. Buďte vskutku rádi, že je, neboť 

tak jste JEDINÝM rozhodovatelem svého osudu v čase. Je na tobě, 

abys volil mezi spící smrtí a sny o zlu, nebo šťastným probuzením 

a radostí ze života. Mezi čím byste si mohli vybrat: ALE životem 

nebo smrtí, bděním nebo spánkem, mírem nebo válkou, svými sny 

nebo realitou? Je-li vám však volba skutečně dána, pak musíte 

vidět příčiny věcí, mezi nimiž volíte, přesně TAK, JAK jsou, a KDE 

jsou. jakou volbu lze učinit mezi dvěma stavy, z nichž však jeden 

je jasně rozpoznatelný? Kdo by mohl svobodně volit mezi 

následky, když jen jeden z nich je vnímán jako na něm závislý? 

Poctivou volbu nelze nikdy vnímat jako volbu, která je 

rozdělena mezi malého tebe a obrovský svět s různými sny o 

pravdě v tobě.Rozdíl mezi realitou a sny není mezi sněním o světě 

a tím, co sníš ve skrytu. ONI jsou jedno. Snění o světě je jen částí 

tvého vlastního snu, který jsi prozradil a viděl, jako by byl jeho 

začátkem i koncem, obojí. Přesto byl zahájen TVÝM tajným snem, 

který 
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nevnímáte, ačkoli způsobila část, kterou vidíte a nepochybujete o 

tom, že je skutečná. Jak bys o ní mohl pochybovat, když spíš a 

potají sníš, že její příčina je skutečná? 

Bratr oddělený od tebe, odvěký nepřítel, vrah, který tě v noci 

pronásleduje a plánuje tvou smrt, ale chce, aby byla zdlouhavá a 

pomalá.O tom sníš.Pod tímto snem se však skrývá ještě jeden, v 

němž se stáváš vrahem, tajným nepřítelem, mrchožroutem a 

ničitelem svého bratra i celého světa. Zde je PŘÍČINA utrpení, 

prostor mezi tvými sny a tvou skutečností. Malá mezera, kterou ani 

nevidíš, místo zrodu iluzí a strachu, čas hrůzy a dávné nenávisti, 

okamžik katastrofy, to vše je zde. Zde je PŘÍČINA nereálnosti. A 

právě zde bude zrušena. 

VY jste snílkem světa snů. Žádnou jinou příčinu to nemá a 

nikdy mít nebude. Nic strašnějšího než planý sen nevyděsilo 

Božího Syna a nepřimělo ho myslet si, že ztratil svou nevinnost, 

zapřel svého Otce a vedl válku sám proti sobě. Sen je tak děsivý, 

tak zdánlivě skutečný, že se nemohl probudit do reality bez potu 

hrůzy a výkřiku smrtelného strachu, ledaže by jeho probuzení 

předcházel mírnější sen a umožnil jeho klidnější mysli přivítat, ne 

se bát, Hlas, který ho s láskou volá, aby ho probudil. Bůh si přál, 

aby se probudil jemně a s radostí. A dal mu prostředky, aby se 

probudil beze strachu. Přijměte sen, který vám dal místo svého. 

Není těžké změnit sen, když jednou byl snící rozpoznán. 

Odpočívejte v Duchu Svatém a dovolte, aby Jeho jemné sny 

nahradily ty, které jste snili v hrůze a ve strachu ze smrti. On 

přináší odpouštějící sny, v nichž nejde o to, kdo je vrah a kdo bude 

oběť. Ve snech, které přináší, NENÍ vražda a NENÍ smrt. Sen o 

vině se ti ztrácí z očí, i když máš oči zavřené. Úsměv přišel 

rozjasnit tvou spící tvář. spánek je nyní klidný, neboť jsou to 

šťastné sny. 

Sněte tiše o svém bezhříšném bratru, který se s vámi spojuje 

ve svaté nevinnosti. A z tohoto snu Pán nebes sám probudí svého 

milovaného Syna. Sněte o laskavostech svého bratra, místo abyste 

se ve svých snech zabývali jeho chybami. Vyberte si jeho 

ohleduplnost, o které budete snít, místo abyste počítali bolesti, 

které způsobil. Odpusťte mu jeho iluze a poděkujte mu za vše. 
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A nezatracujte jeho četné dary, protože není dokonalý ve vašich 

snech. 

Představuje svého Otce, kterého vidíte jako toho, kdo vám 

nabízí život i smrt. To, co vidíš jako dary, které ti nabízí tvůj bratr, 

však představuje dary, o kterých sníš, že ti je dává tvůj Otec. Nechť 

jsou všechny dary tvého bratra vnímány ve světle lásky a 

laskavosti, kterou ti nabízí. A nedovol, aby bolest narušila tvůj sen 

o hlubokém ocenění jeho darů, které ti dává. 

 
"HRDINA" SNU 

Tělo je ústřední postavou snění o světě.Bez něj neexistuje sen, ani 

neexistuje bez snu, v němž vystupuje jako osoba, kterou je třeba 

vidět a které je třeba věřit. Zaujímá ústřední místo v každém snu, 

který vypráví příběh o tom, jak bylo stvořeno jinými těly, zrozeno 

do světa mimo tělo, chvíli žije a umírá, aby se v prachu spojilo s 

jinými těly umírajícími jako ono samo. V krátkém čase, který je 

mu vyměřen k životu, hledá jiná těla jako své přátele a nepřátele. 

Jeho hlavní starostí je jeho bezpečí. Jeho pohodlí je jeho vůdčím 

pravidlem. Snaží se vyhledávat potěšení a vyhýbat se věcem, které 

by mu ubližovaly. především se snaží naučit samo sebe, že jeho 

bolesti a radosti jsou odlišné a lze je od sebe odlišit. 

Snění o světě má mnoho podob, protože tělo se snaží mnoha 

způsoby dokázat, že je samostatné a skutečné. Navléká na sebe 

věci, které si koupilo za malé kovové kotoučky nebo papírové 

proužky, jež svět prohlašuje za hodnotné a dobré. Pracuje, aby je 

získalo, dělá nesmyslné věci a odhazuje je za nesmyslné věci, které 

nepotřebuje, a dokonce ani nechce. Najímá si jiné orgány, aby ho 

chránily a shromažďovaly další nesmyslné věci, které může 

nazývat svými. Rozhlíží se po zvláštních tělesech, která by mohla 

sdílet jeho sen. Někdy sní o tom, že je dobyvatelem těl slabších, 

než je samo. V některých fázích snu je však otrokem těl, která by 

mu chtěla ublížit a mučit ho. 

Seriálová dobrodružství těla od narození až po smrt jsou 

tématem všech snů, které kdy svět měl.Hrdina tohoto snu se nikdy 

nezmění, stejně jako jeho účel. Ačkoli sen sám na sebe bere 

mnoho podob a zdá se, že ukazuje nejrůznější místa a události, v 

nichž se jeho "hrdina" ocitá, sen má jen jedno 
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Tuto jedinou lekci se snaží naučit znovu a znovu a ještě jednou, že 

jde o PŘÍČINU, nikoli o následek. A vy jste jeho důsledkem a 

nemůžete být jeho příčinou. 

Nejste tedy snílkem, ale SENEM. A tak nečinně bloudíš po 

místech a událostech, které si ONA vymyslela.Že to je vše, co tělo 

dělá, je pravda, protože JE to jen postava ve snu. Ale kdo reaguje 

na postavy ve snu, pokud je nevidí, jako by byly skutečné? V 

okamžiku, kdy je vidí tak, jak JSOU, už na něj nepůsobí, protože 

chápe, že jim jejich působení DAL, když je vyvolal a způsobil, že se 

mu zdají být skutečné. 

Jak moc jste ochotni uniknout účinkům všech snů, které kdy 

svět měl? Je vaším přáním, aby se žádný sen nejevil jako příčina 

toho, co děláte? Pak se podívejme pouze na počátek snu, neboť 

část, kterou vidíš, je pouze druhou částí, jejíž příčina spočívá v té 

první. Nikdo, kdo spí a sní ve světě, si nepamatuje svůj útok na 

sebe sama. Nikdo nevěří, že skutečně existovala doba, kdy o 

žádném těle nevěděl a nikdy si nemohl představit tento svět jako 

skutečný. Okamžitě by pochopil, že tyto představy jsou jednou 

velkou iluzí, příliš směšnou na to, aby se jí dalo jen vysmát. Jak 

vážné se nyní zdají být! A nikdo si nepamatuje, kdy by se setkaly 

se smíchem a s nedůvěrou. 

Můžeme si to zapamatovat, pokud se podíváme přímo na jejich 

příčinu. A uvidíme důvod ke smíchu, nikoliv důvod ke strachu. 

Vraťme sen, který prozradil, snícímu, který sen vnímá jako 

oddělený od sebe a učiněný jemu. Do věčnosti, kde je vše jedno, se 

vplížila drobná, šílená myšlenka, jíž se Syn Boží nezapomněl smát. 

V jeho zapomenutí se myšlenka stala vážnou myšlenkou a byla 

možná jak k uskutečnění, tak ke skutečným účinkům. Obojímu se 

můžeme společně zasmát a pochopit, že čas nemůže zasahovat do 

věčnosti. Je to vtip, když si myslíme, že čas může přijít, aby obešel 

věčnost, která MUSÍ být bez času. 

Bezčasí, v němž se čas stává skutečností; část Boha, která 

může napadnout sama sebe; oddělený bratr jako nepřítel; mysl v 

těle, to vše jsou formy kruhovitosti, jejíž konec začíná na jejím 

počátku a končí u její příčiny. Svět, který vidíte, zobrazuje přesně 

to, co jste si mysleli, že jste udělali. Až na to, že nyní si myslíte, že 

to, co jste udělali, se děje vám. Vina za to, co jste si mysleli, je 

kladena. 
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mimo sebe a na provinilý svět, který sní vaše sny a myslí vaše 

myšlenky místo vás. Přináší svou pomstu, ne vaši vlastní. Drží vás 

úzce uzavřeného v těle, které trestá kvůli všem hříšným věcem, 

které tělo ve svém snu dělá. Nemáte žádnou moc přimět tělo, aby 

přestalo se svými zlými skutky, protože jste ho nestvořili a 

nemůžete ovládat jeho činy, jeho záměr ani jeho osud. 

Svět ale ukazuje starou pravdu: uvěříte, že vám druzí dělají 

přesně to, co si myslíte, že jste udělali vy jim. Jakmile se však 

jednou necháte oklamat a budete je obviňovat, nebudete vidět 

příčinu toho, co dělají, protože CHCETE, aby vina spočívala na 

nich. Jak dětinské je toto malicherné zařízení, jak si udržet svou 

nevinnost tím, že vinu vytlačíte mimo sebe, ale nikdy se jí 

nezbavíte! Není snadné vnímat žert, když všude kolem tebe tvé oči 

spatřují jeho těžké následky, ale bez jejich nepatrné příčiny. bez 

příčiny se jeho následky zdají být vskutku vážné a smutné, a přece 

jen následují. A je to jejich PŘÍČINA, která nenásleduje nic a je jen 

žertem. 

V jemném smíchu Duch svatý vnímá příčinu a nehledí na 

následky. Jak jinak by mohl napravit váš omyl, když jste zcela 

přehlédli příčinu? Nabádá vás, abyste k Němu přinesli každý 

hrozný následek, abyste se společně podívali na jeho pošetilou 

příčinu a chvíli se s Ním zasmáli. Vy posuzujete následky, ale ON 

posoudil jejich příčinu. A Jeho soudem jsou následky odstraněny. 

Možná přijdeš v slzách, ale uslyšíš, jak říká: "Bratře můj, svatý 

Synu Boží, pohleď na svůj planý sen, v němž se to mohlo stát," a 

opustíš svatý okamžik se svým smíchem a smích tvého bratra se 

spojí s Jeho. 

Tajemství spasení spočívá pouze v tom, že si to děláte sami. 

Ať už je forma útoku jakákoli, stále to platí. Ať už na sebe vezme 

roli nepřítele a útočníka kdokoli, stále je to pravda. ať už se zdá být 

příčinou jakékoli bolesti a utrpení, které pociťujete, stále je to 

pravda. Vždyť na postavy ve snu, o nichž víte, že se vám zdají, 

byste vůbec nereagovali. Ať jsou jakkoli nenávistné a zákeřné, 

nemohly by na vás mít žádný vliv, pokud byste nepoznali, že je to 

VÁŠ sen. tato jediná naučená lekce vás osvobodí od utrpení, ať už 

má jakoukoli podobu. 

Duch svatý bude opakovat tuto jedinou souhrnnou lekci 

osvobození, dokud se ji nenaučíme, a to bez ohledu na formu. 
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Ať už mu přinesete jakoukoli bolest, odpoví vám na ni touto 

jednoduchou pravdou. Tato jediná odpověď totiž odstraňuje 

PŘÍČINU každé formy zármutku a bolesti. Forma na Jeho odpověď 

nemá vůbec žádný vliv, neboť On tě chce naučit pouze jediné 

příčině všech z nich, ať už mají jakoukoli formu. A pochopíš, že 

zázraky odrážejí jednoduché tvrzení, 

"Udělal jsem to a chtěl bych to zrušit." 

Přineste tedy všechny formy utrpení k Tomu, který ví, že 

každá je jako ostatní. On nevidí rozdíly tam, kde žádné nejsou, a 

naučí vás, jak je každá z nich způsobena. Žádné z nich nemá jinou 

příčinu než všechny ostatní a všechny se dají snadno odstranit jen 

jedinou skutečně naučenou lekcí. Spása je tajemství, které jste si 

nechali jen pro sebe. Vesmír to hlásá, ty však jeho svědectvím 

nevěnuješ vůbec žádnou pozornost. Neboť oni dosvědčují věc, 

kterou nechceš vědět. zdá se, že ji před tebou tají. a přesto se 

potřebuješ jen učit, ale rozhodl ses NEposlouchat, NEvidět. Jak 

jinak budete vnímat svět, až to poznáte! Když světu odpustíte svou 

vinu, VY se od ní osvobodíte. Jeho nevinnost si NEvyžaduje vaši 

vinu, ani VAŠE nevinnost nespočívá na jeho hříších. 

To je zřejmé; tajemství, které nikomu jinému než sobě 

nesděluješ.A právě to tě oddělilo od světa a tvého bratra od tebe. 

Teď se musíte jen naučit, že jste oba nevinní nebo vinní. jediné, co 

je nemožné, je, abyste si nebyli podobní; abyste byli oba pravdiví. 

to je jediné tajemství, které se ještě musíte naučit. A nebude 

žádným tajemstvím, že jste uzdraveni. 
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Odstranění strachu 

 
Zázrak nedělá nic. Jediné, co udělá, je, že se odpojí. A tím ruší zásah 

do toho, co bylo vykonáno. Nepřidává, 

ale pouze odebírá. A to, co bere, je už dávno pryč, ale protože je 

uchováváno v paměti, zdá se, že má okamžité účinky.Tento svět už 

dávno skončil. Myšlenky, které ho vytvořily, už nejsou v mysli, 

která na ně myslela a na chvíli je milovala. Zázrak ale ukazuje, že 

minulost je pryč, a to, co skutečně odešlo, nemá žádné účinky. 

Vzpomínka na příčinu může vyvolat jen iluzi její přítomnosti, 

nikoli účinky. 

Všechny následky viny už tu nejsou. Vina je pryč. S jejím 

odchodem odešly i její následky, které zůstaly bez příčiny. proč 

bys na ní lpěl ve vzpomínkách, kdybys nechtěl její následky? 

Vzpomínání je stejně selektivní jako vnímání, je jeho minulým 

časem. Je to vnímání minulosti, jako by se odehrávala nyní a stále 

byla k vidění. Paměť, stejně jako vnímání, je dovednost, kterou jste 

si vymysleli, aby nahradila to, co vám dal Bůh ve vašem stvoření. 

A stejně jako všechny věci, které jste stvořili, může sloužit jinému 

účelu a být prostředkem k něčemu jinému. Může být použita k 

léčení, a ne k ubližování, pokud si to přejete. 

Nic z toho, co se používá k léčení, nepředstavuje snahu udělat 

vůbec něco. Je to uznání, že nemáte žádné potřeby, které by 

znamenaly, že je třeba něco udělat. Je to nevybíravá paměť, která 

se nepoužívá k tomu, aby zasahovala do pravdy. Vše, co Duch 
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zaměstnává pro uzdravení, aniž by byl znám jejich obsah a účel, 

pro který byly vytvořeny. Jsou to jen dovednosti bez uplatnění. 

Čekají na své použití. Nemají žádné zasvěcení ani cíl. 

 
SOUČASNÁ PAMĚŤ 

Duch svatý skutečně může využívat paměť, protože v ní je sám 

Bůh.Není to však paměť na minulé události, ale pouze na současný 

stav.Jste tak dlouho zvyklí věřit, že paměť uchovává pouze to, co 

je minulostí, že je pro vás těžké si uvědomit, že je to schopnost, 

která si může pamatovat TEĎ. Omezení vzpomínání, která mu 

klade svět, jsou stejně rozsáhlá jako ta, která dovolíte světu, aby 

kladl na vás. NEEXISTUJE žádná vazba paměti na minulost. 

Pokud byste ji tam chtěli mít, pak tam je. Ale pouze vaše CHTĚNÍ 

vytvořilo toto spojení a pouze vy jste ho udrželi v části času, kde 

se zdá, že vina stále přetrvává. 

Duch svatý používá paměť zcela nezávisle na čase. Nesnaží se 

ji použít jako prostředek k uchování minulosti, ale spíše jako 

způsob, jak ji nechat odejít. Paměť uchovává zprávu, kterou dostala, a 

dělá to, co jí bylo dáno, aby dělala. Nepíše zprávu ani neurčuje, k 

čemu je určena. Stejně jako tělo je sama v sobě bezúčelná. a pokud se 

zdá, že slouží k opatrování dávné nenávisti a nabízí vám obrazy 

křivd a zranění, které jste zachraňovali, je to to, o co jste požádali, aby 

její poselství bylo, a to je to, co je. Odevzdána do svých trezorů, je 

v nich ukryta historie celé minulosti těla. Všechny podivné 

asociace vytvořené proto, aby minulost zůstala živá a přítomnost 

mrtvá, jsou v ní uloženy a čekají na tvůj příkaz, aby ti byly přineseny 

a znovu prožity. A tak se jejich účinky zdají být umocněny časem, 

který odnesl jejich příčinu. 

Čas je však jen další fází toho, co nic nedělá. Pracuje ruku v ruce 

se všemi ostatními atributy, kterými se snažíte pravdu o sobě utajit. 

Čas nic neodnímá ani nemůže obnovit. a přesto ho podivně 

využíváte, jako by minulost způsobila přítomnost, která je jen 

důsledkem, v němž nelze uskutečnit žádnou změnu, protože jeho 

příčina zmizela. změna však musí mít příčinu, která přetrvá, jinak 

nebude trvat. V přítomnosti nelze uskutečnit žádnou změnu, pokud 

je její příčina minulostí. Pouze minulost se udržuje v paměti, když 

ji využíváte, a tak je to způsob, jak udržet minulost PROTI 

přítomnosti. 
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Nezapomeňte na nic, co jste se sami naučili, protože jste byli 
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SOUČASNÁ PAMĚŤ 

 
 

špatně naučené. A kdo by si uchovával v paměti nesmyslnou lekci, 

když se může naučit a uchovat si lepší? Když se objeví dávné 

vzpomínky na nenávist, pamatuj, že jejich příčina je pryč. A tak 

nemůžeš pochopit, k čemu jsou. Nedovol, aby příčinou, kterou bys 

jim nyní chtěl dát, bylo to, co je učinilo tím, čím byly nebo čím se 

zdály být. Buďte rádi, že je to pryč, neboť to je to, od čeho byste 

chtěli být omilostněni. A místo toho se dívejte na nové účinky 

příčiny přijaté TEĎ, s důsledky ZDE. Překvapí vás svou 

roztomilostí. Dávné nové myšlenky, které přinášejí, budou 

šťastnými důsledky příčiny tak dávné, že dalece přesahuje rozpětí 

paměti, které vidí vaše vnímání. 

To je příčina, na kterou pro vás Duch svatý pamatoval, když 

jste chtěli zapomenout. Není minulostí, protože On nedopustil, aby 

zůstala nezapomenuta. Nikdy se nezměnila, protože nikdy 

neexistovala doba, kdy by ji bezpečně neuchovával ve vaší mysli. 

Její důsledky se ti vskutku budou zdát nové, protože sis myslel, že 

si na Její Příčinu nevzpomeneš, avšak nikdy nebyla ve tvé mysli 

nepřítomná, protože nebylo vůlí tvého Otce, aby na ni Jeho Syn 

nezapomněl. 

To, co si pamatujete, nikdy nebylo. Pochází to z 

bezpříčinnosti, kterou jste zaměnili za příčinu. Může si zasloužit jen 

smích, když zjistíte, že jste si vzpomněli na následky, které byly bez 

příčiny a NIKDY nemohly být následky. zázrak vám připomíná 

Příčinu věčně přítomnou, dokonale nedotčenou časem a zásahy. 

Nikdy se nezměnila od toho, čím JE. A VY jste jejími následky, stejně 

neměnnými a dokonalými jako Ona sama. Její paměť neleží v 

minulosti ani nečeká na budoucnost. Nezjevuje se v zázracích. ty 

vám jen připomínají, že Neodešla. když Jí odpustíte své hříchy, 

nebude už zapírána. 

Vy, kteří se snažíte vynést soud nad svým vlastním 

Stvořitelem, nemůžete pochopit, že to není On, kdo vynesl soud 

nad svým Synem. Chtěli byste Mu upřít Jeho účinky, a přesto Mu 

nikdy nebyly upřeny. Neexistoval čas, v němž by Jeho Syn mohl 

být odsouzen za něco, co bylo bez příčiny a proti Jeho vůli. To, o 

čem by svědčilo tvé vzpomínání, je jen bázeň Boží. On neudělal 

to, čeho se bojíš. Ani ty jsi nic takového neudělal. A tak vaše 

nevinnost nebyla ztracena. Nepotřebujete uzdravení, abyste byli 

uzdraveni. V klidu spatřujte v zázraku lekci, jak nechat Příčinu, 
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aby měla VLASTNÍ účinky, a nedělat nic, co by ji rušilo. 
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Zázrak přichází tiše do mysli, která se na okamžik zastaví a 

zůstane v klidu. Z tohoto tichého okamžiku a z mysli, kterou tehdy 

v tichu uzdravil, se jemně dostane k ostatním myslím, aby sdílely 

jeho klid.A ty se připojí a neudělají nic, co by zabránilo jeho 

zářivému rozšíření zpět do Mysli, která způsobila, že všechny 

mysli jsou. Zrozena ze sdílení, nemůže existovat žádná časová 

pauza, která by způsobila zázračné zpoždění při spěchu do všech 

neklidných myslí a přinesla jim okamžik ticha, kdy se do nich vrátí 

vzpomínka na Boha. Jejich vlastní vzpomínání je nyní klidné, a to, 

co přišlo na jeho místo, nezůstane později zcela bez vzpomínky. 

Ten, jemuž je dán čas, děkuje za každý klidný okamžik, který 

je mu dán. V tomto okamžiku totiž smí Jeho paměť obětovat 

všechny své poklady Božímu Synu, pro něhož byly uchovány. Jak 

rád je obětuje tomu, pro koho mu byly dány! A jeho Stvořitel sdílí 

jeho dík, protože se nechce nechat připravit o jeho účinky. 

Okamžik mlčení, který Jeho Syn přijímá, dává věčnosti a Jemu 

přivítání a nechává je vstoupit tam, kde by chtěli zůstat. V tomto 

okamžiku totiž Boží Syn nedělá nic, co by mu nahánělo strach. 

Jak okamžitě se v mysli, která se nebojí vzpomínku zadržet, 

vynoří vzpomínka na Boha. Její vlastní vzpomínání je pryč, není tu 

žádná minulost, která by držela její děsivý obraz v cestě 

radostnému probuzení do přítomného pokoje. Troubení věčnosti 

zní v celém tichu, ale neruší ho. A to, na co se nyní vzpomíná, není 

strach, ale spíše příčina, kterou strach učinil nezapomenutelnou a 

neuskutečněnou. Ticho promlouvá jemnými zvuky lásky, kterou si 

Boží Syn pamatuje z doby, než jeho vlastní vzpomínání vstoupilo 

mezi přítomnost a minulost, aby je uzavřelo. 

Nyní si Boží Syn konečně uvědomuje současnou Příčinu a její 

blahodárné účinky. Nyní chápe, že to, co stvořil, je bez příčiny a 

nevyvolává žádné účinky. Nic nezpůsobil. A když to vidí, chápe, 

že nikdy neměl potřebu cokoli dělat a nikdy to nedělal. Jeho Příčina 

JE svými účinky, vedle ní nikdy neexistovala příčina, která by mohla 

vytvářet jinou minulost či budoucnost. Jeho účinky jsou neměnně 

věčné, mimo strach a zcela mimo svět hříchu. 

Co bylo ztraceno, vidět bez příčiny ne? A kde je oběť, když 

místo ztráty přišla vzpomínka na Boha? 
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Jak lépe překlenout malou propast mezi iluzemi a skutečností než 

tím, že přes ni necháme proudit vzpomínku na Boha a uděláme z 

ní most, za který stačí jeden okamžik? Bůh ji totiž uzavřel sám 

sebou. Jeho vzpomínka neodešla a nezanechala navždy 

ztroskotaného Syna na břehu, kde může zahlédnout jiný břeh, 

kterého nikdy nedosáhne. Jeho Otec si přeje, aby byl vyzdvižen a 

jemně přenesen na druhý břeh. On postavil most a je to On, kdo 

přes něj svého Syna převeze. Nebojte se, že by selhal v tom, co si 

přeje. Ani že byste byli vyloučeni z Vůle, která je pro vás. 

 
OBRÁCENÍ NÁSLEDKU A PŘÍČINY 

Bez příčiny nemohou být žádné účinky, a přesto bez účinků není 

příčina.Příčina je tvořena svými účinky; Otec je otcem skrze svého 

Syna. Účinky nevytvářejí svou příčinu, ale zakládají její příčinnost. 

Syn tedy dává otcovství svému Stvořiteli a přijímá dar, který mu 

dal. Právě PROTO, že je Božím Synem, musí být také otcem, který 

tvoří tak, jak ho Bůh stvořil. Kruh stvoření nemá konce. Jeho 

počátek i konec jsou stejné. V sobě však obsahuje vesmír 

veškerého stvoření, bez začátku a bez konce. 

Otcovství JE stvoření. Láska musí být rozšířena. Čistota není 

omezená. Přirozeností nevinného je být navždy neomezený, bez 

bariér a omezení. Čistota tedy není tělesná. Nelze ji nalézt ani tam, 

kde je omezení. Tělo může být uzdraveno svými účinky, které jsou 

stejně neomezené jako ono samo. Přesto musí dojít k veškerému 

uzdravení, protože mysl je rozpoznána jako ta, která není v těle, a 

její nevinnost je zcela mimo něj a tam, kde je VŠECHNO 

uzdravení. Kde tedy dochází k uzdravení? Pouze tam, kde je jeho 

příčinou dán jeho účinek. Neboť nemoc je nesmyslný pokus dát 

bezpříčinnosti účinky a PŘINUTIT ji, aby byla příčinou. 

Vždy v nemoci se Boží Syn pokouší učinit sám sebe svou věcí a 

nedovoluje, aby byl Synem svého Otce. Pro tuto nemožnou touhu 

nevěří, že je účinkem Lásky a musí být příčinou kvůli tomu, čím 

je. příčinou uzdravení je jediná Příčina všeho. Má pouze JEDINÝ 

účinek. A v tomto poznání není bezpříčinnosti dán žádný účinek a 

žádný není vidět. Mysl v těle a svět dalších těl, z nichž každé má 

samostatnou mysl, jsou vaše 
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"výtvory", vy, "jiná" mysl, tvoříte s účinky nepodobnými sobě. A 

vy jako jejich "otec" musíte být jako oni. Nestalo se vůbec nic 

jiného, než že jste se uložili ke spánku a zdálo se vám o snu, v 

němž jste byli sami sobě cizí, ale součástí snu někoho jiného. 

Zázrak vás neprobudí, ale pouze vám ukáže, kdo snící JE. Učí 

vás, že existuje možnost volby snů, zatímco ještě spíte, v závislosti 

na účelu vašeho snění. Přejete si sny o uzdravení, nebo sny o 

smrti? Sen je jako vzpomínka v tom smyslu, že zobrazuje to, co 

jste si PŘÁLI, aby vám bylo ukázáno. Prázdné skladiště s 

otevřenými dveřmi uchovává všechny střípky vašich vzpomínek a 

snů. jste-li však snícím, vnímáte alespoň tolik; že jste sen způsobili 

VY a můžete přijmout i jiný sen. Pro tuto změnu obsahu snu je 

však třeba si uvědomit, že jste to vy, kdo si vysnil sen, který se 

vám nelíbí. Je to jen důsledek, který jste způsobili VY, a vy byste 

nebyli příčinou tohoto důsledku. 

Ve snech o vraždách a útocích jste obětí v umírajícím těle 

zabitou. Ve snech o odpuštění se však nikdo neptá, zda je obětí a 

trpícím. To jsou šťastné sny, které zázrak vymění za vaše vlastní. 

Nežádá po tobě, abys stvořil jiný; jen abys viděl, že jsi stvořil ten, 

který bys za něj vyměnil. tento svět je bez příčiny, stejně jako každý 

sen, který kdokoli v rámci světa vysnil. Žádné plány nejsou možné 

a neexistuje žádný záměr, který by bylo možné najít a pochopit. 

Co jiného lze očekávat od věci, která nemá žádnou příčinu? 

Nemá-li však příčinu, nemá ani smysl.Sen můžeš vyvolat, ale nikdy 

mu nepřivodíš skutečné účinky. Tím bys totiž změnil jeho příčinu, 

a to nemůžeš udělat. snící sen není bdělý, ale neví, že spí. Vidí iluze 

o sobě jako o nemocném nebo zdravém, sklíčeném nebo šťastném, 

ale bez stabilní příčiny se zaručenými účinky. 

Zázrak zjistí, že se vám zdá sen a že jeho obsah není 

pravdivý.To je zásadní krok v boji s iluzemi. Nikdo se jich nebojí, 

když vnímá, že si je vymyslel. Strach se držel na místě PROTO, že 

neviděl, že je autorem snu, a ne postavou ve snu. Sám sobě 

přisuzuje důsledky, které se mu zdá, že přisoudil svému bratrovi. a 

právě to mu sen sestavil a nabídl, aby mu ukázal, že jeho 
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Tak se bojí svého vlastního útoku, ale vidí ho v rukou jiného. Jako 

oběť trpí jeho následky, ale ne jejich příčinou. Není autorem svého 

útoku a je nevinný v tom, co způsobil. Zázrak nedělá nic jiného, 

než že mu ukazuje, že nic nezpůsobil. To, čeho se bojí, je příčina 

bez následků, které by ji ZPŮSOBILY. A tak tomu nikdy nebylo. 

Odloučení začalo snem, že Otec je zbaven svých účinků a je 

bezmocný, aby je udržel, protože už není jejich Stvořitelem. Snící 

ve snu stvořil sám sebe, ale to, co stvořil, se obrátilo proti němu a 

převzalo roli svého Stvořitele, jakou měl snící. a jako on nenáviděl 

svého Stvořitele, tak postavy ve snu nenáviděly jeho. Jeho tělo je 

jejich otrokem, kterého zneužívají, protože motivy, které mu dal, 

přijaly za své. A nenávidí ho kvůli pomstě, kterou by jim nabídl. 

Právě jejich pomsta tělu se zdá být důkazem, že snící nemohl být 

tvůrcem snu. Následek a příčina se nejprve rozdělí a pak se obrátí, 

takže následek se stane příčinou; příčina následkem. 

To je poslední krok odloučení, jímž začíná spása, která 

pokračuje JINOU cestou.Tento poslední krok je důsledkem toho, 

co bylo předtím, a jeví se jako příčina. Zázrak je prvním krokem, 

který vrací příčině funkci příčiny, nikoliv účinku. Tento zmatek 

totiž vyvolal sen, a dokud trvá, bude se bát probuzení. Ani výzva k 

probuzení nebude vyslyšena, protože se zdá být výzvou ke strachu. 

Jako každá lekce, kterou si Duch svatý žádá, abyste se naučili, 

je i tento zázrak jasný. Ukazuje, co chce, abyste se naučili, a 

ukazuje vám, že jeho účinky jsou tím, co CHCETE. V Jeho 

odpouštějících snech jsou účinky těch vašich zrušeny a nenávidění 

nepřátelé vnímáni jako přátelé, s milosrdným úmyslem. Jejich 

nepřátelství je nyní vnímáno jako bezdůvodné, protože si ho 

nezavinili. A vy můžete přijmout roli strůjce jejich nenávisti, 

protože VIDÍTE, že nemá žádné účinky. Nyní jste od této části snu 

osvobozeni; svět je neutrální a těl, která se stále zdají pohybovat 

jako oddělené věci, se není třeba obávat. A tak nejsou nemocná. 

Zázrak vrací příčinu strachu tobě, který jsi ho způsobil. Ale 

také ukazuje, že když nemá žádné účinky, není příčinou, protože 

funkcí příčiny je mít účinky. a kde nejsou účinky, tam NENÍ příčina. 
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příčinu. Tělo je tedy uzdravováno zázraky, protože ukazují, že 

mysl VYTVOŘILA nemoc a zaměstnala tělo jako oběť nebo 

následek toho, co vytvořila. Přesto polovina lekce neposkytne celé 

poučení. Zázrak je zbytečný, pokud se naučíte jen to, že tělo může být 

uzdraveno, protože to není lekce, kterou byl poslán dát. lekce je, že 

MYSL byla nemocná, že si myslela, že tělo může být nemocné; 

promítání její viny nic nezpůsobilo a nemělo žádné účinky. 

Tento svět je plný zázraků.Stojí v zářivém tichu vedle 

každého snu o bolesti a utrpení, o hříchu a vině. Jsou alternativou 

snu, volbou být snílkem, místo aby popíraly aktivní roli při 

vytváření snu. Jsou radostným důsledkem toho, že se důsledek 

nemoci vrací zpět ke své příčině. Tělo se uvolňuje, protože mysl 

uznává: "Tohle se nestalo mně, ale dělám to já." A tak je mysl 

svobodná, aby místo toho učinila jinou volbu. Počínaje tímto 

místem bude spása pokračovat ve změně průběhu každého kroku 

na sestupu k odloučení, dokud nebudou všechny kroky zpět, žebřík 

nezmizí a veškeré snění o světě nebude zrušeno. 

 

DOHODA O PŘISTOUPENÍ 

To, co nás s naprostou jistotou čeká po spasení, nás nezajímá. 

Sotva jste totiž začali dovolovat, aby vaše první nejisté kroky 

směřovaly vzhůru po žebříku, po němž vás odloučení vedlo dolů, 

je vaší současnou starostí pouze zázrak. Tady musíme začít. A 

když už jste začali, bude cesta klidná a jednoduchá při vzestupu k 

probuzení a ukončení snu. když přijímáte zázrak, nepřidáváte svůj 

sen strachu k tomu, který už je vysněný. Bez podpory sen odezní 

bez následků. Je to totiž VAŠE podpora, která jej posiluje. 

Žádná mysl není nemocná, dokud jiná mysl nesouhlasí s tím, 

že jsou oddělené. A tak je to jejich SPOLEČNÉ rozhodnutí být 

nemocný. Pokud odmítnete souhlasit a přijmete roli, kterou VY 

hrajete v tom, že nemoc je skutečná, druhá mysl nemůže 

promítnout svou vinu bez vaší pomoci, aby se mohla vnímat jako 

oddělená a oddělená od vás. tak není tělo vnímáno jako nemocné 

oběma vašimi myslemi, z oddělených úhlů pohledu. Sjednocení s 

bratrovou myslí zabraňuje PŘÍČINĚ nemoci a vnímaným 

následkům. Uzdravení je účinkem myslí, které se spojují, stejně 

jako nemoc pochází z myslí, které se oddělují. 
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Zázrak nedělá nic jen proto, že mysli jsou spojeny a nemohou 

se oddělit.Ve snu je to však obráceně a oddělené mysli jsou 

vnímány jako těla, která jsou oddělena a která se nemohou spojit. 

Nedovol, aby tvůj bratr byl nemocný, neboť pokud je, zanechal jsi 

ho jeho vlastnímu snu tím, že jsi ho s ním sdílel. On neviděl 

příčinu nemoci tam, kde je, a vy jste přehlédli mezeru mezi vámi, 

kde se nemoc zrodila. tak jste se SPOJILI v nemoci, abyste 

zachovali malou nezhojenou mezeru, kde je nemoc pečlivě 

chráněna, opatrována a udržována pevnou vírou, aby Bůh nepřišel 

překlenout malou mezeru, která k němu vede. Nebojujte proti Jeho 

příchodu iluzemi, neboť právě Jeho příchod si přejete více než 

všechny věci, které se zdánlivě třpytí ve snu. 

Konec snění je konec strachu a láska nikdy nebyla ve světě 

snů. Mezera JE malá. Přesto v sobě skrývá zárodky moru a všech 

forem zla, protože je přáním držet se odděleně, a ne se spojit. A tak 

se zdá, že dává příčinu nemoci, která NENÍ její příčinou. účel 

mezery je veškerou příčinou, kterou nemoc má. Byla totiž 

stvořena, aby vás držela odděleně, v těle, které vnímáte, jako by 

ONA byla příčinou bolesti. 

Příčinou bolesti je odloučení, nikoli tělo, které je pouze jejím 

důsledkem. Odloučení je však jen prázdný prostor, který nic 

neuzavírá, nic nedělá a je stejně nepodstatný jako prázdné místo 

mezi vlnami, které vytvořila proplouvající loď. A zakryté stejně 

rychle, jako se voda hrne dovnitř, aby mezeru uzavřela, a jako ji vlny 

při spojování zakrývají. kde je mezera mezi vlnami, když se spojily 

a zakryly prostor, který se zdál, že je na chvíli oddělí? Kde je 

důvod k nemoci, když se mysli spojily, aby uzavřely malou mezeru 

mezi nimi, kde se zdálo, že rostou semínka nemoci? 

Bůh staví most, ale pouze v prostoru, který po zázraku zůstal 

čistý a prázdný. Zárodky nemoci a hanby viny přemostit nemůže, 

protože nemůže zničit cizí vůli, kterou nestvořil. Nechte její 

účinky zmizet a nesvírejte je dychtivě rukama, abyste si je 

ponechali pro sebe. Zázrak je všechny smete stranou, a tak uvolní 

místo Tomu, kdo chce přijít, a přemostí návrat svého Syna k sobě. 

Spočítej tedy stříbrné zázraky a zlaté sny o štěstí. 
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Dveře jsou otevřené ne zlodějům, ale tvým hladovějícím bratřím, 

kteří si spletli zlato s leskem kamínku a uložili hromadu sněhu, 

který se leskl jako stříbro. Za otevřenými dveřmi jim nezůstalo nic. 

Co je svět jiného než malá mezera, vnímaná tak, aby roztrhla 

věčnost a rozbila ji na dny, měsíce a roky? A co jste vy, kteří žijete 

ve světě, kromě obrazu Božího Syna v rozbitých kouscích, z nichž 

každý je ukryt v samostatném a nejistém kousku hlíny? 

Nebojte se, ale nechte svůj svět prozářit zázraky. A tam, kde 

bylo vidět, že mezi vámi stojí propast, se připojte ke svému bratru. 

A nemoc bude vidět BEZ příčiny. Sen o uzdravení v odpuštění 

spočívá a jemně ti ukazuje, že jsi nikdy nezhřešil. Zázrak 

nezanechá důkaz viny, aby ti přinesl svědectví o tom, co nikdy 

nebylo. A ve tvém skladišti vytvoří místo přijetí pro tvého Otce a 

tvé Já. Dveře jsou otevřené, aby mohli přijít všichni, kdo už 

nechtějí hladovět a chtějí si užít hostinu hojnosti, která je tam před 

nimi připravena. A setkají se s tvými pozvanými Hosty, které 

zázrak požádal, aby k tobě přišli. 

Je to svátek, který se vskutku nepodobá svátkům, které 

ukázalo snění o světě. Neboť zde platí, že čím více někdo dostane, 

tím více zůstane pro všechny ostatní, aby se o to podělili. Hosté s 

sebou přinesli neomezené zásoby. A nikdo není ochuzen ani 

nemůže být ochuzen. Zde je hostina, kterou Otec klade před svého 

Syna a dělí se o ni s ním rovným dílem. a v Jejich sdílení nemůže 

BÝT žádná mezera, v níž by hojnost ochabovala a řídla. Sem 

nemohou vstoupit hubená léta, neboť čas nečeká na tuto hostinu, 

která nemá konce. Neboť Láska prostřela Svůj stůl v prostoru, 

který se zdál držet tvé Hosty stranou od tebe. 

 

VĚTŠÍ SPOJENÍ 

Přijmout za sebe Usmíření znamená nepodporovat něčí sen o 

nemoci a smrti. Znamená to nesdílet jeho přání odloučit se a 

nechat ho obrátit iluze proti sobě. Ani si nepřejete, aby se místo 

toho obrátily na vás. Takto nemají ŽÁDNÉ účinky. A vy jste 

zbaveni snů o bolesti, protože jste ho nechali být. Pokud mu 

nepomůžete, budete trpět bolestí s ním, protože si to přejete. A vy 

se stáváte postavou v jeho snu o bolesti, stejně jako on v jeho snu o 

bolesti. 
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vaše. Tak se oba stáváte iluzemi a bez identity. Můžete být 

kýmkoli nebo čímkoli, podle toho, čí zlý sen sdílíte. Můžete si být 

jisti jen jednou věcí: že jste zlí, protože sdílíte sny o strachu. 

Existuje způsob, jak najít jistotu právě TADY a TEĎ. 

Odmítněte být součástí děsivých snů, ať už mají jakoukoli podobu, 

protože v nich ZTRÁCÍTE identitu. naleznete sami sebe tím, že je 

nepřijmete jako příčinu a nebudete přijímat jejich účinky. Stojíte 

mimo ně, ale ne mimo toho, kdo je sní. Tak oddělíte snícího od snu 

a k jednomu se připojíte, ale druhého necháte ODEJÍT. Sen je 

pouhou iluzí v mysli. A s myslí se CHCEŠ spojit, ale NIKDY ne se 

snem. Je to sen, kterého se bojíte, a NE mysl. vnímáte je jako totéž, 

protože si myslíte, že VY jste jen sen. A co je skutečné a co je jen 

iluze v tobě samém, nevíš a nedokážeš to od sebe odlišit. 

Stejně jako ty si i tvůj bratr myslí, že je sen. Nesdílejte jeho 

iluzi o sobě samém, protože vaše identita závisí na jeho realitě. 

Přemýšlejte o něm spíše jako o mysli, v níž stále přetrvávají iluze, 

ale jako o mysli, kterou je bratr pro vás. Není bratrem stvořeným 

tím, co sní, ani jeho tělo, "hrdina" snu, není tvým bratrem. Je to 

jeho SKUTEČNOST, která je vaším bratrem, stejně jako je vaše 

bratrem pro něj. vaše a jeho mysl jsou spojeny v bratrství. Jeho 

tělo a jeho sny ale jako by tvořily malou mezeru, v níž se vaše 

spojily s jeho. 

A přesto mezi vašimi myslemi NENÍ žádná propast.Spojit se s 

jeho sny znamená nesetkat se s ním, protože jeho sny by se od vás 

oddělily. Proto ho propusťte, pouze svým nárokem na bratrství, a 

ne na sny strachu. Dovolte mu, aby uznal, kým je, tím, že jeho 

iluze nebudete podporovat svou vírou, neboť pokud tak učiníte, 

budete mít víru ve SVÉ. S vírou ve své se ON neosvobodí a VY 

zůstanete v zajetí jeho snu. a sny strachu budou strašit v malé 

mezeře, obývané jen iluzemi, které jste vzájemně podporovali ve 

svých myslích. 

Buďte si jisti, že když vy splníte svůj úkol, on splní svůj, 

protože se k vám připojí tam, kde stojíte. Nevolejte ho, aby se s 

vámi setkal v mezeře mezi vámi, jinak musíte věřit, že je to vaše 

skutečnost, stejně jako jeho. NEMŮŽEŠ udělat jeho část, ale tu 

uděláš, když se staneš pasivní postavou v jeho snu, místo aby ses 

stal snílkem svého vlastního. Identita 
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ve snech nemá smysl, protože snící a sen jsou jedno. Kdo sdílí sen, 

musí BÝT snem, který sdílí, protože sdílením vzniká příčina. 

Sdílíte zmatek a JSTE zmateni, protože v mezeře neexistuje 

žádné stabilní já.To, co je stejné, se zdá být jiné, protože to, co je 

stejné, se zdá být jiné. Jeho sny jsou tvé, protože jsi jim to dovolil. 

Ale kdybys mu vzal ty své, byl by od nich svobodný, a od svých 

také. tvé sny jsou svědky jeho a jeho dosvědčují pravdivost těch 

tvých. když však uvidíš, že v těch tvých NENÍ pravda, jeho sny 

odejdou a on pochopí, co je TĚM, kterým se zdá. 

Duch svatý je v OBOU vašich myslích a je jeden, protože 

neexistuje žádná mezera, která by oddělovala Jeho Jednotu od Sebe 

samého.Na mezeře mezi vašimi těly nezáleží, protože to, co je v 

Něm spojeno, je VŽDY jedno. Nikdo není nemocný, pokud někdo 

jiný přijme jeho spojení s ním. Jeho touha být nemocnou a 

oddělenou myslí nemůže zůstat bez svědka nebo příčiny. a OBA 

zmizí, pokud se s ním někdo chce spojit. Má sny, že byl oddělen od 

svého bratra, který tím, že nesdílí svůj sen, nechal prostor mezi nimi 

prázdný. A Otec přichází, aby se připojil ke svému Synu, s nímž se 

spojil Duch svatý. 

Úkolem Ducha svatého je vzít rozbitý obraz Božího Syna a 

znovu jej poskládat na své místo. Tento svatý obraz, zcela 

uzdravený, podrží každému jednotlivému kousku, který si myslí, 

že je obrazem sám o sobě. každému nabídne jeho identitu, kterou 

představuje celý obraz, namísto jen malého, rozbitého kousku, o 

němž trval na tom, že je jím on sám. A když uvidí TEN obraz, 

pozná sám sebe. Pokud nesdílíš zlý sen svého bratra, JE to obraz, 

který zázrak vloží do malé mezery, jež zůstala čistá od všech 

semen nemoci a hříchu. a zde Otec přijme svého Syna, protože jeho 

Syn byl milostivý sám k sobě. 

Děkuji Ti, Otče, že vím, že přijdeš, abys uzavřel každou 

malou mezeru, která leží mezi rozbitými kousky Tvého svatého 

Syna. Tvá svatost, úplná a dokonalá, spočívá v každém z nich. A 

JSOU spojeny, protože co je v jednom, je ve všech. Jak svaté je i to 

nejmenší zrnko písku, když poznáme, že je součástí dokončeného 

obrazu Božího Syna! Formy, které na sebe rozbité kousky zdánlivě 

berou, nic neznamenají. Vždyť celek je v každém z nich. a každý 

aspekt Božího Syna je stejný jako každá jiná část. 
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Nepřipojujte se ke snům svého bratra, ale připojte se k NĚMU, 

a tam, kde se připojíte k Jeho Synu, je Otec. Kdo hledá 

náhradníky, když vidí, že nic neztratil? Kdo by CHTĚL mít 

"výhody" nemoci, když získal prosté štěstí zdraví? Co Bůh dal, 

nemůže BÝT ztrátou, a co není od Něho, nemá žádné účinky. Co 

byste tedy vnímali uvnitř mezery? Semínka nemoci pocházejí z 

přesvědčení, že v odloučení je RADOST a její vzdání by bylo 

OBĚTOVÁNÍM. Zázraky však vznikají, když netrváte na tom, 

abyste v mezeře viděli to, co tam není. vaše ochota PUSTIT iluze je 

vše, co Léčitel Božího Syna vyžaduje. On umístí zázrak uzdravení 

tam, kde byly zárodky nemoci. A nebude to žádná ztráta, ale POUZE 

zisk. 

 
ALTERNATIVA KE SNŮM O STRACHU 

Co jiného je pocit nemoci než pocit omezení? Pocit odloučení a 

odloučení OD? Propast vnímaná mezi vámi a tím, co je považováno 

za zdraví? Dobro je vnímáno vně, zlo uvnitř.A tak nemoc odděluje 

sebe od dobra a zlo drží uvnitř. Bůh je ALTERNATIVA ke snům o 

strachu. Kdo se na nich podílí, NIKDY se nemůže podílet na Něm. 

Kdo se však od sdílení s nimi distancuje, ten se sdílí s Ním. jiná 

volba neexistuje. Kromě toho, že ho sdílíte, nemůže nic existovat. 

A VY existujete, protože Bůh s vámi sdílel svou Vůli, aby Jeho 

stvoření mohlo tvořit. 

Právě SDÍLENÍ zlých snů o nenávisti a zlobě, hořkosti a smrti, 

o hříchu, utrpení, bolesti a ztrátě je činí skutečnými. Nesdílené 

jsou vnímány jako nesmyslné. Strach z nich mizí, protože jste jim 

neposkytli svou podporu. Tam, kde zmizel strach, MUSÍ přijít 

láska, protože existují jen tyto alternativy. Tam, kde se objeví 

jedna, mizí druhá. A ta, kterou sdílíte, se stává jedinou, kterou 

máte. máte tu, kterou přijímáte, protože je jedinou, kterou si přejete 

mít. nesdílíte žádné zlé sny, pokud snícímu odpustíte a vnímáte, že 

není tím snem, který si vytvořil. A tak nemůže být součástí toho 

vašeho, od něhož jste OBA osvobozeni. Odpuštění odděluje 

snícího od zlého snu, a tím ho osvobozuje. 

Pamatujte, že pokud sdílíte zlý sen, budete věřit, že JSTE. 

sen, který sdílíte. A protože se ho bojíte, nebudete CHTÍT vědět. 
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svou vlastní identitu, protože si myslíte, že TO je strašné.A budete 

popírat své Já a kráčet po cizí půdě, kterou váš Stvořitel nestvořil a 

kde se zdá, že jste něčím, čím nejste.Budete válčit proti svému Já, 

které se zdá být vaším nepřítelem, a budete útočit na svého bratra 

jako na součást toho, co nenávidíte. NEEXISTUJE žádný 

kompromis. jste svým Já, nebo iluzí. Co může být mezi iluzí a 

pravdou? Střední cesta, kde můžete být věcí, která není vámi, musí 

být snem a nemůže být pravdou. 

Malou mezeru mezi iluzemi a pravdou jste si představili jako 

místo, kde leží veškeré vaše bezpečí a kde je vaše Já bezpečně skryto 

tím, co jste vytvořili. Zde je ustanoven svět, který je nemocný, a 

tento svět vnímají oči těla. Zde jsou zvuky, které slyší; hlasy, k 

jejichž slyšení byly jeho uši stvořeny." Avšak pohledy a zvuky, 

které tělo vnímá, jsou bezvýznamné. Nemůže vidět ani slyšet. Neví, 

co je vidění a co je naslouchání. Je stejně málo schopné vnímat, 

jako může soudit, chápat nebo vědět. Jeho oči jsou slepé, jeho uši 

hluché. Nedokáže myslet, a proto nemůže mít účinky. 

Co Bůh stvořil, aby bylo nemocné? A co, co stvořil, nemůže 

být? Ať vaše oči nevidí sen, vaše uši svědčí o iluzi.Byly stvořeny, 

aby se dívaly na svět, který není, aby slyšely hlasy, které nemohou 

vydávat žádný zvuk.A přece existují jiné zvuky a jiné pohledy, 

které lze vidět, slyšet a pochopit. Vždyť oči a uši jsou smysly bez 

smyslu, a co vidí a slyší, o tom jen podávají zprávu. Nejsou to ony, 

kdo slyší a vidí, ale TY, kdo skládáš dohromady každý roztřepený 

kousek, každý nesmyslný útržek a střípek důkazu a vytváříš 

svědectví o světě, který chceš. Ať uši a oči těla nevnímají tyto 

nesčetné střípky viděné v mezeře, kterou jste si vymysleli, a ať 

nepřesvědčují jejich tvůrce, že jeho představy jsou skutečné. 

Stvoření dokazuje skutečnost, protože má stejnou funkci jako 

všechno stvoření. Není složeno z malých kousků skla, kousku dřeva, 

snad jedné nebo dvou nití, které jsou poskládány dohromady, aby 

dosvědčily jeho pravdivost. Skutečnost na tom nezávisí. 

NEEXISTUJE žádná propast, která by oddělovala pravdu od snů a 

iluzí. Pravda pro ně neponechala místo na žádném místě ani v 

žádném čase. Vyplňuje totiž každé místo a každý čas a činí je zcela 

nedělitelnými. 

Vy, kteří věříte, že mezi vámi JE malá mezera, ne. 
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pochopte, že právě zde jste drženi jako vězni ve světě, který je zde 

vnímán jako existující. Svět, který vidíte, neexistuje, protože 

místo, kde ho vnímáte, není skutečné. Propast je pečlivě skryta v 

mlze a mlžné obrazy se zvedají, aby ji zakryly nejasnými, 

nejistými formami a proměnlivými tvary, navždy nehmotnými a 

nejistými. v propasti však NENÍ NIC. a NENÍ tu žádná děsivá 

tajemství ani temné hrobky, kde z kostí smrti povstává hrůza. 

Podívejte se na tu malou mezeru a spatříte nevinnost a prázdnotu 

hříchu, kterou v sobě uvidíte, až ztratíte strach z ROZPOZNÁVÁNÍ 

lásky. 

 
TAJNÉ SLIBY 

Kdo trestá tělo, je blázen. Neboť zde je vidět malá mezera, a přece 

tu není. Nesoudila se a nečinila se tím, čím není. Nesnaží se z 

bolesti udělat radost a nehledá trvalé potěšení v prachu. Neříká, 

jaký je její účel, a nedokáže pochopit, k čemu slouží. Neobětuje se, 

protože nemá žádnou vůli, žádné preference a žádné pochybnosti. 

Nepřemýšlí o tom, čím je. A tak nemá potřebu soutěžit. Může se 

stát obětí, ale NEMŮŽE se cítit jako oběť. Nepřijímá žádnou roli, 

ale dělá, co se mu řekne, aniž by bylo napadáno. 

Je skutečně nesmyslné činit odpovědnou za zrak věc, která 

nevidí, a vinit ji ze zvuků, které se vám nelíbí, ačkoli neslyší. 

Netrpí trestem, který jí udělíte, protože nemá cit. Chová se tak, jak 

si přejete, ale nikdy se nerozhoduje. Nerodí se a neumírá. Může jen 

bezcílně sledovat cestu, na kterou bylo vypraveno. A pokud se tato 

cesta změní, jde stejně snadno jinou cestou. Nestojí na žádné 

straně a nesoudí cestu, po které jde. Nevnímá žádnou propast, 

protože nenávidí. Může být ZNEUŽITO k nenávisti, ale nemůže se 

tím stát nenávistným. 

To, co nenávidíte, čeho se bojíte, co se vám hnusí a co 

CHCETE, tělo nezná.Posíláte ho, aby hledalo odloučení a bylo 

oddělenou věcí. A POTOM ho nenávidíte, ne za to, čím je, ale za 

to, jak ho využíváte. krčíte se před tím, co vidí a co slyší, a 

nenávidíte jeho křehkost a malost. A pohrdáte jeho činy, ale ne 

svými vlastními. Vidí a jedná za VÁS. Slyší VÁŠ hlas. A je křehké 

a malé podle VAŠEHO přání. Zdá se, že vás trestá, a tak 
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si zaslouží vaši nenávist kvůli omezením, která vám přináší. Přesto 

jste si z něj udělali symbol omezení, která chcete, aby vaše MYSL 

měla, viděla a ZACHOVALA. 

Tělo PŘEDSTAVUJE mezeru mezi tím malým kouskem mysli, 

který nazýváte svým vlastním, a vším ostatním, co je skutečně 

vaše.Nenávidíte ho, ale myslíte si, že je to vaše já a že bez něj by 

vaše já bylo ztraceno. To je tajný slib, který jsi složil s každým 

bratrem, který by chtěl jít od sebe. to je tajná přísaha, kterou znovu 

skládáš, kdykoli vnímáš, že jsi napaden. Nikdo nemůže trpět, 

pokud nevidí, že je napadán a že útokem ztrácí. Nevyřčený a 

neslyšený ve vědomí je každý slib nemoci. Přesto je to slib 

druhému, že se jím necháte zranit a že ho na oplátku napadnete. 

Nemoc je hněv, který se vybíjí na těle, aby trpělo bolestí. Je to 

zřejmý důsledek toho, co bylo učiněno ve skrytu, ve shodě s tajným 

přáním druhého, aby byl od tebe oddělen, jako bys ty byl oddělen 

od něj. Pokud se OBA nedohodnete, že je to vaše přání, nemůže to 

mít žádné účinky. Ten, kdo říká: "Mezi mým a tvým smýšlením 

NENÍ žádná propast", dodržel Boží slib, nikoli svou nepatrnou 

přísahu, že bude navždy věrný až do smrti. A jeho uzdravením je 

uzdraven jeho bratr. 

To ať je vaše dohoda s každým z nich, abyste byli jedno s 

ním, a ne odděleně.A on dodrží slib, který s ním učiníte, protože je 

to slib, který dal Bohu, stejně jako Bůh dal jemu. Bůh plní své 

sliby, jeho Syn plní své. Při jeho stvoření mu Otec řekl: "Ty jsi 

můj miláček a já tvůj navěky. Buďte dokonalí jako já, neboť beze 

mne nikdy nemůžete být." Všichni jsou dokonalí jako já. Jeho Syn 

si nepamatuje, že odpověděl: "Chci." Ačkoli se v tomto slibu 

zrodil, Bůh mu to připomíná pokaždé, když nesdílí slib, že bude 

nemocný, ale nechá svou mysl uzdravit a sjednotit. Jeho tajné sliby 

jsou bezmocné před Boží vůlí,jejíž sliby sdílí. A to, co nahrazuje, 

není jeho vůle, která se Bohu zaslíbila. 

 

KRÁSNÝ VZTAH 

Bůh nic nežádá a jeho Syn, stejně jako on, nemusí nic žádat. 

Vždyť v něm není žádný nedostatek. Prázdný prostor, malá 

mezera, by byl nedostatkem. A jen tam by mohl chtít něco, co 

nemá. prostor, kde Bůh není, mezera mezi Otcem a Synem. 
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není vůle ani jednoho z nich, kteří slíbili, že budou jedno. Boží slib 

je slibem JEMU SAMÉMU a neexistuje nikdo, kdo by mohl být 

nevěrný tomu, co si přeje jako součást toho, co JE. Slib, že mezi 

Ním a tím, čím je, není žádná mezera, nemůže být falešný. Jaká 

vůle může stát mezi tím, co MUSÍ být Jedno a v jehož celistvosti 

nemůže být žádná mezera? 

Krásný vztah, který máte se všemi svými bratry, je vaší 

součástí, protože je součástí samotného Boha. Nejste nemocní, 

pokud si odpíráte svou celistvost a své zdraví, Zdroj pomoci, 

Volání k uzdravení a Volání k uzdravení? Váš Spasitel čeká na 

uzdravení a svět čeká s ním. Ani vy nejste mimo něj. Neboť 

uzdravení bude jedno, nebo nebude vůbec, jeho jednota spočívá v 

tom, v čem spočívá uzdravení. Co jiného by mohlo napravit 

odloučení než jeho opak? V žádném aspektu spasení neexistuje 

střední cesta. Buď ji přijmeš celou, nebo ji nepřijmeš. co je 

neoddělené, musí být spojené, a co je spojené, nemůže být 

oddělené. 

Buď je mezi vámi a vaším bratrem propast, nebo JSTE jako 

jeden.Neexistuje nic mezi tím, žádná jiná volba a žádná oddanost, 

kterou by bylo možné rozdělit mezi oba. Rozdělená věrnost je jen 

nevěrnost oběma a jen tě nutí točit se dokola a nejistě se chytat 

jakéhokoli stébla, které se zdá být příslibem úlevy. kdo však může 

postavit svůj dům na slámě a spoléhat na to, že mu poskytne úkryt 

před větrem? Tělo si takový domov může udělat, protože mu chybí 

základ v pravdě. A přesto, PROTOŽE ho má, může být považováno 

za NEvlastní domov, ale pouze za pomůcku, která vám má pomoci 

dosáhnout domova, kde přebývá Bůh. S TÍMTO cílem JE tělo 

uzdraveno. Není používáno k tomu, aby svědčilo o snu o odloučení 

a nemoci. Není ani nečinně obviňováno z toho, co neudělalo. 

Slouží k tomu, aby napomáhalo uzdravení Božího Syna, a za 

TÍMTO účelem nemůže BÝT nemocné. Nepřipojí se k účelu, který 

není váš, a vy jste si VYBRALI, že nebude nemocná. všechny 

zázraky jsou založeny na této volbě a jsou vám dány v okamžiku, 

kdy je učiněna. Žádná forma nemoci není imunní, protože volba 

nemůže být učiněna z hlediska formy. Volba nemoci SE VYTVÁŘÍ 

jako forma, přesto je. 

jeden, stejně jako jeho opak. A podle toho jste nemocní nebo zdraví. 

Ale nikdy ne ty sám. Tento svět je jen sen o tom, že můžete 
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BÝT sami a myslet, aniž byste ovlivňovali ty, kteří jsou mimo vás. 

Být sám musí znamenat, že jsi mimo, a pokud jsi, nemůžeš ALE 

být. 
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nemocný. Zdá se, že to dokazuje, že musíte být od sebe.Přesto to 

znamená jen to, že jste se snažili dodržet slib, že budete věrní 

nevěře. Nevěra však JE nemoc. Je jako dům postavený na slámě. Zdá 

se, že je sám o sobě docela pevný a podstatný. Jeho stabilitu však 

nelze posoudit jinak než podle jeho základů. Pokud stojí na slámě, 

není třeba zatloukat dveře, zamykat okna a upevňovat závory. Vítr 

ji vyvrátí a déšť ji odnese do zapomnění. Jaký má smysl snažit se 

být v bezpečí v tom, co bylo STVOŘENO pro nebezpečí a pro 

strach? Proč ji zatěžovat dalšími zámky a řetězy a těžkými 

kotvami, když její slabost nespočívá v ní samotné, ale v křehkosti 

té malé propasti nicoty, na níž stojí? Co může být bezpečné, co 

spočívá na stínu? Postavil bys svůj domov na tom, na čem 

se zhroutí pod tíhou pírka? 

Tvůj domov je postaven na zdraví tvého bratra, na jeho štěstí, 

na jeho bezhříšnosti a na všem, co mu jeho Otec slíbil. Žádný tajný 

slib, který jsi místo toho učinil, neotřásl základy jeho domova. Vítr 

na něj bude foukat a déšť do něj bude bušit, ale bez účinku. svět ho 

spláchne, a přesto tento dům bude stát navždy, protože jeho síla 

nespočívá jen v něm samém. Je to bezpečná archa, spočívající na 

Božím zaslíbení, že jeho Syn je v bezpečí navždy v něm samém. 

Jaká propast se může postavit mezi bezpečí tohoto přístřešku a 

jeho Zdroj? Odtud lze tělo vidět jako to, čím je, a nemá ani menší, 

ani větší hodnotu, než do jaké může být použito k osvobození 

Božího Syna do jeho domova. A s tímto svatým záměrem se na 

malou chvíli stává domovem svatosti, protože s Vámi sdílí Otcovu 

Vůli. 
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Probuzení 

 
Neexistuje žádný čas, žádné místo, žádný stav, kde by Bůh chyběl. 
Není se čeho bát. Neexistuje žádný způsob, jak by mohla vzniknout 

mezera. 

Kompromis, který by představovala nejmenší a nejmenší mezera v 

Jeho věčné lásce, je zcela nemožný. Znamenalo by to totiž, že Jeho 

Láska v sobě může skrývat jen náznak nenávisti, že Jeho laskavost 

se někdy mění v útok a že Jeho věčná trpělivost někdy selhává. 

Tomu všemu věříš, když vnímáš propast mezi svým bratrem a 

sebou. Jak bys Mu tedy mohl věřit? Vždyť On musí být ve své 

Lásce klamný. Buď tedy obezřetný; nedovol, aby se k tobě 

přiblížil příliš blízko, a nechal mezi tebou a Svou Láskou mezeru, 

kterou můžeš uniknout, bude-li třeba utéct. 

Zde je nejzřetelněji vidět bázeň Boží. Láska totiž JE zrádná 

pro ty, kdo se bojí, protože strach a nenávist nemohou být nikdy 

odděleny. Nikdo, kdo nenávidí, ale bojí se lásky, a proto se MUSÍ 

bát Boha. Jisté je, že neví, co znamená láska. Bojí se milovat a 

miluje nenávidět, a tak si myslí, že láska je strašná; nenávist je 

láska." To je důsledek, který musí malá mezera přinést těm, kdo ji 

pěstují a myslí si, že je jejich spásou a nadějí. 

Strach z Boha! Největší překážka, kterou musí pokoj 

překonat, ještě nezmizela.Ostatní překážky už pominuly, ale tato 

stále zůstává, aby ti zatarasila cestu a způsobila, že cesta ke světlu 

se ti bude zdát temná a děsivá, nebezpečná a bezútěšná.Rozhodl 

ses, že tvůj bratr je tvůj nepřítel. Někdy možná přítelem, pokud 

jsou vaše zájmy oddělené. 
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na chvíli umožnil vaše přátelství. Ne však bez mezery mezi vámi, 

aby se z něj opět nestal nepřítel.Opatrné přátelství, omezené co do 

rozsahu a pečlivě omezené co do množství, se stalo smlouvou, kterou 

jste s ním uzavřeli.Sdíleli jste kvalifikovanou entente, v níž byla 

klauzule o odloučení bodem, na němž jste se oba shodli, že bude 

zachován. A její porušení bylo považováno za porušení smlouvy, 

které se nesmí připustit. 

 
ZMENŠOVÁNÍ PROPASTI 

Mezera mezi vámi není prostorem mezi dvěma oddělenými 

těly.Zdá se, že odděluje vaše oddělené mysli. Je to symbol slibu, 

který jste si dali, že se setkáte, až si to budete přát, a oddělíte se, 

dokud se oba nerozhodnete znovu setkat. a pak se zdá, že se vaše 

těla dostávají do kontaktu a znamenají místo setkání, kde se spojíte. 

Vždy je však možné jít svými cestami odděleně. Podmíněné 

"právem" na odloučení se dohodnete, že se čas od času setkáte a 

budete se držet odděleně v intervalech odloučení, které vás chrání 

před "obětí" lásky. Tělo vás ZACHRAŇUJE, neboť vás zbavuje 

úplné oběti a dává vám čas, v němž můžete znovu vybudovat svá 

oddělená já, která se podle vás při setkání zmenšují. 

Tělo NEMŮŽE oddělovat vaše mysli, pokud nechcete, aby 

bylo příčinou odloučení a vzdálenosti mezi vámi.Tak mu 

propůjčujete moc, která v něm nespočívá. A v tom spočívá jeho 

moc nad VÁMI. Nyní si totiž myslíte, že určuje, kdy se setkáte, a 

omezuje vaši schopnost navázat společenství s myslí toho druhého. 

A nyní vám říká, kam máte jít a jak tam jít, co je pro vás možné 

podniknout a co ne. Diktuje, co jeho zdraví snese a co ho unaví a 

způsobí mu nemoc. A jeho "vrozené" slabosti nastavují omezení 

toho, co byste chtěli dělat, a udržují váš záměr omezený a slabý. 

Tělo se tomu přizpůsobí, pokud si to přejete. Dovolí jen 

omezené požitky z "lásky", mezi nimiž budou intervaly nenávisti. 

A převezme velení nad tím, kdy "milovat" a kdy se bezpečněji 

stáhnout do strachu. Bude to nemocné, protože nevíte, co znamená 

milovat. A tak MUSÍTE zneužívat každou okolnost a každého, 

koho potkáte, a vidět v nich účel, který vám není vlastní. 
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Není to láska, která žádá oběť. Strach si však žádá oběť lásky, 

protože v přítomnosti lásky strach nemůže přebývat. Aby se 

nenávist udržela, MUSÍ se láska bát, a to jen někdy v přítomnosti; 

někdy je pryč. tak je láska vnímána jako zrádná, protože se zdá, že 

přichází a odchází nejistě a nenabízí vám žádnou stabilitu. nevidíte, 

jak omezená a slabá je vaše věrnost a jak často jste požadovali, aby 

láska odešla a nechala vás v klidu, v "míru". 

Tělo, které je nevinné v jakémkoli cíli, je vaší výmluvou pro 

proměnlivé cíle, kterých se držíte a nutíte tělo, aby je dodržovalo. 

Nebojíte se jeho slabosti, ale jeho nedostatku síly NEBO slabosti. 

poznali byste, že mezi vámi nic nestojí? Poznali byste, že 

NEEXISTUJE žádná propast, za kterou byste se mohli schovat? 

Na ty, kdo se dozvědí, že jejich Spasitel už není jejich nepřítelem, 

čeká šok. Existuje bojovnost, kterou vzbuzuje poznání, že tělo není 

skutečné. A kolem šťastného poselství "Bůh je láska" se objevují 

podtóny zdánlivého strachu. 

Když však mezera zmizí, nastane věčný mír. Nic víc a nic 

míň.Co by tě bez bázně před Bohem mohlo přimět k tomu, abys ho 

opustil? Jaké hračky nebo drobnosti v mezeře by mohly posloužit 

k tomu, aby tě na okamžik zadržely od Jeho lásky? Dovolili byste 

tělu říci "ne" nebeskému volání, kdybyste se nebáli, že při hledání 

Boha naleznete ztrátu sebe sama? A přece MŮŽE být vaše Já 

ztraceno tím, že bude nalezeno? 

 

PŘÍCHOD HOSTA 

Proč bys neměl vnímat jako osvobození od utrpení to, že se dozvíš, 

že jsi svobodný? Proč byste si nepřipouštěli pravdu, místo abyste 

na ni pohlíželi jako na nepřítele? Proč se ti snadná cesta, tak jasně 

vyznačená, že je nemožné na ní zabloudit, zdá trnitá, drsná a příliš 

obtížná na to, abys po ní šel? Není to proto, že ji vnímáš jako cestu 

do pekla, místo abys na ni pohlížel jako na jednoduchou cestu, 

která ti bez oběti a jakékoli ztráty umožní najít se v nebi a v Bohu? 

Dokud si neuvědomíte, že se ničeho nevzdáváte, dokud 

nepochopíte, že to NENÍ žádná ztráta, budete cesty, kterou jste si 

zvolili, litovat. A nebudete vidět mnohé zisky, které vám vaše 

volba nabídla. přestože je však nevidíte, jsou zde. jejich PŘÍČINA 

byla uskutečněna a musí být přítomna tam, kde jejich příčina 

vstoupila. 
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uzdravil. A protože jste uzdraveni, musí vám nyní patřit i moc 

uzdravovat. Zázrak není samostatná věc, která se stane náhle, jako 

následek bez příčiny. Není ani sám o sobě příčinou. Ale tam, kde 

je jeho příčina, musí být. Nyní je způsoben, i když ještě není 

vnímán. A jeho účinky jsou zde, i když ještě nejsou vidět. Podívejte 

se nyní dovnitř a nespatříte důvod k lítosti, ale vskutku důvod k 

radostné radosti a k naději na mír. 

Pokoušet se najít naději na mír na bitevním poli bylo 

beznadějné. Bylo marné požadovat únik před hříchem a bolestí od 

toho, co bylo stvořeno k tomu, aby sloužilo k ZACHOVÁNÍ hříchu 

a bolesti. Neboť bolest a hřích jsou jedna iluze, stejně jako nenávist a 

strach, útok a vina, ale jedno. tam, kde jsou bez příčiny, jejich účinky 

pominuly, a tam, kde nejsou, musí přijít láska. Proč se neradujete? 

Jste zbaveni bolesti a nemoci, neštěstí a ztráty a všech účinků 

nenávisti a útoku. Bolest již není vaším přítelem a vina vaším 

bohem a měli byste vítat účinky lásky. 

Tvůj Host přišel.Požádali jste ho a On přišel.Neslyšeli jste ho 

vstoupit, protože jste ho úplně nepřijali. A přece s Ním přišly Jeho 

dary. Položil vám je k nohám a nyní vás žádá, abyste na ně 

pohlédli a přijali je za své. POTŘEBUJE tvou pomoc, aby je mohl 

dát všem, kdo chodí odděleně a věří, že jsou odděleni a osamoceni. 

Budou uzdraveni, když přijmeš své dary, protože tvůj Host přijme 

každého, jehož nohy se dotkly svaté půdy, na níž stojíš a kde jsou 

položeny Jeho dary pro ně. 

Nevidíš, kolik toho nyní můžeš dát, protože jsi všechno 

přijal.Ten, který vstoupil, ale čeká na tebe, aby přišel tam, kam jsi 

ho pozval.Není jiné místo, kde by mohl najít svého hostitele, ani 

místo, kde by se s ním mohl setkat. A nikde jinde nelze získat Jeho 

dary pokoje a radosti a veškeré štěstí, které Jeho přítomnost přináší. 

Jsou totiž tam, kde je On, který je přinesl s sebou, aby mohly být 

vaše. svého hosta nevidíte, ale MŮŽETE vidět dary, které přinesl. 

A když se na ně podíváš, uvěříš, že Jeho Přítomnost tam musí být. 

Neboť to, co nyní můžeš udělat, by nebylo možné bez lásky a 

milosti, které Jeho Přítomnost obsahuje. 

Takové je zaslíbení milujícího Boha; jeho Syn má život a 
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každá živá věc byla jeho součástí a nic jiného nemělo život. To, 

čemu jste dali "život", není živé a symbolizuje to jen vaše přání být 

živý mimo život, živý ve smrti, přičemž smrt je vnímána jako život a 

život jako smrt. Zmatek zde navazuje na zmatek, neboť na zmatku 

byl založen tento svět a na ničem jiném nespočívá. Jeho základ se 

nemění, ačkoli se zdá, že se neustále mění. co jiného než stav 

zmatku to však ve skutečnosti znamená? Stabilita pro ty, kdo jsou 

zmateni, nemá smysl a posun a změna se pro ně stávají zákonem, na 

němž zakládají svůj život. 

Tělo se nemění. Představuje větší sen o tom, že změna je 

možná. Změnit se znamená dosáhnout jiného stavu, než v jakém 

jste se nacházeli předtím. v nesmrtelnosti NENÍ žádná změna a 

nebe to neví. zde na zemi má však dvojí účel, neboť může být 

přiměno učit protikladným věcem. A ty odrážejí učitele, který je 

učí. Tělo se může ZDÁNLIVĚ měnit s časem, s nemocí nebo se 

zdravím a s událostmi, které ho zdánlivě mění. to však znamená, 

že mysl zůstává nezměněna ve svém přesvědčení o tom, jaký je 

účel těla. 

Nemoc je požadavek, aby tělo bylo něčím, čím není. Jeho 

nicota je zárukou, že NEMŮŽE být nemocné. Ve vašem 

požadavku, aby bylo něčím víc, než je, spočívá idea nemoci. Žádá 

totiž, aby Bůh byl méně než to, čím skutečně je. co se tedy stane s 

vámi, neboť jste to vy, od koho je tato oběť žádána? Říká se mu 

totiž, že část z něho mu už nepatří. Musí obětovat tvé já a v jeho 

oběti jsi ty učiněn větším a on je ztrátou tebe zmenšen. A to, co z 

Něho zmizelo, se stává tvým bohem a chrání tě před tím, abys byl 

jeho součástí. 

Tělo, které je žádáno, aby bylo bohem, bude napadeno, 

protože jeho nicota nebyla uznána. A tak se zdá být věcí, která má 

sama v sobě moc. jako něco může být vnímáno a myšleno, že cítí a 

jedná, a držet vás ve svém sevření jako vězně sebe sama. a může 

selhat v tom, že není tím, co jste po něm požadovali. A vy ji budete 

nenávidět pro její malost, aniž byste si uvědomovali, že selhání 

nespočívá v tom, že není víc, než by měla být, ale pouze ve vaší 

neschopnosti vnímat, že není ničím. Přesto je její nicota vaší spásou, 

před níž byste chtěli utéct. 

Jako "něco" je tělo žádáno, aby bylo Božím nepřítelem, a 

nahrazuje to, čím je, malostí, omezeností a zoufalstvím. Je to jeho 



PŘÍCHOD HOSTA 

669 

 

 

ztráta, kterou 



29 PROBUZENÍ 

670 

 

 

 

 

oslavujte, když se na tělo díváte jako na věc, kterou milujete, nebo 

když se na něj díváte jako na věc, kterou nenávidíte. Neboť je-li 

On souhrnem všeho, pak to, co není v Něm, neexistuje, a Jeho 

dovršení JE jeho nicotou. tvůj Spasitel není mrtvý, ani nepřebývá v 

tom, co bylo postaveno jako chrám k smrti. Žije v Bohu, a právě to 

z něj pro vás činí Spasitele, a POUZE to. Nicota jeho těla osvobozuje 

to vaše od nemoci a od smrti. Neboť to, co je vaše, nemůže být ani 

více, ani méně než to, co je jeho. 

 
BOŽÍ SVĚDKOVÉ 

Odsuzujte svého Spasitele ne proto, že si myslí, že je tělo. Neboť 

za jeho sny je jeho realita. Nejprve se však musí naučit, že je 

Spasitel, než si vzpomene, čím je. a musí zachránit toho, kdo chce 

být spasen. Na tvé záchraně závisí jeho štěstí. Neboť kdo jiný je 

Spasitel než ten, kdo DÁVÁ spásu? Tak se učí, že musí být jeho, 

aby ji dával. Pokud nedává, nepozná, že má, neboť dávání je 

DŮKAZEM toho, že má. Jen ten, kdo si myslí, že Bůh je 

zmenšován jeho silou, by mohl nepochopit, že tomu tak musí být. 

Vždyť kdo MŮŽE dávat, pokud nemá, a kdo by mohl dáváním 

ztratit to, co se tím musí ZVÝŠIT? 

Myslíte si, že se Otec ztratil, když vás stvořil? Stal se slabým, 

protože se s vámi podělil o svou lásku? Stal se neúplným kvůli tvé 

dokonalosti? Nebo jsi ty DŮKAZEM toho, že je dokonalý a úplný? 

Neupírejte Mu Jeho svědectví ve snu, kterému Jeho Syn dává 

přednost před jeho skutečností. Musí být Spasitelem OD snu, který 

si vytvořil, aby se od něj osvobodil. Musí vidět někoho jiného jako 

NEtělo, jedno s ním bez zdi, kterou svět postavil, aby od sebe 

oddělil vše živé, co neví, že žije. ve snu o tělech a smrti je ještě 

jedno téma pravdy; ne víc než snad jen malá jiskra, prostor světla 

vytvořený ve tmě, kde stále září Bůh. Sami se nemůžete probudit. 

Můžete se však nechat probudit. můžete přehlédnout sny svého 

bratra. Tak dokonale mu můžeš odpustit jeho iluze, že se stane 

tvým zachráncem před tvými sny. A když ho uvidíte zářit v 

prostoru světla, kde Bůh přebývá v temnotě, uvidíte, že tam, kde je 

jeho tělo, je sám Bůh. Před tímto světlem tělo mizí, jako těžké 

stíny musí ustoupit světlu. Temnota si nemůže vybrat, aby zůstala. 
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Příchod světla ZNAČÍ, že je pryč. Ve slávě pak spatříš svého bratra 

a pochopíš, co skutečně vyplňuje propast, která vás tak dlouho 

rozdělovala. 

Na jejím místě Svědek Boží vytyčil jemnou cestu laskavosti k 

Božímu Synu.Komu odpustíte, ten má moc odpustit vám vaše iluze. 

Vaším darem svobody je vám dána. Uvolněte cestu lásce, kterou jste 

nevytvořili, ale kterou MŮŽETE rozšířit. Na zemi to znamená 

odpusťte svému bratrovi, aby z vaší mysli byla odstraněna 

temnota. Až k němu skrze vaše odpuštění přijde světlo, 

nezapomene na svého Spasitele a zanechá ho nespaseného. Vždyť 

právě ve VAŠÍ tváři spatřil světlo, které bude mít vedle sebe, až 

bude kráčet temnotou k věčnému světlu. 

Jak jsi svatý, že Boží Syn může být tvým Spasitelem 

uprostřed snů o opuštěnosti a katastrofě. Hle, jak dychtivě přichází 

a ustupuje od těžkých stínů, které ho skrývaly, a září na tebe 

vděčností a láskou. On je sám sebou, ale není sám sebou. A jako 

jeho Otec neztratil část svého stvoření, tak i světlo v něm je ještě 

jasnější, protože jsi mu dal své světlo, abys ho zachránil z temnoty. 

A nyní musí být světlo ve vás stejně jasné, jako září v něm. to je ta 

jiskra, která září ve snu; abyste mu pomohli se probudit a měli 

jistotu, že jeho oči v bdělém stavu spočinou na vás. A v jeho 

radostné spáse jste zachráněni VY. 

 

ROLE SENŮ 

Věříte, že pravda může být jen NĚKTERÁ iluze? Jsou to sny, 

PROTOŽE nejsou pravdivé. Jejich stejná nepravdivost se stává 

základem zázraku, což znamená, že jste pochopili, že sny jsou sny; 

a že únik nezávisí na snu, ale pouze na probuzení. Je možné, že 

některé sny se uchovávají a z jiných se probouzíme? Volba 

nespočívá v tom, které sny si ponechat, ale pouze v tom, zda 

chcete žít ve snech, nebo se z nich probudit. Je to tedy tak, že 

zázrak si nevybírá některé sny, které nechá nedotčené svou 

blahodárností. Nemůžete některé sny snít a z některých se probudit, 

neboť buď spíte, nebo bdíte. A snění se pojí pouze s jedním z nich. 

Sny, o kterých si myslíte, že se vám líbí, by vás brzdily stejně 

jako ty, ve kterých je vidět strach. Neboť KAŽDÝ sen je jen sen 
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strach, ať už má jakoukoli podobu. Strach se projevuje uvnitř, vně 

nebo v obojím. Nebo může být převlečen do příjemné podoby. 

Nikdy však ve snu nechybí, neboť strach je materiálem snů, z 

něhož jsou všechny vytvořeny. Jejich podoba se může měnit, ale 

nemohou být z něčeho jiného. Zázrak by byl vskutku zrádný, 

kdyby vám dovolil se stále bát, protože jste strach NEPŘIPUSTILI. 

pak byste nebyli ochotni se probudit, k čemuž vám zázrak 

připravuje cestu. 

Zjednodušeně lze říci, že útok je reakcí na nenaplněnou 

funkci, jak ji vnímáte VY. Může být ve vás nebo v někom jiném, 

ale tam, kde je vnímána, tam bude napadena. Deprese nebo útok 

musí být tématem každého snu, protože jsou stvořeny ze strachu. 

tenký převlek potěšení a radosti, do něhož mohou být zabaleny, jen 

lehce zahaluje těžkou hroudu strachu, která je jejich jádrem. A 

právě TO vnímá zázrak, a ne obal, v němž je spoután. 

Když se zlobíte, není to proto, že někdo nesplnil funkci, 

kterou jste mu přidělili? A nestává se právě toto "důvodem", proč 

je váš útok oprávněný? Sny, o nichž si myslíte, že se vám líbí, jsou 

ty, v nichž byly naplněny vámi přidělené funkce; potřeby, které si 

přisuzujete, jsou uspokojeny. Nezáleží na tom, zda jsou naplněné, 

nebo pouze chtěné. Jde o představu, že EXISTUJÍ, z níž pramení 

obavy. Sny nejsou chtěné více či méně. Jsou chtěné, nebo 

nechtěné. A každý z nich představuje nějakou funkci, kterou jste 

mu přisoudili; nějaký cíl, který pro vás událost, tělo nebo věc 

MUSÍ představovat a MUSÍ ho dosáhnout. Pokud se to podaří, 

myslíte si, že se vám sen líbí. Pokud se to nepodaří, myslíte si, že 

sen je smutný. Ale to, zda se podaří, nebo nepodaří, není jeho jádro, 

ale jen chabý obal. 

Jak šťastné by byly vaše sny, kdybyste to NEBYL vy, kdo by 

každé postavě, kterou sen obsahuje, přisoudil "správnou" roli. 

Nikdo nemůže selhat, jen vaše IDEA o něm, a neexistuje žádná 

zrada, ALE právě ta. Jádro snů, které Duch Svatý dává, NIKDY není 

ze strachu. Pokrývky se nemusí zdánlivě měnit, ale to, co 

znamenají, se MĚNÍ, protože zakrývají něco jiného. Vnímání je 

určeno jejich účelem v tom smyslu, že se zdají BÝT tím, PRO co 

jsou. stínová postava, která útočí, se stává bratrem, který vám dává 

šanci pomoci, pokud se to stane funkcí 
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sen. A sny o smutku se tak mění v radost. 

K čemu je tvůj bratr? Nevíte to, protože vaše funkce je vám 

nejasná. Nepřisuzujte mu roli, o níž si představujete, že by vám 

přinesla štěstí. A nesnažte se mu ublížit, když nezastane roli, 

kterou jste mu přisoudili, v tom, co podle vašich představ měl váš 

život být. V každém svém snu žádá o pomoc a vy mu ji můžete 

poskytnout, pokud vnímáte funkci snu tak, jak ji vnímá On, který 

dokáže využít všechny sny jako prostředky sloužící k plnění jemu 

dané funkce. Protože miluje snícího, nikoliv sen, stává se každý sen 

obětí lásky. V jeho středu je totiž Jeho láska k vám, která láskou 

osvětluje jakoukoli jeho podobu. 

 
NEMĚNNÝ PŘÍBYTEK 

Je v tobě místo, kde je celý tento svět zapomenut, kde ještě není 

vzpomínka na hřích a iluzi.Je v tobě místo, které opustil čas a kde je 

slyšet ozvěna věčnosti.Je v tobě místo odpočinku tak tiché, že žádný 

jiný zvuk než chvalozpěv na nebe nepovstane, aby potěšil Boha 

Otce a Syna. Tam, kde oba zůstávají, jsou vzpomínáni, oba. A tam, 

kde jsou, je nebe a mír. Nemysli si, že můžeš změnit místo jejich 

pobytu. Vždyť tvá Identita přebývá v Nich a tam, kde jsou Oni, 

musíš být navždy i TY. Neměnnost Nebe je v tobě, tak hluboko v 

tobě, že nic na tomto světě tě jen míjí, nepozorovaně a neviditelně. 

Tichá nekonečnost nekonečného míru tě jemně obklopuje ve svém 

měkkém objetí, tak silném a tichém, klidném v moci svého 

Stvořitele, že nic nemůže narušit posvátný Syn Boží uvnitř. Zde je 

role, kterou Duch svatý dává tobě, kdo očekáváš Syna Božího a 

chtěl bys ho spatřit, probudit se a radovat se. On je součástí vás a vy 

jeho, protože je Synem svého Otce, a ne pro nějaký účel, který byste 

v něm mohli vidět. Nežádá se od vás nic jiného než přijmout to 

neměnné a věčné, co v něm přebývá, neboť vaše Identita je tam. 

pokoj ve vás lze nalézt jen v něm. A každá myšlenka lásky, kterou 

mu nabízíš, jen přináší 

vás přiblíží k probuzení do věčného míru a nekonečné radosti. 

Tento svatý Boží Syn je jako vy; je zrcadlem Otcovy lásky k 

vám, jemnou připomínkou Otcovy lásky, kterou byl stvořen a která 

v něm stále přetrvává, stejně jako přetrvává ve vás. Buďte velmi 

klidní, 
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a uslyšíte v něm Boží hlas a necháte ho, aby vám řekl, jaká je jeho 

funkce. Byl stvořen, abyste byli celiství, neboť jen celistvý může 

být součástí Božího dokonání, které stvořilo vás. 

Otec od vás nežádá žádný jiný dar, než abyste ve všem 

stvoření viděli jen zářivou slávu jeho daru pro vás. Pohleď na jeho 

Syna, jeho dokonalý dar, v němž navždy září jeho Otec a jemuž je 

dáno celé stvoření za vlastní. Protože ho má, je dáno i tobě, a tam, kde 

leží v něm, hle, tvůj pokoj. klid, který tě obklopuje, přebývá v 

něm, a z tohoto klidu pocházejí šťastné sny, v nichž jsou tvé ruce 

spojeny v nevinnosti. Nejsou to ruce, jež svírají ve snech bolest. 

nedrží žádný meč, neboť opustily sevření každé marné iluze světa. 

A protože jsou prázdné, dostaly místo toho bratrovu ruku, v níž 

leží dovršení. 

Kdybys jen znal slavný cíl, který leží za odpuštěním, nedržel 

by ses žádné myšlenky, ať už by se na ní objevil jakkoli lehký 

dotek zla. Pochopili byste totiž, jak velkou cenu má držení 

čehokoli, co Bůh nedal v myslích, které mohou nasměrovat ruku k 

požehnání a dovést Božího Syna do domu jeho Otce. nechtěli byste 

mu být přítelem, kterého jeho Otec stvořil jako svůj domov? 

Pokud si ho Bůh váží hodného sebe sama, napadl bys ho rukou 

nenávisti? Kdo by vztáhl krvavé ruce na samotné nebe a doufal, že 

najde jeho pokoj? Tvůj bratr si myslí, že drží ruku smrti. Nevěř 

mu. Naučte se však naopak, jak požehnaní jste vy, kteří ho můžete 

osvobodit, stačí mu nabídnout svou. 

Je ti dán sen, v němž je tvým Spasitelem, a ne tvým 

nepřítelem v nenávisti.Je ti dán sen, v němž jsi mu odpustil 

všechny jeho sny o smrti; sen o naději, který s ním sdílíš, místo 

abys snil zlé oddělené sny o nenávisti.Proč se zdá tak těžké sdílet 

tento sen? Protože pokud Duch svatý nedá snu jeho funkci, byl 

stvořen pro nenávist a bude pokračovat ve službách smrti. Každá 

jeho podoba nějakým způsobem volá po smrti. A ti, kdo slouží 

pánu smrti, se přišli poklonit do odděleného světa, každý se svým 

malým kopím a rezavým mečem, aby dodržel své dávné sliby 

zemřít. 

Takové je jádro strachu v každém snu, který byl oddělen od 

použití Tím, kdo vidí pro sen jinou funkci. Když jsou sny sdílené, 

ztrácejí funkci útoku a odloučení, 
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ačkoli právě pro to byl stvořen každý sen.Ve světě snů však nic 

nezůstává bez naděje na změnu a zlepšení, neboť zde se nenachází 

nezměnitelnost. Buďme vskutku rádi, že tomu tak je, a nehledejme 

věčné v tomto světě. Odpouštějící sny jsou prostředkem, jak 

ustoupit od snění o světě mimo sebe. A vedoucí nakonec za 

hranice všech snů, k míru věčného života. 

 
ODPUŠTĚNÍ A MÍR 

Jak jste ochotni odpustit svému bratrovi? Jak moc toužíš po míru 

namísto nekonečných sporů, utrpení a bolesti? Tyto otázky jsou 

stejné, jen v jiné podobě. Odpuštění JE tvůj mír, neboť v něm 

spočívá konec odloučení a sen o nebezpečí a zkáze, hříchu a smrti; 

o šílenství a vraždě, zármutku a ztrátě. To je "oběť", kterou žádá 

spása, a místo ní s radostí nabízí mír. 

Přísahej, že nezemřeš, svatý Synu Boží! Uzavíráš smlouvu, 

kterou nemůžeš dodržet.Syna života nelze zabít. Je nesmrtelný 

jako jeho Otec.To, čím je, nelze změnit. On je jediná věc v celém 

vesmíru, která MUSÍ být jediná. co se zdá být věčné, všechno bude 

mít konec. hvězdy zmizí a noc a den už nebudou. Všechno, co 

přichází a odchází, přílivy a odlivy, roční období a lidské životy, 

všechno, co se mění s časem, co kvete a vadne, se nevrátí. Tam, 

kde čas stanovil konec, není věčné. Boží Syn se nikdy nemůže 

změnit tím, co z něj udělal člověk. Bude takový, jaký byl a jaký je, 

neboť čas neurčil jeho osud, neurčil hodinu jeho narození a smrti. 

Odpuštění ho nezmění. Čas však čeká na odpuštění, aby věci času 

zmizely, protože nemají žádný smysl. 

Nic nepřežije svůj účel. Pokud je to koncipováno tak, aby to 

zemřelo, pak to musí zemřít, pokud to nepřijme tento účel za svůj. 

Změna je jediná věc, která se zde může stát požehnáním, kde účel 

není pevný, jakkoli se zdá být neměnný. nemyslete si, že si můžete 

stanovit cíl, který se liší od Božího účelu pro vás, a ustanovit jej jako 

neměnný a věčný. můžete si dát účel, který nemáte. NEMŮŽETE si 

však odejmout moc změnit své smýšlení a vidět v něm jiný účel. 

Změna je největší dar, který Bůh dal všem, které jste 
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by se stal věčným, aby zajistil, že pouze nebe nepomine. Nenarodili 

jste se, abyste zemřeli. Nemůžete se změnit, protože vaše funkce 

byla stanovena Bohem. Všechny ostatní cíle jsou stanoveny v čase 

a mění se, aby mohl být čas zachován, s výjimkou JEDNOHO. 

Odpuštění nemá za cíl zachovat čas, ale ukončit ho, když už nemá 

smysl. Jeho účel skončil, je pryč. A tam, kde kdysi zdánlivě vládl, 

je nyní obnovena funkce, kterou Bůh s plným vědomím ustanovil 

pro svého Syna. Čas nemůže stanovit konec jejího naplnění, ani 

její neměnnost. neexistuje žádná smrt, protože živí sdílejí funkci, 

kterou jim dal jejich Stvořitel. Funkcí života nemůže být umírání. 

Musí být 

prodloužení života, aby byl jako jeden na věky věků, bez konce. 

Tento svět ti spoutá nohy, sváže ruce a zabije tělo, jen když si 

budeš myslet, že byl stvořen k ukřižování Božího Syna. Neboť i 

když to byl sen o smrti, nemusíš si to nechat líbit. Ať se TO změní, 

a nic na světě, ale musí se změnit také. Neboť nic zde není, ale je 

definováno jako to, za co to považujete. Jak krásný je svět, jehož 

smyslem je odpuštění Božího Syna! Jak je svobodný od strachu, 

jak je naplněn požehnáním a štěstím! A jaká je to radost, pobývat 

chvíli na takovém šťastném místě! Nelze také zapomenout, že v 

takovém světě JE to jen malá chvíle, než bezčasí tiše přijde, aby 

nahradilo čas. 

 
PŘETRVÁVAJÍCÍ ILUZE 

Nehledejte mimo sebe. Neboť to selže a vy budete plakat pokaždé, 

když padne modla. Nebe nelze nalézt tam, kde není, a kromě něj 

nemůže být pokoj. Každá modla, kterou uctíváte, když Bůh volá, 

nikdy neodpoví na Jeho místě. NEEXISTUJE žádná jiná odpověď, 

kterou byste mohli nahradit a najít štěstí, které přináší Jeho 

odpověď. Nehledejte ji mimo sebe. Neboť všechna vaše bolest 

pochází jen z marného hledání toho, co chcete, a naléhání, kde to 

musíte najít. co když to tam není? Dáváte přednost tomu, abyste 

měli pravdu, nebo abyste byli šťastní? Buďte rádi, že vám bylo 

řečeno, kde štěstí přebývá, a nehledejte už jinde. neuspějete. Ale je 

ti dáno poznat pravdu a nehledat ji mimo sebe. 

Nikdo, kdo sem přichází, ale musí mít stále naději, nějakou 

přetrvávající iluzi nebo sen, že existuje něco mimo něj, co mu 

přinese štěstí a mír. Pokud je vše v 
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mu, to nemůže být pravda. A proto svým příchodem popírá pravdu 

o sobě samém a hledá něco VÍC než všechno, jako by se část 

oddělila a našla se tam, kde vše ostatní není. To je účel, který 

propůjčuje tělu; aby hledalo to, co mu chybí, a dalo mu to, co by ho 

učinilo úplným. A tak bezcílně bloudí a hledá něco, co nemůže 

najít, a domnívá se, že je tím, čím není. 

Přetrvávající iluze ho přiměje hledat tisíce idolů a za nimi 

hledat tisíce dalších. A každá z nich ho zklame, všechny kromě 

jedné, neboť zemře a nechápe, že modla, kterou hledá, JE jeho 

smrt. Její podoba se zdá být mimo něho samotného. přesto se snaží 

zabít Božího Syna v sobě a dokázat, že nad ním vítězí. to je účel, 

který má každá modla, neboť to je role, která je jí přisouzena, a to 

je role, kterou nelze splnit. 

Kdykoli se pokoušíte dosáhnout cíle, v němž je hlavním 

příjemcem prospěch těla, snažíte se přivodit svou smrt. Věříte 

totiž, že můžete trpět nedostatkem, a nedostatek JE smrt. Obětovat 

se znamená vzdát se, a tedy být bez a utrpět ztrátu. A tímto vzdáním 

se je život zřeknut. Nehledejte mimo sebe. hledání znamená, že 

nejste uvnitř celiství a bojíte se pohlédnout na svou zkázu a raději 

hledáte mimo sebe to, co jste. 

Modly musí padnout, PROTOŽE nemají život, a to, co je bez 

života, JE znamením smrti.Přišli jste zemřít, a co byste čekali 

jiného, než že budete vnímat znamení smrti, která hledáte? Žádný 

smutek a žádné utrpení nehlásá jiné poselství než nalezená modla, 

která představuje parodii na život, která je ve své neživotnosti ve 

skutečnosti smrtí, pojatou jako skutečná a dostávající živou podobu. 

každá však musí selhat, rozpadnout se a ztrouchnivět, protože podoba 

smrti nemůže být životem a to, co je obětováno, nemůže být celé. 

Všechny modly tohoto světa byly stvořeny proto, aby vám 

zabránily poznat pravdu uvnitř vás; a aby udržely věrnost snu, že 

musíte najít to, co je mimo vás, abyste byli úplní a šťastní. Je marné 

uctívat modly v naději na mír. Bůh přebývá uvnitř vás a vaše 

naplnění spočívá v Něm. Žádná modla ho nenahradí. Nedívejte se 

na modly. Nehledejte je mimo sebe. Zapomeňme na účel světa, 

který mu dala minulost. Jinak totiž bude budoucnost stejná jako 

minulost a bude jen sérií depresivních snů, v nichž vás všechny modly 

zklamou, 

jeden po druhém a všude vidíte smrt a zklamání. 
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Abyste to všechno změnili a otevřeli si cestu naděje a 

osvobození v tom, co se zdálo být nekonečným kruhem zoufalství, 

stačí se rozhodnout, že neznáte účel světa.Dáváte mu cíle, které 

nemá, a tak rozhodujete o tom, k čemu je.Snažíte se v něm vidět 

místo modly, které se nachází mimo vás, s mocí učinit úplným to, 

co je uvnitř, tím, že rozdělíte to, co jste, mezi obě části. 

VYBÍRÁTE si své sny, neboť jsou tím, co si přejete, vnímáte, jako 

by vám to bylo dáno. vaše modly dělají to, co byste chtěli, aby 

dělaly, a mají moc, kterou jim přisuzujete. A vy je ve snu marně 

pronásledujete, protože chcete jejich moc jako svou vlastní. 

Ale kde jsou sny, když ne ve spící mysli? A může se snu 

podařit uskutečnit obrazy, které si promítá mimo sebe? Šetřete 

časem, bratři, naučte se, co je čas PRO. A urychlete konec 

modlářství ve světě, který je smutný a nemocný z toho, že v něm 

vidíte modly. vaše svaté mysli jsou oltáři Bohu a tam, kde je On, 

nemohou přebývat žádné modly. bázeň před Bohem je jen strach 

ze ztráty modly. Není to strach ze ztráty vaší skutečnosti. Vy jste si 

však ze své skutečnosti udělali modlu, kterou musíte chránit před 

světlem pravdy. a celý svět se stává prostředkem, jímž lze tuto 

modlu zachránit. Spása se tak jeví jako ohrožení života a nabídka 

smrti. 

Není tomu tak. Spása se snaží dokázat, že smrt NEEXISTUJE 

a že existuje POUZE život. Obětí smrti se NIC neztrácí. Modla 

NEMŮŽE nahradit Boha. Dovolte Mu, aby vám připomínal svou 

lásku k vám, a nesnažte se utopit Jeho Hlas ve zpěvech hlubokého 

zoufalství modlám sebe sama. Nehledejte svou naději mimo svého 

Otce. Naděje na štěstí totiž NENÍ zoufalství. 

 

KRISTUS A ANTIKRIST 

Co je to modla? Myslíte si, že to víte? Modly jsou totiž nepoznané 

a nikdy nejsou vidět takové, jaké skutečně jsou.To je jejich jediná 

moc. Jejich ÚČEL je nejasný a jsou obávány a uctívány, obojí 

proto, že nevíte, k čemu jsou a proč byly vytvořeny. modla je obraz 

vašeho bratra, kterého byste si cenili více než toho, čím JE. Modly 

se dělají proto, aby mohl být nahrazen, ať už je jejich podoba 

jakákoli. A to je to, co nikdy není vnímáno a rozpoznáno. Ať už je 

to tělo nebo věc, místo, situace nebo okolnost, předmět, který 

vlastní nebo 
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chtěl, nebo právo požadoval nebo dosáhl, je to stejné. 

Nenechte se zmást jejich podobou. Modly jsou jen náhražky 

vaší reality. V jistém smyslu věříte, že doplní vaše malé já, pro 

bezpečí ve světě vnímaném jako nebezpečný, se silami, které se 

hromadí proti vaší sebedůvěře a klidu. Mají moc doplnit vaše 

nedostatky a přidat hodnotu, kterou nemáte. V modly nevěří nikdo, 

kdo si nezotročil malost a ztrátu. A tak musí hledat mimo svou 

malost sílu, aby pozvedl hlavu a postavil se mimo všechnu bídu, 

kterou svět odráží. To je trest za to, že v sobě nehledáš jistotu a 

tichý klid, který tě osvobodí od světa a umožní ti stát stranou, v 

tichu a míru. 

Modla je falešný dojem nebo falešná víra; nějaká forma anti-

Krista, která tvoří mezeru mezi Kristem a tím, co vidíte. Modla je 

přání, které se stalo hmatatelným a dostalo podobu, a tak je 

vnímáno jako skutečné a viděné mimo mysl, přesto je to stále 

myšlenka a nemůže opustit mysl, která je jejím zdrojem. Ani její 

forma není oddělena od myšlenky, kterou představuje. Všechny 

formy antikrista se staví proti Kristu. A padají před jeho tvář jako 

temný závoj, který jako by vás od něj odděloval, osamoceně v 

temnotě. přesto je tu světlo. Mrak nezatlačí slunce. Ani závoj 

nemůže zahnat to, co se zdá, že odděluje, ani o jediné bělmo 

zatemnit samotné světlo. 

Tento svět idolů JE závojem přes Kristovu tvář, protože jeho 

ÚČELEM je oddělit tvého bratra od tebe samého. Temný a děsivý 

účel, avšak myšlenka bez moci změnit jediné stéblo trávy z něčeho 

živého na znamení smrti. Její podoba není nikde, neboť její zdroj 

přebývá ve vaší mysli, kde nepřebývá Bůh. Kde je toto místo, kde 

to, co je všude, bylo vyloučeno a bylo drženo stranou? Jaká ruka 

by se mohla vztyčit, aby přehradila Boží cestu? Čí hlas by mohl 

požadovat, aby nevstupoval? To "víc než všechno" není nic, co by 

tě nutilo třást se a třást se strachy. Kristův nepřítel není nikde. 

Nemůže na sebe vzít žádnou podobu, v níž by byl někdy skutečný. 

Co je to modla? Nic! Je třeba jí věřit, než se zdá, že ožije, a 

dát jí moc, aby se jí člověk bál. Její život a moc jsou darem jejího 

věřícího, a to je to, co zázrak obnovuje, co MÁ život a moc hodné 

daru nebe a věčného pokoje. Zázrak neobnovuje pravdu, světlo 

závoj. 
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mezi nimi se neukázal. Pouze zvedá závoj a dovoluje pravdě, aby 

zářila bez zátěže, protože je taková, jaká je. Nepotřebuje víru, aby 

byla sama sebou, neboť byla stvořena, a proto JE. Modla je 

VYTVOŘENA vírou, a když se od ní ustoupí, modla "umírá". 

To je antikrist; podivná představa, že existuje moc, která 

přesahuje všemohoucnost, místo za nekonečnem, čas přesahující 

věčnost. Zde byl svět idolů nastaven myšlenkou, že tato moc a 

místo a čas dostávají formu a utvářejí svět, v němž se stalo 

nemožné. Zde přichází nesmrtelné, aby zemřelo, všeobjímající, 

aby utrpělo ztrátu, nadčasové, aby se stalo otrokem času. Zde se 

neměnné mění; Boží mír, navždy daný všemu živému, ustupuje 

chaosu. A Boží Syn, dokonalý, bezhříšný a milující jako jeho Otec, 

přichází, aby chvíli nenáviděl; aby trpěl bolestí a nakonec zemřel. 

Kde je modla? Nikde! Může být v tom, co je nekonečné, 

mezera, kde čas může přerušit věčnost? Místo temnoty nastavené 

tam, kde je všechno světlo, ponurý výklenek oddělený od toho, co je 

nekonečné, NEMÁ kde být. Modla je mimo místo, kam Bůh vše 

navěky umístil, a neponechal žádný prostor pro nic, co by mohlo 

být MIMO Jeho vůli. Nic a nikde nesmí být modla, zatímco Bůh je 

všechno a všude. 

K čemu je tedy modla? K čemu slouží? To je jediná otázka, 

která má mnoho odpovědí, z nichž každá závisí na tom, komu byla 

položena.Svět VĚŘÍ v modly. Nikdo nepřichází, pokud je 

neuctíval, a stále se pokouší hledat takovou, která by mu ještě 

mohla nabídnout dar, který skutečnost neobsahuje. Každý uctívač 

modly chová naději, že mu jeho zvláštní božstva dají víc, než mají 

ostatní lidé. MUSÍ to být víc. Je v podstatě jedno čeho více; více 

krásy, více inteligence, více bohatství, nebo dokonce více utrpení a 

více bolesti. Ale VÍC něčeho je modla PRO. A když jedno selže, 

zaujme jeho místo jiné, s nadějí, že najdeme více něčeho jiného. 

Nenechte se oklamat podobami, které na sebe "něco" bere. Modla 

je prostředek k získání VÍCE. A právě TO je proti Boží vůli. 

Bůh nemá mnoho synů, ale jen jednoho.Kdo může mít víc a 

komu může být dáno méně? V nebi by se Boží Syn jen smál, 

kdyby modly mohly narušit jeho klid. Právě pro něj je Duch svatý 
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mluví a říká vám, že modly zde nemají žádný smysl. Více než 

nebe totiž nikdy mít nemůžete. Je-li Nebe uvnitř, proč byste hledali 

modly, které by z Nebe udělaly méně, aby vám daly víc, než Bůh 

daroval vašemu bratru a vám jako jednomu s Ním? Bůh vám dal 

vše, co je. A aby měl jistotu, že o to nemůžeš přijít, dal totéž i 

všemu živému. A tak JE každá živá bytost tvou součástí, stejně 

jako jeho samotného. Žádná modla tě nemůže ustanovit za VÍC než 

Bůh. Nikdy se však nespokojíš s tím, že jsi MENŠÍ. 

 
ODPOUŠTĚJÍCÍ SEN 

Otrok modly je dobrovolným otrokem. Musí být totiž ochotný 

nechat se klanět tomu, co nemá život, a hledat moc v bezmocném. 

Co se stalo svatému Božímu Synu, že si mohl přát právě toto: 

nechat se klesnout níže než kameny na zemi a vzhlížet k modlám, 

aby ho pozvedly? Slyš tedy svůj příběh ve snu, který sis vymyslel, 

a ptej se sám sebe, není-li pravda, že věříš, že to NENÍ sen: Sen o 

soudu přišel do mysli, kterou Bůh stvořil dokonalou jako sebe 

sama, a v tom snu se nebe změnilo v peklo a Bůh se stal 

nepřítelem svého Syna. 

Jak se může Boží Syn probudit ze snu? Je to sen o soudu. 

Nesmí tedy soudit, ale probudí se. Neboť sen bude zdánlivě trvat, 

dokud je jeho součástí. Nesuďte, neboť ten, kdo soudí, BUDE 

potřebovat modly, které zadrží soud, aby na něm nespočinul. 

Nemůže ani poznat Já, které odsoudil. Nesuďte, protože sami sebe 

činíte součástí zlých snů, kde modly jsou vaší "pravou" identitou a 

vaší záchranou před soudem, který na vás spočívá v hrůze a vině. 

Všechny postavy ve snu jsou modly, které byly stvořeny, aby 

vás zachránily před snem.Jsou však ČÁSTÍ toho, před čím byly 

stvořeny, aby vás zachránily.Takto modla UDRŽUJE sen živý a 

strašlivý, neboť kdo by si mohl přát modlu, kdyby nebyl v hrůze a 

zoufalství? A to modla představuje, a tak její uctívání JE uctíváním 

zoufalství a hrůzy a snu, z něhož pocházejí. Odsouzení je 

nespravedlnost vůči Božímu Synovi a JE spravedlností, že ten, kdo 

ho soudí, neunikne trestu, který na sebe uvalil v rámci snu, který 

stvořil. Bůh ví o spravedlnosti, ne o trestu. Ve snu o soudu však 

útočíš a jsi odsouzen; a chceš být otrokem modly, která se vměšuje 

do 
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mezi vaším rozsudkem a trestem, který za něj hrozí. 

Ve snu, který se vám zdá, NEMŮŽE být žádná spása. Jeho 

součástí totiž musí být modly, aby vás zachránily před tím, o čem 

si myslíte, že jste vykonali a udělali, že vás učinilo hříšnými a 

zhaslo ve vás Světlo. Děti, je tu. vy jen sníte a modly jsou hračky, 

o nichž sníte, že si s nimi hrajete. kdo jiný potřebuje hračky než 

děti? Předstírají, že vládnou světu, a dávají svým hračkám moc 

pohybovat se, mluvit, myslet a cítit a mluvit za NĚ. ale všechno, co 

se zdá, že jejich hračky dělají, je v myslích těch, kdo si s nimi 

hrají. Ti však rádi zapomínají, že si sen, v němž jsou jejich hračky 

skutečné, vymysleli, ani neuznávají, že jejich přání jsou jejich 

vlastní. 

Noční můry jsou dětské sny. Hračky se obrátily proti dítěti, 

které si myslelo, že je učinilo skutečnými.Přesto MŮŽE sen 

zaútočit? Nebo MŮŽE hračka vyrůst do velikosti, být nebezpečná, 

zuřivá a divoká? Tomu dítě věří, protože se bojí svých myšlenek a 

dává je raději hračkám. A jejich realita se stává jeho vlastní, 

protože se zdá, že ho ZACHRAŇUJÍ před jeho myšlenkami. přesto 

udržují jeho myšlenky živé a skutečné, ale viděné mimo něj, kde 

se mohou obrátit proti němu za jeho zradu vůči nim. Myslí si, že je 

POTŘEBUJE, aby mohl uniknout svým myšlenkám, protože si myslí, 

že myšlenky jsou skutečné. a tak si z čehokoli udělá hračku, aby 

jeho svět zůstal mimo něj, a hraje si, že ON je jen jeho součástí. 

Je čas, kdy by dětství mělo pominout a navždy odejít. Snažte 

se nezachovávat dětské hračky. Všechny je odložte, protože už je 

nepotřebujete. Sen o soudu je dětská hra, v níž se dítě stává otcem, 

mocným, ale s malou dětskou moudrostí. co mu ubližuje, to zničí, 

co mu pomáhá, to požehná. Jenže to soudí jako dítě, které neví, co 

bolí a co uzdraví. A zdá se, že se dějí špatné věci, a on se bojí 

všeho chaosu ve světě, o němž si myslí, že se řídí zákony, které 

stvořil. přesto je skutečný svět neovlivněn světem, o němž si myslí, 

že je skutečný. Ani jeho zákony se nezměnily, protože jim 

nerozuměl. 

Skutečný svět je stále jen snem. Až na to, že postavy se 

změnily. Nejsou vnímány jako modly, které zrazují. Je to sen, v 

němž nikdo není používán k nahrazení něčeho jiného, ani se do něj 

nevměšuje. 
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mezi myšlenkami, které si mysl představuje, a tím, co vidí. Nikdo 

není používán k něčemu, čím není, neboť všechny dětské věci byly 

odloženy. A to, co bylo kdysi snem soudu, se nyní změnilo ve sen, 

kde je vše radostí, protože to je ÚČEL, který má. Sem mohou 

vstoupit jen odpouštějící sny, neboť čas je téměř u konce. A 

podoby, které do snu vstupují, jsou nyní vnímány jako bratři, 

nikoli v soudu, ale v lásce. 

Odpouštějící sny mají malou potřebu trvat. Nesnaží se oddělit 

mysl od toho, co si myslí. nesnaží se dokázat, že sen sní někdo 

jiný. A v těchto snech zaznívá melodie, kterou si každý pamatuje, 

ačkoli ji neslyšel od doby, kdy ještě nezačaly všechny časy. 

Odpuštění, jakmile je jednou dokonáno, přináší bezčasí, takže je 

možné slyšet píseň nebe, ne však ušima, ale svatostí, která nikdy 

neopustila oltář, jenž navždy přetrvává v hloubi Božího Syna. A 

když tuto píseň znovu uslyší, ví, že ji nikdy neslyšel. a kde je čas, 

když sny o soudu byly odloženy? 

Kdykoli pocítíte strach v jakékoli podobě - a vy JSTE 

vystrašení, pokud necítíte hluboké uspokojení, jistotu pomoci, 

klidnou jistotu, že vás nebe provází -, buďte si jisti, že jste si 

vytvořili modlu, a věřte, že vás zradí. Pod tvou nadějí, že tě 

zachrání, se totiž skrývá vina a bolest ze sebezrady a nejistoty, tak 

hluboká a hořká, že ani sen nedokáže zcela zakrýt všechen tvůj 

pocit zmaru. tvá sebezrada MUSÍ vyústit ve strach, neboť strach JE 

soud, který jistě vede k horečnému hledání modly a ke smrti. 

Odpouštějící sny vám připomínají, že žijete v bezpečí a že jste 

sami sebe nenapadli. Tak se vaše dětské hrůzy rozplynou a sny se 

stanou znamením, že jste učinili nový začátek, nikoli další pokus 

uctívat modly a KÁCET útočit. Odpouštějící sny jsou laskavé ke 

každému, kdo ve snu figuruje. a tak přinášejí snícímu plné 

osvobození od snů o strachu. Nebojí se svého soudu, protože 

nikoho neodsoudil, ani se nesnažil být prostřednictvím soudu 

osvobozen od toho, co mu soud musí uložit. A po celou dobu 

vzpomíná na to, na co zapomněl, když se zdálo, že soud je cestou, 

která ho ZACHRAŇUJE od jeho trestu. 
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Nový začátek 

 
Nový začátek se nyní stává středobodem učebního plánu.Cíl je 
jasný, ale nyní potřebujete konkrétní metody k jeho dosažení. 

rychlost, s jakou jí lze dosáhnout, závisí na jediné věci: na vaší 

ochotě cvičit každý krok. Každý z nich vám při každém pokusu o 

něj trochu pomůže. A společně vás tyto kroky dovedou od snů o 

odsouzení k odpuštění a z bolesti a strachu. nejsou pro vás nové, 

ale jsou pro vás zatím spíše myšlenkami než pravidly myšlení. 

Proto je nyní třeba je chvíli praktikovat, dokud se nestanou 

pravidly, podle kterých žijete. Snažíme se, aby se z nich nyní staly 

návyky, abyste je měli připravené pro jakoukoli potřebu. 

 
PRAVIDLA PRO ROZHODOVÁNÍ 

Rozhodnutí jsou průběžná. Ne vždy víte, kdy je děláte. Ale s 

trochou praxe s těmi, která poznáte, se začne vytvářet soubor, 

který vás provede těmi ostatními. Není moudré nechat se 

zaměstnávat každým krokem, který uděláte. správný soubor, přijatý 

vědomě po každém probuzení, vás posune hodně dopředu. A pokud 

zjistíte, že odpor je silný a odhodlání slabé, nejste připraveni. 

NEBOJUJTE SAMI SE SEBOU. Ale přemýšlejte o tom, jaký den 

chcete, a řekněte si, že JE způsob, jak se právě tento den může stát 

právě takovým. pak se znovu snažte mít den, jaký chcete. 
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1. Výhled začíná tímto: 

"Dnes nebudu dělat žádná rozhodnutí sám." 

To znamená, že se rozhodnete nebýt soudcem, co máte 

dělat. Musí to však také znamenat, že nebudete posuzovat 

situace, kdy budete vyzváni k odpovědi. Pokud je totiž 

posuzujete, stanovili jste pravidla, jak na ně máte reagovat. A 

pak jiná odpověď nemůže než vyvolat zmatek, nejistotu a 

strach. 

To je nyní váš hlavní problém. Stále se rozhodujete a 

POTOM se rozhodnete zeptat, co byste měli udělat. A to, co 

uslyšíte, nemusí řešit problém tak, jak jste ho viděli nejdříve 

VY. to vede ke strachu, protože je to v rozporu s tím, co 

vnímáte, a tak se cítíte napadeni. A proto se zlobíte. existují 

pravidla, podle kterých se to nestane. Ale zpočátku k tomu 

dochází, zatímco se učíte slyšet. 

2. Během dne, kdykoli si na to vzpomenete a budete mít klidnou 

chvilku na rozmyšlenou, si znovu řekněte, jaký den byste si 

přáli; jaké pocity byste chtěli mít, co byste chtěli, aby se vám 

stalo, a co byste chtěli zažít, a řekněte si, 

"Pokud se nerozhodnu sám, 

Takový den mi bude DÁN." 

Tyto dva postupy vám při dobrém cvičení umožní, abyste 

se řídili beze strachu, protože se nejprve neobjeví odpor a pak 

se sám nestane problémem. 

Ale i tak budou chvíle, kdy už budete soudit. Nyní 

odpověď vyvolá útok, pokud si rychle nesrovnáte myšlenky a 

nebudete chtít odpověď, která bude fungovat. Ujistěte se, že 

se tak stalo, pokud cítíte, že nejste ochotni sedět stranou, a 

požádejte, aby vám byla dána odpověď. To znamená, že jste 

se sami rozhodli a nevidíte OTÁZKU. Nyní potřebujete 

rychlou regeneraci, než se zeptáte. 

3. Znovu si vzpomeňte na den, který chcete, a uvědomte si, že se 

stalo něco, co k němu nepatří.Pak si uvědomte, že jste si 

otázku položili sami a museli jste si nastavit 
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odpovězte svými slovy.Pak řekněte, 

"Nemám žádné otázky. Zapomněl jsem, jak se rozhodnout." 

Tím se zruší nastavené podmínky a umožní se. 

ODPOVĚĎ vám ukáže, jaká musela být skutečná otázka. 

Snažte se toto pravidlo bezodkladně dodržovat, přestože 

jste proti. Už jste se totiž rozzlobili a váš strach z toho, že 

dostanete jinou odpověď, než jakou si žádá vaše verze otázek, 

bude nabírat na síle, až uvěříte, že den, který chcete, je 

takový, ve kterém dostanete SVOU odpověď na SVOU otázku. 

a tu nedostanete, protože by vám zničila den tím, že by vás 

připravila o to, co OPRAVDU chcete. to může být velmi těžké 

si uvědomit, když jste si jednou sami určili pravidla, která 

vám slibují šťastný den. Přesto lze toto rozhodnutí ještě zrušit, 

a to jednoduchými metodami, které můžete přijmout. 

4. Pokud jste tak neochotní přijímat, že ani nemůžete nechat 

svou otázku plavat, můžete začít měnit svůj názor tímto: 

"Alespoň se můžu rozhodnout, že se mi nelíbí, co teď cítím." 

To je zřejmé a otevírá to cestu k dalšímu snadnému kroku. 

5. Když jste se rozhodli, že se vám nelíbí, jak se cítíte, co může 

být jednoduššího než pokračovat, 

"A tak doufám, že jsem se mýlil." 

To působí proti pocitu odporu a připomíná vám, že pomoc 

vám není vnucována, ale že je to něco, co chcete a co 

potřebujete, protože se vám nelíbí, jak se cítíte.Toto malé 

otevření bude stačit k tomu, abyste mohli pokračovat v 

několika dalších krocích, které potřebujete k tomu, abyste si 

nechali pomoci. 

Nyní jste dospěli k bodu obratu, protože vás napadlo, že 

VY získáte, pokud to, co jste se rozhodli, není pravda. Dokud 

tohoto bodu nedosáhnete, budete věřit, že vaše štěstí závisí na 

tom, zda máte PRAVDU. Tohoto rozumu jste však nyní 

dosáhli; bylo by vám lépe, kdybyste se mýlili. 

6. Toto malé zrnko moudrosti vám bude stačit, abyste se dostali 

dál.Nejste nuceni, ale pouze doufáte, že získáte věc, kterou 

chcete. A 
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můžete upřímně říci, 

"Chci se na to podívat jinak." 

Nyní jste změnili názor na tento den a vzpomněli jste si, 

co skutečně chcete. Jeho účel už není zastřen šíleným 

přesvědčením, že ho chcete kvůli tomu, abyste měli pravdu, 

když se mýlíte. Tak se do vašeho vědomí dostává připravenost 

k prosbě, neboť nemůžete být v rozporu, když žádáte o to, co 

chcete, a vidíte, že to JE to, o co žádáte. 

7. Tento poslední krok je pouze uznáním nedostatku odporu, 

kterému je třeba pomoci. Je to vyjádření otevřené mysli, která 

si ještě není jistá, ale je ochotná nechat si ukázat: 

"Možná se na to dá dívat i jinak. Co mohu 

ztratit, když se zeptám?" 

Nyní tedy můžete položit otázku, která dává smysl, a odpověď 

na ni bude také dávat smysl. Nebudete proti ní ani bojovat, protože 

vidíte, že to budete VY, komu pomůže. 

Musí vám být jasné, že je snazší mít šťastný den, když 

zabráníte neštěstí, aby do něj vůbec vstoupilo. K tomu je však 

zapotřebí cvičit se v pravidlech, která vás ochrání před pustošivým 

strachem. jakmile toho dosáhnete, je lítostivý sen o posuzování 

navždy zrušen. Zatím však potřebujete cvičit pravidla pro jeho 

zrušení. Zamysleme se tedy ještě jednou nad úplně prvním z 

rozhodnutí, která se zde nabízejí. 

Řekli jsme si, že šťastný den můžete začít s odhodláním 

nerozhodovat se sami. To se zdá být skutečným rozhodnutím samo 

o sobě. A přesto se NEMŮŽETE rozhodovat sami. Jedinou otázkou 

ve skutečnosti je, ČÍM se je rozhodnete činit. To je skutečně vše. 

první pravidlo tedy není donucování, ale prosté konstatování 

jednoduché skutečnosti. Sami od sebe se nerozhodnete, ať už se 

rozhodnete jakkoli. Neboť se činí s modlami, nebo s Bohem. A 

požádáš o pomoc Krista nebo antikrista, a který si vybereš, ten se k 

tobě připojí a řekne ti, co máš dělat. 

Váš den není náhodný. Je dán tím, s čím jste se rozhodli ho 

prožít, a tím, jak ho vnímá přítel, jehož radu jste vyhledali. 



30 NOVÝ ZAČÁTEK 

686 

 

 

 

 

vaše štěstí. Než se pro něco rozhodnete, vždy se zeptejte na radu. 

Dovolte, abyste TO pochopili, a uvidíte, že zde nemůže být nátlak 

ani důvod k odporu, abyste mohli být svobodní. NEEXISTUJE 

svoboda od toho, co musí nastat. A pokud si myslíte, že existuje, 

musíte se mýlit. 

I druhé pravidlo je jen faktem. Než totiž dojde k realizaci, 

musíte se s poradcem dohodnout na tom, co chcete. Je to právě tato 

DOHODA, která umožňuje, aby se všechny věci staly. Nic nemůže 

být způsobeno bez určité formy spojení, ať už se snem o soudu, 

nebo s Hlasem pro Boha. Rozhodnutí způsobují výsledky PROTO, 

že nejsou činěna izolovaně. Jsou činěna vámi a vaším rádcem, pro 

vás samotné a také pro svět. den, který chcete, nabídnete světu, 

neboť bude tím, o co jste požádali, a posílí pravidla vašeho rádce 

ve světě. Čí království je dnes svět pro vás? Jaký den se 

rozhodnete mít? 

Stačí dva, kteří chtějí mít štěstí v tento den, aby ho slíbili 

celému světu. Potřebuje jen dva, kteří pochopí, že nemohou 

rozhodovat sami, aby zaručili, že radost, o kterou žádají, bude plně 

sdílená. Pochopili totiž základní zákon, který činí rozhodnutí 

mocným a dává mu všechny účinky, které kdy bude mít. Potřebuje 

jen dva. tito dva jsou spojeni dříve, než MŮŽE dojít k rozhodnutí. 

Nechť je to jediná připomínka, kterou si budete pamatovat, a 

budete mít den, jaký chcete, a darujete ho světu tím, že ho sami 

budete mít. Vaše rozhodnutí pro šťastný den bylo ze světa sňato. A 

jak jste obdrželi, tak musíte i dávat. 

 

SVOBODA VŮLE 

Nechápete, že odporovat Duchu svatému znamená bojovat sám se 

sebou? On vám říká jen VAŠI vůli, mluví za vás. V Jeho Božství je 

jen vaše vlastní. A vše, co ví, je jen vaše poznání, uložené pro vás, 

abyste skrze Něj mohli plnit svou vůli. Bůh vás ŽÁDÁ, abyste konali 

svou vůli. Spojuje se s VÁMI. Své království nezaložil sám. A 

samo nebe představuje jen tvou vůli, kde vše stvořené je pro tebe. 

Žádná jiskra života, ale byla stvořena s tvým radostným 

souhlasem, jak bys chtěl, aby to bylo. A žádná Myšlenka, kterou 

Bůh kdy měl, nečekala na tvé požehnání, aby se mohla zrodit. Bůh 

pro tebe není nepřítelem. Nežádá nic víc, než aby slyšel, že ho 

nazýváš "Přítelem". 
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Jak krásné je plnit tvou vůli! Vždyť to je svoboda.Nic jiného by 

nemělo být nazýváno jménem svobody. Pokud nekonáš svou vůli, 

nejsi svobodný. A copak by Bůh nechal svého Syna bez toho, co si 

sám zvolil? Bůh ale zajistil, že svou vůli nikdy neztratíš, když ti 

dal svou dokonalou odpověď. Slyš ji nyní, aby sis připomněl Jeho 

lásku a naučil se své vůli. Bůh by nedopustil, aby se jeho Syn stal 

vězněm toho, co nechce. Spojuje se s tebou v tom, že chce, abys byl 

svobodný, a odporovat Mu znamená rozhodnout se proti SOBĚ a 

zvolit si, abys byl spoután. 

Podívejte se ještě jednou na svého nepřítele, kterého jste se 

rozhodli nenávidět, místo abyste ho milovali. Tak se totiž zrodila 

nenávist na světě a tak se v něm prosadila vláda strachu. Nyní slyš, 

jak k tobě Bůh promlouvá skrze Toho, který je Jeho hlasem a také 

tvým, a připomíná ti, že není tvou vůlí nenávidět a být vězněm 

strachu, otrokem smrti, malým tvorem s malým životem. tvá vůle je 

bezmezná, není tvou vůlí, aby byla spoutána. To, co v tobě spočívá, 

se spojilo se samotným Bohem při zrození všeho stvoření. Pamatuj 

na Toho, který tě stvořil a skrze tvou vůli stvořil všechno. Ani 

jedna stvořená věc ti nevzdává díky, neboť se zrodila z tvé vůle. 

Žádné nebeské světlo nesvítí jinak než pro tebe, neboť bylo v nebi 

ustanoveno tvou vůlí. 

Jaký máš důvod k hněvu ve světě, který jen čeká na tvé 

požehnání, aby byl svobodný? Jsi-li vězněm, pak ani Bůh nemůže 

být svobodný. Neboť co se děje tomu, koho Bůh tak miluje, děje 

se samotnému Bohu. Nemysli si, že tě chce spoutat Ten, který tě 

učinil spolutvůrcem vesmíru spolu s Ním. Chtěl by jen zachovat 

tvou vůli navždy a bezmezně. 

Tento svět čeká na svobodu, kterou mu dáte, až poznáte, že 

jste svobodní. Ale světu neodpustíte, dokud neodpustíte tomu, kdo 

vám dal vaši vůli. Neboť právě skrze vaši vůli je světu dána 

svoboda. Ani vy nemůžete být svobodní jinak než od Toho, jehož 

svatou Vůli sdílíte. Bůh se na tebe obrací s prosbou, abys svět 

spasil, neboť tvou vlastní spásou je uzdraven. A nikdo nechodí po 

zemi, ale musí záviset na tvém rozhodnutí, aby se naučil, že smrt 

nad ním nemá moc, protože sdílí tvou svobodu, protože sdílí tvou 

vůli. JE to vaše vůle ho uzdravit, a protože jste se rozhodli S ním, 

je uzdraven. A nyní je vám od Boha odpuštěno, protože jste se 

rozhodli pohlížet na svého bratra jako na přítele. 
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MIMO VŠECHNY MODLY 

Idoly jsou zcela specifické. Tvá vůle je však univerzální, je 

neomezená, a proto nemá žádnou formu, ani se nespokojuje se 

svým vyjádřením v termínech formy. Idoly jsou omezení. jsou 

přesvědčením, že existují formy, které přinesou štěstí, a to, BY 

omezující, je vše dosažené. Je to, jako kdybyste řekli: "Nepotřebuji 

všechno. tuto maličkost chci a bude mi jako všechno." A to vás 

musí neuspokojit, protože JE to vaše vůle, aby všechno bylo vaše. 

Rozhodněte se pro modly a ŽÁDÁTE o ztrátu. Rozhodněte se pro 

pravdu, a všechno JE vaše. 

Nehledejte formu.Jaká forma může nahradit lásku Boha Otce? 

Jaká forma může nahradit veškerou lásku v Božství Boha Syna? 

Jaká modla může z toho, co je jedno, udělat dvě? A MŮŽE být 

neomezené omezené? Vy nechcete modlu. Není vaší vůlí nějakou 

mít. Neobdaruje vás darem, který hledáte. Když se rozhodnete pro 

podobu toho, co chcete, ztrácíte pochopení pro jeho účel. Vidíte 

tedy svou vůli v modle, čímž ji redukujete na konkrétní podobu. to 

však nikdy nemůže BÝT vaše vůle, protože to, co se podílí na celém 

stvoření, se nemůže spokojit s malými nápady a maličkostmi. 

Za hledáním každé modly se skrývá touha po úplnosti.Úplnost 

nemá žádnou formu, protože je neomezená.Hledat zvláštní osobu 

nebo věc, která by vás doplnila, abyste byli úplní, může znamenat 

jen to, že věříte, že vám nějaká forma chybí.A když ji najdete, 

dosáhnete úplnosti ve formě, která se vám líbí.To je ÚČEL modly; 

abyste se nedívali za ni, ke zdroji přesvědčení, že JSTE neúplní. To 

by se mohlo stát jedině tehdy, kdybyste zhřešili. Hřích je totiž 

představa, že jste sami a odděleni od toho, co je celistvé. A tak by 

bylo nutné, aby hledání celistvosti probíhalo ZA hranicemi 

omezení sebe sama. 

Nikdy to není IDOL, který chcete. Ale to, co si myslíte, že 

vám nabízí, skutečně chcete a máte PRÁVO o to žádat. Ani by 

nebylo možné, aby vám to bylo odepřeno. vaše vůle být úplný je 

jen Boží vůle, a ta je vám DÁNA tím, že jste Jeho. Bůh nezná 

formu. Nemůže ti odpovědět v termínech, které nemají žádný 

význam. a tvou vůli by nemohly uspokojit prázdné formy, 

vytvořené jen proto, aby vyplnily mezeru, která tu není. To není to, 

co CHCEŠ. Stvoření nedává žádné samostatné osobě ani žádné 

samostatné věci moc doplnit Božího Syna. jaká modla? 
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může být vyzván, aby dal Božímu Synu to, co už má? 

Dokončení je FUNKCE Božího Syna. On o něj vůbec nemusí 

usilovat. Mimo všechny modly stojí jeho svatá vůle být jen tím, 

čím je. Více než celek totiž nemá smysl. Kdyby v něm byla změna, 

kdyby se dal zredukovat na jakoukoli podobu a omezit na to, co v 

něm není, nebyl by takový, jak ho Bůh stvořil. jakou modlu může 

potřebovat, aby byl sám sebou? Vždyť se může vzdát nějaké své 

části? Co není celé, nemůže učinit celistvým. Ale to, o co se 

skutečně žádá, nemůže být odepřeno. Vaší vůli JE vyhověno. Ne v 

nějaké podobě, která by tě neuspokojila, ale v celé zcela krásné 

Myšlence, kterou o tobě Bůh chová. 

Nic, o čem Bůh neví, že neexistuje. A to, co ví, existuje 

navždy, beze změny. Neboť myšlenky trvají tak dlouho, jak 

dlouho trvá mysl, která o nich přemýšlí, a v Boží mysli neexistuje 

konec ani doba, kdy by Jeho myšlenky chyběly nebo mohly trpět 

změnou. Myšlenky se nerodí a nemohou zemřít. Sdílejí atributy 

svého stvořitele, ani nemají samostatný život odděleně od jeho. 

myšlenky, které myslíš, jsou ve tvé mysli, stejně jako ty jsi v 

Mysli, která tě myslela. A tak v tom, co existuje v Boží Mysli, 

nejsou žádné oddělené části. Je to navždy jedno, věčně sjednocené 

a v míru. 

Zdá se, že myšlenky přicházejí a odcházejí, ale to znamená jen 

to, že si je někdy uvědomujete a někdy ne. Nezapomenutá 

myšlenka se pro vás znovu zrodí, když se vrátí do vašeho 

vědomí.Přesto nezemřela, když jste na ni zapomněli. Vždycky tu 

byla, ale vy jste si ji neuvědomovali. myšlenka, kterou o vás Bůh 

uchovává, se vaším zapomenutím dokonale nezměnila. Vždy bude 

přesně taková, jaká byla předtím, než jste zapomněli, a bude úplně 

stejná, až si vzpomenete. A stejná je i v rámci intervalu, kdy jste 

zapomněli. 

Boží myšlenky jsou daleko za každou změnou a září navěky. 

Nečekají na zrození. Čekají na přijetí a vzpomínku. Myšlenka, 

kterou o vás Bůh chová, je jako hvězda, neměnná na věčném nebi. 

Je tak vysoko v nebi, že ti, kdo jsou mimo nebe, nevědí, že tam je, 

a přesto bude stále bílá a krásná zářit po celou věčnost. nebylo 

doby, kdy by tam nebyla; nebyl okamžik, kdy by její světlo 

pohaslo nebo bylo méně dokonalé. 

Kdo zná Otce, zná toto světlo, neboť On je věčné nebe, které 
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ho drží v bezpečí, navždy vyzdvižené a jisté. Jeho dokonalá čistota 

nezávisí na tom, zda je na zemi vidět, či nikoli. Na 
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Nebe ji objímá a jemně ji drží na jejím dokonalém místě, které je od 

země vzdálené jako země od nebe. Není to vzdálenost ani čas, co 

udržuje tuto hvězdu pro Zemi neviditelnou. Ale ti, kdo hledají 

modly, nemohou vědět, že tato hvězda existuje. 

Nad všechny modly je myšlenka, kterou o tobě chová Bůh. 

Zcela nedotčena zmatkem a hrůzou světa, sny o zrození a smrti, 

které se zde zdají, nesčetnými podobami, které na sebe strach 

může brát, zcela nerušeně zůstává Myšlenka, kterou o vás Bůh 

uchovává, přesně taková, jaká vždy byla. Obklopena tichem tak 

dokonalým, že se k ní ani vzdáleně nepřiblíží žádný zvuk boje, 

spočívá v jistotě a dokonalém klidu. Zde je vaše jediná realita 

uchovávána v bezpečí, zcela bez vědomí celého světa, který uctívá 

modly a který nezná Boha. V dokonalé jistotě své neměnnosti a 

spočinutí ve svém věčném domově vás Myšlenka, kterou Bůh 

chová, nikdy neopustila mysl svého Stvořitele, o němž ví, že je 

tam, stejně jako její Stvořitel ví, že je tam. 

Kde jinde by mohla existovat myšlenka, kterou o vás Bůh 

chová, než tam, kde jste vy? Je vaše realita něčím jiným než vy a 

ve světě, o němž vaše realita nic neví? Mimo tebe není žádná 

věčná obloha, žádná neměnná hvězda ani žádná realita. V nebi je 

mysl Syna nebes, neboť tam se mysl Otce a Syna spojila ve 

stvoření, které nemůže mít konce. nemáš dvě skutečnosti, ale 

jednu. Ani si nemůžete být vědomi více než jedné. modla NEBO 

Myšlenka, kterou o vás Bůh chová, je vaší skutečností. 

Nezapomínejte tedy, že modly musí skrývat to, co jste, nikoliv 

před Myslí Boží, ale před vaší vlastní. Hvězda stále svítí, obloha se 

nikdy nezměnila. Ale vy, sám svatý Syn Boží, si nejste vědomi své 

skutečnosti. 

 

PRAVDA ZA ILUZEMI 

Budete útočit na to, co vás neuspokojuje, a tak neuvidíte, že jste si to 

vymysleli.VŽDY bojujete s iluzemi. Pravda za nimi je totiž tak 

krásná a tak klidná v milující něžnosti, že kdybyste si ji uvědomili, 

úplně byste zapomněli na obranu a vrhli se do jejího objetí. Na 

pravdu se nikdy nedá zaútočit. A to jste věděli, když jste si 

vytvořili modly. Byly stvořeny proto, aby se na to zapomnělo. 

Útočíte jen na falešné myšlenky, ale nikdy ne na pravdivé. 

Všechny modly jsou falešné představy, které jste si vytvořili, 
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abyste zaplnili mezeru, která podle vás vznikla mezi vámi a tím, co 

je pravdivé. A útočíte na ně kvůli věcem, které podle vás 

představují. 
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Na to, co leží za nimi, nelze útočit. 

Únavní, neuspokojiví bohové, které jste stvořili, jsou 

nafouknuté dětské hračky. Dítě se vyděsí, když dřevěná hlava 

vyskočí, když se náhle otevře zavřená krabice, nebo když měkký a 

tichý vlněný medvěd začne pištět, když ho vezme do ruky. 

Pravidla, která si vytvořilo pro krabice a medvědy, ho zklamala a 

narušila jeho "kontrolu" nad tím, co ho obklopuje. A on se bojí, 

protože si myslel, že ho pravidla chrání. Teď se musí naučit, že 

krabice a medvědi ho nepodvedli, neporušili žádná pravidla, ani 

neznamenají, že se jeho svět stal chaotickým a nebezpečným. Mýlil 

se. Špatně pochopil, co ho činí bezpečným, a myslel si, že to odešlo. 

Mezeru, která tam není, vyplňují hračky v nesčetných 

podobách. A každá z nich jako by porušovala pravidla, která jste 

pro ni stanovili. Nikdy to NEBYLO to, co jste si mysleli. Musí se 

zdát, že porušuje vaše pravidla pro bezpečnost, protože ta pravidla 

byla špatná. Ale VÁS to neohrožuje. můžete se smát praskajícím 

hlavičkám a pískajícím hračkám, stejně jako dítě, které se dozví, 

že pro něj nepředstavují žádnou hrozbu. přestože si s nimi rádo 

hraje, stále je vnímá jako dodržování pravidel, která si vytvořilo 

pro své potěšení. Stále tedy existují pravidla, která mohou zdánlivě 

porušovat a děsit ho. přesto JE vydáno na milost a nemilost svým 

hračkám? A MOHOU pro něj představovat hrozbu? 

Skutečnost se řídí Božími zákony, a ne pravidly, která 

určujete vy. Právě jeho zákony jsou zárukou vašeho bezpečí. 

Všechny iluze, kterým o sobě věříte, se NEpodřizují žádným 

zákonům. Zdá se, že chvíli tancují podle pravidel, která jste jim 

stanovili. Pak ale padnou a už se nemohou zvednout. Jsou to jen 

hračky, děti moje. Netruchlete pro ně. Jejich tanec vám nikdy 

nepřinesl radost. Ale nebyly to ani věci, které by vás děsily, ani 

vás neochránily, kdyby se řídily vašimi pravidly. Nesmíte je ani 

hýčkat, ani na ně útočit, ale pouze se na ně dívat jako na dětské 

hračky, které nemají jediný vlastní význam. Spatřete v nich jednu, 

a uvidíte je všechny. Nevidějte v nich žádného, a nedotknou se 

vás. 

Zdání klame, PROTOŽE je to jen zdání, a ne skutečnost. 

Nezabývejte se jimi v žádné podobě.Jen zastírají skutečnost a 

přinášejí strach, PROTOŽE zakrývají pravdu. Neútočte na to, co 

jste si vytvořili, abyste se nechali oklamat, neboť tím dokazujete, že 
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jste byli oklamáni. Útok MÁ moc učinit iluze skutečnými. přesto. 
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to, co vytváří, není nic.Koho by mohla vyděsit síla, která nemůže 

mít žádné skutečné účinky? Co jiného by to mohlo být než iluze, 

díky níž se věci zdají být podobné jí samotné? Podívej se klidně na 

její hračky a pochop, že jsou to modly, které jen tančí marným 

touhám. Neuctívejte je, neboť ony neexistují. Na to se však stejně 

zapomíná při útoku. Boží Syn nepotřebuje obranu proti svým 

snům. Jeho modly ho vůbec neohrožují. Jeho jedinou chybou je, že 

je považuje za skutečné. co může moc iluzí ZPŮSOBIT? 

Zdání může oklamat pouze mysl, která chce být oklamána. A 

vy můžete učinit jednoduchou volbu, která vás navždy postaví 

daleko mimo klam.Nemusíte se zabývat tím, jak se to stane, 

protože tomu nemůžete rozumět. Pochopíte však, že mocné změny 

se rychle dostavily, když jste se rozhodli pro jednu velmi 

jednoduchou věc: NECHCETE to, co podle vás dává modla. Syn 

Boží totiž takto prohlašuje, že je bez modly. A takto JE svobodný. 

Spása je vskutku paradox! Co jiného by to mohlo být než 

šťastný sen? Žádá se po tobě jen to, abys odpustil vše, co nikdy 

nikdo neudělal, abys přehlédl, co není, a abys nehleděl na 

neskutečné jako na skutečnost.Žádá se po tobě jen to, abys nechal 

splnit svou vůli a už nehledal věci, které nechceš. A žádá se po 

vás, abyste se osvobodili od všech snů o tom, čím jste nikdy 

nebyli, a už se nesnažili nahradit Boží vůli silou planých přání. 

Zde se sen o odloučení začíná rozplývat a mizet. Neboť zde 

začíná být vnímána propast, která tu není, bez hraček hrůzy, které 

jsi vytvořil. Víc než to se nežádá. Buď vskutku rád, že spása žádá 

tak málo, ne tolik. Ve skutečnosti nežádá NIC. A dokonce i v iluzích 

žádá jen to, aby odpuštění bylo náhradou za strach. Takové je jediné 

pravidlo pro šťastné sny. mezera se vyprázdní od hraček strachu, a 

pak je zřejmá její neskutečnost. Sny jsou pro NIC. A Syn Boží je 

nemůže potřebovat. Nenabízejí mu jedinou věc, po které by kdy 

mohl toužit. Svou vůlí je zbaven iluzí, ale obnoven v tom, čím je. 

Co jiného by mohlo být Božím plánem na jeho záchranu než 

prostředek, jak ho dát k sobě? 

 

JEDINÝ ÚČEL 

Skutečný svět je stav mysli, v němž je jediným účelem 
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svět je vnímán jako odpuštění. Strach není jeho cílem a jeho cílem 

se stává ÚNIK od viny. Hodnota odpuštění je vnímána a zaujímá 

místo modlám, které již nejsou vyhledávány, neboť jejich "dary" 

nejsou drahé. Žádná pravidla se nečinně nestanovují a na nikoho a 

nic se nekladou žádné požadavky, které by se překrucovaly a 

přizpůsobovaly snu o strachu. Místo toho je tu přání pochopit 

všechny stvořené věci takové, jaké skutečně jsou. A uznává se, že 

všem věcem je třeba nejprve odpustit a POTOM je pochopit. 

Zde se předpokládá, že porozumění se získává útokem. Tam je 

jasné, že útokem se porozumění ZTRÁCÍ. Je plně rozpoznána 

pošetilost usilování o vinu jako o cíl. A modly tam nejsou žádoucí, 

protože vina je chápána jako jediná příčina bolesti v jakékoli podobě. 

Nikdo není pokoušen její marnou přitažlivostí, neboť utrpení a 

smrt byly vnímány jako věci, které nejsou chtěné a o které se 

neusiluje. možnost svobody byla pochopena a uvítána a 

prostředky, jimiž ji lze získat, lze nyní pochopit. svět se stává 

místem naděje, neboť jeho jediným účelem je být místem, kde se 

může naplnit naděje na štěstí. A nikdo nestojí mimo tuto naději, 

protože svět byl sjednocen ve víře, že účel světa je jeden, který 

musí všichni sdílet, má-li být naděje víc než jen sen. 

Nebe ještě není zcela zapamatováno, neboť účel odpuštění 

stále trvá. Přesto si je každý jistý, že odpuštění překročí, a zůstává 

jen u toho, dokud se v něm neuskuteční. Nepřeje si nic jiného než 

toto. A strach odpadl, protože je sjednocen ve svém záměru se 

sebou samým. je v něm naděje na štěstí tak jistá a stálá, že sotva 

může zůstat a ještě chvíli čekat, když se nohama stále dotýká země. 

přesto rád čeká, dokud se každá ruka nespojí a každé srdce nebude 

připraveno povstat a jít s ním. Neboť tak je připraven na krok, v 

němž je zanecháno všechno odpuštění. 

Poslední krok je na Bohu, protože jen Bůh mohl stvořit 

dokonalého Syna a sdílet s ním své otcovství. Nikdo mimo nebe 

neví, jak je to možné, protože pochopit to je nebe samo. I skutečný 

svět má svůj smysl ještě pod stvořením a věčností. Strach je však 

pryč, protože jeho účelem je odpuštění, nikoli modloslužba. A tak 

je Syn nebes připraven být sám sebou a pamatovat na to, že Syn 

Boží ví všechno, čemu rozumí jeho Otec, a rozumí tomu dokonale 

spolu s ním. 
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Skutečný svět tomu stále ještě neodpovídá, protože to je Boží 

záměr; pouze jeho, a přesto zcela sdílený a dokonale naplněný. 

Skutečný svět je stav, v němž se mysl naučila, jak snadno jdou 

modly, když jsou stále vnímány, ale nechtěné. Jak ochotně je mysl 

může nechat odejít, když pochopila, že modly nejsou nic a nikde a 

jsou bezúčelné. Neboť jen tehdy lze vinu a hřích vnímat bez účelu 

a jako nesmyslné. 

Tak je skutečný cíl světa jemně uveden do vědomí, aby nahradil 

cíl hříchu a viny.A vše, co stálo mezi tvým obrazem sebe sama a tím, 

čím jsi, odpuštění radostně smývá.Bůh však nemusí znovu stvořit 

svého Syna, aby mu bylo vráceno to, co je jeho. Propast mezi tvým 

bratrem a tebou samotným nikdy nebyla TAM. A to, co Boží Syn 

poznal při stvoření, musí poznat znovu. 

Když se bratři účelově spojí ve světě strachu, stojí již na okraji 

skutečného světa. Možná se ještě ohlížejí zpět a myslí si, že vidí 

modlu, kterou chtějí. jejich cesta však byla jistě nastavena směrem 

od modly ke skutečnosti. Když totiž spojili své ruce, byla to 

Kristova ruka, kterou vzali, a budou hledět na toho, jehož ruku 

drží. Na Kristovu tvář pohlédnou dříve, než si vzpomenou na Otce. 

On totiž musí být nezapomenutelný, dokud jeho Syn nedosáhne dál 

než k odpuštění, k Boží lásce. Přesto je Kristova láska přijímána 

jako první. A pak přijde poznání, že jsou jedno. 

Jak lehký a snadný je krok přes úzké hranice světa strachu, 

když poznáš, Čí ruku držíš! V tvé ruce je vše, co potřebuješ, abys 

mohl s dokonalou jistotou navždy odejít od strachu, jít přímo dál a 

rychle dosáhnout samotné nebeské brány. Neboť Ten, jehož ruku 

držíš, čekal jen na to, až se k Němu připojíš. Nyní, když jsi přišel, 

otálel by s tím, aby ti ukázal cestu, po níž musí jít s tebou? Jeho 

požehnání na tobě spočívá stejně jistě, jako na Něm spočívá láska 

Jeho Otce. Jeho vděčnost vůči tobě přesahuje tvé chápání, neboť jsi 

Mu umožnil vstát z pout a jít s tebou společně do domu Jeho Otce. 

Ze světa odchází dávná nenávist. A s ní odchází veškerá 

nenávist a strach. Už se neohlížejte zpět, protože to, co je před vámi, 

je vše, co jste kdy ve svých srdcích chtěli. Vzdejte se světa! Ale ne 

proto, abyste se obětovali. nikdy jste to nechtěli. jaké štěstí jste tu 

hledali, které vám nepřineslo bolest? Která chvíle spokojenosti 

nebyla vykoupena 
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strašlivou cenu v mincích utrpení? Radost nemá žádnou cenu. Je to 

vaše svaté právo a to, za co platíte, není štěstí. Buďte na své cestě 

urychleni poctivostí a nedovolte, aby vás zdejší zkušenosti zpětně 

oklamaly. Nebyly prosty hořké ceny a neradostných následků. 

Neohlížejte se zpět jinak než upřímně. A když vás nějaká 

modla pokouší, myslete na toto: 

"Nikdy Ti modla nepřinesla nic jiného 

než "dar" viny. Žádná nebyla koupena 

jinak než za cenu bolesti, ani nikdy 

nebyla zaplacena tebou samotným." 

Buď tedy milosrdný ke svému bratrovi. A nevybírejte si 

modlu bezmyšlenkovitě, pamatujte, že on bude platit náklady 

stejně jako vy. Neboť on se opozdí, až se ohlédneš, a ty 

nepostřehneš, čí láskyplnou ruku držíš. Dívejte se tedy vpřed a 

kráčejte s důvěrou, se šťastným srdcem, které bije v naději a 

netluče se strachem. 

Boží vůle navždy spočívá v těch, jejichž ruce jsou spojeny. 

Dokud se nespojili, mysleli si, že je jejich nepřítelem. Když se 

však spojili a sdíleli společný cíl, mohli se svobodně naučit, že 

jejich vůle je jednotná. A tak musí Boží Vůle dosáhnout až k jejich 

vědomí. Ani oni nemohou na dlouho zapomenout, že je jen jejich 

vlastní. 

 
OSPRAVEDLNĚNÍ ODPUŠTĚNÍ 

Hněv není NIKDY oprávněný. Útok nemá žádné opodstatnění. Zde 

začíná útěk před strachem, který bude dovršen. Zde je skutečný 

svět darován výměnou za sny o hrůze. Na něm totiž spočívá 

odpuštění, které je jen přirozené, a nežádá se po vás, abyste nabízeli 

odpuštění tam, kde je útok oprávněný a byl by ospravedlnitelný. 

Znamenalo by to totiž, že odpouštíš hřích tím, že přehlížíš to, co 

tam skutečně je. To není odpuštění. Předpokládalo by to totiž, že 

tím, že odpovíte způsobem, který není oprávněný, se vaše 

odpuštění stane odpovědí na útok, který byl učiněn. A tak je 

odpuštění nevhodné tím, že je uděleno tam, kde není na místě. 

Omluva je VŽDY oprávněná. Neodpouštíte neodpustitelné, ani 

nepřehlížíte skutečný útok, který si žádá trest. Spása nespočívá v 

tom, že se po vás chce, abyste se nepřirozeně 
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reakce, které neodpovídají tomu, co je skutečné. Místo toho pouze 

žádá, abyste vhodně reagovali na to, co není skutečné, tím, že 

nebudete vnímat to, co se nestalo. Pokud by odpuštění bylo 

neoprávněné, žádalo by se po vás, abyste obětovali svá práva, když 

oplácíte odpuštění útokem. Po vás se však pouze žádá, abyste 

odpuštění vnímali jako přirozenou reakci na trápení, které spočívá 

na omylu, a proto volá o pomoc. Odpuštění je JEDINÁ rozumná 

reakce. ZABRAŇUJE tomu, aby byla obětována vaše práva. 

Toto pochopení je jedinou změnou, která umožní skutečnému 

světu vystřídat sny o hrůze. Strach nemůže vzniknout, pokud není 

útok oprávněný, a kdyby měl reálný základ, neměl by odpuštění. 

Skutečného světa dosáhnete, když vnímáte, že základ odpuštění je 

zcela reálný a plně oprávněný. Zatímco jej považujete za 

neoprávněný dar, musí VYHOVĚT vině, kterou byste chtěli 

"odpustit". Neoprávněné odpuštění JE útokem. A to je vše, co svět 

kdy může dát. Někdy "hříšníkům" odpouští, ale zůstává si vědom 

toho, že zhřešili. A tak si nezaslouží odpuštění, které dává. 

To je falešné odpuštění, které svět používá, aby udržel pocit 

hříchu naživu.A protože uznáváme, že Bůh je spravedlivý, zdá se 

nemožné, aby jeho odpuštění bylo skutečné. Strach z Boha je tak 

jistým důsledkem toho, že odpuštění vnímáme jako nezasloužené. 

Nikdo, kdo se považuje za viníka, se nemůže vyhnout strachu z 

Boha. Z tohoto dilematu je však zachráněn, pokud dokáže 

odpouštět. mysl musí myslet na svého Stvořitele tak, jak se dívá 

sama na sebe. Pokud vidíš, že tvůj bratr si zaslouží odpuštění, poznal 

jsi, že odpuštění je tvým právem stejně jako jeho. Nebudeš si také 

myslet, že Bůh pro tebe zamýšlí strašlivý soud, který si tvůj bratr 

nezaslouží. Je totiž pravda, že si nemůžeš zasloužit ani více, ani 

méně než on. 

Odpuštění uznané jako zasloužené uzdraví. Dává zázraku sílu 

přehlížet iluze.Tak se naučíte, že i vám musí být odpuštěno. 

Nemůže existovat žádné zdání, které by NEbylo možné 

přehlédnout. Kdyby totiž existoval, musel by nejprve existovat 

nějaký hřích, který stojí mimo odpuštění. byl by to omyl, který je 

víc než omyl; zvláštní forma omylu, která zůstává neměnná, věčná 

a není možné ji napravit ani jí uniknout. byl by to jeden omyl, který 

by měl moc zrušit stvoření a vytvořit svět, který by ho mohl 

nahradit a zničit Boží vůli. Jen kdyby to bylo možné, mohly by 
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vydržet zázrak, a ne být jím uzdraven. 

Není jistějšího důkazu, že modlářství je to, co si přejete, než 

přesvědčení, že existují určité formy nemoci a bezradnosti, které 

odpuštění nemůže vyléčit. To znamená, že si raději ponecháváte 

některé modly a nejste zatím připraveni všechny modly opustit. A 

tak si myslíte, že některá zdání jsou skutečná a vůbec ne zdání. 

Nenechte se zmást významem utkvělého přesvědčení, že některá 

zdání je těžší přehlédnout než jiná. VŽDY to znamená, že si myslíte, 

že odpuštění musí být omezené. A vy jste si stanovili cíl 

částečného odpuštění a omezeného úniku z viny pro VÁS. Co 

jiného to může být než falešné odpuštění sobě a všem, kteří se 

zdají být mimo vás? 

Musí být pravda, že zázrak může uzdravit VŠECHNY formy 

nemoci, jinak nemůže uzdravovat. Jeho účelem nemůže být 

posuzování, které formy jsou skutečné a která zdání jsou pravdivá. 

Jestliže jedno zdání musí zůstat stranou uzdravení, jedna iluze 

musí být součástí pravdy. A vy jste nemohli uniknout veškeré vině, 

ale jen její části. Božímu Synovi musíte odpustit CELÝ. Jinak si 

zachováte obraz sebe sama, který není celistvý, a budete se nadále 

bát nahlédnout do svého nitra a najít tam únik od každé modly. 

Spása spočívá na víře, že NEMŮŽE existovat nějaká forma viny, 

kterou nemůžete odpustit. A stejně tak nemohou existovat zdání, 

která nahradila pravdu o Božím Synu. 

Dívejte se na svého bratra s ochotou vidět ho takového, jaký 

je. A nenechávejte si jeho část mimo svou ochotu, aby byl 

uzdraven. Uzdravit znamená uzdravit. A to, co je celistvé, nemůže 

mít žádné chybějící části, které by byly drženy mimo. Odpuštění 

spočívá v tom, že si to uvědomíme a budeme rádi, že nemohou 

existovat některé formy nemoci, které by zázrak neměl sílu 

uzdravit. 

Boží Syn je dokonalý, jinak by nemohl BÝT Božím Synem. 

Nepoznáš ho ani tehdy, pokud si myslíš, že si nezaslouží únik od 

viny ve VŠECH jejích podobách a ve VŠECH jejích 

důsledcích.Není možné o něm přemýšlet jinak než takto, pokud 

chceš poznat pravdu o sobě samém: 

"Děkuji ti, Otče, za tvého dokonalého 

Syna, a v jeho slávě uvidím svého." 
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Zde je radostné konstatování, že neexistují žádné formy zla, 

které by mohly překonat Boží vůli; radostné uznání, že vina 

neuspěla s vaším přáním učinit iluze skutečnými.A co je to? 
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je to kromě prostého konstatování pravdy? 

Podívejte se na svého bratra s touto nadějí v sobě a pochopíte, 

že nemohl udělat chybu, která by v něm mohla změnit pravdu. 

Není těžké přehlédnout chyby, kterým nebyly dány žádné 

následky. Ale to, co vidíš jako něco, co má moc udělat z Božího 

Syna modlu, NEODPUSTÍŠ. Stal se vám totiž rytinou a znamením 

smrti. Je TOTO váš Spasitel? Mýlí se jeho Otec ve svém Synu? 

Nebo jste se v tom, který vám byl dán k uzdravení, pro VAŠI 

záchranu a vysvobození, nechali oklamat? 

 
NOVÝ VÝKLAD 

Nechal by Bůh smysl světa na vašem výkladu? Kdyby to udělal, 

pak by neměl žádný smysl. Nemůže se totiž stát, že by se smysl 

neustále měnil, a přesto byl pravdivý. Duch svatý pohlíží na svět 

jako na svět s jediným, neměnně stanoveným smyslem. A žádná 

situace nemůže ovlivnit jeho cíl, ale musí být s ním v souladu. 

Neboť jen kdyby se jeho cíl mohl měnit s každou situací, mohla by 

být každá z nich přístupná výkladu, který je pokaždé jiný, když o 

ní přemýšlíte. Do scénáře, který píšeš pro každou minutu dne, 

přidáš nějaký prvek a vše, co se nyní děje, znamená něco jiného. 

Odeberete jiný prvek a každý význam se podle toho posune. 

Co se ve vašich scénářích odráží kromě vašich plánů, jak by 

den MĚL vypadat? A tak posuzujete neštěstí a úspěch, pokrok, ústup, 

zisk a ztrátu.Všechny tyto soudy se dějí podle rolí, které vám scénář 

přiděluje. O tom, že samy o sobě nemají žádný význam, svědčí 

snadnost, s jakou se tyto nálepky mění s jinými soudy, vynášenými 

nad různými aspekty zkušenosti. A pak, při pohledu zpět, se vám 

zdá, že v tom, co bylo předtím, vidíte jiný význam. Co jste vlastně 

udělali, kromě toho, že jste ukázali, že tam žádný smysl NEBYL? 

Ale vy jste význam přisoudili ve světle cílů, které se mění, přičemž 

každý význam se s jejich změnou posouvá. 

Pouze stálý účel může událostem propůjčit stabilní smysl. Ten 

však musí všem dávat JEDEN smysl. Pokud se jim přisuzují různé 

významy, musí to znamenat, že odrážejí jen různé účely. A to je 

veškerý význam, který mají. Může to BÝT smysl? Může být zmatek 

tím, co znamená význam? Vnímání nemůže být v neustálém pohybu 

a připustit stabilitu významu kdekoli. Strach je 
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rozsudek nikdy oprávněný. Jeho přítomnost nemá jiný význam než 

ukázat, že jste napsali děsivý scénář a bojíte se podle toho. Ne však 

proto, že by věc, které se bojíte, měla sama o sobě děsivý význam. 

Společný CÍL je jediným prostředkem, který umožňuje 

stabilizovat vnímání a dát světu a všem zkušenostem zde jeden 

výklad. V tomto společném účelu je jeden úsudek, který je 

společný všem a všemu, co vidíte. nemusíte soudit, protože jste se 

naučili, že jeden smysl byl dán všemu, a jste rádi, že ho vidíte 

všude. Nemůže se změnit, PROTOŽE byste ho vnímali všude, 

nezměněný okolnostmi. A tak jej NABÍZÍTE všem událostem a 

necháváte je, aby vám nabízely stabilitu. 

Únik před odsouzením spočívá jednoduše v tom, že všechny 

věci mají jen jeden cíl, který sdílíš s celým světem.A nic na světě 

mu nemůže odporovat, protože patří všemu, stejně jako patří tobě. 

V jediném účelu je konec všech myšlenek na oběť, které musí 

předpokládat jiný účel pro toho, kdo získává, a jiný pro toho, kdo 

ztrácí. kromě této myšlenky by nemohla existovat žádná myšlenka na 

oběť. a právě tato myšlenka různých cílů způsobuje, že se mění 

vnímání a význam. V jednom jednotném cíli se to stává nemožným, 

neboť vaše shoda způsobuje, že se výklad stabilizuje a trvá. 

Jak lze skutečně navázat komunikaci, když používané symboly 

znamenají různé věci? Cíl Ducha svatého dává jeden výklad, který 

má význam pro vás i pro vašeho bratra.Tak můžete komunikovat 

vy s ním a on s vámi. V symbolech, kterým oba rozumíte, se 

obětování významu ruší. Každá oběť s sebou nese ztrátu vaší 

schopnosti vidět vztahy mezi událostmi. A při odděleném pohledu 

nemají žádný význam. Neexistuje totiž žádné světlo, kterým by je 

bylo možné vidět a pochopit, nemají žádný smysl. A k čemu 

slouží, není vidět. Při jakémkoli pomyšlení na ztrátu NENÍ žádný 

smysl. Nikdo se s vámi neshodl na tom, co to znamená. Je to 

součást pokřiveného scénáře, který nelze vyložit smysluplně. Musí 

být navždy nesrozumitelný. To není komunikace. vaše temné sny 

jsou jen nesmyslné, izolované scénáře, které píšete ve spánku. 

Nehledejte v oddělených snech smysl. Sdílené mohou být pouze 

sny o odpuštění. pro vás oba znamenají totéž. 

Nevykládejte ze samoty, protože to, co vidíte, nic neznamená. 

Posune se to v tom, co to znamená, a vy uvěříte, že 
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svět je nejisté místo, ve kterém se pohybujete v nebezpečí a 

nejistotě. To jen vaše INTERPRETACE postrádají stabilitu, protože 

neodpovídají tomu, co skutečně jste. To je stav tak zdánlivě 

nebezpečný, že se v něm MUSÍ objevit strach. Nepokračujte v tom, 

moji bratři. Máme JEDNOHO vykladače. A skrze Jeho používání 

symbolů jsme spojeni, takže pro nás všechny znamenají totéž. Náš 

společný jazyk nám umožňuje mluvit se všemi našimi bratry, a 

abychom si s nimi rozuměli, bylo nám všem dáno odpuštění, a tak 

můžeme opět komunikovat. 

 
NEMĚNNÁ REALITA 

Zdání klame, ale lze ho změnit. Skutečnost je neměnná. Vůbec 

neklame, a pokud nevidíte dál než za zdání, JSTE oklamáni. Vše, 

co vidíte, se totiž změní, a přesto jste to předtím považovali za 

skutečné a nyní to považujete za skutečné znovu. Skutečnost je 

tedy redukována na formu a je schopna změny. Skutečnost je 

neměnná. Právě to ji činí skutečnou a odděluje ji od VŠECH zdání. 

Musí překonat veškerou formu, aby byla sama sebou. Nemůže se 

měnit. 

Zázrak má ukázat, že všechna zdání se mohou měnit, protože 

JSOU zdáními a nemohou mít neměnnost, kterou s sebou nese 

skutečnost. Zázrak dosvědčuje záchranu před zdánlivostí tím, že 

UKAZUJE, že se mohou měnit. Váš bratr má v sobě neměnnost 

mimo zdání a klam, obojí. Je zastřena měnícími se pohledy na něj, 

které VYPADÁJÍ jako jeho skutečnost. šťastný sen o něm má 

podobu zdání jeho dokonalého zdraví, jeho dokonalé svobody od 

všech forem nedostatku a bezpečí před katastrofami všeho druhu. 

zázrak je důkazem, že není svázán ztrátou ani utrpením v žádné 

formě, protože je lze tak snadno ZMĚNIT. To dokazuje, že to 

NIKDY nebylo skutečné a nemohlo to vycházet z jeho reality. Ta je 

totiž neměnná a nemá žádné účinky, které by cokoli na nebi nebo 

na zemi mohlo kdy změnit. Ukazuje se však, že zdání je 

neskutečné PROTO, že se mění. 

Co jiného je pokušení než touha po uskutečnění iluzí? Nezdá 

se, že by to bylo přání, aby žádná skutečnost taková nebyla. přesto 

je to tvrzení, že některé formy idolů mají silnou přitažlivost, díky 

níž je těžší jim odolat než těm, které byste nechtěli mít za 

skutečnost. Pokušení tedy není nic jiného než toto; modlitba 
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nedotýkejte se některých snů, ale zamlčte jejich neskutečnost a 

dejte jim místo toho skutečnost. A nebesa nedávají odpověď na 

modlitbu, ani vám nemůže být dán zázrak, abyste uzdravili zjevy, 

které se vám nelíbí. stanovili jste si HRANICE. To, o co prosíte, 

vám JE dáno, ale ne od Boha, který nezná žádná omezení. omezili 

jste sami sebe. 

Realita je neměnná. Zázraky pouze ukazují, že to, co jste 

vložili mezi realitu a vaše vědomí, je neskutečné a vůbec do ní 

nezasahuje.Cena za víru, že musí existovat nějaké zjevení mimo 

naději na změnu, je, že zázrak nemůže z vás důsledně vycházet. 

Vždyť jste si ho vyžádali, aby vám byla odepřena moc uzdravit 

všechny sny. neexistuje žádný zázrak, který byste nemohli mít, 

když toužíte po uzdravení. Neexistuje však žádný zázrak, který by 

vám mohl být dán, pokud si ho NEPŘEJETE. Vyberte si, co byste 

chtěli uzdravit, a Ten, který dává všechny zázraky, nedostal 

svobodu udělovat své dary Božímu Synu. Když je pokoušen, 

popírá skutečnost. A stává se dobrovolným otrokem toho, co si 

místo toho vybral. 

PROTOŽE realita je neměnná, je zázrakem, který již existuje, 

aby uzdravil všechny věci, které se mění, a nabídl vám je, abyste je 

viděli ve šťastné podobě, zbavené strachu. Bude ti dáno, abys takto 

pohlížel na svého bratra. Ne však, dokud bys to chtěl mít v 

některých ohledech jinak. Neboť to ale znamená, že bys ho nechtěl 

mít uzdraveného a celého. kristus v něm je dokonalý. To je to, na 

co bys chtěl pohlížet? Pak ať se ti o něm nezdají sny, které bys 

raději viděl takto. A uvidíte v něm Krista, protože ho DOVOLÍTE, 

aby k vám přišel. A až se ti zjeví, budeš si jistý, že jsi jako On, 

protože On je nezměnitelný ve tvém bratru A v tobě. 

Na to se budete dívat, až se rozhodnete, že neexistuje žádný 

vzhled, který byste chtěli mít místo toho, čím váš bratr skutečně je. 

Nedovolte, aby sem vstoupilo pokušení dát přednost snu a 

nejistota. Nebuďte vinni a nebojte se, když vás pokouší sen o tom, 

jaký je. Nedávej mu však moc, aby v tvém pohledu na něj 

nahradilo to, co je v něm neměnné. není falešného zdání, ale zmizí, 

když místo něj žádáš zázrak. není bolesti, od které by nebyl 

osvobozen, když bys chtěl, aby byl, ale tím, čím je. proč by ses 

měl bát vidět v něm Krista? V tom, co vidíš, spatřuješ jen SÁM 

SEBE. Když je uzdraven, jsi osvobozen od viny, neboť jeho vzhled 
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JE pro tebe tvůj vlastní. 
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Jednoduchost 

spásy 

 
Jak prosté je spasení! Říká jen, že to, co nikdy nebyla pravda, není 

pravda ani teď a nikdy nebude. Nemožné se nestalo a nemůže mít 

žádné následky. A to je vše. Může to být těžké naučit se to 

někomu, kdo CHCE, aby to byla pravda? Tak snadnou lekci může 

ztížit pouze neochota se to naučit. Jak těžké je pochopit, že co je 

nepravdivé, nemůže být pravdivé, a co je pravdivé, nemůže být 

nepravdivé? Už nemůžete říkat, že nevnímáte žádné rozdíly mezi 

nepravdou a pravdou. bylo vám přesně řečeno, jak rozeznat jedno 

od druhého, a právě to, co máte dělat, pokud budete zmateni. Proč 

se tedy vytrvale neučíte tak jednoduché věci? 

Existuje důvod. Ale nepleťte si ho s obtížemi v 

jednoduché věci, které po vás chce spása. Učí jen to, co je zcela 

zřejmé. Pouze přechází od jedné zdánlivé lekce k druhé, a to v 

jednoduchých krocích, které vás jemně vedou od jedné lekce k 

druhé, aniž byste se museli namáhat. To nemůže být matoucí, a 

přesto jste zmatení. Nějak se totiž domníváte, že to, co je naprosto 

zmatené, se snadněji učí a chápe. to, co jste se sami naučili, je tak 

obrovský učební výkon, že je to skutečně neuvěřitelné. Ale 

dokázali jste to, protože jste chtěli, a nezastavili jste se v píli, 

abyste usoudili, že je těžké se to naučit nebo že je to příliš složité 

na to, abyste to pochopili. 
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Nikdo, kdo chápe, co jste se naučili, jak pečlivě jste se to učili 

a s jakou námahou jste si to donekonečna procvičovali a opakovali 

ve všech možných podobách, by nikdy nemohl pochybovat o síle 

vaší schopnosti učit se.Na světě není větší síly.Svět byl stvořen 

díky ní a ani teď nezávisí na ničem jiném.Lekce, které jste se sami 

naučili, byly tak přeučené a zafixované, že se zvedají jako těžké 

závěsy a zakrývají jednoduché a zřejmé věci. Neříkejte, že se jim 

nemůžete naučit. Neboť vaše schopnost učit se je dost silná na to, 

aby vás naučila, že vaše vůle není vaše, vaše myšlenky vám 

nepatří, a dokonce i vy jste někdo jiný. 

Kdo by mohl tvrdit, že takové lekce jsou snadné? Přesto jste se 

naučili víc.Pokračovali jste dál, bez reptání jste dělali každý krok, 

ať už byl jakkoli obtížný, dokud se nevytvořil svět, který vám 

vyhovoval. A každá lekce, z níž se svět skládá, vzniká z prvního 

úspěchu učení; z obrovitosti tak velké, že se Hlas Ducha svatého 

zdá být malý a tichý před její velikostí. Svět začal jednou podivnou 

lekcí, dostatečně mocnou, aby učinila Boha zapomenutým a jeho 

Syna cizincem sobě samému, ve vyhnanství z domova, kde ho sám 

Bůh ustanovil. vy, kteří jste se učili, že Syn Boží je vinen, neříkejte, 

že se nemůžete naučit prostým věcem, kterým vás učí spása! 

Učení je schopnost, kterou jste si sami vytvořili a dali. Nebyla 

stvořena, aby plnila Boží vůli, nýbrž aby podporovala přání, že se 

jí dá odporovat a že vůle mimo ni je ještě skutečnější než ona. A to 

se učení snažilo ukázat a vy jste se naučili to, k čemu bylo stvořeno. 

Nyní se vaše odvěká přeučenost neúprosně staví před Hlas pravdy a 

učí vás, že Jeho lekce nejsou pravdivé; jsou příliš těžké na učení, 

příliš obtížné na vidění a příliš protichůdné tomu, co je skutečně 

pravdivé. přesto se jim budete učit, neboť jejich učení je jediným 

účelem vaší učební dovednosti, kterou Duch svatý vidí v celém 

světě. Jeho prosté lekce v odpuštění mají moc mocnější než ty 

vaše, protože volají od Boha a od vašeho Já k vám. 

Je to MALÝ hlas, tak malý a tichý, že se nemůže povznést nad 

nesmyslný hluk zvuků, které nemají žádný význam? Bůh nechtěl, 

aby na něj jeho Syn zapomněl. A síla Jeho Vůle je v Hlase, který 

za Něj mluví. Které lekci se naučíš ty? Jaký je výsledek 
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nevyhnutelná, jistá jako Bůh a daleko za všemi pochybnostmi a 

otázkami? Je možné, že vaše malé učení, podivné ve výsledku a 

neuvěřitelné v obtížnosti, odolá jednoduchým lekcím, které se vám 

dostává v každém okamžiku každého dne, od chvíle, kdy začal čas 

a učení bylo stvořeno? 

Poučení jsou pouze dvě. Každá z nich má svůj výsledek v 

jiném světě. A každý svět jistě vyplývá ze svého zdroje. jistým 

výsledkem lekce, že Boží Syn je vinen, je svět, který vidíte. JE to 

svět hrůzy a zoufalství. Není v něm ani naděje na štěstí. neexistuje 

žádný plán bezpečí, který bys mohl uskutečnit a který by se ti někdy 

podařil. neexistuje žádná radost, kterou bys zde mohl hledat a 

doufat, že ji najdeš. To však není jediný výsledek, který může vaše 

učení přinést. Ať už jsi zvolený úkol jakkoli přetrpěl, lekce, která 

odráží Boží lásku, je ještě silnější. A ty se BUDEŠ učit, že Boží 

Syn je nevinný, a uvidíš jiný svět. 

Výsledkem lekce, že Boží Syn je bez viny, je svět, v němž 

není strach, kde vše září nadějí a jiskří laskavou přívětivostí. Nic 

než volá k vám v jemné výzvě, aby se stalo vaším přítelem, a 

dovolte mu, aby se k vám připojilo. A nikdy nezůstane volání 

nevyslyšeno, nepochopeno, ani nezůstane bez odpovědi v tom 

samém jazyce, v němž bylo volání vysloveno. A vy pochopíte, že 

to bylo právě toto volání, které všichni a všechno v rámci světa 

VŽDY vydávali, ale vy jste ho nevnímali tak, jak bylo. A nyní 

vidíte, že jste se mýlili. Byli jste oklamáni formami, v nichž bylo 

toto volání skryto. A tak jste ho neslyšeli a ztratili jste přítele, který 

vždy chtěl být vaší součástí. Jemné, věčné volání každé části 

Božího stvoření k celku je slyšet v celém světě, který tato druhá 

lekce přináší. 

Neexistuje živá bytost, která by nesdílela univerzální vůli, aby 

byla celá a abyste její volání nenechali nevyslyšené. Bez vaší 

odpovědi je ponechána smrti, stejně jako je zachráněna před smrtí, 

když jste vyslyšeli její volání jako prastaré volání k životu a 

pochopili, že je jen vaše. Kristus v tobě vzpomíná na Boha se vší 

jistotou, s jakou zná jeho lásku. Ale jen tehdy, je-li Jeho Syn 

nevinný, může být Láskou. Neboť Bůh by se vskutku bál, kdyby 

ten, koho stvořil nevinného, mohl být otrokem viny. Boží 

dokonalý Syn pamatuje na své stvoření. Ve vině však zapomněl, 

čím ve skutečnosti je. 
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Bázeň před Bohem vyplývá stejně jistě z poučení, že jeho Syn je 
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vinný jako Boží láska, musí si vzpomenout, když se dozví o své 

nevině. Nenávist totiž musí být otcem strachu a na svého otce 

hledět jako na sebe samu. Jak se mýlíte vy, kdo neslyšíte volání, 

které se ozývá za každým zdánlivým voláním k smrti, které zpívá 

za každým vražedným útokem a prosí, aby láska obnovila 

umírající svět! Nechápete, kdo vás volá za každou podobou 

nenávisti, za každou výzvou k válce, a přece ho poznáte, když mu 

dáte odpověď v jazyce, kterým volá. Zjeví se, až Mu odpovíte, a 

vy v Něm poznáte, že Bůh JE Láska. 

Co jiného je pokušení než přání udělat špatné rozhodnutí o 

tom, co byste se chtěli naučit, a mít výsledek, který nechcete? 

Právě poznání, že jde o nežádoucí stav mysli, se stává 

prostředkem, díky němuž je volba přehodnocena; jiný výsledek je 

považován za preferovaný. jste oklamáni, pokud věříte, že chcete 

katastrofu, rozkol a bolest. Neslyšte volání, které v sobě slyšíte. 

Naslouchejte spíše hlubšímu volání, které je za ním a které volá po 

míru a radosti. A celý svět vám dá radost a mír. Jakmile totiž 

uslyšíte, odpovíte. A hle! Vaše odpověď je důkazem toho, co jste 

se naučili. Jejím výsledkem je svět, na který se díváte. 

Na okamžik se ztišme a zapomeňme na vše, co jsme se kdy 

naučili, na všechny myšlenky, které jsme měli, a na všechny 

předsudky, které máme o významu věcí a jejich účelu. 

Nevzpomínejme na své vlastní představy o tom, k čemu svět 

slouží. nevíme. Nechť se z naší mysli uvolní a smete každá 

představa, kterou o všech chováme. Buďte nevinní v posuzování, 

neuvědomujte si žádné myšlenky na zlo ani na dobro, které vám 

kdy přišly na mysl o komkoli. Nyní ho neznáme. Vy však JSTE 

svobodní, abyste se o něm dozvěděli a nově se o něm poučili. Nyní 

se pro vás znovu narodil a vy jste se pro něj znovu narodili, bez 

minulosti, která ho odsoudila k smrti, a vy s ním. Nyní je 

svobodný žít, jako jste svobodní vy, protože dávné učení pominulo 

a zanechalo místo pro pravdu, aby se znovu zrodila. 

 

ILUZE NEPŘÍTELE 

Dávné poučení není překonáno protikladem nového a starého. 

Není poražena, aby byla pravda poznána, ani se proti ní nebojuje, 

aby se ztratila přitažlivost pravdy. Neexistuje žádná bitva, kterou 

je třeba připravit; žádný čas, který je třeba vynaložit, a žádné 
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plány, které je třeba připravit, aby se přivedly 
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v novém. Vede se odvěká bitva PROTI pravdě, ale pravda 

neodpovídá.Komu by taková válka mohla ublížit, pokud by 

neublížil sám sobě? V pravdě nemá žádného nepřítele. A může být 

napaden sny? 

Zopakujme si, co se zdá stát mezi vámi a pravdou o tom, co 

jste. Existují totiž kroky, jak se jí vzdát. Prvním je rozhodnutí, 

které učiníte VY. Poté je vám však pravda DÁNA. Vy byste chtěli 

pravdu USTANOVIT. A svým přáním nastavujete dvě možnosti, 

které je třeba učinit pokaždé, když si myslíte, že se musíte o něčem 

rozhodnout. Ani jedna z nich není pravdivá. Ani se od sebe neliší. 

Přesto je musíme vidět obě, než se přes ně dokážete podívat k 

jediné alternativě, která JE jinou volbou. Ale ne ve snech, které jste 

si vytvořili, aby vám to mohlo být zastřeno. 

To, mezi čím byste si vybrali, není volba, ale iluze, že je 

svobodná, protože v obou případech bude mít jeden výsledek. Ve 

skutečnosti to tedy vůbec není volba. Vůdce a následovník se 

vynořují jako samostatné role, přičemž každá z nich zdánlivě 

disponuje výhodami, o které byste nechtěli přijít. V jejich splynutí 

se tedy zdá být naděje na uspokojení a mír. vidíte se rozděleni do 

obou těchto rolí, navždy rozpolceni mezi oběma. a každý přítel či 

nepřítel se stává prostředkem, který vám pomůže se z toho 

zachránit. 

Možná tomu říkáte láska. Možná si myslíte, že je to konečně 

ospravedlněná vražda.Nenávidíte toho, komu jste dali vůdcovskou 

roli, když jste ji chtěli, a stejně tak nenávidíte, že ji nepřevzal. 

Občas chceš nechat v sobě povstat následovníka a vzdát se 

vůdcovské role. a právě to jsi udělal svému bratrovi ZA a naučil 

ses myslet si, že to jeho účel JE. Pokud mu neslouží, nesplnil 

funkci, která mu byla vámi svěřena. A tak si zaslouží smrt, protože 

nemá žádný účel a není pro vás užitečný. 

A co on? Co od vás chce? Co jiného by mohl chtít než to, co 

chcete vy od něj? V tom je život stejně snadný jako smrt, neboť co 

si vybíráš, vybíráš si i pro něj.Dvě výzvy, které mu adresuješ, 

stejně jako on tobě. Mezi TĚMI dvěma je volba, protože z nich 

existuje jiný výsledek. Jestli je pro tebe vůdcem, nebo 

následovníkem, na tom nezáleží, neboť ty sis zvolil smrt. Volá-li 

však k smrti nebo volá-li k životu; k nenávisti nebo k odpuštění a k 

pomoci, není výsledek stejný. Poslechněte toho jednoho a jste od 
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a jsou ztraceny. Když však uslyšíte druhého, spojíte se s ním a ve 

vaší odpovědi naleznete spásu. Hlas, který v něm slyšíš, je jen tvůj 

vlastní. O co tě žádá? A poslouchejte dobře! Ptá se totiž na to, co k 

tobě přijde, protože vidíš obraz SVÉHO JÁ a slyšíš SVŮJ hlas, 

který žádá to, co CHCEŠ. 

Než odpovíte, zamyslete se nad touto otázkou: 

"Odpověď, kterou dávám svému 

bratrovi, je to, o co žádám.A to, co se 

dozvím o něm, je to, co se dozvím o 

sobě." 

Pak chvíli počkejme a ztichněme, zapomeňme na vše, co jsme 

si mysleli, že jsme slyšeli, a uvědomme si, kolik toho nevíme. 

Tento bratr nás nevede ani nenásleduje, ale kráčí vedle nás po 

stejné cestě. Je jako my, tak blízko nebo daleko od toho, co chceme, 

jak mu to dovolíme. nedosahujeme žádných úspěchů, které 

nedosáhne s námi, a ustupujeme, když on nepostupuje. neberte ho 

za ruku ve zlosti, ale v lásce, neboť v jeho pokroku počítáte svůj 

vlastní. A po cestě jdeme odděleně, pokud ho bezpečně nedržíš po 

svém boku. 

Protože je vám rovný v Boží lásce, budete zachráněni před 

vším zdánlivým a odpovíte Kristu, který vás volá. Buďte v klidu a 

naslouchejte.Nemyslete na staré myšlenky. Zapomeňte na 

pochmurné lekce, které jste se naučili o tomto Božím Synu, který 

vás volá. Kristus volá všechny se stejnou něhou, nevidí žádné 

vůdce ani následovníky a na všechny slyší jen jednu odpověď. 

Protože slyší jediný Hlas, nemůže slyšet jinou odpověď než tu, 

kterou dal, když ho Bůh ustanovil svým jediným Synem. 

Na okamžik se uklidněte. Přijďte, aniž byste mysleli na to, co 

jste se kdy naučili, a odložte všechny představy, které jste si 

vytvořili.Staré odpadne před novým bez vašeho odporu nebo 

záměru. Nedojde k žádnému útoku na věci, které jste považovali 

za vzácné a vyžadující péči. Nebude žádný útok na vaše přání 

vyslyšet volání, které nikdy nebylo vysloveno. Nic vám neublíží 

na tomto svatém místě, kam přicházíte tiše naslouchat a dozvědět 

se pravdu o tom, co skutečně chcete. Nic víc než toto se po vás 

nebude chtít. Ale když ji uslyšíte, pochopíte, že ji potřebujete, ale 

odejdete bez myšlenek, které jste nechtěli a které nikdy nebyly 
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pravdivé. 

Odpusť svému bratru všechna zdání, která jsou jen starobylá. 
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lekce, které jste si sami dali o hříšnosti ve VÁS. Slyš jen jeho volání o 

milost a osvobození od všech děsivých představ, které má o tom, 

jaký je, a o tom, jaký musíš být ty. Bojí se jít s tebou a myslí si, že 

by pro něj možná bylo bezpečnější jít kousek za tebou, kousek před 

tebou. Můžeš udělat pokrok, když budeš uvažovat stejně, 

postupovat vpřed jen tehdy, když by on ustoupil, a ustupovat, když 

by on šel vpřed? Tak totiž zapomínáte na cíl cesty, jímž je pouze 

rozhodnutí jít S ním, takže ani nevede, ani nenásleduje. je to tedy 

cesta, kterou jdete SPOLEČNĚ, ne sami. A v této volbě se mění 

výsledek učení, neboť Kristus se vám oběma znovu narodil. 

Stačí okamžik strávený bez vašich starých představ o tom, 

kdo je váš velký Společník a o co by MĚL žádat, aby se to stalo. A 

vy pochopíte, že jeho záměr je stejný jako váš. Žádá to, co chcete 

VY, a potřebuje totéž co VY. Má to u něj možná jinou podobu, ale 

není to podoba, na kterou odpovídáte vy. On žádá a vy dostáváte, 

neboť jste přišli s jediným cílem: abyste se oba naučili milovat se 

navzájem bratrskou láskou. a jako bratr musí být jeho Otec stejný 

jako váš, jako je on podobný vám. 

Společné dědictví si připomínáte a přijímáte oba. Samostatně 

je vám oběma odepřeno. Není snad jasné, že dokud stále trváte na 

tom, že chcete vést nebo následovat, myslíte si, že kráčíte sami, 

bez nikoho po svém boku? To je cesta do nikam, neboť světlo vám 

nemůže být dáno, když kráčíte sami, a tak nevidíte, kudy jdete. A 

tak nastává zmatek a pocit nekonečných pochybností, když se 

potácíš sem a tam ve tmě a sám. To jsou však jen zdání toho, co je 

to cesta a jak se musí ubírat. Neboť vedle vás je Ten, který před 

vámi drží světlo, takže každý krok je učiněn s jistotou a jistotou 

cesty. Páska přes oči ti sice může zastřít zrak, ale nemůže způsobit, 

že by cesta sama o sobě potemněla. A Ten, který cestuje s vámi, 

MÁ světlo. 

 

SEBEOBVINĚNÍ 

Odsuzují pouze sebeobvinění. Když se připravujete na volbu, která 

povede k různým výsledkům, je třeba se nejprve naučit jednu věc. 

Musí se z ní stát návyk reagovat tak typický pro všechno, co děláte, 

že se stane vaší první reakcí na všechno, co děláte. 
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pokušení a na každou situaci, která nastane. Naučte se to a naučte 

se to dobře, protože právě zde se zkracuje odklad štěstí o dobu, 

kterou si nemůžete uvědomit. Nikdy nenávidíš svého bratra za jeho 

hříchy, ale POUZE za své vlastní. Ať už se jeho hříchy jeví v 

jakékoli podobě, zastírá to jen skutečnost, že je považuješ za své, a 

proto si zaslouží "spravedlivý" útok. 

Proč by jeho hříchy měly BÝT hříchy, kdybys nevěřil, že ti 

nemohou být odpuštěny? Proč jsou v něm skutečné, když jste 

nevěřili, že jsou vaší skutečností? A proč na ně útočíte všude 

kromě toho, že nenávidíte sami sebe? Jste snad hříchem vy? 

Odpovídáte "ano", kdykoli útočíte, neboť útokem tvrdíte, že jste 

vinni a musíte dát, co si zasloužíte. A co jiného si můžete zasloužit 

než to, čím JSTE? Kdybyste nevěřili, že si útok zasloužíte, nikdy 

by vás nenapadlo DÁVAT útok vůbec někomu. Proč byste měli? 

Jaký by to pro vás mělo přínos? Jaký by mohl být výsledek, který 

byste CHTĚLI? A jak by vám vražda MOHLA přinést užitek? 

Hříchy jsou v tělech.Nejsou vnímány v myslích.Nejsou 

vnímány jako záměry, ale jako činy. Těla jednají a mysli ne. A 

proto musí tělo nést vinu za to, co dělá. Není vnímáno jako pasivní 

věc, která poslouchá vaše příkazy a sama od sebe nedělá vůbec nic. 

Jste-li hříchem, JSTE tělem, neboť mysl nejedná. A účel musí být v 

těle, ne v mysli, tělo musí jednat samo o sobě a motivovat se. Jsi-li 

hříchem, uzavíráš mysl v těle a dáváš její účel jejímu vězení, které 

jedná místo ní. Žalářník se neřídí příkazy, ale VYDÁVÁ příkazy 

vězni. 

Přesto je vězněm TĚLO, a ne mysl.Tělo nemyslí. Nemá moc 

učit se, odpouštět ani zotročovat. Nevydává žádné rozkazy, které 

by mysl musela plnit, ani neklade podmínky, které by musela 

dodržovat. Drží ve vězení pouze ochotnou mysl, která v něm chce 

setrvat. Na příkaz mysli, která by se chtěla stát jejím vězněm, se jí 

dělá špatně. A stárne a umírá, protože tato mysl je nemocná sama v 

sobě. Učení je vše, co způsobuje změnu. A tak by se tělo, v němž 

nemůže docházet k učení, nikdy nemohlo změnit, pokud by mysl 

nedala přednost tomu, aby se tělo změnilo ve svých projevech, aby 

vyhovovalo účelu danému myslí. Může se totiž učit, a TADY se 

uskutečňuje veškerá změna. 

Mysl, která si myslí, že je to hřích, má jen jeden cíl: aby se 
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Tělo ať je zdrojem hříchu, ať ho drží ve vězení, které si vybralo a 

střeží, a ať se drží na uzdě, jako spící vězeň vrčících psů nenávisti a 

zla, nemoci a útoku, bolesti a stáří, zármutku a utrpení. Zde se 

uchovávají myšlenky na oběť, neboť zde vládne vina a nařizuje, 

aby svět byl jako ona sama; místo, kde nic nemůže najít milost ani 

přežít pustošení strachu jinak než ve vraždě a ve smrti. Neboť zde 

jsi učiněn hříchem a hřích nemůže snášet radostné a svobodné, 

neboť jsou to nepřátelé, které hřích musí zabít. Ve smrti je hřích 

zachován a ti, kdo si myslí, že jsou hříchem, musí zemřít pro to, co 

si myslí, že jsou. 

Buďme rádi, že uvidíte, čemu věříte, a že vám bylo dáno 

změnit to, čemu věříte.Tělo bude následovat. Nikdy vás nemůže 

dovést tam, kde byste nechtěli být. Nehlídá váš spánek ani nebrání 

vašemu probuzení. Osvoboďte své tělo z vězení a nikoho neuvidíte 

jako vězně toho, čemu jste unikli. Nebudete chtít držet v okovech 

viny své vyvolené nepřátele, ani držet v okovech iluze proměnlivé 

lásky ty, které považujete za přátele. 

Nevinný je propuštěn z vděčnosti za své propuštění. A to, co 

vidí, je udržuje na svobodě před vězením a smrtí. Otevřete svou 

mysl změně a nebude na vašem bratrovi NEBO na vás vymáhán 

žádný dávný trest. Neboť Bůh řekl, že NENÍ oběti, kterou lze 

žádat; NENÍ oběti, kterou lze přinést. 

 

SKUTEČNÁ ALTERNATIVA 

Existuje tendence myslet si, že svět může nabídnout útěchu a únik 

z problémů, jejichž smyslem je ZABRÁNIT jim.Proč by tomu tak 

mělo být? Protože je to místo, kde se výběr mezi iluzemi zdá být 

JEDINOU volbou. A vy máte pod kontrolou výsledky, které si sami 

zvolíte. Proto si myslíte, že v úzkém pásmu od narození do smrti je 

vám dáno trochu času, který můžete využít jen pro sebe; čas, kdy 

jsou s vámi všichni v konfliktu, ale vy si můžete vybrat, která cesta 

vás vyvede z konfliktu a pryč od potíží, které se vás netýkají. 

přesto JSOU vaší starostí. Jak od nich tedy můžete uniknout tím, že 

je necháte za sebou? Co musí jít s vámi, to si s sebou vezmete, ať 

už se rozhodnete jít po kterékoli cestě. 

Skutečná volba není iluze. Ale svět žádnou nenabízí. Všechny 
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jeho cesty vedou jen ke zklamání, nicotě a smrti.V jeho 

alternativách NENÍ na výběr. Nehledejte zde únik před 

problémy.Svět byl stvořen tak, aby se problémům nedalo uniknout. 

Nenechte se zmást různými názvy jeho cest. mají jen jeden cíl a 

každá z nich je jen prostředkem k dosažení tohoto cíle, protože 

právě sem povedou všechny jeho cesty, ať už se zdá, že začínají 

jakkoli odlišně, ať už se zdá, že vedou jakkoli odlišně. Jejich cíl je 

jistý, protože mezi nimi není na výběr. Všechny vedou ke smrti. Po 

některých se chvíli cestuje vesele, než nastane bezútěšnost. A na 

některých trny pocítíš hned.Volba nespočívá v tom, JAKÝ bude 

konec, ale KDY přijde. 

Tam, kde je každý konec jistý, není na výběr. Možná byste 

raději vyzkoušeli všechny, než se skutečně dozvíte, že jsou jen 

jedny. Cest, které tento svět může nabídnout, se zdá být poměrně 

hodně, ale musí přijít čas, kdy každý začne vidět, jak jsou si 

navzájem podobné. Lidé zemřeli, když to spatřili, protože neviděli 

jinou cestu než cesty, které jim svět nabízí. A když poznali, že 

nikam nevedou, ztratili naději. A přitom to byla doba, kdy mohli 

dostat největší lekci. všichni musí dojít k tomuto bodu a překročit ho. 

Je skutečně pravda, že ve světě není vůbec žádná volba. Ale to 

není lekce sama o sobě. lekce má svůj účel a v TOMTO pochopíte, 

PROČ. 

Proč byste se snažili vyzkoušet jinou cestu, jiného člověka 

nebo jiné místo, když jste se naučili, jak lekce začíná, ale ještě 

nechápete, k čemu slouží? Jejím účelem je ODPOVĚĎ na hledání, 

které musí podniknout všichni, kdo stále věří, že lze najít jinou 

odpověď. Učte se nyní, aniž byste si zoufali, že na světě není 

naděje na odpověď. Neodsuzujte však lekci, která je tímto teprve 

ZAČÍNÁNA. Nehledejte ve světě další rozcestník, který zdánlivě 

ukazuje na ještě jinou cestu. Nehledej už naději tam, kde žádná 

není. Udělej rychle své učení TEĎ a pochop, že jen ztrácíš čas, 

pokud nepřejdeš od toho, co ses naučil, k tomu, co se máš teprve 

naučit. Neboť z tohoto nejnižšího bodu povede učení k výšinám 

štěstí, v nichž uvidíš účel lekce jasně zářící a dokonale v dosahu 

tvého učení. 

Kdo by se chtěl nechat odvrátit od všech cest světa, kdyby 

nepochopil jejich skutečnou marnost? Není třeba 
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že by měl začít s tímto, aby místo toho hledal jinou cestu? Neboť 

dokud vidí možnost volby tam, kde není, jakou rozhodovací sílu 

může použít? Velké uvolnění moci musí začít poznáním, kde má 

skutečně POUŽITÍ. A jaké rozhodnutí má moc, když se uplatňuje v 

situacích bez možnosti volby? 

Poznání, že svět může nabídnout jen jednu volbu, ať už má 

jakoukoli podobu, je začátkem přijetí skutečnosti, že místo ní 

existuje SKUTEČNÁ alternativa. Bojovat proti tomuto kroku 

znamená zmařit svůj cíl, který zde máte. Nepřišli jste se učit hledat 

cestu, kterou svět neobsahuje. Hledání různých cest ve světě je jen 

hledáním různých forem pravdy. A to by bránilo dosažení pravdy. 

Nemyslete si, že štěstí se někdy najde, když se vydáte cestou 

OD něj. To nedává smysl a nemůže to být cesta. Vám, kterým se 

zdá, že je tato cesta příliš obtížná na to, abyste se ji naučili, 

zopakuji, že chcete-li dosáhnout cíle, musíte postupovat jeho 

směrem, NE od něj. A každá cesta, která vede jinudy, nalezený cíl 

neposune kupředu. Je-li TOTO obtížné pochopit, pak JE tento kurz 

nemožné se naučit. Ale teprve pak. Neboť jinak je to prosté učení 

ve zřejmých věcech. 

Existuje možnost volby, kterou můžete učinit, když vidíte 

skutečné alternativy. Dokud tohoto bodu nedosáhnete, NEMÁTE 

možnost volby a můžete se pouze rozhodnout, jak byste si vybrali 

to lepší, abyste se znovu oklamali.Tento kurz se nesnaží naučit nic 

víc než to, že moc rozhodování nemůže spočívat ve volbě různých 

forem toho, co je stále STEJNOU iluzí a STEJNÝM omylem. Na 

tom závisí všechny volby na světě; volíte mezi svým bratrem a 

sebou samým a získáte tolik, kolik on ztratí, a to, co ztratíte, je to, co 

je mu dáno. Jak naprosto odporuje pravdě, když smyslem této 

lekce je naučit vás, že to, co váš bratr ztratí, jste ztratili VY, a to, co 

získá on, je to, co je dáno vám. 

Neopustil své myšlenky! Ty jsi však zapomněl na Jeho 

přítomnost a nevzpomněl sis na Jeho lásku. Žádná cesta na světě k 

Němu nevede a žádný světský cíl není totožný s Jeho. Která cesta 

na celém světě povede dovnitř, když každá cesta byla stvořena tak, 

aby oddělovala cestu od cíle, který MUSÍ mít, ledaže by to bylo jen 

marné bloudění? Všechny cesty, které vedou pryč od toho, čím jsi, 

tě dovedou 
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nikdy však nenechal své myšlenky zemřít, aniž by měly navždy 

svůj zdroj v sobě samých. Neopustil své Myšlenky! Nemohl od 

nich odejít o nic víc, než ony mohly odradit Jeho. V jednotě s Ním 

setrvávají a ve své Jednotě jsou oba udržováni v úplnosti. 

NEEXISTUJE žádná cesta, která by vedla pryč od Něho. 

Cesta od SOBĚ neexistuje. Jak pošetilé a šílené je myslet si, že by 

mohla existovat cesta s takovým cílem! Kam by mohla vést? A jak 

by se po ní dalo cestovat a kráčet po ní, aniž by s vámi byla vaše 

vlastní skutečnost zajedno? Odpusťte si své šílenství a zapomeňte na 

všechny nesmyslné cesty a všechny cíle bez cíle. nemají žádný smysl. 

nemůžete uniknout tomu, čím jste. Vždyť Bůh JE milosrdný a 

nenechal svého Syna, aby ho opustil. Za to, čím je, buďte vděční, 

neboť v tom je váš únik před šílenstvím a smrtí. Nikde jinde než 

tam, kde je On, se nemůžeš nalézt. neexistuje cesta, která by 

nevedla k Němu. 

 
SEBEPOJETÍ VERSUS JÁ 

Učení o světě je postaveno na pojetí sebe sama přizpůsobeném 

realitě světa. Dobře jí odpovídá. K tomu se hodí představa, která 

odpovídá světu stínů a iluzí. Zde kráčí jako doma, kde to, co vidí, 

je s ním zajedno. Budování představy o sobě samém je to, PRO co 

je učení se světu. To je jeho smyslem; abyste přišli bez já a 

vytvořili si ho až za pochodu. A než dosáhnete "dospělosti", 

zdokonalíte ho tak, abyste se mohli setkat se světem za stejných 

podmínek, zajedno s jeho požadavky. 

KONCEPT sebe sama vytváříte VY. Vůbec se vám nepodobá. 

Je to modla, kterou jste si vytvořili, aby nahradila vaši realitu Syna 

Božího. koncept já, kterému by vás svět učil, není tím, čím se zdá 

být. Je totiž stvořeno k tomu, aby sloužilo dvěma účelům, z nichž 

mysl dokáže rozpoznat pouze jeden. První představuje tvář 

nevinnosti, aspekt jednajícího ON. Je to tvář, která se usmívá a 

okouzluje, a dokonce se zdá, že miluje. Vyhledává společníky a 

dívá se, někdy s lítostí, na trpící a někdy nabízí útěchu. Věří, že je 

dobrá ve zlém světě. 

Tento aspekt se může rozzlobit, protože svět je zlý a nedokáže 

poskytnout lásku a útočiště, které si nevinnost zaslouží.A tak je tato 

tvář často mokrá od slz nad nespravedlností, kterou svět dopřává 

těm, kteří si zaslouží lásku a útočiště. 
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by bylo velkorysé a dobré. Tento aspekt nikdy nezaútočí jako první. 

Každý den však na jeho nevinnost útočí stovky maličkostí, které ho 

provokují k podráždění a nakonec k otevřené urážce a nadávkám. 

Tvář nevinnosti, kterou pojem já tak hrdě nosí, snese útok v 

sebeobraně, neboť není snad známo, že svět s bezbrannou 

nevinností zachází tvrdě? Nikdo, kdo vytváří obraz sebe sama, tuto 

tvář nevynechá, neboť ji potřebuje. Druhou tvář však vidět 

NECHCE, a přece právě sem upírá své zraky učenost světa, neboť 

právě sem je zasazena "realita" světa, aby se postarala o to, že modla 

vydrží. 

Pod tváří nevinnosti se skrývá poučení, které má koncept já 

poskytnout. Je to lekce ve strašlivém posunu a strach tak zničující, 

že tvář, která se nad ním usmívá, musí navždy odvrátit zrak, aby 

nepostřehla zradu, kterou skrývá. Lekce učí toto: "Jsem to, co jsi 

ze mě udělal, a když se na mě díváš, stojíš odsouzen, protože to, co 

jsem, je to, co jsi udělal." Nad tímto pojetím sebe sama se svět 

souhlasně usmívá, neboť zaručuje, že cesty světa jsou bezpečně 

udržovány a ti, kdo po nich kráčejí, neuniknou. 

Zde je hlavní lekce, která zajistí, že tvůj bratr bude odsouzen 

na věčnost. To, co jsi ty, se totiž nyní stalo JEHO hříchem. Pro to 

není možné žádné odpuštění. Už nezáleží na tom, co dělá, protože 

tvůj obviňující prst na něj ukazuje, neochvějně a smrtelně cílí. 

Ukazuje i na tebe, ale ten je držen ještě hlouběji v mlhách pod tváří 

nevinnosti. A v těchto zahalených sklepeních jsou uchovány 

všechny jeho i tvé hříchy a jsou uchovávány v temnotě, kde je 

nelze vnímat jako chyby, které by světlo jistě ukázalo. nemůžeš být 

obviňován z toho, co jsi, ani nemůžeš změnit věci, které tě nutí 

dělat. A vy jste jeden pro druhého symbolem svých hříchů, mlčky, 

a přece s neustálou naléhavostí, stále odsuzujete svého bratra za to, 

co nenávidíte. 

Koncepty jsou naučené, nejsou přirozené. Kromě učení 

neexistují. Nejsou dány a musí být vytvořeny. Ani jeden z nich 

není pravdivý a mnohé pocházejí z horečnatých představ, 

rozjitřených nenávistí a zkreslením zrozeným ze strachu. Co jiného 

je pojem než myšlenka, které její tvůrce dává vlastní význam? 

Pojmy 
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udržovat svět. Nelze je však použít k prokázání toho, že svět je 

skutečný. Všechny totiž vznikají uvnitř světa, rodí se v jeho stínu, 

rostou v jeho cestách a nakonec "dozrávají" v jeho myšlení. Jsou to 

ideje idolů, namalované štětci světa, které nemohou vytvořit jediný 

obraz představující pravdu. 

Pojem já je nesmyslný, protože nikdo zde nevidí, co je PRO, a 

proto si nemůže představit, co JE. Přesto je veškeré učení, které 

svět řídí, započato a ukončeno s jediným cílem - naučit vás tomuto 

pojetí sebe sama, abyste se rozhodli řídit se zákony tohoto světa a 

nikdy se nesnažili překročit jeho cesty, ani si uvědomit, jak vidíte 

sami sebe. Nyní musí Duch svatý najít způsob, jak vám pomoci 

pochopit, že toto pojetí sebe sama musí být zrušeno, má-li vám být 

dán pokoj mysli. Nelze se mu odnaučit ani jinak než lekcemi, 

jejichž cílem je naučit vás, že jste něco JINÉHO. V opačném 

případě by se totiž po vás chtělo, abyste to, čemu nyní věříte, 

vyměnili za úplnou ztrátu sebe sama, a vznikla by ve vás ještě 

větší hrůza. 

Takto jsou plány lekcí Ducha svatého uspořádány v 

jednoduchých krocích, takže i když se někdy vyskytne určitá 

nesnadnost a trápení, nedochází k rozbití toho, co jsme se naučili, 

ale jen k opětovnému překladu toho, co se zdá být důkazem pro to. 

Zamysleme se tedy nad tím, jaký je důkaz toho, že jsi tím, co z 

tebe tvůj bratr udělal. Neboť i když zatím nevnímáš, že je to to, co 

si myslíš, jistě ses už naučil, že se chováš, jako by to tak bylo. 

Reaguje ON na tebe? A věděl přesně, co se stane? Mohl vidět tvou 

budoucnost a předepsat, ještě než přišla, co máš za všech okolností 

udělat? Musel stvořit svět stejně jako tebe, aby měl takovou 

předvídavost ve věcech, které přijdou. 

To, že jsi tím, co z tebe udělal tvůj bratr, se zdá být velmi 

nepravděpodobné. A i kdyby ano, kdo ti dal tvář nevinnosti? Je to 

TVŮJ příspěvek? Kdo je tedy to "ty", které ho vytvořilo? A kdo je 

oklamán veškerou tvou dobrotou a napadá ji tak? Zapomeňme na 

pošetilost tohoto pojmu a zamysleme se pouze nad tímto: to, za co se 

považujete, má dvě části. Jestliže jednu z nich vytvořil tvůj bratr, 

kdo byl u toho, aby vytvořil tu druhou? A před kým je třeba něco 

skrývat? Je-li svět zlý, přesto není třeba skrývat to, z čeho jsi ty 

stvořen. kdo to má vidět? A co, ale je napadeno, by mohlo 

POTŘEBOVAT obranu? 
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Důvodem, proč musí být tento koncept uchováván v temnotě, je 

možná to, že na světle jste tím, kdo by ho nepovažoval za 

pravdivý, vy. A co by se stalo se světem, který znáte, kdyby byly 

odstraněny všechny jeho základy? Vaše pojetí světa ZÁVISÍ na 

tomto pojetí sebe sama. A obojí by zmizelo, kdyby se o jednom z 

nich začalo pochybovat. Duch svatý se vás nesnaží uvrhnout do 

paniky. Proto se pouze ptá, zda by mohla být vznesena jen MALÁ 

otázka. 

Existují alternativy, které se týkají věci, kterou musíte být. 

Můžete například být tím, co jste si vybrali, aby byl váš 

BRATR.Tím se pojem já posouvá od toho, co je zcela pasivní, a 

alespoň se uvolňuje prostor pro aktivní volbu a určité uznání, že do 

ní musí vstoupit interakce. Existuje určité pochopení, že jste si 

vybrali oba, a to, co představuje, má význam, který jste mu dali vy. 

Ukazuje to také určitý záblesk nahlédnutí do zákona vnímání, že 

to, co vidíte, odráží stav mysli VNÍMAJÍCÍHO. přesto, kdo to byl, 

kdo provedl výběr jako první? Jste-li tím, čím jste si vybrali svého 

bratra, existovaly alternativy, mezi nimiž bylo možné vybírat, a 

někdo musel nejprve rozhodnout o té, kterou si vybral, a ostatní 

nechat jít. 

Přestože tento krok přináší zisky, zatím se nepřibližuje 

základní otázce. Něco muselo jít PŘED těmito pojmy o sobě 

samém. A něco muselo vykonat učení, které je dalo vzniknout. To 

nelze vysvětlit ani jedním z těchto pohledů. hlavní výhodou 

posunu k druhému z prvních je, že do výběru jste nějakým 

způsobem vstoupili VY svým rozhodnutím. Tato výhoda je však 

zaplacena téměř stejnou ztrátou, neboť nyní TY stojíš obviněn z 

viny za to, čím je tvůj bratr. A ty musíš sdílet jeho vinu, protože sis 

ji vybral za něj k obrazu svému. zatímco předtím byl zrádný jen 

on, nyní musíš být odsouzen spolu s ním. 

Pojem "já" byl vždy velkým zájmem světa. A každý se 

domnívá, že musí najít odpověď na hádanku sebe sama. Spásu 

nelze chápat jinak než jako ÚNIK z pojmů. Nezabývá se obsahem 

mysli, ale prostým konstatováním, že MYSLÍ. A co může myslet, 

má možnost volby a MŮŽE se ukázat, že různé myšlenky mají 

různé důsledky. Může se tedy naučit, že vše, co si myslí, odráží 

hluboký zmatek, který cítí ohledně toho, jak bylo stvořeno, a 
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co to je. A nejasně se zdá, že pojem já odpovídá na to, co neví. 

Nehledejte své Já v symbolech.Nemůže existovat žádný 

pojem, který by zastoupil to, co jste. Co záleží na tom, jaký 

koncept přijmete, když vnímáte Já, které je v interakci se zlem a 

reaguje na zlé věci? Tvůj pojem sebe sama zůstane stále zcela 

bezvýznamný. a nebudeš vnímat, že můžeš interagovat jinak než se 

sebou samým. vidět provinilý svět je jen znamením, že tvé učení 

bylo vedeno světem, a ty ho vidíš tak, jak vidíš sám sebe. Pojem já 

zahrnuje vše, na co se díváte, a nic není mimo toto vnímání. Pokud 

vás může něco zranit, vidíte obraz svých tajných přání. Nic víc než 

to. A ve svém utrpení jakéhokoli druhu vidíte své vlastní skryté 

přání zabíjet. 

Během učení si vytvoříte mnoho pojmů o sobě samém. V 

každém z nich se projeví změny ve vašich vlastních vztazích, 

protože se změní vaše vnímání sebe sama. Při každé změně dojde 

k určitému zmatku, ale buďte vděční, že učení světa uvolňuje 

sevření vaší mysli. A buďte si jisti a šťastni v důvěře, že nakonec 

odejde a zanechá vaši mysl v klidu. Role žalobce se objeví na 

mnoha místech a v mnoha podobách. A každá z nich se bude zdát, 

že obviňuje VÁS, přesto se nebojte, že by se to nedalo zvrátit. 

Svět vás nemůže naučit žádné obrazy, pokud se je nechcete 

naučit. Přijde čas, kdy všechny obrazy pominou, a vy uvidíte, že 

nevíte, co jste. Právě do této nezapečetěné a otevřené mysli se vrací 

pravda, neomezená a nespoutaná. tam, kde byly pojmy o sobě 

samém odloženy, se odhaluje pravda přesně taková, jaká JE. Když 

je každý koncept podroben pochybnostem a zpochybnění a je 

rozpoznáno, že není založen na žádných předpokladech, které by 

obstály na světle, pak je pravdě ponechána volnost, aby vstoupila 

do své svatyně, čistá a bez viny. Žádné tvrzení se svět nebojí slyšet 

více než toto: 

"Nevím, co jsem, a proto nevím, co dělám, kde jsem a jak se mám 

dívat na svět nebo na sebe." 

V tomto učení se však rodí spása. A to, co jsi ty, bude 

vám o sobě řekne. 
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ROZPOZNÁVÁNÍ DUCHA 

Vidíte tělo nebo poznáváte Ducha. Mezi těmito dvěma možnostmi 

není kompromis. Je-li jedno skutečné, musí být druhé falešné, 

neboť to, co je skutečné, popírá svůj opak. Ve vidění není jiná 

volba než tato. To, pro co se v ní rozhodnete, určuje VŠECHNO, co 

vidíte a považujete za skutečné a co považujete za pravdivé. Na 

této jediné volbě závisí celý váš svět, neboť zde jste si stanovili, co 

jste, zda tělo, nebo Duch ve svém vlastním přesvědčení. Pokud se 

rozhodnete pro tělo, nikdy neuniknete tělu jako své vlastní realitě, 

protože jste si zvolili, že to tak CHCETE. Zvolte si však Ducha a 

všechna Nebesa se skloní, aby se dotkla vašich očí a požehnala 

vašemu svatému zraku, abyste už neviděli svět těla jinak než jako 

lék, útěchu a požehnání. 

Spása je zhouba. Pokud se rozhodnete vidět tělo, spatříte svět 

oddělenosti, nesouvisejících věcí a událostí, které nedávají žádný 

smysl. Ten se objevuje a mizí ve smrti; ten je odsouzen k utrpení a 

ztrátě. A nikdo není přesně takový, jaký byl v předchozím 

okamžiku, ani nebude stejný, jaký je nyní, o okamžik později. kdo 

by mohl mít důvěru tam, kde je vidět tolik změn, neboť kdo je 

hoden, je-li jen prachem? Spása je zrušením toho všeho. A stálost 

vzniká v očích těch, jejichž oči spása osvobodila od pohledu na cenu 

zachování viny, protože se rozhodli ji místo toho nechat jít. 

Spasení nežádá, abyste viděli Ducha a nevnímali tělo. Žádá 

pouze, aby to byla vaše VOLBA. Tělo totiž můžete vnímat bez 

pomoci, ale nechápete, jak vnímat svět mimo něj. Právě váš svět 

spasení zruší a umožní vám spatřit jiný svět, který by VAŠE oči 

nikdy nenašly. Neznepokojujte se tím, jak by to vůbec mohlo být. 

nechápete, jak to, co vidíte, vzniklo, aby se setkalo s vaším 

zrakem. Kdybyste to totiž věděli, bylo by to pryč. Závoj 

nevědomosti je přetažen přes zlo a dobro a musí být překročen, aby 

obojí zmizelo, aby vnímání nenašlo úkryt. Jak se to dělá? To se 

nedělá vůbec. Co by mohlo být ve vesmíru, který stvořil Bůh, co 

se ještě musí udělat? 

Jen ve své aroganci si můžeš myslet, že cestu do nebe musíš 

zprůhlednit TY. Jsou vám dány prostředky, jimiž můžete spatřit 

svět, který nahradí ten, který jste stvořili. Staň se tvá vůle! V nebi i 

na zemi to platí navždy. Nezáleží na tom, kde se 
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věříte, že jste, ani to, co si myslíte, že o vás musí být pravda. 

Nezáleží na tom, na co se díváte, ani na tom, co se rozhodnete cítit, 

myslet nebo si přát. Bůh sám totiž řekl: "Staň se tvá vůle." A podle 

toho se vám také děje. 

Vy, kteří věříte, že si můžete vybrat, zda chcete vidět Božího 

Syna takového, jakým byste ho chtěli mít, nezapomínejte, že žádné 

vaše pojetí neodolá pravdě o tom, čím jste. Zrušit pravdu by bylo 

nemožné. Ale pojmy není těžké změnit. JEDINÝ jasně viděný 

obraz, který neodpovídá tomu, jak byl vnímán dříve, změní svět 

pro oči, které se učí vidět, protože se změnilo pojetí JÁ. Jste 

nezranitelní? Pak je svět ve vašich očích neškodný. Odpouštíte 

VY? Pak je svět odpouštějící, neboť jste mu odpustili jeho 

provinění, a tak na vás hledí očima, které vidí jako vy. Jsi ty tělem? 

Tak je celý svět vnímán jako zrádný a s cílem zabíjet. 

Jsi duch, který neumírá a na němž není zaslíbení zkaženosti a 

poskvrny hříchu? Svět je tedy vnímán jako stabilní, plně hodný tvé 

důvěry; jako šťastné místo, kde můžeš na chvíli spočinout, kde se 

nemusíš ničeho bát, ale jen milovat. kdo je nevítaný pro laskavé 

srdce? A co by mohlo ublížit skutečně nevinným? Buď vůle tvá, 

svaté Boží dítě. Nezáleží na tom, zda si myslíš, že jsi na zemi, 

nebo v nebi. To, co pro tebe chce tvůj Otec, se nikdy nemůže 

změnit. pravda v tobě zůstává zářivá jako hvězda, čistá jako světlo, 

nevinná jako Láska sama. a ty jsi hodna toho, aby se tvá Vůle stala! 

 

SPASITELOVA VIZE 

Učení je změna. Spása se nesnaží používat prostředky, které jsou 

vašemu myšlení zatím příliš cizí, než aby mohly být užitečné, ani 

neusiluje o takové změny, které byste nedokázali rozpoznat. Pojmy 

jsou potřebné, dokud trvá vnímání, a ZMĚNA pojmů je úkolem 

spásy. Musí se totiž zabývat protiklady, nikoli pravdou, která nemá 

protiklad a nemůže se měnit. V pojmech tohoto světa jsou vinni 

"zlí"; "dobří" jsou nevinní. A nikdo zde nemá, ale zastává pojetí 

sebe sama, v němž počítá s tím, že "dobří" mu odpustí "špatné". 

Stejně tak nikomu nevěří, že je "dobrý", protože věří, že "špatný" 

musí číhat v pozadí. Toto pojetí zdůrazňuje zradu a důvěra se stává 

nemožnou. Nemohlo by se ani změnit, dokud vnímáte "špatné" ve 

VÁS. 
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Dokud vidíte v útoku hodnotu, nemůžete si své "zlé" myšlenky 

uvědomovat.Někdy je budete vnímat, ale nebudete je považovat za 

bezvýznamné. A tak přicházejí v děsivé podobě, se stále skrytým 

obsahem, aby otřásly vaším žalostným pojetím sebe sama a 

očernily ho dalším "zločinem". nemůžete si přiznat svou 

nevinnost, protože jste příliš zmateni sami sebou. Pokud však ve 

tvých očích zazáří JEDEN bratr, který je zcela hoden odpuštění, 

pak se tvé pojetí sebe sama ZCELA změní. VAŠE "zlé" myšlenky 

byly odpuštěny spolu s jeho, protože jste jim všem dovolili, aby se 

vás netýkaly. Už jste si nevybrali, že byste v něm měli být 

znamením zla a viny. A tak jako jsi dal svou důvěru tomu, co je v 

něm dobré, dal jsi ji i dobru v sobě. 

Z hlediska pojmů ho tedy vnímáte více než jen jako tělo, 

protože dobro nikdy není tím, čím se zdá být tělo.Činy těla 

vnímáte jako pocházející z "nižší" části vás, a tedy i jeho. Tím, že 

se soustředíte na dobro v něm, se tělo ve vašem pohledu stává stále 

vytrvalejším a nakonec ho budete vnímat jen jako pouhý stín 

kroužící kolem dobra. A to bude vaše pojetí SÁMEHO, až 

dosáhnete světa, který přesahuje zrak, jenž vám mohou nabídnout 

k vidění jen vaše oči. Neboť to, co vidíte, si nebudete vykládat bez 

Pomůcky, kterou vám dal Bůh. A v Jeho pohledu JE jiný svět. 

Žijete v tom světě stejně jako v tomto. Oba jsou totiž pojmy o 

sobě samém, které lze zaměňovat, ale nikdy je nelze držet 

společně. Kontrast je mnohem větší, než si myslíte, neboť toto 

pojetí sebe sama budete milovat, protože nebylo stvořeno jen pro 

vás. Zrodilo se jako dar pro někoho, kdo není vnímán jako vy 

sami, a bylo dáno VÁM. Neboť vaše odpuštění, které jste mu 

nabídli, bylo nyní přijato pro vás OBĚ. 

Důvěřujte tomu, kdo kráčí s vámi, aby se vaše ustrašené pojetí 

sebe sama změnilo. A dívejte se na to dobré v něm, aby vás 

neděsily vaše "zlé" myšlenky, protože nezakrývají váš pohled na 

něj. A jediné, co tato změna vyžaduje, je, abyste byli VŮLE, aby k 

této šťastné změně došlo. Nic víc než to se nežádá. Vzpomeňte si 

kvůli němu na to, co vám přineslo pojetí sebe sama, které nyní 

zastáváte, a uvítejte radostný kontrast, který se vám nabízí. 

Natáhněte ruku, abyste mohli mít dar. 
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laskavého odpuštění, které nabízíte tomu, kdo ho potřebuje stejně 

jako vy. A nechť se kruté pojetí sebe sama změní na takové, které 

přináší Boží pokoj. 

Představa o sobě samém, kterou nyní zastáváte, by zaručila, 

že vaše funkce zde zůstane navždy nedokončená a neuskutečněná. 

A tím vás odsuzuje k hořkému pocitu hluboké deprese a 

marnosti.Nemusí se však napravit, pokud se nerozhodnete držet ji 

mimo naději na změnu a udržovat ji statickou a skrytou ve své 

mysli. Dejte ji raději tomu, kdo rozumí změnám, které potřebuje, 

aby mohla sloužit funkci, která vám byla dána, aby vám přinesla 

pokoj, abyste mohli nabídnout pokoj, který bude váš. Ve vaší 

mysli jsou alternativy, které můžete použít, a vy se MŮŽETE vidět 

jinak. Nechtěli byste se na sebe raději dívat jako na POTŘEBNÉ 

pro spásu světa, místo jako na nepřítele spásy? 

Pojem já stojí jako štít, tichá barikáda před pravdou a skrývá ji 

před vašimi zraky. Všechny věci, které vidíte, jsou jen obrazy, 

protože se na ně díváte jako přes bariéru, která vám zatemňuje zrak 

a pokřivuje vidění, takže nic nevidíte jasně. Před vším, co vidíte, je 

světlo chráněno. Zahlédneš nanejvýš stín toho, co je za ním. 

Přinejmenším se jen díváte na temnotu a vnímáte vyděšené 

představy, které pocházejí z provinilých myšlenek a pojmů 

zrozených ze strachu. a to, co vidíte, je peklo, protože strach JE 

peklo. vše, co je vám dáno, je pro vysvobození; zrak, vidění a vnitřní 

Průvodce vás vyvedou z pekla s těmi, které milujete, vedle vás a s 

nimi i vesmír. 

Pohleďte na svou roli ve vesmíru! Každé části pravého 

stvoření svěřil Pán lásky a života VŠECHNY záchrany před 

pekelnou bídou. A každému z nich dopřál milost být Spasitelem 

pro ty svaté, kteří jsou mu obzvláště svěřeni do péče. A to se naučí, 

když nejprve pohlédne na JEDNOHO bratra tak, jak pohlíží na 

sebe, a spatří v něm zrcadlo sebe sama. tak je položen pojem sebe 

sama, neboť nic nestojí mezi jeho zrakem a tím, na co pohlíží, aby 

posoudil, co vidí. A v tomto jediném pohledu vidí tvář Kristovu a 

chápe, že na každého hledí tak, jak hledí na tohoto Jednoho. Neboť 

tam, kde dříve byla tma, je světlo a nyní je závoj z jeho pohledu 

zvednut. 

Závoj přes Kristovu tvář, bázeň před Bohem a spásou a láska 

k vině a smrti, to všechno jsou různá jména. 
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že mezi tebou a tvým bratrem je prostor, který je oddělený iluzí o 

tobě samém, která ho od tebe odděluje a tebe od něj. Meč úsudku 

je zbraň, kterou dáváte iluzi sebe sama, aby mohla bojovat za to, 

že prostor, který drží vašeho bratra stranou, neobsadí láska. dokud 

však držíte tento meč, musíte vnímat tělo jako sebe sama, neboť 

jste vázáni oddělením od pohledu na toho, kdo drží zrcadlo jinému 

pohledu na to, čím je, a tedy čím musíte být VY. 

Co jiného je pokušení než PŘÁNÍ zůstat v pekle a bídě? A co 

jiného to může vyvolat než obraz sebe sama, který MŮŽE být 

nešťastný a zůstat v pekle a mukách? Kdo se naučil vidět svého 

bratra NE jako takového, ten se zachránil, a tak je spasitelem pro 

ostatní. každému Bůh svěřil všechno, protože částečný spasitel by 

byl ten, kdo je spasen jen částečně. svatí, které Bůh dal každému z 

vás, abyste je zachránili, jsou všichni, které potkáváte nebo na 

které se díváte, aniž víte, kdo jsou; všichni ti, které jste viděli v 

jednom okamžiku a zapomněli, i ti, které jste znali dávno, i ti, 

které ještě potkáte, nezapomenutí a ještě nenarození. Bůh ti totiž 

dal svého Syna, aby tě zachránil před každým pojmem, který kdy 

měl. 

Ale když si přeješ zůstat v pekle, jak bys mohl být Spasitelem 

Božího Syna? Jak bys poznal jeho svatost, když ho vidíš mimo 

svou? Vždyť svatost je vidět svatým pohledem, který hledí na 

nevinnost v sobě, a tak očekává, že ji uvidí všude. A tak ji 

vyvolávají v každém, na koho pohlédnou, aby byl takový, jakého 

od něj očekávají. To je Spasitelovo vidění; aby viděl jeho 

nevinnost ve všech, na které pohlédne, a všude viděl svou spásu. 

Mezi svýma klidnýma a otevřenýma očima a tím, co vidí, nedrží 

žádný pojem o sobě. Přináší světlo tomu, na co se dívá, aby to 

viděl takové, jaké to skutečně je. 

Ať už na sebe pokušení bere jakoukoli podobu, vždy jen odráží 

přání být sám sebou, kterým nejste. A z tohoto přání vzniká 

koncept, který vás učí, že JSTE tím, čím si přejete být. Zůstane 

vaším pojetím sebe sama, dokud vám nebude přání, které ho 

zrodilo, drahé. Dokud si ho však budete hýčkat, budete spatřovat 

svého bratra v podobě já, jehož obraz zplodilo přání VÁS. Neboť 

vize MŮŽE představovat pouze přání, protože nemá moc tvořit. 

Přesto se může dívat s láskou nebo s nenávistí, záleží jen na tom, 

jak se 
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jednoduchá volba, zda se připojíte k tomu, co vidíte, nebo se 

budete držet stranou a oddělíte se. 

Spasitelova vize je stejně nevinná vůči tomu, co je tvůj bratr, 

jako je prosta jakéhokoli soudu nad tebou samým. Vůbec v nikom 

nevidí minulost. A tak slouží zcela otevřené mysli, nezakalené 

starými pojmy a připravené dívat se pouze na to, co přináší 

přítomnost. Nemůže soudit, protože neví. a UZNÁVAJÍC to, pouze 

se ptá: "Jaký je smysl toho, co vidím?". Pak je dána odpověď. A 

dveře jsou otevřeny, aby Kristova tvář zazářila na toho, kdo v 

nevinnosti žádá, aby nahlédl za závoj starých představ a prastarých 

konceptů, které se tak dlouho a draze držely PROTI vidění Krista 

ve vás. 

Buďte tedy ostražití před pokušením a pamatujte, že je to jen 

bláznivé a nesmyslné přání udělat ze sebe něco, čím nejste. A 

myslete také na to, čím byste chtěli být. Je to věc šílenství, bolesti a 

smrti; věc zrady a černého zoufalství, ztroskotaných snů a žádné 

zbývající naděje, než zemřít a ukončit sen strachu. TOHLE je 

pokušení; nic víc než tohle. Může být těžké se rozhodnout PROTI? 

Zamyslete se nad tím, co pokušení JE, a podívejte se, mezi jakými 

skutečnými alternativami volíte. Jsou jen dvě. Nenechte se oklamat 

tím, co se jeví jako mnoho možností: Existuje peklo nebo nebe a z 

nich si vyberete jen JEDNU. Nedopusťte, aby světlo, které vám 

bylo dáno, bylo před světem skryto. Světlo POTŘEBUJE, neboť je 

vskutku temné a lidé si zoufají, protože Spasitelovo vidění je 

zadržováno a to, co vidí, je smrt. Jejich Spasitel stojí, neznámý a 

nepoznaný, a hledí na ně neotevřenýma očima. A oni nemohou 

vidět, dokud na ně nepohlédne vidoucíma očima a nenabídne jim 

odpuštění svýma vlastníma. Můžeš ty, kterému Bůh říká: "Propusť 

mého Syna!", být v pokušení neposlechnout, když se dozvíš, že jsi 

to TY, pro koho žádá propuštění? A čemu jinému než tomuto by 

měl tento kurz naučit? A co jiného než toto je tu pro 

se naučit? 

 
ZNOVU SI VYBERTE 

Pokušení má jednu lekci, kterou by chtělo dát ve všech svých 

podobách, ať už se objeví kdekoli. Chtělo by přesvědčit svatého 

Božího Syna, že je tělem, zrozeným v tom, co musí zemřít, 

neschopným uniknout své křehkosti a spoutaným tím, co ho 
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mu přikazuje, aby cítil. Určuje hranice toho, co může dělat; její 

moc je jedinou silou, kterou má; jeho dosah nemůže překročit její 

nepatrný dosah. CHTĚLI byste to, kdyby se vám zjevil Kristus v 

celé své slávě a žádal vás jen toto, 

"Znovu si vyber, zda chceš zaujmout místo mezi 

Spasiteli světa, nebo chceš 

zůstaňte v pekle a držte tam své bratry." 

On totiž přišel a žádá o to. 

Jak se rozhodnete? Jak snadno se to vysvětluje! Vždy volíte 

mezi svou slabostí a silou Krista ve vás. A to, co si vyberete, je to, 

co považujete za skutečné. Jednoduše tím, že svou slabost nikdy 

nepoužijete k řízení svého jednání, jste jí nedali žádnou moc. A 

Kristovo světlo ve vás dostalo na starost vše, co děláte. Přinesli 

jste mu totiž svou slabost a On vám místo ní dal svou sílu. 

Zkoušky jsou jen lekce, které jste se nedokázali naučit, a tak 

tam, kde jste se předtím rozhodli chybně, se nyní můžete 

rozhodnout lépe a vyhnout se tak veškeré bolesti, kterou vám 

přinesla vaše předchozí volba. V každé těžkosti, ve všech trápeních a 

v každém zmatku tě Kristus volá a jemně ti říká: "Bratře můj, vyber 

si znovu." V každém případě si můžeš vybrat. Nechtěl by nechat 

jediný zdroj bolesti nezhojený, ani žádný obraz, který by zahaloval 

pravdu. Nenechal by vás bez útěchy, osamocené ve snech o pekle, 

ale osvobodil by vaši mysl od všeho, co před vámi skrývá Jeho 

tvář. Jeho svatost je vaše, protože On je JEDINÁ moc, která je ve 

vás skutečná. Jeho síla je vaše, protože On je Já, které Bůh stvořil 

jako svého JEDINÉHO Syna. 

Představy, které si vytváříte, NEMOHOU zvítězit nad tím, čím 

by vás chtěl mít sám Bůh. Nikdy se tedy nebojte pokušení, ale 

vnímejte je taková, jaká jsou; jako další šanci znovu se rozhodnout a 

nechat Kristovu sílu zvítězit v každé okolnosti a na každém místě, 

kde jste si předtím vytvořili obraz sebe sama. Neboť to, co se zdá 

skrývat Kristovu tvář, je před jeho majestátem bezmocné a mizí 

před jeho svatým pohledem. Spasitelé světa, kteří vidí jako On, 

jsou pouze ti, kteří si vybrali Jeho sílu místo své vlastní slabosti, 

viděné mimo Něj. vykoupí svět, neboť jsou spojeni v celé síle Boží 

vůle. A to, co chtějí, je POUZE to, co chce On. 
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Naučte se tedy šťastnému návyku reagovat na všechna 

pokušení vnímat sebe sama jako slabého a nešťastného těmito 

slovy, 

"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil. Jeho Syn 

a já jsem jeho Syn." 

Tak je Kristova síla pozvána, aby zvítězila a nahradila 

všechny vaše slabosti silou, která pochází od Boha a která nikdy 

nemůže selhat. A tak jsou zázraky stejně přirozené, jako se zdály být 

strach a agónie, než byla učiněna volba pro svatost. V této volbě 

totiž mizí falešné rozdíly, jsou odloženy iluzorní alternativy a 

nezůstává nic, co by překáželo pravdě. 

Jste takoví, jaké vás Bůh stvořil, a takoví jsou i všichni živí 

tvorové, na které se díváte, bez ohledu na to, jaké obrazy vidíte. 

To, co vidíte jako nemoc a bolest, jako slabost, utrpení a ztrátu, je 

jen pokušení vnímat sebe sama jako bezbranného a v pekle. 

nepodléhejte tomu a uvidíte, že veškerá bolest v jakékoli podobě, 

ať se vyskytne kdekoli, se rozplyne jako mlha před sluncem. Přišel 

zázrak, aby uzdravil Božího Syna a zavřel dveře za jeho sny o 

slabosti a otevřel mu cestu ke spáse a osvobození. Znovu si zvolte, 

čím byste ho chtěli mít, a pamatujte, že každá vaše volba zakládá 

vaši vlastní identitu, jak ji uvidíte a uvěříte, že JE. 

Neodpírej mi ten malý dar, o který tě žádám, když ti za něj 

pokládám k nohám Boží pokoj a moc přinášet tento pokoj 

každému, kdo bloudí světem nejistý, osamělý a v neustálém 

strachu. Je ti totiž dáno spojit se s ním a skrze Krista v tobě mu 

odkrýt oči a nechat ho pohlédnout na Krista v něm. Moji bratři ve 

spáse, neopomíjejte slyšet můj hlas a naslouchat mým slovům. 

Nežádám nic jiného než vaše VLASTNÍ osvobození. Pro peklo není 

místo ve světě, jehož líbeznost může být přesto tak intenzivní a tak 

všeobjímající, že je odtud jen krůček do nebe. Tvým unaveným 

očím přináším vizi jiného světa, tak nového, čistého a svěžího, že 

zapomeneš na bolest a smutek, které jsi viděl předtím. o tuto vizi 

se však musíš podělit s každým, koho uvidíš, protože jinak ji 

nespatříš. dát tento dar je způsob, jak jej učinit svým. A Bůh v 

milující laskavosti rozhodl, že to bude pro tebe. 

Buďme rádi, že můžeme chodit po světě a nacházet tolik 

příležitostí vnímat další situaci, v níž může Boží dar jednou 
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být opět uznán za náš! A tak zmizí všechny pozůstatky pekla, tajné 

"hříchy" a skrytá nenávist. A veškerá líbeznost, kterou skrývaly, se 

našemu zraku zjeví jako nebeské trávníky, aby nás povznesla 

vysoko nad trnité cesty, po nichž jsme putovali, než se objevil 

Kristus. Slyšte mě, moji bratři, slyšte a připojte se ke mně. Bůh 

ustanovil, že nemohu volat nadarmo, a v jeho jistotě spokojeně 

spočívám. Neboť vy uslyšíte a znovu se rozhodnete. A v této volbě 

je každý svobodný. 

Děkuji Ti, Otče, za tyto svaté, kteří jsou mými bratry, protože 

jsou Tvými syny. Má víra v ně je Tvá. Jsem si jistý, že ke mně 

přijdou, stejně jako Ty jsi si jistý tím, čím jsou a navždy budou. 

Přijmou dar, který jim nabízím, protože Ty jsi mi ho dal za ně. A 

jako já bych chtěl, jen abych plnil Tvou svatou vůli, tak se 

rozhodnou i oni. A já za ně děkuji. Píseň Spásy bude znít světem s 

každou jejich volbou. Vždyť jsme zajedno v záměru a konec pekla 

je blízko. 

S radostným přijetím podávám ruku každému bratru, který se 

chce se mnou připojit k překonání pokušení a který s pevným 

odhodláním hledí ke světlu, jež září v dokonalé stálosti. Dej mi mé 

vlastní, neboť patří Tobě. A můžeš selhat v tom, co je jen Tvá vůle? 

Děkuji Ti za to, čím jsou moji bratři. A jak se každý z nich 

rozhoduje připojit se ke mně, píseň díků ze země do nebe roste z 

drobných rozptýlených nitek melodie v jeden všeobjímající chór ze 

světa vykoupeného z pekla a vzdávajícího Ti díky. 

A nyní říkáme "Amen". Neboť Kristus přišel, aby přebýval v 

příbytku, který jsi mu určil, než nastal čas, v klidné věčnosti.Cesta 

se uzavírá a končí na místě, kde začala. Nezůstává po ní žádná 

stopa. Víře není přiznána jediná iluze a nezůstává jediná skvrna 

temnoty, která by před někým zakrývala Kristovu tvář. Tvá vůle se 

naplnila, úplně a dokonale, a celé stvoření Tě poznává a zná Tě 

jako jediný Zdroj, který má. Jasně ve Tvé Podobě září Světlo ze 

všeho, co žije a pohybuje se v Tobě. Neboť jsme dospěli tam, kde 

jsme všichni jedno, a jsme doma, kde bys nás chtěl mít. 
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ČÁST 1 

 
ÚVOD 

 

Teoretický základ, jako je text, je nezbytný jako pozadí, aby tato 

cvičení měla smysl, ale jsou to právě cvičení, která umožní dosažení 

cíle. Netrénovaná mysl nemůže ničeho dosáhnout. Účelem těchto 

cvičení je vycvičit mysl, aby přemýšlela v souladu s tím, co je 

uvedeno v kurzu. 

Cvičení jsou velmi jednoduchá, nezaberou více než několik 

minut a nezáleží na tom, kde je provádíte. Nevyžadují žádnou 

přípravu. Jsou očíslovaná, probíhají od 1 do 365. Tréninkové 

období je jeden rok. Nepodnikejte více než jednu lekci denně. 

Účelem cvičebnice je naučit mysl jinak vnímat vše na 

světě.Cvičebnice je rozdělena do dvou částí, z nichž první se 

zabývá zrušením toho, co vidíte nyní, a druhá obnovením zraku. 

Doporučuje se, abyste si každou lekci několikrát denně zopakovali, 

nejlépe pokaždé na jiném místě, a pokud možno v každé situaci, v 

níž trávíte delší dobu. účelem je vycvičit mysl k zobecnění lekcí, 

abyste pochopili, že každá z nich je stejně použitelná pro jednu 

situaci jako pro jinou. 

Pokud není uvedeno jinak, cvičení by se měla provádět s 

otevřenýma očima, protože cílem je naučit se vidět. Jediným 

pravidlem, které by se mělo dodržovat po celou dobu, je cvičit 

cviky s velkou konkrétností. Každé z nich se vztahuje na každou 

situaci, v níž se ocitnete, a na vše, co v ní vidíte. Cvičení na každý 

den jsou naplánována kolem jedné ústřední myšlenky, přičemž cvičení 

spočívají v aplikaci této myšlenky na co nejvíce konkrétních případů. 

Dbejte na to, abyste se nerozhodli, že existují věci, které vidíte a na 

které se myšlenka pro daný den nedá aplikovat. cílem cvičení bude 

vždy zvýšit aplikaci myšlenky na všechno. To nebude 
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vyžadují úsilí. Dbejte pouze na to, abyste při uplatňování této 

myšlenky nedělali žádné výjimky. 

Některé myšlenky se vám budou zdát těžko uvěřitelné, jiné 

zase překvapivé. Na tom nezáleží, pouze se po vás chce, abyste je 

aplikovali na to, co vidíte.Nežádá se po vás, abyste je posuzovali, 

dokonce ani abyste jim věřili, pouze se po vás chce, abyste je 

používali. Právě jejich použití jim dá smysl a ukáže vám, že jsou 

pravdivé. Pamatujte si jen toto: nemusíte jim věřit, nemusíte je 

přijímat a nemusíte je vítat. Některým z nich se můžete aktivně 

bránit. Na ničem z toho nezáleží, ani to nesníží jejich účinnost. Při 

uplatňování myšlenek, které cvičení obsahují, si však nedovolte 

žádné výjimky. ať už jsou vaše reakce na tyto myšlenky jakékoli, 

použijte je. Nic víc než to se nevyžaduje. 
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le  s o v á n í 1 
 

"Nic z toho, co vidím v této místnosti [na této 

ulici, z tohoto okna, na tomto místě], nic 

neznamená." 

Nyní se pomalu rozhlédněte kolem sebe a procvičte si, jak tuto 

myšlenku konkrétně aplikovat na vše, co vidíte: 

"Tato tabulka nic neznamená." "Tato 

židle nic neznamená." "Tato ruka nic 

neznamená." "Tato noha nic 

neznamená." "Toto pero nic 

neznamená." 

Pak se podívejte dál od svého nejbližšího okolí a použijte tuto 

myšlenku na širší oblast: 

"Ty dveře nic neznamenají." "To tělo 

nic neznamená." "Ta lampa nic 

neznamená." "Ten nápis nic 

neznamená." "Ten stín nic neznamená." 

Všimněte si, že tyto výroky nejsou seřazeny v žádném pořadí 

a nezohledňují rozdíly v druzích věcí, na které jsou aplikovány.To 

je účelem cvičení.Výroky se pouze aplikují na cokoli, co vidíte.Při 

procvičování aplikace této myšlenky pro daný den ji používejte zcela 

bez rozdílu. Nesnažte se ji aplikovat na vše, co vidíte, neboť tato 

cvičení by se neměla stát rituálními. Jen si buďte jisti, že nic, co 

vidíte, není výslovně vyloučeno. Jedna věc je jako druhá, pokud jde 

o aplikaci myšlenky. 

Každá z prvních tří lekcí by se neměla provádět více než 

dvakrát denně, nejlépe ráno a večer. Neměly by se ani zkoušet déle 

než asi minutu, pokud to neznamená pocit spěchu. Podstatný je 

příjemný pocit volného času. 
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le  s o v á n í 2 
 

"Všemu, co vidím v této místnosti [na této ulici, z tohoto okna, na 

tomto místě], jsem dal veškerý význam, který to pro mě má." 

Cvičení s touto myšlenkou jsou stejná jako u první myšlenky. 

Začněte s věcmi, které jsou blízko vás, a aplikujte myšlenku na 

vše, na čem spočine váš pohled.Pak zvětšete rozsah směrem 

ven.Otočte hlavu tak, abyste zahrnuli vše, co je na obou stranách. 

Pokud je to možné, otočte se a aplikujte myšlenku na to, co bylo za 

vámi. Zůstaňte při výběru předmětů pro její aplikaci co 

nejrozhodnější, nesoustřeďte se na nic konkrétního a nesnažte se 

zahrnout vše v dané oblasti, jinak si přivodíte napětí. Pouze se 

lehce a poměrně rychle rozhlédněte kolem sebe a snažte se 

vyhnout výběru podle velikosti, jasu, barvy, materiálu nebo 

relativní důležitosti pro vás. 

Vnímejte předměty jednoduše tak, jak je vidíte. Zkuste 

cvičení aplikovat se stejnou lehkostí na tělo nebo knoflík, poklopec 

nebo podlahu, ruku nebo jablko. Jediným kritériem pro aplikaci 

myšlenky na cokoli je pouze to, že na to posvítí vaše oči. Nesnažte 

se zahrnout nic konkrétního, ale ujistěte se, že nic není výslovně 

vyloučeno. 
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le  s o v á n í 3 

"Nerozumím ničemu, co vidím v této místnosti 

[na této ulici, z tohoto okna, na tomto místě]." 

Tuto myšlenku aplikujte stejným způsobem jako předchozí, bez 

jakéhokoli rozlišování.Cokoli uvidíte, stane se vhodným 

předmětem pro aplikaci myšlenky. Dbejte na to, abyste 

nezpochybňovali vhodnost čehokoli pro aplikaci myšlenky. 

Nejedná se o cvičení v posuzování. cokoli je vhodné, pokud to vidíte. 

Některé z věcí, které vidíte, pro vás mohou mít emocionální 

význam. Pokuste se tyto pocity odložit stranou a pouze tyto věci 

použijte přesně tak, jako byste použili cokoli jiného. 

Smyslem cvičení je pomoci vám vyčistit mysl od všech 

minulých asociací, vidět věci přesně tak, jak se vám jeví nyní, a 

uvědomit si, jak málo jim ve skutečnosti rozumíte. Proto je 

nezbytné, abyste si při výběru věcí, na které se má myšlenka pro 

daný den vztahovat, zachovali naprosto otevřenou mysl, 

nezatíženou úsudkem. Pro tento účel je jedna věc jako druhá; stejně 

vhodná, a proto stejně užitečná. 
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le  s o v á n í 4 
 

"Tyto myšlenky nic neznamenají.Jsou jako věci, 

které vidím v této místnosti [na této ulici, pozn. 

překl. 

v tomto okně, na tomto místě]." 

Na rozdíl od předchozích cvičení nezačínáme myšlenkou na daný 

den. V těchto cvičeních začněte tím, že si budete asi minutu všímat 

myšlenek, které se vám honí hlavou. poté na ně aplikujte 

myšlenku. Pokud si již uvědomujete nešťastné myšlenky, použijte 

je jako námět pro myšlenku. Nevybírejte si však pouze ty 

myšlenky, které považujete za "špatné". pokud se naučíte na své 

myšlenky dívat, zjistíte, že představují takovou směsici, že v jistém 

smyslu nelze žádnou z nich označit za "dobrou" nebo "špatnou". to 

je důvod, proč nic neznamenají. 

Při výběru témat pro aplikaci dnešní myšlenky je zapotřebí 

obvyklé specifičnosti. Nebojte se používat "dobré" i "špatné" 

myšlenky. Žádná z nich nepředstavuje vaše skutečné myšlenky, 

které jsou jimi zastírány. Ty "dobré", kterých jste si vědomi, jsou 

jen stíny toho, co leží za nimi, a stíny ztěžují vidění. Ty "špatné" 

jsou blokádou zraku a znemožňují vidění. nechcete ani jedno, ani 

druhé. 

Jedná se o hlavní cvičení, které se bude čas od času opakovat 

v poněkud jiné podobě.Cílem je naučit vás prvním krokům na 

cestě k cíli, kterým je oddělit nesmyslné od smysluplného. Je to 

první pokus v rámci dlouhodobého cíle naučit se vnímat 

nesmyslné jako něco mimo vás a smysluplné jako něco uvnitř vás. 

Je to také začátek výcviku vaší mysli v rozpoznávání toho, co je 

stejné a co odlišné. Při používání svých myšlenek k aplikaci 

myšlenky pro dnešní den označte každou myšlenku ústřední 

postavou nebo událostí, kterou obsahuje; např: 

"Tato myšlenka nic neznamená. 

Je to jako věci, které vidím v této místnosti [nebo kdekoli jste]." 

Tuto myšlenku můžete použít i pro konkrétní myšlenku, 

kterou rozpoznáte jako škodlivou.Tento postup je užitečný, ale 

nenahrazuje více náhodných postupů, které je třeba dodržovat při 
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zkoumejte však svou mysl déle než asi minutu.Jste ještě příliš 

nezkušení na to, abyste se vyhnuli sklonu k nesmyslnému zaujetí. 

Dále, protože tato cvičení jsou první svého druhu, může pro vás 

být pozastavení úsudku v souvislosti s myšlenkami obzvláště 

obtížné. Tato cvičení neopakujte během dne více než třikrát nebo 

čtyřikrát, vrátíme se k nim později. 
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le  s o v á n í 5 
 

"Nikdy nejsem naštvaný z důvodu, který si myslím." 

Tuto myšlenku, stejně jako předchozí, lze použít u jakékoli osoby, 

situace nebo události, o které si myslíte, že vám způsobuje 

bolest.Aplikujte ji konkrétně na to, co považujete za příčinu svého 

rozrušení, a použijte popis pocitu v jakémkoli termínu, který vám 

připadá přesný.Rozrušení se může zdát jako strach, obavy, deprese, 

úzkost, hněv, nenávist, žárlivost nebo jakákoli jiná forma, z nichž 

každá bude vnímána jako jiná. Dokud se však nenaučíte, že na 

formě nezáleží, stane se každá forma vhodným námětem pro cvičení 

na daný den. Uplatnění stejné myšlenky na každou z nich zvlášť je 

prvním krokem k tomu, abyste nakonec poznali, že jsou všechny 

stejné. 

Když používáte dnešní myšlenku pro konkrétní vnímanou 

příčinu rozrušení v jakékoli formě, použijte jak název formy, v níž 

rozrušení vidíte, tak příčinu, kterou mu přisuzujete. Například: 

"Nejsem naštvaný z důvodu, který si myslím." 

"Nemám strach z důvodu, který si myslím." 

Ani to by však nemělo nahradit cvičení, při němž nejprve v mysli 

hledáte "zdroje" rozrušení, v něž věříte, a formy rozrušení, o nichž 

si myslíte, že z nich vyplývají. 

Při těchto cvičeních, více než při předchozích, se vám může 

zdát obtížné být nerozhodní a vyhnout se tomu, abyste některým 

tématům přikládali větší váhu než jiným. Mohlo by vám pomoci, 

kdybyste cvičení předcházeli prohlášením: 

"Neexistují žádná malá 

rozrušení.Všechna stejně narušují můj 

klid." 

Pak prozkoumejte svou mysl, zda vás netrápí cokoli, bez ohledu na 

to, jak moc nebo jak málo si myslíte, že vás to trápí. 

Možná také zjistíte, že jste méně ochotni aplikovat dnešní 

myšlenku na některé vnímané zdroje rozrušení než na jiné. Pokud 

k tomu dojde, zamyslete se 
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nejprve toto: 

"Nemohu si nechat tuto formu rozčilení 

a ostatní nechat jít. Pro účely těchto 

cvičení, pak je budu všechny považovat za stejné." 

Pak se na maximálně minutu zamyslete a pokuste se identifikovat 

několik různých forem rozrušení, které vás znepokojují, bez 

ohledu na to, jakou jim přikládáte relativní důležitost. Na každou z 

nich aplikujte dnešní myšlenku, přičemž použijte jak název zdroje 

rozrušení, jak jej vnímáte, tak název pocitů, jak je prožíváte. 

Dalšími příklady jsou např: 

"Nemám obavy z důvodu, který si myslím." "Nejsem 

v depresi z důvodu, který si myslím." 

Stačí třikrát nebo čtyřikrát během dne. 
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le  s o v á n í 6 
 

"Jsem naštvaný, protože vidím něco, co tam není." 

Cvičení s touto myšlenkou jsou velmi podobná předchozím. Opět 

platí, že pro jakoukoli aplikaci této myšlenky je nutné velmi 

konkrétně pojmenovat jak formu rozrušení (hněv, strach, obavy, 

deprese atd.), tak vnímaný zdroj. Např: 

"Zlobím se na 

"Bojím se, že tam 

nejsem." 

protože vidím něco, co tam není." protože vidím 

něco, co tam není. 

Dnešní myšlenka je užitečná pro aplikaci na cokoli, co vás 

zřejmě rozčiluje, a lze ji s výhodou používat po celý den k tomuto 

účelu. Třem nebo čtyřem potřebným cvičením by však měla 

předcházet asi minuta prohledávání mysli, jako tomu bylo dříve, a 

aplikace myšlenky na každou rozrušující myšlenku odhalenou při 

prohledávání. 

Pokud se budete bránit použití této myšlenky na některé 

zneklidňující myšlenky více než na jiné, připomeňte si dvě varování 

uvedená v předchozí lekci: 

"Neexistují žádná malá 

rozrušení.Všechna stejně narušují můj 

klid." 

A: 

"Nemohu si nechat tuto formu rozčilení a nechat se 

ostatní jdou. Pro účely těchto cvičení je tedy budu 

všechny považovat za stejné." 
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le  s o v á n í 7 
 

"Vidím jen minulost." 

Této myšlence je obzvlášť těžké uvěřit na první pohled. Přesto je 

důvodem všech předchozích. 

To je důvod, proč nic z toho, co vidíte, nic neznamená. 

To je důvod, proč jste všemu, co vidíte, dali takový význam, 

jaký to pro vás má. 

To je důvod, proč nerozumíte ničemu, co vidíte. 

To je důvod, proč vaše myšlenky nic neznamenají a proč jsou 

jako věci, které vidíte. 

To je důvod, proč nejste nikdy naštvaní z důvodu, který si myslíte. 

To je důvod, proč jste rozrušeni, protože vidíte něco, co tam 

není. 

Staré představy o čase je velmi obtížné změnit, protože vše, 

čemu věříte, je zakořeněno v čase a závisí na tom, že se o něm 

nenaučíte nové představy.Právě proto však potřebujete nové 

představy o čase.Tato první představa o čase není ve skutečnosti 

tak zvláštní, jak se může na první pohled zdát. Podívejte se 

například na šálek. 

Vidíte šálek, nebo si pouze vybavujete své minulé zkušenosti, 

kdy jste zvedli šálek, měli žízeň, pili z šálku, cítili okraj šálku na 

rtech, snídali a podobně? Nejsou i vaše estetické reakce na šálek 

založeny na minulých zkušenostech? Jak jinak byste věděli, zda se 

takový hrnek rozbije, když ho upustíte? Co víte o tomto šálku 

kromě toho, co jste se naučili v minulosti? Neměli byste žádnou 

představu o tom, co je tento šálek zač, kromě svého minulého 

učení. Vidíte ho tedy skutečně? 

Rozhlédněte se kolem sebe. To platí i pro vše, na co se díváte. 

Uvědomte si to tím, že myšlenku pro dnešní den použijete bez 

rozdílu na cokoli, co vás zaujme. Například: 

"V této tužce vidím jen minulost." 

"V této botě vidím jen minulost." 

"V této ruce vidím jen minulost." 

"V tomto těle vidím jen minulost." 

"V této tváři vidím jen minulost." 
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Nezdržujte se u žádné konkrétní věci, ale nezapomeňte nic 

konkrétního nevynechat. Každému tématu se krátce věnujte a pak 

přejděte k dalšímu. 
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le  s o v á n í 8 

"Moje mysl se zabývá myšlenkami na minulost." 

Tato myšlenka je samozřejmě důvodem, proč vidíte pouze 

minulost. Nikdo ve skutečnosti nevidí nic. Vidí pouze své myšlenky 

promítnuté ven. zaujetí mysli minulostí je příčinou naprosto mylné 

představy o čase, kterou trpí vaše vidění. vaše mysl nedokáže 

pochopit přítomnost, která je jediným existujícím časem. Nemůže 

proto chápat čas a nemůže vlastně chápat nic. 

Jediná zcela pravdivá myšlenka o minulosti je, že tu 

není.Myslet na ni vůbec znamená myslet na bludy.Jen málo myslí 

si uvědomuje, co vlastně obnáší představování minulosti nebo 

předvídání budoucnosti. Mysl je při tom vlastně prázdná, protože 

ve skutečnosti o ničem nepřemýšlí. 

Účelem dnešních cvičení je začít trénovat svou mysl, aby 

rozpoznala, kdy ve skutečnosti vůbec nepřemýšlí. Zatímco vaši 

mysl zaměstnávají bezmyšlenkovité "myšlenky", pravda je 

blokována. Rozpoznat, že vaše mysl je pouze prázdná, místo 

abyste věřili, že je naplněna skutečnými myšlenkami, je prvním 

krokem k otevření cesty k vizi. 

Dnešní cvičení provádějte se zavřenýma očima.Je to proto, že 

ve skutečnosti nic nevidíte a je snazší si uvědomit, že ať si 

představujete myšlenku jakkoli živě, nic nevidíte. S co nejmenšími 

investicemi prohledávejte svou mysl asi minutu a pouze si 

všímejte myšlenek, které v ní najdete. Každou z nich pojmenujte 

podle ústřední postavy nebo tématu, které obsahuje, a přejděte k 

další. Uveďte období cvičení slovy: 

"Zdá se, že přemýšlím o ." 

Pak každou ze svých myšlenek konkrétně pojmenujte, například: 

"Zdá se mi, že myslím na [jméno osoby], na 

[název předmětu], na [název emoce],". 

a tak dále, a na konci období hledání myšlenek: 

"Ale moje mysl se zabývá myšlenkami na minulost." 
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To lze provést čtyřikrát až pětkrát během dne, pokud nezjistíte, že 

vás to dráždí. Pokud se vám zdá, že je to náročné, stačí to udělat 

třikrát nebo čtyřikrát.Může se vám však hodit, když do samotného 

hledání v mysli zahrnete i své podráždění nebo jakoukoli emoci, 

kterou tato myšlenka může vyvolat. 
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le  s o v á n í 9 
 

"Nevidím nic tak, jak to je teď." 

Tato myšlenka zjevně vyplývá z předchozích dvou. Ale i když ji 

možná dokážete intelektuálně přijmout, je nepravděpodobné, že by 

pro vás zatím něco znamenala. Pochopení však v tuto chvíli není 

nutné. Ve skutečnosti je uznání toho, že nerozumíte, předpokladem 

pro zrušení vašich falešných představ. Tato cvičení se zabývají 

praxí, nikoliv pochopením. nemusíte praktikovat to, čemu skutečně 

rozumíte. Bylo by skutečně kruhové usilovat o porozumění a 

předpokládat, že ho již máte. 

Pro netrénovanou mysl je obtížné uvěřit, že to, co se zdá být 

zobrazeno před ní, tam není.Tato myšlenka může být značně 

znepokojující a může se setkat s aktivním odporem v různých 

podobách.To však nebrání jejímu uplatnění. Nic víc než to není pro 

tato ani jiná cvičení zapotřebí. Každý malý krok odstraní kousek 

temnoty a pochopení nakonec rozjasní každý kout mysli, který byl 

zbaven trosek, jež jej zatemňují. 

Tato cvičení, k nimž stačí tři nebo čtyři cvičební doby, 

spočívají v tom, že se rozhlížíte kolem sebe a aplikujete myšlenku pro 

daný den na vše, co vidíte, přičemž pamatujete na nutnost jejího 

nevybíravého použití a na základní pravidlo nic nevylučovat. 

Znovu se zdůrazňuje, že zatímco o úplné začlenění se nemáme 

pokoušet, specifickému vyloučení se musíme vyhnout. Ujistěte se, že 

toto rozlišení děláte poctivě, můžete být v pokušení ho zastírat. 

Například: 

"Nevidím tento psací stroj takový, jaký je 

teď." "Nevidím tento klíč takový, jaký 

je teď." 

"Nevidím tento telefon v současné podobě." 

Začněte s věcmi, které jsou vám nejblíže, a pak rozsah rozšiřte: 

"Nevidím ten věšák tak, jak je teď." 

"Nevidím tu tvář takovou, jaká je 

teď." 

"Nevidím ty dveře tak, jak jsou teď." 
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le  s o v á n í 1 0 
 

"Moje myšlenky nic neznamenají." 

Tato myšlenka se vztahuje na všechny myšlenky, které si 

uvědomujete nebo které si uvědomíte v období praxe. Důvodem, 

proč se tato myšlenka vztahuje na všechny, je to, že to nejsou vaše 

skutečné myšlenky. Toto rozlišení jsme již dříve uvedli a uvedeme 

ho znovu. zatím nemáte žádný základ pro srovnání. Až je získáte, 

nebudete pochybovat o tom, že to, co jste kdysi považovali za své 

myšlenky, nic neznamená. 

Tento druh nápadu jsme použili již podruhé.Forma se liší jen 

nepatrně. Tentokrát je myšlenka uvedena slovy "Mé myšlenky" 

místo "Tyto myšlenky" a není zde zjevně uvedena žádná souvislost 

s věcmi kolem vás. Důraz je nyní kladen na nedostatečnou reálnost 

toho, co si myslíte, že si myslíte. 

Tento aspekt procesu nápravy začal myšlenkou, že myšlenky, 

kterých jste si vědomi, jsou bezvýznamné, spíše vnější než vnitřní, 

a pak zdůraznil jejich minulý než současný stav. Nyní 

zdůrazňujeme, že přítomnost těchto "myšlenek" znamená, že 

nemyslíte. Je to jen jiný způsob, jak zopakovat naše dřívější 

tvrzení, že vaše mysl je ve skutečnosti prázdná. rozpoznat to 

znamená rozpoznat nicotu, když si myslíte, že ji vidíte. Jako 

takové je to předpokladem pro vidění. 

Při těchto cvičeních zavřete oči a začněte je tím, že si pomalu 

zopakujete dnešní myšlenku.Pak přidejte: 

"Tato myšlenka mi pomůže osvobodit se od všeho, čemu nyní věřím." 

Cvičení spočívá v tom, že stejně jako předtím prohledáváte svou 

mysl a hledáte všechny myšlenky, které máte k dispozici, aniž 

byste je vybírali nebo posuzovali. Snažte se vyhnout jakémukoli 

třídění. Pokud vám to pomůže, můžete si představit, že sledujete 

podivně rozmanitý průvod, který pro vás nemá žádný osobní 

význam, pokud vůbec nějaký. Když vám každý z nich projde 

hlavou, řekněte: 

"Tato myšlenka o  nic neznamená." "Tato 

myšlenka o   nic neznamená." 
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Dnešní myšlenka může samozřejmě sloužit pro jakoukoli 

myšlenku, která trápí 
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vás kdykoli. Kromě toho se doporučuje pět cvičení, z nichž každé 

trvá maximálně minutu. Nedoporučuje se tuto dobu prodlužovat, a 

pokud pociťujete nepohodlí, měla by být zkrácena na půl minuty 

nebo ještě méně. Nezapomeňte si však myšlenku před konkrétním 

použitím pomalu zopakovat a také přidat: 

"Tato myšlenka mi pomůže osvobodit se od všeho, čemu nyní věřím." 
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le  s o v á n í 1 1 
 

"Mé nesmyslné myšlenky mi ukazují nesmyslný svět." 

To je první myšlenka, která souvisí s hlavní fází procesu nápravy; 

s obrácením myšlení světa. Zdá se, jako by svět určoval to, co 

vnímáte. Dnešní myšlenka zavádí koncept, že vaše myšlenky 

určují svět, který vnímáte. Buďte vskutku rádi, že ji můžete 

praktikovat v této počáteční podobě, neboť v této myšlence je jisté 

vaše osvobození. v ní spočívá klíč k odpuštění. 

Cvičení pro dnešní myšlenku budou probíhat poněkud odlišně 

od těch předchozích. Začněte se zavřenýma očima a myšlenku si 

pomalu opakujte. Pak oči otevřete a rozhlédněte se kolem sebe, do 

blízka nebo do dálky, nahoru nebo dolů - kamkoli. Během asi 

minuty, kterou strávíte používáním myšlenky, si ji pouze opakujte, 

ale určitě tak čiňte beze spěchu a bez pocitu naléhavosti či 

námahy. 

Aby tato cvičení přinesla co největší užitek, měly by oči 

přecházet od jedné věci k druhé poměrně rychle, protože by se 

neměly na ničem konkrétním zdržovat.Slova by však měla být 

používána neuspěchaně, dokonce klidně.Úvod do této myšlenky by 

měl být praktikován co nejnenápadněji. Obsahuje základ pro klid, 

uvolnění a osvobození od starostí, o které se snažíme. Po skončení 

cvičení zavřete oči a myšlenku si ještě jednou pomalu zopakujte. 

Tři dnešní tréninky budou pravděpodobně stačit. Pokud však 

není žádný nebo jen malý neklid a chuť k většímu výkonu, lze jich 

absolvovat až pět. Více se nedoporučuje. 
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le  s o v á n í 1 2 
 

"Jsem naštvaný, protože vidím nesmyslný svět." 

Význam této myšlenky spočívá v tom, že obsahuje korekci 

významného zkreslení vnímání. Myslíte si, že to, co vás 

zneklidňuje, je děsivý svět, smutný svět, násilný svět nebo šílený 

svět. všechny tyto přívlastky mu přisuzujete vy. svět sám o sobě 

nemá smysl. 

Tato cvičení se provádějí s otevřenýma očima. Rozhlédněte se 

kolem sebe, tentokrát docela pomalu. Snažte se zrychlit tak, aby 

pomalé přesouvání pohledu z jedné věci na druhou zahrnovalo 

poměrně stálý časový interval. Nedovolte, aby se doba posunu 

výrazně prodlužovala nebo zkracovala, ale naopak se snažte udržet 

po celou dobu odměřené, rovnoměrné tempo. na tom, co vidíte, 

nezáleží. učíte se to, když věnujete všemu, na čem spočine váš 

pohled, stejnou pozornost a stejný čas. to je počáteční krok k tomu, 

abyste se naučili přikládat všem stejnou hodnotu. 

Když se rozhlédnete kolem sebe, řekněte si: 

"Myslím, že vidím svět plný strachu, nebezpečný svět, nepřátelský svět, 

smutný svět, zlý svět, bláznivý svět," řekl. 

a tak dále, s použitím jakýchkoli popisných výrazů, které vás 

napadnou. Pokud vás napadnou výrazy, které se zdají být spíše 

pozitivní než negativní, uveďte je. Například vás může napadnout 

"dobrý svět" nebo "spokojený svět". Pokud vás takové výrazy 

napadnou, použijte je spolu s ostatními. Možná ještě nechápete, 

proč tato "hezká" přídavná jména patří do těchto cvičení, ale 

pamatujte, že "dobrý svět" znamená "špatný" a "uspokojivý svět" 

znamená "neuspokojivý". všechny pojmy, které vás napadnou, jsou 

vhodnými náměty pro dnešní cvičení. na jejich zdánlivé kvalitě 

nezáleží. 

Dbejte na to, abyste neměnili časové intervaly mezi aplikací 

dnešní myšlenky na to, co považujete za příjemné, a na to, co 

považujete za nepříjemné. Pro účely těchto cvičení mezi nimi není 

žádný rozdíl. Na konci cvičebního období doplňte: 

"Ale jsem naštvaný, protože vidím svět bez smyslu." 
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Co je nesmyslné, není ani dobré, ani špatné.Proč bychom tedy 

měli 
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vás rozčiluje nesmyslný svět? Kdybyste dokázali přijmout svět 

jako nesmyslný a nechali na něj napsat pravdu, udělalo by vás to 

nepopsatelně šťastnými. Ale protože je nesmyslný, jste nuceni na něj 

napsat to, co byste chtěli, aby byl. Právě to v něm vidíte. Právě to 

je v pravdě bezvýznamné. Pod vašimi slovy je napsáno slovo Boží. 

pravda vás nyní zneklidňuje, ale až budou vaše slova vymazána, 

uvidíte Jeho. To je konečný účel těchto cvičení. 

Třikrát nebo čtyřikrát stačí na procvičení myšlenky pro dnešní 

den. Ani doba procvičování by neměla přesáhnout jednu minutu, i 

to se vám může zdát příliš dlouhé. Cvičení ukončete, kdykoli 

pocítíte napětí. 
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le  s o v á n í 1 3 
 

"Nesmyslný svět vyvolává strach." 

Dnešní myšlenka je vlastně jinou formou myšlenky předchozí, jen je 

konkrétnější, pokud jde o vyvolané emoce. Svět bez smyslu je 

vlastně nemožný. Nic bez smyslu neexistuje. Z toho však nevyplývá, 

že nebudete vnímat něco, co nemá smysl. Naopak, budete si s 

obzvláštní pravděpodobností myslet, že to vnímáte. 

Poznání bezvýznamnosti vyvolává ve všech odloučených 

silnou úzkost. Představuje situaci, v níž se Bůh a ego navzájem 

"vyzývají", čí smysl má být vepsán do prázdného prostoru, který 

nesmyslnost poskytuje. Ego se horečně vrhá na to, aby tam 

etablovalo své vlastní "ideje", protože se obává, že by jinak mohlo 

prázdnotu využít k demonstraci své vlastní neskutečnosti. A v tom 

jediném má pravdu. 

Proto je důležité, abyste se naučili rozpoznávat nesmyslné a 

přijímat je beze strachu. Pokud se bojíte, je jisté, že svět obdaříte 

vlastnostmi, které nemá, a zahltíte ho obrazy, které neexistují. Pro 

ego jsou iluze bezpečnostním prostředkem, stejně jako jím musí 

být i pro vás, kteří se s egem ztotožňujete. 

Dnešní cvičení, která by se měla provádět asi třikrát nebo 

čtyřikrát, vždy maximálně po dobu jedné minuty, se budou 

provádět poněkud odlišným způsobem než předchozí cvičení. Se 

zavřenýma očima si opakujte dnešní myšlenku, pak oči otevřete a 

pomalu se rozhlédněte kolem sebe: 

"Dívám se na nesmyslný svět." 

Opakujte si tuto větu, když se rozhlížíte kolem sebe.Pak zavřete oči 

a na závěr řekněte: 

"Nesmyslný svět vyvolává strach, protože si myslím, že 

soupeřím s Bohem." 

Možná se vám bude zdát obtížné vyhnout se odporu, ať už v té 

či oné formě, vůči tomuto závěrečnému prohlášení.Ať už je tento 

odpor v jakékoli formě, je třeba ho 
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si připomeňte, že se takové myšlenky skutečně bojíte kvůli 

"pomstě" "nepřítele".Neočekává se, že byste v tuto chvíli tomuto 

tvrzení věřili, a pravděpodobně se ho budete snažit odmítnout jako 

absurdní. Pozorně si však všímejte všech známek zjevného či 

skrytého strachu, které může vyvolat. jedná se o náš první pokus o 

explicitní vyjádření příčinného vztahu, jehož rozpoznávání je pro 

vás velmi nezkušené. Nezabývejte se závěrečným tvrzením a 

snažte se na něj ani nemyslet, s výjimkou období cvičení. to vám v 

tuto chvíli postačí. 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

26 

 

 

 
 

le  s o v á n í 1 4 
 

"Bůh nestvořil nesmyslný svět" 

 
 

Myšlenka na dnešek je samozřejmě důvodem, proč je nesmyslný 

svět nemožný. Co Bůh nestvořil, to neexistuje. A vše, co existuje, 

existuje tak, jak to stvořil. svět, který vidíte, nemá nic společného 

se skutečností. Je vaším vlastním výtvorem a neexistuje. 

Dnešní cvičení se cvičí se zavřenýma očima.Doba hledání 

mysli by měla být krátká, maximálně minuta. S dnešní myšlenkou 

neprovádějte více než tři cvičební období, pokud vám nevyhovují. 

Pokud ano, bude to proto, že skutečně chápete, k čemu slouží. 

Myšlenka na dnešek je dalším krokem k tomu, abyste se 

naučili opouštět myšlenky, které jste napsali na svět, a na jejich 

místě viděli Boží slovo.První kroky v této výměně, kterou lze 

skutečně nazvat spásou, mohou být docela obtížné a dokonce i 

docela bolestivé. Některé z nich vás zavedou přímo do strachu. V 

něm však nezůstanete, daleko ho překonáte. Náš směr směřuje k 

dokonalému bezpečí a dokonalému pokoji. 

Se zavřenýma očima přemýšlejte o všech hrůzách, které vás 

na světě napadají. Každou z nich pojmenujte, jak vás napadne, a 

pak popřete její reálnost. Bůh je nestvořil, a proto nejsou skutečné. 

Řekněte například: 

"Bůh tuto válku nestvořil, a proto není skutečná." 

"Bůh tu havárii letadla nestvořil, a proto není skutečná." "Bůh 

tu katastrofu nestvořil [upřesněte], a proto není skutečná." 

Vhodným tématem pro aplikaci dnešní myšlenky je také 

cokoli, čeho se bojíte, že by se mohlo stát vám nebo někomu, o 

koho máte obavy. V každém případě pojmenujte "katastrofu" zcela 

konkrétně. Nepoužívejte obecné pojmy. Například neříkejte: "Bůh 

nestvořil nemoc", ale "Bůh nestvořil rakovinu", infarkt nebo 

cokoli, co ve vás může vzbudit strach. 

Je to váš osobní repertoár hrůz, na které se díváte.Tyto věci 

jsou součástí světa, který vidíte. Některé z nich jsou 
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sdílené iluze a jiné jsou součástí vašeho osobního pekla. Na tom 

nezáleží.To, co Bůh nestvořil, může být kromě jeho mysli jen ve 

vaší mysli. Proto to nemá žádný význam. S vědomím této 

skutečnosti zakončete cvičební období zopakováním dnešní 

myšlenky: 

"Bůh nestvořil nesmyslný svět." 

Dnešní myšlenku lze samozřejmě aplikovat na cokoli, co vás 

během dne ruší, kromě cvičebních hodin. Buďte při jejím 

uplatňování velmi konkrétní. Řekněte: 

"Bůh nestvořil nesmyslný svět. 

Nevytvořil [upřesněte situaci 

která vás znepokojuje], a proto není skutečná." 
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"Mé myšlenky jsou obrazy, které jsem vytvořil." 

Je to proto, že myšlenky, o kterých si myslíte, že je myslíte, se 

objevují jako obrazy, takže je nepoznáváte jako nic.Myslíte si, že 

je myslíte, a tak si myslíte, že je vidíte.Tak vzniklo vaše "vidění". 

To je funkce, kterou jste dali očím svého těla. To není vidění. Je to 

vytváření obrazů. Zaujímá místo vidění a nahrazuje vidění iluzemi. 

Tato úvodní myšlenka k procesu vytváření obrazu, kterému 

říkáte vidění, pro vás nebude mít velký význam.Začnete ji chápat, 

až uvidíte malé světelné okraje kolem stejných známých předmětů, 

které vidíte nyní. To je začátek skutečného vidění. Můžete si být 

jisti, že skutečné vidění přijde rychle, až k tomu dojde. 

V průběhu cesty můžete zažít mnoho "světelných epizod", 

které mohou mít různé podoby a některé z nich mohou být zcela 

nečekané. Nebojte se jich. Jsou to znamení, že konečně otevíráte 

oči. Nebudou přetrvávat, protože pouze symbolizují skutečné 

vnímání a nesouvisejí s poznáním. Tato cvičení vám poznání 

neodhalí. Připraví vám však cestu k němu. Při procvičování dnešní 

myšlenky si ji opakujte nejprve sami sobě a pak ji aplikujte na 

cokoli, co vidíte kolem sebe, a používejte její název a jméno. 

nechat na něm spočinout oči, jak říkáš: 

"To je obraz, který jsem vytvořil." "To je 

obraz, který jsem vytvořil." 

Pro uplatnění dnešní myšlenky není nutné zahrnovat velké množství 

konkrétních předmětů. Je však nutné, abyste se každému předmětu 

věnovali i nadále, zatímco si budete myšlenku opakovat. Myšlenku 

je třeba pokaždé opakovat poměrně pomalu. 

Přestože během doporučené asi minutové praxe zřejmě 

nebudete moci tuto myšlenku použít na mnoho věcí, snažte se, aby 

výběr byl co nejnáhodnější. Pokud se začnete cítit nesví, postačí na 

cvičení méně než minuta. Nemějte více než tři doby aplikace dnešní 

myšlenky, pokud se s ní necítíte zcela spokojeni, a nepřekračujte 

čtyři. 
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le  s o v á n í 1 6 
 

"Nemám neutrální myšlenky." 

Dnešní myšlenka je počátečním krokem k rozptýlení přesvědčení, 

že vaše myšlenky nemají žádný vliv. Vše, co vidíte, je výsledkem 

vašich myšlenek.V tomto ohledu neexistuje žádná 

výjimka.Myšlenky nejsou velké ani malé, silné ani slabé. Jsou 

pouze pravdivé nebo nepravdivé. Ty, které jsou pravdivé, vytvářejí 

svou vlastní podobu. ty, které jsou nepravdivé, vytvářejí svou. 

Neexistuje sebeprotikladnější pojem než pojem "plané myšlenky". 

To, co dává vzniknout vnímání celého světa, lze jen stěží nazvat 

planým. Každá vaše myšlenka přispívá k pravdě nebo k iluzi; buď 

rozšiřuje pravdu, nebo rozmnožuje iluze. Nic skutečně rozmnožit 

nemůžete, ale tím ji nerozšíříte. Kromě toho, že nikdy nebudete 

nečinní, spása vyžaduje, abyste si uvědomili, že každá vaše 

myšlenka přináší buď mír, nebo válku; buď lásku, nebo strach. 

Neutrální výsledek je nemožný, protože neutrální myšlenka je 

nemožná. Existuje takové pokušení odmítat myšlenky na strach 

jako nedůležité, triviální a nestojící za to, abyste se jimi zabývali, 

že je nezbytné, abyste je všechny rozpoznali jako stejně destruktivní, 

ale stejně nereálné. Tuto myšlenku budeme praktikovat v mnoha 

podobách, než ji skutečně 

tomu rozumět. 

Při uplatňování dnešní myšlenky se zavřenýma očima asi 

minutu pátrejte ve své mysli a aktivně se snažte nepřehlédnout 

žádnou "malou" myšlenku, která má tendenci hledání unikat.Je to 

docela obtížné, dokud si na to nezvyknete. Zjistíte, že je pro vás 

stále těžké nedělat umělé rozdíly. Každá myšlenka, která vás 

napadne, bez ohledu na kvalitu, kterou jí přisoudíte, je vhodným 

předmětem pro uplatnění dnešní myšlenky. 

V období cvičení si nejprve opakujte myšlenku, a jakmile vám 

každá z nich projde hlavou, podržte ji ve vědomí a zároveň si ji 

řekněte: 

"Tato myšlenka není neutrální." "Tato myšlenka 

není neutrální." 

Dnešní myšlenku použijte jako obvykle vždy, když si uvědomíte 
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určitou myšlenku, která ve vás vyvolává neklid. Navrhujeme 

následující formu 
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pro tento účel: 

"Tato myšlenka není neutrální, protože nemám 

neutrální myšlenky." 

Doporučuje se čtyři nebo pět cvičebních období, pokud je 

považujete za relativně snadné. Pokud dochází k námaze, postačí 

tři.Délku cvičební periody je také třeba zkrátit, pokud se objeví 

nepříjemné pocity. 
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"Nevidím žádné neutrální věci." 

Tato myšlenka je dalším krokem směrem k identifikaci příčin a 

následků tak, jak skutečně fungují.Nevidíte žádné neutrální věci, 

protože nemáte žádné neutrální myšlenky. Vždy je to myšlenka, 

která je na prvním místě, navzdory pokušení věřit, že je to ve 

skutečnosti naopak. takhle svět nepřemýšlí, ale vy se musíte 

naučit, že takhle přemýšlíte vy. Kdyby tomu tak nebylo, vnímání 

by nemělo žádnou příčinu a samo by bylo příčinou skutečnosti. 

Vzhledem k jeho vysoce proměnlivé povaze je to však sotva 

pravděpodobné. 

Při aplikaci dnešní myšlenky si s otevřenýma očima řekněte: 

"Nevidím neutrální věci, protože nemám neutrální myšlenky." 

Pak se rozhlédněte kolem sebe a na každé věci, která vás zaujme, 

spočinete pohledem tak dlouho, abyste mohli říci: 

"Nevidím neutrální  , protože mé myšlenky 

o   nejsou neutrální." 

Můžete například říci: 

"Nevidím neutrální zeď, protože mé myšlenky o 

zdech nejsou neutrální." 

"Nevidím neutrální tělo, protože mé myšlenky o 

tělech nejsou neutrální." 

Jako obvykle je důležité nerozlišovat mezi tím, co považujete 

za živé nebo neživé, příjemné nebo nepříjemné. Bez ohledu na to, 

čemu věříte, nevidíte nic, co je skutečně živé a skutečně radostné. Je 

to proto, že si zatím nejste vědomi žádných myšlenek, které by 

byly pravdivé, a tudíž skutečně radostné. 

Doporučují se tři nebo čtyři konkrétní cvičební období, přičemž 

pro dosažení maximálního přínosu nejsou nutná méně než tři, a to i v 

případě, že se setkáte s odporem. Pokud však ano, může být délka 

cvičební doby zkrácena na méně než minutu, která se jinak 

doporučuje. 
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"Nejsem sám, kdo pociťuje účinky svého vidění." 

Dnešní myšlenka je dalším krokem k poznání, že myšlenky, které 

vyvolávají to, co vidíte, nejsou nikdy neutrální nebo nedůležité. 

Zdůrazňuje také myšlenku, že mysli jsou spojené, na což bude 

později kladen stále větší důraz. 

Dnešní myšlenka se netýká ani tak toho, co vidíte, jako spíše 

toho, jak to vidíte. Proto dnešní cvičení zdůrazní tento aspekt 

vašeho vnímání. Tři nebo čtyři cvičení, která jsou doporučena, by 

měla být prováděna následujícím způsobem: 

Náhodně vyberte předměty pro aplikaci myšlenky a podívejte 

se na každý z nich dostatečně dlouho, abyste mohli říci: 

"Nejsem sám, kdo zažívá důsledky toho, jak vidím ." 

Zakončete cvičení zopakováním obecnějšího tvrzení: 

"Nejsem sám, kdo pociťuje účinky svého vidění." 

Stačí minuta nebo dokonce méně. 
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le  s o v á n í 1 9 
 

"Nejsem sám, kdo zažívá účinky svých myšlenek." 

Myšlenkou pro dnešní den je zřejmě důvod, proč vaše vidění 

neovlivňuje jen vás. Všimněte si, že někdy myšlenky související s 

myšlením předcházejí myšlenkám souvisejícím s vnímáním, 

zatímco jindy je pořadí obrácené. Důvodem je to, že na pořadí 

vlastně nezáleží. myšlení a jeho důsledky jsou ve skutečnosti 

současné, neboť příčina a důsledek nejsou nikdy odděleny. 

Dnes znovu zdůrazňujeme, že mysli jsou spojeny. Tato 

myšlenka je zpočátku málokdy vítaná, protože se zdá, že s sebou 

nese obrovský pocit zodpovědnosti, a může být dokonce 

považována za "narušení soukromí".Je však skutečností, že 

neexistují žádné soukromé myšlenky. Přes počáteční odpor k této 

myšlence však pochopíte, že musí být pravdivá, pokud je spása 

vůbec možná. A spása musí být možná, protože je to vůle Boží. 

Přibližně minutu zkoumání mysli, kterou dnešní cvičení 

vyžaduje, je třeba provádět se zavřenýma očima. Nejprve je třeba 

zopakovat myšlenku a poté v mysli pečlivě vyhledat myšlenky, 

které v té chvíli obsahuje. Když se nad každou z nich zamyslíte, 

pojmenujte ji z hlediska ústřední osoby nebo tématu, které 

obsahuje, a při tom ji v mysli podržte a řekněte: 

"Nejsem sám, kdo pociťuje účinky této myšlenky o ." 

Požadavek na co největší nevybíravost při výběru předmětů 

pro cvičné období by vám měl být již dobře známý a nebudeme jej 

již každý den opakovat, i když jej občas jako připomínku uvedeme. 

Nezapomínejte však, že náhodný výběr předmětů pro všechna cvičná 

období zůstává po celou dobu nezbytný. Nedostatek řádu v této 

souvislosti vám nakonec dodá smysluplnost rozpoznání nedostatku 

řádu v zázracích. 

Kromě aplikace dnešní myšlenky "podle potřeby" je třeba 

alespoň tři cvičení, v případě potřeby zkrátit dobu, po kterou se 

cvičení provádí. Nepokoušejte se o více než čtyři. 
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"Jsem odhodlaný to vidět." 

Dosud jsme se k našim cvičným obdobím stavěli zcela neformálně, 

prakticky jsme se nesnažili řídit čas na jejich konání, vyžadovali 

jsme minimální úsilí, a dokonce jsme ani nežádali o aktivní 

spolupráci a zájem. Tento nenucený přístup byl záměrný a velmi 

pečlivě naplánovaný. neztráceli jsme ze zřetele zásadní význam 

zvratu vašeho myšlení. závisí na něm spása světa. vy však 

neuvidíte, budete-li se považovat za nucené a budete-li podléhat 

odporu a opozici. 

Toto je náš první pokus o zavedení struktury. Nevykládejte si 

to špatně jako snahu vyvíjet sílu nebo nátlak. Chcete spásu. Chcete 

být šťastní. Chcete mír. Nyní je nemáte, protože vaše mysl je zcela 

neukázněná a nedokážete rozlišovat mezi radostí a smutkem, 

potěšením a bolestí, láskou a strachem. Nyní se učíte, jak je od 

sebe odlišit. A vskutku velká bude vaše odměna. 

Jediné, co vize vyžaduje, je vaše rozhodnutí vidět.To, co 

chcete, je vaše. Nepleťte si malé úsilí, které se po vás žádá, se 

znamením, že náš cíl nemá velkou cenu. Může být spása světa 

bezvýznamným cílem? A může být svět spasen, pokud jím nejste 

vy? Bůh má jednoho Syna a ten je vzkříšení a život. Jeho vůle se 

plní, protože je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ve vašem 

odhodlání vidět je vám dána vize. 

Dnešní cvičení spočívá v tom, že si během dne připomínáte, 

že chcete vidět. Dnešní myšlenka také mlčky předpokládá poznání, 

že nyní nevidíte. Proto při opakování myšlenky prohlašujete, že 

jste odhodláni změnit svůj současný stav na lepší, a to takový, 

který opravdu chcete. 

Dnešní myšlenku dnes opakujte pomalu a pozitivně alespoň 

dvakrát za hodinu a snažte se tak činit každou půlhodinu. Netrapte 

se, pokud na to zapomenete, ale opravdu se snažte si vzpomenout. 

Dodatečné opakování použijte na jakoukoli situaci, osobu nebo 

událost, která vás rozčiluje. Můžete se na ně dívat jinak a také se 

na ně budete dívat. Co si přejete, to uvidíte. Takový je skutečný 

zákon příčiny a následku, jak funguje ve světě. 
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le  s s na 21  
 

"Jsem rozhodnutý vidět věci jinak." 

Dnešní myšlenka je samozřejmě pokračováním a rozšířením té 

předchozí. Tentokrát je však kromě aplikace této myšlenky na 

konkrétní situace, které nastanou, zapotřebí i konkrétní období 

hledání mysli. Doporučujeme pět cvičebních období, přičemž na 

každé z nich si vyhraďte celou minutu. 

Ve cvičebních obdobích začněte tím, že si budete opakovat 

myšlenku. Poté zavřete oči a pečlivě v mysli vyhledejte minulé, 

současné nebo očekávané situace, které ve vás vyvolávají hněv. 

Hněv může mít podobu jakékoliv reakce od mírného podráždění až 

po vztek. na míře prožívané emoce nezáleží. budete si stále více 

uvědomovat, že lehký záchvěv podráždění není nic jiného než 

závoj, který se stahuje přes intenzivní vztek. 

Snažte se proto, aby vám během cvičení neunikaly "malé" 

myšlenky hněvu. Pamatujte, že ve skutečnosti nepoznáte, co ve vás 

vzbuzuje hněv, a nic z toho, co si v této souvislosti myslíte, nic 

neznamená. pravděpodobně budete v pokušení zabývat se 

některými situacemi více než jinými, a to z mylného důvodu, že 

jsou "zřejmější". není tomu tak. Je to pouze příklad přesvědčení, že 

některé formy útoku jsou oprávněnější než jiné. 

Až budete v mysli hledat všechny formy, v nichž se útočné 

myšlenky objevují, každou z nich si zapamatujte a řekněte si: 

"Jsem odhodlaný vidět   [jméno osoby] jinak." 

"Jsem odhodlaný vidět   [upřesněte situaci] jinak." 

Snažte se být co nejkonkrétnější.Můžete například zaměřit svůj 

hněv na určitou vlastnost konkrétní osoby a věřit, že se hněv 

omezuje pouze na tento aspekt. Pokud vaše vnímání dané osoby 

trpí touto formou zkreslení, řekněte: 

"Jsem odhodlán vidět [uveďte vlastnost] v 

[jméno osoby] jinak." 
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"To, co vidím, je forma pomsty." 

Dnešní myšlenka přesně vystihuje způsob, jakým musí vidět svět 

každý, kdo má v mysli útočné myšlenky. Poté, co do světa promítne 

svůj hněv, vidí, že se na něj chystá pomsta. Svůj vlastní útok tak 

vnímá jako sebeobranu. to se stává stále více začarovaným kruhem, 

dokud není ochoten změnit způsob svého vidění. Jinak ho budou 

myšlenky na útok a protiútok zaměstnávat a lidé celý jeho svět. 

jaký klid je mu pak možný? Právě z této divoké fantazie chcete 

uniknout. Není to radostná zpráva, když slyšíte, že není skutečná? 

Není to radostné zjištění, že můžete uniknout? Stvořil jsi to, co bys 

chtěl zničit; všechno, co nenávidíš a co bys chtěl napadnout a zabít. 

Všeho, čeho se bojíte 

neexistuje. 

Podívejte se dnes alespoň pětkrát na svět kolem sebe, pokaždé 

alespoň na minutu. Zatímco pomalu přecházíte očima z jednoho 

předmětu na druhý, z jednoho těla na druhé, říkejte si: 

"Vidím jen to, co se kazí." 

"Nevidím nic, co by vydrželo." 

"To, co vidím, není 

skutečné." 

"To, co vidím, je forma pomsty." 

Na konci každého cvičení si položte otázku: 

"Je tohle svět, který opravdu chci vidět?" 

Odpověď je jistě zřejmá. 
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le  s s o n2 3 

"Před světem, který vidím, mohu uniknout tím, že se vzdám útočných 

myšlenek." 

Myšlenka pro dnešní den obsahuje jedinou cestu ze strachu, která 

bude úspěšná. Nic jiného nefunguje, všechno ostatní je nesmyslné. 

Ale tato cesta nemůže selhat. Každá vaše myšlenka tvoří určitý 

výsek světa, který vidíte. Právě s vašimi myšlenkami tedy musíme 

pracovat, má-li se vaše vnímání světa změnit. 

Pokud jsou příčinou světa, který vidíte, útočné myšlenky, 

musíte se naučit, že právě tyto myšlenky nechcete. Nemá smysl na 

svět naříkat, nemá smysl snažit se svět změnit. Není schopen 

změny, protože je pouhým důsledkem. Má však smysl měnit své 

myšlenky o světě. Zde měníte příčinu. Následky se změní 

automaticky. 

Svět, který vidíte, je světem pomsty a vše v něm je symbolem 

pomsty. Každé vaše vnímání "vnější reality" je obrazovým 

znázorněním vašich vlastních útočných myšlenek. Lze se dobře 

ptát, zda to lze nazvat viděním. Není pro takový proces 

vhodnějším slovem fantazie a pro výsledek halucinace? 

Vidíš svět, který jsi stvořil, ale nevidíš sebe jako tvůrce 

obrazu.Nemůžeš být zachráněn před světem, ale můžeš uniknout jeho 

příčině.To je to, co znamená spása, protože kde je svět, který vidíš, 

když jeho příčina zmizela? Vize již obsahuje náhradu za vše, co si 

myslíš, že vidíš nyní. Láska může vaše představy rozzářit a 

proměnit je tak, že je budete milovat, i když byly stvořeny z 

nenávisti. Neboť je nebudete vytvářet sami. 

Dnešní myšlenka vás seznámí s myšlenkou, že nejste 

uvězněni ve světě, který vidíte, protože jeho příčinu lze 

změnit.Tato změna vyžaduje, abyste nejprve příčinu identifikovali 

a poté ji pustili, aby mohla být nahrazena.První dva kroky tohoto 

procesu vyžadují vaši spolupráci. Závěrečný krok však nikoliv. 

vaše představy již byly nahrazeny. Provedením prvních dvou 

kroků zjistíte, že tomu tak je. 

Kromě toho, že ji budete používat v průběhu dne podle 

potřeby, je pro uplatnění dnešní myšlenky zapotřebí pět cvičení. 

Jak se díváte 
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o sobě, pomalu si tuto myšlenku opakujte a pak zavřete oči a 

věnujte asi minutu tomu, abyste v mysli vyhledali co nejvíce 

útočných myšlenek, které vás napadnou. Při každé z nich si 

řekněte: 

"Mohu uniknout ze světa tím, že se 

vzdám útočných myšlenek na ." 

Každou útočnou myšlenku si při vyslovování zapamatujte, pak ji 

vyřaďte a přejděte k další. 

Při nácviku nezapomeňte zahrnout jak myšlenky na útok, tak 

na to, že budete napadeni. Jejich účinky jsou naprosto stejné, 

protože jsou naprosto stejné. zatím si to neuvědomujete a v tuto 

chvíli se po vás chce, abyste s nimi v dnešních cvičných obdobích 

zacházeli pouze jako se stejnými. Jsme stále ve fázi identifikace 

příčiny světa, který vidíte. Až si konečně uvědomíte, že myšlenky 

na útok a na to, že jste napadeni, se neliší, budete připraveni nechat 

příčinu být. 
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le  s s o  n 24  
 

"Nevnímám své vlastní zájmy." 

V žádné situaci, která nastane, si neuvědomujete výsledek, který 

by vás učinil šťastným.Nemáte tedy žádné vodítko pro vhodné 

jednání a nemáte možnost posoudit výsledky. To, co děláte, je 

dáno vaším vnímáním situace, a toto vnímání je špatné. Je tedy 

nevyhnutelné, že nebudete sloužit svým nejlepším zájmům. ty jsou 

však vaším jediným cílem v každé správně vnímané situaci. V 

opačném případě nepoznáte, jaké jsou. 

Kdybyste si uvědomili, že nevnímáte své nejlepší zájmy, 

mohli byste se dozvědět, jaké jsou. Ale v přítomnosti svého 

přesvědčení, že víte, co jsou, se učit nemůžete. Dnešní myšlenka je 

krokem k otevření vaší mysli, aby učení mohlo začít. 

Dnešní cvičení vyžadují mnohem větší poctivost, než jste 

zvyklí používat. Několik předmětů, poctivě a pečlivě probraných v 

každém z pěti cvičebních období, která byste dnes měli absolvovat, 

bude užitečnější než zběžnější zkoumání velkého množství. Na 

každé z období zkoumání mysli, které cvičení zahrnuje, 

doporučujeme dvě minuty. 

Cvičení začněte opakováním dnešní myšlenky a poté se 

zavřenýma očima hledejte v mysli nevyřešené situace, které vás 

právě trápí. Důraz by měl být kladen na odhalení požadovaného 

výsledku. rychle si uvědomíte, že v rámci požadovaného výsledku 

máte na mysli řadu cílů; a také to, že tyto cíle jsou na různých 

úrovních a často si odporují. 

Pojmenujte každou situaci, která vás potká, a pečlivě 

vyjmenujte co nejvíce cílů, které byste chtěli, aby byly při jejím 

řešení splněny.Podoba každé žádosti by měla být zhruba následující: 

"V situaci, která se týká , bych chtěl, aby 

se stalo, a aby se stalo," 

a tak dále. Snažte se zahrnout co nejvíce různých druhů výsledků, 

které vás mohou upřímně napadnout, i když se vám některé z nich 

nezdají být přímo spojené s danou situací, nebo s ní dokonce vůbec 

nesouvisejí. 
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Pokud tato cvičení provádíte správně, rychle poznáte, že na situaci 

kladete velké množství požadavků, které s ní nemají nic 

společného.Poznáte také, že mnohé z vašich cílů jsou protichůdné, 

že nemáte na mysli jednotný výsledek a že v souvislosti s 

některými svými cíli musíte zažít zklamání, ať už situace dopadne 

jakkoli. 

Poté, co si pro každou nevyřešenou situaci, která vás napadne, 

sepíšete seznam co nejvíce očekávaných cílů, řekněte si: 

"V této situaci nevnímám své vlastní zájmy," 

a přejít k dalšímu. 
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le  s o v á n í 2 5 
 

"Nevím, k čemu co je." 

Účel je smysl. Dnešní myšlenka vysvětluje, proč nic, co vidíte, nic 

neznamená. Nevíte, k čemu to je. Proto to pro vás nemá smysl. 

Všechno je pro vaše vlastní zájmy. to je to, k čemu to je, to je ten 

účel, to je to, co to znamená. Právě v poznání tohoto se vaše cíle 

sjednotí. Právě v tomto poznání dostává to, co vidíte, smysl. 

Svět a vše v něm vnímáte jako smysluplné z hlediska cílů ega. 

Tyto cíle nemají nic společného s vašimi vlastními zájmy, protože 

ego nejste vy. Toto falešné ztotožnění způsobuje, že nejste schopni 

pochopit, k čemu cokoli slouží. V důsledku toho jste odsouzeni k 

nesprávnému používání. když tomu uvěříte, budete se snažit cíle, 

které jste světu přisoudili, odvolat, místo abyste se je snažili 

posílit. 

Jiným způsobem, jak popsat cíle, které nyní vnímáte jako 

hodnotné, je říci, že se všechny týkají "osobních" zájmů. Protože 

nemáte žádné osobní zájmy, vaše cíle se ve skutečnosti netýkají 

ničeho. Tím, že si jich ceníte, tedy nemáte žádné cíle. A tím pádem 

nevíte, k čemu je cokoli dobré. 

Dříve než si z dnešních cvičení uděláte obrázek, je třeba se 

zamyslet ještě nad jednou věcí. Na těch nejpovrchnějších úrovních 

sice rozpoznáte účel, ale na těchto úrovních mu nelze porozumět. 

Například chápete, že telefon slouží k tomu, abyste mohli hovořit s 

někým, kdo není fyzicky ve vaší bezprostřední blízkosti. Nechápete 

však, proč se s ním chcete spojit. a právě to způsobuje, že váš 

kontakt s ním má či nemá smysl. 

Pro vaše učení je zásadní, abyste byli ochotni vzdát se cílů, 

které jste si pro všechno stanovili. Jediným způsobem, jak toho 

dosáhnout, je uznání, že jsou bezvýznamné, a nikoli "dobré" nebo 

"špatné". dnešní myšlenka je krokem tímto směrem. 

Je třeba absolvovat šest dvouminutových cvičení. Každé 

cvičení by mělo začít pomalým opakováním dnešní myšlenky, po 

kterém se rozhlédnete kolem sebe a necháte svůj pohled spočinout 

na čemkoli, co vás zaujme, ať už je to blízko nebo daleko, 

"důležité" nebo "nedůležité". 
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"nedůležité", "lidské" nebo "nelidské". S pohledem upřeným na 

každý takto vybraný předmět řekněte například: 

"Nevím, k čemu to křeslo slouží." 

"Nevím, k čemu je tato tužka." "Nevím, 

k čemu je tato ruka." 

Říkejte to pomalu, aniž byste pohnuli očima, dokud nedokončíte 

výrok. Pak přejděte k dalšímu tématu a použijte dnešní myšlenku 

jako dříve. 
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le  s o n2 6 
 

"Moje útočné myšlenky útočí na mou nezranitelnost." 

Je jistě zřejmé, že pokud můžete být napadeni, nejste nezranitelní. 

Útok vnímáte jako skutečnou hrozbu. Je to proto, že věříte, že 

skutečně můžete zaútočit. A co by mělo účinky skrze vás, musí mít 

účinky i na vás. Právě tento zákon vás nakonec zachrání. Nyní ho 

však zneužíváte, proto se musíte naučit, jak ho využít ve svůj 

prospěch, a ne proti němu. 

Protože se do vás budou promítat útočné myšlenky, budete se 

bát útoku. A pokud se útoku bojíte, musíte věřit, že nejste 

nezranitelní. Útočné myšlenky vás tedy činí zranitelnými ve vaší 

vlastní mysli, kde se útočné myšlenky nacházejí. Útočné myšlenky 

a nezranitelnost nelze přijímat společně. Vzájemně si odporují. 

Myšlenka na dnešek zavádí myšlenku, že vždy útočíte sami na 

sebe. Jestliže útočné myšlenky musí zahrnovat přesvědčení, že jste 

zranitelní, jejich účinkem je, že vás oslabují ve vašich vlastních 

očích. útočí tedy na vaše vnímání sebe sama. A protože jim věříte, 

nemůžete už věřit sami sobě. Falešný obraz sebe sama zaujal místo 

toho, co jste. 

Cvičení s dnešní myšlenkou vám pomůže pochopit, že 

zranitelnost nebo nezranitelnost je výsledkem vašich vlastních 

myšlenek. Nic kromě vašich myšlenek vás nemůže napadnout. Nic 

kromě vašich myšlenek vás nemůže přimět k tomu, abyste si 

mysleli, že jste zranitelní. A nic kromě vašich myšlenek vám 

nemůže dokázat, že tomu tak není. 

K uplatnění dnešní myšlenky je zapotřebí šest cvičebních 

hodin. Každé z nich by mělo trvat celé dvě minuty, i když v 

případě přílišného nepohodlí lze čas zkrátit na jednu minutu. Dále 

ji nezkracujte. 

Cvičení by mělo začít tím, že si zopakujete dnešní myšlenku, 

pak zavřete oči a projdete si nevyřešené situace, jejichž důsledky ve 

vás vyvolávají obavy.Obavy mohou mít podobu deprese, obav, 

hněvu, pocitu vnucování, strachu, předtuchy nebo zaujatosti. 

Jakýkoli dosud nevyřešený problém, který 
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má tendenci se vám během dne vracet v myšlenkách, je vhodným 

tématem. Během jednoho cvičebního období jich nebudete moci 

použít příliš mnoho, protože každému z nich byste měli věnovat 

delší čas než obvykle. Dnešní myšlenka by měla být aplikována 

následujícím způsobem: 

Nejprve pojmenujte situaci: 

"Mám obavy z  ." 

Pak si projděte všechny možné důsledky, které vás v této 

souvislosti napadly a které ve vás vyvolaly obavy, a o každém z 

nich konkrétně řekněte: 

"Obávám se.   se stane." 

Pokud cvičení provádíte správně, měli byste mít pro každou 

použitou situaci k dispozici pět nebo šest možností trápení a dost 

možná i více. Je mnohem užitečnější důkladně projít několik situací 

než se dotýkat většího počtu. 

Jak bude seznam předpokládaných výsledků jednotlivých 

situací pokračovat, pravděpodobně vám některé z nich, zejména ty, 

které vás napadnou ke konci, budou připadat méně přijatelné. 

Snažte se však ke všem přistupovat stejně, jak jen to půjde. 

Poté, co jste pojmenovali každý výsledek, kterého se obáváte, 

řekněte si: 

"Tato myšlenka je útokem na mě samotného." 

Každé cvičení zakončete tím, že si ještě jednou zopakujete dnešní 

myšlenku. 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

42 

 

 

 

le  s s o  n 27  
 

"Především chci vidět." 

Dnešní myšlenka vyjadřuje něco silnějšího než pouhé odhodlání. 

Dává vizi prioritu mezi vašimi přáními. Možná váháte, zda tuto 

myšlenku použít, protože si nejste jisti, zda ji myslíte skutečně 

vážně. Na tom však nezáleží. Účelem dnešního cvičení je přiblížit 

dobu, kdy se myšlenka stane zcela skutečnou, o něco blíže. 

Může existovat velké pokušení domnívat se, že se od vás žádá 

nějaká oběť, když říkáte, že chcete vidět především. Pokud vás 

zneklidní, že s tím není spojena žádná výhrada, dodejte: 

"Vize nikoho nic nestojí." 

Pokud strach ze ztráty přetrvává, přidejte další: 

"Může jen žehnat." 

Dnešní myšlenka vyžaduje mnoho opakování, aby přinesla 

maximální užitek. Měla by se používat alespoň každou půlhodinu, 

a pokud možno častěji. Můžete to zkusit každých patnáct nebo 

dvacet minut. Doporučujeme, abyste si po probuzení nebo krátce 

po něm stanovili určitý časový interval pro použití myšlenky a 

snažili se ho dodržovat po celý den. Nebude to obtížné, i když jste 

v té době zabraný do hovoru nebo jinak zaneprázdněný. stále si 

můžete opakovat jednu krátkou větu, aniž byste rušili cokoli, co se 

děje. 

Otázkou je, jak často si na to vzpomenete. Jak moc chcete, 

aby dnešní myšlenka byla pravdivá? Odpovězte si na jednu z 

těchto otázek a máte zodpovězenu i druhou. Pravděpodobně vám 

bude chybět několik aplikací, a to možná docela dost. Nenechte se 

tím vyvést z míry, ale snažte se od té doby dodržovat svůj plán. 

Pokud jen jednou během dne pocítíte, že jste byli při opakování 

dnešní myšlenky naprosto upřímní, můžete si být jisti, že jste si 

ušetřili mnohaleté úsilí. 



ČÁST I 

43 

 

 

 
 

le  s s o  n 28  

"Především chci vidět věci jinak." 

Dnes skutečně konkrétně aplikujeme myšlenku včerejšího dne. V 

těchto cvičných obdobích budete přijímat řadu konkrétních 

závazků.Otázka, zda je v budoucnu dodržíte, nás zde nezajímá. 

Pokud jste ochotni je učinit alespoň nyní, nastoupili jste cestu k 

jejich dodržování. A to jsme stále na začátku. 

Možná si říkáte, proč je důležité říci například: "Především chci, 

aby tento stůl vypadal jinak." Samo o sobě to není vůbec 

důležité.Ale co je samo o sobě důležité? A co znamená "samo o sobě 

"? Vidíte na sobě spoustu oddělených věcí, což ve skutečnosti 

znamená, že vůbec nevidíte. Buď vidíte, nebo nevidíte. Když jste 

viděli jednu věc jinak, uvidíte jinak všechny věci. světlo, které 

uvidíte v kterékoli z nich, je stejné světlo, které uvidíte ve všech. 

Když řeknete: "Především chci vidět tento stůl jinak," 

zavazujete se, že se vzdáte svých předsudků o stole a otevřete svou 

mysl tomu, co je to stůl a k čemu slouží. Nedefinujete jej v 

minulých pojmech. Ptáte se, co je, místo abyste mu říkali, co je. 

nesvazujete jeho význam svými drobnými zkušenostmi se stoly, 

ani neomezujete jeho účel na své drobné osobní myšlenky. 

Nebudete zpochybňovat to, co jsme již definovali. A účelem 

těchto cvičení je klást otázky a přijímat odpovědi. Tím, že řeknete: 

"Především chci vidět tento stůl jinak," se zavazujete, že budete 

vidět. Nejedná se o výlučný závazek. Je to závazek, který se 

vztahuje na stůl stejně jako na cokoli jiného, ani více, ani méně. 

Ve skutečnosti byste mohli získat vizi právě od tohoto stolu, 

kdybyste od něj dokázali odtrhnout všechny své vlastní myšlenky 

a dívat se na něj s naprosto otevřenou myslí. Má vám co ukázat; 

něco krásného a čistého a nekonečně cenného, plného štěstí a 

naděje. Pod všemi vašimi představami o něm se skrývá jeho 

skutečný účel, účel, který sdílí s celým vesmírem. 

Při použití tabulky jako předmětu pro uplatnění myšlenky pro 
dnešní den můžete 
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Proto skutečně žádáte, abyste viděli účel vesmíru.Stejnou žádost 

budete mít o každý předmět, který používáte v období praxe.A 

zavazujete se, že každý z nich vám odhalí svůj účel, místo abyste 

na něj kladli svůj vlastní úsudek. 

Dnes budeme mít šest dvouminutových cvičení, během nichž 

nejprve vyslovíme myšlenku na daný den a poté ji aplikujeme na 

cokoli, co vidíte při pohledu kolem sebe. Předměty by měly být 

vybírány nejen náhodně, ale každému z nich by měla být věnována 

stejná upřímnost, když je na něj aplikována dnešní myšlenka, ve 

snaze uznat, že všechny mají stejnou hodnotu, pokud jde o jejich 

přínos k vašemu vidění. 

Jako obvykle by aplikace měly obsahovat název předmětu, na 

který se vám náhodou rozsvítí oči, a vy byste na něm měli 

spočinout, zatímco říkáte: 

"Především chci, aby se to  ." 

Každou žádost je třeba podávat pomalu a co nejpromyšleněji.Není 

kam spěchat. 
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le  s s o  n 29  
 

"Bůh je ve všem, co vidím." 

Myšlenka na dnešek vysvětluje, proč můžete v čemkoli vidět 

veškerý smysl. Vysvětluje, proč nic není oddělené, samo o sobě 

nebo v sobě. A vysvětluje, proč nic, co vidíte, nic neznamená. 

Vlastně vysvětluje každou myšlenku, kterou jsme dosud použili, a 

také všechny následující. Dnešní myšlenka je celým základem 

vidění. 

Tuto myšlenku budete v tuto chvíli pravděpodobně chápat jen 

velmi obtížně. Možná vám bude připadat hloupá, neuctivá, 

nesmyslná, směšná a dokonce i odporná. Bůh jistě není například ve 

stole, jak ho vidíte vy, přesto jsme včera zdůraznili, že stůl sdílí účel 

vesmíru. A to, co sdílí účel vesmíru, sdílí i účel svého Stvořitele. 

Zkuste se tedy dnes naučit dívat se na všechny věci s láskou, 

uznáním a otevřeností.Teď je nevidíte. Chtěli byste vědět, co v 

nich je? Nic není takové, jak se vám jeví. Její svatý účel stojí mimo 

tvůj malý dosah. až ti zrak ukáže svatost, která osvětluje svět, 

pochopíš dnešní myšlenku dokonale. a nebudeš chápat, jak ti to 

kdy mohlo připadat těžké. 

Našich dnešních šest dvouminutových tréninků by mělo 

probíhat podle již známého schématu: Začněte tím, že si myšlenku 

zopakujete sami pro sebe, a pak ji aplikujte na náhodně vybrané 

předměty kolem sebe a každý z nich konkrétně pojmenujte. Snažte 

se vyhnout tendenci k samovolnému výběru, který může být v 

souvislosti s dnešní myšlenkou obzvláště lákavý kvůli její zcela 

cizí povaze. Nezapomeňte, že jakýkoli řád, který zavedete, je 

stejně cizí realitě. 

Váš seznam témat by proto měl být co nejméně samovolný. 

Vhodný seznam může například obsahovat: 

"Bůh je v tomto věšáku." "Bůh 

je v tomto časopise." "Bůh 

je v tomto prstu." "Bůh je v 

této lampě." "Bůh je v 

tomto těle." "Bůh je v 

těchto dveřích." 
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"Bůh je v tom odpadkovém koši." 

Kromě určených cvičebních hodin si alespoň jednou za 

hodinu zopakujte dnešní myšlenku a pomalu se rozhlížejte kolem 

sebe, zatímco si slova beze spěchu říkáte. Alespoň jednou nebo 

dvakrát byste při tom měli zažít pocit odpočinku. 
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le  s s na 30  

"Bůh je ve všem, co vidím, protože Bůh je v mé mysli." 

Myšlenka na dnešek je odrazovým můstkem pro vizi. Z této 

myšlenky se před vámi otevře svět a vy se na něj podíváte a 

uvidíte v něm to, co jste nikdy předtím neviděli. Ani to, co jste 

viděli dříve, pro vás nebude ani slabě viditelné. 

Dnes se snažíme využít nový druh projekce. Nesnažíme se 

zbavit toho, co se nám nelíbí, tím, že to uvidíme zvenčí. Místo 

toho se snažíme vidět ve světě to, co je v naší mysli a co tam 

chceme rozpoznat. snažíme se tedy spojit s tím, co vidíme, místo 

abychom to drželi mimo sebe. To je základní rozdíl mezi viděním 

a způsobem vidění. 

Dnešní myšlenka by se měla uplatňovat co nejčastěji během 

dne. Kdykoli budete mít chvilku, pomalu si ji opakujte, rozhlížejte 

se kolem sebe a snažte se uvědomit si, že se tato myšlenka 

vztahuje na všechno, co nyní vidíte nebo co byste mohli vidět, 

kdyby to bylo v dosahu vašeho zraku. 

Skutečné vidění se neomezuje na pojmy jako "blízko" a 

"daleko". Abyste si na tuto myšlenku mohli začít zvykat, zkuste při 

aplikaci dnešní myšlenky myslet na věci, které jsou mimo váš 

současný dosah, i na ty, které skutečně vidíte. Skutečné vidění je 

nejen neomezené prostorem a vzdáleností, ale není vůbec závislé na 

očích těla, jeho jediným zdrojem je mysl. 

Abyste si na tuto myšlenku také lépe zvykli, věnujte několik 

cvičení aplikaci dnešní myšlenky se zavřenýma očima, používejte 

jakékoliv předměty, které vás napadnou, a dívejte se spíše dovnitř 

než ven.Dnešní myšlenka platí stejně pro obě oblasti. 
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le  s o v á n í 3 1 
 

"Nejsem obětí světa, který vidím." 

Dnešní myšlenka je úvodem k vašemu prohlášení o propuštění. 

Opět platí, že myšlenka by se měla vztahovat jak na svět, který 

vidíte vně, tak na svět, který vidíte uvnitř. Při uplatňování 

myšlenky budeme používat formu praxe, kterou budeme používat 

stále častěji, s naznačenými změnami. Obecně lze říci, že forma 

zahrnuje dva aspekty, z nichž jeden spočívá v trvalejším 

uplatňování myšlenky a druhý v častém uplatňování myšlenky v 

průběhu dne. 

Pro dnešní den jsou zapotřebí dvě delší cvičení s myšlenkou, 

jedno ráno a jedno večer.Doporučuje se tři až pět minut pro každé 

z nich. Během této doby se pomalu rozhlížejte kolem sebe a přitom 

si dvakrát nebo třikrát zopakujte myšlenku. poté zavřete oči a 

stejnou myšlenku aplikujte na svůj vnitřní svět. Uniknete z obou 

společně, neboť vnitřní je příčinou vnějšího. 

Při zkoumání svého vnitřního světa nechte myšlenky, které 

vám přijdou na mysl, aby se na chvíli zamyslely a pak je nahradily 

další. Snažte se mezi nimi nevytvářet žádnou hierarchii. Pozorujte 

je, jak přicházejí a odcházejí, pokud možno nezaujatě. Nezabývejte 

se žádnou konkrétní myšlenkou, ale snažte se nechat proud 

myšlenek plynout rovnoměrně a klidně, aniž byste do něj nějak 

zvlášť investovali.Zatímco sedíte a tiše pozorujete své myšlenky, 

opakujte si dnešní myšlenku tak často, jak vám to vyhovuje, ale 

beze spěchu. 

Kromě toho si během dne co nejčastěji opakujte myšlenku na 

dnešní den. Připomínejte si, že ve jménu své vlastní svobody 

vyhlašujete nezávislost. A ve vaší svobodě spočívá svoboda světa. 

Dnešní myšlenka je také obzvláště užitečná jako odpověď na 

jakoukoli formu pokušení. Je to prohlášení, že mu nepodlehnete a 

nevydáte se do otroctví. 
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le  s s na 32  

"Vymyslel jsem si svět, který vidím." 

Dnes pokračujeme v rozvíjení tématu příčiny a následku. Nejste 

obětí světa, který vidíte, protože jste si ho vymysleli. Můžete se ho 

vzdát stejně snadno, jako jste si ho vymysleli. uvidíte ho, nebo 

neuvidíte, jak budete chtít. Dokud ho budete chtít, uvidíte ho; až 

ho už chtít nebudete, nebude tu pro vás k vidění. 

Dnešní myšlenka se stejně jako předchozí týká vašeho 

vnitřního a vnějšího světa, které jsou vlastně stejné. Protože je však 

vnímáte jako odlišné, budou dnešní cvičební období opět zahrnovat 

dvě fáze, z nichž jedna se bude týkat světa, který vidíte vně sebe, a 

druhá světa, který vidíte ve své mysli. V dnešních cvičeních se 

snažte zavést myšlenku, že obojí je ve vaší vlastní představivosti. 

Opět začneme cvičení ráno a večer tím, že si dvakrát nebo 

třikrát zopakujeme dnešní myšlenku a přitom se rozhlédneme po 

světě, který vidíme jako vnější. Pak zavřete oči a rozhlédněte se po 

svém vnitřním světě. snažte se k oběma přistupovat co 

nejrovnoměrněji. Opakujte si myšlenku pro dnešní den beze 

spěchu tak často, jak budete chtít, a sledujte přitom obrazy, které 

vaše představivost předkládá vašemu vědomí. 

Pro dvě delší cvičební období se doporučuje doba od tří do 

pěti minut, přičemž nejméně tři minuty jsou povinné. Pokud vám 

cvičení připadá odpočinkové, můžete jich využít i více než pět. 

Abyste si to usnadnili, vyberte si dobu, kdy očekáváte málo 

rušivých vlivů a kdy se sami cítíte přiměřeně připraveni. 

V těchto cvičeních je třeba pokračovat i během dne, a to co 

nejčastěji. Kratší aplikace spočívají v pomalém opakování 

myšlenky při zkoumání vnitřního nebo vnějšího světa. Nezáleží na 

tom, co si vyberete. 

Myšlenku pro dnešní den byste měli okamžitě použít i v 

jakékoli situaci, která vás může trápit. Použijte tuto myšlenku tak, 

že si řeknete: 

"Tuto situaci jsem si vymyslel tak, jak ji vidím já." 
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le  s o v á n í 3 3 

"Na svět se dá dívat i jinak." 

Dnešní myšlenka je pokusem uvědomit si, že můžete změnit své 

vnímání světa jak v jeho vnějším, tak vnitřním aspektu.Ranní a 

večerní aplikaci věnujte celých pět minut. 

V těchto cvičebních obdobích by se myšlenka měla opakovat 

tak často, jak uznáte za vhodné, i když je nutné ji aplikovat bez 

spěchu. Střídavě zkoumejte své vnější a vnitřní vnímání, ale bez 

náhlého pocitu posunu. Pouze se nenuceně rozhlédněte po světě, 

který vnímáte jako vnější, pak zavřete oči a se stejnou nenuceností 

zkoumejte své vnitřní myšlenky. Snažte se zůstat stejně 

nezúčastnění v obou případech a udržet si tento odstup, když 

budete tuto myšlenku opakovat po celý den. 

Kratší cvičení by měla být co nejčastější. Konkrétní aplikace 

dnešní myšlenky by měla být také provedena okamžitě, když nastane 

jakákoli situace, která vás svádí k rozrušení. Pro tyto aplikace 

řekněme: 

"Na věc se dá dívat i jinak." 

Nezapomeňte použít dnešní myšlenku, jakmile si uvědomíte, 

že jste v nouzi. Možná bude nutné se na chvíli v klidu posadit a 

myšlenku si několikrát zopakovat. Při této formě aplikace vám 

pravděpodobně pomůže zavření očí. 
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le  s s na 34  
 

"Místo toho bych viděl mír." 

Dnešní myšlenka začíná popisovat podmínky, které panují v jiném 

způsobu vidění. Klid mysli je jednoznačně vnitřní záležitostí. Musí 

začít u vašich vlastních myšlenek a pak se rozšířit směrem ven. 

Právě z vašeho klidu mysli vyplývá klidné vnímání světa. 

Pro dnešní cvičení jsou zapotřebí tři delší tréninky. Doporučuje 

se jedno ráno a jedno večer, přičemž další se může uskutečnit 

kdykoli mezi tím, kdy se to zdá být nejpříznivější pro připravenost. 

Všechna cvičení provádějte se zavřenýma očima. Aplikace dnešní 

myšlenky by se měly týkat vašeho vnitřního světa. 

Na každé z delších cvičení je potřeba asi pět minut hledání 

myšlenek. Vyhledávejte v mysli myšlenky na strach, úzkostné 

situace, "urážlivé" osobnosti nebo události nebo cokoli jiného, o 

čem chováte nelaskavé myšlenky. Všechny je nenuceně 

zaznamenejte, pomalu si opakujte myšlenku pro dnešní den, když 

sledujete, jak se vám v mysli vynořují, a každou z nich nechte 

odejít, aby ji nahradila další. 

Pokud začnete mít potíže s přemýšlením o konkrétních 

tématech, opakujte si myšlenku beze spěchu, aniž byste ji 

vztahovali na něco konkrétního. Ujistěte se však, že neděláte žádné 

konkrétní výjimky. 

Kratší aplikace mají být časté a mají se provádět vždy, když 

máte pocit, že je váš klid jakkoli ohrožen.Účelem je chránit se před 

pokušením po celý den. Pokud se ve vašem vědomí objeví 

konkrétní forma pokušení, cvičení by mělo mít tuto podobu: 

"Mohl bych v této situaci vidět mír místo toho, co v ní vidím teď." 

Pokud je váš duševní klid narušen obecnějšími nepříznivými 

emocemi, jako jsou deprese, úzkost nebo obavy, použijte tuto 

myšlenku v její původní podobě. Pokud zjistíte, že potřebujete více 

než jednu aplikaci dnešní myšlenky, která vám pomůže změnit 

vaši mysl v nějakém konkrétním kontextu, zkuste si vyhradit 

několik minut a věnujte je 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

52 

 

 

 

 

opakujte tuto myšlenku, dokud nepocítíte úlevu. Pomůže vám, 

když si to řeknete konkrétně: 

"Mohu nahradit své pocity deprese, úzkosti nebo obav [nebo své 

myšlenky týkající se této situace, osobnosti nebo události] klidem." 
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le  s o v á n í 3 5 

"Moje mysl je součástí Boží mysli. Jsem velmi svatý." 

Dnešní myšlenka nepopisuje to, jak se nyní vidíte. Popisuje však to, co 

vám vize ukáže. Pro každého, kdo si myslí, že je na tomto světě, je 

těžké tomu o sobě uvěřit. Důvod, proč si myslí, že je na tomto světě, 

však spočívá v tom, že tomu nevěří. Uvěříte, že jste součástí toho, 

kde si myslíte, že jste. 

Je to proto, že se obklopujete prostředím, které chcete. A chcete, 

aby chránilo obraz, který jste si o sobě vytvořili. obraz je jeho 

součástí. to, co vidíte, když věříte, že jste v něm, vidíte očima 

obrazu. Není to vidění. Obrazy nemohou vidět. 

Dnešní myšlenka představuje zcela jiný pohled na sebe sama. 

Tím, že určuje váš Zdroj, určuje vaši Identitu a popisuje vás 

takové, jací skutečně musíte být v pravdě.Pro dnešní myšlenku 

použijeme poněkud jiný druh aplikace, protože důraz je dnes kladen 

spíše na vnímajícího než na to, co vnímá. 

Během každé ze tří dnešních pětiminutových cvičení si 

nejprve zopakujte dnešní myšlenku a poté zavřete oči a hledejte v 

mysli různé druhy popisných výrazů, ve kterých se vidíte. Zahrňte 

všechny vlastnosti založené na egu, které si přisuzujete, ať už 

pozitivní nebo negativní, žádoucí nebo nežádoucí, velkolepé nebo 

pokleslé. Všechny jsou stejně neskutečné, protože se na sebe 

nedíváte očima svatosti. 

V dřívější části období hledání mysli budete pravděpodobně 

zdůrazňovat to, co považujete za negativnější aspekty svého 

vnímání sebe sama. Ke druhé části období cvičení vám však 

mohou přijít na mysl více sebemrskačské popisné výrazy. Snažte 

se uvědomit si, že na směru vašich představ o sobě nezáleží. Iluze 

nemají ve skutečnosti žádný směr, jsou pouze nepravdivé. 

Vhodný nevybraný seznam pro uplatnění této myšlenky pro 

dnešní dobu by mohl být následující: 

"Vnímám se jako vnucený." 

"Vnímám se jako 

deprimovaný." 
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"Vidím se jako neúspěšný." 

"Považuji se za ohroženého." 

"Vidím se jako bezmocný." 

"Vidím se jako vítěz." "Vidím 

se jako poražený." "Vidím se 

jako charitativní." "Vidím 

se jako ctnostný." 

O těchto pojmech byste neměli uvažovat abstraktně. Budou se 

vám vybavovat v souvislosti s různými situacemi, osobnostmi a 

událostmi, v nichž figurujete. Vyberte si jakoukoli konkrétní 

situaci, která vás napadne, určete popisný termín nebo termíny, 

které se podle vás vztahují k vašim reakcím na danou situaci, a 

použijte je při aplikaci dnešní myšlenky. Poté, co jste každý z nich 

pojmenovali, doplňte: 

"Ale moje mysl je součástí Boží mysli. Jsem velmi svatý." 

Během delších cvičení se pravděpodobně vyskytnou intervaly, 

kdy vás nic konkrétního nenapadne. Nenamáhejte se vymýšlet 

konkrétní věci, kterými byste interval vyplnili, ale pouze se 

uvolněte a pomalu opakujte dnešní myšlenku, dokud vás něco 

nenapadne. Ačkoli nic, co vás napadne, byste neměli ze cvičení 

vynechávat, nic byste neměli "vyhrabávat" námahou. Neměla by 

se používat ani síla, ani rozlišování. 

Co nejčastěji během dne si vyberte konkrétní vlastnost nebo 

vlastnosti, které si v danou chvíli přisuzujete, a aplikujte na ně 

myšlenku pro dnešní den, přičemž ke každé z nich přidejte 

myšlenku ve výše uvedené podobě. Pokud vás nic konkrétního 

nenapadne, pouze si myšlenku se zavřenýma očima opakujte. 
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le  s o v á n í 3 6 

"Moje svatost zahaluje vše, co vidím." 

Dnešní myšlenka rozšiřuje včerejší myšlenku od vnímajícího k 

vnímanému. Jste svatí, protože vaše mysl je součástí Boží mysli. A 

protože jsi svatý, musí být svatý i tvůj pohled. "Bezhříšný" znamená 

bez hříchu. nemůžeš být bez hříchu ani trochu. jsi bez hříchu nebo 

ne. Je-li vaše mysl součástí Boží mysli, musíte být bez hříchu, 

jinak by část Jeho mysli byla hříšná. Váš zrak souvisí s Jeho 

svatostí, nikoli s vaším egem, a tedy ani s vaším tělem. 

Pro dnešní den jsou vyžadovány čtyři tří až pětiminutové 

tréninkové hodiny. Snažte se je rozdělit poměrně rovnoměrně a 

kratší aplikace provádějte často, abyste chránili svou ochranu po 

celý den.Delší cvičební úseky by měly mít tuto podobu: 

Nejprve zavřete oči a několikrát si pomalu zopakujte dnešní 

myšlenku. Poté oči otevřete a pomalu se rozhlédněte kolem sebe, 

přičemž myšlenku aplikujte konkrétně na cokoli, čeho si všimnete 

při svém náhodném průzkumu. Řekněte například: 

"Moje svatost zahaluje ten 

koberec." "Moje svatost obklopuje 

tuto zeď." "Má svatost obklopuje tyto 

prsty." "Má svatost obklopuje tuto 

židli." "Má svatost obklopuje toto 

tělo." "Má svatost obklopuje toto 

pero." 

Několikrát během těchto cvičení zavřete oči a opakujte si 

myšlenku. Pak oči otevřete a pokračujte jako předtím. 

Při kratších cvičeních zavřete oči a zopakujte si myšlenku; při 

dalším opakování se rozhlédněte kolem sebe a na závěr si ji 

zopakujte ještě jednou se zavřenýma očima. Všechny aplikace by 

samozřejmě měly být prováděny zcela pomalu, pokud možno bez 

námahy a spěchu. 
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le  s o v á n í 3 7 

"Moje svatost žehná světu." 

Tato myšlenka obsahuje první záblesky vaší skutečné funkce ve 

světě, neboli proč jste zde.Vaším cílem je vidět svět skrze vaši 

vlastní svatost.Tak jste vy a svět společně požehnáni. Nikdo 

neprohrává, nikomu není nic odňato, každý získává díky vašemu 

svatému vidění. Znamená to konec oběti, protože každému nabízí 

jeho plný nárok. A má nárok na všechno, protože je to jeho přirozené 

právo jako Božího Syna. 

Neexistuje žádný jiný způsob, jak myšlenku oběti odstranit z 

myšlení světa. Jakýkoli jiný způsob vidění bude nevyhnutelně 

vyžadovat platbu někomu nebo něčemu. V důsledku toho vnímající 

prohrává. Nebude ani tušit, proč prohrává. přesto je jeho celistvost 

obnovena v jeho vědomí prostřednictvím tvého vidění. tvá svatost 

mu žehná tím, že od něj nic nežádá. Ti, kdo se vnímají jako celek, 

nekladou žádné požadavky. 

Tvá svatost je spásou světa. Umožňuje ti učit svět, že je s 

tebou zajedno, ne tím, že bys mu kázal, ne tím, že bys mu cokoli 

říkal, ale pouze tím, že si tiše uvědomuješ, že ve tvé svatosti je 

spolu s tebou všechno požehnané. 

Dnešní čtyři delší cvičení, z nichž každé bude trvat tři až pět 

minut, začnou opakováním dnešní myšlenky, po níž bude 

následovat asi minuta rozhlížení se kolem sebe, kdy budete 

myšlenku aplikovat na vše, co uvidíte: 

"Má svatost žehná tomuto křeslu." 

"Má svatost žehná tomuto oknu." 

"Má svatost žehná tomuto tělu." 

Pak zavřete oči a použijte tuto myšlenku na jakoukoli osobu, která 

vás napadne, použijte její jméno a řekněte: 

"Má svatost ti žehná, [jméno]." 

Můžete pokračovat v cvičení se zavřenýma očima; můžete oči 

opět otevřít a aplikovat dnešní myšlenku na svůj vnější svět, pokud 

si to přejete; můžete ji střídavě aplikovat na svůj vnější svět. 
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na to, co vidíte kolem sebe, a na ty, kteří jsou ve vašich 

myšlenkách; nebo můžete použít jakoukoli kombinaci těchto dvou 

fází aplikace, které dáváte přednost. Cvičení by mělo být 

zakončeno opakováním myšlenky se zavřenýma očima a hned 

následujícím opakováním s otevřenýma očima. 

Kratší cvičení spočívají v co nejčastějším opakování 

myšlenky. Zvláště užitečné je použít ji v tichosti na kohokoli, koho 

potkáte, a použít přitom jeho jméno. Je nezbytné myšlenku použít, 

pokud se vám zdá, že ve vás někdo vyvolává nepříznivou reakci. 

Okamžitě mu nabídněte požehnání své svatosti, abyste se ji naučili 

udržovat ve svém vědomí. 
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le  s o v á n í 3 8 

"Není nic, co by má svatost nemohla udělat." 

Tvá svatost ruší všechny zákony světa. Překračuje všechna 

omezení času, prostoru, vzdáleností a hranic jakéhokoli druhu. Tvá 

svatost je ve své moci zcela neomezená, protože tě ustanovuje 

Synem Božím, který je zajedno s myslí svého Stvořitele. Skrze 

vaši svatost se projevuje Boží moc. Skrze vaši svatost se Boží moc 

stává dostupnou. A není nic, co by Boží moc nedokázala. 

Tvá svatost tedy může odstranit veškerou bolest, ukončit 

veškerý smutek a vyřešit všechny problémy. Může tak učinit ve 

spojení se sebou samým i s kýmkoli jiným. Ve své síle je schopna 

pomoci komukoli, protože ve své síle je schopna kohokoli 

zachránit. Jste-li svatí, je svaté i všechno, co Bůh stvořil. jste svatí, 

protože všechny věci, které stvořil, jsou svaté. a všechny věci, které 

stvořil, jsou svaté, protože jste svatí vy. 

V dnešních cvičeních použijeme sílu vaší svatosti na všechny 

problémy, obtíže nebo utrpení v jakékoli podobě, na které si u sebe 

nebo u někoho jiného vzpomenete. Nebudeme dělat žádné rozdíly, 

protože žádné rozdíly neexistují. 

Ve čtyřech delších cvičeních, z nichž každé by mělo trvat 

nejlépe celých pět minut, si zopakujte dnešní myšlenku, zavřete 

oči a pak v mysli hledejte jakýkoli pocit ztráty nebo neštěstí, jak 

ho vidíte. Snažte se co nejméně rozlišovat mezi situací, která je 

těžká pro vás, a situací, která je těžká pro někoho jiného. Určete 

konkrétně situaci a také jméno dotyčné osoby. Tuto formu použijte 

při uplatňování myšlenky pro dnešní den: 

"V situaci, která se týká   v níž se vidím, není nic, co 

by moje svatost nemohla udělat." 

"V situaci, která se týká   v níž vidí sám sebe, není 

nic, co by moje svatost nemohla udělat." 

Čas od času budete chtít tento postup obměnit a přidat nějaké 

vlastní relevantní myšlenky. Možná byste chtěli například 



ČÁST I 

59 

 

 

 
 

například zahrnout myšlenky jako: 

"Není nic, co by má svatost nemohla vykonat, protože v ní spočívá 

Boží moc." 

Uveďte jakékoli varianty, které se vám líbí, ale soustřeďte se na 

téma: "Není nic, co by má svatost nemohla udělat." Účelem 

dnešních cvičení je začít vám vštěpovat pocit, že máte vládu nad 

všemi věcmi díky tomu, čím jste. 

V častých kratších aplikacích používejte myšlenku v její původní 

podobě, pokud se nevyskytne nebo nepřijde na mysl konkrétní 

problém týkající se vás nebo někoho jiného. V takovém případě 

použijte konkrétnější formu aplikace. 
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le  s s na 39  

"Má svatost je mou spásou." 

Je-li vina peklem, co je jejím opakem? Stejně jako text, k němuž 

byl tento pracovní sešit napsán, jsou i myšlenky, které jsou použity 

pro cvičení, velmi jednoduché, jasné a naprosto jednoznačné. 

Nejde nám o žádné intelektuální výkony ani logické hrátky, 

zabýváme se pouze zcela zřejmými věcmi, které byly přehlédnuty v 

oblacích složitosti, v nichž si myslíte, že myslíte. 

Je-li vina peklem, co je jejím opakem? To jistě není 

těžké.Váhání, které možná cítíte při odpovědi, není způsobeno 

nejednoznačností otázky. Věříte však, že vina je peklo? Pokud ano, 

hned byste viděli, jak je text přímý a jednoduchý, a vůbec byste 

nepotřebovali pracovní sešit. Nikdo nepotřebuje cvičení, aby získal 

to, co už mu patří. 

Už jsme řekli, že vaše svatost je spásou světa.A co vaše vlastní 

spása? Nemůžete dávat to, co nemáte. Spasitel musí být spasen. Jak 

jinak by mohl učit spasení? Dnešní cvičení se budou týkat pouze 

tebe, přičemž si uvědomujeme, že tvá spása je pro spásu světa 

klíčová. Když budete cvičení aplikovat na svůj vlastní svět, bude z 

toho mít prospěch celý svět. 

Tvá svatost je odpovědí na každou otázku, která kdy byla 

položena, je kladena nyní nebo bude položena v budoucnosti.Tvá 

svatost znamená konec viny, a tedy konec pekla.Tvá svatost je 

spásou světa i tvou vlastní. Jak bys z ní mohl být vyloučen ty, 

kterému tvá svatost patří? Bůh nezná nesvatost. Je možné, že 

nezná svého Syna? 

Na čtyři delší tréninky pro dnešní den je třeba věnovat celých 

pět minut. Doporučujeme delší a častější tréninky. Pokud chcete 

překročit minimální požadavky, doporučuje se spíše více než delší 

tréninky, i když se doporučuje obojí. 

Cvičení začněte jako obvykle tím, že si zopakujete dnešní 

myšlenku. Poté se zavřenýma očima vyhledejte své nelaskavé 

myšlenky v jakékoli podobě: neklid, deprese, hněv, strach, obavy, 

útok, nejistota a podobně.Ať už mají jakoukoli podobu, jsou 

nelaskavé, a proto strašné. A tak se od nich potřebujete 
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být zachráněn. 

Vhodnými tématy pro dnešní cvičení jsou konkrétní situace, 

události nebo osobnosti, které si spojujete s neláskyplnými 

myšlenkami jakéhokoli druhu. Pro vaši záchranu je nezbytné, 

abyste je viděli jinak. a právě vaše požehnání jim vás zachrání a dá 

vám vizi. 

Pomalu, bez vědomého výběru a bez zbytečného důrazu na 

nějakou konkrétní myšlenku, hledejte ve své mysli každou 

myšlenku, která stojí mezi vámi a vaší spásou. Na každou z nich 

takto aplikujte myšlenku pro dnešní den: 

"Mé neláskyplné myšlenky mě drží v pekle. Moje svatost 

je mou spásou." 

Možná pro vás bude snazší, když tyto aplikace proložíte 

několika krátkými úseky, během nichž si pouze několikrát pomalu 

zopakujete dnešní myšlenku.Může vám také pomoci zařadit několik 

krátkých intervalů, během nichž budete jen odpočívat a zdánlivě 

nebudete na nic myslet. Trvalá koncentrace je zpočátku velmi 

obtížná. Bude mnohem snazší, jakmile se vaše mysl stane 

disciplinovanější a méně roztěkaná. 

Mezitím byste měli do svých aplikačních období bez obav 

vnést rozmanitost, a to v jakékoli formě, která se vám líbí. 

Neměňte však samotnou myšlenku tím, že budete měnit způsob 

její aplikace. Ať už se rozhodnete používat ji jakkoli, myšlenka by 

měla být uvedena tak, aby její smysl zůstal zachován, že vaše 

svatost je vaší spásou. 

Každé cvičení ukončete tím, že si myšlenku zopakujete v 

původní podobě ještě jednou a přidáte: 

"Je-li vina peklem, co je jejím opakem?" 

Při kratších aplikacích, které by měly být prováděny asi třikrát 

nebo čtyřikrát za hodinu, a pokud možno i vícekrát, si můžete 

položit tuto otázku, zopakovat si dnešní myšlenku, nebo nejlépe 

obojí. Pokud se objeví pokušení, obzvláště užitečná je tato forma 

myšlenky: 

"Má svatost je mou záchranou před tímto." 
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le  s s o  n 40  
 

"Jsem požehnaný jako Boží syn." 

Dnes začneme vkládat některé šťastné věci, na které máte nárok, 

protože jste tím, čím jste. Dnes není zapotřebí dlouhých cvičení, 

ale velmi častých krátkých. Jednou za deset minut by bylo velmi 

žádoucí a vybízíme vás, abyste se o to pokusili a tento rozvrh 

dodržovali, kdykoli to bude možné. Pokud zapomenete, zkuste to 

znovu. Jsou-li dlouhé přestávky, zkuste to znovu. kdykoli si 

vzpomenete, zkuste to znovu. 

Během cvičení nemusíte zavírat oči, i když vám to 

pravděpodobně pomůže více. Během dne se však můžete dostat do 

řady situací, kdy zavření očí není vhodné. Nevynechávejte kvůli 

tomu cvičební období. Pokud opravdu chcete, můžete cvičit docela 

dobře téměř za jakýchkoli okolností. 

Dnešní cvičení nezaberou mnoho času ani námahy. Zopakujte 

si dnešní myšlenku a pak přidejte několik vlastností, které si 

spojujete s tím, že jste Boží syn, a aplikujte je na sebe. Jedno 

cvičební období může například sestávat z následujících bodů: 

"Jsem požehnaný jako Boží syn. 

Jsem šťastný, klidný, milující a spokojený." 

Další by mohl být následující: 

"Jsem požehnaný jako Boží syn. 

Jsem klidný, tichý, jistý a sebevědomý." 

Pokud je k dispozici jen krátká doba, stačí si říkat, že jste požehnaní 

jako Boží syn. 
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le  s o v á n í 4 1 
 

"Bůh jde se mnou, kamkoli jdu." 

Dnešní myšlenka nakonec zcela překoná pocit osamělosti a opuštěnosti, 

který zažívají všichni odloučení. Deprese je nevyhnutelným 

důsledkem odloučení. Stejně tak úzkost, obavy, hluboký pocit 

bezmoci, bída, utrpení a intenzivní strach ze ztráty. Odloučení si 

vymysleli mnoho "léků" na to, co považují za "neduhy světa". 

Jediné, co však nedělají, je to, že by zpochybňovali realitu 

problému. Přesto jeho důsledky nelze vyléčit, protože není 

skutečný. 

Dnešní myšlenka má moc ukončit všechny tyto hlouposti 

navždy. A bláznovství to je, navzdory vážným a tragickým 

formám, které na sebe může vzít. Hluboko ve vás je vše, co je 

dokonalé, připraveno vyzařovat skrze vás a do celého světa. Vyléčí 

veškerý smutek a bolest, strach a ztrátu, protože uzdraví mysl, 

která si myslela, že tyto věci jsou skutečné, a trpěla kvůli své 

věrnosti těmto přesvědčením. 

Nikdy nemůžeš být zbaven své dokonalé svatosti, protože její 

Zdroj jde s tebou, kamkoli jdeš.Nikdy nemůžeš trpět, protože Zdroj 

veškeré radosti jde s tebou, kamkoli jdeš.Nikdy nemůžeš být sám, 

protože Zdroj veškerého života jde s tebou, kamkoli jdeš. Nic 

nemůže zničit váš klid, protože Bůh jde s vámi, ať jste kdekoli. 

Chápeme, že tomu všemu nevěříte. Jak byste mohli, když 

pravda je skryta hluboko uvnitř, pod těžkým mrakem šílených 

myšlenek, hustým a zastírajícím, ale představujícím vše, co vidíte? 

Dnes učiníme první skutečný pokus dostat se přes tento temný a 

těžký mrak a projít jím ke světlu za ním. 

Dnes se bude konat pouze jeden dlouhý trénink. Ráno, jakmile 

vstanete, seďte pokud možno tři až pět minut v klidu se zavřenýma 

očima. Na začátku cvičebního období si velmi pomalu zopakujte 

dnešní myšlenku. pak se nesnažte na nic myslet. místo toho se snažte 

získat pocit, že jste se obrátili dovnitř, za všechny plané myšlenky 

světa. snažte se vstoupit velmi hluboko do své vlastní mysli a 

udržet ji čistou od všech myšlenek, které by mohly odvést vaši 

pozornost. 
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Pokud vám dnešní myšlenka pomůže, můžete si ji čas od času 

zopakovat. Především se však snažte ponořit se dolů a dovnitř, pryč 

od světa a všech jeho pošetilých myšlenek.Snažíte se dostat za 

všechny tyto věci.Snažíte se opustit zdání a přiblížit se realitě. 

Dosáhnout Boha je docela dobře možné. Ve skutečnosti je to 

velmi snadné, protože je to ta nejpřirozenější věc na světě. Dalo by 

se dokonce říci, že je to jediná přirozená věc na světě. cesta se vám 

otevře, pokud uvěříte, že je to možné. toto cvičení může přinést 

velmi překvapivé výsledky už při prvním pokusu. a dříve či později je 

vždy úspěšné. v průběhu našeho výkladu se budeme tomuto druhu 

cvičení věnovat podrobněji. Nikdy však zcela nezklame a je možný 

okamžitý úspěch. Během dne často používejte dnešní myšlenku, 

opakujte ji velmi pomalu a nejlépe se zavřenýma očima. přemýšlejte 

o tom, co říkáte; co ta slova znamenají. Soustřeďte se na svatost, 

kterou o vás naznačují; na neochvějné přátelství, které je vám 

vlastní; na 

úplnou ochranu, která vás obklopuje. 

Můžete si dovolit smát se myšlenkám na strach a pamatovat, že 

Bůh jde s vámi, ať jdete kamkoli. 
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le  s s o  n 42  
 

"Bůh je moje síla, vize je jeho dar." 

Dnešní myšlenka v sobě spojuje dvě velmi silné myšlenky, obě 

velmi důležité. Stanovuje také vztah příčiny a následku, který 

vysvětluje, proč nemůžete selhat ve svém úsilí o dosažení cíle 

kurzu.Uvidíte, protože je to vůle Boží. Je to Jeho síla, nikoli vaše 

vlastní, která vám dává moc. A je to Jeho dar pro vás, nikoli váš 

vlastní, který vám nabízí vidění. 

Bůh je skutečně vaše síla. A to, co dává, je skutečně dáno. To 

znamená, že ji můžete přijmout kdykoli a kdekoli, ať jste kdekoli a 

v jakékoli situaci. Váš průchod časem a prostorem není náhodný, 

nemůžete nebýt ve správný čas na správném místě. Taková je Boží 

síla. Takové jsou jeho dary. 

Dnes budeme mít dvě tří- až pětiminutová cvičení, jedno co 

nejdříve po probuzení a druhé co nejblíže době, kdy půjdete spát. Je 

však lepší počkat, až si budete moci sami v klidu sednout v době, 

kdy se budete cítit připraveni, než se zabývat časem jako takovým. 

Cvičení začněte tím, že si s otevřenýma očima pomalu 

zopakujete dnešní myšlenku a rozhlédnete se kolem sebe.Poté 

zavřete oči a myšlenku si zopakujte znovu, zcela pomalu. Poté se 

snažte nemyslet na nic jiného než na myšlenky, které vás 

napadnou v souvislosti s dnešní myšlenkou. můžete si například 

myslet: 

"Vize musí být možná. Bůh dává skutečně," 

Ne

bo, 

 

 
"Boží dary, které mi Bůh dal, musí být moje, protože mi je dal." 

Jakákoli myšlenka, která jasně souvisí se samotnou myšlenkou, 

je 

vhodné. Možná budete překvapeni, kolik znalostí souvisejících s 

kurzem obsahují některé z vašich vlastních myšlenek. Nechte je 

přicházet bez cenzury, pokud si neuvědomíte, že vaše mysl pouze 

bloudí a vy jste nechali vniknout zjevně nepodstatné myšlenky. 

Můžete také dosáhnout bodu, kdy se vám nebude zdát, že přicházejí 

vůbec žádné myšlenky. 
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mysli. Pokud k takovému rušení dojde, otevřete oči a ještě jednou 

si myšlenku zopakujte, přičemž se pomalu rozhlédněte; zavřete 

oči, ještě jednou si myšlenku zopakujte a pak pokračujte v hledání 

souvisejících myšlenek ve své mysli. 

Nezapomeňte však, že aktivní hledání není pro dnešní cvičení 

vhodné.Zkuste pouze ustoupit a nechat myšlenky přijít. Pokud se 

vám to zdá obtížné, je lepší strávit dobu cvičení střídavým 

pomalým opakováním myšlenky s otevřenýma očima, pak 

zavřenýma, pak otevřenýma atd. než se namáhat, abyste našli 

vhodné myšlenky. 

Počet krátkých cvičení, která by byla nejpřínosnější, není 

omezen.Myšlenka na tento den je počátečním krokem ke 

sjednocení myšlenek a učí vás, že to, co studujete, je jednotný 

myšlenkový systém, v němž nechybí nic, co je potřeba, a není v 

něm nic, co by si odporovalo nebo bylo nepodstatné. Čím častěji si 

budete během dne tuto myšlenku opakovat, tím častěji si budete 

připomínat, že cílem kurzu je. 

a že jste na něj nezapomněli. 
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le  s s o  n 43  
 

"Bůh je můj zdroj. Bez něj nemohu vidět." 

Vnímání není Boží vlastnost. Jeho doménou je poznání. On však 

stvořil Ducha svatého jako prostředníka mezi vnímáním a 

poznáním. Bez tohoto spojení s Bohem by vnímání ve vašich 

myslích navždy nahradilo poznání. díky tomuto spojení s Bohem se 

vnímání změní a očistí natolik, že povede k poznání. to je jeho 

funkce, jak ji vidí Duch svatý. Proto je to jeho funkce v pravdě. 

V Bohu nevidíš. Vnímání v Bohu nemá žádnou funkci a 

neexistuje.Avšak ve spáse, která je zrušením toho, co nikdy 

nebylo, má vnímání mocný smysl. Stvořeno Božím Synem k 

nesvatému účelu, musí se stát prostředkem k obnovení jeho svatosti 

v jeho vědomí. Vnímání nemá žádný smysl, Duch svatý mu však 

dává smysl velmi blízký Božímu. Uzdravené vnímání se stává 

prostředkem, jímž Boží Syn odpouští svému bratrovi, a tím 

odpouští i sám sobě. 

Nemůžete vidět bez Boha, protože nemůžete být bez Boha. 

Cokoli děláte, děláte v Něm, protože na cokoli myslíte, myslíte 

Jeho myslí. Je-li vidění skutečné, a to do té míry, do jaké sdílí 

záměr Ducha svatého, pak nemůžete vidět mimo Boha. 

Dnes je nutné absolvovat tři pětiminutové tréninky, jeden co 

nejdříve a druhý co nejpozději. Třetí může být provedena v 

nejvhodnějším a nejvhodnějším čase, který okolnosti a 

připravenost dovolí. 

Na začátku těchto cvičení si opakujte myšlenku s otevřenýma 

očima. Pak se krátce rozhlédněte kolem sebe a aplikujte myšlenku 

konkrétně na to, co vidíte. Pro tuto fázi cvičení postačí čtyři nebo pět 

předmětů. můžete si říci např: 

"Bůh je můj zdroj. Bez Něho nemohu vidět tento stůl." 

"Bůh je můj Zdroj. Bez Něho nemohu vidět tento obraz." 

Přestože by tato část cvičení měla být relativně krátká, dbejte na 

to, abyste subjekty pro tuto fázi vybírali bez rozdílu, bez 

samovolného zařazování či vyřazování. 
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Ve druhé a delší fázi cvičení zavřete oči, znovu si zopakujte dnešní 

myšlenku a pak nechte všechny relevantní myšlenky, které vás 

napadnou, aby ji svým vlastním způsobem doplnily. Myšlenky 

jako např: 

"Vidím očima odpuštění", "Vidím svět 

jako požehnaný", "Vidím svět jako 

požehnaný". 

"Svět mi může ukázat sám sebe," 

"Vidím své vlastní myšlenky, které jsou jako Boží," 

nebo je vhodná jakákoli myšlenka, která více či méně přímo souvisí 

s dnešní myšlenkou. Myšlenky nemusí mít zřejmý vztah k 

myšlence, ale neměly by být v rozporu s ní. 

Kdybyste zjistili, že vaše mysl bloudí, kdybyste si začali 

uvědomovat myšlenky, které zjevně neodpovídají dnešní 

myšlence, nebo kdyby se vám zdálo, že nejste schopni na nic 

myslet, otevřete oči, zopakujte první fázi a pak zkuste znovu 

druhou fázi. Nedopusťte, aby nastalo nějaké delší období, kdy 

byste se zabývali nepodstatnými myšlenkami. Vracejte se k první 

fázi cvičení tak často, jak je to nutné, abyste tomu zabránili. 

Při uplatňování dnešní myšlenky v kratších cvičebních obdobích 

se forma může měnit podle okolností a situací, ve kterých se během 

dne ocitnete. Když jste například s někým jiným, snažte se 

nezapomenout mu to říct potichu, 

"Bůh je můj zdroj. Bez něj tě nemohu vidět." 

Tato forma platí jak pro cizí lidi, tak pro ty, které dobře 

znáte.Snažte se vlastně vůbec nedělat rozdíly tohoto druhu. 

Tuto myšlenku byste měli uplatňovat i během dne v různých 

situacích a událostech, které se mohou vyskytnout, zejména v těch, 

které vás nějakým způsobem znepokojují. Pro tento druh aplikace 

použijte tento formulář: 

"Bůh je můj zdroj. Bez něj to nemohu vidět." 

Pokud si neuvědomíte žádné konkrétní téma, pouze si myšlenku 

zopakujte v její původní podobě. 

Snažte se dnes nedopustit, aby uplynula dlouhá doba, aniž 

byste si vzpomněli na dnešní myšlenku, a tím i na svou funkci. 
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le  s o n4 4 
 

"Bůh je světlo, v němž vidím." 

Dnes navážeme na včerejší myšlenku a přidáme jí další rozměr. 

Nemůžete vidět ve tmě a nemůžete stvořit světlo.Můžete stvořit 

tmu a pak si myslet, že v ní vidíte, ale světlo odráží život, a je tedy 

aspektem stvoření. Stvoření a tma nemohou existovat vedle sebe, 

ale světlo a život musí jít spolu, jsou to jen různé aspekty stvoření. 

Abyste mohli vidět, musíte si uvědomit, že světlo je uvnitř, ne 

vně.Nevidíte mimo sebe. Ani vybavení pro vidění není mimo vás. 

Podstatnou součástí tohoto vybavení je světlo, které vidění 

umožňuje. Je vždy s vámi a umožňuje vidění za všech okolností. 

Dnes se pokusíme tohoto světla dosáhnout. Za tímto účelem 

použijeme formu cvičení, kterou jsme již jednou navrhli a kterou 

budeme využívat stále častěji. Pro neukázněnou mysl je to obzvláště 

obtížná forma, protože představuje hlavní cíl tréninku mysli. 

Ztělesňuje přesně to, co netrénované mysli chybí. přesto je třeba 

tréninku dosáhnout, chcete-li vidět. 

Dnes si dopřejte alespoň tři tréninkové hodiny, z nichž každá 

bude trvat tři až pět minut. Doporučujeme delší dobu, ale pouze 

tehdy, pokud zjistíte, že vám čas pouze utíká bez pocitu námahy 

nebo jen s malou námahou.Forma cvičení, kterou dnes použijeme, 

je pro trénovanou mysl tou nejpřirozenější a nejsnadnější na světě, 

stejně jako se zdá být nejnepřirozenější a nejobtížnější pro 

netrénovanou mysl. 

Vaše mysl již není zcela netrénovaná.Jste zcela připraveni 

naučit se formu cvičení, kterou dnes použijeme, ale možná narazíte 

na silný odpor.Důvod je velmi jednoduchý.Při cvičení v této formě 

opustíte vše, čemu nyní věříte, a všechny myšlenky, které jste si 

vytvořili. Správně řečeno, jedná se o vysvobození z pekla. 

Vnímáno očima ega je to ztráta identity a sestup do pekla. 

Pokud se dokážete od ega alespoň trochu oprostit, nebudete 

mít problém poznat, že jeho odpor a obavy jsou nesmyslné.Možná 

vám pomůže, když si čas od času připomenete, že ego je 

bezvýznamné. 
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že dosáhnout světla znamená uniknout z temnoty, ať už si myslíte 

opak. Bůh je Světlo, v němž vidíte.Snažíte se ho dosáhnout. 

Cvičení začněte tím, že si s otevřenýma očima zopakujete 

dnešní myšlenku, pak je pomalu zavřete a myšlenku si ještě 

několikrát zopakujte. Pak se pokuste ponořit do své mysli a nechat 

odejít všechny druhy rušení a vtírání tím, že se kolem nich tiše 

propadnete. vaši mysl v tom nelze zastavit, pokud se nerozhodnete 

ji zastavit. Pouze se ubírá svým přirozeným směrem. Snažte se 

pozorovat procházející myšlenky bez účasti a tiše kolem nich 

proklouznout. 

Ačkoli není doporučována žádná konkrétní forma přístupu, je 

třeba, abyste si uvědomovali důležitost toho, co děláte, jeho 

nedocenitelnou hodnotu pro vás a vědomí, že se pokoušíte o něco 

velmi svatého. Spása je vaším nejšťastnějším úspěchem. Je také 

jediným, který má nějaký význam, protože je jediným, který má 

pro vás vůbec nějaký užitek. 

Pokud se objeví odpor v jakékoli formě, zastavte se na 

dostatečně dlouhou dobu a zopakujte si dnešní myšlenku, přičemž 

mějte zavřené oči, pokud si neuvědomujete strach. V takovém případě 

vás pravděpodobně více uklidní, když oči krátce otevřete. snažte se 

však ke cvičení vrátit co nejdříve. 

Pokud cvičení provádíte správně, měli byste zažít určitý pocit 

uvolnění, a dokonce i pocit, že se blížíte ke světlu, ne-li do něj 

skutečně vstupujete.Zkuste myslet na světlo, beztvaré a 

neohraničené, zatímco míjíte myšlenky tohoto světa. A 

nezapomínejte, že vás nemohou udržet ve světě, pokud jim k tomu 

nedáte sílu. 

Během dne si tuto myšlenku často opakujte s otevřenýma 

nebo zavřenýma očima, jak vám to v danou chvíli připadá lepší. 

Nezapomínejte.Především buďte odhodláni dnes nezapomenout. 
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le  s s na 45  
 

"Bůh je mysl, kterou myslím." 

Dnešní myšlenka je klíčem k tomu, jaké jsou vaše skutečné 

myšlenky. Nejsou ničím, co si myslíte, že si myslíte, stejně jako 

nic z toho, co si myslíte, že vidíte, nijak nesouvisí s viděním. 

Neexistuje žádný vztah mezi tím, co je skutečné, a tím, co si 

myslíte, že je skutečné. Nic z toho, o čem si myslíte, že jsou vaše 

skutečné myšlenky, se v žádném ohledu nepodobá vašim 

skutečným myšlenkám. Nic z toho, co si myslíte, že vidíte, se nijak 

nepodobá tomu, co vám ukáže vize. 

Myslíte Boží myslí. Proto s ním sdílíte své myšlenky, stejně 

jako On sdílí své myšlenky s vámi. Jsou to stejné myšlenky, 

protože jsou myšleny stejnou Myslí.Sdílet znamená připodobnit se 

nebo sjednotit. Myšlenky, které myslíte s Boží myslí, neopouštějí 

ani vaši mysl, protože myšlenky neopouštějí svůj zdroj. vaše 

myšlenky jsou tedy v Boží mysli, stejně jako vy. Jsou také ve vaší 

mysli, kde je On. Stejně jako jste součástí Jeho Mysli, jsou i vaše 

myšlenky součástí Jeho Myšlenek. 

Kde jsou tedy vaše skutečné myšlenky? Dnes se k nim 

pokusíme dostat.Budeme je muset hledat ve vaší mysli, protože 

tam jsou.Musí tam stále být, protože nemohly odejít. Co je 

myšleno Boží myslí, je věčné, je součástí stvoření. 

Naše dnešní tři pětiminutová cvičení budou mít stejnou 

obecnou podobu, jakou jsme použili při aplikaci včerejší 

myšlenky.Pokusíme se opustit neskutečné a hledat skutečné. 

Budeme popírat svět ve prospěch pravdy. Nedovolíme, aby nás 

myšlenky světa brzdily, a nedovolíme, aby nám přesvědčení světa 

říkalo, že to, co by Bůh chtěl, abychom dělali, je nemožné. 

Místo toho se budeme snažit uvědomit si, že jen to, co chce 

Bůh, je možné.Budeme se také snažit pochopit, že jen to, co chce 

Bůh, je to, co chceme dělat, a budeme se také snažit pamatovat na 

to, že nemůžeme selhat v tom, co chce, abychom dělali. Máme 

všechny důvody k tomu, abychom si byli jisti, že se nám to dnes 

podaří. Je to Boží vůle. 

Dnešní cvičení začněte tím, že si zopakujete tuto myšlenku, 
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zavřete přitom oči. Věnujte poměrně krátkou dobu přemýšlení o 

několika vlastních relevantních myšlenkách a mějte přitom na 

paměti tuto myšlenku. Poté, co přidáte čtyři nebo pět vlastních 

myšlenek, zopakujte si myšlenku znovu a jemně si ji řekněte: 

"Moje skutečné myšlenky jsou v mé mysli. Rád bych je našel." 

Pak se snažte překonat všechny neskutečné myšlenky, které 

zakrývají pravdu ve vaší mysli, a dosáhnout věčnosti. 

Pod všemi nesmyslnými myšlenkami a bláznivými nápady, 

kterými jste si zahltili mysl, se skrývají myšlenky, které jste na 

počátku promýšleli s Bohem. Jsou tam ve vaší mysli i nyní, zcela 

nezměněné.Budou tam vždycky, přesně tak, jak byly vždycky. 

Všechno, co jste si od té doby mysleli, se změní, ale základ, 

na kterém spočívají, je zcela neměnný. Právě k tomuto základu 

směřují dnešní cvičení. Zde je vaše mysl spojena s myslí Boží. Zde 

jsou vaše myšlenky zajedno s Jeho myšlenkami. 

Pro tento druh praxe je nutné jen jedno: přistupovat k němu 

jako k oltáři zasvěcenému v samotném nebi Bohu Otci a Bohu 

Synu. Takové je totiž místo, kterého se snažíte dosáhnout. 

pravděpodobně si zatím nebudete schopni uvědomit, jak vysoko se 

snažíte vystoupat. přesto byste si i s tím málem pochopení, které jste 

již získali, měli být schopni připomenout, že se nejedná o žádnou 

planou hru, ale o cvičení ve svatosti a o pokus dosáhnout 

nebeského království. Při použití kratší formy pro uplatnění dnešní 

myšlenky se snažte uvědomit si, jak důležité je pro vás pochopit 

svatost mysli, která myslí s Bohem. věnujte minutu nebo dvě, když 

si budete myšlenku během dne opakovat, abyste ocenili svatost své 

mysli. Odstupte, byť jen na chvíli, od všech myšlenek, které jsou 

nehodné Toho, jehož jste hostitelem. a poděkujte Mu za myšlenky, 

které myslí. 

s vámi. 
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le  s s o  n 46  
 

"Bůh je láska, v níž odpouštím." 

Bůh neodpouští, protože nikdy neodsoudil. A aby bylo nutné 

odpustit, musí dojít k odsouzení. Odpuštění je velkou potřebou 

tohoto světa, ale to proto, že je to svět iluzí. Ti, kdo odpouštějí, se 

tak zbavují iluzí, zatímco ti, kdo odpuštění odpírají, se k nim 

vážou. Stejně jako odsuzujete jen sami sebe, tak i odpouštíte jen 

sami sobě. 

I když Bůh neodpouští, jeho láska je základem odpuštění. 

Strach odsuzuje a láska odpouští. Odpuštění tak ruší to, co strach 

způsobil, a vrací mysl k vědomí Boha. Z tohoto důvodu lze 

odpuštění skutečně nazvat spásou. Je prostředkem, díky němuž 

mizí iluze. 

Dnešní cvičení vyžadují alespoň tři plné pětiminutové tréninky 

a co nejvíce kratších aplikací. Cvičení začněte tím, že si jako 

obvykle zopakujete dnešní myšlenku. Zavřete při tom oči a minutu 

nebo dvě pátrejte ve své mysli po těch, kterým jste neodpustili. 

Nezáleží na tom, "jak moc" jste neodpustili, odpustili jste jim buď 

úplně, nebo vůbec. 

Pokud cvičení děláte dobře, neměli byste mít problém najít řadu 

lidí, kterým jste neodpustili. Je bezpečným pravidlem, že každý, 

koho nemáte rádi, je vhodným tématem. Každého z nich jmenovitě 

zmiňte a řekněte: 

"Bůh je láska, ve které ti odpouštím, [jméno]." 

Účelem první fáze dnešního cvičení je dostat vás do nejlepší 

pozice, abyste si mohli odpustit. Poté, co jste aplikovali dnešní 

myšlenku na všechny, kteří vás napadli, řekněte si, 

"Bůh je Láska, ve které si odpouštím." 

Zbytek cvičení pak věnujte nabídce souvisejících nápadů, jako 

jsou: 

"Bůh je Láska, kterou miluji sám sebe." 
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"Bůh je Láska, v níž jsem požehnaný." 

Forma žádostí se může značně lišit, ale hlavní myšlenka by se 

neměla ztrácet ze zřetele.Můžete například říci: 

"Nemohu být vinen, protože jsem Boží Syn." "Už 

mi bylo odpuštěno." 

"V mysli milované Bohem není možný strach." 

"Není třeba útočit, protože láska mi odpustila." 

Cvičení by však mělo skončit zopakováním dnešní myšlenky v 

původním znění. 

Kratší žádosti mohou spočívat buď v opakování myšlenky na 

dnešek v originále nebo v příbuzné formě, nebo v případě potřeby 

v konkrétnějších žádostech. Budou potřeba kdykoli během dne, 

kdy si uvědomíte jakoukoli negativní reakci na kohokoli, ať už 

přítomného či nepřítomného. V takovém případě mu to v tichosti 

řekněte, 

"Bůh je láska, ve které ti odpouštím." 
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le  s s na 47  
 

"Bůh je síla, ve kterou doufám." 

Pokud důvěřujete svým vlastním silám, máte všechny důvody k 

obavám, úzkosti a strachu. Co můžete předvídat nebo ovlivnit? Na 

co se můžete spolehnout? Co by vám dalo schopnost uvědomit si 

všechny aspekty jakéhokoli problému a vyřešit je tak, aby z toho 

vzešlo jen dobro? Co je ve vás, co vám dává rozpoznat správné 

řešení a záruku, že se uskuteční? 

Sami od sebe nic z toho nedokážete.Věřit, že to dokážete, 

znamená vkládat důvěru tam, kde je neoprávněná, a 

ospravedlňovat strach, úzkost, depresi, hněv a smutek. Kdo může 

vložit svou důvěru ve slabost a cítit se bezpečně? Kdo však může 

vložit svou víru v sílu a cítit se slabý? 

Bůh je pro tebe jistotou za všech okolností. Jeho hlas za něj 

mluví ve všech situacích a v každém aspektu všech situací a říká 

vám přesně, co máte dělat, abyste se dovolávali jeho síly a jeho 

ochrany. Neexistují žádné výjimky, protože Bůh žádné výjimky 

nemá. A Hlas, který za Něj mluví, myslí stejně jako On. 

Dnes se pokusíme proniknout přes vaši vlastní slabost ke 

Zdroji skutečné síly. Dnes je nutné absolvovat čtyři pětiminutové 

cvičení, doporučujeme delší a častější cvičení. Zavřete oči a 

začněte jako obvykle opakováním dnešní myšlenky. poté věnujte 

minutu nebo dvě hledání situací ve svém životě, do kterých jste 

vložili strach, a každou z nich zavrhněte tím, že si řeknete, 

"Bůh je síla, ve kterou doufám." 

Nyní se snažte překonat všechny obavy spojené s vlastním 

pocitem nedostatečnosti. Je zřejmé, že jakákoli situace, která ve vás 

vyvolává obavy, je spojena s pocitem nedostatečnosti, protože jinak 

byste věřili, že situaci úspěšně zvládnete. Sebevědomí nezískáte 

tím, že si budete věřit. Ale Boží síla ve vás je ve všem úspěšná. 

Uznání vlastní slabosti je nezbytným krokem k nápravě chyb. 

Stěží však postačí k tomu, abyste mohli dát 
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důvěru, kterou potřebujete a na kterou máte nárok. Musíte také 

získat vědomí, že vaše důvěra ve vaši skutečnou sílu je plně 

oprávněná v každém ohledu a za všech okolností. 

V poslední fázi cvičení se snažte proniknout do své mysli na 

místo skutečného bezpečí.Poznáte, že jste ho dosáhli, pokud 

pocítíte hluboký klid, i když jen na krátkou dobu. Nechte odejít 

všechny nepodstatné věci, které se dmou a bublají na povrchu vaší 

mysli, a sáhněte dolů a pod ně do nebeského království. tam je 

místo ve vás, kde je dokonalý klid. Je v tobě místo, kde nic není 

nemožné. Je v tobě místo, kde přebývá Boží síla. 

Často si opakujte dnešní myšlenku. Použijte ji jako odpověď 

na jakékoli vyrušení. Pamatujte, že pokoj je vaším právem, protože 

svou důvěru svěřujete Boží síle. 
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le  s s o  n 48  

"Není se čeho bát." 

Dnešní myšlenka jednoduše konstatuje skutečnost. Pro ty, kdo věří 

v iluze, to fakt není, ale iluze nejsou fakta. Ve skutečnosti se není 

čeho bát. Je velmi snadné to poznat. Je však velmi obtížné to 

rozpoznat pro ty, kteří chtějí, aby iluze byly pravdivé. 

Dnešní cvičení budou velmi krátká, jednoduchá a častá. Pouze si 

tuto myšlenku opakujte co nejčastěji. můžete ji používat s 

otevřenýma očima kdykoli a v jakékoli situaci. Důrazně však 

doporučujeme, abyste si vždy, když je to možné, vyhradili 

přibližně minutu, zavřeli oči a myšlenku si několikrát pomalu 

zopakovali. Zvláště důležité je, abyste myšlenku použili okamžitě, 

pokud by cokoli narušilo váš klid. 

Přítomnost strachu je neklamným znamením, že důvěřujete 

své vlastní síle.Vědomí, že se není čeho bát, ukazuje, že jste si 

někde ve své mysli, ne nutně na místě, které ještě neznáte, 

vzpomněli na Boha a nechali Jeho sílu, aby nahradila tu vaši.V 

okamžiku, kdy jste ochotni to udělat, se skutečně není čeho bát. 
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"Boží hlas ke mně promlouvá po celý den." 

Je docela dobře možné naslouchat Božímu hlasu po celý den, aniž 

byste jakkoli přerušili své běžné činnosti.Část vaší mysli, v níž 

přebývá pravda, je v neustálém spojení s Bohem, ať už si to 

uvědomujete, nebo ne. Je to druhá část vaší mysli, která funguje ve 

světě a řídí se jeho zákony. Právě tato část je neustále roztěkaná, 

neuspořádaná a velmi nejistá. 

Ta část, která naslouchá Božímu hlasu, je klidná, vždy v klidu 

a zcela jistá. Je to skutečně jediná část, která existuje. Ta druhá 

část je divoká iluze, zběsilá a rozrušená, ale bez jakékoliv reality. 

zkuste jí dnes nenaslouchat. zkuste se ztotožnit s tou částí své 

mysli, kde navždy vládne klid a mír. zkuste slyšet, jak k vám 

láskyplně volá Boží Hlas a připomíná vám, že váš Stvořitel 

nezapomněl na svého Syna. 

Dnes budeme potřebovat alespoň čtyři pětiminutová cvičení, a 

pokud možno více.Budeme se snažit skutečně slyšet Hlas, který 

vám připomíná Boha a vaše Já. Budeme k této nejšťastnější a 

nejsvětější myšlence přistupovat s důvěrou a vědomím, že tím 

spojujeme svou vůli s vůlí Boží. On chce, abyste slyšeli Jeho Hlas. 

Dal vám jej, abyste jej slyšeli. 

Naslouchejte v hlubokém tichu. Buďte velmi klidní a otevřete 

svou mysl. Překonejte všechny halasné výkřiky a chorobné 

představy, které zakrývají vaše skutečné myšlenky a zastírají vaše 

věčné spojení s Bohem. Ponořte se hluboko do klidu, který na vás 

čeká za zběsilými, bouřlivými myšlenkami, zvuky a pohledy 

tohoto šíleného světa. v něm nežijete. snažíme se dosáhnout 

vašeho skutečného domova. Snažíme se dosáhnout místa, kde jste 

skutečně vítáni. snažíme se dosáhnout Boha. 

Nezapomeňte si dnešní myšlenku často opakovat. Pokud je to 

nutné, dělejte to s otevřenýma očima, ale pokud možno se 

zavřenýma. A nezapomeňte se v klidu posadit a pomalu si 

opakovat dnešní myšlenku, kdykoli to bude možné, zavřít oči a 

uvědomit si, že tím zvete Boží hlas, aby k vám promlouval. 
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"Jsem podporován Boží láskou." 

Zde je odpověď na každý problém, který vás dnes, zítra a po celou 

dobu potká. V tomto světě věříte, že vás živí všechno možné, jen ne 

Bůh.Vaše víra se opírá o ty nejbanálnější a nejšílenější symboly: 

pilulky, peníze, "ochranný" oděv, "vliv", "prestiž", oblíbenost, 

znalost "správných" lidí a nekonečný seznam podob nicoty, kterým 

propůjčujete magickou moc. Všechny tyto věci vám nahrazují 

Boží lásku. Všechny tyto věci jsou opečovávány, aby si zajistily 

identifikaci s tělem. Jsou to chvalozpěvy na ego. 

Nevkládejte svou důvěru v bezcenné. Neudrží vás. Jedině 

Boží láska vás ochrání za všech okolností. Pozvedne vás z každé 

zkoušky a povznese vás vysoko nad všechna domnělá nebezpečí 

tohoto světa do ovzduší dokonalého pokoje a bezpečí. Přenese vás do 

stavu mysli, který nic nemůže ohrozit, nic nemůže narušit a nic 

nemůže narušit věčný klid Božího Syna. 

Nedůvěřujte iluzím. Zklamou vás. Vložte veškerou svou víru 

v Boží lásku, která je ve vás, věčná, neměnná a navždy nezlomná. 

To je odpověď na vše, co vás dnes čeká. Díky Boží Lásce ve vás 

můžete bez námahy a s jistotou vyřešit všechny zdánlivé obtíže. 

Říkejte si to dnes často. Je to prohlášení o osvobození od víry v 

modly. Je to vaše uznání pravdy o sobě samém. 

Dnes dvakrát, ráno a večer, nechte myšlenku na dnešní den 

proniknout hluboko do svého vědomí. Opakujte si ji, přemýšlejte o 

ní, nechte přijít související myšlenky, které vám pomohou 

rozpoznat její pravdivost, a dovolte míru, aby vás obklopil jako 

ochranná deka a jistota. Nedovolte žádným planým a pošetilým 

myšlenkám, aby narušily svatou mysl Božího Syna. Takové je 

nebeské království. Takové je místo odpočinku, kam vás váš Otec 

navždy umístil. 
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Počínaje dneškem bude probíhat řada kontrolních období. Každé z 

nich se bude týkat pěti již představených myšlenek, počínaje první 

a konče padesátou. Po každé z myšlenek budou následovat krátké 

komentáře, které byste měli při svém hodnocení zohlednit. V 

období procvičování by měla být cvičení prováděna následujícím 

způsobem: 

Začněte den přečtením pěti myšlenek s komentáři.Poté není 

nutné dodržovat žádné zvláštní pořadí při jejich zvažování, i když 

každá z nich by měla být procvičena alespoň jednou. Každému 

procvičování věnujte dvě minuty nebo více času a přemýšlejte o 

myšlence a souvisejících komentářích. Dělejte to během dne co 

nejčastěji. Pokud vás některá z pěti myšlenek osloví více než 

ostatní, soustřeďte se na ni. Na konci dne si však nezapomeňte 

ještě jednou projít všechny. 

Není nutné, abyste se komentáři zabývali doslovně nebo 

důkladně během cvičení. Snažte se spíše pouze zdůraznit ústřední 

bod a přemýšlejte o něm v rámci přehledu myšlenek, k nimž se 

vztahuje. 

Kontrolní cvičení provádějte se zavřenýma očima a pokud 

možno o samotě na klidném místě. To je zdůrazněno zejména u 

recenzí ve vaší fázi učení. Bude však nutné, abyste se naučili 

nevyžadovat žádné zvláštní prostředí, ve kterém byste mohli 

aplikovat to, co jste se naučili. Nejvíce to budete potřebovat v 

situacích, které se zdají být rozrušující, spíše než v těch, které se 

již zdají být klidné a tiché. 

Účelem vašeho učení je umožnit vám, abyste s sebou přinesli 

klid a vyléčili trápení a zmatek. Toho nedosáhnete tím, že se jim 

budete vyhýbat a hledat pro sebe útočiště v izolaci. ještě se naučíte, 

že klid je vaší součástí a vyžaduje pouze to, abyste byli schopni 

přijmout jakoukoli situaci, ve které se nacházíte. a nakonec se 

naučíte, že neexistuje žádná hranice pro to, kde se nacházíte, takže 

váš klid je všude takový, jaký jste. 

Všimněte si, že pro účely přehledu nejsou myšlenky vždy 

uvedeny ve zcela původní podobě. Používejte je tak, jak jsou zde 

uvedeny. Není nutné se vracet k původním výrokům, ani 



ČÁST I 

81 

 

 

 
 

nyní zdůrazňujeme vztahy mezi prvními padesáti myšlenkami, 

které jsme probrali, a soudržnost myšlenkového systému, k němuž 

vás vedou. 
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le  s o v á n í 5 1 

Dnešní přehled se týká následujících myšlenek: 

[1] "Nic z toho, co vidím, nic neznamená." 

Důvodem je to, že nic nevidím a nic nemá žádný význam. Je 

nutné, abych si to uvědomil, abych se naučil vidět. To, o čem si 

myslím, že nyní vidím, zabírá místo vidění. Musím se toho zbavit 

tím, že si uvědomím, že to nemá žádný význam, aby vize mohla 

zaujmout jeho místo. 

[2] "Dala jsem tomu, co vidím, veškerý význam, který to pro mě má." 

Posoudil jsem vše, na co se dívám, a vidím jen a jen toto.To není 

vize. Je to pouhá iluze skutečnosti, protože mé soudy byly 

vytvořeny zcela mimo realitu. Jsem ochoten uznat, že mé soudy 

nemají žádnou platnost, protože chci vidět. Mé úsudky mi ublížily 

a nechci podle nich vidět. 

[3] "Nerozumím ničemu, co vidím." 

Jak bych mohl rozumět tomu, co vidím, když jsem to špatně 

posoudil? To, co vidím, je projekcí mých vlastních chyb v 

myšlení. Nerozumím tomu, co vidím, protože to není srozumitelné. 

Nemá smysl se tomu snažit porozumět. Ale je důvod nechat to jít a 

uvolnit místo tomu, co lze vidět, pochopit a milovat. To, co vidím 

nyní, za to mohu vyměnit už jen tím, že jsem ochoten to udělat. 

Není to lepší volba než ta, kterou jsem učinil předtím? 

[4] "Tyto myšlenky nic neznamenají." 

Myšlenky, kterých jsem si vědom, nic neznamenají, protože se 

snažím myslet bez Boha. To, co nazývám "svými" myšlenkami, 

nejsou mé skutečné myšlenky. Mé skutečné myšlenky jsou 

myšlenky, které myslím s Bohem. Nejsem si jich vědom, protože 

jsem si na jejich místo vytvořil "své" myšlenky. Jsem ochoten 

uznat, že "moje" myšlenky nic neznamenají, a nechat je jít. 

Rozhoduji se, že je nechám nahradit tím, co je mělo nahradit. 

"Moje" myšlenky jsou bezvýznamné, ale veškeré stvoření spočívá 

v Myšlenkách, které myslím s Bohem. 

[5] "Nikdy nejsem naštvaný z důvodu, který si myslím." 

Nikdy nejsem naštvaný z důvodu, který si myslím, protože jsem 
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snažím se ospravedlnit "své" myšlenky. Neustále se snažím, aby 

byly pravdivé. Ze všech věcí si dělám své "nepřátele", aby můj hněv 

byl oprávněný a mé útoky oprávněné. Neuvědomil jsem si, jak moc 

jsem vše, co vidím, zneužil tím, že jsem tomu přisoudil tuto roli. 

Udělal jsem to proto, abych bránil myšlenkový systém, který mi 

ublížil a který už nechci. Jsem ochoten ho opustit. 
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Dnešní přehled se týká těchto myšlenek: 

[6] "Jsem naštvaný, protože vidím, co tam není." 

Realita není nikdy děsivá. Není možné, aby mě rozrušila. 

Skutečnost přináší pouze dokonalý klid. Když jsem rozrušený, je 

to vždy proto, že jsem realitu nahradil iluzemi, které jsem si 

vymyslel. Iluze jsou rozrušující, protože jsem jim dal realitu, a 

proto považuji realitu za iluzi. Nic v Božím stvoření není tímto 

mým zmatkem nijak ovlivněno. Vždycky mě nic nerozruší. 

[7] "Vidím jen minulost." 

Když se rozhlížím, odsuzuji svět, na který se dívám. Tomu říkám 

vidění. Až si odpustím a vzpomenu si na to, kdo jsem, budu žehnat 

všem a všemu, co uvidím.Nebude žádná minulost, a tedy ani žádní 

"nepřátelé". A budu se s Bohem dívat na všechno, co jsem předtím 

neviděl. 

[8] "Moje mysl se zabývá myšlenkami na minulost." 

Vidím jen své vlastní myšlenky a moje mysl se zabývá minulostí. 

Co tedy mohu vidět tak, jak to je? Dovolte mi, abych si uvědomil, 

že se dívám na minulost, abych zabránil tomu, aby mi v mysli 

svítalo na přítomnost. Dovolte mi pochopit, že se snažím využít 

čas proti Bohu. Ať se naučím vzdát se minulosti a uvědomím si, že 

se tím ničeho nevzdávám. 

[9] "Nic nevidím tak, jak to je teď." 

Pokud nic nevidím tak, jak to je teď, lze skutečně říci, že nic 

nevidím. Volba nespočívá v tom, zda vidět minulost, nebo 

přítomnost, ale pouze v tom, zda vidět, nebo nevidět.To, co jsem 

se rozhodl vidět, mě stálo vidění. Nyní bych si chtěl vybrat znovu, 

abych mohl vidět. 

[10] "Moje myšlenky nic neznamenají." 

Nemám žádné soukromé myšlenky.Přesto si uvědomuji pouze 

soukromé myšlenky.Co mohou tyto myšlenky znamenat? 

Neexistují, a proto nic neznamenají. Přesto je má mysl součástí 

stvoření a součástí jeho Stvořitele. nechtěl bych se raději připojit k 

myšlení vesmíru, než abych vše, co je skutečně mé, zastíral svými 
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le  s o v á n í 5 3 

Dnes se budeme zabývat následujícími tématy: 

[11] "Mé nesmyslné myšlenky mi ukazují nesmyslný svět." Protože 

myšlenky, kterých jsem si vědom, nic neznamenají, svět, který je 

zobrazuje, nemůže mít žádný smysl.To, co tento svět vytváří, je 

šílené, a stejně tak to, co vytváří. Skutečnost není šílená, 

a mám skutečné i šílené myšlenky. Mohu tedy vidět skutečný svět, 

pokud se budu řídit svými skutečnými myšlenkami. 

[12] "Jsem naštvaný, protože vidím nesmyslný svět." 

Šílené myšlenky jsou zneklidňující, vytvářejí svět, ve kterém není 

nikde žádný řád. Ve světě, který představuje chaotické myšlení, 

vládne pouze chaos a chaos nemá žádné zákony. V takovém světě 

nemohu žít v míru. Jsem vděčný, že tento svět není skutečný a že 

ho vůbec nemusím vidět, pokud se nerozhodnu si ho vážit. A já se 

nerozhodnu vážit si toho, co je naprosto šílené a nemá žádný 

smysl. 

[13] "Nesmyslný svět vyvolává strach." 

Naprosto šílený vzbuzuje strach, protože je zcela nespolehlivý a 

neposkytuje žádný důvod k důvěře. Na nic v šílenství není spolehnutí. 

Neskýtá žádnou jistotu ani naději. Takový svět však není skutečný. 

Dal jsem mu iluzi skutečnosti a trpěl jsem kvůli své víře v něj. 

Nyní se rozhoduji tuto víru odvolat a důvěřuji realitě. Tím, že se 

tak rozhodnu, uniknu všem účinkům světa strachu, protože 

uznávám, že neexistuje. 

[14] "Bůh nestvořil nesmyslný svět." 

Jak může existovat nesmyslný svět, když ho nestvořil Bůh? On je 

zdrojem veškerého smyslu a vše, co je skutečné, je v Jeho mysli. 

Je to i v mé mysli, protože On to stvořil se mnou. Proč bych měl 

nadále trpět následky svých vlastních šílených myšlenek, když 

dokonalost stvoření je mým domovem? Dovolte mi, abych si 

uvědomil sílu svého rozhodnutí a poznal, kde skutečně přebývám. 

[15] "Mé myšlenky jsou obrazy, které jsem vytvořil." 

Cokoli vidím, odráží mé myšlenky. Moje myšlenky mi říkají, kde 

jsem a co jsem. 
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je utrpení, ztráta a smrt, mi ukazuje, že vidím pouze zobrazení 

svých šílených myšlenek a nedovolím svým skutečným 

myšlenkám, aby vrhaly blahodárné světlo na to, co vidím.Boží 

cesta je však jistá.Představy, které jsem si vytvořil, nemohou proti 

němu zvítězit, protože to není moje vůle. Má vůle je Jeho a já před 

Něj nepostavím žádné jiné bohy. 
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le  s s o  n 54  

Toto jsou nápady na dnešní recenze: 

[16] "Nemám neutrální myšlenky." 

Neutrální myšlenky jsou nemožné, protože všechny myšlenky mají 

moc. Buď vytvoří falešný svět, nebo mě dovedou k tomu 

skutečnému. Myšlenky však nemohou být bez účinků.Tak jako 

svět, který vidím, vzniká z mých myšlenkových chyb, tak skutečný 

svět vznikne před mýma očima, když nechám své chyby napravit. 

Mé myšlenky nemohou být ani pravdivé, ani nepravdivé. Musí být 

buď jedno, nebo druhé. to, co vidím, mi ukazuje, které jsou. 

[17] "Nevidím žádné neutrální věci." 

To, co vidím, svědčí o tom, co si myslím. Kdybych nemyslel, 

neexistoval bych, protože život je myšlení. Dovolte mi, abych se 

na svět díval jako na reprezentaci svého vlastního duševního stavu. 

Vím, že můj stav mysli se může měnit, a tak vím, že se může měnit 

i svět, který vidím. 

[18] "Nejsem sám, kdo pociťuje důsledky svého vidění." 

Pokud nemám soukromé myšlenky, nemohu vidět soukromý svět. 

Dokonce i šílená myšlenka odloučení musela být sdílena, aby se 

mohla stát základem světa, který vidím.Toto sdílení však bylo 

sdílením ničeho. Mohu se také odvolávat na své skutečné 

myšlenky, které sdílejí vše se všemi. Tak jako mé myšlenky 

odloučení přivolávají myšlenky odloučení druhých, tak mé skutečné 

myšlenky v nich probouzejí skutečné myšlenky. a svět, který mi 

mé skutečné myšlenky ukazují, se rozzáří před jejich zrakem stejně 

jako před mým. 

[19] "Nejsem sám, kdo zažívá účinky svých myšlenek." 

V ničem nejsem sám. Vše, co si myslím, říkám nebo dělám, se 

dotýká celého vesmíru. Boží Syn nemůže myslet, mluvit ani jednat 

nadarmo. Nemůže být v ničem sám. Je tedy v mé moci změnit 

každou mysl spolu s mou, neboť moje je mocí Boží. 

[20] "Jsem odhodlaný to vidět." 

Uvědomuji si společnou povahu svých myšlenek a jsem odhodlaný 

vidět. Chtěl bych se podívat na svědky, kteří mi ukazují, že myšlení 
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světa se změnilo. Chtěl bych spatřit důkaz, že to, co se skrze mě 

stalo, umožnilo, aby láska nahradila strach, smích nahradil pláč a 

hojnost nahradila ztrátu. Pohlédl bych na skutečný svět a nechal se 

jím poučit, že moje vůle a vůle Boží jsou jedno. 
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Dnešní recenze obsahuje následující: 

[21] "Jsem rozhodnutý vidět věci jinak." 

To, co nyní vidím, jsou jen příznaky nemocí, katastrof a smrti. To 

přece nemůže být to, co Bůh stvořil pro svého milovaného 

Syna.Už to, že vidím takové věci, je důkazem, že Bohu 

nerozumím, a proto nerozumím ani jeho Synovi. To, co vidím, mi 

říká, že nevím, kdo jsem. Jsem odhodlán vidět ve mně svědky 

pravdy, a ne ty, kteří mi ukazují iluzi o mně samém. 

[22] "To, co vidím, je forma pomsty." 

Svět, který vidím, je jen stěží obrazem láskyplných myšlenek. Je to 

obraz útoku na všechno a vším. Je vším možným, jen ne odrazem 

Boží lásky a lásky jeho Syna. Jsou to mé vlastní útočné myšlenky, 

které dávají vzniknout tomuto obrazu. Mé milující myšlenky mě 

od tohoto vnímání světa zachrání a dají mi pokoj, který mi Bůh 

chtěl dát. 

[23] "Před světem mohu uniknout tím, že se vzdám útočných 

myšlenek." V tom spočívá moje spása a nikde jinde. bez útočných 

myšlenek bych svět útoků neviděl. Jakmile odpuštění umožní, aby 

se do mého vědomí vrátila láska, uvidím svět míru, bezpečí a 

radosti. a to 

to je to, co jsem se rozhodl vidět místo toho, na co se dívám teď. 

[24] "Nevnímám své vlastní zájmy." 

Jak bych mohl poznat své vlastní zájmy, když nevím, kdo jsem? 

To, co si myslím, že jsou mé nejlepší zájmy, by mě pouze 

připoutalo blíže ke světu iluzí. Jsem ochoten následovat Průvodce, 

kterého mi dal Bůh, abych zjistil, jaké jsou mé vlastní nejlepší 

zájmy, a uznávám, že je sám nemohu vnímat. 

[25] "Nevím, k čemu co je." 

Pro mě je smyslem všeho dokázat, že mé iluze o mně samém jsou 

skutečné. K tomuto účelu se snažím využívat všechny a všechno. 

Právě k tomu podle mého názoru slouží svět. proto nepoznávám 

jeho skutečný účel. účel, který jsem světu přisoudil, vedl k jeho 

děsivému obrazu. Dovolte mi, abych otevřel svou mysl jeho 
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skutečnému účelu tím, že odstraním ten, který jsem mu dal, a dozvím 

se o něm pravdu. 
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le  s s na 56  

Naše dnešní recenze se týká následujících 

bodů: 

[26] "Moje útočné myšlenky útočí na mou nezranitelnost." 

Jak mohu vědět, kdo jsem, když vidím, že na mě neustále útočí? 

Zdá se, že mě ohrožují bolest, nemoc, ztráta, stáří a smrt. Všechny 

mé naděje, přání a plány se zdají být vydány na milost a nemilost 

světu, který nemohu ovlivnit... Přesto jsou dokonalé bezpečí a 

úplné naplnění mým dědictvím. Snažil jsem se vzdát svého 

dědictví výměnou za svět, který vidím. Bůh však pro mě mé 

dědictví uchoval v bezpečí. Mé vlastní skutečné myšlenky mě 

naučí, co to je. 

[27] "Především chci vidět." 

Uvědomuji si, že to, co vidím, odráží to, co si myslím, že jsem, a 

uvědomuji si, že vize je mou největší potřebou.Svět, který vidím, 

svědčí o tom, že obraz, který jsem si vytvořil, je děsivý. Chci-li si 

vzpomenout, kdo jsem, je nezbytné, abych se tohoto obrazu sebe 

sama zbavil. Jakmile ji nahradím pravdou, jistě se mi dostane vize. 

A s touto vizí budu na svět i na sebe pohlížet s láskou a 

dobročinností. 

[28] "Především chci vidět něco jiného." 

Svět, který vidím, udržuje můj bojácný obraz sebe sama na místě a 

zaručuje jeho pokračování. Dokud vidím svět tak, jak ho vidím 

nyní, pravda nemůže vstoupit do mého vědomí. Chtěl bych, aby se 

mi otevřely dveře za tímto světem, abych mohl nahlédnout za něj 

do světa, který odráží Boží lásku. 

[29] "Bůh je ve všem, co vidím." 

Za každým obrazem, který jsem vytvořil, se pravda nemění. Za 

každým závojem, který jsem přikryl tvář lásky, zůstává její světlo 

nezkalené. Za všemi mými šílenými přáními je má vůle spojena s 

vůlí mého Otce. Bůh je stále všude a ve všem navždy. A my, kteří 

jsme Jeho součástí, se ještě podíváme za všechna zdání a poznáme 

pravdu, která je za nimi. 

[30] "Bůh je ve všem, co vidím, protože Bůh je v mé mysli." 
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V mé mysli se za všemi mými šílenými myšlenkami na odloučení 

a útoky skrývá vědomí, že vše je navždy jedno. Neztratil jsem 
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poznání toho, kdo jsem, protože jsem to zapomněl. Bylo pro mě 

uchováno v mysli Boha, který neopustil své myšlenky. A já, který 

jsem mezi nimi, jsem jedno s nimi i s Ním. 
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le  s s na 57  

Dnes si tyto myšlenky zopakujeme: 

[31] "Nejsem obětí světa, který vidím." 

Jak mohu být obětí světa, který mohu zcela zrušit, pokud se tak 

rozhodnu? Moje pouta jsou uvolněna. Mohu se jich zbavit pouhým 

přáním. Dveře vězení jsou otevřené. Mohu ho opustit pouhým 

odchodem. V tomto světě mě nic nedrží. Pouze mé přání zůstat mě 

drží ve vězení. Rád bych se vzdal šílených přání a konečně vyšel 

na sluneční světlo. 

[32] "Vymyslel jsem si svět, který vidím." 

Vězení, ve kterém se vidím, jsem si vymyslel sám.Stačí, když si to 

uvědomím, a jsem volný. Sám sebe jsem oklamal, když jsem uvěřil, 

že je možné uvěznit Božího Syna. V této víře jsem se trpce mýlil, 

což už nechci. syn boží musí být navždy svobodný. Je takový, jak 

ho Bůh stvořil, a ne takový, jakého bych z něj udělal já. Je tam, 

kde by ho Bůh chtěl mít, a ne tam, kde jsem si myslel, že ho budu 

věznit. 

[33] "Na svět se dá dívat i jinak." 

Protože účel světa není takový, jaký jsem mu přisoudil, musí 

existovat jiný způsob, jak se na něj dívat. Vidím všechno vzhůru 

nohama a mé myšlenky jsou opakem pravdy. Vidím svět jako 

vězení pro Božího Syna. Musí to tedy být tak, že svět je skutečně 

místem, kde může být osvobozen. Chtěl bych se na svět dívat 

takový, jaký je, a vidět ho jako místo, kde Boží Syn nachází 

svobodu. 

[34] "Místo toho bych viděl mír." 

Až budu vnímat svět jako místo svobody, uvědomím si, že odráží 

Boží zákony, a ne pravidla, která jsem si vymyslel, aby se jimi 

řídil. Pochopím, že v něm nepanuje válka, ale mír. A budu vnímat, 

že mír přebývá také v srdcích všech, kteří se mnou sdílejí toto 

místo. 

[35] "Moje mysl je součástí Boží mysli. Jsem velmi svatý." 

Když sdílím mír světa se svými bratry, začínám chápat, že tento 

mír pochází z hloubi mého nitra.Svět, na který se dívám, přijal 
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světlo mého odpuštění a září. 
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odpuštění zpět na mě. V tomto světle začínám vidět, co mi mé 

iluze o mně samém zůstávaly skryty. Začínám chápat svatost 

všeho živého včetně sebe sama a jejich jednotu se mnou. 
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Tyto myšlenky jsou určeny pro dnešní kontrolu: 

[36] "Moje svatost zahaluje vše, co vidím." 

Z mé svatosti pochází vnímání skutečného světa. Když jsem 

odpustil, přestávám se vnímat jako viník. Mohu přijmout nevinnost, 

která je o mně pravdou. Viděno chápajícíma očima, vidím jen 

svatost světa, protože si mohu představit jen myšlenky, které mám 

o sobě. 

[37] "Moje svatost žehná světu." 

Vnímání mé svatosti mě nepožehná samo o sobě. Každý a 

všechno, co vidím v jejím světle, se podílí na radosti, kterou mi 

přináší. Neexistuje nic, co by bylo mimo tuto radost, protože 

neexistuje nic, co by nesdílelo mou svatost. Jak poznávám svou 

svatost, tak se rozzáří svatost světa, aby ji všichni viděli. 

[38] "Není nic, co by moje svatost nemohla udělat." 

Má svatost má neomezenou moc uzdravovat, protože má 

neomezenou moc zachraňovat. Před čím jiným než před iluzemi je 

třeba zachránit? A co jsou všechny iluze kromě falešných představ o 

mně samém? Má svatost je všechny ruší tím, že o mně tvrdí pravdu. 

V přítomnosti mé svatosti, kterou sdílím se samotným Bohem, 

všechny modly mizí. 

[39] "Má svatost je mou spásou." 

Protože mě má svatost zachraňuje od všech vin, je uznání mé svatosti 

uznáním mé spásy. Je to také uznání spásy světa. Jakmile přijmu 

svou svatost, nic mě nemůže vyděsit. A protože se nebojím, každý 

musí mít podíl na mém pochopení, které je Božím darem pro mě i 

pro svět. 

[40] "Jsem požehnaný jako Boží syn." 

V tom spočívá můj nárok na všechno dobré a jedině dobré. Jsem 

požehnaný jako Boží syn. Všechna dobra jsou moje, protože mi je 

Bůh určil. Nemohu trpět žádnou ztrátou, nedostatkem nebo bolestí 

kvůli tomu, kým jsem. Můj Otec mě podporuje, chrání a řídí ve 

všem. Jeho péče o mě je nekonečná a je se mnou navždy. Jako 

Jeho Syn jsem věčně požehnaný. 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

100 

 

 

 

le  s s o  n 59  

Následující myšlenky jsou určeny k dnešní kontrole: 

[41] "Bůh jde se mnou, kamkoli jdu." 

Jak mohu být sám, když Bůh jde vždy se mnou? Jak mohu 

pochybovat a být si nejistý sám sebou, když dokonalá jistota je v 

Něm? Jak mohu být něčím znepokojen, když On ve mně spočívá v 

naprostém pokoji? Jak mohu trpět, když mě skrze Něj obklopuje 

láska a radost? Nedovolte mi, abych si o sobě dělal iluze. Jsem 

dokonalý, protože Bůh jde se mnou, kamkoli jdu. 

[42] "Bůh je moje síla, vize je jeho dar." 

Nedovolte mi, abych se dnes díval do vlastních očí. Ať jsem 

ochoten vyměnit svou ubohou iluzi vidění za vidění, které mi dává 

Bůh. Kristovo vidění je Jeho dar a On mi ho dal. Dovolte mi, 

abych se dnes tohoto daru dovolával, aby mi tento den pomohl 

pochopit věčnost. 

[43] "Bůh je můj zdroj. Bez něj nemohu vidět." 

Vidím to, co Bůh chce, abych viděl. Nic jiného vidět nemohu. 

Mimo Jeho vůli leží jen iluze. Právě ty si vybírám, když si myslím, 

že mohu vidět jinak než On. Právě ty si vybírám, když se snažím 

vidět očima těla, ale bylo mi dáno vidět Krista, aby je nahradil. 

Právě skrze tuto vizi se rozhoduji vidět. 

[44] "Bůh je světlo, v němž vidím." 

Ve tmě nevidím. Jediným světlem je Bůh.Mám-li tedy vidět, musí 

to být skrze něj. Snažil jsem se definovat, co je to vidění, a mýlil 

jsem se. Nyní je mi dáno pochopit, že Bůh je Světlo, v němž 

vidím. Dovolte mi přivítat vidění a šťastný svět, který mi ukáže. 

[45] "Bůh je mysl, kterou myslím." 

Nemám žádné myšlenky, které bych nesdílel s Bohem. Nemám 

žádné myšlenky mimo něj, protože nemám žádnou mysl mimo 

jeho. Jako součást Jeho mysli jsou mé myšlenky Jeho a Jeho 

myšlenky jsou mé. 
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Tyto nápady jsou určeny pro dnešní přehled: 

[46] "Bůh je Láska, v níž odpouštím." 

Bůh neodpouští, protože nikdy neodsoudil. Bezúhonní nemohou 

obviňovat a ti, kdo přijali svou nevinu, nevidí důvod k odpuštění. 

Přesto je odpuštění prostředkem, díky němuž uznám svou nevinu. 

Je to odraz Boží lásky na zemi. Přivede mě dostatečně blízko k 

nebi, aby ke mně Boží Láska mohla sestoupit a pozvednout mě do 

mého domova. 

[47] "Bůh je síla, ve kterou doufám." 

Není to moje vlastní síla, kterou odpouštím. Je to Boží síla ve mně, 

kterou si připomínám, když odpouštím. Když začínám vidět, 

poznávám Jeho odraz na zemi. Odpouštím všechno, protože cítím, 

jak se ve mně probouzí Jeho síla. A začínám vzpomínat na Lásku, 

kterou jsem se rozhodl zapomenout, ale která na mě nezapomněla. 

[48] "Není se čeho bát." 

Jak bezpečný mi bude připadat svět, až ho uvidím! Nebude 

vypadat vůbec tak, jak si ho představuji, že ho vidím teď. Každý a 

všechno, co uvidím, se ke mně bude sklánět, aby mi požehnalo. Ve 

všech budu poznávat svého nejdražšího Přítele. čeho bych se mohl 

bát ve světě, kterému jsem odpustil a který odpustil mně? 

[49] "Boží hlas ke mně promlouvá po celý den." 

Není chvíle, kdy by Boží hlas přestal volat po mém odpuštění, aby 

mě zachránil. Není chvíle, kdy by Jeho hlas přestal řídit mé 

myšlenky, vést mé činy a vést mé nohy. Neochvějně kráčím k 

pravdě. Nikam jinam nemohu jít, protože Boží Hlas je jediný hlas 

a jediný průvodce, který byl dán Jeho Synu. 

[50] "Jsem podporován Boží láskou." 

Když naslouchám Božímu hlasu, jsem podporován jeho láskou. 

Když otevírám oči, Jeho Láska mi osvětluje svět, abych ho 

viděl.Když odpouštím, Jeho Láska mi připomíná, že Jeho Syn je bez 

hříchu.A když se dívám na svět zrakem, který mi dal, vzpomínám, 

že jsem Jeho Syn. 
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"Já jsem světlo světa." 

Kdo jiný je světlem světa než Boží Syn? To je tedy pouhé 

konstatování pravdy o sobě samém. Je to opak prohlášení o pýše, 

aroganci nebo sebeklamu. Nepopisuje to představu o sobě samém, 

kterou jste si vytvořili. Neodkazuje na žádnou z vlastností, kterými 

jste obdařili své modly. Odkazuje na vás, jak jste byli stvořeni 

Bohem. Jednoduše konstatuje pravdu. 

Pro ego je dnešní myšlenka ztělesněním sebeoslavování. Ego 

však pokoře nerozumí a mylně ji považuje za sebeponižování. 

Pokora spočívá v přijetí své role ve spasení a v nepřijetí žádné jiné. 

Není pokorou trvat na tom, že nemůžete být světlem světa, pokud 

je to funkce, kterou vám Bůh přidělil. Je to pouze arogance, která 

by tvrdila, že tato funkce nemůže být pro vás, a arogance je vždy z 

ega. 

Skutečná pokora vyžaduje, abyste přijali dnešní myšlenku, 

protože je to Boží hlas, který vám říká, že je pravdivá. To je 

počáteční krok k přijetí vaší skutečné funkce na zemi. Je to 

obrovský krok k tomu, abyste zaujali své právoplatné místo ve 

spasení. Je to pozitivní potvrzení tvého práva být spasen a uznání 

moci, která je ti dána k záchraně druhých. 

Na tuto myšlenku dnes budete chtít myslet co nejčastěji. Je to 

dokonalá odpověď na všechny iluze, a tedy i na všechna pokušení. 

Uvádí všechny představy, které jste si o sobě vytvořili, na pravou 

míru a pomáhá vám odejít v klidu, nezatížení a jistí si svým cílem. 

Dnes by se mělo uskutečnit co nejvíce cvičení, ale každé z 

nich by nemělo trvat déle než minutu nebo dvě. Měly by začínat 

tím, že si řeknete: 

"Jsem světlo světa, to je moje jediná funkce. Proto 

jsem tady." 

Pak o těchto tvrzeních chvíli přemýšlejte, nejlépe se zavřenýma 

očima, pokud to situace dovoluje. Nechte si přijít na mysl několik 

souvisejících myšlenek, a pokud se vaše mysl zatoulá, zopakujte si 

myšlenku. 
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od ústřední myšlenky. 

Ujistěte se, že den začíná i končí cvičením. Tak se budete 

probouzet s potvrzením pravdy o sobě samých, posilovat ji po celý 

den a přecházet ke spánku s tím, že znovu potvrdíte svou funkci a 

svůj jediný účel zde. Tato dvě cvičební období mohou být delší 

než ostatní, pokud je považujete za užitečná a chcete si je 

prodloužit. 

Dnešní myšlenka dalece přesahuje malicherné názory ega na 

to, co jste a jaký je váš účel. Jako nositel spásy je to samozřejmě 

nutné. Je to první z řady obřích kroků, které v příštích týdnech 

podnikneme. Pokuste se dnes začít budovat pevné základy pro tyto 

pokroky. 

Jste světlem světa. Bůh na vás postavil svůj plán spasení 

svého Syna. 
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"Odpuštění je mým úkolem jako světla světa." 

Právě vaše odpuštění přivede svět temnoty ke světlu. Je to vaše 

odpuštění, které vám umožní rozpoznat světlo, v němž vidíte. 

Odpuštění je důkazem toho, že jste světlem světa. skrze vaše 

odpuštění se do vaší paměti vrací pravda o vás samých. ve vašem 

odpuštění tedy spočívá vaše spása. 

Iluze o sobě a o světě jsou jedna. Proto je každé odpuštění 

darem pro vás samotné.Vaším cílem je zjistit, kdo jste, když jste 

svou identitu popřeli útokem na stvoření a jeho Stvořitele. Nyní se 

učíte, jak se rozpomenout na pravdu. K tomu musí být útok 

nahrazen odpuštěním, aby myšlenky na život mohly nahradit 

myšlenky na smrt. 

Pamatujte, že při každém útoku se dovoláváte své vlastní 

slabosti, zatímco při každém odpuštění se dovoláváte Kristovy síly 

ve vás. Nezačínáte pak chápat, co pro vás odpuštění udělá? 

Odstraní z vaší mysli veškerý pocit slabosti, napětí a únavy. 

Odstraní veškerý strach, vinu a bolest. Obnoví ve vašem vědomí 

nezranitelnost a sílu, kterou Bůh dal svému Synovi. 

Rádi začneme a ukončíme dnešní den tím, že budeme 

praktikovat dnešní myšlenku a budeme ji používat co nejčastěji 

během celého dne. Pomůže vám to udělat den tak šťastným, jak si 

to přeje Bůh. A pomůže to i lidem kolem vás, stejně jako těm, kteří 

se zdají být v prostoru a čase daleko, aby s vámi toto štěstí sdíleli. 

Co nejčastěji, pokud možno se zavřenýma očima, si říkejte: 

"Odpuštění je mým úkolem jako světla světa. Chtěl 

bych plnit svou funkci, abych byl šťastný." 

Pak věnujte minutu nebo dvě přemýšlení o své funkci a o štěstí a 

uvolnění, které vám přinese. 

Nechte volně přicházet související myšlenky, protože vaše 

srdce tato slova rozpozná a ve vaší mysli je vědomí, že jsou 

pravdivá. Kdyby se vaše pozornost zatoulala, zopakujte myšlenku 

a dodejte: 

"Chtěl bych si to pamatovat, protože chci být šťastný." 
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le  s s o  n 63  

"Světlo světa přináší skrze mé odpuštění pokoj 

každé mysli." 

Jak svatý jsi ty, který máš moc vnést pokoj do každé mysli! Jak 

požehnaní jste vy, kteří se učíte rozpoznávat prostředky, jak to 

skrze vás umožnit! Jaký cíl bys mohl mít, který by ti přinesl větší 

štěstí? 

S takovou funkcí jsi vskutku světlem světa.Boží Syn k tobě 

vzhlíží pro své vykoupení. Je na tobě, abys mu ji dal, neboť ti 

patří. nepřijímej místo ní žádný triviální záměr nebo 

bezvýznamnou touhu, jinak zapomeneš na svou funkci a zanecháš 

Božího syna v pekle. není to planá žádost, která se po tobě žádá. 

žádá se po tobě, abys přijal spásu, která ti bude patřit. 

Uvědomujeme si důležitost této funkce, a proto si ji dnes rádi a 

často připomínáme.Den začneme tím, že si ji uvědomíme, a den 

zakončíme s myšlenkou na ni v našem vědomí. A v průběhu dne si 

to budeme opakovat tak často, jak jen to bude možné: 

"Světlo světa přináší skrze mé odpuštění mír do každé mysli. 

Já jsem prostředek, který Bůh určil ke spáse světa." 

Pravděpodobně vám bude snazší nechat související myšlenky 

přijít na mysl během minuty nebo dvou, které byste měli věnovat 

úvahám o této otázce, pokud můžete zavřít oči. Na takovou 

příležitost však nečekejte. Žádnou příležitost k posílení dnešní 

myšlenky byste neměli promarnit. 

Pamatujte, že Boží Syn očekává svou spásu od vás. A kdo 

jiný než vaše Já musí být Jeho Synem? 
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"Nezapomínám na svou funkci." 

Dnešní myšlenka je jen jiným způsobem, jak říci: "Nedovol mi 

zabloudit do pokušení." Účelem světa, který vidíš, je zastřít tvou 

funkci odpuštění a poskytnout ti ospravedlnění, abys na ni 

zapomněl. Je to pokušení opustit Boha a jeho Syna, které na sebe 

bere fyzickou podobu. Právě na něj se dívají oči těla. 

Nic, co se zdá, že vidí oči těla, nemůže být ničím jiným než 

formou pokušení, protože to byl účel samotného těla.Přesto jsme 

se naučili, že Duch svatý má pro všechny iluze, které jste si 

vytvořili, jiné využití, a proto v nich vidí jiný účel. Pro Ducha 

Svatého je svět místem, kde se učíte odpouštět si to, co považujete 

za své hříchy. V tomto vnímání se fyzická podoba pokušení stává 

duchovním poznáním spásy. 

Zopakujme si několik posledních lekcí: vaším úkolem je být 

světlem světa, což je úkol, který vám dal Bůh. Pouze arogance ega 

vás vede k tomu, abyste o tom pochybovali, a pouze strach ega vás 

nutí považovat se za nehodné úkolu, který vám byl svěřen 

samotným Bohem. 

Spása světa čeká na vaše odpuštění, protože skrze něj Boží Syn 

uniká všem iluzím, a tím i všem pokušením. Syn Boží jsi ty. Jen 

když budeš plnit funkci, kterou ti Bůh svěřil, budeš šťastný. To 

proto, že vaší funkcí je být šťastný pomocí prostředků, díky nimž 

se štěstí stává nevyhnutelným. 

Jiná cesta neexistuje. Proto pokaždé, když se rozhodujete, zda 

budete plnit svou funkci, ve skutečnosti se rozhodujete, zda budete 

šťastní, nebo ne. Zapamatujme si to dnes. Připomeňme si to ráno a 

znovu večer a také po celý den. 

Připravte se předem na všechna rozhodnutí, která dnes učiníte, 

tím, že si uvědomíte, že všechna jsou ve skutečnosti velmi 

jednoduchá. Každé z nich povede ke štěstí nebo neštěstí. Může 

takové jednoduché rozhodnutí 
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je opravdu obtížné vyrobit? Nenechte se zmást formou rozhodnutí. 

Složitost formy neznamená složitost obsahu. Není možné, aby 

jakékoli rozhodnutí na světě mělo jiný obsah než právě tato jediná 

jednoduchá volba. To je jediná volba, kterou Duch svatý vidí, a 

proto je to jediná volba, která existuje. 

Dnes se tedy cvičme s těmito myšlenkami: 

"Nezapomínám na svou funkci." 

"Nepokoušejme se nahradit Boha svým." 

"Dovolte mi odpustit a být šťastný." 

Alespoň jednou věnujte deset nebo patnáct minut rozjímání se 

zavřenýma očima. Související myšlenky vám přijdou na pomoc, 

pokud si uvědomíte zásadní význam své funkce pro vás i pro svět. 

Při častých aplikacích dnešní myšlenky, které budete provádět 

během dne, věnujte několik minut přehledu myšlenek a poté 

přemýšlejte o nich a o ničem jiném. Zvláště zpočátku to bude 

obtížné, protože nejste zběhlí v disciplíně mysli, kterou to 

vyžaduje. možná si budete muset poměrně často opakovat "Ať 

nezapomenu na svou funkci", abyste se lépe soustředili. 

Jsou vyžadovány dvě formy kratších cvičení. Občas 

provádějte cvičení se zavřenýma očima a snažte se soustředit na 

myšlenky, které uplatňujete. Jindy nechte oči otevřené až po 

přezkoumání myšlenek a pomalu a nevybíravě se rozhlížejte kolem 

sebe a říkejte si: 

"Tohle je svět, který mám zachránit." 
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le  s o v á n í 6 5 
 

"Moje jediná funkce je ta, kterou mi dal Bůh." 

Myšlenka na dnešek potvrzuje váš závazek ke spáse. Připomíná 

vám také, že nemáte jinou funkci než tuto. Obě tyto myšlenky jsou 

samozřejmě nezbytné pro úplný závazek. Spasení nemůže být 

jediným cílem, který si držíte, zatímco si stále vážíte jiných. Úplné 

přijetí spásy jako své jediné funkce s sebou nutně nese dvě fáze: 

uznání spásy jako své funkce a zřeknutí se všech ostatních cílů, 

které jste si pro sebe vymysleli. jen tak můžete zaujmout své 

právoplatné místo mezi spasiteli světa. jen tak můžete říci a myslet 

vážně: "Mou jedinou funkcí je ta, kterou mi dal Bůh." To je jediná 

cesta, jak se dostat na místo, které vám náleží. Jen tak můžete najít 

klid v duši. 

Dnes a několik následujících dní si vyhraďte deset až patnáct 

minut na delší cvičení, během kterého se pokusíte pochopit a 

přijmout, co dnešní myšlenka skutečně znamená. Nabízí vám únik 

ze všech vašich domnělých obtíží. Vkládá vám do rukou klíč ke 

dveřím míru, které jste si sami před sebou zavřeli. Dává vám 

odpověď na všechna hledání, která jste od počátku času prováděli. 

Snažte se, pokud je to možné, provádět denní prodloužené 

cvičení každý den přibližně ve stejnou dobu.Snažte se také určit si 

tuto dobu předem a pak ji co nejpřesněji dodržovat. 

Účelem je uspořádat si den tak, abyste si vyhradili čas pro 

Boha i pro všechny drobné záměry a cíle, které budete sledovat. Je to 

součást dlouhodobého kázeňského výcviku, který vaše mysl 

potřebuje, aby ji Duch svatý mohl důsledně používat k účelu, který 

s vámi sdílí. 

Pro toto cvičné období začněte tím, že si zopakujete dnešní 

myšlenku. Pak zavřete oči, znovu si myšlenku zopakujte a pozorně 

sledujte svou mysl, abyste zachytili všechny myšlenky, které vás 

napadnou. 

Zpočátku se nesnažte soustředit pouze na myšlenky 

související s dnešním nápadem. Spíše se snažte odhalit každou, 

která se objeví, aby do ní zasahovala. Každou z nich si všímejte 

tak, jak k vám přichází, s co nejmenší angažovaností nebo 

obavami, a každou z nich odmítněte tím. 
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říkat si: 

"Tato myšlenka odráží cíl, který mi brání přijmout svou jedinou 

funkci." 

Po nějaké době bude těžší najít rušivé myšlenky. Zkuste však 

ještě asi minutu pokračovat a pokusit se zachytit několik myšlenek, 

které předtím unikly vaší pozornosti, ale nenamáhejte se a 

nevyvíjejte při tom zbytečné úsilí.Pak si řekněte: "Vždyť to je 

jenom vaše práce. 

"Na tomto čistém papíře nechť je pro mě napsána má skutečná funkce." 

Nemusíte používat přesně tato slova, ale snažte se získat pocit, že 

jste ochotni nechat své iluze o účelu nahradit pravdou. 

Nakonec si ještě jednou zopakujte dnešní myšlenku a po 

zbytek cvičení se snažte soustředit na to, jak je pro vás důležitá, 

jakou úlevu vám její přijetí přinese tím, že jednou provždy vyřeší 

vaše konflikty, a do jaké míry skutečně chcete spásu navzdory 

svým pošetilým představám o opaku. 

Při kratších cvičeních, která by měla probíhat alespoň jednou 

za hodinu, použijte tuto formu při aplikaci dnešní myšlenky: 

"Moje jediná funkce je ta, kterou mi dal 

Bůh. Žádnou jinou nechci a nemám." 

Někdy při cvičení zavřete oči, jindy je nechte otevřené a dívejte se 

kolem sebe. To, co vidíte nyní, se zcela změní, až zcela přijmete 

dnešní myšlenku. 
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le  s o n6 6 
 

"Moje štěstí a moje funkce jsou jedno." 

Jistě jste si všimli, že jsme v posledních lekcích kladli důraz na 

souvislost mezi plněním svých funkcí a dosažením štěstí. Je to 

proto, že tuto souvislost ve skutečnosti nevidíte.Přesto je mezi 

nimi více než jen souvislost; jsou stejné. jejich formy jsou různé, 

ale jejich obsah je zcela jednotný. 

Ego neustále bojuje s Duchem svatým v základní otázce, jaká 

je vaše funkce. Stejně tak vede neustálý boj s Duchem svatým o to, 

co je vaše štěstí. Ego útočí a Duch svatý neodpovídá. On ví, jaká je 

vaše funkce. Ví, že je to vaše štěstí. Dnes se pokusíme tento zcela 

nesmyslný boj překonat a dojít k pravdě o vaší funkci. Nebudeme 

se pouštět do neustálých sporů o to, co to je. nebudeme se 

beznadějně zabývat definováním štěstí a určováním prostředků k 

jeho dosažení. nebudeme se oddávat egu tím, že budeme poslouchat 

jeho útoky na štěstí. 

Budeme jen rádi, že můžeme zjistit, co je pravda. 

Cílem našeho dnešního delšího cvičení je, abyste přijali 

skutečnost, že mezi funkcí, kterou vám dal Bůh, a vaším štěstím 

existuje nejen skutečná souvislost, ale že jsou vlastně totožné. Bůh 

vám dává pouze štěstí. Funkce, kterou vám dal, tedy musí být 

štěstí, i když se zdá být odlišná. Dnešní cvičení jsou pokusem 

překonat tyto zdánlivé rozdíly a rozpoznat společný obsah tam, 

kde existuje v pravdě. 

Deseti- až patnáctiminutový trénink začněte zopakováním 

těchto myšlenek: 

"Bůh mi dává jen štěstí." "Dal mi 

mou funkci." 

"Mou funkcí tedy musí být štěstí." 

Zkuste v této posloupnosti vidět logiku, i když závěr nepřijímáte. 

Pouze v případě, že první dvě myšlenky jsou chybné, může být 

závěr nepravdivý. Zamysleme se tedy nad premisami pro 
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zatímco my cvičíme. 

Prvním předpokladem je, že Bůh vám dává pouze štěstí. To 

samozřejmě může být nepravdivé, ale aby to bylo nepravdivé, je 

nutné definovat Boha jako něco, co není. Láska nemůže dávat zlo, 

a co není štěstí, je zlo. Bůh nemůže dávat to, co nemá, a nemůže 

mít to, co není. Pokud Bůh nedává pouze štěstí, musí být zlý. A 

právě této jeho definici věříte, pokud nepřijmete první předpoklad. 

Druhým předpokladem je, že Bůh vám dal vaši funkci. Viděli 

jsme, že vaše mysl má pouze dvě části. Jednu ovládá ego a tvoří ji 

iluze, druhá je domovem Ducha svatého, kde přebývá 

pravda.Neexistují žádná jiná vodítka než tato, mezi nimiž byste si 

mohli vybrat, a žádné jiné výsledky nejsou možné jako výsledek 

vaší volby než strach, který ego vždy vyvolává, a láska, kterou 

Duch svatý vždy nabízí jako náhradu. 

Musí to tedy být tak, že vaše funkce je ustanovena Bohem 

skrze Jeho hlas, nebo je vytvořena egem, které jste si vytvořili, 

abyste Ho nahradili.Co je pravda? Pokud vám vaši funkci nedal 

Bůh, musí to být dar ega. Opravdu má ego dary, když je samo iluzí 

a nabízí pouze iluzi darů? 

Přemýšlejte o tom během dnešní delší praxe.Přemýšlejte také 

o mnoha podobách, které na sebe iluze vaší funkce ve vaší mysli 

vzala, a o mnoha způsobech, jak se snažíte najít spásu pod vedením 

ega. Našli jste ji? Byli jste šťastní? Přinesly vám klid? 

Dnes potřebujeme velkou upřímnost. Připomeňte si 

spravedlivě výsledky a zvažte také, zda bylo vůbec rozumné 

očekávat štěstí od čehokoli, co kdy ego navrhlo. Ego je však 

jedinou alternativou k Hlasu Ducha svatého. Budete naslouchat 

šílenství, nebo uslyšíte pravdu. Zkuste si tuto volbu udělat, když 

přemýšlíte o předpokladech, na nichž spočívá náš závěr. Můžeme 

se podílet na tomto závěru, ale na žádném jiném. Sdílí ho s námi 

totiž sám Bůh. 

Dnešní myšlenka je dalším velkým krokem ve vnímání 

stejného jako stejného a odlišného jako odlišného. Na jedné straně 

stojí všechny iluze. Na druhé straně stojí veškerá pravda. Pokusme 

se dnes uvědomit si, že pouze pravda je pravdivá. 

V kratších cvičebních obdobích, která by byla nejpřínosnější. 
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dnes, pokud se provádí dvakrát za hodinu, se doporučuje tato 

forma aplikace: 

"Mé štěstí a funkce jsou jedno, protože Bůh mi dal obojí." 

Nebude vám trvat déle než minutu, pravděpodobně méně, když si 

tato slova budete pomalu opakovat a při jejich vyslovování o nich 

budete trochu přemýšlet. 
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le  s o v á n í 6 7 
 

"Láska mě stvořila jako sebe." 

Dnešní myšlenka je úplným a přesným vyjádřením toho, co jste. 

Proto jste světlem světa. Proto tě Bůh ustanovil za spasitele světa, 

proto k tobě Boží Syn vzhlíží, aby tě spasil. Je spasen tím, co jsi ty. 

Dnes vynaložíme veškeré úsilí, abychom se k této pravdě o 

vás dostali a plně si uvědomili, byť jen na okamžik, že je to 

pravda. V delším období praxe budeme přemýšlet o vaší realitě a 

její zcela neměnné a nezměnitelné povaze. Začneme tím, že si 

zopakujeme tuto pravdu o vás, a pak strávíme několik minut tím, 

že přidáme několik relevantních myšlenek, jako např: 

"Svatost mě stvořila celého." 

"Laskavost mě stvořila laskavého." 

"Ochota mě stvořila ochotného." 

"Dokonalost mě stvořila dokonalého." 

Každá vlastnost, která je v souladu s Bohem, jak se sám definuje, 

je vhodná k použití. Dnes se snažíme zrušit vaši definici Boha a 

nahradit ji Jeho vlastní. Snažíme se také zdůraznit, že jste součástí 

Jeho definice sebe sama. 

Poté, co si projdete několik takových souvisejících myšlenek, 

zkuste na krátkou přípravnou přestávku nechat všechny myšlenky 

odejít a pak se snažte proniknout přes všechny své představy a 

předsudky o sobě k pravdě ve vás. Jestliže vás Láska stvořila jako 

sebe sama, musí být toto Já ve vás. A někde ve vaší mysli je pro 

vás k nalezení. 

Možná zjistíte, že je nutné si dnešní myšlenku čas od času 

zopakovat, abyste nahradili rušivé myšlenky.Možná také zjistíte, 

že to nestačí a že je třeba přidávat další myšlenky související s 

pravdou o sobě samém.Možná se vám však podaří překonat to a 

přes interval bezmyšlenkovitosti dojít k uvědomění si planoucího 

světla, v němž poznáváte sami sebe tak, jak vás stvořila Láska. 

Buďte si jisti, že dnes uděláte mnoho pro to, abyste se tomuto 

uvědomění přiblížili, ať už máte pocit, že se vám to podařilo, nebo 

ne. 

Dnes bude obzvláště užitečné procvičit si myšlenku na dnešek. 
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co nejčastěji. Potřebujete o sobě co nejčastěji slyšet pravdu, protože 

vaše mysl je příliš zaměstnána falešnými představami o sobě. 

Čtyřikrát až pětkrát za hodinu, a možná i častěji, by bylo nanejvýš 

prospěšné připomínat si, že vás Láska stvořila jako sebe sama. 

Slyšte v tom pravdu o sobě. 

Snažte se během kratších cvičení uvědomit si, že to není váš 

osamělý hlas, který vám to říká.Je to hlas pro Boha, který vám 

připomíná vašeho Otce a vaše Já. Je to Hlas pravdy, který 

nahrazuje vše, co vám o sobě říká ego, prostou pravdou o Božím 

Synu. Byli jste stvořeni Láskou jako On sám. 
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le  s o v á n í 6 8 

"Láska nemá žádné výčitky." 

Vy, kteří jste byli stvořeni Láskou jako Ona sama, nemůžete mít 

žádné výčitky a znát své Já.Mít výčitky znamená zapomenout, kdo 

jste.Mít výčitky znamená vidět se jako tělo. Je to rozhodnutí nechat 

svou mysl ovládnout egem a odsoudit tělo k smrti. 

Možná si ještě plně neuvědomujete, co s vaším vědomím dělá 

držení zášti. Zdá se, že vás to odděluje od vašeho Zdroje a činí vás to 

nepodobnými jemu. Nutí vás to věřit, že je podobný tomu, čím si 

myslíte, že jste se stali, protože nikdo si nedokáže představit svého 

Stvořitele nepodobného sobě samému. 

Odříznuto od svého Já, které si je stále vědomo své 

podobnosti se svým Stvořitelem, vaše Já jako by spalo, zatímco část 

vaší mysli, která ve spánku spřádá iluze, se zdá být vzhůru. Může to 

vše vzniknout z toho, že v sobě chováte zášť? Ach, ano! Neboť ten, 

kdo chová stížnosti, popírá, že byl stvořen Láskou, a jeho Stvořitel 

se pro něj stal strašlivým ve snech o nenávisti. kdo může snít o 

nenávisti a nebát se Boha? 

Je stejně tak jisté, že ti, kdo mají stížnosti, si Boha předefinují 

k obrazu svému, jako je jisté, že je Bůh stvořil jako sebe a 

definoval je jako svou součást. Je stejně tak jisté, že ti, kdo mají 

křivdy, budou trpět vinou, jako je jisté, že ti, kdo odpouštějí, 

naleznou pokoj. Je stejně tak jisté, že ti, kdo chovají křivdy, 

zapomenou, kdo jsou, jako je jisté, že ti, kdo odpouštějí, si 

vzpomenou. Nebyli byste ochotni vzdát se svých křivd, kdybyste 

věřili, že je to všechno tak? 

Možná si myslíte, že nemůžete nechat všechny své stížnosti 

být. To je však pouze otázka motivace.Dnes se pokusíme zjistit, jak 

byste se cítili bez nich. Pokud se vám to podaří byť jen o málo, už 

nikdy nebudete mít problém s motivací. 

Dnešní prodloužené cvičení začněte tím, že v mysli vyhledáte 

ty, vůči nimž máte velké výhrady. Některé z nich najdete poměrně 

snadno.Pak se zamyslete nad zdánlivě menšími výtkami, které máte 

vůči těm, které máte rádi, a dokonce si myslíte, že je milujete. 

Rychle zjistíte, že neexistuje nikdo, vůči komu byste neměli nějaké 

výtky. To má 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

116 

 

 

 

 

vás nechal v celém vesmíru samotné ve vašem vnímání sebe sama. 

Rozhodněte se nyní vnímat všechny tyto lidi jako přátele. 

Řekněte jim to všem společně a myslete přitom na každého z nich 

postupně: 

"Viděl bych tě jako svého přítele, 

abych si vzpomněl, že jsi mou součástí, 

a poznal sám sebe." 

Po zbytek cvičení se snažte myslet na to, že jste v naprostém míru 

se všemi a se vším, v bezpečí ve světě, který vás chrání a miluje a 

který na oplátku milujete vy. Snažte se cítit bezpečí, které vás 

obklopuje, vznáší se nad vámi a drží vás. Zkuste uvěřit, byť jen na 

chvíli, že vám nic nemůže nijak ublížit. Na konci cvičení si 

řekněte: 

"Láska nemá žádné výčitky. Až 

nechám všechny své křivdy 

plavat, budu vědět, že jsem v 

naprostém bezpečí." 

Krátká cvičení by měla zahrnovat rychlou aplikaci dnešní 

myšlenky v této podobě, kdykoli se objeví jakákoli myšlenka na 

stížnost vůči komukoli, ať už je fyzicky přítomen nebo ne: 

"Láska nemá žádné 

výčitky. Dovolte mi, abych 

nezradil své Já." 

Kromě toho tuto myšlenku v této podobě opakujte několikrát za 

hodinu: 

"Láska nemá žádné výčitky. 

Probudil bych se ke svému Já tím, že bych ležel 

všechny své stížnosti stranou a probudit se v Něm." 
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le  s s o  n 69  
 

"Mé stížnosti ve mně skrývají světlo světa." 

Nikdo se nemůže podívat na to, co skrývají vaše stížnosti. Protože 

vaše stížnosti skrývají světlo světa ve vás, každý stojí v temnotě a 

vy vedle něj. Jakmile se však závoj vašich stížností zvedne, jste 

spolu s ním osvobozeni. Podělte se nyní o své spasení s tím, kdo 

stál vedle vás, když jste byli v pekle. On je tvým bratrem ve světle 

světa, které vás oba zachraňuje. 

Dnes se znovu pokusíme dosáhnout světla ve vás. Než se do 

toho pustíme v delším cvičebním období, věnujme několik minut 

přemýšlení o tom, o co se snažíme. Doslova se pokoušíme dostat 

do kontaktu se spásou světa. snažíme se nahlédnout za závoj 

temnoty, který ji skrývá. snažíme se nechat závoj zvednout a vidět 

slzy Božího Syna, jak mizí ve slunečním světle. 

Začněme dnes naše delší cvičební období s plným 

uvědoměním si toho všeho a s opravdovým odhodláním dosáhnout 

toho, co je nám dražší než vše ostatní. Spása je naší jedinou 

potřebou. Žádný jiný účel zde není a žádnou jinou funkci nemáme 

plnit. Naučit se spáse je naším jediným cílem. Ukončeme dnes 

dávné hledání tím, že v sobě nalezneme světlo a podržíme ho, aby 

na něj pohlédl a radoval se každý, kdo hledá s námi. 

Velmi tiše, se zavřenýma očima, se nyní snažte nechat odejít 

všechny obsahy, které obvykle zaměstnávají vaše vědomí.Představte 

si svou mysl jako obrovskou kulatou plochu, obklopenou vrstvou 

těžkých tmavých mraků.Vidíte pouze mraky, protože se zdá, že 

stojíte mimo celou plochu a zcela mimo ni. 

Z místa, kde stojíte, nevidíte žádný důvod věřit, že se za 

mraky skrývá zářivé světlo.Zdá se, že jedinou realitou jsou mraky. 

Zdá se, že jsou vším, co je vidět. Proto se nepokoušíte projít skrze 

ně a minout je, což je jediný způsob, jak byste se mohli skutečně 

přesvědčit o jejich nepodstatnosti. dnes se o to pokusíme. 

Poté, co jste se zamysleli nad významem toho, co se snažíte 

udělat pro sebe a pro svět, zkuste se dokonale usadit. 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

118 

 

 

 

 

klid, jen si vzpomeňte, jak moc chcete dosáhnout světla ve vás 

dnes, - teď. Rozhodněte se projít mraky. Natáhněte ruku a dotkněte 

se jich ve své mysli; odhrňte je rukou; vnímejte, jak vám spočívají 

na tvářích, čele a víčkách, když jimi procházíte. Jděte dál; mraky 

vás nemohou zastavit. 

Pokud cvičení provádíte správně, začnete pociťovat, že jste 

pozvednuti a neseni vpřed.Vaše malé úsilí a malé odhodlání přivolá 

na pomoc sílu vesmíru a sám Bůh vás pozvedne z temnoty do 

světla. Jste v souladu s Jeho vůlí. nemůžete selhat, protože vaše 

vůle je Jeho. 

Důvěřujte dnes svému Otci. A buďte si jisti, že vás vyslyšel a 

odpověděl vám. Možná Jeho odpověď ještě nepoznáte, ale můžete 

si být jisti, že je vám dána a že ji ještě obdržíte.Snažte se, když se 

snažíte projít mraky ke světlu, udržet si tuto důvěru ve své 

mysli.Snažte se pamatovat, že konečně spojujete svou vůli s 

Boží.Snažte se mít jasně na paměti myšlenku, že to, co podnikáte s 

Bohem, se musí podařit. Pak dovolte, aby ve vás a skrze vás 

působila Boží moc, aby se naplnila jeho i vaše vůle. 

V kratších cvičeních, která budete chtít provádět co nejčastěji 

vzhledem k důležitosti dnešní myšlenky pro vás a vaše štěstí, si 

připomínejte, že vaše stížnosti zakrývají světlo světa před vaším 

vědomím. Připomeňte si také, že ho nehledáte sami a že víte, kde 

ho hledat. Řekněte si tedy: 

"Mé stížnosti ve mně skrývají světlo světa. 

Nevidím, co jsem skryl. 

Přesto chci, aby mi to bylo zjeveno, 

pro mou spásu a spásu světa." 

Nezapomeňte si také říct: 

"Budu-li se držet této křivdy, světlo světa mi zůstane skryto." 

pokud jste dnes v pokušení mít někomu něco za zlé. 
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le  s s o  n 70  
 

"Moje spása pochází ode mne." 

Všechna pokušení nejsou ničím jiným než určitou formou 

základního pokušení nevěřit myšlence na dnešek. Zdá se, že spása 

přichází odkudkoli, jen ne od vás. Stejně tak i zdroj viny. vinu ani 

spásu nevidíte jinak než ve své vlastní mysli a nikde jinde. Když si 

uvědomíte, že veškerá vina je výhradně výmyslem vaší mysli, 

musíte si také uvědomit, že vina a spása musí být na stejném místě. 

Když toto pochopíte, jste spaseni. 

Zdánlivá "cena" za přijetí dnešní myšlenky je tato: Znamená 

to, že nic mimo tebe tě nemůže zachránit, nic mimo tebe ti nemůže 

dát pokoj. Znamená to však také, že nic mimo vás vám nemůže 

ublížit, narušit váš klid nebo vás jakkoli rozrušit. 

Dnešní myšlenka vás staví do čela vesmíru, kam patříte díky 

tomu, kým jste. Tuto roli nelze přijmout jen částečně. A vy jistě 

začnete chápat, že její přijetí je spásou. Možná vám však není jasné, 

proč poznání, že vina je ve vaší vlastní mysli, s sebou nese 

uvědomění, že je tam i spása. 

Bůh by neumístil lék na nemoc tam, kde nemůže 

pomoci.Takto pracuje vaše mysl, ale sotva ta jeho. Chce, abyste 

byli uzdraveni, a proto ponechal zdroj uzdravení tam, kde je 

uzdravení potřeba. Vy jste se snažili o pravý opak a činili jste 

veškeré pokusy, jakkoli pokřivené a fantastické, abyste oddělili 

uzdravení od nemoci, pro kterou bylo určeno, a tak si nemoc 

ponechali. 

Vaším cílem bylo zajistit, aby k uzdravení nedošlo; Božím 

cílem bylo zajistit, aby k němu došlo. Dnes se cvičíme v tom, 

abychom si uvědomili, že Boží vůle a naše vůle jsou v tomto 

skutečně stejné. 

Bůh chce, abychom byli uzdraveni, a my ve skutečnosti 

nechceme být nemocní, protože nás to činí nešťastnými. Proto 

přijetím myšlenky na dnešek souhlasíme s Bohem. On nechce, 

abychom byli nemocní. Ani my to nechceme. On chce, abychom 

byli uzdraveni. My také. 

Dnes jsme připraveni na dva delší tréninky, z nichž každý by 

měl trvat asi deset až patnáct minut. 
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necháme vás rozhodnout, kdy se do nich pustíte.Tento postup 

budeme dodržovat u několika lekcí a opět by bylo dobré se předem 

rozhodnout, kdy je vhodné si na každou z nich vyhradit čas, a co 

nejpřesněji se držet vlastního rozhodnutí. 

Tato cvičení začněte tím, že si zopakujete dnešní myšlenku a 

přidáte prohlášení, které znamená, že si uvědomujete, že spása 

nepřichází z ničeho mimo vás.Můžete to říci takto: 

"Moje spása pochází ode mne. 

Nemůže pocházet odjinud." 

Pak věnujte několik minut se zavřenýma očima přehledu některých 

vnějších míst, kde jste v minulosti hledali spásu - v jiných lidech, v 

majetku, v různých situacích a událostech a v představách o sobě, 

které jste se snažili uskutečnit. Uvědomte si, že tam nebyla. 

řekněte si: 

"Moje spása nemůže pocházet z žádné z těchto věcí. 

Moje spása přichází ode mne a pouze ode mne." 

Nyní se znovu pokusíme dosáhnout světla v tobě, kde je tvá 

spása.Nemůžeš ji najít v mracích, které světlo obklopují, a právě v 

nich jsi ji hledal. Není tam. Je za mraky a ve světle za nimi. 

Pamatujte, že než se dostanete ke světlu, budete muset projít 

mraky. Pamatujte však také na to, že jste ve vzorcích mraků, které 

jste si představovali, nikdy nenašli nic, co by vydrželo nebo co 

byste chtěli. 

Protože tě všechny iluze o spasení zklamaly, jistě nechceš zůstat 

v oblacích a marně tam hledat modly, když bys mohl tak snadno 

projít do světla skutečné spásy.Snaž se projít oblaky jakýmkoli 

způsobem, který tě osloví. Pokud ti to pomůže, mysli na to, že tě 

držím za ruku a vedu tě. A ujišťuji vás, že to nebude planá 

fantazie. 

Během dnešních krátkých a častých cvičení si připomínejte, 

že vaše spása pochází od vás a nic jiného než vaše vlastní 

myšlenky vám nemůže bránit v pokroku. Jste svobodní od všech 

vnějších zásahů.Vy sami jste zodpovědní za svou spásu. 
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spasení světa. Řekni tedy: 

"Moje spása pochází ode mne. 

Nic mimo mě mě nemůže zadržet. 

Ve mně je spása světa i má vlastní." 
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le  s o v á n í 7 1 
 

"Jedině Boží plán spásy bude fungovat." 

Možná si neuvědomujete, že ego vytvořilo plán spasení, který je v 

rozporu s Božím plánem. V tento plán věříte. Protože je v rozporu 

s Božím plánem, věříte také, že přijmout Boží plán namísto plánu 

ega znamená být zatracen. To samozřejmě zní absurdně. Ale až se 

zamyslíme nad tím, co je plán ega, možná si uvědomíte, že ať už je 

to jakkoli absurdní, věříte mu. 

Plán spásy ega se soustředí na zadržování stížností. Tvrdí, že 

kdyby někdo jiný mluvil nebo jednal jinak, kdyby se změnila 

nějaká vnější okolnost nebo událost, byli byste spaseni. Zdroj spásy 

je tedy neustále vnímán mimo vás. Každá vaše stížnost je 

prohlášením a tvrzením, kterému věříte a které říká: "Kdyby to bylo 

jinak, byl bych spasen." V tomto případě se jedná o tvrzení, které je v 

rozporu se skutečností. 

Změna smýšlení, která je nutná ke spáse, se tedy vyžaduje od 

všech a všeho kromě tebe. 

Úloha, která je v tomto plánu přisouzena vaší vlastní mysli, 

tedy spočívá pouze v tom, že určuje, co jiného než ona sama se 

musí změnit, chcete-li být spaseni.Podle tohoto šíleného plánu je 

přijatelný jakýkoli vnímaný zdroj spásy, pokud nebude fungovat. To 

zajišťuje, že neplodné hledání bude pokračovat, protože iluze, že i 

když tato naděje selhala, stále existuje důvod k naději na jiných 

místech a v jiných věcech, přetrvává. jiný člověk ještě poslouží lépe; 

jiná situace ještě nabídne úspěch. 

Takový je plán ega pro vaši spásu. Jistě chápete, jak je to v 

přísném souladu se základní doktrínou ega: "Hledej, ale nenajdeš." 

Vždyť co by vám mohlo s větší jistotou zaručit, že spásu 

nenajdete, než nasměrovat veškeré své úsilí na její hledání tam, 

kde není? 

Boží plán spasení funguje jednoduše proto, že když následujete 

jeho pokyny, hledáte spásu tam, kde je. Pokud však chcete uspět, jak 

Bůh slibuje, musíte být ochotni hledat pouze tam. Jinak se váš 

záměr rozdělí a vy se budete snažit následovat dva plány spasení, 

které jsou ve všech ohledech diametrálně odlišné. 
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Výsledkem může být jen zmatek, utrpení a hluboký pocit selhání a 

zoufalství. 

Jak tomu všemu můžete uniknout? Velmi jednoduše. 

Odpovědí je dnešní nápad. Jedině Boží plán spasení bude 

fungovat. o tom nemůže být žádný skutečný spor, protože k 

Božímu plánu neexistuje žádná možná alternativa, která by vás 

zachránila. Jeho plán je jediný, který má jistý výsledek. Jeho plán je 

jediný, který musí uspět. 

Cvičme se dnes v rozpoznávání této jistoty. A radujme se, že 

existuje odpověď na to, co se zdá být konfliktem bez možnosti 

řešení. Bohu je možné všechno. Spása musí být vaše díky jeho 

plánu, který nemůže selhat. 

Dvě delší cvičení pro dnešní den začněte tím, že se zamyslíte 

nad dnešní myšlenkou a uvědomíte si, že obsahuje dvě části, z 

nichž každá přispívá stejnou měrou k celku. Boží plán pro vaše 

spasení bude fungovat a jiné plány fungovat nebudou. Nedovolte si 

propadnout depresi nebo hněvu kvůli druhé části; ta je 

neodmyslitelně spjata s tou první. a v té první je vaše úplné 

osvobození od všech vašich vlastních šílených pokusů a šílených 

návrhů na osvobození. ty vedly k depresi a hněvu. Boží plán však 

bude úspěšný. Povede k osvobození a radosti. 

Pamatujme na to a věnujme zbytek prodloužených cvičení 

prosbě, aby nám Bůh zjevil svůj plán. Ptejte se ho zcela konkrétně: 

"Co chceš, abych udělal?" "Kam 

bych měl jít?" 

"Co chceš, abych řekl a komu?" 

Svěřte mu plnou zodpovědnost za zbytek cvičebního období a 

nechte ho, aby vám řekl, co je třeba udělat v rámci jeho plánu pro 

vaše spasení. On odpoví úměrně vaší ochotě naslouchat Jeho 

hlasu. Odmítněte neslyšet. Už samotný fakt, že cvičení provádíte, 

dokazuje, že máte určitou ochotu naslouchat. To stačí k tomu, aby 

to potvrdilo váš nárok na Boží odpověď. 

V kratších cvičebních obdobích si často říkejte, že Boží plán 

spasení, a pouze jeho, bude fungovat. Buďte ostražití vůči všem 

pokušením držet se 
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stížnosti dnes a reagovat na ně touto formou dnešní myšlenky: 

"Držet se stížností je opakem Božího plánu spásy. A pouze Jeho 

plán bude fungovat." 

Zkuste si na dnešní myšlenku vzpomenout asi šestkrát nebo 

sedmkrát za hodinu. Nemůže být lepší způsob, jak strávit půl 

minuty nebo méně, než si připomenout Zdroj své spásy a vidět ho 

tam, kde je. 
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le  s o v á n í 7 2 
 

"Držet se stížností je útokem na Boží plán spasení." 

I když jsme si uvědomili, že plán ega na spasení je opakem Božího 

plánu, ještě jsme nezdůraznili, že jde o aktivní útok na Boží plán a 

úmyslný pokus o jeho zničení. Při tomto útoku jsou Bohu 

přisuzovány atributy, které jsou ve skutečnosti spojeny s egem, 

zatímco ego se tváří, že přebírá atributy Boží. Základním přáním ega 

je nahradit Boha. Ego je vlastně fyzickým ztělesněním tohoto přání. 

Je to totiž právě toto přání, které jako by obklopovalo mysl tělem, 

udržovalo ji oddělenou a osamocenou; a neschopnou dosáhnout 

jiných myslí jinak než prostřednictvím těla, které bylo vytvořeno, aby 

ji uvěznilo. omezení komunikace nemůže být nejlepším prostředkem, 

jak 

rozšířit komunikaci.Ego by vás však rádo přesvědčilo, že tomu tak je. 

Ačkoli je zde zřejmá snaha zachovat omezení, která by si tělo 

vynutilo, není možná tak zřejmé, proč je držení stížností útokem na 

Boží plán spásy. Zamysleme se však nad tím, pro jaké věci jste 

schopni chovat stížnosti. Nejsou vždy spojeny s něčím, co dělá 

nějaký orgán? Člověk řekne něco, co se nám nelíbí; udělá něco, co 

se nám nelíbí, svým chováním "prozradí" své nepřátelské 

myšlenky. 

Nezabýváme se tím, co je člověk zač. Naopak, zabýváme se 

výhradně tím, co dělá v těle. Děláme víc, než že bychom mu 

nepomohli osvobodit se od jeho omezení. Aktivně se ho snažíme 

držet v něm tím, že ho s ním zaměňujeme a posuzujeme je jako 

jedno. V tom je Bůh napaden, neboť je-li jeho Syn pouze tělem, 

musí jím být i on sám. stvořitel zcela nepodobný svému stvoření je 

nepředstavitelný. 

Je-li Bůh tělo, jaký musí být jeho plán spásy? Co jiného by to 

mohlo být než smrt? Když se snaží představit jako původce života, 

a ne smrti, je lhářem a podvodníkem, plným falešných slibů a 

nabízejícím iluze místo pravdy. 

Zdánlivá realita těla činí tento pohled na Boha docela 

přesvědčivým. Pokud by tělo bylo skutečné, bylo by skutečně 

obtížné tomuto závěru uniknout. A každá stížnost, kterou 

zastáváte, trvá na tom, že tělo je skutečné. Zcela přehlíží, čím je 
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posiluje tvé přesvědčení, že je tělem, a odsuzuje ho za to.A tvrdí, že 

jeho spásou musí být smrt, a promítá tento útok na Boha a činí ho 

za něj odpovědným. 

Do této pečlivě připravené arény, kde rozzuřená zvířata 

hledají kořist a kam nemůže vstoupit milosrdenství, přichází ego, 

aby vás zachránilo. Bůh vám stvořil tělo.Dobře. Přijměme to a 

radujme se. jako tělo se nenechte připravit o to, co tělo nabízí. 

Vezměte si to málo, co můžete dostat. Bůh vám nic nedal. tělo je 

vaším jediným zachráncem. Je to Boží smrt a vaše spása. 

To je všeobecná víra světa, který vidíte. Někteří nenávidí tělo 

a snaží se mu ublížit a ponížit ho. Jiní tělo milují a snaží se ho 

oslavovat a vyvyšovat. Dokud však stojí v centru vašeho pojetí 

sebe sama, útočíte na Boží plán spásy a držíte v sobě zášť vůči 

Němu a Jeho stvoření, abyste neslyšeli Hlas pravdy a nepřijali ho 

jako Přítele. Místo něj nastupuje tvůj vyvolený zachránce. Je to váš 

Přítel, On je váš nepřítel. 

Dnes se pokusíme zastavit tyto nesmyslné útoky na 

spásu.Pokusíme se ji naopak přivítat. Naše převrácené vnímání ničí 

náš klid.Viděli jsme se v těle a pravdu mimo nás, uzamčenou před 

vaším vědomím omezeními těla. Nyní se to pokusíme vnímat 

jinak. 

Světlo pravdy je v nás, kam ho vložil Bůh. Tělo je mimo nás a 

nás se netýká.Být bez těla znamená být v našem přirozeném 

stavu.Poznat světlo pravdy v nás znamená poznat sebe sama 

takové, jací jsme. Vidět své Já jako oddělené od těla znamená 

ukončit útok na Boží plán spásy a místo toho jej přijmout. A tam, 

kde je přijat, je již uskutečněn. 

Naším cílem v dnešních delších cvičeních je uvědomit si, že 

Boží plán spásy se v nás již uskutečnil. Abychom tohoto cíle 

dosáhli, musíme útok nahradit přijetím. Dokud budeme útočit, 

nemůžeme pochopit, jaký je Boží plán pro nás. Útočíme tedy na to, 

co nepoznáváme. Nyní se pokusíme odložit posuzování a zeptáme se, 

jaký je Boží plán s námi: 

"Co je to spása, otče? 

Nevím. 

Řekni mi to, abych to pochopil." 
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Pak budeme v tichosti čekat na jeho odpověď. 

Napadli jsme Boží plán spasení, aniž bychom čekali, jaký je. 

Křičeli jsme své stížnosti tak hlasitě, že jsme nenaslouchali Jeho 

hlasu.Svými stížnostmi jsme si zavírali oči a zacpávali uši. Nyní 

bychom viděli a slyšeli a učili se. "Co je to spasení, Otče?" Zeptejte 

se a dostanete odpověď. Hledejte a naleznete. 

Už se neptáme ega, co je spása a kde ji najít, ale ptáme se na 

pravdu. Buďte si tedy jisti, že odpověď bude pravdivá díky tomu, 

koho se ptáte. Kdykoli pocítíte, že vaše sebedůvěra ochabuje a 

naděje na úspěch bledne a pohasíná, opakujte svou otázku a svou 

žádost a pamatujte, že se na ně ptáte nekonečného Stvořitele 

nekonečna,který vás stvořil jako sebe sama: 

"Co je to spása, otče? 

Nevím. 

Řekni mi to, abych to pochopil." 

On odpoví. Buďte odhodláni naslouchat. 

Pro dnešek bude stačit jeden nebo možná dva kratší tréninky 

za hodinu, protože budou o něco delší než obvykle. Tato cvičení 

jsou následující: 

"Držet se stížností je útokem na Boží plán spasení. Dovolte 

mi, abych ho místo toho přijal. 

Co je to spása, otče?" 

Pak počkejte asi minutu v tichu, nejlépe se zavřenýma očima, a 

naslouchejte Jeho odpovědi. 
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le  s s o  n 73  

"Chci, aby bylo světlo." 

Dnes se zamýšlíme nad vůlí, kterou sdílíte s Bohem. Ta není 

totožná s planými přáními ega, z nichž vzniká temnota a 

nicota.Vůle, kterou sdílíte s Bohem, má v sobě veškerou sílu 

stvoření.Planá přání ega nejsou sdílená, a proto nemají žádnou 

moc. Jeho přání nejsou planá v tom smyslu, že mohou vytvářet svět 

iluzí, ve který může být vaše víra velmi silná. Jsou však skutečně 

jalová z hlediska tvoření. nevytvářejí nic, co by bylo skutečné. 

Nečinná přání a stížnosti jsou partnery nebo spolutvůrci 

představy světa, který vidíte.Přání ega ho zrodila a potřeba stížností, 

které jsou nezbytné k jeho udržení, mu dodává postavy, které na vás 

zdánlivě útočí a vyzývají ke "spravedlivému" soudu. Stávají se 

prostředníky, které ego využívá k obchodu se stížnostmi a kteří stojí 

mezi vaším vědomím a realitou vašich bratrů. Při pohledu na ně 

neznáte své bratry ani své Já. 

Vaše vůle se ztrácí v tomto podivném směnném obchodu, v 

němž se vina vyměňuje sem a tam a s každou výměnou přibývají 

stížnosti. Může být takový svět stvořen vůlí, kterou Boží Syn sdílí 

se svým Otcem? Stvořil Bůh pro svého Syna katastrofu? Stvoření 

je vůle obou společně. stvořil by Bůh svět, který zabíjí sám sebe? 

Dnes se znovu pokusíme dosáhnout světa, který je v souladu s 

vaší vůlí.Světlo je v něm proto, že neodporuje Boží vůli. Není to 

nebe, ale světlo nebe na něm září. Temnota zmizela, jalová přání 

ega byla odvolána. 

Světlo, které svítí na tento svět, však odráží tvou vůli, a proto 

ho musíme hledat v tobě.Tvůj obraz světa může odrážet pouze to, 

co je v něm.Zdroj světla ani temnoty nelze nalézt vně. Stížnosti 

zatemňují vaši mysl a vy se díváte na potemnělý svět. Odpuštění 

zvedá temnotu, znovu posiluje vaši vůli a umožňuje vám 

pohlédnout na svět plný světla. 

Opakovaně jsme zdůrazňovali, že bariéra stížností je snadno 

překonatelná a nemůže stát mezi vámi a vaší spásou. Důvod je 

velmi prostý. Opravdu chcete být v pekle? Opravdu chcete plakat, 

trpět a zemřít? Zapomeňte na argumenty ega, které 
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se snaží dokázat, že to všechno je skutečně nebe. Víte, že tomu tak 

není. Nemůžete to chtít pro sebe.Existuje bod, za který iluze 

nemohou jít. 

Utrpení není štěstí a je to štěstí, které opravdu chcete. Taková 

je vaše pravá vůle. A tak je tvou vůlí i spása.Chceš, aby se nám 

podařilo to, o co se dnes snažíme.Podnikáme to s tvým 

požehnáním a s tvým radostným souhlasem. 

Dnes uspějeme, pokud si uvědomíte, že chcete spásu pro 

sebe.Chcete přijmout Boží plán, protože se na něm podílíte.Nemáte 

vůli, která by se mu mohla skutečně postavit, a ani to nechcete. 

Spása je pro vás. především chcete svobodu, abyste si mohli 

uvědomit, kdo skutečně jste. 

Dnes je to ego, které je bezmocné před tvou vůlí.Tvá vůle je 

svobodná a nic proti ní nemůže zvítězit.Proto se do dnešních 

cvičení pouštíme s radostnou důvěrou a s jistotou, že najdeme to, 

co je tvou vůlí najít, a zapamatujeme si to, co je tvou vůlí 

zapamatovat si. Žádná planá přání nás nemohou zdržet, ani nás 

oklamat iluzí síly. ať se dnes stane tvá vůle. A navždy skoncuj s 

šíleným přesvědčením, že místo nebe sis vybral peklo. 

Naše delší cvičení začneme poznáním, že Boží plán spásy, a 

pouze jeho, je zcela v souladu s vaší vůlí. Není to záměr cizí moci, 

který by vám byl vnucen nechtěně. Je to jediný záměr, na němž 

jste vy a váš Otec v dokonalé shodě. 

Dnes se vám to podaří, v čase určeném pro vysvobození Syna 

Božího z pekla a ze všech planých přání. Jeho vůle je nyní 

navrácena jeho vědomí. Právě dnes chce pohlédnout na světlo v 

něm a být spasen. 

Poté, co si to připomenete a rozhodnete se mít svou vůli jasně 

na paměti, řekněte si to s jemnou pevností a klidnou jistotou: 

"Chci, aby bylo světlo. Dovolte mi spatřit světlo, které 

odráží Boží a mou vůli." 

Pak nechte svou vůli prosadit se, spojenou s Boží silou a 

sjednocenou s vaším Já. Zbytek cvičebního období podřiďte Jejich 

vedení. Spojte se s Nimi, když vás vedou. 
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V kratších cvičebních obdobích si opět udělejte prohlášení o tom, 

co skutečně chcete. Řekněte: 

"Chci, aby bylo světlo. Tma není mou vůlí." 

Tento postup by se měl opakovat několikrát za hodinu. 

Nejdůležitější však je, abyste dnešní myšlenku v této podobě 

použili ihned, jakmile budete v pokušení chovat jakoukoli 

zášť.Pomůže vám to nechat zášť odejít, místo abyste ji hýčkali a 

schovávali v temnotě. 
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le  s o v á n í 7 4 
 

"Není jiná vůle než Boží." 

Dnešní myšlenku můžeme považovat za ústřední myšlenku, ke 

které směřují všechna naše cvičení. Jediná vůle je vůle Boží.Když 

jste to poznali, poznali jste, že vaše vůle je vůle Boží. Víra, že je 

možný konflikt, je pryč. Mír nahradila podivná myšlenka, že jste 

rozerváni protichůdnými cíli. Jako projev Boží vůle nemáte jiný cíl 

než Jeho. 

V dnešní myšlence je velký klid. A dnešní cvičení jsou 

zaměřena na jeho nalezení. Myšlenka sama o sobě je zcela 

pravdivá. Proto nemůže vyvolat iluze.Bez iluzí je konflikt nemožný. 

Pokusme se to dnes rozpoznat a zakusit mír, který toto poznání 

přináší. 

Delší cvičení začněte tím, že si tyto myšlenky několikrát 

pomalu a s pevným odhodláním zopakujete, abyste pochopili 

jejich význam a udrželi si je v mysli: 

"Není jiná vůle než Boží. 

Nemohu být v rozporu." 

Poté věnujte několik minut přidávání souvisejících myšlenek, jako 

např.: 

"Mám klid." 

"Nic mě nemůže vyrušit. Moje vůle je Boží." 

"Má vůle a Boží vůle jsou jedno." 

"Bůh si přeje pokoj pro svého Syna." 

Během této úvodní fáze se ujistěte, že rychle řešíte všechny 

konfliktní myšlenky, které vás mohou napadnout.Řekněte si to 

okamžitě: 

"Není jiná vůle než Boží. 

Tyto konfliktní myšlenky jsou nesmyslné." 

Pokud se zdá, že je nějaká konfliktní oblast obzvláště obtížně 

řešitelná, věnujte jí zvláštní pozornost. Zamyslete se nad ní stručně, 

ale velmi konkrétně, určete konkrétní osobu nebo osoby a 
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situaci nebo situace a řekněte si: 

"Není jiná vůle než Boží. Já 

ji sdílím s Ním. 

Mé konflikty ohledně   nemohou být skutečné." 

Poté, co si takto vyčistíte mysl, zavřete oči a pokuste se prožít 

klid, na který vás opravňuje vaše realita. Ponořte se do něj a 

vnímejte, jak se kolem vás uzavírá. Může se vyskytnout pokušení 

zaměnit tyto pokusy za stažení se, ale rozdíl lze snadno odhalit. 

Pokud se vám to daří, pocítíte spíše hluboký pocit radosti a 

zvýšenou bdělost než ospalost a otupělost. Radost charakterizuje 

klid. Podle této zkušenosti poznáte, že jste ho dosáhli. 

Pokud cítíte, že upadáte do abstinenčního stavu, rychle si 

zopakujte dnešní myšlenku a zkuste to znovu. Odmítnutí ústupu do 

ústraní je určitým přínosem, i když nezažijete hledaný klid. 

V kratších obdobích, která by dnes měla probíhat v 

pravidelných a předem stanovených intervalech, si říkejte: 

"Není jiná vůle než Boží. 

Dnes hledám Jeho pokoj." 

Pak se pokuste najít to, co hledáte. Dnes by bylo dobré věnovat 

tomu minutu nebo dvě každou půlhodinu, pokud možno se 

zavřenýma očima. 
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le  s o v á n í 7 5 
 

"Přišlo světlo." 

Světlo přišlo.Jste uzdraveni a můžete se uzdravit. Světlo přišlo.Jsi 

spasen a můžeš spasit.Jsi v míru a přinášíš s sebou mír, kamkoli 

jdeš. Temnota, zmatek a smrt zmizely. světlo přišlo. 

Dnes slavíme šťastný konec vašeho dlouhého snu o 

katastrofě.Nyní už neexistují žádné temné sny.Přišlo světlo.Dnes 

pro vás i pro všechny začíná čas světla. Je to nová éra, v níž se rodí 

nový svět. Ten starý na něm svým odchodem nezanechal žádnou 

stopu. dnes vidíme jiný svět, protože přišlo světlo. 

Naše dnešní cvičení bude veselé a poděkujeme při něm za 

odchod starého a začátek nového. Nezůstávají žádné stíny z 

minulosti, které by nám zatemňovaly zrak a zakrývaly svět, který 

nám nabízí odpuštění. Dnes přijmeme nový svět jako to, co chceme 

vidět. bude nám dáno to, co si přejeme. budeme vidět světlo; světlo 

přišlo. 

Naše delší cvičení budou věnována pohledu na svět, který 

nám ukazuje naše odpuštění. To je to, co chceme vidět, a pouze to. 

Náš jediný cíl činí náš cíl nevyhnutelným. Dnes před námi v 

radosti vyvstává skutečný svět, který máme konečně spatřit. Zrak 

je nám dán, nyní, když přišlo světlo. 

Dnes nevidíme na světě stín ega, vidíme světlo a v něm odraz 

nebes, který leží napříč světem. Období praxe začněte tím, že si 

řeknete radostnou zvěst o svém osvobození: 

"Přišlo světlo. Odpustil jsem světu." 

Nezabývejte se dnes minulostí. Udržujte si zcela otevřenou 

mysl, zbavte se všech minulých myšlenek a vyčistěte všechny své 

představy. Dnes jste světu odpustili. můžete se na něj nyní dívat, 

jako byste ho nikdy předtím neviděli. ještě nevíte, jak vypadá. 

pouze čekáte, až vám bude ukázán. Zatímco čekáte, několikrát 

pomalu a s naprostou trpělivostí opakujte: 

"Přišlo světlo. Odpustil jsem světu." 
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Uvědomte si, že vaše odpuštění vás opravňuje k vizi. Pochopte, že 

Duch svatý nikdy nezklame a dar vidění dává těm, kdo odpouštějí. 

Věřte, že vás nezklame ani nyní.Odpustili jste světu. Bude s vámi, 

když budete bdít a čekat. On vám ukáže, co vidí pravé vidění. Je to 

Jeho vůle a vy jste se s Ním spojili. Trpělivě na Něho čekejte. On 

tam bude. Světlo přišlo. Odpustili jste světu. 

Řekněte mu, že víte, že nemůžete selhat, protože mu 

důvěřujete. Řekněte si, že s jistotou čekáte na svět, který vám 

slíbil. Od této chvíle se budeš dívat jinak, dnes přišlo světlo. A 

uvidíte svět, který vám byl slíben od počátku věků a v němž je 

zajištěn konec času. 

I kratší cvičení vám budou radostně připomínat vaše uvolnění. 

Každou zhruba čtvrthodinu si připomínejte, že dnešní den je časem 

pro zvláštní oslavu. Děkujte za milost a Boží lásku. Radujte se z 

moci odpuštění, které zcela uzdraví váš zrak. Buďte si jisti, že v 

tento den nastává nový začátek. Bez temnoty minulosti na vašich 

očích nemůžete dnes nevidět. A to, co uvidíte, bude tak vítané, že 

dnešní den s radostí prodloužíte navždy. Řekněte tedy: 

"Přišlo světlo. Odpustil jsem světu." 

Kdybyste byli v pokušení, řekněte každému, kdo vás chce táhnout 

zpět do temnoty: 

"Přišlo světlo. Odpustil jsem ti." 

Tento den věnujeme klidu, ve kterém by vás Bůh chtěl mít. 

Uchovávejte si ji ve svém vědomí a vnímejte ji dnes všude, 

protože slavíme začátek vašeho vidění a pohled na skutečný svět, 

který přišel nahradit neodpuštěný svět, o němž jste si mysleli, že je 

skutečný. 
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"Nepodléhám jiným zákonům než Božím." 

Už dříve jsme si všimli, kolik nesmyslných věcí se vám zdálo být spásou. 

Každá z nich vás uvěznila zákony stejně nesmyslnými jako ona sama. 

Abyste však pochopili, že tomu tak je, musíte si nejprve uvědomit, že 

spása v nich nespočívá. zatímco byste ji hledali ve věcech, které nemají 

smysl, svazujete se zákony, které smysl nemají. Tak se snažíte 

dokázat, že spása je tam, kde není. 

Dnes budeme rádi, že to nemůžete dokázat. Kdybyste totiž 

mohli, věčně byste hledali tam, kde není, a nikdy byste ji nenašli. 

Myšlenka na dnešek vám znovu říká, jak prosté je spasení. 

Hledejte ji tam, kde na vás čeká, a tam ji najdete. Nikde jinde ji 

nehledejte, protože nikde jinde není. 

Přemýšlejte o svobodě, kterou vám dává poznání, že nejste 

svázáni všemi těmi podivnými a pokroucenými zákony, které jste si 

stanovili, aby vás zachránily. Opravdu si myslíte, že byste umřeli 

hlady, kdybyste neměli stohy zelených papírových proužků a 

hromady kovových kotoučů. Opravdu si myslíte, že malá kulatá 

kulička nebo nějaká tekutina vpravená do žil skrze naostřenou 

jehlu zažene smrt. opravdu si myslíte, že jste sami, pokud s vámi 

není jiné tělo. 

Je to šílenství, kdo si to myslí.Nazýváte je zákony a dáváte jim 

různá jména v dlouhém katalogu rituálů, které nemají žádný smysl 

a žádný účel.Myslíte si, že musíte dodržovat "zákony" medicíny, 

ekonomie a zdraví. Chraňte tělo a budete spaseni. 

To nejsou zákony, ale šílenství.Tělo je ohroženo myslí, která 

ubližuje sama sobě.Tělo trpí, aby mysl neviděla, že je obětí sebe 

sama.Tělesné utrpení je maska, kterou si mysl drží, aby skryla to, co 

skutečně trpí. Nechtěla by pochopit, že je svým vlastním 

nepřítelem; že útočí sama na sebe a chce zemřít. Právě před tím by 

vaše "zákony" tělo zachránily. Právě proto si myslíte, že jste tělem. 

Neexistují žádné zákony kromě zákonů Božích.To je třeba 

opakovat - stále dokola, dokud si neuvědomíte, že to platí pro 

všechno, co jste učinili v rozporu s Jeho vůlí. Vaše kouzla nemají 

žádný význam. To, co má zachránit, neexistuje. Pouze to, co je 
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vás zachrání. 

Boží zákony nelze nikdy nahradit.Dnešní den věnujeme 

radosti z toho, že tomu tak je. Už to není pravda, kterou bychom 

chtěli skrývat. Místo toho si uvědomujeme, že je to pravda, která 

nás navždy udržuje svobodné. Magie vězní, ale Boží zákony 

osvobozují. Přišlo světlo, protože neexistují jiné zákony než jeho. 

Delší cvičení dnes zahájíme krátkým přehledem různých 

druhů "zákonů", o kterých jsme se domnívali, že je musíme 

dodržovat. Patřily by mezi ně například zákony výživy, očkování, 

léků a nesčetných způsobů ochrany těla. Zamyslete se dále; věříte 

v zákony přátelství, "dobrých" vztahů a vzájemnosti. 

Možná si dokonce myslíte, že existují zákony, které určují, co 

je Boží a co vaše. Na tom je založeno mnoho "náboženství". Nechtěla 

by zachraňovat, ale zatracovat ve jménu nebes. přesto nejsou o nic 

divnější než jiné zákony, které podle vás musí být dodržovány, 

abyste byli v bezpečí. 

Neexistují jiné zákony než Boží. Odhoďte dnes všechny 

pošetilé magické názory a držte svou mysl v tiché připravenosti 

naslouchat Hlasu, který k vám mluví pravdu.Budete naslouchat 

Tomu, kdo říká, že pod Božími zákony není žádná ztráta. Platba se 

nedává ani nepřijímá. Výměna není možná, neexistují žádné 

náhražky a nic se nenahrazuje něčím jiným. Boží zákony navždy 

dávají a nikdy neberou. 

Poslouchejte toho, kdo vám to říká, a uvědomte si, jak 

pošetilé jsou zákony, o nichž jste si mysleli, že řídí svět, který jste 

si mysleli, že vidíte.Pak poslouchejte dál. On vám řekne víc. O 

lásce, kterou k tobě tvůj Otec chová. o nekonečné radosti, kterou ti 

nabízí. o Jeho touze po jediném Synovi, stvořeném jako Jeho kanál 

pro stvoření; odepřeném Mu vírou v peklo. 

Otevřeme dnes Bohu kanály a dovolme, aby se Jeho vůle skrze 

nás rozšířila k Němu.Tak se stvoření nekonečně rozrůstá. Jeho hlas 

nám o tom bude vyprávět, stejně jako o radostech nebe, které Jeho 

zákony udržují navždy neomezené. budeme opakovat dnešní 

myšlenku, dokud nebudeme naslouchat a nepochopíme, že neexistují 

žádné jiné zákony než Boží. pak si řekneme, že jako zasvěcení, 

kterým končí období cvičení: 

"Nepodléhám jiným zákonům než Božím." 
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Toto zasvěcení si dnes budeme opakovat co nejčastěji, nejméně 

čtyřikrát až pětkrát za hodinu, a také v reakci na pokušení 

pociťovat, že podléháme jiným zákonům během dne. Je to naše 

prohlášení o svobodě od všeho nebezpečí a veškeré tyranie. Je to 

naše uznání, že Bůh je náš Otec a že jeho Syn je spasen. 
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le  s o v á n í 7 7 
 

"Mám nárok na zázraky." 

Máte nárok na zázraky, protože jste to, co jste.Budete přijímat 

zázraky, protože jste to, co je Bůh, a budete nabízet zázraky, protože 

jste jedno s Bohem. Opět, jak jednoduché je spasení! Je to pouhé 

prohlášení o vaší skutečné identitě. Právě tu dnes budeme slavit. 

Váš nárok na zázraky nespočívá ve vašich iluzích o sobě samých. 

Nezávisí na žádné magické moci, kterou jste si přisoudili, ani na 

žádném z rituálů, které jste si vymysleli. Je neodmyslitelně spjat s 

pravdou toho, co jste. Je obsažena v tom, čím je Bůh, váš Otec. 

Bylo zajištěno při vašem stvoření a zaručeno zákony. 

Boha. 

Dnes se budeme domáhat zázraků, na které máte právo, 

protože vám patří. Bylo vám slíbeno úplné osvobození od světa, 

který jste stvořili.Byli jste ujištěni, že Boží království je ve vás a 

nikdy nemůže být ztraceno.Nežádáme víc, než co nám v pravdě 

náleží.Dnes se však také ujistíme, že se nespokojíme s menším 

množstvím. 

Začněte delší období praxe tím, že si s naprostou jistotou 

řeknete, že máte nárok na zázraky. Zavřete oči a připomeňte si, že 

žádáte pouze o to, co vám právem náleží. Připomeňte si také, že 

zázraky nejsou nikdy jednomu odebrány a druhému dány a že tím, 

že žádáte o svá práva, podporujete práva všech. Zázraky se neřídí 

zákony tohoto světa. Pouze vyplývají ze zákonů Božích. 

Po této krátké úvodní fázi v klidu vyčkejte na ujištění, že je 

vaší žádosti vyhověno. Žádali jste o spásu světa i svou vlastní. 

Žádali jste, aby vám byly dány prostředky, jimiž toho bude 

dosaženo.Nemůžete v tom nemít jistotu.Žádáte pouze o to, aby se 

stala Boží vůle. Tím vlastně o nic nežádáte. konstatujete skutečnost, 

kterou nelze popřít. 

Duch svatý vás nemůže než ujistit, že vaší žádosti je 

vyhověno.To, že jste ji přijali, musí být pravda.Dnes už není místo 

pro pochybnosti a nejistotu.Konečně se ptáme na skutečnou 

otázku.Odpovědí je prosté konstatování jednoduché skutečnosti. 

Obdržíte 
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ujištění, které hledáte. 

Naše kratší cvičení budou častá a budou věnována také 

připomínání jednoduché skutečnosti.Říkejte si to dnes často: 

"Mám nárok na zázraky." 

Požádejte o ně, kdykoli nastane situace, kdy je budete potřebovat. 

Tyto situace poznáte; nespoléháte se na to, že je najdete sami, a proto 

máte plné právo je obdržet, kdykoli o ně požádáte. 

Nezapomeňte se také nespokojit s méně než dokonalou 

odpovědí. Pokud budete v pokušení, rychle si řekněte: 

"Nevyměním zázraky za stížnosti. Chci 

jen to, co mi patří. 

Bůh ustanovil zázraky jako mé právo." 
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le  s s o  n 78  

"Nechť zázraky nahradí všechny stížnosti." 

Možná vám ještě není zcela jasné, že každé rozhodnutí, které učiníte, 

je rozhodnutím mezi stížností a zázrakem. Každá stížnost stojí jako 

temný štít nenávisti před zázrakem, který by chtěla skrýt. a když ho 

pozvednete před své oči, neuvidíte zázrak za ním. a přesto na vás 

celou dobu čeká ve světle, ale vy místo toho vidíte své stížnosti. Dnes 

překročíme stížnosti, abychom místo nich pohlédli na zázrak. 

zvrátíme způsob, jakým vidíte, tím, že nedovolíme, aby se zrak 

zastavil dříve, než uvidí. Nebudeme čekat před štítem nenávisti, ale 

položíme ho. 

a v tichosti pozvednout oči, abychom spatřili Božího Syna. 

Čeká na vás za vašimi křivdami, a když je odložíte, objeví se v 

zářivém světle tam, kde každá z nich stála předtím. Každá stížnost 

je totiž překážkou pro zrak, a když se zvedne, uvidíte Božího Syna 

tam, kde vždycky byl. On stojí ve světle, ale vy jste byli ve tmě. 

Každá stížnost prohlubovala temnotu a vy jste neviděli. 

Dnes se pokusíme vidět Božího Syna.Nedovolíme, abychom k 

němu byli slepí, nebudeme se dívat na své křivdy. Tak se obrátí 

vidění světa, když budeme hledět k pravdě, pryč od strachu. 

Vybereme si jednu osobu, kterou jste použili jako terč svých 

stížností, a odložíme stížnosti stranou a podíváme se na ni. Možná 

někoho, koho se bojíte, a dokonce ho nenávidíte; někoho, o kom si 

myslíte, že ho máte rádi, a kdo vás zlobí; někoho, koho nazýváte 

přítelem, ale koho vnímáte jako někdy obtížného nebo těžko 

potěšitelného; náročného, dráždivého nebo nevěrného ideálu, který 

by měl přijmout za svůj podle role, kterou jste mu určili. 

Víte, koho si vybrat, jeho jméno už máte v hlavě. Bude to ten, 

o kterého budeme prosit, aby nám ukázal Božího Syna. Díky tomu, 

že ho uvidíte za křivdami, které jsme vůči němu chovali, poznáte, 

že to, co leželo skryté, zatímco vy jste ho neviděli, je v každém a 

může být viděno. Ten, kdo byl nepřítelem, je víc než přítelem, 

když je osvobozen, aby přijal svatou roli, kterou mu určil Duch 

svatý. Dovolte mu, aby se pro vás dnes stal spasitelem. Taková je 

jeho role v plánu Boha, vašeho Otce. 

V této roli ho dnes uvidíme na delších trénincích. Pokusíme se 
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Probereme jeho chyby, potíže, které jste s ním měli, bolest, kterou 

vám způsobil, jeho zanedbávání a všechny malé i větší bolesti, 

které vám způsobil. Budeme si všímat jeho těla s jeho nedostatky i 

lepšími stránkami a budeme myslet na jeho chyby, a dokonce i na 

jeho "hříchy". 

Prosme tedy toho, kdo zná tohoto Božího Syna v jeho 

skutečnosti a pravdě, abychom na něj mohli pohlédnout jinak a 

spatřit našeho Spasitele, jak září ve světle pravého odpuštění, které 

nám bylo dáno.Prosíme ho ve svatém jménu Boha a jeho Syna, 

svatého jako on sám: 

"Dovol mi spatřit svého Spasitele v 

tom, kterého jsi mi určil, abych ho 

požádal, aby mě vedl ke svatému 

světlu. 

V němž stojí, abych se k němu mohl připojit." 

Oči těla jsou zavřené, a když myslíte na toho, kdo vás 

zarmoutil, nechte své mysli ukázat světlo, které je v něm mimo vaše 

zármutky. To, o co jste žádali, vám nemůže být odepřeno. Tvůj 

Spasitel na to dlouho čekal. Chtěl být svobodný a učinit svou 

svobodu tvou. Duch svatý se sklání od něho k tobě a nevidí v 

Božím Synu žádné odloučení. A to, co vidíš skrze něj, vás oba 

osvobodí. 

Nyní se ztiš a pohlédni na svého zářivého Spasitele. Žádné 

temné stížnosti nezakrývají pohled na něj. Dovolili jste Duchu 

svatému, aby skrze něj vyjádřil roli, kterou mu Bůh svěřil, abyste 

mohli být spaseni. Bůh vám děkuje za tyto dnešní tiché chvíle, v 

nichž jste odložili své představy a pohlédli na zázrak lásky, který 

vám místo nich ukázal Duch svatý. Svět i nebe se připojují k 

tvému díkůvzdání, neboť nejedna Boží myšlenka se musí radovat, 

když jsi spasen, a s tebou celý svět. 

Budeme na to pamatovat po celý den a budeme brát roli, která 

nám byla přidělena, jako součást Božího plánu spásy, a ne jako 

naši vlastní. Pokušení odpadne, když dovolíme každému, koho 

potkáme, aby nás zachránil, a odmítneme skrývat jeho světlo za 

naše stížnosti. Každému, koho potkáte, i těm, na které myslíte 

nebo si je pamatujete z minulosti, dovolte, aby vám byla svěřena 

role Spasitele, abyste ji s nimi mohli sdílet. Za vás oba a také za 
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"Nechť zázraky nahradí všechny stížnosti." 
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le  s s o  n 79  
 

"Dovolte mi rozpoznat problém, abych ho mohl vyřešit." 

Problém nelze vyřešit, pokud nevíte, o jaký problém se jedná. I 

když je již skutečně vyřešen, stále budete mít problém, protože 

nedokážete rozpoznat, že byl vyřešen. Taková je situace na světě. 

Problém odloučení, který je ve skutečnosti jediným problémem, již 

byl vyřešen. Ale řešení není rozpoznáno, protože problém není 

rozpoznán. 

Zdá se, že každý na tomto světě má své vlastní problémy. 

Přesto jsou všechny stejné a musí být uznány jako jeden, má-li být 

přijato jediné řešení, které je všechny vyřeší.Kdo může vidět, že 

problém byl vyřešen, když si myslí, že problém je něco jiného? I 

když se mu dostane odpovědi, nemůže vidět její význam. 

V této situaci se nyní nacházíte.Máte odpověď, ale stále si 

nejste jisti, v čem je problém. Zdá se, že před vámi stojí dlouhá řada 

různých problémů, a jakmile je jeden vyřešen, vyvstává další a další. 

zdá se, že nemají konce. Neexistuje doba, kdy byste se cítili zcela 

bez problémů a v klidu. 

Pokušení považovat problémy za mnohé je pokušením 

udržovat problém odloučení nevyřešený.Zdá se, že svět vám 

předkládá obrovské množství problémů, z nichž každý vyžaduje 

jinou odpověď. Toto vnímání vás staví do pozice, kdy vaše řešení 

problémů musí být nedostatečné a neúspěch nevyhnutelný. 

Zdá se, že nikdo nemůže vyřešit všechny problémy, které svět 

přináší. Zdá se, že se vyskytují na tolika úrovních, v tak rozdílných 

formách a s tak rozmanitým obsahem, že vás staví před nemožnou 

situaci. Když se na ně díváte, nevyhnutelně vás přepadne zděšení a 

deprese. Některé se vynoří nečekaně, právě když si myslíte, že jste 

vyřešili ty předchozí. Jiné zůstávají nevyřešené pod mrakem 

popírání a čas od času se vynoří, aby vás pronásledovaly, jen aby 

se opět skryly, ale stále nebyly vyřešeny. 

Celá tato složitost je jen zoufalým pokusem problém 

nerozpoznat, a proto ho nenechat vyřešit. Kdybyste dokázali 

rozpoznat, že vaším jediným problémem je odloučení, ať už v 

jakékoli formě. 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

146 

 

 

 
 

je to nutné, mohli byste odpověď přijmout, protože byste viděli její 

relevanci. Kdybyste vnímali základní stálost ve všech problémech, 

s nimiž se potýkáte, pochopili byste, že máte prostředky, jak je 

všechny vyřešit. A tyto prostředky byste použili, protože byste 

rozpoznali problém. 

V delších cvičeních se budeme ptát, v čem je problém a jaká 

je na něj odpověď. Nebudeme předpokládat, že už to víme. 

budeme se snažit osvobodit svou mysl od všech různých druhů 

problémů, o kterých si myslíme, že je máme. Pokusíme se 

uvědomit si, že máme jen jeden problém, který jsme nedokázali 

rozpoznat. Budeme se ptát, jaký to je, a čekat na odpověď. bude 

nám to řečeno. pak se budeme ptát na jeho řešení. A bude nám 

odpovězeno. 

Naše dnešní cvičení bude úspěšné do té míry, do jaké 

nebudeme trvat na definování problému. Možná se nám nepodaří 

zbavit se všech svých předsudků, ale to není nutné. Jediné, co je 

nutné, je pojmout určité pochybnosti o reálnosti naší verze toho, co 

jsou naše problémy. Snažíme se rozpoznat, že jsme dostali 

odpověď tím, že jsme rozpoznali problém, takže problém a 

odpověď se mohou spojit a my můžeme být v klidu. 

Dnešní kratší cvičení nebudou časově omezena, ale budou se 

řídit potřebou.Dnes se setkáte s mnoha problémy, z nichž každý si 

žádá odpověď. Naše úsilí bude směřovat k tomu, abychom si 

uvědomili, že existuje pouze jeden problém a jedna odpověď. V 

tomto poznání jsou všechny problémy vyřešeny. V tomto poznání 

je mír. 

Nenechte se oklamat formou dnešních problémů. Kdykoli se 

zdá, že se objeví nějaké potíže, rychle si řekněte: 

"Dovolte mi rozpoznat tento problém, aby mohl být vyřešen." 

Pak se snažte pozastavit veškeré posuzování toho, v čem je 

problém. Pokud je to možné, zavřete na chvíli oči a zeptejte se, co 

to je.Budete vyslyšeni a bude vám odpovězeno. 
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le  s o v á n í 8 0 

"Dovolte mi uznat, že mé problémy byly vyřešeny." 

Jste-li ochotni rozpoznat své problémy, poznáte, že žádné problémy 

nemáte.Váš jediný hlavní problém byl zodpovězen a žádné další 

nemáte. Proto musíte být v klidu. Spása skutečně závisí na 

rozpoznání tohoto jediného problému a na pochopení, že byl 

vyřešen. Jeden problém - jedno řešení. Spása je dokonána. Byla 

vám dána svoboda od konfliktů. Přijměte tuto skutečnost a jste 

připraveni zaujmout své právoplatné místo v Božím plánu spasení. 

Váš jediný problém je vyřešen! Opakujte si to dnes znovu a 

znovu s vděčností a přesvědčením.Poznali jste svůj jediný problém, 

čímž jste otevřeli cestu Duchu svatému, aby vám dal Boží 

odpověď. Odložili jste klam a spatřili světlo pravdy. Přijali jste pro 

sebe spasení tím, že jste problém přivedli k odpovědi. A odpověď 

můžete rozpoznat, protože problém byl identifikován. 

Dnes máte právo na mír. Problém, který byl vyřešen, vás 

nemůže trápit. Jen si buďte jisti, že nezapomenete, že všechny 

problémy jsou stejné. Jejich rozmanité podoby vás neoklamou, 

dokud na to budete pamatovat. Jeden problém - jedno řešení. 

Přijměte klid, který vám toto jednoduché prohlášení přináší. 

V dnešních delších cvičeních si budeme nárokovat klid, který 

nám musí náležet, když se problém a odpověď spojí. Problém musí 

zmizet, protože Boží odpověď nemůže selhat. Když jste poznali 

jedno, poznali jste i druhé. Řešení je neodmyslitelně spjato s 

problémem. jste odpověděli a přijali jste odpověď. jste spaseni. 

Nyní ať je vám dán pokoj, který vám přináší vaše přijetí. 

Zavřete oči a přijměte svou odměnu. Uvědomte si, že vaše 

problémy byly vyřešeny. Uvědomte si, že jste mimo konflikt, 

svobodní a v míru. Především si uvědomte, že máte jeden problém 

a že tento problém má jedno řešení. Právě v tom spočívá 

jednoduchost spasení. Právě díky tomu zaručeně funguje. 

Často se dnes ujišťujte, že vaše problémy byly 
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vyřešeno. Opakujte tuto myšlenku s hlubokým přesvědčením co 

nejčastěji. A obzvláště nezapomeňte myšlenku pro dnešní den 

aplikovat na jakýkoli konkrétní problém, který se může objevit. 

Řekněte rychle: 

"Dovolte mi uznat, že tento problém byl vyřešen." 

Buďme odhodláni neshromažďovat dnes stížnosti. Buďme 

odhodláni zbavit se problémů, které neexistují. Prostředkem je 

prostá upřímnost. Nenalhávejte si, co je problém, a musíte uznat, 

že byl vyřešen. 
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Nyní jsme připraveni na další revizi. Začneme tam, kde jsme v 

minulém přehledu skončili, a každý den se budeme věnovat dvěma 

myšlenkám.V první části každého dne se budeme věnovat jedné z 

nich a v druhé části dne druhé. Budeme mít jedno delší cvičební 

období a časté kratší, v nichž si každou z nich procvičíme. 

Delší tréninky budou mít tuto obecnou podobu: Na každou z 

nich si vyhraďte přibližně patnáct minut a začněte přemýšlením o 

myšlence a komentářích, které jsou součástí zadání. Věnujte asi tři 

nebo čtyři minuty jejich pomalému čtení, případně několikrát, a 

pak zavřete oči a poslouchejte. Pokud zjistíte, že vaše mysl bloudí, 

zopakujte první fázi, ale snažte se strávit převážnou část doby 

cvičení tichým, ale pozorným poslechem. 

Čeká na vás zpráva. Buďte si jisti, že ji obdržíte. Pamatujte, že 

patří vám a že ji chcete. Nedovolte, aby váš záměr ochabl tváří v 

tvář rušivým myšlenkám. Uvědomte si, že ať už mají jakoukoli 

podobu, nemají žádný význam ani moc. Nahraďte je svým 

odhodláním uspět. Nezapomínejte, že vaše vůle má moc nad všemi 

představami a sny. věřte, že vás provede a přenese přes všechny. 

Považujte tato cvičení za zasvěcení cestě, pravdě a životu. 

Odmítněte se nechat strhnout na okliky, iluze a myšlenky na 

smrt.Jste zasvěceni spáse. Buďte každý den odhodláni nenechat 

svou funkci nenaplněnou. 

Potvrďte si své odhodlání i v kratších cvičebních obdobích a 

použijte původní formu myšlenky pro obecné použití a 

konkrétnější formu, pokud je to nutné. Některé konkrétní formy 

budou uvedeny v komentáři, jedná se však pouze o návrhy. Nezáleží 

na konkrétních slovech, která použijete. 
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Naše nápady pro dnešní recenzi jsou: 

[61] "Já jsem světlo světa." 

Jak svatý jsem já, kterému bylo svěřeno osvětlovat svět! Dovolte 

mi, abych se ztišil před svou svatostí. V jejím klidném světle ať 

zmizí všechny mé konflikty. V jejím klidu ať si vzpomenu, kdo 

jsem. 

Některé konkrétní formy pro uplatnění této myšlenky, když se 

objeví konkrétní potíže, mohou být následující: 

"Ať nezakrývám světlo světa, které je ve mně." 

"Ať světlo světa září tímto zjevem." "Tento stín zmizí před 

světlem." 

[62] "Odpuštění je mým úkolem jako světla světa." 

Přijetím své funkce v sobě uvidím světlo. A v tomto světle bude 

moje funkce před mým zrakem jasná a naprosto jednoznačná. Mé 

přijetí nezávisí na tom, zda rozpoznám, co je moje funkce, protože 

ještě nerozumím odpuštění, ale budu věřit, že ve světle ji uvidím 

takovou, jaká je. 

Konkrétní formy využití této myšlenky mohou zahrnovat: 

"Ať mi to pomůže naučit se, co znamená 

odpuštění." "Ať neodděluji svou funkci od své 

vůle." "Nechtěl bych to použít k cizímu 

účelu." 
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Tyto myšlenky si dnes zopakujeme: 

[63] "Světlo světa přináší skrze mé odpuštění pokoj každé mysli." 

Mé odpuštění je prostředkem, kterým se skrze mě projevuje světlo 

světa. Mé odpuštění je prostředkem, díky němuž si uvědomuji 

světlo světa ve mně. Mé odpuštění je prostředkem, díky němuž se 

svět uzdravuje spolu se mnou. Dovolte mi tedy odpustit světu, aby 

byl uzdraven spolu se mnou. 

Návrhy konkrétních forem pro uplatnění této myšlenky jsou 
následující: 

"Nechť se mír rozšíří z mé mysli do tvé, [jméno]." 

"Sdílím s tebou světlo světa, [jméno]." "Skrze své 

odpuštění mohu vidět, jak to je." 

[64] "Nezapomínám na svou funkci." 

Nezapomněl bych na svou funkci, protože bych si vzpomněl na 

své Já. Nemohu plnit svou funkci tím, že zapomínám. A pokud 

nebudu plnit svou funkci, nebudu prožívat radost, kterou pro mě 

Bůh zamýšlí. 

Mezi vhodné konkrétní formy této myšlenky patří: 

"Nedovolte mi, abych to používal k tomu, abych před sebou skrýval svou 

funkci." 

"Využil bych to jako příležitost k naplnění své funkce." 

"Může to ohrozit mé ego, ale nemůže to nijak změnit mou funkci." 
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Dnes si tyto myšlenky zopakujeme: 

[65] "Moje jediná funkce je ta, kterou mi dal Bůh." 

Nemám jinou funkci než tu, kterou mi dal Bůh. Toto poznání mě 

osvobozuje od všech konfliktů, protože to znamená, že nemohu 

mít protichůdné cíle.S jediným cílem jsem si vždy jistý, co mám 

dělat, co mám říkat a co si mám myslet. Všechny pochybnosti 

musí zmizet a já uznávám, že mou jedinou funkcí je ta, kterou mi 

dal Bůh. 

Konkrétnější aplikace této myšlenky mohou mít tyto podoby: 

"Mé vnímání této skutečnosti nemění mou funkci." 

"To mi nedává jinou funkci než tu, kterou mi dal Bůh." "Nebudu to 

používat k ospravedlnění funkce, kterou mi Bůh nedal." 

[66] "Moje štěstí a moje funkce jsou jedno." 

Všechny věci, které pocházejí od Boha, jsou jedno. Pocházejí z 

Jednoty a musí být přijímány jako jedno. Naplnění mé funkce je 

mým štěstím, protože obojí pochází ze stejného Zdroje. A chci-li 

najít štěstí, musím se naučit rozpoznat, co mě činí šťastným. 

Některé užitečné formuláře pro konkrétní aplikace této myšlenky 

jsou: 

"To nemůže oddělit mé štěstí od mé funkce." "Jednota 

mého štěstí a mé funkce 

zůstávají zcela nedotčeny." 

"Nic, včetně tohoto, nemůže ospravedlnit iluzi štěstí mimo 

mou funkci." 
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Toto jsou nápady pro dnešní přehled: 

[67] "Láska mě stvořila jako sebe." 

Jsem podobný svému Stvořiteli. Nemohu trpět, nemohu zažít 

ztrátu a nemohu zemřít. Nejsem tělo. Dnes bych poznal svou 

realitu. Nebudu uctívat žádné modly, ani nebudu vznášet vlastní 

představy o sobě, které by nahradily mé Já. Jsem podobný svému 

Stvořiteli. Láska mě stvořila jako Sebe. 

Tyto konkrétní formuláře by vám mohly pomoci při uplatňování 
této myšlenky: 

"Ať v tom nevidím iluzi sebe sama." "Když se 

na to dívám, ať si vzpomenu na svého Stvořitele." 

"Můj Stvořitel to nestvořil tak, jak to vidím já." 

[68] "Láska nemá žádné výčitky." 

Stížnosti jsou lásce zcela cizí. Stížnosti útočí na lásku a zastírají její 

světlo. Pokud chovám stížnosti, útočím na lásku, a tedy na své Já. Mé 

Já se mi tak stává cizím. Jsem rozhodnutý dnes na své Já neútočit, 

abych si mohl vzpomenout, kdo jsem. 

Tyto konkrétní formuláře pro uplatnění této myšlenky by byly 

užitečné: 

"To není ospravedlnění pro popření mého 

Já." "Nebudu to používat k útoku na 

lásku." 

"Ať mě to nesvádí k útoku na sebe." 
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Dnešní přehled se bude zabývat těmito myšlenkami: 

[69] "Mé stížnosti ve mně skrývají světlo světa." 

Moje stížnosti mi ukazují, co není, a skrývají přede mnou to, co 

bych chtěl vidět. Když si to uvědomím, k čemu mi jsou mé 

stížnosti? Drží mě v temnotě a skrývají světlo. Stížnosti a světlo 

nemohou jít dohromady, ale světlo a vidění se musí spojit, abych 

mohl vidět. Abych viděl, musím odložit stížnosti. Chci vidět, a to 

bude prostředek, díky němuž se mi to podaří. 

Konkrétní aplikace této myšlenky mohou mít tyto podoby: 

"Nedovolte mi, abych to použil jako překážku pro zrak." 

"Světlo světa to všechno rozzáří." "Nemám to 

zapotřebí. Chci vidět." 

[70] "Moje spása pochází ode mne." 

Dnes poznám, kde je má spása. Je ve mně, protože tam je její zdroj. 

Neopustila svůj Zdroj, a proto nemohla opustit mou mysl. Nebudu ji 

hledat mimo sebe. Nenachází se vně a pak se nepřináší dovnitř. Ale z 

mého nitra dosáhne mimo mě a vše, co uvidím, bude jen odrážet 

světlo, které září ve mně a v sobě. 

Tyto formy myšlenky jsou vhodné pro specifičtější použití: 

"Ať mě to nesvádí k tomu, abych hledal svou spásu jinde." 

"Nedovolím, aby to narušilo mé vědomí o tom. 

Zdroj mé spásy." 

"Tohle nemá moc zbavit mě spásy." 
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Tyto myšlenky jsou určeny pro dnešní revizi: 

[71] "Jedině Boží plán spásy bude fungovat." 

Nemá smysl, abych divoce hledal spásu. Viděl jsem ji v mnoha lidech 

a v mnoha věcech, ale když jsem po ní sáhl, nebyla tam. Mýlil jsem 

se v tom, kde je. Mýlil jsem se v tom, co to je. Už se nebudu pouštět 

do marného hledání. Jedině Boží plán spasení bude fungovat a já se 

budu radovat, protože jeho plán nemůže nikdy selhat. 

Toto jsou některé navrhované formy pro konkrétní uplatnění této 

myšlenky: 

"Boží plán spásy mě zachrání před mým vnímáním této situace." "V 

Božím plánu pro mou záchranu to není žádná výjimka." 

"Dovolte mi, abych to vnímal pouze ve světle Božího plánu spásy." 

[72] "Držet se stížností je útokem na Boží plán spasení." Stížnosti 

jsou pokusem dokázat, že Boží plán spasení nefunguje. Přesto 

bude fungovat pouze Jeho plán. Tím, že chovám stížnosti, tedy 

vylučuji svou jedinou naději na spasení z toho. 

mé povědomí. Nechtěl jsem už tímto šíleným způsobem porážet své 

vlastní zájmy. Přijal bych Boží plán spásy a byl bych šťastný. 

Konkrétní využití této myšlenky může mít tyto podoby: 

"Když se na to dívám, volím mezi špatným vnímáním a spásou." "Pokud 

v tom vidím důvody ke křivdám, nevidím důvody ke své spáse." 

"To vyžaduje záchranu, ne útok." 
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Naše dnešní recenze se bude zabývat těmito myšlenkami: 

[73] "Chci, aby bylo světlo." 

Dnes použiji sílu své vůle. Není mou vůlí tápat ve tmě, bát se stínů 

a bát se věcí neviditelných a neskutečných. Světlo bude dnes mým 

průvodcem. Půjdu za ním, kam mě povede, a budu se dívat jen na 

to, co mi ukáže. dnes zažiji mír pravého vnímání. 

Tyto formy této myšlenky by byly užitečné pro konkrétní 

použití: 

"Tohle nemůže zakrýt světlo, které chci 

vidět." "Stojíš se mnou ve světle, 

[jméno]." "Ve světle to bude vypadat 

jinak." 

[74] "Není jiná vůle než Boží." 

Dnes jsem v bezpečí, protože neexistuje jiná vůle než Boží. Bát se 

mohu jen tehdy, když uvěřím, že existuje jiná vůle. Snažím se 

útočit, jen když se bojím, a jen když se snažím útočit, mohu věřit, 

že je ohroženo mé věčné bezpečí. dnes poznám, že to všechno 

nenastalo. Jsem v bezpečí, protože neexistuje jiná vůle než Boží. 

Jedná se o některé užitečné formy této myšlenky pro 

konkrétní aplikace: 

"Dovolte mi, abych to vnímal v souladu s Boží vůlí." 

"Je to Boží vůle, že jsi jeho syn, [jméno], a moje také." "Je to 

součást Boží vůle, ať už ji vnímám jakkoli." 
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Dnes si tyto myšlenky zopakujeme: 

[75] "Přišlo světlo." 

Když se rozhodnu pro spásu místo pro útok, rozhodnu se pouze 

rozpoznat to, co už tu je. Spása je již učiněné rozhodnutí. Útok a 

stížnosti si nelze vybrat. Proto vždy volím mezi pravdou a iluzí; 

mezi tím, co je, a tím, co není. Světlo přišlo. Mohu si jen vybrat 

světlo, protože to nemá alternativu. Nahradilo temnotu a temnota 

zmizela. 

Ty by se mohly ukázat jako užitečné formy pro konkrétní 

aplikace této myšlenky: 

"To mi nemůže ukázat temnotu, neboť přišlo světlo." 

"Světlo v tobě je vše, co bych chtěl vidět, [jméno]." 

"Chtěl bych v tom vidět jen to, co tam je." 

[76] "Nepodléhám jiným zákonům než Božím." 

Zde je dokonalé vyjádření mé svobody. Nepodléhám žádným 

jiným zákonům než Božím. Neustále jsem v pokušení vymýšlet si 

jiné zákony a dávat jim nad sebou moc. Trpím jen proto, že v ně 

věřím, nemají na mě vůbec žádný skutečný vliv. Jsem dokonale 

svobodný od účinků všech zákonů kromě Božích. A jeho zákony 

jsou zákony svobody. 

Pro konkrétní formy uplatnění této myšlenky by byly užitečné: 

"Mé vnímání tohoto jevu mi ukazuje, že věřím v zákony, které 

neexistují." "Vidím v tom pouze Boží zákony." 

"Dovolte mi, abych v tom nechal působit Boží zákony, a ne své vlastní." 
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Toto jsou naše dnešní nápady na recenze: 

[77] "Mám právo na zázraky." 

Mám právo na zázraky, protože nepodléhám žádným zákonům 

kromě Božích. Jeho zákony mě osvobozují od všech stížností a 

nahrazují je zázraky. A já bych přijal zázraky místo stížností, které 

jsou jen iluzí, jež skrývá zázraky za nimi. Nyní bych přijal jen to, k 

čemu mě opravňují Boží zákony, abych to mohl používat ve 

prospěch funkce, kterou mi svěřil. 

Tyto návrhy můžete použít pro konkrétní aplikace této 

myšlenky: 

"Za tím je zázrak, na který mám nárok." "Nedovol 

mi, abych ti [jméno] křivdil, ale nabídl ti zázrak, 

který ti patří." "Viděno vpravdě, toto mi nabízí 

zázrak." 

[78] "Nechť zázraky nahradí všechny stížnosti." 

Touto myšlenkou spojuji svou vůli s vůlí Ducha svatého a vnímám 

je jako jedno. Touto myšlenkou přijímám své vysvobození z pekla. 

Touto myšlenkou vyjadřuji svou ochotu, aby všechny mé iluze 

byly nahrazeny pravdou podle Božího plánu mé spásy. Nechci 

dělat žádné výjimky a žádné náhražky. Chci celé nebe a pouze 

nebe, jak si to přeje Bůh. 

Pro uplatnění této myšlenky jsou užitečné tyto konkrétní formy: 

"Nechtěl bych mít tuto křivdu mimo své spasení." "Nechť jsou 

naše stížnosti nahrazeny zázraky, [jméno]." 

"Kromě toho je to zázrak, který nahradí všechny mé stížnosti." 
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Pro tento přehled použijeme tyto myšlenky: 

[79] "Dovolte mi rozpoznat problém, abych ho mohl vyřešit." 

Dovolte mi, abych si dnes uvědomil, že problémem je vždy nějaká 

forma stížnosti, kterou bych choval. Dovolte mi také pochopit, že 

řešením je vždy zázrak, kterým nechám stížnost nahradit. Dnes 

bych si připomněl jednoduchost spásy tím, že bych si upevnil 

poučku, že existuje jeden problém a jedno řešení. Problém je 

stížnost, řešení je zázrak. a já zvu řešení, aby ke mně přišlo skrze 

mé odpuštění stížnosti a mé přijetí zázraku, který ji nahradí. 

Konkrétní aplikace této myšlenky mohou mít tyto podoby: 

"To pro mě představuje problém, který bych vyřešil." "Zázrak, 

který stojí za touto stížností, ji vyřeší za mě." "Odpovědí na 

tento problém je zázrak, který se za ním skrývá." 

[80] "Dovolte mi uznat, že mé problémy byly vyřešeny." 

Zdá se, že mám problémy jen proto, že špatně využívám čas. 

Domnívám se, že problém je na prvním místě a že musí uplynout 

čas, aby se mohl vyřešit. Nevidím problém a odpověď jako 

současně se vyskytující. to proto, že si ještě neuvědomuji, že Bůh 

umístil odpověď společně s problémem, takže je nelze časově 

oddělit. Duch svatý mě to naučí, pokud mu to dovolím. A já 

pochopím, že je nemožné, abych měl problém, který ještě nebyl 

vyřešen. 

Tyto formy myšlenky budou užitečné pro konkrétní aplikace: 

"Nemusím čekat, až se to vyřeší." 

"Odpověď na tento problém je mi již dána, pokud ji přijmu." "Čas 

nemůže oddělit tento problém od jeho řešení." 
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"Zázraky jsou vidět ve světle." 

Je důležité si uvědomit, že zázraky a vize k sobě nutně patří. To je 

třeba opakovat a často opakovat. Je to ústřední myšlenka vašeho 

nového myšlenkového systému a vnímání, které vytváří. Zázrak je 

vždy přítomen. Jeho přítomnost není způsobena vaším viděním; 

jeho nepřítomnost není důsledkem vašeho nevidění. Ovlivněno je 

pouze vaše uvědomování si zázraků. uvidíte ho ve světle; neuvidíte 

ho ve tmě. 

Pro vás je tedy světlo klíčové. Dokud zůstáváte ve tmě, zázrak 

zůstává neviditelný. Jste tedy přesvědčeni, že neexistuje. To 

vyplývá z předpokladů, z nichž temnota vychází. Popírání světla 

vede k tomu, že ho nevnímáte. Nevnímat světlo znamená vnímat 

temnotu. Světlo je pak pro vás zbytečné, i když tam je, nemůžete 

ho použít, protože jeho přítomnost je vám neznámá. A zdánlivá 

realita temnoty činí představu světla nesmyslnou. Nechat si namluvit, 

že to, co nevidíte, existuje, zní jako šílenství. 

Je velmi těžké přesvědčit se, že je šílenství nevidět to, co je, a 

místo toho vidět to, co není.Nepochybujete o tom, že oči těla vidí, 

nepochybujete o tom, že obrazy, které vám ukazují, jsou 

skutečností.Vaše víra spočívá v temnotě, ne ve světle. 

Jak to lze zvrátit? Pro vás je to nemožné, ale nejste v tom 

sami.Vaše úsilí, jakkoli malé, má silnou podporu. Kdybyste si 

uvědomili, jak velká je to síla, vaše pochybnosti by zmizely. Dnes 

se budeme věnovat snaze dát vám tuto sílu pocítit. až v sobě 

pocítíte sílu, díky níž máte všechny zázraky na dosah, nebudete 

pochybovat. Zázraky, které skrývá váš pocit slabosti, vyskočí do 

vědomí, jakmile pocítíte sílu ve vás. 

Třikrát si dnes vyhraďte asi deset minut na ztišení, při kterém 

se pokusíte nechat své slabosti za sebou. Toho dosáhnete velmi 

jednoduše, když se poučíte, že nejste tělo. Víra směřuje k tomu, co 

chcete, a vy podle toho instruujete svou mysl. vaše vůle zůstává 

vaším učitelem a vaše vůle má veškerou sílu dělat to, co chce. 

můžete uniknout tělu, pokud si to přejete. 
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Můžete v sobě zakusit sílu. 

Začněte delší cvičení tímto prohlášením o skutečných 

příčinných vztazích: 

"Zázraky jsou vidět ve světle. 

Oči těla světlo nevnímají. Ale já nejsem 

tělo.Co jsem?" 

Otázka, kterou tento výrok končí, je potřebná pro naše dnešní 

cvičení.To, co si myslíte, že jste, je víra, kterou je třeba zrušit. Ale 

to, co skutečně jste, vám musí být odhaleno. Přesvědčení, že jste 

tělem, volá po nápravě, neboť je omylem. pravda o tom, co jste, 

volá po síle ve vás, abyste si uvědomili, co tento omyl skrýval. 

Pokud nejste tělo, co jste? Potřebujete si uvědomit, čím Duch 

svatý nahrazuje obraz těla ve vaší mysli.Potřebujete cítit něco, do 

čeho můžete vložit svou víru, když ji zvednete z těla. Potřebujete 

skutečnou zkušenost něčeho jiného, něčeho pevnějšího a jistějšího; 

hodnějšího vaší víry a skutečně existujícího. 

Pokud nejste tělo, co jste? Zeptejte se na to upřímně a pak 

věnujte několik minut tomu, abyste své mylné myšlenky o svých 

vlastnostech opravili a na jejich místo dosadili jejich protiklady. 

Řekněte například: 

"Nejsem slabý, ale silný." 

"Nejsem bezmocný, ale všemocný." 

"Nejsem omezený, ale neomezený." 

"Nejsem pochybný, ale jistý." 

"Nejsem iluze, ale skutečnost." 

"Nevidím ve tmě, ale ve světle." 

Ve druhé fázi cvičení se snažte tyto pravdy o sobě zažít. 

Soustřeďte se zejména na prožitek síly. Pamatujte, že veškerý pocit 

slabosti je spojen s přesvědčením, že jste tělo, což je přesvědčení 

mylné a nezaslouží si žádnou víru. Pokuste se z ní svou víru 

odstranit, byť jen na okamžik. Postupem času si zvyknete udržovat 

víru v to, co je ve vás hodnotnější. 
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Po zbytek cvičebního období se uvolněte a buďte si jisti, že vaše 

úsilí, jakkoli je skromné, je plně podporováno Boží silou a všemi 

Jeho myšlenkami. Právě od Něj bude pocházet vaše síla. Právě 

díky Jejich silné podpoře v sobě pocítíte sílu. jsou s vámi spojeni v 

tomto cvičebním období, v němž sdílíte cíl podobný Jejich 

vlastnímu. Jejich světlo je světlem, v němž uvidíte zázraky, 

protože Jejich síla je i vaší silou. Jejich síla se stane vašima očima, 

abyste mohli vidět. 

Pětkrát nebo šestkrát za hodinu si v přiměřeně pravidelných 

intervalech připomínejte, že zázraky jsou vidět ve světle. Také se 

ujistěte, že se s dnešní myšlenkou setkáte s pokušením. K tomuto 

zvláštnímu účelu by vám mohl pomoci tento formulář: 

"Zázraky jsou vidět ve světle. Dovolte mi, abych kvůli tomu nezavíral oči." 
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"Zázraky jsou vidět ve světle a světlo a síla jsou jedno." 

Dnešní myšlenka je pokračováním té předešlé.O světle 

nepřemýšlíte ve smyslu síly a o tmě ve smyslu slabosti. Je to proto, 

že vaše představa o tom, co znamená vidět, je spjata s tělem, jeho 

očima a mozkem. Proto věříte, že můžete změnit to, co vidíte, tím, 

že si před očima ponecháte malé kousky skla nebo jiného 

průhledného materiálu, které držíte v rámečku nebo přiložené k 

oku. 

To jsou jedny z mnoha magických přesvědčení, která 

vycházejí z přesvědčení, že jste tělo a jeho oči vidí. Věříte také, že 

mozek těla dokáže myslet. Kdybyste jen chápali podstatu myšlení, 

mohli byste se této šílené představě jen zasmát. Je to, jako 

kdybyste si mysleli, že držíte v ruce zápalku, která zapaluje slunce 

a dává mu všechno teplo, nebo že máte v ruce uvězněný vesmír, 

bezpečně spoutaný, dokud ho nepustíte." A přece to není o nic 

pošetilejší než věřit, že oči těla vidí a mozek myslí. 

Je to Boží síla ve vás, která je světlem, v němž vidíte, stejně 

jako je to Jeho mysl, kterou myslíte. Jeho síla popírá vaši slabost. 

Je to vaše slabost, která vidí očima těla, které se rozhlíží v 

temnotě, aby spatřilo podobu sebe sama; malé, slabé, nemocné a 

umírající, ty, kteří jsou v nouzi, bezmocné a vystrašené, smutné, 

chudé, hladovějící a bez radosti. Ti jsou viděni očima, které nevidí 

a nemohou žehnat. 

Síla tyto věci přehlíží, protože vidí jen zdání. Udržuje svůj 

stálý pohled na světle, které se skrývá za nimi. Spojuje se se 

světlem, jehož je součástí. Vidí sama sebe. Přináší světlo, v němž se 

objevuje vaše Já. Ve tmě vnímáte Já, které tam není. 

Síla je pravda o vás; slabost je modla, která je falešně uctívána 

a uctívána, aby se síla rozptýlila a tma vládla tam, kde Bůh určil, 

aby bylo světlo. Síla pochází z pravdy a září světlem, které jí dal 

její Zdroj; slabost odráží temnotu svého stvořitele. Je nemocná a 

dívá se na nemoc, která je podobná jí samotné. 

Pravda je spasitel a může všem přát jen štěstí a mír. Dává 

svou sílu každému, kdo o ni žádá, v neomezené míře. 
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zásobování. Vidí, že nedostatek u někoho by byl nedostatkem u 

všech, a tak dává své světlo, aby všichni viděli a měli prospěch 

jako jeden. Jeho síla je společná, aby všem přinesla zázrak, v němž 

se sjednotí v záměru, odpuštění a lásce. 

Slabost, která hledí do tmy, nevidí smysl v odpuštění a v 

lásce. Vidí všechny ostatní odlišné od sebe a na světě nevidí nic, 

co by sdílela. Soudí a odsuzuje, ale nemiluje. V temnotě zůstává, 

aby se skrylo, a sní o tom, že je silné a vítězné, že je vítězem nad 

omezeními, která ale v temnotě rostou do obrovských rozměrů. 

Bojí se, útočí a nenávidí samo sebe a temnota zakrývá vše, co vidí, 

a zanechává jeho sny stejně děsivé jako ono samo. Nejsou tu žádné 

zázraky, ale jen nenávist. Odděluje se od toho, co vidí, zatímco světlo 

a síla se vnímají jako jedno. 

Světlo síly není světlo, které vidíte. Nemění se, nebliká a 

nezhasíná. Nepřechází z noci do dne a zpět do tmy, dokud opět 

nepřijde ráno. Světlo síly je stálé, jisté jako láska, věčně se rádo 

rozdává, protože se nemůže rozdávat jinak než samo sobě. Nikdo 

nemůže marně žádat o sdílení jeho pohledu a nikdo, kdo vstoupí 

do jeho příbytku, nemůže odejít, aniž by měl před očima zázrak a v 

srdci sílu a světlo. 

Síla v tobě ti nabídne světlo a povede tvé vidění, abys 

nezůstával u planých stínů, které oči těla poskytují k sebeklamu. 

Síla a světlo se ve vás spojují a tam, kde se setkávají, je vaše Já 

připraveno vás přijmout za své. Takové je místo setkání, které se 

dnes snažíme najít a spočinout v něm, neboť Boží mír je tam, kde 

nyní čeká vaše Já, Jeho Syn, aby se znovu setkalo se Sebe a bylo 

jako Jedno. 

Věnujme dnes dvakrát dvacet minut tomu, abychom se k 

tomuto setkání připojili. Nechte se přivést ke svému Já. Jeho síla 

bude světlem, v němž vám bude dán dar zraku. Opusťte tedy dnes 

na chvíli tmu a budeme se cvičit ve vidění ve světle, zavřeme oči 

těla a požádáme pravdu, aby nám ukázala, jak najít místo setkání 

Já a Já, kde světlo a síla jsou jedno. 

Po ranním setkání využijeme den k přípravě na večer, kdy se 

opět setkáme v naději a důvěře. Opakujme si co nejčastěji 

myšlenku na dnešní den a uvědomme si, že jsme uvedeni do zraku 

a vyvedeni z temnoty ke světlu, kde lze vnímat jen zázraky. 
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le  s s o n9 3 

"Světlo, radost a pokoj zůstávají ve mně." 

Myslíte si, že jste domovem zla, temnoty a hříchu. Myslíte si, že 

kdyby někdo mohl spatřit pravdu o vás, byl by odpuzen, odrazil by 

se od vás jako od jedovatého hada. myslíte si, že kdyby vám bylo 

odhaleno, co je o vás pravdivé, zasáhla by vás hrůza tak silná, že 

byste se vrhli na smrt vlastní rukou, žít dál poté, co byste viděli, že 

to není možné. 

Jsou to přesvědčení tak pevně zakotvená, že je těžké vám 

pomoci pochopit, že se nezakládají na ničem. To, že jste se 

dopustili chyb, je zřejmé. Že jste hledali spásu podivnými 

způsoby; byli jste oklamáni, podvedeni a báli jste se hloupých 

představ a divokých snů; a klaněli jste se modlám z prachu; to vše je 

pravda podle toho, čemu nyní věříte. 

Dnes se na to ptáme ne z hlediska toho, co si myslíte vy, ale 

ze zcela jiného hlediska, z něhož jsou takové plané myšlenky 

nesmyslné.Tyto myšlenky nejsou v souladu s Boží vůlí.Tyto 

podivné názory s vámi nesdílí.To stačí k tomu, abyste dokázali, že 

jsou špatné, ale vy to nevnímáte. 

Proč bys neměl mít radost, kdybys byl ujištěn, že všechno zlo, 

o kterém si myslíš, že jsi udělal, nikdy nebylo spácháno; že 

všechny tvé "hříchy" jsou nicotné; že jsi čistý a svatý, jak jsi byl 

stvořen, a že v tobě přebývá světlo, radost a pokoj? Vaše představa 

o sobě samém nemůže odolat Boží vůli. myslíte si, že je to smrt, 

ale je to život. Myslíte si, že jste zničeni, ale jste spaseni. 

Já, které jsi stvořil, není Syn Boží. Proto toto já vůbec 

neexistuje. A vše, co zdánlivě dělá a myslí, nic neznamená. Není 

ani špatné, ani dobré. Je neskutečné a nic víc než to. Nebojuje s 

Božím Synem. Neubližuje mu, ani neútočí na jeho klid. Nezměnilo 

stvoření, nezmenšilo věčnou bezhříšnost na hřích a lásku na 

nenávist. Jakou moc může mít toto já, které jsi stvořil, když by 

odporovalo Boží vůli? 

Bůh vám zaručuje bezhříšnost. Je třeba to opakovat stále 

dokola, dokud to nebude přijato. Je to pravda. Bůh zaručuje vaši 

bezhříšnost. Nic se jí nemůže dotknout, ani nemůže změnit to, co 

Bůh 
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stvořené jako věčné. Já, které jsi stvořil, zlé a plné hříchu, je 

bezvýznamné.Bůh ti zaručuje bezhříšnost a světlo, radost a pokoj 

zůstávají v tobě. 

Spasení vyžaduje přijetí jediné myšlenky: Jsi takový, jakého 

tě Bůh stvořil, ne takový, jakého sis ho sám vytvořil.Ať už si 

myslíš, že jsi udělal cokoli zlého, jsi takový, jakého tě Bůh stvořil. 

Ať už jste udělali jakékoliv chyby, pravda o vás zůstává 

nezměněna. Stvoření je věčné a nezměnitelné. vaše bezhříšnost je 

Bohem zaručena. Jste a navždy budete přesně takoví, jací jste byli 

stvořeni. Světlo, radost a pokoj ve vás přebývají, protože je tam 

vložil Bůh. 

V našich dnešních delších cvičeních, která by byla 

nejpřínosnější, kdybychom je prováděli prvních pět minut každé 

bdělé hodiny, začneme konstatováním pravdy o našem stvoření: 

"Světlo, radost a pokoj zůstávají ve 

mně. Moje bezhříšnost je zaručena 

Bohem." 

Pak odložte své pošetilé představy o sobě a po zbytek cvičebního 

období se snažte prožívat to, co vám Bůh dal, místo toho, co jste si 

sami určili. 

Jste to, co stvořil Bůh, nebo to, co jste stvořili vy. Jedno Já je 

pravé, druhé neexistuje.Zkuste prožít jednotu svého Jednoho Já. 

Snažte se ocenit Jeho svatost a lásku, z níž bylo stvořeno. Snažte se 

nezasahovat do Já, které Bůh stvořil jako vás, tím, že Jeho 

vznešenost schováte za drobné modly zla a hříšnosti, které jste si 

vytvořili, abyste Ho nahradili. Dovolte Mu, aby vstoupilo do svého 

vlastního já. Tady jsi; To jsi ty. A světlo, radost a mír ve vás 

přebývají, protože to tak je. 

Možná nebudete chtít nebo dokonce nebudete moci využít 

prvních pět minut každé hodiny pro tato cvičení, ale snažte se je 

využít, kdykoli to bude možné. Nezapomeňte si alespoň každou 

hodinu tyto myšlenky zopakovat: 

"Světlo, radost a pokoj zůstávají ve 

mně. Moje bezhříšnost je zaručena 

Bohem." 

Pak se pokuste alespoň na minutu zavřít oči a uvědomit si, že je to 



ČÁST I 

167 

 

 

o vás pravdivé. 

Pokud nastane situace, která se zdá být znepokojující, rychle 

rozptylte iluzi strachu tím, že si tyto myšlenky znovu zopakujete. 

Pokud byste byli v pokušení se na někoho rozzlobit, řekněte mu to 

potichu: 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

168 

 

 

 

 

"Světlo, radost a pokoj zůstávají v 

tobě. Bůh zaručuje tvou bezhříšnost." 

Dnes můžeš udělat mnoho pro spásu světa.Dnes můžeš udělat 

mnoho pro to, aby ses přiblížil roli, kterou ti Bůh přiřkl.A dnes 

můžeš udělat mnoho pro to, abys nabyl přesvědčení, že myšlenka 

na tento den je skutečně pravdivá. 
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"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil." 

Dnes budeme pokračovat jedinou myšlenkou, která přináší úplnou 

spásu; jediným tvrzením, které činí všechny formy pokušení 

bezmocnými; jedinou myšlenkou, která umlčuje ego a činí ho 

zcela neškodným. Jsi takový, jakého tě Bůh stvořil. Zvuky tohoto 

světa utichají, pohledy tohoto světa mizí a všechny myšlenky, 

které kdy tento svět měl, jsou navždy vymazány touto jedinou 

myšlenkou. Zde je spása dokonána. Zde se obnovuje zdravý 

rozum. 

Pravé světlo je síla a síla je bezhříšnost. Zůstanete-li takoví, jak 

vás Bůh stvořil, musíte být silní a světlo musí být ve vás. Ten, 

který zajistil vaši bezhříšnost, musí být zárukou síly a také světla." 

Jste takoví, jak vás Bůh stvořil. Temnota nemůže zastřít slávu Božího 

Syna. stojíte ve světle, silní v bezhříšnosti, v níž jste byli stvořeni a v 

níž zůstanete po celou věčnost. 

Dnes budeme opět věnovat prvních pět minut každé probdělé 

hodiny snaze pocítit ve vás pravdu. Začněte tyto chvíle hledání 

těmito slovy: 

"Jsem takový, jakého mě 

Bůh stvořil. Jsem jeho 

Syn na věky." 

Nyní se snažte oslovit Božího Syna v sobě.To je Já, které nikdy 

nezhřešilo, ani si nevytvořilo obraz, který by nahradil skutečnost. 

To je Já, které nikdy neopustilo svůj domov v Bohu, aby nejistě 

kráčelo světem.To je Já, které nezná strach, nedokáže si představit 

ztrátu, utrpení ani smrt. 

K dosažení tohoto cíle se od vás nevyžaduje nic jiného než 

odložit všechny modly a představy o sobě samých, překonat 

dlouhý seznam vlastností, "dobrých" i "špatných", které jste si 

přisoudili, a v tichém očekávání čekat na pravdu. Bůh sám slíbil, 

že bude zjevena všem, kdo o ni žádají. Nyní žádáte vy. Nemůžete 

selhat, protože On nemůže selhat. 

Pokud nesplníte požadavek cvičit prvních pět minut z každé 

hodiny, alespoň si to připomínejte každou hodinu: 
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"Jsem takový, jakého mě 

Bůh stvořil. Jsem jeho 

Syn na věky." 

Říkejte si dnes často, že jste takoví, jak vás Bůh stvořil. A 

nezapomeňte těmito slovy odpovědět každému, kdo vás zřejmě 

dráždí: 

"Jsi takový, jakého tě Bůh 

stvořil. Jsi jeho synem na 

věky." 

Vynaložte veškeré úsilí, abyste dnes provedli hodinová cvičení. 

Každé z nich bude velkým krokem k vašemu osvobození a 

milníkem v učení se myšlenkovému systému, který tento kurz 

předkládá. 
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"Jsem jedno Já, sjednocené se svým Stvořitelem." 

Dnešní myšlenka vás přesně popisuje tak, jak vás Bůh stvořil.Jste 

jedno v sobě a jedno s Ním.Jste jednotou všeho stvoření. Vaše 

dokonalá jednota znemožňuje změnu ve vás. Vy to nepřijímáte a 

nedokážete si uvědomit, že to tak musí být, jen proto, že se 

domníváte, že jste se již změnili. vidíte se jako směšnou parodii na 

Boží stvoření, slabí, zlomyslní, oškliví a hříšní, nešťastní a 

sužovaní bolestí. 

Taková je vaše verze sebe sama; já rozdělené na mnoho 

bojujících částí, oddělené od Boha a jen stěží držené pohromadě 

svým nevyzpytatelným a rozmarným stvořitelem, ke kterému se 

modlíte. Neslyší vaše modlitby, protože je hluché. Nevidí ve vás 

Jednotu, protože je slepé. Nechápe, že jsi Syn Boží, neboť je 

nesmyslná a ničemu nerozumí. 

Dnes se pokusíme vnímat jen to, co slyšíme a vidíme a co dává 

smysl. Naše cvičení opět zaměříme na dosažení vašeho Jediného 

Já, které je sjednoceno se svým Stvořitelem. V trpělivosti a naději 

se o to dnes znovu pokusíme. 

Využití prvních pěti minut každé bdělé hodiny k procvičování 

myšlenky na celý den má zvláštní výhody ve fázi učení, ve které se 

právě nacházíte. V této chvíli je obtížné nedovolit své mysli, aby 

se toulala, pokud podniká delší pokusy. Jistě jste si to již uvědomili, 

viděli jste, do jaké míry vám chybí duševní kázeň a že potřebujete 

trénink mysli. Je nutné, abyste si toho byli vědomi, neboť to 

skutečně brání vašemu pokroku. 

Časté, ale kratší cvičení má pro vás v tomto období další 

výhody. Kromě toho, že jste si uvědomili své potíže s udržením 

pozornosti, jste si jistě také všimli, že pokud vám není často 

připomínán váš cíl, máte tendenci na něj na dlouhou dobu 

zapomínat. Často si nedokážete vzpomenout na jeho krátké 

aplikace pro daný den a ještě jste si nevytvořili návyk používat ho 

jako automatickou reakci na pokušení. 

V tomto období je tedy pro vás nezbytná struktura, která by 

měla zahrnovat časté připomínání vašeho cíle a pravidelné pokusy 

o jeho dosažení. 
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dosáhnout. Pravidelnost z hlediska času není ideálním požadavkem 

pro nejpřínosnější formu cvičení ke spáse. Je však výhodná pro ty, 

jejichž motivace je nedůsledná a kteří zůstávají silně obrněni proti 

učení. 

Budeme se proto nějakou dobu držet pětiminutových cvičení 

za hodinu a vyzveme vás, abyste jich vynechávali co nejméně. 

Zvláště užitečné bude využití prvních pěti minut v hodině, protože 

ukládá pevnější strukturu. Nepoužívejte však své výpadky z tohoto 

rozvrhu jako výmluvu, abyste se k němu co nejdříve nevrátili. 

Může se stát, že budete mít pokušení považovat den za 

ztracený, protože se vám již nepodařilo udělat to, co se od vás 

požaduje.Měli byste si však uvědomit, že to je pouze odmítnutí 

nechat své chyby napravit a neochota zkusit to znovu. 

Duch svatý se ve svém učení nezdržuje vašimi chybami. 

Zdržovat ho může pouze vaše neochota nechat je odejít. Buďme 

proto odhodláni, zvláště v příštím týdnu, být ochotni odpustit si své 

poklesky v píli a nedodržování pokynů k praktikování denní 

myšlenky. 

Tolerance ke slabostem nám umožní je přehlížet, místo 

abychom jim dávali sílu zdržovat naše učení. Pokud jí k tomu 

dáme moc, považujeme ji za sílu a zaměňujeme sílu za slabost. 

Když se vám nepodaří splnit požadavky tohoto kurzu, udělali jste 

pouze chybu, která vyžaduje nápravu a nic jiného. 

Nechat chybu pokračovat znamená dělat další chyby na 

základě té první a posilovat ji. Právě tento proces je třeba odložit, 

protože je to jen další způsob, jak byste bránili iluze proti pravdě. 

Nechte všechny tyto omyly odejít tím, že je rozpoznáte takové, 

jaké jsou. Jsou to pokusy udržet vás v nevědomosti, že jste Jedno 

Já, sjednoceni se svým Stvořitelem, v jednotě s každým aspektem 

stvoření a neomezení v moci a míru. 

To je pravda a nic jiného není pravda. Dnes si tuto pravdu 

znovu potvrdíme a pokusíme se ve vás dosáhnout místa, kde není 

pochyb o tom, že jen to je pravda. Dnešní cvičební období začněte 

tímto 
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ujištění, které je tvé mysli dáno s veškerou jistotou, kterou můžeš 

poskytnout: 

"Jsem jedno Já, sjednocené se svým 

Stvořitelem, sjednocené s každým 

aspektem stvoření a neomezené v síle a 

míru." 

Pak zavřete oči a zopakujte si to pomalu a rozvážně, snažte se, 

aby se vám význam slov vryl do mysli a nahradil falešné 

představy: 

"Jsem jedno Já." 

Několikrát si to zopakujte a pak se snažte procítit význam, který 

tato slova vyjadřují.Jste jedno Já, sjednocené a bezpečné ve světle, 

radosti a míru.Jste Boží Syn, jedno Já s jedním Stvořitelem a 

jedním cílem: přinést vědomí této Jednoty do všech myslí, aby 

pravé stvoření mohlo rozšířit Všehomíra a Jednotu Boha. 

Jste Jedno Já, úplné, uzdravené a celistvé, s mocí zvednout 

závoj temnoty ze světa a nechat světlo ve vás projít, aby učilo svět 

pravdě o sobě samém.Jste Jedno Já, v dokonalé harmonii se vším, 

co je a co bude. Jste Jedno Já, svatý Syn Boží, sjednoceni se svými 

bratry v tomto Já; sjednoceni se svým Otcem v Jeho Vůli. 

Vnímejte toto jediné Já v sobě a nechte Ho, aby rozptýlilo 

všechny vaše iluze a pochybnosti.Je to vaše Já, Syn Boží Sám, bez 

hříchu jako Jeho Stvořitel, s Jeho silou ve vás a Jeho Láskou navždy 

vaší. Jste Jedno Já a je vám dáno, abyste toto Já v sobě pocítili a 

abyste všechny své iluze odvrhli od Jediné mysli, která je tímto Já, 

svatou pravdou ve vás. 

Nezapomeňte na dnešek. Potřebujeme vaši pomoc, váš malý 

podíl na přinášení štěstí celému světu. A nebesa na vás hledí s 

důvěrou, že se o to dnes pokusíte. Podělte se tedy o jeho jistotu, 

neboť je vaše. Buďte bdělí. Nezapomeňte dnes. 

Během dne nezapomínejte na svůj cíl. Opakujte si dnešní 

myšlenku co nejčastěji a pochopte, že pokaždé, když tak učiníte, 

někdo uslyší hlas naděje, pohnutí pravdy ve své mysli, jemné 

šumění větrů míru. Vaše vlastní uznání, že jste jedno Já, 

sjednocené se svým Otcem, je výzvou celému světu, aby s vámi 

byl zajedno. každému, koho dnes potkáte. 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

174 

 

 

 

 

nezapomeňte mu dát slib dnešního nápadu a říct mu to: 

"Jsi se mnou jedno Já, 

sjednoceni s naším Stvořitelem v 

tomto Já. Ctím tě kvůli tomu, co 

jsem, 

A co je On,který nás oba miluje jako jeden." 
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le  s s o n9 6 
 

"Spása pochází z mého Jediného Já." 

Ačkoli jste jedno Já, prožíváte se jako dva: jako dobrý i zlý, 

milující i nenávidějící, mysl i tělo.Tento pocit rozdělení na 

protiklady vyvolává pocity ostrého a neustálého konfliktu a vede k 

horečným pokusům o smíření protichůdných aspektů tohoto 

vnímání sebe sama.Hledali jste mnoho takových řešení, ale žádné 

z nich nefungovalo. Protiklady, které v sobě vidíte, nikdy nebudou 

slučitelné. Jeden však existuje. 

Skutečnost, že pravdu a iluzi nelze smířit, ať se snažíte 

jakkoli, ať používáte jakékoliv prostředky a kde vidíte problém, 

musíte přijmout, chcete-li být spaseni. Dokud to nepřijmete, 

budete se pokoušet o nekonečné seznamy cílů, kterých nemůžete 

dosáhnout; nesmyslnou řadu vynaložení času a úsilí, naděje a 

pochybností, přičemž každý z nich bude stejně marný jako ten 

předchozí a selže, stejně jako jistě selže ten další. 

Problémy, které nemají žádný smysl, nelze v rámci, který je 

jim vymezen, vyřešit.Dvě já, která jsou v konfliktu, nelze vyřešit a 

dobro a zlo se nemohou setkat. Já, které jsi stvořil, nemůže být 

nikdy tvým Já, ani tvé Já nemůže být rozděleno na dvě části a stále 

bude tím, čím je a musí být navždy. 

Mysl a tělo nemohou existovat současně. Nepokoušejte se je 

smířit, protože jedno popírá, že by druhé mohlo být skutečné. Jste-

li tělesní, vaše mysl z vašeho sebepojetí zmizela, neboť nemá místo, 

kde by mohla být vaší skutečnou součástí. Jste-li Duch, pak tělo 

musí být pro vaši realitu bezvýznamné. 

Duch využívá mysl jako prostředek k nalezení svého 

sebevyjádření. Mysl, která slouží Duchu, je klidná a naplněná 

radostí. Její síla pochází z Ducha a šťastně zde plní svou funkci. 

mysl se však může vidět i oddělená od Ducha a vnímat se v těle, 

které si plete sama se sebou. bez své funkce pak nemá klid a štěstí 

je jejím myšlenkám cizí. 

Avšak mysl bez Ducha nemůže myslet. Popřela svůj zdroj síly 

a považuje se za bezmocnou, omezenou a slabou. Odloučena od své 

funkce si nyní myslí, že je osamocená a oddělená, napadená 
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armády proti sobě a skrývající se v křehké opoře těla. Nyní musí smířit 

nepodobné s podobným, neboť si myslí, že právě k tomu slouží. 

Neztrácejte s tím více času. Kdo může vyřešit nesmyslné konflikty, 

které sen předkládá? Co by to řešení mohlo znamenat ve 

skutečnosti? Jakému účelu by mohlo sloužit? K čemu to je? Spása 

nemůže uskutečnit iluze a vyřešit problém, který neexistuje. Možná 

doufáte, že může. přesto byste měli Boží plán na uvolnění jeho 

drahý Syn mu přinesl bolest a nedokázal ho osvobodit? 

Vaše Já si uchovává své myšlenky a ty zůstávají ve vaší mysli 

a v Boží mysli. Duch Svatý uchovává spásu ve vaší mysli a nabízí 

jí cestu k pokoji. Spasení je myšlenka, kterou sdílíte s Bohem, 

protože Jeho Hlas ji za vás přijal a ve vašem jménu odpověděl, že 

se tak stalo. Tak je spása uchovávána mezi myšlenkami, které jsou 

vašemu Já drahé a které pro vás opatruje. 

Dnes se pokusíme najít tuto Myšlenku,jejíž přítomnost ve vaší 

mysli zaručuje Ten, kdo k vám promlouvá z vašeho Jediného Já. 

Naše hodinové pětiminutové cvičení bude spočívat v jeho hledání 

ve vaší mysli. Spása přichází z tohoto Jednoho Já prostřednictvím 

Toho, který je mostem mezi vaší myslí a Ním. 

Trpělivě vyčkejte a nechte Ho, aby k vám promluvil o vašem 

Já a o tom, co může dělat vaše mysl, která je Mu navrácena a může 

svobodně sloužit Jeho vůli. 

Začněte tím, že řeknete toto: 

"Spása pochází z mého jediného Já. Jeho myšlenky jsou moje." 

Pak hledejte Jeho myšlenky a přijměte je za své. 

To jsou vaše vlastní skutečné myšlenky, které jste popřeli, a 

nechali svou mysl bloudit ve světě snů, aby místo nich našla iluze. 

Zde jsou vaše myšlenky, ty jediné, které máte. Spása je mezi nimi; 

najděte ji tam. 

Pokud se vám to podaří, myšlenky, které k vám přijdou, vám 

řeknou, že jste spaseni a že vaše mysl našla funkci, kterou chtěla 

ztratit. Vaše Já to uvítá a dá mu klid. Obnovena v síle bude opět 

proudit od Ducha k Duchu ve všech věcech, které Duch stvořil 

jako Sebe. Vaše mysl bude žehnat všem věcem. Zmatek je 

zažehnán, jste obnoveni, neboť jste nalezli své Já. 

Vaše Já ví, že dnes nemůžete selhat. Možná vaše mysl zůstane 

ještě chvíli nejistá. Nebuďte z toho zděšeni. 
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vaše Já prožívá To pro vás zachrání, a přesto bude vaše v plném 

vědomí. Pokaždé, když strávíte pět minut z hodiny hledáním Toho, 

který spojuje vaši mysl a Já, nabízíte Mu další poklad, který pro 

vás uchová. 

Pokaždé, když dnes řeknete své zběsilé mysli, že spása pochází z 

vašeho Jediného Já, uložíte do svého rostoucího skladu další 

poklad. A vše je dáno každému, kdo o to požádá a dar přijme. 

Přemýšlej tedy, jak mnoho je ti dnes dáno, abys to mohl dát, aby ti 

to bylo dáno! 
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le  s o v á n í 9 7 
 

"Já jsem Duch." 

Dnešní myšlenka vás ztotožňuje s vaším Jediným Já. Nepřipouští 

žádné rozdělení identity ani se nesnaží splétat protichůdné faktory 

do jednoty. Jednoduše konstatuje pravdu. Praktikujte tuto pravdu 

dnes tak často, jak jen můžete, neboť přivede vaši mysl od 

konfliktů k tichým polím míru. Žádný chlad strachu do ní nemůže 

vstoupit, neboť vaše mysl byla zbavena šílenství a opustila iluze 

rozštěpené identity. 

Znovu uvádíme pravdu o tvém Já, svatém Božím Synu, který 

spočívá v tobě, jehož mysl byla obnovena.Jsi Duch, který je s 

láskou obdařen veškerou láskou, pokojem a radostí tvého Otce. Jsi 

Duch, který doplňuje sám sebe a sdílí Jeho funkci Stvořitele. On je 

stále s vámi, stejně jako vy jste s Ním. 

Dnes se pokusíme přiblížit realitu vaší mysli. Pokaždé, když 

cvičíte, je vědomí alespoň o kousek blíž; někdy se ušetří tisíc let nebo 

i více. Minuty, které věnujete, se stále násobí, neboť zázrak 

využívá čas, ale neřídí se jím. Spása je zázrak, první a poslední; 

první, který je poslední, neboť je jeden. 

Jsi Duch, v jehož mysli přetrvává zázrak, v němž se zastavuje 

veškerý čas; zázrak, v němž se minuta strávená používáním těchto 

myšlenek stává časem, který nemá délku ani konec. Daruj tedy 

tyto minuty ochotně a spolehni se na Toho, který slíbil, že vedle 

nich položí bezčasí. On nabídne veškerou svou sílu každému 

tvému malému úsilí. 

Dejte mu minuty, které dnes potřebuje, aby vám pomohl 

pochopit, že spolu s ním jste Duchem, který v něm přebývá a který 

svým hlasem volá vše živé; nabízí svůj pohled každému, kdo o něj 

prosí; nahrazuje omyl prostou pravdou. 

Duch svatý si rád vezme z vašich rukou pět minut z každé 

hodiny a ponese je po tomto bolavém světě, kde zdánlivě vládne 

bolest a utrpení. Nepřehlédne jedinou otevřenou mysl, která přijme 

uzdravující dar, který přinášejí, a položí je všude, kde ví, že budou 

vítány. A jejich léčivá síla bude narůstat pokaždé, když je někdo 

přijme za své myšlenky, 
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a používá je k léčení. 

Tak se tvůj dar pro Něho tisíckrát a desetitisíckrát znásobí.A 

až se ti vrátí, předčí svou silou malý dar, který jsi mu dal, tak jako 

záře slunce předčí malý záblesk, který světluška v nejistém 

okamžiku udělá a zhasne.Stálý jas tohoto světla zůstane a vyvede tě 

z temnoty, ani nebudeš moci znovu zapomenout na cestu. 

Začněte tato radostná cvičení slovy, která k vám promlouvá 

Duch svatý, a nechte je skrze Něj zaznít po celém světě: 

"Duch jsem já, svatý Boží Syn, 

svobodný od všech omezení, bezpečný, 

uzdravený a celý, svobodný k odpuštění a 

svobodný k záchraně světa." 

Duch svatý, vyjádřený skrze vás, přijme tento dar, který jste od něj 

přijali, zvětší jeho sílu a vrátí vám ho. 

S radostí mu obětujte každé dnešní cvičení. A On k vám bude 

promlouvat a připomínat vám, že jste Duch, jedno s Ním a Bohem, 

svými bratry a svým Já. Naslouchejte Jeho ujištění pokaždé, když 

vyslovíte slova, která vám dnes nabízí, a nechte Ho, aby vaší mysli 

řekl, že jsou pravdivá. 

Použij je proti pokušení a unikni jeho neblahým následkům, 

pokud podlehneš přesvědčení, že jsi něco jiného.Duch svatý ti 

dnes dává pokoj. Přijměte jeho slova a nabídněte mu je. 
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"Přijmu svou roli v Božím plánu spásy." 

Dnešní den je dnem zvláštního zasvěcení.Dnes stojíme pouze na 

jedné straně. Stojíme na straně pravdy a necháváme iluze odejít. 

Nebudeme kolísat mezi oběma, ale zaujmeme pevný postoj s 

Jediným. dnes se zasvěcujeme pravdě a spasení, jak je Bůh 

naplánoval. Nebudeme tvrdit, že je to něco jiného, nebudeme ji 

hledat tam, kde není. S radostí ji přijmeme takovou, jaká je, a 

ujmeme se role, kterou nám Bůh přidělil. 

Jak šťastné je mít jistotu! Všechny naše pochybnosti dnes 

odkládáme a stavíme se k cíli s jistotou a s díky, že pochybnosti 

jsou pryč a přišla jistota.Máme mocný cíl, který máme naplnit, a 

bylo nám dáno vše, co potřebujeme, abychom dosáhli cíle. V cestě 

nám nestojí jediná chyba. Byli jsme totiž zbaveni omylů. Všechny 

naše hříchy jsou smyty tím, že jsme si uvědomili, že to byly jen 

chyby. 

Lidé bez viny se nebojí, protože jsou v bezpečí a své bezpečí 

si uvědomují.Nevyužívají magii ani si nevymýšlejí úniky před 

vymyšlenými hrozbami bez skutečnosti. Spočívají v klidné jistotě, 

že udělají to, co je jim dáno udělat. Nepochybují o svých 

schopnostech, protože vědí, že jejich funkce bude zcela naplněna, 

a to v dokonalém čase a na dokonalém místě. zaujali stanovisko, 

které dnes zaujmeme, abychom mohli sdílet jejich jistotu, a tak ji 

posílit tím, že ji sami přijmeme. 

Budou s námi.Všichni, kdo se dnes postavili na naši stranu, 

nám rádi nabídnou vše, co se naučili, a každý zisk, který 

získali.Také ti, kdo si ještě nejsou jisti, se k nám připojí a půjčí si 

naši jistotu, aby ji ještě posílili.Zatímco ti, kdo se ještě nenarodili, 

uslyší volání, které jsme slyšeli, a odpoví na něj, až se budou muset 

znovu rozhodnout.Dnes se nerozhodujeme jen pro sebe. 

Nestojí vám za to, abyste každou hodinu věnovali pět minut 

svého času a dokázali přijmout štěstí, které vám Bůh dal? Nestojí 

za to, abyste si každou hodinu na pět minut uvědomili svou 

zvláštní funkci zde? Není pět minut v hodině jen malá prosba 

vzhledem k odměně tak velké, že nemá míru? Uzavřeli jste tisíce 

ztrátových obchodů. 
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přinejmenším. 

Zde je nabídka, která vám zaručuje úplné osvobození od 

bolesti všeho druhu a radost, kterou svět neobsahuje.Můžete 

vyměnit trochu svého času za klid v duši a jistotu cíle s příslibem 

úplného úspěchu.A protože čas nemá žádný význam, nežádáme od 

vás nic výměnou za všechno. Zde je výhodný obchod, který 

nemůžete prohrát. A to, co získáte, je vskutku neomezené! 

Každou hodinu mu dnes darujte svůj nepatrný dar v podobě 

pouhých pěti minut. On dá slovům, která použijete při 

praktikování dnešní myšlenky, hluboké přesvědčení a jistotu, která 

vám chybí. Jeho slova se spojí s vašimi a učiní z každého 

opakování dnešní myšlenky naprostou odevzdanost, učiněnou ve 

víře tak dokonalou a jistou, jako je ta Jeho ve vás. 

Jeho důvěra v tebe vnese světlo do všech slov, která říkáš, a ty 

se dostaneš za jejich zvuk k tomu, co skutečně znamenají. Dnes s 

Ním cvičíte, jak říkáte: 

"Přijmu svou roli v Božím plánu spásy." 

Během každých pěti minut, které s ním strávíte, přijme vaše slova 

a vrátí vám je celá rozzářená vírou a důvěrou tak silnou a pevnou, 

že osvítí svět nadějí a radostí. Nepromarněte jedinou příležitost stát 

se radostným příjemcem Jeho darů, abyste je mohli předat světu již 

dnes. 

Dejte mu slova a On udělá zbytek. On vám umožní pochopit 

vaši zvláštní funkci. Otevře vám cestu ke štěstí a pokoj a důvěra 

budou Jeho dary, Jeho odpověď na vaše slova. On odpoví celou 

svou vírou, radostí a jistotou, že to, co říkáte, je pravda. a vy pak 

budete mít přesvědčení Toho, který zná funkci, kterou máte na 

zemi i v nebi. On bude s vámi v každém období cvičení, které s 

ním sdílíte, a každý okamžik času, který mu nabízíte, vymění za 

bezčasí a pokoj. 

Celou hodinu se připravujte na příštích pět minut, které 

strávíte opět s Ním. Opakujte si dnešní myšlenku, zatímco budete 

čekat, až k vám opět přijde radostný čas. Opakujte si ji často a 

nezapomínejte, že pokaždé, když tak učiníte, jste nechali svou 

mysl připravit na šťastný čas, který přijde. 

A až ta hodina uplyne a On tu bude znovu, aby s vámi strávil 

trochu času, buďte vděční a odložte všechny pozemské úkoly, 
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Znovu mu řekni, že přijímáš roli, kterou chce, abys přijal, a 

pomůže ti ji naplnit, a On tě ujistí, že chceš tuto volbu, kterou učinil 

s tebou a ty s ním. 
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"Jedinou mou funkcí je zde spása." 

Spása a odpuštění jsou totéž. Obojí znamená, že se něco pokazilo; 

něco, před čím je třeba zachránit nebo co je třeba odpustit; něco, co 

není v pořádku a co je třeba napravit, něco, co se liší od Boží vůle. 

Oba pojmy tedy naznačují něco nemožného, co se však přesto stalo, 

což má za následek stav konfliktu mezi tím, co je, a tím, co by 

nikdy nemohlo být. 

Pravda i iluze jsou si nyní rovny, protože obojí se stalo. 

Nemožné se stává tím, za co potřebuješ odpuštění, od čeho potřebuješ 

spásu. Spása je hranice mezi pravdou a iluzí. Odráží pravdu, 

protože je prostředkem, díky němuž můžete uniknout iluzím, 

přesto není pravdou, protože ruší to, co se nikdy nestalo. 

Jak by vůbec mohlo existovat místo setkání, kde by se země a 

nebe mohly smířit v mysli, kde obojí existuje? Mysl, která vidí 

iluze, je považuje za skutečné.Mají existenci v tom, že jsou 

myšlenkami. A přesto nejsou skutečné, protože mysl, která tyto 

myšlenky myslí, je oddělena od Boha. 

Co spojuje oddělenou mysl a myšlenky s myslí a myšlením, 

které jsou navždy jedno? Jaký plán by mohl udržet pravdu 

nedotčenou, a přitom rozpoznat potřebu, kterou přinášejí iluze, a 

nabídnout prostředky, jimiž je lze bez útoku a bez doteku bolesti 

zrušit? Co jiného než Myšlenka Boží by mohlo být tímto plánem, 

díky němuž se přehlédne nikdy neuskutečněné a zapomenou se 

hříchy, které nikdy nebyly skutečné? 

Duch svatý uchovává tento Boží plán přesně tak, jak byl od něj 

přijat v Boží mysli a ve vaší mysli. Je mimo čas, protože jeho zdroj 

je nadčasový, ale působí v čase, protože věříte, že čas je skutečný. 

Neochvějně se Duch svatý dívá na to, co vidíte; na hřích, bolest a 

smrt, na smutek a odloučení a na ztrátu. přesto ví, že jedna věc 

musí být stále pravdivá: Bůh je stále Láska a toto není Jeho vůle. 

To je Myšlenka, která přivádí iluze k pravdě a vidí je jako 

zdání, za nímž je neměnné a jisté.To je Myšlenka, která zachraňuje a 

odpouští, protože nevěří v to, co není stvořeno jediným Zdrojem, 

který zná.To je Myšlenka, která zachraňuje a odpouští, protože 

nevěří v to, co není stvořeno jediným Zdrojem, který zná. 
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jehož úkolem je zachránit vás tím, že vám dá svou funkci jako svou 

vlastní. 

Spása je vaší funkcí u toho, komu byl plán dán. Nyní je vám 

tento plán svěřen spolu s Ním. On má jedinou odpověď na zdání 

bez ohledu na jejich podobu, velikost, hloubku nebo jakoukoli 

vlastnost, kterou se zdají mít: 

"Spása je zde mou jedinou funkcí. 

Bůh je stále Láska a toto není Jeho vůle." 

Ty, který chceš ještě konat zázraky, ujistěte se, že dobře 

praktikujete myšlenku pro dnešní den.Snažte se vnímat sílu v tom, 

co říkáte, neboť v těchto slovech spočívá vaše svoboda.Váš Otec 

vás miluje. Celý svět bolesti není Jeho vůlí. Odpusťte si myšlenku, 

že to pro vás chce. Pak dovolte myšlence, kterou nahradil všechny 

vaše chyby, aby vstoupila do temných míst vaší mysli, která 

myslela na myšlenky, jež nikdy nebyly Jeho Vůlí. 

Tato část patří Bohu, stejně jako zbytek. Nemyslí si své 

osamělé myšlenky a neuskutečňuje je tím, že je před ním skrývá. 

Vpusťte dovnitř světlo a nespatříte žádnou překážku v tom, co si 

pro vás přeje. Otevři svá tajemství Jeho laskavému Světlu a uvidíš, 

jak jasně v tobě toto Světlo stále září. 

Praktikujte dnes Jeho myšlenku a nechte Jeho světlo, aby 

vyhledalo a osvítilo všechna temná místa a prozářilo je, aby je 

spojilo s ostatními. Je Boží vůlí, aby vaše mysl byla zajedno s Jeho 

myslí. Je Boží vůlí, aby měl jen jednoho Syna. Je Boží vůlí, abyste 

Jeho jediným Synem byli vy. 

Myslete na tyto věci při dnešním cvičení a začněte své delší 

cvičební období tímto poučením na cestě pravdy: 

"Spása je zde mou jedinou funkcí. 

Spása a odpuštění je totéž." 

Pak se obraťte k Tomu, který s vámi sdílí vaši funkci, a nechte Ho, 

aby vás naučil, co potřebujete, abyste se naučili odložit veškerý 

strach a poznali své Já jako Lásku, která ve vás nemá protiklad. 

Odpusťte všechny myšlenky, které by odporovaly pravdě o 

vaší úplnosti, jednotě a pokoji.Nemůžete ztratit dary, které vám dal 

váš Otec.Nechcete být jiným já.Nemáte žádnou funkci, která by 

nebyla od Boha. Odpusťte si to, o čem si myslíte, že jste vytvořili. 
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Odpuštění a spása jsou totéž. Odpusťte tomu, co jste si vytvořili, 
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a jste zachráněni. 

Pro dnešek máte zvláštní poselství, které má moc navždy 

odstranit z vaší mysli všechny formy pochybností a strachu. Pokud 

jste v pokušení uvěřit, že jsou pravdivá, pamatujte, že zdání 

nemůže odolat pravdě, kterou tato mocná slova obsahují: 

"Spása je zde mou jedinou funkcí. 

Bůh je stále Láska a toto není Jeho vůle." 

Vaše jediná funkce vám říká, že jste Jeden. Připomínejte si to 

mezi okamžiky, kdy věnujete pět minut na sdílení s Tím, který s 

vámi sdílí Boží plán. Připomeňte si to: 

"Jedinou mou funkcí je zde spása." 

Takto vložte odpuštění do své mysli a nechte všechen strach jemně 

odložit, aby ve vás Láska našla své právoplatné místo a ukázala 

vám, že jste Syn Boží. 
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"Moje role je pro Boží plán spásy zásadní." 

Stejně jako Boží Syn doplňuje svého Otce, tak i vaše účast na něm 

doplňuje Otcův plán. Spása musí zvrátit šílenou víru v oddělené 

myšlenky a oddělená těla, která vedou oddělené životy a jdou 

svými cestami. Jedna funkce sdílená oddělenými myšlenkami je 

spojuje v jednom záměru, neboť každá z nich je pro všechny stejně 

podstatná. 

Boží vůle pro vás je dokonalé štěstí.Proč byste se měli 

rozhodnout jít proti Jeho vůli? Úloha, kterou vám uložil, abyste se 

podíleli na uskutečňování Jeho plánu, je vám dána proto, abyste 

mohli být obnoveni v tom, co si přeje On. Tato část je pro Jeho 

plán stejně podstatná jako tvé štěstí. tvá radost musí být úplná, aby 

Jeho plán pochopili ti, ke kterým tě posílá. ve tvé zářící tváři uvidí 

svou funkci a ve tvém šťastném smíchu uslyší, jak k nim Bůh volá. 

Jste skutečně nezbytní pro Boží plán.Bez vaší radosti je Jeho 

radost neúplná.Bez vašeho úsměvu nemůže být svět spasen.Dokud 

jste smutní, světlo, které Bůh sám určil jako prostředek ke spáse 

světa, je matné a bez lesku. A nikdo se nesměje, protože všechen 

smích může být jen ozvěnou toho tvého. 

Pro Boží plán jste skutečně důležití. Tak jako tvé světlo 

zvětšuje každé světlo, které svítí v nebi, tak i tvá radost na zemi 

vyzývá všechny mysli, aby opustily své smutky a zaujaly vedle 

tebe své místo v Božím plánu. Boží poslové jsou radostní a jejich 

radost léčí smutek a zoufalství. Jsou důkazem, že Bůh chce 

dokonalé štěstí pro všechny, kdo přijmou Otcovy dary za své. 

Dnes se nenecháme zarmoutit. Pokud to uděláme, nevezmeme 

na sebe roli, která je podstatná pro Boží plán i pro naši vizi. 

Smutek je znamením, že byste chtěli hrát jinou roli, místo té, 

kterou vám Bůh přidělil, a tak světu neukazujete, jak velké štěstí si 

pro vás přeje. A tak nepoznáváte, že je vaše. 

Dnes se pokusíme pochopit, jaká je naše funkce v oblasti 

radosti. Jste-li smutní, je vaše role nenaplněná, a celý svět je tak 

spolu s vámi ochuzen o radost. Bůh žádá, abyste byli šťastní, aby 

svět viděl, jak moc miluje svého Syna, a přeje si, aby žádný zármutek 

nepovstal a nezmenšil se jeho 
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radost; žádný strach ho netrápí, aby nenarušil jeho klid. 

Dnes jsi Božím poslem. Přinášíš Jeho štěstí všem, na které se 

podíváš; Jeho pokoj každému, kdo se na tebe podívá a ve tvé 

šťastné tváři spatří Jeho poselství. Dnes se na to budeme 

připravovat v pětiminutových cvičeních tím, že budeme cítit, jak v 

nás vzniká štěstí podle Otcovy i naší vůle. 

Začněte cvičení s myšlenkou, kterou dnešní myšlenka 

obsahuje.Pak si uvědomte, že vaším úkolem je být šťastný. Jen to 

se žádá od vás nebo od každého, kdo chce zaujmout své místo 

mezi Božími posly. Přemýšlejte o tom, co to znamená. skutečně 

jste se mýlili ve svém přesvědčení, že se žádá oběť. vy však 

přijímáte podle Božího plánu a nikdy neztrácíte, neobětujete se ani 

neumíráte. 

Pokusme se nyní najít radost, která nám i celému světu 

dokazuje, že Bůh má pro nás vůli. Je vaším úkolem, abyste ji zde 

našli a abyste ji našli nyní. Kvůli tomu jste přišli. Nechť je tento 

den dnem, kdy se vám to podaří! Nahlédněte hluboko do svého 

nitra, nerozptylováni všemi drobnými myšlenkami a pošetilými 

cíli, které míjíte, když stoupáte vstříc Kristu ve vás. 

Bude tam. Na co byste se raději dívali místo na Toho, který 

čeká, abyste na Něho mohli pohlédnout? Jaká malá myšlenka má 

moc vás zadržet? Jaký pošetilý cíl ti může zabránit v úspěchu, 

když Ten, který tě volá, je sám Bůh? On tam bude.Jsi nezbytný pro 

Jeho plán.Dnes jsi Jeho poslem. A musíš najít to, co chce, abys mu 

dal. 

Nezapomeňte na dnešní myšlenku mezi delšími tréninkovými 

obdobími. Je to vaše Já, které vás dnes volá. A je to On, komu 

odpovídáte pokaždé, když si říkáte, že jste nezbytní pro Boží plán 

spásy světa. 
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"Boží vůle pro mě je dokonalé štěstí." 

Dnes budeme pokračovat v tématu štěstí. Je to klíčová myšlenka 

pro pochopení toho, co znamená spása.Stále se domníváte, že žádá 

utrpení jako pokání za vaše "hříchy".Není tomu tak, ale musíte si to 

myslet, dokud věříte, že hřích je skutečný a že Boží Syn může hřešit. 

Je-li hřích skutečný, pak je trest spravedlivý a nelze mu uniknout. 

Spasení tedy nelze vykoupit jinak než utrpením. 

Je-li hřích skutečný, pak štěstí musí být iluze, protože obojí 

nemůže být pravda. Hříšní lidé zaručují pouze smrt a bolest, a 

právě o ni žádají, protože vědí, že na ně čeká a že si je někde, 

někdy, najde v nějaké podobě, která vyrovnává účet, který dluží 

Bohu.Chtěli by mu ve svém strachu uniknout. On je však bude 

pronásledovat a oni mu nemohou uniknout. 

Je-li hřích skutečný, musí být spása bolestivá. Bolest je cenou 

za hřích, a pokud je hřích skutečný, nelze se utrpení vyhnout. Spása 

se musí bát, protože bude zabíjet, ale pomalu, bude brát všechno, 

než udělí vítané dobrodiní smrti obětem, které jsou jen o málo víc 

než kosti, než se spása uklidní. Jeho hněv je bezmezný, 

nemilosrdný, ale zcela spravedlivý. 

Kdo by hledal tak krutý trest? Kdo by neutíkal před spásou a 

nesnažil se všemi možnými způsoby utopit Hlas, který mu ji 

nabízí? Proč by se snažil naslouchat a přijímat Jeho nabídku? Je-li 

hřích skutečný, je jeho obětí smrt, a to v kruté podobě, která 

odpovídá zvráceným přáním, v nichž se hřích rodí. Je-li hřích 

skutečný, spása se stala vaším úhlavním nepřítelem, prokletím 

Boha nad vámi, kteří jste ukřižovali jeho Syna. 

Dnes potřebujete tréninkové hodiny. Cvičení učí, že hřích 

není skutečný a vše, o čem se domníváte, že musí pocházet z 

hříchu, se nikdy nestane, protože to nemá žádnou příčinu. Přijměte 

vykoupení s otevřenou myslí, která nechová žádné přetrvávající 

přesvědčení, že jste z Božího Syna udělali ďábla. 

S touto myšlenkou se dnes cvičíme co nejčastěji, protože je 

základem dnešní myšlenky. Boží vůle pro vás je dokonalé štěstí, 

protože neexistuje žádný hřích a utrpení je bez příčiny. 
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Radost je spravedlivá a bolest je jen znamením, že jsi nepochopil 

sám sebe. 

Nebojte se Boží vůle. Ale obraťte se k ní s důvěrou, že vás 

osvobodí od všech následků, které hřích v horečnaté představivosti 

způsobil. Řekněte: "Všichni jsme v bezpečí: 

"Boží vůle pro mě je dokonalé štěstí. 

Neexistuje žádný hřích, nemá žádné 

následky." 

Měli byste tedy začít cvičit a pak se znovu pokusit najít radost, 

kterou tyto myšlenky vnesou do vaší mysli. Těchto pět minut 

věnujte rádi, abyste odstranili těžké břemeno, které jste na sebe 

naložili šíleným přesvědčením, že hřích je skutečný. 

Dnes unikni šílenství.Vydal ses na cestu svobody a dnešní 

myšlenka ti přináší křídla, která tě popoženou dál, a naději, že 

půjdeš ještě rychleji k očekávanému cíli míru. Není hříchu. 

Pamatuj na to dnes a říkej si to tak často, jak jen můžeš: 

"Boží vůle pro mě je dokonalé štěstí. To 

je pravda, protože neexistuje žádný hřích." 
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"Sdílím Boží vůli po štěstí pro mě." 

Nechcete trpět.Možná si myslíte, že si za to něco koupíte, a možná 

stále trochu věříte, že si za to koupíte to, co chcete.Ale tato víra je 

nyní jistě otřesena, přinejmenším natolik, abyste o ní mohli 

pochybovat a tušit, že opravdu nemá smysl. Ještě nezmizela, ale 

chybí jí kořeny, které ji kdysi pevně upevňovaly v temných a 

skrytých tajných místech vaší mysli. 

Dnes se snažíme ještě více oslabit jeho pozici. A uvědomit si, 

že bolest je bezúčelná, bez příčiny a bez síly čehokoli dosáhnout. 

Nemůže si vůbec nic koupit. Nic nenabízí a neexistuje. a vše, co si 

myslíte, že vám nabízí, postrádá existenci stejně jako ona sama. byli 

jste otroky ničeho. Buďte dnes svobodní a připojte se ke šťastné 

Vůli Boží. 

Po několik dní se budeme věnovat delším cvičením, která jsou 

naplánována tak, aby vám pomohla dosáhnout štěstí, které do vás 

vložila Boží vůle. Zde je váš domov a zde je vaše bezpečí. Zde je 

váš klid a zde není žádný strach. Zde je spása. Zde je konečně 

odpočinek. 

Začněte delší cvičení tímto přijetím Boží vůle pro vás: 

"Sdílím Boží vůli ke štěstí pro mě, A 

přijímám ji jako svou funkci nyní." 

Pak tuto funkci hledejte hluboko ve své mysli, protože tam je, čeká 

jen na vaši volbu.Nemůžete ji nenajít, když zjistíte, že je to vaše 

volba a že sdílíte Boží Vůli. 

Buďte šťastní, neboť vaším jediným úkolem zde je 

štěstí.Nemusíte být k Božímu Synovi méně láskyplní než Ten, jehož 

láska ho stvořila tak láskyplného, jako je On sám. Kromě těchto 

hodinových pětiminutových odpočinků se dnes často zastavujte a 

říkejte si, že jste nyní přijali štěstí jako svou jedinou funkci. a 

buďte si jisti, že se při tom spojujete s Boží vůlí. 
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"Bůh, který je Láska, je také štěstí." 

Štěstí je atributem lásky. Nemůže být bez ní a nelze ho zažít tam, 

kde láska není. Láska nemá hranice, je všude. A proto je všude i 

radost. Mysl však může popírat, že tomu tak je, a věřit, že v lásce 

jsou mezery, kam může vstoupit hřích, který přináší bolest místo 

radosti. 

Tato podivná víra by omezila štěstí tím, že by lásku nově 

definovala jako omezenou a zavedla by protiklad v tom, co nemá 

hranice ani protiklad. Strach je pak spojen s láskou a jeho důsledky 

se stávají dědictvím myslí, které si myslí, že to, co si vytvořily, je 

skutečné. Tyto představy, které nemají žádnou pravdivou realitu, 

svědčí o strachu z Boha, protože zapomínají, že jako Láska musí 

být radostí. 

Tento základní omyl se dnes pokusíme znovu uvést na pravou 

míru a poučit se o něm: 

"Bůh, který je Láska, je také štěstí. 

Bát se Ho znamená bát se 

radosti." 

Začněte dnešní delší cvičení touto asociací, která opravuje falešné 

přesvědčení, že Bůh je strach. Zdůrazňuje také, že štěstí vám patří 

díky tomu, čím On je. 

Dovolte, abyste tuto jedinou opravu dnes každou hodinu po 

probuzení vkládali do své mysli.Pak přivítejte všechno štěstí, které 

přináší, protože pravda nahrazuje strach a radost se stává tím, co 

očekáváte, že nahradí bolest. Bůh je Láska, a proto vám bude dána. 

Toto očekávání často posilujte po celý den a utište všechny své 

obavy tímto ujištěním, laskavým a zcela pravdivým: 

"Bůh, který je Láska, je také štěstí. A 

právě štěstí dnes hledám. 

Nemohu selhat, protože hledám pravdu." 
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"Hledám jen to, co mi vpravdě patří." 

Dnešní myšlenka navazuje na myšlenku, že radost a pokoj nejsou 

jen planými sny. Jsou vaším právem, protože jste tím, čím jste. 

Přicházejí k vám od Boha,který vám nemůže nedat to, co si přeje. 

Musí však být připraveno místo, které jeho dary přijme. Nevítá je s 

radostí mysl, která místo nich přijala dary, které vytvořila tam, 

kam patří Jeho, jako jejich náhražky. 

Dnes bychom chtěli odstranit všechny nesmyslné a 

samoúčelné dary, které jsme položili na svatý oltář, kam patří Boží 

dary. Jsou to dary, které jsou v pravdě naše vlastní. Jeho jsou dary, 

které jsme zdědili dříve, než byl čas, a které nám budou patřit i 

poté, co čas přejde do věčnosti. 

To jsou dary, které jsou v nás nyní, protože jsou nadčasové. A 

nemusíme čekat, až je dostaneme. Patří nám už dnes. Proto je 

chceme mít nyní a víme, že když si je vybíráme místo toho, co 

jsme si vytvořili, jen spojujeme svou vůli s tím, co si přeje Bůh, a 

uznáváme, že totéž je jedno. 

Naše dnešní delší cvičení, hodinová pětiminutovka věnovaná 

pravdě pro vaši spásu, by měla začínat tímto: 

"Hledám jen to, co mi patří v pravdě, a 

mým dědictvím je radost a pokoj." 

Pak odložte konflikty světa, které nabízejí jiné dary a jiné cíle z 

iluzí, kterým svědčí a které hledáte jen ve světě snů. To vše 

odložíme a místo toho budeme hledat to, co je skutečně naše, když 

žádáme, abychom poznali, co nám Bůh dal. 

Před jeho oltářem si v mysli vyklízíme svaté místo, kde jsou 

vítány jeho dary pokoje a radosti a kam přicházíme, abychom našli 

to, co nám dal.Dnes přicházíme s důvěrou a vědomím, že to, co 

nám v pravdě patří, nám dává on. A nic jiného bychom si nepřáli, 

protože nic jiného nám v pravdě nepatří. 

Uvolníme mu tedy dnes cestu tím, že si jednoduše 

uvědomíme, že Jeho vůle se již stala a že radost a pokoj nám patří 

jako Jeho věčný dar.Nedovolíme, abychom je ztratili ze zřetele mezi 

tím. 
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časy, kdy je přicházíme hledat tam, kde je uložil. Tuto připomínku 

si budeme připomínat co nejčastěji: 

"Hledám jen to, co mi vpravdě patří. Chci 

jen Boží dary radosti a pokoje." 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

196 

 

 

 

le  s o v á n í 1 0 5 
 

"Boží pokoj a radost jsou moje." 

Boží pokoj a radost jsou vaše.Dnes je přijmeme s vědomím, že 

nám patří. A budeme se snažit chápat, že tyto dary rostou, když je 

přijímáme. nejsou jako dary, které může dát svět, v nichž dárce 

ztrácí, když dar dává; přijímající je bohatší o svou ztrátu. nejsou to 

dary, ale obchody uzavřené s pocitem viny. 

Skutečně darovaný dar s sebou nenese žádnou ztrátu. Není 

možné, aby někdo získal, protože jiný ztrácí. To znamená omezení 

a nedostatečnost. Takto se žádný dar nedává. Takové "dary" jsou 

jen nabídkou na hodnotnější protihodnotu; půjčkou s úrokem, 

který má být splacen v plné výši; dočasnou půjčkou, která má být 

zástavou dluhu, jenž má být splacen větším obnosem, než obdržel 

ten, kdo dar přijal. 

Toto podivné zkreslení významu dávání proniká do všech 

úrovní světa, který vidíte. Z darů, které dáváte, odstraňuje veškerý 

smysl a z těch, které berete, vám nic nezůstává. Hlavním cílem 

učení, který si tento kurz stanovil, je obrátit váš pohled na dávání, 

abyste mohli přijímat. Odpuštění se pro vás stalo zdrojem strachu, 

a tak byste se vyhýbali jedinému prostředku, kterým můžete 

přijímat. 

Přijměte Boží pokoj a radost a naučíte se na dar dívat jinak. 

Boží dary se nikdy nezmenšují, když je rozdáváme, ale naopak se 

tím zvětšují. Stejně jako nebeský pokoj a radost zesílí, když je 

přijmete jako Boží dar pro vás, tak i radost vašeho Stvořitele 

vzroste, když přijmete jeho radost a pokoj za své. 

Skutečné dávání je tvoření. Rozšiřuje neomezené na 

neomezené, věčnost na bezčasí a lásku na sebe samu. Přidává ke 

všemu, co je již úplné, nikoliv v prostém smyslu přidávání dalšího, 

neboť to znamená, že předtím toho bylo méně. Přidává tím, že nechává 

to, co nemůže pojmout samo sebe, naplnit svůj cíl - rozdat vše, co má, 

a zajistit to navždy pro sebe. 

Dnes přijměte Boží pokoj a radost za své. Dovolte mu, aby se 

dovršil tak, jak On definuje dovršení. Pochopíte, že to, co naplňuje 

Jeho, musí naplňovat i Jeho Syna. On nemůže dávat skrze ztrátu. 

Stejně tak to nemůžete udělat ani vy. Přijměte dnes Jeho dar 
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radosti a pokoje a On vám poděkuje za váš dar pro Něj. 

Dnes začnou naše tréninkové hodiny trochu jinak. Začněte na 
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myslete dnes na ty bratry, kterým jste odepřeli pokoj a radost, na 

něž mají podle rovných Božích zákonů právo. Zde jsi je odepřel 

sám sobě. A sem se musíš vrátit, abys je přijal za své." Chvíli 

přemýšlej o svých "nepřátelích" a každému z nich řekni, jak tě 

napadne: 

"Bratře, nabízím ti pokoj a radost, 

Abych měl Boží pokoj a radost jako svůj." 

Připravte se tak na rozpoznání Božích darů, které vám Bůh dává, a 

osvoboďte svou mysl od všeho, co by vám dnes bránilo v úspěchu. 

Nyní jste připraveni přijmout dar pokoje a radosti, který vám Bůh 

dal. Nyní jste připraveni zakusit radost a pokoj, které jste si dosud 

odpírali. Nyní můžete říci: "Boží pokoj a radost jsou mé." Dali jste 

totiž to, co jste chtěli přijmout. 

Pokud svou mysl připravíte tak, jak navrhujeme, musíte dnes 

uspět, neboť jste nechali odstranit všechny překážky míru a radosti 

a to, co je vaše, k vám konečně může přijít. Řekněte si tedy: "Boží 

pokoj a radost jsou mé," zavřete na chvíli oči a nechte se Jeho 

hlasem ujistit, že slova, která říkáte, jsou pravdivá. 

Věnujte mu tak svých pět minut pokaždé, když dnes můžete, 

ale nemyslete si, že méně je bezcenné, když mu nemůžete dát více. 

Nezapomeňte alespoň každou hodinu vyslovit slova, která Ho 

vyzývají, aby vám dal to, co chce dát a co chcete přijmout. 

Rozhodněte se, že dnes nebudete zasahovat do toho, co si 

přeje. A pokud se ti zdá, že tě bratr pokouší, abys mu Boží dar 

odepřel, vnímej to jen jako další příležitost nechat se obdarovat 

Božími dary jako svými: 

"Bratře, nabízím ti pokoj a radost, 

Abych měl Boží pokoj a radost jako svůj." 
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"Dovolte mi, abych se ztišil a naslouchal pravdě." 

Odložíte-li hlas ega, jakkoli hlasitě se vám může zdát, že volá; 

nepřijmete-li jeho malicherné dary, které vám nedávají nic, co 

byste skutečně chtěli; budete-li naslouchat s otevřenou myslí, která 

vám neřekla, co je spása; pak uslyšíte mocný Hlas pravdy, tichý v 

síle, silný v klidu a zcela jistý ve svých poselstvích. 

Naslouchej a slyš, jak k tobě Otec promlouvá Svým určeným 

hlasem, který umlčuje hřmot nesmyslných věcí a ukazuje cestu k 

pokoji těm, kdo nevidí. Ztiš se dnes a naslouchej pravdě. Nenechte 

se oklamat hlasy mrtvých, které vám říkají, že nalezly zdroj života, 

a nabízejí vám ho za vaši víru. Neposlouchejte je, ale naslouchejte 

pravdě. 

Nebojte se dnes obejít hlasy světa, lehce projděte kolem jejich 

nesmyslného přesvědčování. Neslyšte je. Dnes se ztiš a naslouchej 

pravdě. Projděte kolem všeho, co nemluví o tom, kdo drží vaše 

štěstí ve své ruce, kterou vám podává v přijetí a v lásce. Dnes 

naslouchejte jen Jemu a nečekejte, až se k Němu dostanete. Slyšte 

dnes jediný hlas. 

Dnes je zaslíbení Božího slova dodržováno. Slyšte a mlčte. 

Chtěl k vám promluvit. Přichází se zázraky tisíckrát šťastnějšími a 

úžasnějšími, než o jakých jste kdy snili nebo si je přáli ve svých 

snech. Jeho zázraky jsou skutečné. Nevyblednou, když skončí 

snění. místo toho ukončí sen; a trvají věčně, neboť přicházejí od 

Boha k jeho drahému Synovi, jehož druhé jméno jsi ty. 

Připravte se na zázraky již dnes. Dnes dovolte, aby byl splněn 

dávný slib vašeho Otce, který dal vám a všem vašim bratrům. 

Naslouchejte Mu dnes a naslouchejte Slovu, které zvedá závoj 

ležící na zemi a probouzí všechny, kdo spí a nevidí. Bůh k nim 

volá vaším prostřednictvím. Potřebuje tvůj hlas, aby k nim 

promluvil, neboť kdo jiný by mohl oslovit Božího Syna než jeho 

Otec volající skrze tvé Já? 

Naslouchejte mu dnes a nabídněte mu svůj hlas, aby 

promluvil ke všem zástupům, které čekají, až uslyší slovo, které 

dnes promluví. Buďte připraveni na spasení. Je zde a dnes vám 

bude dáno. A 
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naučíš se svou funkci od Toho, který ji pro tebe vybral ve jménu 

tvého Otce. 

Naslouchejte dnes a uslyšíte Hlas, který se skrze vás rozezní 

po celém světě. Nositel všech zázraků potřebuje, abys je nejprve 

přijal a stal se tak radostným dárcem toho, co jsi přijal. Tak začíná 

spása a tak i končí; když je vše tvé a vše je rozdáno, zůstane ti to 

navždy. A lekce je na světě. 

Dnes praktikujeme dávání ne tak, jak ho chápete nyní, ale tak, 

jak je. Delší cvičení by měla začínat touto žádostí o vaše osvícení: 

"Ztiším se a budu naslouchat pravdě. 

Co to znamená dávat a přijímat?" 

Žádejte a očekávejte odpověď.Vaše žádost je žádostí, na jejíž 

odpověď jste dlouho čekali. Začne služba, pro kterou jste přišli a 

která osvobodí svět od myšlenky, že dávat je způsob, jak prohrát. 

A tak se svět stane připraveným pochopit a přijmout. 

Dnes se ztiš a naslouchej pravdě. Za každých pět minut 

naslouchání se tisíce myslí otevřou pravdě. A uslyší svaté slovo, 

které slyšíte. A až tato hodina uplyne, opět uvolníte tisíc dalších, 

kteří se zastaví, aby spolu s vámi požádali, aby jim byla dána 

pravda. 

Dnes je svaté Boží slovo uchováváno tím, že ho přijímáte, 

abyste ho rozdávali, a tak můžete učit svět, co znamená dávat, když 

mu nasloucháte a učíte se od něj. Nezapomeňte dnes posílit své 

rozhodnutí naslouchat a přijímat Slovo svým připomínáním, které 

si dnes dávejte tak často, jak je to jen možné: 

"Dovolte mi, abych se ztišil a 

naslouchal pravdě. Dnes jsem Božím 

poslem, 

Můj hlas patří jemu, abych dával to, co dostávám." 
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"Pravda napraví všechny chyby v mé mysli." 

Co jiného může napravit iluze než pravda? A co jiného jsou omyly 

než iluze, které zůstávají nerozpoznány jako to, čím jsou? Tam, 

kam vstoupila pravda, mizí omyly, které se pouze rozplynou a 

nezanechají po sobě ani stopu, po níž by se na ně dalo vzpomínat. 

Zmizí, protože bez víry nemají život, a tak mizí v nicotě a vracejí 

se tam, odkud přišly. Z prachu na prach přicházejí a odcházejí, 

neboť jedině pravda zůstává. 

Dokážete si představit, co je to stav mysli bez iluzí? Jak byste 

se cítili? Zkuste si vzpomenout na dobu - možná minutu, možná 

ještě méně -, kdy vás nic nerušilo v klidu, kdy jste si byli jisti, že 

jste milováni a v bezpečí. Pak si zkuste představit, jaké by to bylo, 

kdyby se tento okamžik protáhl až do konce času a do věčnosti. 

Pak ať se pocit klidu, který jste pocítili, stokrát znásobí a pak 

ještě stokrát znásobí. A nyní máte náznak, ne víc než jen slabý 

náznak stavu, v němž vaše mysl spočine, až přijde pravda. 

Bez iluzí by nebylo strachu, pochybností ani útoků.Když 

přijde pravda, je po bolesti, protože ve vaší mysli není místo pro 

pomíjivé myšlenky a mrtvé představy. Pravda zcela obsadí vaši 

mysl a osvobodí vás od všech přesvědčení o pomíjivosti. Nemají 

místo, protože přišla pravda a ony nikde nejsou. Nelze je nalézt, 

protože pravda je nyní navždy všude. 

Když pravda přijde, nezůstane chvíli stát, aby zmizela nebo se 

změnila v něco jiného. Nemění se a nemění svou podobu, 

nepřichází a neodchází a zase neodchází a nepřichází. Zůstává přesně 

taková, jaká vždy byla, aby se na ni dalo spolehnout v každé potřebě 

a aby se jí dalo s naprostou důvěrou věřit ve všech zdánlivých 

obtížích a pochybnostech, které zdání, jež svět předkládá, 

vyvolává. Ty pouze odplynou, když pravda napraví omyly ve vaší 

mysli. 

Když přijde pravda, skrývá ve svých křídlech dar dokonalé 

stálosti a lásky, která tváří v tvář bolesti neochabuje, ale hledí 
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za ní, pevně a jistě. Zde je dar uzdravení, neboť pravda nepotřebuje 

obranu, a proto na ni není možné zaútočit. Iluze mohou být 

přivedeny k pravdě, aby byly napraveny. Pravda však stojí daleko 

za iluzemi a nelze ji k nim přivést, aby se změnily v pravdu. 

Pravda nepřichází a neodchází, neposouvá se a nemění, tu se 

objeví, tu zase ne, uniká z dosahu a chytání. Neskrývá se. Stojí v 

otevřeném světle, ve zjevné přístupnosti. Není možné, aby ji někdo 

skutečně hledal a neuspěl. 

Dnešek patří pravdě. Dejte pravdě, co jí náleží, a ona vám dá, 

co jí náleží. Nebylo vám souzeno trpět a zemřít. Váš Otec si přeje, 

aby tyto sny zmizely. Nechť je pravda všechny napraví. Nežádáme 

o to, co nemáme, žádáme pouze o to, co nám patří, abychom to 

uznali za své. 

Dnes cvičíme na šťastné notě jistoty, která se zrodila z 

pravdy.Nejisté a vratké kroky iluze dnes nejsou naším 

přístupem.Jsme si jisti úspěchem, stejně jako jsme si jisti, že žijeme, 

doufáme, dýcháme a myslíme. Nepochybujeme, že dnes kráčíme s 

pravdou, a počítáme s tím, že vstoupí do všech cvičení, která dnes 

děláme. Začněte tím, že požádáte Toho, který jde s vámi na tomto 

podniku, aby byl ve vašem vědomí, když s Ním jdete. nejste 

stvořeni z masa, krve a kostí, ale byli jste stvořeni stejnou 

Myšlenkou, která dala dar světla i Jemu. On je tvůj Bratr, a tak 

jako ty i tvůj Otec ví, že jste oba stejní. Je to tvé Já, které žádáš, 

aby šlo s tebou, a jak by mohl. 

chybět tam, kde jste? 

Pravda napraví všechny omyly ve tvé mysli, které ti říkají, že 

bys mohl být mimo Něj.Dnes s Ním promluv a slib, že skrze tebe 

bude naplněna Jeho funkce. Sdílet Jeho funkci znamená sdílet Jeho 

radost. Jeho důvěra je s vámi, jak říkáte: 

"Pravda napraví všechny omyly v mé mysli 

a já spočinu v tom, který je mým Já." 

Pak se nechte jemně vést k pravdě, která vás zahalí a dá vám tak 

hluboký a klidný mír, že se budete do známého světa vracet jen 

neradi. 

A přesto se na tento svět znovu rádi podíváte. Neboť si s 

sebou přinesete příslib změn, které pravda 
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S každým darem, který věnujete pět malých minut, se budou 

zvětšovat a chyby, které obklopují svět, se budou napravovat, jak 

je necháte napravovat ve své mysli. 

Nezapomeňte na svou dnešní funkci. Pokaždé, když si s 

důvěrou řekneš: "Pravda napraví všechny chyby v mé mysli," 

mluvíš za celý svět a za Toho, kdo by chtěl osvobodit svět, jako by 

chtěl osvobodit tebe. 
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le  s o n1 0 8 

"Dávat a přijímat je v pravdě jedno." 

Vize závisí na dnešní představě. Je v ní světlo, protože smiřuje 

všechny zdánlivé protiklady. A co jiného je světlo než rozřešení, 

zrozené z míru, všech vašich rozporů a mylných myšlenek do 

jedné představy, která je zcela pravdivá? I ta zmizí, protože se 

místo ní objeví Myšlenka, která stojí za ní, aby zaujala její místo. 

A nyní jsme navždy v míru, neboť sen je nyní u konce. 

Pravé světlo, které umožňuje pravé vidění, není světlo, které 

vidí oči těla. Je to stav mysli, který se sjednotil natolik, že tmu 

vůbec nelze vnímat. A tak to, co je stejné, je viděno jako jedno, 

zatímco to, co není stejné, zůstává nepovšimnuto, protože to tam 

není. 

Je to světlo, které neukazuje žádné protiklady, a vidění, které 

je uzdraveno, má moc léčit. To je světlo, které přináší váš klid 

ostatním myslitelům, aby se o něj podělili a měli radost, že jsou s 

vámi i sami se sebou zajedno. To je světlo, které léčí, protože 

přináší jediné vnímání, založené na jednom referenčním rámci, z 

něhož vychází jeden smysl. 

Dávání i přijímání jsou zde chápány jako různé aspekty jedné 

Myšlenky, jejíž pravda nezávisí na tom, která je vnímána jako 

první, ani na tom, která se zdá být na druhém místě. Zde se chápe, 

že obojí se děje společně, že Myšlenka zůstává úplná. A v tomto 

chápání je základna, na níž se smiřují všechny protiklady, protože 

jsou vnímány ze stejného referenčního rámce, který tuto Myšlenku 

sjednocuje. 

Jedna myšlenka, zcela sjednocená, poslouží ke sjednocení 

všech myšlenek.To je totéž, jako kdybychom řekli, že jedna 

náprava postačí ke všem nápravám nebo že úplně odpustit 

jednomu bratrovi stačí ke spáse všech myslí. To jsou totiž jen některé 

zvláštní případy jednoho zákona, který platí pro každý druh učení, 

pokud je řídí Ten, který zná pravdu. 

Naučit se, že dávat a přijímat je totéž, je obzvlášť užitečné, 

protože to lze snadno vyzkoušet a přesvědčit se o tom, že je to 

pravda. A když se tento zvláštní případ osvědčí, funguje vždy v 

každém 
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okolnost, kde se to zkouší, lze myšlenku, která za tím stojí, 

zobecnit na další oblasti pochybností a dvojího vidění. Odtud se 

rozšíří a nakonec dospěje k jediné Myšlence, která je základem 

všech. 

Dnes si procvičíme zvláštní případ dávání a přijímání. Tuto 

jednoduchou lekci využijeme v samozřejmosti, protože má výsledky, 

které nemůžeme přehlédnout. Dávat znamená přijímat. Dnes se 

pokusíme nabídnout mír každému a uvidíme, jak rychle se nám 

mír vrátí. Světlo je klid a v tomto klidu je nám dáno vidění a my 

můžeme vidět. 

Proto začínáme cvičné hodiny instrukcí pro dnešní den a 

říkáme: 

"Dávat a přijímat je v pravdě jedno. 

Dostanu to, co teď dávám." 

Pak zavřete oči a pět minut přemýšlejte o tom, co byste všem 

nabídli, aby to bylo vaše.Můžete například říct: 

"Všem nabízím ticho." 

"Všem nabízím klid." "Každému 

nabízím laskavost." 

Každou z nich vyslovujte pomalu a pak se na chvíli odmlčte v 

očekávání, že dar, který jste dali, dostanete, a on se vám vrátí v té 

výši, v jaké jste ho dali.Zjistíte, že máte přesnou odměnu, protože o 

to jste žádali. Mohlo by být také užitečné myslet na toho, komu své 

dary dáváte. On zastupuje ostatní a jeho prostřednictvím dáváte 

všem. 

Naše dnešní velmi jednoduchá lekce vás mnohému naučí. 

Důsledek a příčinu budete od této chvíle chápat mnohem lépe, a 

proto budeme nyní postupovat mnohem rychleji.Dnešní cvičení 

berte jako rychlé pokroky ve svém učení, které budou pokaždé 

rychlejší a jistější: 

"Dávat a přijímat je v pravdě jedno." 
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"Spočívám v Bohu." 

Prosíme dnes o odpočinek a klid, který by nebyl otřesen vlivy 

světa. Prosíme o klid a ticho uprostřed všeho toho zmatku, který se 

rodí ze střetu snů. prosíme o bezpečí a štěstí, i když se nám zdá, že 

hledíme na nebezpečí a na smutek. A máme myšlenku, která na 

naši prosbu odpoví tím, o co žádáme. 

"Spočívám v Bohu." Tato myšlenka vám přinese odpočinek a 

klid, mír a ticho, bezpečí a štěstí, které hledáte. "Spočívám v 

Bohu." Tato myšlenka má moc probudit ve vás spící pravdu, jejíž 

zrak vidí dál než za zdání a vidí tutéž pravdu ve všech a ve všem, 

co existuje. Zde je konec utrpení pro celý svět a pro každého, kdo 

kdy přišel a ještě přijde, aby se na chvíli zdržel. Zde je myšlenka, v 

níž se Syn Boží znovu rodí, aby poznal sám sebe. 

"Spočívám v Bohu." Tato myšlenka vás zcela neochvějně 

přenese přes bouře a sváry, přes utrpení a bolest, přes ztráty a smrt až 

k jistotě Boha. Neexistuje utrpení, které by nemohla vyléčit. 

Neexistuje problém, který by nedokázala vyřešit. A žádné zdání se 

neobrátí v pravdu před očima vás, kteří spočíváte v Bohu. 

Dnes je den pokoje.Odpočíváš v Bohu, a zatímco světem 

zmítají větry nenávisti, tvůj klid zůstává zcela nerušený. Tvůj klid 

je klidem pravdy. Zdání vás nemůže rušit. Voláš všechny, aby se k 

tobě připojili ve tvém odpočinku, a oni tě uslyší a přijdou k tobě, 

protože odpočíváš v Bohu. neuslyší jiný hlas než tvůj, protože jsi 

svůj hlas dal Bohu a nyní v něm odpočíváš a necháváš ho, aby 

skrze tebe promlouval. 

V Něm nemáš žádné starosti ani obavy, žádné břemeno, 

žádnou úzkost, žádnou bolest, žádný strach z budoucnosti ani žádné 

výčitky z minulosti. V bezčasí odpočíváš, zatímco čas plyne, aniž 

by se tě dotkl, neboť tvůj odpočinek se nemůže vůbec nikdy 

změnit. 

Dnes si odpočinete.A až zavřete oči, ponořte se do ticha. Ať tato 

období odpočinku a oddechu ujistí vaši mysl, že všechny její 

bláznivé představy byly jen sny horečky, která pominula. Nechte ji 

být v klidu a s vděčností přijměte její uzdravení. Žádné další 

děsivé sny už nebudou 
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nyní, když odpočíváš v Bohu. Udělejte si dnes čas a vklouzněte ze 

snů do pokoje. 

Každou hodinu, kdy dnes odpočíváš, se náhle rozveselí 

unavená mysl, pták s polámanými křídly začne zpívat, dlouho 

vyschlý potok začne znovu téct.Svět se znovu rodí pokaždé, když 

odpočíváš, a každou hodinu si připomínáš, že jsi přišel přinést 

světu Boží pokoj, aby spolu s tebou odpočíval. 

S každými pěti minutami, které dnes odpočíváte, se svět blíží 

k probuzení. A čas, kdy odpočinek bude to jediné, co existuje, se 

blíží všem unaveným a vyčerpaným hlavám, které jsou nyní příliš 

unavené, než aby šly samy. A uslyší, jak pták začíná zpívat, a 

uvidí, jak potok začíná znovu plynout, se znovuzrozenou nadějí a 

obnovenou energií, aby mohli jít lehčími kroky po cestě, která se 

jim náhle zdá být snadná, když jdou. 

Ty dnes odpočívej v Božím pokoji a vyzvi své bratry z 

odpočinku, abys je přitáhl k odpočinku spolu s nimi. Dnes budeš 

věrný své důvěře, na nikoho nezapomeneš a všechny přivedeš do 

bezbřehého kruhu svého pokoje, do svatyně, kde odpočíváš. 

Otevři dveře chrámu a nech je přijít z dalekého i blízkého 

světa, své vzdálené bratry i nejbližší přátele, ať sem všichni vstoupí a 

odpočinou si s tebou.Ty dnes odpočíváš v Božím pokoji, klidný a 

beze strachu. Každý bratr přichází, aby si vzal svůj odpočinek a 

nabídl ho tobě. 

Zde společně odpočíváme, neboť tak je náš odpočinek 

dovršen, a co dnes dáváme, to jsme již dostali. Čas není strážcem 

toho, co dnes dáváme.Dáváme těm, kteří se ještě nenarodili, a těm, 

kteří již odešli, každé Boží myšlence a Mysli, v níž se tyto 

myšlenky zrodily a kde odpočívají. A připomínáme jim místo 

jejich odpočinku pokaždé, když si to říkáme; 

"Spočívám v Bohu." 
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"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil." 

Dnešní myšlenku budeme čas od času opakovat. Tato jediná 

myšlenka by totiž stačila k záchraně vás i světa, kdybyste uvěřili, 

že je pravdivá. Její pravdivost by znamenala, že jste na sobě 

neprovedli žádné změny, které by měly realitu, ani jste nezměnili 

vesmír tak, aby to, co Bůh stvořil, nahradil strach a zlo, bída a 

smrt. 

Pokud zůstanete takoví, jaké vás Bůh stvořil, strach nemá 

žádný význam, zlo není skutečné a utrpení a smrt neexistují. 

Dnešní myšlenka je tedy vším, co potřebujete, abyste nechali 

úplnou nápravu uzdravit vaši mysl a získali dokonalou vizi, která 

vyléčí všechny chyby, jichž se jakákoli mysl kdykoli a kdekoli 

dopustila. Stačí, když vyléčí minulost a učiní budoucnost 

svobodnou. Stačí nechat přítomnost přijmout takovou, jaká je. 

Stačí nechat čas, aby se celý svět naučil unikat před časem a před 

každou změnou, kterou čas zdánlivě přináší v míjení. 

Zůstanete-li takoví, jak vás Bůh stvořil, zdání nemůže 

nahradit pravdu, zdraví se nemůže změnit v nemoc, smrt nemůže 

nahradit život a strach lásku. To vše se nestalo, pokud zůstáváte 

takoví, jak vás Bůh stvořil. Nepotřebujete žádnou jinou myšlenku 

než právě tuto, aby vykoupení přišlo na světlo světa a osvobodilo 

ho od minulosti. 

V této jediné myšlence je veškerá minulost zrušena; 

přítomnost je zachráněna, aby se v klidu rozšířila do bezčasové 

budoucnosti. Jste-li takoví, jak vás Bůh stvořil, pak nedošlo k 

žádnému oddělení vaší mysli od Jeho mysli, k žádnému rozdělení 

mezi vaší myslí a ostatními myslemi a pouze k jednotě uvnitř vaší 

mysli. 

Léčivá síla dnešní myšlenky je neomezená. Je místem zrodu 

všech zázraků, velkým obnovitelem pravdy ve vědomí světa. 

Praktikujte dnešní myšlenku s vděčností. Je to pravda, která vás 

přichází osvobodit. Toto je pravda, kterou vám Bůh slíbil. Toto je 

Slovo, v němž končí veškerý smutek. 

Pětiminutové cvičení začněte tímto citátem z textu: 

"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil. Jeho Syn 
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a já jsem jeho Syn." 

S tímto tvrzením v mysli se pak pokuste objevit v. 
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vaše mysl toto Já, které je samotným svatým Synem Božím. 

Hledejte v sobě Toho, který je ve vás Kristem, Synem Božím a 

Bratrem světa; Spasitele, který byl navždy spasen, s mocí zachránit 

každého, kdo se Ho byť jen zlehka dotkne a požádá o Slovo, které 

mu říká, že je Jeho bratrem. 

Jste takoví, jaké vás Bůh stvořil.Dnes ctěte své Já. Ať se dnes 

neuctívají rytiny, které jste si vytvořili jako Božího Syna, místo 

toho, čím je. Hluboko ve vaší mysli čeká svatý Kristus ve vás na 

vaše uznání za sebe. A vy jste ztraceni a neznáte sami sebe, 

zatímco On je neuznaný a neznámý. 

Hledejte ho dnes a najděte ho. On bude vaším Spasitelem od 

všech modl, které jste si vytvořili. Až Ho totiž naleznete, 

pochopíte, jak bezcenné jsou vaše modly a jak falešné byly obrazy, 

o nichž jste věřili, že jsou vámi." Dnes uděláme velký pokrok k 

pravdě tím, že necháme modly odejít a otevřeme dnes své ruce, 

srdce a mysl Bohu. Budeme na něj po celý den vzpomínat s 

vděčným srdcem a s láskyplnými myšlenkami na všechny, kdo se s 

námi dnes setkají, neboť právě tak na něj vzpomínáme. A budeme 

říkat, že můžeme být 

připomněl svého Syna, naše svaté Já, Krista v každém z nás: 

"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil." 

Hlásejme tuto pravdu tak často, jak jen můžeme. 

Toto je Boží slovo, které vás osvobozuje. To je klíč, který 

otevírá nebeskou bránu a umožňuje vám vstoupit do Božího 

pokoje a do Jeho věčnosti. 
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Dnes začíná naše třetí přehlídka.Každý den projdeme dvě z 

posledních dvaceti myšlenek, dokud je neproběhnou 

všechny.Budeme dodržovat zvláštní formát těchto cvičení, který 

byste měli co nejpřesněji dodržovat.Samozřejmě chápeme, že pro 

vás může být nemožné provádět to, co je zde navrženo jako 

optimální, každý den a každou hodinu dne. 

Učení nebude ztíženo, když zmeškáte cvičení, protože to není 

možné ve stanovenou dobu. Není ani nutné, abyste vynakládali 

nadměrné úsilí, abyste měli jistotu, že vše doženete, pokud jde o 

počty. Rituály nejsou naším cílem a zmařily by náš cíl učení. Učení 

však bude ztíženo, když vynecháte cvičební období, protože mu 

nejste ochotni věnovat čas, který se po vás žádá. Nepodvádějte v 

tomto ohledu sami sebe. Neochotu lze co nejpečlivěji skrýt za 

pláštík situací, které nemůžete ovlivnit. Naučte se rozlišovat 

situace, které jsou pro vaše cvičení nevhodné, od těch, které si 

stanovíte, abyste udrželi a 

kamufláž vaší neochoty. 

Tréninky, o které jste přišli, protože jste je z jakéhokoli 

důvodu nechtěli absolvovat, byste měli absolvovat, jakmile si svůj 

cíl rozmyslíte. Nejste ochotni spolupracovat při praktikování spásy 

pouze tehdy, pokud to koliduje s cíli, které jsou vám dražší. Když 

stáhnete hodnotu, kterou jim přikládáte, dovolte, aby se vaše 

období cvičení stala náhradou za vaše litanie k nim. Nic vám 

nedaly. Vaše cvičební období vám však nabízejí vše. Přijměte 

jejich nabídku a buďte v klidu. 

Formát, který byste měli pro tyto recenze použít, je 

následující: Dvakrát denně věnujte pět minut, nebo raději déle, 

rozjímání nad zadanými myšlenkami. Přečtěte si myšlenky a 

komentáře, které jsou v cvičeních na každý den napsány jako 

první. pak o nich začněte v klidu přemýšlet a nechte svou mysl, 

aby je spojila s vašimi potřebami, zdánlivými problémy a všemi 

vašimi obavami. 

Vložte myšlenky do své mysli a nechte ji, aby je použila podle 

svého uvážení. Dejte jí víru, že je použije moudře a že jí v jejím 

rozhodování pomůže Ten, který vám myšlenky dal.Co můžete 
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důvěřovat, ale co je ve vaší mysli? Věřte, že v těchto recenzích 

prostředky, které Duch svatý používá, nezklamou. Moudrost vaší 

mysli vám přijde na pomoc. Na začátku jí dejte směr, pak se v 

klidné víře opřete a nechte ji, aby použila myšlenky, které jste jí 

dali, tak jak byly dány vám. 

Byly vám dány s naprostou důvěrou; s naprostou důvěrou, že je 

dobře využijete; s naprostou vírou, že porozumíte jejich poselství a 

využijete je pro sebe. Nabídněte je své mysli ve stejné důvěře, 

jistotě a víře. Nezklame vás to. Je to Duchem Svatým vybraný 

prostředek pro vaše spasení. A s Jeho důvěrou si zaslouží i ten váš. 

Zdůrazňujeme, jaké výhody pro vás bude mít, když věnujete 

přehledu prvních pět minut dne a také posledních pět minut dne, 

kdy jste vzhůru. Pokud to nejde, pokuste se je alespoň rozdělit tak, 

abyste se jedné věnovali ráno a druhé v hodině těsně před spaním. 

Stejně důležitá a možná ještě hodnotnější jsou cvičení, která je 

třeba provádět během dne.Měli jste tendenci provádět cvičení a pak 

se věnovat jiným věcem, aniž byste na ně aplikovali to, co jste se 

naučili. V důsledku toho se vaše učení málo upevňovalo a vy jste 

mu nedali příležitost, aby vám prokázalo svou hodnotu. 

Zde je další příležitost, jak ji dobře využít. V těchto 

přehledech zdůrazňujeme, že je třeba, aby vaše učení neleželo 

ladem mezi delšími cvičeními. Snažte se své denní dva nápady 

každou hodinu krátce, ale seriózně zkontrolovat. Jeden použijte v 

danou hodinu a druhý o půl hodiny později. Každé z nich nemusíte 

věnovat více než pouhou chvilku. 

Opakujte si ji a nechte svou mysl chvíli odpočívat v tichu a 

klidu.Pak se věnujte jiným věcem, ale snažte se mít tuto myšlenku 

stále u sebe a nechte ji, aby vám pomohla udržet si klid po celý 

den. Pokud budete otřeseni, vzpomeňte si na ni znovu. tato cvičební 

období jsou naplánována tak, aby vám pomohla vytvořit si návyk 

aplikovat to, co se naučíte, každý den do všeho, co děláte. 

Neopakujte ji a pak ji položte. Její užitečnost je pro vás 

neomezená. A je určena k tomu, aby vám sloužila ve všech 

směrech, ve všech dobách a na všech místech, a kdykoli budete 

potřebovat jakoukoli pomoc. 
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denní záležitosti a udělejte je svaté, hodné Božího Syna, příjemné 

Bohu a vašemu Já. 

Každodenní úkol pro kontrolu bude zakončen zopakováním 

myšlenky, kterou je třeba použít každou hodinu, a té, kterou je 

třeba použít i v každé půlhodině. Nezapomínejte na ně. tato druhá 

šance s každou z těchto myšlenek přinese tak velký pokrok, že z 

těchto přehledů vyjdeme s tak velkými studijními zisky, že 

začneme znovu na pevné půdě. 

Nezapomeňte, jak málo jste se naučili. Nezapomeňte, kolik se 

toho můžete naučit nyní. Nezapomínejte na to, že vás váš Otec 

potřebuje, když si prohlížíte tyto myšlenky, které vám dal. 



ČÁST I 

215 

 

 

 

le  s o v á n í 1 1 1 
 
Pro ranní a večerní kontrolu: 

[91] "Zázraky jsou vidět ve světle." 

Ve tmě nevidím. Ať světlo svatosti a 

pravdy osvítí mou mysl, ať v ní spatřím 

nevinnost. 

[92] "Zázraky jsou vidět ve světle a světlo a síla jsou jedno." 

Vidím skrze sílu, dar, který mi Bůh dal. Moje 

slabost je temnota, kterou Jeho dar 

rozptyluje 

Tím, že mi dá svou sílu, abych ji nahradil. 

Na hodinu: 

"Zázraky jsou vidět ve světle." 

Na půl hodiny: 

"Zázraky jsou vidět ve světle a světlo a síla jsou jedno." 
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le  s o v á n í 1 1 2 
 

Pro ranní a večerní kontrolu: 

[93] "Světlo, radost a pokoj zůstávají ve 

mně." Já jsem domovem světla, radosti 

a pokoje. Vítám je v domě, který sdílím 

s Bohem, protože jsem jeho součástí. 

[94] "Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil." 

Zůstanu navždy takový, jaký jsem byl, 

Stvořil ho Nezměnitelný, jako je on sám. 

A já jsem jedno s Ním a On se mnou. 

Na hodinu: 

"Světlo, radost a pokoj zůstávají ve mně." 

Na půl hodiny: 

"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil." 
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Pro ranní a večerní kontrolu: 

[95] "Jsem jedno Já, sjednocené se svým Stvořitelem." 

Klid a dokonalý mír jsou mé, protože 

jsem jedno Já, zcela celistvé, v jednotě s 

celým stvořením a s Bohem. 

[96] "Spása pochází z mého Jediného Já." 

Z mého Jediného Já,jehož poznání stále zůstává v 

mé mysli, vidím dokonalý Boží plán. 

Pro mou spásu dokonale naplněnou. 

Na hodinu: 

"Jsem jedno Já, sjednocené se svým Stvořitelem." 

Na půl hodiny: 

"Spása pochází z mého Jediného Já." 
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le  s o v á n í 1 1 4 
 

Pro ranní a večerní kontrolu: 

[97] "Já jsem duch." 

Já jsem Syn Boží. Žádné tělo 

nemůže zadržet mého Ducha ani mi 

vnutit omezení, které Bůh nestvořil. 

[98] "Přijmu svou roli v Božím plánu spásy." 

Co může být mým úkolem, než přijmout 

Slovo Boží,které mě stvořilo, za to, co 

jsem a co budu navždy? 

Na hodinu: 

"Já jsem duch." 

Na půl hodiny: 

"Přijmu svou roli v Božím plánu spásy." 
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le  s o v á n í 1 1 5 
 
Pro ranní a večerní kontrolu: 

[99] "Jedinou mou funkcí zde je spása." 

Mým úkolem zde je odpustit světu 

všechny chyby, kterých jsem se 

dopustil. Protože tak 

Jsem z nich propuštěn s celým světem. 

[100] "Moje role je pro Boží plán spásy zásadní." 

Jsem nezbytný pro Boží plán 

Pro spásu světa. Neboť On 

Dal mi svůj plán, abych mohl zachránit svět. 

Na hodinu: 

"Jedinou mou funkcí zde je spása." 

Na půl hodiny: 

"Moje role je pro Boží plán spásy zásadní." 
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le  s o v á n í 1 1 6 
 

Pro ranní a večerní kontrolu: 

[101] "Boží vůle pro mě je dokonalé štěstí." 

Boží vůle je pro mě dokonalé štěstí. A já 

mohu trpět, ale z přesvědčení, že 

kromě Jeho vůle existuje ještě jiná vůle. 

[102] "Sdílím Boží vůli po štěstí pro mě." Sdílím 

Otcovu vůli pro mě, jeho Syna. To, co mi 

dal, je vše, co chci. 

To, co mi dal, je vše, co existuje. 

Na hodinu: 

"Boží vůle pro mě je dokonalé štěstí." 

Na půl hodiny: 

"Sdílím Boží vůli po štěstí pro mě." 
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le  s o v á n í 1 1 7 
 
Pro ranní a večerní kontrolu: 

[103] "Bůh, který je Láska, je také štěstí." 

Dovolte mi vzpomenout si, že láska je štěstí 

A nic jiného mi radost nepřináší.A tak jsem 

se rozhodl, že lásku nebudu nahrazovat 

ničím jiným. 

[104] "Hledám jen to, co mi vpravdě patří." 

Láska je mým dědictvím a s ní i 

radost. To jsou dary, které mi dal můj 

Otec. Rád bych přijal vše, co je mi v 

pravdě vlastní. 

Na hodinu: 

"Bůh, který je Láska, je také štěstí." 

Na půl hodiny: 

"Hledám jen to, co mi vpravdě patří." 
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le  s o v á n í 1 1 8 

Pro ranní a večerní kontrolu: 

[105] "Boží pokoj a radost jsou moje." 

Dnes přijmu Boží pokoj a radost v 

radostné výměně za všechny náhražky. 

Které jsem vytvořil pro štěstí a mír. 

[106] "Dovolte mi, abych se ztišil a 

naslouchal pravdě." Nechť můj vlastní 

slabý hlas utichne a dovol mi slyšet 

mocný hlas pravdy, který mě ujišťuje, že 

jsem dokonalý Boží Syn. 

Na hodinu: 

"Boží pokoj a radost jsou moje." 

Na půl hodiny: 

"Dovolte mi, abych se ztišil a naslouchal pravdě." 
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le  s o v á n í 1 1 9 
 
Pro ranní a večerní kontrolu: 

[107] "Pravda napraví všechny chyby v mé mysli." 

Mýlím se, když si myslím, že mohu 

Být jakkoli zraněn. Jsem Boží Syn, jehož 

Já bezpečně spočívá v Boží mysli. 

[108] "Dávat a přijímat je v pravdě jedno." 

Dnes odpustím všechno, co jsem si přál. 

Ať se naučí přijímat pravdu ve mně a 

pozná mou bezhříšnost. 

Na hodinu: 

"Pravda napraví všechny chyby v mé mysli." 

Na půl hodiny: 

"Dávat a přijímat je v pravdě jedno." 
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le  s o v á n í 1 2 0 
 

Pro ranní a večerní kontrolu: 

[109] "Spočívám v Bohu." 

Odpočívám dnes v Bohu a nechávám ho pracovat. 

Ve mně a skrze mne, zatímco já v Něm 

spočívám v klidu a dokonalé jistotě. 

[110] "Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil." 

Dnes odkládám všechny nemocné 

iluze o sobě samém a nechávám 

svého Otce, aby mi řekl, kdo skutečně 

jsem. 

Na hodinu: 

"Spočívám v Bohu." 

Na půl hodiny: 

"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil." 
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le  s o v á n í 1 2 1 
 

"Odpuštění je klíčem ke štěstí." 

Zde je odpověď na vaše hledání klidu. Zde je klíč ke smyslu ve 

světě, který se zdá být nesmyslný. Zde je cesta k bezpečí ve 

zdánlivém nebezpečí, které se zdá, že vás ohrožuje na každém 

kroku, a přináší nejistotu do všech vašich nadějí na nalezení klidu a 

míru. Zde jsou zodpovězeny všechny otázky; zde je konečně 

zajištěn konec veškeré nejistoty. 

Neodpouštějící mysl je plná strachu a nenabízí lásce žádný 

prostor, aby mohla být sama sebou; žádné místo, kde by mohla v 

klidu roztáhnout křídla a vznést se nad vřavu světa.Neodpouštějící 

mysl je smutná, bez naděje na oddech a osvobození od bolesti. 

Trpí a setrvává v bídě, rozhlíží se v temnotě, nevidí, ale je si jistá 

nebezpečím, které tam číhá. 

Neúprosná mysl je zmítána pochybnostmi, zmatená sama 

sebou a vším, co vidí, bojí se a zlobí, je slabá a chytrá, bojí se jít 

vpřed, bojí se zůstat, bojí se probudit nebo usnout, bojí se každého 

zvuku, ale ještě víc se bojí ticha; děsí se tmy, ale ještě víc se děsí 

příchodu světla. 

Co jiného může vnímat nelítostná mysl než své zatracení? Co 

jiného může spatřit než důkaz, že všechny její hříchy jsou 

skutečné? Neodpouštějící mysl nevidí žádné chyby, ale pouze 

hříchy. Dívá se na svět bezprizornýma očima a ječí, když vidí své 

vlastní projekce, které se zvedají, aby zaútočily na její ubohou parodii 

na život. Chce žít, ale přeje si být mrtvá. Chce odpuštění, ale nevidí 

žádnou naději. Chce uniknout, ale nedokáže si to představit, protože 

všude vidí hřích. 

Nesmiřitelná mysl propadá beznaději, bez vyhlídky na 

budoucnost, která by mohla nabídnout něco jiného než další 

beznaděj. Přesto považuje svůj soud o světě za nezvratný a nevidí, 

že se k tomuto zoufalství odsoudila sama. Myslí si, že se nemůže 

změnit, protože to, co vidí, svědčí o tom, že jeho úsudek je 

správný. Neptá se, protože si myslí, že ví. Neptá se, protože si je 

jisté, že má pravdu. 

Odpuštění se získává. Není vrozené mysli, která nemůže 

hřešit. Jako byl hřích myšlenkou, kterou jste se naučili sami, 
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který v tobě představuje druhé Já.Jeho prostřednictvím se naučíš, 

jak odpustit Já, o kterém si myslíš, že jsi ho stvořil, a nechat ho 

zmizet. Takto navracíte svou mysl jako jednotu k Tomu, který je 

vaším Já a který nikdy nemůže zhřešit. 

Každá neodpouštějící mysl vám dává příležitost naučit tu vaši, 

jak si odpustit. Každá z nich čeká na vysvobození z pekla skrze 

tebe a obrací se k tobě s prosbou o nebe tady a teď. Nemá žádnou 

naději, ale vy se stáváte její nadějí. A vy se jako jeho naděje 

stáváte svou vlastní. Neodpouštějící mysl se musí skrze vaše 

odpuštění naučit, že byla zachráněna z pekla. A když učíš spasení, 

naučíš se to i ty. 

Veškeré vaše učení a učení však nebude od vás, ale od 

Učitele, který vám byl dán, aby vám ukázal cestu.Dnes se cvičíme v 

tom, jak se naučit odpouštět. Budete-li chtít, můžete se dnes naučit 

vzít si klíč ke štěstí a použít ho ve svůj prospěch. Ráno věnujeme 

deset minut a večer dalších deset minut tomu, abychom se naučili 

dávat odpuštění a také odpuštění přijímat. 

Neodpouštějící mysl nevěří, že dávat a přijímat je totéž. My se 

však dnes pokusíme naučit, že jsou jedno, a to tak, že budeme 

praktikovat odpuštění vůči tomu, koho považujete za nepřítele, a 

tomu, koho považujete za přítele. A když se naučíte vnímat oba 

jako jedno, rozšíříme tuto lekci i na sebe a uvidíme, že jejich únik 

zahrnuje i náš únik. 

Začněte delší cvičení tím, že budete myslet na někoho, koho 

nemáte rádi, kdo vás zřejmě dráždí nebo ve vás vyvolává lítost, 

kdybyste se s ním setkali; na někoho, kým aktivně opovrhujete nebo 

se ho jen snažíte přehlížet. Nezáleží na tom, jakou podobu má váš 

hněv, pravděpodobně jste si ho již vybrali. On vám bude stačit. 

Nyní zavřete oči, podívejte se na něj ve své mysli a chvíli se 

na něj dívejte.Zkuste v něm někde zahlédnout nějaké světlo; malý 

záblesk, kterého jste si nikdy nevšimli. Pokuste se najít nějakou 

malou jiskřičku jasu, která by prosvítala skrze ošklivý obraz, který 

o něm máte. Dívejte se na tento obraz tak dlouho, dokud v něm 

někde neuvidíte světlo, a pak se snažte, aby se toto světlo rozšířilo, 

až ho pokryje a učiní obraz krásným a dobrým. 

Chvíli se na toto změněné vnímání dívejte a obraťte svou 

mysl k někomu, koho nazýváte přítelem.Pokuste se přenést světlo, 

které jste se naučili, do 
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vidět kolem svého bývalého "nepřítele". Vnímejte ho nyní jako 

více než přítele, neboť v tomto světle vám jeho svatost ukazuje 

vašeho zachránce, spaseného a zachraňujícího, uzdraveného a celého. 

pak mu dovolte, aby vám nabídl světlo, které v něm vidíte, a nechť 

se váš "nepřítel" a Přítel spojí, aby vám požehnali tím, co jste mu 

dali. Nyní jsi ty jedno s nimi a oni s tebou. Nyní vám bylo 

odpuštěno vámi samými. 

Nezapomínejte po celý den na to, jakou roli hraje odpuštění, 

které přináší štěstí každé nelítostné mysli, mezi nimi i té vaší. 

Každou hodinu si říkejte: 

"Odpuštění je klíčem ke štěstí. 

Probudím se ze snu, že jsem 

smrtelný, omylný a plný hříchu, 

A vězte, že jsem dokonalý Boží Syn." 
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le  s o v á n í 1 2 2 
 

"Odpuštění nabízí vše, co chci." 

Co bys mohl chtít, aby ti odpuštění nemohlo dát? Chcete pokoj? 

Odpuštění ho nabízí. Chcete štěstí, klidnou mysl, jistotu cíle a 

pocit hodnoty a krásy, který přesahuje svět? Chcete péči a bezpečí 

a hřejivou jistou ochranu navždy? Chcete klid, který nelze narušit, 

něhu, která nikdy nemůže být zraněna, hlubokou, trvalou útěchu a 

odpočinek tak dokonalý, že jej nikdy nelze narušit? 

To vše vám nabízí odpuštění a ještě více. Když se probudíte, v 

očích se vám zaleskne a dodá vám radost, s níž se můžete vydat 

vstříc novému dni. Uklidňuje tvé čelo, když spíš, a spočívá na tvých 

víčkách, takže nevidíš sny plné strachu a zla, zloby a útoků. A když 

se znovu probudíte, nabízí vám další den plný štěstí a míru. To vše 

vám nabízí odpuštění a ještě víc. 

Odpuštění umožňuje zvednout závoj, který skrývá Kristovu 

tvář před těmi, kdo se dívají na svět nelítostnýma očima. 

Umožňuje ti poznat Božího Syna a očišťuje tvou paměť od všech 

mrtvých myšlenek, aby se přes práh tvé mysli mohla vynořit 

vzpomínka na tvého Otce. 

Co byste chtěli, aby odpuštění nemohlo být dáno? Jaké dary 

kromě těchto jsou hodny toho, abyste o ně usilovali? Jaká 

vymyšlená hodnota, triviální účinek nebo pomíjivý slib, který 

nikdy nebude splněn, může mít větší naději než to, co přináší 

odpuštění? Proč bys hledal jinou odpověď než tu, která odpoví na 

všechno? Zde je dokonalá odpověď, daná na nedokonalé otázky, 

bezvýznamné žádosti, polovičatou ochotu naslouchat a méně než 

polovičatou píli a částečnou důvěru. 

Zde je odpověď! Už ji nehledejte. Místo ní jinou nenajdete. 

Boží plán pro vaši záchranu se nemůže změnit, ani nemůže selhat. 

Buďte vděční, že zůstává přesně takový, jaký ho naplánoval. 

Neměnně stojí před vámi jako otevřené dveře, zpoza nichž na vás 

volá teplo a přijetí a vyzývá vás, abyste vstoupili a cítili se jako 

doma tam, kam patříte. 

Zde je odpověď! Chceš stát venku, zatímco uvnitř na tebe čekají 

celá nebesa? Odpusťte a nechte si odpustit. Když dáváš, budeš 
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Neexistuje žádný jiný plán, než ten, který se týká spásy Božího 

Syna. Radujme se dnes, že tomu tak je, neboť zde máme odpověď, 

jasnou a zřetelnou, ve své prostotě překonávající klam. Všechny 

složitosti, které svět spřádá z křehkých pavučin, mizí před mocí a 

vznešeností tohoto nesmírně prostého vyjádření pravdy. 

Zde je odpověď! Už se neodvracejte v bezcílném bloudění. 

Přijměte spásu hned. Je to dar Boží, a ne světa. Svět nemůže dát 

žádné hodnotné dary mysli, která přijala to, co jí dal Bůh, jako své 

vlastní. Bůh si přeje, aby spása byla přijata dnes a aby před tebou 

složitosti tvých snů již neskrývaly svou nicotnost. 

Otevřete dnes oči a pohleďte na šťastný svět bezpečí a míru. 

Odpuštění je prostředkem, kterým přichází na místo pekla. V 

tichosti se vynoří, aby pozdravilo vaše otevřené oči, a naplní vaše 

srdce hlubokým klidem, když se ve vašem vědomí vynoří dávné 

pravdy, navždy nově zrozené. To, na co si pak vzpomenete, nelze 

nikdy popsat, přesto vám to vaše odpuštění nabízí. 

Pamatujeme na dary, které nám dává odpuštění, a proto se 

dnes pouštíme do cvičení s nadějí a vírou, že právě v tento den se 

nám dostane spásy. Upřímně a rádi o ni dnes budeme usilovat, 

vědomi si toho, že držíme v rukou klíč, a přijmeme nebeskou 

odpověď na peklo, které jsme si vytvořili, ale kde bychom už 

nechtěli zůstat. 

Ráno a večer rádi věnujeme čtvrt hodiny hledání, které 

zaručuje konec pekla. Začněte s nadějí, neboť jsme dosáhli bodu 

obratu, kdy se cesta stává mnohem snazší. A nyní je cesta krátká, 

kterou ještě urazíme. Jsme vskutku blízko určeného konce snu. 

Na začátku těchto cvičení se ponořte do štěstí, protože vám 

přinášejí jistou odměnu za zodpovězené otázky a za to, co vám 

přinese přijetí odpovědi.Dnes vám bude dáno pocítit mír, který vám 

nabízí odpuštění, a radost, kterou vám přináší zvednutí závoje. 

Před světlem, které dnes obdržíte, bude svět blednout, až zmizí, 

a vy uvidíte vznikat jiný svět, který si nedokážete slovy představit. 

Nyní kráčíme přímo do světla a dostáváme dary, které pro nás byly 

připraveny od počátku věků a čekaly na dnešek. Odpuštění nabízí vše, 

co si přejete. Dnes všechno, co 
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jsou vám dány. 

Nedovolte, aby se vaše dary během dne vytratily, protože se 

znovu vracíte do světa plného změn a bezútěšného zdání. Uchovejte 

si své dary v jasném vědomí, protože v srdci změn vidíte to, co je 

neměnné; světlo pravdy, které se skrývá za zdánlivostí. Buďte v 

pokušení nenechat své dary proklouznout a upadnout do 

zapomnění, ale udržujte je pevně ve své mysli tím, že se na ně 

budete snažit myslet alespoň minutu, když uplyne každá 

čtvrthodina. 

Připomeňte si, jak vzácné jsou tyto dary, pomocí této 

připomínky, která má moc udržet vaše dary ve vašem vědomí po celý 

den: 

"Odpuštění nabízí vše, co chci. Dnes jsem 

to přijal jako pravdu. 

Dnes jsem obdržel Boží dary." 
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"Děkuji svému Otci za jeho dary, které mi dal." 

Dnes buďme vděční. Přišli jsme na mírnější cesty a hladší silnice. 

Neexistuje myšlenka na návrat a nesmiřitelný odpor vůči pravdě. 

Zůstává sice trocha váhání, drobné námitky a váhání, ale můžeme 

být vděční za své zisky, které jsou mnohem větší, než si 

uvědomujeme. 

Den věnovaný vděčnosti vám přinese výhodu v podobě 

určitého vhledu do skutečného rozsahu všech výdobytků, které jste 

získali; darů, které jste obdrželi. Buďte dnes rádi, že vás váš Otec v 

láskyplné vděčnosti nenechal samotné, ani vás nenechal bloudit v 

temnotě. Buďte vděční, že vás zachránil před svým já, o němž jste 

si mysleli, že jste ho stvořili, aby zaujalo místo Jeho a Jeho 

stvoření. Vzdejte Mu dnes díky. 

Děkujte mu, že vás neopustil a že jeho láska na vás bude zářit 

navždy, beze změny. Děkujte také za to, že jste neměnní, neboť 

Syn, kterého miluje, je neměnný jako On sám. Buďte vděční, že jste 

spaseni. Buďte rádi, že máte ve spasení funkci, kterou máte plnit. 

Buďte vděční, že vaše hodnota daleko přesahuje vaše skromné 

dary a malicherné soudy toho, kterého Bůh ustanovil svým Synem. 

Dnes ve vděčnosti pozvedáme svá srdce nad zoufalství a 

pozvedáme své vděčné oči, které už nehledí dolů do prachu. Dnes 

zpíváme píseň vděčnosti na počest Já, které Bůh chtěl, aby bylo naší 

pravou identitou v Něm. dnes se usmíváme na každého, koho 

vidíme, a kráčíme lehčími kroky, když jdeme dělat to, co je nám 

určeno. nejdeme sami. A děkujeme, že do naší samoty přišel Přítel, 

aby k nám promluvil spásné Boží slovo. 

A díky vám, že jste mu naslouchali. Jeho slovo je bez zvuku, 

pokud není slyšet. Když Mu děkujete, patří díky i vám. 

Nevyslyšené poselství svět nespasí, ať je Hlas, který promlouvá, 

jakkoli mocný, ať je poselství jakkoli láskyplné. díky vám, kteří 

jste slyšeli, neboť se stáváte poslem, který s sebou přináší Jeho 

Hlas, a nechť se ozývá kolem dokola. 

Přijměte dnes Boží díky, když mu vzdáváte díky. 
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Vždyť by vám chtěl vzdát díky, protože vaše dary přijímá s 

láskyplnou vděčností a vrací vám jich o tisíc a sto tisíc víc, než 

kolik jste mu jich dali. Požehná tvým darům tím, že se o ně s tebou 

podělí, a tak rostou v moci a síle, až naplní svět radostí a 

vděčností. 

Přijměte dnes dvakrát na patnáct minut jeho díky a obětujte 

mu své. A uvědomíte si, komu děkujete a komu děkuje On, když 

mu děkujete vy. Tato svatá půlhodina, kterou Mu věnujete, se vám 

vrátí v podobě let za každou vteřinu; síla zachránit svět o celé eony 

rychleji za vaše díky Jemu. 

Přijměte Jeho díky a pochopíte, jak láskyplně vás chová ve 

své mysli, jak hluboká a bezmezná je Jeho péče o vás, jak 

dokonalá je Jeho vděčnost vůči vám. Nezapomínejte na Něj 

každou hodinu myslet a děkujte Mu za vše, co jste dali Jeho 

Synovi, aby se mohl povznést nad svět a pamatovat na svého Otce 

a na své Já. 
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"Dovolte mi, abych si uvědomil, že jsem jedno s Bohem." 

Dnes budeme opět děkovat za naši identitu v Bohu. Náš domov je v 

bezpečí, ochrana je zaručena ve všem, co děláme, moc a síla je nám 

k dispozici ve všech našich podnicích. V ničem nemůžeme selhat. 

Vše, čeho se dotkneme, získává zářivé světlo, které žehná a které 

uzdravuje. V jednotě s Bohem a vesmírem jdeme svou cestou s 

radostí a s myšlenkou, že sám Bůh jde všude s námi. 

Jak svatá je naše mysl! A vše, co vidíme, odráží svatost v 

mysli, která je zajedno s Bohem i sama se sebou. Jak snadno mizí 

chyby a smrt nahrazuje věčný život. Naše zářivé stopy ukazují cestu 

k pravdě, neboť Bůh je naším společníkem, když kráčíme světem 

jen chvíli. a ti, kdo nás přijdou následovat, poznají cestu, protože 

světlo, které neseme, zůstává za námi, ale stále zůstává s námi, 

když kráčíme dál. 

To, co dostáváme, je náš věčný dar těm, kteří přijdou po nás, a 

těm, kteří šli před námi nebo s námi chvíli zůstali. A Bůh, který 

nás miluje stejnou láskou, jakou jsme byli stvořeni, se na nás 

usmívá a nabízí nám štěstí, které jsme darovali. Dnes nebudeme 

pochybovat o Jeho lásce k nám, ani zpochybňovat Jeho ochranu a 

péči. 

Mezi naši víru a vědomí Jeho přítomnosti se nemohou postavit 

žádné nesmyslné obavy.Dnes jsme s Ním zajedno v poznání a 

vzpomínce.Cítíme Ho ve svém srdci. Naše mysl obsahuje Jeho 

myšlenky, naše oči spatřují Jeho krásu ve všem, na co se díváme. 

Dnes vidíme jen milující a milované. 

Vidíme ho v podobě bolesti a bolest ustupuje pokoji. Vidíme 

ji v šílených, smutných a ztrápených, osamělých a ustrašených 

lidech, kteří se navracejí do klidu a míru, v němž byli stvořeni. A 

vidíme ji také u umírajících a mrtvých, kterým navrací život. To 

vše vidíme, protože jsme to nejprve viděli v sobě. 

Těm, kteří vědí, že jsou jedno s Bohem, nemůže být nikdy 

odepřen žádný zázrak. Žádná jejich myšlenka ale nemá moc 

uzdravit všechny formy utrpení u kohokoli v dobách minulých i 

budoucích stejně snadno jako u těch, kteří vedle nich kráčejí nyní. 

Jejich 



ČÁST I 

235 

 

 

 
 

Myšlenky jsou nadčasové a oddělené od vzdálenosti stejně jako od 

času. 

K tomuto vědomí se připojujeme, když říkáme, že jsme jedno 

s Bohem. Těmito slovy totiž také říkáme, že jsme spaseni a uzdraveni, 

že můžeme zachraňovat a uzdravovat. Přijali jsme a nyní bychom 

chtěli dávat, neboť bychom chtěli zachovat dary, které nám dal náš 

Otec. Dnes bychom zakusili, že jsme s ním zajedno, aby svět mohl 

sdílet naše poznání skutečnosti. V naší zkušenosti je svět 

osvobozen; když popíráme svou oddělenost od Otce, je uzdraven 

spolu s námi. 

Pokoj vám dnes. Zajistěte si svůj mír tím, že si budete 

uvědomovat, že jste jedno se svým Stvořitelem, stejně jako On je s 

vámi. Někdy dnes, kdykoli se vám to bude zdát nejlepší, věnujte půl 

hodiny myšlence, že jste jedno s Bohem. Toto je náš první pokus o 

delší časový úsek, pro který nedáváme žádná pravidla ani zvláštní 

slova, která by vedla vaše rozjímání. budeme důvěřovat Božímu 

hlasu, že dnes promluví, jak uzná za vhodné, a jsme si jisti, že 

nezklame. Zůstaňte s ním tuto půlhodinu. Zbytek udělá On. 

Váš prospěch nebude menší, pokud se domníváte, že se nic 

neděje. Možná nejste připraveni přijmout zisk dnes. Přesto někdy, 

někde, k vám přijde, ani vy ho nepoznáte, až vám s jistotou 

zasvitne v mysli. tato půlhodina bude zarámována do zlata, 

přičemž každá minuta bude jako diamant zasazena kolem zrcadla, 

které vám toto cvičení nabídne. A na něm uvidíte Kristovu tvář v 

odrazu té své. 

Možná dnes, možná zítra uvidíte svou vlastní proměnu ve 

sklenici, kterou vám tato svatá půlhodina nabídne, abyste se na 

sebe podívali. Až budeš připraven, najdeš ji tam, ve své mysli, a 

budeš čekat, až ji najdeš. pak si vzpomeneš na myšlenku, které jsi 

věnoval tuto půlhodinu, a vděčně si uvědomíš, že žádný čas nebyl 

nikdy stráven lépe. 

Možná dnes, možná zítra, se podíváš do této sklenice a pochopíš, 

že bezhříšné světlo, které vidíš, patří tobě; že krása, na kterou se 

díváš, je tvoje vlastní. Počítej s touto půlhodinou jako se svým 

darem Bohu, s jistotou, že Jeho návratem bude pocit lásky, který 

nedokážeš pochopit, radost příliš hluboká, než abys ji mohl 

pochopit, pohled příliš svatý, než aby ho mohly vidět oči těla, a 

přesto si můžeš být jistý, že jednou, možná dnes, možná zítra, 
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pochopíš a pochopíš a uvidíš. 

Přidejte další šperky do zlatého rámu, který drží zrcadlo. 
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vám dnes nabídl tím, že si každou hodinu opakoval: 

"Ať si vzpomenu, že jsem jedno s 

Bohem, jedno se všemi svými bratry a 

svým Já, ve věčné svatosti a pokoji." 
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"V tichosti dnes přijímám Boží slovo." 

Ať je tento den dnem ztišení a tichého naslouchání.Tvůj Otec si 

přeje, abys dnes naslouchal jeho slovu. Volá vás z hloubi vaší mysli, 

kde přebývá. Naslouchejte mu dnes. Žádný mír není možný, dokud 

Jeho Slovo neuslyší celý svět; dokud vaše mysl v tichém 

naslouchání nepřijme poselství, které musí svět slyšet, aby nastal 

tichý čas míru. 

Tento svět se změní díky vám. Žádný jiný prostředek ho 

nemůže zachránit, protože Boží plán je prostě takový: Boží Syn je 

svobodný, aby se zachránil sám, je mu dáno Boží slovo, aby bylo 

jeho průvodcem, navždy v jeho mysli a po jeho boku, aby ho jistě 

vedlo do domu jeho Otce podle jeho vlastní vůle, navždy svobodné 

jako Boží. Není veden silou, ale pouze láskou. Není souzen, ale 

pouze posvěcován. 

V tichu dnes uslyšíme Jeho hlas, bez vměšování našich 

malicherných myšlenek, bez našich osobních tužeb a bez 

jakéhokoli posuzování Jeho svatého Slova. Nebudeme dnes soudit 

sami sebe, protože to, co jsme, nelze soudit. Stojíme stranou všech 

soudů, které svět vynesl nad Božím Synem. Nezná ho, dnes 

nebudeme naslouchat světu, ale budeme v tichosti čekat na Boží 

slovo. 

Slyš, svatý Synu Boží, tvůj Otec mluví. Jeho hlas ti chce dát své 

svaté slovo, abys po světě šířil zvěst o spáse a svaté době 

míru.Dnes jsme se shromáždili u Božího trůnu, na tichém místě ve 

tvé mysli, kde On navždy přebývá ve svatosti, kterou stvořil a 

nikdy neopustí. 

Nečekal, až mu vrátíte svou mysl, aby vám dal své slovo. 

Neskrýval se před vámi, když jste se od Něho na chvíli vzdálili. 

On neholduje iluzím, které si o sobě děláte. Zná svého Syna a přeje 

si, aby zůstal jeho součástí bez ohledu na jeho sny; bez ohledu na jeho 

šílenství, že jeho vůle není jeho vlastní. 

Dnes k vám promlouvá. Jeho hlas čeká na vaše mlčení, 

protože Jeho slovo nelze slyšet, dokud se vaše mysl na chvíli 

neztiší a dokud neutichnou nesmyslné touhy. Čekejte na Jeho slovo v 

tichu.Tam 
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je v tobě mír, který ti dnes pomůže připravit tvou nejsvětější mysl 

na to, aby slyšela promlouvat hlas svého Stvořitele. 

Třikrát dnes, ve chvílích nejvhodnějších pro ztišení, si dejte 

deset minut odstupu od naslouchání světu a zvolte si raději jemné 

naslouchání Božímu slovu. On k vám promlouvá blíže než vaše 

srdce. Jeho hlas je blíž než vaše ruka. Jeho Láska je vším, čím jste vy 

i čím je On; stejná jako vy a vy stejní jako On. 

Je to váš hlas, kterému nasloucháte, když k vám mluví. Je to 

vaše slovo, které promlouvá. Je to Slovo svobody a míru, jednoty 

vůle a záměru, bez oddělování a rozdělování v jediné Mysli Otce a 

Syna. V klidu dnes naslouchejte svému Já a nechte si od Něho říci, 

že Bůh nikdy neopustil svého Syna a vy jste nikdy neopustili své 

Já. 

Jen buďte potichu. Nebudete potřebovat žádné jiné pravidlo, 

než toto, aby vás dnešní cvičení povzneslo nad myšlení světa a 

osvobodilo váš zrak od očí těla. Jen se ztiš a naslouchej. Uslyšíte 

Slovo, v němž se Vůle Boha Syna spojuje s Vůlí Jeho Otce, je s Ní 

zajedno, mezi zcela nedělitelné a pravdivé se nevměšují žádné 

iluze. 

S každou hodinou, která dnes uplyne, se na chvíli ztiš a 

připomeň si, že máš pro tento den zvláštní cíl: - v tichosti přijímat 

Boží slovo. 
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"Vše, co dávám, dávám sám sobě." 

Dnešní myšlenka, zcela cizí egu a myšlení světa, je klíčová pro 

myšlenkový obrat, který tento kurz přinese. Kdybyste tomuto 

tvrzení věřili, nebyl by problém s úplným odpuštěním, jistotou cíle a 

jistým směřováním, pochopili byste prostředek, jímž k vám přichází 

spása, a neváhali byste jej nyní použít. 

Zvažme, čemu místo této myšlenky věříte. Zdá se vám, že 

ostatní lidé jsou mimo vás a mohou se chovat způsobem, který 

nemá žádný vliv na vaše myšlenky, ani jejich na vaše. Proto na ně 

vaše postoje nemají žádný vliv a jejich volání o pomoc nijak 

nesouvisí s vašimi vlastními. dále si myslíte, že mohou hřešit, aniž 

by to ovlivnilo vaše vnímání sebe sama, zatímco vy můžete jejich 

hřích odsuzovat, a přesto zůstat mimo odsouzení a v klidu. 

Když někomu "odpustíte" hřích, nemáte z toho žádný přímý 

prospěch.Dáváte milodar tomu, kdo toho není hoden, jen proto, 

abyste poukázali na to, že jste lepší, na vyšší úrovni než ten, komu 

odpouštíte. Nezasloužil si vaši dobročinnou toleranci, kterou 

udělujete tomu, kdo toho daru není hoden, protože jeho hříchy ho 

snížily pod skutečnou rovnost s vámi. Nemá nárok na vaše 

odpuštění. Je to dar pro něj, ale sotva pro tebe. 

Tak je odpuštění v podstatě nezdravé; je to dobročinný 

rozmar, laskavý, ale nezasloužený; dar, který je jednou udělen, 

jindy odepřen. Nezasloužené, odepření není spravedlivé, ani není 

spravedlivé, abyste trpěli, když je odepřeno. Hřích, který 

odpouštíš, není tvůj vlastní. Spáchal ho někdo jiný než ty. A 

jestliže jsi k němu pak milostivý tím, že mu dáváš to, co si 

nezaslouží, není tvůj dar o nic víc tvůj, než byl jeho hřích. 

Je-li to pravda, pak odpuštění nemá žádný důvod, na němž by 

mohlo být spolehlivě a jistě založeno. Je to výstřednost, v níž se 

někdy rozhodnete shovívavě udělit nezaslouženou milost. Přesto 

zůstává tvým právem, aby hříšník neunikl oprávněné odplatě za 

svůj hřích. myslíš si, že by Pán nebes dopustil, aby spása světa 
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na tom záviset? Nebyla by jeho péče o tebe opravdu malá, kdyby 

tvá spása závisela na rozmaru? 

Nerozumíte odpuštění. Jak ho chápete vy, je to jen kontrola 

otevřeného útoku, aniž by vyžadovalo nápravu ve vaší mysli. 

Nemůže vám dát mír, jak jej vnímáte. Není prostředkem k vašemu 

osvobození od toho, co vidíte v někom jiném než ve vás. Nemá 

moc obnovit vaši jednotu s ním ve vašem vědomí. Není tím, čím ji 

pro vás Bůh zamýšlel. 

Když mu nedáte dar, který od vás žádá, nemůžete poznat jeho 

dary a myslíte si, že vám je nedal. Ale žádal by tě o dar, kdyby 

nebyl určen tobě? Mohl by se spokojit s prázdnými gesty a hodnotit 

takové malicherné dary jako hodné Jeho Syna? Spása je lepší dar než 

tento a pravé odpuštění jako prostředek, jímž se jí dosahuje, musí 

uzdravit mysl, která dává, neboť dávání je přijímání. Co zůstává 

jako nepřijaté, nebylo dáno, ale co bylo dáno, muselo být přijato. 

Dnes se pokusíme pochopit pravdu, že dárce a příjemce jsou 

totéž.Budete potřebovat pomoc, abyste to pochopili, protože je to 

tak cizí myšlenkám, na které jste zvyklí. Ale pomoc, kterou 

potřebujete, je tu. Dejte mu dnes svou víru a požádejte ho, aby se 

dnes podílel na vašem cvičení v pravdě. A pokud jen nepatrně 

zahlédnete uvolnění, které se skrývá v myšlence, kterou pro dnešek 

praktikujeme, je to pro svět den slávy. 

Věnujte dnes dvakrát patnáct minut pokusu o pochopení 

dnešní myšlenky. Je to myšlenka, díky níž odpuštění zaujme 

náležité místo ve vašich prioritách. Je to myšlenka, která vaši mysl 

zbaví všech zábran, co odpuštění znamená, a umožní vám 

uvědomit si jeho hodnotu pro vás. 

V tichosti zavřete oči před světem, který nerozumí odpuštění, 

a hledejte útočiště na tichém místě, kde se mění myšlenky a 

odkládají falešná přesvědčení. Zopakujte si dnešní myšlenku a 

požádejte o pomoc při pochopení jejího skutečného významu. 

Buďte ochotni nechat se poučit. Buďte rádi, že k vám promlouvá 

Hlas pravdy a uzdravení, a budete rozumět slovům, která říká, a 

poznáte, že k vám mluví vaše slova. 

Co nejčastěji si připomínejte, že dnes máte nějaký cíl; cíl, který 

činí tento den pro vás a všechny vaše bratry mimořádně cenným. 
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Nedovolte své mysli, aby na tento cíl na dlouho zapomněla, ale 

řekněte si: 

"Vše, co dávám, dávám sám sobě. 

Pomoc, kterou potřebuji, abych se 

naučil, že je to pravda, je nyní se 

mnou.A já mu budu důvěřovat." 

Pak věnujte chvíli ticha a otevřete svou mysl Jeho nápravě a Jeho 

lásce. A tomu, co od Něho uslyšíte, budete věřit, neboť to, co On 

dává, budete přijímat. 
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"Není jiné lásky než Boží." 

Možná si myslíte, že jsou možné různé druhy lásky. Možná si 

myslíte, že existuje druh lásky pro toho a druh pro onoho, že jeden 

způsob lásky je ten a jiný ten, že jiný způsob lásky je ještě jiný. 

Láska je jedna. Nemá žádné oddělené části ani stupně; žádné 

druhy ani úrovně, žádné rozdíly ani odlišnosti. Je jako ona sama, 

neměnná po celou dobu. Nikdy se nemění s člověkem ani s 

okolnostmi. Je to srdce Boha a také jeho Syna. 

Význam lásky je nejasný každému, kdo si myslí, že láska se 

může změnit. Nechápe, že změnit lásku musí být nemožné. A tak 

si myslí, že někdy může milovat a jindy nenávidět. Myslí si také, 

že láska může být někomu darována, a přesto zůstat sama sebou, i 

když je druhým odpírána. věřit těmto věcem o lásce znamená 

nerozumět jí. Kdyby mohla činit takové rozdíly, musela by soudit 

mezi spravedlivým a hříšníkem a vnímat Božího Syna v 

oddělených částech. 

Láska nemůže soudit. Jelikož je sama jedno, pohlíží na 

všechny jako na jedno. Její smysl spočívá v jednotě. A musí unikat 

mysli, která o ní uvažuje jako o částečné nebo neúplné. není jiné 

lásky než Boží a všechna láska je Jeho. Neexistuje žádný princip, 

který by vládl tam, kde není láska. Láska je zákon bez protikladu. 

Její celistvost je silou, která drží všechno jako jedno, spojnicí mezi 

Otcem a Synem, která je oba navždy drží jako totéž. 

Žádný kurz, jehož cílem je naučit vás, co skutečně jste, 

nemůže nezdůraznit, že není rozdíl mezi tím, co jste, a tím, co je 

láska. Význam lásky je váš vlastní a sdílí ho sám Bůh. Neboť to, co 

jste vy, je to, co je On. neexistuje žádná jiná láska než Jeho a to, co 

je On, je vše, co existuje. na Něj není kladeno žádné omezení, a 

tak jste neomezení i vy. 

Žádné zákony, kterými se svět řídí, vám nepomohou pochopit 

smysl lásky. To, čemu svět věří, bylo vytvořeno proto, aby zakrylo 

smysl lásky a udrželo ji v temnotě a tajemství. neexistuje jediná 

zásada, kterou svět dodržuje, ale která by porušovala pravdu o 

tom, co je láska a co jste i vy. Nehledejte ve světě své Já. Láska se 

nenachází v temnotě 
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a ve smrti, ale očím, které vidí, a uším, které slyší jeho hlas, je to 

naprosto zřejmé. 

Dnes se cvičíme v tom, abychom osvobodili svou mysl od 

všech zákonů, o kterých si myslíte, že je musíte dodržovat, od 

všech omezení, pod kterými žijete, a od všech změn, o kterých si 

myslíte, že jsou součástí lidského osudu. Dnes uděláme největší 

jednotlivý krok, který tento kurz požaduje při vašem postupu k 

vytčenému cíli. Dosáhnete-li dnes jen nejslabšího záblesku toho, 

co znamená láska, pokročili jste v nezměrné vzdálenosti a v čase 

nad rámec počítání let k vašemu osvobození. 

Buďme tedy rádi, že dnes můžeme společně věnovat nějaký 

čas Bohu, a pochopme, že není lepšího využití času než toto. Dnes 

dvakrát na patnáct minut utečte od každého zákona, v nějž nyní 

věříte. Otevřete svou mysl a odpočiňte si. ze světa, který se zdá být 

vaším vězněm, může uniknout každý, komu není drahý. Stáhněte 

veškerou hodnotu, kterou jste přikládali jeho skrovným nabídkám 

a nesmyslným darům, a dovolte, aby je všechny nahradil Boží Dar. 

Volejte ke svému Otci a buďte si jisti, že vám odpoví svým 

hlasem. On sám to slíbil.A On sám vloží jiskru pravdy do vaší mysli 

všude tam, kde se vzdáte falešného přesvědčení, temné iluze o své 

vlastní realitě a o tom, co znamená láska. On dnes prozáří vaše 

plané myšlenky a pomůže vám pochopit pravdu lásky. V láskyplné 

jemnosti s vámi bude přebývat, když dovolíte Jeho Hlasu, aby vaši 

čistou a otevřenou mysl učil významu lásky. a On tuto lekci 

požehná Svou Láskou. 

Dnes se legie budoucích let čekání na spásu ztrácí před 

nadčasovostí toho, co se učíš. Děkujme dnes za to, že jsme ušetřeni 

budoucnosti podobné minulosti. dnes necháváme minulost za 

sebou, aby se na ni už nikdy nevzpomínalo. A pozvedáme oči k 

jiné přítomnosti, kde budoucnost září jinak než minulost v každém 

atributu. 

Svět v dětství je čerstvě narozený. A my budeme sledovat, jak 

roste v síle a zdraví, aby vylil své požehnání na všechny, kdo se 

přicházejí naučit odvrhnout svět, o němž si mysleli, že byl stvořen 

v nenávisti, aby byl nepřítelem lásky. Nyní jsou všichni 

osvobozeni spolu s námi. Nyní jsou všichni našimi bratry v Boží 

lásce. 

Budeme na ně vzpomínat po celý den, protože pokud chceme 
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poznat své Já, nemůžeme nechat část sebe mimo svou lásku. 
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třikrát za hodinu myslete na toho, kdo se vydává na cestu s vámi a 

kdo se přišel naučit to, co se musíte naučit vy. A jakmile si na něj 

vzpomenete, předejte mu tento vzkaz od svého Já: 

"Žehnám ti, bratře, Boží láskou, o kterou bych se 

s tebou rád podělil. Chtěl bych se totiž naučit 

radostné lekci, že není lásky. 

Ale Boží a tvůj a můj a všech." 
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le  s o n1 2 8 

"Svět, který vidím, nemá nic, co bych chtěl." 

Svět, který vidíte, vám nemá co nabídnout; nic, co byste mohli 

jakkoli využít, ani nic, co by vám přinášelo radost. Uvěřte této 

myšlence a jste zachráněni před léty utrpení, před nesčetnými 

zklamáními a před nadějemi, které se mění v hořký popel zoufalství. 

Tuto myšlenku musí přijmout za pravdivou jen ten, kdo chce opustit 

tento svět a povznést se nad jeho malicherný rozsah a malé cesty. 

Každá věc, které si zde vážíte, je jen řetězem, který vás poutá 

ke světu, a neslouží k ničemu jinému než k tomuto účelu. Všechno 

totiž musí sloužit účelu, který jsi tomu dal, dokud v tom nespatříš 

jiný účel. jediný účel hodný tvé mysli, který tento svět obsahuje, 

je, abys ho prošel, aniž bys otálel s vnímáním nějaké naděje tam, 

kde žádná není. Nenechte se již oklamat. Svět, který vidíte, nemá 

nic, co byste chtěli. 

Utečte dnes z okovů, které jste nasadili své mysli, když jste 

zde vnímali spásu. Neboť to, čeho si ceníte, se stává vaší součástí, 

jak vnímáte sami sebe. vše, o co se snažíte, aby vaše hodnota byla 

ve vašich očích větší, vás dále omezuje, skrývá před vámi vaši 

hodnotu a přidává další závoru přes dveře, které vedou k pravému 

uvědomění si vašeho Já. 

Nedovolte, aby nic, co se týká myšlenek na tělo, zdržovalo 

váš pokrok ke spáse, ani nedovolte pokušení věřit, že svět má 

něco, co chcete, aby vás zdržovalo. Nic tu není proto, abyste si ho 

vážili. Nic zde nestojí za jediný okamžik zdržení a bolesti; za 

jediný okamžik nejistoty a pochybností. Bezcenné nenabízí nic. 

Jistotu hodnoty nelze nalézt v bezcennosti. 

Dnes se cvičíme v tom, abychom opustili všechny myšlenky na 

hodnoty, které jsme dali světu. Opouštíme ho od účelů, které jsme 

mu dali, od jeho aspektů, fází a snů. Držíme ho v mysli bez účelu a 

uvolňujeme ho od všeho, co bychom si přáli, aby byl. tak zvedáme 

řetězy, které zatarasují dveře ke svobodě od světa, a překračujeme 

všechny malé hodnoty a zmenšené cíle. 

Zklidněte se a buďte chvíli v klidu a uvidíte, jak daleko se 

povznesete nad svět, když svou mysl zbavíte pout a necháte ji 

hledat úroveň, kde je doma. Bude vděčná za svobodu a 
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zatímco. Ví, kam patří. Ale uvolněte mu křídla a ono poletí s 

jistotou a radostí za svým svatým cílem. Nechte ji spočinout u 

jejího Stvořitele, aby se jí tam vrátil zdravý rozum, svoboda a 

láska. 

Dnes mu třikrát dopřejte deset minut odpočinku. A až se vám 

poté otevřou oči, nebudete si ničeho, co uvidíte, vážit tolik, jako 

když jste se na to dívali předtím. celý váš pohled na svět se jen o 

kousek změní pokaždé, když necháte svou mysl uniknout z jejích 

okovů. svět není tam, kam patří. A vy patříte tam, kam by patřil a 

kam si jde odpočinout, když ho ze světa propustíte. váš průvodce 

je jistý. Otevřete mu svou mysl. Buďte v klidu a odpočívejte. 

Chraňte svou mysl i během dne. A když si myslíte, že v nějakém 

aspektu nebo obrazu světa vidíte nějakou hodnotu, odmítněte tento 

řetěz na svou mysl položit a s klidnou jistotou si řekněte: 

"To mě nebude svádět k tomu, abych se 

zdržoval. Svět, který vidím, nemá nic, co 

bych chtěl." 
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le  s o v á n í 1 2 9 
 

"Za tímto světem je svět, který chci." 

To je myšlenka, která vyplývá z té, kterou jsme včera praktikovali. 

Nemůžete zůstat u myšlenky, že svět nemá cenu, protože pokud 

neuvidíte, že existuje ještě něco, v co můžete doufat, budete jen v 

depresi. Náš důraz nespočívá v tom, abychom se světa vzdali, ale 

abychom ho vyměnili za to, co je mnohem uspokojivější, naplněné 

radostí a schopné vám nabídnout mír. myslíte si, že vám to tento 

svět může nabídnout? 

Možná by stálo za to se ještě jednou zamyslet nad hodnotou 

tohoto světa. Možná uznáte, že není žádná ztráta, když se vzdáte 

všech myšlenek na hodnotu tohoto světa. Svět, který vidíte, je 

vskutku nemilosrdný, nestálý, krutý, nezajímá se o vás, rychle se 

mstí a nelítostně nenávidí. Dává, jen aby zrušil, a bere ti vše, čeho sis 

na chvíli vážil. Žádnou trvalou lásku nenajdeš, protože žádná tu 

není, to je svět času, kde všechno končí. 

Je prohrou najít místo toho svět, kde prohra není možná, kde 

láska trvá věčně, nenávist nemůže existovat a pomsta nemá smysl? 

Je ztrátou najít všechny věci, které opravdu chcete, a vědět, že 

nemají konec a zůstanou přesně takové, jaké je chcete mít po celou 

dobu? 

Ale i ty budou nakonec vyměněny za to, o čem nemůžeme 

mluvit, protože odtud se dostáváš tam, kde slova zcela selhávají, 

do ticha, kde je řeč nevyslovená, a přesto jistě srozumitelná. 

Komunikace, jednoznačná a jasná jako den, zůstává neomezená po 

celou věčnost. a Bůh sám mluví ke svému Synovi tak, jak k němu 

mluví jeho Syn. Jejich řeč nemá slova, neboť to, co říkají, nelze 

symbolizovat. Jejich poznání je přímé a zcela sdílené a zcela 

jednotné. 

Jak daleko jste od toho vy, kteří zůstáváte připoutáni k tomuto 

světu. A jak blízko jste si, když ho vyměníte za svět, po kterém 

toužíte. Nyní je poslední krok jistý; nyní stojíte jen okamžik od 

bezčasí. Zde můžeš jen hledět vpřed, nikdy zpět, abys znovu 

spatřil svět, který nechceš. Zde je svět, který přichází na jeho 

místo, když odpoutáš svou mysl od maličkostí, které ti svět 

předkládá, aby tě v něm věznil. nevaž si jich, a ony tě budou 
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zmizet. Važte si jich a budou se vám zdát skutečné. 

Taková je volba.Jakou ztrátu pro vás může znamenat 

rozhodnutí nevážit si nicoty? Tento svět neskrývá nic, co bys 

skutečně chtěl, ale to, co si místo toho vybereš, skutečně chceš! Ať 

je vám to dáno dnes. Čeká to, ale jen na vaši volbu, aby to zaujalo 

místo všech věcí, které hledáte, ale nechcete. 

Cvičte svou ochotu provést tuto změnu deset minut ráno a 

večer a ještě jednou mezi tím. Začněte tímto: 

"Za tímto světem je svět, který chci. 

Vybírám si ten svět místo tohoto, protože 

tady není nic, co bych opravdu chtěl." 

Pak zavři oči nad světem, který vidíš, a v tiché tmě sleduj, jak se 

světla, která nejsou z tohoto světa, rozsvěcují jedno po druhém, 

dokud tam, kde jedno začíná, druhé nekončí, a ztrácejí veškerý 

význam, jak splývají v jedno. 

Dnes se k tobě sklánějí světla nebes, aby ti svítila na víčka, až 

budeš odpočívat mimo svět temnoty. Zde je světlo, které tvé oči 

nemohou spatřit. A přesto ho tvá mysl vidí jasně a může mu 

porozumět. Dnes je ti dán den milosti a my ti za něj děkujeme. V 

tento den si uvědomujeme, že to, čeho ses bál, že ztratíš, byla jen 

ztráta. 

Nyní chápeme, že to není žádná ztráta, protože jsme konečně 

viděli její opak, a jsme vděční, že jsme se rozhodli. Vzpomeňte si 

na své rozhodnutí každou hodinu a věnujte chvíli potvrzení své 

volby tím, že odložíte všechny myšlenky, které máte, a budete se 

krátce zabývat pouze tímto: 

"Svět, který vidím, nemá nic, co bych 

chtěl. Za tímto světem je svět, který chci." 
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"Není možné vidět dva světy." 

Vnímání je konzistentní. To, co vidíte, odráží vaše myšlení. A vaše 

myšlení odráží vaši volbu toho, co chcete vidět.Určující jsou vaše 

hodnoty, protože to, čeho si ceníte, musíte chtít vidět a věřit, že to, 

co vidíte, skutečně existuje. Nikdo nemůže vidět svět, kterému jeho 

mysl nepřisoudila hodnotu. a nikdo se nemůže nedívat na to, o čem 

věří, že chce. 

Kdo však dokáže nenávidět a milovat zároveň? Kdo může 

toužit po něčem, co nechce mít ve skutečnosti? A kdo se může 

rozhodnout vidět svět, z něhož má strach? Strach musí oslepit, 

neboť to je jeho zbraň: to, co se bojíš vidět, nevidíš. Láska a 

vnímání tak jdou ruku v ruce, ale strach zatemňuje to, co je, do 

tmy. 

Co tedy může strach promítnout do světa? Co lze v temnotě 

vidět skutečného? Pravda je zastíněna strachem a to, co zůstává, je 

jen představa. Co však může být skutečné ve slepých představách, 

které vyvolává panika? Co bys chtěl, aby se ti to ukázalo? Co 

byste si přáli, aby v takovém snu zůstalo? 

Strach vytvořil vše, co si myslíte, že vidíte. Všechna 

oddělenost, všechny rozdíly a množství odlišností, o kterých se 

domníváte, že tvoří svět. Nejsou tam. Vymyslel si je nepřítel lásky. 

láska však nemůže mít žádného nepřítele, a tak nemají žádnou 

příčinu, žádné bytí a žádné následky. Mohou být oceněny, ale 

zůstávají neskutečné. Lze je hledat, ale nelze je nalézt. 

Dnes je nebudeme hledat a nebudeme plýtvat tímto dnem na 

hledání toho, co nelze nalézt. Není možné vidět dva světy, které se 

nijak nepřekrývají. Hledejte jeden, druhý zmizí. Jeden však 

zůstává. Jsou rozsahem volby, za který vaše rozhodnutí nemůže jít. 

skutečné a neskutečné je vše, mezi čím lze volit, a nic víc než to. 

Dnes se nebudeme pokoušet o kompromis tam, kde není 

možný. Svět, který vidíte, je důkazem toho, že jste se již rozhodli 

pro stejně všeobjímající volbu jako pro její opak. To, co bychom 

se dnes naučili, je víc než jen poučení, že nelze vidět dva světy. 

Učí nás také, že ten, který vidíte, je zcela konzistentní s pohledem, 

z něhož se 
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vidíte. Všechno je to jeden celek, protože to vychází z jedné emoce 

a odráží se to ve všem, co vidíte. 

Dnes šestkrát rádi věnujeme pět minut myšlence, která ukončí 

všechny kompromisy a pochybnosti, a jako jeden celek je všechny 

překročíme.Nebudeme dělat tisíce nesmyslných rozdílů a 

nebudeme se snažit přinést s sebou ani kousek neskutečnosti, když 

svou mysl zasvětíme hledání pouze toho, co je skutečné. 

Své hledání jiného světa začni tím, že požádáš o sílu, která tě 

přesahuje, a uvědom si, co hledáš.Nechceš iluze.A k těmto pěti 

minutám přijdeš, když vyprázdníš ruce od všech drobných pokladů 

tohoto světa.Čekáš, že ti Bůh pomůže, jak říkáš: 

"Není možné vidět dva světy. 

Dovol mi přijmout sílu, kterou mi Bůh 

nabízí, a nevidět v tomto světě žádnou 

hodnotu, abych našel svou svobodu a 

osvobození." 

Bůh tam bude. Vždyť jste vzývali velkou neochvějnou Sílu, 

která s vámi tento obrovský krok udělá s vděčností. Nezklame vás 

ani Jeho dík vyjádřený hmatatelným vnímáním a pravdou. Nebudete 

pochybovat o tom, na co budete hledět. Neboť ačkoli je to vnímání, 

není to druh vidění, které kdy předtím viděly jen vaše oči. A poznáte 

Boží sílu, která vás podepřela, když jste učinili toto rozhodnutí. 

Kdykoli se dnes objeví pokušení, snadno ho zažehnejte 

pouhým připomenutím hranic své volby. Neskutečné nebo 

skutečné, falešné nebo pravdivé je to, co vidíte, a pouze to, co 

vidíte. Vnímání je v souladu s vaší volbou a peklo nebo nebe k 

vám přicházejí jako jedno. 

Přijměte jen malou část pekla jako skutečnou a proklejete své 

oči a svůj zrak a to, co spatříte, bude vskutku peklo. Přesto vám 

stále zůstává v dosahu volby uvolnění nebe, které nahradí vše, co 

by vám peklo ukázalo. Vše, co musíte říci kterékoli části pekla, ať 

už má jakoukoli podobu, je prostě toto: 

"Není možné vidět dva světy. 

Hledám svobodu a osvobození, 

A to není součástí toho, co chci." 
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"Nikdo nemůže selhat, kdo žádá, aby dosáhl pravdy." 

Neúspěch se týká vás, zatímco se snažíte dosáhnout cílů, kterých 

nelze dosáhnout. Hledáte trvalost v pomíjivém, lásku tam, kde 

není, bezpečí uprostřed nebezpečí, nesmrtelnost v temnotě snu o 

smrti. Kdo by mohl uspět tam, kde je rozpor prostředím jeho 

hledání a místem, kam přichází, aby našel stabilitu? 

Cíle, které nemají smysl, nejsou dosaženy. Není způsob, jak 

jich dosáhnout, protože prostředky, jimiž o ně usilujete, jsou 

nesmyslné už samy o sobě.Kdo může používat takové nesmyslné 

prostředky a doufat, že jejich prostřednictvím něčeho dosáhne? 

Kam mohou vést? A čeho by mohly dosáhnout, co by skýtalo 

nějakou naději na skutečnost? 

Snaha o imaginární vede ke smrti, protože je to hledání 

nicoty, a když hledáte život, žádáte si smrt. Hledáte bezpečí a 

jistotu, zatímco ve svém srdci se modlíte za nebezpečí a ochranu 

pro malý sen, který jste si vytvořili. 

Přesto je zde hledání nevyhnutelné. Kvůli tomu jste přišli a 

jistě uděláte to, kvůli čemu jste přišli. Svět vám však nemůže 

diktovat cíl, za kterým hledáte, pokud mu k tomu nedáte moc. V 

opačném případě si stále můžete svobodně zvolit cíl, který leží 

mimo svět a každou světskou myšlenku a který k vám přichází z 

myšlenky, jíž jste se vzdali, ale na niž jste si vzpomněli, která je 

stará, a přesto nová; je ozvěnou zapomenutého dědictví, ale 

obsahuje vše, co skutečně chcete. 

Buďte rádi, že musíte hledat. Buďte rádi, že se dozvíte, že 

hledáte nebe a musíte najít cíl, který skutečně chcete. Nikdo 

nemůže nechtít tento cíl a nakonec ho dosáhnout. Boží Syn 

nemůže hledat marně, i kdyby se snažil násilím zdržovat, klamat 

sám sebe a myslet si, že hledá peklo. Když se mýlí, najde nápravu, 

když bloudí, je přiveden zpět ke svému určenému úkolu. 

Nikdo nezůstane v pekle, protože nikdo nemůže opustit svého 

Stvořitele ani ovlivnit Jeho dokonalou, nadčasovou a neměnnou 

Lásku.Najdeš nebe. Vše, co hledáte, kromě tohoto, odpadne, ale ne 

proto, že by vám to bylo odňato. Odejde to proto, že to nechcete. 

dosáhnete cíle, který skutečně chcete, tak jistě, jak vás Bůh stvořil v 
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Proč čekat na nebe? Čas je velkou iluzí, že je to minulost nebo 

budoucnost.Ale to není možné, pokud je to tam, kde si Bůh přeje, 

aby byl jeho Syn. Jak by mohla být Boží vůle v minulosti nebo se 

teprve stát? To, co chce, je nyní, bez minulosti a zcela bez 

budoucnosti. Je to od času vzdálené jako malá svíčka od vzdálené 

hvězdy nebo to, co jste si vybrali, od toho, co skutečně chcete. 

Nebe zůstává tvou jedinou alternativou k tomuto podivnému 

světu, který jsi stvořil, a ke všem jeho cestám, k jeho proměnlivým 

vzorcům a nejistým cílům, k jeho bolestným radostem i tragickým 

radostem. Bůh nestvořil žádné rozpory. Co popírá svou vlastní 

existenci a útočí na sebe, není od Něho. Nestvořil dvě mysli, 

přičemž nebe je radostným důsledkem jedné a země žalostným 

důsledkem druhé, která je ve všech ohledech opakem nebe. 

Bůh netrpí konflikty. Ani jeho stvoření není rozděleno na dvě 

části. Jak je možné, že by jeho Syn mohl být v pekle, když ho sám 

Bůh ustanovil v nebi? Mohl by ztratit to, co mu Věčná vůle dala za 

domov navždy? Nesnažme se déle vnucovat cizí vůli Jeho 

jedinému záměru. Je zde, protože si to přeje, a to, co si přeje, je 

nyní přítomno mimo dosah času. 

Dnes nebudeme místo pravdy volit paradox. Jak by si mohl 

Boží Syn udělat čas, aby odňal Boží vůli? Tím popírá sám sebe a 

popírá to, co nemá protiklad. Domnívá se, že stvořil peklo 

odporující nebi, a věří, že přebývá v tom, co neexistuje, zatímco 

nebe je místo, které nemůže najít. Zanechte dnes takových pošetilých 

myšlenek a obraťte svou mysl raději k pravdivým představám. 

Nikdo nemůže selhat, kdo žádá, aby dosáhl pravdy, a my dnes 

žádáme, abychom dosáhli pravdy.Tomuto cíli dnes třikrát věnujeme 

deset minut a budeme žádat, abychom viděli, jak povstává 

skutečný svět, aby nahradil pošetilé představy, které nám byly 

drahé, pravdivými myšlenkami, které vznikají místo myšlenek, jež 

nemají žádný význam, žádný účinek a v pravdě nemají ani zdroj, 

ani podstatu. 

To si uvědomujeme, když začínáme naše cvičební období. 

Začněte tímto: 

"Chci vidět jiný svět a přemýšlet o tom. 

Jiný druh myšlenky než ty, které jsem vytvořil. 

Svět, který hledám, jsem nevytvořil sám, 
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Několik minut pozorujte svou mysl a sledujte nesmyslný svět, který 

považujete za skutečný, i když máte zavřené oči. Prohlédněte si 

také myšlenky, které jsou s takovým světem slučitelné a které 

považujete za pravdivé. Pak je nechte odejít a ponořte se pod ně na 

posvátné místo, kam nemohou vstoupit. ve vaší mysli jsou pod 

nimi dveře, které jste nemohli zcela zamknout, abyste skryli to, co 

se nachází za nimi. 

Hledejte tyto dveře a najděte je. Ale než se je pokusíte otevřít, 

připomeňte si, že nikdo nemůže selhat, kdo žádá o dosažení 

pravdy, a právě tuto žádost dnes vyslovujete. Nic jiného než toto 

nemá nyní význam; žádný jiný cíl si nyní neceníš ani nehledáš; nic 

před těmito dveřmi skutečně nechceš a hledáš jen to, co leží za 

nimi. 

Natáhni ruku a uvidíš, jak snadno se dveře otevřou, když je 

chceš překročit.Andělé ti osvětlují cestu, takže veškerá temnota 

mizí a ty stojíš v tak jasném a čistém světle, že můžeš pochopit 

vše, co vidíš. Snad jen nepatrný okamžik překvapení tě přiměje 

zastavit se, než si uvědomíš, že svět, který před sebou ve světle 

vidíš, odráží pravdu, kterou jsi znal a na kterou jsi při svém 

bloudění ve snech tak docela nezapomněl. 

Dnes nemůžete selhat. Prochází s vámi Duch, kterého vám 

seslala nebesa, abyste jednoho dne mohli přistoupit k těmto dveřím 

a s jeho pomocí jimi bez námahy proklouznout ke světlu. Dnes ten 

den nastal. Dnes Bůh plní svůj dávný slib, který dal svému 

svatému Synovi, stejně jako si Jeho Syn pamatuje ten, který dal 

jemu. dnes je den radosti, neboť přicházíme k určenému času a 

místu, kde naleznete cíl všeho svého hledání zde i všeho hledání na 

světě, které společně končí, když projdete za dveře. 

Často si připomínejte, že dnešní den by měl být časem 

zvláštní radosti, a zdržte se chmurných myšlenek a nesmyslných 

nářků. Dnešní den je samotným nebem určen jako čas milosti pro 

vás i pro celý svět. Pokud na tuto radostnou skutečnost 

zapomenete, připomeňte si ji tímto: 

"Dnes hledám a nacházím vše, co chci. 

Můj jediný cíl mi to nabízí. 

Nikdo nemůže selhat, kdo žádá, aby dosáhl pravdy." 
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"Ztrácím svět ze všeho, co jsem si myslel, že je." 

Co jiného drží svět v řetězech než vaše přesvědčení? A co může 

zachránit svět kromě vašeho Já? Víra je vskutku mocná. 

Myšlenky, kterých se držíte, jsou mocné a iluze mají stejně silné 

účinky jako pravda. blázen si myslí, že svět, který vidí, je skutečný, 

a nepochybuje o tom. Nedá se zviklat ani zpochybňováním účinků 

svých myšlenek. Teprve když je zpochybněn jejich zdroj, přichází 

k němu konečně naděje na svobodu. 

Spása je však snadno dosažitelná, neboť každý může 

svobodně změnit své smýšlení a s ním se mění i všechny jeho 

myšlenky. Nyní se změnil zdroj myšlenek, neboť změnit svou 

mysl znamená, že jste změnili zdroj všech myšlenek, které si 

myslíte, kdy jste si mysleli nebo ještě myslet budete. 

Osvobozuješ minulost od toho, co sis myslel předtím.Osvobozuješ 

budoucnost od všech dávných myšlenek na hledání toho, co nechceš 

najít.Jediným časem zůstává přítomnost. Zde, v přítomnosti, je svět 

osvobozen. Neboť když necháte minulost odplynout a osvobodíte 

budoucnost od svých dávných obav, naleznete únik a darujete ho 

světu. 

Zotročili jste svět všemi svými obavami, pochybnostmi a 

trápením, bolestí a slzami, a všechny vaše smutky na něj tlačí a 

drží ho v zajetí vaší víry. Všude ho zasahuje smrt, protože ve své 

mysli chováte hořkou myšlenku na smrt. Svět sám o sobě není 

ničím. Vaše mysl mu musí dát smysl. A to, co na něm spatřujete, 

jsou vaše přání, hraná tak, abyste se na ně mohli dívat a považovat 

je za skutečná. 

Možná si myslíš, že jsi svět nestvořil, ale přišel jsi nechtěně k 

tomu, co už bylo stvořeno, a sotva jsi čekal, až tomu tvé myšlenky 

dají smysl.Ve skutečnosti jsi však našel přesně to, co jsi hledal, 

když jsi přišel. Neexistuje jiný svět než ten, který si přeješ, a v tom 

spočívá tvé konečné osvobození. Změň jen svou mysl na to, co 

chceš vidět, a celý svět se musí změnit podle toho. 

Myšlenky neopouštějí svůj zdroj.Toto ústřední téma je v textu 

často zmiňováno a je třeba si ho uvědomit, chcete-li porozumět 

dnešní lekci. Není to pýcha, která vám říká, že jste stvořili svět, který 
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který tvrdí, že jste přišli do světa zcela odděleného od vás, 

nepropustného pro to, co si myslíte, a zcela odlišného od toho, co 

si náhodou myslíte, že je. 

Žádný svět neexistuje! To je hlavní myšlenka, kterou se kurz 

snaží naučit. Ne každý je připraven ji přijmout a každý musí jít tak 

daleko, jak se jen může nechat vést po cestě k pravdě. Vrátí se a 

půjde ještě dál, nebo možná na chvíli ustoupí a pak se zase vrátí. 

Uzdravení je však darem pro ty, kdo jsou připraveni učit se, 

že svět neexistuje, a mohou tuto lekci přijmout hned.Jejich 

připravenost jim přinese lekci v nějaké formě, kterou mohou pochopit 

a poznat. Někteří ji náhle spatří na prahu smrti a povstanou, aby ji 

učili. Jiní ji najdou ve zkušenosti, která není z tohoto světa a která 

jim ukáže, že svět neexistuje, protože to, co vidí, musí být pravda, 

a přesto to světu jasně odporuje. a někteří ji najdou v tomto kurzu a 

ve cvičeních, která dnes děláme. Dnešní myšlenka je pravdivá, 

protože svět neexistuje. A pokud je to skutečně vaše vlastní 

představa, pak ji můžete zbavit všeho, o čem jste si kdy mysleli, že to 

je, pouhou změnou všech myšlenek, které jí tyto podoby daly. 

Nemocní se uzdraví, když se zbavíte všech myšlenek na nemoc, a 

mrtví povstanou, když necháte myšlenky na život nahradit všechny 

myšlenky, které jste kdy měli na smrt. 

Již jednou opakovanou lekci je třeba nyní znovu zdůraznit, 

neboť obsahuje pevný základ dnešní myšlenky: Jste takoví, jak vás 

Bůh stvořil.Neexistuje místo, kde byste mohli trpět, ani čas, který by 

mohl změnit váš věčný stav. Jak může existovat svět času a místa, 

když zůstáváte takoví, jak vás Bůh stvořil? 

Jaké je poučení pro dnešek, kromě jiného způsobu, jak říci, že 

poznat své Já je spásou světa? Osvobodit svět od všech druhů 

bolesti znamená pouze změnit své smýšlení o sobě samém. žádný 

svět neexistuje mimo vaše myšlenky, protože myšlenky 

neopouštějí svůj zdroj a vy udržujete svět ve své mysli v 

myšlenkách. 

Jste-li však takoví, jak vás Bůh stvořil, nemůžete myslet jinak 

než On, ani tvořit to, co nesdílí Jeho nadčasovost a lásku. Jsou tyto 

vlastnosti vlastní světu, který vidíš? Vytváří se podobně jako On? 

Pokud tomu tak není, není to skutečné a nemůže to být vůbec. 

Pokud je skutečný, svět, který vidíš, je falešný, neboť Boží stvoření 

se světu v ničem nepodobá. a jako to byla Jeho Myšlenka, kterou jsi 
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byl stvořen, tak to jsou tvé myšlenky, které ji stvořily a musí ji 

osvobodit, abys poznal Myšlenky 



ČÁST I 

263 

 

 

 

 

sdílíte s Bohem. 

Osvoboďte svět! Vaše skutečné výtvory čekají na toto 

uvolnění, aby vám daly otcovství, nikoli iluze, ale jako Bůh v 

pravdě. Bůh sdílí své otcovství s vámi, kteří jste jeho Synem, 

neboť nedělá rozdíly v tom, co je On sám a co je ještě On sám. To, 

co stvořil, není mimo Něj a nikde nekončí Otec, nikde nezačíná 

Syn jako něco od Něho odděleného. 

Svět neexistuje, protože je to myšlenka oddělená od Boha a 

stvořená k tomu, aby oddělila Otce a Syna, oddělila část 

samotného Boha a zničila tak jeho celistvost. Může být svět, který 

pochází z této myšlenky, skutečný? Může vůbec někde být? 

Odmítněte iluze, ale přijměte pravdu. Popřete, že jste stínem 

nakrátko položeným na umírající svět. Uvolněte svou mysl a 

pohlédnete na osvobozený svět. 

Dnes je naším cílem osvobodit svět od všech planých 

myšlenek, které jsme o něm kdy měli, a od všech živých bytostí, 

které na něm vidíme.Nemohou tam být, stejně jako my. Vždyť my 

jsme v domově, který nám náš Otec určil spolu s nimi. A my, kteří 

jsme takoví, jaké nás stvořil, bychom dnes svět osvobodili od 

všech svých iluzí, abychom byli svobodní. 

Tímto začněte patnáctiminutové úseky, ve kterých dnes 

dvakrát cvičíme: 

"Já, který zůstávám takový, jakého mě Bůh stvořil 

Ztratil bych svět ze všeho, o čem jsem si 

myslel, že je. Neboť já jsem skutečný, protože 

svět není, 

A já bych poznal svou vlastní realitu." 

Pak jen odpočívejte, bděle, ale bez napětí, a nechte svou mysl v 

klidu změnit, aby se spolu s vámi osvobodil i svět. 

Nemusíte si uvědomovat, že když vysíláte tyto myšlenky, aby 

požehnaly světu, přichází uzdravení k mnoha bratřím na druhém 

konci světa i k těm, které vidíte ve své blízkosti. Vy však pocítíte 

své vlastní osvobození, i když možná ještě plně nechápete, že jste 

nikdy nemohli být osvobozeni sami. 

Po celý den zvyšujte svobodu, kterou prostřednictvím svých 

myšlenek vysíláte do celého světa, a řekněte, kdykoli budete v 

pokušení popřít sílu své prosté změny myšlení: 
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a místo toho si vybírám svou vlastní 

realitu." 
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le  s o v á n í 1 3 3 
 

"Nebudu si vážit toho, co je bezcenné." 

Někdy je při výuce prospěšné, zvláště poté, co jste prošli to, co se 

zdá být teoretické a co je studentovi docela vzdálené, vrátit ho k 

praktickým záležitostem. To dnes uděláme. Nebudeme mluvit o 

vznešených, světoborných myšlenkách, ale místo toho se budeme 

zabývat přínosem pro vás. 

Nežádáš od života příliš mnoho, ale příliš málo.Když se 

necháš strhnout k tělesným starostem, k věcem, které si kupuješ, k 

význačnosti, jak si ji cení svět, žádáš o smutek, ne o štěstí. Tento 

kurz se vám nesnaží vzít to málo, co máte. Nesnaží se nahradit 

utopické představy uspokojením, které svět obsahuje. 

Na světě není žádné uspokojení. Dnes si uvedeme skutečná 

kritéria, podle kterých je třeba testovat všechny věci, o kterých si 

myslíte, že je chcete. Pokud nesplňují tyto zdravé požadavky, 

nemá cenu po nich vůbec toužit, protože mohou jen nahradit to, co 

nabízí víc. 

Zákony, jimiž se řídí volba, nemůžete vytvořit, stejně jako 

nemůžete vytvořit alternativy, z nichž byste si mohli vybrat. Volbu 

můžete, ba dokonce musíte provést. Je však moudré naučit se, jaké 

zákony při volbě uvádíte do pohybu a mezi jakými alternativami 

vybíráte. Již jsme zdůraznili, že jsou pouze dvě, jakkoli se jich zdá 

být mnoho. 

Rozsah je nastaven a nemůžeme jej změnit. Bylo by k vám 

velmi nešetrné, kdybyste nechali alternativy neomezené, a tím 

odkládali konečnou volbu, dokud byste je všechny včas nezvážili a 

nebyli tak jasně dovedeni k místu, kde je třeba učinit pouze jednu 

volbu. 

Dalším laskavým a souvisejícím zákonem je, že neexistuje 

žádný kompromis v tom, co musí vaše volba přinést. Nemůže vám 

dát jen málo, protože neexistuje žádný mezistupeň. Každá volba, 

kterou učiníte, vám přináší buď všechno, nebo nic, a proto pokud 

se naučíte zkouškám, pomocí nichž dokážete rozlišit všechno od 

ničeho, učiníte lepší volbu. 

Za prvé, pokud si vyberete věc, která nebude trvat věčně, je 

to, co jste si vybrali, bezcenné. Dočasná hodnota je bez jakékoli 
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nikdy neberte hodnotu, která je skutečná. To, co zaniká a umírá, 

nikdy neexistovalo a nepřináší žádnou oběť tomu, kdo si to vybere. 

Není oklamán ničím v podobě, o níž si myslí, že se mu líbí. 

Dále, pokud se rozhodnete vzít věc někomu jinému, nic vám 

nezbude. To proto, že když mu upřete právo na všechno, upřeli jste 

tím i své vlastní. Nepoznáte tedy věci, které skutečně máte, 

protože je popíráte. Kdo se snaží odejmout, byl oklamán iluzí, že 

ztráta může nabídnout zisk. ztráta však musí nabídnout ztrátu a nic 

víc. 

Vaše další úvaha je tou, na které spočívají ostatní. Proč je pro 

vás volba, kterou učiníte, cenná? Co k ní přitahuje vaši mysl? 

Jakému účelu slouží? Zde je ze všeho nejsnazší nechat se oklamat, 

protože to, co ego chce, nedokáže rozpoznat. Neříká ani pravdu, jak ji 

vnímá, neboť si potřebuje udržet svatozář, kterou chrání své cíle 

před poskvrnou a rzí, abyste viděli, jak je nevinné. 

Přesto je jeho kamufláž jen tenkou slupkou, která může 

oklamat jen ty, kdo se nechají oklamat. Její cíle jsou zřejmé 

každému, kdo se je snaží hledat. Zde je podvod dvojnásobný, 

neboť ten, kdo je oklamán, nepostřehne, že pouze nezískal. Bude 

věřit, že posloužil skrytým cílům ega, a i když se snaží udržet jeho 

svatozář ve svém zorném poli jasnou, musí vnímat jeho zašlé 

okraje a zrezivělé jádro. 

Jeho neúčinné chyby se mu jeví jako hříchy, protože na 

poskvrněné pohlíží jako na své vlastní; rez je znamením hluboké 

nehodnosti v něm samém. Ten, kdo by chtěl stále zachovávat cíle ega 

a sloužit jim jako svým vlastním, nedělá chyby podle diktátu svého 

průvodce. Toto vedení učí, že je omyl věřit, že hříchy jsou jen 

chyby, neboť kdo by trpěl za své hříchy, kdyby tomu tak bylo? 

A tak se dostáváme ke kritériu volby, které je nejtěžší uvěřit, 

protože jeho zřejmost je překryta mnoha úrovněmi nejasnosti. 

Pokud cítíte vinu za svou volbu, dovolili jste, aby se mezi skutečné 

alternativy dostaly cíle ega, a tak si neuvědomujete, že jsou jen dvě. 

a alternativa, o které si myslíte, že jste si ji vybrali, se zdá být 

děsivá a příliš nebezpečná na to, aby byla nicotou, kterou ve 

skutečnosti je. 

Všechny věci jsou cenné nebo bezcenné, hodné nebo nehodné 

hledání, zcela žádoucí nebo nestojí za sebemenší úsilí o jejich 

získání. 
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Právě proto je výběr snadný. Složitost není nic jiného než kouřová 

clona, která zakrývá velmi jednoduchou skutečnost, že žádné 

rozhodnutí nemůže být obtížné. 

Jaký přínos pro vás bude mít, když se to naučíte? Je to mnohem 

víc než jen to, že se můžete snadno a bezbolestně rozhodovat. 

Samotného nebe dosáhnou prázdné ruce a otevřené mysli, které 

přicházejí s ničím, aby našly vše a prohlásily to za své. dnes se 

pokusíme dosáhnout tohoto stavu s odloženým sebeklamem a s 

upřímnou ochotou vážit si jen toho skutečně hodnotného a 

skutečného. 

Tímto začnou naše dvě prodloužené patnáctiminutové 

cvičební hodiny: 

"Nebudu si vážit toho, co je bezcenné, 

a jen to, co má hodnotu, budu hledat, 

neboť jen to chci najít." 

A pak přijměte to, co čeká na každého, kdo nezatíženě dojde k 

nebeské bráně, která se otevře, jakmile přijde. Kdybyste si začali 

připouštět, že se vám hromadí nějaká zbytečná břemena, nebo 

kdybyste se domnívali, že před vámi stojí nějaká těžká rozhodnutí, 

rychle si odpovězte touto jednoduchou myšlenkou: 

"Nebudu si vážit toho, co je 

bezcenné, neboť to, co je cenné, 

patří mně." 
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le  s o n1 3 4 

"Dovolte mi vnímat odpuštění takové, jaké je." 

Zopakujme si význam slova "odpustit", protože je náchylné k 

překrucování a k vnímání jako něčeho, co znamená nespravedlivou 

oběť spravedlivého hněvu, neoprávněný a nezasloužený dar a 

úplné popření pravdy. V takovém pohledu je třeba odpuštění 

považovat za pouhé výstřední bláznovství a zdá se, že tento směr 

staví spásu na vrtochu. 

Tento pokřivený pohled na to, co znamená odpuštění, lze 

snadno napravit, když dokážete přijmout skutečnost, že o 

odpuštění se nežádá za to, co je pravda. Musí se omezit na to, co je 

nepravdivé. Netýká se všeho kromě iluzí. Pravda je Božím 

výtvorem a odpouštět jí nemá smysl. Veškerá pravda patří Jemu, 

odráží Jeho zákony a vyzařuje Jeho Lásku. Potřebuje to odpuštění? 

Jak můžete odpustit bezhříšnému a věčně dobrotivému? 

Hlavní potíž, kterou shledáváte v opravdovém odpuštění, 

spočívá v tom, že stále věříte, že musíte odpouštět pravdu, a ne 

iluze.Odpuštění chápete jako marný pokus přehlédnout to, co je, 

přehlížet pravdu v neopodstatněné snaze oklamat sám sebe tím, že 

iluzi učiníte pravdou. Tento pokřivený pohled ale odráží vliv, který 

si myšlenka hříchu dosud udržuje ve vaší mysli, jak se na sebe 

díváte. 

Protože si myslíte, že vaše hříchy jsou skutečné, považujete 

odpuštění za podvod. Je totiž nemožné považovat hřích za pravý a 

nevěřit, že odpuštění je lež.Tak je odpuštění skutečně jen hříchem, 

stejně jako všechny ostatní. Říká, že pravda je falešná, a usmívá se 

na zkažené, jako by byli bezúhonní jako tráva; bílí jako sníh. Je 

klamná v tom, čeho si myslí, že může dosáhnout. Chtělo by vidět 

jako správné to, co je zjevně špatné; odporné jako dobré. 

Z takového pohledu není odpuštění žádným únikem. Je jen 

dalším znamením, že hřích je neodpustitelný, v nejlepším případě 

se má zatajit, popřít nebo nazvat jiným jménem, neboť odpuštění 

je zradou pravdy. Vinu nelze odpustit. Pokud zhřešíš, tvá vina je 

věčná. ti, kterým je odpuštěno z pohledu, že jejich hříchy jsou 

skutečné, jsou žalostně zesměšňováni a dvakrát odsouzeni; nejprve 

sami sebou za to, co si myslí, že udělali, a ještě jednou těmi, kdo 
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Právě neskutečnost hříchu činí odpuštění přirozeným a zcela 

zdravým, hlubokou úlevou pro ty, kdo ho nabízejí; tichým 

požehnáním tam, kde je přijato. Nepočítá s iluzemi, ale lehce je 

sbírá, trochu se směje a jemně je pokládá k nohám pravdy. A tam 

zcela zmizí. 

Odpuštění je to jediné, co v iluzích světa představuje pravdu. 

Vidí jejich nicotnost a prohlédne tisíce podob, v nichž se mohou 

objevovat. Dívá se na lži, ale nedá se oklamat. Nedbá na 

sebeobviňující výkřiky hříšníků šílených vinou. Dívá se na ně 

klidnýma očima a pouze jim říká: "Bratře můj, to, co si myslíš, 

není pravda". 

Síla odpuštění spočívá v jeho upřímnosti, která je natolik 

nezkažená, že iluze vnímá jako iluze, nikoli jako pravdu. Právě 

díky tomu se stává nepokrytcem tváří v tvář lžím, velkým 

obnovitelem prosté pravdy. Svou schopností přehlédnout to, co 

není, otevírá cestu k pravdě, kterou předtím blokovaly sny o vině. 

Nyní můžete svobodně následovat cestu, kterou vám otevírá 

vaše pravé odpuštění. Pokud totiž jeden z bratrů od vás tento dar 

přijal, jsou dveře otevřené i vám. existuje velmi jednoduchý 

způsob, jak najít dveře k pravému odpuštění a vnímat je dokořán 

otevřené na uvítanou. když cítíte, že jste v pokušení obvinit 

někoho z hříchu v jakékoli podobě, nedovolte své mysli, aby se 

zabývala tím, co si myslíte, že udělal, protože to je sebeklam. 

Místo toho se zeptejte: "Měl bych z toho obvinit sám sebe?". 

Tak uvidíte alternativy volby v termínech, které činí volbu 

smysluplnou, a udržíte svou mysl tak svobodnou od viny a bolesti, 

jak ji zamýšlel sám Bůh a jaká je v pravdě. Jsou to jen lži, které 

chtějí odsoudit. V pravdě je nevinnost to jediné, co existuje. 

Odpuštění stojí mezi iluzemi a pravdou, mezi světem, který vidíte, 

a tím, který leží za ním, mezi peklem viny a nebeskou branou. 

Po tomto mostě, tak mocném jako Láska, která mu požehnala, 

jsou všechny sny o zlu, nenávisti a útocích v tichosti přivedeny k 

pravdě.Nejsou uchovávány, aby bobtnaly a chvástaly se a děsily 

bláhového snílka, který jim věří. Byl jemně probuzen ze svého snu 

tím, že pochopil, že to, co si myslel, že vidí, tam nikdy nebylo. A 

nyní nemůže mít pocit, že mu byl odepřen veškerý únik. 

Nemusí bojovat, aby se zachránil. Nemusí 
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zabít draky, o kterých si myslel, že ho pronásledují. Nemusel ani 

stavět těžké kamenné zdi a železné dveře, o nichž si myslel, že mu 

zajistí bezpečí. Může odstranit těžkopádné a zbytečné brnění, které 

bylo vyrobeno, aby spoutalo jeho mysl strachem a utrpením. Jeho 

krok je lehký, a když zvedne nohu, aby vykročil vpřed, zůstane za 

ním hvězda, která ukazuje cestu těm, kdo ho následují. 

Odpuštění je třeba praktikovat, protože svět nedokáže 

pochopit jeho význam ani vám neposkytne průvodce, který by vás 

naučil jeho blahodárnosti. Na celém světě neexistuje myšlenka, 

která by vedla k pochopení zákonů, jimiž se řídí, ani Myšlenky, 

kterou odráží. Je světu stejně cizí jako vaše vlastní realita. A přesto 

spojuje vaši mysl se skutečností ve vás. 

Dnes praktikujeme opravdové odpuštění, aby se čas spojení již 

neodkládal. Abychom se setkali se svou Skutečností ve svobodě a v 

míru. Naše cvičení se stává šlépějemi, které osvětlují cestu všem 

našim bratrům, kteří nás budou následovat do Skutečnosti, kterou s 

nimi sdílíme. Abychom toho dosáhli, věnujme dnes dvakrát čtvrt 

hodiny a strávme ji s Průvodcem, který chápe význam toho, co se děje. 

odpuštění a byl k nám poslán, aby nás tomu naučil. Žádejme ho o to: 

"Dovolte mi vnímat odpuštění takové, jaké je." 

Pak si vyberte jednoho bratra podle jeho pokynů a sepište jeho 

"hříchy", jak vám jeden po druhém přicházejí na mysl. Rozhodně 

se nezastavujte u žádného z nich, ale uvědomte si, že jeho 

"provinění" používáte jen proto, abyste svět zachránili od všech 

myšlenek na hřích. Krátce se zamyslete nad všemi špatnými 

věcmi, které jste si o něm mysleli, a pokaždé se sami sebe zeptejte: 

"Odsoudil bych se za to, že jsem to udělal?" 

Ať je osvobozen od všech myšlenek na hřích, které jste v něm 

měli. A nyní jste připraveni na svobodu. Pokud jste se dosud 

cvičili v ochotě a upřímnosti, začnete pociťovat pozvednutí, 

odlehčení na hrudi, hluboký a jistý pocit úlevy. zbývající čas byste 

měli věnovat prožívání úniku ze všech těžkých pout, která jste se 

snažili položit na svého bratra a která byla položena na vás. 

Odpuštění je třeba praktikovat po celý den, protože se 

mnohokrát stane, že na jeho význam zapomenete a napadnete sami 

sebe. Když k tomu dojde, dovolte své mysli, aby tuto iluzi prohlédla. 
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řekněte si: 

"Dovolte mi vnímat odpuštění takové, 

jaké je. Mám se z toho obviňovat? 

Nebudu na sebe nakládat tento 

řetěz." 

Ve všem, co děláte, pamatujte na toto: 

"Nikdo není ukřižován sám, a přesto 

nikdo nemůže sám vstoupit do nebe." 
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"Když se bráním, jsem napaden." 

Kdo by se bránil, kdyby si nemyslel, že byl napaden, že útok je 

skutečný a že se vlastní obranou může zachránit? A v tom spočívá 

pošetilost obrany; dává iluzím plnou realitu a pak se s nimi 

pokouší zacházet jako se skutečnými. Přidává iluze k iluzím, čímž 

dvojnásobně ztěžuje nápravu. 

A právě to děláte, když se snažíte plánovat budoucnost, 

aktivovat minulost nebo uspořádat přítomnost podle svých 

představ. Vycházíte z přesvědčení, že se musíte chránit před tím, 

co se děje, protože to musí obsahovat to, co vás ohrožuje. Pocit 

ohrožení je přiznáním vrozené slabosti; přesvědčení, že existuje 

nebezpečí, které má moc vyzvat vás k odpovídající obraně. 

Svět je založen na této šílené víře.A všechny jeho struktury, 

všechny jeho myšlenky a pochybnosti, jeho tresty a těžké zbraně, 

jeho právní definice a kodexy, jeho etika, jeho vůdci a jeho 

bohové, to vše slouží jen k zachování pocitu ohrožení. Neboť 

nikdo nechodí po světě v brnění, ale musí mít hrůzu, která mu bije 

do srdce. 

Obrana je děsivá. Vychází ze strachu, který se s každou obranou 

zvyšuje.Myslíte si, že nabízí bezpečí.Přesto vypovídá o skutečném 

strachu a oprávněném teroru. Není divné, že se nepozastavíte a 

nezeptáte se, když vypracováváte své plány a zesilujete své brnění 

a utahujete zámky, co a jak bráníte a proti čemu? 

Nejprve se zamysleme nad tím, co obhajujete. Musí to být 

něco, co je velmi slabé a snadno napadnutelné. Musí to být něco, 

co se stalo snadnou kořistí, co se nedokáže samo bránit a potřebuje 

vaši obranu. co jiného než tělo má takovou křehkost, že k ochraně 

jeho malého života je nutná neustálá péče a bdělý, hluboký zájem? 

Co jiného než tělo ochabuje a musí selhávat, aby sloužilo Božímu 

Synu jako důstojný hostitel? 

Tělo však není to, čeho se lze bát, ani to, čeho se lze bát. 

Nemá jiné potřeby než ty, které mu přisuzujete. Nepotřebuje žádné 

složité obranné struktury, žádné zdraví podporující léky, žádnou 

péči a už vůbec žádnou starost. Braňte jeho život nebo mu dejte 

dary, aby bylo krásné, nebo zdi, aby bylo bezpečné, a vy jen 
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řeknete, že váš dům je otevřený zloději času, zkažený a rozpadající 

se, takže je třeba ho hlídat, aby nebyl bezpečný 
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svým životem. 

Není tento obraz děsivý? Můžete být s takovým pojetím svého 

domova smířeni? Co však propůjčilo tělu právo vám takto sloužit, 

kromě vašeho vlastního přesvědčení? To vaše mysl dala tělu 

všechny funkce, které v něm vidíte, a stanovila jeho hodnotu 

daleko za malou hromádku prachu a vody. Kdo by se zastával 

něčeho, co uznal za takové? 

Tělo nepotřebuje žádnou obranu. To nelze příliš často 

zdůrazňovat. Bude silné a zdravé, pokud ho mysl nebude zneužívat 

tím, že mu bude přidělovat role, které nemůže plnit, cíle, které 

přesahují jeho možnosti, a vznešené cíle, kterých nemůže 

dosáhnout. Takové pokusy, směšné, ale hluboce ceněné, jsou 

zdrojem mnoha šílených útoků, které na ni podnikáte. Zdá se totiž, 

že zklamává vaše naděje, vaše potřeby, vaše hodnoty a vaše sny. 

"Já", které potřebuje ochranu, není skutečné. Tělo, bezcenné a 

sotva hodné sebemenší obrany, stačí vnímat jako něco zcela jiného 

než vy, a stane se zdravým, použitelným nástrojem, skrze nějž 

může mysl pracovat, dokud jeho užitečnost neskončí.Kdo by si ho 

chtěl ponechat, až jeho užitečnost skončí? 

Braňte tělo a zaútočili jste na svou mysl. Viděli jste v ní totiž 

chyby, slabosti, omezení a nedostatky, před kterými je podle vás 

třeba tělo zachránit." Nebudete vnímat mysl jako něco odděleného 

od tělesných podmínek. A uvalíte na tělo veškerou bolest, která 

pramení z pojetí mysli jako omezené a křehké, oddělené od 

ostatních myslí a oddělené od svého Zdroje. 

To jsou myšlenky, které potřebují uzdravení, a tělo na ně 

zareaguje zdravím, když je opraví a nahradí pravdou.To je jediná 

skutečná obrana těla.Ale hledáte obranu právě zde? Nabízíte mu 

takovou ochranu, z níž nemá žádný užitek, ale jen prohlubuje vaše 

duševní trápení. neléčíte, ale jen mu berete naději na uzdravení, 

protože nechápete, v čem musí spočívat naděje, má-li mít smysl. 

Uzdravená mysl neplánuje. Realizuje plány, které přijímá 

nasloucháním Moudrosti, která není její vlastní. Čeká, až se dozví, 

co má udělat, a pak to udělá. Není závislá na ničem jiném než na 

své přiměřenosti k plnění plánů, které jí byly přiděleny. Je si jistá 

jistotou, že překážky 



ČÁST I 

277 

 

 

 

 

nemůže bránit jejímu postupu k dosažení jakéhokoli cíle, který 

slouží většímu plánu stanovenému pro dobro všech. 

Uzdravená mysl je zbavena přesvědčení, že musí plánovat, 

ačkoli nemůže znát výsledek, který je nejlepší, prostředky, jimiž 

ho lze dosáhnout, ani způsob, jak rozpoznat problém, který má 

plán vyřešit. Musí ve svých plánech zneužívat tělo, dokud 

nepozná, že tomu tak je. Když to však uzná za pravdu, je 

uzdraveno a nechá tělo odejít. 

Zotročení těla plány, které si nevyléčená mysl vytváří, aby se 

zachránila, musí způsobit, že tělo onemocní. Není svobodné, aby 

bylo prostředkem pomoci v plánu, který daleko přesahuje jeho 

vlastní ochranu a který potřebuje jeho službu na krátkou dobu. V 

této funkci je zdraví zajištěno. Neboť vše, co k tomu mysl použije, 

bude fungovat bezchybně a se silou, která jí byla dána, a nemůže 

selhat. 

Možná není snadné si uvědomit, že plány, které si člověk vytváří 

sám, jsou jen obranou, a to za účelem, za jakým byly všechny 

vytvořeny.Jsou to prostředky, kterými se vystrašená mysl snaží 

chránit sama sebe na úkor pravdy.Není těžké si to uvědomit v 

některých podobách, které tyto sebeklamy mají, protože popírání 

skutečnosti je velmi zřejmé.Přesto se plánování jako obrana často 

neuznává. 

Mysl, která se zabývá plánováním pro sebe, je zaměstnána 

nastavením kontroly nad budoucími událostmi. Nemyslí si, že 

bude zaopatřena, pokud sama nevytvoří vlastní opatření. Čas se 

stává důrazem na budoucnost, kterou je třeba ovládat učením a 

zkušenostmi získanými z minulých událostí a předchozích 

přesvědčení. Přehlíží přítomnost, neboť se opírá o myšlenku, že 

minulost ji naučila dost na to, aby mysl mohla řídit její budoucí 

směřování. 

Mysl, která plánuje, tak odmítá připustit změnu.To, co se 

naučila dříve, se stává základem pro její budoucí cíle. Její minulé 

zkušenosti určují její volbu toho, co se stane. A nevidí, že tady a 

teď je vše, co potřebuje, aby si zajistila budoucnost zcela odlišnou 

od minulosti, bez návaznosti na jakékoli staré myšlenky a chorobná 

přesvědčení. Předvídání nehraje vůbec žádnou roli, protože současná 

důvěra řídí cestu. Obranou jsou plány, které se zavazujete vytvořit 

proti pravdě. 
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Jejich cílem je vybrat to, co schvalujete, a ignorovat to, co 

považujete za neslučitelné s vaším přesvědčením o vaší realitě.Přesto to, 

co zůstává, je skutečně nesmyslné. Neboť je to vaše realita, která je 

"hrozbou". 
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vaše obrana by útočila, zastírala, rozebírala a křižovala. 

Co bys nemohl přijmout, kdybys věděl, že vše, co se děje, 

všechny události, minulé, současné i budoucí, jsou jemně 

naplánovány Tím, jehož jediným cílem je tvé dobro? Možná jste 

Jeho plán špatně pochopili, protože On by vám nikdy nenabídl 

bolest. Ale tvá obrana ti nedovolila vidět Jeho láskyplné 

požehnání, které září v každém tvém kroku, který jsi kdy udělal. 

Zatímco ty jsi plánoval smrt, On tě jemně vedl k věčnému životu. 

Tvá současná důvěra v Něho je obranou, která ti slibuje 

nerušenou budoucnost beze stopy smutku a s radostí, která se 

neustále zvětšuje, protože tento život se stává svatým okamžikem, 

který je zasazen do času, ale dbá pouze na nesmrtelnost. Nenechte 

žádnou obranu, ale svou přítomnou důvěru, aby řídila budoucnost, 

a tento život se stane smysluplným setkáním s pravdou, kterou by 

jen vaše obrana zakryla. 

Bez obrany se stáváte světlem, které nebesa vděčně uznávají 

za své. A povede vás dál cestami určenými pro vaše štěstí podle 

dávného plánu, započatého v době zrození.Vaši následovníci spojí 

své světlo s vaším a to se bude rozrůstat, dokud se svět nerozzáří 

radostí. A naši bratři s radostí odloží svou těžkopádnou obranu, 

která jim nic nepřinášela a mohla jen děsit. 

Dnes budeme s důvěrou očekávat tento čas, protože to je část 

toho, co pro nás bylo naplánováno. Budeme si jisti, že vše, co 

potřebujeme, je nám dáno, abychom toho dnes dosáhli. 

Neplánujeme, jak to bude provedeno, ale uvědomujeme si, že naše 

bezbrannost je vše, co je zapotřebí k tomu, aby nám pravda s 

jistotou svitla na mysli. 

Dnes si dvakrát na patnáct minut odpočineme od nesmyslného 

plánování a od všech myšlenek, které brání pravdě proniknout do 

naší mysli.Dnes budeme místo plánování přijímat, abychom místo 

organizování mohli dávat. A je nám skutečně dáno, jak říkáme: 

"Když se bráním, jsem napaden. Ale 

v bezbrannosti budu silný, 

A já se dozvím, co skrývá moje obrana." 

Nic než to. Pokud budou nějaké plány, řekneme vám o nich. 

Nemusí to být plány, o kterých jste si mysleli, že jsou potřebné, ani 
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skutečně odpovědi na problémy, o kterých jste si mysleli, že před 

vámi stojí. Jsou to však odpovědi na jiný druh otázek, které 

zůstávají nezodpovězené, ale přesto potřebují odpověď, dokud k 

vám konečně nepřijde Odpověď. 

Veškerá vaše obrana byla zaměřena na to, abyste nedostali to, co 

dnes dostanete. A ve světle a radosti prosté pravdy se budete divit, 

proč jste si kdy mysleli, že se musíte bránit před uvolněním. Nebesa 

nic nežádají. To peklo klade extravagantní požadavky na oběti. V 

dnešní době se ničeho nevzdáváte, když se bez obrany představíte 

svému Stvořiteli takoví, jací skutečně jste. 

Vzpomněl si na vás. Dnes na něj budeme pamatovat. Vždyť je 

to velikonoční čas vaší spásy. A ty znovu povstaneš z toho, co se 

zdálo být smrtí a beznadějí. Nyní se ve vás znovu rodí světlo naděje, 

neboť nyní přicházíte bez obrany, abyste se naučili roli, která je 

pro vás v Božím plánu. Jaké malé plány nebo magické víry mohou 

mít ještě hodnotu, když jste svou funkci přijali od hlasu samotného 

Boha? 

Snažte se tento den utvářet tak, jak si myslíte, že by vám to 

nejvíce prospělo. Nedokážete si totiž představit všechno štěstí, 

které k vám přichází bez vašeho plánování. Naučte se dnes. A celý 

svět udělá tento obrovský krok a oslaví s vámi váš velikonoční čas. 

v průběhu dne, kdy se objeví hloupé maličkosti, které ve vás 

vzbudí obranyschopnost a budou vás svádět k tomu, abyste se 

zapojili do spřádání plánů, si připomeňte, že toto je výjimečný den 

pro učení, a tímto ho potvrďte: 

"Toto je můj velikonoční čas a já bych ho 

chtěl zachovat jako svatý. Nebudu se 

bránit, 

Protože Boží Syn nepotřebuje obhajobu 

proti pravdě o své skutečnosti." 
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"Nemoc je obrana proti pravdě." 

Nikdo se nemůže uzdravit, pokud nechápe, k čemu nemoc slouží. 

Pak totiž pochopí, že její účel nemá žádný smysl. Jelikož je bez 

příčiny a bez jakéhokoli smysluplného záměru, nemůže vůbec být. 

když toto pochopíme, uzdravení je automatické. Rozptyluje tuto 

nesmyslnou iluzi stejným přístupem, který je všechny přenáší k 

pravdě, a pouze je tam nechává zmizet. 

Nemoc není nehoda. Stejně jako všechny obrany je to šílený 

nástroj sebeklamu. A stejně jako všechny ostatní má za cíl zakrýt 

realitu, napadnout ji, změnit ji, znehodnotit ji, překroutit ji, 

překroutit ji nebo ji zredukovat na malou hromádku nesložených 

částí. Cílem všech obran je zabránit tomu, aby pravda byla celá. 

Části jsou vnímány tak, jako by každá z nich byla celá sama o 

sobě. 

Obrany nejsou neúmyslné, ani nejsou prováděny bez vědomí. 

Jsou to tajné kouzelné hůlky, kterými máváte, když se zdá, že 

pravda ohrožuje to, čemu byste chtěli věřit. Zdá se, že jsou 

nevědomé, ale díky rychlosti, s jakou se je rozhodnete použít. V té 

vteřině, ba dokonce v kratším čase, v němž je volba učiněna, 

přesně rozpoznáte, co byste se pokusili udělat, a pak pokračujete v 

myšlení, že je to hotovo. 

Kdo jiný než vy vyhodnotí hrozbu, rozhodne o nutnosti útěku a 

vytvoří řadu obranných opatření, aby snížil hrozbu, která byla 

vyhodnocena jako reálná? To vše nelze dělat nevědomě. Poté však váš 

plán vyžaduje, abyste zapomněli, že jste ho vytvořili, takže se zdá, 

že je to vnější záměr; událost mimo váš stav mysli, výsledek se 

skutečným dopadem na vás, místo aby byl ovlivněn vaším já. 

Právě rychlé zapomínání na to, jakou roli hrajete při vytváření 

své "reality", způsobuje, že se vám zdá, že obrana je mimo vaši 

kontrolu. Na to, co jste zapomněli, si však můžete vzpomenout za 

předpokladu ochoty znovu zvážit rozhodnutí, které je dvojnásobně 

zaštítěno zapomněním. vaše nevzpomínání je jen znamením, že 

toto rozhodnutí stále platí, pokud jde o vaše touhy. 

Nepleťte si to se skutečností. Obhajoba musí znemožnit rozpoznání 
faktů. 
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O to se snaží a zdá se, že se jim to daří. Každá obrana bere 

fragmenty celku, skládá je bez ohledu na všechny jejich skutečné 

vztahy, a tak vytváří iluze celku, který neexistuje. Je to tento 

proces, který představuje hrozbu, a ne jakýkoli výsledek, který 

může být jeho výsledkem. 

Když jsou části vytrženy z celku a vnímány jako oddělené a 

celistvé samy o sobě, stávají se symboly, které úspěšně útočí na 

celek a nikdy už nebudou vnímány jako celek. A přitom jste 

zapomněli, že stojí jen za vaším vlastním rozhodnutím, co má být 

skutečné, aby zaujaly místo toho, co je skutečné. 

Nemoc je rozhodnutí. Není to věc, která se vám přihodí zcela 

nechtěně, která vás oslabuje a přináší vám utrpení. Je to 

rozhodnutí, které učiníte, plán, který si stanovíte, když se ve vaší 

klamné mysli na okamžik vynoří pravda a zdá se, že se celý váš 

svět chvěje a připravuje k pádu. Nyní jsi nemocný, aby pravda 

odešla a už neohrožovala tvá zařízení. 

Jak si myslíte, že vás může nemoc úspěšně chránit před 

pravdou? Protože dokazuje, že tělo od vás není odděleno, a proto 

musíte být odděleni od pravdy.Trpíte bolestí, protože ji trpí tělo, a 

v této bolesti jste s ním sjednoceni. Tak je zachována vaše "pravá" 

identita a podivná, strašidelná myšlenka, že byste mohli být něčím 

jiným než touto malou hromádkou prachu, umlká a utichá. Vždyť 

vidíte, že tento prach vás může přimět trpět, zkroutit vám údy a 

zastavit srdce, přikázat vám zemřít a přestat být. 

Tak je tělo silnější než pravda, která vás žádá, abyste žili, ale 

nemůže překonat vaše rozhodnutí zemřít. A tak je tělo silnější než 

věčný život, nebe křehčí než peklo a Božímu záměru spasit svého 

Syna odporuje rozhodnutí silnější než jeho vůle. Jeho Syn je prach, 

Otec neúplný a chaos vítězně sedí na Jeho trůnu. 

Takové je vaše plánování vlastní obrany. A vy věříte, že nebe 

se před takovými šílenými útoky, jako je tento, třese, když Bůh je 

vašimi iluzemi oslepen, pravda se mění ve lež a celý vesmír se 

stává otrokem zákonů, které by mu vaše obrana vnutila, a přesto, 

kdo věří iluzím, než ten, kdo je vymyslel? Kdo jiný je může vidět a 

reagovat na ně, jako by to byla pravda? 

Bůh neví o tvých plánech na změnu Jeho vůle.Vesmír. 
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nedbá na zákony, kterými jste si mysleli, že se bude řídit. A nebe 

se nesklonilo před peklem, ani život před smrtí. Můžeš si jen 

vybrat, zda si budeš myslet, že umíráš, nebo budeš trpět nemocí či 

jakkoli překrucovat pravdu. To, co je stvořeno, je mimo to 

všechno. Obrana jsou plány, jak porazit to, co nelze napadnout. 

To, co je nezměnitelné, se nemůže změnit. A to, co je zcela 

nezměnitelné, nemůže hřešit. 

Taková je prostá pravda. Neodvolává se na moc ani na triumf. 

Nepřikazuje poslušnost ani se nesnaží dokázat, jak ubohé a marné 

jsou vaše pokusy plánovat obranu, která by ji změnila. Chce vám 

pouze poskytnout štěstí, neboť takový je její účel. Možná si trochu 

povzdechne, když jeho dary odmítáte, a přesto s naprostou jistotou 

ví, že to, co si pro vás Bůh přeje, musíte přijmout. 

Právě tato skutečnost dokazuje, že čas je iluze. Umožňuje 

vám totiž myslet si, že to, co vám Bůh dal, není pravda právě teď, 

jak tomu musí být.Boží myšlenky jsou zcela mimo čas. Čas je totiž 

jen další nesmyslnou obranou, kterou jste si vytvořili proti pravdě. 

Přesto to, co si Bůh přeje, je zde a vy zůstáváte takoví, jaké vás 

stvořil. 

Pravda má sílu, která je daleko za hranicí obrany, protože tam, 

kam jí bylo dovoleno vstoupit, nemohou zůstat žádné iluze.A 

přichází ke každé mysli, která složí zbraně a přestane si hrát s 

bláznovstvím. Lze ji nalézt kdykoli; dnes, pokud se rozhodnete 

cvičit se v přijímání pravdy. to je náš dnešní cíl. a dvakrát 

věnujeme čtvrt hodiny tomu, abychom požádali pravdu, aby k nám 

přišla a osvobodila nás. 

A pravda přijde, protože nikdy nebyla mimo nás. Čeká jen na 

toto pozvání, které dnes dáváme. Uvádíme ji uzdravující modlitbou, 

která nám pomůže povznést se nad obranyschopnost a nechat pravdu 

být takovou, jaká vždy byla: 

"Nemoc je obranou proti pravdě. 

Přijmu pravdu o tom, co jsem, 

A nechť je dnes má mysl zcela uzdravena." 

Vaší otevřenou myslí probleskne uzdravení, protože místo 

války a marných představ nastoupí mír a pravda. Nebudou 

existovat temná zákoutí, která by nemoc mohla skrýt a uchránit 

před světlem pravdy. Ve vaší mysli nezůstanou žádné nejasné 
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postavy z vašich snů ani jejich nejasné a nesmyslné snahy s šíleně 

hledanými dvojími cíli. Bude vyléčena ze všech chorobných 
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přání, která se snažila zmocnit tělo k poslušnosti. 

Nyní je tělo uzdraveno, protože zdroj nemoci byl otevřen 

úlevě. A podle toho poznáte, že jste cvičili dobře; tělo by nemělo 

vůbec nic cítit. Pokud jste byli úspěšní, nebude mít pocit, že se 

cítíte špatně nebo dobře, že vás něco bolí nebo těší. V mysli není 

vůbec žádná odezva na to, co dělá tělo. Zůstává jeho užitečnost a 

nic víc. 

Možná si neuvědomuješ, že tím jsou odstraněna omezení, 

která jsi tělu stanovil svými záměry.Když jsou tyto záměry 

odstraněny, síla, kterou tělo má, bude vždy stačit ke všem skutečně 

užitečným účelům.Zdraví těla je plně zaručeno, protože není 

omezeno časem, počasím ani únavou, jídlem a pitím ani žádnými 

zákony, kterým jsi ho dříve nutil sloužit.Nyní nemusíš dělat nic pro 

to, aby bylo zdravé, protože nemoc se stala nemožnou. 

Přesto je třeba tuto ochranu pečlivě sledovat. Pokud dovolíte, 

aby vaše mysl přechovávala útočné myšlenky, podléhala soudům 

nebo si dělala plány proti nejistotám, které přijdou, opět jste se 

špatně zařadili a vytvořili tělesnou identitu, která napadne tělo, 

neboť mysl je nemocná. Dejte okamžitou nápravu, pokud k tomu 

dojde, tím, že nedovolíte, aby vás vaše obranářství déle zraňovalo. 

Nenechte se zmást tím, co je třeba vyléčit, ale řekněte si to: 

"Zapomněl jsem, co jsem doopravdy, 

neboť jsem si spletl své tělo se sebou 

samým. Nemoc je obrana proti pravdě, 

ale já nejsem tělo. a moje mysl 

nemůže útočit. A tak nemohu být 

nemocný." 
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le  s o v á n í 1 3 7 
 

"Když jsem uzdraven, nejsem uzdraven sám." 

Dnešní myšlenka zůstává ústřední myšlenkou, na níž spočívá spása. 

Uzdravení je totiž opakem všech myšlenek světa, které se zabývají 

nemocí a oddělenými stavy. Nemoc je ústupem od druhých a 

uzavřením se před spojením. Stává se dveřmi, které se zavírají 

před odděleným já a udržují ho v izolaci a osamění. 

Nemoc je izolace. Zdá se totiž, že se člověk odděluje od všech 

ostatních, že trpí tím, co ostatní necítí. Dává tělu konečnou moc, 

aby odloučení učinilo skutečným, a udržuje mysl v osamělém 

vězení, rozdělenou a drženou na kusy pevnou zdí nemocného těla, 

kterou nemůže překonat. Svět se podřizuje zákonům, jimž slouží 

nemoc, ale uzdravení funguje mimo ně. 

Není možné, aby byl někdo uzdraven sám. V nemoci musí být 

oddělen a odloučen. Uzdravení je však jeho vlastní rozhodnutí být 

opět jedno a přijmout své Já se všemi jeho částmi neporušené a 

neporušené. V nemoci se jeho Já jeví jako rozčleněné a bez jednoty, 

která mu dává život. Uzdravení však nastává, když vidí, že tělo 

nemá žádnou moc napadnout univerzální Jednotu Božího Syna. 

Nemoc by dokázala, že lež musí být pravdou. Uzdravení však 

dokazuje, že pravda je pravda.Odloučení, které by nemoc nastolila, se 

ve skutečnosti nikdy nestalo. Uzdravit se znamená pouze přijmout 

to, co vždy bylo prostou pravdou a vždy zůstane přesně tak, jak to 

bylo navždy. Očím zvyklým na iluze je však třeba ukázat, že to, na 

co se dívají, je falešné. A tak uzdravení, které pravda nikdy 

nepotřebuje, musí ukázat, že nemoc není skutečná. 

Uzdravení by se tedy dalo nazvat proti-snem, který ruší sen o 

nemoci ve jménu pravdy, ale ne v pravdě samotné. Stejně jako 

odpuštění přehlíží všechny hříchy, které se nikdy neuskutečnily, 

uzdravení pouze odstraňuje iluze, které se neuskutečnily. Stejně 

jako skutečný svět povstane na místě toho, co vůbec nikdy nebylo, 

nabízí uzdravení náhradu za imaginární stavy a falešné představy, 

které sny vyšívají do obrazů pravdy. 

Přesto si nemysli, že léčení je nehodné tvé funkce zde. 

Antikrist se totiž stává mocnějším než Kristus pro ty, kdo sní. 
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svět je skutečný. Tělo se zdá být pevnější a stabilnější než mysl. A 

láska se stává snem, zatímco strach zůstává jedinou skutečností, 

kterou lze vidět, zdůvodnit a plně pochopit. 

Stejně jako odpuštění zažehná všechny hříchy a skutečný svět 

zaujme místo toho, co jste si vytvořili, tak i uzdravení musí 

nahradit představy o nemoci, které máte před prostou pravdou. Až 

uvidíte, že nemoc mizí navzdory všem zákonům, podle nichž 

nemůže nebýt skutečná, pak jsou otázky zodpovězeny. A zákony 

již nelze dále ctít ani dodržovat. 

Uzdravení je svoboda. Ukazuje totiž, že sny nezvítězí nad 

pravdou. Uzdravení je sdílené. A tímto atributem dokazuje, že 

zákony na rozdíl od těch, které tvrdí, že nemoc je nevyhnutelná, jsou 

silnější než jejich chorobné protiklady. Uzdravení je síla. Neboť jeho 

jemnou rukou je překonávána slabost. A mysli, které byly zazděny v 

těle, se osvobozují, aby se spojily s jinými myslemi a byly navždy 

silné. Uzdravení, odpuštění a radostná výměna celého světa 

smutku za svět, kam smutek nemůže vstoupit, jsou prostředky, 

jimiž vás Duch svatý vybízí, abyste ho následovali. Jeho jemné 

lekce učí, jak snadno můžeš dosáhnout spásy; jak málo cviku 

potřebuješ, abys nechal Jeho zákony nahradit ty, které sis vytvořil, 

abys udržel sám sebe. 

vězně k smrti. 

Jeho život se stane tvým vlastním, když mu poskytneš malou 

pomoc, o kterou tě žádá, aby tě osvobodil od všeho, co ti kdy 

způsobilo bolest.A když se necháš uzdravit, uvidíš, že spolu s tebou 

jsou uzdraveni všichni, kdo jsou kolem tebe, kdo tě napadnou nebo 

koho se dotkneš, nebo ti, kteří s tebou zdánlivě nemají žádný 

kontakt. Možná je všechny nepoznáte, ani si neuvědomíte, jak 

velkou oběť celému světu přinášíte, když dovolíte, aby k vám 

přišlo uzdravení. Nikdy však nejste uzdraveni sami. A legie a legie 

obdrží dar, který obdržíte vy, když budete uzdraveni. 

Ti, kdo jsou uzdraveni, se stávají nástroji uzdravení. Neuplyne 

ani čas mezi okamžikem, kdy jsou uzdraveni, a veškerou milostí 

uzdravení, kterou je jim dáno rozdávat.To, co je v rozporu s 

Bohem, neexistuje. A kdo to nepřijímá do své mysli, stává se 

útočištěm, kde mohou zůstat odpočívat unavení. Neboť zde je 

darována pravda a zde jsou všechny iluze uvedeny v pravdu. 

Nechtěli byste poskytnout útočiště Boží vůli? Vy ale zvete své 
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Self být doma, a lze toto pozvání odmítnout? Žádejte, aby se stalo 

to, co je nevyhnutelné, a nikdy neuspějete.Druhou možností je 

žádat, aby se stalo to, co se stát nemůže, a to se nemůže 

podařit.Dnes žádáme, aby naše mysli zaměstnávala pouze pravda; 

aby myšlenky na uzdravení dnes směřovaly od toho, co je 

uzdraveno, k tomu, co ještě musí být uzdraveno, a abychom si byli 

vědomi, že obojí se stane jedním. 

Až udeří hodina, budeme mít na paměti, že naším úkolem je 

nechat uzdravit svou mysl, abychom mohli přinést uzdravení 

světu, vyměnit prokletí za požehnání, bolest za radost a odloučení za 

Boží pokoj. Nestojí minuta hodiny za to, abychom takový dar 

dostali? Není malá chvíle malým výdajem, který můžeme obětovat 

za dar všeho? 

Na takový dar však musíme být připraveni. A tak tímto 

začneme dnešní den a věnujeme deset minut těmto myšlenkám, 

kterými také dnešní večer zakončíme: 

"Když jsem uzdraven, nejsem uzdraven sám. 

A rád bych se o své uzdravení podělil se 

světem, aby nemoc byla vyhnána z mysli 

Jediného Božího Syna,který je mým 

jediným Já." 

Ať je uzdravení skrze vás právě dnes. A když odpočíváte v 

tichu, buďte připraveni dávat, stejně jako přijímat, držet jen to, co 

dáváte, a přijímat Boží slovo, aby nahradilo všechny pošetilé 

myšlenky, které kdy byly vymyšleny. Nyní se scházíme, abychom 

uzdravili vše, co bylo nemocné, a nabídli požehnání tam, kde byl 

útok. Ani na tuto funkci nenecháme zapomenout, když každá 

hodina dne proklouzává, a s touto myšlenkou si připomínáme naši 

funkci: 

"Když jsem uzdraven, nejsem uzdraven 

sám. Chtěl bych požehnat svým bratrům, 

protože bych chtěl... 

Buďte s nimi uzdraveni, jako jsou oni uzdraveni se mnou." 
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le  s o v á n í 1 3 8 

"Nebe je rozhodnutí, které musím učinit." 

V tomto světě je nebe volbou, protože zde věříme, že existují 

alternativy, mezi kterými si můžeme vybrat. Myslíme si, že 

všechny věci mají svůj protiklad, a to, co chceme, si vybíráme. 

Pokud existuje nebe, musí existovat i peklo, protože protiklad je 

způsob, jakým vytváříme to, co vnímáme a co si myslíme, že je 

skutečné. Stvoření nezná žádný protiklad. Ale tady je protiklad 

součástí toho, že je "skutečný". 

Právě toto zvláštní vnímání pravdy způsobuje, že volba nebe 

se zdá být totéž co zřeknutí se pekla. Ve skutečnosti tomu tak není, 

nicméně to, co je pravdivé v Božím stvoření, sem nemůže vstoupit, 

dokud se to neodrazí v nějaké formě, kterou svět může pochopit. 

Pravda nemůže přijít tam, kde by ji bylo možné vnímat pouze se 

strachem, neboť to by byl omyl, který by pravdu mohl přivést k 

iluzím. Odpor činí pravdu nežádoucí, a proto nemůže přijít. 

Volba je zřejmým únikem z toho, co se jeví jako protiklady. 

Rozhodnutí umožňuje, aby se jeden z protichůdných cílů stal cílem 

úsilí a vynaložení času.Bez rozhodnutí je čas jen ztrátou a úsilí 

rozptýlené. Je vynakládán pro nic za nic. a čas plyne bez výsledků. 

Není zde žádný pocit zisku, protože není ničeho dosaženo, nic se 

nenaučíme. 

Je třeba vám připomenout, že si myslíte, že máte před sebou 

tisíc možností, zatímco ve skutečnosti máte jen jednu. A dokonce i 

to, ale se zdá být volbou. Nenechte se zmást všemi pochybnostmi, 

které by nesčetná rozhodnutí vyvolávala. děláte jen jedno. A až ho 

učiníte, pochopíte, že to nebyla vůbec žádná volba, protože pravda 

je pravda a nic jiného není skutečné. neexistuje žádný opak, který 

byste si mohli vybrat místo ní. pravdě nic neodporuje. 

Výběr závisí na učení. Pravdu se však nelze naučit, ale pouze 

poznat. V poznání spočívá její přijetí, a jakmile je přijata, je 

poznána. Poznání však přesahuje cíle, které se snažíme v rámci 

tohoto kurzu vyučovat. Naší výukou jsou cíle, kterých je třeba 

dosáhnout tím, že se naučíte, jak jich dosáhnout, co jsou a co vám 

nabízejí. Rozhodnutí jsou výsledkem vašeho učení, neboť se 

opírají o to, co jste přijali jako pravdu o tom, co jste a co jste 
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jaké musí být vaše potřeby. 

V tomto šíleně komplikovaném světě se zdá, že nebe má spíše 

podobu volby než toho, čím je. Ze všech voleb, které jste se snažili 

učinit, je tato nejjednodušší, definitivní, prototyp všech ostatních, 

ta, která rozhoduje o všech rozhodnutích. Kdybyste mohli 

rozhodnout o ostatních, tato zůstane nevyřešena. Ale když vyřešíte 

toto, ostatní se vyřeší spolu s ním, neboť všechna rozhodnutí, ale 

toto zakrývají tím, že na sebe berou různé podoby. Zde je konečné 

a jediné rozhodnutí, v němž je pravda přijata nebo popřena. 

Dnes tedy začneme uvažovat o volbě, kterou nám má pomoci 

učinit čas. Takový je jeho svatý záměr, který se nyní proměnil v 

záměr, který jsi mu dal: aby byl prostředkem k prokázání, že peklo 

je skutečné, že naděje se mění v zoufalství a že život sám musí být 

nakonec překonán smrtí. Pouze ve smrti jsou protiklady vyřešeny, 

neboť ukončit protiklad znamená zemřít. A tak spása musí být 

chápána jako smrt, neboť život je chápán jako rozpor. vyřešit 

rozpor znamená ukončit i svůj život. 

Tato šílená přesvědčení mohou nabýt podvědomě velké 

intenzity a sevřít mysl hrůzou a úzkostí tak silně, že se nevzdá 

představ o své vlastní ochraně. Musí být zachráněna před spásou, 

musí jí být vyhrožováno, aby byla v bezpečí, a musí být magicky 

obrněna proti pravdě. A tato rozhodnutí se dělají nevědomky, aby 

zůstala bezpečně neporušena; stranou otázek, rozumu a 

pochybností. 

Nebe se vybírá vědomě.Volbu nelze provést, dokud nejsou 

přesně viděny a pochopeny alternativy. Vše, co je zahaleno stíny, 

musí být pozvednuto k pochopení, aby bylo znovu posouzeno, 

tentokrát s pomocí Nebes, a všechny chyby v úsudku, kterých se 

mysl předtím dopustila, jsou přístupné nápravě, protože pravda je 

odmítá jako bezpříčinné. Nyní jsou bez následků. Nelze je skrýt, 

protože je rozpoznána jejich nicotnost. 

Vědomá volba nebe je stejně jistá jako konec strachu z pekla, 

když je vyzdvižen z ochranného štítu nevědomosti a vynesen na 

světlo.Kdo může rozhodnout mezi jasně viděným a nepoznaným? 

Kdo se však může nerozhodnout mezi alternativami, když je pouze 

jedna z nich vnímána jako hodnotná, druhá jako zcela bezcenná 

věc, jen pomyslný zdroj viny a bolesti? Kdo váhá s takovou volbou? 

A máme dnes váhat s volbou? 



ČÁST I 

291 

 

 

Jakmile se probudíme, rozhodneme se pro nebe a strávíme pět 
dní. 
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minut, abychom se ujistili, že jsme učinili jediné rozumné 

rozhodnutí. Uvědomujeme si, že děláme vědomou volbu mezi tím, 

co má existenci, a tím, co nemá nic než zdání pravdy. Její 

pseudobytí přivedené k tomu, co je skutečné, je ve světle chatrné a 

průhledné. Nyní v sobě nedrží žádnou hrůzu, neboť to, co bylo 

učiněno obrovským, pomstychtivým, nelítostným s nenávistí, 

vyžaduje nejasnost, aby do něj byl vložen strach. Nyní je to 

rozpoznáno jako pouhý pošetilý, triviální omyl. 

Než dnes v noci zavřeme oči a usneme, potvrdíme si volbu, 

kterou jsme učinili každou hodinu mezi spánkem a usnutím. A nyní 

věnujeme posledních pět minut našeho bdělého dne rozhodnutí, s 

nímž jsme se probudili. S každou uplynulou hodinou jsme v 

krátkém tichém čase věnovaném zachování zdravého rozumu 

znovu deklarovali svou volbu. A nakonec tímto uzavíráme den a 

uznáváme, že jsme si vybrali, ale to, co chceme: 

"Nebe je rozhodnutí, které musím učinit. 

Dělám to teď a nezměním svůj názor, 

Protože je to jediná věc, kterou chci." 
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le  s o v á n í 1 3 9 
 

"Přijmu za sebe Pokání." 

Zde je konec volby. Zde totiž docházíme k rozhodnutí přijmout 

sebe sama tak, jak nás Bůh stvořil. A co jiného je volba než 

nejistota ohledně toho, co jsme? Neexistuje žádná pochybnost, 

která by zde neměla své kořeny. neexistuje žádná otázka, která by 

ji neodrážela. neexistuje žádný konflikt, který by nezahrnoval 

jedinou jednoduchou otázku: "co jsem?". 

Kdo jiný by si však mohl položit tuto otázku než ten, kdo 

odmítl poznat sám sebe? Jedině odmítnutí uznat sám sebe může 

způsobit, že se tato otázka zdá být upřímná.Jediné, co může 

jakákoli živá bytost s jistotou poznat, je to, čím je. Z tohoto 

jediného bodu jistoty nahlíží na ostatní věci stejně jistě jako na 

sebe sama. Nejistota ohledně toho, čím musíš být, je sebeklamem 

tak obrovského rozsahu, že si jeho velikost lze jen stěží představit. 

Být naživu a nepoznat sám sebe znamená věřit, že jste 

skutečně mrtvý. Neboť co jiného je život než být sám sebou, a kdo 

jiný než vy může být místo toho naživu? Kdo je pochybovač? O 

čem pochybuje? O kom pochybuje? Kdo mu může odpovědět? 

Pouze konstatuje, že není sám sebou, a proto, jsa něčím jiným, se 

stává tazatelem toho, co to něco je. 

Přesto by vůbec nemohl být naživu, kdyby neznal odpověď. 

Pokud se ptá, jako by ji neznal, ukazuje to jen, že nechce být tím, 

čím je. Přijal ji, protože žije; odsoudil ji a popřel její hodnotu; a 

rozhodl se, že nezná jedinou jistotu, díky níž žije. Tím se stává 

nejistým svým životem, neboť to, čím je, popřel. 

Právě pro toto popření potřebujete Pokání.Vaše popření 

nezměnilo nic na tom, co jste. Rozdělili jste však svou mysl na to, 

co zná a nezná pravdu. Jste sami sebou. O tom není pochyb, a 

přesto o tom pochybujete. Ale neptáte se, která část vás může o 

sobě skutečně pochybovat. Nemůže to být skutečně ta část vás, 

která si klade tuto otázku, neboť se ptá toho, kdo zná odpověď. 

Kdyby to byla část vás, jistota by byla nemožná. 

Pokání odstraňuje zvláštní myšlenku, že je možné o sobě 

pochybovat a nebýt si jistý tím, co skutečně jsi. To je hloubka 
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Přesto je to univerzální otázka světa. Co jiného to dokazuje, než že 

svět je šílený? Proč sdílet jeho šílenství ve smutné víře, že to, co je zde 

univerzální, je pravda? Nic, čemu svět věří, není pravda. Je to místo, 

jehož smyslem je být domovem, kam mohou přijít ti, kdo tvrdí, že 

neznají sami sebe, a ptát se, co to vlastně jsou. A budou přicházet 

znovu, dokud nepřijde čas Pokání, 

a naučí se, že není možné o sobě pochybovat a neuvědomovat si, 

co jste. Lze od vás žádat pouze přijetí, protože to, co jste, je jisté. 

Je to navždy zakotveno ve svaté Boží mysli i ve vaší vlastní. Je to 

tak daleko mimo jakoukoli pochybnost a otázku, že ptát se, co to 

musí být, je jediným důkazem, který potřebujete, abyste ukázali, 

že věříte rozporu, že nevíte, co nemůžete nevědět. 

Je to otázka, nebo tvrzení, které ve výroku popírá samo sebe? 

Nedovolme, aby se naše svaté mysli zabývaly nesmyslnými 

úvahami, jako je tato. Máme zde své poslání. Nepřišli jsme posílit 

šílenství, v něž jsme kdysi věřili. Nezapomínejme na cíl, který 

jsme přijali. Je to víc než jen naše štěstí, které jsme přišli získat. to, 

co přijímáme jako to, co jsme, hlásá, čím musí být každý spolu s 

námi. 

Nezklamte své bratry, jinak zklamete sami sebe. Dívejte se na ně 

s láskou, aby věděli, že jsou vaší součástí a vy jejich. To učí Pokání 

a ukazuje, že jednota Božího Syna je nenarušena jeho 

přesvědčením, že neví, čím je. Dnes přijměte Usmíření, ne proto, 

abyste změnili skutečnost, ale pouze proto, abyste přijali pravdu o 

sobě, a jděte svou cestou radujíce se z nekonečné Boží Lásky. 

Právě to se po nás žádá. Právě to dnes uděláme. 

Pět minut ráno a večer věnujeme tomu, abychom se věnovali 

svému dnešnímu úkolu. Začneme tímto přehledem toho, co je 

naším posláním: 

"Přijímám za sebe smíření, neboť 

zůstávám takový, jakého mě Bůh 

stvořil." 

Neztratili jsme poznání, které nám Bůh dal, když nás stvořil jako 

sebe.Můžeme si to pamatovat za každého, neboť ve stvoření jsou 

všechny mysli jako jedna, a v naší paměti je vzpomínka, jak jsou 

nám naši bratři v pravdě drazí, jak moc je součástí nás každá mysl, 

jak 
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věrné, jakými pro nás skutečně byli, a jak je všechny obsahuje 

láska našeho Otce. 

Ve jménu Stvořitele a Jeho jednoty se všemi aspekty stvoření 

opakujeme dnes každou hodinu své zasvěcení naší věci a 

odkládáme všechny myšlenky, které by nás odváděly od našeho 

svatého cíle. Na několik minut nechte svou mysl očistit od všech 

pošetilých pavučin, které by svět chtěl splést kolem svatého Božího 

Syna. A poznejte křehkost pout, která jako by držela poznání sebe 

sama mimo vaše vědomí, jak říkáte: 

"Přijímám za sebe smíření, neboť 

zůstávám takový, jakého mě Bůh 

stvořil." 
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"Pouze o spáse lze říci, že léčí." 

Slovo lék nelze použít pro žádný prostředek, který svět uznává 

jako prospěšný. To, co svět vnímá jako léčebné, je pouze to, co 

"zlepší" stav těla.Když se snaží léčit mysl, nevidí žádné oddělení 

od těla, kde podle něj mysl existuje. Jeho formy léčení tak musí 

nahradit iluzi iluzí. Jedno přesvědčení o nemoci na sebe bere jinou 

podobu, a tak nyní pacient vnímá i sám sebe. 

Není uzdraven. Pouze se mu zdálo, že je nemocný, a v tom 

snu našel kouzelnou formuli, která ho uzdraví.Ze snu se však 

neprobudil, a tak jeho mysl zůstává přesně taková, jaká byla 

předtím. Neviděl světlo, které by ho probudilo a ukončilo sen. jaký 

rozdíl dělá obsah snu ve skutečnosti? Člověk buď spí, nebo se 

probudí. nic mezi tím neexistuje. 

Šťastné sny, které Duch svatý přináší, se liší od snů tohoto 

světa, kdy se člověku může jen zdát, že je vzhůru.Sny, které 

odpuštění nechává vnímat mysl, nevyvolávají jinou formu spánku, 

takže se snícímu zdá jiný sen. Jeho šťastné sny jsou předzvěstí 

úsvitu pravdy nad myslí. Vedou od spánku k jemnému probuzení, 

takže sny jsou pryč. A tak léčí po celou věčnost. 

Usmíření s jistotou uzdravuje a léčí všechny nemoci. Mysl, 

která chápe, že nemoc nemůže být nic jiného než sen, se totiž 

nenechá oklamat podobami, které sen může mít. Nemoc tam, kde 

chybí vina, nemůže přijít, protože je to jen jiná forma viny. Pokání 

nemocné neléčí, neboť to není lék. Odnímá vinu, která nemoc 

umožňuje, a to je vskutku vyléčení. Nemoc je totiž nyní pryč a 

nezůstalo nic, k čemu by se mohla vrátit. 

Pokoj vám, kteří jste byli uzdraveni v Bohu, a ne v planých 

snech. Neboť uzdravení musí pocházet ze svatosti a svatost nelze 

nalézt tam, kde se pěstuje hřích. Bůh přebývá ve svatých 

chrámech. Tam, kam vstoupil hřích, je mu vstup zakázán, avšak 

není místa, kde by nebyl. A proto hřích nemůže mít žádný domov, 

v němž by se mohl skrýt před Jeho dobrodiním. není místa, kde by 

nebyla svatost, a nikde se hřích nemůže skrývat. 
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a nemoc může zůstat. 

To je myšlenka, která léčí. Nerozlišuje mezi neskutečnostmi. 

Nesnaží se ani léčit to, co není nemocné, aniž by si uvědomovala, 

kde je potřeba léčit. To není magie. Je to pouze odvolání se na 

pravdu, která nemůže neuzdravit a uzdravovat navždy. Není to 

myšlení, které posuzuje iluzi podle její velikosti, zdánlivé 

závažnosti nebo čehokoli, co souvisí s formou, kterou na sebe 

bere. Pouze se zaměřuje na to, čím je, a ví, že žádná iluze nemůže 

být skutečná. 

Nesnažme se dnes léčit to, co nemůže trpět nemocí. 

Uzdravení je třeba hledat, ale tam, kde je, a pak ho aplikovat na to, 

co je nemocné, aby to mohlo být vyléčeno. Neexistuje žádný lék, 

který by svět poskytoval a který by mohl způsobit změnu čehokoli. 

mysl, která přináší iluze pravdě, se skutečně mění. neexistuje 

žádná jiná změna než tato. Vždyť jak se může jedna iluze lišit od 

druhé jinak než v atributech, které nemají žádnou podstatu, žádnou 

skutečnost, žádné jádro a nic, co by se skutečně lišilo? 

Dnes se snažíme změnit své myšlení o zdroji nemoci, protože 

hledáme lék na všechny iluze, ne další posun mezi nimi.Dnes se 

pokusíme najít zdroj uzdravení, který je v naší mysli, protože ho 

tam pro nás vložil náš Otec. Není od nás vzdálenější než my sami. 

Je nám tak blízko jako naše vlastní myšlenky, tak blízko, že ho 

nelze ztratit. stačí ho jen hledat a musíme ho najít. 

Dnes se nenecháme zmást tím, co se nám jeví jako 

nemocné.Překročíme dnes zdání a dosáhneme zdroje uzdravení, od 

něhož není nic osvobozeno.Uspějeme do té míry, do jaké si 

uvědomíme, že nikdy nelze smysluplně rozlišovat mezi tím, co je 

nepravdivé, a tím, co je stejně nepravdivé. Zde neexistují žádné 

stupně a žádné přesvědčení, že to, co neexistuje, je v některých 

podobách pravdivější než v jiných. Všechny jsou nepravdivé a lze 

je vyléčit, protože nejsou pravdivé. 

Odložíme tedy své amulety, amulety a léky, zpěvy a kouzla v 

jakékoli podobě.Ztišíme se a budeme naslouchat Hlasu uzdravení, 

který vyléčí všechny neduhy jako jeden celek a navrátí Božímu 

Synu zdravý rozum. Žádný jiný hlas než tento nemůže léčit. Dnes 

slyšíme jediný Hlas, který k nám promlouvá o pravdě, kde končí 

všechny iluze a mír se vrací do věčného tichého domova Boha. 

Když se probudíme, nasloucháme mu a necháme ho k nám 
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mluvit pět minut na začátku dne a na konci dne mu opět pět minut 

nasloucháme. 
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než jdeme spát. Jediná příprava spočívá v tom, že necháme své 

rušivé myšlenky odejít stranou, a to nikoli odděleně, ale všechny 

jako jeden celek.Jsou stejné. Nemáme potřebu je rozlišovat, a tím 

oddalovat dobu, kdy k nám může promluvit náš Otec. Slyšíme ho 

teď, přicházíme k němu dnes. 

Nemáme v rukou nic, na čem bychom lpěli, modlíme se s 

pozvednutým srdcem a naslouchající myslí: 

"Pouze o spáse lze říci, že léčí. 

Promluv k nám, Otče, abychom byli uzdraveni." 

A my pocítíme, že nás spása zahaluje jemnou ochranou a mírem 

tak hlubokým, že žádná iluze nemůže narušit naši mysl ani nám 

nabídnout důkaz, že je skutečná. To se dnes naučíme. A budeme se 

každou hodinu modlit za uzdravení a s úderem hodiny si uděláme 

chvilku, abychom slyšeli, jak nám bude dána odpověď na naši 

modlitbu, které se účastníme v tichu a radosti. to je den, kdy k nám 

přichází uzdravení. to je den, kdy končí odloučení a my si 

vzpomínáme, kým skutečně jsme. 
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Nyní opět přehled, tentokrát s vědomím, že se připravujeme na 

druhou část učení o tom, jak lze pravdu aplikovat.Dnes se začneme 

soustředit na připravenost na to, co bude následovat. Takový je náš 

cíl pro tento přehled a pro následující lekce. Přezkoumáme tedy 

nedávné lekce a jejich hlavní myšlenky tak, abychom usnadnili 

připravenost, které bychom nyní chtěli dosáhnout. 

Každou etapu našeho přezkumu spojuje ústřední téma, které 

lze zjednodušeně vyjádřit těmito slovy: 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

To je skutečnost a představuje pravdu o tom, co jste vy a co je váš 

Otec. Je to tato Myšlenka, kterou Otec předal stvoření Synovi a 

ustanovil Syna svým spolutvůrcem. Je to tato Myšlenka, která 

Synovi plně zaručuje spásu. V jeho mysli totiž nemohou přebývat 

jiné myšlenky než ty, které s ním sdílí jeho Otec. Nedostatek 

odpuštění blokuje tuto Myšlenku v jeho vědomí, přesto je navždy 

pravdivá. 

Začněme naši přípravu tím, že si uvědomíme, v kolika 

podobách může být nedostatek pravého odpuštění pečlivě skryt. 

Protože se jedná o iluze, nejsou vnímány jako to, čím jsou, ale jako 

to, čím jsou; obrana, která chrání vaše neodpustitelné myšlenky 

před tím, aby byly viděny a rozpoznány. Jejich účelem je ukázat 

vám něco jiného a zadržet nápravu prostřednictvím sebeklamů 

vytvořených na jejich místo. 

A přesto vaše mysl uchovává pouze to, co si myslíte, že je s 

Bohem.Vaše sebeklamy nemohou nahradit pravdu. Stejně jako 

dítě, které hodí klacík do oceánu, nemůže změnit příchod a odchod 

přílivu a odlivu, ohřívání vody sluncem, stříbření měsíce na ní v 

noci. Stejně tak začínáme každé cvičné období v tomto přehledu 

tím, že připravujeme svou mysl, abychom porozuměli lekcím, 

které čteme, a viděli smysl, který nám nabízejí. 

Začněte každý den časem věnovaným přípravě své mysli, 

abyste se naučili, co vám každá myšlenka, kterou budete ten den 

probírat, může nabídnout ve svobodě a míru. Otevřete svou mysl a 

očistěte ji od všech myšlenek, které by ji chtěly oklamat, a nechte 
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odstranit zbytek: 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

Pět minut s touto myšlenkou stačí k tomu, aby se den ubíral 

směrem, který určil Bůh, a aby Jeho mysl řídila všechny myšlenky, 

které ten den budete přijímat. Nebudou pocházet jen od vás, 

protože všechny budou sdíleny s Ním. A tak vám každá z nich 

přinese poselství Jeho Lásky a bude Mu vracet poselství vaše. Tak 

bude vaše společenství s Pánem zástupů, jak si to On sám přál. A 

jako se Jeho vlastní úplnost spojuje s Ním, tak se On spojí s vámi, 

kteří jste úplní, když se spojíte s Ním a On s vámi. 

Po přípravě si pouze přečtěte každou ze dvou myšlenek, které 

vám byly ten den přiděleny k přezkoumání. Pak zavřete oči a 

pomalu si je odříkávejte.Nyní není kam spěchat, protože využíváte 

čas k zamýšlenému účelu. Nechte každé slovo zazářit významem, 

který mu dal Bůh, jak vám bylo předáno skrze JehoHlas. Ať vám 

každá myšlenka, kterou si ten den projdete, dá dar, který do ní 

vložil, abyste ho měli. a pro naše cvičení nepoužijeme jiný formát 

než tento: 

Každou denní hodinu si vybavte myšlenku, kterou jste den 

začali, a strávte s ní tichou chvíli.Pak si beze spěchu opakujte dvě 

myšlenky, které jste pro tento den cvičili, s dostatečným časovým 

předstihem, abyste viděli, jaké dary pro vás obsahují, a nechte je 

přijmout tam, kde mají být. Nepřidáváme žádné další myšlenky, 

ale nechme je být poselstvími, kterými jsou. nepotřebujeme nic 

víc, než aby nám to přineslo štěstí a odpočinek a nekonečný klid, 

dokonalou jistotu a vše, co si náš Otec přeje, abychom přijali jako 

dědictví, které od Něho máme. 

Každý den cvičení, když hodnotíme, uzavíráme tak, jak jsme začali, a 

opakujeme nejprve Myšlenku, která pro nás učinila tento den 

zvláštním časem požehnání a štěstí; a díky naší věrnosti obnovila 

svět od temnoty ke světlu, od smutku k radosti, od bolesti k pokoji, od 

hříchu ke svatosti. Bůh vám, kteří takto praktikujete zachovávání Jeho 

Slova, vzdává díky, a když před spaním znovu věnujete svou mysl 

myšlenkám na den, Jeho vděčnost vás obklopuje mírem, v němž si 

přeje, abyste byli navždy, a nyní se učíte, abyste si jej znovu 

nárokovali jako své dědictví. 
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le  s o v á n í 1 4 1 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

[121] "Odpuštění je klíčem ke štěstí." 

[122] "Odpuštění nabízí vše, co chci." 

 

 

 

 

le  s o n1 4 2 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

[123] "Děkuji svému Otci za jeho dary, které mi dal." 

[124] "Dovolte mi, abych si uvědomil, že jsem jedno s Bohem." 

 

 

 

 

le  s o n1 4 3 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

[125] "V tichosti dnes přijímám Boží slovo." 

[126] "Vše, co dávám, dávám sám sobě." 

 

 

 

 

le  s o n1 4 4 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

[127] "Není jiné lásky než Boží." 

[128] "Svět, který vidím, nemá nic, co bych chtěl." 
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le  s o n1 4 5 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

[129] "Za tímto světem je svět, který chci." 

[130] "Není možné vidět dva světy." 

 

 

 

 

le  s o n1 4 6 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

[131] "Nikdo nemůže selhat, kdo žádá, aby dosáhl pravdy." 

[132] "Ztrácím svět ze všeho, co jsem si myslel, že je." 

 

 

 

 

le  s o n1 4 7 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

[133] "Nebudu si vážit toho, co je bezcenné." 

[134] "Dovolte mi vnímat odpuštění takové, jaké je." 

 

 

 

 

le  s o n1 4 8 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

[135] "Když se bráním, jsem napaden." 

[136] "Nemoc je obrana proti pravdě." 
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le  s o v á n í 1 4 9 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

[137] "Když jsem uzdraven, nejsem uzdraven sám." 

[138] "Nebe je rozhodnutí, které musím učinit." 

 

 

 

 
le  s o v á n í 1 5 0 

"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu." 

[139] "Přijmu za sebe Pokání." 

[140] "Pouze o spáse lze říci, že léčí." 
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"Všechny věci jsou ozvěnou Božího hlasu." 

Nikdo nemůže soudit na základě částečných důkazů. To není soud. 

Je to pouze názor založený na neznalosti a pochybnostech. Jeho 

zdánlivá jistota je jen pláštíkem pro nejistotu, kterou by zakrývala. 

Potřebuje iracionální obhajobu, protože je iracionální. a její obhajoba 

se zdá být silná, přesvědčivá a nepochybná, protože pod ní jsou 

všechny pochybnosti. 

Nezdá se, že byste pochybovali o světě, který vidíte.Ve 

skutečnosti nezpochybňujete to, co se vám ukazuje očima těla. Ani 

se neptáš, proč tomu věříš, přestože ses už dávno naučil, že tvé 

smysly klamou. že jim věříš do posledního detailu, který ti hlásí, je 

ještě podivnější, když se pozastavíš a vzpomeneš si, jak často byly 

vskutku chybnými svědky! Proč jim tak bezmezně věříš? Proč, ale 

kvůli skrytým pochybnostem, které bys chtěl zakrýt předstíranou 

jistotou? 

Jak můžete soudit? Váš úsudek se opírá o svědectví, které vám 

nabízejí vaše smysly.Ale svědectví nikdy nebylo falešnější než toto. 

Jak jinak ale můžete soudit svět, který vidíte? Vkládáš ubohou 

důvěru v to, co ti hlásí tvé oči a uši. myslíš si, že se tvé prsty 

dotýkají skutečnosti a uzavírají se pravdě. To je vědomí, kterému 

rozumíte a které považujete za skutečnější než to, o čem svědčí 

věčný Hlas samotného Boha. 

Může se jednat o rozsudek? Často jste byli nabádáni, abyste 

se zdrželi souzení, ne proto, že by vám to bylo odepřeno.Nemůžete 

soudit. Můžete pouze věřit úsudkům ega, které jsou všechny 

falešné. Pečlivě vede vaše smysly, aby dokázalo, jak jste slabí; jak 

jste bezmocní a vystrašení, jak se obáváte spravedlivého trestu, jak 

jste černí hříchem, jak jste ubozí ve své vině. 

Ta věc, o které mluví a kterou by ještě chtěla bránit, je vy 

sama. A vy tomu s tvrdošíjnou jistotou věříte.Přesto v pozadí 

zůstává skrytá pochybnost, že tomu, co vám s takovou 

přesvědčivostí ukazuje jako skutečnost, nevěříte. Odsuzuje jen 

sebe sama. To v sobě vidí vinu. Je to jeho vlastní zoufalství, které 

v tobě vidí. 

Neslyšte jeho hlas.Svědci, které posílá, aby vám dokázali jeho 
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je vaše vlastní jsou falešné, a mluví s jistotou o tom, co neví.Vaše 

víra v ně je slepá, protože byste nesdíleli pochybnosti jejich pán 

nemůže zcela porazit.Věříte, že pochybovat o jeho vazalů je 

pochybovat o sobě. Musíš se však naučit pochybovat o jejich 

důkazech, které ti uvolní cestu k poznání sebe sama, a nechat hlas 

boží, aby sám rozhodl o tom, co je hodno tvé vlastní víry. 

Neřekne ti, že tvého bratra máš soudit podle toho, co na něm 

vidí tvé oči, ani podle toho, co říkají ústa jeho těla tvým uším, ani 

podle toho, co o něm vypovídají tvé prsty. Pomíjí taková planá 

svědectví, která o Božím Synu vydávají jen falešné svědectví. 

Poznává jen to, co Bůh miluje, a ve svatém světle toho, co vidí, se 

před nádherou, kterou spatřuje, rozplývají všechny sny ega o tom, 

co jsi. 

Nechť je Soudcem toho, co jsi, neboť On má jistotu, o níž 

není pochyb, protože spočívá na Jistotě tak velké, že pochybnosti 

před Jeho tváří nemají smysl. Kristus o sobě nemůže pochybovat. 

Hlas Boží Ho může jen ctít, radujíc se z Jeho dokonalé, věčné 

bezhříšnosti. koho odsoudil, může se jen smát vině, nechtějíc si 

nyní hrát s hračkami hříchu; nedbaje na svědectví těla před 

vytržením Jeho svaté tváře. 

A tak vás soudí. Přijměte Jeho slovo o tom, co jste, neboť On 

svědčí o vašem krásném stvoření a o Mysli, jejíž Myšlenka stvořila 

vaši skutečnost.Co může znamenat tělo pro Toho, kdo zná slávu 

Otce a Syna? Jaký šepot ega může slyšet? Co Ho může přesvědčit, 

že vaše hříchy jsou skutečné? 

Ať je také soudcem všeho, co se vám v tomto světě zdá. Jeho 

lekce vám umožní překlenout propast mezi iluzemi a pravdou. On 

odstraní veškerou víru, kterou jste vložili do bolesti, neštěstí, utrpení 

a ztrát. Dá vám zrak, který dokáže nahlédnout za tyto chmurné 

zjevy a ve všech spatřit něžnou Kristovu Tvář. už nebudete 

pochybovat o tom, že vás, kteří jste milováni Bohem, může potkat 

jen dobro, protože On bude soudit všechny události a dávat jediné 

poučení, které všechny obsahují. 

Vybere si z nich ty prvky, které představují pravdu, a pomine 

ty, které odrážejí jen plané sny. A bude nově interpretovat vše, co 

vidíte, a všechny události, každou okolnost a každou událost, která 

se vás zdánlivě jakkoli dotýká, z 
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Jeho jediný referenční rámec, zcela jednotný a jistý.A uvidíte lásku 

nad nenávistí, stálost ve změně, čistotu v hříchu a jen nebeské 

požehnání pro svět. 

Takové je vaše vzkříšení, neboť váš život není součástí 

ničeho, co vidíte. Stojí mimo tělo a svět, za každým svědkem 

nesvatosti, uvnitř Svatého, svatý jako On sám. V každém a ve 

všem by k tobě Jeho Hlas nemluvil o ničem jiném než o tvém Já a 

tvém Stvořiteli, který je s Ním jedno. Tak uvidíš ve všem svatou 

Tvář Kristovu a ve všem neuslyšíš jiný zvuk než ozvěnu Božího 

Hlasu. 

Dnes cvičíme beze slov, s výjimkou začátku času, který 

trávíte s Bohem. Tyto chvíle uvádíme pouze jediným pomalým 

opakováním myšlenky, kterou den začínáme. a pak své myšlenky 

pozorujeme a tiše se obracíme k tomu, kdo v nich vidí prvky 

pravdy. Dovolte Mu, aby zhodnotil každou myšlenku, která vám 

přijde na mysl, odstranil z ní prvky snů a vrátil vám ji jako čistou 

myšlenku, která neodporuje Boží vůli. 

Dejte mu své myšlenky a On vám je vrátí jako zázraky, které 

radostně zvěstují celistvost a štěstí, které Bůh přeje svému Synovi 

jako důkaz své věčné Lásky. A jak je každá myšlenka takto 

proměňována, nabývá léčivé síly od Mysli, která v ní viděla 

pravdu a nenechala se oklamat tím, co bylo falešně přidáno. 

všechna vlákna fantazie jsou pryč a to, co zůstává, je sjednoceno do 

dokonalé Myšlenky, která všude nabízí Svou dokonalost. 

Věnujte tomu patnáct minut, když se probudíte, a s radostí 

věnujte dalších patnáct minut, než půjdete spát.Vaše služba začíná ve 

chvíli, kdy jsou všechny vaše myšlenky očištěny. Tak se učíte 

vyučovat Syna Božího svaté lekci jeho svatosti. Nikdo nemůže 

neposlouchat, když slyšíš, jak hlas boží vzdává čest synu božímu. a 

každý s tebou bude sdílet myšlenky, které ti přetlumočil v mysli. 

Takové jsou vaše Velikonoce. A tak světu daruješ sněhobílé 

lilie, které nahrazují svědky hříchu a smrti. Skrze tvé proměnění je 

svět vykoupen a radostně osvobozen od viny. Nyní pozvedáme své 

vzkříšené mysli v radosti a vděčnosti k Tomu, který nám navrátil 

zdravý rozum. 

A my budeme každou hodinu vzpomínat na toho, který je 

spásou a vysvobozením. Když děkujeme, svět se s námi spojuje a 

šťastně 
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přijímá naše svaté myšlenky, které nebe napravilo a očistilo. Nyní 

konečně začala naše služba, abychom po světě šířili radostnou 

zprávu, že pravda nemá iluze a Boží pokoj skrze nás patří všem. 
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le  s o v á n í 1 5 2 
 

"Moc rozhodování je na mně." 

Nikdo nemůže utrpět ztrátu, pokud to není jeho vlastní rozhodnutí. 

Nikdo netrpí bolestí, pokud si tento stav nezvolí sám. Nikdo 

nemůže truchlit ani se bát, ani si myslet, že je nemocný, pokud to 

nejsou výsledky, které chce. A nikdo neumírá bez svého vlastního 

souhlasu. Nic se neděje jinak, než že představuje vaše přání, a nic 

není opomenuto, co jste si vybrali. Zde je váš svět, úplný do všech 

detailů. Zde je pro vás celá jeho realita. A jen zde je spása. 

Možná se domníváte, že tento postoj je extrémní a příliš 

široký na to, aby byl pravdivý. Může však mít pravda výjimky? 

Pokud máte dar všeho, může být ztráta skutečná? Může být bolest 

součástí pokoje nebo smutek součástí radosti? Může strach a nemoc 

vstoupit do mysli, kde přebývá láska a dokonalá svatost? Pravda 

musí být všezahrnující, je-li vůbec pravdou. Nepřipouštějte žádný 

opak a žádné výjimky, protože to by znamenalo, že pravdě zcela 

odporujete. 

Spása je poznání, že pravda je pravda a nic jiného není 

pravda.To už jste slyšeli, ale možná jste ještě nepřijali obě části. 

Bez první nemá druhá smysl, ale bez druhé už není pravdivá ani ta 

první. pravda nemůže mít opak. to nelze říkat a přemýšlet o tom 

příliš často. Je-li totiž pravdivé to, co není pravdivé, stejně jako to, 

co je pravdivé, pak je část pravdy nepravdivá a pravda ztratila svůj 

smysl. Nic než pravda není pravdivé, a co je nepravdivé, je 

falešné. 

To je nejjednodušší, ale zároveň nejobtížnější rozlišení. Ne 

však proto, že by bylo obtížné ho vnímat. Je skryto za obrovským 

množstvím možností, které se nezdají být zcela vaše. a tak se zdá, že 

pravda má některé aspekty, které popírají konzistenci, ale nezdají se 

být, ale jsou to rozpory, které jste zavedli vy. 

Protože vás stvořil Bůh, musíte zůstat neměnní a přechodné 

stavy jsou z definice falešné. A to zahrnuje všechny změny pocitů, 

změny stavů těla a mysli, veškeré uvědomování a veškeré 

reakce.To je všezahrnující charakter, který odlišuje pravdu od 

nepravdy a nepravdu odděluje od pravdy jako toho, čím je. 

Není zvláštní, že si myslíš, že jsi stvořil svět? 
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vidíte aroganci? Bůh ji nestvořil. Co může vědět o pomíjivosti, 

hříšnosti a vině, strachu, utrpení a osamělosti a o mysli, která žije v 

těle, jež musí zemřít? Obviňuješ ho pouze z šílenství, když si 

myslíš, že stvořil svět, v němž se takové věci zdají být skutečností. 

On není šílený. Ale jen šílenství vytváří takový svět. 

Myslet si, že Bůh stvořil chaos, popírá svou vůli, vymyslel 

protiklady k pravdě a trpí smrt, aby zvítězila nad životem, to vše je 

arogance. Pokora by hned viděla, že tyto věci nejsou od Něho. A 

vidíte, co Bůh nestvořil? Myslet si, že ano, znamená pouze věřit, 

že můžete vnímat to, co Bůh nechtěl, aby bylo. A co může být 

arogantnějšího než toto? 

Buďme dnes skutečně pokorní a přijměme to, co jsme 

vytvořili, takové, jaké to je. Moc rozhodování je jen na nás. 

Rozhodněte se, ale přijměte své právoplatné místo spolutvůrce 

vesmíru, a vše, o čem si myslíte, že jste vytvořili, zmizí. to, co pak 

vystoupí do vědomí, bude vše, co kdy bylo, navěky tak, jak je to 

nyní. a nahradí to sebeklamy, které byly vytvořeny jen proto, aby si 

přivlastnily oltář Otce a Syna. 

Dnes se cvičíme v opravdové pokoře a opouštíme falešnou 

přetvářku, kterou se ego snaží dokázat svou aroganci. Pouze ego 

může být arogantní. Pravda je však pokorná v tom, že uznává svou 

mohutnost, neměnnost a věčnou celistvost, všeobjímající, 

dokonalý Boží dar svého milovaného Syna. 

Odložíme aroganci, která říká, že jsme hříšníci, vinní a bojácní, 

stydíme se za to, co jsme, a místo toho pozvedneme srdce v 

opravdové pokoře k Tomu, který nás stvořil neposkvrněné, 

podobné sobě v moci a lásce.Moc rozhodnutí je naše vlastní. A my 

od Něho přijímáme to, čím jsme, a pokorně uznáváme Božího 

Syna. 

Poznání Božího Syna znamená, že všechny představy o sobě 

samém byly odloženy a uznány za falešné.Jejich arogance byla 

rozpoznána. A v pokoře je záře Božího Syna, jeho mírnost, jeho 

dokonalá bezhříšnost, jeho Otcova láska, jeho právo na nebe a 

osvobození od pekla radostně přijato za vlastní. Nyní se 

připojujeme k radostnému uznání, že lež je falešná a jen pravda je 

pravdivá. 

Když vstaneme, myslíme jen na pravdu a pět minut se 

věnujeme jejímu procvičování, čímž povzbuzujeme svou 
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"Rozhodovací pravomoc je na mně. 

Tento den se přijmu takového, jakého 

mě stvořila vůle mého Otce." 

Pak budeme v tichosti čekat, vzdáme se všech sebeklamů a 

pokorně požádáme své Já, aby se nám zjevilo.A Ten, který nikdy 

neodešel, přijde znovu k našemu vědomí, vděčný za to, že obnoví 

svůj domov Bohu, jak má být. 

Trpělivě na Něj čekejte po celý den a každou hodinu Ho zvěte 

slovy, kterými den začal, a zakončete ho stejnou výzvou svému Já. 

Boží hlas odpoví, neboť mluví za vás a za vašeho Otce. Nahradí 

všechny vaše zběsilé myšlenky Božím pokojem, Boží pravdu 

vašimi sebeklamy a Božího Syna vašimi iluzemi o sobě samém. 
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le  s o v á n í 1 5 3 
 

"V mé bezbrannosti spočívá mé bezpečí." 

Vy, kteří se cítíte ohroženi tímto měnícím se světem, jeho zvraty 

osudu a hořkými žerty, jeho krátkými vztahy a všemi "dary", které 

vám jen půjčuje, aby vám je zase vzal, věnujte této lekci dobrou 

pozornost. Svět neposkytuje žádné bezpečí. Je zakořeněn v útoku a 

všechny jeho "dary" zdánlivého bezpečí jsou iluzorní klamy. Útočí a 

pak útočí znovu. Tam, kde takto hrozí nebezpečí, není možný 

žádný klid. 

Svět vyvolává jen obranyschopnost. Hrozba totiž přináší 

hněv, hněv způsobuje, že útok se zdá být rozumný, upřímně 

vyprovokovaný a spravedlivý ve jménu sebeobrany. Přesto je 

defenziva dvojí hrozbou. Svědčí totiž o slabosti a vytváří systém 

obrany, který nemůže fungovat. Nyní jsou slabí ještě více 

podkopáni, neboť existuje zrada vně a ještě větší zrada uvnitř. 

Mysl je nyní zmatená a neví, kam se obrátit, aby našla únik ze 

svých představ. 

Je to, jako by ji držel kruh, v němž ji poutá další kruh, a v něm 

další, až už nelze doufat v únik ani ho dosáhnout. Útok, obrana; 

obrana, útok, to vše se stává kruhy hodin a dnů, které spoutávají 

mysl těžkými ocelovými pásy s železným překrytím, které se 

vracejí, jen aby znovu začaly. zdá se, že ve stále pevnějším sevření 

vězení mysli není přestávky ani konce. 

Obrana je nejdražší ze všech cen, které by si ego vyžádalo. 

Skrývá se v nich šílenství v tak pochmurné podobě, že naděje na 

zdravý rozum se zdá být jen planým snem, který je mimo 

možnosti. Pocit ohrožení, který svět podněcuje, je tak hluboký a 

tak daleko za šílenstvím a intenzitou, kterou si dokážete představit, 

že nemáte ani ponětí o veškeré devastaci, kterou způsobil. jste jeho 

otroky. nevíte, co děláte ve strachu před ním. nechápete, kolik jste 

byli nuceni obětovat, kdo cítíte jeho železné sevření na svém srdci. 

Neuvědomuješ si, co všechno jsi svou obranou způsobil, že 

sabotuješ svatý Boží pokoj. Vždyť vidíte Božího Syna jen jako 

oběť útoku fantazií, snů a iluzí, které si sám vytvořil, a přesto jste 

před nimi bezmocní, potřebujete se bránit jen tím, že 
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ještě více fantazií a snů, kterými se utěšuje iluzemi o svém 

bezpečí. 

V bezbrannosti je síla. Svědčí o rozpoznání Krista ve vás. 

Možná si vzpomenete, že kurz tvrdí, že volba se vždy děje mezi 

Jeho silou a vaší vlastní slabostí, kterou vidíte mimo Něj. Na 

bezbrannost nelze nikdy zaútočit, protože uznává sílu, takže velký 

útok je pošetilost nebo hloupá hra, kterou může hrát unavené dítě, 

když se mu chce spát, aby si vzpomnělo, co chce. Bezbrannost je 

slabost. Hlásá, že jsi zapřel Krista a začal se bát hněvu Jeho Otce. 

Co vás nyní může zachránit před vaším bludem o rozhněvaném 

bohu, jehož děsivý obraz, jak se domníváte, vidíte působit ve všem 

zlu světa? Co jiného než iluze by mohlo 

bránit, když je to jen iluze, proti které bojujete? 

Dnes nebudeme hrát takové dětinské hry. Naším pravým 

cílem je totiž záchrana světa a my bychom nevyměnili nekonečnou 

radost, kterou nám naše funkce nabízí, za hloupost. Nenechali 

bychom si své štěstí uniknout jen proto, že nám náhodou proběhl 

hlavou nesmyslný útržek snu a postavy v něm jsme zaměnili za 

Božího Syna; jeho nepatrný okamžik za věčnost. 

Dnes se díváme za sny a poznáváme, že nepotřebujeme 

žádnou obranu, protože jsme stvořeni jako nenapadnutelní, bez 

jakékoli myšlenky, přání nebo snu, v němž by útok měl nějaký 

význam. Nyní se nemůžeme bát, protože jsme zanechali všech 

děsivých myšlenek. A v bezbrannosti stojíme v bezpečí, klidně si 

jisti svým bezpečím nyní, jisti si spásou; jisti si, že naplníme svůj 

vyvolený záměr, když naše služba rozšiřuje své svaté požehnání po 

světě. 

Na chvíli se ztiš a v tichu přemýšlej, jak svatý je tvůj cíl, jak 

bezpečně spočíváš, nedotknutelný v jeho světle. Boží služebníci se 

rozhodli, že pravda bude s nimi. Kdo je svatější než oni? Kdo si 

může být jistější, že jeho štěstí je plně zaručeno? A kdo by mohl být 

mocněji chráněn? Jakou obranu by mohli potřebovat ti, kdo patří 

mezi vyvolené Bohem na základě jeho vyvolení a také jejich 

vlastní? 

Úkolem Božích služebníků je pomáhat svým bratřím, aby se 

rozhodli stejně jako oni. Bůh zvolil všechny, ale jen málo z nich si 

uvědomilo, že Jeho vůle je jen jejich vlastní. A dokud neučíte 

tomu, co jste se naučili, spása čeká a temnota drží svět ve 
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ponuré vězení. Nedozvíte se ani to, že k vám přišlo světlo a váš 

útěk se podařil. Světlo totiž nespatříte, dokud ho nenabídnete všem 

svým bratrům. Jakmile ho přijmou z vašich rukou, uznáte ho za 

své. 

Spásu si můžeme představit jako hru, kterou hrají šťastné děti. 

Navrhl ji Ten, který miluje své děti a který by rád nahradil jejich 

hračky plné strachu radostnými hrami, které je učí, že hra se 

strachem je pryč. Jeho hra učí štěstí, protože v ní není žádný 

poražený. Každý, kdo si hraje, musí vyhrát a v jeho výhře je zajištěn 

zisk pro všechny. Hra na strach se s radostí odkládá, když děti 

poznají, jaký užitek přináší spása. 

Vy, kteří jste si hráli na to, že jste ztratili naději, že vás opustil 

váš Otec, že jste zůstali sami v hrůze v děsivém světě, který se 

zbláznil hříchem a vinou, buďte nyní šťastní. Tato hra skončila. 

Nyní nastal klidný čas, v němž odložíme hračky viny a navždy 

uzamkneme své kuriózní a dětinské myšlenky na hřích před čistou 

a svatou myslí nebeských dětí a Božího Syna. Ještě na okamžik se 

zastavíme, abychom si zahráli svou poslední šťastnou hru na této 

zemi. A pak odejdeme na své právoplatné místo, kde přetrvává 

pravda a kde hry nemají smysl. 

Tak je příběh ukončen. Nechť tento den přiblíží světu poslední 

kapitolu, aby se každý dozvěděl, že příběhy, které četl o děsivém 

osudu, porážce všech svých nadějí, jeho ubohé obraně proti pomstě, 

které nemůže uniknout, byly jen jeho vlastní klamnou fantazií. 

Boží služebníci ho přišli probudit z temných snů, které tento 

příběh vyvolal v jeho zmatené, zmatené paměti tohoto pokřiveného 

příběhu. Boží Syn se může konečně usmát, když se dozví, že to 

není pravda. 

Dnes cvičíme ve formě, kterou si ještě nějakou dobu udržíme. 

Každý den začneme tím, že se budeme co nejdéle věnovat denní 

myšlence. Pět minut se nyní stává tím nejmenším, co věnujeme 

přípravě na den, v němž je jediným naším cílem spása. 10 minut by 

bylo lepší, 15 minut ještě lepší. A jakmile se přestane objevovat 

rozptýlení, které by nás odvrátilo od našeho cíle, zjistíme, že 

půlhodina je příliš krátká doba na to, abychom ji strávili s Bohem. 

Ani v noci nebudeme ochotni věnovat méně času ve vděčnosti a 

radosti. 

Každá hodina přispívá k našemu rostoucímu pokoji, protože 
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nezapomínáme být věrní vůli, kterou sdílíme s Bohem. Někdy 

možná i minutu, 
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ještě méně, bude to maximum, co můžeme nabídnout, až udeří 

hodina. Někdy zapomeneme. Jindy se na nás zavřou záležitosti 

tohoto světa a my nebudeme schopni se na chvíli stáhnout a obrátit 

své myšlenky k Bohu. 

Když však můžeme, budeme zachovávat svou důvěru jako 

Boží služebníci a každou hodinu si připomínat své poslání a jeho 

lásku. A budeme tiše sedět a čekat na Něj, naslouchat Jeho hlasu a 

učit se, co chce, abychom dělali v hodině, která teprve přijde, a 

zároveň Mu děkovat za všechny dary, které nám dal v té minulé. 

Časem, s praxí, na Něj nepřestanete myslet a uslyšíte Jeho 

milující hlas, který povede vaše kroky na tiché cesty, po nichž 

budete kráčet v opravdové bezbrannosti. Budete totiž vědět, že Nebe 

jde s vámi. Ani na okamžik od Něho neodtrhneš svou mysl, i když 

svůj čas strávíš nabízením spásy světu. myslíš, že ti to On 

neumožní, když ses rozhodl uskutečnit Jeho plán na spásu světa i 

tvou? 

Dnes je naším tématem naše bezbrannost.Oblékáme se do ní, 

když se připravujeme na den.Povstáváme silní v Kristu a naše 

slabost mizí, když si uvědomíme, že jeho síla zůstává v nás. 

Připomeneme si, že On zůstává vedle nás po celý den a nikdy 

nenechá naši slabost bez podpory své síly. 

Jeho sílu vzýváme pokaždé, když cítíme, že hrozba naší 

obrany podkopává naši jistotu cíle. Na chvíli se zastavíme, když 

nám On řekne: "Já jsem tady." Vaše cvičení nyní začne brát 

vážnost lásky, která vám pomůže udržet mysl, aby se neodchýlila 

od svého záměru. 

Nebojte se a nebuďte bázliví. Nemůže být pochyb o tom, že 

dosáhnete svého konečného cíle.Boží služebníci nemohou nikdy 

selhat, protože láska, síla a pokoj, které z nich vyzařují pro všechny 

jejich bratry, pocházejí od Něho.Jsou to Jeho dary pro vás. 

Bezbrannost je vše, co mu musíš dát na oplátku. odložíš, ale to, co 

nikdy nebylo skutečné, abys mohl pohlédnout na Krista a vidět 

jeho bezhříšnost. 
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le  s o v á n í 1 5 4 
 

"Jsem mezi Božími služebníky." 

Nebuďme dnes ani arogantní, ani falešně pokorní. Takovou 

pošetilost jsme již překonali, nemůžeme a ani nemusíme soudit 

sami sebe. Jsou to jen pokusy zdržet rozhodnutí a oddálit závazek 

k naší funkci. Není naší úlohou posuzovat naši hodnotu, ani 

nemůžeme vědět, jaká role je pro nás nejlepší; co můžeme dělat v 

rámci většího plánu, který nemůžeme vidět v celé jeho šíři. Naše 

role je obsazena v nebi, ne v pekle. A to, co považujeme za 

slabost, může být síla; to, co považujeme za svou sílu, je často 

arogance. 

Ať už je vaše role jakákoli, byla vybrána Božím hlasem, jehož 

úkolem je mluvit i za vás. Vidí vaše silné stránky přesně takové, 

jaké jsou, a stejně tak si je vědom toho, kde je lze nejlépe uplatnit, 

k čemu, komu a kdy, vybírá a přijímá vaši roli za vás. Nepracuje 

bez vašeho vlastního souhlasu. Nenechává se však oklamat tím, 

čím jsi, a naslouchá pouze svému hlasu v tobě. 

Díky Jeho schopnosti slyšet jeden hlas, který je Jeho vlastní, 

si konečně uvědomíte, že ve vás je jeden hlas. A tento Jeden Hlas 

vám určuje vaši funkci, předává vám ji a dává vám sílu, abyste ji 

pochopili, dělali to, co obnáší, a uspěli ve všem, co s ní souvisí. 

Bůh k tomu připojil svého Syna, a tak se Jeho Syn stává Jeho 

poslem jednoty s Ním. 

Právě toto spojení skrze Boží hlas, Otce a Syna, odlišuje spásu 

od světa. Je to tento Hlas, který mluví o zákonech, jež svět 

nedodržuje; který slibuje spásu od všech hříchů, se zrušením viny v 

mysli, kterou Bůh stvořil bez hříchu. Nyní si tato mysl znovu 

uvědomuje, Kdo ji stvořil, a Jeho trvalé spojení se sebou samou. 

Tak je její Já jedinou Skutečností, v níž jsou spojeny její vůle a 

vůle Boží. 

Posel si nevybírá, jakou zprávu doručí. Nezpochybňuje ani 

právo toho, kdo tak činí, ani se neptá, proč si vybral ty, kteří 

poselství, jež přináší, přijmou. Stačí, když ho přijme, přinese těm, 

pro které bylo určeno, a splní svou úlohu při jeho doručování. 

Pokud trvá na tom, že bude soudit 
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jaká by měla být poselství, jaký je jejich účel nebo kam by měla 

být nesena, neplní svou náležitou úlohu hlasatele Slova. 

V úloze nebeských poslů je jeden zásadní rozdíl, který je 

odlišuje od těch, které jmenuje svět. Poselství, která doručují, jsou 

určena nejprve jim. A teprve když je mohou přijmout za svá, stávají 

se schopnými přinášet je dál a dávat je všude tam, kde mají být. 

Stejně jako pozemští poslové nepsali poselství, která nesou, ale 

stávají se jejich prvními příjemci v pravém slova smyslu, přijímají, 

aby se připravili na jejich předávání. 

Pozemský posel plní svou úlohu tím, že všechna poselství 

rozdává.Boží poslové plní svou úlohu tím, že přijímají Jeho 

poselství jako poselství pro sebe a dávají najevo, že poselstvím 

rozumí. Nevybírají si žádnou roli, která by jim nebyla svěřena Jeho 

autoritou. A tak získávají každým poselstvím, které rozdávají. 

Chtěli byste přijímat Boží poselství? Tak se totiž stáváte Jeho 

posly.Jste nyní určeni.A přesto čekáte, až poselství, která jste 

obdrželi, předáte, a tak nevíte, že jsou vaše, a nepoznáváte je. 

Nikdo nemůže přijímat a chápat, že přijal, dokud nedává. V dávání 

je totiž jeho vlastní přijetí toho, co přijal. 

Vy, kteří jste nyní Božími posly, přijímáte Jeho poselství, 

neboť to patří k vaší úloze. On nezklamal, když vám nabídl to, co 

jste potřebovali, ani to nezůstalo nepřijato.Další část vašeho 

určeného úkolu však ještě zbývá splnit. Ten, který pro vás přijal 

Boží poselství, by chtěl, abyste je přijali i vy. Tak se totiž s Ním 

ztotožňujete a hlásíte se k němu. 

Právě toto spojení se dnes snažíme rozpoznat. Nebudeme se 

však snažit oddělit svou mysl od Toho, který za nás mluví, neboť 

je to jen náš hlas, který slyšíme, když se Mu věnujeme. On jediný 

k nám a za nás může mluvit, spojuje v jeden hlas získávání a 

dávání Božího slova; dávání a přijímání Jeho vůle. 

Cvičíme se v tom, abychom mu dávali to, co by chtěl, 

abychom poznali jeho dary pro nás. On potřebuje náš hlas, aby 

skrze nás mohl mluvit. Potřebuje naše ruce, aby držely Jeho 

poselství a nesly je. 
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těm, které jmenuje. Potřebuje naše nohy, aby nás přivedl tam, kam 

chce, aby ti, kdo čekají v bídě, byli konečně vysvobozeni. A 

potřebuje naši vůli spojenou s Jeho vůlí, abychom byli skutečnými 

příjemci darů, které dává. 

Poučme se však pro dnešek z této lekce: Nepoznáme, co 

dostáváme, dokud to nedáme.Slyšeli jste to říkat na sto způsobů, a 

přesto vám stále chybí víra. Ale to je jisté; dokud vám ji víra nedá, 

obdržíte tisíc zázraků a pak dostanete tisíc dalších, ale nepoznáte, 

že Bůh sám vám nezanechal žádný dar nad to, co už máte; ani 

neodepřel nejmenší požehnání svému Synu. Co to pro vás může 

znamenat, dokud se s ním a s jeho vlastními neztotožníte? 

Naše dnešní lekce zní takto: 

"Jsem mezi služebníky Božími a jsem 

vděčný, že mám prostředky, jimiž mohu 

poznat, že jsem svobodný." 

Svět ustupuje, když se nám rozsvítí v mysli a my si uvědomíme, že 

tato svatá slova jsou pravdivá. Jsou poselstvím, které nám dnes 

poslal náš Stvořitel. Nyní demonstrujeme, jak změnily naše 

smýšlení o nás samých a o tom, jaká je naše funkce. Jakmile totiž 

dokážeme, že nepřijímáme žádnou vůli, kterou bychom nesdíleli, 

mnohé dary od našeho Stvořitele se nám vynoří před očima a skočí 

nám do rukou, a my poznáme, co jsme dostali. 



ČÁST I 

291 

 

 

le  s o v á n í 1 5 5 
 

"Ustoupím a nechám ho, aby mě vedl." 

Ve světě je způsob života, který tu není, i když se zdá, že 

je.Neměníš vzhled, i když se častěji usmíváš.Tvé čelo je klidné, tvé 

oči jsou tiché. A ti, kdo chodí světem jako ty, poznávají své. ti, kdo 

dosud nepostřehli cestu, však poznají i tebe a uvěří, že jsi jim 

podobný jako dřív. 

Svět je iluze. Ti, kdo se rozhodnou do něj přijít, hledají místo, 

kde by mohli být iluzí a vyhnout se své vlastní Realitě.Když však 

zjistí, že jejich vlastní Realita je i zde, ustoupí a nechají se jí 

vést.Jakou jinou volbu mohou skutečně učinit? Nechat iluzi kráčet 

před pravdou je šílenství, ale nechat iluzi klesnout za pravdu a 

nechat pravdu vystupovat takovou, jaká je, to je prostý rozum. 

To je jednoduchá volba, kterou dnes činíme. Šílená iluze 

zůstane ještě nějakou dobu na očích těm, kteří se rozhodli přijít a 

dosud se neradovali, že se ve volbě zmýlili. Nemohou se poučit 

přímo z pravdy, protože popřeli, že tomu tak je. A tak potřebují 

učitele, který vnímá jejich šílenství, ale přesto v nich dokáže 

nahlédnout za iluzi k prosté pravdě. 

Kdyby pravda požadovala, aby se vzdali světa, připadalo by 

jim, že žádá obětování něčeho, co je skutečné. Mnozí se rozhodli 

zříci se světa a přitom stále věřili v jeho realitu, trpěli pocitem ztráty 

a nebyli podle toho osvobozeni. Jiní si nezvolili nic jiného než svět 

a trpěli pocitem ještě hlubší ztráty, které nerozuměli. 

Mezi těmito cestami je další cesta, která vede pryč od ztrát 

všeho druhu, neboť oběť i strádání jsou rychle opuštěny.To je 

cesta, která je ti nyní určena.Jdeš po ní stejně jako ostatní a nezdá 

se, že by ses od nich lišil, ačkoli jím skutečně jsi.Tak můžeš sloužit 

jim, zatímco sloužíš sobě, a vydat se v jejich stopách po cestě, kterou 

ti Bůh otevřel, a oni skrze tebe. 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

292 

 

 

Zdá se, že se vás iluze stále drží, abyste se k nim mohli dostat, ale 

ustoupila a není to iluze, o které slyší mluvit, ani iluze, kterou 

přivádíte jejich oči, aby se na ni dívaly, a jejich mysl, aby ji 

pochopila. Nyní k nim může pravda, která kráčí před vámi, 

promlouvat skrze iluzi, neboť cesta nyní vede kolem iluze, zatímco 

vy na ně cestou voláte, aby vás následovali. 

Všechny cesty k němu nakonec vedou. Neboť oběť a 

deprivace jsou cesty, které nikam nevedou, volby k porážce a cíle, 

které zůstanou nesplnitelné. To vše ustupuje, když ve vás vystupuje 

pravda, aby vyvedla vaše bratry z cest smrti a uvedla je na cestu ke 

štěstí. Jejich utrpení je pouhou iluzí. Potřebují však průvodce, 

který je z něj vyvede, neboť si iluzi pletou s pravdou. 

Taková je výzva ke spáse a nic víc. Žádá, abys přijal pravdu a 

nechal ji jít před sebou a osvětlovat cestu vykoupení z iluzí. Není 

to vykoupení s cenou. Není to žádná cena, ale pouze zisk. Iluze 

může jen zdánlivě držet v řetězech svatého Božího Syna. Od iluzí 

je však zachráněn. Jakmile ustoupí, znovu najde sám sebe. 

Kráčejte nyní bezpečně, ale opatrně, protože tato cesta je pro vás 

nová.Možná zjistíte, že jste stále v pokušení kráčet před pravdou a 

nechat se vést iluzemi. Vaši svatí bratři vám byli dáni, aby vás 

následovali ve vašich stopách, když s jistotou cíle kráčíte k pravdě. 

Jde nyní před vámi, aby viděli něco, s čím se mohou ztotožnit; něco, 

čemu rozumí, aby je vedlo po cestě. 

Na konci cesty však mezi vámi a pravdou nebude žádná 

propast, žádná vzdálenost. A všechny iluze, které kráčely po cestě, 

po níž jsi putoval, budou pryč i od tebe a nezůstane nic, co by 

pravdu udržovalo mimo Boží dovršení, svaté jako On sám. Ustupte 

s vírou a nechte se vést pravdou. Vy nevíte, kam jdete, ale Ten, 

který ví, jde s vámi. Nechte se jím vést spolu s ostatními. 

Až skončí sny, čas zavře dveře všem pomíjivým věcem a 

zázraky budou bezúčelné, svatý Boží Syn se nebude vydávat na 

cesty. Nebude si přát být spíše iluzí než pravdou. A my k tomu 

vykročíme, jak budeme postupovat po cestě, kterou nám ukazuje 

pravda. To je naše poslední cesta, kterou konáme pro všechny. 

Nesmíme se ztratit z cesty. Neboť jako jde pravda před námi, tak 

jde i před našimi bratry, kteří nás budou následovat. 



ČÁST I 

293 

 

 

Kráčíme k Bohu. Zastavte se a zamyslete se nad tím. Může být 

nějaká cesta svatější nebo si více zaslouží vaše úsilí, vaši lásku a 

váš plný záměr? Jaký způsob by vám mohl dát víc než všechno 

nebo nabídnout méně a přesto uspokojit svatého Božího Syna? 

Kráčíme k Bohu. Pravda, která nyní kráčí před námi, je s Ním 

zajedno a vede nás tam, kde On vždycky byl. Jaká jiná cesta než 

tato by mohla být cestou, kterou byste si vybrali místo ní? 

Vaše nohy bezpečně stojí na cestě, která vede svět k Bohu. 

Nehledejte cesty, které vás zdánlivě vedou jinam. Sny nejsou 

důstojným průvodcem pro tebe, který jsi Boží Syn. 

Nezapomínejte, že On vložil svou ruku do vaší a dal vám své 

bratry ve své důvěře, že jste hodni Jeho důvěry ve vás. On nemůže 

být oklamán. Jeho Důvěra učinila vaši cestu jistou a váš cíl 

bezpečným. nezklamete své bratry ani své Já. 

A nyní vás žádá, abyste na Něj každý den chvíli mysleli, aby 

k vám mohl promlouvat a vyprávět vám o své lásce, připomínat 

vám, jak velká je Jeho důvěra a jak bezmezná je Jeho láska. Ve 

tvém a Jeho jménu, které jsou stejné, dnes s radostí cvičíme s touto 

myšlenkou: 

"Ustoupím a nechám se vést, neboť bych 

chtěl jít po cestě k Němu." 
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le  s o v á n í 1 5 6 
 

"Chodím s Bohem v dokonalé svatosti." 

Dnešní myšlenka ale uvádí jednoduchou pravdu, která znemožňuje 

myšlenku na hřích. Slibuje, že vina nemá příčinu, a protože je bez 

příčiny, neexistuje. Vyplývá to jistě ze základní myšlenky tak často 

zmiňované v textu; myšlenky neopouštějí svůj zdroj. Je-li to 

pravda, jak je možné být mimo Boha? Jak bys mohl chodit po 

světě sám a odděleně od svého Zdroje? 

Nejsme nedůslední v myšlenkách, které prezentujeme v 

našich učebních plánech. Pravda musí být pravdivá v celém 

rozsahu, pokud je pravdivá. Nemůže si odporovat, ani být zčásti 

nejistá a zčásti jistá. Nemůžete chodit po světě odděleně od Boha, 

protože bez něj byste nemohli být. On je tím, čím je váš život. tam, 

kde jste vy, je On. existuje jeden Život. ten život sdílíte s Ním. Nic 

nemůže být bez Něho a žít. 

Kde je však On, tam musí být svatost i život. Žádná Jeho 

vlastnost nezůstává nesdílená vším, co žije.Co žije, je svaté jako On 

sám, protože to, co sdílí Jeho život, je součástí Svatosti a nemůže být 

hříšné, stejně jako si slunce nemůže vybrat, že bude z ledu, moře, 

že bude mimo vodu, nebo tráva, že poroste s kořeny zavěšenými 

ve vzduchu. 

Je v tobě Světlo, které nemůže zemřít, jehož přítomnost je tak 

svatá, že svět je díky tobě posvěcen. Všechny věci, které žijí, ti 

přinášejí dary a s vděčností a radostí ti je přinášejí k nohám. Vůně 

květin je jejich darem pro tebe. Vlny se před tebou sklánějí a 

stromy rozpínají svou náruč, aby tě chránily před horkem, a 

pokládají před tebou své listy na zem, abys mohl kráčet v 

měkkosti, zatímco vítr se snáší k šepotu kolem tvé svaté hlavy. 

Světlo v tobě je to, co touží spatřit celý vesmír, vše živé se před 

tebou zastavuje, neboť poznává, kdo kráčí s tebou. Světlo, které 

neseš, je jejich vlastní, a tak v tobě vidí svou svatost a zdraví tě 

jako Spasitele a jako Boha. Přijměte jejich úctu, neboť je to 

zásluha samotné Svatosti, která s vámi kráčí a proměňuje se v 

člověka. 

Jeho jemné Světlo všechny věci přivádí k Jeho podobnosti a čistotě. 

Takto funguje spasení. Když ustoupíte, Světlo v 
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vykročíte vpřed a obsáhnete svět. Nezvěstuje konec hříchu v trestu 

a smrti. V lehkosti a ve smíchu je pryč, protože je vidět jeho 

kuriózní absurdita. Je to pošetilá myšlenka, hloupý sen, ne děsivý, 

snad směšný, ale kdo by kvůli takovému nesmyslnému rozmaru 

promarnil okamžik v přístupu k samotnému Bohu? 

Přesto jsi promarnil mnoho a mnoho let právě touto pošetilou 

myšlenkou.Minulost je pryč i se všemi svými představami.Už tě 

nedrží v poutech.Přiblížení k Bohu je blízko. A v malém intervalu 

pochybností, který ještě zbývá, možná ztratíte svého Společníka z 

dohledu a spletete si ho s nesmyslným, dávným snem, který je 

nyní minulostí. 

"Kdo jde se mnou?" Tuto otázku je třeba si klást tisíckrát 

denně, dokud jistota neukončí pochybnosti a nenastolí mír. Dnes 

ať pochybnosti ustanou. Bůh mluví za vás, když na vaši otázku 

odpovídá těmito slovy: 

"Chodím s Bohem v dokonalé svatosti. 

Osvětluji svět, osvětluji svou mysl a 

všechny mysli, které Bůh stvořil jako jednu 

se mnou." 
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le  s o v á n í 1 5 7 
 

"Do Jeho přítomnosti bych nyní rád vstoupil." 

Tento den je dnem ticha a důvěry. Je to zvláštní čas zaslíbení ve 

vašem kalendáři dnů. Je to čas, který nebe vyčlenilo, aby ozářilo a 

vrhlo nadčasové světlo na tento den, kdy zaznívají ozvěny 

věčnosti. Tento den je svatý, protože zahajuje novou zkušenost, 

jiný druh pocitů a vědomí. dlouhé dny a noci jste strávili 

oslavováním smrti. dnes se učíte cítit radost ze života. 

Je to další zásadní zlom v učebních plánech.Nyní přidáváme 

nový rozměr; novou zkušenost, která vrhá světlo na vše, co jsme se již 

naučili, a připravuje nás na to, co se teprve budeme učit. Přivádí 

nás ke dveřím, kde učení končí, a my zahlédneme, co leží za 

nejvyššími metami, kterých může dosáhnout. Na okamžik nás tam 

nechá a my se vydáme za ně, jisti si svým směrem a jediným 

cílem. 

Dnes vám bude dáno pocítit dotek nebe, ačkoli se vrátíte na 

cesty učení, přesto jste na této cestě ušli dost daleko, abyste 

změnili čas natolik, že se povznesete nad jeho zákony a na chvíli 

vstoupíte do věčnosti. To se budete učit stále více, neboť každá 

lekce, kterou si poctivě zopakujete, vás rychleji přivede na toto svaté 

místo a na chvíli vás ponechá vašemu Já. 

On bude řídit vaše dnešní cvičení, protože to, o co nyní žádáte, 

je jeho vůle. A když jste dnes spojili svou vůli s Jeho vůlí, musí 

vám být dáno to, o co žádáte. Není třeba nic než dnešní myšlenka, 

která by osvítila tvou mysl, a nech ji spočinout v tichém očekávání 

a v tiché radosti, v níž rychle opustíš svět. 

Od tohoto dne vaše služba nabývá opravdové oddanosti a 

záře, která se šíří z konečků vašich prstů k těm, kterých se 

dotýkáte, a žehná těm, na které se díváte. Vize zasahuje každého, 

koho potkáš, a každého, na koho myslíš nebo kdo myslí na tebe. 

Neboť vaše dnešní zkušenost tak promění vaši mysl, že se stane 

prubířským kamenem pro svaté Boží myšlenky. 

Vaše tělo bude dnes posvěceno a jeho jediným účelem je nyní 

přinést světu vizi toho, co dnes prožíváte. Takovou zkušenost 

nemůžeme předat přímo. Přesto zanechává 
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vidění v našich očích, které můžeme nabídnout každému, aby tím 

dříve dospěl ke stejnému zážitku, při němž se tiše zapomene na 

svět a na chvíli se vzpomene na nebe. 

Jak se tato zkušenost zvětšuje a všechny cíle kromě tohoto se 

stávají bezcennými, svět, do kterého se vrátíte, je o něco blíže 

konci času; o něco více se svými cestami podobá nebi; o něco blíže 

je jeho vysvobození. A vy, kteří mu přinášíte světlo, budete vidět 

světlo jistěji; vize bude zřetelnější. 

Přijde čas, kdy se nevrátíte ve stejné podobě, v jaké se 

objevujete nyní, protože ji nebudete potřebovat.Nyní však má svůj 

účel a bude dobře sloužit. Dnes se vydáme na cestu, o které se vám 

ani nesnilo. Ale Svatý, Dárce šťastných životních snů, Překladatel 

vnímání v pravdu, svatý Průvodce do nebe, který vám byl dán, pro 

vás vysnil tuto cestu, kterou dnes vykonáte a zahájíte, se 

zkušeností, kterou vám tento den nabízí jako svou vlastní. 

Do Kristovy přítomnosti nyní vstoupíme klidně, aniž bychom 

si uvědomovali cokoli kromě Jeho zářivé tváře a dokonalé Lásky. 

Vidění Jeho Tváře vám zůstane, ale nastane okamžik, který 

přesahuje veškeré vidění, dokonce i toto nejsvětější. tomu se nikdy 

nenaučíte, protože jste toho nedosáhli učením. vidění však hovoří o 

vaší vzpomínce na to, co jste v onom okamžiku poznali a co jistě 

poznáte znovu. 
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le  s o n1 5 8 

"Dnes se učím dávat tak, jak přijímám." 

Co vám bylo dáno? Vědomí, že jste mysl, v Mysli a čistě mysl, 

navždy bez hříchu, zcela beze strachu, protože jste byli stvořeni z 

Lásky. Ani jste neopustili svůj Zdroj a zůstali jste takoví, jací jste 

byli stvořeni. To vám bylo dáno jako poznání, které nemůžete 

ztratit. Stejně tak bylo dáno každé živé bytosti, neboť jen díky 

tomuto poznání žije. 

To vše jste obdrželi. Nikdo, kdo chodí po světě, to nedostal. 

Nejde o toto poznání, které dáváš, neboť to ti dalo stvoření. tomu 

všemu se nelze naučit. co se tedy máš naučit dávat dnes? Naše včerejší 

lekce evokovala téma, které se nachází na začátku textu. Zkušenost 

nelze sdílet přímo tak, jak to dokáže vize. zjevení, že otec a syn 

jsou jedno, přijde časem do každé mysli. tento čas však určuje sama 

mysl, není naučená. 

Čas je již stanoven. Zdá se, že je to zcela libovolné.Přesto na 

této cestě není žádný krok, který by někdo udělal náhodou. Ten už 

je jím nastoupen, i když se na něj ještě nevydal. Neboť čas, ale zdá 

se, že se ubírá jedním směrem. Podnikáme jen cestu, která už 

skončila. přesto se zdá, že má pro nás ještě neznámou budoucnost. 

Čas je trik; obratnost rukou, obrovská iluze, v níž postavy 

přicházejí a odcházejí jako kouzlem. přesto je za zdánlivostí plán, 

který se nemění. scénář je napsán. kdy zkušenost skončí, bylo 

tvým pochybnostem určeno. Vždyť my vidíme cestu jen z bodu, 

kde skončila, ohlížíme se za ní a představujeme si, že jsme ji 

ukončili. 

ještě jednou; v duchu si prohlédněte, co se stalo. 

Učitel nedává zkušenosti, protože se je nenaučil. Zjevila se 

mu v určený čas. Vize je však jeho darem. Ten může dát přímo, 

neboť Kristovo poznání se neztrácí, protože má vidění, které může 

dát každému, kdo o to požádá. Otcova vůle a jeho vůle jsou 

spojeny v poznání, ale existuje vize, kterou vidí Duch svatý, 

protože ji vidí i Kristova mysl. 

Zde se spojuje svět pochybností a stínů s nehmotným. Zde je 

tiché místo ve světě, které se stává svatým díky odpuštění a lásce. 

Zde jsou všechny rozpory smířeny, neboť zde 
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cesta končí. Zkušenost, nenaučená, nenaučená, neviděná, je jen tam. 

To je mimo náš cíl, protože to přesahuje to, čeho je třeba 

dosáhnout. Naší starostí je Kristova vize. té můžeme dosáhnout. 

Kristova vize má jeden zákon. Nedívá se na tělo a neplete si ho se 

Synem, kterého stvořil Bůh. Spatřuje světlo přesahující tělo; ideu 

přesahující to, čeho se lze dotknout, čistotu nezkalenou omyly, 

politováníhodnými chybami a děsivými myšlenkami na vinu ze snů 

o hříchu. Nevidí žádné odloučení. A dívá se na každého, na 

všechny okolnosti, na všechny události a dění, aniž by sebeméně 

blednutí světla, které vidí. 

Tomu se lze naučit a musí se tomu učit všichni, kdo toho 

chtějí dosáhnout. Vyžaduje to jen uznání, že svět nemůže dát nic, 

co by se s tím mohlo co do hodnoty jen slabě srovnávat, ani stanovit 

cíl, který by nezmizel, jakmile to bude vnímáno. A to dnes dáváš 

ty; nikoho nevnímej jako tělo. Pozdravte ho jako Božího Syna, 

kterým je, a uznejte, že je s vámi jedno ve svatosti. 

Tak jsou mu hříchy odpuštěny, neboť Kristus má vizi, která 

má moc je všechny přehlédnout. V jeho odpuštění jsou pryč. 

Neviděny Jedním, pouze mizí, protože na jejich místo přichází 

vidění svatosti, která je přesahuje. Nezáleží na tom, jakou na sebe 

vzaly podobu, ani na tom, jak obrovské se zdály být, ani na tom, 

komu se zdálo, že ubližují. už nejsou a všechny účinky, které se 

zdálo, že mají, jsou pryč s nimi, nedokonané a nikdy nedokonané. 

Tak se učíte dávat, jak dostáváte.A tak se na vás dívá i Kristův 

pohled. Tuto lekci není těžké se naučit, pokud si uvědomíte, že ve 

svém bratru vidíte jen sebe. Je-li on ztracen v hříchu, musíš být i 

ty; vidíš-li v něm světlo, byly tvé hříchy odpuštěny tobě samému. 

Každý bratr, s nímž se dnes setkáte, vám poskytuje další příležitost 

nechat na sebe zazářit Kristův pohled a nabídnout vám Boží pokoj. 

Nezáleží na tom, kdy přijde zjevení, protože to není z 

času.Čas má však ještě jeden dar, v němž se pravé poznání odráží 

tak přesně, že jeho obraz sdílí jeho neviditelnou svatost; jeho 

podoba září jeho nesmrtelnou Láskou. Dnes se cvičíme ve vidění 

Kristovýma očima. A díky svatým darům, které dáváme, se 

Kristův pohled dívá i na nás samotné. 
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le  s o v á n í 1 5 9 
 

"Dávám zázraky, které jsem dostal." 

Nikdo nemůže dát to, co nedostal. Abyste mohli dát nějakou věc, 

musíte ji nejprve mít ve svém vlastnictví. Zde se zákony nebes a 

světa shodují. Ale i zde se rozcházejí. svět se domnívá, že aby 

člověk mohl věc vlastnit, musí si ji ponechat. Spása učí něco jiného. 

dávat znamená, jak poznat, že jsi dostal. Je to důkaz, že to, co 

máte, je vaše. 

Chápeš, že jsi uzdraven, když dáváš uzdravení.Když 

odpouštíš, přijímáš odpuštění jako uskutečněné v sobě 

samém.Poznáváš svého bratra jako sebe sama, a tak vnímáš, že jsi 

celý.Neexistuje žádný zázrak, který bys nemohl dát, protože 

všechny jsou ti dány. Přijmi je nyní tím, že otevřeš skladiště své 

mysli, kde jsou uloženy, a rozdáš je. 

Kristova vize je zázrak. Přichází z dálek, které ji přesahují, neboť 

odráží Věčnou lásku a znovuzrození lásky, která nikdy nezemřela, 

ale zůstala zastřená. Kristova vize zobrazuje nebe, neboť vidí svět 

tak podobný nebi, že se v něm může zrcadlit to, co Bůh stvořil 

dokonalé. Zatemněné sklo, které svět představuje, může ukazovat 

jen pokřivené obrazy v rozbitých částech. Skutečný svět zobrazuje 

nevinnost nebe. 

Kristovo vidění je zázrak, v němž se rodí všechny zázraky. Je 

jejich zdrojem, zůstává s každým zázrakem, který dáváte, a přesto 

zůstává vaším. Je poutem, jímž se dárce a příjemce spojují v 

prodloužení zde na zemi, stejně jako jsou jedno v nebi. Kristus na 

nikom nevidí hřích a v jeho očích jsou bezhříšní jako jeden. jejich 

svatost byla dána jeho Otcem a jím samým. 

Kristova vize je mostem mezi světy. A v jeho sílu můžete 

bezpečně důvěřovat, že vás přenese z tohoto světa do světa 

posvěceného odpuštěním. Věci, které se zde zdají být zcela pevné, 

jsou tam pouhými stíny, průhlednými, slabě viditelnými, někdy 

zapomenutými, a nikdy nejsou schopny zastřít světlo, které září za 

nimi. Svatost byla navrácena zraku a slepý může vidět. 

To je jediný dar Ducha svatého; pokladnice, na kterou se 

můžete s naprostou jistotou obrátit pro všechno, co můžete. 
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přispívají k vašemu štěstí. Všechny jsou zde již položeny. Všechny 

je lze získat, jen je třeba o ně požádat. Zde se dveře nikdy 

nezamykají a nikomu není odepřena ani ta nejmenší prosba, ani ta 

nejnaléhavější potřeba. Neexistuje zde žádná nemoc, která by již 

nebyla uzdravena. V této zlaté Kristově pokladnici není žádný 

nedostatek, který by nebyl ukojen, žádná potřeba, která by nebyla 

uspokojena. 

Zde si svět připomíná, co bylo ztraceno, když byl stvořen. 

Neboť zde je opraven, znovu se stává novým, ale v jiném světle. 

To, co mělo být domovem hříchu, se stává centrem vykoupení a 

ohniskem milosrdenství, kde jsou trpící uzdraveni a přijati. Nikdo 

nebude odvrácen od tohoto nového domova, kde na něj čeká spása. 

Nikdo mu není cizí. Nikdo od něj nic nežádá, kromě daru přijetí 

jeho přijetí. Kristova vize je svatou půdou, v níž zapouštějí kořeny 

lilie odpuštění. To je jejich domov. Mohou odtud být přeneseny 

zpět do světa, ale nikdy nemohou růst v jeho nevysychající a 

mělké půdě. potřebují světlo, teplo a laskavou péči, kterou jim 

poskytuje Kristova láska. potřebují lásku, s níž na ně hledí. A 

stávají se jeho posly, kteří dávají jako 

obdrželi. 

Vezměte si z jeho skladiště, aby se jeho poklady rozrostly. 

Jeho lilie neopouštějí svůj domov, když jsou přeneseny zpět do 

světa. Jejich kořeny zůstávají. Neopouštějí svůj zdroj, ale nesou si 

s sebou jeho blahodárnost a proměňují svět v zahradu podobnou té, 

z níž přišly a do níž se vracejí s přidanou vůní. Nyní jsou dvakrát 

požehnány. Poselství, která přinesli od Krista, byla doručena a 

vrátila se jim. A oni mu je s radostí vracejí. 

Pohleďte na zásobu zázraků, která je pro vás 

připravena.Nestojíte za dar, když vám ho Bůh určil? Nesuďte 

Božího Syna, ale následujte cestu, kterou ustanovil. Kristus snil 

sen o odpuštěném světě. Je to jeho dar, díky němuž lze uskutečnit 

sladký přechod od smrti k životu; od beznaděje k naději. Sníme s 

ním. Jeho sen nás probouzí k pravdě. Jeho vidění nám dává 

prostředky k návratu k naší neztracené a věčné svatosti v Bohu. 
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le  s o n1 6 0 
 

"Jsem doma. Strach je tu cizí." 

Strach je cestám lásky cizí. Ztotožněte se se strachem a budete cizí 

sami sobě. A tak jste pro sebe neznámí. to, co je vaším Já, zůstává 

cizí pro tu vaši část, která si myslí, že je skutečná, ale odlišná od 

vás. Kdo by za takových okolností mohl být při smyslech? Kdo 

jiný než šílenec by mohl věřit, že je tím, čím není, a soudit sám 

sebe? 

Je mezi námi cizinec, který pochází z myšlenek pravdě tak 

cizích, že mluví jiným jazykem, dívá se na svět, který pravda 

nezná, a chápe to, co pravda považuje za nesmyslné. Cizinec ještě 

nepoznává, ke komu přichází, a přesto tvrdí, že mu patří domov, 

zatímco ten, kdo je doma, je nyní cizincem. 

A přitom by bylo snadné říct: "Tohle je můj domov. Sem 

patřím a neopustím ho jen proto, že mi to nějaký šílenec nařídil." Jaký 

je důvod, proč to neříct? Jaký jiný důvod by mohl být než ten, že jsi 

pozval toho cizího člověka dovnitř, aby zaujal tvé místo, a nechal tě, 

abys byl cizincem sám sobě ? Nikdo by se nenechal tak zbytečně 

vybydlet, kdyby si nemyslel, že existuje jiný domov, který by více 

vyhovoval jeho vkusu. 

Kdo je ten cizinec? Je to strach, nebo vy, kdo se nehodí do 

domova, který Bůh poskytl svému Synovi? Je strach jeho vlastní, 

stvořený podle jeho podoby? Je to strach, co lásku doplňuje a čím je 

doplněna? Žádný domov nemůže poskytnout útočiště lásce a 

strachu, nemohou existovat vedle sebe. Jste-li skuteční, pak strach 

musí být iluzí. A pokud je strach skutečný, pak vůbec neexistujete. 

Jak jednoduše je tedy tato otázka vyřešena. Kdo se bojí, ten se 

zapřel a řekl: "Já jsem tady cizinec. A tak přenechávám svůj 

domov někomu, kdo je mi podobnější než já sám, a dávám mu vše, 

o čem jsem si myslel, že mi patří." Nyní je vyhnancem z nutnosti, 

neví, kdo je, není si jistý vším kromě tohoto: že není sám sebou a 

že mu byl odepřen jeho domov. 

Co teď hledá? Co může najít? Cizinec sám pro sebe nenajde 

domov, ať se podívá kamkoli, protože si znemožnil návrat. Jeho 

cesta je ztracená, ledaže by ho zázrak hledal. 



ČÁST I 

303 

 

 

ven a ukažte mu, že už není cizí.Zázrak přijde. Vždyť v jeho 

domově zůstává jeho Já. Nepozvalo dovnitř žádného cizince a 

nepřijalo žádnou cizí myšlenku, aby bylo samo sebou. A bude 

volat své k sobě, aby poznalo, co je jeho. 

Kdo je ten cizinec? Není to ten, kterého tvé Já nevolá? Nyní 

nejste schopni tohoto cizince ve svém středu poznat, neboť jste mu 

přisoudili své právoplatné místo.Přesto si je vaše Já jisté svým 

vlastnictvím stejně jako Bůh svým Synem. Nemůže být zmaten 

ohledně stvoření. Je si jistý tím, co Mu patří. Mezi Jeho poznání a 

skutečnost Jeho Syna se nemůže vměstnat žádný cizinec. On o 

cizích lidech neví. Je si jistý svým Synem. 

Jeho jistota je dostatečná. O kom ví, že je jeho Syn, patří tam, 

kam svého Syna navždy postavil. Odpověděl vám, kteří se ptáte: 

"Kdo je ten cizinec?". Slyš jeho hlas, který tě klidně a jistě 

ujišťuje, že nejsi cizincem svému Otci, ani tvůj Stvořitel není 

cizincem tobě. koho Bůh spojil, zůstává navždy jedním, doma v 

něm, není cizincem sobě. 

Dnes děkujeme za to, že Kristus přišel hledat na světě to, co 

mu patří. Jeho zrak nevidí cizince, ale vidí své vlastní a radostně se s 

nimi spojuje. Vidí ho jako cizince, protože sami sebe nepoznávají, 

ale když ho vítají, vzpomenou si. a On je zase jemně vede domů, 

kam patří. Na žádného nezapomíná. Ani na jednoho vám 

nezapomene dát vzpomenout, aby váš domov byl úplný a 

dokonalý, jak byl založen. Nezapomněl na vás. Ale vy na něj 

nezapomenete, dokud se na všechny nebudete dívat tak, jak se dívá 

On. Kdo zapírá svého bratra, zapírá Jeho, a tím odmítá přijmout dar 

zraku, jímž se jeho 

Já je jasně rozpoznáno, jeho domov je připomenut a přichází spása. 
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"Dej mi své požehnání, svatý Boží Synu." 

Dnes cvičíme jinak a stavíme se proti svému hněvu, aby naše obavy 

zmizely a daly prostor lásce. Zde je spása v jednoduchých slovech, 

v nichž cvičíme s dnešní myšlenkou. Zde je odpověď na pokušení, 

které nikdy nemůže nepřivítat Krista tam, kde dříve převládal 

strach a hněv. Zde je dokonáno Vykoupení, svět bezpečně prošel a 

nebe je nyní obnoveno. Zde je odpověď Božího hlasu. 

Úplná abstrakce je přirozeným stavem mysli. Její část je však 

nyní nepřirozená. Nedívá se na vše jako na jeden celek. Místo toho 

vidí jen fragmenty celku, neboť jen tak mohla vymyslet částečný 

svět, který vidíte. Účelem všeho vidění je ukázat vám to, co si 

přejete vidět. veškeré slyšení jen přináší vaší mysli zvuky, které 

chce slyšet. 

Tak vznikla specifika.A právě specifika musíme nyní používat v 

praxi. Předáváme je Duchu svatému, aby je použil k jinému účelu, 

než jsme mu je dali. On však může použít, ale to, co jsme 

vytvořili, aby nás učil z jiného úhlu pohledu, abychom ve všem 

viděli jiné využití. 

Jeden bratr jsou všichni bratři. Každá mysl obsahuje všechny 

mysli, protože každá mysl je jedna. Taková je pravda.Ale objasňují 

tyto myšlenky smysl stvoření? Přinášejí vám tato slova spolu s 

nimi dokonalou jasnost? Čím se mohou zdát být, než prázdnými 

zvuky, snad hezkými; správnými v pocitech, ale v zásadě 

nepochopitelnými ani srozumitelnými. Mysl, která se naučila 

myslet konkrétně, už nedokáže pochopit abstrakci v tom smyslu, 

že je všeobjímající. Musíme vidět málo, abychom se naučili hodně. 

Zdá se, že tělo je to, co nás omezuje ve svobodě, nutí nás trpět 

a nakonec zhasíná náš život.Těla jsou však jen symboly konkrétní 

podoby strachu. Strach bez symbolů nevyžaduje žádnou reakci, neboť 

symboly mohou zastoupit významy. Láska žádné symboly 

nepotřebuje, protože je pravdivá. Strach se však upíná ke 

konkrétnostem, protože je falešný. 

Těla útočí, ale mysl ne. Tato myšlenka jistě připomíná náš 

text, kde je často zdůrazňována. To je 
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těla se snadno stávají symbolem strachu. Mnohokrát jste byli 

vyzváni, abyste se dívali za tělo, protože jeho pohled představuje 

symbol "nepřítele" lásky, kterého Kristův zrak nevidí. tělo je 

terčem útoku, protože nikdo si nemyslí, že nenávidí mysl. Co 

jiného než mysl však řídí útok na tělo? Co jiného by mohlo být 

sídlem strachu než to, co myslí na strach? 

Nenávist je specifická.Musí existovat věc, na kterou se 

útočí.Nepřítel musí být vnímán v takové podobě, aby se ho dalo 

dotknout, vidět a slyšet, a nakonec zabít. Když nenávist spočívá na 

nějaké věci, volá po smrti stejně jistě, jako Boží hlas hlásá, že smrt 

neexistuje. Strach je nenasytný, pohlcuje vše, co jeho oči spatří; ve 

všem vidí sám sebe; je nucen obrátit se proti sobě a ničit. 

Kdo vidí bratra jako tělo, vidí ho jako symbol strachu. A 

zaútočí, protože to, co vidí, je jeho vlastní strach, který je vůči 

němu vnější, připravený k útoku a vyjící, aby se s ním znovu 

spojil. Nenechte se mýlit intenzitou vzteku, který musí zplodit 

promítnutý strach. Křičí hněvem a drápe vzduch v horečné naději, 

že se dostane ke svému stvořiteli a pohltí ho. 

To vidí oči těla v tom, koho nebe miluje, andělé milují a Bůh 

stvořil dokonalého. To je jeho skutečnost. A v Kristově pohledu se 

odráží jeho líbeznost v podobě tak svaté a krásné, že byste se jen 

stěží zdrželi pokleknout k jeho nohám, a přesto se místo toho 

chopíte jeho ruky, neboť jste mu podobní v pohledu, který ho takto 

vidí. 

Útok na něj je pro tebe nepřítelem, neboť nepoznáš, že v jeho 

rukou je tvá spása.Žádej ho, ale o to, a on ti to dá.Žádej ho, aby 

nesymbolizoval tvůj strach.Chtěl bys, aby láska zničila sama sebe? 

Nebo bys chtěl, aby se ti zjevila a osvobodila tě? 

Dnes cvičíme v podobě, kterou jsme si vyzkoušeli již dříve. 

Vaše připravenost je nyní blíže a vy se dnes přiblížíte Kristově 

vizi. Pokud jste odhodláni jí dosáhnout, dnes se vám to podaří. A 

jakmile se vám to podaří, nebudete ochotni přijmout svědectví, 

které vyvolávají oči vašeho těla. To, co uvidíte, vám bude zpívat 

dávné melodie, které si budete pamatovat. V nebi se na tebe 

nezapomíná. by sis to nepamatoval? 

Vyberte si jednoho bratra, symbol ostatních, a požádejte ho o 
spásu. 
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Nejdříve ho uvidíte co nejjasněji v té podobě, na kterou jste zvyklí. 

Podívejte se na jeho tvář, ruce a nohy, oblečení, sledujte jeho úsměv 

a známá gesta, která tak často dělá. Pak mysli na to, že to, co vidíš 

nyní, před tebou skrývá pohled na toho, kdo ti může odpustit 

všechny hříchy; jehož svaté ruce mohou vzít pryč hřeby, které 

probodávají tvé vlastní, a zvednout trnovou korunu, kterou sis 

nasadil na krvácející hlavu. 

Požádejte ho o to, aby vás vysvobodil: 

"Dej mi své požehnání, svatý Boží Synu. 

Chtěl bych na tebe hledět očima 

Kristovýma a vidět v tobě svou 

dokonalou bezhříšnost." 

A On odpoví tomu, koho jsi vzýval, neboť uslyší Boží hlas v tobě 

a odpoví v tobě samém. Pohleďte nyní na toho, kterého jste viděli 

jen jako tělo a kost, a poznejte, že k vám přišel Kristus. 

Dnešní myšlenka je vaším bezpečným únikem před hněvem a 

strachem. Ujistěte se, že ji okamžitě použijete, pokud budete v 

pokušení napadnout bratra a uvidíte v něm symbol svého strachu. 

A uvidíte, jak se náhle promění z nepřítele ve Spasitele; z ďábla v 

Krista. 
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"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil." 

Tato jediná myšlenka, kterou si člověk pevně uchová v mysli, by 

zachránila svět. Čas od času si ji budeme opakovat, jakmile 

dosáhneme dalšího stupně učení. S tím, jak budete postupovat, 

bude pro vás znamenat mnohem víc. Tato slova jsou posvátná, 

neboť jsou to slova, která dal Bůh jako odpověď na svět, který jste 

stvořili. Díky nim zmizí a všechny věci viděné v jeho mlžných 

mracích a parných iluzích se rozplynou, jakmile tato slova 

vyslovíte. Pocházejí totiž od Boha. 

Zde je Slovo, jímž se Syn stal štěstím svého Otce, Jeho láskou 

a Jeho dovršením. Zde se hlásá stvoření a je uctíváno takové, jaké 

je.Neexistuje sen, který by tato slova nerozptýlila; neexistuje 

myšlenka na hřích a iluze, kterou sen obsahuje a která by 

nezmizela před jejich mocí. Jsou troubou probuzení, která zní po 

celém světě. mrtví se probouzejí v odpověď na její volání. a ti, kdo 

žijí a slyší tento zvuk, se nikdy nepodívají na smrt. 

Vskutku svatý je ten, kdo si tato slova osvojí; vstává s nimi v 

mysli, připomíná si je během dne a večer si je bere s sebou, když 

jde spát. Jeho sny jsou šťastné a jeho odpočinek bezpečný, jeho 

bezpečí jisté a jeho tělo uzdravené, protože spí a probouzí se stále s 

pravdou před očima. Zachrání svět, protože světu dává to, co 

dostává pokaždé, když praktikuje slova pravdy. 

Dnes cvičíme jednoduše. Slova, která používáme, jsou totiž 

mocná a nepotřebují žádné myšlenky mimo sebe, aby změnila 

mysl toho, kdo je používá. Tak úplně je změněna, že je nyní 

pokladnicí, do níž Bůh vkládá všechny své dary a všechnu svou 

Lásku, aby ji rozdělil celému světu, zvětšenou v dávání; 

udržovanou v úplnosti, protože její sdílení je neomezené. A tak se 

učíte myslet s Bohem. Kristova vize obnovila váš zrak tím, že 

zachránila vaši mysl. 

Dnes tě uctíváme.Tvé právo na dokonalou svatost nyní 

přijímáš. S tímto přijetím je každému přinesena spása, neboť kdo 

by si mohl vážit hříchu, když taková svatost požehnala svět? Kdo 

by si mohl zoufat, když dokonalá radost je tvá, dostupná všem. 
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jako lék na zármutek a neštěstí, na všechny pocity ztráty a na úplné 

osvobození od hříchu a viny? 

A kdo by ti teď nebyl bratrem, ty, jeho vykupitel a Spasitel. 

Kdo by tě nepřijal do svého srdce s láskyplným pozváním, 

dychtivý spojit se s někým, kdo je mu podobný ve svatosti? Jsi 

takový, jakého tě Bůh stvořil." Tato slova rozptylují noc a temnota 

už není. Světlo dnes přišlo požehnat světu, neboť jsi poznal Božího 

Syna a v tomto poznání je svět. 



ČÁST I 

309 

 

 

le  s o v á n í 1 6 3 
 

"Smrt neexistuje, Boží Syn je svobodný." 

Smrt je myšlenka, která má mnoho podob, často nepoznaných. 

Může se projevovat jako smutek, strach, úzkost nebo pochybnosti; 

jako hněv, nevíra a nedostatek důvěry; starost o těla, závist a všechny 

formy, v nichž vás může pokoušet přání být takoví, jací nejste. 

Všechny tyto myšlenky jsou jen odrazem uctívání smrti jako 

spasitele a dárce osvobození. 

Ztělesnění strachu, hostitel hříchu, bůh viníků a pán všech 

iluzí a klamů, myšlenka na smrt se zdá být mocná. Zdá se, že drží 

vše živé ve své uschlé ruce, všechny naděje a přání ve svém 

zhoubném sevření. Křehcí, bezmocní a nemocní se sklánějí před 

jejím obrazem a myslí si, že jen ona je skutečná, nevyhnutelná, 

hodná jejich důvěry. Neboť jedině ona jistě přijde. 

Všechny věci kromě smrti se jeví jako nejisté, příliš rychle 

ztracené, jakkoli je těžké je získat, nejisté ve svém výsledku, 

schopné zklamat naděje, které kdysi vyvolaly, a zanechat po sobě 

místo tužeb a snů chuť prachu a popela. Se smrtí se však počítá. 

Přijde totiž jistými kroky, až nastane čas jejího příchodu. Nikdy 

nezklame a vezme si veškerý život jako rukojmí. 

Klaněli byste se takovým modlám? Zde je síla a moc 

samotného Boha vnímána v modle z prachu. Zde je opak Boha 

prohlášený za pána všeho stvoření, silnější než Boží vůle k životu, 

nekonečnost lásky a dokonalá, neměnná stálost nebe. Zde je Vůle 

Otce a Syna definitivně poražena a uložena k odpočinku pod 

náhrobním kamenem, který smrt položila na tělo svatého Božího 

Syna. 

Bezbožný v porážce se stal tím, čím by ho chtěla mít smrt. 

Jeho epitaf, který napsala sama smrt, mu nedává žádné jméno, 

neboť se proměnil v prach. Říká jen toto: "Zde leží svědek, že Bůh 

je mrtev." A to píše stále znovu a stále znovu, zatímco jeho ctitelé 

s tím po celou dobu souhlasí a pokleknuvše s čelem k zemi si 

bázlivě šeptají, že je to tak. 

Je nemožné uctívat smrt v jakékoli podobě a přitom si vybrat 
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několika z nich byste si nevážili, a přesto byste se jim vyhýbali, 

zatímco v ostatní byste stále věřili. Smrt je totiž totální. Buď všechny 

věci zemřou, nebo žijí a nemohou zemřít. Žádný kompromis není 

možný. Neboť zde opět vidíme zřejmý postoj, který musíme 

přijmout, jsme-li při smyslech; co zcela odporuje jedné myšlence, 

nemůže být pravdivé, pokud se neprokáže, že její opak je 

nepravdivý. 

Myšlenka smrti Boha je tak absurdní, že i šílenci mají problém 

jí uvěřit. Naznačuje totiž, že Bůh kdysi žil a nějakým způsobem 

zahynul, zřejmě zabit těmi, kteří nechtěli, aby přežil. jejich silnější 

vůle mohla zvítězit nad jeho, a tak věčný život ustoupil smrti. A s 

Otcem zemřel i Syn. 

Uctívači smrti se mohou bát. A mohou být takové myšlenky 

děsivé? Kdyby viděli, že je to jen to, čemu věří, byli by okamžitě 

osvobozeni. A vy jim to dnes ukážete. Smrt neexistuje a my se jí 

nyní zříkáme v jakékoli podobě, pro jejich spásu i pro spásu naši. 

Bůh smrt nestvořil, ať už má jakoukoli podobu, musí být proto 

iluzí. toto stanovisko dnes zastáváme. A je nám dáno, abychom se 

dívali za smrt a viděli světlo za ní. 

Otče náš, požehnej dnes našim očím.Jsme Tvými posly a 

chtěli bychom se dívat na nádherný odraz Tvé Lásky, která září 

ve všem.Žijeme a dýcháme jen v Tobě.Nejsme odděleni od Tvého 

věčného života.Neexistuje žádná smrt, protože smrt není Tvá vůle. 

A my zůstáváme tam, kam jsi nás umístil, v Životě, který sdílíme 

s Tebou a se vším živým, abychom byli jako Ty a byli navždy 

Tvou součástí. přijímáme Tvé myšlenky za své a naše vůle je 

navěky jednotná s Tvou. amen. 
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"Nyní jsme jedno s tím, který je naším zdrojem." 

Kdy jindy než nyní lze poznat pravdu? Jediný čas, který existuje, 

je přítomnost. A tak dnes, v tomto okamžiku, nyní, přicházíme, 

abychom pohlédli na to, co je tu navždy; ne v našich očích, ale v 

očích Kristových. On se dívá za čas a vidí věčnost, která je tam 

zastoupena. Slyší zvuky, které plodí nesmyslný rušný svět, ale slyší 

je slabě, neboť za nimi všemi slyší píseň nebes a hlas Boží, 

jasnější, významnější, bližší. 

Svět před jeho očima snadno mizí. Jeho zvuky slábnou. Stále 

zřetelněji se ozývá melodie z dálek za světem; prastaré volání, na 

které On dává prastarou odpověď. obě poznáš. Jsou totiž jen tvou 

odpovědí na Volání tvého Otce k tobě. Kristus odpovídá za vás, 

ozvěnou vašeho Já, používá váš hlas, aby vám dal svůj radostný 

souhlas; přijímá za vás vaše vysvobození. 

Jak svaté je tvé dnešní cvičení, když ti dává svůj zrak a slyší za 

tebe a ve tvém jménu odpovídá na volání, které slyší. Jak tichý je 

čas, který věnuješ tomu, abys s Ním strávil mimo svět. Jak snadno 

se zapomínají všechny tvé zdánlivé hříchy a nezapomíná se na 

všechny tvé bolesti. V tento den je smutek odložen, neboť pohledy 

a zvuky, které přicházejí z blízkosti bližší než svět, se staly 

jasnými pro tebe, kdo dnes přijmeš dary, které On dává. 

Je tu ticho, do kterého svět nemůže zasáhnout.Je tu dávný mír, 

který nosíš ve svém srdci a který jsi neztratil.Je tu pocit svatosti, 

kterého se myšlenka na hřích nikdy nedotkla.To vše si dnes budeš 

pamatovat. Věrnost v praktikování dnes přinese odměnu tak 

velkou a tak zcela odlišnou od všeho, co jsi hledal předtím, že 

poznáš, že zde je tvůj poklad a zde tvůj odpočinek. 

To je den, kdy se marné představy rozhrnou jako opona a 

odhalí, co se skrývá za nimi. Zde se zviditelňuje to, co zde 

skutečně je, zatímco všechny stíny, které to zdánlivě zakrývaly, 

upadají do temnoty. Nyní je rovnováha vyrovnána a váhy soudu 

ponechány Tomu, kdo soudí pravdivě. A při Jeho soudu se před 

vašima očima rozvine svět v dokonalé nevinnosti. Nyní jej uvidíte 
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Kristovýma očima. Nyní je vám jeho proměna jasná. 

Bratři, tento den je pro svět posvátný.Vaše vize, která vám 

byla dána z dáli, se na všechny věci ve světě dívá v novém světle. 

A to, co vidíte, se stává uzdravením a spásou světa. Hodnotné i 

bezcenné je vnímáno a rozpoznáno jako to, čím je. A to, co je 

hodno tvé lásky, přijímá tvou lásku, zatímco nic, čeho by ses měl 

bát, nezůstává. 

Dnes nebudeme soudit. Přijmeme jen to, co nám bude dáno od 

soudu, který se koná mimo tento svět. Naše dnešní cvičení se stane 

naším darem vděčnosti za osvobození od slepoty a od bídy. Vše, 

co vidíme, jen zvýší naši radost, protože jeho svatost odráží naši 

vlastní. Stojíme odpuštěni v Kristových očích, přičemž celý svět je 

odpuštěn v našich vlastních. 

Žehnáme světu, když se na něj díváme ve světle, v jakém na 

nás hledí náš Spasitel, a nabízíme mu svobodu, kterou nám dává 

jeho odpouštějící pohled, ne náš vlastní. Otevřete oponu ve svém 

praktikování pouhým propuštěním všech věcí, o kterých si myslíte, 

že je chcete. Své malicherné poklady odložte a nechte ve své mysli 

čistý a otevřený prostor, kam může přijít Kristus a nabídnout vám 

poklad spasení. On potřebuje vaši nejsvětější mysl, aby zachránil 

svět. 

Není tento cíl hoden být tvým? Není třeba hledat Kristovu vizi 

nad neuspokojivými cíli světa? Nenechte dnešní den proklouznout, 

aniž by dary, které pro vás skrývá, dostaly váš souhlas a vaše 

přijetí. můžeme změnit svět, pokud je uznáte. možná nevidíte 

hodnotu, kterou světu dává vaše přijetí. Ale to jistě chcete; právě 

dnes můžete vyměnit všechno utrpení za radost. Cvičte se vážně a 

dar je váš. Chtěl by vás Bůh oklamat? Může jeho slib zklamat? 

Můžeš zadržet tak málo, když Jeho ruka drží v ruce úplné spasení 

Jeho Syna? 
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"Ať má mysl nepopírá Boží myšlenku." 

Co dělá tento svět skutečným, kromě tvého vlastního popírání 

pravdy, která leží mimo něj? Co jiného než vaše myšlenky na bídu 

a smrt zastírají dokonalé štěstí a věčný život, který pro vás chce 

váš Otec? A co jiného než iluze může skrýt to, co se skrýt nedá? 

Co jiného by vám mohlo bránit v tom, co už máte, než vaše 

rozhodnutí nevidět to a popírat, že to existuje? 

Stvořila tě Boží myšlenka. Neopustila tě a nikdy jsi od ní 

nebyl oddělen ani na okamžik. Patří k vám. Jí žijete. Je vaším 

Zdrojem života, drží vás v jednotě s Ní a vše je s vámi v jednotě, 

protože vás neopustila. myšlenka Boží vás chrání, pečuje o vás, 

činí měkkým vaše místo odpočinku a hladkou vaši cestu, osvětluje 

vaši mysl štěstím a láskou. Věčnost a Věčný život září ve vaší 

mysli, protože Myšlenka Boží vás neopustila a stále s vámi 

zůstává. 

Kdo by mu odepřel bezpečí a klid, radost, uzdravení a duševní 

pohodu, klidný odpočinek a pokojné probuzení, kdyby jen poznal, 

kde přebývají? Nepřipravil by se okamžitě jít tam, kde se nacházejí, 

a neopustil by vše ostatní jako bezcenné ve srovnání s nimi? A když 

už by je našel, nezajistil by, aby ony zůstaly s ním a on s nimi? 

Nepopírejte nebe. Dnes je tvé, ale jen za to, že o něj požádáš. 

Ani nemusíš vnímat, jak velký dar to je, jak se změní tvá mysl, než 

k tobě přijde. žádej, abys dostal, a bude ti dáno. Přesvědčení 

spočívá v něm. Dokud ho nepřijmeš jako svůj, zůstává nejistota. 

bůh je však spravedlivý. K přijetí toho, co může darovat jen vaše 

přijetí, není zapotřebí jistoty. 

Nemusíte si být jisti, že žádáte jen to, co chcete. Až však 

obdržíte, budete si jisti, že máte poklad, který jste vždy hledali. Za 

co byste jej tedy vyměnili? Co by vás nyní přimělo k tomu, abyste 

jej nechali zmizet ze své extatické představy? Vždyť tento zrak 

dokazuje, že jsi vyměnil svou slepotu za vidoucí oči Kristovy; tvá 

mysl dospěla k tomu, že odložila popírání a přijala Myšlenku Boží 

za své dědictví. 
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Nyní jsou všechny pochybnosti pryč, konec cesty je jistý a spása je 

ti dána. Nyní je Kristova moc ve vaší mysli, aby vás uzdravila, 

jako jste byli uzdraveni vy. Nyní totiž patříte mezi Spasitele světa. 

Tvůj osud leží tam a nikde jinde. Svolil by Bůh, aby jeho Syn 

zůstal navždy vyhladovělý tím, že mu byla odepřena potrava, 

kterou potřebuje k životu? Přebývá v něm hojnost a nedostatek ho 

nemůže odříznout od trvalé Boží Lásky a od jeho domova. 

Cvičte dnes v naději. Vaše pochybnosti jsou nesmyslné, 

protože Bůh je jistý a myšlenka na něj nikdy nechybí. Jistota musí 

přetrvávat ve vás, kdo jste Jeho hostiteli. Tento kurz odstraňuje 

všechny pochybnosti, které jste postavili mezi Něho a vaši jistotu o 

Něm. Spoléháme na Boha, a ne na sebe, že nám dá jistotu. A v 

Jeho jménu praktikujeme to, co nám Jeho slovo nařizuje. Jeho 

jistota leží nad každou naší pochybností. Jeho Láska zůstává nad 

každým naším strachem. Myšlenka na Něho je stále nad všemi sny 

a v naší mysli podle Jeho Vůle. 
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"Jsou mi svěřeny Boží dary." 

Všechno je vám dáno. Boží důvěra ve vás je neomezená. Zná svého 

Syna. Dává bez výjimky, nezadržuje nic, co by mohlo přispět k 

vašemu štěstí. A přesto, pokud vaše vůle není zajedno s jeho vůlí, 

jeho dary nedostanete. Ale proč si myslíš, že existuje jiná vůle než 

Jeho? 

V tom spočívá paradox stvoření světa.Tento svět není Boží 

vůlí, a proto není skutečný.Ti, kdo si myslí, že je skutečný, však 

musí věřit, že existuje ještě jiná vůle, která vede k opačným 

důsledkům, než jaké chce Bůh. To je vskutku nemožné, ale každá 

mysl, která se dívá na svět a posuzuje jej jako jistý, pevný, 

důvěryhodný a pravdivý, věří ve dva stvořitele; nebo v jednoho, a 

to v sebe sama. Nikdy však v jednoho Boha. 

Boží dary nejsou přijatelné pro nikoho, kdo zastává takové 

podivné názory. Musí věřit, že přijmout Boží dary, ať už jsou 

jakkoli zjevné, ať už je jakkoli naléhavě vyzývá k tomu, aby je 

přijal za své, znamená být dotlačen ke zradě vůči sobě samému. 

Musí popírat jejich přítomnost, popírat pravdu a trpět, aby 

zachoval svět, který stvořil. 

Tady je jediný domov, o kterém si myslí, že ho zná. Tady je 

jediné bezpečí, o kterém si myslí, že ho může najít.Bez světa, který 

si vytvořil, je vyděděnec, bezdomovec a má strach. Neuvědomuje 

si, že právě tady se skutečně bojí a je také bez domova; vyděděnec 

putující tak daleko od domova, tak dlouho pryč, že si 

neuvědomuje, že zapomněl, odkud přišel, kam jde, a dokonce ani 

to, kdo vlastně je. 

Přesto ho na jeho osamělém, nesmyslném putování provázejí 

Boží dary, které nezná. Nemůže je ztratit. Ale na to, co mu bylo 

dáno, se nepodívá. Putuje dál, vědom si marnosti, kterou všude 

kolem sebe vidí, a vnímá, jak se jeho malý úděl jen zmenšuje, jak 

jde vpřed do nikam. Přesto putuje dál v bídě a chudobě, sám, 

ačkoli je s ním Bůh a poklad jeho tak velký, že vše, co svět 

obsahuje, je před jeho velikostí bezcenné. 

Vypadá jako ubohá postava, unavený, opotřebovaný, v 

obnošených šatech a s nohama, které trochu krvácejí z kamenité 
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cesty, po níž kráčí. Ne- 
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ale ztotožnil se s ním, protože každý, kdo sem přichází, šel cestou, 

po které jde on, a cítil porážku a beznaděj stejně jako on. Je však 

opravdu tragický, když vidíte, že jde po cestě, kterou si zvolil, a 

potřebuje si jen uvědomit, kdo kráčí s ním, a otevřít své poklady, 

aby byl svobodný? 

Toto je vaše vyvolené já, které jste si vytvořili jako náhradu 

za realitu. To je vaše já, které divoce bráníte proti všem rozumným 

argumentům, všem důkazům a všem svědkům, kteří mají důkazy, 

že to nejste vy.Nedbáte jich.Jdete svou určenou cestou s očima 

sklopenýma dolů, abyste nezahlédli pravdu a nebyli osvobozeni od 

sebeklamu a propuštěni na svobodu. 

Bojíte se, abyste nepocítili Kristův dotek na rameni a 

nepostřehli, že vás Jeho něžná ruka vede, abyste se podívali na své 

dary. Jak bys pak mohl hlásat svou chudobu ve vyhnanství? On by 

vás rozesmál, kdybyste se tak vnímali. Kde je pak sebelítost? A co 

se stane s celou tou tragédií, kterou jsi chtěl udělat pro toho, komu 

Bůh zamýšlel jen radost? 

Tvůj dávný strach tě nyní přepadl a spravedlnost tě konečně 

dostihla. Kristova ruka se dotkla tvého ramene a ty cítíš, že nejsi 

sám. dokonce tě napadá, že to ubohé já, o kterém sis myslel, že jsi 

ty, možná není tvá identita. Možná je Boží slovo pravdivější než 

vaše vlastní. Možná jsou jeho dary pro tebe skutečné. Možná nebyl 

zcela přelstěn vaším plánem udržet jeho Syna v hlubokém 

zapomnění a jít cestou, kterou jste si vybrali, bez svého Já. 

Boží vůle neodporuje. Pouze je. Není to Bůh, koho jste 

uvěznili ve svém plánu ztratit své Já. On neví o plánu, který by byl 

Jeho Vůli tak cizí. byla tu potřeba, které nerozuměl a na kterou dal 

odpověď. to je vše. a vy, kteří jste tuto odpověď dostali, už 

nepotřebujete nic jiného než toto. 

Nyní žijeme, neboť nyní nemůžeme zemřít. Přání smrti je 

vyslyšeno a zrak, který se na ni díval, nyní nahradil zrak, který 

vnímá, že nejste tím, za co se vydáváte. Prochází s vámi Ten, který 

na všechny vaše obavy jemně odpovídá touto jedinou milosrdnou 

odpovědí: "Není tomu tak." A tak se vám zdá, že se vám to 

podařilo. Ukazuje na všechny dary, které máš, pokaždé, když tě 

tísní myšlenka na chudobu, a mluví o svém Společníkovi, když se 

vnímáš jako osamělý a vystrašený. 

Přesto ti připomíná ještě jednu věc, na kterou jsi zapomněl. 
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Jeho dotek tě totiž učinil podobným sobě samému.Dary, které máš, 

nejsou jen pro tebe.To, co ti přišel nabídnout, se teď musíš naučit 

dávat.To je lekce, kterou ti Jeho dávání dává, neboť tě zachránil před 

samotou, kterou jsi chtěl vytvořit, aby ses v ní ukryl před Bohem. 

Připomněl vám všechny dary, které vám Bůh dal. Mluví také o 

tom, co se stane vaší vůlí, když tyto dary přijmete a uznáte, že jsou 

vaše. 

Dary jsou tvé, svěřené do tvé péče, abys je předal všem, kdo 

si vybrali osamělou cestu, kterou jsi ušel. Nechápou, že oni, ale 

sledují svá přání. Teď jsi to ty, kdo je učí. Vy jste se totiž od Krista 

naučili, že existuje jiná cesta, po které mají jít. učte je tím, že jim 

ukážete štěstí, které přichází k těm, kdo pocítí Kristův dotek a 

rozpoznají Boží dary. Ať vás smutek nepokouší, abyste byli 

nevěrní své důvěře. 

Tvé vzdechy teď budou prozrazovat naděje těch, kteří od tebe 

očekávají své vysvobození.Tvé slzy jsou jejich. Jsi-li nemocný, ty 

jim ale zadržuješ uzdravení. čeho se bojíš, ale učí je, že jejich 

obavy jsou oprávněné. Tvá ruka se stane dárcem Kristova doteku; 

tvá změna smýšlení se stane důkazem, že kdo přijímá Boží dary, 

nemůže nikdy nic vytrpět. je ti svěřeno osvobození světa od 

bolesti. 

Nezrazujte ji. Staňte se živým důkazem toho, co může Kristův 

dotek nabídnout každému. Bůh vám svěřil všechny své dary. Buďte 

ve svém štěstí svědky toho, jak se proměňuje mysl, která se 

rozhodne přijmout Jeho dary a pocítit Kristův dotek. Takové je 

nyní vaše poslání. Bůh totiž svěřuje rozdávání svých darů všem, 

kteří je přijali. Podělil se s vámi o svou radost. A vy se o ni nyní 

jděte podělit se světem. 
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"Život je jen jeden, a ten sdílím s Bohem." 

Neexistují různé druhy života, neboť život je jako pravda. Nemá 

stupně. Je to jediný stav, na němž se podílí vše, co Bůh stvořil. 

Stejně jako všechny Jeho myšlenky nemá protiklad. Neexistuje 

smrt, protože to, co Bůh stvořil, sdílí Jeho život. Není smrti, 

protože protiklad k Bohu neexistuje, není smrti, protože Otec a 

Syn jsou jedno. 

Zdá se, že v tomto světě existuje stav, který je opakem 

života.Říkáte mu smrt.Přesto jsme se naučili, že představa smrti má 

mnoho podob. Je to jediná myšlenka, která je základem všech 

pocitů, jež nejsou vrcholně šťastné. Je to poplach, na který 

reagujete jakýmkoli způsobem, který není dokonalou radostí. Veškerý 

smutek, ztráta, úzkost a utrpení a bolest, dokonce i malý povzdech 

únavy, lehké nepohodlí nebo nejmenší zamračení, přiznávají smrt. 

A tím popíráte život. 

Myslíte si, že smrt se týká těla. Je to však pouhá představa, 

která je irelevantní vůči tomu, co je vnímáno jako fyzické. 

Myšlenka je v mysli. Může se pak uplatnit podle toho, jak ji mysl 

řídí. Její původ je však tam, kde se musí změnit, pokud dojde ke 

změně. Myšlenky neopouštějí svůj zdroj. důraz, který tento kurz 

klade na tuto myšlenku, je dán jejím ústředním významem v 

našich pokusech změnit své smýšlení o sobě. Je to důvod, proč se 

můžete uzdravit. Je příčinou uzdravení. Je důvodem, proč 

nemůžete zemřít. Její pravda vás ustanovila za jedno s Bohem. 

Smrt je myšlenka, že jste odděleni od svého Stvořitele. Je to 

přesvědčení, že podmínky se mění, emoce se střídají z příčin, které 

nemůžete ovlivnit, které jste nezpůsobili a které nikdy nemůžete 

změnit. Je to utkvělé přesvědčení, že myšlenky mohou opustit svůj 

zdroj a nabýt vlastností, které zdroj neobsahuje, a stát se odlišnými 

od svého původu, oddělit se od něj jak druhem, tak vzdáleností, 

časem a formou. 

Smrt nemůže pocházet ze života. Myšlenky zůstávají spojeny 

se svým zdrojem. Mohou rozšířit vše, co jejich zdroj obsahuje. V 

tom mohou daleko přesáhnout samy sebe. Nemohou však zrodit to, 

co jim nikdy nebylo dáno. Jak jsou stvořeny, takové bude i jejich 
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stvoření. Jak se zrodily, tak se pak budou rodit. A odkud přišly, 

tam se také vrátí. 
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Mysl si může myslet, že spí, ale to je vše. Nemůže změnit to, co je 

jejím bdělým stavem. Nemůže vytvořit tělo ani v něm setrvat. To, 

co je mysli cizí, neexistuje, protože to nemá zdroj. Mysl totiž 

vytváří všechny věci, které jsou, a nemůže jim dát atributy, které jí 

chybí, ani změnit svůj vlastní věčný, vědomý stav. Nemůže 

vytvářet tělesné. co se zdá, že umírá, je jen znakem spící mysli. 

Opakem života může být pouze jiná forma života. Jako takový 

může být smířen s tím, co jej stvořilo, protože není protikladem v 

pravdě. Jeho podoba se může měnit; může se jevit jako to, čím 

není. Přesto je mysl bdělou nebo spící myslí. Není svým 

protikladem v ničem stvořeném, ani v tom, co se zdá, že tvoří, 

když se domnívá, že spí. 

Bůh tvoří pouze bdělou mysl. On nespí a jeho stvoření se 

nemohou dělit o to, co jim nedává, ani si klást podmínky, které s 

nimi nesdílí.Myšlenka na smrt není opakem myšlenky na život. 

Navždy neprotikladné jakýmkoli protikladům zůstávají Boží 

myšlenky věčně neměnné, s mocí věčně se rozšiřovat neměnně, ale 

přesto uvnitř Sebe, neboť jsou všude. 

To, co se zdá být opakem života, je pouhým spánkem.Když se 

mysl rozhodne být tím, čím není, a přijmout cizí moc, kterou 

nemá, cizí stav, do něhož nemůže vstoupit, nebo falešný stav, který 

není v jejím Zdroji, zdá se, že pouze na chvíli usne. Sní o čase; o 

intervalu, v němž se to, co se zdá, že se stalo, nikdy nestalo, 

způsobené změny jsou bez podstaty a všechny události nikde. 

Když se mysl probudí, pokračuje pouze tak, jak vždy byla. 

Buďme dnes dětmi pravdy a nezapírejme své svaté dědictví. 

Náš život není takový, jaký si ho představujeme. Kdo mění život 

proto, že zavírá oči, nebo ze sebe dělá to, čím není, protože spí a 

ve snech vidí opak toho, čím je? Dnes nebudeme žádat o smrt v 

žádné podobě. Ani na okamžik nedopustíme, aby pomyslné 

protiklady k životu přetrvaly tam, kde byla samotným Bohem 

stanovena Myšlenka věčného života. 

Jeho svatý domov se dnes snažíme udržovat tak, jak ho On 

založil a jak si přeje, aby byl na věky věků. On je Pánem toho, co 

si dnes myslíme. A v Jeho myšlenkách,které nemají protiklad, 

chápeme, že existuje jediný život a že s Ním sdílíme všechno 

stvoření, s jejich 
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také myšlenky, které stvořil v jednotě života, jež se nemůže ve 

smrti oddělit a opustit Zdroj života, odkud přišla. 

Sdílíme život, protože máme jeden Zdroj, Zdroj, z něhož k nám 

přichází dokonalost, zůstávající stále ve svatých myslích, které On 

stvořil dokonalé. Jací jsme byli, takoví jsme nyní a budeme navždy. 

Spící mysl se musí probudit, když vidí, že její vlastní dokonalost 

zrcadlí Pána života tak dokonale, že se ztrácí v tom, co se v ní 

odráží. A nyní již není pouhým odrazem. Stává se tím, co se 

odráží, a světlem, které odraz umožňuje. Nyní už není třeba 

žádného vidění. Probuzená mysl totiž zná svůj Zdroj, své Já, svou 

Svatost. 
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le  s o n1 6 8 

"Tvá milost je mi dána. Nyní se o ni hlásím." 

Bůh k nám promlouvá. Neměli bychom k němu mluvit my? On 

není vzdálený. Nesnaží se před námi skrývat. My se před ním 

snažíme skrývat a trpíme klamem. On zůstává zcela přístupný. 

Miluje svého Syna." Není jiná jistota než tato, a přece stačí. Svého 

Syna bude milovat navždy. I když jeho mysl zůstává spát, On ho 

stále miluje. A když se jeho mysl probudí, miluje ho nikdy 

neměnnou Láskou. 

Kdybyste znali význam Jeho lásky, naděje a zoufalství by 

byly nemožné, protože naděje by byla navždy uspokojena a 

zoufalství jakéhokoli druhu nemyslitelné. Jeho milost je Jeho 

odpovědí na každé zoufalství, neboť v ní spočívá vzpomínka na 

Jeho Lásku. nedal by rád prostředky, jimiž se poznává Jeho Vůle? 

Jeho milost je vaše tím, že ji uznáte. A vzpomínka na Něj se 

probouzí v mysli, která od Něho žádá prostředky, jimiž se 

uskutečňuje její spánek. 

Dnes prosíme Boha o dar, který pečlivě uchovává v našich 

srdcích a čeká na uznání. Je to dar, kterým se k nám Bůh sklání, 

pozvedá nás a sám činí poslední krok spásy. Všechny kroky kromě 

tohoto se učíme, poučeni jeho hlasem. Nakonec však přichází On 

sám, bere nás do své náruče a vymetá pavučiny našeho spánku. Jeho 

dar milosti je víc než jen odpověď. Obnovuje všechny vzpomínky, 

které spící mysl zapomněla; veškerou jistotu o tom, co je smyslem 

lásky. 

Bůh miluje svého Syna. Žádejte ho nyní, aby vám dal 

prostředky, jimiž tento svět zmizí, a nejprve přijde vidění a za 

okamžik poznání. Vždyť v milosti spatříš světlo, které v lásce 

zahalí celý svět, a sleduj, jak strach mizí z každé tváře, jak srdce 

povstávají a prohlašují světlo za své." Co nyní zbývá, aby se nebe 

zdrželo o okamžik déle? Co zůstává nedokončeno, když tvé 

odpuštění spočívá na všem? 

Dnes je nový a svatý den, protože přijímáme, co nám bylo 

dáno. Naše víra spočívá v Dárci, ne v našem vlastním přijetí. 

Uznáváme své chyby, ale Ten, jemuž jsou všechny chyby 

neznámé, je přesto tím, kdo odpovídá na naše chyby tím, že nám 
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dává prostředky, abychom je odložili a povznesli se k Němu ve 

vděčnosti a lásce. 
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Sestupuje nám vstříc, když k němu přicházíme, neboť to, co pro 

nás připravil, nám dává a my přijímáme. Taková je Jeho vůle, protože 

miluje svého Syna. K Němu se dnes modlíme, vracíme se, ale 

slova, která nám dal skrze svůj vlastní hlas, své slovo, svou lásku: 

"Tvá milost je mi dána. Nyní se o ni 

hlásím. Otče, přicházím k Tobě. A Ty 

přijdeš ke mně, kdo prosí. Jsem Syn, 

kterého miluješ." 
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le  s o v á n í 1 6 9 
 

"Z milosti žiji. Milostí jsem propuštěn." 

Milost je aspektem Boží lásky, který se nejvíce podobá stavu 

panujícímu v jednotě pravdy. Je to nejvznešenější touha světa, neboť 

vede zcela mimo svět. Je to minulost učení, a přesto cíl učení, 

neboť milost nemůže přijít, dokud se mysl nepřipraví na skutečné 

přijetí. Milost se stává nevyhnutelnou okamžitě u těch, kdo 

připravili stůl, na který může být jemně položena a ochotně přijata; 

oltář čistý a svatý pro tento dar. 

Milost je přijetí Boží lásky ve světě zdánlivé nenávisti a 

strachu. Jen díky milosti nenávist a strach mizí, neboť milost 

představuje stav tak protikladný všemu, co svět obsahuje, že ti, 

jejichž mysl je osvícena darem milosti, nemohou uvěřit, že svět 

strachu je skutečný. 

Milost se nedá naučit.Poslední krok musí přesáhnout veškeré 

učení. Milost není cílem, o který tento kurz usiluje.Přesto se na 

milost připravujeme tak, že otevřená mysl může slyšet volání k 

probuzení. Není pevně uzavřena před Božím hlasem. Uvědomila si, 

že existují věci, které nezná, a je tedy připravena přijmout stav 

zcela odlišný od zkušenosti, s níž je důvěrně obeznámena. 

Možná jsme se dostali do rozporu s naším tvrzením, že 

zjevení Otce a Syna jako jednoho bylo již stanoveno. Řekli jsme 

však také, že mysl určuje, kdy tento čas nastane, a určila jej. A 

přesto vás vyzýváme, abyste vydávali svědectví o Božím slově, 

abyste urychlili zkušenost pravdy a urychlili její příchod do každé 

mysli, která rozpozná její účinky na vás. 

Jednota je prostě myšlenka, že Bůh je. A ve svém bytí 

zahrnuje všechny věci. V žádné mysli není nic než On. Říkáme 

"Bůh je" a pak přestáváme mluvit, protože v tomto poznání slova 

postrádají smysl. Neexistují rty, které by je vyslovily, a žádná část 

mysli není dostatečně zřetelná, aby cítila, že si je nyní vědoma 

něčeho, co není jí samotnou. Spojila se se svým Zdrojem a stejně 

jako jeho Zdroj sám pouze je. 

Nemůžeme o tom mluvit ani psát, ani na to vůbec myslet. Do 

každé mysli to přichází tehdy, když je zcela uznáno, že její vůle je 

Boží, a je zcela přijata. Vrací mysl do 
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nekonečné přítomnosti, kde si nelze představit minulost ani 

budoucnost. Leží za hranicí spásy, za hranicí veškerého pomyšlení 

na čas, odpuštění a svatou tvář Krista.Boží Syn pouze zmizel ve 

svém Otci, stejně jako jeho Otec v něm. Svět vůbec nikdy nebyl. 

Věčnost zůstává stálým stavem. 

To je mimo zkušenost, kterou se snažíme urychlit. Odpuštění, 

kterému se učíme a kterému se učíme, však s sebou přináší 

zkušenosti, které svědčí o tom, že čas, kdy se mysl sama rozhodla 

opustit vše kromě tohoto, je již blízko. Neuspěcháme ji v tom, že 

to, co nabídneš, bylo skryto před Tím, kdo učí, co odpuštění 

znamená. Veškeré učení již bylo v Jeho mysli, dokončené a úplné. 

On poznal vše, co obsahuje čas, a dal to všem myslím, aby každá z 

nich mohla z bodu, kde čas skončil, určit, kdy je uvolněna pro 

zjevení a věčnost. 

Již několikrát jsme opakovali, že se ale vydáte na cestu, která 

je hotová. Neboť jednota musí být zde. Jakýkoli čas, který mysl 

stanovila pro zjevení, je zcela nepodstatný pro to, co musí být 

stálým stavem, navždy takovým, jakým vždy bylo; navždy zůstat 

takovým, jakým je nyní. My pouze přebíráme dávno přidělenou 

roli a plně ji uznáváme jako dokonale splněnou Tím, který napsal 

scénář spásy ve jménu svého Stvořitele a ve jménu svého 

Stvořitelova Syna. 

Není třeba dále vysvětlovat, co nikdo na světě nemůže 

pochopit. Až dojde ke zjevení vaší Jednoty, bude poznána a plně 

pochopena. Nyní máme co dělat, neboť ti, kdo jsou v čase, mohou 

mluvit o věcech, které jsou za nimi, a naslouchat slovům, která 

vysvětlují, že to, co přijde, je již minulostí. Jaký význam však 

mohou tato slova předat těm, kdo stále počítají hodiny a podle nich 

vstávají, pracují a usínají? 

Stačí tedy, že máte co dělat, abyste sehráli svou roli.Konec 

pro vás musí zůstat nejasný, dokud svou roli nesplníte. Na tom 

nezáleží. Na vaší roli totiž stále závisí vše ostatní. Když se ujmeš 

role, která ti byla přidělena, spása se o něco přiblíží každému 

nejistému srdci, které ještě nebije v souladu s Bohem. Odpuštění je 

ústředním tématem, které se táhne celým spasením, drží všechny 

jeho části ve smysluplných vztazích, směr, kterým běží, a jeho 

výsledek je jistý. 

A nyní prosíme o milost, poslední dar, který může spása udělit. 
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Zkušenost, kterou milost poskytuje, časem skončí, protože milost 

předjímá nebe, ale nenahrazuje myšlenku času, nýbrž jen na 

chvíli.Stačí přestávka. Právě zde jsou uloženy zázraky, které ze 

svatých okamžiků, jež skrze milost přijímáš, ve své zkušenosti 

vracíš všem, kdo vidí světlo, jež se drží na tvé tváři. 

Co jiného je Kristova tvář než ta, která na okamžik odešla do 

bezčasí a přinesla jasný odraz jednoty, kterou pocítil v jednom 

okamžiku, aby požehnala světu? Jak bys jí mohl konečně navždy 

dosáhnout, když část tebe zůstává mimo, nepoznaná, neprobuzená 

a potřebuje tě jako svědka pravdy? 

Buďte vděční za návrat, stejně jako jste rádi odešli na 

okamžik, a přijměte dary, které vám milost poskytla. Odnesete si 

je zpět k sobě. A zjevení stojí nedaleko za vámi. Jeho příchod je 

zajištěn. Prosíme o milost a o zkušenost, která z milosti pochází. 

Vítáme uvolnění, které každému nabízí. Nežádáme o neprositelné. 

Nehledíme dál, než co nám milost může dát. To totiž můžeme dát 

v milosti, která nám byla dána. 

Náš dnešní vzdělávací cíl nepřesahuje tuto modlitbu, ale co 

může být na světě víc než to, o co dnes prosíme Toho, který nám 

dává milost, o niž prosíme, jako byla dána jemu? 

"Z milosti žiji. Milostí jsem propuštěn. Z 

milosti dávám. Milostí se uvolňuji." 



ČÁST I 

329 

 

 

le  s o v á n í 1 7 0 
 

"V Bohu není žádná krutost a ve mně také ne." 

Nikdo neútočí bez úmyslu ublížit.To nemůže být výjimkou. Když 

si myslíte, že útočíte v sebeobraně, myslíte tím, že být krutý je 

ochrana; jste v bezpečí díky krutosti. myslíte tím, že věříte, že 

ublížit druhému vám přináší svobodu. A myslíte tím, že útočit 

znamená vyměnit stav, v němž se nacházíte, za něco lepšího, 

bezpečnějšího, zajištěnějšího před nebezpečným vpádem a před 

strachem. 

Jak naprosto šílená je představa, že bránit se strachu znamená 

útočit! Vždyť strach je tu zplozen a živen krví, aby rostl, bobtnal a 

zuřil. A tak se strach chrání, nikoli uniká." Dnes se naučíme lekci, 

která vám může ušetřit více zdržení a zbytečného utrpení, než si 

vůbec dokážete představit. Je to toto: 

To, proti čemu se bráníte, vytváříte vy a 

vaše vlastní obrana proti tomu je 

skutečná. 

A je nevyhnutelný. Slož zbraně, A teprve 

pak to vnímáš jako falešné. 

Zdá se, že je to nepřítel, bez kterého útočíte. Vaše obrana však 

vytváří nepřítele uvnitř; cizí myšlenky, které s vámi válčí, zbavují 

vás míru a rozdělují vaši mysl na dva tábory, které se zdají být 

zcela nesmiřitelné. Láska má totiž nyní nepřítele, svůj protiklad; a 

strach, cizinec, nyní potřebuje vaši obranu před hrozbou toho, čím 

skutečně jste. 

Pokud se pozorně zamyslíte nad prostředky, kterými vaše 

vymyšlená sebeobrana postupuje na své pomyslné cestě, pochopíte, 

na jakých předpokladech tato myšlenka stojí. Za prvé je zřejmé, že 

ideje musí opustit svůj zdroj. Vždyť jsi to ty, kdo podniká útok, a 

musel jsi ho nejprve vymyslet. přesto útočíš mimo sebe a odděluješ 

svou mysl od toho, kdo má být napaden, s dokonalou vírou, že 

rozkol, který jsi provedl, je skutečný. 

Dále jsou to atributy lásky, které jsou udělovány jejímu 

nepříteli. Strach se totiž stává vaším bezpečím a ochráncem vašeho 

klidu, k němuž se obracíte pro útěchu a únik před pochybnostmi o 
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svých silách a naději na odpočinek v bezesném klidu. A protože 

láska je zbavena toho, co jí a pouze jí patří, je obdařena atributy 

strachu. Neboť láska by 
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ať odložíš veškerou obranu jako pouhou hloupost.A tvoje zbraně by se 

rozpadly v prach. Neboť takové jsou. 

S láskou jako nepřítelem se krutost musí stát bohem a bohové 

vyžadují, aby ti, kdo je uctívají, poslouchali jejich diktát a odmítali 

je zpochybňovat. Tvrdé tresty jsou neúprosně vyměřovány těm, 

kdo se ptají, zda jsou jejich požadavky rozumné, nebo dokonce 

příčetné. To jejich nepřátelé jsou nerozumní a šílení, zatímco oni 

jsou vždy milosrdní a spravedliví. 

Dnes se na tohoto krutého boha díváme nezaujatě.A všímáme 

si, že ačkoli má rty potřísněné krví a oheň jako by z něj šlehal, je 

jen z kamene. Nemůže nic udělat.Nemusíme se vzpírat jeho moci. 

Žádnou nemá. A ti, kdo v něm vidí své bezpečí, nemají žádného 

ochránce, žádnou sílu, kterou by mohli v nebezpečí vzývat, ani 

mocného bojovníka, který by za ně bojoval. 

Tento okamžik může být hrozný. Může to však být také 

chvíle, kdy se osvobodíte z ponižujícího otroctví. Když stojíte před 

touto modlou a vidíte ji přesně takovou, jaká je, rozhodnete se. 

Vrátíte lásce to, co jste se jí snažili vyrvat, a položíte před tento 

bezduchý kus kamene? Nebo si na jeho místo vyrobíte jinou 

modlu? Neboť bůh krutosti má mnoho podob. Lze najít další. 

Nemyslete si však, že strach je únikem před strachem. 

Připomeňme si, co kurz zdůraznil o překážkách na cestě k míru. 

Tou poslední, nejtěžší, o níž je nejtěžší uvěřit, že není ničím, a 

zdánlivou překážkou se vzhledem pevného bloku, 

neproniknutelnou, děsivou a nepřekonatelnou, je strach ze 

samotného Boha. Zde je základní předpoklad, který nadchne 

myšlenku strachu jako boha. Strach je totiž milován těmi, kdo ho 

uctívají, a láska se zdá být nyní investována s krutostí. 

Odkud se bere naprosto šílená víra v bohy pomsty? Láska 

nezaměnila své atributy s atributy strachu.Přesto musí uctívači 

strachu vnímat svou vlastní záměnu v nepříteli strachu; jeho krutost 

jako součást lásky. A co se stává strašnějším než srdce samotné 

Lásky? Krev se zdá být na Jeho Rtech; oheň z Něj vychází. A On 

je strašlivý nade vše, krutý nad pomyšlení, sráží všechny, kdo Ho 

uznávají za svého Boha. Volba, kterou dnes učiníte, je jistá. Neboť 

naposledy pohlédneš na tento kus vytesaného kamene, který jsi 

vytvořil, a nenazveš jej bohem. 
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Na toto místo jste se dostali již dříve, ale rozhodli jste se, že tento 

krutý bůh s vámi zůstane v jiné podobě. A tak se s vámi vrátil i 

strach z boha. Tentokrát ho zde zanecháváš. A vracíš se do nového 

světa, nezatíženého jeho tíhou; nevidíš v jeho bezprizorných očích, 

ale ve vidění, které ti vrátila tvá volba. 

Nyní patří vaše oči Kristu a On se dívá skrze ně. Nyní váš hlas 

patří Bohu a je jeho ozvěnou. A nyní tvé srdce zůstává navždy v 

pokoji, vyvolil sis Ho místo modly a tvé vlastnosti, dané 

Stvořitelem, jsou ti konečně navráceny. Boží volání je vyslyšeno a 

vyslyšeno. Nyní strach uvolnil místo lásce, neboť krutost nahradil 

sám Bůh. 

Otče, jsme jako Ty. Žádná krutost v nás nezůstává, protože v 

Tobě žádná není.Tvůj pokoj je náš a my žehnáme světu tím, co jsme 

dostali od Tebe samotného. Znovu si vybíráme a rozhodujeme se 

pro všechny naše bratry, protože víme, že jsou s námi jedno. 

přinášíme jim Tvé spasení, jak jsme ho nyní přijali my. A 

děkujeme za ně, kteří nás činí úplnými. V nich vidíme Tvou slávu 

a v nich nacházíme svůj pokoj. Svatí jsme, protože Tvá svatost nás 

osvobodila. a vzdáváme díky. Amen. 
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Tentokrát jsme připraveni věnovat více úsilí a času tomu, co 

podnikáme.Uvědomujeme si, že se připravujeme na další fázi 

porozumění.Rádi bychom tento krok učinili úplně, abychom mohli 

pokračovat s větší jistotou, upřímněji a s jistější vírou. Naše kroky 

nebyly neochvějné a pochybnosti nás nutily kráčet nejistě a 

pomalu po cestě, kterou tento kurz vytyčuje. Nyní však spěcháme, 

neboť se blížíme k větší jistotě, pevnějšímu záměru a jistějšímu 

cíli. 

Otče náš, uklidni naše nohy, dej, ať utichnou naše 

pochybnosti, ať se naše svatá mysl zklidní a promluví k 

nám.Nemáme slov, která bychom Ti mohli dát.Chtěli bychom jen 

naslouchat Tvému slovu a učinit ho svým. Veď naše cvičení, jako 

otec vede malé dítě po cestě, které nerozumí. Přesto jde za ním a je si 

jisté, že je v bezpečí, protože ho otec vede po cestě. 

Přinášíme ti tedy naše cvičení. A když klopýtneme, Ty nás 

pozvedneš. Když zapomeneme na cestu, spoléháme na Tvé jisté 

pamatování. bloudíme, ale Ty nás nezapomeneš zavolat zpět. 

Urychli nyní naše kroky, abychom k Tobě kráčeli jistěji a rychleji. 

A my přijímáme slovo, které nám nabízíš, aby sjednotilo naše 

cvičení, když přezkoumáváme myšlenky, které jsi nám dal. 

To je myšlenka, která by měla předcházet myšlenkám, které 

přezkoumáváme. Každá z nich ale objasňuje nějaký aspekt této 

myšlenky nebo jí pomáhá být smysluplnější, osobnější a pravdivější 

a více popisovat svaté Já, které sdílíme a které se nyní připravujeme 

znovu poznat: 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

Jen toto Já zná lásku. Pouze toto Já je dokonale konzistentní ve 

svých myšlenkách, zná svého Stvořitele, chápe samo sebe, je 

dokonalé ve svém poznání a lásce a nikdy nevybočuje ze stavu 

stálého spojení se svým Otcem a sebou samým. 

A právě To nás čeká na konci cesty. Každý krok, který 

uděláme, nás k Němu o kousek přiblíží.Tento přehled nám 

nesmírně zkrátí čas, budeme-li mít na paměti, že To zůstává naším 

cílem a že při cvičení se k Němu přibližujeme. Pozvedněme 
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naše srdce z prachu k životu, když si vzpomeneme, co nám bylo 

zaslíbeno a že tento kurz nám byl poslán, aby nám otevřel cestu 

světla a krok za krokem nás naučil, jak se vrátit k Věčnému Já, o 

němž jsme si mysleli, že jsme ho ztratili. Vydávám se na cestu s 

vámi. Chvíli totiž sdílím vaše pochybnosti a obavy, abyste ke mně 

přišli vy, kteří poznáváte cestu, po níž jsou všechny strachy a 

pochybnosti překonány. Kráčíme společně. Musím chápat nejistotu 

a bolest, i když vím, že nemají žádný význam." Spasitel však musí 

zůstat s těmi, které učí, vidět to, co vidí oni, ale stále si v mysli 

uchovávat cestu, která ho vyvedla ven a nyní s ním vyvede i vás. 

Boží Syn je ukřižován, dokud se vy 

jít se mnou po cestě. 

Mé vzkříšení přichází znovu pokaždé, když bezpečně dovedu 

bratra na místo, kde cesta končí a je zapomenuta. Obnovuji se 

pokaždé, když se bratr dozví, že existuje cesta z bídy a bolesti. 

Jsem znovuzrozen pokaždé, když se bratrova mysl obrátí ke světlu 

v něm a hledá mě. Na nikoho jsem nezapomněl. Pomozte mi nyní 

vést vás zpět tam, kde byla cesta započata, abyste se mnou učinili 

další volbu. 

Propusťte mě, až budete znovu cvičit myšlenky, které jsem 

vám přinesl od Toho, který vidí vaši hořkou potřebu a zná 

odpověď, kterou mu Bůh dal.Společně tyto myšlenky 

přezkoumáme, společně jim věnujeme svůj čas a úsilí a společně je 

budeme učit své bratry. Bůh by nechtěl mít nebe neúplné. Čeká na 

vás stejně jako já. Já jsem neúplný bez vaší účasti na mně. A 

jakmile budu celý, půjdeme spolu do našeho dávného domova, 

který pro nás byl připraven dříve, než nastal čas, a který čas udržuje 

v nezměněné podobě, neposkvrněný a bezpečný, takový, jaký 

nakonec bude, až se čas naplní. 

Nechť je tedy tato recenze vaším dárkem pro mě. Jen to 

potřebuji: abyste slyšeli slova, která říkám, a předali je světu.Jste 

můj hlas, mé oči, mé nohy, mé ruce, skrze které zachraňuji svět. Já, z 

něhož k tobě volám, je jen tvé vlastní. K Němu jdeme společně. 

vezmi svého bratra za ruku, neboť po této cestě nekráčíme sami. V 

něm kráčím s tebou a ty se mnou. Náš Otec si přeje, aby Jeho Syn 

byl s Ním jedno. co žije, ale nesmí pak být jedno s tebou? 

Ať se tato recenze stane časem, kdy se s vámi podělíme o 

novou zkušenost, která je však stejně stará jako čas a ještě starší. 
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Posvěť své jméno. Tvá sláva navždy neposkvrněná. A tvá 

celistvost nyní úplná, jak ji Bůh ustanovil. Ty jsi Jeho Syn, 

dokončuješ Jeho 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

336 

 

 

prodloužení ve vašem vlastním. Praktikujeme jen prastarou 

pravdu, kterou jsme znali dříve, než se zdálo, že si iluze nárokují 

svět. A my světu připomínáme, že je svobodný od všech iluzí 

pokaždé, když říkáme, 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

Tímto začínáme každý den našeho přehledu.Tímto začínáme a 

končíme každé období cvičení. A s touto myšlenkou usínáme, 

abychom se znovu probudili se stejnými slovy na rtech a přivítali 

další den. Žádná myšlenka, kterou přezkoumáváme, ale 

obklopujeme se jí a pomocí myšlenek ji udržujeme před svou myslí 

a udržujeme ji jasně v paměti po celý den. A tak až toto 

přezkoumání dokončíme, poznáme, že slova, která vyslovujeme, 

jsou pravdivá. 

Přesto jsou tato slova pouze pomůckami a mají být používána, 

s výjimkou začátku a konce cvičení, ale k tomu, aby mysl podle 

potřeby připomněla svůj cíl. Vkládáme důvěru ve zkušenost, která 

přichází z praxe, ne v prostředky, které používáme. čekáme na 

zkušenost a uznáváme, že zde spočívá pouze přesvědčení. 

Používáme slova a snažíme se a znovu se snažíme jít za ně, k 

jejich významu, který je daleko za jejich zvukem. Zvuk slábne a 

mizí, jak se blížíme ke Zdroji významu. Právě zde nacházíme 

odpočinek. 
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le  s o v á n í 1 7 1 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[151] "Všechny věci jsou ozvěnou Božího hlasu." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[152] "Moc rozhodování je na mně." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

 

 
 

le  s o v á n í 1 7 2 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[153] "V mé bezbrannosti spočívá mé bezpečí." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[154] "Jsem mezi Božími služebníky." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

 

 

 

le  s o v á n í 1 7 3 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[155] "Ustoupím a nechám ho, aby mě vedl." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[156] "Chodím s Bohem v dokonalé svatosti." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 
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le  s o v á n í 1 7 4 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[157] "Do Jeho přítomnosti bych nyní rád vstoupil." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[158] "Dnes se učím dávat tak, jak přijímám." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

 

 
 

le  s o v á n í 1 7 5 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[159] "Dávám zázraky, které jsem dostal." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[160] "Jsem doma. Strach je tu cizí." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

 

 

 

le  s o v á n í 1 7 6 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[161] "Dej mi své požehnání, svatý Boží Synu." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[162] "Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 
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le  s o n1 7 7 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[163] "Smrt neexistuje, Boží Syn je svobodný." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[164] "Nyní jsme jedno s tím, který je naším zdrojem." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

 

 
 

le  s o n1 7 8 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[165] "Ať má mysl nepopírá Boží myšlenku." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[166] "Jsou mi svěřeny Boží dary." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

 

 
 

le  s o n1 7 9 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[167] "Život je jen jeden, a ten sdílím s Bohem." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[168] "Tvá milost je mi dána. Nyní se o ni hlásím." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 
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le  s o n1 8 0 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[169] "Z milosti žiji. Milostí jsem propuštěn." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 

[170] "V Bohu není žádná krutost a ve mně také ne." 

"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já." 
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❉ 

V několika následujících lekcích se zaměříme na to, abychom 

upevnili vaši ochotu učinit slabé odhodlání silným; vaše rozptýlené 

cíle se spojí v jeden záměr.Zatím se od vás nežádá, abyste byli stále 

zcela oddaní. Žádáme vás však, abyste nyní cvičili, abyste dosáhli 

pocitu klidu, který vám takový jednotný závazek poskytne, i když 

jen občas. Právě prožívání této zkušenosti vám dává jistotu, že budete 

zcela ochotně následovat cestu, kterou vám kurz určuje. Naše lekce 

jsou nyní zaměřeny právě na rozšíření obzorů, 

a přímé přístupy ke zvláštním blokům, které udržují váš pohled 

úzký a příliš omezený na to, abyste viděli hodnotu našeho cíle. 

Nyní se pokoušíme tyto bloky odstranit, i když jen krátce.Slova 

sama o sobě nemohou vyjádřit pocit osvobození, který jejich 

odstranění přináší. Zážitek svobody a míru, který se dostaví, když 

se vzdáte těsné kontroly nad tím, co vidíte, však mluví sám za sebe. 

vaše motivace se natolik zintenzivní, že na slovech přestane záležet. 

budete si jisti tím, co chcete a co je bezcenné. 

A tak začneme naši cestu za slovy tím, že se nejprve 

zaměříme na to, co nám ještě brání v pokroku. Zkušenost toho, co 

existuje za hranicí obranyschopnosti, zůstává mimo dosah, dokud 

je popírána. Může to tam být, ale vy nemůžete přijmout její 

přítomnost. Proto se nyní každý den pokusíme na malou chvíli 

překonat všechny obrany. Víc než to se nežádá, protože víc než to 

není potřeba. Bude to stačit k tomu, aby bylo zaručeno, že zbytek 

přijde. 
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le  s o v á n í 1 8 1 

"Věřím svým bratrům, kteří jsou se mnou zajedno." 

Důvěra v bratry je základem pro upevnění a udržení víry ve svou 

schopnost překonat pochybnosti a nedostatek jistého přesvědčení o 

sobě samém.Když na bratra útočíš, prohlašuješ, že je omezen tím, 

co jsi v něm viděl. Nedíváte se za jeho chyby. Spíše je zveličujete 

a stávají se blokem pro vaše uvědomění si Já, které leží za vašimi 

vlastními chybami a za jeho zdánlivými hříchy stejně jako za 

vašimi. 

Vnímání je zaměřené. Právě to dává tomu, co vidíte, 

konzistenci. Změňte jen toto zaměření a to, co vidíte, se změní 

podle toho.Vaše vidění se nyní změní tak, aby podpořilo záměr, 

který nahradil ten, který jste měli předtím. Odstraňte své zaměření 

na hříchy svého bratra a zažijete mír, který pramení z víry v 

bezhříšnost. tato víra dostává svou jedinou jistou podporu z toho, co 

vidíte u druhých v minulosti jejich hříchů. Jejich chyby, pokud se 

na ně soustředíte, jsou totiž svědky hříchů ve vás. A ty nepřekročíš 

jejich pohled a neuvidíš bezhříšnost, která leží za nimi. 

Proto při dnešním cvičení nejprve necháváme všechny tyto 

drobné pozornosti ustoupit naší velké potřebě, aby se naše 

bezhříšnost stala zjevnou.Poučujeme svou mysl, že hledáme právě 

a jen toto, a to jen na malou chvíli. Nezajímají nás naše budoucí 

cíle a to, co jsme viděli před okamžikem, se nás v tomto časovém 

úseku, v němž cvičíme změnu svého záměru, netýká. hledáme 

nevinnost a nic jiného. hledáme ji bez zájmu o nic jiného než o 

přítomnost. 

Hlavním rizikem úspěchu bylo zapojení do vašich minulých a 

budoucích cílů. Zcela jste se zabývali tím, jak extrémně se cíle, 

které tento kurz prosazuje, liší od těch, které jste měli dříve. A také 

vás děsila deprimující a omezující myšlenka, že i kdybyste uspěli, 

nevyhnutelně se zase ztratíte. Jak by na tom mohlo záležet? Vždyť 

minulost je pryč, budoucnost je jen představa. Tyto obavy jsou jen 

obranou proti současné změně zaměření vnímání. Nic víc. 

Tato nesmyslná omezení o chvíli odložíme. Nehledíme na 

minulá přesvědčení a to, čemu budeme věřit, nebude zasahovat do 

našeho života. 
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nás nyní. Do času cvičení vstupujeme s jediným záměrem: 

pohlédnout na bezhříšnost v sobě.Uvědomujeme si, že jsme tento 

cíl ztratili, pokud nám cestu blokuje hněv v jakékoli podobě. A 

pokud se nám přihodí hříchy bratra, naše zúžené zaměření omezí 

náš pohled a obrátí naše oči na naše vlastní chyby, které budeme 

zveličovat a nazývat svými "hříchy". 

Pokud se tedy na chvíli objeví takové bloky, bez ohledu na 

minulost nebo budoucnost, překonáme je pomocí pokynů pro naši 

mysl, aby změnila své zaměření, jak říkáme: 

"Na to bych se nedíval. 

Věřím svým bratrům, kteří jsou se mnou zajedno." 

A tyto myšlenky také použijeme k tomu, abychom se po celý den 

cítili bezpečně.Nehledáme dlouhodobé cíle. Jakmile se zdá, že 

každá překážka brání vidění naší bezhříšnosti, hledáme pouze 

úlevu od utrpení, které zaměření na hřích přinese, a nenapravené 

zůstane. 

Nežádáme ani o fantazie. Neboť to, na co se snažíme 

pohlédnout, skutečně existuje.A jakmile naše pozornost přesáhne 

chyby, spatříme svět zcela bez hříchu. Když je vidět toto jediné, co 

chceme vidět, když je to jediné, co hledáme ve jménu pravého 

vnímání, jsou Kristovy oči nevyhnutelně naše. a láska, kterou k 

nám cítí, se stane i naší vlastní. stane se tím jediným, co uvidíme 

odrážet ve světě i v sobě. 

Svět, který kdysi hlásal naše hříchy, se stává důkazem toho, 

že jsme bez hříchu.A naše láska ke každému, na koho se 

podíváme, svědčí o tom, že si pamatujeme své svaté Já, které 

nezná hřích a bez své bezhříšnosti si nikdy nic nedokáže 

představit. O tuto vzpomínku se snažíme, když se dnes obracíme 

ke cvičení. Nedíváme se ani dopředu, ani dozadu, díváme se přímo 

do přítomnosti. A odevzdáváme svou důvěru zkušenosti, o kterou 

žádáme nyní. Naše bezhříšnost je jen Boží vůlí. tento okamžik je 

naším ochotným splynutím s Jeho vůlí. 
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le  s o n1 8 2 

"Ještě chvilku a půjdu domů." 

Zdá se, že tento svět, ve kterém žijete, pro vás není domovem. A 

někde ve své mysli víte, že je to pravda. Stále tě pronásleduje 

vzpomínka na domov, jako by tu bylo místo, které tě volá k 

návratu, ačkoli nepoznáváš Hlas ani to, co ti Hlas připomíná. 

přesto se tu cítíš cizincem, odněkud úplně neznámým. Nic tak 

určitého, abys mohl s jistotou říct, že jsi tu vyhnancem. Jen 

neodbytný pocit, někdy ne víc než nepatrné pulzování, jindy sotva 

zapamatovatelný, aktivně zavrhovaný, ale jistě se znovu vracející 

do mysli. 

Nikdo jiný neví, o čem mluvíme. Přesto se někteří snaží své 

utrpení překlenout hrami, kterými si krátí čas, aby se zbavili 

smutku. Jiní zase popřou, že jsou smutní, a své slzy vůbec 

nepoznají. Ještě jiní budou tvrdit, že to, o čem mluvíme, je iluze, 

kterou nelze považovat za víc než za sen. kdo by však v prosté 

upřímnosti, bez obranářství a sebeklamu popřel, že rozumí slovům, 

která říkáme? 

Dnes mluvíme za každého, kdo chodí po tomto světě, protože 

není doma. Chodí nejistě a nekonečně hledá, hledá ve tmě to, co 

nemůže najít, a nepoznává, co hledá. Tisíce domovů si vytvořil, ale 

žádný neuspokojuje jeho neklidnou mysl. Nechápe, že staví 

zbytečně, domov, který hledá, si sám vytvořit nemůže. Nebe se 

nedá nahradit. Jediné, co kdy vytvořil, bylo peklo. 

Možná si myslíš, že je to tvůj domov z dětství, který bys 

znovu našel.Dětství tvého těla a jeho útočiště jsou nyní tak 

zkreslenou vzpomínkou, že máš jen obraz minulosti, která se nikdy 

nestala. Přesto je ve vás Dítě, které hledá dům svého Otce a ví, že 

je mu zde cizí. Toto Dítě je věčné, s nevinností, která přetrvá 

navěky. kam toto Dítě půjde, je svatá půda. Je to Jeho svatost, 

která osvětluje nebe a která přináší na zem čistý odraz světla 

nahoře, v němž jsou země a nebe spojeny v jedno. 

Právě toto dítě v tobě zná tvůj Otec jako svého vlastního Syna. 
Je to 
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toto dítě, které zná svého Otce. Touží po návratu domů tak 

hluboce, tak nepřetržitě, že jeho hlas k vám volá, abyste ho nechali 

chvíli odpočinout. Nežádá o víc než jen o několik okamžiků 

oddechu; jen o přestávku, během níž by se mohl vrátit a znovu se 

nadechnout svatého vzduchu, který naplňuje dům Jeho Otce.I vy 

jste Jeho domovem. On se vrátí. Ale dopřejte Mu jen trochu času, 

aby mohl být sám sebou v pokoji, který je Jeho domovem, a 

odpočívat v tichu, míru a lásce. 

Toto dítě potřebuje vaši ochranu. Je daleko od domova. Je tak 

malé, že se zdá, že se snadno uzavře do sebe, že jeho maličký hlas 

je tak snadno zastřený, že jeho volání o pomoc téměř není slyšet 

uprostřed drásavých zvuků a drsných a skřípavých zvuků světa.Ví 

však, že v tobě stále přebývá jeho jistá ochrana.Nezklameš ho. On 

se vrátí domů a ty s ním. 

Toto dítě je vaše bezbrannost, vaše síla. Důvěřuje ti. Přišlo, 

protože vědělo, že nezklameš. Neustále ti šeptá o svém domově. 

Chtěl by tě totiž přivést zpět s sebou, aby On sám mohl zůstat a 

nevracet se znovu tam, kam nepatří a kde žije jako vyděděnec ve 

světě cizích myšlenek. Jeho trpělivost nemá hranic. Bude čekat, 

dokud v sobě neuslyšíš Jeho jemný Hlas, který tě volá, abys Ho 

nechal v pokoji odejít spolu s tebou tam, kde je doma On a ty s 

Ním. 

Až se na okamžik zklidníš, až ti svět ustoupí, až bezcenné 

myšlenky přestanou mít ve tvé neklidné mysli hodnotu, pak uslyšíš 

Jeho hlas. Tak pronikavě tě volá, že Mu nebudeš déle vzdorovat. V 

tom okamžiku tě vezme do svého domova a ty s Ním zůstaneš v 

dokonalém tichu, tichý a klidný, mimo všechna slova, nedotčený 

strachem a pochybnostmi, vznešeně si jistý, že jsi doma. 

Odpočívejte dnes často s Ním. On se totiž chtěl stát malým 

dítětem, abyste se od Něho naučili, jak silný je ten, kdo přichází 

bez obrany a nabízí jen poselství lásky těm, kdo si myslí, že je 

jejich nepřítel. Drží v ruce moc nebes, nazývá je přítelem a dává 

jim svou sílu, aby viděli, že jim chce být Přítelem. Žádá, ale oni 

Ho chrání, neboť Jeho domov je daleko a On se do něj sám 

nevrátí. 

Kristus se znovuzrodí jako malé Dítě pokaždé, když poutník 

opustí svůj domov. Musí se totiž naučit, že to, co by chtěl chránit, 

je jen 
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toto Dítě, které přichází bezbranné a které je chráněno 

bezbranností. Dnes se s Ním občas vraťte domů.Jste tu cizinci 

stejně jako On. 

Udělejte si dnes čas a odložte svůj štít, který nic nepřináší, a 

odložte kopí a meč, které jste pozvedli proti neexistujícímu 

nepříteli. Kristus tě nazval přítelem a bratrem. Dokonce k vám 

přišel, aby vás požádal o pomoc, aby mohl odejít domů dokončený 

a úplný. Přišel jako malé dítě, které musí prosit svého otce o 

ochranu a lásku. On vládne vesmíru, a přesto vás bez ustání žádá, 

abyste se vrátili s Ním a už si nebrali iluze za své bohy. 

Neztratil jsi svou nevinnost. Po tom toužíš, po tom touží tvé 

srdce, to je hlas, který slyšíš, a to je Volání, které nelze odmítnout. 

Svaté Dítě zůstává s vámi. Jeho domov je váš. Dnes ti dává svou 

bezbrannost a ty ji přijímáš výměnou za všechny hračky boje, 

které sis vyrobil. A nyní je cesta otevřená a cesta má konečně na 

dohled svůj konec. Na chvíli se ztiš a jdi s Ním domů a buď chvíli 

v klidu. 
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le  s o v á n í 1 8 3 

"Vzývám Boží jméno i své vlastní." 

Boží jméno je svaté, ale ne svatější než vaše.Vzývat jeho jméno 

znamená vzývat své vlastní.Otec dává svému synovi své jméno, a 

tím ho s ním ztotožňuje. Jeho bratři sdílejí jeho jméno, a tak jsou 

spojeni poutem, k němuž se obracejí pro svou identitu. Otcovo 

jméno vám připomíná, kdo jste, a to i ve světě, který to neví; i 

když jste si na něj nevzpomněli. boží jméno nelze slyšet bez 

odezvy, ani vyslovit bez ozvěny v mysli, která vás volá, abyste si 

vzpomněli. Vyslovte Jeho Jméno a pozvete anděly, aby obklopili 

zemi, na níž stojíte, a zpívali vám, zatímco rozprostírají svá křídla, 

aby vás chránili a ochránili před každou světskou myšlenkou, která 

by narušila vaši svatost. 

Opakujte Boží jméno a celý svět odpoví tím, že odloží iluze. 

Každý sen, který je světu drahý, náhle zmizí a tam, kde se zdálo, 

že stojí, najdeš hvězdu; zázrak milosti. nemocní povstanou, 

uzdraveni ze svých chorobných myšlenek. slepí mohou vidět, hluší 

slyšet, zarmoucení odhodí svůj žal a slzy bolesti uschnou, když 

světu přijde požehnat šťastný smích. 

Opakujte Boží jméno a malá jména ztratí svůj význam. Žádné 

pokušení, ale stává se bezejmennou a nechtěnou věcí před Božím 

jménem. Opakujte Jeho Jméno a uvidíte, jak snadno zapomenete 

jména všech bohů, kterých si vážíte. Ztratili jméno boha, které jsi 

jim dal. stávají se pro tebe anonymními a bezcennými, ačkoli 

předtím, než jsi nechal Boží Jméno nahradit jejich malá jména, jsi 

před nimi stál uctivě a jmenoval je jako bohy. 

Opakujte jméno Boží a vzývejte své Já, jehož jméno je Jeho. 

Opakujte Jeho jméno a všechny drobné, bezejmenné věci na zemi 

se dostanou do správné perspektivy. Ti, kdo vzývají Jméno Boží, 

nemohou zaměnit bezejmenné za Jméno, ani hřích za milost, ani 

těla za svatého Syna Božího. 

A pokud se připojíte k bratrovi, když s ním sedíte v tichu, a 

budete spolu s ním v tichosti opakovat Boží jméno, zřídili jste tím 

oltář, který sahá až k samotnému Bohu a k jeho duši. 
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Jeho syn. Cvičte se ale i dnes; opakujte pomalu Boží jméno znovu a 

znovu. Zapomeňte na všechna jména kromě Jeho. 

Nic jiného neslyšíte. Nechť všechny vaše myšlenky zakotví u 

Toho. Žádná jiná slova nepoužíváme, leda na začátku, kdy 

vyslovíme dnešní myšlenku, ale jen jednou. A pak se Boží Jméno 

stane naší jedinou myšlenkou, naším jediným slovem, jedinou 

věcí, která zaměstnává naši mysl, jediným přáním, které máme, 

jediným zvukem, který má nějaký význam, a jediným jménem 

všeho, co si přejeme vidět; všeho, co bychom chtěli nazývat svým 

vlastním. 

Tímto způsobem dáváme pozvání, které nemůže být nikdy 

odmítnuto. A Bůh přijde a odpoví na ni sám.Nemysli si, že slyší 

malé modlitby těch, kdo k Němu volají jmény modlářů, které svět 

ctí.Takto se k Němu nemohou dostat. Nemůže vyslyšet prosby, 

aby nebyl sám sebou nebo aby jeho Syn dostal jiné jméno než 

jeho. 

Opakujte Jeho jméno a uznáte Ho za jediného Stvořitele 

skutečnosti. A uznáváte také, že Jeho Syn je Jeho součástí a tvoří v 

Jeho jménu. Sedněte si tiše a nechte Jeho Jméno, aby se stalo 

všeobjímající myšlenkou, která zcela ovládá vaši mysl. Nechť 

utichnou všechny myšlenky kromě této Jediné. A na všechny 

ostatní myšlenky reagujte slovem Toto a uvidíte, jak Boží Jméno 

nahrazuje tisíce malých jmen, která jste svým myšlenkám dali, aniž 

byste si uvědomili, že existuje jedno Jméno pro všechno, co je, a 

pro všechno, co bude. 

Dnes můžeš dosáhnout stavu, kdy budeš zakoušet dary 

milosti.Můžeš uniknout všem otroctvím světa a dát světu stejné 

osvobození, jaké jsi našel ty.Můžeš si vzpomenout na to, co svět 

zapomněl, a nabídnout mu své vlastní vzpomínání.Dnes můžeš 

přijmout roli, kterou hraješ v jeho spáse, a také svou vlastní, a 

obojí můžeš dokonale uskutečnit. 

Obraťte se k Božímu jménu, abyste byli vysvobozeni, a bude 

vám dáno. Žádná jiná modlitba než tato není nutná, protože v sobě 

obsahuje všechny. slova jsou bezvýznamná a všechny prosby 

zbytečné, když Boží Syn vzývá jméno svého Otce. Myšlenky jeho 

Otce se stávají jeho vlastními. Vznáší nárok na vše, co jeho Otec dal, 

stále dává a bude dávat navždy. Volá k Němu, aby všechny věci, o 

nichž si myslel, že je stvořil, byly nyní bezejmenné, a místo nich 
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se jeho soudem o jejich bezcennosti stává svaté Boží Jméno. 

Všechny maličkosti jsou tiché. Drobné zvuky jsou nyní bez 
zvuku. Na 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

350 

 

 

zmizely drobné pozemské věci. Vesmír se skládá pouze z Božího 

Syna, který vzývá svého Otce. A hlas jeho Otce mu dává odpověď 

ve svatém jménu jeho Otce. V tomto věčném, tichém vztahu, v němž 

komunikace daleko přesahuje všechna slova a přesto svou 

hloubkou a výškou přesahuje vše, co by slova mohla vyjádřit, je 

věčný mír. Ve jménu našeho Otce bychom tento mír prožívali i 

dnes. A v Jeho jménu nám bude dán. 
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le  s o n1 8 4 

"Boží jméno je mým dědictvím." 

Žijete pomocí symbolů. Pro vše, co vidíte, jste si vymysleli jména. 

Každý z nich se stává samostatnou entitou, která je označena 

vlastním jménem. Tím ji vydělujete z jednoty. Tím označujete její 

zvláštní vlastnosti a odlišujete ji od ostatních věcí zdůrazněním 

prostoru, který ji obklopuje. Tento prostor kladete mezi všechny 

věci, kterým dáváte jiné jméno; všechny události z hlediska místa 

a času; všechna tělesa, která se zdraví jménem. 

Tento prostor, který vnímáte jako oddělující všechny věci od 

sebe, je prostředkem, jímž se dosahuje vnímání světa. Vidíte něco 

tam, kde nic není, a stejně tak nevidíte nic tam, kde je jednota; 

prostor mezi všemi věcmi, mezi všemi věcmi a vámi.Tak si myslíte, 

že jste dali život v oddělenosti. Tímto rozdělením se domníváte, že 

jste se ustavili jako jednota, která funguje s nezávislou vůlí. 

Co jsou to za jména, jimiž se svět stává řadou oddělených 

událostí, věcí sjednocených, těl držených odděleně a držících 

kousky mysli jako oddělená vědomí? Dali jste jim tato jména a 

stanovili jste vnímání tak, jak jste si přáli, aby bylo. Bezejmenným 

věcem byla dána jména, a tak jim byla dána i realita. Neboť to, co je 

pojmenováno, dostává význam a bude pak vnímáno jako 

smysluplné, jako příčina skutečných účinků, s důsledkem vlastním 

sobě samému. Takto je skutečnost tvořena částečným viděním, 

účelově postaveným proti dané pravdě. Jejím nepřítelem je 

celistvost. Pojímá malé věci a nahlíží na ně. A nedostatek prostoru, 

smysl pro jednotu nebo vidění, které vidí jinak, se stávají 

hrozbami, které musí 

překonat, dostat se do rozporu a popřít. 

Zůstává však tato jiná vize stále přirozeným směrem, kterým 

mysl směřuje své vnímání. Je těžké naučit mysl tisíc cizích jmen a 

tisíce dalších. Přesto věříte, že právě to znamená učení; jeho jeden 

ze základních cílů, jímž se dosahuje komunikace a lze smysluplně 

sdílet pojmy. 

To je součet dědictví, které svět uděluje. A každý, kdo se 

naučí myslet si, že je to tak, přijímá znamení a 
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symboly, které tvrdí, že svět je skutečný. Za tím si stojí. 

Nenechávají nikoho na pochybách, že to, co je pojmenováno, 

existuje. Je to vidět, jak se předpokládá. To, co popírá, že je to 

nepravé, je jen iluze, neboť je to konečná skutečnost. zpochybňovat 

to je šílenství; přijmout jeho přítomnost je důkazem příčetnosti. 

Takové je učení světa. Je to fáze učení, kterou musí projít každý, 

kdo přichází. Čím dříve však pochopí, na čem spočívá, jak 

pochybné jsou její předpoklady a jak pochybné jsou její výsledky, 

tím dříve začne pochybovat o jejích účincích. Učení, které se 

zastaví u toho, co by chtěl učit svět, přestává mít smysl. Na svém 

místě slouží jen jako výchozí bod, od něhož lze začít jiný druh 

učení, získat nové vnímání, a všechna svévolná pojmenování, která 

svět uděluje, lze odvolat, protože jsou vyvolána pochybnostmi. 

Nemysli si, že jsi stvořil svět. Iluze, ano! Ale co je pravda na 

zemi a v nebi, to se nedá pojmenovat. Když se obracíš na bratra, 

obracíš se na jeho tělo. Jeho pravá identita je před vámi skryta tím, 

čím si myslíte, že ve skutečnosti je. Jeho tělo reaguje na to, jak ho 

nazýváte, neboť jeho mysl souhlasí s tím, že přijme jméno, které 

mu dáváte, za své. a tak je jeho jednota dvakrát popřena, neboť vy 

ho vnímáte odděleně od vás a on toto oddělené jméno přijímá jako 

své. 

Bylo by skutečně zvláštní, kdybyste byli požádáni, abyste se 

vzdálili všem symbolům světa a navždy na ně zapomněli, a přitom 

byli požádáni, abyste se ujali funkce učitele.Musíte symboly světa 

nějakou dobu používat. Ale nenechte se jimi také oklamat. Vůbec 

nic neznamenají a při vašem cvičení vás od nich osvobodí právě 

tato myšlenka. Stávají se jen prostředky, jimiž můžete 

komunikovat způsobem, který je světu srozumitelný, ale o němž 

poznáte, že není jednotou, v níž lze nalézt pravou komunikaci. 

Potřebujete tedy každý den intervaly, v nichž se učení se světu 

stane přechodnou fází; vězeňským domem, z něhož vyjdete do 

slunečního světla a zapomenete na temnotu. Zde pochopíte Slovo, 

Jméno, které vám Bůh dal; Jedinou totožnost, kterou všechny věci 

sdílejí; jediné uznání toho, co je pravdivé. a pak vykročte zpět do 

temnoty, ne proto, že byste ji považovali za skutečnou, ale jen 

proto, abyste její neskutečnost vyhlásili v termínech, které ještě 

mají 

smysl ve světě, kterému vládne temnota. 
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Používejte všechna malá jména a symboly, které vymezují svět 

temnoty, ale nepřijímejte je jako svou realitu.Duch Svatý je 

všechny používá, ale nezapomíná, že stvoření má jedno jméno, 

jeden význam a jediný Zdroj, který v sobě sjednocuje všechny 

věci. Používejte všechna jména, která jim svět propůjčuje, ale jen 

pro své pohodlí, přesto nezapomínejte, že spolu s vámi sdílejí 

Jméno Boží. 

Bůh nemá jméno. A přesto se jeho jméno stává poslední lekcí, 

že všechny věci jsou jedno, a u této lekce končí veškeré učení. 

Všechna jména jsou jednotná, celý prostor je naplněn odrazem 

pravdy. Každá propast je uzavřena a odloučení uzdraveno. jméno 

Boží je dědictvím, které dal těm, kdo si vybrali učení světa na 

místo nebe. V našem cvičení je naším cílem, aby naše mysl přijala 

to, co dal jako odpověď na ubohé dědictví, které jste učinili jako 

vhodnou poctu Synovi, jehož miluje. 

Nikdo nemůže selhat, kdo hledá smysl Božího jména. Slovo 

musí doplnit zkušenost. Nejprve však musíte přijmout Jedno 

Jméno pro celou skutečnost a uvědomit si, že mnoho jmen, která 

jste dali jejím aspektům, zkreslilo to, co vidíte, ale vůbec 

nezasáhlo do pravdy. Jedno Jméno vnášíme do svého praktikování. 

Jedno Jméno používáme ke sjednocení svého pohledu. 

A přestože pro každý aspekt Božího Syna používáme jiné 

jméno, chápeme, že mají jen jedno jméno, které jim dal. Právě toto 

Jméno používáme při cvičení. A jeho používáním mizí všechna 

pošetilá oddělování, která nás udržovala slepé. A je nám dána síla 

vidět za ně. Nyní je náš zrak požehnán požehnáními, která 

můžeme dávat stejně jako přijímat. 

Otče, naše jméno je tvé. V něm jsme spojeni se vším živým a s 

Tebou, který jsi jejich jediný Stvořitel. To, co jsme stvořili a 

nazvali mnoha různými jmény, je jen stín, který jsme se snažili 

vrhnout na Tvou vlastní Skutečnost. a jsme rádi a vděčni, že jsme 

se mýlili. všechny své chyby Ti odevzdáváme, abychom byli zproštěni 

všech účinků, které naše chyby zdánlivě měly. A místo každé z nich 

přijímáme pravdu, kterou nám dáváš Ty. Tvé jméno je naší 

záchranou a únikem z toho, co jsme si sami nadrobili. Tvé 

jméno nás sjednocuje v Jednotě, která je naším dědictvím a 

pokojem. amen. 
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le  s o v á n í 1 8 5 

"Chci Boží pokoj." 

Říci tato slova není nic. Ale myslet tato slova je všechno. Kdybyste 

je mohli myslet vážně jen na okamžik, už by pro vás nebyl možný 

žádný další zármutek v žádné podobě; na žádném místě ani v 

žádném čase. Nebe by se zcela vrátilo do plného vědomí, paměť na 

Boha by se zcela obnovila, vzkříšení celého stvoření by bylo plně 

uznáno. 

Nikdo nemůže myslet tato slova vážně a nebýt uzdraven. 

Nemůže si hrát se sny ani si myslet, že je sám snem. Nemůže si 

vytvořit peklo a myslet si, že je skutečné. Chce Boží pokoj a ten je 

mu dán. To je totiž vše, co chce, a to je vše, co dostane. Tato slova 

vyslovili mnozí. Ale málokdo je skutečně myslel vážně. stačí se 

podívat na svět, který vidíte kolem sebe, abyste se přesvědčili, jak 

málo jich je. Svět by se zcela změnil, kdyby se dva lidé shodli na 

tom, že tato slova vyjadřují to jediné, co chtějí. 

Dvě mysli s jedním záměrem se stanou tak silnými, že to, co 

chtějí, se stane Boží vůlí. Mysl se totiž může spojit pouze v pravdě. 

Ve snech žádné dvě nemohou sdílet stejný záměr. Pro každého z 

nich je hrdina snu jiný; výsledek, který chtěli, není pro oba stejný. 

Ztrácející a získávající se pouze posouvají v měnících se vzorcích, 

protože poměr zisku a ztráty a ztráty a zisku nabývá jiného aspektu 

jiné podoby. 

Kompromis však může přinést jen sen. Někdy na sebe bere 

podobu spojení, ale pouze podobu.Smysl musí snu uniknout, 

neboť kompromis je cílem snění. Mysl se ve snu nemůže sjednotit. 

Pouze vyjednávají. A jaké smlouvání jim může dát Boží pokoj? Na 

jeho místo přicházejí iluze. A to, co On znamená, je ztraceno pro 

spící mysli, které chtějí dělat kompromisy, každý ke svému 

prospěchu a ke ztrátě druhého. 

Chceš-li říci, že chceš Boží pokoj, znamená to zříci se všech 

snů. Tato slova totiž nemyslí vážně nikdo, kdo chce iluze, a proto 

hledá prostředky, které iluze přinášejí. Nahlédl na ně a shledal je 

nedostatečnými. Nyní se je snaží překročit a poznává, že další sen 

by nenabízel nic víc než všechny ostatní. Sny jsou pro něj jedno. A 

poznal, že jejich jediný rozdíl je ve formě, neboť jeden přinese 
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bídu jako ostatní. 

Mysl, která si přeje jen mír, se musí spojit s ostatními 

myslemi, protože tak se dosahuje míru. A když je přání míru 

opravdové, jsou prostředky k jeho nalezení dány ve formě, které 

každá mysl, jež o něj upřímně usiluje, rozumí. Ať už má lekce 

jakoukoli podobu, je pro něj naplánována tak, aby se nemohl splést, 

pokud je jeho žádost upřímná. a pokud žádá bez upřímnosti, neexistuje 

forma, v níž by se lekce setkala s přijetím a byla skutečně 

osvojena. 

Věnujme se dnes cvičení, abychom si uvědomili, že slova, 

která říkáme, myslíme skutečně vážně. Chceme Boží pokoj. To 

není plané přání. Tato slova nežádají, aby nám byl dán další sen. 

Nežádají o kompromis, ani se nesnaží uzavřít další dohodu v 

naději, že se ještě najde nějaká, která může uspět tam, kde všechny 

ostatní selhaly. myslet tato slova vážně uznává, že iluze jsou 

marné, a žádá věčné místo proměnlivých snů, které se zdánlivě 

mění v tom, co nabízejí, ale jsou jedno v nicotě. 

Dnešní cvičení věnujte pečlivému prohledávání své mysli, 

abyste našli sny, kterých si stále vážíte. O co žádáte ve svém srdci? 

Zapomeňte na slova, která při vyslovování svých žádostí 

používáte. Uvažujte pouze o tom, co vás podle vašeho názoru 

potěší a přinese vám štěstí. Nenechte se však vyděsit 

přetrvávajícími iluzemi, neboť na jejich podobě nyní nezáleží. 

Nedovol, aby některé sny byly přijatelnější, a jiným vyhraď stud a 

tajemství. jsou jedno. 

A když už jsme v jednom, měli bychom si položit jednu 

otázku: "Chtěl bych mít místo nebe a Božího pokoje právě tohle?". 

To je volba, kterou učiníte. Nenechte se oklamat, že je to jinak. 

Žádný kompromis v tomto není možný. buď si zvolíte Boží pokoj, 

nebo jste si vyžádali sny. A sny přijdou tak, jak jste si je vyžádali. 

avšak Boží pokoj přijde stejně jistě a zůstane s vámi navždy. 

Nezmizí s každým zákrutem cesty, aby se znovu objevil nepoznán 

v podobách, které se posouvají a mění s každým vaším krokem. 

Chceš Boží pokoj.Stejně jako všichni, kdo se zdají hledat sny. 

Pro ně i pro sebe žádáš, ale to tehdy, když tuto žádost vyslovuješ s 

hlubokou upřímností. Tím totiž dosáhneš toho, co oni skutečně 

chtějí, a spojíš svůj vlastní záměr s tím, co hledají především oni, 

možná pro ně neznámé, ale pro tebe jisté. máš 
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někdy jste byli slabí, nejistí ve svém záměru a nevěděli jste, co 

chcete, kde to hledat a kam se obrátit o pomoc při této snaze. 

Pomoc vám byla poskytnuta. A nechtěl bys ji využít tím, že se o ni 

podělíš? 

Nikdo, kdo skutečně hledá Boží pokoj, ho nemůže nenajít. 

Žádá totiž pouze o to, aby se již neklamal tím, že si odpírá to, co je 

Boží vůlí. kdo může zůstat nespokojen, kdo žádá to, co již má? Kdo 

může zůstat bez odpovědi, kdo žádá o odpověď, která mu náleží? 

Boží pokoj je tvůj. 

Pro vás byla stvořena, dána vám Stvořitelem a ustanovena 

jako jeho vlastní věčný dar. Jak bys mohl selhat, když pouze žádáš 

o to, co si On pro tebe přeje? A jak by se tvá žádost mohla omezit 

jen na tebe? Žádný Boží dar nemůže být nesdílený. Právě tato 

vlastnost odlišuje Boží dary od všech snů, které se kdy zdály 

zaujímat místo pravdy. 

Nikdo nemůže ztratit a každý musí získat, kdykoli si někdo 

vyžádá a přijme jakýkoli Boží dar. Bůh dává, ale proto, aby 

spojoval. Brát mu nemá smysl. A když je stejně bezvýznamné i 

pro vás, můžete si být jisti, že s Ním sdílíte jednu vůli a On s vámi. 

A budete také vědět, že sdílíte Jednu Vůli se všemi svými bratry, 

jejichž záměr je váš. 

Právě tento jediný záměr dnes hledáme, spojujeme své touhy s 

potřebou každého srdce, s voláním každé mysli, s nadějí, která leží 

za hranicí zoufalství, s láskou, kterou by útok skryl, s bratrstvím, 

které se nenávist snažila rozdělit, ale které stále zůstává takové, 

jaké ho Bůh stvořil.Můžeme dnes s takovou pomocí vedle sebe 

selhat, když žádáme, aby nám byl dán Boží pokoj? 
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le  s o n1 8 6 

"Spása světa závisí na mně." 

Zde je výrok, který jednoho dne zbaví každou mysl arogance. Zde 

je myšlenka pravé pokory, která nepovažuje za svou žádnou funkci, 

ale tu, která vám byla dána. Nabízí vaše přijetí role, která vám byla 

přidělena, aniž byste trvali na jiné roli. Neodsuzuje vaši správnou 

roli. Uznává pouze, že Boží vůle se plní na zemi i v nebi. 

Sjednocuje všechny vůle na zemi v nebeském plánu na záchranu 

světa a navrací mu nebeský mír. 

Nebojujme s naší funkcí. My jsme ji nezavedli. Není to náš 

nápad. Jsou nám dány prostředky, kterými bude dokonale 

naplněna. Jediné, co se po nás žádá, je, abychom svou úlohu přijali 

v opravdové pokoře a nepopírali se sebeklamnou arogancí, že jsme 

toho hodni. Co je nám dáno vykonat, k tomu máme sílu. Naše 

mysl je dokonale uzpůsobena k tomu, abychom přijali úlohu, 

kterou nám přidělil Ten, který nás dobře zná. 

Dnešní myšlenka se může zdát docela střízlivá, dokud 

nepochopíte její význam. Říká jen to, že váš Otec na vás stále 

pamatuje a nabízí vám dokonalou důvěru, kterou chová k vám, 

kteří jste jeho Synem. Nežádá, abys byl v něčem jiný, než jsi. co 

jiného by mohla pokora žádat než toto? A co jiného by mohla 

arogance odmítnout než toto? Dnes se nebudeme vyhýbat svému 

úkolu s omšelým odůvodněním, že skromnost pobuřuje. Je to 

pýcha, která by popřela volání samotného Boha. 

Dnes odkládáme veškerou falešnou pokoru, abychom mohli 

naslouchat Božímu hlasu, který nám zjevuje, co by chtěl, abychom 

dělali.Nepochybujeme o své přiměřenosti pro funkci, kterou nám 

nabídne. Budeme si jisti pouze tím, že On zná naše síly, naši 

moudrost a naši svatost. a pokud nás uzná za hodné, tak jsme. Je to 

jen arogance, která soudí jinak. Existuje jediný způsob, jak se 

osvobodit z vězení, které vám přinesl váš plán dokázat, že 

nepravdivé je pravdivé. Přijměte místo toho plán, který jste 

nevytvořili. Nesuďte, jakou má pro vás hodnotu. Pokud tě Boží 

hlas ujišťuje, že spása potřebuje tvůj podíl a že celek závisí na tobě, 

buď si jist, že je to tak. arogantní musí lpět na slovech a bojí se jít 

za ně, ke zkušenosti, která by mohla 
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Pokorní však mohou svobodně naslouchat Hlasu, který jim říká, co 

jsou a co mají dělat. 

Arogance vytváří obraz sebe sama, který není skutečný. Právě 

tato představa se třese a ustupuje v hrůze, když vás Hlas pro Boha 

ujišťuje, že máte sílu, moudrost a svatost, abyste všechny představy 

překonali.Nejste slabí, jak je tomu u představy o vás samých, nejste 

nevědomí a bezmocní. Hřích v tobě nemůže poskvrnit pravdu a 

bída se nemůže přiblížit ke svatému Božímu domovu. 

To vše vám Hlas pro Boha sděluje. A když promlouvá, obraz 

se chvěje a snaží se zaútočit na hrozbu, kterou nezná; cítí, jak se 

jeho základ hroutí. Nechte ho jít. Spása světa závisí na tobě, a ne na 

této malé hromádce prachu. co může říci svatému Božímu Synu? 

Proč se jí vůbec musí zabývat? 

A tak nalezneme svůj klid.Přijmeme funkci, kterou nám Bůh 

dal, protože všechny iluze spočívají na podivné víře, že si můžeme 

sami vytvořit jinou. Naše role, které jsme si sami vytvořili, se mění a 

zdá se, že se mění od truchlících k extatické blaženosti milovaných 

a milujících. můžeme se smát nebo plakat a vítat den s pozdravem 

nebo se slzami. Zdá se, že se mění sama naše bytost, protože 

zažíváme tisíce změn nálad a naše emoce nás povznášejí vskutku 

vysoko nebo nás vrhají k zemi v beznaději. 

Je to Boží Syn? Mohl by stvořit takovou nestabilitu a nazývat 

ji Synem? Ten, který je neměnný, sdílí své vlastnosti se svým 

stvořením. Všechny obrazy, které Jeho Syn zdánlivě vytváří, 

nemají žádný vliv na to, čím je. Prolétávají jeho myslí jako větrem 

zmítané listy, které v okamžiku vytvoří vzorek, rozpadnou se, aby se 

opět seskupily, a rozprchnou se pryč. Nebo jako přeludy viděné nad 

pouští, které vystupují z prachu. 

Tyto nepodstatné představy zmizí a zanechají vaši mysl 

nezkalenou a klidnou, když přijmete funkci, která vám byla 

svěřena.Představy, které si vytváříte, dávají vzniknout jen 

protichůdným cílům, nestálým a nejasným, nejistým a 

nejednoznačným. Kdo by mohl být ve svém úsilí stálý nebo zaměřit 

svou energii a soustředěný elán k takovým cílům? Funkce, jichž si 

svět váží, jsou tak nejisté, že se při své největší jistotě mění 

desetkrát za hodinu. Jaká naděje na zisk může spočívat na 

takových cílech? 

V krásném kontrastu, jistém jako návrat slunce každé ráno, 
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aby rozptýlilo noc, vyniká vaše skutečně daná funkce jasně a 

zřetelně. 
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zcela jednoznačný.O jeho platnosti není pochyb. Pochází od Toho, 

kdo nezná omyl. A Jeho hlas si je svým poselstvím jistý. Nezmění 

se ani nebudou v rozporu. Všechna směřují k jedinému cíli, kterého 

můžete dosáhnout. váš plán může být nemožný, ale Boží nemůže 

nikdy selhat, protože On je jeho zdrojem. 

Dělejte, co vám říká Jeho hlas. A pokud po vás žádá něco, co 

se zdá nemožné, vzpomeňte si, kdo vás žádá a kdo by to mohl 

popřít. Pak zvažte toto: Co je pravděpodobnější, že je správné? 

Hlas, který mluví za Stvořitele všech věcí, jenž zná všechny věci 

přesně tak, jak jsou, nebo pokřivený obraz vás samých, zmatený, 

zmatený, nedůsledný a nejistý ve všem? Nenechte se vést jeho 

hlasem. Slyš raději jistý Hlas, který ti říká o funkci, kterou ti dal 

tvůj Stvořitel,který na tebe pamatuje a naléhá, abys nyní pamatoval 

na něj. 

Jeho jemný hlas volá ze známého do neznámého. Chtěl by tě 

potěšit, i když nezná smutek. Chtěl by ti poskytnout náhradu, 

ačkoli je úplný; dar, ačkoli ví, že už máš všechno. Má Myšlenky, 

které odpovídají na každou potřebu, kterou Jeho Syn vnímá, ačkoli 

je nevidí. Neboť Láska musí dávat, a to, co se dává v Jeho Jménu, 

nabývá podoby, která je ve světě formy nejužitečnější. 

To jsou formy, které nikdy nemohou oklamat, ačkoli pocházejí 

ze samotné Beztvarosti. Odpuštění je pozemská forma lásky, která 

tak, jak je v nebi, nemá žádnou podobu, a přesto to, co je zde 

potřebné, je zde dáno tak, jak je potřeba. V této podobě můžete 

plnit svou funkci i zde, ačkoli to, co pro vás bude znamenat láska, 

až se vám navrátí beztvárnost, je ještě větší. Spása světa závisí na 

vás, kteří umíte odpouštět. Taková je vaše funkce zde. 
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le  s o n1 8 7 

"Žehnám světu, protože žehnám sobě." 

Nikdo nemůže dávat, pokud nemá. Ve skutečnosti je dávání 

důkazem toho, že máme.Už jsme to říkali dříve.Zdá se, že to není 

tak těžké připsat k dobru. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že to, 

co byste chtěli dát, musíte nejprve vlastnit. Je to druhá fáze, v níž 

se svět a skutečné vnímání liší. Poté, co jste měli a dali, pak svět 

tvrdí, že jste ztratili to, co jste vlastnili. Pravda tvrdí, že dáváním se 

zvětší to, co vlastníte. 

Jak je to možné? Vždyť je jisté, že když dáš pryč konečnou 

věc, oči tvého těla ji nebudou vnímat jako tvou.Přesto jsme se naučili, 

že věci představují pouze myšlenky, které je tvoří. A nechybí ti 

důkaz, že když myšlenky rozdáš, posílíš je ve své mysli. Možná se 

při dávání mění podoba, v níž se myšlenka zdánlivě objevuje. 

přesto se musí vrátit k tomu, kdo dává. Ani forma, kterou na sebe 

bere, nemůže být méně přijatelná. Musí být více. 

Myšlenky musí nejprve patřit vám, než je začnete dávat. 

Chcete-li zachránit svět, musíte nejprve přijmout spásu pro sebe. 

Neuvěříte však, že se tak stalo, dokud neuvidíte zázraky, které to 

přináší každému, na koho se podíváte. V tom je myšlenka dávání 

objasněna a dostává smysl. Nyní můžeš vnímat, že tvým dáváním 

se zvětšuje tvůj sklad. 

Chraňte všechny věci, kterých si vážíte, tím, že je rozdáte, a 

máte jistotu, že o ně nikdy nepřijdete. To, o čem jste si mysleli, že 

nemáte, je tím dokázáno, že je vaše.Nehodnoťte však jeho podobu. 

Ta se totiž časem změní a stane se nepoznatelnou, jakkoli se ji 

snažíte uchovat v bezpečí. Žádná forma není trvanlivá. To 

myšlenka, která se skrývá za podobou věcí, žije neměnně. 

Dávejte rádi.Můžete tím jen získat.Myšlenka zůstává a sílí, 

protože je posilována dáváním. Myšlenky se rozšiřují, když jsou 

sdíleny, protože je nelze ztratit. Neexistuje dárce a příjemce v tom 

smyslu, jak si je představuje svět. Existuje dárce, který si 

ponechává, a další, který bude také dávat. A oba musí touto 

výměnou získat, neboť každý bude mít myšlenku v podobě, která 

mu nejvíce pomáhá. To, co se mu zdá, že ztrácí, je vždy něco, čeho 

si bude vážit méně. 
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než to, co se mu jistě vrátí. 

Nikdy nezapomínejte, že dáváte jen sami sobě. Kdo chápe, co 

znamená dávat, musí se myšlence oběti smát. Stejně tak nemůže 

nepoznat mnoho podob, které oběť může mít. Směje se i bolesti a 

ztrátě, nemoci a zármutku, chudobě, hladu a smrti. Poznává, že oběť 

zůstává jedinou myšlenkou, která za nimi všemi stojí, a v jeho 

jemném smíchu jsou uzdraveny. 

Poznané iluze musí zmizet. Nepřijímejte utrpení a odstraníte 

myšlenku na utrpení.Vaše požehnání leží na každém, kdo trpí, 

když se rozhodnete vidět všechno utrpení takové, jaké je. 

Myšlenka na oběť dává vzniknout všem podobám, které utrpení 

zdánlivě má. a oběť je myšlenka tak šílená, že ji zdravý rozum 

okamžitě zavrhuje. Nikdy nevěřte, že se můžete obětovat. V tom, co 

má nějakou hodnotu, není pro oběť místo. Pokud se taková 

myšlenka objeví, sama její přítomnost dokazuje, že došlo k omylu 

a je třeba učinit nápravu. Vaše požehnání ji napraví. Bylo dáno 

nejprve vám, nyní je i vaše. Žádná forma oběti a utrpení nemůže 

dlouho vydržet. 

před tváří toho, kdo odpustil a požehnal si. 

Lilie, které ti nabízí tvůj bratr, se položí na tvůj oltář a vedle 

nich ty, které nabízíš ty jemu. Kdo by se mohl bát pohlédnout na 

tak krásnou svatost? Velká iluze strachu z Boha se zmenšuje v 

nicotu před čistotou, na niž zde pohlédneš. Nebojte se pohlédnout. 

blaženost, kterou spatříte, vás zbaví všech myšlenek na podobu a 

místo toho zde zanechá dokonalý dar navždy, navždy k 

rozmnožení, navždy váš, navždy darovaný. 

Nyní jsme zajedno v myšlenkách, neboť strach zmizel. A zde, 

před oltářem jednoho Boha, jednoho Otce, jednoho Stvořitele a 

jedné myšlenky, stojíme společně jako jeden Boží Syn. Nejsme 

odděleni od Toho, který je naším Zdrojem; nejsme vzdáleni od 

jednoho bratra, který je součástí našeho Jediného Já, jehož 

nevinnost nás všechny spojila v jedno, stojíme v požehnání a 

dáváme tak, jak přijímáme. jméno Boží je na našich rtech. A když 

pohlédneme do svého nitra, vidíme, jak v odrazu naší Otcovy 

Lásky září čistota Nebes. 

Nyní jsme požehnaní a nyní žehnáme světu.To, na co jsme se 

dívali, bychom rozšířili, protože bychom to viděli všude.Viděli 

bychom, jak v každém září Boží milost. Nechtěli bychom, aby 
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byla zadržena u ničeho, na co pohlédneme. A abychom 
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zajistíme, aby tento svatý pohled byl náš, a nabídneme ho všemu, 

co vidíme. Neboť tam, kde ji spatříme, se nám vrátí v podobě lilií, 

které můžeme položit na náš oltář a učinit z něj domov pro 

samotnou Nevinnost,která v nás přebývá a nabízí nám svou svatost 

jako naši. 
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le  s o v á n í 1 8 8 

"Nyní ve mně září Boží pokoj." 

Proč čekat na nebe? Ti, kdo hledají světlo, si jen zakrývají oči. 

Světlo je v nich už teď. Osvícení je jen poznání, nikoliv změna. 

Světlo není z tohoto světa, a přesto vy, kteří v sobě nosíte světlo, 

jste i zde cizinci. světlo s vámi přišlo z vašeho rodného domova a 

zůstalo s vámi, protože je vám vlastní. Je to jediná věc, kterou si s 

sebou přinášíte od Toho, který je vaším Zdrojem. Svítí ve vás, 

protože osvětluje váš domov, a vede vás zpět tam, odkud přišlo, a 

vy jste doma. 

Toto světlo nelze ztratit. Proč čekat, až ho najdeme v 

budoucnosti, nebo se domnívat, že se již ztratilo nebo že nikdy 

neexistovalo? Lze se na něj podívat tak snadno, že argumenty, 

které dokazují, že tam není, se stávají směšnými. kdo může popřít 

přítomnost toho, co v něm spatřuje? Není těžké podívat se dovnitř, 

neboť tam začíná veškeré vidění. Neexistuje žádný pohled, ať už 

ze snu, nebo z pravdivějšího zdroje, který by nebyl jen stínem 

viděného skrze vnitřní vidění. Tam vnímání začíná a tam také 

končí. Nemá jiný zdroj než tento. 

Boží pokoj nyní září v tobě a z tvého srdce se šíří do celého 

světa. Zastavuje se, aby pohladil každou živou bytost, a zanechává 

v ní požehnání, které zůstává navždy a navždy. To, co dává, musí 

být věčné. Odstraňuje všechny myšlenky na pomíjivé a bezcenné. 

Přináší obnovu všem unaveným srdcím a osvětluje všechny zraky, 

když prochází kolem. Všechny její dary dostávají všichni a všichni 

svorně děkují vám, kteří dáváte, i vám, kteří jste dostali. 

Záře ve vaší mysli připomíná světu to, co zapomněl, a svět 

obnovuje vzpomínky i vám. Z tebe vyzařuje spása s dary, které 

přesahují veškerou míru, jsou dávány a navraceny. tobě, dárci 

daru, děkuje sám Bůh. A v jeho požehnání září světlo v tobě 

jasněji a přidává se k darům, které můžeš nabídnout světu. 

Boží pokoj nelze nikdy zadržet. Kdo ho v sobě pozná, musí 

ho dát. A prostředky k jeho rozdávání jsou v jeho chápání. 

Odpouští, protože v něm rozpoznal pravdu. Boží pokoj nyní září v 

tobě a ve všem živém. Na 
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klid je všeobecně uznáván. Neboť to, na co se dívá tvůj vnitřní zrak, 

je tvým vnímáním vesmíru. 

Tiše se posaďte a zavřete oči.Světlo ve vás je dostatečné. Jen ono 

má moc darovat vám zrak. Vyloučte vnější svět a nechte své 

myšlenky letět k míru uvnitř. znají cestu. Neboť upřímné 

myšlenky, neposkvrněné sněním o světských věcech mimo vás, se 

stávají svatými posly samotného Boha. tyto myšlenky myslíte s ním. 

ony poznávají svůj domov. A jistě směřují ke svému Zdroji, kde 

Bůh Otec a Syn jsou jedno. 

Boží pokoj září na ně, ale musí zůstat i u vás, protože se 

zrodily ve vaší mysli, stejně jako se vaše mysl zrodila v Boží. 

Vedou vás zpět k míru, odkud přišly, ale aby vám připomněly, jak 

se musíte vrátit. Naslouchají hlasu vašeho Otce, když vy mu 

odmítáte naslouchat. A jemně vás nabádají, abyste přijali Jeho 

Slovo takové, jaké je, namísto fantazií a stínů. Připomínají vám, že 

jste spolutvůrci všeho živého. Neboť tak jako Boží pokoj září v 

tobě, musí zářit i na ně. 

Dnes se cvičíme v tom, jak se přiblížit světlu, které je v 

nás.Vezmeme své bloudící myšlenky a jemně je vrátíme tam, kde 

jsou v souladu se všemi myšlenkami, které sdílíme s Bohem. 

Nenecháme je bloudit. necháme světlo v naší mysli, aby je 

nasměrovalo k návratu domů. zradili jsme je a nařídili, aby od nás 

odešly. Nyní je však voláme zpět a očišťujeme je od cizích tužeb a 

neuspořádaných přání. navracíme jim svatost jejich dědictví. 

Tak se naše mysl s nimi obnovuje a my uznáváme, že Boží 

pokoj stále září v nás a z nás na všechny živé tvory, kteří s námi 

sdílejí život.Všem odpustíme a zbavíme celý svět toho, co jsme si 

mysleli, že nám udělal. Neboť jsme to my, kdo tvoří svět takový, 

jaký bychom ho chtěli mít. Nyní se rozhodujeme, aby byl nevinný, 

zbavený hříchu a otevřený spáse. A my na něj vkládáme své 

spásné požehnání, když říkáme: 

"Nyní ve mně září Boží pokoj. Ať všechny 

věci na mě září tímto pokojem a já jim 

žehnám světlem, které je ve mně." 
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le  s o n1 8 9 

"Nyní v sobě cítím Boží lásku." 

Je v tobě světlo, které svět nemůže vnímat. A jeho očima toto 

světlo neuvidíte, protože jste oslepeni světem, ale máte oči, abyste 

ho viděli. Je tu pro vás, abyste na něj pohlédli. Nebylo do vás 

vloženo proto, aby zůstalo skryto před vašimi zraky. toto světlo je 

odrazem myšlenky, kterou nyní praktikujeme. cítit v sobě Boží 

lásku znamená vidět svět nově, zářící nevinností, živý nadějí a 

požehnaný dokonalou láskou a milováním. 

Kdo by mohl v takovém světě cítit strach? Vítá vás, raduje se, 

že jste přišli, a zpívá vám chválu, protože vás chrání před všemi 

formami nebezpečí a bolesti. Nabízí vám teplý a laskavý domov, kde 

můžete chvíli zůstat. Žehná vám po celý den a v noci bdí jako tichý 

strážce vašeho svatého spánku. Vidí ve vás spásu a chrání ve vás 

světlo, v němž vidí své vlastní. Nabízí vám své květy a sníh jako 

poděkování za vaši přízeň. 

To je svět, který zjevuje Boží láska. Je tak odlišný od světa, 

který vidíte zatemnělýma očima zloby a strachu, že jeden popírá 

druhý. Jen jeden z nich lze vůbec vnímat, ten druhý je zcela 

bezvýznamný. Svět, v němž odpuštění září na všechno a mír nabízí 

své jemné světlo všem, je nepředstavitelný pro ty, kdo vidí svět 

nenávisti, povstávající z útoku, připravený pomstít se, vraždit a 

ničit. 

Svět nenávisti je však stejně neviditelný a nepředstavitelný 

pro ty, kdo v sobě cítí Boží Lásku.Jejich svět odráží klid a mír, 

který v nich září, jemnost a nevinnost, které vidí kolem sebe, 

radost, s níž hledí z nekonečných studní radosti v jejich nitru. Na 

to, co v sobě pocítili, se dívají a všude vidí Jeho jistý odraz. 

Co byste viděli? Máte na výběr. Ale naučte se a nedovolte své 

mysli zapomenout na tento zákon vidění: budete se dívat na to, co 

cítíte uvnitř. Pokud si nenávist najde místo ve tvém srdci, budeš 

vnímat děsivý svět, krutě držený v ostrých, kostnatých prstech 

smrti. Cítíte-li v sobě Boží lásku, pohlédnete na svět milosrdenství 

a lásky. 
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Dnes se zbavujeme iluzí, když se snažíme dosáhnout toho, co je v 

nás pravé, a pocítit Jeho všeobjímající něhu, Jeho lásku, která nás zná 

dokonale jako Sebe, Jeho pohled, který je darem, který nám Jeho 

láska uděluje.Dnes se učíme cestě. Je tak jistá jako Láska sama, k 

níž nás vede. Její prostota se totiž vyhýbá nástrahám, které pošetilé 

spletence zdánlivého uvažování světa jen skrývají. 

Jednoduše udělejte následující: Odložte všechny myšlenky na 

to, co jste vy a co je Bůh, všechny představy, které jste se naučili o 

světě, všechny představy, které máte o sobě. Vyprázdněte svou 

mysl od všeho, co považuje za pravdivé nebo nepravdivé, dobré 

nebo špatné; od každé myšlenky, kterou hodnotí jako hodnou, a od 

všech představ, za které se stydí. Ničeho se nedržte. Nepřinášejte s 

sebou jedinou myšlenku, kterou vás naučila minulost, ani jediné 

přesvědčení, které jste se kdy z čehokoli naučili. Zapomeňte na tento 

svět, zapomeňte na tento běh a přijďte s úplně prázdnýma rukama 

ke svému Bohu. 

Není to On, kdo zná cestu k vám? Nemusíte znát cestu k 

Němu. Vaším úkolem je pouze umožnit, aby všechny překážky, 

které jste postavili mezi Syna a Boha Otce, byly navždy v tichosti 

odstraněny. Bůh splní svou část v radostné a okamžité odpovědi. pros 

a přijímej. Nevznášejte však žádné požadavky ani neukazujte cestu k 

Bohu, po níž by se vám měl zjevit. cesta k němu vede pouze přes 

to, že ho necháte být. Tímto způsobem je totiž uznána i vaše 

skutečnost. 

A tak si dnes nevybíráme cestu, kterou k Němu půjdeme. Ale 

volíme si, že Ho necháme přijít. A s touto volbou odpočíváme. A v 

našich tichých srdcích a otevřených myslích Jeho Láska sama 

prorazí svou cestu. To, co nebylo popřeno, je jistě tam, pokud je to 

pravda, a lze toho jistě dosáhnout. Bůh zná svého Syna a zná k 

němu cestu. Nepotřebuje svého Syna, aby mu ukázal, jak najít 

cestu. Každými otevřenými dveřmi září Jeho Láska ven ze Svého 

domova uvnitř a nevinně osvěcuje svět. 

Otče, neznáme cestu k Tobě. Ale my jsme volali a Ty jsi nám 

odpověděl.Nebudeme se vměšovat. Cesty spásy nejsou naše, neboť patří 

Tobě. A právě k Tobě je hledáme. Naše ruce jsou otevřené k přijetí 

Tvých darů. nemáme myšlenky, které bychom mysleli jinak než Ty, a 

neholdujeme žádnému přesvědčení o tom, co jsme a kdo nás stvořil. Tvá 
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je cesta, kterou bychom chtěli najít a následovat. a prosíme jen o 

to, aby se Tvá vůle, která je i naší vlastní, stala v nás a ve světě, 

aby se nyní stala součástí nebe. amen. 
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le  s o n1 9 0 
 

"Místo bolesti volím radost z Boha." 

Bolest je špatná perspektiva.Když ji zažíváte v jakékoli podobě, je 

to důkaz sebeklamu. Vůbec není skutečností. Neexistuje žádná její 

forma, která by nezmizela, kdyby byla vnímána správně. Bolest 

totiž hlásá, že Bůh je krutý. Jak by mohla být skutečná v jakékoli 

podobě? Svědčí o nenávisti Boha Otce vůči jeho Synovi; o 

hříšnosti, kterou v něm vidí, a o jeho šílené touze po pomstě a 

smrti. Lze takové projekce dosvědčit? Mohou být jiné než zcela 

falešné? 

Bolest je jen svědectvím Synových omylů v tom, co si myslí, 

že je. Je to sen o zuřivé odplatě za zločin, který nemohl být 

spáchán; o útoku na to, co je zcela nenapadnutelné. Je to noční 

můra o opuštění Věčnou Láskou, která nemohla opustit Syna, 

jehož stvořila z lásky. 

Bolest je znamením, že místo pravdy vládnou iluze. Ukazuje, 

že Bůh je popírán, zaměňován za strach, vnímán jako šílený a 

považován za zrádce sebe sama. Pokud je Bůh skutečný, bolest 

neexistuje. Je-li bolest skutečná, není Bůh. Pomsta totiž není 

součástí lásky. A strach, popírající lásku a využívající bolest k 

tomu, aby dokázal, že Bůh je mrtvý, ukázal, že smrt vítězí nad 

životem. tělo je Syn Boží, ve smrti porušitelné, stejně smrtelné 

jako Otec, kterého zabil. 

Mír takové hlouposti! Přišel čas vysmát se takovým šíleným 

nápadům. Není třeba o nich přemýšlet jako o divokých zločinech 

nebo tajných hříších s tíživými následky. Kdo jiný než šílenec by 

si je mohl představit jako příčinu čehokoli? Jejich svědek, bolest, je 

šílený stejně jako oni a není třeba se ho bát o nic víc než šílených 

iluzí, které zaštiťuje a snaží se dokázat, že musí být stále pravdivé. 

Bolest vám způsobují pouze vaše myšlenky. Nic, co je mimo 

vaši mysl, vám nemůže nijak ublížit nebo vás zranit. Neexistuje 

žádná příčina mimo vás, která by mohla dosáhnout dolů a přinést 

útlak. Nikdo jiný než vy sami vás neovlivňuje, na světě není nic, 

co by mělo moc způsobit, že budete nemocní nebo smutní, slabí 

nebo křehcí. Ale jste to vy, kdo má moc ovládnout všechny věci, 

které vidíte, pouhým poznáním toho, co jste. Jakmile v nich 
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vnímáte neškodnost, přijmou vaši svatou vůli za svou. A to, co bylo 

vnímáno jako děsivé, se nyní stane. 
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zdroj nevinnosti a svatosti. 

Moji svatí bratři, přemýšlejte chvíli o tom, že svět, který 

vidíte, nic nedělá. Nemá vůbec žádné účinky. Představuje pouze 

vaše myšlenky. A zcela se změní, jakmile se rozhodnete změnit 

své smýšlení a zvolíte si Boží radost jako to, co skutečně chcete. 

vaše Já září v této svaté radosti, neměnné, neproměnné a 

nezměnitelné na věky věků. A ty bys snad chtěl malému koutku 

své mysli upřít jeho vlastní dědictví a udržovat jej jako nemocnici 

bolesti, jako nemocné místo, kam musí živé věci nakonec přijít 

zemřít? 

Může se zdát, že svět vám působí bolest. A přesto svět jako 

bezpříčinný nemá žádnou moc způsobovat. Jako účinek nemůže 

způsobovat účinky. Jako iluze je tím, co si přejete. vaše planá přání 

představují jeho bolest. Vaše podivná přání mu přinášejí zlé sny. 

Vaše myšlenky na smrt ho obklopují strachem, zatímco ve vašem 

laskavém odpuštění žije. 

Bolest je myšlenka na zlo, které nabývá podoby a působí 

zmatek ve vaší svaté mysli. Bolest je výkupné, které jste rádi 

zaplatili za to, abyste nebyli svobodní. V bolesti je Bohu odepřen 

Syn, kterého miluje. V bolesti se zdá, že strach vítězí nad láskou a 

čas nahrazuje věčnost a nebe. A svět se stává krutým a hořkým 

místem, kde vládne smutek a malé radosti ustupují před náporem 

divoké bolesti, která čeká, aby ukončila veškerou radost v utrpení. 

Odložte zbraně a bez obrany přijďte na tiché místo, kde 

nebeský mír konečně vše uklidňuje. Odložte všechny myšlenky na 

nebezpečí a strach. Nedovolte, aby s vámi vstoupil jakýkoli útok. 

Odlož krutý meč soudu, který držíš u svého hrdla, a odlož ubíjející 

útoky, jimiž se snažíš skrýt svou svatost. Zde pochopíš, že 

neexistuje žádná bolest. Zde ti patří Boží radost. 

V tento den je vám dáno, abyste si uvědomili lekci, která 

obsahuje veškerou moc spasení. Je to toto: Bolest je iluze, radost 

skutečnost. Bolest je jen spánek, radost je probuzení. Bolest je klam, 

jen radost je pravda. A tak znovu činíme jedinou volbu, kterou kdy 

můžeme učinit; 

volíme mezi iluzí a pravdou, bolestí a radostí, peklem a nebem. Ať 

naše srdce naplní vděčnost našemu Učiteli, když si můžeme 

svobodně zvolit radost místo bolesti, svatost místo hříchu, Boží 

pokoj místo konfliktu a světlo nebe místo temnoty světa. 
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le  s o v á n í 1 9 1 

"Já jsem sám svatý Boží Syn." 

Zde je vaše prohlášení o osvobození z otroctví světa. A zde je také 

osvobozen celý svět.Nevidíte, co jste způsobili tím, že jste světu 

přenechali roli žalářníka Božího Syna. Co jiného by to mohlo být 

než zlý a ustrašený, bázlivý stín, trestající a divoký, postrádající 

veškerý rozum, slepý, šílený a smutný? 

Co jste udělali, že by to měl být váš svět? Co jste udělali, že 

vidíte právě tohle? Popřete svou vlastní identitu a toto vám 

zůstane.Díváte se na chaos a prohlašujete ho za sebe.Neexistuje 

zrak, který by vám to nedokázal dosvědčit. Není zvuku, který by 

nevypovídal o křehkosti v tobě i mimo tebe; není dechu, který by 

tě nepřiblížil smrti; není naděje, kterou bys choval, ale která by se 

rozplynula v slzách. 

Popřete svou vlastní identitu a neuniknete šílenství, které 

vyvolala tato podivná, nepřirozená a přízračná myšlenka, jež se 

vysmívá stvoření a která se vysmívá Bohu. Popřete svou vlastní 

identitu a zaútočíte na vesmír sami, bez přítele, jako nepatrná 

částečka prachu proti legiím nepřátel. Popírej svou vlastní identitu 

a dívej se na zlo, hřích a smrt. A sledujte, jak vám zoufalství vyrve 

z prstů každý kousek naděje a zanechá vám jen přání zemřít. Co 

jiného než hra, kterou hrajete, je však popření identity? Jsi takový, 

jakého tě Bůh stvořil, a všemu ostatnímu kromě této jediné věci je 

bláhové věřit. V této jediné myšlence je vše osvobozeno. V této 

jediné pravdě jsou všechny iluze pryč. V této jediné skutečnosti je 

bezhříšnost prohlášena za věčnou součást všeho; za ústřední jádro 

jeho existence a jeho 

záruka nesmrtelnosti. 

Pokud však dnešní myšlenka najde místo mezi tvými 

myšlenkami, povzneseš se daleko nad svět a všechny světské 

myšlenky, které ho drží v zajetí. A z tohoto místa bezpečí a úniku 

se vrátíte a osvobodíte ji. Neboť ten, kdo dokáže přijmout svou 

pravou identitu, je skutečně spasen. A jeho spása je darem, který 

dává každému z vděčnosti tomu, kdo mu ukázal cestu ke štěstí, 

která změnila celé jeho vnímání světa. 

Stačí jedna taková svatá myšlenka a jsi svobodný; jsi sám 
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že jste osvobodili svět.Nemáte potřebu ho krutě využívat a pak v 

něm vnímat tuto divokou potřebu. Osvobodili jste ho ze svého 

vězení. Nebudeš vidět zničující obraz sebe sama, jak chodíš po 

světě v hrůze a svět se svíjí v agónii, protože tvůj strach mu do 

srdce vložil znamení smrti. 

Buďte dnes rádi, jak snadno se dá peklo zrušit.Stačí si jen říct: 

"Já jsem sám svatý Boží Syn. 

Nemohu trpět, nemohu mít bolesti; 

Nemohu prohrát, ani nemohu 

nesplnit vše, co žádá spása." 

A v této myšlence je vše, na co se díváte, zcela změněno. 

Zázrak osvětlil všechny temné a starobylé jeskyně, kde se od 

nepaměti ozývaly obřady smrti. Neboť čas ztratil nad světem 

vládu. Boží Syn přišel ve slávě, aby vykoupil ztracené, zachránil 

bezmocné a daroval světu své odpuštění. kdo by mohl vidět svět 

jako temný a hříšný, když Boží Syn konečně znovu přišel, aby ho 

osvobodil? 

Vy, kteří se vnímáte jako slabí a křehcí, s marnými nadějemi a 

zničenými sny, zrozeni jen proto, abyste umírali, plakali a trpěli 

bolestí, slyšte toto: Je vám dána veškerá moc na zemi i v nebi, není 

nic, co byste nemohli udělat.Hrajete hru na smrt, jste bezmocní, 

žalostně spoutaní k zániku ve světě, který vám neprokazuje žádné 

milosrdenství.Když mu však milosrdenství poskytnete, jeho 

milosrdenství se rozzáří i nad vámi. 

Pak ať se Boží Syn probudí ze svého spánku a otevře své 

svaté oči, aby znovu požehnal světu, který stvořil. Začalo to 

omylem. Skončí však v odlesku jeho svatosti. A už nebude spát a 

snít o smrti. pak se dnes připojte ke mně. vaše sláva je světlem, 

které zachraňuje svět. Neodkládej déle spasení. Rozhlédni se po 

světě a uvidíš tam utrpení. Není tvé srdce ochotné přinést svým 

unaveným bratřím odpočinek? 

Musí počkat na vaše propuštění. Zůstanou v řetězech, dokud 

se neosvobodíte.Nemohou spatřit milosrdenství světa, dokud je 

sami nenajdete.Trpí bolestí, dokud se jí nezřeknete.Umírají, dokud 

nepřijmete svůj vlastní věčný život. Jsi sám svatý Syn Boží. 

Pamatujte na to a celý svět bude svobodný. Pamatuj na to a země a 

nebe jsou jedno. 
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"Mám funkci, kterou by Bůh chtěl, abych zastával." 

Je to svatá Vůle tvého Otce, aby ses doplnil a aby tvé Já bylo Jeho 

svatým Synem, navždy čistým jako On, z lásky stvořeným a v lásce 

uchovávaným, rozšiřujícím lásku, tvořícím v jejím jménu, navždy 

sjednoceným s Bohem a se svým Já.Co však může taková funkce 

znamenat ve světě závisti, nenávisti a útoků? Proto máte ve světě 

funkci v jeho vlastních podmínkách. Vždyť kdo může rozumět 

jazyku, který je daleko za jeho prostým chápáním? 

Odpuštění zde představuje vaši funkci. Není Božím výtvorem, 

protože je prostředkem, kterým lze nepravdu odčinit. A kdo by 

chtěl odpouštět v nebi? Přesto na zemi potřebujete prostředky k 

tomu, abyste iluzi pustili z hlavy. Stvoření pouze čeká na uznání 

vašeho návratu, nikoli na jeho dokončení. 

Stvoření si ve světě nelze ani představit. Nemá zde žádný 

význam. Odpuštění je to nejbližší, co se může na zemi objevit. 

Protože se rodí v nebi, nemá vůbec žádnou formu, a přesto Bůh 

stvořil toho, kdo má moc převést do formy to, co je zcela beztvaré. 

To, co stvořil, jsou sny, ale takové, které jsou tak blízké probuzení, 

že v nich již svítí denní světlo. A oči, které se již otevírají, spatřují 

radostné pohledy, jež jejich oběti obsahují. 

Odpuštění jemně pohlíží na všechny neznámé věci v nebi, 

vidí, jak mizí, a zanechává světu čistou a nepoznamenanou 

břidlicovou tabulku, na níž nyní může Boží slovo nahradit 

nesmyslné symboly, které tam byly napsány dříve. Odpuštění je 

prostředkem, jímž je překonán strach ze smrti, protože ta nyní nemá 

žádnou zuřivou přitažlivost a vina je pryč. 

Odpuštění umožňuje vnímat tělo jako to, čím je; jako 

jednoduchou učební pomůcku, kterou je třeba odložit, když je 

učení dokončeno, ale která sotva změní toho, kdo se vůbec učí. 

Mysl bez těla nemůže dělat chyby. Nemůže si myslet, že zemře, 

ani se stát obětí nemilosrdného útoku. Hněv se stává nemožným, a 

kde je pak hrůza? Jaké obavy mohou ještě napadat ty, kdo ztratili 

zdroj všech útoků; jádro úzkosti a sídlo strachu? 

Pouze odpuštění může zbavit mysl myšlenky, že tělo je... 
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jeho domov. Jedině odpuštění může obnovit pokoj, který Bůh 

zamýšlel pro svého svatého Syna. Pouze odpuštění může Syna 

přesvědčit, aby znovu pohlédl na svou svatost. když zmizí hněv, 

skutečně pochopíte, že za Kristovo vidění a dar zraku nebyla 

požadována žádná oběť a že z nemocné a zmučené mysli byla 

odstraněna pouze bolest. 

Je to nevítané? Je třeba se toho obávat? Nebo je třeba v to 

doufat, děkovat a radostně to přijmout? Jsme jedno, a proto se 

ničeho nevzdáváme. Ale Bůh nám dal skutečně všechno. 

Potřebujeme však odpuštění, abychom si uvědomili, že tomu tak 

je. Bez jeho laskavého světla tápeme ve tmě a rozum používáme jen 

k ospravedlnění svého hněvu a útoků. Naše chápání je tak 

omezené, že to, co si myslíme, že chápeme, je jen zmatek zrozený 

z omylu. ztrácíme se v mlhách proměnlivých snů a děsivých 

myšlenek, oči máme pevně zavřené před světlem a naše mysl se 

věnuje uctívání toho, co není. 

Kdo jiný se může znovu narodit v Kristu než ten, který 

odpustil každému, koho vidí, na koho myslí nebo koho si 

představuje? Kdo může být osvobozen, když on někoho vězní? 

Žalářník není svobodný, neboť je spoután spolu se svým vězněm. 

Musí mít jistotu, že vězeň neuteče, a tak tráví svůj čas tím, že ho 

hlídá. mříže, které ho omezují, se stávají světem, v němž žalářník 

žije spolu s ním. A právě na jeho svobodě závisí cesta ke svobodě 

pro oba. 

Proto nikoho nedržte v zajetí. Propouštějte, a ne svazujte, 

neboť tak se stáváte svobodnými. Cesta je jednoduchá. Pokaždé, 

když pocítíš bodnutí hněvu, uvědom si, že držíš nad hlavou meč. A 

ten padne nebo bude odvrácen podle toho, jak se rozhodnete být 

odsouzeni nebo osvobozeni. Takto každý, kdo vás zdánlivě svádí k 

hněvu, představuje vašeho Spasitele z vězení smrti. A tak mu 

místo bolesti dlužíte vděčnost. 

Buďte dnes milosrdní.Boží Syn si zaslouží vaše milosrdenství. 

To on žádá, abyste nyní přijali cestu ke svobodě. Neodmítejte ho. 

Láska jeho Otce k němu patří i vám. Vaším úkolem zde na zemi je 

pouze odpustit mu, abyste ho mohli přijmout zpět jako svou 

identitu. Je takový, jakého ho Bůh stvořil. A vy jste tím, čím je on. 

Odpusťte mu nyní jeho hříchy a uvidíte, že jste s ním jedno. 
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"Všechno jsou to lekce, které mi Bůh chce dát." 

Bůh o učení neví. Jeho vůle se však vztahuje i na to, čemu 

nerozumí, neboť si přeje, aby štěstí, které po něm zdědil jeho Syn, 

bylo nerušené; věčné a věčně nabývající na rozsahu, věčně se 

rozšiřující v radosti z plného stvoření a věčně otevřené a zcela 

neomezené v něm. Taková je Jeho vůle. A tak Jeho Vůle poskytuje 

prostředky, které zaručují, že se tak stane. 

Bůh nevidí žádné rozpory, ale jeho Syn věří, že je vidí. Proto 

potřebuje toho, kdo může napravit jeho chybný zrak a dát mu 

vidění, které ho dovede zpět tam, kde vnímání končí. Bůh nevnímá 

vůbec. Přesto je to On, kdo dává prostředky, jimiž se vnímání 

stává pravdivým a dostatečně krásným, aby na něj mohlo svítit 

nebeské světlo. Je to On, kdo odpovídá na to, čemu by jeho Syn 

odporoval, a navždy uchovává jeho bezhříšnost v bezpečí. 

To jsou lekce, které si Bůh přeje, abyste se naučili. Jeho vůle 

je všechny odráží a odráží Jeho milující laskavost k Synovi, 

kterého miluje. Každá lekce má ústřední myšlenku, která je ve 

všech stejná. mění se jen forma, jiné okolnosti a události; jiné 

postavy a jiná témata jsou zjevná, ale ne skutečná. v základním 

obsahu jsou stejné. Je to toto: 

"Odpusť a uvidíš to jinak." 

Jisté je, že veškeré trápení se nezdá být ničím jiným než 

neodpuštěním.Přesto se pod touto formou skrývá právě tento 

obsah. Právě tato stejnost činí učení jistým, protože poučení je tak 

prosté, že je nakonec nelze odmítnout. Nikdo se nemůže navždy 

skrývat před pravdou, která je tak zcela zřejmá, že se objevuje v 

nesčetných podobách, a přesto je ve všech stejně snadno 

rozpoznatelná, pokud v ní člověk jen chce vidět jednoduché 

poučení. 

"Odpusť a uvidíš to jinak." 

To jsou slova, která Duch svatý pronáší ve všech tvých souženích, 

ve všech tvých bolestech, ve všech utrpeních bez ohledu na jejich 

podobu.To jsou slova, jimiž končí pokušení a opuštěná vina už není 
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To jsou slova, která ukončují sen o hříchu a zbavují mysl 

strachu.To jsou slova, jimiž přichází spása pro celý svět. 

Neměli bychom se naučit říkat tato slova, když jsme v 

pokušení uvěřit, že bolest je skutečná a smrt se stává naší volbou 

místo života? Neměli bychom se naučit říkat tato slova, až 

pochopíme jejich moc osvobodit všechny mysli z otroctví? Tato 

slova vám dávají moc nad všemi událostmi, které se zdají být nad 

vámi nadány mocí. Vidíte je správně, když tato slova držíte v 

plném vědomí, a nezapomínejte, že tato slova platí pro vše, co vidíte 

nebo na co se nějaký bratr dívá špatně. 

Jak poznáte, že vidíte špatně, nebo že někdo jiný nevnímá 

lekci, kterou by se měl naučit? Zdá se vám bolest ve vnímání 

reálná? Pokud ano, ujistěte se, že lekce není naučená. A v mysli 

zůstává skryto neodpuštění, které vidí bolest očima, které mysl 

řídí. 

Bůh nechce, abys takto trpěl. Pomohl by vám odpustit si. Jeho 

Syn si nepamatuje, kdo je. A Bůh by chtěl, aby nezapomněl na 

svou lásku a všechny dary, které s sebou jeho láska přináší." Zřekl 

by ses nyní své vlastní spásy? Nechtěli byste se naučit 

jednoduchým lekcím, které vám nebeský Učitel předkládá, aby 

zmizela veškerá bolest a aby si Bůh vzpomněl na svého Syna? 

Všechny věci jsou lekce, které si Bůh přeje, abyste se naučili. 

Nenechal by bez nápravy jedinou nelítostnou myšlenku, ani jediný 

trn či hřebík, který by jakkoli zranil jeho svatého Syna. Chtěl by 

zajistit, aby jeho svatý odpočinek zůstal nerušený a klidný, bez 

starostí ve věčném domově, který se o něj stará. A chtěl by, aby 

všechny slzy byly setřeny, aby žádná nezůstala neprolitá a žádná 

nečekala na svůj určený čas. Bůh si totiž přál, aby každou z nich 

nahradil smích a aby jeho Syn byl opět svobodný. 

Dnes se pokusíme překonat tisíc zdánlivých překážek na cestě k 

míru během jediného dne. Ať k vám milosrdenství přijde rychleji. 

Nesnažte se ji zadržet o další den, o další minutu nebo o další 

okamžik.Čas byl pro to stvořen. Využijte ho dnes k tomu, k čemu 

je určen. Ráno a večer věnuj tolik času, kolik můžeš, aby sloužil 

svému správnému cíli, a nedopusť, aby toho času bylo méně, než 

odpovídá tvé nejhlubší potřebě. 

Dejte vše, co můžete, a dejte ještě trochu víc, neboť nyní 

bychom chtěli spěšně vstát a jít do domu našeho Otce. Byli jsme 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

382 

 

 

příliš dlouho pryč 



ČÁST I 

383 

 

 

dlouho a my jsme se tu už nechtěli zdržovat. A když cvičíme, 

mysleme na všechny věci, které jsme si uložili k vyřízení sami a 

které jsme drželi stranou od uzdravování. Odevzdejme je všechny 

tomu, kdo zná způsob, jak na ně pohlédnout, aby zmizely. Pravda 

je Jeho poselství, pravda je Jeho učení. Jeho jsou lekce, které si 

Bůh přeje, abychom se naučili. 

Každou hodinu věnujte dnes a v následujících dnech trochu 

času procvičování lekce odpuštění ve formě stanovené pro tento 

den. A snažte se ji aplikovat na události, které daná hodina 

přinesla, aby se ta následující oprostila od té předchozí. okovy času 

se tak snadno uvolňují. 

Ať žádná hodina nevrhá svůj stín na tu následující, a až tato 

hodina odejde, ať s ní odejde vše, co se v jejím průběhu stane. Tak 

zůstaneš nevázaný, ve věčném pokoji ve světě času." To je lekce, 

kterou si Bůh přeje, aby ses naučil: "Existuje způsob, jak se na 

všechno dívat, aby to pro tebe bylo dalším krokem k Němu a ke 

spáse světa. 

Všem, kdo mluví o hrůze, odpovězte takto: 

"Odpustím a tohle zmizí." 

Každé obavě, každé starosti, každé formě utrpení opakujte tato 

slova.A pak budete mít v rukou klíč, který otevírá nebeskou bránu a 

přináší Lásku Boha Otce na zem, aby ji konečně pozvedl k nebi. 

Tento poslední krok učiní Bůh sám. Neodmítejte malé krůčky, 

které po vás žádá, abyste k Němu udělali. 
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"Budoucnost svěřuji do rukou Božích." 

Dnešní myšlenka je dalším krokem k rychlé spáse, a to krokem 

vskutku obrovským! Tak velká je vzdálenost, kterou zahrnuje, že 

vás postaví jen kousek od nebe, s cílem na dohled a překážkami za 

zády. Vaše noha dosáhla trávníků, které vás vítají u nebeské brány; 

tichého místa pokoje, kde s jistotou očekáváte poslední Boží krok. 

Jak daleko nyní postupujeme od země! Jak blízko se blížíme k cíli! 

Jak krátká je cesta, kterou je ještě třeba urazit! 

Přijměte dnešní myšlenku a pominuly všechny úzkosti, 

všechny pekelné jámy, všechny černé deprese, myšlenky na hřích a 

zkázu způsobenou vinou.Přijměte dnešní myšlenku a osvobodili jste 

svět ze všeho vězení tím, že jste uvolnili těžké řetězy, které mu 

zamykaly dveře ke svobodě.Jste spaseni a vaše spása se tak stává 

darem, který dáváte světu, protože jste ho přijali. V žádném 

okamžiku nepocítíte depresi, neprožijete bolest ani nevnímáte 

ztrátu. V žádném okamžiku nemůže být smutek posazen na trůn a 

věrně uctíván. V žádném okamžiku nelze ani zemřít. A tak každý 

okamžik, který je Bohu darován mimoděk, přičemž další okamžik 

je mu již darován, je časem vašeho osvobození od smutku, bolesti 

a dokonce i 

samotná smrt. 

Bůh má v rukou vaši budoucnost, stejně jako má v rukou vaši 

minulost a přítomnost.Jsou pro něj jedno, a tak by měly být jedno i 

pro vás.Přesto se v tomto světě zdá, že časový vývoj je stále reálný. 

A tak se po vás nechce, abyste pochopili, že v čase skutečně chybí 

posloupnost. Žádá se po vás pouze, abyste nechali budoucnost být 

a svěřili ji do Božích rukou. A na základě své zkušenosti uvidíte, 

že jste do jeho rukou vložili i minulost a přítomnost, protože 

minulost vás už nebude trestat a strach z budoucnosti už nebude 

mít smysl. 

Uvolněte budoucnost. Neboť minulost je pryč a to, co je 

přítomné, osvobozené od svého odkazu smutku a utrpení, bolesti a 

ztráty, se stává okamžikem, v němž se čas vymaňuje ze zajetí iluzí, 

kde běží svým nelítostným, nevyhnutelným během.Pak se každý 

okamžik, který byl otrokem času, promění ve svatý okamžik, kdy 
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Boží Syn je osvobozen, aby požehnal světu. Nyní je svobodný a 

celá jeho sláva září nad světem, který se s ním stal svobodným, aby 

sdílel jeho svatost. 

Pokud dokážete vnímat dnešní lekci jako vysvobození, kterým 

skutečně je, nebudete váhat vynaložit co nejvíce soustavného úsilí, 

aby se stala vaší součástí. Jakmile se stane myšlenkou, která 

ovládá vaši mysl, zvykem ve vašem repertoáru řešení problémů, 

způsobem rychlé reakce na pokušení, rozšíříte své učení do celého 

světa. A když se naučíte vidět spásu ve všech věcech, bude i svět 

vnímat, že je spasen. 

Jaké starosti mohou trápit toho, kdo odevzdává svou 

budoucnost do milujících Božích rukou? Čím může trpět? Co mu 

může způsobit bolest nebo přinést zkušenost ztráty? Čeho se může 

bát? A na co může pohlížet jinak než s láskou? Vždyť ten, kdo 

unikl všem obavám z budoucí bolesti, našel cestu k přítomnému 

pokoji a jistotě péče, kterou svět nikdy nemůže ohrozit. Je si jistý, 

že jeho vnímání může být chybné, ale nikdy mu nebude chybět 

náprava. Může se znovu svobodně rozhodnout, když byl oklamán; 

změnit názor, když se dopustil omylu. 

Svěřte tedy svou budoucnost do Božích rukou. Tímto 

způsobem totiž přivoláváte vzpomínku na Něj, aby se znovu vrátil, 

a nahrazujete všechny své myšlenky na hřích a zlo pravdou 

lásky.Myslíte si, že by tím svět nemohl získat a že by každý živý 

tvor neodpověděl uzdraveným vnímáním? Kdo se svěřuje Bohu, 

svěřil do rukou i svět, k němuž se sám odvolává pro útěchu a 

bezpečí. Odkládá nemocné iluze světa spolu s těmi svými a oběma 

nabízí pokoj. 

Nyní jsme vskutku zachráněni. V Božích rukou totiž 

spočíváme bez obav a s jistotou, že nás čeká jen dobro. Pokud 

zapomeneme, budeme jemně uklidněni. Přijmeme-li nelítostnou 

myšlenku, bude brzy nahrazena odrazem lásky. A pokud budeme v 

pokušení zaútočit, budeme se obracet na Toho, který střeží náš 

odpočinek, aby za nás učinil volbu, která pokušení nechá daleko za 

sebou. Svět už není naším nepřítelem, neboť jsme si vybrali, že 

budeme jeho přáteli. 
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"Láska je cesta, kterou kráčím ve vděčnosti." 

Vděčnost je lekce, kterou se těžko učí ti, kdo se dívají na svět 

špatně.Nejvíce, co mohou udělat, je vidět se jako lepší než ostatní. A 

snaží se být spokojení, protože se zdá, že jiný trpí víc než oni. Jak 

ubohé a skličující jsou takové myšlenky! Vždyť kdo má důvod k 

vděčnosti, zatímco jiní mají důvod menší, a kdo by mohl trpět méně, 

protože vidí, že jiný trpí více? vaše vděčnost náleží pouze Tomu, 

který dal zmizet všem příčinám smutku na celém světě. 

Je šílené děkovat za utrpení. Stejně tak je ale šílené selhávat 

ve vděčnosti tomu, kdo vám nabízí jisté prostředky, díky nimž je 

veškerá bolest uzdravena a utrpení nahrazeno smíchem a štěstím. 

Ani částečně příčetný člověk by nemohl odmítnout kroky, které 

mu určuje, a jít cestou, kterou před ně staví, aby unikl z vězení, o 

němž si myslel, že neobsahuje žádné dveře k vysvobození, které 

nyní vnímá. 

Tvůj bratr je tvůj "nepřítel", protože v něm vidíš soupeře o 

tvůj klid; loupežníka, který ti bere radost a zanechává ti jen černé 

zoufalství, tak hořké a neúprosné, že ti nezbývá žádná naděje. Teď 

je pomsta to jediné, co si můžete přát. Teď se můžeš jen pokusit 

přivést ho k zemi, aby ležel ve smrti s tebou, stejně zbytečný jako 

ty sám; v jeho chápavých prstech zůstalo stejně málo jako v tvých. 

Nebudeš Bohu vděčný za to, že tvůj bratr je otročtější než ty, 

ani se nebudeš rozumně hněvat, když se ti bude zdát svobodnější. 

Láska nesrovnává. A vděčnost může být upřímná jen tehdy, je-li 

spojena s láskou." Bohu, našemu Otci, vzdáváme díky za to, že v 

nás všechno nalezne svou svobodu. Nikdy se nestane, že jedni 

budou osvobozeni, zatímco druzí budou stále spoutáni, neboť kdo 

může smlouvat ve jménu lásky? Proto vzdávejte díky, ale upřímně. 

A ať vaše vděčnost udělá místo všem, kdo s vámi uniknou: 

nemocným, slabým, potřebným a vystrašeným, i těm, kdo truchlí nad 

zdánlivou ztrátou nebo cítí zdánlivou bolest, kdo trpí zimou nebo 

hladem nebo kdo jdou cestou nenávisti a cestou smrti. Ti všichni 

půjdou s vámi. Nesrovnávejme se s nimi, neboť tak je ve svém 

vědomí oddělujeme od Jednoty. 

sdílíme s nimi, stejně jako oni musí sdílet s námi. 
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Děkujeme svému Otci za jedinou věc: že nejsme odděleni od žádné 

živé bytosti, a proto jsme s ním jedno. A radujeme se z toho, že 

nikdy nelze učinit žádnou výjimku, která by zmenšila naši celistvost 

nebo narušila či změnila naši funkci doplnit Toho, který je sám 

dokončením. Děkujeme za každou živou věc, protože jinak bychom 

neděkovali za nic a nedokázali bychom rozpoznat Boží dary, které 

nám Bůh dává. 

Pak ať si naši bratři opřou své unavené hlavy o naše ramena a 

chvíli si odpočinou.Děkujeme za ně. Neboť pokud je můžeme 

nasměrovat k pokoji, který bychom rádi našli, cesta se nám 

konečně otevírá. Dávné dveře se znovu uvolňují; dávno zapomenuté 

slovo se znovu ozývá v naší paměti a nabývá na jasnosti, když jsme 

znovu ochotni naslouchat. 

Kráčejte tedy s vděčností cestou lásky. Neboť nenávist je 

zapomenuta, když odložíme srovnávání. Co ještě zbývá jako 

překážka na cestě k míru? Strach z Boha je nyní konečně 

odstraněn a my odpouštíme bez srovnávání. Nemůžeme se tedy 

rozhodnout, že některé věci přehlédneme, a jiné si přesto ponechat 

uzamčené jako hříchy. Až bude vaše odpuštění úplné, budete mít 

naprostou vděčnost, protože uvidíte, že vše si zasloužilo právo na 

lásku tím, že je milující, dokonce jako vaše Já. 

Dnes se učíme myslet na vděčnost místo hněvu, zloby a 

pomsty. Bylo nám dáno všechno. Pokud to odmítáme uznat, 

nemáme proto nárok na svou zahořklost a na vnímání sebe sama, 

které nás považuje za místo nemilosrdného pronásledování, kde 

jsme bez ustání obtěžováni a postrkováni, aniž bychom mysleli na 

sebe nebo na svou budoucnost. Vděčnost se stává jedinou 

myšlenkou, kterou nahrazujeme toto šílené vnímání. Bůh se o nás 

stará a nazývá nás Synem. Může být něco víc? 

Naše vděčnost nám otevře cestu k Němu a zkrátí nám dobu 

učení víc, než se vám kdy mohlo zdát. Vděčnost jde ruku v ruce s 

láskou, a kde je jedna, musí být i druhá. Vděčnost je totiž pouze 

aspektem lásky, která je zdrojem všeho stvoření. Bůh děkuje vám, 

svému Synu, za to, že jste tím, čím jste; Jeho vlastním dovršením a 

spolu s Ním zdrojem lásky. Vaše vděčnost vůči Němu je zajedno s 

Jeho vděčností vůči vám. Láska totiž nemůže jít jinou cestou než 

cestou vděčnosti, a tak jdeme my, kteří kráčíme cestou k Bohu. 
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le  s o v á n í 1 9 6 
 

"Mohu to být jen já sám, koho ukřižuji." 

Když to pevně pochopíš a budeš si to plně uvědomovat, nebudeš se 

pokoušet ublížit sám sobě, ani neučiníš své tělo otrokem 

pomsty.Nebudeš útočit sám na sebe a uvědomíš si, že útočit na 

druhého je jen útokem na sebe.Osvobodíš se od šíleného 

přesvědčení, že útokem na bratra zachráníš sám sebe.A pochopíš, že 

jeho bezpečí je tvé vlastní a v jeho uzdravení jsi uzdraven. 

Možná zpočátku nepochopíte, jak se v myšlence, kterou dnes 

praktikujeme, může skrývat milosrdenství, které je neomezené a má 

všechny věci pod svou jistou ochranou. Může se totiž zdát, že je to 

znamení, že trestu nelze nikdy uniknout, protože ego pod tím, co 

považuje za hrozbu, rychle cituje pravdu, aby zachránilo své lži. 

musí však nepochopit pravdu, kterou takto používá. Můžete se 

však naučit tyto pošetilé aplikace vidět a popřít význam, který se 

zdají mít. 

Takto také učíte svou mysl, že nejste ego. Neboť způsoby, 

jimiž by ego překrucovalo pravdu, vás již nebudou 

klamat.Nebudete věřit, že jste tělem, které má být ukřižováno. A v 

dnešní myšlence spatříte světlo vzkříšení a budete se dívat přes 

všechny myšlenky na ukřižování a smrt k myšlenkám na 

osvobození a život. 

Dnešní myšlenka je jedním z kroků, které nás vedou z otroctví 

do stavu dokonalé svobody. Udělejme dnes tento krok, abychom 

rychle prošli cestou, kterou nám ukazuje spása, a každý krok 

udělali v určeném pořadí, jak se mysl postupně vzdává svých 

břemen. Nepotřebujeme k tomu čas. Je to jen ochota. A co by se 

zdálo, že potřebuje tisíc let, může být díky Boží milosti snadno 

vykonáno v jediném okamžiku. 

Bezútěšná a beznadějná myšlenka, že můžeš útočit na druhé a 

uniknout sám sobě, tě přibila na kříž. Možná se zdálo, že je to spása, 

ale znamenalo to jen víru, že strach z Boha je skutečný. A co jiného to 

je než peklo? Kdo by mohl uvěřit, že jeho Otec je jeho smrtelný 

nepřítel, oddělený od něj a čekající na to, aby zničil jeho život a 

vymazal ho z vesmíru, aniž by na jeho srdci spočíval strach z 

pekla? 
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Taková je forma šílenství, které věříte, pokud přijmete 
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strašnou myšlenku, že můžete napadnout druhého a sami být 

svobodní. Dokud se tato forma nezmění, není naděje. Dokud 

neuvidíte, že přinejmenším toto musí být zcela nemožné, jak by 

mohl existovat únik? Strach z Boha je skutečný pro každého, kdo 

si myslí, že tato myšlenka je pravdivá. A nepostřehne její 

pošetilost, ba ani nevidí, že je tu proto, aby ji bylo možné 

zpochybnit. 

Abyste ji vůbec mohli zpochybnit, je třeba nejprve změnit její 

podobu alespoň natolik, aby se zmírnil strach z odplaty, a vrátit 

vám do jisté míry odpovědnost. Odtud můžete alespoň zvážit, zda 

chcete jít touto bolestivou cestou. Dokud nedojde k této změně, 

nemůžete vnímat, že jsou to pouze vaše myšlenky, které vám 

přinášejí strach, a vaše osvobození závisí na vás. 

Naše další kroky budou snadné, pokud je podniknete ještě 

dnes. Odtud budeme pokračovat poměrně rychle. Jakmile totiž 

pochopíte, že není možné, aby vám ublížily jiné než vaše vlastní 

myšlenky, strach z Boha musí zmizet. Nyní nevěříte, že strach je 

způsoben zvenčí. A Bůh, o němž jste si mysleli, že ho vyháníte, 

může být přijat zpět ve svaté mysli, kterou nikdy neopustil. 

Píseň spásy lze jistě slyšet v myšlence, kterou dnes 

praktikujeme. Pokud to můžeš být jen ty, koho ukřižuješ, neublížil 

jsi světu a nemusíš se bát jeho pomsty a pronásledování. Nemusíš 

se ani v hrůze skrývat před smrtícím strachem z Boží projekce, 

která se za ním skrývá. To, čeho se bojíte nejvíce, je vaše spása. Jsi 

silný a je to síla, kterou chceš. A jsi svobodný a raduješ se ze 

svobody. snažil ses být slabý i spoutaný, protože ses bál své síly a 

svobody. přesto v nich spočívá spása. 

V jednu chvíli se zdá, že hrůza zachvátí vaši mysl natolik, že 

se útěk zdá být zcela beznadějný. Když si jednou provždy 

uvědomíte, že jste to vy, koho se bojíte, mysl se vnímá jako 

rozpolcená. A to bylo skryto, dokud jste věřili, že útok lze 

nasměrovat ven, a vrátil se zvenčí dovnitř. Zdálo se, že je to 

nepřítel zvenčí, kterého se musíte bát. a tak se bůh mimo vás stal 

vaším smrtelným nepřítelem; zdrojem strachu. 

Nyní, na okamžik, je v tobě vnímán vrah, který touží po tvé 

smrti, který pro tebe chystá trest, dokud nenastane čas, kdy tě bude 

moci konečně zabít.Ale v tomto okamžiku je také čas, kdy přichází 

spása. Neboť strach z Boha zmizel.A vy můžete vzývat 
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aby vás zachránil od iluzí v Jeho lásce, nazývejte Ho Otcem a sebe 

Jeho Synem. Modlete se, aby ten okamžik nastal brzy, ještě dnes. 

Odstupte od strachu a pokročte k lásce. 

Neexistuje žádná Boží Myšlenka, která by nešla s vámi, aby 

vám pomohla dosáhnout tohoto okamžiku a rychle, jistě a navždy ho 

překročit. Když strach z Boha zmizí, neexistují žádné překážky, 

které by ještě zůstaly mezi vámi a svatým Božím pokojem. Jak 

laskavá a milosrdná je myšlenka, kterou praktikujeme! Přivítejte ji, 

jak se patří, neboť je vaším vysvobozením. Je to skutečně jen vy, 

koho se vaše mysl může pokusit ukřižovat. Přesto i vaše 

vykoupení přijde od vás. 
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"Může to být, ale můj vděk si zasloužím." 

Zde je druhý krok, kterým se snažíme osvobodit vaši mysl od víry 

ve vnější sílu, která stojí proti vaší vlastní.Pokoušíte se o laskavost a 

odpuštění. Přesto je opět obracíš v útok, pokud nenajdeš vnější 

vděčnost a štědré díky. tvé dary musí být přijímány se ctí, aby ti 

nebyly odňaty. a tak si myslíš, že Boží dary jsou v lepším případě 

půjčky, v horším podvody, které by tě ošidily o obranu, aby ti 

zajistily, že až udeří, nezklame a nezabije. 

Jak snadno si Boha a vinu pletou ti, kdo nevědí, co mohou 

způsobit jejich myšlenky. Zapři svou sílu a slabost se ti musí stát 

spásou. Považuj se za spoutaného a mříže se stanou tvým 

domovem. Neopustíš ani vězeňský dům, ani se nepřihlásíš o svou 

sílu, dokud nebudeš vinu a spásu vnímat jako jedno; a svobodu a 

spásu budeš vnímat jako spojené, se silou vedle nich, kterou je 

třeba hledat a přihlásit se o ni, najít ji a plně poznat. 

Svět ti musí poděkovat, když mu nabízíš osvobození od svých 

iluzí.Ale tvůj dík patří i tobě, protože jeho osvobození může odrážet 

jen to tvé. Vaše vděčnost je vše, co vaše dary vyžadují, aby byly 

trvalou obětí vděčného srdce navždy osvobozeného od pekla. To bys 

chtěl zrušit tím, že bys vzal své dary zpět, protože nebyly 

respektovány? Jste to vy, kdo je ctí a kdo jim vzdává patřičné díky, 

neboť jste to vy, kdo dary přijal. 

Nezáleží na tom, zda někdo jiný považuje vaše dary za 

nehodné. V jeho mysli je část, která se připojuje k té vaší a děkuje 

vám. Nezáleží na tom, zda se vaše dary zdají ztracené a neúčinné. 

jsou přijímány tam, kde jsou dávány. Ve vaší vděčnosti jsou 

všeobecně přijímány a vděčně uznávány samotným Božím 

Srdcem. A vzal bys je zpět, když je vděčně přijal? 

Bůh žehná každému daru, který mu dáš, a každý dar je mu 

dán, protože ho můžeš dát jen sobě, a co patří Bohu, musí být jeho 

vlastní.Přesto si nikdy neuvědomíš, že jeho dary jsou jisté, věčné, 

neměnné, neomezené, věčně rozdávající, rozšiřující lásku a 

přidávající k tvé nekonečné radosti, zatímco ty odpouštíš, ale znovu 

útočíš. Odeberte dary, které dáváte, a budete si myslet, že to, co je 
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vám byla odebrána. Naučte se však nechat si odpuštěním vzít 

hříchy, o nichž si myslíte, že je vidíte mimo sebe, a nikdy si 

nemůžete myslet, že Boží dary jsou propůjčeny jen na krátkou 

chvíli, než vám je Bůh ve smrti opět sebere. Smrt pro tebe pak totiž 

nebude mít žádný význam. 

A s koncem této víry je navždy konec strachu.Děkuj za to 

svému Já, neboť je vděčné pouze Bohu a děkuje za tebe sobě. Ke 

každému, kdo žije, Kristus ještě přijde, neboť každý musí žít a 

dýchat v Něm. Jeho bytí v Jeho Otci je bezpečné, protože Jejich 

vůle je jedna. Jejich vděčnost všem, které stvořili, nemá konce, 

neboť vděčnost zůstává součástí lásky. 

Díky tobě, svatý Boží Synu, neboť tak, jak jsi byl stvořen, 

obsahuješ ve svém Já všechny věci. A jsi stále takový, jakého tě 

Bůh stvořil. Ani ty nemůžeš ztlumit světlo své dokonalosti. Ve 

tvém srdci je uloženo Srdce Boží. Jsi mu drahý, protože jsi On 

sám. Veškerá vděčnost vám patří díky tomu, čím jste. 

Děkujte za to, co přijímáte. Buďte svobodní od vděčnosti vůči 

každému, kdo naplňuje vaše Já. A z tohoto Já nezůstane nikdo 

mimo. Děkujte za všechny nesčetné kanály, které toto Já rozšiřují. 

Vše, co děláte, je dáno Jemu. Vše, co si myslíte, může být jen Jeho 

myšlenkami, sdílejte s Ním svaté Boží myšlenky. Zasloužte si nyní 

vděčnost, kterou jste si odepřeli, když jste zapomněli na funkci, 

kterou vám Bůh dal. Nikdy si však nemyslete, že On vám někdy 

přestal vzdávat díky. 
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le  s o n1 9 8 

"Jen mé odsouzení mě zraňuje." 

Zranění je nemožné. A přesto iluze vytváří iluzi. Pokud můžete 

odsoudit, můžete být zraněni. Uvěřili jste totiž, že můžete ublížit, a 

právo, které jste si stanovili, může být nyní použito proti vám, 

dokud ho neodložíte jako bezcenné, nechtěné a neskutečné. Pak 

iluze přestane působit a vše, co se zdálo, že má, bude zrušeno. pak 

jste svobodní, neboť svoboda je vaším darem a vy nyní můžete 

přijmout dar, který jste dali. 

Odsuzuj a staneš se vězněm. Odpusť a jsi osvobozen. Takový 

je zákon, který vládne vnímání. Není to zákon, který by chápalo 

poznání, neboť svoboda je součástí poznání. Odsuzovat je tedy v 

pravdě nemožné. to, co se zdá být jeho vlivem a jeho účinky, 

vůbec nenastalo. přesto s nimi musíme chvíli zacházet, jako by tomu 

tak bylo. Iluze vytváří iluzi. Až na jednu výjimku. Odpuštění je iluze, 

která je odpovědí na ostatní. 

Odpuštění smete všechny ostatní sny, a přestože je samo o sobě 

snem, neprodukuje žádné další.Všechny iluze kromě této se musí 

tisíckrát znásobit. Ale tady iluze končí. Odpuštění je konec snů, 

protože je to sen o probuzení. Samo o sobě není pravdou. Přesto 

ukazuje, kde pravda musí být, a udává směr s jistotou samotného 

Boha. Je to sen, v němž se Boží Syn probouzí ke svému Já a ke 

svému Otci s vědomím, že jsou jedno. 

Odpuštění je jedinou cestou, která vede z neštěstí, přes 

všechno utrpení a nakonec pryč od smrti. Jak by mohla existovat 

jiná cesta, když tato je plánem samotného Boha? A proč bys jí měl 

odporovat, hádat se s ní, hledat tisíce způsobů, v čem musí být 

špatná; tisíce jiných možností? 

Není moudřejší být rád, že držíš v ruce odpověď na své 

problémy? Není rozumnější poděkovat tomu, kdo dává spásu, a 

přijmout jeho dar s vděčností? A není laskavější naslouchat Jeho 

hlasu a učit se jednoduchým lekcím, které by vám rád dal, než se 

snažit Jeho slova odmítat a nahrazovat je svými vlastními? 
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Jeho slova budou fungovat. Jeho slova zachrání. Jeho slova obsahují 

veškerou naději, veškeré požehnání a veškerou radost, kterou lze 

kdy na této zemi nalézt. Jeho Slova se zrodila v Bohu a přicházejí 

k vám s nebeskou láskou na sobě. ti, kdo slyší Jeho Slova, slyšeli 

píseň nebes, neboť to jsou slova, která nakonec všechna splynou v 

jedno. A jakmile toto jedno zanikne, přijde na jeho místo Slovo Boží, 

neboť tehdy bude vzpomínáno a milováno. 

Tento svět má mnoho zdánlivě oddělených strašidel, kde 

milosrdenství nemá žádný význam a útok se jeví jako oprávněný. 

A přece jsou všechna jedno; místo, kde se obětuje smrt Božímu 

Synu a jeho Otci. možná si myslíte, že ji přijali, ale když se znovu 

podíváte na místo, kde jste spatřili jejich krev, uvidíte místo toho 

zázrak. 

Jak bláhové je věřit, že by mohli zemřít! Jak bláhové je věřit, 

že můžete zaútočit! Jak bláznivé si myslet, že byste mohli být 

odsouzeni a že svatý Boží Syn může zemřít! Klid tvého Já zůstává 

nehnutý, nedotčený takovými myšlenkami, a neuvědomuje si 

žádné odsouzení, které by potřebovalo odpuštění. Sny jakéhokoli 

druhu jsou podivné a cizí pravdě. a přece co jiného než Pravda by 

mohlo mít Myšlenku, která staví most k pravdě, jež přivádí iluze 

na druhou stranu? 

Dnes se cvičíme v tom, jak nechat svobodu, aby se u vás 

zabydlela. Pravda vám daruje tato slova, abyste našli klíč ke světlu 

a nechali skončit temnotu: 

"Jen mé odsouzení mě zraňuje. Jen 

mé vlastní odpuštění mě osvobozuje." 

Nezapomínejte dnes, že nemůže existovat žádná forma 

utrpení, která by neskrývala nelítostnou myšlenku. Stejně tak 

nemůže existovat forma bolesti, kterou by odpuštění nedokázalo 

vyléčit. 

Přijměte jedinou iluzi, která hlásá, že v Božím Synu není 

žádné odsouzení, a nebe se vám okamžitě vybaví; svět je 

zapomenut, všechny jeho podivné názory jsou zapomenuty spolu s 

ním, když se v tomto jediném snu konečně objeví odhalená 

Kristova tvář. To je dar, který pro vás Duch svatý uchovává od 

Boha, vašeho Otce. Ať se dnešní den slaví jak na zemi, tak i ve 

vašem svatém domově. Buďte k oběma laskaví, když jim 
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odpouštíte provinění, za něž jste je považovali, a vidíte, jak na vás 

z Kristovy Tváře září vaše nevinnost. 
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Nyní je po celém světě ticho. Tam, kde byl předtím zběsilý příval 

myšlenek, které nedávaly smysl, je nyní ticho. Nyní je na tváři 

země klidné světlo, které utichlo v bezesném spánku. A nyní na ní 

zůstává jen Boží slovo. Jen To lze vnímat o okamžik déle. pak jsou 

symboly hotovy a vše, co sis kdy myslel, že jsi vytvořil, zcela 

zmizelo z mysli, o níž Bůh navždy ví, že je jeho jediným Synem. 

Není v něm žádné odsouzení. Je dokonalý ve své svatosti. 

Nepotřebuje žádné myšlenky na milosrdenství. Kdo by mu mohl 

dávat dary, když je všechno jeho? A kdo by mohl snít o tom, že 

nabídne odpuštění samotnému Synu bez hříchu, který je tak 

podobný Tomu, jehož je Synem, že spatřit Syna znamená 

nevnímat více a poznat pouze Otce? V tomto vidění Syna, tak 

krátkém, že mezi tímto jediným pohledem a samotným bezčasím 

nestojí ani okamžik, spatříš vidění sebe sama a pak navždy zmizíš v 

Bohu. 

Dnes jsme ještě blíže konci všeho, co by ještě mohlo stát mezi 

touto vizí a naším zrakem. Jsme rádi, že jsme došli až sem, a 

uvědomujeme si, že Ten, který nás sem přivedl, nás nyní neopustí. 

Neboť On nám chce dát dar, který nám Bůh skrze Něho dnes dal. 

Nyní nadešel čas vašeho vysvobození, ten čas nadešel, ten čas 

nadešel právě dnes. 
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le  s o v á n í 1 9 9 
 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný." 

Svoboda musí být nemožná, dokud vnímáš tělo jako sebe 

sama.Tělo je omezení.Kdo by hledal svobodu v těle, hledá ji tam, 

kde ji nemůže najít. Mysl se může stát svobodnou, když se 

přestane vnímat jako v těle, pevně k němu připoutaná a chráněná 

jeho přítomností. Kdyby to byla pravda, byla by mysl vskutku 

zranitelná! 

Mysl, která slouží Duchu svatému, je neomezená navždy, ve 

všech směrech, mimo zákony času a prostoru, neomezená žádnými 

předsudky a má sílu a moc udělat vše, co se po ní žádá. Do takové 

mysli nemohou vstoupit útočné myšlenky, protože byla odevzdána 

Zdroji lásky. A do mysli, která se připoutala k Lásce, nemůže nikdy 

vstoupit strach. Spočívá v Bohu, a kdo se může bát, kdo žije v 

Nevinnosti a pouze miluje? 

Pro váš pokrok v tomto kurzu je nezbytné, abyste dnešní 

myšlenku přijali a velmi si ji vážili. Nebojte se, že pro ego je to 

naprosto šílené.Ego si tělo váží, protože v něm přebývá a žije ve 

spojení s domovem, který si vytvořilo. Je součástí iluze, která ho 

chrání před tím, aby samo bylo shledáno iluzorním. 

Zde se skrývá a zde je vidět, čím je. Prohlásíš-li svou nevinu, 

jsi volný. Tělo zmizí, protože ho nepotřebujete, kromě potřeby, 

kterou vidí Duch svatý. Proto se tělo objeví jako užitečná forma 

pro to, co musí dělat mysl. Stane se tak prostředkem, který pomáhá 

odpuštění rozšířit na všezahrnující cíl, jehož musí podle Božího 

plánu dosáhnout. 

Važte si dnešní myšlenky a praktikujte ji dnes a denně. 

Neexistuje myšlenka, která by tím nezískala sílu pomáhat světu, a 

žádná, která by nezískala další dary i pro vás.Touto myšlenkou 

voláme po svobodě po celém světě. A vy byste byli osvobozeni od 

přijímání darů, které dáváte? 

Duch svatý je domovem myslí, které hledají svobodu. V Něm 

nacházejí to, co hledají. Cíl těla je nyní jednoznačný. A stává se 

dokonalým ve schopnosti sloužit a 
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nedělitelný cíl. V bezkonfliktní a jednoznačné reakci na mysl, 

jejímž cílem je pouze myšlenka svobody, tělo slouží a slouží svému 

účelu dobře. Bez moci zotročovat je důstojným služebníkem 

svobody, o niž usiluje mysl v Duchu svatém. Buďte dnes svobodní 

a noste svobodu jako svůj dar těm, kteří stále věří, že jsou zotročeni 

v těle. Buďte svobodní, aby Duch svatý mohl využít vašeho úniku z 

otroctví k osvobození mnoha lidí, kteří se vnímají jako spoutaní, 

bezmocní a vystrašení. Ať jejich strach skrze tebe nahradí láska. 

Přijměte nyní spasení a odevzdejte svou mysl Tomu, který vás 

vyzývá, abyste mu tento dar učinili. On by vám totiž chtěl dát 

dokonalou svobodu, dokonalou radost a naději, která nachází své 

plné naplnění v Bohu. 

Jsi Boží Syn. V nesmrtelnosti žiješ navěky. Nechceš se k 

tomu vrátit? Pak dobře cvičte myšlenku, kterou vám Duch svatý 

dává pro dnešní den. vaši bratři v ní stojí osvobozeni spolu s vámi, 

svět je požehnán spolu s vámi, Boží Syn už nebude plakat a nebe 

vzdává díky za nárůst radosti, kterou vaše cvičení přináší i jemu. A 

Bůh sám rozšiřuje svou lásku a štěstí pokaždé, když říkáte: 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Slyším hlas, který mi dal Bůh, a jen ten 

má mysl poslouchá." 
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le  s s o  n 20  0 
 

"Není pokoje kromě pokoje Božího." 

Dál už vás nehledejte. Nenajdete jiný pokoj než Boží. Přijměte tuto 

skutečnost a ušetřete si muka dalších trpkých zklamání, 

bezútěšného zoufalství a pocitu ledové beznaděje a pochybností. 

Dál už tě nehledej. Nic jiného než Boží pokoj nenajdete, pokud 

nebudete hledat utrpení a bolest. 

To je konečný bod, k němuž musí každý konečně dospět, 

odložit veškerou naději, že najde štěstí tam, kde žádné není, že 

bude zachráněn tím, co může jen ublížit, že z chaosu udělá mír, z 

bolesti radost a z pekla nebe.Už se nepokoušejte vyhrát prohrou, 

ani zemřít, abyste žili.Nemůžete si jen koledovat o porážku. 

Stejně snadno však můžete žádat o lásku, štěstí a věčný život 

v míru, který nemá konce. Požádejte o to a můžete jedině vyhrát. 

Žádat o to, co už máš, se ti musí podařit. Žádat, aby to, co je 

falešné, bylo pravdivé, může jen selhat. Odpusť si marné představy 

a nehledej již to, co nemůžeš najít. Neboť co může být hloupějšího 

než hledat a hledat a znovu hledat peklo, když stačí jen pohlédnout 

otevřenýma očima a zjistíš, že před tebou leží nebe, dveře, které se 

snadno otevírají, aby tě přivítaly? 

Vrať se domů. Nenašli jste své štěstí na cizích místech a v 

cizích formách, které pro vás nemají žádný význam, i když jste se 

snažili, aby měly smysl.Tento svět není místem, kam patříte. Jste 

zde cizincem. Je vám však dáno najít prostředky, díky nimž se svět 

už nebude zdát vězením pro vás ani pro nikoho jiného. 

Je vám dána svoboda tam, kde jste viděli jen řetězy a železné 

dveře. Neboť musíš změnit názor na smysl světa, chceš-li najít 

únik.Budeš spoután, dokud celý svět neuvidíš jako požehnaný a 

dokud každý nebude osvobozen od svých chyb a ctěn takový, jaký 

je.Ty jsi ho nestvořil; už ne ty sám. A jakmile osvobodíš jednoho, 

druhý je přijat takový, jaký je. 

Co dělá odpuštění? Ve skutečnosti nemá žádnou funkci a nic 

nedělá, protože v nebi není známo. Je pouze v pekle, kde je ho 

zapotřebí a kde musí plnit mocnou funkci. Není snad útěk 

milovaného Božího Syna ze zlých snů, které si představuje, ale věří, 

že jsou pravdivé, důstojným účelem? Kdo by mohl doufat ve víc, 
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když se zdá, že existuje 
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volba mezi úspěchem a neúspěchem, láskou a strachem? 

Není jiného pokoje než Božího, protože má jediného Syna, 

který nemůže vytvořit svět v rozporu s Boží vůlí a se svou vlastní, 

která je stejná jako Boží. V co by mohl doufat, že v takovém světě 

najde? Nemůže mít realitu, protože nikdy nebyl stvořen. Chtěl by 

snad právě zde hledat mír? Nebo musí vidět, že svět, jak se na něj 

dívá, může jen klamat? Může se však naučit dívat se na něj jinak a 

najít Boží pokoj. 

Mír je most, po kterém každý přejde, aby opustil tento svět. 

Začíná však uvnitř světa vnímaného jako jiný a vede od tohoto 

nového vnímání k nebeské bráně a cestě za ni. Mír je odpovědí na 

protichůdné cíle, na nesmyslné cesty, zběsilé a marné snahy a 

nesmyslné úsilí. Nyní je cesta snadná, mírně se svažující k mostu, 

kde se v Božím míru skrývá svoboda. 

Neztrácejme dnes opět směr. Jdeme do nebe a cesta je přímá. 

Pouze pokud se pokusíme bloudit, může dojít ke zdržení a 

zbytečné ztrátě času na trnitých cestách. Jen Bůh je jistý a povede 

naše kroky. Svého Syna v nouzi neopustí a nenechá ho navždy 

zabloudit z jeho domova. otec volá, syn vyslyší. A to je vše, co se 

zdá být světem mimo Boha, kde těla mají realitu. 

Nyní je ticho. Dál už nehledej.Došel jsi tam, kde je cesta pokrytá 

listím falešných tužeb, spadlým ze stromů beznaděje, které jsi 

hledal předtím. Teď jsou pod nohama. A ty se díváš vzhůru a dál k 

nebi, očima těla, které však nyní slouží o okamžik déle. Mír už konečně 

poznáváš a cítíš, jak jeho měkká náruč obklopuje tvé srdce a mysl 

útěchou a láskou. Dnes nehledáme žádné modly. Mír v nich nelze 

nalézt. Boží pokoj je náš a jen ten přijmeme a budeme chtít. Pokoj 

ať je nám dnes dopřán. Našli jsme totiž jednoduchou, šťastnou 

cestu, jak opustit svět nejednoznačnosti a nahradit své proměnlivé 

cíle a osamělé sny jediným cílem a společností. Neboť mír je 

sjednocení, je-li od Boha. nehledáme nic dalšího. jsme blízko 

domova a stále čerpáme. 

blíže pokaždé, když řekneme: 

"Není jiného pokoje než Božího, a já jsem rád 

a vděčný, že je tomu tak." 
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Pro tento přehled si každý den vezmeme pouze jednu myšlenku a 

budeme ji praktikovat tak často, jak to bude možné. Kromě času, 

který jí věnujete ráno a večer, což by nemělo být méně než patnáct 

minut, a hodinových vzpomínek, které si během dne uděláte, 

používejte tuto myšlenku tak často, jak jen to bude možné, mezi 

nimi. Každá z těchto myšlenek by sama o sobě stačila ke spáse, 

kdyby se jí člověk naučil opravdově. Každá z nich by stačila k 

tomu, aby tebe i svět osvobodila od všech forem otroctví a pozvala 

paměť Boha, aby znovu přišla. 

S tímto vědomím začneme naše cvičení, při kterém si pečlivě 

projdeme myšlenky, kterými nás Duch svatý obdařil v posledních 

dvaceti lekcích. Každá z nich obsahuje celý učební plán, pokud je 

pochopíme, budeme praktikovat, přijmeme a aplikujeme na 

všechny zdánlivé události během dne. Stačí jedna. Ale u té jedné 

se nesmí dělat žádné výjimky. A tak je musíme používat všechny a 

nechat je splynout v jeden celek, protože každá z nich přispívá k 

celku, který se učíme. 

Stejně jako v minulé lekci se i tato cvičení soustředí na ústřední 

téma, kterým každou lekci začínáme a končíme. Je to toto: 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

Den začíná a končí tímto. A opakujeme si to pokaždé, když udeří 

hodina, nebo si vzpomeneme, že mezi tím máme funkci, která 

přesahuje svět, který vidíme. Kromě toho a opakování zvláštní 

myšlenky, kterou pro daný den praktikujeme, se nenabádá k žádné 

formě cvičení, kromě hlubokého zřeknutí se všeho, co mysl 

zahlcuje a činí ji hluchou k rozumu, zdravému rozumu a prosté 

pravdě. 

V tomto přehledu se pokusíme překonat všechna slova a 

speciální formy cvičení. Tentokrát se totiž pokusíme dosáhnout 

zrychleného tempa na kratší cestě k Božímu klidu a míru. Pouze 

zavřeme oči a pak zapomeneme na vše, o čem jsme si mysleli, že 

víme a chápeme. Tak je nám totiž dána svoboda od všeho, co jsme 

neznali a nepochopili. 
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V tomto směru existuje pouze jedna výjimka. Žádná planá 

myšlenka nesmí zůstat nezpochybněna. Pokud si jí všimnete, 

popřete její sílu a 
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ujistěte svou mysl, že to není to, co by chtěla.Pak jemně nechte 

myšlenku, kterou jste popřeli, abyste ji jistě a rychle vyměnili za 

myšlenku, kterou pro tento den praktikujete. 

Když jsi v pokušení, pospěš si vyhlásit, že jsi osvobozen od 

pokušení, jak říkáš: 

"Tuhle myšlenku nechci. Místo toho si vybírám..." 

A pak si tuto myšlenku zopakujte na celý den a nechte ji nahradit 

to, co jste si mysleli. Kromě těchto speciálních aplikací myšlenky 

každého dne přidáme jen několik formálních vyjádření nebo 

konkrétních myšlenek, které vám pomohou při cvičení. Místo toho 

věnujeme tyto chvíle ztišení Učiteli, který nás v tichu poučuje, 

mluví o míru a dává našim myšlenkám jakýkoli význam. 

Pro něj vám nabízím tuto recenzi. Svěřuji vás do jeho péče a 

nechávám ho, aby vás učil, co máte dělat, říkat a myslet pokaždé, 

když se na něj obrátíte. On nezklame a bude vám k dispozici 

pokaždé, když k Němu budete volat o pomoc. Nabídněme Mu 

celou recenzi, kterou nyní začínáme, a nezapomínejme také na to, 

Komu byla dána, když budeme den za dnem cvičit a postupovat k 

cíli, který nám stanovil; dovolíme Mu, aby nás učil, jak jít, a budeme 

Mu zcela důvěřovat, že každé období cvičení se může co nejlépe 

stát láskyplným darem svobody světu. 
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le  s s o  n 2 0  1 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[181] "Věřím svým bratrům, kteří jsou se mnou zajedno." 

Nikdo jiný než můj bratr. Jsem 

požehnán jednotou s vesmírem a Bohem, 

svým Otcem, jediným Stvořitelem 

celku, který je mým Já, navěky Jedním 

se mnou. 

 

 

 

 

 
 

le  s o n2 0 2 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[182] "Ještě chvíli vydržím a půjdu domů." 

Proč bych se měl rozhodnout zůstat ještě 

chvíli tam, kam nepatřím, když mi sám Bůh 

dal svůj hlas, aby mě zavolal domů? 
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le  s s o  n 20  3 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[183] "Vzývám Boží jméno i své vlastní." 

Boží jméno je mým vysvobozením 

od každé myšlenky na zlo a hřích, 

protože je jak moje, tak jeho. 

 

 

 

 

 
 

le  s s o  n 20  4 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[184] "Boží jméno je mým dědictvím." 

Boží jméno mi připomíná, že jsem Jeho 

Syn, nejsem otrokem času, nejsem svázán 

zákony, které vládnou světu nemocných 

iluzí, jsem svobodný v Bohu, 

navždy a navždy s ním jedno. 
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le  s s o  n 2 0  5 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[185] "Chci Boží pokoj." 

Boží pokoj je vše, co chci. Boží pokoj je 

mým jediným cílem, cílem celého mého 

života zde, cílem, který hledám, 

můj smysl, moje funkce a můj život, 

zatímco zůstávám tam, kde nejsem 

doma. 

 

 

 

 

 
 

le  s o n2 0 6 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[186] "Spása světa závisí na mně." 

Jsou mi svěřeny Boží dary, protože 

jsem jeho Syn. A já bych chtěl dát Jeho 

dary tam, kde je zamýšlel. 
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le  s s o  n 20  7 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[187] "Žehnám světu, protože žehnám sobě." 

Boží požehnání na mě září z mého srdce, 

kde přebývá. Stačí, když se k Němu 

obrátím, a každý smutek se rozplyne. 

když přijímám Jeho bezmeznou lásku ke mně. 

 

 

 

 

 
 

le  s o n2 0 8 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[188] "Nyní ve mně září Boží pokoj." 

Já se ztiším a země se ztiší se 

mnou.A v tomto tichu nalezneme Boží 

pokoj. Je uvnitř 

mé srdce, které svědčí o samotném Bohu. 



ČÁST I 

411 

 

 

le  s o n2 0 9 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[189] "Nyní v sobě cítím Boží lásku." 

Stvořila mě Boží láska. Boží láska je 

vším, čím jsem. 

Boží láska mě prohlásila za svého Syna. Boží 

láska ve mně mě osvobozuje. 

 

 

 

 

 
 

le  s s na 21  0 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[190] "Místo bolesti volím radost z Boha." 

Bolest je můj vlastní nápad. Není to 

myšlenka na Boha, ale myšlenka, kterou 

jsem myslel mimo Něj a Jeho vůli. Jeho 

vůle je radost a pouze radost z Jeho 

milovaného Syna. 

A že jsem si vybral místo toho, co jsem vytvořil. 
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le  s s na 21  1 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[191] "Já jsem sám svatý Boží Syn." 

V tichosti a v opravdové 

pokoře hledám Boží slávu, abych 

ji spatřil v... 

Syna, kterého stvořil jako mé Já. 

 

 

 

 

 
 

le  s s na 21  2 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[192] "Mám funkci, kterou by Bůh chtěl, abych plnil." 

Hledám funkci, která by mě osvobodila od 

všech marných iluzí světa. 

Svobodu mi může nabídnout pouze 

funkce, kterou mi dal Bůh. Jen tu 

hledám a jen tu přijímám za svou. 
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l e  s s na 21  3 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[193] "Všechny věci jsou lekce, které mi Bůh chce dát." 

Lekce je zázrak, který mi Bůh nabízí 

místo myšlenek, které jsem si vytvořil. 

co mě zraňuje.To, co se od Něho naučím, se 

stane cestou, jak se osvobodit.A tak si 

vybírám. 

abych se naučil Jeho lekcím a zapomněl na své vlastní. 

 

 

 

 

 
 

l e  s s na 21  4 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[194] "Budoucnost svěřuji do rukou Božích." 

Minulost je pryč, budoucnost ještě není. 

Nyní jsem osvobozen od obojího. Neboť co Bůh 

dává, může být jen k dobrému. A já přijímám 

ale to, co mi dává jako to, co mi patří. 
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le  s s na 21  5 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[195] "Láska je cesta, kterou kráčím ve vděčnosti." 

Duch svatý je mým jediným průvodcem. 

Kráčí se mnou v lásce a já mu děkuji, že mi 

ukazuje cestu, kterou mám jít. 

 

 

 

 

 
 

le  s s na 2 1  6 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[196] "Mohu to být jen já sám, koho ukřižuji." 

Vše, co dělám, dělám sám sobě. 

Když zaútočím, trpím. Ale když 

odpustím, bude mi dáno spasení. 
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l e  s s na 21  7 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[197] "Může to být, ale můj vděk si zasloužím." 

Kdo jiný by měl děkovat za mou spásu než 

já sám? A jak jinak než skrze spásu mohu 

najít Já, kterému patří mé díky? 

 

 

 

 

 
 

l e  s s na 21  8 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[198] "Jen mé odsouzení mě zraňuje." 

Mé odsouzení mi zatemňuje zrak a já 

svýma nevidoucíma očima nemohu spatřit 

vizi své slávy.Přesto dnes. 

Mohu se dívat na tuto slávu a radovat se. 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

416 

 

 

le  s s na 21  9 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[199] "Nejsem tělo. Jsem svobodný." 

Jsem Boží Syn. Uklidni se, má mysl, a 

chvíli o tom přemýšlej.A pak se vrať. 

na zem bez zmatku, co můj Otec 

miluje navždy jako svého Syna. 

 

 

 

 

 
 

le  s o n2 2 0 

"Nejsem tělo. Jsem svobodný. 

Jsem totiž stále takový, jakého mě Bůh stvořil." 

[200] "Není pokoje kromě pokoje Božího." 

Nedovolte mi sejít z cesty pokoje, neboť 

jsem zabloudil na jiných cestách, než je 

tato. 

Ale nechte mě následovat Toho, který mě 

vede domů, a pokoj je jistý jako Boží 

láska. 
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ČÁST 2 

 
ÚVOD 

Slova teď budou znamenat jen málo. Používáme je, ale jako 

vodítka, na kterých nyní nejsme závislí. Nyní hledáme pouze 

přímou zkušenost pravdy. Lekce, které nám zbývají, jsou pouze 

úvodem do doby, v níž opouštíme svět bolesti a jdeme vstoupit do 

míru. Nyní začínáme dosahovat cíle, který nám tento kurz vytyčil, 

a nacházíme cíl, k němuž bylo naše cvičení zaměřeno. 

Nyní se pokusíme, aby toto cvičení bylo pouhým začátkem. V 

tichém očekávání totiž čekáme na našeho Boha a Otce. On slíbil, 

že poslední krok učiní sám. A my jsme si jisti, že své sliby plní." 

Ušli jsme již kus cesty a nyní na Něj čekáme. Budeme s Ním i 

nadále trávit čas každé ráno a večer, tak dlouho, jak nám to bude 

dělat radost. nebudeme nyní považovat čas za otázku trvání. 

využijeme ho tolik, kolik budeme potřebovat k výsledku, po kterém 

toužíme. Nebudeme zapomínat ani na své hodinové vzpomínání, 

mezi voláním k Bohu, když ho budeme potřebovat, protože 

budeme v pokušení zapomenout na svůj cíl. 

Budeme pokračovat v hlavní myšlence pro všechny 

následující dny. Touto myšlenkou uvedeme čas odpočinku a 

uklidníme svou mysl v nouzi. nespokojíme se však s prostým 

cvičením ve zbývajících svatých okamžicích, které uzavírají rok, 

který jsme darovali Bohu. řekneme několik prostých slov na 

uvítanou a budeme očekávat, že se nám Otec zjeví, jak slíbil. 

vzývali jsme ho a on slíbil, že jeho Syn nezůstane bez odpovědi, 

když zavolá jeho jméno. 

Nyní k Němu přicházíme jen s Jeho slovem na mysli a v srdci. 

A čekat, až k nám učiní krok, o němž nám svým hlasem řekl, že ho 

nezklame, když ho pozveme. Neopustil svého Syna v celém jeho 

šílenství a nezradil svou důvěru v něj. Nezasloužil si snad svou 

věrností pozvání, které se snaží učinit nás šťastnými? Nabídneme 

ji a bude přijata. Tak budou nyní tráveny naše chvíle s Ním. říkáme 

slova pozvání. 
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Jeho hlas nám to naznačuje, a pak čekáme, až k nám přijde. 

Nyní nastal čas naplnění proroctví. Nyní jsou všechna dávná 

zaslíbení dodržena a plně naplněna. Od jejich naplnění už čas 

neodděluje žádný krok. Nyní totiž nemůžeme selhat. Seďte tiše a 

čekejte na svého Otce. On si přál přijít k tobě, když jsi uznal, že je 

to tvá vůle, aby tak učinil. A nikdy bys nemohl dojít tak daleko, 

kdybys neviděl, byť jen matně, že je to tvá vůle. 

Jsem ti tak blízko, že nemůžeme selhat. Otče, odevzdáváme 

Ti tyto svaté chvíle jako vděčnost Tomu, který nás naučil, jak 

opustit svět smutku, výměnou za jeho náhradu, kterou jsi nám dal 

Ty. nyní se neohlížíme zpět. Díváme se dopředu a upíráme svůj 

zrak k cíli cesty. Přijmi od nás tyto drobné dary díků, když skrze 

Kristův zrak spatřujeme svět, který přesahuje ten, který jsme 

stvořili, a bereme tento svět jako plnohodnotnou náhradu toho 

našeho. 

A nyní čekáme v tichosti, beze strachu a s jistotou, že 

přijdeš.Snažili jsme se najít cestu podle průvodce, kterého jsi nám 

poslal.Neznali jsme cestu, ale Ty jsi na nás nezapomněl. A víme, 

že Ty na nás nezapomeneš ani nyní. Prosíme jen o to, aby byly 

dodrženy Tvé dávné sliby, které je Tvá vůle dodržet. Chceme o to 

prosit s Tebou. otec a syn, jejichž svatá Vůle stvořila vše, co je, 

nemohou v ničem selhat. V této jistotě podnikáme těchto několik 

posledních kroků k Tobě a s důvěrou se opíráme o Tvou Lásku, 

která nezklame Syna, jenž k Tobě volá. 

A tak začínáme závěrečnou část tohoto svatého roku, který 

jsme společně strávili hledáním pravdy a Boha, který je jejím 

jediným Stvořitelem.Našli jsme cestu, kterou pro nás vybral, a 

rozhodli jsme se jít po ní tak, jak si On přeje. Jeho ruka nás 

podržela. Jeho myšlenky osvítily temnotu naší mysli. Jeho Láska k 

nám od počátku věků nepřetržitě volá. 

Přáli jsme si, aby Bůh neměl Syna, kterého pro sebe 

stvořil.Chtěli jsme, aby se Bůh změnil a byl takový, jakého 

bychom z něj udělali. A věřili jsme, že naše šílená přání jsou 

pravdivá. Nyní jsme rádi, že je to všechno zrušeno a my už 

nepovažujeme iluze za pravdivé. vzpomínka na Boha se třpytí v 

širokých obzorech naší mysli. Ještě chvíli a znovu povstane. Ještě 

okamžik, a my, kteří jsme Božími syny, jsme bezpečně doma, tam, 

kde nás chce mít. 
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Nyní je potřeba praxe téměř hotová. V této závěrečné části totiž 

pochopíme, že stačí volat k Bohu, a všechna pokušení zmizí. 

Namísto slov potřebujeme pouze cítit Jeho Lásku. Místo modlitby 

stačí volat Jeho jméno. Místo posuzování potřebujeme jen být v 

klidu a nechat všechno uzdravit." Přijmeme způsob, jakým Boží 

plán skončí, stejně jako jsme přijali způsob, jakým začal. Nyní je 

dokončen. tento rok nás přivedl na věčnost. 

Jedno další použití slov si stále uchováváme. Čas od času 

budou naše každodenní lekce a období hlubokého prožitku beze 

slov, která by měla následovat, prokládány pokyny na nějaké zvlášť 

důležité téma. Tyto zvláštní myšlenky by se měly každý den 

přehodnocovat, v každé z nich by se mělo pokračovat, dokud vám 

nebude dána další. měly by se pomalu číst a chvíli o nich přemýšlet, 

předcházet jednomu ze svatých a požehnaných okamžiků dne. 

první z těchto pokynů uvádíme nyní. 
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k d o s  t  a t e č n ě i s f o r g  i  n  a  l  

i  z  a  c  e ? 

 

Odpuštění uznává, že to, co jste si mysleli, že vám váš bratr udělal, 

se nestalo. Neodpouští hříchy a nečiní je skutečnými. Vidí, že k 

žádnému hříchu nedošlo. A v tomto pohledu jsou vám všechny 

hříchy odpuštěny. co jiného je hřích než falešná představa o Božím 

Synu? Odpuštění pouze vidí její falešnost, a proto ji propouští. To, 

co pak může svobodně nastoupit na jeho místo, je nyní Boží vůle. 

Neodpustitelná myšlenka je taková, která vynáší soud, o němž 

nechce pochybovat, ačkoli není pravdivý. Myšlenka chrání 

projekci, utahuje její řetězy, takže zkreslení jsou více zahalená a 

nejasná; hůře přístupná pochybnostem a dále držená od rozumu. 

Co se může postavit mezi fixní projekci a cíl, který si zvolila jako 

svůj potřebný cíl? 

Nelítostná myšlenka dělá mnoho věcí. Zběsile se žene za 

svým cílem, překrucuje a převrací vše, co jí překáží na zvolené 

cestě. Narušení je jejím cílem a prostředkem, kterým by ho chtěla 

dosáhnout, rovněž. Pouští se do zběsilých pokusů rozbít realitu, aniž 

by se starala o cokoli, co by se zdálo představovat rozpor s jejím 

názorem. 

Odpuštění je naopak klidné a nic nedělá. Neuráží žádný aspekt 

skutečnosti, ani se ji nesnaží překroutit do podoby, která by se mu 

líbila. Pouze se dívá, čeká a nesoudí. Kdo nechce odpustit, musí 

soudit, protože musí ospravedlnit své neodpuštění. Kdo však chce 

odpustit sám sobě, musí se naučit přijímat pravdu přesně takovou, 

jaká je. 

Nic tedy nedělejte a nechte si odpuštěním ukázat, co máte 

dělat skrze Toho, který je vaším vůdcem, Spasitelem a Obhájcem, 

pevným v naději a jistým vaším konečným úspěchem. On vám již 

odpustil, neboť taková je jeho funkce, kterou mu dal Bůh. Nyní 

musíš sdílet Jeho funkci a odpustit tomu, koho On spasil, jehož 

bezhříšnost vidí a koho ctí jako Božího Syna. 
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le  s s o  n 22  1 

"Klid pro mou mysl. Ať se všechny mé myšlenky uklidní." 

"Otče, přicházím dnes k Tobě, abych hledal pokoj, který můžeš dát jedině Ty. 

Přicházím v tichosti. V tichu svého srdce, v hlubokých zákoutích své mysli, 

čekám a naslouchám Tvému hlasu. Otče můj, promluv ke mně dnes. Přicházím 

naslouchat Tvému Hlasu v tichu a v jistotě a lásce, jistý, že vyslyšíš mé volání a 

odpovíš mi." 

Nyní čekáme v klidu. Bůh je zde, protože čekáme společně. 

Jsem si jist, že k vám promluví a vy ho uslyšíte. Přijměte mou 

důvěru, neboť je vaše. Naše mysli jsou spojeny. Čekáme s jedním 

záměrem; abychom slyšeli Otcovu odpověď na naše volání, 

abychom nechali své myšlenky utichnout a nalezli Jeho pokoj, 

abychom slyšeli, jak k nám promlouvá o tom, co jsme, a jak se 

zjevuje svému Synu. 

 
 

le  s s o n2 2 2 

"Bůh je se mnou. Žiji a dýchám v Něm." 

Bůh je se mnou. On je mým zdrojem života, životem v mém nitru, 

vzduchem, který dýchám, potravou, která mě živí, vodou, která mě 

obnovuje a očišťuje. On je můj domov, v němž žiji a pohybuji se; 

Duch, který řídí mé jednání, nabízí mi své Myšlenky a zaručuje mi 

bezpečí před každou bolestí. On mě přikrývá laskavostí a péčí a v 

lásce drží Syna, na něhož září, který také září na Něj. Jak klidný je 

ten, kdo zná pravdu toho, co dnes říká! 

"Otče, nemáme jiná slova než Tvé jméno na svých rtech a ve svých 

myslích, když nyní přicházíme tiše do Tvé přítomnosti a prosíme, abychom s 

Tebou mohli na chvíli spočinout v pokoji." 
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le  s s o  n 22  3 

"Bůh je můj život. Nemám jiný život než jeho." 

Mýlil jsem se, když jsem si myslel, že žiji odděleně od Boha, jako 

oddělená bytost, která se pohybuje izolovaně, nepřipoutaná a 

umístěná v těle. Nyní vím, že můj život patří Bohu, že nemám 

žádný jiný domov a že neexistuji odděleně od Něho. On nemá 

žádné myšlenky, které by nebyly mou součástí, a já nemám žádné 

jiné než ty, které jsou Jeho. 

"Otče náš, dej nám vidět Kristovu tvář místo našich chyb. Vždyť my, kteří 

jsmeTvým svatým Synem, jsme bez hříchu. chtěli bychom pohlédnout na svou 

bezhříšnost, neboť vina hlásá, že nejsme Tvým Synem. A nezapomínali 

bychom na Tebe déle. jsme tu osamělí a toužíme po nebi, kde jsme doma. 

dnes bychom se vrátili. Naše jméno je Tvé a my uznáváme, že jsme Tvůj 

Syn." 

 
 

le  s o n2 2 4 

"Bůh je můj Otec a miluje svého Syna." 

Moje pravá Identita je tak bezpečná, tak vznešená, bezhříšná, 

slavná a velká, zcela blahodárná a prostá viny, že k ní nebe vzhlíží, 

aby jí dalo světlo. Osvětluje i svět. Je to dar, který mi dal můj Otec a 

který stejně tak dávám světu. Není jiného daru než To, který by 

mohl být dán nebo přijat. to je skutečnost a pouze To. to je konec 

iluze. To je Pravda. 

"Mé jméno, Otče, je Ti stále známé. Zapomněl jsem ho a nevím, 

kam jdu, kdo jsem a co dělám. Připomeň mi ho, Otče, nyní, neboť jsem 

unaven světem, který vidím. Zjev mi, co bys chtěl, abych místo toho 

viděl." 
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le  s s o  n 2 2  5 

"Bůh je můj Otec a jeho Syn ho miluje." 

"Otče, musím ti oplatit tvou lásku ke mně. Vždyť dávat a přijímat je totéž a 

Ty jsi mi dal všechnu svou Lásku. Musím ji vrátit, neboť chci, aby byla 

moje s plným vědomím, plála v mé mysli a udržovala ji ve svém laskavém 

světle, nedotčená, milovaná, se strachem za zády a jen s mírem před sebou. 

Jak klidná je cesta, kterou k Tobě vede Tvůj milující Syn!" 

Bratře, nyní nacházíme tento klid. Cesta je otevřená. Teď po 

ní půjdeme společně v pokoji.Natáhl jsi ke mně ruku a já tě nikdy 

neopustím. Jsme jedno a právě o tuto jednotu usilujeme, když 

končíme těchto několik posledních kroků, které ukončují cestu, jež 

nebyla započata. 

 
 

le  s s o  n 22  6 

"Čeká mě můj domov. Pospíchám tam." 

Pokud se tak rozhodnu, mohu tento svět zcela opustit. Není to 

smrt, která to umožňuje, ale změna smýšlení o účelu tohoto světa. 

Pokud věřím, že má hodnotu tak, jak ji vidím nyní, tak pro mě i 

nadále zůstane. Pokud však ve světě, jak jej vidím, nevidím 

žádnou hodnotu, nic, co bych si chtěl ponechat jako své nebo 

hledat jako cíl, odejde ode mne. Neboť jsem nehledal iluze, které 

by nahradily pravdu. 

"Otče, můj domov čeká na můj radostný návrat.Tvá náruč je 

otevřená a já slyším Tvůj hlas.Proč bych se měl zdržovat na místě 

marných tužeb a zmařených snů, když nebe může být tak snadno moje?" 
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le  s o n2 2 7 

"Toto je můj svatý okamžik osvobození." 

"Otče, dnes jsem svobodný, protože má vůle je tvá. Myslel jsem si, že si 

vytvořím jinou vůli, ale nic, co jsem si myslel, kromě Tebe neexistuje. A 

jsem svobodný, protože jsem se mýlil a svými iluzemi jsem vůbec 

neovlivnil svou vlastní realitu. Nyní se jich vzdávám a pokládám je před 

nohy pravdy, aby byly navždy odstraněny z mé mysli. to je můj svatý okamžik 

osvobození. Otče, vím, že má vůle je zajedno s tvou." 

A tak se dnes radostně vracíme do nebe, které jsme ve 

skutečnosti nikdy neopustili.Boží Syn dnes odkládá své sny.Boží 

Syn se dnes vrací domů, osvobozen od hříchu a oděn do svatosti, s 

konečně navrácenou zdravou myslí. 

 
 

le  s o n2 2 8 

"Bůh mě neodsoudil. Já už ne." 

Můj Otec zná mou svatost. Mám popírat Jeho poznání a věřit v to, 

co Jeho poznání znemožňuje? Mám přijímat jako pravdivé to, co 

On prohlašuje za nepravdivé? Nebo mám brát Jeho slovo za to, 

čím jsem, protože On je můj Stvořitel a Ten, který zná skutečný 

stav svého Syna? 

"Otče, mýlil jsem se sám v sobě, protože jsem si neuvědomil Zdroj, z 

něhož pocházím. Neopustil jsem tento Zdroj, abych vstoupil do těla a 

zemřel. Má svatost zůstává mou součástí, stejně jako jsem součástí 

Tebe. A mé omyly o sobě samém jsou sny. Dnes je nechávám odejít a jsem 

připraven přijmoutTvé Slovo jako jediné to, čím skutečně jsem." 
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le  s o n2 2 9 

" Láska, která mě stvořila, je to, co jsem." 

Hledám svou vlastní identitu a nacházím ji v těchto slovech: 

"Láska, která mě stvořila, je to, co jsem." Nyní už nemusím hledat 

nic víc. Láska zvítězila. Tak stále čekala na můj návrat domů, že se 

již neodvrátím od svaté Kristovy tváře. a to, na co hledím, svědčí o 

pravdě identity, kterou jsem se snažil ztratit, ale kterou mi můj 

Otec uchoval v bezpečí. 

"Otče, děkuji ti za to, čím jsem, že jsi zachoval mou identitu 

nedotčenou a bez hříchu uprostřed všech myšlenek na hřích, které si 

vymyslela moje hloupá mysl.A děkuji ti, že jsi mě před nimi zachránil. 

Amen." 

 
 

le  s o n2 3 0 

"Nyní budu hledat a nalézat Boží pokoj." 

V míru jsem byl stvořen. A v míru zůstávám. Není mi dáno měnit 

své Já. Jak milosrdný je Bůh, můj Otec, že když mě stvořil, dal mi 

mír navždy. Nyní žádám jen o to, abych byl tím, čím jsem. A může 

mi to být odepřeno, když je to tak navždy? 

"Otče, hledám pokoj, který jsi mi dal v mém stvoření. Co bylo dáno 

tehdy, musí tu být i nyní, neboť mé stvoření bylo mimo čas a stále zůstává 

mimo jakoukoli změnu. pokoj, v němž se Tvůj Syn narodil do Tvé mysli, tam 

září beze změny. Jsem takový, jakého jsi mě stvořil. Stačí, když Tě budu 

vzývat, abych nalezl mír, který jsi mi dal. Je to Tvá vůle, která jej dala 

Tvému Synovi." 
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k d o k o n c e p c e je s a l v a t i  o  

n?  

 

Spása je slib daný Bohem, že k němu nakonec najdete cestu. Nelze 

ho nedodržet. Zaručuje, že čas bude mít svůj konec a že skončí i 

všechny myšlenky, které se v čase zrodily. Boží slovo je dáno 

každé mysli, která si myslí, že má oddělené myšlenky, a nahradí 

tyto myšlenky konfliktu Myšlenkou pokoje. 

Myšlenka míru byla Božímu Synu dána v okamžiku, kdy jeho 

mysl pomyslela na válku.Předtím taková myšlenka nebyla potřeba, 

protože mír byl dán bez protikladu a pouze byl. Když je však mysl 

rozpolcená, je třeba ji uzdravit. A tak se Myšlenka, která má moc 

uzdravit rozštěpení, stala součástí každého fragmentu mysli, který 

ještě byl jedním, ale nedokázal rozpoznat svou jednotu. Nyní 

nepoznala sama sebe a myslela si, že její vlastní identita je 

ztracena. 

Spása je zhouba v tom smyslu, že nic nedělá, že nepodporuje 

svět snů a zloby, a tak nechává iluze odejít. Tím, že je 

nepodporuje, je pouze nechává tiše zapadnout prachem. A to, co 

skrývaly, je nyní odhaleno; oltář svatého Božího jména, na němž je 

napsáno Jeho Slovo, před nímž jsou položeny dary vašeho 

odpuštění a památka Boha není daleko za ním. 

Přicházejme denně na toto svaté místo a strávme spolu nějaký 

čas. Zde se podělíme o svůj poslední sen. Je to sen, ve kterém není 

smutek, protože obsahuje náznak veškeré slávy, kterou nám Bůh 

daroval. tráva se prodírá půdou, stromy už pučí a v jejich větvích se 

zabydleli ptáci. Země se znovu rodí v novém vnímání. Noc je pryč 

a my jsme se sešli ve světle. 

Odtud dáváme světu spásu, neboť právě zde bylo spasení 

přijato.Píseň našeho jásotu je výzvou celému světu, že se vrátila 

svoboda, že čas je téměř u konce a Boží Syn má už jen okamžik 

čekat, až se vzpomene na svého Otce, sny se naplní, věčnost 

odlehčí světu a vůbec už existuje jen nebe. 



ČÁST 2 

405 

 

 

le  s o v á n í 2 3 1 

"Otče, chci jen na tebe pamatovat." 

"Co mohu hledat, Otče, než tvou lásku? Možná si myslím, že hledám 

něco jiného, něco, co jsem nazval mnoha jmény.Ale je Tvá Láska to jediné, co 

hledám nebo co jsem kdy hledal. Neboť není nic jiného, co bych kdy 

opravdu chtěl najít. Dovol mi, abych si Tě zapamatoval. Po čem jiném 

bych mohl toužit než po pravdě o sobě samém?" 

To je tvá vůle, bratře. A tuto vůli sdílíš se mnou a také s Tím, 

který je naším Otcem. Pamatovat na Něho je nebe, to hledáme a jen 

to nám bude dáno najít. 

 
 

le  s o v á n í 2 3 2 

"Buď v mé mysli, Otče můj, po celý den." 

"Buď v mé mysli, můj Otče, když se probudím, a svítit na mě po celý 

dnešní den. Ať je každá minuta časem, kdy přebývám s Tebou, a ať 

nezapomínám na své hodinové díkůvzdání za to, že jsi zůstal se mnou 

a vždycky tu budeš, abys vyslyšel mé volání k Tobě a odpověděl mi." S 

příchodem večera ať jsou všechny mé myšlenky stále o Tobě a Tvé lásce a 

ať usínám s jistotou, že jsem v bezpečí, s jistotou, že se o mě staráš, a s 

radostí si uvědomuji, že jsem Tvůj Syn. 

Takový by měl být každý den. Dnes cvičte konec strachu. 

Věřte v Toho, který je vaším Otcem. Svěřte mu všechno. Dovolte 

Mu, aby vám vše zjevil, a buďte neochvějní, protože jste Jeho Syn. 
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le  s o v á n í 2 3 3 

"Dávám svůj život Bohu, aby dnes běžel." 

"Otče, dávám ti dnes všechny své myšlenky. Nechci, aby mi patřila žádná z 

mých. Místo nich mi dej své vlastní. Dávám Ti také všechny své činy, abych 

konal Tvou vůli místo toho, abych hledal cíle, kterých nelze dosáhnout, a 

ztrácel čas marnými představami. dnes přicházím k Tobě. Ustoupím a budu Tě 

pouze následovat. Buď Ty vůdcem a já následovníkem, který nepochybuje o 

moudrosti Nekonečného, ani o Lásce, jejíž něhu nemohu pochopit, ale 

která je přesto Tvým dokonalým darem pro mě." 

Dnes máme jednoho průvodce, který nás vede dál. A když 

půjdeme společně, odevzdáme mu tento den bez jakýchkoli 

výhrad. Toto je Jeho den. A tak je to pro nás den nesčetných darů a 

milostí. 

 
 

le  s o v á n í 2 3 4 

"Otče, dnes jsem opět tvým Synem." 

Dnes budeme očekávat čas, kdy zmizí sny o hříchu a vině a my 

dosáhneme svatého pokoje, který jsme nikdy neopustili. Mezi 

věčností a bezčasím uplynul pouhý nepatrný okamžik. Tak krátký 

interval, že nedošlo k přerušení kontinuity ani k přerušení 

myšlenek, které jsou navždy sjednoceny v jedno. Nikdy se nestalo 

nic, co by narušilo mír Boha Otce a Syna. To dnes přijímáme jako 

zcela pravdivé. 

"Děkujeme Ti, Otče, že nemůžeme ztratit vzpomínku na Tebe a na 

Tvou lásku.Uvědomujeme si, že jsme v bezpečí, a děkujeme za všechny dary, 

kterými jsi nás obdařil, za všechnu láskyplnou pomoc, které se nám 

dostalo, za Tvou věčnou trpělivost a slovo, které jsi nám dal, abychom byli 

spaseni." 
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le  s o n2 3 5 

"Bůh ve svém milosrdenství chce, abych byl spasen." 

Stačí, když se podívám na všechny věci, které mi zdánlivě ubližují, 

a s naprostou jistotou se ujistím: "Bůh si přeje, abych byl od toho 

zachráněn," a pak jen sleduji, jak mizí. Stačí, když budu mít na 

paměti, že vůlí mého Otce je pro mě jen štěstí, a zjistím, že ke mně 

přišlo jen štěstí. A potřebuji jen pamatovat na to, že Jeho Láska 

obklopuje Jeho Syna a udržuje Jeho bezhříšnost navždy 

dokonalou, abych si byl jistý, že jsem zachráněn a navždy v 

bezpečí v Jeho náručí. Jsem Syn, kterého On miluje. A jsem 

spasen, protože si to Bůh ve svém milosrdenství přeje. 

"Otče, tvá svatost je moje. Tvá láska mě stvořila a učinila mou 

bezhříšnost navždy Tvou součástí. Nemám v sobě žádnou vinu ani hřích, 

protože v Tobě žádný není." 

 
 

le  s o n2 3 6 

"Já vládnu své mysli, kterou musím ovládat jen já sám." 

Mám království, kterému musím vládnout. Někdy se zdá, že vůbec 

nejsem jeho králem. Zdá se, že nade mnou vítězí a říká mi, co si mám 

myslet, co mám dělat a cítit. a přesto mi bylo dáno, abych sloužil 

jakémukoli účelu, který v něm spatřuji. Moje mysl může jen sloužit. 

dnes její službu odevzdávám Duchu svatému, aby ji použil, jak uzná 

za vhodné. Tak řídím svou mysl, kterou mohu ovládat jen já 

sám.A tak ji osvobozuji, aby plnila Boží vůli. 

"Otče, má mysl je otevřená Tvým myšlenkám a dnes je uzavřená 

všem myšlenkám kromě Tvých. Ovládám svou mysl a nabízím ji Tobě. 

Přijmi můj dar, neboť je Tvůj." 
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le  s o n2 3 7 

"Teď bych byl takový, jakého mě Bůh stvořil." 

Dnes přijmu pravdu o sobě. Vstanu ve slávě a dovolím, aby světlo 

ve mně zářilo na svět po celý den. Přináším světu zvěst o spáse, 

kterou slyším, když ke mně promlouvá Bůh, můj Otec. a hledím na 

svět, který Kristus chce, abych viděl, vědom si toho, že končí 

hořký sen o smrti; vědom si toho, že je to volání mého Otce ke 

mně. 

"Kristus je dnes mýma očima a jeho uši, které dnes naslouchají 

Božímu hlasu. Otče, přicházím k Tobě skrze Toho, který je Tvým Synem a 

také mým pravým Já. Amen." 

 
 

le  s o n2 3 8 

"Na mém rozhodnutí závisí veškerá spása." 

"Otče,Tvá důvěra ve mne byla tak velká, že musím být hoden.Stvořil jsi mě a 

znáš mě takového, jaký jsem. A přesto jsi do mých rukou vložil spásu svého 

Syna a nechal jsi ji spočívat na mém rozhodnutí. Musím Ti být vskutku milý. 

A musím být také vytrvalý ve svatosti, abys mi dal svého Syna v jistotě, že je 

v bezpečí Ten, který je stále Tvou součástí, a přesto je můj, protože je mým 

Já." 

A tak se dnes znovu zastavujeme a přemýšlíme o tom, jak 

moc nás náš Otec miluje a jak drahý zůstává jeho Syn, stvořený 

jeho láskou, tomu, jehož láska se v něm naplnila. 
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le  s o v á n í 2 3 9 

"Sláva mého Otce je má vlastní." 

Nedovolme, aby se pravda o nás samých dnes zakrývala falešnou 

pokorou. Buďme naopak vděční za dary, které nám náš Otec dal. 

Vidíme na těch, s nimiž sdílí svou slávu, nějakou stopu hříchu a 

viny? A je možné, abychom mezi nimi nebyli my, když On miluje 

svého Syna navždy a s dokonalou stálostí a ví, že je takový, jakého ho 

stvořil? 

"Děkujeme ti, Otče, za světlo, které v nás svítí navždy. A ctíme ho, 

protože ho s námi sdílíš.Jsme jedno, sjednoceni v tomto světle a jedno s 

Tebou, v míru s celým stvořením i sami se sebou." 

 
 

le  s o n2 4 0 

"Strach není oprávněný v žádné formě." 

Strach je klam. Svědčí o tom, že jste se viděli takoví, jací nikdy 

nemůžete být, a proto se díváte na svět, který je nemožný. Ani 

jedna věc na tomto světě není pravdivá. Nezáleží na tom, v jaké 

podobě se může objevit. Svědčí to jen o vašich vlastních iluzích o 

sobě samých. Nenechme se dnes oklamat, jsme Syn Boží, není v 

nás strach, neboť každý z nás je součástí Lásky samotné. 

"Jak pošetilé jsou naše obavy! Copak bys dovolil, aby Tvůj Syn trpěl? 

Dej nám dnes víru, abychom poznali Tvého Syna a osvobodili ho. Dej, ať 

mu ve Tvém jménu odpustíme, abychom pochopili jeho svatost a pocítili k 

němu lásku, která je i Tvá." 
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k d o k o n c e p c e je  s t a n o v i 

t  e l  s v ě t ?  

 

Svět je falešné vnímání. Zrodil se z omylu a neopustil svůj zdroj. 

Nezůstane déle, než se bude pěstovat myšlenka, která ho zrodila. až 

se myšlenka odloučení změní na myšlenku pravého odpuštění, bude 

svět viděn ve zcela jiném světle; a to ve světle, které vede k pravdě, 

kde musí zmizet celý svět a všechny jeho omyly. Nyní zmizel jeho 

zdroj a zmizí i jeho účinky. Svět vznikl jako útok na Boha. 

Symbolizuje strach. 

A co jiného je strach než nepřítomnost lásky? Svět tedy měl být 

místem, kam Bůh nemůže vstoupit a kde jeho Syn může být mimo 

něj. Zde se zrodilo vnímání, neboť poznání nemohlo způsobit tak 

šílené myšlenky. Ale oči klamou a uši slyší falešně. Nyní se omyly 

stávají zcela možnými, neboť jistota zmizela. 

Místo toho se zrodily mechanismy iluze. A nyní jdou hledat 

to, co jim bylo dáno hledat. Jejich cílem je naplnit účel, k jehož 

dosvědčení a uskutečnění byl svět stvořen. V jeho iluzích vidí jen 

pevnou základnu, kde existuje pravda, udržovaná mimo lži, avšak 

vše, co hlásají, je jen iluze, která je udržována mimo pravdu. 

Protože zrak byl stvořen k tomu, aby odváděl od pravdy, lze 

jej přesměrovat. Zvuky se stávají Božím voláním. A veškeré 

vnímání může dostat nový smysl od Toho, koho Bůh ustanovil 

Spasitelem světa. Následujte Jeho světlo a vnímejte svět tak, jak ho 

vidí On. Ve všem, co k vám promlouvá, slyšte pouze Jeho hlas. A 

dovolte Mu, aby vám dal pokoj a jistotu, kterou jste sice zahodili, 

ale nebe vám ji v Něm uchovalo. 

Nebuďme spokojeni, dokud se svět nepřipojí k našemu 

změněnému vnímání. Nebuďme spokojeni, dokud nedojde k 

úplnému odpuštění.A nepokoušejme se změnit svou funkci.Musíme 

zachránit svět. My, kteří jsme jej stvořili, se na něj totiž musíme 

dívat Kristovýma očima, aby to, co bylo stvořeno k smrti, mohlo 

být obnoveno k věčnému životu. 
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le  s s o  n 2 4  1 

"Tento svatý okamžik je spasení, které přišlo." 

Jaká je to dnes radost! Je to čas zvláštních oslav. Neboť dnešní den 

je okamžikem, kdy se do potemnělého světa chystá jeho uvolnění. 

Přišel den, kdy smutek pomine a bolest je pryč. Dnes svítá sláva 

spásy nad osvobozeným světem. je to čas naděje pro nesčetné 

miliony lidí. Nyní budou sjednoceni, neboť ty jim všem odpouštíš. 

Vždyť i já budu dnes od tebe odpuštěn. 

"Nyní jsme si navzájem odpustili, a tak konečně přicházíme opět k 

Tobě. Otče, Tvůj Syn, který nikdy neodešel, se vrací do nebe a do svého 

domova. Jak jsme rádi, že se nám vrátil zdravý rozum a že si můžeme 

připomenout, že všichni jsme jedno." 

 
 

le  s o n2 4 2 

"Tento den patří Bohu. Je to můj dar pro něj." 

Dnes nebudu žít svůj život sám. Nerozumím světu. A tak snažit se 

vést svůj život sám musí být jen bláznovství. Vždyť je tu Někdo, 

kdo ví, co je pro mě nejlepší, a rád za mě nečiní jiná rozhodnutí 

než ta, která vedou k Bohu. tento den mu odevzdávám, protože 

bych nechtěl odkládat svůj návrat domů, a je to On, kdo zná cestu 

k Němu. 

"A tak Ti dnes dáváme svůj dar.Přicházíme s naprosto otevřenou 

myslí.Nežádáme nic, o čem bychom si mysleli, že chceme. Dej nám to, 

co bys chtěl, abychom dostali my. ty znáš všechna naše přání a potřeby. a 

dáš nám vše, co chceme, a to nám pomůže najít cestu k tobě." 
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le  s o n2 4 3 

"Dnes nebudu soudit nic, co se stane." 

Dnes budu k sobě upřímný. Nebudu si myslet, že už vím, co musí 

zůstat mimo mé současné chápání. Nebudu si myslet, že chápu 

celek ze střípků svého vnímání, které jsou vším, co mohu vidět. 

Dnes uznám, že je tomu tak. A tak jsem zbaven soudů, které 

nemohu vynášet. Tak osvobozuji sebe i to, na co se dívám, abych 

mohl být v míru, jak nás Bůh stvořil. 

"Otče, dnes ponechávám stvoření svobodu, aby bylo samo sebou. Ctím 

všechny části, v nichž jsem zahrnut. jsme jedno, protože každá část obsahuje 

tvou paměť, a pravda musí zářit ve všech jako jedno." 

 
 

le  s s o  n 24  4 

"Nikde na světě mi nehrozí nebezpečí." 

"Tvůj Syn je v bezpečí, ať je kdekoli, protože Ty jsi s ním. Stačí, aby vzýval 

Tvé jméno, a vzpomene si na své bezpečí a na Tvou lásku, neboť jsou jedno. 

Jak by se mohl bát, pochybovat nebo nevědět, že nemůže trpět, být ohrožen 

nebo zažívat neštěstí, když patří Tobě, milovanému a milujícímu, v bezpečí 

Tvého otcovského objetí?" 

A tady jsme v pravdě. Do posvátného útočiště našeho domova 

nemůže přijít žádná bouře. V Bohu jsme v bezpečí. Vždyť co může 

přijít, aby ohrozilo samotného Boha, nebo aby nahnalo strach 

tomu, co bude navždy jeho součástí? 
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le  s s o  n 24  5 

"Tvůj pokoj je se mnou, Otče. Jsem v bezpečí." 

"Obklopuje mě tvůj pokoj, Otče.Kamkoli jdu, tvůj pokoj jde se mnou. Vrhá své 

světlo na každého, koho potkám. Přináším ho opuštěným, osamělým a 

vystrašeným. Dávám Tvůj pokoj těm, kdo trpí bolestí, truchlí nad ztrátou nebo 

si myslí, že jsou zbaveni naděje a štěstí. Pošli je ke mně, můj Otče. Dovol 

mi, abych s sebou přinesl Tvůj pokoj. Chtěl bych totiž zachránit Tvého Syna, 

jak je Tvou vůlí, abych poznal své Já." 

A tak odcházíme v míru. Celému světu předáváme poselství, 

které jsme obdrželi. A tak slyšíme hlas Boha, který k nám 

promlouvá, když vyprávíme Jeho slovo; Jeho lásku poznáváme, 

protože se dělíme o slovo, které nám dal. 

 
 

le  s o n2 4 6 

"Milovat mého Otce znamená milovat jeho Syna." 

Ať si nemyslím, že mohu najít cestu k Bohu, když mám v srdci 

nenávist. Ať se nesnažím ublížit Božímu Synu a nemyslím si, že 

mohu poznat jeho Otce nebo své Já. Nedovolte mi, abych nepoznal 

sám sebe, a přesto věřil, že mé vědomí může obsahovat mého 

Otce; nebo aby si má mysl představila všechnu lásku, kterou ke 

mně můj Otec chová, a všechnu lásku, kterou mu vracím. 

"Přijmu způsob, který jsi pro mě zvolil, abych přišel k Tobě, můj Otče. 

Neboť v něm uspěji, protože je to Tvá vůle. A chtěl bych uznat, že to, co 

chceš Ty, chci i já, a jen to. A tak se rozhoduji milovat Tvého Syna. 

Amen." 
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le  s s o  n 24  7 

"Bez odpuštění budu stále slepý." 

Hřích je symbolem útoku. Když ho kdekoli spatřím, budu trpět. 

Odpuštění je totiž jediným prostředkem, jímž ke mně přichází 

Kristova vize. Dovolte mi přijmout to, co mi Jeho pohled ukazuje, 

jako prostou pravdu, a jsem zcela uzdraven. Bratře, pojď a dovol 

mi, abych se na tebe podíval. Tvá krása odráží tu mou. Tvá 

bezhříšnost je i moje. Stojíš odpuštěn a já stojím s tebou. 

"Tak bych se dnes díval na všechny. Moji bratři jsou Tvoji 

synové.Tvé Otcovství je stvořilo a dalo mi je všechny jako součást Tebe a také 

mého vlastního Já. Dnes Tě skrze ně uctívám, a tak doufám, že tento den 

poznám své Já." 

 
 

le  s o n2 4 8 

"Cokoli trpí, není mou součástí." 

Zřekl jsem se pravdy. Nyní budu stejně věrný, když se zřeknu 

nepravdy.Cokoli trpí, není mou součástí.Co se trápí, nejsem já sám. 

To, co trpí, je jen iluze v mé mysli. to, co umírá, nikdy nežilo ve 

skutečnosti a jen se vysmívalo pravdě o mně. Nyní se zříkám 

sebepojetí, klamu a lží o svatém Božím Synu. Nyní jsem připraven 

přijmout ho zpět takového, jakého ho Bůh stvořil a jaký je. 

"Otče, má dávná láska k Tobě se vrací a dovoluje mi znovu milovat 

i Tvého Syna. Otče, jsem takový, jakého jsi mě stvořil. Nyní se vzpomíná na 

Tvou lásku i na mou vlastní. Nyní chápu, že jsou jedno." 
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le  s s o  n 24  9 

"Odpuštěním končí veškeré utrpení a ztráty." 

Odpuštění vykresluje obraz světa, kde utrpení skončilo, ztráta je 

nemožná a hněv nemá smysl. Útoky jsou pryč a šílenství má 

konec.Jaké utrpení je nyní myslitelné? Jakou ztrátu lze snést? Svět se 

stává místem radosti, hojnosti, dobročinnosti a nekonečného 

dávání. Nyní je tak podobný nebi, že se rychle proměňuje ve 

Světlo, které odráží. A tak cesta, kterou Boží Syn započal, skončila 

ve Světle, z něhož vyšel. 

"Otče, rádi bychom se vrátili ke své mysli k Tobě. Zradili jsme je, 

drželi jsme je ve svěráku hořkosti a děsili jsme je myšlenkami na násilí 

a smrt. Nyní bychom chtěli znovu spočinout v Tobě, jak jsi nás stvořil." 

 
 

le  s o v á n í 2 5 0 

"Nedovolte mi, abych se považoval za omezeného." 

Dovolte mi dnes spatřit Božího Syna a dosvědčit jeho slávu. Ať se 

nesnažím zastínit v něm svaté světlo a nevidím jeho sílu 

zmenšenou a redukovanou na křehkost; ať v něm nevnímám 

nedostatky, jimiž bych chtěl útočit na jeho svrchovanost. 

"On je tvůj Syn, můj Otče. A dnes bych místo svých iluzí chtěl spatřit 

jeho něžnost. On je to, co jsem já, a jak vidím jeho, tak vidím i sebe. 

Dnes bych ho chtěl vidět opravdově, abych se s ním dnes konečně 

ztotožnil." 
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k d o k o n c e p c e je h ř í c h ?   

 

Hřích je šílenství. Je to prostředek, který mysl dohání k šílenství a 

snaží se, aby iluze nahradily pravdu. A protože je šílená, vidí iluze 

tam, kde by měla být pravda a kde skutečně je. Hřích dal tělu oči, 

neboť co by tam bez hříchu vidělo? K čemu jim jsou zraky, zvuky 

nebo doteky? Co by slyšely nebo na co by dosáhly, aby uchopily? 

Co by vůbec vnímali? Vnímat neznamená poznávat. A pravda může 

být naplněna pouze poznáním a ničím jiným. 

Tělo je nástrojem, který si mysl vytvořila ve snaze oklamat 

sama sebe. Jeho účelem je usilovat. Přesto se může cíl snažení 

změnit. A nyní tělo slouží jinému cíli snažení. to, o co nyní usiluje, 

je vybráno cílem, který si mysl vzala jako náhradu za cíl sebeklamu. 

pravda může být jejím cílem stejně jako lež. smysly pak budou 

místo toho hledat svědky toho, co je pravdivé. 

Hřích je domovem všech iluzí, které jsou jen symbolem 

představ, vycházejících z nepravdivých myšlenek. Jsou "důkazem", 

že to, co nemá realitu, je skutečné. Hřích "dokazuje", že Boží Syn je 

zlý; bezčasí musí mít konec; věčný život musí zemřít. A Bůh sám 

ztratil Syna, kterého miluje, jen s rozkladem, aby se doplnil, Jeho 

Vůle navždy přemožena smrtí, láska zabita nenávistí a mír už 

nebude. 

Sny šílence nahánějí hrůzu a zdá se, že hřích skutečně děsí. A 

přece to, co hřích vnímá, je jen dětinská hra.Boží Syn si může hrát, 

že se stal tělem, kořistí zla a viny, s jen malým životem, který 

končí smrtí. Ale po celou dobu na něj září jeho Otec a miluje ho 

věčnou Láskou, kterou jeho přetvářka nemůže vůbec změnit. 

Jak dlouho, ó Synu Boží, budeš pokračovat ve hře hříchu? 

Neměli bychom odložit tyto dětské hračky s ostrými hranami? Jak 

brzy budeš připraven vrátit se domů? Snad ještě dnes? Žádný hřích 

neexistuje. Stvoření se nezměnilo. ještě bys zadržoval návrat do 

nebe zpět? Jak dlouho, ó svatý Synu Boží, jak dlouho? 
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le  s o v á n í 2 5 1 

"Nepotřebuji nic než pravdu." 

Hledal jsem mnoho věcí a našel jsem zoufalství. Nyní hledám jen 

jedno, protože v tom jediném je vše, co potřebuji, a jen to, co 

potřebuji. Vše, co jsem hledal dříve, jsem nepotřeboval, a dokonce 

jsem to ani nechtěl. Svou jedinou potřebu jsem nepoznal. Nyní 

však vidím, že potřebuji jen pravdu. V té jsou všechny potřeby 

uspokojeny, všechny touhy končí, všechny naděje jsou konečně 

naplněny a sny zmizely. Nyní mám vše, co bych mohl potřebovat. 

Nyní mám vše, co bych mohl chtít. A nyní konečně nacházím klid. 

"A za tento pokoj, Otče náš, děkujeme. To, co jsme si sami 

odepřeli, jsi obnovil, a jen to je to, co opravdu chceme." 

 
 

le  s o v á n í 2 5 2 

"Boží Syn je moje identita." 

Mé Já je svaté víc než všechny myšlenky na svatost, které si nyní 

představuji. Jeho třpyt a dokonalá čistota jsou mnohem zářivější 

než jakékoli světlo, na které jsem kdy pohlédl. Jeho láska je 

neomezená, s intenzitou, která v sobě drží všechny věci v klidu 

tiché jistoty. Její síla nepochází z horoucích impulsů, které hýbou 

světem, ale z bezmezné Lásky samotného Boha. Jak daleko za 

tímto světem musí být mé Já, a přesto jak blízko mi je a blízko 

Bohu! 

"Otče,Ty znáš mou pravou identitu. Zjev ji nyní mně, který jsem tvůj 

Syn, abych se v tobě probudil k pravdě a poznal, že nebe je mi 

navráceno." 
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le  s o v á n í 2 5 3 

"Mé Já je vládcem vesmíru." 

Je nemožné, aby ke mně něco přišlo bez mého přičinění. I v tomto 

světě jsem to já, kdo řídí svůj osud.Co se stane, je to, co si přeji. 

Co se nestane, je to, co nechci, aby se stalo. To musím přijmout. 

Neboť tak jsem veden za tento svět ke svým výtvorům, dětem mé 

Vůle, do nebe, kde s nimi přebývá mé svaté Já a Ten, který mě 

stvořil. 

"Ty jsi Já, které jsi stvořil, Syn, tvořící jako Ty a jedno s Tebou. Mé Já, 

které vládne vesmíru, je jen Tvá vůle v dokonalém spojení s mou vůlí, která 

může jen s radostí vyjádřit souhlas s Tvou vůlí, aby se mohla rozšířit 

na sebe samu." 

 
 

le  s o v á n í 2 5 4 

"Ať ve mně utichne každý hlas kromě Božího." 

"Otče, dnes bych chtěl jen slyšet Tvůj hlas. V hlubokém tichu bych k Tobě 

přišel, abych slyšel Tvůj hlas a přijal Tvé slovo. Nemám jinou modlitbu než 

tuto: Přicházím k Tobě, abych Tě požádal o pravdu. A pravda je jen 

Tvá Vůle, o kterou bych se s Tebou dnes chtěl podělit." 

Dnes nedovolíme, aby naše slova nebo činy řídily zlé 

myšlenky.Když se takové myšlenky objeví, tiše ustoupíme, 

podíváme se na ně a pak je necháme odejít.Nechceme, co by s 

sebou přinesly. A tak si je neponecháváme. nyní mlčí. A v tichu, 

posvěceném Jeho Láskou, k nám Bůh promlouvá a sděluje nám 

naši Vůli, jak jsme se rozhodli na Něj pamatovat. 
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le  s o v á n í 2 5 5 

"Tento den jsem se rozhodl strávit v naprostém klidu." 

Nezdá se mi, že bych si dnes mohl vybrat, zda chci mít jen pokoj. 

A přesto mě můj Bůh ujišťuje, že jeho Syn je jako on sám. Dovolte 

mi, abych dnes věřil v Toho, který říká, že jsem Boží Syn. A 

pokoj, který si dnes zvolím, ať je mým svědectvím o pravdivosti 

toho, co říká On. Boží Syn nemůže mít žádné starosti a musí 

navždy zůstat v nebeském pokoji. V jeho jménu dnes dávám k 

nalezení to, co si pro mě můj Otec přeje, přijímám to za své a 

dávám to spolu se mnou všem Synům svého Otce. 

"A tak bych, můj Otče, chtěl prožít tento den s Tebou.Tvůj Syn na 

Tebe nezapomněl. Pokoj, který jsi mu dal, je stále v jeho mysli, a právě 

tam jsem se rozhodl strávit dnešní den." 

 
 

le  s o v á n í 2 5 6 

"Bůh je jediný cíl, který dnes mám." 

Cesta k Bohu vede přes odpuštění.Jiná cesta neexistuje. Kdyby se 

hřích v mysli nepěstoval, jaká by byla potřeba hledat cestu tam, 

kde jste? Kdo by byl stále nejistý? Kdo by si mohl být nejistý tím, 

kým je? A kdo by ještě zůstal spát v těžkých mracích pochybností 

o svatosti toho, kterého Bůh stvořil bez hříchu? Zde můžeme jen 

snít. Ale můžeme snít o tom, že jsme odpustili tomu, v němž 

zůstává nemožný každý hřích, a právě to jsme se dnes rozhodli 

snít. Bůh je naším cílem; odpuštění je prostředkem, díky němuž se 

naše mysl konečně vrací k němu. 

"A tak bychom, Otče náš, chtěli přijít k Tobě cestou, kterou jsi nám 

určil.Nemáme jiný cíl než slyšet Tvůj hlas a najít cestu, kterou nám ukázalo 

Tvé svaté slovo." 
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le  s o n2 5 7 

"Vzpomenu si, co je mým cílem." 

Pokud zapomenu na svůj cíl, mohu být jen zmatený, nejistý, co 

jsem, a tím i rozporuplný ve svém jednání. Nikdo nemůže sloužit 

protichůdným cílům a sloužit jim dobře. Stejně tak nemůže 

fungovat bez hlubokého trápení a velké deprese. Buďme proto 

odhodláni pamatovat na to, co chceme dnes, abychom smysluplně 

sjednotili své myšlenky a činy a dosáhli jen toho, co by po nás 

dnes chtěl Bůh. 

"Otče, odpuštění je tvůj vyvolený prostředek k naší spáse. 

Nezapomínejme, že dnes nemůžeme mít jinou vůli než Tvou, a proto i náš cíl 

musí být Tvůj, chceme-li dosáhnout pokoje, který pro nás chceš." 

 
 

le  s o n2 5 8 

"Dovolte mi, abych si uvědomil, že mým cílem je Bůh." 

Stačí, když si vycvičíme mysl, abychom přehlíželi všechny drobné, 

nesmyslné cíle a pamatovali, že naším cílem je Bůh. Jeho památka 

je v naší mysli skryta, zastřena jen našimi nesmyslnými malými 

cíli, které nic nenabízejí a neexistují. Máme i nadále nechat Boží 

milost zářit v nevědomosti, zatímco místo ní hledáme hračky a 

cetky tohoto světa? Bůh je naším jediným cílem, naší jedinou 

Láskou, nemáme jiný cíl než na něj pamatovat. 

"Naším cílem je jen jít po cestě, která vede k Tobě.Nemáme jiný cíl než 

tento.Co bychom mohli chtít jiného než pamatovat na Tebe? Co jiného 

bychom mohli hledat než svou identitu?" 
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le  s o v á n í 2 5 9 

"Ať si vzpomenu, že není hříchu." 

Hřích je jediná myšlenka, která činí Boží cíl nedosažitelným.Co 

jiného by nás mohlo zaslepit před zjevným a učinit cizí a 

pokřivené zřetelnějším? Co jiného než hřích plodí naše útoky? Co 

jiného než hřích může být zdrojem viny, vyžadovat trest a utrpení? 

A co jiného než on by mohlo být zdrojem strachu, který zatemňuje 

Boží stvoření; dává lásce atributy strachu a útoku? 

"Otče, dnes bych se nezbláznil. Nebál bych se lásky, ani bych nehledal 

útočiště v jejím opaku. Láska totiž nemůže mít žádný protiklad. Ty jsi 

zdrojem všeho, co je, a vše, co je, zůstává s Tebou a Ty s ním." 

 
 

le  s o n2 6 0 

"Dovolte mi, abych si vzpomněl, že mě stvořil Bůh." 

"Otče, nestvořil jsem sám sebe, i když jsem si to ve svém šílenství 

myslel.Jako Tvá myšlenka jsem však neopustil svůj Zdroj a zůstal součástí 

toho, co mě stvořilo. Tvůj Syn, můj Otec, k Tobě dnes volá. Dovol mi, abych si 

vzpomněl, žes mě stvořil. Dovol mi, abych si vzpomněl na svou identitu. A 

dej, ať má bezhříšnost znovu povstane před Kristovým zrakem, skrze nějž 

bych dnes pohlédl na své bratry i na sebe." 

Nyní se rozpomínáme na svůj Zdroj a v něm konečně 

nacházíme svou pravou Identitu. Jsme vskutku svatí, protože náš 

Zdroj nemůže znát hřích. A my, kteří jsme Jeho syny, jsme si 

navzájem podobní a jemu podobní. 
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k d o k o n c e p c e je s t a n 

o v i  t  e  l  b o d y?  

 

Tělo je plot, který si Boží Syn představuje, že postavil, aby oddělil 

části svého Já od ostatních částí. Myslí si, že uvnitř tohoto plotu 

žije, aby zemřel, až se rozpadne a rozpadne. V tomto plotě si totiž 

myslí, že je v bezpečí před láskou. Ztotožňuje se se svým bezpečím a 

považuje sám sebe za to, co je jeho bezpečím. Jak jinak by si mohl 

být jistý, že zůstává v těle a drží lásku mimo něj? 

Tělo nezůstane.Přesto to považuje za dvojí bezpečí. Pro 

Božího Syna je pomíjivost "důkazem", že jeho ploty fungují a plní 

úkol, který jim jeho mysl zadá. Kdyby totiž jeho jednota stále 

zůstávala nedotčena, kdo by mohl útočit a kdo by mohl být 

napaden? Kdo by mohl být vítězem? Kdo by mohl být jeho 

kořistí? Kdo by mohl být jeho obětí? Kdo vrahem? A pokud 

nezemřel, jaký je "důkaz ", že věčný Boží Syn byl zničen? 

Tělo je sen. Stejně jako jiné sny se někdy zdá, že představuje 

štěstí, ale může se zcela náhle vrátit ke strachu, kde se rodí každý 

sen. Neboť pouze láska tvoří v pravdě a pravda se nikdy nemůže 

bát. Stvořeno k tomu, aby se bálo, musí tělo sloužit účelu, který 

mu byl dán. Účel, jemuž se tělo podřídí, však můžeme změnit tím, 

že změníme to, k čemu si myslíme, že slouží. 

Tělo je prostředkem, jímž se Boží Syn vrací do zdravého 

rozumu. Ačkoli bylo stvořeno, aby ho ohradilo do pekla bez 

možnosti úniku, přece jen cíl nebe vyměnil za honbu za peklem. 

boží syn podává ruku, aby dosáhl svého bratra a pomohl mu jít po 

cestě s ním. Nyní je tělo svaté. Nyní slouží k uzdravení mysli, k 

jejímuž zabití bylo stvořeno. 

Ztotožníte se s tím, o čem si myslíte, že vás ochrání. Ať už to 

bude cokoli, budete věřit, že je to s vámi zajedno. Vaše bezpečí 

spočívá v pravdě, nikoli ve lži. Láska je vaše bezpečí. Strach 

neexistuje. Ztotožněte se s láskou a jste v bezpečí. Ztotožněte se s 

láskou a jste doma. Ztotožněte se s láskou a naleznete své Já. 
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le  s o n2 6 1 

"Bůh je mé útočiště a jistota." 

Ztotožním se s tím, co považuji za útočiště a bezpečí. Budu se 

dívat tam, kde vnímám svou sílu, a budu si myslet, že žiji v 

citadele, kde jsem v bezpečí a kde na mě nikdo nemůže zaútočit. 

Dnes nebudu hledat bezpečí v nebezpečí a nebudu se pokoušet 

najít svůj klid ve vražedném útoku. Žiji v Bohu. V něm nacházím 

své útočiště a svou sílu. V Něm je má identita. V Něm je věčný 

pokoj. A jedině tam si vzpomenu, kdo skutečně jsem. 

"Ať nehledám modly. Chtěl bych se dnes vrátit, Otče můj, k Tobě domů. 

Rozhodl jsem se být takový, jakého jsi mě stvořil, a najít Syna, kterého jsi stvořil 

jako mé Já." 

 
 

le  s o n2 6 2 

"Ať dnes nevnímám žádné rozdíly." 

"Otče, ty máš jednoho Syna a na toho chci dnes pohlédnout. On je Tvé 

jediné stvoření.Proč bych měl vnímat tisíc podob v tom, co zůstává jako 

jedno? Proč bych měl tomuto jedinému dávat tisíc jmen, když stačí jen 

jedno? Vždyť Tvůj Syn musí nést Tvé jméno, vždyť jsi ho stvořil. Nedovol mi, 

abych ho vnímal jako cizího jeho Otci, ani jako cizího sobě. Vždyť on je 

součástí mne a já jeho a my jsme součástí Tebe, který jsi náš Zdroj, věčně 

spojený ve Tvé lásce; věčně svatý Boží Syn." 

My, kteří jsme jedno, bychom v tento den poznali pravdu o 

sobě samých.Vrátili bychom se domů a spočinuli v jednotě. Neboť 

tam je mír a nikde jinde jej nelze hledat a nalézt. 
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le  s o n2 6 3 

"Můj svatý zrak vidí všechny věci jako čisté." 

"Otče, Tvá mysl stvořila vše, co je, Tvůj Duch do toho vstoupil, Tvá láska 

tomu dala život.A chtěl bych se dívat na to, co jsi stvořil, jako by to mohlo 

být hříšné? Nechtěl bych vnímat tak temné a děsivé obrazy. sotva by se mi 

hodil sen šílence namísto veškeré líbeznosti, kterou jsi požehnal 

stvoření; veškeré jeho čistoty, radosti a věčného, tichého domova v Tobě." 

A dokud ještě zůstáváme za nebeskou branou, dívejme se na 

vše, co vidíme, svatým zrakem a očima Krista. Ať se nám všechna 

zdání zdají čistá, abychom je mohli v nevinnosti pominout a 

společně kráčet do domu našeho Otce jako bratři a svatí synové 

Boží. 

 
 

le  s o n2 6 4 

"Jsem obklopen Boží láskou." 

"Otče,Ty stojíš přede mnou i za mnou, vedle mě, na místě, kde se vidím, a 

všude, kam jdu.Jsi ve všech věcech, na které se dívám, ve zvucích, které slyším, a 

v každé ruce, která se natáhne po mé vlastní. V Tobě mizí čas a místo se stává 

bezvýznamnou vírou. Neboť to, co obklopuje Tvého Syna a udržuje ho v 

bezpečí, je Láska sama. Neexistuje jiný Zdroj než Ten a není nic, co by 

nesdílelo Jeho svatost; co by stálo mimo Tvé jediné stvoření nebo bez Lásky, 

která v sobě drží všechny věci. Otče,Tvůj Syn je jako Ty sám.Přicházíme k Tobě 

dnes ve Tvém vlastním jménu, abychom byli v pokoji ve Tvé věčné Lásce." 

Bratři moji, připojte se ke mně v dnešní modlitbě.To je modlitba 

spásy. 

Neměli bychom se spolu s námi podílet na tom, co zachrání svět? 
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le  s o n2 6 5 

"Vidím jen jemnost stvoření." 

Skutečně jsem nepochopil svět, protože jsem na něj položil své 

"hříchy" a viděl jsem, jak se na mě dívají. Jak kruté se zdály být! A 

jak jsem se klamal, když jsem si myslel, že to, čeho se bojím, je ve 

světě, a ne jen v mé mysli. Dnes vidím svět v nebeské jemnosti, 

kterou září stvoření. Není v něm žádný strach. Ať žádné zdání 

mých "hříchů" nezastíní světlo nebes, které září na svět. To, co se 

zde odráží, je v Boží mysli. Obrazy, které vidím, odrážejí mé 

myšlenky. přesto je má mysl zajedno s Boží. A tak mohu vnímat 

jemnost stvoření. 

"V klidu bych se díval na svět, který jen odráží Tvé a mé myšlenky. Ať si 

uvědomím, že jsou stejné, a uvidím jemnost stvoření." 

 
 

le  s o n2 6 6 

"Mé svaté Já zůstává v tobě, Boží Synu." 

"Otče, dal jsi mi všechny své syny, aby byli mými Spasiteli a rádci v mých 

očích, nositeli Tvého svatého hlasu pro mě. V nich se zrcadlíš a v nich se 

Kristus ohlíží za mnou z mého Já. Ať Tvůj Syn nezapomene na Tvé svaté 

jméno. Ať Tvůj Syn nezapomíná na svůj svatý Zdroj. Ať Tvůj Syn 

nezapomene, že jeho jméno je Tvé." 

V tento den vstupujeme do ráje, vzýváme Boží jméno a své 

vlastní, uznáváme své Já v každém z nás, sjednoceni ve svaté Boží 

lásce. Kolik spasitelů nám Bůh dal! Jak bychom mohli ztratit cestu 

k Němu, když On naplnil svět těmi, kdo na Něj ukazují, a dal nám 

zrak, abychom na ně hleděli? 
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le  s o v á n í 2 6 7 

" Mé srdce bije v Božím pokoji." 

Obklopuje mě veškerý život, který Bůh stvořil ve své lásce. Volá 

mě v každém úderu srdce a v každém nádechu, v každém činu a v 

každé myšlence. Pokoj naplňuje mé srdce a zaplavuje mé tělo 

smyslem pro odpuštění. Nyní je má mysl uzdravena a vše, co potřebuji 

ke spáse světa, je mi dáno. Každý úder srdce mi přináší mír; každý 

nádech mi vlévá sílu. Jsem Božím poslem, řízeným Jeho hlasem, 

podporovaným Jím v lásce a drženým navždy v tichosti a míru v 

Jeho milující náruči. Každý úder srdce volá Jeho jméno a na každý 

odpovídá Jeho Hlas, který mě ujišťuje, že jsem v Něm doma. 

"Dovolte mi, abych se zúčastnilVaší odpovědi, ne své vlastní. Otče, mé 

srdce bije v míru, který stvořilo Srdce lásky. Tam a jen tam mohu být 

doma." 

 
 

le  s o v á n í 2 6 8 

"Nechť je vše přesně tak, jak je." 

"Nedovol mi, Pane, abych byl dnes Tvým kritikem a soudil Tě. Ať se 

nesnažím zasahovat do Tvého stvoření a překrucovat ho do chorobných 

podob. Dej, ať jsem ochoten ustoupit svým přáním od jeho jednoty, a tak ho 

nechat být takové, jaké jsi ho stvořil. Neboť tak budu i já schopen poznat své 

Já, jak jsi mě stvořil. V Lásce jsem byl stvořen a v Lásce zůstanu navždy." 

Co mě může vyděsit, když nechám všechny věci být přesně takové, jaké 

jsou? 

Ať se dnes náš zrak nerouhá a naše uši ať se nevěnují lživým 

jazykům. Jen skutečnost je bez bolesti. Jen skutečnost je bez ztrát. 

Jen skutečnost je zcela bezpečná. A jen tu dnes hledáme. 
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le  s o n2 6 9 

"Můj zrak vychází, aby pohlédl na Kristovu tvář." 

"Prosím tě o požehnání pro můj dnešní zrak. Je to prostředek, který jsi zvolil, 

aby se stal cestou, která mi ukáže mé chyby a pohlédne za ně. Je mi dáno najít 

nové vnímání skrze Průvodce, kterého jsi mi dal, a skrze Jeho lekce 

překonat vnímání a vrátit se k pravdě. Prosím o iluzi, která překonává 

všechny ty, které jsem si vytvořil. dnes si vybírám svět odpuštěný, v němž mi 

každý ukazuje Kristovu tvář a učí mě, že to, na co se dívám, patří mně; že nic 

není než Tvůj svatý Syn." 

Dnes je náš zrak vskutku požehnaný. Sdílíme jeden zrak, když 

hledíme do tváře Toho, jehož Já je naše.Jsme jedno díky Tomu, 

který je Boží Syn, díky Tomu, který je naše vlastní Identita. 

 
 

le  s o n2 7 0 

"Dnes nebudu používat oči těla." 

"Otče, Kristova vize je tvým darem pro mě a má moc převést vše, co vidí 

oči těla, do pohledu na odpuštěný svět. Jak slavný a milostivý je tento svět! 

O kolik víc však v něm vnímám, než může dát zrak. odpuštěný svět znamená, že 

Tvůj Syn uznává svého Otce, nechává své sny uvést v pravdu a s 

očekáváním čeká na jediný zbývající okamžik času, který navždy skončí, 

když se k němu vrátí Tvá paměť. a nyní je jeho vůle zajedno s Tvou. Jeho 

funkce je nyní pouze Tvá a každá myšlenka kromě Tvé vlastní je pryč." 

Dnešní ticho požehná naše srdce a skrze ně přijde ke všem 

pokoj. Kristus je dnes náš pohled. A skrze Jeho zrak nabízíme 

světu uzdravení skrze Něho, svatého Syna, kterého Bůh stvořil 

celého; svatého Syna, kterého Bůh stvořil jako jednoho. 
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k d o k o n c e p c e je s t a n o v i 

t  e l  c h r  i s  t?  

 

Kristus je Boží Syn, jak ho Bůh stvořil. On je Já, které sdílíme, 

spojuje nás navzájem a také s Bohem. Je Myšlenkou, která stále 

přetrvává v Mysli, jež je Jeho zdrojem. Neopustil svůj svatý 

domov ani neztratil nevinnost, v níž byl stvořen. Trvá nezměněn 

navždy v Boží Mysli. 

Kristus je pojítkem, které vás udržuje v jednotě s Bohem a 

zaručuje, že odloučení není víc než iluze zoufalství. Vždyť naděje 

navždy zůstane v Něm.Vaše mysl je součástí Jeho a Jeho součástí 

vaší. On je tou částí, v níž leží Boží odpověď; kde jsou již všechna 

rozhodnutí učiněna a sny skončeny. On zůstává nedotčen vším, co 

vnímají oči těla. Neboť ačkoli do Něho Jeho Otec vložil 

prostředky pro vaši spásu, přesto zůstává Já, které stejně jako Jeho 

Otec nezná hřích. 

Domovem Ducha svatého a domovem pouze v Bohu je 

Kristus, který zůstává v pokoji v nebi tvé svaté mysli.To je jediná 

část tvého já, která je skutečná v pravdě. Zbytek jsou sny. budou 

však tyto sny dány Kristu, aby před Jeho slávou vybledly a 

konečně ti zjevily tvé svaté Já, Krista. 

Duch svatý se od Krista ve vás dostává ke všem vašim snům a 

vyzývá je, aby k němu přišly a byly převedeny do pravdy. On je 

vymění za poslední sen, který Bůh určil jako konec snů. Neboť až 

na světě spočine odpuštění a ke každému Božímu synovi přijde 

mír, co by mohlo zůstat, aby se věci oddělily, neboť co jiného 

zbývá vidět než Kristovu tvář? 

A jak dlouho bude tato svatá tvář vidět, když je jen symbolem 

toho, že čas učení už skončil a že bylo konečně dosaženo cíle 

Usmíření? Snažme se tedy najít Kristovu tvář a na nic jiného 

nehleďme. Jakmile spatříme Jeho slávu, poznáme, že 

nepotřebujeme žádné učení ani vnímání, ani čas, ani nic jiného než 

svaté Já, Krista, kterého Bůh stvořil jako svého Syna. 
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le  s s o  n 2 7  1 

"Kristova je vize, kterou dnes použiji." 

Každý den, každou hodinu, každý okamžik si vybírám to, na co se 

chci dívat, zvuky, které chci slyšet, svědky toho, co chci, aby pro 

mě bylo pravdou. Dnes si vybírám, že budu hledět na to, co chce 

Kristus, abych viděl, že budu naslouchat Božímu hlasu a hledat 

svědky toho, co je v Božím stvoření pravdivé. V Kristově pohledu 

se svět a Boží stvoření setkávají, a když se spojí, mizí veškeré 

vnímání. Jeho laskavý pohled vykupuje svět ze smrti. Vždyť nic, 

na co se dívá, nesmí žít, ale pamatuje na Otce a Syna; Stvořitele a 

stvoření sjednocené. 

"Otče, Kristův pohled je cestou k Tobě.To, co vidí, mě zve k obnovení 

Tvé paměti. A to si vybírám jako to, na co bych se dnes chtěl dívat." 

 
 

le  s s o  n 27  2 

"Jak mohou iluze uspokojit Božího Syna?" 

"Otče, pravda patří mně. Můj domov je v nebi z tvé i mé vůle. Mohou mě 

sny uspokojit? Mohou mi iluze přinést štěstí? Co jiného než Tvá vzpomínka 

může uspokojit Tvého Syna? Nepřijmu méně, než jsi mi dal Ty. Jsem obklopen 

Tvou Láskou, navždy klidný, navždy něžný a navždy bezpečný. Boží Syn musí 

být takový, jakého jsi ho stvořil." 

Dnes se míjíme s iluzemi. A když uslyšíme pokušení, které 

nás vyzývá, abychom zůstali a setrvali ve snu, odvrátíme se a 

zeptáme se sami sebe, zda bychom se my, synové Boží, mohli 

spokojit se sny, když si nebe můžeme vybrat stejně snadno jako 

peklo a láska s radostí nahradí všechen strach. 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

430 

 

 

le  s o n2 7 3 

"Klid Božího pokoje je můj." 

Možná jsme nyní připraveni na den nerušeného klidu. Pokud to 

zatím není možné, jsme spokojeni a dokonce více než spokojeni, 

že se dozvíme, jak takového dne dosáhnout. Jestliže jsme podlehli 

vyrušení, naučme se, jak ho odvrátit a vrátit se ke klidu. Stačí, 

když své mysli s jistotou řekneme: "Klid Božího pokoje je můj," a 

nic nemůže narušit pokoj, který sám Bůh daroval svému Synu. 

"Otče, tvůj pokoj je můj.Proč se mám bát, že by mě něco mohlo 

připravit o to, co bys chtěl, abych si uchoval? Nemohu ztratit Tvé dary, 

které jsi mi dal. a tak pokoj, který jsi dal svému synovi, je stále se mnou, v 

klidu a v mé vlastní věčné lásce k Tobě." 

 
 

le  s s o  n 2 7  4 

"Dnešek patří lásce. Nechte mě nebát se." 

"Otče, dnes bych chtěl, aby vše bylo tak, jak jsi to stvořil, a abych tvým 

synům vzdával čest, která jim náleží za jejich bezhříšnost, za lásku bratra k 

bratru a příteli.Tím jsem vykoupen.I díky tomu vstoupí pravda tam, kde byly 

iluze, světlo nahradí všechnu temnotu a tvůj syn pozná, že je takový, jakého 

jsi ho stvořil." 

Dnes nám přichází zvláštní požehnání od toho, který je naším 

Otcem. Odevzdejte Mu tento den a nebudete se dnes bát, protože 

tento den je dán Lásce. 
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le  s s o  n 2 7  5 

"Boží uzdravující hlas dnes chrání všechny věci." 

Věnujme dnes pozornost Božímu hlasu, který promlouvá starobylou 

lekci, jež dnes není o nic pravdivější než kdykoli jindy.Přesto byl 

tento den vybrán jako čas, kdy budeme hledat, naslouchat, učit se a 

chápat. Připojte se ke mně a naslouchejte. Hlas Boží nám totiž 

vypráví o věcech, které nemůžeme pochopit sami, ani se je naučit 

odděleně. Právě v tom je všechno chráněno. A v tom se nachází 

uzdravení Božího hlasu. 

"Tvůj uzdravující hlas dnes všechno chrání, a tak Ti všechno 

přenechávám. Nemusím se o nic starat. Vždyť Tvůj Hlas mi řekne, co mám 

dělat a kam jít, s kým mám mluvit a co mu mám říci, jaké myšlenky si mám 

myslet, jaká slova dát světu. Bezpečí, které přináším, je mi dáno. Otče, 

tvůj Hlas skrze mne chrání všechny věci." 

 
 

le  s o n2 7 6 

"Slovo Boží je mi dáno, abych mluvil." 

Co je Boží slovo? "Můj Syn je čistý a svatý jako já sám." A tak se 

Bůh stal Otcem Syna, kterého miluje, neboť tak byl stvořen. Toto 

Slovo jeho Syn nestvořil spolu s ním, protože v něm se jeho Syn 

narodil. Přijměme Jeho Otcovství, a vše je nám dáno. Popřeme-li, 

že jsme byli stvořeni v Jeho lásce, popřeme své Já, abychom si 

nebyli jisti, kdo jsme, kdo je náš Otec a za jakým účelem jsme 

přišli. a přesto stačí, abychom uznali Toho, který nám dal své Slovo 

při našem stvoření, abychom si na Něj vzpomněli a připomněli si 

tak své Já. 

"Otče, tvé slovo je mé a právě to bych chtěl říci všem svým bratřím, 

kteří mi byli dáni, abych je opatroval jako své vlastní, tak jako jsem 

milován, požehnán a zachráněn tebou." 
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le  s s o  n 27  7 

"Nedovol, abych tvého syna svazoval zákony, které jsem vytvořil." 

"Tvůj Syn je svobodný, můj Otče. Ať si nemyslím, že jsem ho spoutal 

zákony, které jsem vytvořil, aby vládl tělu. Není podřízen žádným 

zákonům, které jsem vytvořil a jimiž se snažím učinit tělo bezpečnějším. Není 

měněn tím, co je měnitelné. Není otrokem žádných zákonů času. Je 

takový, jakého jsi ho stvořil, protože nezná žádné zákony kromě 

zákona lásky." 

Neuctívejme modly a nevěřme v žádné zákony, které by 

modlářství vytvořilo, aby skrylo svobodu Božího Syna. Není vázán 

ničím jiným než svou vírou, avšak to, co je, daleko přesahuje jeho 

víru v otroctví či svobodu. Je svobodný, protože je Synem svého 

Otce. A nemůže být spoután, ledaže by Boží Pravda mohla lhát a 

Bůh by mohl chtít, aby klamal sám sebe. 

 
 

le  s o n2 7 8 

"Jsem-li svázán, můj Otec není svobodný." 

Jestliže přijímám, že jsem vězněm v těle, ve světě, v němž se zdá, 

že vše, co se zdá být živé, umírá, pak je můj Otec vězněm se 

mnou. A tomu věřím, když tvrdím, že zákony, jimiž se svět řídí, 

musím dodržovat i já; křehkosti a hříchy, které vnímám, jsou 

skutečné a nelze jim uniknout. Jsem-li jakkoli spoután, neznám 

svého Otce ani své Já. A jsem ztracen pro veškerou skutečnost. 

Neboť pravda je svobodná, a co je spoutáno, není součástí pravdy. 

"Otče, nežádám nic než pravdu. Měl jsem mnoho pošetilých 

myšlenek o sobě a o svém stvoření a vnesl jsem si do mysli sen plný strachu. 

Dnes bych už nesnil. Místo bláznovství a místo strachu volím cestu k 

Tobě. Neboť pravda je bezpečná a jen láska je jistá." 
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le  s o n2 7 9 

"Svoboda stvoření slibuje mou vlastní svobodu." 

Konec snů je mi zaslíben, protože Božího Syna neopouští jeho 

láska. Pouze ve snech se zdá, že je ve vězení, a čeká na budoucí 

svobodu, pokud vůbec bude, ve skutečnosti však jeho sny zmizely 

a na jejich místě se usadila pravda. A nyní je již svoboda jeho. 

Mám čekat v řetězech, které byly přetrženy, na osvobození, když 

mi Bůh nabízí svobodu už teď? 

"Přijímám dnes Tvá zaslíbení a věřím v ně. Můj Otec miluje Syna, 

kterého stvořil jako svého vlastního.Chtěl bys mi odepřít dary, které jsi 

mi dal?" 

 
 

le  s s o  n 28  0 

"Jaká omezení mohu klást Božímu Synu?" 

Koho Bůh stvořil neomezeně, je svobodný. Mohu si pro něj 

vymyslet vězení, ale jen v iluzích, ne v pravdě. Žádná Boží 

myšlenka neopustila mysl svého Otce. Žádná Boží Myšlenka není 

vůbec omezená. Žádná Myšlenka Boží ale není navždy čistá. 

Mohu klást omezení Synu Božímu, jehož Otec si přál, aby byl 

neomezený a podobný Sobě ve svobodě a lásce? 

"Dovol mi dnes vzdát čest Tvému Synu, neboť jen tak najdu cestu k 

Tobě. Otče, Synovi, kterého miluješ, nekladu žádné meze a Ty jsi stvořil 

neomezené.Čest, kterou mu vzdávám, je Tvá, a co je Tvé, patří i mně." 
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k t e r ý m s e p ř i p o m í n  á t e h o l i s p i r i t u ? 

 

Duch svatý je prostředníkem mezi iluzemi a pravdou. Stejně jako 

on musí překlenout propast mezi realitou a sny, vede vnímání k 

poznání skrze milost, kterou mu Bůh dal, aby byl jeho darem pro 

každého, kdo se k němu obrací pro pravdu. Přes most, který On 

poskytuje, jsou všechny sny přeneseny k pravdě, aby byly 

rozptýleny před světlem poznání. Tam jsou pohledy a zvuky 

navždy odloženy. A tam, kde byly dříve vnímány, odpuštění 

umožnilo klidný konec vnímání. 

Cílem, který si učení Ducha svatého klade, je právě tento 

konec snů. Pohledy a zvuky je totiž třeba převést ze svědectví 

strachu na svědectví lásky. A když je toho zcela dosaženo, dosáhlo 

učení jediného cíle, který má v pravdě. Neboť učení, jak ho Duch 

svatý vede k výsledku, který pro něj vnímá, se stává prostředkem k 

překročení sebe sama, aby bylo nahrazeno Věčnou Pravdou. 

Kdybys jen věděl, jak moc tvůj Otec touží po tom, abys 

poznal svou bezhříšnost, nenechal by ses Jeho hlasem marně 

oslovovat a neodvracel by ses od Jeho náhrady za děsivé představy 

a sny, které sis vytvořil.Duch svatý chápe prostředky, které sis 

vytvořil a jimiž chceš dosáhnout toho, co je navždy nedosažitelné. 

A pokud Mu je nabídneš, použije prostředky, které sis vytvořil pro 

vyhnanství, aby tvou mysl vrátil tam, kde je skutečně doma. 

Z poznání, kam byl Bohem umístěn, vás Duch svatý vyzývá, 

abyste nechali odpuštění spočinout na svých snech a obnovili 

zdravý rozum a klid mysli. Bez odpuštění vás vaše sny budou 

nadále děsit. A vzpomínka na veškerou lásku vašeho Otce se 

nevrátí, aby znamenala, že nastal konec snů. 

Přijměte Otcův dar. Je to výzva od Lásky k Lásce, aby byla jen 

sama sebou. Duch Svatý je Jeho dar, jímž se milovanému Božímu 

Synovi navrací nebeský klid. Odmítli byste přijmout funkci 

doplnění Boha, když jediné, co si On přeje, je, abyste byli úplní? 



ČÁST 2 

435 

 

 

le  s s o  n 28  1 

"Nemůže mi ublížit nic jiného než moje myšlenky." 

"Otče, tvůj Syn je dokonalý.Když si myslí, že mu někdo ubližuje, je to 

proto, že zapomněl, kým je. A že je takový, jak jsi ho stvořil. tvé myšlenky 

mi mohou přinést jen štěstí. Pokud jsem někdy smutný, zraněný nebo 

nemocný, zapomněl jsem, co si myslíš Ty, a své malé, bezvýznamné 

představy jsem postavil na místo, kam patří Tvé Myšlenky a kde jsou. 

Nemůže mě zranit nic jiného než mé myšlenky. myšlenky, které myslím s 

Tebou, mohou jenom žehnat. myšlenky, které myslím jenom s Tebou, jsou 

pravdivé." 

Dnes si neublížím. Neboť jsem daleko za veškerou bolestí. 

Můj Otec mě umístil v bezpečí v nebi, kde na mě dohlíží, a já bych 

neútočil na Syna, kterého miluje, protože to, co miluje On, mohu 

milovat i já. 

 
 

le  s o n2 8 2 

"Dnes se nebudu bát lásky." 

Kdybych si to dnes mohl uvědomit, dosáhl bych spásy pro celý svět. 

Toto rozhodnutí nebýt šílený a přijmout se tak, jak mě stvořil sám 

Bůh, můj Otec a můj Zdroj. Toto rozhodnutí neusnout ve snech o 

smrti, zatímco pravda zůstává navždy živá v radosti ze života. A 

toto rozhodnutí uznat sebe sama, kterého Bůh stvořil jako Syna, 

kterého miluje a který zůstává mou jedinou Skutečností. 

"Otče, tvé jméno je láska a moje také. Taková je pravda.A lze pravdu 

změnit tím, že jí dáme jiné jméno? Jméno strach je prostě omyl. Dovol mi, 

abych se dnes pravdy nebál." 
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le  s s o  n 28  3 

"Moje pravá identita zůstává v Tobě." 

"Otče, stvořil jsem svůj obraz, a ten nazývám Synem Božím.Přesto je 

stvoření takové, jaké bylo vždycky, neboť tvé stvoření je neměnné. 

Nedovol mi uctívat modly. Já jsem ten, kterého můj Otec miluje. Jeho 

svatost zůstává světlem nebes a láskou Boží. Což není to, co je Ti milé, 

bezpečné? Není světlo nebes nekonečné? Není snad Tvůj Syn mou pravou 

totožností, když jsi stvořil vše, co je?" 

Nyní jsme jedno ve sdílené identitě s Bohem, naším Otcem, 

jako naším jediným zdrojem, a vše stvořené je naší součástí. A tak 

nabízíme požehnání všem věcem a láskyplně se sjednocujeme s 

celým světem, který naše odpuštění učinilo jedním s námi. 

 
 

le  s o n2 8 4 

"Mohu se rozhodnout změnit všechny myšlenky, které zraňují." 

Ztráta není ztrátou, pokud je správně vnímána. Bolest je 

nemožná.Neexistuje žádný zármutek, který by měl nějakou 

příčinu. A utrpení jakéhokoli druhu není nic jiného než sen. 

Taková je pravda; nejprve se má jen vyslovit a pak mnohokrát 

opakovat; a pak se má přijmout jako pravda jen částečně pravdivá s 

mnoha výhradami. Pak je třeba o ní stále vážněji uvažovat a 

nakonec ji přijmout jako pravdu. Mohu se rozhodnout změnit 

všechny myšlenky, které zraňují. A já bych dnes překročil slova, 

překonal všechny výhrady a dospěl k plnému přijetí pravdy v nich 

obsažené. 

"Otče, to, co jsi dal, nemůže bolet a zármutek a bolest musí být 

nemožné. Dej, ať dnes nezklamu důvěru v Tebe a přijímám jen to, co je 

radostné, jako Tvé dary; přijímám jen to, co je radostné, jako pravdu." 
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le  s s o  n2 8 5 

"Moje svatost dnes září jasně a zřetelně." 

Dnes se probouzím s radostí a očekávám, že ke mně přijdou jen 

šťastné Boží věci. Žádám jen, aby přišly, a uvědomuji si, že na má 

pozvání odpoví myšlenky, k nimž jsem je vyslal. A budu prosit jen 

o radostné věci, jakmile přijmu svou svatost. Neboť k čemu by mi 

byla bolest; jaký účel by splnilo mé utrpení; a jak by mi pomohl 

zármutek a ztráta, kdyby ode mne dnes odešlo šílenství a já místo 

toho přijal svou svatost? 

"Otče, má svatost je tvá. Dovol mi, abych se z ní radoval a skrze odpuštění 

byl navrácen do zdravého rozumu.Tvůj Syn je stále takový, jakého jsi ho 

stvořil. Moje svatost je mou součástí a zároveň i Tvou součástí. a co může 

změnit svatost samotnou?" 

 
 

le  s o n2 8 6 

"Ticho nebes dnes drží mé srdce." 

"Otče, jak je dnes ještě ticho! Jak klidně se vše ukládá na své místo! Tento 

den byl vybrán jako čas, kdy pochopím lekci, že není třeba, abych něco dělal. 

V Tobě je každá volba již učiněna. V Tobě je každý konflikt vyřešen. V Tobě 

je již dáno vše, v co doufám, že najdu. tvůj pokoj je můj. Mé srdce je klidné 

a má mysl odpočívá. Tvá láska je nebe a Tvá láska je moje." 

Dnešní klid nám dá naději, že jsme našli cestu a že jsme po ní 

ušli velký kus cesty ke zcela jistému cíli.Dnes nebudeme 

pochybovat o cíli, který nám slíbil sám Bůh.Důvěřujeme v Něho a 

ve své Já, které je s Ním stále jedno. 
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le  s o n2 8 7 

"Ty jsi můj cíl, můj Otče. Jen Ty." 

Kam jinam bych šel než do nebe? Co by mohlo nahradit štěstí? 

Jakému daru bych mohl dát přednost před Božím pokojem? Jaký 

poklad bych hledal, našel a uchoval, který by se mohl vyrovnat mé 

Identitě? A žil bych raději se strachem než s láskou? 

"Ty jsi můj cíl, můj Otče. Po čem jiném než po Tobě bych mohl 

toužit? Po jaké jiné cestě než té, která vede k Tobě, bych mohl toužit? 

A co jiného než vzpomínka na Tebe by pro mě mohla znamenat konec snů 

a marných náhražek pravdy? Ty jsi můj jediný cíl, Tvůj Syn by byl takový, 

jakého jsi ho stvořil, jakou jinou cestu než tuto bych mohl očekávat, abych 

poznal své Já a byl zajedno se svou Identitou?" 

 
 

le  s s o  n 28  8 

"Dovol mi dnes zapomenout na bratrovu minulost." 

"To je myšlenka, která vede k Tobě a přivádí mě k cíli. Nemohu k Tobě 

přijít bez svého bratra. a abych poznal svůj Zdroj, musím nejprve poznat, 

co jsi se mnou stvořil za jedno. Můj bratr je ruka, která mě vede na cestě k 

Tobě. Jeho hříchy jsou spolu s mými minulostí. A já jsem spasen, 

protože minulost je pryč. Nedovol mi, abych ji ve svém srdci opatroval, jinak 

ztratím cestu, po níž mám kráčet k Tobě. Můj bratr je můj Spasitel. Ať 

neútočím na Spasitele, kterého jsi mi dal. Ale ať ctím toho, kdo nese Tvé 

jméno, a tak si připomínám, že je mé vlastní." 

Odpusťte mi tedy dnes. A poznáš, že jsi mi odpustil, když 

uvidíš svého bratra ve světle svatosti. On nemůže být méně svatý 

než já a ty nemůžeš být svatější než on. 
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le  s o n2 8 9 

"Minulost je pryč. Nemůže se mě dotknout." 

Dokud minulost neskončí v mé mysli, musí mi skutečný svět 

unikat před očima. Ve skutečnosti se totiž nikam nedívám, vidím 

jen to, co tam není. Jak pak mohu vnímat svět, který mi odpuštění 

nabízí? Ten byl stvořen k tomu, aby minulost skrýval, neboť na 

tento svět lze pohlédnout až nyní. Nemá žádnou minulost. Neboť 

co jiného lze odpustit než minulost, a je-li odpuštěno, je pryč. 

"Otče, nedovol mi hledět na minulost, která neexistuje. Vždyť jsi mi 

nabídl svou vlastní náhradu v současném světě, který minulost nechala 

nedotčený a bez hříchu. Zde je konec viny a zde jsem připraven na Tvůj 

poslední krok. Mám po Tobě požadovat, abys déle čekal, až Tvůj Syn 

najde lásku, kterou jsi naplánoval jako konec všech jeho snů a všech jeho 

bolestí?" 

 
 

le  s s o  n 29  0 

"Vidím jen své současné štěstí." 

Pokud se nedívám na to, co není, vidím jen své současné štěstí. 

Oči, které se začínají otevírat, konečně vidí. A já bych chtěl, aby 

ke mně Kristův zrak přišel právě dnes. to, co vnímám bez Boží 

nápravy pro zrak, který jsem si sám vytvořil, je děsivé a bolestné. 

Přesto bych nedovolil, aby má mysl byla oklamána vírou, že sen, 

který jsem si vytvořil, je skutečný o okamžik déle. tento den 

hledám své současné štěstí a nehledím na nic jiného než na to, co 

hledám. 

"S tímto předsevzetím k Tobě přicházím a prosím Tě o sílu, abys mě 

dnes podržel, dokud budu plnit Tvou vůli.Nemůžeš mě nevyslyšet, Otče.Co 

žádám, jsi mi už dal, a jsem si jist, že dnes uvidím své štěstí." 
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k d o k o n c e p c e je  s t a n o v i t  e l  r 

e a l i z a c e s v ě t ?  

 

Skutečný svět je symbol, stejně jako zbytek toho, co nabízí vnímání, 

a přesto představuje to, co je opakem toho, co jsi stvořil.Tvůj svět 

je viděn očima strachu a přináší ti svědky hrůzy. Skutečný svět 

nelze vnímat jinak než očima odpuštění blahoslavenství, takže vidí 

svět, kde je hrůza nemožná a svědky strachu nelze najít. 

Skutečný svět má protějšek pro každou nešťastnou myšlenku, 

která se odráží ve vašem světě; jistou nápravu pro pohledy strachu 

a zvuky boje, které váš svět obsahuje. Skutečný svět ukazuje svět 

viděný jinak, klidnýma očima a s klidnou myslí. Není v něm nic 

než klid. Nejsou slyšet výkřiky bolesti a smutku, protože zde nic 

nezůstává mimo odpuštění. A pohledy jsou laskavé. K mysli, která 

si odpustila, se dostanou jen šťastné pohledy a zvuky. 

Jakou potřebu má taková mysl pro myšlenky na smrt, útok a 

vraždu? Co jiného může vnímat kolem sebe než bezpečí, lásku a 

radost? Co je to, co by si vybrala k odsouzení, a co je to, co by 

odsoudila? Svět, který vidí, vychází z mysli, která je sama v sobě 

klidná. V ničem, co vidí, na ni nečíhá žádné nebezpečí, protože je 

laskavá a jen na laskavost se dívá. 

Skutečný svět je symbolem toho, že sen o hříchu a vině 

skončil a Boží Syn už nespí. Jeho bdělé oči vnímají jistý odraz 

Otcovy lásky; jistý příslib, že je vykoupen. skutečný svět znamená 

konec času, neboť jeho vnímání činí čas bezúčelným. 

Duch svatý nepotřebuje čas, když slouží svému účelu. Nyní 

čeká už jen na jediný okamžik, kdy Bůh učiní svůj poslední krok, a 

čas zmizí, vezme s sebou vnímání a zanechá jen Pravdu, která je 

sama sebou. Tento okamžik je naším cílem, neboť obsahuje 

vzpomínku na Boha. A když se díváme na svět, jemuž bylo 

odpuštěno, je to On, kdo nás volá a přichází, aby nás vzal domů, a 

připomíná nám naši totožnost, kterou nám odpuštění navrátilo. 
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le  s s o  n 2 9  1 

"Toto je den klidu a míru." 

Kristova vize se dnes dívá skrze mě. Jeho pohled mi ukazuje vše 

odpuštěné a smířené a nabízí stejný pohled světu. A já tuto vizi 

přijímám v jeho jménu, a to jak pro sebe, tak i pro svět. Na jakou 

nádheru dnes hledíme! Jakou svatost vidíme kolem sebe! A je nám 

dáno poznat, že je to svatost, na níž máme podíl; je to svatost 

samotného Boha. 

"Dnes se má mysl ztišila, aby přijala myšlenky, které mi nabízíš. A já 

přijímám to, co přichází od Tebe, a ne od sebe. Neznám cestu k Tobě. Ale 

Ty jsi si zcela jistý. Otče, veďSvého Syna tichou cestou, která končí u Tebe. Ať 

je mé odpuštění úplné a ať se mi vrátí vzpomínka na Tebe." 

 
 

le  s o n2 9 2 

"Šťastný výsledek všeho je jistý." 

Boží zaslíbení nečiní žádné výjimky.A zaručuje, že jedině radost 

může být konečným výsledkem všeho. Záleží však na nás, kdy 

toho dosáhneme; jak dlouho necháme cizí vůli, aby se zdála být 

protikladná té jeho. A dokud si myslíme, že tato vůle je skutečná, 

nenajdeme konec, který On určil jako výsledek všech problémů, 

které vnímáme, všech zkoušek, které vidíme, a každé situace, s níž 

se setkáváme. přesto je konec jistý. Boží vůle se totiž naplní na 

zemi i v nebi. budeme hledat a nalezneme podle Jeho vůle, která 

zaručuje, že naše vůle se naplní. 

"Děkujeme ti, Otče, že nám nakonec zaručuješ jen šťastné konce. 

Pomoz nám nezasahovat a neoddalovat tak šťastné konce, které jsi 

nám slíbil pro každý problém, který můžeme vnímat; pro každou zkoušku, o 

které si myslíme, že ji ještě musíme podstoupit." 
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le  s s o  n 29  3 

"Všechen strach je pryč a je tu jen láska." 

Všechen strach je pryč, protože jeho zdroj je pryč a všechny jeho 

myšlenky jsou pryč s ním. Jediným současným stavem zůstává 

láska, jejíž zdroj je zde na věky věků. Může se svět zdát jasný a 

čistý, bezpečný a přívětivý, když ho tísní všechny mé minulé chyby 

a ukazuje mi pokřivené podoby bolesti? Přesto je v přítomnosti 

láska zřejmá a její účinky zjevné. Celý svět září v odrazu jejího 

svatého světla a já vnímám svět, kterému bylo konečně odpuštěno. 

"Otče, ať mi dnes tvůj svatý svět neunikne z očí. Ať mé uši nejsou hluché 

ke všem chvalozpěvům vděčnosti, které svět zpívá pod zvuky 

strachu.Existuje skutečný svět, který přítomnost chrání před všemi minulými 

chybami.A já bych dnes před svýma očima viděl jen tento svět." 

 

 
 

le  s o n2 9 4 

"Moje tělo je zcela neutrální věc." 

Jsem Boží syn. A mohu být i něčím jiným? Stvořil Bůh smrtelné a 

porušitelné? K čemu je milovanému Božímu Synu to, co musí 

zemřít? A přece neutrální věc nevidí smrt, neboť se do ní 

nevkládají myšlenky strachu, ani se jí nepropůjčuje výsměch lásky. 

Její neutralita ji chrání, dokud má užitek. A potom, bez účelu, je 

odložena. Není nemocná, stará ani zraněná. Je jen bez funkce, 

nepotřebná a odhozená. Nedovolte mi, abych v ní dnes viděl víc 

než toto; aby sloužila jen chvíli a hodila se, aby si zachovala svou 

užitečnost, dokud může sloužit, a pak aby byla nahrazena pro větší 

dobro. 

"Mé tělo, Otče, nemůže být tvým Synem. A co není stvořeno, nemůže 

být hříšné ani bezhříšné, ani dobré, ani zlé. Dovol mi tedy, abych tento sen 

použil na pomoc Tvému plánu, abychom se probudili ze všech snů, které 

jsme si vytvořili." 
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le  s s o  n 2 9  5 

"Duch svatý se dnes dívá skrze mě." 

Kristus prosí, aby dnes mohl použít mé oči, a tak vykoupit svět. 

Prosí o tento dar, aby mi mohl nabídnout pokoj mysli a zbavit mě 

veškeré hrůzy a bolesti. A když jsou ze mě odstraněny, zmizí i sny, 

které jako by se usadily na světě. Vykoupení musí být jedno. Když 

jsem zachráněn já, je se mnou zachráněn i svět. Všichni totiž 

musíme být vykoupeni společně. Strach se objevuje v mnoha 

různých podobách, ale láska je jedna. 

"Otče můj, Kristus si ode mne vyžádal dar, a ten já dávám, aby 

mi byl dán. Pomoz mi, abych dnes používal Kristovy oči, a tak dovolil 

Lásce Ducha Svatého, aby požehnala všem věcem, na které pohlédnu, aby na 

mně spočinula Jeho odpouštějící Láska." 

 
 

le  s s o  n 29  6 

"Duch svatý dnes mluví skrze mě." 

"Duch svatý dnes potřebuje můj hlas, aby celý svět naslouchal Tvému 

hlasu a skrze mne slyšel Tvé slovo. Jsem odhodlán nechat Tě skrze mne mluvit, 

neboť nechci používat jiná slova než Tvá a nemít jiné myšlenky než Tvé, neboť 

jen Tvé jsou pravdivé. Chtěl bych být Spasitelem světa, který jsem stvořil. 

Neboť když jsem ho zatratil, chtěl bych ho osvobodit, abych našel únik, 

a slyšet slovo, které mi dnes Tvůj svatý hlas promluví." 

Dnes učíme to, co bychom se chtěli naučit, a jen to.A tak se 

náš cíl učení stává nekonfliktním a snadno dosažitelným a rychle 

splnitelným. Jak rád nás Duch svatý přichází zachránit z pekla, 

když dovolíme, aby jeho učení skrze nás přesvědčilo svět, aby 

hledal a našel snadnou cestu k Bohu! 
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le  s s o  n 29  7 

"Odpuštění je jediný dar, který dávám." 

Odpuštění je jediný dar, který dávám, protože je to jediný dar, 

který chci, a vše, co dávám, dávám sám sobě.To je jednoduchý vzorec 

spásy. A já, který bych chtěl být spasen, bych ho učinil svým, aby 

byl způsobem, jakým žiji ve světě, který potřebuje spásu a který 

bude spasen, když přijmu Usmíření za sebe. 

"Otče, jak jisté jsou Tvé cesty, jak jistý je jejich výsledek a jak skutečně 

věrný je každý krok v mém spasení, který jsi již stanovil a který se 

uskutečnil díky Tvé milosti. Díky Ti za Tvé věčné dary a díky Ti za mou 

totožnost." 

 
 

le  s o n2 9 8 

"Miluji tě, Otče, a miluji tvého Syna." 

Moje vděčnost umožňuje, aby moje láska byla přijímána beze 

strachu. A tak se konečně vracím do své Skutečnosti.Vše, co 

narušovalo můj svatý pohled, odpuštění odnáší.A já se blížím ke 

konci nesmyslných cest, šílených kariér a umělých hodnot. Místo 

toho přijímám to, co Bůh stanoví jako mé, s jistotou, že jen v tom 

budu spasen; s jistotou, že jdu skrze strach vstříc své Lásce. 

"Otče, přicházím dnes k tobě, protože nechci jít jinou cestou než 

tvou.Ty jsi vedle mě. Jsem vděčný za tvé svaté dary jistého útočiště a úniku 

před vším, co by mohlo zastřít mou lásku k Bohu, mému Otci, a jeho 

svatému Synu." 
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le  s s o  n 29  9 

"Věčná svatost zůstává ve mně." 

Moje svatost je daleko za hranicí mé schopnosti porozumět jí a 

poznat ji.Bůh, můj Otec, který ji stvořil, však uznává mou svatost 

za svou. Naše společná vůle ji chápe a naše společná vůle ví, že je to 

tak. 

"Otče, moje svatost není ze mě. Není moje, aby byla zničena hříchem. 

Není moje, aby trpěla útoky. Iluze ji mohou zastínit, ale nemohou uhasit 

její záři ani ztlumit její světlo. Stojí navždy dokonalá a nedotčená. V něm jsou 

všechny věci uzdraveny, neboť zůstávají takové, jaké jsi je stvořil. a já mohu 

poznat svou svatost. Vždyť mě stvořila sama Svatost a já mohu poznat svůj 

Zdroj, protože je Tvou vůlí, abys byl poznán." 

 
 

l e  s s na 30  0 

"Jen okamžik trvá tento svět." 

To je myšlenka, kterou lze říci, že smrt a zármutek jsou jistým 

údělem všech, kdo sem přicházejí. Neboť jejich radosti zmizí dříve, 

než se jich někdo zmocní, nebo je vůbec pochopí." Je to však také 

myšlenka, která nás nenechá v zajetí žádného falešného vjemu a 

nepředstavuje víc než pomíjivý mrak na věčně klidné obloze. A 

právě tento klid, nezakalený, zřejmý a jistý, dnes hledáme. 

"Dnes hledáme Tvůj svatý svět. Neboť my, Tví milující synové, jsme na 

chvíli zabloudili. Ale naslouchali jsme Tvému hlasu a přesně jsme se naučili, 

co máme dělat, abychom se vrátili do nebe a ke své pravé identitě. a dnes 

děkujeme, že svět trvá jen okamžik. chtěli bychom jít za tento nepatrný 

okamžik do věčnosti." 
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k d o s  t  a t e č n ě i s t  e n t o p r o s t o r

 se  c o n d  k o m u n i k a  c  e  ? 

 

Kristův druhý příchod, který je jistý jako Bůh, je pouze nápravou 

chyb a návratem zdravého rozumu. Je součástí stavu, který 

obnovuje nikdy neztracené a znovu nastoluje to, co je navždy a 

navždy pravdivé. Je to pozvání Božího slova, aby zaujalo místo 

iluze; ochota nechat odpuštění spočinout na všech věcech bez 

výjimky a bez výhrad. 

Je to všezahrnující povaha Kristova druhého příchodu, která 

mu dovoluje obejmout svět a držet vás v bezpečí v rámci jeho 

jemného příchodu, který zahrnuje vše živé spolu s vámi.Uvolnění, 

které druhý příchod přináší, nemá konce, protože Boží stvoření 

musí být neomezené. Odpuštění osvětluje cestu Druhému 

příchodu, protože září na všechny jako na jednoho. 

Druhým příchodem končí lekce, které Duch svatý vyučuje, a 

uvolňuje místo Poslednímu soudu, v němž učení končí posledním 

shrnutím, které přesáhne samo sebe a dosáhne až k Bohu.Druhý 

příchod je čas, kdy jsou všechny mysli odevzdány do rukou Krista, 

aby byly navráceny Duchu ve jménu pravého stvoření a Boží vůle. 

Druhý příchod je jedinou událostí v čase, kterou sám čas 

nemůže ovlivnit. Neboť každý, kdo kdy přišel zemřít, nebo teprve 

přijde, nebo kdo je přítomen nyní, je stejně tak osvobozen od toho, 

co učinil. V této rovnosti je Kristus obnoven jako jedna Identita, v 

níž všichni Synové Boží uznávají, že všichni jsou jedno. A Bůh 

Otec se usmívá na svého Syna, své jediné stvoření a svou jedinou 

radost. 

Modlete se, aby tento druhý příchod nastal brzy, ale 

nespokojte se s tím. Potřebuje vaše oči, uši, ruce a nohy. Potřebuje 

váš hlas.A především potřebuje vaši ochotu. Radujme se z toho, že 

můžeme plnit Boží vůli a spojit se v jejím svatém světle. Hle, Syn 

Boží je v nás jeden a skrze něj můžeme dosáhnout Otcovy Lásky. 
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le  s s na 30  1 

"A sám Bůh setře všechny slzy." 

"Otče, pokud nesoudím, nemohu plakat. Nemohu trpět bolestí ani se 

cítit opuštěný a nepotřebný na světě.Toto je můj domov, protože ho 

nesoudím. A proto je to jen to, co chceš Ty. Dovol mi, abych ho dnes 

spatřil bez odsouzení, šťastnýma očima, které odpuštění osvobodilo od všeho 

zkreslení. Dovol mi vidět Tvůj svět místo mého. A všechny slzy, které 

jsem prolil, budou zapomenuty, neboť jejich zdroj je pryč. Otče, dnes nebudu 

Tvůj svět soudit." 

Boží svět je šťastný.Ti, kdo se na něj dívají, k němu mohou 

jen přidat svou radost a žehnat mu jako příčině další radosti. 

Plakali jsme, protože jsme tomu nerozuměli. Ale poznali jsme, že 

svět, který jsme viděli, byl falešný, a dnes se budeme dívat na Boží 

svět. 

 
 

le  s s na 30  2 

"Tam, kde byla tma, spatřuji světlo." 

"Otče, konečně se nám otevírají oči.Tvůj svatý svět nás očekává, protože se 

nám konečně vrátil zrak a my vidíme.Mysleli jsme, že trpíme. Ale zapomněli 

jsme na Syna, kterého jsi stvořil. Nyní vidíme, že temnota je jen naše vlastní 

představa a světlo je tu pro nás, abychom na ně pohlédli. Kristovo vidění 

mění temnotu ve světlo, neboť strach musí zmizet, když přišla láska. Dovol 

mi dnes odpustit Tvému svatému světu, abych se mohl dívat na jeho svatost 

a chápat ji, ale odráží mou vlastní." 

Naše Láska na nás čeká, když k Němu jdeme, a kráčí vedle 

nás a ukazuje nám cestu. V ničem nezklame. On je cíl, který 

hledáme, a On je prostředek, jímž k Němu přicházíme. 
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le  s s na 30  3 

"Dnes se ve mně narodil svatý Kristus." 

Dívejte se se mnou, andělé, dívejte se se mnou dnes. Ať mě 

obklopí všechny svaté Boží myšlenky a jsou se mnou v klidu, 

zatímco se rodí nebeský Syn. Ať utichnou pozemské zvuky a zmizí 

pohledy, na které jsem zvyklý. Ať je Kristus vítán tam, kde je 

doma, a ať slyší zvuky, kterým rozumí, a vidí jen pohledy, které 

ukazují lásku Jeho Otce. Ať zde již není cizincem, neboť On se 

dnes ve mně znovu narodil. 

"Tvůj syn je vítán, otče. Přišel, aby mě zachránil před zlem, které jsem si 

vytvořil. On je Já, které jsi mi dal. On je jen to, čím skutečně jsem v 

pravdě. On je Syn, kterého miluješ nade vše. On je mé Já, jak jsi mě 

stvořil. Není to Kristus, kdo může být ukřižován. Bezpečně ve svém náručí 

mi dovol, abych přijal Tvého Syna." 

 
 

le  s s na 30  4 

"Ať můj svět nezakrývá pohled na Krista." 

Mohu si zakrýt svůj svatý zrak, když do něj zasáhnu svým světem. 

Nemohu také spatřit svaté pohledy, na které se dívá Kristus, pokud 

nepoužívám jeho zrak. Vnímání je zrcadlo, nikoli skutečnost, a to, 

na co se dívám, je stav mé mysli, který se odráží navenek. Chtěl 

bych světu požehnat tím, že se na něj budu dívat Kristovýma 

očima. A budu se dívat na jistá znamení, že mi byly odpuštěny 

všechny hříchy. 

"Vyvedeš mě z temnoty ke světlu, z hříchu ke svatosti. Dovol mi odpustit, 

a tak získat spásu pro svět. Je to Tvůj dar, Otče můj, který mi dáváš, abych 

obětoval Tvému svatému Synovi, aby znovu nalezl vzpomínku na Tebe a na 

Tvého Syna, jak jsi ho stvořil." 
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l e  s s na 30  5 

"Je tu pokoj, který nám uděluje Kristus." 

Kdo používá jiný než Kristův pohled, nachází pokoj tak hluboký a 

tichý, nerušený a zcela neměnný, že svět nemá obdoby. Před tímto 

pokojem zůstává srovnání. A celý svět odchází v tichu, když ho 

tento mír obklopí a jemně přenese k pravdě, aby už nebyl domovem 

strachu. Neboť přišla Láska a uzdravila svět tím, že mu dala 

Kristův pokoj. 

"Otče, je nám dán Kristův pokoj, protože je to tvá vůle, abychom byli 

spaseni. Pomoz nám dnes, abychom Tvůj dar přijali a neodsuzovali ho. 

Vždyť k nám přišel, aby nás zachránil před naším odsuzováním sebe 

samých." 

 
 

l e  s s na 30  6 

"Dnes hledám jen Kristův dar." 

Co jiného než Kristovu vizi bych měl dnes použít, když mi může 

nabídnout den, v němž uvidím svět tak podobný nebi, že se mi 

vrátí dávná vzpomínka? Dnes mohu zapomenout na svět, který 

jsem stvořil. Dnes mohu překonat všechen strach a obnovit se v 

lásce, svatosti a pokoji. Dnes jsem vykoupen a znovu se rodím do 

světa milosrdenství a péče; milující laskavosti a Božího pokoje. 

"A tak se k Tobě, Otče náš, vracíme a vzpomínáme, že jsme nikdy 

neodešli, vzpomínáme na Tvé svaté dary, které jsi nám dal. S vděčností a 

díkem přicházíme, s prázdnýma rukama a otevřeným srdcem a myslí, 

žádáme jen to, co nám dáváš. nemůžeme přinést dostatečnou oběť pro Tvého 

Syna. Ale vTvé lásce je dar Kristův jeho." 
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l e  s s na 30  7 

"Protichůdná přání nemohou být mou vůlí." 

"Otče,Tvá vůle je má a jediná. Žádná jiná vůle pro mě neexistuje. Ať se 

nepokouším vytvořit si jinou vůli, protože je to nesmyslné a způsobí mi to 

bolest. jedině Tvá vůle mi může přinést štěstí a jedině Tvá existuje. Chci-li mít 

to, co mi můžeš dát jen Ty, musím přijmout Tvou vůli pro mě a vstoupit do 

míru, kde je konflikt nemožný,Tvůj Syn je s Tebou zajedno v bytí i ve vůli a 

nic neodporuje svaté pravdě, že zůstávám takový, jakého jsi mě stvořil." 

A touto modlitbou tiše vstupujeme do stavu, v němž nemůže 

dojít ke konfliktu, protože spojujeme svou svatou vůli s Boží vůlí a 

uznáváme, že jsou jedno. 

 
 

l e  s s na 30  8 

"Tento okamžik je jediný možný." 

Pochopil jsem čas tak, že jsem zmařil svůj cíl. Chci-li se dostat za 

čas do bezčasí, musím změnit své vnímání toho, k čemu čas slouží. 

Účelem času nemůže být udržovat minulost a budoucnost v 

jednom. Jediný interval, v němž mohu být zachráněn před časem, 

je přítomnost. V tomto okamžiku totiž přišlo odpuštění, aby mě 

osvobodilo. narození Krista je teď, bez minulosti a budoucnosti. 

Přišel, aby světu udělil své přítomné požehnání a obnovil ho v 

bezčasí a lásce. A láska je všudypřítomná, tady a teď. 

"Díky za tento okamžik, otče. Tento okamžik je čas, který jsi určil pro 

propuštění svého Syna a pro spásu světa v něm." 
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le  s s na 30  9 

"Dnes se nebudu bát podívat dovnitř." 

Ve mně je Věčná nevinnost, protože je Boží vůlí, aby tam byla 

navěky věků. Já, Jeho Syn, jehož vůle je neomezená stejně jako 

Jeho vlastní, na tom nemohu chtít nic změnit. Neboť popírat Vůli 

mého Otce znamená popírat svou vlastní. nahlédnout do svého 

nitra znamená pouze nalézt svou vůli takovou, jakou ji Bůh stvořil 

a jaká je. Bojím se nahlédnout do svého nitra, protože si myslím, 

že jsem si vytvořil jinou vůli, která není pravdivá, a učinil ji 

skutečnou. přesto nemá žádné účinky. Ve mně je Boží svatost. ve 

mně je vzpomínka na něj. 

"Krok, který dnes učiním, Otče můj, je mým jistým osvobozením od 

planých snů o hříchu.Tvůj oltář stojí klidný a neposkvrněný. Je to svatý 

oltář mého Já a tam nacházím svou pravou Identitu." 

 
 

le  s o v á n í 3 1 0 

"V nebojácnosti a lásce trávím dnešní den." 

"Tento den, můj Otče, bych chtěl strávit s Tebou, jak jsi rozhodl, aby byly 

všechny mé dny.A to, co prožiji, vůbec není časové.Radost, která ke mně 

přichází, není z dnů ani z hodin, neboť přichází z nebe k Tvému Synu. 

Tento den budeTvojí sladkou připomínkou, abych na Tebe nezapomněl, Tvým 

milostivým povoláním k Tvému svatému Synu, znamením, že ke mně přišla 

Tvá milost a že je Tvou vůlí, abych byl dnes svobodný." 

Tento den trávíme společně, ty a já. A celý svět se k nám 

připojuje v naší písni vděčnosti a radosti tomu, kdo nám dal spásu 

a kdo nás osvobodil. Jsme obnoveni v pokoji a svatosti, dnes v nás 

není místo pro strach, protože jsme do svých srdcí přijali lásku. 
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k d o k o n c e p c e je  s t a n o v i  t  e  l  s 

t a v e b n í p o d m í n k y d u  š  e v n í h o p r o 

s t ř e d í  ?   

 

Kristův druhý příchod dává Božímu Synu dar slyšet hlas pro Boha, 

který hlásá, že co je falešné, je falešné, a co je pravdivé, se nikdy 

nezměnilo. A to je soud, v němž končí vnímání. Nejprve vidíte 

svět, který to přijal jako pravdu, promítnutou z nyní již opravené 

mysli. A tímto svatým pohledem vnímání udělí tiché požehnání a 

pak zmizí, jeho cíl je splněn a jeho poslání skončilo. 

Poslední soud nad světem neobsahuje žádné odsouzení. Vidí 

totiž svět jako zcela odpuštěný, bez hříchu a zcela bezúčelný.Bez 

příčiny a nyní i bez funkce v Kristových očích se pouze vytrácí do 

nicoty. Tam se zrodil a tam také končí. A všechny postavy ze snu, 

v němž svět začal, odcházejí s ním. Těla jsou nyní zbytečná, a 

proto zaniknou, protože Syn Boží je neomezený. 

Vy, kteří jste věřili, že Poslední Boží soud odsoudí svět do 

pekla spolu s vámi, přijměte tuto svatou pravdu: Boží soud je 

darem Nápravy, kterou udělil všem vašim chybám, a osvobozuje 

vás od nich i od všech účinků, které kdy zdánlivě měly.Bát se Boží 

spásné milosti znamená jen bát se úplného osvobození od utrpení, 

návratu k pokoji, bezpečí a štěstí a sjednocení s vaší vlastní 

Identitou. 

Boží poslední soud je stejně milosrdný jako každý krok v jeho 

plánu požehnat svému Synovi a povolat ho k návratu do věčného 

pokoje, který s ním sdílí. Nebojte se Lásky. Neboť jen ona může 

vyléčit veškerý smutek, setřít všechny slzy a jemně probudit ze snu o 

bolesti Syna, kterého Bůh uznává za svého. Nebojte se toho. Spása 

vás žádá, abyste ji přijali. A svět čeká na vaše radostné přijetí, 

které ho osvobodí. 

To je Boží poslední soud: "Jsi stále Můj svatý Syn, navždy 

nevinný, navždy milující a navždy milovaný, neomezený jako tvůj 

Stvořitel, zcela neměnný a navždy čistý. Proto se probuď a vrať se 

ke Mně. Já jsem tvůj Otec a ty jsi Můj Syn." 
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le  s o v á n í 3 1 1 

"Všechny věci soudím tak, jak bych je chtěl mít." 

Soud byl stvořen jako zbraň používaná proti pravdě. Odděluje to, 

proti čemu je použita, a staví se proti tomu, jako by to byla 

samostatná věc. A pak z toho udělá to, co bys chtěl, aby to bylo. 

Odsuzuje to, co nemůže pochopit, protože nevidí celek, a proto 

soudí falešně. Nepoužívejme ji dnes, ale darujme ji tomu, kdo pro ni 

má jiné využití. On vás zbaví utrpení ze všech soudů, které jste 

vynesli sami nad sebou, a obnoví klid vaší mysli tím, že vám dá 

Boží soud svého Syna. 

"Otče, dnes s otevřenou myslí čekáme na tvůj soud o Synu, kterého 

miluješ.Neznáme ho a nemůžeme soudit.A tak necháváme tvou lásku 

rozhodnout, jaký má být ten, koho jsi stvořil jako svého Syna." 

 
 

le  s o v á n í 3 1 2 

"Vidím všechny věci tak, jak bych je chtěl mít." 

Vnímání následuje po úsudku. Když jste soudili, vidíte to, na co se 

chcete dívat. Zrak vám totiž může sloužit pouze k tomu, aby vám 

nabídl to, co byste chtěli mít. Není možné přehlédnout to, co byste 

chtěli vidět, a nevidět to, co jste se rozhodli spatřit. Jak jistě tedy 

musí skutečný svět přijít pozdravit svatý zrak každého, kdo si za 

cíl svého vidění vezme záměr Ducha svatého. A nemůže se nedívat 

na to, co by chtěl vidět Kristus, a sdílet Kristovu lásku k tomu, na 

co se dívá. 

"Pro dnešek nemám jiný cíl než pohlédnout na osvobozený svět, zbavený 

všech soudů, které jsem učinil. Otče, to je Tvá dnešní vůle, a proto to musí 

být i můj cíl." 
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le  s o v á n í 3 1 3 

"Nyní ať se ke mně dostane nové vnímání." 

"Otče, je tu vize, která vidí všechny věci jako bezhříšné, takže strach zmizel a 

tam, kde byl, je pozvaná Láska. A Láska přijde všude, kde je o ni 

požádáno.Tato vize je tvůj dar.Oči Krista hledí na svět, kterému bylo 

odpuštěno. V Jeho očích jsou všechny jeho hříchy odpuštěny, neboť On 

nevidí hřích v ničem, na co pohlédne. Nyní ať ke mně přijde Jeho pravé 

vnímání, abych se probudil ze snu o vině a pohlédl do svého nitra na 

svou bezhříšnost, kterou jsi zcela neposkvrněnou uchoval na oltáři svého 

svatého Syna, Já, s nímž se chci ztotožnit." 

Dívejme se dnes na sebe navzájem před Kristem. Jak jsme 

krásní! Jak jsme svatí a jak se milujeme! Bratře, pojď a připoj se 

dnes ke mně. Když se spojíme, zachráníme svět. V našem pohledu 

se totiž stává stejně svatým jako Světlo v nás. 

 
 

le  s o v á n í 3 1 4 

"Hledám budoucnost odlišnou od minulosti." 

Z nového vnímání světa vychází budoucnost, která se velmi liší od 

minulosti.Budoucnost je nyní chápána jako prodloužení přítomnosti. 

Minulé chyby na ni nemohou vrhat žádné stíny, takže strach ztratil 

své modly a obrazy, a protože je beztvarý, nemá žádné účinky. 

Smrt si nyní na budoucnost nečiní nárok, neboť život je nyní jejím 

cílem a všechny potřebné prostředky jsou šťastně zajištěny. Kdo 

může truchlit nebo trpět, když přítomnost byla osvobozena a 

rozšířila své bezpečí a klid do klidné budoucnosti plné naděje? 

"Otče, v minulosti jsme se mýlili a rozhodli jsme se využít přítomnost k 

tomu, abychom byli svobodní. Nyní svěřujeme budoucnost do Tvých rukou, 

necháváme za sebou své minulé chyby a jsme si jisti, že dodržíš své 

současné sliby a povedeš budoucnost v jejich svatém světle." 
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le  s o v á n í 3 1 5 

"Všechny dary mých bratří patří mně." 

Každý den mi s každým okamžikem přicházejí tisíce pokladů. Po 

celý den jsem obdarováván dary, jejichž hodnota daleko přesahuje 

všechny věci, které si dokážu představit. Bratr se usměje na 

druhého a mé srdce se zaraduje. Někdo pronese slovo vděčnosti 

nebo milosrdenství a moje mysl tento dar vnímá a přijímá za svůj. 

A každý, kdo najde cestu k Bohu, se stává mým Spasitelem, 

ukazuje mi cestu a dává mi svou jistotu, že to, co se naučil, je jistě 

i moje. 

"Děkuji ti, Otče, za mnohé dary, které mi dnes a každý den 

přicházejí od každého Božího Syna. Moji bratři jsou ve všech svých darech 

pro mě neomezení. Kéž jim nyní nabídnu svou vděčnost, aby mě vděčnost 

k nim vedla dál k mému Stvořiteli a jeho památce." 

 
 

le  s o v á n í 3 1 6 

"Všechny dary, které dávám svým bratrům, jsou moje vlastní." 

Jako každý dar, který dávají moji bratři, je můj, tak i každý dar, 

který dávám já, patří mně. Každý z nich dovoluje minulé chybě 

odejít a nezanechat stín na svaté mysli, kterou můj Otec miluje. 

Jeho milost je mi dána v každém daru, který bratr obdržel po 

všechny časy a také po všechny časy minulé. Moje pokladnice je plná 

a andělé střeží její otevřené dveře, aby se neztratil ani jeden dar a 

jen přibývaly další. Dovolte mi přijít tam, kde jsou mé poklady, a 

vstoupit tam, kde jsem skutečně vítán a doma mezi dary, které mi 

Bůh dal. 

"Otče, chtěl bych dnes přijmout tvé dary. Věřím však, že Ty, který jsi 

je dal, mi poskytneš prostředky, díky nimž je budu moci spatřit, uvidím 

jejich hodnotu a budu si jich vážit jen jako toho, co chci." 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

456 

 

 

le  s o v á n í 3 1 7 

"Jdu cestou, která mi byla určena." 

Mám zvláštní místo, které musím obsadit; roli určenou pouze mně. 

Spása čeká, dokud tuto roli nepřijmu jako to, co jsem se rozhodl 

dělat. Dokud tuto volbu neučiním, jsem otrokem času a lidského 

osudu. Až však dobrovolně a rád půjdu cestou, kterou mi určil 

Otcův plán, pak poznám, že spása je již zde, že je již dána všem 

mým bratrům a že je již i moje. 

"Otče, Tvá cesta je to, co si dnes vybírám.Kam by mě vedla, tam se 

rozhoduji jít, co bych na ní chtěl dělat, to si vybírám dělat.Tvá cesta je jistá a 

její konec bezpečný.Čeká mě tam vzpomínka na Tebe a všechny mé bolesti 

skončí v Tvém objetí, které jsi slíbil svému Synovi, který se mylně domníval, že 

se vzdálil od jisté ochrany Tvé milující náruče." 

 
 

le  s o v á n í 3 1 8 

"Ve mně je prostředek a cíl spásy jedno." 

Ve mně, svatém Božím Synu, jsou smířeny všechny části 

nebeského plánu na záchranu světa.Co by mohlo být v rozporu, 

když všechny části mají jen jeden záměr a jeden cíl? Jak by mohla 

existovat jediná část, která by stála stranou, nebo která by měla 

větší či menší význam než ostatní? Já jsem prostředkem, jímž je 

Boží Syn spasen, protože cílem spasení je nalézt bezhříšnost, kterou 

Bůh vložil do mě. Byl jsem stvořen jako věc, kterou hledám. Jsem 

cílem, který svět hledá. Jsem Boží Syn, jeho jediná věčná láska. 

Jsem také prostředkem a cílem spásy. 

"Dovol mi dnes, můj Otče, přijmout roli, kterou mi nabízíš ve své žádosti, 

abych za sebe přijal Usmíření. Neboť tak se to, co je tím ve mně smířeno, 

stává stejně jistě smířeným s Tebou." 
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le  s o v á n í 3 1 9 

"Přišel jsem pro spásu světa." 

Zde je myšlenka, z níž byla odstraněna veškerá arogance a zůstala 

jen pravda. Arogance totiž odporuje pravdě. Ale tam, kde není 

arogance, pravda přijde okamžitě a zaplní prostor, který ego 

zanechalo neobsazený lží. Pouze ego může být omezené, a proto 

musí hledat cíle, které jsou omezené a omezující. ego si myslí, že 

co člověk získá totality, musí ztratit. A přece je to Boží vůle, 

kterou se učím, že to, co člověk získá, je dáno všem. 

"Otče, Tvá vůle je úplná. Jaký jiný cíl než spásu světa bys mi mohl 

dát? A jaká jiná než tato Vůle by mohla být Vůlí, kterou s Tebou sdílí 

mé Já?" 

 
 

le  s s na 32  0 

"Můj Otec mi dává veškerou moc." 

Boží Syn je neomezený. Jeho síla, pokoj, radost ani žádné jiné 

vlastnosti, které mu Otec dal při stvoření, nemají hranic. Co si u 

svého Stvořitele a Vykupitele přeje, to se musí stát. Jeho svatá vůle 

nemůže být nikdy popřena, protože jeho Otec osvěcuje jeho mysl a 

klade před ni veškerou sílu a lásku na zemi i v nebi. Já jsem ten, 

jemuž je toto vše dáno. Já jsem ten, v němž přebývá síla vůle mého 

Otce. 

"Tvá vůle může ve mně učinit všechno a skrze mne se rozšířit na celý 

svět.Tvá vůle nemá žádné hranice. A tak byla veškerá moc svěřena 

Tvému Synovi." 
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k d o k o n c e p c e je  k  r  e a t i  o  

n?  

 

Stvoření je souhrnem všech Božích myšlenek, jejichž počet je 

nekonečný a všude bez jakéhokoli omezení. Tvoří pouze Láska, a 

to jako Ona sama. Nebyl čas, kdy by vše, co stvořila, neexistovalo. 

Neexistuje ani doba, kdy by cokoli, co stvořila, trpělo nějakou 

bolestí. Navěky a navždy jsou Boží Myšlenky přesně takové, jaké 

byly a jaké jsou, nezměněné v čase i po jeho skončení. 

Božím myšlenkám je dána veškerá moc, kterou má jejich 

vlastní Stvořitel. Jeho Syn se tedy podílí na stvoření, a proto se 

musí podílet i na moci tvořit. To, co Bůh chtěl, aby bylo navždy 

jedno, bude jedno i po skončení času; v průběhu času se nezmění a 

zůstane takové, jaké bylo před začátkem myšlenky času. 

Stvoření je opakem všech iluzí, neboť Stvoření je pravda. 

Stvoření je svatý Syn Boží, neboť ve Stvoření je Jeho vůle úplná v 

každém ohledu a činí každou část nádobou celku. Jeho jednota je 

navždy zaručena jako neporušená; navždy je držena v Jeho svaté 

Vůli mimo jakoukoli možnost poškození, oddělení, nedokonalosti 

a jakékoli skvrny na její bezhříšnosti. my jsme stvoření; my jsme 

Synové Boží. Zdá se, že jsme odděleni a nejsme si vědomi své 

věčné jednoty s Ním. A přece vzadu za všemi našimi 

pochybnostmi, za všemi našimi obavami, je stále jistota. Láska 

totiž zůstává s celou svou myšlenkou, její jistota je jejich. Boží 

paměť je v našich svatých myslích, které znají svou jednotu a 

sounáležitost se svým Stvořitelem. Naším úkolem nechť je pouze 

nechat tuto vzpomínku vrátit, pouze nechat na zemi naplnit Boží 

Vůli, 

jen abychom se vrátili ke zdravému rozumu a byli takoví, jaké nás 
Bůh stvořil. 

Náš Otec nás volá. Slyšíme jeho hlas a odpouštíme stvoření 

ve jménu jeho Stvořitele, samotné Svatosti, jejíž svatost sdílí jeho 

vlastní stvoření a jejíž svatost je stále naší součástí. 
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le  s s na 3 2 1   

"Otče, moje svoboda je jen v tobě." 

"Nechápal jsem, co mě činí svobodným, ani co je moje svoboda, ani kde ji 

hledat. Otče, marně jsem hledal, dokud jsem neslyšel Tvůj hlas, který mě 

vedl. Teď už jsem se nechtěl vést sám. Neboť jsem si neudělal ani nepochopil 

cestu, jak najít svou svobodu. Ale věřím v Tebe. ty, který jsi mě obdařil 

svobodou jako tvůj svatý Syn, se mi neztratí. tvůj Hlas mě vede. a cesta k tobě 

se mi konečně otevírá a je mi jasná. Otče, má svoboda je jen v Tobě. Otče, 

je mou vůlí, abych se vrátil." 

Dnes odpovídáme za svět, který bude osvobozen spolu s 

námi. Jak jsme rádi, že nacházíme svobodu skrze jistou cestu, 

kterou ustanovil náš Otec. A jak jistá je spása celého světa, když 

poznáme, že svou svobodu můžeme nalézt pouze v Bohu. 

 
 

le  s s na 32  2 

"Mohu se vzdát, ale to, co nikdy nebylo skutečné." 

Obětuji iluze, nic víc. A jako iluze nacházím dary, které se iluze 

snažily skrýt, čekají na mě v zářivém přijetí a jsou připraveny 

předat mi dávná Boží poselství. Jeho památka přetrvává v každém 

daru, který od Něho přijímám. A každý sen slouží jen k tomu, aby 

skryl Já, které je jediným Božím Synem, podobou Jeho samého, 

Svatého, který v Něm stále zůstává navždy, jako On stále zůstává 

ve mně. 

"Otče, pro Tebe zůstává každá oběť navždy nepředstavitelná. A tak se 

nemohu obětovat jinak než ve snech.Tak, jak jsi mě stvořil, nemohu se vzdát 

ničeho, co jsi mi dal. Co jsi mi nedal, nemá žádnou skutečnost. Jakou 

ztrátu mohu očekávat, kromě ztráty strachu a návratu Lásky do mé 

mysli?" 
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le  s s na 32  3 

"Rád přináším 'oběť' strachu." 

"Zde je jediná "oběť", kterou žádáš od svého milovaného Syna; žádáš ho, aby 

se vzdal všeho utrpení, pocitu ztráty a smutku, všech úzkostí a pochybností a 

svobodně nechal proudit Tvou Lásku do svého vědomí, uzdravil ho z 

bolesti a daroval mu svou vlastní věčnou radost. Takovou "oběť" ode mne 

žádáš a já ji rád přináším; jedinou "cenou" je obnovení Tvé památky pro 

mne, pro spásu světa." 

A když splatíme dluh, který máme vůči pravdě - dluh, který 

spočívá pouze v tom, že se zbavíme sebeklamů a obrazů, které 

jsme falešně uctívali -, pravda se k nám vrátí v celistvosti a 

radosti.Už nejsme klamáni. Do našeho vědomí se nyní vrátila 

láska. A my jsme opět v míru, neboť strach zmizel a zůstala jen 

Láska. 

 
 

le  s s na 32  4 

"Já jen následuji, protože bych nechtěl vést." 

"Otče, ty jsi ten, kdo mi dal plán mé spásy.Ty jsi určil cestu, kterou 

mám jít, úlohu, kterou mám zastávat, a každý krok na mé určené cestě. Z 

této cesty nemohu sejít. Mohu se jen rozhodnout, že na chvíli zabloudím, a 

pak se vrátím. tvůj milující hlas mě vždycky zavolá zpět a povede mé nohy 

správným směrem. Všichni moji bratři mohou jít po cestě, po níž je vedu, 

já však pouze kráčím po cestě k Tobě, jak mě vedeš a jak chceš, abych 

šel." 

Následujme tedy Toho, kdo zná cestu. Nemusíme se zdržovat 

a nemůžeme se od Jeho milující ruky vzdálit ani na 

okamžik.Kráčíme spolu, protože Ho následujeme. A je to On, kdo 

činí konec jistým a zaručuje bezpečný návrat domů. 
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l e  s s na 32  5 

"Všechny věci, o kterých si myslím, že je vidím, odrážejí myšlenky." 

Toto je klíčová myšlenka spásy: To, co vidím, odráží proces v mé 

mysli, který začíná mou představou o tom, co chci. Odtud si mysl 

vytváří obraz věci, po které touží, kterou hodnotí jako hodnotnou, a 

proto se ji snaží najít. Tyto obrazy se pak promítají ven, hledí na 

ně, váží si jich jako skutečných a střeží je jako své vlastní. Z šílených 

přání vzniká šílený svět. Z odsouzení vzniká svět odsouzený. a z 

odpouštějících myšlenek vzniká svět laskavý, s milosrdenstvím pro 

svatého Božího Syna, aby mu nabídl laskavý domov, kde si může 

na chvíli odpočinout, než se vydá na cestu, a pomohl jeho bratrům 

jít s ním vpřed a najít cestu do nebe a k Bohu. 

"Otče náš,Tvé myšlenky odrážejí pravdu, a ty moje si kromě Tvých jen 

vymýšlejí sny. Dovol mi spatřit to, co odrážejí jen Tvé, neboť jen Tvé a Tvé 

vytvářejí pravdu." 

 
 

l e  s s na 32  6 

"Jsem navždy Božím účinkem." 

"Otče, byl jsem stvořen ve Tvé mysli, jako svatá myšlenka, která nikdy 

neopustila svůj domov. Jsem navždy Tvým důsledkem a Ty jsi navždy a 

navždy mou příčinou. Tak, jak jsi mě stvořil, jsem zůstal. Tam, kde jsi mě 

stvořil, stále zůstávám a všechny Tvé vlastnosti zůstávají ve mně, protože 

je Tvou vůlí mít Syna tak podobného své Příčině, že Příčina a Její Následek 

jsou nerozlišitelné. Dej mi vědět, že jsem Božím účinkem, a tak mám moc 

tvořit jako Ty. A jak je tomu v nebi, tak je tomu i na zemi." Tvůj plán zde 

následuji a na konci vím, že shromáždíš Své Účinky do klidného nebe Své 

Lásky, kde země zmizí a oddělené myšlenky se spojí ve slávě jako Syn 

Boží." 

Dívejme se dnes, jak země mizí, nejprve se proměňuje a pak, 

s odpuštěním, zcela mizí ve svaté Boží vůli. 
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l e  s s na 32  7 

"Stačí, když zavolám, a Ty mi odpovíš." 

Nežádá se po mně, abych přijal spásu na základě nepodložené víry. 

Bůh totiž slíbil, že vyslyší mé volání a sám mi odpoví. Dovolte mi 

jen, abych se na základě své zkušenosti poučil, že je to pravda, a 

víra v Něho ke mně musí jistě přijít. To je víra, která vydrží a 

povede mě dál a dál po cestě, která vede k Němu. Tak si totiž budu 

jistý, že mě neopustil a stále mě miluje a čeká jen na mé volání, 

aby mi poskytl veškerou pomoc, kterou potřebuji, abych k Němu 

mohl přijít. 

"Otče, děkuji Ti, že Tvé sliby v mé zkušenosti nikdy nezklamou, pokud je 

jen vyzkouším. Dovol mi tedy, abych se je pokusil vyzkoušet a neodsuzoval 

je.Tvé slovo je s Tebou jedno.Dáváš prostředky, díky nimž dochází k 

přesvědčení a nakonec se získává jistota Tvé trvalé lásky." 

 
 

l e  s s na 32  8 

"Vybírám si druhé místo, abych získal první." 

To, co se zdá být na druhém místě, je na místě prvním, protože 

všechny věci, které vnímáme, jsou vzhůru nohama, dokud 

nenasloucháme Božímu hlasu. Zdá se, že samostatnost získáme, 

ale tím, že se budeme snažit být odděleni, a že naše nezávislost na 

zbytku Božího stvoření je způsob, jakým lze dosáhnout spásy. 

nacházíme však jen nemoci, utrpení, ztráty a smrt. to není to, co pro 

nás chce náš Otec, ani není žádné druhé místo v jeho vůli. Připojit 

se k Jeho vůli znamená pouze nalézt svou vlastní. A protože naše 

vůle je Jeho, musíme jít právě k Němu, abychom poznali svou 

vůli. 

"Není jiná vůle než Tvá. A jsem rád, že nic z toho, co si 

představuji, neodporuje tomu, co chceš, abych dělal. Je to Tvá vůle, abych 

byl zcela v bezpečí, ve věčném pokoji. A s radostí sdílím tuto Vůli, kterou jsi 

Ty, můj Otec, dal jako součást mého já." 
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l e  s s na 32  9 

"Už jsem si vybral, co chceš." 

"Otče, odchýlil jsem se od Tvé vůle, vzepřel jsem se jí, porušil jsem její zákony 

a vmísil jsem se do druhé vůle, která je mocnější než Tvá.Ale to, co jsem ve 

skutečnosti, je jen Tvá vůle, rozšířená a prodloužená. To jsem já a to se 

nikdy nezmění. Tak jako Ty jsi jeden, tak i já jsem jeden s Tebou. A to jsem 

si zvolil při svém stvoření, kdy se má vůle navždy sjednotila s Tvou. tato 

volba byla učiněna na věky. Nemůže se změnit a být v rozporu sama se sebou. 

Otče, má vůle je Tvá. a já jsem v bezpečí, neporušený a klidný, v nekonečné 

radosti, protože je to Tvá vůle, aby tomu tak bylo." 

Dnes přijmeme naše spojení se sebou navzájem a s naším 

Zdrojem.Nemáme žádnou jinou vůli než Jeho a všichni jsme 

jedno, protože Jeho vůle je společná nám všem. Skrze ni 

poznáváme, že jsme jedno. skrze ni konečně nacházíme cestu k 

Bohu. 

 
 

le  s o n3 3 0 

"Dnes už si neublížím." 

Přijměme dnes odpuštění jako svou jedinou funkci. Proč bychom 

měli útočit na svou mysl a dávat jí obrazy bolesti? Proč bychom je 

měli učit, že jsou bezmocní, když Bůh drží v rukou svou moc a 

svou Lásku a vyzývá je, aby si vzali to, co už jim patří? Mysl, 

která je ochotná přijmout Boží dary, byla obnovena v Duchu a 

rozšiřuje svou svobodu a radost, protože je Boží Vůle spojena s její 

vlastní. Já, které Bůh stvořil, nemůže hřešit, a proto nemůže trpět. 

Zvolme si dnes, že On bude naší Identitou, a unikněme tak navždy 

všemu, co se nám zdá nabízet sen strachu. 

"Otče, tvému Synovi nelze ublížit.A pokud si myslíme, že trpíme, pak 

jen neznáme svou jedinou totožnost, kterou s tebou sdílíme.Chtěli bychom 

se k němu dnes vrátit, abychom byli navždy osvobozeni od všech svých 

chyb a zachráněni od toho, co jsme si mysleli, že jsme." 
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k d o k o n c e p c e je s t a n 

o v i  t  e l  e g o ?   

 

Ego je modlářství; znak omezeného a odděleného já, zrozeného v 

těle, odsouzeného k utrpení a k ukončení života smrtí. Je to vůle, 

která vidí Boží vůli jako nepřítele a přijímá podobu, v níž je popírána. 

Ego je "důkazem ", že síla je slabá a láska je strašná, život je ve 

skutečnosti smrt a pravdivé je jen to, co odporuje Bohu. 

Ego je šílené. Ve strachu stojí mimo Všude, odděleně od Všeho, 

v odloučení od Nekonečna. Ve svém šílenství si myslí, že se stalo 

vítězem nad samotným Bohem, a ve své strašlivé autonomii "vidí", 

že Boží Vůle byla zničena. Sní o trestu a chvěje se před postavami 

ve svých snech, svými nepřáteli, kteří se ji snaží zavraždit dříve, 

než si útokem na ně zajistí bezpečí. 

Boží Syn je bez ega. Co může vědět o šílenství a smrti Boha, 

když v Něm zůstává? Co může vědět o smutku a utrpení, když žije 

ve věčné radosti? Co může vědět o strachu a trestu, o hříchu a 

vině, o nenávisti a útoku, když ho obklopuje jen věčný mír, navždy 

bezkonfliktní a nerušený, v nejhlubším tichu a klidu? 

Poznat Skutečnost znamená nevidět ego a jeho myšlenky, 

jeho skutky, jeho činy, jeho zákony a jeho přesvědčení, jeho sny, jeho 

naděje, jeho plány na záchranu a náklady, které s sebou nese víra v 

něj. V utrpení je cena za víru v ni tak nesmírná, že se v její 

potemnělé svatyni denně nabízí ukřižování Božího Syna a před 

oltářem, kde se její nemocní stoupenci připravují na smrt, musí téct 

krev. 

Přesto jedna lilie odpuštění změní temnotu ve světlo, oltář 

iluzí ve svatyni samotného života. A pokoj bude navždy obnoven 

ve svatých myslích, které Bůh stvořil jako svého Syna, svůj 

příbytek, svou radost, svou lásku, zcela Jeho, zcela s Ním 

sjednocenou. 
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le  s o v á n í 3 3 1 

"Neexistuje žádný rozpor, neboť má vůle je tvá." 

"Jak bláhové, Otče, věřit, že Tvůj Syn by mohl způsobit, aby trpěl! Mohl by si 

naplánovat své zatracení a zůstat bez jisté cesty k osvobození? Ty mě 

miluješ, Otče, nikdy bys mě nemohl nechat opuštěného, abych zemřel ve světě 

bolesti a krutosti. Jak bych si mohl myslet, že Láska opustila sama sebe? 

Neexistuje žádná jiná vůle než vůle Lásky. Strach je sen a nemá vůli, která 

by se mohla dostat do rozporu s Tvou. Konflikt je spánek a probuzení mír. 

Smrt je iluze, život je Věčná Pravda." "Neexistuje žádný rozpor s Tvou vůlí." 

"Neexistuje žádný rozpor, neboť má vůle je Tvá." 

Odpuštění nám ukazuje, že Boží vůle je jednotná a že ji sdílíme. 

Podívejme se dnes na svaté pohledy, které odpuštění ukazuje, 

abychom nalezli Boží pokoj. Amen. 

 
 

le  s o v á n í 3 3 2 

"Strach svazuje svět. Odpuštění ho osvobozuje." 

Ego si vytváří iluze. Pravda ruší jeho zlé sny tím, že je 

rozptyluje.Pravda nikdy neútočí. Pouze je. a její Přítomností je mysl 

odvolána z fantazií a probuzena do Skutečnosti. Odpuštění 

umožňuje této Přítomnosti vstoupit a zaujmout v mysli své 

právoplatné místo. bez odpuštění je mysl v okovech a věří ve svou 

vlastní marnost. s odpuštěním však světlo prozařuje sen o temnotě, 

nabízí jí naději a dává jí prostředky k uskutečnění svobody, která 

je jejím dědictvím. 

"Dnes už bychom svět nesvázali. Strach ho drží v zajetí.A přesto nám 

Tvá láska dala prostředky, abychom ho osvobodili. Otče, chtěli bychom ho 

nyní osvobodit. Neboť když nabízíme svobodu, je nám dána. A my 

bychom nechtěli zůstat jako vězni, zatímco Ty nám držíš svobodu." 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

466 

 

 

le  s o v á n í 3 3 3 

"Odpuštění zde ukončuje sen o konfliktu." 

Konflikt je třeba vyřešit. Nelze se mu vyhnout, odložit ho, popřít, 

zamaskovat, vidět ho někde jinde, nazvat ho jiným jménem, ani ho 

skrýt jakýmkoli podvodem, pokud by se mu chtělo uniknout. Musí 

být viděna přesně taková, jaká je, tam, kde je myšlena, ve 

skutečnosti, která jí byla dána, a s cílem, který jí mysl přiznala. 

Neboť teprve pak se její obrana zruší a pravda na ni může zazářit, 

když zmizí. 

"Otče, odpuštění je světlo, které sis vyvolil, aby rozptýlilo všechny 

konflikty a pochybnosti a osvětlilo nám cestu k návratu k Tobě. Žádné jiné 

světlo než toto nemůže ukončit naše zlé sny. Žádné jiné světlo než toto 

nemůže zachránit svět. Neboť jen toto nikdy v ničem neselže, neboť je Tvým 

darem Tvého milovaného Syna." 

 
 

le  s o v á n í 3 3 4 

"Dnes si nárokuji dary, které dává odpuštění." 

Nebudu čekat další den, abych našel poklady, které mi nabízí můj 

Otec. Iluze musí být marné a sny jsou pryč, i když jsou utkány z 

myšlenek, které spočívají na falešném vnímání. Dovolte mi, abych 

dnes již nepřijímal tak skrovné dary. Boží hlas nabízí Boží pokoj 

všem, kdo ho uslyší a rozhodnou se ho následovat. to je moje 

dnešní volba. A tak jdu hledat poklady, které mi Bůh dal. 

"Hledám jen věčné. Vždyť Tvůj Syn se nemůže spokojit s ničím 

menším než s tímto. Co jiného mu tedy může být útěchou než to, co 

nabízíš jeho zmatené mysli a vyděšenému srdci, abys mu dal jistotu a 

přinesl pokoj? Dnes bych chtěl spatřit svého bratra bez hříchu. To je Tvá 

vůle pro mne, neboť tak spatřím svou bezhříšnost." 
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le  s o v á n í 3 3 5 

"Rozhodl jsem se vidět bezhříšnost svého bratra." 

Odpuštění je volba. Nikdy nevidím svého bratra takového, jaký je, 

protože to je daleko za hranicí vnímání. To, co v něm vidím, je 

pouze to, co si přeji vidět, protože to znamená to, co chci, aby bylo 

pravdou. Pouze na to reaguji, jakkoli se mi zdá, že jsem 

podněcován vnějšími událostmi. Rozhoduji se vidět to, na co se 

chci dívat, a to vidím, a jen to. Bratrova bezhříšnost mi ukazuje, že 

bych se díval na tu svou. a já ji uvidím, když jsem se rozhodl 

hledět na svého bratra v jejím svatém světle. 

"Co jiného by mi mohlo vrátit Tvou paměť než to, že uvidím 

bezhříšnost svého bratra? Jeho svatost mi připomíná, že byl stvořen jako 

jeden se mnou a jako já. V něm nacházím své Já a ve Tvém Synu nacházím 

i vzpomínku na Tebe." 

 
 

le  s o v á n í 3 3 6 

"Odpuštění mi dává najevo, že mysli jsou spojené." 

Odpuštění je prostředek určený k ukončení vnímání. Poznání se 

obnovuje poté, co se vnímání nejprve změní a poté zcela ustoupí 

tomu, co zůstává navždy za jeho nejvyšším dosažitelným bodem. 

Neboť pohledy a zvuky mohou v nejlepším případě sloužit pouze k 

vyvolání vzpomínky, která leží mimo ně. Odpuštění smete zkreslení a 

otevře skrytý oltář pravdě. Jeho lilie září do mysli a vyzývají ji, aby 

se vrátila a nahlédla do svého nitra, aby našla to, co marně hledala 

venku. Neboť zde a pouze zde se obnovuje klid mysli, neboť zde 

přebývá sám Bůh. 

"Kéž odpuštění v tichosti setře mé sny o odloučení a hříchu.Pak mi 

dovol, Otče, nahlédnout do svého nitra a zjistit, že Tvůj slib o mé 

bezhříšnosti je zachován; Tvé slovo zůstává v mé mysli nezměněno, Tvá 

Láska stále přetrvává v mém srdci." 
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le  s o v á n í 3 3 7 

"Moje bezhříšnost mě chrání před vším zlým." 

Moje bezhříšnost mi zajišťuje dokonalý pokoj, věčné bezpečí, 

věčnou lásku, věčnou svobodu od všech myšlenek na ztrátu; úplné 

osvobození od utrpení. A jedině štěstí může být mým stavem, 

neboť jedině štěstí je mi dáno. Co musím udělat, abych věděl, že to 

vše je moje? Musím přijmout Usmíření za sebe a nic víc. Bůh již 

učinil vše, co je třeba učinit. a musím se naučit, že sám od sebe 

nemusím nic dělat, neboť musím pouze přijmout své Já, svou 

bezhříšnost, stvořenou pro mě, nyní již mou, cítit Boží Lásku, 

která mě chrání před újmou, pochopit, že můj Otec miluje svého 

Syna; vědět, že jsem Syn, kterého můj Otec miluje. 

"Ty, který jsi mě stvořil v bezhříšnosti, se nemýlíš v tom, co jsem. Mýlil 

jsem se, když jsem si myslel, že jsem zhřešil, ale přijímám za sebe 

Usmíření. Otče, můj sen je nyní u konce." Amen. 

 
le  s o v á n í 3 3 8 

"Působí na mě pouze mé myšlenky." 

Stačí to, aby spása přišla na celý svět. V této jediné myšlence je 

totiž každý konečně osvobozen od strachu. Nyní se naučil, že ho 

nikdo neděsí a nic ho nemůže ohrozit. Nemá žádné nepřátele a je v 

bezpečí před všemi vnějšími věcmi. Jeho myšlenky ho mohou 

děsit, ale protože tyto myšlenky patří jen jemu, má moc je změnit a 

každou myšlenku strachu vyměnit za šťastnou myšlenku lásky. 

Ukřižoval sám sebe, Bůh však plánoval, že jeho milovaný Syn 

bude vykoupen. 

"Tvůj plán je jistý, můj Otče, - jen Tvůj.Všechny ostatní plány selžou.A 

já budu mít myšlenky, které mě budou děsit, dokud se nenaučím, že jsi mi dal 

jedinou Myšlenku, která mě vede ke spáse. Jen ta moje selže a nikam mě 

nepovede. Ale Myšlenka, kterou jsi mi dal, slibuje, že mě dovede domů, protože 

v ní je Tvůj slib Tvému Synovi." 
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le  s o v á n í 3 3 9 

"Dostanu vše, o co požádám." 

Nikdo netouží po bolesti. Může si však myslet, že bolest je 

potěšení. Nikdo by se nevyhýbal svému štěstí. Může si však 

myslet, že radost je bolestivá, ohrožující a nebezpečná. Každý 

obdrží to, co žádá. Může však být vskutku zmatený ohledně toho, 

co chce; stavu, kterého by chtěl dosáhnout. co tedy může žádat, že 

by chtěl, když to dostane? Požádal o to, co ho vyděsí a přinese mu 

utrpení. Rozhodněme se dnes požádat o to, co skutečně chceme, a 

jen o to, abychom tento den prožili beze strachu, aniž bychom si 

pletli bolest s radostí nebo strach s láskou. 

"Otče, toto je tvůj den. Je to den, kdy nechci dělat nic sám, ale ve 

všem, co dělám, slyšet Tvůj hlas; žádat jen to, co mi nabízíš, přijímat jen 

myšlenky, které se mnou sdílíš." 

 
 

le  s s na 34  0 

"Dnes se mohu zbavit utrpení." 

"Otče, děkuji ti za dnešní den a za svobodu, kterou mi jistě přinese. Tento den 

je svatý, protože dnes bude Tvůj Syn vykoupen. Jeho utrpení je dokonáno. 

Uslyší totiž Tvůj hlas, který ho nasměruje, aby skrze odpuštění našel 

Kristovu vizi a navždy se osvobodil od všeho utrpení." Díky za dnešní den, 

můj Otče. Narodil jsem se na tento svět, ale proto, abych dosáhl tohoto dne 

a toho, co přináší v radosti a svobodě pro Tvého svatého Syna a pro svět, 

který stvořil a který je dnes spolu s ním osvobozen." 

Buďte dnes rádi! Radujte se! Dnes není místo pro nic jiného 

než pro radost a dík. Náš Otec dnes vykoupil svého Syna! Nikdo z 

nás, ale bude dnes spasen. Nikdo nezůstane ve strachu a nikoho 

Otec neshromáždí u sebe, bdícího v nebi v Srdci lásky. 
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k d o k o n c e p c e je a m i r  a 

c l  e?  

 

Zázrak je náprava. Nevytváří a ve skutečnosti vůbec nemění. 

Pouze se dívá na devastaci a připomíná mysli, že to, co vidí, je 

falešné. Odstraňuje chybu, ale nesnaží se jít za hranice vnímání ani 

nepřekračuje funkci odpuštění. Zůstává tak v mezích času, přesto 

však připravuje půdu pro návrat bezčasí a probuzení lásky, neboť 

strach musí pod jemným lékem, který poskytuje, vyklouznout. 

Zázrak obsahuje dar milosti, protože je dán a přijat jako jeden 

celek. A tak ilustruje zákon pravdy, který svět nedodržuje, protože 

zcela nechápe jeho cesty. zázrak převrací vnímání, které bylo 

předtím vzhůru nohama, a tak ukončuje podivné zkreslení, které se 

projevovalo. Nyní je vnímání otevřené pravdě. Nyní je odpuštění 

plně oprávněné. 

Odpuštění je domovem zázraků. Kristovy oči je dodávají 

všem, na které pohlédnou v milosrdenství a lásce. Vnímání se v 

jeho očích napravuje a to, co mělo být prokletím, přichází k 

požehnání. Každá lilie odpuštění nabízí celému světu tichý zázrak 

lásky. A každá je položena před Slovo Boží na univerzální oltář 

Stvořiteli a stvoření ve Světle dokonalé čistoty a nekonečné 

radosti. 

Zázrak se přijímá nejprve s vírou, protože prosba o něj 

znamená, že mysl je připravena představit si to, co nevidí a čemu 

nerozumí. Víra však přinese své svědky, aby ukázala, že to, na 

čem spočívá, skutečně existuje. a tak zázrak ospravedlní vaši víru 

v něj a ukáže, že spočívá na světě skutečnějším, než jaký jste viděli 

předtím; na světě vykoupeném z toho, co jste si mysleli, že vidíte. 

Zázraky padají jako kapky uzdravujícího deště z nebe na 

vyprahlý a prašný svět, kam přišli zemřít vyhladovělí a žízniví 

tvorové. Nyní mají vodu. Nyní je svět zelený. A všude vyrůstají 

známky života, aby ukázaly, že to, co se zrodilo, nemůže nikdy 

zemřít, neboť co má život, má nesmrtelnost. 
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l e  s s na 34  1 

"Mohu útočit jen na svou vlastní 

bezhříšnost, a jen ta mě chrání." 

"Otče, tvůj Syn je svatý. Já jsem ten, na kterého se usmíváš láskou a něhou 

tak hlubokou a drahou, a přesto se na Tebe usmívá vesmír a sdílí Tvou 

svatost. Jak čistí, jak bezpeční, jak posvátní jsme tedy my, setrvávající ve Tvém 

Úsměvu, s veškerou Tvou láskou, kterou jsi nám daroval, žijící s Tebou v 

jednotě, v bratrství a otcovství dokonalém; v bezhříšnosti tak dokonalé, že 

nás Pán bezhříšnosti počal jako Svého Syna, vesmír myšlenky, která Ho 

doplňuje." 

Neútočme tedy na svou bezhříšnost. Obsahuje totiž Boží 

slovo pro nás a v jeho laskavém odrazu jsme spaseni. 

 
 

l e  s s na 34  2 

"Nechávám na všem spočinout 

odpuštění, neboť tak mi bude 

odpuštěno." 

"Děkuji ti, Otče, za tvůj plán zachránit mě z pekla, které jsem si vytvořil. 

Není skutečné. A dal jsi mi prostředky, které mi jeho neskutečnost 

dokazují. klíč je v mé ruce a já jsem došel ke dveřím, za nimiž se 

nachází konec snů. Stojím před nebeskou branou a přemýšlím, zda mám 

vstoupit dovnitř a být doma. Ať už dnes nečekám. Dovol mi vše odpustit a 

nechat stvoření být takové, jaké bys ho chtěl mít, a takové, jaké je. Dej, ať 

si vzpomenu, že jsem Tvůj Syn, a konečně otevřu dveře, zapomenu na iluze v 

planoucím světle pravdy, jak se mi vrací vzpomínka na Tebe." 

Bratře, teď mi odpusť. Přišel jsem za tebou, abych tě vzal s 

sebou domů. A když jdeme, svět jde s námi na cestě k Bohu. 
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le  s s na 34  3 

"Nežádá se po mně oběť, abych 

nalezl milost a pokoj Boží." 

"Konec utrpení nemůže být ztrátou.Dar všeho může být jen ziskem. Jen 

dáváš, nikdy nebereš. A stvořil jsi mě, abych byl jako Ty, takže oběť se pro 

mě stává nemožnou stejně jako pro Tebe. I já musím dávat, a tak je mi všechno 

dáno na věky věků. jak jsem byl stvořen, tak zůstávám. tvůj Syn nemůže 

přinést žádnou oběť, neboť musí být úplný, má funkci doplnit tebe. Jsem 

úplný, protože jsem Tvůj Syn. Nemohu ztratit, neboť mohu jen dávat. a 

všechno je mé na věky." 

Boží milosrdenství a pokoj jsou zdarma. Spasení nic nestojí. 

Je to dar, který je třeba svobodně dávat a přijímat, a právě tomu 

bychom se dnes chtěli naučit. 

 
 

le  s s na 34  4 

"Dnes se učím zákonu lásky, že to, co 

dávám svému bratru, je mým darem 

pro mě." 

"Toto je tvůj zákon, Otče můj, ne můj vlastní. Nepochopil jsem, co 

znamená dávat, a myslel jsem si, že si to, po čem toužím, schovám jen pro 

sebe. A když jsem se podíval na poklad, o němž jsem si myslel, že ho mám, 

našel jsem prázdné místo, kde nikdy nic nebylo, není ani nebude." Kdo se 

může podělit o sen? A co mi může nabídnout iluze? A přece ten, komu 

odpustím, mi dá dary, které přesahují hodnotu čehokoli na zemi. Ať 

moji odpuštění bratři naplní můj sklad nebeskými poklady, které jediné 

jsou skutečné. tak je naplněn zákon lásky. a tak Tvůj Syn povstává a vrací se 

k Tobě." 

Jak blízko jsme si navzájem, když jdeme k Bohu. Jak blízko 

je nám On. Jak blízko je konec snu o hříchu a vykoupení Božím 

Synem. 
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le  s s na 3 4 5   

"Dnes nabízím jen zázraky, 

Chtěl bych, aby mi byly vráceny." 

"Otče, zázrak odráží Tvé dary pro mě, Tvého Syna. A každý, který dávám, 

se ke mně vrací a připomíná mi, že zákon lásky je univerzální. I zde má 

podobu, kterou lze rozpoznat a vidět, že působí. zázraky, které dávám, se mi 

vracejí právě v takové podobě, jakou potřebuji, aby mi pomohly s 

problémy, které vnímám. Otče, v nebi je to jiné, protože tam žádné potřeby 

nejsou. Ale zde na zemi je zázrak blíže Tvým darům než jakýkoli jiný dar, 

který mohu dát. dovol mi tedy, abych dnes dal jen tento dar, který zrozený z 

pravého odpuštění osvětluje cestu, kterou musím jít, abych na Tebe 

pamatoval." 

Pokoj všem, kdo dnes hledají srdce. Světlo přišlo, aby nabídlo 

zázraky a požehnalo unavenému světu. Dnes nalezne odpočinek, 

neboť nabídneme to, co jsme obdrželi. 

 
 

le  s s na 34  6 

"Dnes mě obklopuje Boží pokoj a já 

zapomínám na všechno kromě Jeho 

lásky." 

"Otče, dnes se probouzím se zázraky, které napravují mé vnímání všech 

věcí. A tak začíná den, který s Tebou sdílím tak, jak budu sdílet věčnost, 

neboť čas dnes ustoupil stranou. Nehledám věci času, a tak se na ně 

nebudu dívat. To, co dnes hledám, přesahuje všechny zákony času a 

věcí vnímaných v čase. Rád bych zapomněl na všechny věci kroměTvé Lásky. 

Chtěl bych setrvávat v Tobě a neznat žádné zákony kromě Tvého zákona 

Lásky a chtěl bych najít mír, který jsi stvořil pro svého Syna, a 

zapomenout na všechny hloupé hračky, které jsem si vyrobil, když hledím 

na Tvou slávu a na svou vlastní." 

A až dnes přijde večer, nebudeme vzpomínat na nic jiného 

než na Boží pokoj. Dnes se totiž naučíme, jaký pokoj máme, když 

zapomeneme na všechno kromě Boží lásky. 
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l e  s s na 347   

"Hněv musí vycházet z úsudku. Odsouzení je 

zbraň, kterou bych použil proti sobě. 

Aby se ode mě všechny zázraky držely dál." 

"Otče, chci to, co je proti mé vůli, a nechci to, co je mou vůlí mít. Naprav 

mou mysl, Otče můj. Je nemocná. Ty jsi mi však nabídl svobodu a já se 

dnes rozhoduji přijmout Tvůj dar." A tak předávám veškerý soud tomu, 

kterého jsi mi dal, aby soudil za mě. On vidí, co vidím já, a přesto zná 

pravdu. On se dívá na bolest, a přesto chápe, že není skutečná, a v Jeho 

pochopení je uzdravena. On dává zázraky, které by mé sny skryly před 

mým vědomím. Nechte ho dnes soudit. Já neznám svou vůli, ale On si je 

jistý, že je toTvá vůle." A On za mě promluví a přivoláTvůj zázrak, aby ke 

mně přišel. 

Poslouchejte dnes. Zůstaňte v klidu a uslyšte jemný Boží hlas, 

který vás ujišťuje, že vás posoudil jako Syna, kterého miluje. 

 
 

l e  s s na 34  8 

"Nemám důvod k hněvu ani ke strachu, 

neboť Ty mě obklopuješ. A v každé 

potřebě, kterou vnímám, mi Tvá milost 

stačí." 

"Otče, dovol mi, abych si uvědomil, že jsi tady a že nejsem sám. Obklopuje mě 

věčná Láska. Nemám k ničemu jiný důvod než k dokonalému pokoji a radosti, 

které s Tebou sdílím. jakou mám potřebu hněvu nebo strachu? Obklopuje mě 

dokonalé bezpečí. Mohu se bát, když mě provází Tvůj věčný slib? 

Obklopuje mě dokonalá bezhříšnost. čeho se mohu bát, když jsi mě stvořil ve 

svatosti tak dokonalé, jako je Tvá vlastní?" 

Boží milost nám stačí ve všem, co chce, abychom dělali. 

A jen to, že se rozhodneme, aby to byla naše i Jeho vůle. 
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le  s s na 34  9 

"Dnes nechávám Kristův zrak, aby se 

za mne díval na všechny věci a nesoudil je, 

ale dával jim 

Místo toho je každý z nich zázrakem lásky." 

"Tak bych chtěl osvobodit všechny věci, které vidím, a dát jim svobodu, kterou 

hledám. Neboť tak poslouchám zákon lásky a dávám, co bych našel a 

učinil svým. Bude mi to dáno, protože jsem si to vybral jako dar, který chci 

dát. Otče,tvé dary jsou mé. Každý, který přijmu, mi dává zázrak, který mohu 

dát. A dávat tak, jak bych chtěl přijímat, se učím, že Tvé uzdravující zázraky 

patří mně." 

Náš Otec zná naše potřeby. Dává nám milost, abychom je 

všechny naplnili.A tak mu důvěřujeme, že nám pošle zázraky, 

které požehnají světu a uzdraví naši mysl, když se k němu vrátíme. 

 
 

le  s o v á n í 3 5 0 

"Zázraky jsou zrcadlem věčné Boží 

lásky. Obětovat je znamená 

pamatovat na Něj, 

A skrze jeho památku zachránit svět." 

"To, co odpustíme, se stává naší součástí, jak se vnímáme.Syn Boží v sobě 

zahrnuje všechny věci, jak jsi ho stvořil.Tvá paměť závisí na jeho odpuštění.To, 

čím je, není ovlivněno jeho myšlenkami. Ale to, na co se dívá, je jejich přímým 

důsledkem. proto bych se, Otče můj, obrátil k Tobě. Jen Tvá paměť mě 

osvobodí. a jen mé odpuštění mě učí nechat Tvou paměť, aby se ke mně 

vrátila, a dát ji světu s vděčností." 

A když od něj budeme sbírat zázraky, budeme mu vskutku 

vděční. Neboť když na Něj budeme vzpomínat, Jeho Syn nám 

bude navrácen v realitě Lásky. 
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k d o k o n c e p c e am i?  

 

Jsem Boží Syn, úplný, uzdravený a celý, zářící v odlesku Jeho Lásky. Ve mně 

je Jeho stvoření posvěceno a zaručen věčný život. Ve mně je láska dokonalá, 

strach nemožný a radost bez protikladu. Jsem svatým domovem samotného 

Boha. Jsem nebe, kde sídlí Jeho Láska. Jsem Jeho svatá Bezhříšnost 

Sama, neboť v mé čistotě přebývá Jeho vlastní. 

Naše používání slov je již téměř u konce. Přesto jsme v 

posledních dnech tohoto roku, který jsme společně věnovali Bohu, 

vy i já, našli jediný společný cíl. A tak jste se připojili ke mně. To, 

co jsem já, jste tedy i vy. o pravdě toho, co jsme, nelze mluvit ani 

ji popsat slovy. přesto si zde můžeme uvědomit svou funkci a slova o 

ní mohou mluvit a také ji učit, pokud v nás budou příkladem. 

Jsme nositeli spásy.Přijímáme svou roli Spasitelů světa, který je 

díky našemu společnému odpuštění vykoupen. A to, náš dar, je 

nám tedy dáno. na všechny se díváme jako na bratry a všechny 

věci vnímáme jako laskavé a dobré. Nehledáme funkci, která je za 

branami nebe. Poznání se vrátí, až splníme svůj úkol. Jde nám 

pouze o to, abychom pravdu přivítali. 

Naše oči jsou očima, jimiž Kristův pohled vidí svět 

vykoupený z každé myšlenky na hřích. Naše jsou uši, které slyší 

Boží hlas, jenž hlásá svět bez hříchu. Naše mysl, která se spojuje, 

když žehnáme světu. A z jednoty, které jsme dosáhli, voláme ke 

všem našim bratřím a žádáme je, aby s námi sdíleli náš pokoj a 

dovršili naši radost. 

Jsme svatými Božími posly, kteří mluví jeho jménem, a 

neseme jeho slovo všem, které k nám poslal, a učíme se, že je 

napsáno na našich srdcích. A tak se mění naše smýšlení o cíli, 

kvůli kterému jsme přišli a kterému se snažíme sloužit. Přinášíme 

radostnou zvěst Božímu Synu, který si myslel, že trpí. Nyní je 

vykoupen. A když vidí, že před ním stojí otevřená nebeská brána, 

vstoupí dovnitř a zmizí v Božím Srdci. 
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le  s o v á n í 3 5 1 

"Můj bezhříšný bratr je mým průvodcem k 

míru. Můj hříšný bratr je mým 

průvodcem k bolesti. A na kterého se 

rozhodnu dívat, na toho se budu dívat." 

"Kdo je můj bratr než tvůj svatý Syn? A když ho vidím hříšného, 

prohlašuji sám sebe za hříšníka, ne za Božího Syna, osamělého a bez přátel ve 

strašlivém světě.Ale toto vnímání je volba, kterou činím a které se mohu vzdát. 

Mohu také vidět svého bratra bez hříchu, jako Tvého svatého Syna. a s touto 

volbou vidím svou bezhříšnost, svého věčného Utěšitele a Přítele vedle sebe a 

svou cestu bezpečnou a volnou. Zvol si tedy pro mě, můj Otče, skrze svůj 

hlas. Neboť jen on sám ve tvém jménu vynáší rozsudek." 

 
 

le  s o v á n í 3 5 2 

"Odsuzování a láska jsou protiklady. Z 

jednoho pochází všechny strasti světa. Ale z 

druhého pochází mír samotného Boha." 

"Odpuštění hledí jen na bezhříšnost a nesoudí.Skrze to přicházím k 

Tobě. Odsouzení mi zaváže oči a oslepí mě. Láska, která se zde odráží v 

odpuštění, mi však připomíná, že jsi mi dal cestu, abych znovu našel Tvůj 

pokoj. Jsem vykoupen, když se rozhodnu jít touto cestou. nenechal jsi mě 

bez útěchy. Mám v sobě vzpomínku na Tebe i toho, kdo mě k ní vede. Otče, 

chtěl bych dnes slyšet Tvůj hlas a najít Tvůj pokoj. Chtěl bych totiž milovat 

svou vlastní Identitu a najít v ní vzpomínku na Tebe." 
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le  s o v á n í 3 5 3 

"Mé oči, můj jazyk, mé ruce, mé nohy mají 

dnes jen jeden cíl: aby mi byl dán Kristus, 

abych ho použil k požehnání světa 

zázraky." 

"Otče, vše, co mi dnes patří, dávám Kristu, aby to použil jakýmkoli 

způsobem, který nejlépe poslouží účelu, který s ním sdílím. Nic není jen 

moje, protože On a já jsme se spojili v záměru. Tak dospělo učení 

téměř ke svému určenému konci. Chvíli s Ním pracuji, abych sloužil Jeho 

záměru, pak se ztrácím ve své identitě a poznávám, že Kristus je jen mé 

Já." 

 
 

le  s o v á n í 3 5 4 

"Stojíme spolu, Kristus a já, v míru a 

jistotě cíle. A v Něm 

Je jeho Stvořitelem, jako je On ve mně." 

"Moje jednota s Kristem mě ustanovuje Tvým Synem, který je mimo 

dosah času a je zcela svobodný od všech zákonů kromě Tvých. Nemám žádné 

já kromě Krista ve mně. Nemám jiný cíl než Jeho vlastní. A On je jako 

Jeho Otec. Tak musím být jedno s Tebou i s Ním. Vždyť kdo je Kristus 

kromě Tvého Syna, jak jsi ho stvořil? A co jsem já kromě Krista ve 

mně?" 
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le  s o v á n í 3 5 5 

"Není konce všem pokojům a radostem a 

všem zázrakům, které dám. 

Když přijímám Boží slovo.Proč ne dnes?" 

"Proč bych měl čekat, můj Otče, na radost, kterou jsi mi slíbil? Vždyť 

dodržíš své slovo, které jsi dal svému Synovi ve vyhnanství. Jsem si jistý, že 

můj poklad na mě čeká, a já musím jen natáhnout ruku, abych ho našel. 

Už teď se ho mé prsty dotýkají. Je velmi blízko. Už nemusím čekat ani 

okamžik, abych byl navždy v pokoji. Vybírám si Tebe a spolu s Tebou i 

svou Identitu. Tvůj Syn by chtěl být sám sebou a poznat Tě jako svého 

Otce a Stvořitele a svou Lásku." 

 
 

le  s o n3 5 6 

"Nemoc je jen jiné jméno pro hřích. 

Uzdravení je jen jiné jméno pro 

Boha. Zázrak je tedy voláním k 

Němu." 

"Otče, slíbil jsi, že nikdy nezklameš žádné volání, které k Tobě Tvůj Syn 

vznese. Nezáleží na tom, kde se nachází, co se zdá být jeho problémem, 

ani na tom, čím se podle něj stal. Je to Tvůj Syn a Ty mu odpovíš. Zázrak 

odráží Tvou Lásku, a proto mu odpovídá. tvé jméno nahrazuje každou 

myšlenku na hřích, a kdo je bez hříchu, nemůže trpět bolestí. Tvé jméno 

dává odpověď Tvému Synovi, protože volat Tvé jméno je jen volání jeho 

vlastního." 
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le  s o n3 5 7 

"Pravda odpovídá na každé naše volání k 

Bohu, odpovídá nejprve zázraky a pak se k 

nám vrací, aby byla sama sebou." 

"Odpuštění, odlesk pravdy, mi říká, jak mohu konat zázraky, a tak 

uniknout z vězení, v němž si myslím, že žiji.Tvůj svatý Syn mi ukazuje 

nejprve na mého bratra, pak na mne.Tvůj hlas mi dává pokyn, abych trpělivě 

naslouchal Tvému slovu a dával, jak přijímám. A když se dnes dívám na 

Tvého Syna, slyším Tvůj Hlas, který mě poučuje, abych našel cestu k Tobě, 

jak jsi určil, že ta cesta má být: 'Pohleď na jeho bezhříšnost a buď 

uzdraven. Pohleď na Krista v něm, a je uzdraven." 

 
 

le  s o n3 5 8 

"Žádné volání k Bohu nemůže zůstat 

nevyslyšeno ani nevyslyšeno. A tím si 

mohu být jistý: Jeho odpověď je ta, 

kterou opravdu chci." 

"Ty, který si pamatuješ, co skutečně jsem, sám si pamatuješ, co 

skutečně chci.Mluvíš za Boha, a tak mluvíš i za mě. A to, co mi dáváš, 

pochází od samotného Boha. Tvůj hlas, Otče můj, je tedy i můj a já chci jen to, 

co mi nabízíš, a to právě v té podobě, jakou jsi zvolil, aby to bylo moje. Ať si 

vzpomenu na všechno, co neznám, a ať můj hlas utichne a vzpomíná. Ať však 

nezapomínám na Tvou Lásku a péči, ať mám Tvůj slib Tvému Synovi 

stále na paměti. Ať nezapomínám, že já sám jsem nic, ale mé Já je 

všechno." 
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le  s o n3 5 9 

"Boží odpovědí je určitá forma míru. Všechna 

bolest je uzdravena, všechno trápení je 

nahrazeno radostí. 

Všechny dveře věznice jsou otevřené. A 

každý hřích je chápán jako pouhý 

omyl." 

"Otče, dnes odpustíme tvému světu a necháme stvoření, aby bylo tvé. 

Všechno jsme špatně pochopili. Ale ze svatých Božích Synů jsme hříšníky 

neudělali. co jsi stvořil bez hříchu, tak zůstává na věky věků. Takoví jsme my. 

A radujeme se, že jsme se dopustili chyb, které na nás nemají žádný 

skutečný vliv. Hřích je nemožný a na této skutečnosti spočívá odpuštění, které 

má jistý základ pevnější než stínový svět, který vidíme. Pomozte nám odpustit, 

neboť bychom byli vykoupeni. Pomozte nám odpustit, neboť bychom chtěli 

být v míru." 

 
 

le  s o n3 6 0 

"Pokoj mně, svatému Božímu Synu. 

Pokoj mému bratru, který je se mnou jedno. 

Ať je skrze nás celý svět požehnán mírem." 

"Otče, je to tvůj pokoj, který chci dát, když ho od tebe přijímám. Jsem 

Tvůj Syn, navždy takový, jakého jsi mě stvořil, neboť Velké paprsky ve mně 

zůstávají navždy klidné a nerušené. Chtěl bych k nim dojít v tichu a jistotě, 

neboť nikde jinde jistotu nenajdeš. Pokoj mně a mír celému světu. Ve 

svatosti jsme byli stvořeni a ve svatosti zůstáváme, Tvůj Syn se Ti podobá v 

dokonalé bezhříšnosti a s touto myšlenkou rádi říkáme 'Amen'." 



PRACOVNÍ 

SEŠIT 

482 

 

 

❉ 

 
Naše závěrečné lekce budou pokud možno beze slov.Používáme je jen 

na začátku našeho cvičení a jen proto, abychom si připomněli, že 

se snažíme jít dál. Obraťme se k Tomu, který vede cestu a činí 

naše kroky jistými. Jemu zanecháváme tyto lekce, neboť Jemu 

odevzdáváme svůj další život. Neboť bychom se nechtěli znovu 

vrátit k víře v hřích, kvůli které se nám svět zdál ošklivý a 

nebezpečný, útočný a ničivý, nebezpečný ve všech svých směrech 

a zrádný mimo naději na důvěru a únik před bolestí. 

Jen tak můžeme najít pokoj, který nám Bůh dal. Je to jeho 

cesta, kterou se nakonec musí vydat každý, protože tento konec 

určil sám Bůh. Ve snu o čase se zdá být vzdálený. A přesto je ve 

skutečnosti již zde; již nám slouží jako milostivé vedení na cestě, 

kterou máme jít. Pojďme společně po této cestě, kterou nám 

ukazuje pravda, a buďme vůdci mnoha našich bratří, kteří hledají 

cestu, ale nenacházejí ji. 

A tomuto účelu zasvěťme svou mysl a zaměřme všechny své 

myšlenky tak, aby sloužily spasení. Je nám dán cíl odpustit světu. 

To je cíl, který nám Bůh dal. Je to jeho konec snu, který hledáme, 

a ne náš vlastní. Neboť vše, co odpustíme, nezklameme a uznáme za 

součást samotného Boha, a tak se nám Jeho památka vrátí úplně a 

kompletně. 

Naším úkolem je pamatovat na něj na zemi, protože je nám 

dáno být jeho vlastním dokončením ve skutečnosti. 

Nezapomínejme tedy, že náš cíl je společný. Vždyť právě tato 

paměť obsahuje vzpomínku na Boha a ukazuje cestu k Němu a do 

nebe Jeho pokoje. A neodpustíme snad svému bratru, který nám to 

může nabídnout? On je cesta, pravda a život, které nám ukazují 

cestu. V něm sídlí spása, kterou nám nabízí skrze naše odpuštění, 

jež jsme mu darovali. 

Tento rok neukončíme bez daru, který náš Otec slíbil svému 

svatému Synovi. Nyní je nám odpuštěno. A jsme zachráněni od 

všeho hněvu, o němž jsme si mysleli, že patří Bohu, a zjistili jsme, 

že to byl jen sen. Jsme navráceni do zdravého rozumu, v němž 

chápeme, že hněv je šílený, útok je šílený a pomsta pouhá bláznivá 

fantazie. Byli jsme zachráněni před hněvem, protože jsme poznali, 
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že jsme se mýlili. 
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Nic víc.A zlobí se Otec na svého Syna, protože nepochopil 

pravdu? 

Přicházíme k Němu upřímně a říkáme, že jsme nepochopili, a 

prosíme Ho, aby nám pomohl naučit se Jeho lekce hlasem Jeho 

vlastního Učitele.Ublížil by svému Synovi? Nebo by mu 

přispěchal odpovědět a řekl by: "To je můj Syn a všechno, co 

mám, je jeho?"? Buďte si jisti, že by vám takto odpověděl, neboť 

toto jsou Jeho vlastní Slova, která vám adresoval. a víc než to 

nemůže mít nikdo, neboť v těchto Slovech je vše, co je, a vše, co 

bude po celý čas i na věčnosti. 

 
 

le  s o v á n í 3 6 1 na 36  5 

"Tento svatý okamžik bych Ti chtěl 

dát. Ať jsi to Ty, kdo to má na starosti. 

Chtěl bych Tě následovat, protože jsem si 

jistý, že Tvé vedení mi dává pokoj." 

"Když budu potřebovat slovo, které mi pomůže, On mi ho dá. 

Potřebuji-li myšlenku, dá mi ji také.A potřebuji-li jen klid a klidnou, 

otevřenou mysl, tyto dary od Něho dostanu. On je na základě mé žádosti 

zodpovědný. A On mě vyslyší a odpoví mi, protože mluví jménem Boha, 

mého Otce, a jeho svatého Syna." 
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Tento kurz je začátkem, nikoli koncem.Váš Přítel jde s vámi. 

Nejste sami. Nikdo, kdo k Němu volá, nemůže volat nadarmo. Ať 

už vás trápí cokoli, buďte si jisti, že On má odpověď a rád vám ji 

dá, pokud se na Něj jednoduše obrátíte a požádáte Ho o ni. On 

vám nezatají všechny odpovědi, které potřebujete na cokoli, co vás 

zřejmě trápí. On zná způsob, jak vyřešit všechny problémy a 

vyřešit všechny pochybnosti. Jeho jistota je vaše, stačí, když Ho o 

ni požádáte, a bude vám dána. 

Jste si jisti, že dorazíte domů, stejně jako je jistá cesta slunce, 

která je vytyčena před jeho východem, po jeho západu i v 

polosvětlých hodinách mezi nimi. Ve skutečnosti je vaše cesta 

ještě jistější, protože není možné změnit směr těch, které k sobě 

Bůh povolal. Proto poslechněte svou vůli a následujte Toho, 

kterého jste přijali za svůj hlas, aby mluvil o tom, co skutečně 

chcete a co skutečně potřebujete. Jeho hlas je hlasem pro Boha a 

také tvým. A tak On mluví o svobodě a pravdě. 

Žádné další specifické lekce se již neudělují, protože už nejsou 

potřeba. Od nynějška slyš jen Hlas pro Boha a pro své Já, když 

odcházíš ze světa, abys místo toho hledal skutečnost. On bude řídit 

tvé úsilí a přesně ti řekne, co máš dělat, jak máš směřovat svou 

mysl a kdy k Němu máš v tichosti přijít a požádat o Jeho jisté 

vedení a Jeho jisté Slovo. Jeho je Slovo, které vám Bůh dal. Jeho 

Slovo jste si vybrali za své. 

A nyní vás svěřuji do Jeho rukou, abyste byli Jeho věrnými 

následovníky a On vás provázel všemi těžkostmi a bolestmi, o 

kterých si myslíte, že jsou skutečné. Nedá vám ani rozkoše, které 

pominou, neboť On dává jen to věčné a dobré. Dovolte Mu, aby 

vás dále připravoval. Zasloužil si tvou důvěru tím, že k tobě denně 

promlouvá o tvém Otci, tvém bratru a tvém Já. Bude v tom 

pokračovat; nyní s Ním kráčíš tak jistý, jako je On, kam jdeš; tak 

jistý, jako je On, jak máš postupovat, tak jistý, jako je On, o cíli a o 

tvém bezpečném příchodu na konec. 

Cíl je jistý a prostředky také. K tomu říkáme "Amen". 

Pokaždé, když se máme rozhodnout, nám bude přesně řečeno, co 

si pro nás Bůh přeje. A bude mluvit za Boha i za vaše 
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Já, čímž se ujistíte, že si vás peklo nezíská a že každá vaše volba 

vám přiblíží nebe. A tak s Ním od této chvíle kráčíme a obracíme 

se k Němu pro vedení, pro mír a správný směr. Na naší cestě nás 

provází radost. Vždyť jdeme domů k otevřeným dveřím, které Bůh 

drží nezavřené, aby nás přivítal. 

Svěřujeme mu své cesty a říkáme "Amen". V pokoji budeme 

pokračovat na Jeho cestě a všechno mu svěříme. V důvěře 

očekáváme Jeho odpovědi, když se ptáme na Jeho vůli ve všem, co 

děláme. Miluje Božího Syna tak, jak bychom ho milovali my, a učí 

nás, jak se na něj dívat Jeho očima a milovat ho jako On. Nekráčíte 

sami. Boží andělé se vznášejí blízko a všude kolem. Jeho Láska 

vás obklopuje a buďte si jisti: nikdy vás nenechám bez útěchy. 
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Úvod 

 
Úloha výuky a učení je v myšlení světa vlastně obrácená. Toto 

obrácení je charakteristické. Zdá se, jako by učitel a žák byli od 

sebe odděleni, učitel dává něco žákovi, a ne sám sobě. Dále je akt 

vyučování považován za zvláštní činnost, které člověk věnuje jen 

relativně malou část svého času. kurz naopak zdůrazňuje, že učit 

znamená učit se, takže učitel a žák jsou totéž. Zdůrazňuje také, že 

vyučování je neustálý proces; probíhá v každém okamžiku dne a 

pokračuje i ve spánku. 

Učit znamená předvádět.Existují pouze dva myšlenkové 
systémy, 

a dokazujete, že neustále věříte, že jedno nebo druhé je pravda. Z 

vaší demonstrace se učí ostatní a vy také. Otázka nezní, zda budete 

učit, protože v tom není žádná volba. Dalo by se říci, že smyslem 

kurzu je poskytnout vám prostředky, abyste si mohli vybrat, co 

chcete učit, na základě toho, co se chcete naučit. Nemůžete to dát 

někomu jinému, a to se učením naučíte. Vyučování je pouze 

výzvou svědkům, aby dosvědčili to, čemu věříte. Je to metoda 

obrácení. to se neděje pouze slovy. Každá situace pro vás musí být 

příležitostí učit druhé, co jste vy a co jsou oni pro vás. Nikoli více, 

ale také nikdy méně. 

Kurikulum, které si nastavíte, je tedy určeno výhradně tím, co 

si myslíte, že jste, a jaký je podle vás vztah ostatních k vám. V 

situaci formálního vyučování mohou tyto otázky zcela nesouviset s 

tím, co si myslíte, že jste. 



2 

MANUÁL

NÍ 

 

 

Přesto je nemožné nevyužít obsah jakékoliv situace k tomu, co 

skutečně učíte, a tedy se učíte. K tomu je slovní obsah vašeho 

učení zcela irelevantní. Může se s ním shodovat, ale také nemusí. 

Je to učení, které je základem toho, co říkáte, co vás učí. učení ale 

posiluje to, čemu o sobě věříte. Jeho základním účelem je zmenšit 

pochybnosti o sobě samém. To neznamená, že já, které se snažíte 

chránit, je skutečné. Znamená to však, že já, o němž si myslíte, že 

je skutečné, je to, co učíte. 

To je nevyhnutelné. Není před tím úniku. Jak by to mohlo být 

jinak? Každý, kdo se řídí osnovami světa - a každý se jimi zde řídí, 

dokud nezmění názor -, se učí pouze proto, aby sám sebe přesvědčil, 

že je tím, čím není. V tom je účel světa. Co jiného by tedy byly 

jeho osnovy? Do této beznadějné a uzavřené učební situace, která 

neučí ničemu jinému než zoufalství a smrti, posílá Bůh své učitele. 

A když vyučují jeho lekce radosti a naděje, jejich učení se nakonec 

stává úplným. 

Bez Božích učitelů by nebyla naděje na spasení, protože svět 

hříchu by se zdál navždy "skutečný". Sebeklamní musí klamat, 

protože musí učit klamu. A co jiného je peklo? To je návod pro 

Boží učitele. nejsou dokonalí, jinak by tu nebyli. přesto je jejich 

posláním stát se zde dokonalými, a tak učí dokonalosti znovu a 

znovu, mnoha a mnoha způsoby, dokud se to nenaučí. A pak už je 

nikdo nevidí, ačkoli jejich myšlenky zůstávají navždy zdrojem síly 

a pravdy. Kdo jsou? Jak jsou vybráni? Co dělají? Jak mohou 

pracovat na své vlastní spáse a na spáse světa? Na tyto otázky se 

pokouší odpovědět tato příručka. 
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w hoa r e go  d ' s t e a c h e  r s?  

 

Božím učitelem je každý, kdo se jím rozhodne být. Jeho 

kvalifikace spočívá pouze v tom, že se nějak, někde vědomě 

rozhodl, že jeho zájmy nejsou odděleny od zájmů někoho jiného. 

Jakmile tak učiní, jeho cesta je pevně daná a jeho směr je jistý. Do 

temnoty vstoupilo světlo. Může to být jediné světlo, ale to stačí. 

Uzavřel dohodu s Bohem, i když v něj ještě nevěří. Stal se 

nositelem spásy. Stal se Božím učitelem. 

Pocházejí z celého světa. Pocházejí ze všech náboženství i bez 

náboženství. Jsou to ti, kteří odpověděli.Volání je univerzální. 

Probíhá neustále a všude. Volá učitele, aby za něj mluvili a 

vykoupili svět. Mnozí ho slyší, ale jen málo z nich odpoví. Vše je 

však otázkou času. Každý nakonec odpoví, ale ten konec může být 

ještě hodně, hodně daleko. Právě kvůli tomu vznikl plán učitelů. 

Jejich úkolem je šetřit čas. Každý z nich začíná jako jediné světlo, 

ale s Voláním ve svém středu je to světlo, které nelze omezit. a 

každý z nich šetří tisíc let času, jak to svět posuzuje. pro samotné 

Volání nemá čas žádný význam. 

Pro každého Božího učitele je tu kurz. Forma kurzu se velmi 

liší. Stejně tak konkrétní učební pomůcky. Obsah kurzu se však 

nikdy nemění. Jeho ústředním tématem je vždy: "Boží Syn je bez 

viny a v jeho nevinnosti je jeho spása." Vždy je to tak. Lze jej 

vyučovat činy nebo myšlenkami; slovy nebo beze zvuku; v 

jakémkoli jazyce nebo bez jazyka; na jakémkoli místě, v jakémkoli 

čase a jakýmkoli způsobem. Nezáleží na tom, kdo byl učitelem 

předtím, než uslyšel Volání. Svou odpovědí se stal Spasitelem. 

Viděl někoho jiného jako sebe sama. Nalezl tedy svou vlastní 

spásu a spásu světa. V jeho znovuzrození se znovuzrodil svět. 

Jedná se o příručku ke speciálnímu učebnímu plánu, která je 

určena pro učitele speciální formy univerzálního kurzu. Existuje 

mnoho tisíc dalších forem, všechny mají stejný výsledek, jen šetří 

čas.Ale je to jen čas, který se unaveně vleče, a svět je nyní velmi 

unavený. Je starý, opotřebovaný a bez naděje. Nikdy nebylo 
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otázka výsledku, neboť co může změnit Boží vůli? Ale čas se 

svými iluzemi o změně a smrti vyčerpává svět a všechny věci v 

něm.Čas má však svůj konec a právě ten mají učitelé Boží 

uskutečnit. Čas je totiž v jejich rukou. Taková byla jejich volba a 

je jim dána. 
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w ho a r e j e j  i  c  h  pu  p i l s ?   

 

Každému z Božích učitelů byli přiděleni určití žáci, kteří ho začnou 

vyhledávat, jakmile odpoví na volání.Byli pro něj vybráni, protože 

forma univerzálního učebního plánu, který bude vyučovat, je pro 

ně vzhledem k jejich úrovni chápání nejlepší. Jeho žáci na něj 

čekají, neboť jeho příchod je jistý. Opět je to jen otázka času. 

Jakmile se on rozhodne plnit svou roli, oni jsou připraveni plnit 

svou. Čas čeká na jeho volbu, ale ne na to, komu bude sloužit. Až 

bude připraven učit se, budou mu poskytnuty příležitosti k učení. 

Abychom porozuměli učebnímu plánu spásy, je třeba 

pochopit pojem času, který kurz předkládá. Usmíření napravuje 

iluze, nikoli pravdu. Napravuje tedy to, co nikdy nebylo. Dále byl 

plán této nápravy stanoven a dokončen současně, neboť Boží vůle 

je zcela mimo čas. Stejně tak celá skutečnost, která je z Něho. V 

okamžiku, kdy myšlenka odloučení vstoupila do mysli Božího 

Syna, v témže okamžiku byla dána Boží odpověď. Časově se tak 

stalo velmi dávno. Ve skutečnosti se to však nestalo vůbec nikdy. 

Svět času je světem iluzí.Co se stalo dávno, zdá se, že se děje 

nyní. Rozhodnutí, která byla učiněna dávno předtím, se zdají být 

otevřená; teprve budou učiněna. na to, co bylo naučeno a 

pochopeno a co už dávno pominulo, se pohlíží jako na novou 

myšlenku, nový nápad, jiný přístup. Protože vaše vůle je svobodná, 

můžete kdykoli přijmout to, co se již stalo, a teprve pak si 

uvědomíte, že to tu bylo vždy. jak kurz zdůrazňuje, nemůžete si 

svobodně vybrat učební osnovy, dokonce ani formu, jakou se je 

budete učit. můžete se však svobodně rozhodnout, kdy se je chcete 

naučit. A jakmile ji přijmete, už se ji učíte. 

Čas se tedy skutečně vrací zpět do okamžiku tak dávného, že je 

mimo jakoukoli paměť a dokonce i mimo možnost vzpomínání.Ale 

protože je to okamžik, který se znovu a znovu a stále znovu prožívá, 

zdá se, že je to teď. A tak se zdá, že se žák a učitel setkávají v 

přítomnosti a nacházejí se, jako by se předtím nepotkali. Žák 

přichází ve správný čas na správné místo. To je 
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nevyhnutelné, protože se v onom dávném okamžiku, který nyní 

znovu prožívá, rozhodl správně. Stejně tak i učitel učinil 

nevyhnutelnou volbu z dávné minulosti. Boží Vůle ve všem, ale 

zdá se, že její uskutečnění vyžaduje čas. co by mohlo zdržet Sílu 

věčnosti? Když se žák a učitel setkají, začíná situace vyučování a 

učení. Učitel totiž ve skutečnosti není tím, kdo vyučuje. Boží Učitel 

promlouvá ke každým dvěma, kteří se spojí za účelem učení. Tento 

vztah je kvůli tomuto účelu svatý a Bůh slíbil, že do každého 

svatého vztahu pošle svého Ducha. V situaci učení a učení se každý 

učí, že dávání a přijímání je totéž. Hranice, které si stanovili mezi 

svými rolemi, myslí, tělem, potřebami a zájmy, a všechny rozdíly, 

o nichž si mysleli, že je od sebe oddělují, blednou, slábnou a mizí. 

ti, kdo se chtějí učit stejný předmět, mají jeden zájem a jeden cíl. A 

tak se ten, kdo byl žákem, stává učitelem samotného Boha, neboť 

učinil jediné rozhodnutí, které mu dal jeho učitel. Viděl v jiném 

člověku 

stejné zájmy jako jeho vlastní. 
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k d o s  t  a t e č n ě a re t  e n t o p r o s t o r n a 

p o d l e p r o s t ř e  d  í  na te a c h i n  g?  

 

Boží učitelé nemají stanovenou úroveň vyučování. Každá situace 

učení zahrnuje na začátku jiný vztah, ačkoli konečný cíl je vždy 

stejný: učinit ze vztahu svatý vztah, v němž oba mohou pohlížet na 

Božího Syna jako na člověka bez hříchu.Neexistuje nikdo, od koho 

by se Boží učitel nemohl učit, a proto neexistuje nikdo, koho by 

nemohl učit. Z praktického hlediska se však nemůže setkat s 

každým, ani ho každý nemůže najít. Proto plán obsahuje zcela 

konkrétní kontakty, které je třeba navázat pro každého Božího 

učitele. Při spasení neexistují žádné náhody. Ti, kdo se mají setkat, 

se setkají, protože společně mají potenciál pro svatý vztah. jsou 

pro sebe navzájem připraveni. 

Nejjednodušší úroveň výuky se zdá být zcela povrchní. 

Spočívá ve zdánlivě velmi náhodných setkáních: náhodné setkání 

dvou zdánlivě cizích lidí ve výtahu, dítě, které se nedívá, kam jde, 

a "náhodou" narazí na dospělého, dva studenti, kteří jdou náhodou 

spolu domů. To nejsou náhodná setkání. Každé z nich má 

potenciál stát se situací, kdy se člověk učí. Možná se na sebe 

zdánlivě cizí lidé ve výtahu usmějí; možná muž dítěti nevynadá, že 

do něj vrazilo; možná se ze studentů stanou přátelé. I na úrovni 

nejběžnějšího setkání je možné, aby dva lidé ztratili ze zřetele své 

odlišné zájmy, byť jen na okamžik. Ten okamžik bude stačit. Přišla 

spása. 

Je těžké pochopit, že úrovně výuky univerzálního kurzu jsou 

ve skutečnosti stejně nesmyslným pojmem jako čas.Iluze jednoho 

umožňuje iluzi druhého. Časem se zdá, že učitel Boha začíná 

měnit svůj názor na svět jediným rozhodnutím, a pak se o novém 

směru dozvídá stále více, když ho učí. Iluzi času jsme již probrali, 

ale iluze úrovní učení se zdá být něčím jiným. Snad nejlepším 

způsobem, jak ukázat, že tyto úrovně nemohou existovat, je 

jednoduše říci, že jakákoli úroveň situace vyučování a učení je 

součástí Božího plánu Vykoupení a jeho plán nemůže mít žádné 

úrovně, protože je odrazem jeho Vůle. Spása je vždy připravena a 

vždy existuje. Boží 
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učitelé pracují na různých úrovních, ale výsledek je vždy stejný. 

Každá situace učení je maximální v tom smyslu, že každá 

zúčastněná osoba se od druhé osoby naučí maximum, co v danou 

chvíli může. V tomto smyslu, a pouze v tomto smyslu, můžeme 

hovořit o úrovních výuky. Použijeme-li tento termín tímto 

způsobem, pak druhá úroveň vyučování je trvalejší vztah, v němž 

dva lidé po určitou dobu vstupují do poměrně intenzivní situace 

vyučování a učení a poté se zdánlivě rozcházejí. stejně jako u první 

úrovně nejsou tato setkání náhodná, ani to, co se zdá být koncem 

vztahu, není skutečným koncem. I v tomto případě se každý z nich 

naučil maximum toho, co v danou chvíli mohl. přesto se všichni, 

kdo se setkají, jednoho dne znovu setkají, neboť osudem všech vztahů 

je stát se svatými. Bůh se ve svém Synu nemýlí. 

Třetí úroveň výuky se odehrává ve vztazích, které, jakmile se 

jednou vytvoří, jsou celoživotní. Jedná se o situace učení a učení, v 

nichž má každý člověk vybraného partnera, který mu poskytuje 

neomezené možnosti učení. Těchto vztahů je zpravidla málo, 

protože jejich existence předpokládá, že zúčastněné osoby dosáhly 

současně takového stupně, v němž je rovnováha mezi učením a 

učením skutečně dokonalá. to neznamená, že si to nutně uvědomují; 

ve skutečnosti si to zpravidla neuvědomují. Po určitou dobu, a 

možná i po celý život, mohou být vůči sobě dokonce zcela 

nepřátelští. pokud se však rozhodnou, že se to naučí, mají před 

sebou dokonalou lekci, kterou se mohou naučit. a pokud se 

rozhodnou tuto lekci naučit, stávají se zachránci učitelů, kteří 

selhávají a může se dokonce zdát, že selhávají. Žádný učitel Boha 

nemůže selhat, když nenajde potřebnou pomoc. 
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k d o k o n c e a r e v 
y p r a c o v á v á n í h 
a r a k t e r i s t i c k é s t r a n y
 o d p o v ě  d  n  o  s t i p r o s t ř e 
d n i c t v í 
 t e a c h e  r s?   

 

Povrchní rysy Božích učitelů si nejsou vůbec podobné. Na pohled 

si nejsou podobní, pocházejí z velmi odlišných prostředí, jejich 

zkušenosti se světem se značně liší a jejich povrchní "osobnosti" 

jsou zcela odlišné. Ani v počátečních fázích svého působení jako 

Boží učitelé ještě nezískali hlubší vlastnosti, které je utvrdí v tom, 

čím jsou. Bůh dává svým učitelům zvláštní dary, protože mají v jeho 

plánu vykoupení zvláštní úlohu. jejich výjimečnost je ovšem pouze 

dočasná; je stanovena v čase jako prostředek vyvedení z času. tyto 

zvláštní dary, zrozené ve svatém vztahu, k němuž je situace 

vyučování a učení zaměřena, se stanou charakteristickými pro 

všechny Boží učitele, kteří pokročili ve svém vlastním učení. V 

tomto ohledu jsou si všichni podobní. 

Všechny rozdíly mezi Božími syny jsou dočasné. Nicméně 

časem lze říci, že pokročilí Boží učitelé mají následující vlastnosti: 

 
1. TRUST 

To je základ, na kterém spočívá jejich schopnost plnit svou funkci. 

Vnímání je výsledkem učení. Vnímání je vlastně učení, protože 

příčina a následek nejsou nikdy odděleny. učitelé Boha mají důvěru 

ve svět, protože se naučili, že se neřídí zákony, které si svět 

vymyslel. Řídí ho Síla, která je v nich, ale není z nich. Právě tato 

Moc udržuje všechny věci v bezpečí. Právě skrze tuto Moc se Boží 

učitelé dívají na odpuštěný svět. 

Když jednou zažijete tuto Sílu, není možné znovu důvěřovat 

vlastní nepatrné síle.Kdo by se pokoušel létat s malými křídly 

vrabce, když mu byla dána mocná síla orla? A kdo by věřil v 

chatrné oběti svého ega, když jsou před něj položeny dary Boží? 

Co je přiměje k takové změně? 

Nejprve musí projít obdobím, které by se dalo nazvat 
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"obdobím odříkání".To nemusí být bolestivé, ale obvykle se tak 

prožívá. 
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Zdá se, že věci jsou odnímány, a málokdy se zpočátku chápe, že se 

pouze uznává jejich bezcennost. Jak může být nedostatek hodnoty 

vnímán, pokud vnímající není v pozici, kdy musí vidět věci v 

jiném světle? Ještě není ve fázi, kdy by mohl tuto změnu provést 

zcela vnitřně. A tak si plán někdy vyžádá změny zdánlivě vnějších 

okolností. tyto změny jsou vždy užitečné. když se učitel Boha naučí 

tolik, přechází do druhé fáze. 

Dále musí Boží učitel projít "obdobím tříbení". To je vždy 

poněkud obtížné, protože poté, co se naučil, že změny v jeho 

životě jsou vždy užitečné, musí nyní o všech věcech rozhodovat na 

základě toho, zda užitečnost zvyšují, nebo jí brání. Zjistí, že mnohé, 

ne-li většina věcí, kterých si dříve vážil, mu pouze brání v tom, 

aby to, co se naučil, přenesl do nových situací, které nastanou. 

Protože si vážil toho, co je ve skutečnosti bezcenné, nebude ze 

strachu ze ztráty a oběti poučení zobecňovat. Je třeba velkého 

učení, abychom pochopili, že všechny věci, události, setkání a 

okolnosti jsou užitečné. Jen do té míry, do jaké jsou užitečné, by 

jim měl být v tomto světě iluzí přiznán nějaký stupeň reality. slovo 

"hodnota" se nemůže vztahovat na nic jiného. 

Třetí etapu, kterou musí Boží učitelé projít, lze nazvat 

"obdobím zřeknutí se". Pokud si to vyložíme jako vzdání se 

žádoucího, vyvolá to obrovský konflikt. Jen málo Božích učitelů se 

tomuto trápení zcela vyhne. nemá však smysl třídit cenné od 

bezcenného, pokud není učiněn další samozřejmý krok. Třetí krok 

je málokdy, pokud vůbec, zahájen, dokud není dokončen druhý. 

proto je období překrývání vhodné k tomu, aby se učitel Boha cítil 

povolán obětovat své vlastní zájmy ve prospěch pravdy. Dosud si 

neuvědomuje, jak zcela nemožný by takový požadavek byl. Může 

se to naučit teprve tehdy, když se skutečně vzdá toho, co je 

bezcenné. díky tomu poznává, že tam, kde očekával zármutek, 

nachází místo toho šťastnou lehkost; tam, kde si myslel, že se po 

něm něco žádá, nachází dar, který je mu propůjčen. 

Nyní přichází "období zklidnění".Je to doba klidu, kdy Boží 

učitel chvíli odpočívá v rozumném pokoji. Nyní upevňuje své 

učení. Nyní začíná vnímat přenosovou hodnotu toho, co se naučil. 

Jeho potenciál je doslova ohromující a 
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Učitel Boží je nyní v bodě svého pokroku, kdy v něm vidí celé své 

východisko. "Vzdej se toho, co nechceš, a ponech si to, co chceš." 

Jak prosté je to samozřejmé! A jak snadné je to udělat! Učitel Boží 

toto období oddechu potřebuje. Ještě nedošel tak daleko, jak si 

myslí, ale když je připraven jít dál, jde s mocnými společníky 

vedle sebe. Nyní chvíli odpočívá a shromažďuje je, než se vydá 

dál. Nebude odtud pokračovat sám. 

Další etapa je skutečně "obdobím zneklidnění". Nyní musí 

Boží učitel pochopit, že ve skutečnosti nevěděl, co je cenné a co 

bezcenné. Jediné, co se doposud skutečně naučil, bylo, že nechce to, 

co je bezcenné, a že chce to, co je cenné. jeho vlastní tříbení však 

nemělo význam, aby se naučil tento rozdíl. Myšlenka oběti, tak 

ústřední v jeho myšlenkovém systému, mu znemožňovala 

posoudit. Myslel si, že se naučil ochotě, ale teď vidí, že neví, k 

čemu ta ochota je. a teď musí dosáhnout stavu, který možná zůstane 

dlouho nemožný. Musí se naučit odložit veškeré posuzování a za 

každých okolností se ptát jen na to, co skutečně chce. kdyby každý 

krok tímto směrem nebyl tak silně posilován, bylo by to opravdu 

těžké! 

A nakonec je tu "období úspěchu". Zde se učení upevňuje. To, 

co bylo dříve považováno za pouhé stíny, se nyní stává pevným 

ziskem, s nímž lze počítat ve všech "mimořádných" i klidných 

dobách. Klid je totiž jejich výsledkem; výsledkem poctivého učení, 

důslednosti myšlení a plného přenosu. To je stadium skutečného 

klidu, neboť zde se plně odráží stav nebes. Odtud je cesta do nebe 

otevřená a snadná. Ve skutečnosti je to právě zde. Kdo by se 

"někam" ubíral, když klid mysli je již úplný? A kdo by se snažil 

vyměnit klid za něco žádanějšího? Co může být žádoucnějšího než 

toto? 

 

2. HONESTY 

Všechny ostatní vlastnosti Božích učitelů spočívají na důvěře. 

Jakmile je jí dosaženo, ostatní nemohou chybět. Pouze důvěřiví lidé 

si mohou dovolit poctivost, protože jen oni vidí její hodnotu. 

Upřímnost se nevztahuje pouze na to, co říkáte. Tento pojem ve 

skutečnosti znamená důslednost. Nic z toho, co říkáte, není v 

rozporu s tím, co si myslíte nebo děláte; žádná myšlenka není v 
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proti jiné myšlence, žádný čin nepopírá tvé slovo a žádné slovo 

nepostrádá shodu s jiným. Takoví jsou skutečně čestní lidé. Na 

žádné úrovni nejsou v rozporu sami se sebou. Proto je nemožné, 

aby byli v rozporu s kýmkoli nebo čímkoli. 

Klid, který pokročilí Boží učitelé prožívají, je do značné míry 

důsledkem jejich dokonalé upřímnosti. Válku vyvolává pouze 

touha klamat. Nikdo, kdo je sám se sebou zajedno, si konflikt ani 

nedokáže představit. Konflikt je nevyhnutelným důsledkem 

sebeklamu, a sebeklam je nepoctivost.Učiteli Boha se nelze 

postavit. Výzva znamená pochybnost a důvěra, na níž Boží učitelé 

bezpečně spočívají, pochybnost znemožňuje. Proto mohou pouze 

uspět. V tom jsou stejně jako ve všem poctivé. Mohou uspět jen 

proto, že nikdy nekonají jen svou vůli. rozhodují se pro celé 

lidstvo; pro celý svět a všechny věci v něm; pro neměnné a 

nezměnitelné mimo zdání; a pro Božího Syna a jeho Stvořitele. Jak 

by se jim to nemohlo podařit? Volí v naprosté poctivosti, sami si 

jsou jisti svou volbou. 

 

3. TOLERANCE 

Boží učitelé nesoudí.Soudit znamená být nepoctivý, protože soudit 

znamená zaujímat postavení, které nemáte. Soudit bez sebeklamu 

je nemožné. Soudit znamená, že jste byli oklamáni ve svých 

bratrech. Jak byste tedy nemohli být oklamáni sami v sobě? 

Odsuzování znamená nedostatek důvěry a důvěra zůstává 

základním kamenem celého myšlenkového systému učitele Boha. 

Nechť se ztratí a veškerá jeho nauka jde stranou. Bez posuzování 

jsou všechny věci stejně přijatelné, neboť kdo by mohl soudit 

jinak? Bez posuzování jsou všichni lidé bratři, neboť kdo by stál 

mimo? Posuzování ničí poctivost a rozbíjí důvěru. Žádný Boží 

učitel nemůže soudit a doufat, že se poučí. 

 
4. GENTLENESS 

Božím učitelům nelze ublížit.Nemohou ublížit ani být poškozeni. 

Škoda je výsledkem soudu. Je to nepoctivý čin, který následuje po 

nepoctivé myšlence. Je to rozsudek viny nad bratrem, a tedy i nad 

sebou samým. Je to konec míru a 
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popírání učení. Ukazuje absenci Božího učebního plánu a jeho 

nahrazení šílenstvím. Žádný učitel Boha, ale musí se naučit, - a to 

poměrně brzy ve svém vzdělávání, - že škodlivost zcela vymazává 

jeho funkci z jeho vědomí. Způsobí, že bude zmatený, ustrašený, 

rozzlobený a podezíravý. Znemožní učení se lekcím Ducha svatého. 

Božího Učitele také nemůže vůbec slyšet nikdo jiný než ten, kdo si 

uvědomuje, že škodlivostí vlastně ničeho nedosáhne. Nemůže z ní 

vzejít žádný prospěch. 

Proto jsou Boží učitelé zcela mírní. Potřebují sílu laskavosti, 

protože právě v ní se funkce spásy stává snadnou.Pro ty, kdo by 

chtěli škodit, je nemožná.Pro ty, pro které škodit nemá žádný 

význam, je jen přirozená.Jaká jiná volba než tato má význam pro 

zdravého člověka? Kdo si vybere peklo, když vidí cestu do nebe? 

A kdo by si vybral slabost, která musí pocházet z ublížení, místo 

neochvějné, všeobjímající a neomezené síly laskavosti? Moc 

Božích učitelů spočívá v jejich mírnosti, neboť pochopili, že jejich 

zlé myšlenky nepocházejí ani od Božího Syna, ani od jeho 

Stvořitele. Tak spojili své myšlenky s Tím, který je jejich zdrojem. 

A tak jejich vůle, která byla vždy Jeho vlastní, může svobodně být 

sama sebou. 

 

5. JOY 

Radost je nevyhnutelným výsledkem laskavosti. Něžnost znamená, že 

strach je nyní nemožný, a co by mohlo radost narušit? Otevřené 

ruce laskavosti jsou vždy plné. Jemní nemají žádnou bolest. 

Nemohou trpět. Proč by nemohli být radostní? Jsou si jisti, že jsou 

milováni a musí být v bezpečí. Radost provází něžnost stejně jistě jako 

smutek útok. Boží učitelé mu důvěřují a jsou si jisti, že jeho Učitel jde 

před nimi a stará se o to, aby se jim nic zlého nestalo. Drží se Jeho 

darů a následují Jeho cestu, protože je ve všem řídí Boží hlas. Radost 

je jejich děkovnou písní. A Kristus na ně také s díky shlíží. Jeho 

potřeba vůči nim je stejně velká jako jejich potřeba vůči němu. Jak 

radostné je sdílet cíl spasení! 

 
6. BEZBRANNOST 

Boží učitelé se naučili být prostí. Nemají žádné sny 
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které potřebují obranu proti pravdě. Nesnaží se o to, aby se. Jejich 

radost pramení z toho, že chápou, kdo je stvořil.A potřebuje to, co 

stvořil Bůh, obranu? Nikdo se nemůže stát pokročilým učitelem 

Boha, dokud plně nepochopí, že obrany jsou jen pošetilými strážci 

šílených iluzí. Čím grotesknější je sen, tím zuřivější a mocnější se 

zdají být jeho obrany. když se však učitel Boha nakonec odhodlá 

podívat se za ně, zjistí, že tam nic nebylo. Nejprve se pomalu nechá 

oklamat. S rostoucí důvěrou se však učí rychleji. Není to nebezpečí, 

které přichází, když jsou obrany položeny. Je to bezpečí. Je to mír. 

Je to radost.A je to Bůh. 

 
7. GENEROSITA 

Výraz štědrost má pro Božího učitele zvláštní význam. Není to 

obvyklý význam tohoto slova; ve skutečnosti je to význam, který 

je třeba se naučit a naučit se ho velmi pečlivě. Stejně jako všechny 

ostatní vlastnosti Božích učitelů i tato spočívá v konečném 

důsledku na důvěře, neboť bez důvěry nemůže být nikdo velkorysý 

v pravém slova smyslu. Pro svět velkorysost znamená "rozdávat" 

ve smyslu "vzdát se". Pro Boží učitele znamená "rozdávat" ve 

smyslu udržet. To bylo zdůrazněno v celém textu i v pracovním 

sešitě, ale myšlení světa je to možná cizí více než mnohé jiné 

myšlenky v našich učebních plánech. Její větší cizost spočívá 

pouze ve zřejmosti jejího převrácení myšlení světa. Nejjasnějším 

možným způsobem a na nejjednodušší úrovni znamená toto slovo 

pro učitele Boha a pro svět pravý opak. 

Boží učitel je štědrý ze svého vlastního zájmu.To se však 

netýká já, o kterém mluví svět.Boží učitel nechce nic, co by nemohl 

rozdat, protože si uvědomuje, že by to pro něj bylo z definice 

bezcenné. K čemu by to chtěl? Mohl by kvůli tomu pouze ztratit. 

Nemohl by získat. proto neusiluje o to, co by si mohl pouze 

ponechat, protože to je zárukou ztráty. Nechce trpět. Proč by si 

měl zajišťovat bolest? Chce si však pro sebe uchovat všechno, co 

je od Boha, a tedy pro jeho Syna. To jsou věci, které mu patří. Ty 

může v opravdové velkorysosti rozdávat a chránit si je navždy pro 

sebe. 
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8. PATIENCE 

Ti, kdo si jsou jisti výsledkem, si mohou dovolit čekat a čekat bez 

obav. Trpělivost je pro Božího učitele přirozená.Vše, co vidí, je 

jistý výsledek v době, která je možná ještě neznámá, ale o níž není 

pochyb. čas bude stejně správný jako odpověď. A to platí pro 

všechno, co se děje nyní nebo v budoucnu. Ani minulost 

neskrývala žádné chyby; nic, co by nesloužilo k prospěchu světa i 

toho, komu se to zdálo. Možná to tehdy nebylo pochopeno. I tak je 

učitel Boha ochoten přehodnotit všechna svá minulá rozhodnutí, 

pokud někomu způsobují bolest. Trpělivost je přirozená těm, kdo 

důvěřují. Jsou si jisti konečným výkladem všech věcí v čase, žádný 

výsledek, který již viděli nebo který teprve přijde, v nich nemůže 

vyvolat strach. 

 
9. VĚRNOST 

Míra Boží věrnosti učitele je měřítkem jeho pokroku v učebním 

plánu. Vybírá si stále některé aspekty svého života, aby je vnesl do 

výuky, zatímco jiné si nechává stranou? Pokud ano, je jeho pokrok 

omezený a jeho důvěra ještě není pevně zakotvena. Věrnost je 

učitelovou důvěrou v Boží slovo, které vše napravuje; ne některé 

věci, ale všechny. Obecně jeho věrnost začíná tím, že spočívá jen 

na některých problémech a zůstává po určitou dobu pečlivě omezena. 

Vzdát se všech problémů na základě jedné odpovědi znamená 

zcela obrátit myšlení světa. A to jediné je věrnost. Nic jiného než 

to si toto jméno skutečně nezaslouží. Přesto stojí za to dosáhnout 

každého stupně, i když je malý. Připravenost, jak poznamenává 

text, není mistrovství. 

Pravá věrnost se však neodchyluje. Je důsledná a zcela upřímná. 

Je neochvějná a plná důvěry. Je založena na nebojácnosti a je 

laskavá. Je jistá, je radostná a jistá, je tolerantní. Přirozeně ji provází 

bezbrannost a její podmínkou je radost. Věrnost v sobě tedy spojuje 

ostatní vlastnosti Božích učitelů. Znamená přijetí Božího slova a 

jeho definice Syna. Právě k Němu věrnost v pravém slova smyslu 

vždy směřuje. K nim se obrací a hledá je, dokud je nenajde. A 

když najde, spočívá v klidné jistotě na tom jediném, kterému náleží 

veškerá věrnost. 
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10. OTEVŘENOST 

Ústřední význam otevřenosti, snad poslední z vlastností, které Boží 

učitel získává, je snadno pochopitelný, když si uvědomíme její 

vztah k odpuštění. Otevřenost přichází s nedostatkem soudnosti. 

Jako soudnost uzavírá mysl před Božím učitelem, tak otevřenost 

ho zve, aby vstoupil. Jako odsouzení soudí Božího Syna jako 

zlého, tak otevřenost mu dovoluje, aby ho za něj soudil Hlas pro 

Boha. Jako by ho projekce viny na něj poslala do pekla, tak 

otevřenost dovoluje, aby se na něj promítl Kristův obraz. Pouze 

lidé s otevřenou myslí mohou být v pokoji, protože jen oni vidí 

důvod. 

Jak odpouštějí lidé s otevřenou myslí? Zbavili se všeho, co by 

jim bránilo odpustit. Vpravdě opustili svět a nechali ho obnovit v 

novotě a radosti tak nádherné, že by si takovou změnu nikdy 

nedokázali představit. Nic už není jako dřív. Nic než jiskry, které 

se předtím zdály tak nudné a bez života, teď není. A především jsou 

všechny věci přívětivé, neboť hrozba je pryč. Nezůstaly žádné 

mraky, které by zakrývaly Kristovu tvář. Nyní je cíle dosaženo. 

Odpuštění je konečným cílem učebního programu. Připravuje 

cestu k tomu, co dalece přesahuje veškeré učení. osnovy se nesnaží 

překročit svůj legitimní cíl. Odpuštění je jeho jediným cílem, k 

němuž se nakonec sbíhá veškeré učení. To skutečně stačí. 

......... 

 

Možná jste si všimli, že seznam vlastností Božích učitelů 

neobsahuje ty věci, které jsou dědictvím Božího Syna. Pojmy jako 

láska, bezhříšnost, dokonalost, poznání a věčná pravda se v této 

souvislosti neobjevují. Byly by zde nanejvýš nevhodné. To, co 

nám Bůh dal, natolik přesahuje naše učební osnovy, že v jeho 

přítomnosti učení jen zaniká, ale i když je jeho přítomnost 

zastřená, pozornost správně patří učebním osnovám. Úkolem 

Božích učitelů je přinášet světu skutečné učení. Správně řečeno je 

to odnaučování, které přinášejí, neboť to je "pravé učení" ve světě. 

Božím učitelům je dáno přinášet světu radostnou zvěst o úplném 

odpuštění. Ti jsou vskutku blahoslavení, neboť jsou nositeli spásy. 
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ho w je he  a l i n  g k o m  p  l  i  k  a c e ?  

 

Uzdravení zahrnuje pochopení toho, k čemu slouží iluze nemoci. 

Bez toho není uzdravení možné. 

 
1. VNÍMÁNÍ ÚČELU NEMOCÍ. 

Uzdravení je dokončeno v okamžiku, kdy trpící již nevidí v bolesti 

žádnou hodnotu. Kdo by si vybral utrpení, kdyby si nemyslel, že 

mu něco přináší, a to něco, co má pro něj hodnotu? Musí si myslet, 

že je to malá cena za něco hodnotnějšího. Nemoc je totiž volbou, 

rozhodnutím. Je to volba slabosti v mylném přesvědčení, že je to 

síla. když k tomu dojde, skutečná síla je vnímána jako hrozba a zdraví 

jako nebezpečí. Nemoc je metodou, která byla počata v šílenství, aby 

se Boží Syn dostal na trůn svého Otce. Bůh je vnímán jako vnější, 

divoký a mocný, toužící udržet si veškerou moc pro sebe. Pouze 

svou smrtí může být svým Synem přemožen. 

A co v tomto šíleném přesvědčení znamená uzdravení? 

Symbolizuje porážku Božího Syna a vítězství jeho Otce nad ním. 

Představuje konečný vzdor v přímé podobě, který je Boží Syn 

nucen uznat. Znamená vše, co by před sebou samým skrýval, aby 

ochránil svůj život. Je-li uzdraven, je zodpovědný za své 

myšlenky. A pokud je zodpovědný za své myšlenky, bude zabit, 

aby se mu ukázalo, jak je slabý a ubohý. Pokud si však sám zvolí 

smrt, jeho slabost je jeho silou. Nyní si dal to, co by mu dal Bůh, a 

zcela si tak přivlastnil trůn svého Stvořitele. 

 

2. POSUN VE VNÍMÁNÍ  

K uzdravení musí dojít přesně v tom poměru, v jakém je 

rozpoznána bezcennost nemoci. Stačí jen říci: "Nemám z toho 

žádný užitek," a je uzdraven. Aby to však člověk mohl říci, musí si 

nejprve uvědomit určité skutečnosti. Za prvé je zřejmé, že 

rozhodnutí se týkají mysli, nikoli těla. Pokud je nemoc jen 

chybným přístupem k řešení problému, je to rozhodnutí. A pokud 

je to rozhodnutí, je to mysl, a ne tělo, které ho činí. odpor vůči 

uznání této skutečnosti je obrovský, protože 
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existence světa, jak ho vnímáme, závisí na tom, zda tělo rozhoduje. 

Pojmy jako "instinkty", "reflexy" a podobné představují pokusy 

vybavit tělo jinými než duševními motivy. Ve skutečnosti tyto 

termíny pouze konstatují nebo popisují problém. Neodpovídají na 

něj. 

Základem uzdravení je přijetí nemoci jako rozhodnutí mysli 

za účelem, k němuž chce použít tělo. A to platí pro uzdravení ve 

všech jeho formách. Pacient se rozhodne, že tomu tak je, a uzdraví 

se. Pokud se rozhodne proti uzdravení, neuzdraví se. kdo je lékař? 

Pouze mysl samotného pacienta. výsledek je takový, jaký se 

rozhodne, že je. Zdá se, že mu slouží zvláštní agenti, ti však pouze 

dávají formu jeho vlastní volbě. Vybírá si je, aby jeho přáním dali 

hmatatelnou podobu. A právě to dělají a nic jiného. vlastně je 

vůbec nepotřebuje. pacient by se bez jejich pomoci mohl jen 

zvednout a říct: "Tohle mi není k ničemu." Neexistuje žádná forma 

nemoci, která by nebyla okamžitě vyléčena. 

Co je jediným předpokladem této změny ve vnímání? Je to 

jednoduše toto: uvědomit si, že nemoc pochází z mysli a nemá nic 

společného s tělem. Co toto poznání "stojí"? Stojí to celý svět, 

který vidíme, protože svět už nikdy nebude vypadat, že vládne 

mysli. S tímto poznáním se totiž odpovědnost dostává tam, kam 

patří; ne na svět, ale na toho, kdo se na svět dívá a vidí ho takový, 

jaký není. Dívá se na to, co se rozhodl vidět. Svět s ním nic nedělá. 

On si to jen myslel. Ani on nedělá nic světu, protože se mýlil v 

tom, co je. V tom je osvobození od viny i nemoci, neboť jsou 

jedno. Abychom však toto osvobození přijali, musí být 

bezvýznamnost těla přijatelnou představou. 

S touto myšlenkou je bolest navždy pryč. S touto myšlenkou 

však odchází i veškerý zmatek ohledně stvoření. Nevyplývá to z 

nutnosti? Uveďte příčinu a následek v jejich skutečném sledu v 

jednom ohledu a učení se zobecní a promění svět. Přenosová 

hodnota jedné pravdivé myšlenky nemá konce ani mezí. 

Konečným výsledkem této lekce je vzpomínka na Boha. co nyní 

znamená vina a nemoc, bolest, katastrofa a veškeré utrpení? 

Nemají žádný smysl, jsou pryč. A s nimi odcházejí i všechny 

následky, které zdánlivě způsobily. Příčina a následek ale kopírují 

stvoření. Viděno v jejich správné 
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perspektivy, bez zkreslení a beze strachu, obnovují nebe. 

 
3. FUNKCE UČITELE BOHA 

Jestliže pacient musí změnit názor, aby byl uzdraven, co udělá 

Boží učitel? Může změnit pacientovo smýšlení za něj? Určitě ne. 

U těch, kteří již chtějí změnit své smýšlení, nemá jinou funkci než 

se s nimi radovat, protože se s ním stali učiteli Božími. Má však 

specifičtější funkci pro ty, kteří nechápou, co je to uzdravení. Tito 

pacienti si neuvědomují, že si zvolili nemoc. Naopak se domnívají, 

že nemoc si vybrala je. Ani v tomto ohledu nejsou otevření. tělo 

jim říká, co mají dělat, a oni poslechnou. nemají ani ponětí, jak 

šílená je to představa. Kdyby to jen tušili, byli by uzdraveni. oni 

však netuší nic. pro ně je odloučení zcela reálné. 

Boží učitelé pro ně představují jinou volbu, na kterou 

zapomněli. Prostá přítomnost Božího učitele je připomínkou. 

(Jejich) myšlenky žádají právo zpochybnit to, co pacient přijal za 

pravdivé. Jako Boží poslové jsou jeho učitelé symboly spásy. žádají 

pacienta o odpuštění pro Božího Syna v jeho vlastním jménu. stojí za 

Alternativou. s Božím slovem v mysli přicházejí v požehnání, ne 

aby nemocné uzdravili, ale aby jim připomněli lék, který jim Bůh 

již dal. Nejsou to jejich ruce, které uzdravují. Není to jejich hlas, 

který pronáší Boží slovo. oni pouze předávají to, co jim bylo dáno. 

velmi jemně vyzývají své bratry, aby se odvrátili od smrti. Pohleď, 

synu Boží, co ti život může nabídnout. vybral by sis místo toho 

nemoc? 

Pokročilí učitelé Boha se ani jednou nezamýšlejí nad formami 

nemoci, v něž jejich bratr věří.To znamená, že zapomínají, že 

všechny mají stejný účel, a proto se ve skutečnosti neliší. Hledají 

Boží hlas v tomto bratrovi, který by se tak oklamal, že by věřil, že 

Boží Syn může trpět. A připomínají mu, že se sám nestvořil a musí 

zůstat takový, jakého ho Bůh stvořil. Uznávají, že iluze nemohou 

mít žádný účinek. Pravda v jejich myslích se dotýká pravdy v 

myslích jejich bratrů, takže 
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iluze nejsou posilovány.Jsou tak přiváděny k pravdě a pravda není 

přiváděna k nim. Stejně tak jsou rozptylovány nikoli vůlí někoho 

jiného, ale spojením Jediné vůle s ní samou. A to je úkolem Božích 

učitelů; nevidět žádnou vůli jako oddělenou od své vlastní, ani 

svou vůli jako oddělenou od Boží. 
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je  on a l i n  g ce  r t a i n ?   

 

Uzdravení je vždy jisté. Není možné nechat se přivést k pravdě a 

iluze si ponechat. pravda ukazuje, že iluze nemají žádnou hodnotu. 

učitel Boha viděl nápravu svých omylů v mysli pacienta a poznal, 

čím jsou. Poté, co přijal Usmíření za sebe, přijal ho i za pacienta. 

Co když však pacient používá nemoc jako způsob života a věří, že 

uzdravení je cestou ke smrti? V takovém případě může náhlé 

uzdravení urychlit silnou depresi a pocit ztráty tak hluboký, že se 

pacient může dokonce pokusit zničit sám sebe. Když už nemá pro 

co žít, může požádat o smrt. Uzdravení musí počkat na jeho 

ochranu. 

Léčení bude vždy stát stranou, pokud by bylo považováno za 

hrozbu. V okamžiku, kdy je vítáno, je tu.Kde bylo uzdravení dáno, 

tam bude i přijato. A co je čas před Božími dary? Mnohokrát jsme 

se v textu zmínili o zásobárně pokladů, která je uložena stejně pro 

dárce i příjemce Božích darů. Ani jeden se neztratí, neboť mohou 

jen přibývat. Žádný Boží učitel by se neměl cítit zklamaný, pokud 

nabídl uzdravení a zdá se, že nebylo přijato. Není na něm, aby 

posuzoval, kdy má být jeho dar přijat. Ať si je jistý, že byl přijat, a 

ať věří, že bude přijat, až bude uznán za požehnání, a ne za 

prokletí. 

Úkolem Božích učitelů není hodnotit výsledky jejich darů. 

Jejich úkolem je pouze dávat je. Jakmile to udělají, dali také 

výsledek, neboť ten je součástí daru. Nikdo nemůže dávat, pokud 

se zabývá výsledkem dávání. To je omezení samotného dávání a 

ani dárce, ani obdarovaný by dar neměli. Důvěra je podstatnou 

součástí dávání; je to vlastně část, která umožňuje sdílení, část, která 

zaručuje, že dárce neztratí, ale pouze získá. Kdo dává dar a pak u 

něj zůstává, aby se ujistil, že bude použit tak, jak dárce uzná za 

vhodné? To není dávání, ale uvěznění. 

Právě zřeknutí se veškerých starostí o dar z něj činí dar 

skutečně darovaný. A právě důvěra umožňuje skutečné darování. 

Uzdravení je změna smýšlení, o kterou Duch svatý v mysli 

pacienta usiluje. A je to Duch svatý v mysli dárce. 
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Kdo mu dává dar. Jak se může ztratit? Jak může být neúčinný? Jak 

může být promarněn ? Boží pokladnice nemůže být nikdy prázdná. A 

kdyby chyběl jediný dar, nebyla by plná. Přesto je její plnost 

Bohem zaručena. Jakou starost tedy může mít Boží učitel o to, co 

se stane s jeho dary? Dáno Bohem Bohu, kdo může v této svaté 

výměně dostat méně než všechno? 
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s h ou l d v y h l á š e n í b e z p e č n o s t i v y p r 

a c o v á n í ? 

 

Tato otázka se skutečně zodpovídá sama. Uzdravení nelze opakovat. 

Pokud je pacient uzdraven, z čeho ho ještě můžeme uzdravit? A je-

li uzdravení jisté, jak jsme již řekli, co je třeba opakovat? Pro 

Božího učitele znamená zůstat u výsledku uzdravení a omezit 

uzdravení. Nyní je to sám učitel Boží, jehož mysl je třeba uzdravit. 

A právě to musí usnadnit. On je nyní pacientem a musí tak na sebe 

pohlížet. Udělal chybu a musí být ochoten svůj názor na ni změnit. 

Chyběla mu důvěra, která umožňuje opravdové dávání, a tak se mu 

nedostalo užitku z jeho daru. 

Kdykoli se Boží učitel pokusil být kanálem pro uzdravení, 

uspěl. Pokud by byl v pokušení o tom pochybovat, neměl by své 

předchozí úsilí opakovat. To už bylo maximální, protože Duch 

svatý ho tak přijal a tak použil. Nyní má Boží učitel před sebou jen 

jednu cestu. Musí použít svůj rozum, aby si řekl, že problém svěřil 

Tomu, který nemůže selhat, a uznat, že jeho vlastní nejistota není 

láska, ale strach, a tedy nenávist. Jeho pozice se tak stává 

neudržitelnou, neboť nabízí nenávist tomu, komu nabídl lásku. To 

je nemožné. Poté, co nabídl lásku, může být přijata pouze láska. 

Právě v to musí Boží učitel důvěřovat. To je to, co je ve 

skutečnosti míněno výrokem, že jedinou odpovědností zázračného 

učitele je přijmout Usmíření za své. Učitel Boží je zázračným 

dělníkem, protože rozdává dary, které obdržel. Musí je však nejprve 

přijmout. Víc dělat nemusí a ani víc udělat nemůže. Tím, že přijme 

uzdravení, je může dávat. Pokud o tom pochybuje, ať si vzpomene, 

kdo dar dal a kdo jej přijal. tak se jeho pochybnost napraví. Myslel 

si, že Boží dary lze odvolat. To byl omyl, ale těžko u něj zůstat. A 

tak učiteli Boha nezbývá než poznat, čím je, a nechat se napravit 

za něj. 

Jedním z nejtěžších pokušení je rozpoznat, že pochybovat o 

uzdravení kvůli přetrvávajícím příznakům je chyba v podobě 

nedostatku důvěry. Jako taková je útokem. 
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Obvykle se zdá, že je to přesně naopak. Zpočátku se zdá být 

nerozumné, když vám někdo řekne, že pokračující obavy jsou 

útokem. Má to všechny znaky lásky, ale láska bez důvěry není 

možná a pochybnosti a důvěra nemohou existovat vedle sebe. A 

nenávist musí být opakem lásky bez ohledu na to, jakou má 

podobu. Nepochybujte o daru a není možné pochybovat o jeho 

výsledku. to je jistota, která dává Božím učitelům sílu být 

zázračnými dělníky, protože v něj vložili svou důvěru. 

Skutečným základem pochybností o výsledku jakéhokoli 

problému, který byl svěřen k řešení Božímu Učiteli, je vždy 

pochybnost o sobě samém. A to nutně znamená, že byla vložena 

důvěra v iluzorní já, protože jen o takovém já lze pochybovat.Tato 

iluze může mít mnoho podob. Možná je to strach ze slabosti a 

zranitelnosti. Možná je to strach ze selhání a studu spojený s 

pocitem nedostatečnosti. Možná jde o provinilé rozpaky pramenící 

z falešné pokory. Forma chyby není důležitá. Důležité je pouze 

uznání chyby jako chyby. 

Chybou je vždy určitá forma zájmu o sebe na úkor pacienta. 

Jde o neschopnost uznat ho jako součást já, a představuje tak 

zmatek v identitě. Do mysli vám vstoupil konflikt ohledně toho, co 

jste, a vy jste se stali klamem ohledně sebe sama. A klamete se o 

sobě, protože jste popřeli Zdroj svého stvoření. Pokud nabízíte 

pouze uzdravení, nemůžete pochybovat. Pokud chcete problém 

skutečně vyřešit, nemůžete pochybovat. Jste-li si jisti, v čem 

problém spočívá, nemůžete pochybovat. Pochybnosti jsou 

důsledkem protichůdných přání. Buďte si jisti tím, co chcete, a 

pochybnosti se stanou nemožnými. 
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ho  w c a n s t a n o v i  t  p e r ce  p  t  o  n
 o d p o v ě d n o s t i 

o r d e  r z d i f i k u c i e p r o s t ř e d n i c t ví a 
v o i d e n ? 

 

Víra v pořadí obtíží je základem vnímání světa. Opírá se o rozdíly; 

o nerovnoměrné pozadí a měnící se popředí, o nestejnou výšku a 

různou velikost, o různé stupně tmy a světla a tisíce kontrastů, v 

nichž každá viděná věc soupeří s každou jinou, aby byla 

rozpoznána. Větší předmět zastiňuje menší. Jasnější věc odvádí 

pozornost od jiné, která má menší intenzitu přitažlivosti. A 

hrozivější představa nebo představa, která je podle měřítek světa 

pojímána jako žádoucnější, zcela naruší duševní rovnováhu. to, co 

vidí oči těla, je pouze konflikt. Nehledejte v nich klid a 

porozumění. 

Iluze jsou vždy iluzí rozdílů. Jak by tomu mohlo být jinak? 

Podle definice je iluze snaha učinit skutečným něco, co je 

považováno za velmi důležité, ale je rozpoznáno jako nepravdivé, 

a proto se mysl snaží učinit to pravdivým z intenzivní touhy mít to 

pro sebe. Iluze jsou parodie na tvorbu; pokusy o uvedení pravdy do 

lži. Protože mysl shledává pravdu nepřijatelnou, bouří se proti ní a 

dává si iluzi vítězství. Zdraví považuje za břemeno, a proto se 

uchyluje do horečnatých snů. A v těchto snech je mysl oddělená, 

odlišná od ostatních myslí, s vlastními odlišnými zájmy a schopná 

uspokojovat své potřeby na úkor ostatních. 

Odkud všechny tyto rozdíly pocházejí? Zdá se, že jsou ve 

vnějším světě, ale je to jistě mysl, která posuzuje to, co vidí oči. Je 

to mysl, která interpretuje zprávy očí a dává jim "smysl". A tento 

význam ve vnějším světě vůbec neexistuje. To, co je vnímáno jako 

"skutečnost", je prostě to, co mysl preferuje. Její hierarchie hodnot 

se promítá ven a ona posílá oči těla, aby ji našly. oči těla nikdy 

neuvidí jinak než skrze rozdíly. přesto to nejsou zprávy, které 

přinášejí, na nichž spočívá vnímání. Pouze mysl vyhodnocuje jejich 

zprávy, takže pouze mysl je zodpovědná za vidění. Jen ona 

rozhoduje, zda je to, co vidíme, skutečné, nebo iluzorní, žádoucí, 

nebo nežádoucí, příjemné, nebo bolestivé. 
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Chyby ve vnímání se objevují právě při třídění a kategorizování v 

mysli. A právě zde je třeba provést nápravu. Mysl třídí to, co jí 

přinášejí oči těla, podle svých předem daných hodnot a posuzuje, 

kam se jednotlivé smyslové údaje nejlépe hodí.Jaký základ by mohl 

být chybnější než tento? Sama sebou nepoznána, sama si vyžádala, 

aby jí bylo dáno to, co se do těchto kategorií vejde. A když tak 

učinila, dospěla k závěru, že tyto kategorie musí být pravdivé. Na 

tom spočívá úsudek o všech rozdílech, protože na něm závisí 

úsudky o světě. Lze se na toto zmatené a nesmyslné "uvažování" v 

něčem spolehnout? 

Uzdravení nemůže být obtížné jen proto, že každá nemoc je 

iluze. Je těžší rozptýlit víru šíleného ve větší halucinaci než v 

menší? Přistoupí rychleji na neskutečnost hlasu, který slyší 

hlasitěji, než na neskutečnost hlasu jemnějšího? Odmítne snadněji 

šeptem vyslovený požadavek na zabití než výkřik? A ovlivňuje počet 

vidlí, které ďáblové, které vidí, nesou, jejich důvěryhodnost v jeho 

vnímání? Jeho mysl je zařadila do kategorie skutečných, a proto 

jsou pro něj skuteční. až si uvědomí, že jsou to všechno iluze, 

zmizí. a tak je to i s léčením. vlastnosti iluzí, které je zdánlivě 

odlišují, jsou ve skutečnosti nepodstatné, protože jejich vlastnosti 

jsou stejně iluzorní jako ony samy. 

Oči těla budou i nadále vidět rozdíly. Ale mysl, která se 

nechala uzdravit, je už nebude vnímat. Budou existovat lidé, kteří 

se budou zdát "nemocnější" než ostatní, a oči těla budou hlásit 

jejich změněný vzhled jako dříve. Mysl je však všechny zařadí do 

jedné kategorie - jsou neskuteční. to je dar jejího Učitele; 

pochopení, že pouze dvě kategorie mají smysl při třídění zpráv, 

které mysl dostává z toho, co se jeví jako vnější svět. a z těchto 

dvou je jen jedna skutečná. Stejně jako je realita zcela skutečná, bez 

ohledu na velikost a tvar a čas a místo, protože v ní nemohou 

existovat rozdíly, tak jsou i iluze bez rozdílu. Jedinou odpovědí na 

nemoc jakéhokoli druhu je uzdravení. Jedinou odpovědí na 

všechny iluze je pravda. 
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ar e k han  g e s v y p r a c o v á n í p r o s t ř e d n i  
c  t  v  í  v  s t r á n k a 

l i f e  s  i  t  u a c e o d p o v ě d n o s t i go  d ' s
 t e a c h e  r s?  

 

V myslích Božích učitelů jsou nutné změny. To může, ale nemusí 

zahrnovat změny ve vnější situaci. Pamatujte, že nikdo není tam, 

kde je, náhodou a že náhoda nehraje v Božím plánu žádnou roli. Je 

nanejvýš nepravděpodobné, že by změny v jeho postojích nebyly 

prvním krokem ve výcviku nově vytvořeného Božího učitele. 

Neexistuje však žádný pevně stanovený vzor, protože výcvik je vždy 

velmi individuální. Existují lidé, kteří jsou povoláni ke změně své 

životní situace téměř okamžitě, ale to jsou zpravidla výjimečné 

případy. Zdaleka nejčastěji se jim dostává pomalu se vyvíjejícího 

výcvikového programu, v němž se napravuje co nejvíce 

předchozích chyb. Zejména vztahy je třeba správně vnímat a 

odstranit všechny temné úhelné kameny neodpuštění. V opačném 

případě má starý myšlenkový systém stále základ pro návrat. 

Jak Boží učitel postupuje ve svém vzdělávání, učí se jednu 

lekci stále důkladněji. Nerozhoduje se sám, ale ptá se svého Učitele 

na jeho odpověď, kterou se řídí jako vodítkem pro své jednání.Je to 

stále snazší, jak se učitel Boha učí vzdávat se vlastního úsudku. 

Vzdát se vlastního úsudku, který je zřejmým předpokladem pro 

naslouchání Božímu hlasu, je obvykle poměrně pomalý proces, ne 

proto, že by byl obtížný, ale proto, že je náchylný k tomu, aby byl 

vnímán jako osobně urážlivý. Výuka ve světě směřuje k dosažení 

cíle, který je v přímém protikladu k cíli našeho učebního 

programu. svět vychovává ke spoléhání se na vlastní úsudek jako 

kritérium zralosti a síly. Náš učební plán vychovává ke zřeknutí se 

úsudku jako nezbytné podmínky spasení. 
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ho  w je  d  u  c  h  o  v  n  í p r o s t ř e d  k  y r 

e l i n  q u i s  he  d?  

 

Soudnost, stejně jako jiné prostředky, jimiž se udržuje svět iluzí, je 

světem naprosto nepochopena. Ve skutečnosti je zaměňován s 

moudrostí a nahrazuje pravdu.Jak svět používá tento termín, jedinec je 

schopen "dobrého" a "špatného" úsudku a jeho výchova má za cíl 

posílit ten první a minimalizovat ten druhý. V tom, co tyto kategorie 

znamenají, však panuje značný zmatek. Co je pro jednoho "dobrý 

úsudek", je pro jiného "špatný úsudek". Navíc i stejný člověk 

klasifikuje stejné jednání jednou jako projev "dobrého" úsudku a 

jindy jako projev "špatného" úsudku. Nelze se ani naučit nějaká 

konzistentní kritéria pro určení toho, co jsou tyto kategorie. 

Student může kdykoli nesouhlasit s tím, co o tom říká jeho rádoby 

učitel, a učitel sám je nejednotný v tom, čemu věří. 

"Dobrý úsudek" v tomto smyslu nic neznamená. Stejně jako 

"špatný". Je nutné, aby si učitel Boha uvědomil, že ne že by neměl 

soudit, ale že nemůže. Tím, že se vzdá posuzování, se pouze 

vzdává toho, co neměl. Vzdává se iluze; nebo lépe řečeno, má iluzi, 

že se vzdává. Ve skutečnosti se pouze stal upřímnějším. Když pozná, 

že soudit pro něj bylo vždy nemožné, už se o to nepokouší. to není 

žádná oběť. Naopak, staví se do pozice, v níž může dojít k soudu 

spíše skrze něj než jím. a tento soud není ani "dobrý", ani "špatný". 

Je to jediný soud, který existuje, a je jen jeden: "Boží Syn je bez 

viny a hřích neexistuje." 

Cílem našeho kurikula, na rozdíl od cíle světového učení, je 

poznání, že soud v obvyklém slova smyslu není možný. To není 

názor, ale skutečnost. Abychom mohli cokoli správně posoudit, 

museli bychom si plně uvědomit nepředstavitelně širokou škálu 

věcí, minulých, současných i budoucích. Člověk by musel předem 

rozpoznat všechny dopady svých soudů na všechny a všechno, 

čeho se jakýmkoli způsobem týkají. A člověk by si musel být jistý, 

že v jeho vnímání nedochází k žádnému zkreslení, aby jeho úsudek 

byl zcela spravedlivý vůči všem, na nichž nyní i v budoucnu 

spočívá. Kdo je v takové pozici, aby to dokázal? Kdo 
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kromě velkolepých fantazií by si to přivlastnil? 

Vzpomeňte si, kolikrát jste si mysleli, že znáte všechna 

"fakta" potřebná k posouzení, a jak jste se mýlili! Existuje někdo, 

kdo tuto zkušenost nemá? Věděli byste, kolikrát jste si pouze 

mysleli, že máte pravdu, aniž byste si uvědomili, že se mýlíte? 

Proč jste si zvolili takový svévolný základ pro rozhodování? 

Moudrost není posuzování; je to vzdání se posuzování. Udělejte 

tedy jen jeden další úsudek. Je to tento: je s vámi Někdo, jehož 

úsudek je dokonalý. On zná všechna fakta, minulá, současná i 

budoucí. Zná všechny dopady svého soudu na každého a všechno, 

čeho se jakýmkoli způsobem týká, a je ke každému zcela 

spravedlivý, neboť v Jeho vnímání není žádné zkreslení. 

Proto odložte rozsudek, ne s lítostí, ale s povzdechem 

vděčnosti. Nyní jste zbaveni břemene tak velkého, že byste se pod 

ním mohli jen potácet a padat. A přitom to všechno byla jen iluze. 

Nic víc. Nyní může Boží učitel bez břemene vstát a lehce kráčet 

dál." Avšak nejen to je jeho přínosem. Jeho smysl pro starostlivost 

je pryč, protože žádnou nemá. Vzdal se ho spolu se soudností. 

Odevzdal se Tomu, jehož úsudku se nyní rozhodl důvěřovat místo 

svému vlastnímu. Teď už nedělá žádné chyby. Jeho průvodce je 

jistý. A tam, kam přišel soudit, přichází žehnat. Tam, kde se nyní 

směje, přicházel dříve plakat. 

Není těžké vzdát se úsudku. Je však velmi těžké snažit se ho 

udržet.Boží učitel ho s radostí odloží v okamžiku, kdy si uvědomí 

jeho cenu. Veškerá ošklivost, kterou kolem sebe vidí, je jejím 

důsledkem. Všechna bolest, na kterou se dívá, je jejím výsledkem. 

Všechna osamělost a pocit ztráty; ubíhající čas a rostoucí 

beznaděj; znechucující zoufalství a strach ze smrti; to vše z ní 

plyne. A nyní ví, že to tak být nemusí. Ani jedna z nich není 

pravdivá. Vzdal se totiž jejich příčiny a ony, které nikdy nebyly 

ničím jiným než důsledkem jeho chybné volby, od něj odpadly. 

Učiteli Boží, tento krok ti přinese pokoj. Může být těžké chtít něco 

jiného než toto? 
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ho  wisp    e a ce  p  o  z  
i  t  i v n  í p  r
 od í d ? 

 

Tuto otázku si musí položit každý. Zdá se, že mír je nemožný. 

Boží slovo však slibuje i jiné věci, které se zdají být nemožné. 

Jeho slovo zaslíbilo pokoj. Slíbilo také, že smrt neexistuje, že musí 

dojít ke vzkříšení a že znovuzrození je dědictvím člověka. Svět, 

který vidíte, nemůže být světem, který Bůh miluje, a přesto nás jeho 

Slovo ujišťuje, že svět miluje. Boží slovo nám slíbilo, že je zde 

možný mír, a to, co slibuje, může být jen stěží nemožné. Je však 

pravda, že na svět se musíme dívat jinak, pokud chceme Jeho 

zaslíbení přijmout. To, jaký svět je, je pouze fakt, nelze si vybrat, 

jaký by měl být. Můžeš si však vybrat, jak se na něj budeš dívat. 

Vskutku si to musíte zvolit. 

Opět se dostáváme k otázce soudnosti. Tentokrát si položte 

otázku, zda je pravdivější váš úsudek, nebo Boží slovo. Říkají totiž 

o světě různé věci, a to věci tak protichůdné, že je zbytečné je 

usmiřovat. Bůh nabízí světu spásu, váš úsudek by ho odsoudil. Bůh 

říká, že smrt neexistuje; váš úsudek vidí jen smrt jako 

nevyhnutelný konec života. Boží slovo vás ujišťuje, že svět miluje; 

váš úsudek říká, že je nemilovatelný. kdo má pravdu? Jeden z vás 

se mýlí. Musí to tak být. Text vysvětluje, že Duch svatý je 

odpovědí na všechny problémy, které jste si vytvořili. Tyto 

problémy nejsou pravdivé, ale to je pro ty, kdo v ně věří, 

bezvýznamné. A každý věří v to, co učinil, neboť to bylo učiněno 

tím, že tomu věřil. Do této podivné a paradoxní situace, - situace 

beze smyslu a postrádající smysl, z níž se však zdá, že není 

východiska, - poslal Bůh svůj Soud, aby odpověděl na ten váš. 

Jeho Soud jemně nahrazuje ten váš. A díky této náhradě se 

nepochopitelné stává pochopitelným. Jak je na tomto světě možný 

mír? Podle tvého soudu není možný a nikdy nemůže být možný. 

Ale v 

Boží soud, který se zde odráží, je pouze mír. 

Mír je nemožný pro ty, kdo se dívají na válku. Mír je 

nevyhnutelný pro ty, kteří mír nabízejí. Jak snadno tedy uniká tvůj 

úsudek o světě! Není to svět, kdo vytváří mír 
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se zdají být nemožné. To svět, který vidíte, je nemožný. Boží soud 

nad tímto pokřiveným světem jej však vykoupil a učinil jej 

vhodným k přijetí míru. A mír na něj sestoupí v radostné odpovědi. 

Mír sem nyní patří, protože sem vstoupila Boží Myšlenka. co 

jiného než Boží Myšlenka mění peklo v nebe už jen tím, že je tím, 

čím je? Země se sklání před Jeho milostivou Přítomností a Ona se 

sklání v odpověď, aby ji opět pozvedla. Nyní je otázka jiná. Už 

nezní: "Je na tomto světě možný mír?". Ale místo toho: "Není 

nemožné, aby zde mír chyběl?". 
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ho wm a n y t  e  a c h n i k y z g od  
ar e n e d o s t a t e č n ě t o s a v e s t a n o v 

i  t  s v ě t ?  

 

Odpověď na tuto otázku je "jedna". Stačí jeden zcela dokonalý 

učitel, jehož učení je úplné. Tento jeden, posvěcený a vykoupený, 

se stává Já, které je Synem Božím. Ten, který byl vždy zcela 

duchem, se nyní již nevnímá jako tělo nebo dokonce jako v těle, a 

proto je neomezený. A protože je neomezený, jeho myšlenky jsou 

spojeny s Božími na věky věků. Jeho vnímání sebe sama je 

založeno na Božím úsudku, nikoli na jeho vlastním. Tak sdílí Boží 

Vůli a přináší Jeho myšlenky do dosud klamných myslí. Je navždy 

Jediný, protože je takový, jakého ho Bůh stvořil. Přijal Krista a je 

v bezpečí. 

Tak se syn člověka stává Synem Božím. Ve skutečnosti nejde o 

změnu, ale o změnu smýšlení. Nic vnějšího se nemění, ale vše 

vnitřní nyní odráží pouze Boží lásku. Boha se již nelze bát, neboť 

mysl nevidí důvod k trestu. Boží učitelé se zdají být početní, neboť 

to svět potřebuje. Jsou-li však spojeni jedním cílem, který sdílejí s 

Bohem, jak by mohli být od sebe odděleni? Co na tom záleží, 

objevují-li se pak v mnoha podobách? Jejich mysl je jedna, jejich 

spojení je úplné. A Bůh skrze ně nyní působí jako jeden, neboť tím 

jsou. 

Proč je iluze mnoha lidí nezbytná? Jen proto, že realita není 

pro oklamané pochopitelná. Jen velmi málo lidí může vůbec slyšet 

Boží hlas, a dokonce ani oni nemohou sdělit Jeho poselství přímo 

prostřednictvím Ducha, který je obdařil. Potřebují médium, jehož 

prostřednictvím se komunikace stává možnou pro ty, kteří si 

neuvědomují, že jsou Duchem. Tělo, které mohou vidět. Hlas, 

kterému rozumějí a naslouchají mu bez obav, že by se v nich 

setkali (našli) pravdu. Nezapomínejte, že pravda může přijít jen 

tam, kde je přijata beze strachu. Tak i Boží učitelé potřebují tělo, 

neboť jejich jednota nemohla být rozpoznána přímo. 

To, co z nich dělá Boží učitele, je však poznání správného 

účelu těla. Jak postupují ve své profesi, jsou si stále více jisti, že 

funkcí těla je pouze nechat skrze něj promlouvat Boží hlas k lidským 

uším.A tyto uši ponesou Boží hlas k lidským uším. 
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mysli posluchače poselství, která nejsou z tohoto světa, a mysl jim 

porozumí díky jejich Zdroji. Z tohoto pochopení vzejde v tomto 

novém Božím učiteli poznání, jaký je skutečný účel těla, jaký je 

jeho jediný skutečný užitek.Tato lekce stačí k tomu, aby do něj 

vstoupila Myšlenka Jednoty, a to, co je Jedno, je rozpoznáno jako 

Jedno. Zdá se, že učitelé Boha sdílejí iluzi oddělenosti, ale 

vzhledem k tomu, k čemu používají tělo, navzdory zdání v iluzi 

nevěří. 

Hlavní lekcí je vždy to, že k čemu tělo používáte, tím se pro 

vás stane. Používejte ho k hříchu nebo k útoku, což je totéž jako 

hřích, a budete ho vnímat jako hříšné. Protože je hříšné, je slabé, a 

protože je slabé, trpí a umírá. Používejte ho k tomu, abyste 

přinášeli Boží slovo těm, kteří ho nemají, a tělo se stane svatým. 

Protože je svaté, nemůže být nemocné ani nemůže zemřít. když 

jeho užitečnost skončí, je odloženo, a to je vše. Toto rozhodnutí 

činí mysl, stejně jako činí všechna rozhodnutí, která jsou 

zodpovědná za stav těla. Boží učitel však toto rozhodnutí nečiní 

sám. to by znamenalo dát tělu jiný účel než ten, který ho udržuje 

svaté. Boží hlas mu řekne, kdy splnil svou úlohu, stejně jako mu 

řekne, jaká je jeho funkce. Netrpí ani tím, že odchází, ani tím, že 

zůstává. Nemoc je pro něj nyní nemožná. 

Jednota a nemoc nemohou existovat současně. Boží učitelé se 

rozhodli na chvíli pohlédnout na sny. Je to vědomá volba. Naučili 

se totiž, že všechny volby se dělají vědomě, s plným vědomím 

jejich důsledků. Sen říká něco jiného, ale kdo by věřil snům, 

jakmile pozná, čím jsou? Vědomí snění je skutečnou funkcí 

Božích učitelů. Pozorují, jak snové postavy přicházejí a odcházejí, 

mění se a mění, trpí a umírají. přesto se nenechávají oklamat tím, 

co vidí. poznávají, že dívat se na snovou postavu jako na 

nemocnou a oddělenou není o nic skutečnější než považovat ji za 

zdravou a krásnou. Samotná jednota není věcí snů. A právě tu Boží 

učitelé uznávají jako to, co je za snem, co je mimo veškeré vidění, 

a přesto je jistě jejich. 
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k d o k o n c e je s t a n o  
v  i  t  e  l  r e a l i z 
a c e m e  n  a n i  n  g o 
v ý c h p r o s t ř e d k ů
  sa cr  i f i c e ?   

 

Ačkoli ve skutečnosti je pojem oběť zcela nesmyslný, má ve světě 

svůj význam. Stejně jako všechny věci na světě je jeho význam 

dočasný a nakonec se rozplyne v nicotě, z níž vzešel, až už pro něj 

nebude žádné využití. Nyní je jejím skutečným významem 

poučení. Jako všechny lekce je to iluze, protože ve skutečnosti se není 

čemu učit. Přesto musí být tato iluze nahrazena nápravným 

prostředkem; další iluzí, která nahradí tu první, aby obě mohly 

nakonec zmizet. První iluze, kterou je třeba vytěsnit, než se může 

uchytit jiný myšlenkový systém, spočívá v tom, že vzdát se věcí 

tohoto světa je oběť. co jiného by to mohlo být než iluze, když tento 

svět sám o sobě není nic víc než to? 

Uvědomit si a přijmout skutečnost, že svět nemá co dát, 

vyžaduje velké učení. Co může obětování ničeho znamenat? 

Nemůže znamenat, že kvůli ní máte méně. V pojetí světa 

neexistuje žádná oběť, která by nezahrnovala tělo. chvíli 

přemýšlejte o tom, co svět nazývá obětí. Moc, sláva, peníze, 

tělesné potěšení; kdo je hrdina, kterému všechny tyto věci patří? 

Mohou znamenat něco jiného než tělo? Tělo však nemůže 

hodnotit. Tím, že se mysl po takových věcech pídí, spojuje se s 

tělem, zastírá jeho identitu a ztrácí ze zřetele, čím skutečně je. 

Jakmile dojde k tomuto zmatení, mysl nedokáže pochopit, že 

všechny "rozkoše" světa jsou ničím. Ale jakou oběť - a je to 

skutečně oběť - to vše s sebou nese! Nyní se mysl odsoudila k tomu, 

aby hledala, aniž by našla; aby byla věčně nespokojená a 

nespokojená; aby nevěděla, co vlastně chce najít. Kdo může 

uniknout tomuto sebeodsouzení? To je možné jedině skrze Boží 

slovo. Sebemrskačství je totiž rozhodnutím o identitě a nikdo 

nepochybuje o tom, čím podle svého přesvědčení je. Může 

pochybovat o všem možném, ale nikdy ne o tomto. 

Boží učitelé nemohou litovat toho, že se vzdali rozkoší tohoto 

světa. Je obětí vzdát se bolesti? Má dospělý člověk odpor k tomu, 
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že se vzdává dětských hraček? Ohlíží se člověk, jehož zrak již 

zahlédl Kristovu tvář, s touhou po porážce? 
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dům? Nikdo, kdo unikl světu a všem jeho neduhům, se na něj 

neohlíží s odsouzením. musí se však radovat, že je osvobozen od 

všech obětí, které by od něj jeho hodnota vyžadovala. obětuje jim 

celou svou svobodu. Obětuje jim veškerý svůj mír. A jejich 

vlastnictví musí obětovat svou naději na nebe a vzpomínku na 

Otcovu lásku. Kdo si při zdravém rozumu nevybere nic jako 

náhradu za všechno? 

Jaký je skutečný význam oběti? Je to cena za víru v iluze. Je 

to cena, kterou je třeba zaplatit za popření pravdy. Neexistuje 

žádné potěšení světa, které by to nevyžadovalo, protože jinak by 

bylo potěšení vnímáno jako bolest. A nikdo nežádá bolest, pokud ji 

uznává. Je to představa oběti, která ho činí slepým. Nevidí, o co 

žádá. A tak to hledá tisíci způsoby a na tisíci místech, pokaždé 

věří, že to tam je, a pokaždé je nakonec zklamán. "Hledej, ale 

nenajdeš," zůstává přísným nařízením tohoto světa, a nikdo, kdo 

sleduje cíle světa, nemůže jednat jinak. 

Možná se domníváte, že tento kurz vyžaduje obětování všeho, 

co je vám skutečně drahé. V jistém smyslu je to pravda, protože 

jsou vám drahé věci, které ukřižovávají Božího Syna. A cílem 

kurzu je osvobodit ho. Nenechte se však mýlit v tom, co znamená 

oběť. Vždy znamená vzdát se toho, co chcete. A co, ó učiteli Boží, 

to chceš? Byl jsi Bohem povolán a odpověděl jsi. Chtěl bys nyní 

toto Volání obětovat? Zatím ho slyšel jen málokdo, a přitom se může 

obrátit jen na tebe. na celém světě není jiná naděje, které by mohl 

důvěřovat. na celém světě není jiný hlas, který by měl ozvěnu 

Božího hlasu. Pokud byste obětovali pravdu, zůstanou v pekle. a 

pokud zůstanou, zůstanete s nimi. 

Nezapomínejte, že oběť je totální.Neexistují žádné "poloviční 

oběti". Nemůžeš se vzdát nebe jen částečně, nemůžeš být ani trochu 

v pekle. Boží slovo nemá žádné výjimky. Právě to ho činí svatým a 

přesahujícím svět. Právě Jeho svatost ukazuje na Boha. Právě Jeho 

svatost vás činí bezpečnými. Je popíráno, pokud napadnete 

jakéhokoli bratra za cokoli. Právě zde totiž dochází k rozkolu s 

Bohem. Rozkol, který je nemožný, rozkol, který nemůže nastat, ale 

rozkol, v nějž jistě uvěříte, protože jste vytvořili situaci, která je 

nemožná. A v této situaci se nemožné může zdát. Zdá se, že 
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se děje za "oběť" pravdy. 

Učiteli Boží, nezapomínejte na význam oběti a pamatujte, 

jakou cenu musí mít každé vaše rozhodnutí. Rozhodni se pro Boha 

a vše ti bude dáno bez jakýchkoli nákladů. Rozhodněte se proti 

Němu a nezvolíte si nic na úkor vědomí všeho. Co byste učili vy? 

Vzpomeňte si jen na to, co byste se naučili. Neboť právě zde by 

měla být vaše starost. vykoupení je pro vás. vaše učení si ho 

nárokuje a vaše učení ho dává. svět ho neobsahuje, ale naučte se 

tento kurz a je váš. Bůh ti podává své slovo, neboť potřebuje 

učitele. Jaký je jiný způsob, jak spasit Jeho Syna? 
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ho w b u d e  t he s vě t   d?  

 

Může něco, co nemá začátek, skutečně skončit? Svět skončí v 

iluzi, stejně jako začal.Bude však jeho konec iluzí milosrdenství. 

Iluze odpuštění, úplná, nikoho nevylučující, neomezená v jemnosti, 

ho přikryje, skryje všechno zlo, zakryje všechny hříchy a navždy 

ukončí vinu. Tak skončí svět, který vina stvořila, neboť nyní nemá 

smysl a je pryč. Otcem iluzí je přesvědčení, že mají nějaký smysl; 

že slouží nějaké potřebě nebo uspokojují nějakou touhu. Jsou-li 

vnímány jako bezúčelné, přestávají být vnímány. Jejich zbytečnost 

je rozpoznána a jsou pryč. Jak jinak než tímto způsobem končí 

všechny iluze? Byly přivedeny k pravdě a pravda je neviděla. 

Pouze přehlédla nesmyslnost. 

Dokud není odpuštění dokončeno, má svět smysl. Stává se 

domovem, v němž se rodí odpuštění a kde roste a sílí a stává se 

všeobjímajícím. Zde je živeno, protože zde je ho zapotřebí. Něžný 

Spasitel, který se zrodil tam, kde se hřích stal a vina se zdála být 

skutečná. Zde je jeho domov, neboť zde je ho skutečně zapotřebí. 

Přináší s sebou konec světa. Je to Jeho Volání, na které odpovídají 

Boží učitelé, kteří se k Němu v tichosti obracejí, aby přijali Jeho 

Slovo. Svět skončí, až budou všechny věci v něm správně 

posouzeny Jeho soudem. svět skončí s požehnáním svatosti nad 

ním. až nezůstane jediná myšlenka na hřích, svět skončí. Nebude 

zničen ani napaden, ba ani se ho nikdo nedotkne. Pouze se 

přestane zdát, že je. 

Zdá se, že to bude ještě hodně dlouho trvat. "Až nezůstane 

jediná myšlenka na hřích" se zdá být opravdu dalekým cílem. Ale 

čas se zastavil a čeká na cíle Božích učitelů. Ani jediná myšlenka 

na hřích nezůstane v okamžiku, kdy kdokoli z nich přijme 

Usmíření za své. Není snazší odpustit jeden hřích než odpustit 

všechny. Iluze řádů obtížnosti je překážkou, kterou se Boží učitel 

musí naučit míjet a nechat za sebou. Jeden hřích dokonale 

odpuštěný jedním Božím učitelem může učinit spásu úplnou. 

Dokážete to pochopit? Ne; pro nikoho z přítomných to nemá 

význam. Přesto je to poslední lekce, v níž je obnovena Jednota. Je 

to v rozporu s veškerým myšlením světa, stejně tak i Nebe. 
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Svět skončí, až se jeho myšlenkový systém zcela obrátí. Do té 

doby se kousky jeho myšlení budou stále zdát smysluplné. 

Závěrečnou lekci, která přináší konec světa, nemohou pochopit ti, 

kdo ještě nejsou připraveni opustit svět a překročit jeho nepatrný 

dosah. jakou funkci má tedy v této závěrečné lekci učitel Boha? 

Musí se pouze naučit, jak se k ní přiblížit; být ochoten jít jejím 

směrem. Stačí, aby důvěřoval, že pokud mu Boží hlas řekne, že je to 

lekce, kterou se může naučit, může se ji naučit. Nehodnotí ji ani jako 

těžkou, ani jako snadnou. Jeho Učitel mu na ni ukazuje a on 

důvěřuje, že mu ukáže, jak se jí naučit. 

Svět skončí v radosti, protože je místem smutku.Když přijde 

radost, zmizí smysl světa.Svět skončí v míru, protože je místem 

války. Až nastane mír, jaký je smysl světa? Svět skončí smíchem, 

protože je místem slz. kde je smích, kdo může dál plakat? A teprve 

úplné odpuštění přináší světu požehnání. V požehnání odchází, 

neboť neskončí tak, jak začal. Proměnit peklo v nebe je úkolem 

Božích učitelů, neboť to, co učí, jsou lekce, v nichž se odráží nebe. 

A nyní se posaďte v opravdové pokoře a uvědomte si, že vše, co 

by Bůh chtěl, abyste dělali, můžete dělat vy. Nebuďte arogantní a 

neříkejte, že se nemůžete naučit Jeho vlastní učební plán. Jeho 

slovo říká něco jiného. Ať se stane Jeho vůle. Jinak to ani být 

nemůže. A buďte vděční, že tomu tak je. 
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je  e a ch   o n e t o být  v y p r a 
v e  n  í  p  r  o  s  t  ř  e  d n 
i c t v í v y p r a c o v á v 
á n í e nd  ? 

 

Vskutku ano! Nikdo nemůže uniknout poslednímu Božímu soudu. 

Kdo by mohl navždy utéct před pravdou? Konečný soud však 

nepřijde, dokud nebude spojen se strachem. Jednoho dne ho každý 

uvítá a právě v ten den mu bude dán. Uslyší, jak se jeho 

bezhříšnost hlásá kolem a kolem světa, a osvobodí ho, jakmile nad 

ním bude přijat konečný Boží soud. To je soud, v němž spočívá 

spása, to je soud, který ho osvobodí. To je soud, v němž jsou s ním 

osvobozeny všechny věci. Čas se zastavuje, protože se blíží 

věčnost, a po celém světě se rozprostírá ticho, aby každý mohl 

vyslechnout tento soud Božího Syna; 

"Svatý jsi, věčný, svobodný a celý, v 

pokoji navždy v Božím Srdci. 

Kde je svět a kde je teď smutek?" 

Je to tvůj soud nad sebou samým, učiteli Boha? Věříte, že je 

to zcela pravda? Ne, ještě ne, ještě ne. Ale stále je to tvůj cíl; 

důvod, proč jsi tady. Vaším úkolem je připravit se na vyslechnutí 

tohoto soudu a uznat, že je pravdivý. Stačí jeden okamžik naprosté 

víry v toto a přejdete za hranice víry k Jistotě. Jeden okamžik 

mimo čas může přinést konec času. Nesuďte, neboť soudíte jen 

sami sebe, a tím oddalujete tento konečný soud. Jaký je tvůj soud 

nad světem, učiteli Boha? Naučil ses už stát stranou a slyšet v sobě 

Hlas soudu? Nebo se stále pokoušíš převzít od něj jeho roli? 

Naučte se ztišit, neboť Jeho Hlas je slyšet v tichu a Jeho Soud 

přichází ke všem, kdo stojí stranou v tichém naslouchání a čekají na 

Něj. 

Vy, kteří jste někdy smutní a někdy rozzlobení, kteří máte 

někdy pocit, že vám není dopřáno, co vám náleží, a že se vaše úsilí 

setkává s nedostatkem uznání, ba dokonce s pohrdáním, vzdejte se 

těchto pošetilých myšlenek.Jsou příliš malé a bezvýznamné na to, 

aby ještě chvíli zaměstnávaly vaši svatou mysl. Boží soud na vás 

čeká, aby vás osvobodil. Co vám může svět nabídnout bez ohledu 
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na vaše soudy o jeho darech, co byste raději měli? Budete 
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souzeni, a to spravedlivě a poctivě. V Bohu není žádný podvod. 

Jeho sliby jsou jisté. Jen si to pamatujte. Jeho zaslíbení zaručují, že 

Jeho soud, a pouze Jeho, bude nakonec přijat. Vaším úkolem je, 

aby tento konec nastal brzy. Vaším úkolem je držet ho u srdce a 

nabídnout ho celému světu, aby byl v bezpečí. 
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ho w s ho u ld  s t a  n  o  v  i  t  e  l  t e a 
c h e  r o d p o v ě d n o s t i
 j í t  nahoru  j e h o
 d ay?   

 

Pro pokročilého Božího učitele je tato otázka nesmyslná.Neexistuje 

žádný program, protože lekce v učebním plánu se každý den 

mění.Jedním si je však jistý: nemění se náhodně. Když to vidí a 

chápe, že je to pravda, je spokojen. Bude mu řečeno vše, co by 

mělo být jeho úlohou, dnes a denně. A ti, kdo s ním tuto roli 

sdílejí, ho najdou, aby se společně naučili lekce pro daný den. 

Nechybí nikdo, koho potřebuje; nikdo není poslán bez již 

stanoveného cíle učení, který může být splněn ještě ten den. Pro 

pokročilého Božího učitele je tedy tato otázka zbytečná. Byla již 

položena a zodpovězena a on udržuje neustálý kontakt s odpovědí. 

Je pevně rozhodnut a vidí, že cesta, po níž kráčí, se před ním jistě a 

hladce táhne. 

Ale co ti, kteří jeho jistoty nedosáhli? Ti ještě nejsou 

připraveni na takovou nestrukturovanost ze své strany.Co musí 

udělat, aby se naučili dát den Bohu? Existují určitá obecná 

pravidla, která platí, i když je každý musí používat podle svých 

možností a podle svého. Rutina jako taková je nebezpečná, protože 

se snadno stává bohem sama o sobě a ohrožuje samotné cíle, pro 

které byla vytvořena. Obecně lze tedy říci, že je dobré začít den 

správně. Vždy je možné začít znovu, pokud by den začal chybně, 

přesto je zřejmé, že pokud se této nutnosti podaří vyhnout, je to 

výhodné z hlediska úspory času. Na začátku je moudré uvažovat z 

hlediska času. v žádném případě to není konečné kritérium, ale na 

začátku je asi nejjednodušší ho dodržet. Úspora času je zásadním 

počátečním důrazem, který sice zůstává důležitý v průběhu celého 

procesu učení, ale klade se na něj stále menší důraz. Na začátku 

můžeme s jistotou říci, že čas věnovaný správnému začátku dne 

skutečně šetří čas. Kolik času by mělo být takto vynaloženo? To 

musí záležet na samotném učiteli Boha. Ten si nemůže nárokovat 

tento titul, dokud si neprojde pracovní učebnicí, protože se učíme v 

rámci našeho kurzu. Po absolvování strukturovanějších cvičebních 

období, která Pracovní sešit obsahuje, se stává hlavním hlediskem 
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individuální potřeba. 
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Tento kurz je vždy praktický. Může se stát, že učitel Boha není v 

situaci, která by podporovala klidné přemýšlení, když se probudí. 

Pokud je tomu tak, ať si ale vzpomene, že se rozhodl trávit čas s 

Bohem co nejdříve, a ať tak činí. Doba trvání není hlavní starostí. 

Člověk může klidně sedět hodinu se zavřenýma očima, a nic tím 

nedosáhne. Stejně snadno se může Bohu věnovat jen okamžik a v 

tomto okamžiku se s ním zcela spojit. Snad jediné zobecnění, které 

lze učinit, je toto: co nejdříve po probuzení si dopřejte čas ztišení a 

pokračujte minutu nebo dvě poté, co vám to začne připadat 

obtížné. Možná zjistíte, že se obtíže zmenší a odpadnou. Pokud ne, 

je čas přestat. 

Stejně by se mělo postupovat i v noci. Možná by váš klidný 

čas měl být poměrně brzy večer, pokud není možné, abyste si ho 

vzali těsně před spaním. Není moudré si kvůli němu lehnout. Lepší 

je sedět v jakékoliv poloze, kterou preferujete. Poté, co jste prošli 

Pracovní knihu, jste v tomto ohledu jistě dospěli k určitým 

závěrům. Pokud je to však možné, těsně před spaním je žádoucí 

věnovat se Bohu. Uvede to vaši mysl do vzorce odpočinku a 

odkloní vás to od strachu. Pokud je vhodné věnovat tento čas dříve, 

dbejte alespoň na to, abyste nezapomněli na krátký časový úsek - 

nestačí více než okamžik -, kdy zavřete oči a myslíte na Boha. 

Po celý den bychom měli mít na paměti především jednu 

myšlenku. Je to myšlenka čisté radosti, myšlenka míru, myšlenka 

neomezeného uvolnění - neomezeného proto, že v ní jsou všechny 

věci osvobozeny. myslíte si, že jste si vytvořili místo bezpečí. 

myslíte si, že jste si vytvořili sílu, která vás může zachránit před 

všemi strašnými věcmi, které vidíte ve snech. Není tomu tak. vaše 

bezpečí tam neleží. to, čeho se vzdáváte, je pouhá iluze chránící 

iluze. A právě toho se bojíte, a pouze toho. Jak pošetilé, když se 

tak bojíte ničeho! Vůbec ničeho! Vaše obrana sice nefunguje, ale 

vy nejste v nebezpečí. nepotřebujete ji. Uvědomte si to a ony 

zmizí. a teprve pak přijmete svou skutečnou ochranu. 

Jak snadno a jednoduše ubíhá den učiteli, který přijal Boží 

ochranu! Vše, co dříve dělal ve jménu bezpečí, ho už nezajímá. Je 

totiž v bezpečí a ví, že je to tak. Má Vůdce, který nezklame. 

Nemusí dělat rozdíly mezi problémy, které vnímá, protože Ten, ke 

kterému se 
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střídání se všemi z nich neuznává žádné pořadí obtížnosti při jejich 

řešení. V přítomnosti je stejně bezpečný, jako byl předtím, než 

iluze přijal do své mysli, a jako bude, až je opustí. V jeho stavu v 

různých dobách a na různých místech není žádný rozdíl, protože 

pro Boha jsou všechny jedno. to je jeho bezpečí. A víc než to 

nepotřebuje. 

Na cestě, kterou má Boží učitel teprve projít, ho však čekají 

pokušení a on si musí po celý den připomínat svou ochranu. Jak to 

může udělat, zvláště v době, kdy je jeho mysl zaměstnána vnějšími 

věcmi? Může se o to jen pokusit a jeho úspěch závisí na jeho 

přesvědčení, že se mu to podaří. Musí si být jistý, že úspěch není 

od něj, ale že mu bude dán kdykoli, na jakémkoli místě a za 

jakýchkoli okolností, kdy o něj požádá. jsou chvíle, kdy jeho jistota 

ochabne, a v okamžiku, kdy se tak stane, se vrátí k dřívějším 

pokusům spoléhat se jen na sebe. Nezapomínejte, že se jedná o 

magii a že magie je žalostnou náhražkou skutečné pomoci. Není 

dost dobrá pro Božího učitele, protože nestačí pro Božího Syna. 

Vyhýbání se magii je vyhýbání se pokušení. Všechna 

pokušení totiž nejsou ničím jiným než pokusem nahradit Boží vůli 

jinou vůlí.Tyto pokusy se mohou zdát děsivé, ale jsou jen 

ubohé.Nemohou mít žádné účinky; ani dobré, ani špatné, ani 

odměňující, ani vyžadující oběti, ani léčivé, ani ničivé, ani 

uklidňující, ani nahánějící strach.Když je veškerá magie rozpoznána 

jako pouhé nic, dosáhl učitel Boha nejpokročilejšího stavu. K tomu 

vedou jen všechny mezipředmětové lekce, které tento cíl přibližují 

k poznání. Neboť magie jakéhokoli druhu ve všech svých 

podobách jednoduše nic nepřináší. Její bezmocnost je důvodem, 

proč jí lze tak snadno uniknout. Co nemá žádné účinky, může jen 

stěží děsit. 

Boží vůli nelze ničím nahradit. Zjednodušeně řečeno, právě 

této prosté skutečnosti věnuje učitel Boha svůj den. Každá 

náhražka, kterou může přijmout jako skutečnou, ho může pouze 

oklamat. Pokud se však tak rozhodne, je před veškerým klamem v 

bezpečí. Možná si potřebuje uvědomit: "Bůh je se mnou. Nemohu 

být oklamán." Možná dává přednost jiným slovům, nebo jen 

jednomu, nebo žádnému... Každé pokušení přijmout magii jako 

pravou však musí opustit tím, že pozná, že není strašná, že není 

hříšná, že není nebezpečná, ale pouze že je nesmyslná. Kořeny má v 
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oběti a odloučení, dvou aspektech jednoho. 
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chybu a nic víc, pouze se rozhodne vzdát se všeho, co nikdy neměl. 

A za tuto "oběť" je mu navráceno nebe. 

Není to výměna, kterou byste si přáli? Svět by ji rád 

uskutečnil, kdyby věděl, že ji lze uskutečnit. Jsou to Boží učitelé, 

kdo ho musí naučit, že to jde. A tak je jejich úkolem zajistit, aby se 

to naučili. Po celý den není možné riskovat nic jiného než 

důvěřovat kouzlu, protože jen to vede k bolesti." "Není vůle jiné 

než Boží." Jeho učitelé vědí, že tomu tak je, a naučili se, že vše kromě 

toho je magie. Veškerou víru v magii udržuje jen jedna prostoduchá 

iluze; - že funguje. Po celou dobu svého výcviku, každý den a 

každou hodinu, ba dokonce každou minutu a vteřinu, se musí Boží 

učitelé učit rozpoznávat podoby magie a vnímat jejich 

nesmyslnost. Strach je z nich stažen, a tak odcházejí. A tak se 

nebeská brána znovu otevírá a její světlo může opět zazářit na 

neznepokojené mysli. 
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ho w d o go d ' s t e a c h e  r s d e a l s v ý 
m i p r o s t ř e d n i c t v í m i p r o s t ř e d k 
y  o d p o v ě d n o s t i m a g i c k ý ? 

 

To je zásadní otázka jak pro učitele, tak pro studenta. Pokud je tato 

otázka špatně řešena, učitel ublížil sám sobě a napadl i svého žáka. 

To posiluje strach a kouzlo se oběma zdá zcela reálné. Jak 

zacházet s magií se tak pro učitele boha stává důležitou lekcí, 

kterou musí zvládnout. Jeho první povinností v tomto směru je 

neútočit na ni. Pokud v něm magická myšlenka vzbudí hněv v 

jakékoliv podobě, může si být učitel Boha jistý, že tím posiluje 

svou vlastní víru v hřích a sám sebe odsoudil. Stejně tak si může 

být jistý, že si vyprosil depresi, bolest, strach a neštěstí. Ať si tedy 

pamatuje, že to není to, co by učil, protože to není to, co by se učil. 

Existuje však pokušení reagovat na magii způsobem, který ji 

posiluje. Ani to není vždy zřejmé. Může se totiž snadno skrývat 

pod přáním pomoci. Právě toto dvojí přání činí pomoc málo 

hodnotnou a musí vést k nežádoucím výsledkům. Nemělo by se 

zapomínat ani na to, že výsledek, který z toho plyne, se vždy 

dostaví u učitele i u žáka. Kolikrát bylo zdůrazněno, že dáváte, ale 

sami sobě? A kde by se to dalo lépe ukázat než na tom, jakou 

pomoc poskytuje učitel těm, kteří jeho pomoc potřebují? Zde je 

jeho dar nejzřetelněji dán jemu. Dá totiž jen to, co si sám vybral. A 

v tomto daru je jeho soud nad svatým Božím Synem. 

Nejjednodušší je nechat opravit chyby tam, kde jsou 

nejzřetelnější, a chyby lze poznat podle jejich výsledků. 

Opravdová lekce nemůže vést k ničemu jinému než k uvolnění 

učitele a žáka, kteří sdíleli jeden záměr. Útok může vstoupit pouze 

tehdy, pokud do něj vstoupilo vnímání oddělených cílů. A to se 

skutečně muselo stát, pokud je výsledkem něco jiného než radost. 

Jednotný cíl učitele mění rozdělený cíl žáka v jeden směr a volání 

o pomoc se stává jeho jedinou výzvou. Na to se pak snadno 

reaguje jen jednou odpovědí a tato odpověď se neomylně dostane 

do učitelovy mysli. Odtud pak prosvítá do mysli jeho žáka a činí ji 

jednotnou s jeho myslí. 

Možná bude užitečné si uvědomit, že nikdo nemůže být 
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naštvaný na skutečnost. Vždy jde o interpretaci, která vyvolává 

negativní emoce, bez ohledu na to, že je zdánlivě ospravedlňuje to, co 

se jeví jako fakta. A také bez ohledu na intenzitu vyvolaného 

hněvu. Může jít o pouhé mírné podráždění, možná příliš mírné na 

to, aby bylo vůbec jasně rozpoznatelné. Nebo může mít také 

podobu intenzivního vzteku doprovázeného myšlenkami na násilí, 

které si člověk představuje nebo zjevně koná. Na tom nezáleží. 

Všechny tyto reakce jsou stejné. Zastírají pravdu, a ta nikdy 

nemůže být otázkou míry. Buď je pravda zjevná, nebo není. Nelze 

ji poznat částečně. kdo si není vědom pravdy, musí vidět iluze. 

Základní příčinou strachu je hněv jako reakce na vnímané 

magické myšlenky. Zamyslete se nad tím, co tato reakce znamená, 

a ukáže se její ústřední postavení v myšlenkovém systému světa. 

Magická myšlenka svou pouhou přítomností potvrzuje odloučení 

od Boha. V té nejjasnější možné podobě prohlašuje, že mysl, která 

ji myslí, věří, že má oddělenou vůli, která může odporovat Boží 

vůli a uspět. že to sotva může být fakt, je zřejmé, ale že tomu lze 

jako faktu věřit, to jistě ano. A právě v tom spočívá zrod viny. Kdo 

si uzurpuje místo Boha a bere si ho pro sebe, má nyní smrtelného 

"nepřítele". A musí se sám postavit na jeho ochranu a udělat si štít, 

který ho ochrání před zuřivostí, jež se nikdy nezmírní, a pomstou, 

která nikdy nebude uspokojena. 

Jak lze tento nespravedlivý boj vyřešit? Její konec je 

nevyhnutelný, protože jejím výsledkem musí být smrt. Jak tedy 

může člověk věřit ve svou obranu? Opět musí pomoci magie. 

Zapomeňte na bitvu, přijměte ji jako fakt a pak na ni zapomeňte. 

Nepřipomínejte si nemožnou přesilu, která stojí proti vám. 

Nepřipomínejte si nesmírnost "nepřítele" a nemyslete na svou 

křehkost ve srovnání s ním. Přijměte své odloučení, ale 

nevzpomínejte, jak k němu došlo. Věřte, že jste zvítězili, ale 

nezachovejte si sebemenší vzpomínku na to, kdo je ve skutečnosti 

váš velký "protivník". Promítnete-li na něj své "zapomenutí", zdá se 

vám, že i on zapomněl. 

Jaká však bude nyní vaše reakce na všechny magické 

myšlenky? Mohou jen znovu probudit spící vinu, kterou jste 

skrývali, ale nepustili. Každá z nich jasně říká vaší vyděšené mysli: 

"Přivlastnil sis místo Boha. Nemysli si, že na tebe zapomněl." Zde 

máme strach z Boha zastoupen nejostřeji. Vždyť v této myšlence 
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má na svědomí již vzkříšené šílenství až k trůnu samotného Boha. 

A teď už není naděje. Kromě zabíjení. Zde je nyní spása. 

rozhněvaný Otec pronásleduje svého provinilého Syna. Zabij, nebo 

budeš zabit, protože jen zde je možnost volby. Kromě toho už není 

žádná, neboť to, co bylo spácháno, už nelze udělat bez toho. 

skvrnu krve nelze nikdy odstranit a každý, kdo na sobě tuto skvrnu 

nese, se musí setkat se smrtí. 

Do této beznadějné situace posílá Bůh své učitele, kteří 

přinášejí světlo naděje od samotného Boha.Existuje cesta, kterou 

lze uniknout. Lze se jí naučit a vyučovat ji, ale vyžaduje trpělivost 

a hojnou ochotu. Vzhledem k tomu vyniká zjevná jednoduchost 

lekce jako intenzivní bílé světlo na pozadí černého horizontu, neboť 

taková je. Pokud hněv vychází z interpretace, a nikoli ze 

skutečnosti, není nikdy oprávněný. Jakmile toto alespoň matně 

pochopíme, Cesta je otevřená. Nyní je možné učinit další krok. 

Výklad lze konečně změnit. Magické myšlenky nemusí vést k 

odsouzení, protože ve skutečnosti nemají moc vyvolat vinu. A tak 

je lze přehlédnout, a tím na ně v pravém slova smyslu zapomenout. 

Šílenství, ale vypadá to hrozně. Ve skutečnosti nemá žádnou 

moc cokoliv vytvořit. Stejně jako magie, která se stává jejím 

služebníkem, ani neútočí, ani nechrání. Vidět ji a poznat její 

myšlenkový systém znamená dívat se na nic. Může nic vyvolat 

hněv? Těžko. Pamatuj tedy, učiteli Boha, že hněv rozpoznává 

skutečnost, která neexistuje, přesto je hněv jistým svědectvím, že v 

ni věříš jako ve skutečnost. Nyní je útěk nemožný, dokud neuvidíš, 

že jsi reagoval na svůj vlastní výklad, který jsi promítl do vnějšího 

světa. Nechť je vám tento ponurý meč nyní odebrán. Žádná smrt 

neexistuje. Tento meč neexistuje, strach z Boha je bez příčiny. 

Jeho Láska je však Příčinou všeho, co přesahuje veškerý strach, a 

proto je navždy skutečná a vždy pravdivá. 
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h o w je k  o  r  e  k  t  o  n  o   m i c k á d e?  

 

Trvalou nápravu - a jen ta je pravou nápravou - nelze provést, 

dokud Boží učitel nepřestane zaměňovat výklad za skutečnost 

nebo iluzi za pravdu. Jestliže se svým žákem polemizuje o 

magické myšlence, napadá ji, snaží se prokázat její omyl nebo 

dokázat její nepravdivost, je to jen svědectví o její skutečnosti. 

Deprese je pak nevyhnutelná, neboť "dokázal" jak svému žákovi, tak 

sobě, že jejich úkolem je uniknout tomu, co je skutečné. A to může 

být jedině nemožné. Skutečnost je neměnná. Magické myšlenky 

jsou jen iluze. Jinak by spása byla jen stejným odvěkým 

nemožným snem, jen v jiné podobě. Sen o spáse má však nový 

obsah. Rozdíl nespočívá pouze ve formě. 

Hlavní lekcí Božích učitelů je naučit se reagovat na magické 

myšlenky zcela bez hněvu. Jen tak mohou hlásat pravdu o sobě 

samých. skrze ně může nyní Duch svatý hovořit o skutečnosti 

Božího Syna. Nyní může světu připomínat bezhříšnost, jediný 

nezměněný a neměnný stav všeho, co Bůh stvořil. Nyní může 

mluvit Boží slovo k naslouchajícím uším a přinášet Kristovu vizi 

očím, které vidí. Nyní může svobodně učit všechny mysli pravdě o 

tom, co jsou, aby se k Němu rády vrátily. A nyní je vina 

odpuštěna, zcela přehlédnuta v jeho očích a v Božím slově. 

Hněv, ale křičí: "Vina je skutečná." Realita je zablokována, 

protože tato šílená víra nahrazuje Boží slovo.Oči těla nyní "vidí", jen 

jeho uši si myslí, že slyší. Jeho malý prostor a nepatrný dech se 

stávají měřítkem skutečnosti. a pravda se stává zmenšenou a 

bezvýznamnou. Náprava má na to všechno a na svět, který na tom 

spočívá, jedinou odpověď: 

"Jen si pletete výklad s pravdou. A mýlíte se. Ale omyl není hřích, 

ani skutečnost nebyla vašimi omyly sesazena z trůnu. Bůh 

vládne navěky a jedině Jeho zákony platí pro vás i pro svět. Jeho 

Láska zůstává tím jediným, co existuje. Strach je iluze, neboť jste 

jako On." 

Pro uzdravení je tedy nezbytné, aby učitel Boží 
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aby nechal napravit všechny své vlastní chyby. Pokud v sobě ucítí 

byť jen náznak podráždění, když někomu odpovídá, ať si okamžitě 

uvědomí, že si vyložil něco, co není správné.Pak ať se obrátí ke 

svému Věčnému průvodci a nechá Ho posoudit, jaká by měla být 

jeho reakce. Tak je uzdraven a v jeho uzdravení je s ním uzdraven i 

jeho žák. Jedinou odpovědností Božího učitele je přijmout 

Usmíření za sebe. Vykoupení znamená nápravu neboli napravení 

chyb. Jakmile se to podaří, stává se Boží učitel z definice 

zázračným činitelem. Jeho hříchy mu byly odpuštěny a on sám sebe 

již neodsuzuje. Jak by pak mohl někoho odsoudit? A kdo je ten, 

koho jeho odpuštění nemůže uzdravit? 
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k d o k o n c e je j u s  t i c e ?   

 

Spravedlnost je božská náprava nespravedlnosti. Nespravedlnost je 

základem všech soudů světa. Spravedlnost koriguje výklady, k nimž 

nespravedlnost vede, a ruší je. V nebi neexistuje ani spravedlnost, 

ani nespravedlnost, protože omyl je nemožný a náprava nesmyslná. 

V tomto světě však odpuštění závisí na spravedlnosti, protože každý 

útok může být pouze nespravedlivý. Spravedlnost je rozsudek 

Ducha svatého nad světem. Kromě Jeho soudu je spravedlnost 

nemožná. Nikdo na světě totiž není schopen podávat pouze 

spravedlivé výklady a odkládat všechny nespravedlnosti. Kdyby 

byl Boží Syn spravedlivě souzen, nebylo by třeba spásy. Myšlenka 

na odloučení by byla navždy nemyslitelná. 

Spravedlnost je stejně jako její opak interpretací. Je to však 

jediná interpretace, která vede k pravdě.To je možné, protože 

spravedlnost sice není pravdivá sama o sobě, ale neobsahuje nic, 

co by odporovalo pravdě.Mezi spravedlností a pravdou není žádný 

vnitřní rozpor; jedna je pouze prvním malým krokem směrem k 

druhé. Cesta se postupem času stává zcela odlišnou. Ani veškerá 

nádhera, velkolepost scény a obrovské otevírající se výhledy, které 

se člověku při cestě vstříc zvedají, nemohly být předpovězeny od 

samého počátku. avšak ani ty, jejichž nádhera dosahuje při dalším 

postupu nepopsatelných výšin, se vskutku nevyrovnají všemu, co 

na člověka čeká, až cesta skončí a s ní skončí i čas. Někde se však 

začít musí. Spravedlnost je začátek. 

Všechny představy o vašich bratrech a o vás samých, všechny 

obavy z budoucích stavů a všechny starosti o minulost pramení z 

nespravedlnosti. Zde je čočka, která držena před očima těla zkresluje 

vnímání a přináší svědectví o zkresleném světě zpět mysli, která 

čočku vytvořila a je jí velmi drahá. Selektivně a svévolně je každá 

představa o světě budována právě tímto způsobem. "Hříchy" jsou 

vnímány a ospravedlňovány touto pečlivou selektivitou, v níž se 

musí ztratit veškerá myšlenka celistvosti. Odpuštění nemá v 

takovém schématu místo, neboť ani jeden "hřích", ale zdá se, není 

navždy pravdivý. 

Spása je Boží spravedlnost. Obnovuje ve vašem vědomí 

celistvost fragmentů, které jste vnímali jako odtržené a oddělené. 
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A právě to překonává strach ze smrti. Jednotlivé fragmenty se totiž 

musí rozpadnout a zemřít, ale celek je nesmrtelný. Zůstává navždy a 

navždy jako její Stvořitel, neboť je s Ním jedno. Boží soud je Jeho 

spravedlnost. Do tohoto soudu - soudu, který zcela postrádá 

odsouzení; hodnocení založené výhradně na lásce - jste promítli 

svou nespravedlnost a přisoudili jste Bohu optiku pokřiveného 

vnímání, skrze kterou se díváte. Nyní to patří Jemu, a ne vám. 

Bojíte se Ho a nevidíte, že nenávidíte a bojíte se svého Já jako 

nepřítele. 

Modlete se za Boží spravedlnost a nepleťte si jeho 

milosrdenství s vlastním šílenstvím. Vnímání může vytvořit 

jakýkoli obraz, který si mysl přeje vidět. Pamatujte si toto. V tom 

spočívá buď nebe, nebo peklo, podle toho, jak se rozhodnete. Boží 

spravedlnost ukazuje na nebe právě proto, že je zcela nestranná. 

Přijímá všechny důkazy, které jsou jí předloženy, nic nevynechává 

a nic nehodnotí jako oddělené a odlišné od všech ostatních. Z tohoto 

jediného hlediska soudí, a pouze z tohoto. Zde se veškeré napadání 

a odsuzování stává nesmyslným a neobhajitelným. Vnímání 

odpočívá, mysl se zklidňuje a opět se vrací světlo.Zrak je nyní 

obnoven. Co bylo ztraceno, bylo nyní nalezeno. na celý svět 

sestupuje Boží pokoj a my můžeme vidět. A my můžeme vidět! 
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k d o k o n c e p c e je  s t a n o v i  t  e  l  p 

e a ce  o d p o v ě d n o s t i go  d?  

 

Říká se, že existuje druh míru, který není z tohoto světa. Jak se 

pozná? Jak ho lze nalézt? A když je nalezen, jak si ho lze udržet? 

Podívejme se na každou z těchto otázek zvlášť, protože každá z 

nich odráží jiný krok na cestě. 

Za prvé, jak lze poznat Boží pokoj? Boží pokoj se pozná 

zpočátku jen podle jedné věci; v každém ohledu se naprosto liší od 

všech předchozích zkušeností. Nepřipomíná nic z toho, co bylo 

předtím. Nepřináší s sebou žádné minulé asociace. Je to něco zcela 

nového. ano, mezi touto věcí a vším minulým je kontrast. Ale 

kupodivu to není kontrast skutečných rozdílů. Minulost se prostě 

vytrácí a na jejím místě je věčný klid. Jen to. Prvně vnímaný 

kontrast je pouze pryč. Ticho dosáhlo toho, že překrylo všechno. 

Jak se toto ticho nachází? Nikdo ho nemůže nenajít, kdo hledá 

jeho podmínky. Boží pokoj nemůže nikdy přijít tam, kde je hněv, 

protože hněv musí popírat existenci pokoje. Kdo vidí hněv jako 

oprávněný za jakýchkoli okolností a jakýmkoli způsobem, hlásá, že 

mír nemá smysl, a musí věřit, že nemůže existovat. V takovém 

stavu nelze mír nalézt. Proto je odpuštění nezbytnou podmínkou 

pro nalezení Božího pokoje. Ba co víc, vzhledem k odpuštění musí 

existovat mír. Neboť co jiného než útok povede k válce? A co 

jiného než mír je opakem války? Zde jasně a zřetelně vyniká 

výchozí protiklad, avšak když je nalezen mír, válka ztrácí smysl. A 

právě konflikt je nyní vnímán jako neexistující a neskutečný. 

Jak se udržuje Boží pokoj, když už je jednou nalezen? 

Vracející se hněv, ať už v jakékoli podobě, opět spustí těžkou 

oponu a jistě se vrátí přesvědčení, že mír nemůže existovat. Válka 

je opět přijímána jako jediná skutečnost. Nyní musíš opět odložit 

svůj meč, ačkoli nepoznáš, že jsi ho znovu pozvedl. Když si však 

nyní, byť jen matně, vzpomeneš, jaké štěstí ti bez něj patřilo, 

poznáš, že jsi ho musel znovu vzít do ruky jako svou obranu. 

Zastav se teď na chvíli a přemýšlej o tom: Je konflikt to, co chceš, 

nebo je lepší volbou Boží pokoj? Co ti dává víc? Klidná mysl není 

malý dar. Nechtěli byste raději žít, než se rozhodnout pro smrt? 
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Život je radost, ale smrt může jen plakat.Ve smrti vidíš únik z 

toho, co jsi stvořil. Ale to nevidíš, že jsi smrt stvořil a že je to jen 

iluze konce. Smrt nemůže být únikem, protože to není život, v čem 

spočívá problém. Život nemá protiklad, neboť je to Bůh. Život a 

smrt se zdají být protiklady, protože jste se rozhodli, že smrtí končí 

život. Odpusťte světu a pochopíte, že vše, co Bůh stvořil, nemůže 

mít konec a nic, co nestvořil, není skutečné. V této jediné větě je 

vysvětlen náš směr. V této jediné větě je našemu cvičení dán jeho 

jediný směr. A v ní je přesně specifikován celý učební plán Ducha 

svatého. 

Co je Boží pokoj? Nic víc než toto: prosté pochopení, že Jeho 

vůle je zcela bez protikladu.Neexistuje myšlenka, která by 

odporovala Jeho vůli, a přesto by mohla být pravdivá. Protiklad 

mezi Jeho Vůlí a tvou Vůlí se ale zdá být skutečností. Ve 

skutečnosti však žádný rozpor neexistuje, protože Jeho Vůle je vaše. 

Nyní je mocná Vůle samotného Boha Jeho darem pro tebe. Nesnaží 

se ji udržet pro sebe. Proč byste se snažili udržet si své drobné, 

křehké představy mimo Něj? Boží Vůle je jediná a jediná, která 

existuje. To je vaše dědictví. Vesmír za sluncem a hvězdami a 

všechny myšlenky, které si dokážete představit, patří vám. Boží 

pokoj je podmínkou pro jeho Vůli. Dosáhněte Jeho míru a 

vzpomeňte si na Něj. 
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k d o s  t  a t e č n ě i s  t  e n 
t o p r o s t o r r o l e
 .  řády  v h e a l i n g 
? 

 

Přesně řečeno, slova nehrají při uzdravování žádnou 

roli.Motivujícím faktorem je modlitba neboli prosba.O co prosíte, to 

dostáváte. To se však týká modlitby srdce, nikoli slov, která při 

modlitbě používáte. Někdy jsou slova a modlitba v rozporu, jindy 

se shodují. Na tom nezáleží. Bůh slovům nerozumí, neboť je 

vytvořily oddělené mysli, aby je udržely v iluzi oddělenosti. Slova 

mohou být užitečná, zvláště pro začátečníky, protože pomáhají 

soustředění a usnadňují vyloučení nebo alespoň kontrolu cizích 

myšlenek. Nezapomínejme však, že slova jsou jen symboly symbolů, 

jsou tedy dvakrát vzdálená od reality. Jako symboly mají slova zcela 

konkrétní odkazy. I když se zdají být nanejvýš abstraktní, obraz, 

který se nám vybaví, může být velmi konkrétní. Pokud se v mysli 

ve spojení se slovem nevyskytne konkrétní odkaz, má slovo jen 

malý nebo žádný praktický význam, a nemůže tedy pomoci 

procesu uzdravení. modlitba srdce ve skutečnosti neprosí o 

konkrétní věci. Vždy žádá o nějakou zkušenost, přičemž konkrétní 

věci, o které prosí, jsou podle úsudku prosebníka nositeli žádoucí 

zkušenosti. Slova jsou tedy symboly pro věci, o které se žádá, ale 

věci samotné 

ale znamenají zážitky, v něž se doufá. 

Modlitba za věci tohoto světa přinese zkušenosti tohoto světa. 

Pokud o to modlitba srdce prosí, bude to dáno, protože to bude 

přijato. Není možné, aby modlitba srdce zůstala ve vnímání toho, 

kdo prosí, nevyslyšena. Prosí-li o nemožné, chce-li to, co neexistuje, 

nebo hledá-li ve svém srdci iluze, to vše se mu stane vlastní. Síla 

jeho rozhodnutí mu to nabízí, jak žádá. V tom spočívá peklo i 

nebe. Spícímu Synu Božímu zbývá jen tato moc. Stačí to. Na jeho 

slovech nezáleží. Pouze Boží slovo má nějaký význam, protože 

symbolizuje to, co vůbec nemá lidské symboly. Jedině Duch svatý 

rozumí tomu, co toto Slovo znamená. A to také stačí. 

Má se tedy učitel Boha vyhýbat používání slov ve svých 
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vyučování? Je mnoho těch, které je třeba oslovit slovy, protože 

zatím nejsou schopni naslouchat v tichu. Boží učitel se však musí 

naučit používat slova novým způsobem. Postupně se učí, jak nechat 

svá slova vybírat za sebe tím, že přestane sám rozhodovat o tom, 

co bude říkat. Tento proces je pouze zvláštním případem lekce z 

pracovního sešitu "Ustoupím a nechám ho vést". Boží učitel 

přijímá slova, která se mu nabízejí, a dává tak, jak přijímá. Neřídí 

směr svého mluvení. Naslouchá, slyší a mluví. 

Hlavní překážkou v tomto aspektu jeho učení je strach učitele 

Boha z platnosti toho, co slyší. A to, co slyší, může být skutečně 

dosti překvapivé. Může se také zdát, že je to zcela irelevantní pro 

předkládaný problém, jak ho vnímá, a může ho to ve skutečnosti 

postavit před situaci, která se zdá být velmi trapná. To všechno 

jsou soudy, které nemají žádnou hodnotu, jsou jeho vlastní, 

vycházejí z chatrného vnímání sebe sama, které by rád opustil. 

Nesuďte slova, která k vám přicházejí, ale nabídněte je s důvěrou. 

Jsou mnohem moudřejší než vaše vlastní. Boží učitelé mají za 

svými symboly Boží slovo. A On sám dává slovům, která 

používají, sílu svého Ducha a pozvedá je z bezvýznamných 

symbolů k volání samotného nebe. 
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ho w a r e  a l  i  n  g a a a t o n e  m  ě  
n í r  e l a t i  v n í ? 

 

Uzdravení a Usmíření spolu nesouvisí, jsou totožné. U zázraků 

neexistuje žádné pořadí obtížnosti, protože neexistují žádné stupně 

Usmíření. Je to jediný úplný pojem, který je v tomto světě možný, 

protože je zdrojem zcela jednotného vnímání. Částečné Vykoupení 

je nesmyslná představa, stejně jako jsou nepředstavitelné zvláštní 

oblasti pekla v nebi. Přijměte Vykoupení a jste uzdraveni. 

Usmíření je Boží slovo. Přijměte jeho Slovo a co zbývá, aby byla 

nemoc možná? Přijměte Jeho Slovo a každý zázrak se stal. 

Odpustit znamená uzdravit. Boží učitel přijal přijetí Usmíření za 

svou jedinou funkci, co tedy nemůže uzdravit? Jaký zázrak mu 

může být odepřen? 

Pokrok Božího učitele může být pomalý nebo rychlý, podle 

toho, zda uzná inkluzivitu Usmíření, nebo z něj na čas vyloučí některé 

problematické oblasti. V některých případech dochází k náhlému a 

úplnému uvědomění si dokonalé aplikovatelnosti lekce Usmíření 

na všechny situace. To je však poměrně vzácné. Učitel Boží může 

přijmout funkci, kterou mu Bůh svěřil, dlouho předtím, než se 

naučí všemu, co mu její přijetí nabízí. Jistý je pouze cíl. Kdekoli na 

cestě k němu může dojít k nezbytnému uvědomění si inkluzivity. 

Pokud se mu cesta zdá dlouhá, ať je spokojený. Rozhodl se, jakým 

směrem se vydá. Co víc se od něj žádá? A když udělal, co bylo 

třeba, zadrží Bůh zbytek? 

Má-li učitel Boha pokročit, je třeba pochopit, že odpuštění je 

uzdravení.Představa, že tělo může být nemocné, je ústředním 

pojmem v myšlenkovém systému ega. Tato myšlenka dává tělu 

autonomii, odděluje ho od mysli a udržuje myšlenku útoku 

nedotknutelnou. Kdyby tělo mohlo být nemocné, bylo by 

Vykoupení nemožné. Tělo, které může mysli nařídit, aby si 

počínala, jak uzná za vhodné, by pouze zaujalo místo Boha a 

dokázalo by, že spása je nemožná. co tedy zbývá k uzdravení? Tělo 

se stalo pánem mysli. Jak by mohla být mysl navrácena Duchu 

svatému, pokud by tělo nebylo 



57 

 

 

zabit? A kdo by chtěl spásu za takovou cenu? 

Nemoc se rozhodně nezdá být rozhodnutím. Nikdo by také 

nevěřil, že chce být nemocný. Možná může tuto myšlenku 

teoreticky přijmout, ale málokdy, pokud vůbec, ji důsledně 

uplatňuje na všechny konkrétní formy nemoci jak ve vnímání sebe 

sama jednotlivcem, tak i všech ostatních. Ani na této úrovni 

nevyvolává Boží učitel zázrak uzdravení. Přehlíží mysl a tělo a 

vidí před sebou pouze zářící Kristovu Tvář, která napravuje 

všechny chyby a uzdravuje veškeré vnímání. Uzdravení je 

výsledkem toho, že Boží učitel rozpozná, kdo je ten, kdo potřebuje 

uzdravení. Toto rozpoznání nemá žádný zvláštní odkaz. Platí pro 

všechny věci, které Bůh stvořil. V něm jsou uzdraveny všechny 

iluze. 

Když Boží učitel nedokáže uzdravovat, je to proto, že 

zapomněl, kým je. Nemoc druhého se tak stává jeho vlastní. Tím, 

že to dopustil, se ztotožnil s cizím egem a zaměnil ho tak za tělo. 

Tím odmítl přijmout Usmíření za sebe a těžko ho může nabídnout 

svému bratrovi ve jménu Krista. Ve skutečnosti nebude schopen 

svého bratra vůbec poznat, protože jeho Otec nestvořil těla, a tak 

ve svém bratrovi vidí pouze neskutečné. Omyly nenapravují chyby 

a zkreslené vnímání neléčí. Nyní ustup, učiteli Boha. Mýlil ses. 

Nevoď po cestě, neboť jsi ji ztratil. Obrať se rychle ke svému 

Učiteli a nech se uzdravit. 

Nabídka smíření je univerzální. Platí stejně pro všechny 

jednotlivce za všech okolností. A je v ní obsažena moc uzdravit 

všechny jedince ze všech forem nemoci. Nevěřit tomu znamená 

být k Bohu nespravedlivý, a tedy mu nevěrný. Nemocný člověk 

vnímá sám sebe jako odděleného od Boha, vnímali byste ho jako 

odděleného od vás? Vaším úkolem je uzdravit pocit oddělenosti, 

kvůli kterému onemocněl. Vaším úkolem je rozpoznat pro něj, že 

to, čemu o sobě věří, není pravda. Je to vaše odpuštění, které mu to 

musí ukázat. Uzdravení je velmi jednoduché. Odpuštění se přijímá 

a nabízí. Poté, co bylo přijato, musí být přijato. Uzdravení tedy 

spočívá v přijetí. Vše ostatní musí vyplývat z tohoto jediného cíle. 

Kdo může omezit moc samotného Boha? Kdo tedy může říci, 

kdo může být z čeho uzdraven a co musí zůstat mimo Boží moc 

odpustit? To je vskutku šílenství. Nezáleží na Boží 
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učitelé, aby mu kladli meze, protože jim nepřísluší soudit jeho 

Syna.A soudit jeho Syna znamená omezovat jeho Otce. Obojí je 

stejně nesmyslné. Přesto to nebude pochopeno, dokud Boží učitelé 

nepoznají, že jde o stejný omyl. V tom se mu dostává Usmíření, 

neboť odstupuje od svého soudu nad Božím Synem a přijímá ho 

takového, jakého ho Bůh stvořil. Nestojí již mimo Boha a 

neurčuje, kde má být uzdravení uděleno a kde odepřeno. Nyní 

může spolu s Bohem říci: "Toto je můj milovaný Syn, stvořený 

dokonalý a takový zůstane navždy." 
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d o e  sje  s ush  av  eas p e c i a  l P  l  
a c e  v  n  ě  j   š í c 
 h ? 

 

Boží dary lze jen zřídkakdy přijímat přímo. I ti nejvyspělejší Boží 

učitelé v tomto světě podlehnou pokušení.Bylo by spravedlivé, 

kdyby kvůli tomu bylo jejich žákům odepřeno uzdravení? Bible říká: 

"Proste ve jménu Ježíše Krista." Vždyť je to pravda. Je to snad jen 

výzva k magii? Jméno neuzdravuje, ani vzývání nevyvolává 

žádnou zvláštní moc. Co znamená vzývat Ježíše Krista? Co přináší 

vzývání jeho jména? Proč je vzývání jeho jména součástí 

uzdravení? 

Opakovaně jsme uvedli, že ten, kdo za sebe dokonale přijal 

Usmíření, může uzdravit svět. Vskutku tak již učinil. Pokušení se 

může opakovat u jiných, ale nikdy ne u tohoto Jediného. On se stal 

vzkříšeným Božím Synem. Překonal smrt, protože přijal Život. 

Poznal sám sebe tak, jak ho Bůh stvořil, a tím poznal, že vše živé 

je jeho součástí. Jeho moc nyní nemá žádné hranice, protože je to 

moc Boží. Stejně tak se jeho jméno stalo Jménem Božím, protože 

se již nevnímá jako od Boha oddělený. 

Co to pro vás znamená? Znamená to, že když vzpomínáte na 

Ježíše, vzpomínáte na Boha.Celý vztah Syna k Otci spočívá v něm. 

Jeho podíl na synovství je i tvůj a jeho dokončené učení je zárukou 

tvého vlastního úspěchu. Je vám stále k dispozici pro pomoc? Co o 

tom řekl? Vzpomeňte si na jeho sliby a upřímně se zeptejte, zda je 

pravděpodobné, že je nedodrží. Může Bůh svého Syna zklamat? A 

může být ten, kdo je s Bohem zajedno, nepodobný jemu? Kdo 

překročil tělo, překročil omezení. Byl by největší učitel 

nedostupný pro ty, kdo ho následují? 

Jméno Ježíše Krista jako takové je pouhým symbolem. 

Znamená však lásku, která není z tohoto světa. Je to symbol, který 

lze bez obav používat jako náhradu za mnohá jména všech bohů, k 

nimž se modlíte. Stává se zářivým symbolem pro Boží Slovo, tak 

blízkým tomu, co představuje, že se malý prostor mezi nimi ztratí v 

okamžiku, kdy je toto Jméno vyvoláno na mysl. Připomínat si jeho 

Jméno znamená děkovat za všechny dary, které vám Bůh dal. A 

vděčnost Bohu se stává způsobem, jakým se na něj vzpomíná, 
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neboť láska nemůže být daleko 





MANUÁL

NÍ 

60 

 

 

za vděčným srdcem a vděčnou myslí. Bůh snadno vstoupí, protože 

to jsou pravé podmínky pro váš návrat domů. 

Ježíš nás vedl. Proč byste mu neměli být vděční? Žádal o 

lásku, ale jen proto, aby vám ji mohl dát. nemáte rádi sami sebe. V 

jeho očích je však tvá láska tak dokonalá a bezchybná, že v ní vidí 

obraz svého Otce. Stáváš se symbolem jeho Otce zde na zemi. k 

tobě vzhlíží s nadějí, protože v tobě nevidí žádnou hranici a žádnou 

skvrnu, která by mohla zkalit tvou krásnou dokonalost. V jeho 

očích září Kristova vize v dokonalé stálosti. Zůstal s tebou. 

Nechtěl by ses jeho učením naučit lekci spásy? Proč by ses rozhodl 

začít znovu, když on vykonal cestu za tebe? 

Nikdo na zemi nedokáže pochopit, co je nebe a co skutečně 

znamená jeho jediný Stvořitel. Přesto máme svědky. Právě na ně 

by se moudrost mohla obrátit. Byli tu ti, jejichž vzdělanost daleko 

přesahuje to, co se můžete naučit vy. Ani my bychom neučili 

omezení, která jsme si stanovili. Nikdo, kdo se stal opravdovým a 

oddaným učitelem Boha, nezapomíná na své bratry. Přesto je to, 

co jim může nabídnout, omezeno tím, co se sám naučil. Obraťte se 

tedy na toho, kdo všechna omezení odložil a zašel až za nejzazší 

hranice učení. On tě vezme s sebou, neboť nešel sám. A vy jste s 

ním byli tehdy, stejně jako jste nyní. 

Tento kurz pochází od něj, protože jeho slova se k vám dostala 

jazykem, který si můžete zamilovat a kterému rozumíte. Jsou 

možní i jiní učitelé, kteří by vedli cestu k těm, kdo mluví jinými 

jazyky a oslovují jinými symboly? Jistě existují. Copak by Bůh 

nechal někoho bez velmi přítomné pomoci v těžkých chvílích? 

Spasitele, který dokáže symbolizovat sám sebe? Potřebujeme však 

mnohostranné učební osnovy, ne kvůli obsahovým rozdílům, ale 

proto, že symboly se musí posouvat a měnit podle potřeby. Ježíš 

přišel, aby odpověděl na ty vaše. V něm nacházíte Boží odpověď. 

Učte tedy s ním, neboť on je s vámi, je tu stále. 
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je  r e  n  k a r n a t i  o  n u tr  u e?  

 

V konečném smyslu je reinkarnace nemožná.Neexistuje minulost 

ani budoucnost a myšlenka zrození do těla nemá smysl ani jednou, 

ani mnohokrát. Reinkarnace tedy nemůže být pravdivá v žádném 

skutečném smyslu. Naše jediná otázka by měla znít: "Je tento pojem 

užitečný?" A to samozřejmě záleží na tom, k čemu se používá. Pokud 

se používá k posílení poznání věčné povahy života, je skutečně 

užitečný. Je však jakákoli jiná otázka ohledně něj skutečně užitečná 

pro osvětlení cesty? Stejně jako mnoho jiných přesvědčení může být 

trpně zneužita. Přinejmenším takové zneužití nabízí zaujetí a možná i 

pýchu na minulost. V horším případě vyvolává setrvačnost v 

přítomnosti. Mezi tím je možné mnoho druhů bláznovství. 

Reinkarnace by v žádném případě neměla být problémem, 

který je třeba řešit nyní. I kdyby byla zodpovědná za některé z 

obtíží, kterým jedinec nyní čelí, jeho úkolem by stále bylo pouze 

se z nich nyní vymanit. Pokud si klade základy pro budoucí život, 

může na své záchraně pracovat stále jen nyní. pro některé může 

být tento koncept útěchou, a pokud je povzbudí, je jeho hodnota 

samozřejmá. Jisté však je, že cestu ke spáse mohou najít jak ti, kdo 

v reinkarnaci věří, tak ti, kdo v ni nevěří. tuto myšlenku proto 

nelze považovat za zásadní pro učební osnovy. Vždy existuje 

určité riziko, když se na současnost pohlíží z hlediska minulosti. V 

každé myšlence, která posiluje představu, že život a tělo nejsou 

totéž, je vždy něco dobrého. 

Pro naše účely by nebylo užitečné zaujmout k reinkarnaci 

nějaké jednoznačné stanovisko. Učitel Boha by měl být stejně 

nápomocný těm, kteří v ni věří, jako těm, kteří v ni nevěří. Pokud 

by se od něj vyžadoval určitý postoj k této otázce, omezilo by to 

pouze jeho užitečnost a také jeho vlastní rozhodování. Náš kurz se 

nezabývá žádným pojetím, které by nebylo přijatelné pro kohokoli 

bez ohledu na jeho formální přesvědčení. Jeho ego si vystačí samo 

a není součástí moudrosti přidávat mu k břemenu sektářské spory. 

Výhodou by nebylo ani to, kdyby kurz přijal předčasně jen proto, 

že obhajuje jeho vlastní dlouholeté přesvědčení. 

Nelze příliš zdůraznit, že tento kurz směřuje k úplnému zvratu 

myšlení.Když je toho konečně dosaženo, otázky 
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jako je platnost reinkarnace, ztrácí smysl. Do té doby budou 

pravděpodobně pouze kontroverzní. Učitel Boha je proto moudré 

od všech takových otázek ustoupit, protože má co učit a co se 

naučit i mimo ně. Měl by se učit i vyučovat, že teoretické otázky 

ale ztrácejí čas a odčerpávají jej od určeného účelu. Pokud existují 

aspekty nějakého pojetí nebo víry, které mu budou užitečné, bude 

o nich informován. Bude mu také řečeno, jak je použít. co víc 

potřebuje vědět? 

Znamená to, že by učitel Boha neměl sám věřit v reinkarnaci 

nebo o ní diskutovat s ostatními, kteří v ni věří? Odpověď zní: 

rozhodně ne! Pokud v reinkarnaci věří, bylo by chybou, kdyby se 

této víry zřekl, pokud mu to jeho vnitřní učitel nedoporučí. A to je 

velmi nepravděpodobné. Mohl by dostat radu, že víru zneužívá 

nějakým způsobem, který škodí pokroku jeho žáka nebo jemu 

samotnému. Pak by byla doporučena reinterpretace, protože by 

byla nezbytná. Jediné, co je však třeba uznat, je, že zrození nebylo 

počátkem a smrt není koncem, ale ani to se od začátečníka 

nevyžaduje. Stačí, když přijme myšlenku, že to, co zná, nemusí být 

nutně všechno, co se má naučit. Jeho cesta právě začala. 

Důraz tohoto kurzu zůstává stále stejný - právě v tomto 

okamžiku je vám nabídnuta úplná spása a právě v tomto okamžiku 

ji můžete přijmout. To je stále vaše jediná odpovědnost. 

Vykoupení by se dalo přirovnat k úplnému úniku z minulosti a 

naprostému nezájmu o budoucnost. Nebe je zde. Nikde jinde není. 

Nebe je teď. Žádný jiný čas neexistuje. Žádné učení, které k tomu 

nevede, není pro Boží učitele zajímavé. Všechny víry k tomu 

směřují, pokud jsou správně interpretovány. V tomto smyslu lze 

říci, že jejich pravda spočívá v jejich užitečnosti. všechna 

přesvědčení, která vedou k pokroku, by měla být ctěna. to je jediné 

kritérium, které tento kurz vyžaduje. Nic víc než toto není nutné. 
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a r e " p s  y c h i c "  po  w e r s d e s i r  a b l e?  

 

Odpověď na tuto otázku je podobná té předchozí. Žádné 

"nepřirozené" síly samozřejmě neexistují a je zřejmé, že jde pouze 

o odvolání se na magii, aby si vymyslela sílu, která neexistuje. 

Stejně tak je však zřejmé, že každý jedinec má mnoho schopností, o 

kterých neví. Jak se jeho vědomí zvyšuje, může se stát, že si osvojí 

schopnosti, které se mu budou zdát zcela překvapivé. nic z toho, co 

dokáže, se však ani v nejmenším nemůže rovnat slavnému 

překvapení, které mu způsobí vzpomínka na to, kým je. Nechť 

veškeré jeho učení a veškeré jeho úsilí směřuje k tomuto jedinému 

velkému závěrečnému překvapení, a nebude se spokojovat s tím, 

že se zdržuje těmi malými, které ho mohou potkat na cestě. 

Jistě existuje mnoho "psychických" schopností, které s tímto 

kurzem jednoznačně korespondují. Komunikace se neomezuje na 

malý okruh kanálů, které svět uznává. Kdyby tomu tak bylo, 

nemělo by smysl snažit se učit spáse. Bylo by to nemožné. 

omezení, která svět klade na komunikaci, jsou hlavní překážkou 

přímé zkušenosti s Duchem svatým, jehož přítomnost je vždy 

přítomna a jehož hlas je k dispozici, ale pro slyšící. Tato omezení 

jsou kladena ze strachu, protože bez nich by se zdi, které obklopují 

všechna oddělená místa světa, při svatém zvuku Jeho Hlasu 

zhroutily. Kdo tyto hranice jakýmkoli způsobem překračuje, stává 

se pouze přirozenějším. Nedělá nic zvláštního a v jeho úspěších 

není žádné kouzlo. 

Zdánlivě nové schopnosti, které lze cestou získat, mohou být 

velmi užitečné. Dány Duchu svatému a používány pod jeho 

vedením jsou cennou učební pomůckou. pro to není důležité, jak 

vznikly, důležité je pouze to, jak jsou používány. Považovat je za 

samoúčelné, ať už se to děje jakýmkoli způsobem, zdržuje pokrok. 

Jejich hodnota nespočívá ani v tom, že by něco dokazovaly; 

úspěchy z minulosti, neobvyklé naladění na "neviditelné" nebo 

zvláštní milosti od Boha. Bůh nedává žádné zvláštní milosti a 

nikdo nemá žádné schopnosti, které by nebyly dostupné všem. 

Zvláštní schopnosti se "prokazují" pouze magickými triky. 

Nic, co je pravé, se nepoužívá k oklamání. Duch svatý není 

schopen klamat a může používat pouze pravé schopnosti. 
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je pro Něj nepoužitelné, ale to, co používá On, nemůže být použito 

k magii. V neobvyklých schopnostech je však zvláštní přitažlivost, 

která může být podivně lákavá. Zde jsou síly, které Duch svatý 

chce a potřebuje. Ego však v týchž silách vidí příležitost, jak se 

oslavit. Síly obrácené ve slabost jsou vskutku tragédií. Co však 

není dáno Duchu svatému, musí být dáno slabosti, neboť co je 

odepřeno lásce, je dáno strachu a bude mít za následek strach. 

Dokonce i ti, kteří si již neváží materiálních věcí tohoto světa, 

mohou být stále oklamáni "psychickými" silami. S ústupem 

investic do hmotných darů světa je ego vážně ohroženo. Může být 

ještě dostatečně silné, aby se pod tímto novým pokušením 

shromáždilo a lstí získalo zpět sílu. Mnozí zde ještě neprohlédli 

obranu ega, i když není nijak zvlášť rafinovaná, avšak při 

zbývajícím přání být oklamán je klamání snadné. Nyní již "síla" 

není skutečnou schopností a nelze ji spolehlivě používat. Je téměř 

nevyhnutelné, že pokud jedinec nezmění názor na její účel, bude 

svou nejistotu posilovat stále větším klamáním. 

Každá schopnost, kterou někdo rozvíjí, má potenciál být 

dobrá. V tomto ohledu neexistuje žádná výjimka. Čím je schopnost 

neobvyklejší a nečekanější, tím větší je její potenciální užitečnost. 

Spása potřebuje všechny schopnosti, neboť to, co by svět zničil, 

Duch svatý obnoví. "Psychické" schopnosti byly využívány k 

vyvolávání ďábla, což znamená pouze posílení ega. Zde je však 

také velký kanál naděje a uzdravení ve službě Ducha svatého. ti, 

kteří si osvojili "psychické" schopnosti, si prostě nechali zrušit 

některá omezení, která si na svou mysl kladli. Mohou to být jen 

větší omezení, která si sami na sebe kladou, pokud svou větší 

svobodu využijí k většímu uvěznění. duch svatý tyto dary 

potřebuje a ti, kdo je jemu a jen jemu nabízejí, odcházejí s 

Kristovou vděčností na srdci a jeho svatým pohledem nedaleko za 

ním. 
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ca n j í t  d být  r e a k t i v i  z  o  v  a  n ý d  i  r  e  

k  t  u  á  l n í y?  

 

Boha lze skutečně dosáhnout přímo, protože mezi ním a jeho 

Synem není žádná vzdálenost. Jeho vědomí je v paměti každého 

člověka a Jeho slovo je zapsáno v srdci každého člověka. Toto 

vědomí a tato paměť však mohou vyvstat přes práh nevědomí 

pouze tam, kde byly odstraněny všechny překážky bránící pravdě. 

U kolika lidí je tomu tak? Zde je tedy úloha Božích učitelů. ani oni 

ještě nedosáhli potřebného pochopení, ale spojili se s ostatními. to 

je odlišuje od světa. a právě to umožňuje ostatním, aby s nimi svět 

opustili. Sami o sobě nejsou ničím. V jejich spojení je však Boží 

moc. 

Existují lidé, kteří se dostali přímo k Bohu, nezachovali si 

žádné stopy po světských omezeních a dokonale si pamatují svou 

vlastní Identitu. Ty bychom mohli nazvat Učiteli učitelů, protože 

ačkoli již nejsou viditelní, jejich obraz může být stále přivoláván.A 

objeví se, kdykoli a kdekoli to pro ně bude užitečné. Těm, kterým 

by takové zjevení nahánělo strach, předávají své představy. Nikdo 

je nemůže vzývat nadarmo. Neexistuje ani nikdo, o kom by 

nevěděli. všechny potřeby jsou jim známy a všechny chyby jsou 

jimi rozpoznány a přehlédnuty. Přijde čas, kdy to bude pochopeno. 

A zatím dávají všechny své dary Božím učitelům, kteří u nich 

hledají pomoc, a žádají vše v Jejich jménu a v žádném jiném. 

Někdy může mít učitel Boha krátký zážitek přímého spojení s 

Bohem. V tomto světě je téměř nemožné, aby to vydržel. Lze ji 

snad získat po velké oddanosti a obětavosti a pak ji udržet po 

většinu času na zemi. Je to však tak vzácné, že to nelze považovat za 

reálný cíl. Pokud se to stane, budiž. Pokud se to nestane, budiž také 

tak. Všechny pozemské stavy musí být iluzorní. Kdyby bylo Boha 

dosaženo přímo v trvalém vědomí, tělo by se dlouho neudrželo. 

těch, kteří odložili tělo jen proto, aby rozšířili svou vstřícnost k 

těm, kteří zůstali vzadu, je opravdu málo. A potřebují pomocníky, 

kteří jsou stále v otroctví a stále spí, aby jejich probuzením mohl 

být vyslyšen Boží hlas. 

Nezoufejte tedy kvůli omezením. Vaším úkolem je 
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uniknout před nimi, ale nebýt bez nich. Chcete-li, aby vás trpící 

vyslyšeli, musíte mluvit jejich jazykem. Chcete-li být Spasiteli, 

musíte rozumět tomu, čemu je třeba uniknout. Spása není 

teoretická. Pohleďte na problém, požádejte o odpověď a pak ji 

přijměte, až přijde. Ani její příchod nebude dlouho odkládán. Bude 

vám poskytnuta veškerá pomoc, kterou můžete přijmout, a ani jedna 

vaše potřeba nebude uspokojena. Nezabývejme se tedy příliš cíli, 

na které nejste připraveni. Bůh vás vezme tam, kde jste, a přijme 

vás. Co víc si můžete přát, když to je vše, co potřebujete? 
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k d o k o n c e p c e je  d e a t h?  

 

Smrt je ústředním snem, z něhož vycházejí všechny iluze. Není to 

šílenství, myslet si, že život je zrození, stárnutí, ztráta vitality a 

nakonec smrt? Tuto otázku jsme si položili již dříve, ale nyní je 

třeba se nad ní zamyslet ještě pečlivěji. Je to jediné pevné, neměnné 

přesvědčení světa, že všechny věci v něm se rodí jen proto, aby 

zemřely. To je považováno za "způsob přírody", o němž není třeba 

vznášet pochybnosti, nýbrž je třeba jej přijmout jako "přirozený" 

zákon života. cyklické, proměnlivé a nejisté; nespolehlivé a nestálé, 

vzestupující a slábnoucí určitým způsobem na určité cestě - to vše je 

považováno za Boží vůli. A nikdo se neptá, zda to mohl chtít 

laskavý Stvořitel. 

V tomto vnímání vesmíru, jak jej Bůh stvořil, by nebylo 

možné o něm uvažovat jako o milujícím. Vždyť ten, kdo rozhodl, 

že všechny věci pominou a skončí v prachu, zklamání a beznaději, 

se může jen bát. On drží tvůj malý život ve své ruce, ale jen na 

vlásku, připraven ho bez lítosti a bezstarostnosti přetrhnout, třeba 

ještě dnes. Nebo když čeká, přesto je konec jistý. Kdo miluje 

takového boha, neví o lásce, protože popřel, že život je skutečný. 

Smrt se stala symbolem života. Jeho svět je nyní bojištěm, kde 

vládne rozpor a protiklady vedou nekonečnou válku. Kde je smrt, 

tam je mír nemožný. 

Smrt je symbolem strachu z Boha. Jeho Láska je zahalena v 

představě, která ji drží před vědomím jako štít, který zastiňuje 

slunce. Ponurost tohoto symbolu stačí k tomu, aby bylo zřejmé, že 

nemůže koexistovat s Bohem. Drží v sobě obraz Božího Syna, v 

němž je "uložen k odpočinku" v náručí zkázy, kde na něj čekají 

červi, aby ho přivítali a chvíli vydrželi jeho zkázou. avšak i červi 

jsou odsouzeni ke zkáze stejně jistě. A tak žijí všechny věci kvůli 

smrti. Požírání je "zákonem života" přírody. Bůh je šílený a jen 

strach je skutečný. 

Podivné přesvědčení, že existuje část umírajících věcí, která 

může pokračovat kromě toho, co zemře, nehlásá milujícího Boha, 

ani nezakládá žádný důvod k důvěře. Pokud je smrt pro něco 

skutečná, neexistuje život. Smrt popírá život, ale pokud je v životě 

skutečnost, popírá se i smrt. V tomto ohledu není možný žádný 
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kompromis. buď existuje bůh strachu, nebo Bůh strachu. 
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Svět se pokouší o tisíce kompromisů a bude se pokoušet o tisíce 

dalších. Žádný z nich nemůže být přijatelný pro Boží učitele, 

protože ani jeden nemůže být přijatelný pro Boha. On nestvořil 

smrt, protože nestvořil strach. Obojí je pro Něho stejně 

bezvýznamné. "Skutečnost" smrti je pevně zakořeněna v 

přesvědčení, že Bůh je. 

Syn je tělo.A kdyby Bůh stvořil těla, smrt by byla skutečná. Ale 

Bůh by nebyl milující. Neexistuje bod, v němž by se kontrast mezi 

vnímáním skutečného světa a světa iluzí projevil ostřeji. Smrt je 

vskutku smrtí Boha, pokud je Láska. a nyní před ním musí jeho 

vlastní stvoření stát ve strachu. On není Otec, ale ničitel. Není 

Stvořitelem, ale mstitelem. strašlivé jsou Jeho myšlenky a děsivý 

Jeho obraz. pohlédnout na Jeho stvoření znamená zemřít. 

"A poslední, kdo bude přemožený, bude smrt." Samozřejmě! 

Bez myšlenky na smrt není svět. všechny sny skončí tímto snem. 

To je konečný cíl spásy; konec všech iluzí. A ve smrti se rodí 

všechny iluze. co se může zrodit ze smrti a ještě mít život? Co se 

však zrodilo z Boha a přesto může zemřít? Nedůslednosti, 

kompromisy a rituály, které svět pěstuje ve svých marných pokusech 

lpět na smrti a přitom považovat lásku za skutečnou, jsou 

bezduchá kouzla, neúčinná a nesmyslná. Bůh je a v něm musí být 

všechny stvořené věci věčné. Copak nechápete, že jinak by měl 

svůj protiklad a strach by byl stejně skutečný jako láska? 

Učiteli Boží, tvůj jediný úkol by se dal vyjádřit takto: 

Nepřijímejte žádné kompromisy, v nichž hraje roli smrt. Nevěřte v 

krutost a nedovolte, aby vám útok zatajil pravdu. To, co se zdá být 

smrtí, bylo špatně vnímáno a přeneseno do iluze. Nyní je vaším 

úkolem nechat iluzi přenést do pravdy. Buďte v tom ale pevní; 

nenechte se oklamat "skutečností" žádné měnící se formy. Pravda 

se nepohybuje ani nekolísá, ani neklesá ke smrti a zániku. A jaký 

je konec smrti? Nic než toto; uvědomění si, že Syn Boží je bez 

viny nyní i navěky. Nic než toto. Ale nedovolte si zapomenout, že 

to není méně než toto. 
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k d o k o n c e je s t a n o v i t  e l  r e s u r 

e k  c  e  n?  

 

Velmi jednoduše řečeno, vzkříšení je překonání nebo překonání 

smrti. Je to znovuprobuzení nebo znovuzrození; změna smýšlení o 

smyslu světa. Je to přijetí výkladu Ducha svatého o smyslu světa; 

přijetí Usmíření za sebe sama. Je to konec snů o utrpení a radostné 

uvědomění si posledního snu Ducha svatého. Je to uznání Božích 

darů. Je to sen, v němž tělo dokonale funguje a nemá jinou funkci 

než komunikaci. Je to lekce, v níž končí učení, neboť tím je 

dovršeno a překonáno. Je to výzva Bohu, aby učinil svůj poslední 

krok. Je to zřeknutí se všech ostatních cílů, všech ostatních zájmů, 

všech ostatních přání a všech ostatních starostí. Je to jediná touha 

Syna po Otci. 

Vzkříšení je popřením smrti, protože je potvrzením života.Tím 

se celé myšlení světa zcela převrací. Život je nyní uznáván jako 

spása a bolest a utrpení jakéhokoli druhu jsou vnímány jako peklo. 

Lásky se již nikdo nebojí, ale s radostí ji vítá. Modly zmizely a 

vzpomínka na Boha nerušeně září po celém světě. Kristova tvář je 

vidět ve všem živém a nic není drženo v temnotě mimo světlo 

odpuštění. Na zemi už není žádný smutek, přišla na ni nebeská 

radost. 

Zde učební plán končí. Od této chvíle již není třeba žádných 

pokynů.Zrak je zcela opraven a všechny chyby jsou odstraněny. Útok 

nemá smysl a nastal mír. Cíle učebních osnov bylo dosaženo. 

Myšlenky se obracejí k nebi a pryč od pekla. Všechny touhy jsou 

uspokojeny, neboť co zůstává nezodpovězeno nebo nedokončeno? 

Poslední iluze se rozprostírá nad světem, odpouští všechny věci a 

nahrazuje všechny útoky. Celý zvrat je dokonán. Nezůstává nic, co 

by odporovalo Božímu slovu. Pravdě už nic neodporuje. a nyní 

může konečně přijít pravda. Jak rychle přijde, když se po ní žádá, 

aby vstoupila do takového světa a obklopila ho! 

Všechna živá srdce jsou klidná a plná hlubokého očekávání, 

neboť čas věčných věcí je již blízko.Smrt neexistuje.Boží Syn je 

svobodný. A v jeho svobodě je konec strachu. Na zemi už 

nezůstávají žádná skrytá místa, která by ukrývala nemocné iluze, 

sny strachu. 
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A my, Boží děti, povstáváme z prachu a pohlížíme na svou 

dokonalou bezhříšnost.Všechny věci jsou viděny ve světle a ve světle 

se proměňuje a chápe jejich účel. Píseň nebes zní po celém světě, jak 

se pozvedá a přivádí k pravdě. 

Nyní už nejsou žádné rozdíly. Rozdíly zmizely a Láska se dívá 

sama na sebe.Jaký další pohled je třeba? Co zbývá, aby zrak mohl 

dosáhnout? Viděli jsme Kristovu tvář, Jeho bezhříšnost, Jeho Lásku 

za všemi podobami, mimo všechny cíle. Jsme svatí, protože Jeho 

svatost nás vskutku osvobodila, a přijímáme Jeho svatost za svou; 

takovou, jaká je. Jak nás Bůh stvořil, takoví budeme navěky a 

navždy a nepřejeme si nic jiného než Jeho Vůli, aby byla naše. 

Iluze o jiné vůli jsou ztraceny, neboť byla nalezena jednota 

záměru. Tyto věci nás všechny čekají, ale ještě nejsme připraveni 

je s radostí přijmout. Dokud je jakákoli mysl posedlá zlými sny, je 

myšlenka na peklo reálná. Cílem Božích učitelů je probudit mysl 

těch, kdo spí, a spatřit v ní vidění Kristovy tváře, která nahradí to, 

o čem snili. myšlenka na vraždu je nahrazena požehnáním. Soud je 

uložen a dán tomu, jehož úkolem je soudit. a v jeho konečném 

soudu je obnovena pravda o svatém Božím Synu. Je vykoupen, 

neboť slyšel Boží slovo a pochopil jeho význam. Je svobodný, 

protože nechal Boží hlas hlásat pravdu. A všichni, které se předtím 

snažil ukřižovat, jsou vzkříšeni spolu s ním, po jeho boku, když se s 

nimi připravuje 

aby se setkal se svým Bohem. 
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jako pro r t e n t o r e s t . . .   

 

Tato příručka si neklade za cíl odpovědět na všechny otázky, které 

mohou učitel i žák vznést. Ve skutečnosti se zabývá pouze 

několika nejzřetelnějšími z nich, a to formou stručného shrnutí 

některých hlavních pojmů v textu a pracovním sešitě. Nenahrazuje 

žádnou z nich, ale pouze je doplňuje. I když je nazývána příručkou 

pro učitele, je třeba mít na paměti, že učitele a žáka dělí pouze čas, 

takže rozdíl je z definice dočasný. V některých případech může být 

pro žáka užitečné, aby si příručku nejprve přečetl. Jiní možná 

udělají lépe, když začnou s pracovním sešitem. Ještě jiní možná 

budou potřebovat začít na abstraktnějších úrovních textu. 

Který je pro koho? Komu by samotné modlitby přinesly větší 

užitek? Kdo potřebuje jen úsměv, když ještě není připraven na víc? 

Na tyto otázky by se nikdo neměl pokoušet odpovědět sám. Žádný 

učitel Boha jistě nedošel tak daleko, aniž by si to uvědomil. 

Učební plán je velmi individuální. A všechny aspekty jsou pod 

zvláštní péčí a vedením Ducha svatého. Ptejte se a On vám odpoví. 

Zodpovědnost je na něm a jen on je způsobilý ji převzít. to je jeho 

funkce. odkázat na něj otázky je vaše. chtěli byste být zodpovědní 

za rozhodnutí, kterým tak málo rozumíte? Buďte rádi, že máte Učitele, 

který se nemůže mýlit. Jeho odpovědi jsou vždy správné. řekli byste 

to o svých? 

Je tu ještě jedna výhoda - a to velmi důležitá -, že se při 

rozhodování stále častěji obracíme na Ducha svatého. Možná jste o 

tomto aspektu dosud nepřemýšleli, ale jeho ústřední význam je 

zřejmý. Řídit se vedením Ducha svatého znamená nechat se zbavit 

viny. To je podstata Usmíření. Je to jádro učebního programu. 

pomyslné přivlastnění si funkcí, které vám nepatří, je základem 

strachu. Celý svět, který vidíte, odráží iluzi, že jste tak učinili, což 

činí strach nevyhnutelným. Navrácení funkce tomu, komu patří, je 

tedy únikem ze strachu. A právě to vám umožňuje vrátit 

vzpomínku na lásku. Nemyslete si tedy, že následovat vedení 

Ducha svatého je nutné jen kvůli vašim vlastním nedostatkům. Je 

to pro vás cesta z pekla. 

I zde se objevuje paradox, o kterém se v kurzu často mluví, 
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"Sám od sebe nemohu nic dělat" znamená získat veškerou moc. A 

přece je to jen zdánlivý paradox.Jak tě Bůh stvořil, máš veškerou 

moc.Obraz, který sis vytvořil sám, žádnou nemá. Duch svatý o vás 

zná pravdu. obraz, který jste vytvořili, ji nezná. přesto se tento 

obraz navzdory své zjevné a naprosté nevědomosti domnívá, že ví 

všechno, protože jste mu tuto víru dali. Takové je vaše učení a 

učení světa, který byl stvořen, aby ho podporoval. Ale Učitel, který 

zná pravdu, na ni nezapomněl. Jeho rozhodnutí přinášejí prospěch 

všem, neboť jsou zcela prosta útoků. A tudíž neschopné vzbudit 

pocit viny. 

Kdo si přisvojuje moc, kterou nemá, klame sám sebe. 

Přijmout moc, kterou mu dal Bůh, však znamená pouze uznat 

svého Stvořitele a přijmout jeho dary. A Jeho dary nemají žádné 

hranice. Požádat Ducha svatého, aby za vás rozhodl, znamená 

jednoduše přijmout své skutečné dědictví. Znamená to, že 

nemůžete říci nic, aniž byste se s Ním poradili? Vskutku ne! To by 

bylo stěží praktické, a právě praktičností se tento kurz zabývá 

nejvíce. Pokud jste si zvykli žádat o pomoc, kdykoli a kdekoli 

můžete, můžete si být jisti, že vám bude dána moudrost, až ji 

budete potřebovat. Připravujte se na to každé ráno, vzpomínejte na 

Boha, kdykoli můžete, během dne, proste o pomoc Ducha svatého, 

když je to možné, a večer mu děkujte za jeho vedení. A vaše 

důvěra bude vskutku opodstatněná. 

Nikdy nezapomínejte, že Duch svatý nezávisí na vašich 

slovech. On rozumí prosbám vašeho srdce a odpovídá na ně. 

Znamená to, že dokud pro vás útok zůstane přitažlivý, bude 

odpovídat zlem? To sotva! Bůh mu totiž dal moc překládat vaše 

modlitby srdce do svého jazyka. Chápe, že útok je voláním o 

pomoc, a podle toho také odpovídá pomocí. Bůh by byl krutý, kdyby 

nechal vaše slova nahradit svá vlastní. Milující otec nedovolí, aby 

si jeho dítě ubližovalo nebo aby si samo zvolilo zkázu. Může si říct 

o zranění, ale otec ho přesto ochrání. A o kolik víc než to miluje 

Otec svého Syna? 

Pamatujte, že jste Jeho dokončením a Jeho láskou. Pamatuj, 

že tvá slabost je Jeho síla. Nečtěte to však ukvapeně nebo špatně. 

Je-li v tobě Jeho síla, to, co vnímáš jako svou slabost, je jen iluze. 

A On vám dal prostředky, jak to dokázat. 
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tak. Žádejte všechno od jeho Učitele a všechno vám bude dáno. Ne 

v budoucnu, ale hned, teď. Bůh nečeká, protože čekání znamená 

čas a On je nadčasový. Zapomeňte na své pošetilé představy, na 

svůj pocit křehkosti a strach z újmy, na své sny o nebezpečí a 

vybrané "křivdy". Bůh zná jen svého Syna, a jak byl stvořen, tak je. 

S důvěrou vás svěřuji do jeho rukou a děkuji za vás, že tomu tak 

je. 

A nyní buďte požehnáni ve všech svých 

skutcích. Bůh se k vám obrací o pomoc při 

záchraně světa. Učitel Boží, své díky ti 

vzdává, a celý svět mlčí před milostí, kterou 

od něho přinášíš. jsi Syn, kterého miluje, a je ti 

dáno, abys byl prostředkem. 

skrze nějž je Jeho hlas slyšet po celém světě, aby 

uzavřel všechny věci času, aby ukončil zrak 

všech viditelných věcí a zrušit 

Všechno, co se mění.Skrze tebe je uveden do 

světa neviditelného, neslyšeného, ale skutečně 

existujícího. 

Svatý jsi a ve tvém světle se odráží tvá 

svatost, neboť nejsi sám a bez přátel. 

Děkuji za tebe a připojuji se k tvému úsilí 

ve prospěch Boha, protože vím, že je to i 

ve prospěch můj. 

A za všechny, kdo se mnou kráčejí k Bohu. 

FINIS 
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Nezapomínejte, že jednou započatá cesta má jistý konec. Pochybnosti na 

cestě přijdou a odejdou a zase přijdou, ale konec je jistý. Nikdo nemůže 

selhat v tom, k čemu ho Bůh určil. když zapomeneš, vzpomeň si, že 

kráčíš s Ním a s Jeho slovem na srdci. kdo by si mohl zoufat, když má 

takovou Naději? Může se zdát, že přicházejí iluze zoufalství, ale naučte 

se, jak se jimi nenechat oklamat. Za každou z nich se skrývá skutečnost a 

za každou z nich je Bůh. Proč byste na ni čekali a vyměnili ji za iluze, 

když Jeho Láska je jen o okamžik dál na cestě, kde všechny iluze končí? 

Ten konec je jistý a zaručený Bohem. kdo by stál před obrazem bez 

života, když jen krok od Svatyně otevírá prastaré dveře, které vedou 

mimo svět? Jsi tu cizincem. Ale patříš tomu, kdo tě miluje tak, jako 

miluje sám sebe. požádej jen o mou pomoc, abych odvalil kámen, a stane 

se tak podle jeho vůle. 

Začali jsme cestu. Už dávno byl konec zapsán do hvězd a zasazen 

do nebes zářivým paprskem, který jej udržoval v bezpečí na věčnosti a 

také po celý čas. A drží ho stále; nezměněný, neměnný a neproměnný. 

Nebojte se. jen znovu začínáme dávnou, dávno započatou cestu, která se 

však zdá být nová. znovu jsme se vydali na cestu, po níž jsme již dříve 

putovali a na chvíli zabloudili. a nyní to zkusíme znovu. Náš nový 

začátek má jistotu, kterou cesta dosud postrádala. Vzhlédněte a spatřete 

Jeho slovo mezi hvězdami, kam spolu se svým jménem umístil i vaše 

jméno. Vzhlédněte a najděte svůj jistý osud, který by svět rád skryl, ale 

Bůh chce, abyste ho viděli. 

Čekejme zde v tichosti a poklekněme na okamžik ve vděčnosti 

Tomu, který nás povolal a pomohl nám vyslyšet Jeho volání. A pak 

vstaňme a vydejme se s vírou na cestu k Němu. Nyní máme jistotu, že 

nekráčíme sami. Vždyť je tu Bůh a s ním všichni naši bratři. Nyní víme, 

že už nikdy neztratíme cestu. Znovu začíná píseň, která se zastavila 

(utichla) jen na okamžik, ačkoli se zdálo, že bude nezpívaná navždy. To, 

co zde začalo, bude růst v životě, síle a naději, až svět ustrne na okamžik 

a zapomene na vše, co z něj udělal sen hříchu. 

Vyjděme vstříc nově narozenému světu s vědomím, že se v něm 

znovuzrodil Kristus a že svatost tohoto znovuzrození bude trvat 

navždy.My jsme ztratili cestu, ale On ji pro nás našel. Pojďme a 

přivítejme toho, který se k nám vrací, abychom oslavili spásu a konec 

všeho, o čem jsme si mysleli, že jsme stvořili. ranní (vycházející) hvězda 

tohoto nového dne hledí na jiný svět, kde je vítán Bůh a s ním jeho syn. 

My, kteří Ho doplňujeme, Mu vzdáváme díky, stejně jako On vzdává 

díky nám. Syn se ztišuje a v tichu, které mu Bůh dal, vstupuje do svého 

domova a konečně je v pokoji. 
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	"Především chci vidět."

	le sso n 28
	"Především chci vidět věci jinak."

	le sso n 29
	"Bůh je ve všem, co vidím."

	le s s na 30
	"Bůh je ve všem, co vidím, protože Bůh je v mé mysli."

	le s o v á n í 3 1
	"Nejsem obětí světa, který vidím."

	le s s na 32
	"Vymyslel jsem si svět, který vidím."

	le s o v á n í 3 3
	"Na svět se dá dívat i jinak."

	le s s na 34
	"Místo toho bych viděl mír."

	le s o v á n í 3 5
	"Moje mysl je součástí Boží mysli. Jsem velmi svatý."

	le s o v á n í 3 6
	"Moje svatost zahaluje vše, co vidím."

	le s o v á n í 3 7
	"Moje svatost žehná světu."

	le s o v á n í 3 8
	"Není nic, co by má svatost nemohla udělat."

	le s s na 39
	"Má svatost je mou spásou."

	le sso n 40
	"Jsem požehnaný jako Boží syn."

	le s o v á n í 4 1
	"Bůh jde se mnou, kamkoli jdu."

	le sso n 42
	"Bůh je moje síla, vize je jeho dar."

	le sso n 43
	"Bůh je můj zdroj. Bez něj nemohu vidět."

	le s o n4 4
	"Bůh je světlo, v němž vidím."

	le s s na 45
	"Bůh je mysl, kterou myslím."

	le sso n 46
	"Bůh je láska, v níž odpouštím."

	le s s na 47
	"Bůh je síla, ve kterou doufám."

	le sso n 48
	"Není se čeho bát."

	le s o n4 9
	"Boží hlas ke mně promlouvá po celý den."

	le sso n 50
	"Jsem podporován Boží láskou."

	re vie w i
	le s o v á n í 5 1
	[1] "Nic z toho, co vidím, nic neznamená."
	[2] "Dala jsem tomu, co vidím, veškerý význam, který to pro mě má."
	[3] "Nerozumím ničemu, co vidím."
	[4] "Tyto myšlenky nic neznamenají."
	[5] "Nikdy nejsem naštvaný z důvodu, který si myslím."

	le sso n 52
	[6] "Jsem naštvaný, protože vidím, co tam není."
	[7] "Vidím jen minulost."
	[8] "Moje mysl se zabývá myšlenkami na minulost."
	[9] "Nic nevidím tak, jak to je teď."
	[10] "Moje myšlenky nic neznamenají."

	le s o v á n í 5 3
	[12] "Jsem naštvaný, protože vidím nesmyslný svět."
	[13] "Nesmyslný svět vyvolává strach."
	[14] "Bůh nestvořil nesmyslný svět."
	[15] "Mé myšlenky jsou obrazy, které jsem vytvořil."

	le sso n 54
	[16] "Nemám neutrální myšlenky."
	[17] "Nevidím žádné neutrální věci."
	[18] "Nejsem sám, kdo pociťuje důsledky svého vidění."
	[19] "Nejsem sám, kdo zažívá účinky svých myšlenek."
	[20] "Jsem odhodlaný to vidět."

	le s s o n 5 5
	[21] "Jsem rozhodnutý vidět věci jinak."
	[22] "To, co vidím, je forma pomsty."
	[24] "Nevnímám své vlastní zájmy."
	[25] "Nevím, k čemu co je."

	le s s na 56
	[26] "Moje útočné myšlenky útočí na mou nezranitelnost."
	[27] "Především chci vidět."
	[28] "Především chci vidět něco jiného."
	[29] "Bůh je ve všem, co vidím."
	[30] "Bůh je ve všem, co vidím, protože Bůh je v mé mysli."

	le s s na 57
	[31] "Nejsem obětí světa, který vidím."
	[32] "Vymyslel jsem si svět, který vidím."
	[33] "Na svět se dá dívat i jinak."
	[34] "Místo toho bych viděl mír."
	[35] "Moje mysl je součástí Boží mysli. Jsem velmi svatý."

	le s s na 58
	[36] "Moje svatost zahaluje vše, co vidím."
	[37] "Moje svatost žehná světu."
	[38] "Není nic, co by moje svatost nemohla udělat."
	[39] "Má svatost je mou spásou."
	[40] "Jsem požehnaný jako Boží syn."

	le sso n 59
	[41] "Bůh jde se mnou, kamkoli jdu."
	[42] "Bůh je moje síla, vize je jeho dar."
	[43] "Bůh je můj zdroj. Bez něj nemohu vidět."
	[44] "Bůh je světlo, v němž vidím."
	[45] "Bůh je mysl, kterou myslím."

	le s s o n6 0
	[46] "Bůh je Láska, v níž odpouštím."
	[47] "Bůh je síla, ve kterou doufám."
	[48] "Není se čeho bát."
	[49] "Boží hlas ke mně promlouvá po celý den."
	[50] "Jsem podporován Boží láskou."

	le s o v á n í 6 1
	"Já jsem světlo světa."

	le sso n 62
	"Odpuštění je mým úkolem jako světla světa."

	le sso n 63
	"Světlo světa přináší skrze mé odpuštění pokoj každé mysli."

	le s s na 64
	"Nezapomínám na svou funkci."

	le s o v á n í 6 5
	"Moje jediná funkce je ta, kterou mi dal Bůh."

	le s o n6 6
	"Moje štěstí a moje funkce jsou jedno."

	le s o v á n í 6 7
	"Láska mě stvořila jako sebe."

	le s o v á n í 6 8
	"Láska nemá žádné výčitky."

	le sso n 69
	"Mé stížnosti ve mně skrývají světlo světa."

	le sso n 70
	"Moje spása pochází ode mne."

	le s o v á n í 7 1
	"Jedině Boží plán spásy bude fungovat."

	le s o v á n í 7 2
	"Držet se stížností je útokem na Boží plán spasení."

	le sso n 73
	"Chci, aby bylo světlo."

	le s o v á n í 7 4
	"Není jiná vůle než Boží."

	le s o v á n í 7 5
	"Přišlo světlo."

	le sso n 76
	"Nepodléhám jiným zákonům než Božím."

	le s o v á n í 7 7
	"Mám nárok na zázraky."

	le sso n 78
	"Nechť zázraky nahradí všechny stížnosti."

	le sso n 79
	"Dovolte mi rozpoznat problém, abych ho mohl vyřešit."

	le s o v á n í 8 0
	"Dovolte mi uznat, že mé problémy byly vyřešeny."

	re vie w ii
	le s o v á n í 8 1
	[61] "Já jsem světlo světa."
	[62] "Odpuštění je mým úkolem jako světla světa."

	le sso n 82
	[63] "Světlo světa přináší skrze mé odpuštění pokoj každé mysli."
	[64] "Nezapomínám na svou funkci."

	le s o v á n í 8 3
	[65] "Moje jediná funkce je ta, kterou mi dal Bůh."
	[66] "Moje štěstí a moje funkce jsou jedno."

	le sso n 84
	[67] "Láska mě stvořila jako sebe."
	[68] "Láska nemá žádné výčitky."

	le s o v á n í 8 5
	[69] "Mé stížnosti ve mně skrývají světlo světa."
	[70] "Moje spása pochází ode mne."

	le sso n 86
	[71] "Jedině Boží plán spásy bude fungovat."

	le sso n 87
	[73] "Chci, aby bylo světlo."
	[74] "Není jiná vůle než Boží."

	le s o v á n í 8 8
	[75] "Přišlo světlo."
	[76] "Nepodléhám jiným zákonům než Božím."

	le sso n 89
	[77] "Mám právo na zázraky."
	[78] "Nechť zázraky nahradí všechny stížnosti."

	le s s o n9 0
	[79] "Dovolte mi rozpoznat problém, abych ho mohl vyřešit."
	[80] "Dovolte mi uznat, že mé problémy byly vyřešeny."

	le s o v á n í 9 1
	"Zázraky jsou vidět ve světle."

	le sso n 92
	"Zázraky jsou vidět ve světle a světlo a síla jsou jedno."

	le s s o n9 3
	"Světlo, radost a pokoj zůstávají ve mně."

	le sso n 94
	"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil."

	le s o v á n í 9 5
	"Jsem jedno Já, sjednocené se svým Stvořitelem."

	le s s o n9 6
	"Spása pochází z mého Jediného Já."

	le s o v á n í 9 7
	"Já jsem Duch."

	le sso n 98
	"Přijmu svou roli v Božím plánu spásy."

	le s s o n9 9
	"Jedinou mou funkcí je zde spása."

	le s o n1 0 0
	"Moje role je pro Boží plán spásy zásadní."

	le s o v á n í 1 0 1
	"Boží vůle pro mě je dokonalé štěstí."

	le s o v á n í 1 0 2
	"Sdílím Boží vůli po štěstí pro mě."

	le s o v á n í 1 0 3
	"Bůh, který je Láska, je také štěstí."

	le s o v á n í 1 0 4
	"Hledám jen to, co mi vpravdě patří."

	le s o v á n í 1 0 5
	"Boží pokoj a radost jsou moje."

	le s o v á n í 1 0 6
	"Dovolte mi, abych se ztišil a naslouchal pravdě."

	le s o v á n í 1 0 7
	"Pravda napraví všechny chyby v mé mysli."

	le s o n1 0 8
	"Dávat a přijímat je v pravdě jedno."

	le s o v á n í 1 0 9
	"Spočívám v Bohu."

	le s o v á n í 1 1 0
	"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil."

	re vie w iii
	le s o v á n í 1 1 1
	[91] "Zázraky jsou vidět ve světle."
	[92] "Zázraky jsou vidět ve světle a světlo a síla jsou jedno."

	le s o v á n í 1 1 2
	[94] "Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil."

	le s o v á n í 1 1 3
	[95] "Jsem jedno Já, sjednocené se svým Stvořitelem."
	[96] "Spása pochází z mého Jediného Já."

	le s o v á n í 1 1 4
	[97] "Já jsem duch."
	[98] "Přijmu svou roli v Božím plánu spásy."

	le s o v á n í 1 1 5
	[100] "Moje role je pro Boží plán spásy zásadní."

	le s o v á n í 1 1 6
	[101] "Boží vůle pro mě je dokonalé štěstí."

	le s o v á n í 1 1 7
	[103] "Bůh, který je Láska, je také štěstí."
	[104] "Hledám jen to, co mi vpravdě patří."

	le s o v á n í 1 1 8
	le s o v á n í 1 1 9
	[107] "Pravda napraví všechny chyby v mé mysli."
	[108] "Dávat a přijímat je v pravdě jedno."

	le s o v á n í 1 2 0
	[109] "Spočívám v Bohu."
	[110] "Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil."

	le s o v á n í 1 2 1
	"Odpuštění je klíčem ke štěstí."

	le s o v á n í 1 2 2
	"Odpuštění nabízí vše, co chci."

	le s o v á n í 1 2 3
	"Děkuji svému Otci za jeho dary, které mi dal."

	le s o v á n í 1 2 4
	"Dovolte mi, abych si uvědomil, že jsem jedno s Bohem."

	le s o v á n í 1 2 5
	"V tichosti dnes přijímám Boží slovo."

	le s o n1 2 6
	"Vše, co dávám, dávám sám sobě."

	le s o v á n í 1 2 7
	"Není jiné lásky než Boží."

	le s o n1 2 8
	"Svět, který vidím, nemá nic, co bych chtěl."

	le s o v á n í 1 2 9
	"Za tímto světem je svět, který chci."

	le s o v á n í 1 3 0
	"Není možné vidět dva světy."

	le s o v á n í 1 3 1
	"Nikdo nemůže selhat, kdo žádá, aby dosáhl pravdy."

	le s o v á n í 1 3 2
	"Ztrácím svět ze všeho, co jsem si myslel, že je."

	le s o v á n í 1 3 3
	"Nebudu si vážit toho, co je bezcenné."

	le s o n1 3 4
	"Dovolte mi vnímat odpuštění takové, jaké je."

	le s o v á n í 1 3 5
	"Když se bráním, jsem napaden."

	le s o v á n í 1 3 6
	"Nemoc je obrana proti pravdě."

	le s o v á n í 1 3 7
	"Když jsem uzdraven, nejsem uzdraven sám."

	le s o v á n í 1 3 8
	"Nebe je rozhodnutí, které musím učinit."

	le s o v á n í 1 3 9
	"Přijmu za sebe Pokání."

	le s o v á n í 1 4 0
	"Pouze o spáse lze říci, že léčí."

	rev i ew iv
	le s o v á n í 1 4 1
	"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu."

	le s o n1 4 2
	"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu."

	le s o n1 4 3
	"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu."

	le s o n1 4 4
	"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu."

	le s o n1 4 5
	"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu."

	le s o n1 4 6
	"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu."

	le s o n1 4 7
	"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu."

	le s o n1 4 8
	"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu."

	le s o v á n í 1 4 9
	"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu."

	le s o v á n í 1 5 0
	"V mé mysli je jen to, co si myslím o Bohu."

	le s o v á n í 1 5 1
	"Všechny věci jsou ozvěnou Božího hlasu."

	le s o v á n í 1 5 2
	"Moc rozhodování je na mně."

	le s o v á n í 1 5 3
	"V mé bezbrannosti spočívá mé bezpečí."

	le s o v á n í 1 5 4
	"Jsem mezi Božími služebníky."

	le s o v á n í 1 5 5
	"Ustoupím a nechám ho, aby mě vedl."

	le s o v á n í 1 5 6
	"Chodím s Bohem v dokonalé svatosti."

	le s o v á n í 1 5 7
	"Do Jeho přítomnosti bych nyní rád vstoupil."

	le s o n1 5 8
	"Dnes se učím dávat tak, jak přijímám."

	le s o v á n í 1 5 9
	"Dávám zázraky, které jsem dostal."

	le s o n1 6 0
	"Jsem doma. Strach je tu cizí."

	le s o v á n í 1 6 1
	"Dej mi své požehnání, svatý Boží Synu."

	le s o v á n í 1 6 2
	"Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil."

	le s o v á n í 1 6 3
	"Smrt neexistuje, Boží Syn je svobodný."

	le s o v á n í 1 6 4
	"Nyní jsme jedno s tím, který je naším zdrojem."

	le s o v á n í 1 6 5
	"Ať má mysl nepopírá Boží myšlenku."

	le s o n1 6 6
	"Jsou mi svěřeny Boží dary."

	le s o v á n í 1 6 7
	"Život je jen jeden, a ten sdílím s Bohem."

	le s o n1 6 8
	"Tvá milost je mi dána. Nyní se o ni hlásím."

	le s o v á n í 1 6 9
	"Z milosti žiji. Milostí jsem propuštěn."

	le s o v á n í 1 7 0
	"V Bohu není žádná krutost a ve mně také ne."

	re vie w v
	le s o v á n í 1 7 1
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."

	le s o v á n í 1 7 2
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."

	le s o v á n í 1 7 3
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."

	le s o v á n í 1 7 4
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."

	le s o v á n í 1 7 5
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."

	le s o v á n í 1 7 6
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."

	le s o n1 7 7
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."

	le s o n1 7 8
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."

	le s o n1 7 9
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."

	le s o n1 8 0
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."
	"Bůh je jen Láska, a proto jsem i já."

	le s o v á n í 1 8 1
	"Věřím svým bratrům, kteří jsou se mnou zajedno."

	le s o n1 8 2
	"Ještě chvilku a půjdu domů."

	le s o v á n í 1 8 3
	"Vzývám Boží jméno i své vlastní."

	le s o n1 8 4
	"Boží jméno je mým dědictvím."

	le s o v á n í 1 8 5
	"Chci Boží pokoj."

	le s o n1 8 6
	"Spása světa závisí na mně."

	le s o n1 8 7
	"Žehnám světu, protože žehnám sobě."

	le s o v á n í 1 8 8
	"Nyní ve mně září Boží pokoj."

	le s o n1 8 9
	"Nyní v sobě cítím Boží lásku."

	le s o n1 9 0
	"Místo bolesti volím radost z Boha."

	le s o v á n í 1 9 1
	"Já jsem sám svatý Boží Syn."

	le s o v á n í 1 9 2
	"Mám funkci, kterou by Bůh chtěl, abych zastával."

	le s o v á n í 1 9 3
	"Všechno jsou to lekce, které mi Bůh chce dát."

	le s o v á n í 1 9 4
	"Budoucnost svěřuji do rukou Božích."

	le s o v á n í 1 9 5
	"Láska je cesta, kterou kráčím ve vděčnosti."

	le s o v á n í 1 9 6
	"Mohu to být jen já sám, koho ukřižuji."

	le s o v á n í 1 9 7
	"Může to být, ale můj vděk si zasloužím."

	le s o n1 9 8
	"Jen mé odsouzení mě zraňuje."

	le s o v á n í 1 9 9
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný."

	le sso n 20 0
	"Není pokoje kromě pokoje Božího."

	re vie w vi
	le sso n 20 1
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s o n2 0 2
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le sso n 20 3
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le sso n 20 4
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le sso n 20 5
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s o n2 0 6
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le sso n 20 7
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s o n2 0 8
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s o n2 0 9
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s s na 21 0
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s s na 21 1
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s s na 21 2
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s s na 21 3
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s s na 21 4
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s s na 21 5
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s s na 21 6
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s s na 21 7
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s s na 21 8
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s s na 21 9
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.

	le s o n2 2 0
	"Nejsem tělo. Jsem svobodný.
	ÚVOD

	k d o s t a t e č n ě i s f org i n a l i z a c e ?
	le sso n 22 1
	"Klid pro mou mysl. Ať se všechny mé myšlenky uklidní."

	le s s o n2 2 2
	"Bůh je se mnou. Žiji a dýchám v Něm."

	le sso n 22 3
	"Bůh je můj život. Nemám jiný život než jeho."

	le s o n2 2 4
	"Bůh je můj Otec a miluje svého Syna."

	le sso n 22 5
	"Bůh je můj Otec a jeho Syn ho miluje."

	le sso n 22 6
	"Čeká mě můj domov. Pospíchám tam."

	le s o n2 2 7
	"Toto je můj svatý okamžik osvobození."

	le s o n2 2 8
	"Bůh mě neodsoudil. Já už ne."

	le s o n2 2 9
	" Láska, která mě stvořila, je to, co jsem."

	le s o n2 3 0
	"Nyní budu hledat a nalézat Boží pokoj."

	k d o k o n c e p c e je s a l v a t i o n?
	le s o v á n í 2 3 1
	"Otče, chci jen na tebe pamatovat."

	le s o v á n í 2 3 2
	"Buď v mé mysli, Otče můj, po celý den."

	le s o v á n í 2 3 3
	"Dávám svůj život Bohu, aby dnes běžel."

	le s o v á n í 2 3 4
	"Otče, dnes jsem opět tvým Synem."

	le s o n2 3 5
	"Bůh ve svém milosrdenství chce, abych byl spasen."
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	"Ve mně je prostředek a cíl spásy jedno."
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	"Přišel jsem pro spásu světa."
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	le s o v á n í 3 3 6
	"Odpuštění mi dává najevo, že mysli jsou spojené."

	le s o v á n í 3 3 7
	"Moje bezhříšnost mě chrání před vším zlým."
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	"Působí na mě pouze mé myšlenky."
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	"Dostanu vše, o co požádám."
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	"Dnes se mohu zbavit utrpení."
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	"Mohu útočit jen na svou vlastní bezhříšnost, a jen ta mě chrání."

	le s s na 34 2
	"Nechávám na všem spočinout odpuštění, neboť tak mi bude odpuštěno."

	le s s na 34 3
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	le s s na 347
	"Hněv musí vycházet z úsudku. Odsouzení je zbraň, kterou bych použil proti sobě.

	le s s na 34 8
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	"Můj bezhříšný bratr je mým průvodcem k míru. Můj hříšný bratr je mým průvodcem k bolesti. A na kterého se rozhodnu dívat, na toho se budu dívat."

	le s o v á n í 3 5 2
	"Odsuzování a láska jsou protiklady. Z jednoho pochází všechny strasti světa. Ale z druhého pochází mír samotného Boha."

	le s o v á n í 3 5 3
	"Mé oči, můj jazyk, mé ruce, mé nohy mají dnes jen jeden cíl: aby mi byl dán Kristus, abych ho použil k požehnání světa zázraky."

	le s o v á n í 3 5 4
	"Stojíme spolu, Kristus a já, v míru a jistotě cíle. A v Něm

	le s o v á n í 3 5 5
	"Není konce všem pokojům a radostem a všem zázrakům, které dám.

	le s o n3 5 6
	"Nemoc je jen jiné jméno pro hřích. Uzdravení je jen jiné jméno pro Boha. Zázrak je tedy voláním k Němu."

	le s o n3 5 7
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	le s o n3 5 9
	"Boží odpovědí je určitá forma míru. Všechna bolest je uzdravena, všechno trápení je nahrazeno radostí.

	le s o n3 6 0
	"Pokoj mně, svatému Božímu Synu. Pokoj mému bratru, který je se mnou jedno.

	le s o v á n í 3 6 1 na 36 5
	"Tento svatý okamžik bych Ti chtěl dát. Ať jsi to Ty, kdo to má na starosti. Chtěl bych Tě následovat, protože jsem si jistý, že Tvé vedení mi dává pokoj."
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