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Táto verzia Kurzu zázrakov je prevzatá z edície Billa Thetforda. Zvyčajne sa 

označuje ako "iskrivé" vydanie kvôli trblietkam na obálke knihy. Je tiež 

známa ako Thetfordova redakcia alebo verzia Hugha Lynna Caycea. 

The Borderland, INC, známa aj ako The Borderland Foundation, je 

verejnoprospešná organizácia. 

Predtým, než sa z neho stala verejná charitatívna organizácia, bol 

Borderland aktívnym centrom v Quincy, Massachusetts, USA, kde sa 

ľudia stretávali, aby študovali Kurz zázrakov a aby sa navzájom 

zúčastňovali na učení a uplatňovaní princípov, aby si navzájom prinášali 

skúsenosti, ktoré Kurz zázrakov ponúka prostredníctvom teoretického 

rámca v TEXTE a uplatňovania lekcií podľa návodu v PRACOVNEJ 

KNIHE. 

V roku 2011 sa nadácia zmenila na vládou schválenú verejnoprospešnú 

organizáciu, aby mohla vydávať tretí a štvrtý výtlačok Sparklyho vydania 

Kurzu zázrakov. 

Prvé dva výtlačky Iskrivej edície Kurzu zázrakov vytlačila v Austrálii 

Thetfordova nadácia, ktorá bola založená ako trust v štáte Queensland za 

účelom distribúcie pôvodného vydania Kurzu zázrakov, ktoré bolo 

pripísané Billovi Thetfordovi. Názov nadácie bol zvolený zámerne, aby 

sa ocenil Billov prínos pri prevzatí úlohy editora pôvodného prepísaného 

materiálu a jeho ochota verne plniť pridelenú úlohu, ako mu to nariadil 

autor, Kristova myseľ Ježiša Nazaretského prostredníctvom pisárky Kurzu 

zázrakov Helen Schucmanovej. 

Celý výťažok z distribúcie a predaja tejto knihy bude použitý na podporu 

VIZIE Nadácie Borderland Foundation, ktorej cieľom je v y t v o r i ť  

sebestačný a sebestačný nástroj, ktorý umožní, aby bolo iskrivé vydanie 

Kurzu zázrakov dostupné pre všetkých, ktorým je určené, bez ohľadu na 

finančné, sociálne alebo geografické podmienky. 
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PREDSLOV 

 
 

"Je to Božie slovo, ktoré má byť sväté naveky..." 

"Tentoraz nedôjde k žiadnemu zlyhaniu, strate pravdy, 

nedorozumeniu ani skresleniu. 

Budem riadiť jej rast, keď sa dostane z papiera, na ktorom 

bola napísaná, do sŕdc, pre ktoré bola určená. " 
(Osobitné posolstvo 31. 12. 1975) 

 

V úvode tohto vydania Kurzu zázrakov potvrdzujeme, že sme si 

uvedomili pravdivosť slov, ktoré nám prostredníctvom Helen 

Schucmanovej povedal Ježiš, "Cesta, Pravda a Život". 

Vám a všetkým našim bratom ponúkame toto vydanie jeho Kurzu zázrakov. 

Úlohou editácie, rozhodovania o tom, ktorý materiál bude vylúčený z 

pôvodného diktátu a ktorý bude zahrnutý do publikovanej verzie, bol 

poverený doktor William ("Bill") Thetford.Úprava TEXTU použitého v 

tomto dokumente je Billova, ako mu to nariadil Ježiš.Pracovná učebnica 

a príručka pre učiteľov sú tak blízko neupravenej generácii "písaného" 

diktátu od Ježiša Helene, ako je nám v súčasnosti dostupné. 

Podobne aj písanie veľkých písmen a pomlčiek v niektorých slovách, 

ako aj používanie zátvoriek a interpunkčných znamienok zostáva v 

súlade so štýlom, ako je opísaný v pramennom materiáli. 

Uznávame a ctíme si pôvodný zámer nášho Spasiteľa Ježiša, aby bol 

známy ako autor, pričom Helena je "len" pisár, ktorého meno sa nemá 

spájať s autorstvom, ale s ochotou počúvať jeho hlas a robiť si 

poznámky. 

"Nesnažte sa porušiť Božie autorské 

práva, pretože iba Jeho autorstvo môže 

kopírovať." (Urtext - 12.11.1965) 

Nech je to pre vás, tak ako je to TERAZ pre nás, otvorenie vašej mysle 

a srdce Božej láske. S Jeho láskou a vďačnosťou ďakujeme všetkým, 

ktorí sa podieľali na vydaní tohto kurzu zázrakov. 

A teraz naše poďakovanie všetkým. Nech si uvedomíte, že Boží pokoj je 

večne váš a zostáva vo vás už teraz, a nech v tomto uvedomení spoznáte 

nebeské kráľovstvo, v ktorom ste vždy boli doma. 

Boh nám všetkým žehnaj! 
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V E R E J N O S Ť "  P U B L I K Y  

 

Od septembra do začiatku decembra 1975 Helen písala časť Kurzu 

zázrakov, ktorá bola až do tohto vydania známa ako "Objasnenie 

pojmov" a bola považovaná za "dodatok". 

V tomto písomnom podaní Ježišovej MYSLE bola zaradená do časti 

nazvanej PREDSLOV a má jednoduchý názov POUŽITIE TERMÍNOV, 

ktorý zodpovedá pôvodnému nadpisu diktátu a zachováva štýl jeho 

písania. 

Ak sa vám zdá naše umiestnenie POUŽÍVANIA TERMÍNOV nevhodné, 

prosíme vás o odpustenie. Napriek tomu, že sme boli v tomto vedení, 

modlíme sa, aby vám vystavenie a aplikácia tohto "povinného kurzu" 

umožnili pochopiť túto zdanlivú slobodu. 

V tomto vydaní Kurzu zázrakov si môžete všimnúť aj obnovenie pojmu 

"duša", ktorý prvý vydavateľ Kurzu zázrakov pôvodne považoval za 

príliš kontroverzný. Tým sa mu vracia významné postavenie, ktoré 

pôvodne zaujímal v lexikóne chápania, keď Kurz zázrakov pôvodne 

poskytol Helen a Billovi ako pomôcku sám Ježiš. 

Pri čítaní tohto diela pochopíte, že pojem "duša" nie je pre Ježiša vôbec 

kontroverzný. Odkazuje na to, čo je v skutočnosti nekonečne bohaté, večne 

vitálne a úplne úplné. Zdanlivá kontroverzia, ktorú spôsobuje používanie 

pojmu "Duša", môže byť len v mysli rozdelenej proti sebe a 

neuvedomujúcej si svoju SKUTOČNOSŤ. 
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t  e u se na te  rmíny 

 
Toto nie je kurz teoretickej filozofie, ani sa nezaoberá presnou 

terminológiou v súvislosti s pôvodom. Zaoberá sa iba Pokáním alebo 

nápravou vnímania. prostriedkom Pokánia je odpustenie. Štruktúra 

"individuálneho vedomia" je v podstate irelevantná, pretože ide o pojem, 

ktorý predstavuje "pôvodnú chybu" alebo "prvotný hriech". skúmanie 

samotnej chyby nevedie k náprave, ak sa vám naozaj podarí chybu 

prehliadnuť. A práve na tento proces prehliadania je zameraný tento 

kurz. 

Všetky pojmy sú potenciálne kontroverzné a tí, ktorí hľadajú 

kontroverziu, ju nájdu.Ale tí, ktorí hľadajú vysvetlenie, ho tiež nájdu. 

Musia však byť ochotní prehliadnuť kontroverziu a uvedomiť si, že je to 

obrana proti pravde v podobe zdržiavacieho manévru. Teologické úvahy 

ako také sú nevyhnutne kontroverzné, pretože závisia od viery, a preto 

ich možno prijať alebo odmietnuť. Univerzálna teológia je nemožná, ale 

univerzálna skúsenosť je nielen možná, ale aj nevyhnutná. Práve k tejto 

skúsenosti smeruje tento kurz. Jedine tu sa dôslednosť stáva možnou, 

pretože jedine tu sa končí neistota. 

Tento kurz zostáva v rámci ega, kde je to potrebné. Nezaoberá sa 

tým, čo je mimo všetkých omylov, pretože je naplánované len na určenie 

smeru k nemu. Preto používa slová, ktoré sú symbolické a nedokážu 

vyjadriť to, čo leží za symbolmi. Vždy je to ego, ktoré sa pýta, pretože je 

to len ego, ktoré pochybuje. Kurz iba poskytuje ďalšiu Odpoveď, keď už 

bola otázka položená. Táto Odpoveď sa však nesnaží uchýliť k 

vynaliezavosti alebo dômyselnosti. to sú atribúty ega. Kurz je jednoduchý. 

Má jednu funkciu a jeden cieľ. Len v tom zostáva úplne konzistentný, 

pretože len to môže byť konzistentné. 

Ego si bude vyžadovať mnohé odpovede, ktoré tento kurz 

neposkytuje. Ego sa môže pýtať: "Ako sa stalo nemožné?", "Na čo sa stalo 

nemožné?" a môže sa pýtať v mnohých podobách.Ale odpoveď neexistuje, 

iba skúsenosť. Hľadajte len to a nedovoľte, aby vás teológia zdržiavala. 

Všimnite si, že dôraz na štrukturálne otázky je v kurze kladený 

krátko a skoro. Potom a čoskoro odpadá, aby uvoľnil miesto ústrednému 

učivu. Keďže ste však požiadali o vysvetlenie, uvádzame niektoré z 

používaných pojmov: 

Termín "myseľ" sa používa na označenie aktivačného činiteľa 

ducha, ktorý dodáva tvorivú energiu.Ak sa tento termín píše s veľkým 

začiatočným písmenom, označuje Boha alebo Krista (t. j. Božiu myseľ 

alebo Kristovu myseľ). 

Duch je myšlienka Boha, ktorý stvoril ako on sám. 
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Termín 

"Duša" sa nepoužíva s výnimkou priamych biblických citácií, pretože je 

veľmi kontroverzná. Bolo by však ekvivalentom slova "duch", pričom 

Duch je jediný Boží Syn alebo Kristus. V tomto svete, pretože myseľ je 

rozdelená, sa Boží synovia javia ako oddelení. Ani ich mysle sa nezdajú 

byť spojené. V tomto iluzórnom stave sa pojem "individuálnej mysle" 

zdá byť zmysluplný. Preto sa v kurze opisuje, akoby mala dve časti: ducha 

a ego. Duch je tá časť, ktorá je stále v kontakte s Bohom prostredníctvom 

Ducha Svätého, ktorý v tejto časti prebýva, ale vidí aj druhú časť. Treba 

pochopiť, že "Duša", ktorá je od Boha, je vo svojej podstate večná a 

nikdy sa nenarodila, takže nemôže zomrieť. 

Druhá časť mysle je úplne iluzórna a vytvára len ilúzie. Duch si 

zachováva potenciál tvoriť, ale jeho Vôľa, ktorá je Božia, sa zdá byť 

uväznená, kým myseľ nie je zjednotená. Tvorba pokračuje bez 

obmedzenia, pretože taká je Božia Vôľa. Táto Vôľa je vždy zjednotená, 

a preto nemá v tomto svete žiadny význam. Nemá protiklad ani stupne. 

Myseľ môže byť správna alebo nesprávna v závislosti od hlasu, ktorému 

načúva. "Správne zmýšľajúca" myseľ načúva Duchu Svätému, odpúšťa 

svetu a prostredníctvom Kristovho videnia vidí skutočný svet na svojom 

mieste. toto je posledné videnie, posledné vnímanie, stav, v ktorom Boh 

sám robí posledný krok. Tu sa spoločne končí čas a ilúzie. "Zlé 

zmýšľanie" počúva ego a vytvára ilúzie; vníma hriech a ospravedlňuje 

hnev a vinu, chorobu a smrť vidí ako skutočné. Tento svet aj skutočný 

svet sú ilúzie, pretože správne zmýšľajúca myseľ len prehliada alebo 

odpúšťa to, čo sa nikdy nestalo. Preto to nie je "jednomyseľnosť" Krista 

Jeho vôľa je jednotná s Božou vôľou. 

V tomto svete zostáva jediná sloboda - sloboda voľby; vždy medzi 

dvoma možnosťami alebo dvoma hlasmi. Vôľa nie je zapojená do 

vnímania na žiadnej úrovni a nemá nič spoločné s voľbou. Vedomie je 

recepčný mechanizmus, ktorý prijíma správy zhora alebo zdola; od 

Ducha Svätého alebo od ega. Vedomie má úrovne a vedomie sa môže dosť 

dramaticky meniť, ale nemôže prekročiť oblasť vnímania. Na najvyššej 

úrovni si uvedomuje skutočný svet a možno ho k tomu čoraz viac 

trénovať. Avšak práve skutočnosť, že má úrovne a dá sa trénovať, 

dokazuje, že vedomie nemôže dosiahnuť poznanie. 

Ilúzie nevydržia. Ich smrť je istá, a to je v ich svete jediné isté. Z 

tohto dôvodu je to svet ega. Čo je ego? Len sen o tom, čím v skutočnosti 

ste. Myšlienka, že ste mimo svojho Stvoriteľa, a túžba byť tým, čo 

nestvoril. Je to vec šialenstva, vôbec nie realita. meno pre bezmennosť je 

všetko, čím je. symbol nemožnosti; voľba možností, ktoré neexistujú. 

Nazývame to tak preto, aby sme pochopili, že to nie je nič iné ako 

prastará myšlienka, že to, čo je stvorené, má nesmrteľnosť. Ale čo z toho 

môže vzniknúť okrem sna, ktorý ako všetky sny môže len zomrieť? 

Čo je ego? Nič, ale v podobe, ktorá sa ako niečo javí. Na 
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vo svete formy nemožno poprieť ego, pretože len ono sa zdá byť 

skutočné. Ako by mohol Boží Syn, ako ho stvoril, zotrvávať vo forme 

alebo vo svete formy? Kto vás žiada, aby ste definovali ego a vysvetlili, 

ako môže vzniknúť, ak nie ten, kto si myslí, že je skutočné, a snaží sa 

definíciou zabezpečiť, aby sa jeho iluzórna povaha skrývala za slovami, 

ktoré ho tak zdanlivo robia. pre lož neexistuje definícia, ktorá by slúžila 

na to, aby sa stala pravdivou. Nemôže existovať ani pravda, ktorú by lož 

účinne zakrývala. 

Neskutočnosť ega sa nedá poprieť slovami, ani nie je jasný jeho 

význam, pretože sa zdá, že jeho povaha má formu.Kto môže definovať 

nedefinovateľné? A predsa aj tu existuje odpoveď. V skutočnosti 

nemôžeme vytvoriť definíciu toho, čím ego je, ale môžeme povedať, čím 

nie je. A to sa nám ukazuje s dokonalou jasnosťou. Práve z toho 

vyvodzujeme všetko, čím ego je. Pozrite sa na jeho opak a uvidíte jedinú 

zmysluplnú odpoveď. 

Opak ega v každom ohľade - v pôvode, účinku a následku - 

nazývame zázrakom.A tu nachádzame všetko, čo nie je ego na svete. Tu 

je protiklad ega a len tu sa pozeráme na to, čo bolo ego. Lebo tu vidíme 

všetko, čo sa zdalo, že robí, a príčina a jej následky musia byť stále 

jedno. Tam, kde bola tma, teraz vidíme svetlo. Čo bolo ego? Čo bola 

tma. kde bolo ego? Kde bola tma. 

Čo je to teraz a kde ho nájdete? Nič a nikde. Teraz prišlo svetlo. 

Tam, kde bolo zlo, je teraz svätosť.Čo je ego? Čo bolo zlo. kde je ego? V 

zlom sne, ktorý sa ale zdal byť skutočný, kým ste ho snívali. Tam, kde 

bolo ukrižovanie, stojí Boží Syn. Čo je ego? Kto má potrebu sa pýtať? 

Kde je ego? Kto má potrebu hľadať ilúziu teraz, keď sa sny rozplynuli? 

Čo je to zázrak? Aj sen. Ale pozrite sa na všetky aspekty tohto sna a 

už nikdy nebudete pochybovať. Pozrite sa na láskavý svet, ktorý sa pred 

vami rozprestiera, keď kráčate v nežnosti. Pozrite sa na pomocníkov na 

celej ceste, ktorou putujete, šťastní v nádeji na nebo a istote pokoja. A 

pozrite sa na okamih aj na to, čo ste napokon zanechali za sebou a 

konečne minuli. To bolo ego - všetka tá krutá nenávisť, potreba pomsty a 

výkriky bolesti, strach zo smrti a nutkanie zabíjať, ilúzia bez bratov a ja, 

ktoré sa zdalo byť osamotené v celom vesmíre. 

Tento strašný omyl o sebe samom zázrak napravuje tak jemne, ako 

milujúca matka spieva svojmu dieťaťu, aby si oddýchlo. Nie je to pieseň, 

akú by ste chceli počuť? Neodpovedala by na všetko, na čo ste sa chceli 

spýtať, a dokonca by túto otázku urobila bezvýznamnou? Tvoje otázky 

nemajú odpoveď, sú stvorené na to, aby utíšili Boží hlas,ktorý sa každého 

pýta len jednu otázku: "Si už pripravený pomôcť mi zachrániť svet?" 

Pýtajte sa na to namiesto toho, čo je ego, a uvidíte, ako náhly jas zakryje 

svet, ktorý ego vytvorilo. Žiadny zázrak sa teraz nikomu nezatají. svet je 

zachránený pred tým, čo ste si mysleli, že je 
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bol. A to, čo je, je úplne bezúhonné a úplne čisté. 

Zázrak odpúšťa, ego zatracuje. Ani jedno, ani druhé netreba 

definovať inak ako takto. Mohla by však byť definícia istejšia alebo viac 

v súlade s tým, čo žiada spása? Problém a odpoveď tu ležia spolu, a keď sa 

konečne stretli, voľba je jasná. Kto si vyberie peklo, keď ho spozná? A 

kto by nešiel chvíľu ďalej, keď je mu dané pochopiť, že cesta je krátka a 

cieľom je nebo? 

Odpustenie je pre Boha a k Bohu, ale nie od neho. Je nemožné 

myslieť na niečo, čo stvoril a čo by mohlo potrebovať odpustenie. 

Odpustenie je teda ilúzia, ale vzhľadom na svoj účel, ktorý má Duch 

Svätý, má jeden rozdiel. Na rozdiel od všetkých ostatných ilúzií vedie od 

chyby, a nie k nej. Odpustenie by sme mohli nazvať akousi šťastnou 

fikciou; spôsobom, ktorým môžu nevedomí ľudia preklenúť priepasť 

medzi svojím vnímaním a pravdou. Nemôžu prejsť priamo od vnímania 

k poznaniu, pretože si myslia, že to nie je ich vôľa. Vďaka tomu sa Boh 

javí ako nepriateľ namiesto toho, čím v skutočnosti je. A práve toto 

šialené vnímanie spôsobuje, že nie sú ochotní iba povstať a vrátiť sa k 

Nemu v pokoji. 

A tak potrebujú ilúziu pomoci, pretože sú bezmocní; myšlienku 

mieru, pretože sú v konflikte. Boh vie, čo Jeho Syn potrebuje, skôr než o 

to požiada. Vôbec sa nezaujíma o formu, ale keď už dal obsah, je Jeho 

vôľou, aby bol pochopený. A to stačí. forma sa prispôsobuje potrebám; 

obsah je nemenný, večný ako jeho Stvoriteľ. 

Predtým, ako sa vráti Božia pamäť, je potrebné vidieť Kristovu 

tvár. Dôvod je zrejmý. Vidieť Kristovu tvár je vnímanie. Nikto sa 

nemôže pozerať na poznanie. Kristova tvár je však veľkým symbolom 

odpustenia. Je to spása. Je to symbol skutočného sveta. kto sa na ňu pozerá, 

už nevidí svet. Je tak blízko neba, ako je to len možné, za bránou. ale od 

tejto brány nie je viac ako len krok dovnútra. Je to posledný krok. A ten 

prenechávame Bohu. Aj to je symbol, ale ako symbol Jeho samotnej vôle 

sa nedá rozdeliť. A tak sa Jednota, ktorú odráža, stáva Jeho Vôľou. Je to 

jediná vec, ktorá je na svete ešte čiastočne, a predsa mostom do neba. 

Božia vôľa je všetko, čo existuje. Môžeme len prejsť z ničoho do 

všetkého; z pekla do neba. Je to cesta? Nie, v pravde nie, pretože pravda 

nikam nevedie. Ale ilúzie sa presúvajú z miesta na miesto; z času na čas. 

posledný krok je tiež len posun. Ako vnímanie je čiastočne neskutočný. 

A predsa táto časť zmizne. To, čo zostane, je večný mier a Božia vôľa. 

Teraz už neexistujú žiadne želania, pretože želania sa menia. Aj želané 

sa môže stať neželaným. musí to tak byť, pretože ego nemôže byť v mieri. 

Vôľa je však stála, ako Boží dar. A to, čo dáva, je vždy ako On sám. 

To je cieľom Kristovej tváre. Je to Boží dar na záchranu Jeho 
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Syn. Ale pozrite sa na to a bolo vám odpustené. Aký krásny sa stane svet 

v tom jedinom okamihu, keď v ňom uvidíš odraz pravdy o sebe. Teraz si 

bez hriechu a pozri na svoju bezhriešnosť. Teraz ste svätí a vnímate to 

tak. A teraz sa myseľ vracia k svojmu Stvoriteľovi; k spojeniu Otca a 

Syna; k Jednote jednoty, ktorá stojí za všetkými spojeniami, ale predsa 

ich všetky presahuje. Boh nie je viditeľný, ale iba pochopiteľný. Jeho 

Syn nie je napádaný, ale spoznávaný. 

Svet, ktorý vidíte, je ilúziou sveta. Boh ho nestvoril, pretože to, čo 

stvoril, musí byť večné ako On sám.Vo svete, ktorý vidíte, však nie je nič, 

čo by trvalo večne. Niektoré veci budú trvať v čase o niečo dlhšie ako 

iné. Ale príde čas, keď všetky viditeľné veci budú mať koniec. oči tela 

teda nie sú prostriedkom, ktorým možno vidieť skutočný svet, pretože 

ilúzie, na ktoré sa pozerajú, musia viesť k ďalším ilúziám (skutočnosti). a 

tak sa aj deje. Lebo všetko, čo vidia, nielenže nepotrvá, ale podľahne 

myšlienkam na hriech a vinu. zatiaľ čo všetko, čo Boh stvoril, je navždy 

bez hriechu, a preto je navždy bez viny. 

Poznanie nie je liekom na falošné vnímanie, pretože sa nikdy nemôže 

stretnúť s inou úrovňou.Jedinou možnou nápravou falošného vnímania 

musí byť pravdivé vnímanie. To nevydrží. Ale na čas, ktorý trvá, 

prichádza k uzdraveniu. Pravdivé vnímanie je totiž liek s mnohými 

menami. Odpustenie, spása, zmierenie, pravé vnímanie, to všetko je jedno. 

Sú ako jeden začiatok s koncom, aby viedli k Jednote ďaleko za seba. 

Pravé vnímanie je prostriedok, ktorým je svet zachránený od hriechu, 

pretože hriech neexistuje. A práve to vidí pravé vnímanie. 

Svet stojí ako kváder pred Kristovou tvárou. Ale pravé vnímanie sa 

naň pozerá len ako na krehký závoj, ktorý sa tak ľahko rozptýli, že 

nemôže trvať dlhšie ako jeden okamih. Nakoniec je videný len taký, aký 

je. A teraz už nemôže nezmiznúť, lebo teraz je tu prázdne miesto, ktoré 

je čisté a pripravené. tam, kde sa vnímala deštrukcia, sa objaví Kristova 

tvár a v tom okamihu je svet zabudnutý, pričom čas sa navždy skončil, 

keď sa svet otáča do ničoty, odkiaľ prišiel. 

Svet, ktorému bolo odpustené, nemôže pretrvať. Bol to domov tiel. Ale 

odpustenie sa pozerá za telá. v tom je jeho svätosť, v tom je jeho uzdravenie. 

svet tiel je svetom hriechu, pretože len ak existuje telo, je možný hriech. Z 

hriechu pochádza vina tak isto ako odpustenie odstraňuje všetku vinu. A 

keď už je všetka vina preč, čo ešte zostáva, aby udržalo oddelený svet na 

mieste? Veď miesto zmizlo spolu s časom. Iba vďaka telu sa svet zdá byť 

skutočný, pretože ako oddelený by nemohol zostať tam, kde je oddelenie 

nemožné. Odpustenie dokazuje, že je nemožné, pretože ho nevidí. a to, čo 

potom prehliadneš, nebude pre teba pochopiteľné, tak ako bol kedysi jeho 

opak tvojou istotou; tak ako bola kedysi jeho prítomnosť tvojou istotou. 
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Toto je posun, ktorý prináša pravé vnímanie: to, čo sa premietalo 

von, sa vidí vo vnútri a odpustenie to nechá zmiznúť. Lebo tam je 

postavený oltár Synovi a tam sa spomína jeho Otec. Tu sú všetky ilúzie 

uvedené do pravdy a položené na oltár. To, čo je videné navonok, musí 

ležať mimo odpustenia, lebo sa zdá byť navždy hriešne. kde je nádej, keď je 

hriech videný ako vonkajší? Akú nápravu môže očakávať vina? Ale videné 

vo vnútri vašej mysle, vina a odpustenie na okamih ležia spolu, vedľa 

seba, na jednom oltári. Tam sú konečne choroba a jej jediný liek spojené 

v jednom uzdravujúcom jase. Boh si prišiel vyžiadať svojich. Odpustenie 

je úplné. 

A teraz Božie poznanie, nemenné, isté, čisté a úplne zrozumiteľné, 

vstupuje do svojho kráľovstva. Zmizlo vnímanie, falošné aj pravdivé. 

Odišlo odpustenie, lebo jeho úloha je splnená. A preč sú aj telá v 

horiacom svetle na oltári Božieho Syna. Boh vie, že je jeho, pretože je 

jeho. A tu sa spájajú, lebo tu zažiarila Kristova tvár v poslednom 

okamihu času a teraz je posledné vnímanie sveta bez cieľa a bez príčiny. 

Lebo tam, kam konečne prišla Božia spomienka, niet cesty, niet viery v 

hriech, niet múrov, niet tiel a ponurá výzva viny a smrti tam navždy 

vyhasla. 

Ó, moji bratia, keby ste len vedeli, aký pokoj vás obklopí a udrží v 

bezpečí a čistote a kráse v Božej mysli, mohli by ste sa len ponáhľať, aby 

ste sa s ním stretli tam, kde je jeho oltár. Posväťte svoje a Jeho meno, 

lebo tu na tomto svätom mieste sú spojené. Tu sa skláňa, aby ťa 

pozdvihol späť k Nemu, z ilúzií do svätosti; zo sveta do večnosti; zo 

všetkého strachu a odovzdaný späť Láske. 

Na vstup do neba nepotrebuješ pomoc, pretože si nikdy neodišiel. 

Je však potrebná pomoc mimo vás, pretože ste ohraničení falošným 

presvedčením o vašej identite,ktorú v skutočnosti ustanovil jedine Boh. 

Pomocníci sú vám dávaní v mnohých podobách, hoci na oltári sú 

jedným. Za každým z nich je Myšlienka Boha, a to sa nikdy nezmení. 

Majú však mená, ktoré sa na čas líšia, lebo čas potrebuje symboly, keďže 

sám je neskutočný. Ich mien je nespočetné množstvo, ale my nepôjdeme 

ďalej ako k menám, ktoré používa samotný priebeh. Boh nepomáha, 

pretože nepozná potrebu. Vytvára však všetkých pomocníkov svojho 

Syna, kým on verí, že jeho fantázie sú pravdivé. Ďakujte Bohu za nich, 

lebo vás dovedú domov. 

Meno Ježiš je meno toho, ktorý bol človekom, ale videl Kristovu 

tvár vo všetkých svojich bratoch a spomenul si na Boha. Tak sa stotožnil 

s Kristom, už nebol človekom, ale bol jedno s Bohom. človek bol ilúziou, 

pretože sa zdalo, že je samostatnou bytosťou, kráčajúcou sama od seba, v 

tele, ktoré akoby zadržiavalo jeho ja od Ja, ako to robia všetky ilúzie. kto 

však môže spasiť, ak nevidí ilúzie a potom ich neidentifikuje ako to, čím sú? 

Ježiš zostáva Spasiteľom, pretože videl klamstvo bez toho, aby ho prijal 
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ako pravdivé. A Kristus potreboval svoju podobu, aby sa mohol zjaviť 

ľuďom a zachrániť ich pred 
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ich vlastné ilúzie. 

V úplnom stotožnení sa s Kristom, dokonalým Božím Synom, Jeho 

jediným stvorením a Jeho šťastím, navždy podobným sebe samému a 

jedným s Ním 

- Ježiš sa stal tým, čím musíme byť my všetci. Ukázal nám cestu, aby sme 

ho nasledovali. Vedie nás späť k Bohu, pretože videl cestu pred sebou a 

išiel po nej. Urobil čistý rozdiel, pre nás stále nejasný, medzi falošným a 

pravým. Ponúkol nám všetkým poslednú ukážku, že nie je možné zabiť 

Božieho Syna; ani jeho život nemôže nijako zmeniť hriech a zlo, zloba, 

strach či smrť. A preto vám boli odpustené všetky vaše hriechy, pretože 

nenesú žiadne následky. A tak boli iba snami. Povstaňte s tým, ktorý 

vám to ukázal, pretože za to vďačíte tomu, kto sa s vami podelil o vaše sny, 

aby sa rozplynuli. A zdieľa ich stále, aby bol s vami zajedno. 

Je on Kristus? Áno, spolu s vami. Jeho krátky život na zemi nestačil 

na to, aby nám všetkým dal mocnú lekciu. Zostane s vami, aby vás 

vyviedol z pekla, ktoré ste si vytvorili, k Bohu. A keď spojíte svoju vôľu 

s jeho vôľou, váš pohľad bude jeho pohľadom, lebo Kristove oči sú 

spoločné. Kráčať s ním je rovnako prirodzené ako kráčať s bratom, 

ktorého poznáte od narodenia, lebo taký naozaj je. Niektorí si z neho 

urobili trpkú modlu, ktorá by bola pre svet len bratom. Odpusťte mu 

svoje ilúzie a hľa, akým drahým bratom by bol pre vás. Veď on konečne 

upokojí tvoju myseľ a odnesie ju s tebou k tvojmu Bohu. 

Je jediným Božím pomocníkom? V skutočnosti nie. Kristus má 

totiž mnoho podôb s rôznymi menami, kým sa nedá rozpoznať jeho 

jednota. Ježiš je však pre vás nositeľom jediného Kristovho posolstva o 

Božej láske. nepotrebujete žiadneho iného. Je možné čítať jeho slová a 

mať z nich úžitok aj bez toho, aby si ho prijal do svojho života. on by ti 

však pomohol ešte o čosi viac, keby si sa s ním podelil o svoje bolesti a 

radosti a oboje by si nechal na nájdenie Božieho pokoja. stále však platí, 

že najviac zo všetkého by chcel, aby si sa naučil jeho lekciu, a to je táto: 

"Smrť neexistuje, pretože Boží Syn je ako jeho Otec. Nič, čo môžete urobiť, 

nemôže zmeniť večnú lásku. Zabudnite na svoje sny o hriechu a vine a 

namiesto toho poďte so mnou zdieľať vzkriesenie Božieho Syna." A 

priveďte so sebou všetkých, ktorých vám poslal, aby sa o nich starali tak, 

ako sa ja starám o vás. 

Ježiš je prejavom Ducha Svätého, ktorého povolal na zem po 

svojom vystúpení na nebesia, alebo sa úplne stotožnil s Kristom, Božím 

Synom, ako ho stvoril. Duch Svätý, ktorý je výtvorom jediného 

Stvoriteľa, tvorí s ním a na jeho podobu alebo Ducha, je večný a nikdy 

sa nezmenil. Bol "povolaný na zem" v tom zmysle, že teraz ho bolo 

možné prijať a počuť jeho hlas. Jeho Hlas je hlasom pre Boha, a preto 

nadobudol podobu. to 
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forma nie je jeho skutočnosťou, ktorú pozná len Boh spolu s Kristom, 

svojím skutočným Synom, ktorý je jeho súčasťou. 

Duch Svätý je v celom kurze opisovaný ako ten, ktorý nám dáva 

odpoveď na oddelenie a prináša nám plán zmierenia, určuje našu 

konkrétnu úlohu v ňom a ukazuje nám, čo presne to je. Ustanovil Ježiša 

za vodcu pri uskutočňovaní tohto plánu, pretože on bol prvý, kto dokonale 

splnil svoju vlastnú časť. Preto mu bola zverená všetka moc na nebi a na 

zemi a on sa o ňu podelí s vami, keď dokončíte tú svoju. Princíp 

zmierenia bol daný Duchu Svätému dávno predtým, ako ho Ježiš uviedol 

do pohybu. 

Duch Svätý je opísaný ako zostávajúce komunikačné spojenie 

medzi Bohom a jeho oddelenými synmi. Aby mohol plniť túto špeciálnu 

funkciu, Duch Svätý na seba vzal dvojakú funkciu; vie, pretože je súčasťou 

Boha. Vníma, pretože bol poslaný, aby zachránil ľudstvo. Je veľkým 

princípom nápravy; prináša pravé vnímanie, neodmysliteľnú silu videnia 

Krista. On je svetlom, v ktorom sa vníma odpustený svet; v ktorom sa 

vidí iba Kristova tvár. Nikdy nezabúda na Stvoriteľa ani na jeho 

stvorenie. Nikdy nezabúda na Božieho Syna. Nikdy nezabúda na vás. A 

prináša vám Lásku vášho Otca vo večnom lesku, ktorý nikdy nezanikne, 

pretože ho tam vložil Boh. 

Duch Svätý prebýva v tej časti vašej mysle, ktorá je súčasťou 

Kristovej mysle. Predstavuje vaše Ja a vášho Stvoriteľa, ktorí sú jedno. 

Hovorí za Boha a tiež za vás, pretože je spojený s oboma, a preto je to 

On, kto dokazuje, že sú jedno. Zdá sa, že je Hlasom, pretože v tejto 

podobe k vám hovorí Božie slovo. Zdá sa, že je sprievodcom po ďalekej 

krajine, lebo v tejto podobe potrebuješ pomoc. Zdá sa, že je tým, čo 

zodpovedá potrebám, o ktorých si myslíte, že ich máte. On však nie je 

oklamaný, keď vnímate svoje ja uväznené v potrebách, ktoré nemáte. 

Práve z nich by vás chcel vyslobodiť. Práve z nich by vás chcel urobiť 

bezpečnými. 

Ste Jeho prejavom v tomto svete.Váš brat vás volá, aby ste boli spolu s 

ním Jeho hlasom. Sám nemôže byť Pomocníkom Božieho Syna, pretože 

sám je bez funkcie. Ale spojený s vami je žiarivým Spasiteľom sveta, 

ktorého podiel na jeho vykúpení ste zavŕšili. Vzdáva ti vďaku rovnako 

ako on, lebo si povstal spolu s ním, keď začal zachraňovať svet. A budeš 

s ním, keď sa čas skončí a po snoch o zlomyseľnosti, v ktorých si tancoval 

na tenkú melódiu smrti, nezostane ani stopa. Lebo namiesto nej sa na 

chvíľu ozve hymnus na Boha. a potom hlas zmizne, aby už nenadobudol 

podobu, ale aby sa vrátil do večnej beztvárnosti Boha. 
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Úvod do zázrakov 

 
Toto je kurz zázrakov. Je to povinný kurz. Iba čas, ktorý na ňom 

strávite, je dobrovoľný. Slobodná vôľa neznamená, že si môžete 

stanoviť učebné osnovy. Znamená len to, že si môžete vybrať, čo 

chcete v danom čase absolvovať. cieľom kurzu nie je naučiť 

zmysel lásky, pretože to je nad rámec toho, čo sa dá naučiť. 

Zameriava sa však na odstránenie blokov brániacich 

uvedomovaniu si prítomnosti lásky, ktorá je vaším prirodzeným 

dedičstvom. opakom lásky je strach, ale to, čo je všeobjímajúce, 

nemôže mať žiadny opak. 

Tento kurz možno preto veľmi jednoducho zhrnúť takto: 

Nič skutočné nemôže byť 

ohrozené. Nič nereálne 

neexistuje. 

V tom spočíva Boží pokoj. 
 

......... 

 
 

PRINCÍPY ZÁZRAKY 

1. Medzi zázrakmi neexistuje žiadne poradie náročnosti. Jeden 

nie je "ťažší" alebo "väčší" ako iný. Všetky sú rovnaké. 

Všetky prejavy lásky sú maximálne. 

2. Na zázrakoch ako takých nezáleží. Jediná vec, na ktorej záleží, 
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ich Zdroj, ktorý je ďaleko za hranicou ľudského hodnotenia. 

3. Zázraky sa dejú prirodzene ako prejav lásky.Skutočným 

zázrakom je láska, ktorá ich inšpiruje. V tomto zmysle je 

zázrakom všetko, čo pochádza z lásky. 

4. Všetky zázraky znamenajú život a Boh je darca života. Jeho 

hlas vás bude usmerňovať veľmi konkrétne. Povie vám 

všetko, čo potrebujete vedieť. 

5. Zázraky sú zvyky a mali by byť nedobrovoľné. Nemali by byť 

pod vedomou kontrolou. Vedome vybrané zázraky môžu byť 

chybné. 

6. Zázraky sú prirodzené. Keď sa NEvyskytujú, niečo sa 

pokazilo. 

7. Zázraky sú právom každého, ale najprv je potrebné očistenie. 

8. Zázraky sú uzdravujúce, pretože odstraňujú nedostatok, 

pretože ich vykonávajú tí, ktorí majú dočasne viac, pre tých, 

ktorí majú dočasne menej. 

9. Zázraky sú druhom výmeny. Ako všetky prejavy lásky, ktoré 

sú VŽDY zázračné v pravom zmysle slova, aj táto výmena 

obracia fyzikálne zákony. Prinášajú VIAC lásky darcovi aj 

príjemcovi. 

10. Používanie zázrakov ako divadelných predstavení na vyvolanie 

viery je nesprávne, alebo lepšie povedané, je to nepochopenie 

ich účelu. V skutočnosti sa používajú PRE veriacich a PO 

veriacich. 

11. Modlitba je prostriedkom zázrakov. Modlitba je prirodzenou 

komunikáciou stvoreného so Stvoriteľom.Prostredníctvom 

modlitby sa prijíma láska a prostredníctvom zázrakov sa láska 

vyjadruje. 

12. Zázraky sú myšlienky. Myšlienky môžu predstavovať realitu 

nižšieho alebo vyššieho rádu. Toto je základný rozdiel medzi 

intelektualizáciou a myslením. Jedno vytvára fyzické a druhé 

vytvára duchovné a my veríme v to, čo vytvárame alebo 

tvoríme. 

13. Zázraky sú začiatky aj konce. Menia teda časový poriadok. Sú 

vždy potvrdením znovuzrodenia, ktoré sa zdanlivo vracia 

späť, ale v skutočnosti ide dopredu. V prítomnosti rušia 

minulosť, a tým uvoľňujú budúcnosť. 

14. Zázraky svedčia o pravde. Sú presvedčivé, pretože 
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do mágie, ktorá je bezmyšlienkovitá, a preto deštruktívna, 

alebo skôr do netvorivého používania mysle. 

15. Každý deň by mal byť venovaný zázrakom.Účelom času je, 

aby sa ho človek naučil konštruktívne využívať. Čas je teda 

učebným prostriedkom a prostriedkom na dosiahnutie cieľa. 

Prestane existovať, keď už nie je užitočný na uľahčenie 

učenia. 

16. Zázraky sú učebnou pomôckou, ktorá ukazuje, že je 

požehnanejšie dávať ako prijímať.Zároveň zvyšujú silu darcu a 

dodávajú silu prijímateľovi. 

17. Zázraky sú transcendenciou tela. Sú to náhle posuny do 

neviditeľnosti, preč od pocitu reality nižšieho rádu. To je 

dôvod, prečo liečia. 

18. Zázrak je služba. Je to maximálna služba, ktorú môže jeden 

človek poskytnúť druhému. Je to spôsob, ako milovať svojho 

blížneho ako seba samého. Konajúci uznáva svoju vlastnú a 

zároveň neoceniteľnú hodnotu blížneho. 

19. Zázraky zjednocujú mysle v Bohu.Závisia od spolupráce, 

pretože Synovstvo je súhrnom všetkých duší, ktoré Boh 

stvoril. Zázraky preto spočívajú na zákonoch večnosti, nie 

času. 

20. Zázraky prebúdzajú vedomie, že oltárom pravdy je Duch, a nie 

telo.Toto poznanie vedie k uzdravujúcej sile zázraku. 

21. Zázraky sú prirodzeným prejavom úplného odpustenia. 

Prostredníctvom zázrakov človek prijíma Božie odpustenie tým, 

že ho rozširuje na iných. 

22. Zázraky sa spájajú so strachom len kvôli mylnému 

presvedčeniu, že tma sa môže SKRYŤ. Človek verí, že to, čo 

nevidí, neexistuje, a jeho fyzické oči nemôžu vidieť v tme. 

Toto riešenie je veľmi primitívne a viedlo k popieraniu 

Duchovného oka. * Únik z temnoty zahŕňa dve fázy: 

A. Poznanie, že temnota sa nemôže skryť. Tento krok je 

zvyčajne spojený so strachom. 

B. Uvedomenie si, že nič nechcete skrývať, aj keby ste 

mohli.Tento krok prináša ÚNIK zo strachu. 

23. Zázraky menia vnímanie a umiestňujú úrovne vnímania 
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*Termín "duchovné oko" je neskôr nahradený termínom Duch Svätý a fyzické oko sa stáva 

egom.Dôraz na dva spôsoby videnia však zostáva zachovaný po celý čas. 
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v pravej perspektíve. To lieči na VŠETKÝCH úrovniach, 

pretože choroba pochádza zo zámeny úrovní. 

Keď budete ochotní nič neskrývať, budete nielen ochotní 

vstúpiť do spoločenstva, ale aj pochopíte pokoj a radosť. Vaša 

oddanosť ešte nie je úplná, a preto sa ešte stále musíte viac 

učiť ako učiť. keď sa vaša rovnováha stabilizuje, budete 

schopní učiť toľko, koľko sa naučíte, čo vám poskytne 

správnu rovnováhu. Medzitým pamätajte, že žiadne úsilie nie 

je zbytočné, pretože ak si to nebudete pamätať, nemôžete 

využiť MOJE úsilie, ktoré JE neobmedzené. Iba večnosť je 

skutočná. prečo nevyužiť ilúziu času konštruktívne? 

24. Zázraky umožňujú človeku uzdravovať chorých a kriesiť 

mŕtvych, pretože on sám stvoril chorobu a smrť a môže ich 

zrušiť. TY si zázrak, schopný tvoriť podľa podoby svojho 

Stvoriteľa. Všetko ostatné je len vaša vlastná nočná mora a 

neexistuje. Iba výtvory Svetla sú skutočné. 

25. Zázraky sú súčasťou vzájomne prepojeného reťazca 

odpustenia, ktorý po dokončení predstavuje zmierenie. Tento 

proces funguje neustále a vo všetkých časových dimenziách. 

Ja som zodpovedný za proces zmierenia, ktorý som sa 

zaviazal začať.Keď obetujete zázrak ktorémukoľvek z mojich 

bratov, robíte to SOBE a mne. Dôvod, prečo prichádzate predo 

MNOU, je ten, že ja nepotrebujem zázraky na svoje vlastné 

Vykúpenie, ale stojím na konci pre prípad, že by ste dočasne 

zlyhali. cieľom mojej účasti na Vykúpení je zrušenie všetkých 

nedostatkov lásky, ktoré by ľudia inak nemohli napraviť. 

Slovo "hriech" by sa malo zmeniť na "nedostatok lásky", 

pretože "hriech" je človekom vytvorené slovo s konotáciami 

hrozby, ktoré si sám vymyslel. Nikde nejde o žiadnu 

SKUTOČNÚ hrozbu. Strašením nič nezískate a je to veľmi 

deštruktívne. 

26. Zázraky predstavujú OSVOBODENIE od strachu. "Odčinenie" 

v skutočnosti znamená "zrušenie". "Zrušenie strachu je 

podstatnou súčasťou hodnoty odčinenia zázrakov. 

Účelom vykúpenia je obnoviť vám VŠETKO; alebo skôr 

obnoviť to vo vašom VEDOMÍ. Všetko ste dostali, keď ste boli 
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stvorený, tak ako všetci. Keď ste boli obnovení, aby ste 

spoznali svoj pôvodný stav, prirodzene sa sami stávate 

súčasťou Urovnania. Keďže zdieľate MOJU neschopnosť 

tolerovať nedostatok lásky u seba a u druhých, MUSÍTE sa 

pridať k Veľkej križiackej výprave, aby ste to napravili. Heslo 

tejto krížovej výpravy znie: "Počúvaj, uč sa a UČIŇ SA; " - 

Počúvaj môj hlas, uč sa odstraňovať chyby a UČIŇ SA niečo 

robiť na ich nápravu. 

Moc konať zázraky patrí vám. Ja vám poskytnem 

príležitosti na ich vykonanie, ale vy musíte byť pripravení a 

ochotní, pretože už ste schopní. Ich robenie prinesie 

presvedčenie o schopnosti, pretože presvedčenie skutočne 

prichádza prostredníctvom dosiahnutia. schopnosť je 

potenciál; dosiahnutie je jeho vyjadrením; a Pokánie je Účel. 

27. Zázrak je univerzálne požehnanie od Boha prostredníctvom 
mňa pre VŠETKÝCH 

moji bratia. Odpustiť je výsadou odpusteného. 

Učeníkom bolo výslovne povedané, aby boli Pánovými 

lekármi a uzdravovali iných. Bolo im tiež povedané, aby 

uzdravovali SAMÝCH seba, a bolo im prisľúbené, že ich nikdy 

neopustím ani nezanechám. Pokánie je prirodzeným 

vyznaním Božích detí, pretože ma vyznali." "Nebo a zem 

pominú" jednoducho znamená, že nebudú ďalej existovať ako 

samostatné štáty. Moje slovo, ktoré je Vzkriesenie a Svetlo, 

nepominie, pretože Svetlo je večné. VY ste Božím dielom a 

Jeho dielo je úplne milujúce a úplne milujúce. Takto o sebe 

človek MUSÍ premýšľať vo svojom srdci, pretože to je to, čím 

JE. 

28. Zázraky sú prostriedkom organizácie rôznych úrovní 

vedomia. 

Zázraky prichádzajú z nižšej alebo podvedomej úrovne. 

Zjavenia pochádzajú z nadvedomej úrovne. Vedomá úroveň 

sa nachádza medzi nimi a reaguje na podvedomé alebo 

nadvedomé impulzy v rôznom pomere. Vedomie je úroveň, 

ktorá sa zapája do sveta a je schopná reagovať na obe úrovne. 

Keďže sama od seba nemá žiadne impulzy a je predovšetkým 

mechanizmom na vyvolanie reakcie, môže sa veľmi mýliť. 

Zjavenie vyvoláva úplné, ale dočasné pozastavenie 
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komunikácia medzi Bohom a jeho dušami, ktorá zahŕňa 

mimoriadne osobný pocit blízkosti so Stvorením, ktorý sa 

človek snaží nájsť vo fyzických vzťahoch. Fyzická blízkosť to 

nedokáže. Podvedomé impulzy správne vyvolávajú zázraky, 

ktoré sú skutočne medziľudské a vedú k skutočnej blízkosti s 

druhými. Osobne svojvoľné vedomie to môže nesprávne 

chápať ako impulzy smerujúce k fyzickému uspokojeniu. 

Zjavenie spája duše priamo s Bohom. Zázraky spájajú 

mysle priamo medzi sebou. Ani jeden z nich nevychádza z 

vedomia, ale obidva sa tam VYSKYTUJÚ. To je podstatné, 

pretože vedomie je stav, ktorý vyvoláva konanie, hoci ho 

NEINŠPIRUJE. Človek môže slobodne veriť, čomu chce, a to, 

čo robí, svedčí o tom, čomu verí. Hlbšie úrovne podvedomia 

VŽDY obsahujú impulz k zázrakom, ale človek má slobodu 

naplniť jeho povrchnejšie úrovne, ktoré sú bližšie k vedomiu, 

impulzmi tohto sveta a stotožniť sa s nimi. To má za následok, 

že si ZABRÁNI prístup k zázračnej úrovni, ktorá sa nachádza 

pod ním. V jeho konaní sa potom aj jeho vzťahy stávajú 

povrchnými a zázrakom inšpirované vzťahy sa stávajú 

nemožnými. 

29. Zázraky sú spôsobom, ako si vydobyť oslobodenie od strachu. 

Zjavenie navodzuje stav, v ktorom je strach už 

odstránený. Zázraky sú teda prostriedkom a zjavenie je 

cieľom. Zázraky nie sú závislé od zjavenia, ale ho 

PODMIŇUJÚ. Zjavenie je intenzívne osobné a v skutočnosti sa 

vôbec nedá previesť do vedomého obsahu, preto je akýkoľvek 

pokus opísať ho slovami zvyčajne nezrozumiteľný. Zjavenie 

vyvoláva iba skúsenosť. Zázraky, naopak, vyvolávajú ČIN. 

Zázraky sú v súčasnosti užitočnejšie, pretože majú 

interpersonálny charakter. V tejto fáze učenia je práca so 

zázrakmi dôležitejšia, pretože oslobodenie od strachu vám 

nemožno vnútiť. 

30. Zázraky chvália Boha prostredníctvom ľudí. Chvália Boha 

tým, že si ctia jeho stvorenia a potvrdzujú ich dokonalosť. 

Uzdravujú, pretože popierajú identifikáciu tela a potvrdzujú 

identifikáciu duše. Vnímaním Ducha upravujú úrovne a 
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vidieť ich správne zarovnané. Tým sa Duch dostáva do stredu, 

kde môžu duše priamo komunikovať. 

31. Zázraky by mali vzbudzovať vďačnosť, nie úctu. Človek by 

mal ďakovať Bohu za to, čím skutočne je. Božie deti sú veľmi 

sväté a zázrak si ctí ich svätosť. Božie stvorenia nikdy 

nestrácajú svoju svätosť, hoci môže byť skrytá. Zázrak ju 

odhaľuje a vynáša na svetlo, kam patrí. Svätosť sa nikdy nedá 

skutočne skryť v tme, ale človek sa o nej môže klamať. táto 

ilúzia mu naháňa strach, pretože vo svojom srdci vie, že JE 

ilúziou, a vynakladá obrovské úsilie na to, aby sa utvrdil v jej 

skutočnosti. Zázrak ustanovuje skutočnosť tam, kam patrí. 

Večná realita patrí iba Duši a zázrak uznáva iba pravdu. 

Rozptyľuje tak ilúzie človeka o sebe samom a uvádza ho do 

spoločenstva so sebou samým A s Bohom. 

32. Kristus inšpiruje všetky zázraky, ktoré sú vlastne príhovormi. 

Prihovárajú sa za svätosť človeka a robia jeho vnímanie 

svätým. Tým, že ho stavajú mimo fyzikálnych zákonov, ho 

pozdvihujú do sféry nebeského poriadku. V TOMTO poriadku 

človek JE dokonalý. 

Duša nikdy nestráca spoločenstvo s Bohom. Iba myseľ 

POTREBUJE Zmierenie. Zázrak sa pripája ku Kristovmu 

vykúpeniu tým, že myseľ dáva do služby Ducha. Tým sa 

ustanovuje správna funkcia mysle a napravujú sa jej chyby. 

33. Zázraky ctia človeka preto, že je milý. Rozptyľujú ilúzie o 

ňom a vnímajú v ňom Svetlo. Odčiňujú tak jeho chyby tým, 

že ho oslobodzujú od jeho vlastných nočných môr. 

Oslobodzujú ho z väzenia, v ktorom uväznil SÁM SEBA, a 

tým, že jeho myseľ zbavujú ilúzií, mu prinavracajú zdravý 

rozum. Myseľ človeka môže byť opantaná ilúziami, ale jeho 

Duch je večne slobodný. Ak myseľ vníma bez lásky, vníma 

prázdnu škrupinu a neuvedomuje si Ducha v nej. Vykúpenie 

však obnovuje Dušu na jej správne miesto. Myseľ, ktorá slúži 

Duchu, je nezraniteľná. 

34. Zázraky prinavracajú mysli jej plnosť. Odčinením nedostatku 

vytvárajú dokonalú ochranu.Sila duše nenecháva priestor pre 

zásahy. Odpustení sú naplnení Dušou a na oplátku odpúšťajú. 

Povinnosťou prepustených je uvoľniť 
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ich bratia. 

Odpustení sú prostriedkami zmierenia.Tí, ktorých Kristus 

oslobodil, sa musia pripojiť k oslobodeniu svojich bratov, 

pretože to je plán zmierenia. Zázraky sú spôsobom, akým sa 

mysle, ktoré slúžia Duchu, spájajú s Kristom na záchranu 

alebo oslobodenie všetkých Božích stvorení. 

35. Zázraky sú prejavom lásky, ale z toho nevyplýva, že budú mať 

vždy pozorovateľné účinky. Ja som jediný, kto môže konať 

zázraky bez rozdielu, pretože JA SOM Zmierenie. Vy máte v 

Uskutočňovaní ÚLOHU, ktorú vám nadiktujem. Spýtajte sa 

MŇA, ktoré zázraky máte vykonať. To vás ušetrí vyčerpania, 

pretože budete konať pod priamym dorozumievaním. 

36. Kristom riadené zázraky sú súčasťou Ukrivdenia, ale Kristovo 

vedenie je osobné. Neosobná povaha zázrakov je podstatnou 

zložkou, pretože to MNE umožňuje kontrolovať ich šírenie. 

Kristovo vedenie vedie k vysoko OSOBNEJ skúsenosti 

Zjavenia. Práve preto zahŕňa OSOBNÚ voľbu. Sprievodca 

NEKONTROLUJE, ale usmerňuje, pričom nasledujúce kroky 

ponecháva na vás. "Neuveď nás do pokušenia" znamená 

"vyveď nás z našich vlastných omylov." "Vezmi svoj kríž a 

nasleduj ma" znamená "rozpoznaj svoje omyly a rozhodni sa 

ich zanechať nasledovaním môjho vedenia". 

Pamätajte, že omyl nemôže v skutočnosti ohroziť pravdu, 

ktorá mu VŽDY odolá. Jedine omyl je skutočne zraniteľný. 

Môžete si slobodne založiť svoje kráľovstvo tam, kde uznáte 

za vhodné, ale správna voľba je nevyhnutná, ak si zapamätáte 

toto:- 

"Duša je navždy v stave milosti. Realitou 

človeka je iba jeho Duša. 

Preto je človek navždy v stave milosti." 

Vykúpenie ruší všetky chyby v tomto ohľade, a tak 

vykorení SKUTOČNÝ zdroj strachu. Vždy, keď Božie uistenia 

prežívate ako hrozbu, je to VŽDY preto, že obhajujete 

nesprávnu a nesprávne zameranú lojalitu. To je to, čo vždy 

zahŕňa projekcia. Omyl je nedostatok lásky. Keď ju človek 

premieta na druhých, UTVÁRA ich, ale len do tej miery, že 

posilňuje chyby, ktorých sa VŽDY dopustili. to robí 
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sú zraniteľní voči skresleniu druhých, pretože ich VLASTNÉ 

vnímanie seba samých je skreslené. Zázračný pracovník môže 

iba požehnať, a tak zruší ich skreslenie a oslobodí ich z 

väzenia. 

37. Zázraky sú príkladom správneho myslenia. Kontakt s realitou 

na všetkých úrovniach sa stáva silným a presným, čo 

umožňuje správne vymedzenie vnútro- a medziľudských 

hraníc. Výsledkom je, že vnímanie konajúceho je v súlade s 

pravdou, ako ju stvoril Boh. 

38. Zázrak je korekčný faktor, ktorý som do falošného myslenia 

zaviedol ja. Pôsobí ako katalyzátor, otriasa chybným vnímaním a 

správne ho reorganizuje. Tým sa človek dostáva pod princíp 

Vykúpenia, kde je jeho vnímanie uzdravené. Kým k tomu 

nedôjde, zjavenie Božieho poriadku je nemožné. 

39. Duchovné oko je mechanizmom zázrakov, pretože to, čo 

vníma, JE pravda. Vníma Božie výtvory aj výtvory človeka. 

Medzi ľudskými výtvormi dokáže oddeliť pravdivé od 

nepravdivého aj vďaka svojej schopnosti vnímať úplne, a nie 

selektívne. Stáva sa tak vhodným nástrojom na testovanie 

reality, ktoré vždy zahŕňa nevyhnutné rozlišovanie medzi 

falošným a pravdivým. 

40. Zázrak rozpúšťa omyl, pretože duchovné oko identifikuje 

omyl ako falošný alebo neskutočný. To je to isté, ako keby 

sme povedali, že vnímaním svetla automaticky mizne tma. 

Temnota je nedostatok svetla, tak ako hriech je 

nedostatok lásky. Nemá žiadne vlastné jedinečné vlastnosti. Je 

to príklad omylu "nedostatku", z ktorého môže vychádzať iba 

omyl. Pravda je vždy v hojnosti. tí, ktorí vnímajú a uznávajú, 

že majú všetko, nepotrebujú nijaké pudové správanie. 

41. Zázrak uznáva všetkých ľudí za vašich a mojich bratov. Je to 

spôsob, ako v nich vnímať univerzálne Božie znamenie. 

Výnimočnosť Božích synov NEvyplýva z vylúčenia, ale zo 

začlenenia. VŠETCI moji bratia sú výnimoční. Ak si myslia, že sú 

o niečo ochudobnení, ich vnímanie sa skresľuje. Keď k tomu 

dôjde, celá Božia rodina alebo Synovstvo je vo svojich 

vzťahoch narušené. Nakoniec sa každý člen Božej rodiny 

musí vrátiť. Zázrak ho vyzýva, aby sa vrátil, pretože ho 

požehnáva a ctí, aj keď môže byť 
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duchom neprítomný. 

"Boh nie je na posmech" nie je varovanie, ale uistenie v 

tomto bode. Boh by sa MAL vysmievať, keby ktorémukoľvek 

z jeho stvorení chýbala svätosť. Stvorenie JE celistvé a 

znakom celistvosti je svätosť. 

42. Vnímanie zázrakov spočíva v ich celistvosti. Takto sa 

napravuje alebo odčiňuje chybné vnímanie nedostatku 

kdekoľvek. 

Tu začíname robiť základný rozdiel medzi zázrakmi a 

projekciou. Podnet MUSÍ predchádzať reakcii a určuje aj druh 

reakcie, ktorá sa vyvolá. Správanie JE reakcia, takže otázka 

"reakcia na čo?" sa stáva kľúčovou. Keďže podnety sa 

identifikujú prostredníctvom vnímania, najprv podnet vnímate 

a potom sa podľa neho správate. Z toho teda vyplýva, že: 

"Ako vnímate, 

Tak sa budete správať aj vy." 

Zlaté pravidlo od vás žiada, aby ste sa k druhým správali 

tak, ako chcete, aby sa oni správali k vám. To znamená, že 

vnímanie OBCÍ musí byť presné. Zlaté pravidlo je pravidlom 

primeraného správania. Nemôžete sa správať primerane, ak 

nevnímate presne, pretože primerané správanie ZÁVISÍ od 

absencie zmätku v úrovni. Prítomnosť zmätenia úrovní VŽDY 

vedie k premenlivému testovaniu reality, a teda k premenlivosti 

primeraného správania. Keďže vy a váš sused ste 

rovnocennými členmi tej istej rodiny, ako vnímate oboch, tak 

sa budete správať k obom. Spôsob vnímania pre správanie 

podľa Zlatého pravidla spočíva v tom, že vychádzate z 

vnímania svojej VLASTNEJ svätosti a vnímate svätosť 

druhých. 

Prázdnotu spôsobenú strachom by mala nahradiť láska, 

pretože láska a jej neprítomnosť sa nachádzajú v tej istej dimenzii 

a náprava sa nedá uskutočniť inak ako V rámci dimenzie. V 

opačnom prípade došlo k zámene úrovní. Smrť je ľudským 

potvrdením viery v "osud", čiže zámena úrovní." Preto Biblia 

hovorí: "Niet smrti." A preto som dokázal, že smrť neexistuje. 

Prišiel som, aby som naplnil zákon tým, že som ho 

PREKONAL. Samotný zákon, ak ho správne pochopíme, 
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ponúka človeku len ochranu. Práve tí, ktorí ešte "nezmenili 

svoje zmýšľanie", doň vložili pojem "pekelný oheň". 

Ubezpečujem vás, že budem svedčiť za každého, kto mi 

to dovolí, a to do tej miery, do akej mi to dovolí. VAŠE 

svedectvo dokazuje VAŠU vieru, a tým ju posilňuje. tí, ktorí 

mi svedčia, svojimi zázrakmi vyjadrujú, že sa vzdali viery v 

nedostatok v prospech hojnosti, o ktorej sa naučili, že im 

PATRÍ. 

43. HLAVNÝM prínosom zázrakov je ich sila pri oslobodzovaní 

človeka od jeho nesprávneho pocitu izolácie, nedostatku a 

nedostatku. Zázraky sú potvrdením synovstva, ktoré je stavom 

úplnosti a hojnosti. čokoľvek je pravdivé a skutočné, je večné 

a NEMÔŽE sa zmeniť ani sa NEMÔŽE zmeniť. Duša je preto 

nemenná, pretože je VŠETKO dokonalé, ale myseľ si môže 

vybrať úroveň, ktorej chce slúžiť. 

na jeho voľbe je, že nemôže slúžiť dvom pánom. 

Myseľ, ak sa tak rozhodne, sa stáva médiom, 

prostredníctvom ktorého Duša tvorí podľa línie svojho 

vlastného Stvorenia. Ak sa tak slobodne nerozhodne, 

zachováva si svoj tvorivý POTENCIÁL, ale dostáva sa pod 

tyranskú, a nie skutočne autoritatívnu kontrolu. V dôsledku 

toho uväzňuje, pretože taký je diktát tyranov. zmeniť svoje 

rozhodnutie znamená dať ho k dispozícii PRAVEJ Autorite. 

Zázrak je teda znakom toho, že myseľ sa rozhodla nechať 

sa viesť Kristom v jeho službe.Hojnosť Krista je prirodzeným 

výsledkom rozhodnutia nasledovať ho. VŠETKY plytké 

korene treba vykoreniť, pretože nie sú dosť hlboké na to, aby 

vás udržali. ilúzia, že plytké korene sa dajú PREHĹBIŤ, a tak 

prinútiť, aby sa udržali, je jednou z deformácií, na ktorých 

spočíva ODVrátenie zlatého pravidla. keď sa týchto falošných 

podkladov vzdáme, rovnováha sa dočasne prežíva ako 

nestabilná. Faktom však je, že NIKDY nie je menej stabilná ako 

orientácia, ktorá je prevrátená naruby. Ani nič, čo ju takto 

udržiava, nemôže skutočne prispieť k väčšej stabilite. 

44. Zázraky vznikajú zo zázračného stavu mysle. Tým, že ste 

jeden, tento stav mysle sa dostáva ku KAŽDÉMU, dokonca aj 

bez 
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povedomie samotného zázraku. Neosobná povaha zázrakov je 

spôsobená tým, že samotné Ukrivdenie je jedno a spája všetky 

stvorenia s ich Stvoriteľom. 

45. Zázrak je vyjadrením vnútorného uvedomenia si Krista a 

prijatia jeho vykúpenia. Myseľ je potom v stave milosti a 

prirodzene sa stáva milostivou, a to tak voči Hostiteľovi vo 

vnútri, ako aj voči cudzincovi vonku. Privedením cudzinca sa 

stáva vaším bratom. 

46. Zázrak sa nikdy nestratí. Dotkne sa mnohých ľudí, ktorých ani 

nepoznáte, a niekedy spôsobí netušené zmeny v silách, o 

ktorých ani neviete.To sa vás netýka.Zázrak vás vždy 

požehná. 

Zázraky, ktoré sa od vás NEpožadujú, nestratili svoju 

hodnotu.Stále sú vyjadrením vášho vlastného stavu milosti, ale 

akčný aspekt zázraku by mal byť riadený Kristom, pretože si 

je plne vedomý celého plánu. Neosobná povaha zázračného 

myslenia zabezpečuje VAŠU milosť, ale len Kristus je v 

pozícii, aby vedel, kde môže byť milosť DOSIAHNUTÁ. 

47. Zázračné zmýšľanie znamená pripravenosť na zázrak. 

Pripravenosť znamená, že by ste mali vždy správne vnímať, 

aby ste boli VŽDY pripravení, ochotní a schopní. To sú 

základné prvky pre "počúvať, učiť sa a konať". Musíte byť 

PRIPRAVENÍ počúvať, CHCETÍ sa učiť a SCHOPNÍ konať. Iba 

to posledné je nedobrovoľné, pretože ide o APLIKÁCIU 

zázrakov, ktorá musí byť riadená Kristom. Ostatné dva, ktoré 

sú DOBROVOĽNÝMI aspektmi zmýšľania o zázrakoch, SÚ na 

vás. 

48. Úžas je nevhodnou reakciou na zázraky. Zjavenie je doslova 

nevysloviteľné, pretože je to skúsenosť nevysloviteľnej lásky. 

Úžas by mal byť vyhradený pre zjavenie, na ktoré sa dokonale 

a správne vzťahuje. NIE je vhodná pri zázrakoch, pretože stav 

bázne je uctievaný. Naznačuje, že človek nižšieho rádu stojí 

pred človekom vyššieho rádu. To je prípad JEDINE vtedy, keď 

Duša stojí pred svojím Stvoriteľom. Duše sú dokonalé 

výtvory a prežívajú úctu len v prítomnosti Stvoriteľa 

dokonalosti. 

Zázrak je na druhej strane znakom lásky medzi 
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rovná sa. Rovní si nemôžu byť navzájom v úcte, pretože úcta 

znamená nerovnosť. Je to preto pre mňa neprimeraná reakcia. 

Starší brat má právo na úctu pre svoje väčšie skúsenosti a 

primeranú mieru poslušnosti pre svoju väčšiu múdrosť. Má 

tiež právo na lásku, pretože JE brat, a tiež na oddanosť, ak je 

oddaný. Len moja oddanosť ma oprávňuje na tú vašu. Na mne 

nie je nič, čo by si TY nemohol dosiahnuť. Nemám nič, čo by 

nepochádzalo od Boha. Hlavný rozdiel medzi nami zatiaľ 

spočíva v tom, že NEMÁM NIC INÉHO. To ma ponecháva v 

stave pravej svätosti, ktorá je u teba len POTENCIÁLOM. 

"Nikto neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa" patrí k 

najnepochopenejším výrokom v Biblii. NEZNAMENÁ, že by 

som bol nejakým spôsobom oddelený alebo odlišný od teba 

VYŠETRENÍM, ktoré v skutočnosti vôbec neexistuje. V 

skutočnosti je tento citát zmysluplnejší, ak ho posudzujeme 

skôr na vertikálnej ako na horizontálnej osi. Ak sa to 

posudzuje podľa vertikály, človek stojí podo mnou a ja stojím 

pod Bohom. V procese "stúpania" som vyššie. Je to preto, že 

bezo mňa by bola vzdialenosť medzi Bohom a človekom 

príliš veľká, aby ste ju mohli obsiahnuť. 

Prekonávam vzdialenosť ako starší brat človeka na jednej 

strane a ako Boží Syn na strane druhej. Moja oddanosť 

bratom ma poverila synovstvom, ktoré môžem urobiť úplným 

len do tej miery, do akej ho môžem zdieľať. Môže sa zdať, že 

to protirečí výroku "Ja a môj Otec sme jedno", ale v tomto 

výroku sú stále oddelené časti, v uznaní toho, že Otec je väčší. 

(Pôvodný výrok znel "sú jedného druhu"). Duch Svätý je 

nositeľom zjavenia. Zjavenia sú nepriamo inšpirované mnou, 

pretože som blízko Ducha Svätého a pozorne vnímam 

pripravenosť mojich bratov na zjavenie. Môžem im teda 

PRINIESŤ viac, než môžu oni sami k sebe pritiahnuť. 

49. Duch Svätý je najvyšším komunikačným médiom. Zázraky 

nezahŕňajú tento typ komunikácie, pretože sú to Dočasné 

komunikačné prostriedky. Keď sa človek vráti k svojej 

pôvodnej forme komunikácie s Bohom, potreba zázrakov sa 

skončí. Duch Svätý sprostredkúva vyššie 
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nižšia komunikácia, udržiavanie priameho kanála od Boha k 

človeku otvoreného pre zjavenie. Zjavenie nie je vzájomné. Je 

vždy od Boha k človeku. Zázrak JE recipročný, pretože zahŕňa 

rovnosť. 

50. Zázrak je učebné zariadenie, ktoré znižuje potrebu času. V 

pozdĺžnej alebo horizontálnej rovine sa zdá, že uznanie 

skutočnej rovnosti všetkých členov Synovstva si vyžaduje 

takmer nekonečný čas. Avšak náhly posun z horizontálneho 

na vertikálne vnímanie, ktorý so sebou zázrak prináša, 

zavádza interval, z ktorého sa vykonávateľ a prijímateľ 

OBOJA vynárajú oveľa ďalej v čase, než by boli inak. 

Zázrak má teda jedinečnú vlastnosť skrátiť čas tým, že 

časový priestor, ktorý zaberá, sa stáva zbytočným. Medzi 

časom, ktorý zázrak zaberá, a časom, ktorý zaberá, 

NEEXISTUJE žiadny vzťah. Nahrádza učenie, ktoré mohlo 

trvať tisíce rokov. Robí to vďaka základnému uznaniu 

dokonalej rovnosti a svätosti medzi vykonávateľom a 

prijímateľom, na ktorom zázrak spočíva. 

Už sme povedali, že zázrak ruší čas. Robí to tak, že ho 

ZRUŠÍ, a tým v ňom zruší určité INTERVALY. Robí to však v 

rámci väčšej časovej postupnosti. Vytvára mimočasový 

interval, ktorý NIE JE podriadený bežným zákonom času. Iba 

v tomto zmysle je nadčasový. Kolapsom času doslova šetrí 

čas, podobne ako to robí letný čas. Mení rozloženie svetla. 

51. Zázrak je jediným prostriedkom, ktorý má človek 

bezprostredne k dispozícii na ovládanie času. Iba zjavenie čas 

PRENOSÍ, nemá s časom vôbec nič spoločné. 

Zázrak je podobný telu, pretože oba sú učebnými 

pomôckami, ktorých cieľom je uľahčiť stav, v ktorom sú 

nepotrebné. Keď Duša dosiahne pôvodný stav priamej 

komunikácie, telo ani zázrak neslúžia žiadnemu účelu. Kým 

sa však človek domnieva, že je v tele, môže si vybrať medzi 

kanálmi vyjadrenia bez lásky a zázraku. Môže vytvoriť 

prázdnu schránku, ale NEMÔŽE vyjadriť vôbec nič. Môže 

čakať, odkladať, paralyzovať sa, 
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znížiť jeho tvorivosť takmer na nulu a dokonca zaviesť 

zástavu vývoja alebo dokonca regresiu. Nemôže však zrušiť 

jeho tvorivosť. Môže zničiť jeho komunikačný prostriedok, 

ale NIE jeho potenciál. 

Človek NEBOL stvorený len na základe svojej slobodnej 

vôle. Rozhoduje len o tom, čo vytvorí ON. Základným 

rozhodnutím zázračne zmýšľajúceho človeka je nečakať na 

čas dlhšie, ako je nevyhnutné. časom sa dá plytvať, ako aj byť 

premrhaný. Zázračný človek preto s radosťou prijíma faktor 

kontroly času, pretože si uvedomuje, že každé zrútenie času 

približuje všetkých ľudí ku konečnému ODCHÝLENIU od 

času, v ktorom Syn a Otec SÚ jedno. Rovnosť neznamená 

homogenitu TERAZ. Keď si každý uvedomí, že má všetko, 

individuálne príspevky k Synovstvu už nebudú potrebné. keď 

sa dokončí Vykúpenie, VŠETKY talenty budú zdieľané 

VŠETKÝMI Božími Synmi. Boh NIE je čiastočný. Všetky Jeho 

deti majú Jeho úplnú Lásku a VŠETKY Jeho dary sú zadarmo 

dávané všetkým rovnako." "Ak sa nestanete ako deti" znamená, 

že ak si plne neuvedomíte svoju úplnú závislosť od Boha, 

nemôžete spoznať skutočnú moc Syna v Jeho pravej 

vzťah s Otcom. 

Vy, ktorí chcete pokoj, ho môžete nájsť len 

prostredníctvom úplného odpustenia. Nikdy predtým ste v 

skutočnosti nechceli pokoj, takže nemalo zmysel, aby vám 

niekto hovoril, ako ho dosiahnuť. Žiadne učenie nikto 

nezíska, ak sa ho nechce naučiť a ak nejakým spôsobom 

neverí, že ho POTREBUJE." Hoci pojem nedostatku v Božom 

stvorení neexistuje, vo výtvoroch človeka je VELMI zjavný. V 

skutočnosti je to zásadný rozdiel. Potreba z definície znamená 

nedostatok. Zahŕňa poznanie, že by vám bolo lepšie v stave, 

ktorý je nejakým spôsobom odlišný od toho, v ktorom sa 

nachádzate. 

Až do "oddelenia", čo je lepší výraz ako "pád", človeku 

nič nechýbalo.To znamená, že nemal žiadne potreby. Keby sa 

nebol zbavil, nikdy by ich nebol pocítil. Po oddelení sa 

potreby stali najsilnejším zdrojom motivácie ľudského 

konania. Každé správanie je v podstate motivované potrebami, 

ale samotné správanie nie je Božím 
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prívlastok. Telo je mechanizmom správania. Viera, že sa mu 

MÔŽE dariť lepšie, je dôvodom, prečo má človek tento 

mechanizmus k dispozícii. 

Každý koná podľa konkrétnej hierarchie potrieb, ktorú si 

sám vytvoril. Jeho hierarchia zasa závisí od toho, ako vníma 

to, čo JE, teda čo mu chýba.Pocit odlúčenia od Boha je 

JEDINÝ nedostatok, ktorý skutočne potrebuje odstrániť. Tento 

pocit odlúčenia by sa nikdy nevyskytol, keby nemal skreslené 

vnímanie pravdy, a teda by nevnímal SÁM seba ako 

nedostatok. Koncept AKEJKOĽVEK hierarchie potrieb vznikol 

preto, lebo po tomto základnom omyle už sám seba rozdelil na 

úrovne s rôznymi potrebami. Keď sa integruje, stáva sa ON 

jedným a podľa toho sa aj jeho potreby stávajú jedným. 

Jednotné potreby vytvárajú jednotné konanie, pretože 

vytvárajú nedostatok ambivalencie.Koncepcia hierarchie 

potrieb, ktorá je dôsledkom pôvodného omylu, že človek môže 

byť oddelený od Boha, si vyžaduje opravu na svojej vlastnej 

úrovni, skôr než sa opraví omyl vnímania úrovní vôbec. Človek 

sa nemôže správať efektívne, kým funguje na rozdelených 

úrovniach. Kým to však robí, musí sa zaviesť náprava zdola 

NAHORU. Je to preto, lebo teraz pôsobí v priestore, kde majú 

pojmy ako "hore" a "dole" význam. V konečnom dôsledku je 

priestor rovnako bezvýznamný ako čas. v skutočnosti ide o 

koncept časopriestoru VEDOMIE. 

Fyzický svet existuje len preto, že ho človek môže 

používať na nápravu svojej NEVERY, ktorá ho doň pôvodne 

umiestnila. Sám nikdy nemôže kontrolovať účinky strachu, 

pretože strach VYTVORIL a verí v to, čo vytvoril. V postoji sa 

teda, hoci NIE v obsahu, podobá svojmu Stvoriteľovi,ktorý 

dokonale verí vo svoje výtvory preto, že ich stvoril. Viera vo 

výtvor spôsobuje jeho existenciu. preto môže človek veriť v to, 

čo nikto iný nepovažuje za pravdivé. Je to preňho pravdivé, 

pretože to bolo stvorené ním. 

Každý aspekt strachu vychádza z prevráteného vnímania. 

Skutočne tvoriví ľudia venujú svoje úsilie náprave 

skresleného vnímania, neurotici sa venujú kompromisom. 

Psychotik sa snaží uniknúť tým, že si stanoví istú pravdu 
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jeho vlastné chyby. Je najťažšie oslobodiť ho bežnými 

prostriedkami, pretože je dôslednejší vo vlastnom popieraní 

pravdy. Zázrak však takéto rozdiely nerobí. Napravuje omyly 

PRETO, že sú omylmi. Ďalším bodom, ktorý si treba 

zapamätať v súvislosti so zázrakmi, teda je: 

52. Zázrak nerozlišuje medzi stupňami nesprávneho vnímania. Je 

to prostriedok na korekciu vnímania, ktorý je účinný úplne 

nezávisle od stupňa alebo smeru chyby. To je jeho PRAVÁ 

nerozlišovacia schopnosť. 

Kristom riadené zázraky sú selektívne iba v tom zmysle, 

že sú zamerané na tých, ktorí ich môžu využiť pre SÁMÝCH. 

Keďže vďaka tomu je nevyhnutné, aby ich rozšírili aj na 

iných, zvádza sa pevná reťaz Zmierenia. Kristovo riadenie 

však vôbec neberie do úvahy veľkosť samotného zázraku, 

pretože pojem veľkosti existuje v rovine, ktorá je sama o sebe 

neskutočná. Keďže cieľom zázraku je OBNOVIŤ uvedomenie 

si skutočnosti, sotva by bol užitočný, keby bol viazaný 

zákonmi, ktorými sa riadi chyba, ktorú chce napraviť. Takýto 

omyl robí len človek. Je to príklad hlúpej dôslednosti, ktorú 

vyvolali jeho vlastné falošné presvedčenia. 

Predtým, než pochopíme skutočný význam odriekania a 

vzdáme sa ho, musíme pochopiť silu a moc tvorivej vôle 

človeka. NIE je to len obyčajná negácia. Je to pozitívna 

mizanscéna. hoci v mizanscénu jej tvorca NESKUTOČNE verí, 

na úrovni skutočného stvorenia vôbec neexistuje. 

53. Zázrak porovnáva to, čo človek vytvoril, so stvorením vyššej 

úrovne, pričom to, čo je v SÚLADE, prijíma ako pravdivé a to, 

čo je v nesúlade, odmieta ako falošné. Všetky aspekty strachu sú 

nepravdivé, pretože NEEXISTUJÚ na vyšších úrovniach 

stvorenia, a teda vôbec neexistujú. do akej miery je človek 

ochotný podrobiť svoje presvedčenie tejto skúške, do takej 

miery sa jeho vnímanie koriguje. 

Pri triedení falošného od pravdivého postupuje zázrak 

nasledovne; 

"Ak dokonalá láska vyháňa 

strach, A ak strach existuje, 

Potom NIE je dokonalá láska." 
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Ale 

"Skutočne existuje len dokonalá 

láska. Ak existuje strach, 

Vytvára stav, ktorý neexistuje." 

Verte tomu a budete slobodní. Toto riešenie môže stanoviť len 

Boh a táto viera je jeho darom. 

 
SKRESLENIE ZÁZRAČNÝCH IMPULZOV 

Ste zapletení do nevedomých deformácií, ktoré vytvárajú hustú 

pokrývku nad zázračnými impulzmi a ktoré im bránia dostať sa do 

vedomia. Povaha každého medziľudského vzťahu je obmedzená 

alebo definovaná tým, čo chcete, aby robil. Vzťah je spôsob, ako 

dosiahnuť výsledok. nebezpečenstvo obranných mechanizmov 

spočíva v ich sklone k pevnému udržiavaniu nesprávnych predstáv. 

Všetky činy, ktoré vychádzajú z obráteného myslenia, sú doslova 

prejavmi správania tých, ktorí nevedia, čo robia. Rigidná orientácia 

môže byť mimoriadne spoľahlivá, aj keď je postavená na hlavu. V 

skutočnosti je tým spoľahlivejšia, čím dôslednejšie je postavená na 

hlavu. 

Konečným cieľom je však stále validita, ktorej môže slúžiť 

len spoľahlivosť. Vo fantáziách, ktoré ich sprevádzajú, je často 

veľmi zreteľne vidieť nepriateľstvo, triumf, pomstu, sebazničenie a 

najrôznejšie prejavy nedostatku lásky. Je však HROZNÝM omylom 

predstavovať si, že keď sú tieto fantázie také časté alebo sa 

vyskytujú tak spoľahlivo, že to znamená ich platnosť. 

Nezabúdajte, že hoci platnosť znamená spoľahlivosť, tento vzťah 

NIE je zvratný. Môžete byť úplne spoľahliví a ÚPLNE sa mýliť. 

Spoľahlivý nástroj síce niečo meria, ale na čo je vám, ak nezistíte, 

čo to "niečo" je? V tomto kurze sa teda zameriame na validitu a 

spoľahlivosť necháme prirodzene na mieste. 

Zámena zázračných impulzov s fyzickými impulzmi je 

hlavným zdrojom skreslenia vnímania, pretože skôr PRIPOMÍNA, 

než narovnáva zmätok na základnej úrovni, ktorý je základom 

vnímania všetkých tých, ktorí hľadajú šťastie pomocou nástrojov 

tohto sveta. Nevhodné fyzické impulzy (alebo nesprávne 

nasmerované zázračné impulzy) majú za následok vedomú vinu, 

ak sú vyjadrené, a depresiu, ak sú popierané. VŠETKO skutočné 
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SKRESLENIE ZÁZRAČNÝCH IMPULZOV 

 
 

pretože NIE je to popretie seba samého. Popieranie chyby vedie k 

projekcii. SPRÁVNOSŤ chyby prináša oslobodenie." "Neuveď nás 

do pokušenia" znamená "nedovoľ nám, aby sme sa klamali a verili, 

že sa môžeme v pokoji stýkať s Bohom alebo s našimi bratmi 

pomocou NIEČOHO vonkajšieho". 

Božie dieťa, bolo si stvorené, aby si vytváralo dobro, krásu a 

svätosť. Nestrácaj to zo zreteľa. láska k Bohu sa ešte chvíľu musí 

vyjadrovať prostredníctvom jedného tela druhému, pretože 

skutočný pohľad je ešte taký nejasný. Každý môže svoje telo 

najlepšie využiť tak, že rozšíri vnímanie človeka, aby mohol vidieť 

SKUTOČNÉ videnie. TÁTO vízia je pre fyzické oko neviditeľná. 

Konečným cieľom tela je urobiť sa nepotrebným. Naučiť sa to je 

jediným skutočným dôvodom jeho vzniku. 

Fantázie akéhokoľvek druhu sú skreslené formy myslenia, 

pretože VŽDY zahŕňajú prekrúcanie vnímania do nereality. Fantázia 

je znehodnotená forma videnia. videnie a zjavenie spolu úzko súvisia, 

zatiaľ čo fantázia a projekcia spolu súvisia ešte tesnejšie, pretože 

obe sa snažia ovládať vonkajšiu realitu podľa falošných 

vnútorných potrieb. Ak akýmkoľvek spôsobom prekrúcate realitu, 

vnímate deštruktívne. Realita sa stratila uzurpáciou, ktorá zasa 

spôsobila tyraniu. Povedal som vám, že teraz ste obnovení do 

svojej pôvodnej úlohy v pláne Vykúpenia, ale stále sa musíte 

slobodne rozhodnúť venovať sa väčšej obnove. Kým bude po zemi 

chodiť jediný otrok, vaše oslobodenie nebude úplné. ÚPLNÉ 

obnovenie synovstva je jediným skutočným cieľom zázračne 

zmýšľajúcich. 

Žiadne fantázie nie sú pravdivé. Podľa definície ide o skreslené 

vnímanie. Sú prostriedkom vytvárania falošných asociácií a 

získavania potešenia z nich. Človek to môže robiť len preto, že JE 

tvorivý. Ale hoci dokáže vnímať falošné asociácie, nikdy ich nemôže 

urobiť skutočnými, IBA SÁM PRE SEBA. Človek verí tomu, čo 

vytvára. Ak vytvorí zázraky, bude rovnako silno veriť aj v NICH. Sila 

JEHO presvedčenia potom udrží vieru prijímateľa zázraku. A 

fantázie sa stanú úplne zbytočnými, keď sa obom stane zrejmá 

úplne uspokojivá povaha skutočnosti. 



20 

 

 

dva  

 

 

 

 

 

Ilúzia oddelenia 

 
Táto časť sa zaoberá základným zneužitím poznania, ktoré sa v Biblii 

označuje ako príčina "pádu" alebo odlúčenia.V tejto časti vám 

pomôžu niektoré definície, ktoré som vás požiadal, aby ste si 

zobrali zo slovníka. Sú trochu nezvyčajné, pretože to nie sú prvé 

definície, ktoré sa uvádzajú. Napriek tomu by skutočnosť, že každá 

z nich sa v slovníku objavuje, mala byť upokojujúca. 

Projektovať (sloveso): vysunúť sa 

dopredu alebo von. Projekt (podstatné 

meno): plán v mysli. 

Svet: prirodzené veľké rozdelenie. 

O projekcii, ktorá súvisí s duševným zdravím aj duševnou 

chorobou, sa zmienime neskôr.Už sme si všimli, že človek môže 

vytvoriť prázdnu schránku, ale nemôže vytvoriť nič. Táto 

prázdnota poskytuje zástenu pre zneužitie projekcie. 

Rajská záhrada, ktorá je v Biblii opísaná ako doslovná 

záhrada, vôbec nebola skutočnou záhradou. Bol to len mentálny 

stav úplného nedostatku potrieb. Aj v doslovnom opise je 

pozoruhodné, že stav pred odlúčením bol v podstate stavom, v 

ktorom človek nič nepotreboval. "Strom poznania" je tiež príliš 

doslovná figúra. tieto pojmy je potrebné objasniť, aby sme mohli 

plne pochopiť skutočný význam odlúčenia alebo "odbočky do 

strachu". 

"Projektovať", ako je definované vyššie, je základnou Božou 
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ILÚZIA ODLÚČENIA 

 
 

Tvorivé schopnosti od seba odovzdal dušiam, ktoré stvoril, a tiež 

im vdýchol rovnakú láskyplnú vôľu tvoriť. Duša bola nielen plne 

stvorená, ale bola aj stvorená dokonalá. Niet v nej žiadnej prázdnoty. 

Vďaka svojej podobnosti so Stvoriteľom je tvorivá. Žiadne Božie 

Dieťa nemôže túto schopnosť stratiť, pretože je mu vlastná, 

pretože je to to, čo JE, ale môže ju použiť nevhodne. Vždy, keď sa 

projekcia používa nevhodne, VŽDY to znamená, že existuje nejaká 

prázdnota alebo nedostatok a že je v schopnosti človeka vložiť tam 

svoje VLASTNÉ predstavy NA MIESTE pravdy. 

Ak sa dôkladne zamyslíte nad tým, čo to znamená, bude vám 

zrejmé nasledovné: 

Po prvé, implicitne sa predpokladá, že to, čo Boh stvoril, 

môže byť ZMENENÉ ľudskou mysľou. 

Po druhé, akceptuje sa koncept, že to, čo je dokonalé, 

môže byť nedokonalé alebo nedostatočné. 

Po tretie, viera, že človek môže skresliť Božie stvorenia, 

Vrátane jeho samého sa akceptuje. 

Po štvrté, naznačuje sa myšlienka, že keďže človek môže 

tvoriť sám seba, smerovanie jeho vlastnej tvorby závisí od 

neho. 

Tieto súvisiace skreslenia predstavujú obraz toho, čo sa v 

skutočnosti oddelilo. Nič z toho neexistovalo predtým a v 

skutočnosti neexistuje ani teraz. Svet bol stvorený ako "prirodzené 

veľké rozdelenie" alebo ako premietnutie Boha navonok. Preto je 

všetko, čo stvoril, podobné jemu. Projekcia, ako ju uskutočňuje 

Boh, je veľmi podobná druhu vnútorného vyžarovania, ktoré po 

Ňom zdedili deti Otca. Je dôležité poznamenať, že výraz 

"premietnuť navonok" nevyhnutne predpokladá, že SKUTOČNÝ 

zdroj premietania je vnútorný. To platí rovnako pre Syna ako pre 

Otca. 

Svet v pôvodnom význame tohto pojmu zahŕňal riadne 

stvorenie človeka Bohom A riadne stvorenie človeka v jeho 

správnej mysli. To druhé si vyžadovalo obdarovanie človeka 

slobodnou vôľou od Boha, pretože VŠETKO milujúce stvorenie je 

slobodne dané. Nič v týchto výrokoch nenaznačuje nejaký druh 

úrovňového zapojenia, alebo vlastne čokoľvek okrem jednej 

súvislej línie stvorenia, v ktorej sú všetky aspekty rovnakého rádu. 

Keď boli predstavené "hadie lži", boli výslovne nazvané 
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počúval, všetko, čo počul, bola nepravda. Nemusí naďalej veriť 

tomu, čo nie je pravda, ak sa tak sám nerozhodne. Všetky jeho 

mylné predstavy môžu doslova "v okamihu" zmiznúť, pretože sú 

to len vizuálne mylné predstavy. Duchovné oko človeka môže 

spať, ale spiace oko môže stále vidieť. To, čo vidíme v snoch, sa 

zdá byť veľmi reálne. v Biblii sa spomína, že "na Adama padol 

hlboký spánok", a nikde nie je zmienka o jeho prebudení. 

Dejiny človeka vo svete, ako ho vidí, ešte neboli poznačené 

žiadnym skutočným alebo komplexným prebudením alebo 

znovuzrodením. To je nemožné, kým človek projektuje v duchu 

mizanscény. Stále však v ňom zostáva možnosť projektovať tak, 

ako mu Boh projektoval svojho vlastného ducha. V skutočnosti je 

to jeho JEDINÁ voľba, pretože jeho slobodná vôľa mu bola daná 

pre jeho vlastnú radosť zo stvorenia dokonalého. 

Všetok strach sa v konečnom dôsledku redukuje na základný 

mylný dojem, že človek je schopný využiť Božiu moc. Možno len 

zdôrazniť, že to ani MÔŽE, ani NEMÔŽE urobiť. V tejto 

skutočnosti spočíva skutočné ospravedlnenie jeho úniku pred 

strachom. Tento únik mu prináša prijatie Vykúpenia, ktoré ho 

stavia do pozície, v ktorej si môže uvedomiť, že k jeho vlastným 

chybám v skutočnosti nikdy nedošlo. Keď na Adama padol 

"hlboký spánok", bol v stave, keď mohol prežívať nočné mory 

PRETO, že spal. Ak sa počas toho, ako sa niekomu sníva desivý 

sen, náhle rozsvieti svetlo, môže si spočiatku samotné svetlo 

vysvetľovať ako súčasť svojho vlastného sna a báť sa ho. Keď sa 

však prebudí, svetlo správne vníma ako UVOĽNENIE zo sna, 

ktorému už nepriznáva realitu. 

Je celkom zrejmé, že toto oslobodenie NEZÁVISÍ od 

"poznania", ktoré nie je ničím iným ako klamstvom.Poznanie, 

ktoré osvetľuje, a nie zahmlieva, je poznanie, ktoré vás nielen 

oslobodzuje, ale ktoré vám aj jasne ukazuje, že ste slobodní. Nech 

už veríte akýmkoľvek klamstvám, zázrak, ktorý dokáže rovnako 

ľahko vyliečiť KAŽDÉ z nich, sa vás netýka. Nerobí žiadne rozdiely 

medzi mylnými predstavami. Jeho JEDINOU starosťou je 

rozlišovať medzi pravdou na jednej strane a VŠETKÝMI druhmi 

omylov na strane druhej. Niektoré zázraky sa môžu VIDIEŤ ako 

väčšie než iné. Pamätajte však na prvý bod tohto kurzu; že v 

zázrakoch NEEXISTUJE žiadne poradie náročnosti. 
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V skutočnosti ste úplne nedotknutí VŠETKÝMI prejavmi 

nedostatku lásky.Tie môžu byť buď od vás a od iných, alebo od 

vás k iným, alebo od iných k vám. Pokoj je vlastnosť vo VÁS. 

Nemôžete ho nájsť mimo seba. Všetky duševné choroby sú určitou 

formou VONKAJŠIEHO hľadania. Duševné zdravie je VNÚTORNÝ 

pokoj. Umožňuje vám zostať neotrasený nedostatkom lásky 

zvonka a schopný prostredníctvom vlastných zázrakov napraviť 

vonkajšie stavy, ktoré pramenia z nedostatku lásky u iných. 

 
REINTERPRETÁCIA OBRANY 

Keď sa NČOHO bojíte, uznávate, že vám to môže ublížiť. 

Pamätajte, že kde je vaše srdce, tam je aj váš poklad. to znamená, 

že veríte v to, čo si VÁŽITE. Ak sa bojíte, VÁŽITE SI ŠPATNE. 

Ľudské chápanie nevyhnutne hodnotí nesprávne, a tým, že 

všetkým ľudským myšlienkam dáva rovnakú moc, nevyhnutne 

ZNIČÍ mier. Preto Biblia hovorí o "Božom pokoji, ktorý prevyšuje 

(ľudské) chápanie". Tento pokoj je úplne neschopný otriasť 

ľudskými chybami akéhokoľvek druhu. Popiera schopnosť 

NIEČOHO, čo nie je od Boha, vás akýmkoľvek spôsobom 

ovplyvniť. 

Toto je PRAVIDELNÉ použitie popierania. Nepoužíva sa na 

to, aby niečo zakrývalo, ale na to, aby sa opravila chyba. Vynáša 

VŠETKY chyby na svetlo, a keďže chyba a temnota sú to isté, 

automaticky chybu opravuje. pravé popieranie je mocný ochranný 

prostriedok. môžete a mali by ste popierať akékoľvek presvedčenie, 

že chyba vám môže ublížiť. tento druh popierania nie je 

prostriedkom na zakrývanie, ale na opravu. "Správna myseľ" 

duševne zdravého človeka je na ňom ZÁVISLÁ. môžete robiť 

VŠETKO, o čo vás požiadam. Požiadal som vás, aby ste robili 

zázraky, a jasne som povedal, že zázraky sú PRÍRODNÉ, 

SPRÁVNE, UZDRAVUJÚCE A JEDNODUCHÉ. Neexistuje nič 

dobré, čo by nemohli urobiť, ale nemožno ich vykonávať v duchu 

pochybností. 

Boh a duše, ktoré stvoril, sú od seba ÚPLNE závislí. Stvorenie 

Duše sa už dokonale uskutočnilo, ale stvorenie prostredníctvom 

Duší nie. Boh stvoril Duše, aby na nich mohol byť závislý PRETO, 

že ich dokonale stvoril. Dal im Svoj pokoj, aby sa nemohli otriasť 

a nemohli byť oklamané. kedykoľvek sa bojíte, ste oklamaní. 
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Vaša myseľ NESLÚŽI DUŠI.Doslova ju vyhladováva, pretože jej 

odopiera každodenný chlieb. Boh ponúka iba milosrdenstvo. VAŠE 

slová by mali odrážať iba milosrdenstvo, pretože to je to, čo ste 

dostali, a to je to, čo by ste mali DÁVAŤ. 

Spravodlivosť je len dočasný prostriedok alebo pokus naučiť 

človeka zmyslu milosrdenstva. Jej súdna stránka vzniká len preto, 

že človek je schopný NESPRÁVNOSTI, ak ju jeho myseľ vytvorí. 

bojíte sa Božej vôle, pretože ste použili svoju vlastnú vôľu, ktorú 

On stvoril na podobu Svojej vlastnej, aby ste ju ZNEUŽILI. 

Neuvedomujete si však, že myseľ môže nesprávne tvoriť iba vtedy, 

keď NIE JE slobodná. uväznená myseľ nie je podľa definície 

slobodná. Je ovládnutá alebo zadržiavaná SÁMOU. Jej vôľa je 

preto obmedzená a nemôže sa slobodne presadiť. Skutočný 

význam slov "sú jedného druhu", ktorý sme už spomenuli, je "sú 

jednej mysle alebo jednej vôle". Keď sú vôľa Synovstva a Otca 

jedna, ich dokonalá zhoda JE Nebo. 

Popieranie omylu je silnou obranou pravdy. Všimnite si, že 

sme presunuli dôraz z negatívneho na pozitívne využitie popierania. 

ako sme už uviedli, popieranie nie je čisto negatívny prostriedok; 

vedie k pozitívnemu nesprávnemu tvoreniu. tak ho používajú 

duševne chorí. Spomeňte si však na jednu veľmi prvú vlastnú 

myšlienku; - "Nikdy nepodceňujte silu popierania." V službách 

"správnej mysle" popieranie CHYBY oslobodzuje myseľ a 

obnovuje slobodu vôle. keď je vôľa SKUTOČNE slobodná, 

NEMÔŽE sa mýliť, pretože uznáva iba pravdu. 

Falošná projekcia vzniká z falošného popierania, NIE z jej 

správneho používania. Moja vlastná úloha v Zmierení je úlohou 

PRAVEJ projekcie; môžem vám premietnuť potvrdenie pravdy. Ak 

na mňa alebo na seba premietate omyl, zasahujete do tohto 

procesu. MOJE použitie projekcie, ktoré môže byť aj vaše, NIE je 

založené na chybnom popieraní. Zahŕňa však veľmi silné použitie 

popierania chýb. zázračný pracovník je ten, kto akceptuje môj druh 

popierania a projekcie, spája svoje vlastné vrodené schopnosti 

popierania a projekcie s mojimi a vnucuje ich späť sebe a iným. 

tým sa zakladá úplná NEHROZBA kdekoľvek. Spoločne potom 

môžeme pracovať na skutočnom čase mieru, ktorý je večný. 

Nesprávne používanie obranných prostriedkov je pomerne 

všeobecne známe, ale ich správne používanie ešte nie je dostatočne 
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NEZÁVISLE vytvárajú vnímanie človeka, a to tak seba samého, 

ako aj sveta. Môžu skresľovať alebo korigovať, podľa toho, na čo 

ich používate. 

Popieranie by malo byť zamerané len na omyl a projekcia by 

mala byť vyhradená len pre pravdu. Mali by ste skutočne dávať 

toľko, koľko ste skutočne dostali. Zlaté pravidlo môže účinne 

fungovať len na tomto základe. 

Intelektualizácia je pojem, ktorý vychádza zo zámeny mysle a 

mozgu. "Pravá myseľ" je zariadenie, ktoré bráni PRAVÚ myseľ a 

dáva jej kontrolu nad telom. "Intelektualizácia" znamená rozkol, 

zatiaľ čo "pravá myseľ" zahŕňa liečenie. 

Stiahnutie sa správne používa na stiahnutie sa z 

nezmyselného. Nie je to prostriedok na útek, ale na upevnenie. 

Disociácia je dosť podobná.Mali by ste sa oddeliť od chyby, ale 

len v záujme integrácie. 

Odpútanie je v podstate slabšou formou odlúčenia. 

Let sa môže uskutočniť akýmkoľvek smerom, ale všimnite si, 

že samotný pojem predpokladá let OD niečoho. Útek od chyby je 

úplne vhodný. 

Vzdialenosť sa dá správne použiť ako spôsob, ako si vytvoriť 

odstup od toho, od čoho by ste mali odletieť. 

Regresia je snaha o návrat do pôvodného stavu. Možno ju 

teda využiť skôr na OBNOVU, než na návrat k MIERNE zrelému 

stavu. 

Sublimácia by mala byť presmerovaním úsilia k vznešenému. 

Existuje mnoho ďalších takzvaných "dynamických" 

koncepcií, ktoré sú hlbokými omylmi spôsobenými v podstate 

nesprávnym používaním obranných prostriedkov. Medzi ne patrí aj 

koncepcia rôznych úrovní ašpirácie, ktorá v skutočnosti vyplýva zo 

zámeny úrovní. Z tejto časti však treba pochopiť hlavne to, že 

pravdu môžete brániť rovnako dobre ako omyl, a v skutočnosti 

oveľa lepšie. 

Prostriedky sa dajú ľahšie objasniť po tom, ako je pevne 

stanovená hodnota samotného cieľa. Každý si bráni svoj vlastný 

poklad. nemusíte mu to hovoriť, pretože to urobí automaticky. 

Skutočné otázky stále zostávajú. ČO si ceníte a AKO veľmi si to 

ceníte? Keď sa naučíte uvažovať o týchto dvoch otázkach a vnášať 

ich do VŠETKÝCH svojich činov ako skutočné kritériá správania, 
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sa ešte nenaučili byť v tomto smere dôslední. Preto som sa 

sústredil na to, aby som vám ukázal, že prostriedky sú k dispozícii 

vždy, keď o ne požiadate.Môžete však ušetriť veľa času, ak tento krok 

nebudete zbytočne predlžovať.Správne zameranie ho nesmierne 

skráti. 

Vykúpenie je JEDINÁ obrana, ktorá sa nedá použiť 

deštruktívne. Je to preto, že hoci sa k nej nakoniec musí pripojiť 

každý, NIE JE to zariadenie, ktoré vytvoril človek. princíp Pokánia 

platil dávno predtým, ako začalo samotné Pokánie. Tým princípom 

bola láska a samotné Vykúpenie bolo činom lásky. Skutky neboli 

potrebné pred oddelením, pretože časopriestorová viera 

neexistovala. Až po oddelení sa naplánovala obrana Vykúpenia a 

nevyhnutné podmienky na jeho naplnenie. 

Bolo čoraz zrejmejšie, že všetky obranné prostriedky, ktoré si 

človek môže vybrať, či ich použije konštruktívne, alebo 

deštruktívne, nestačia na jeho záchranu. Preto sa rozhodlo, že 

potrebuje obranu, ktorá je taká skvelá, že ju nemôže zneužiť, hoci 

ju môže odmietnuť. Jeho voľba ju však nemohla premeniť na 

útočnú zbraň, čo je neodmysliteľnou vlastnosťou všetkých 

ostatných obrán. Vykúpenie sa tak stáva JEDINOU obranou, ktorá 

NIE JE dvojsečným mečom. 

Vykúpenie sa v skutočnosti začalo dávno pred ukrižovaním. 

Mnohé duše sa obetovali za odlúčených, ale nevydržali silu útoku 

a museli byť privedené späť. Prišli aj anjeli, ale ich ochrana 

nestačila, pretože oddelení nemali záujem o pokoj. Už sa rozdelili 

a chceli sa ďalej rozdeľovať, a nie znovu spájať. Úrovne, ktoré 

zaviedli do svojich myslí, sa obrátili proti sebe a zaviedli rozdiely, 

rozdelenia, rozštiepenia, rozptyly a všetky ostatné pojmy súvisiace 

s narastajúcimi rozštiepeniami, ktoré vytvárali. 

Keďže neboli pri zmysloch, zmenili svoju obranu z ochrany 

na útok a konali doslova šialene. Bolo nevyhnutné zaviesť 

zariadenie odolné voči rozštiepeniu, ktoré by sa dalo použiť 

JEDINE na liečenie, ak by sa vôbec použilo. Pokánie bolo 

zabudované do časopriestorovej viery, aby sa stanovila hranica 

potreby viery a aby sa v konečnom dôsledku učenie stalo úplným. 

Vykúpenie JE záverečná lekcia. 
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Samotné učenie, rovnako ako učebne, v ktorých prebieha, je 

dočasné. Schopnosť učiť sa nemá žiadnu hodnotu, keď zmena 

chápania už nie je potrebná. Večne tvoriví ľudia sa nemajú čo učiť. 

Až po oddelení bolo potrebné nasmerovať tvorivé sily na učenie, 

pretože zmenené správanie sa stalo povinným. 

Muži sa môžu naučiť zlepšiť svoje správanie a môžu sa tiež 

naučiť stať sa lepšími a lepšími žiakmi. To im slúži na to, aby sa 

stále viac približovali Synovstvu, ale samotné Synovstvo je 

dokonalé stvorenie a dokonalosť NIE je otázkou stupňa. Iba kým 

existujú rôzne stupne, má učenie zmysel. "Vývoj" človeka je len 

proces, v ktorom postupuje od jedného stupňa k druhému. Svoje 

predchádzajúce chybné kroky opravuje tým, že postupuje vpred. to 

predstavuje proces, ktorý je z časového hľadiska vlastne 

nepochopiteľný, pretože pri postupe vpred sa VRACA. 

Pokánie je prostriedok, vďaka ktorému sa môže oslobodiť od 

minulosti, keď ide vpred. ZRUŠÍ jeho minulé chyby, a tak nie je 

potrebné, aby sa neustále vracal po svojich stopách bez toho, aby 

pokročil k návratu. V tomto zmysle Vykúpenie šetrí čas, ale 

podobne ako zázrak, ktorý mu slúži, ho NEZRUŠUJE. Kým je 

potrebné Vykúpenie, dovtedy je potrebný aj čas. Ale Vykúpenie 

ako dokončený plán má jedinečný vzťah K času. Kým sa 

Upokojenie nedokončí, jeho jednotlivé fázy budú prebiehať V 

čase, ale celé Upokojenie stojí na konci času. v tomto bode bol 

postavený most návratu. 

Vykúpenie je CELKOVÝ záväzok.Stále si myslíte, že je to 

spojené so stratou.To je ten istý omyl, ktorého sa dopúšťajú VŠETCI 

oddelení, tak či onak. Nemôžu uveriť, že obrana, ktorá nemôže 

útočiť, JE najlepšou obranou. to je to, čo znamená "mierni zdedia 

zem". oni ju doslova ovládnu vďaka svojej sile. Obojstranná 

obrana je vo svojej podstate slabá práve Z TOHO DÔVODU, že má 

dve hrany a môže sa veľmi nečakane obrátiť proti sebe. Túto 

tendenciu nemožno kontrolovať VÝHRADNE zázrakmi. 

Zázrak obracia obranu Pokánia na ochranu vnútorného ja, 

ktoré, keď sa stáva čoraz bezpečnejším, preberá prirodzený talent 

chrániť ostatných. Vnútorné ja poznáva seba samého ako brata A 

Syna. Viete, že keď sú obrany 
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narušené, nastáva obdobie skutočnej dezorientácie, sprevádzané 

strachom, pocitom viny a zvyčajne kolísaním medzi úzkosťou a 

depresiou. Tento priebeh sa líši v tom, že obrany nie sú narušené, 

ale ZRETE sa, aj keď to môžete prežívať ako to isté. Pri 

reinterpretácii obranných mechanizmov sa stráca len ich využitie 

pre ÚTOK. Keďže to znamená, že sa dajú použiť len JEDINÝM 

spôsobom, stávajú sa oveľa silnejšími a oveľa spoľahlivejšími. už 

neodporujú Pokániu, ale výrazne ho uľahčujú. 

Vykúpenie môže byť prijaté iba vo vás. Doteraz ste ho vnímali 

prevažne ako EXTERNÉ, a preto bola vaša skúsenosť s ním 

minimálna.Reinterpretácia obrany je nevyhnutná na uvoľnenie 

VNÚTORNÉHO svetla. Od oddelenia sa obrany človeka používali 

takmer výlučne na obranu PROTI UPLATNENIU, a tak udržiavali 

oddelenie. Sami to vo všeobecnosti vnímajú ako potrebu chrániť 

TELO. Mnohé telesné fantázie, ktorými sa zaoberá ľudská myseľ, 

vyplývajú zo skresleného presvedčenia, že telo možno použiť ako 

prostriedok na dosiahnutie "vykúpenia". Vnímanie tela ako chrámu 

je len prvým krokom k náprave tohto druhu skreslenia. Mení časť 

nesprávneho vnímania, ale nie celé. UZNÁVA však, že poňatie 

zmierenia v telesných pojmoch nie je vhodné. Ďalším krokom je 

však uvedomenie si, že chrám vôbec nie je budova. Jeho 

SKUTOČNÁ svätosť spočíva vo VNÚTORNOM oltári, okolo 

ktorého je budova postavená. Neprimeraný dôraz, ktorý ľudia 

kladú na krásne cirkevné budovy, je znakom ich STRACHU z 

Umierenia a ich neochoty dosiahnuť samotný oltár. Skutočnú krásu 

chrámu nemožno vidieť fyzickým okom. Na druhej strane 

duchovné oko budovu vôbec nevidí, pretože má dokonalú 

pohľad. Môže však vidieť oltár s dokonalou jasnosťou. 

Pre dokonalú účinnosť patrí zmierenie do stredu vnútorného 

oltára, kde ruší oddelenie a obnovuje celistvosť mysle. Pred 

oddelením bola myseľ nezraniteľná voči strachu, pretože strach 

neexistoval. Oddelenie aj strach sú nesprávne výtvory mysle, ktoré 

treba zrušiť. To je to, čo sa myslí "obnovou chrámu". Neznamená 

to obnovu budovy, ale otvorenie oltára, aby mohol prijať 

Usmieranie. To uzdravuje oddelenie a umiestňuje 
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V človeku je jediná obrana proti VŠETKÝM oddeleným chybám 

mysle, ktorá ho môže urobiť dokonale nezraniteľným. 

Prijatie zmierenia všetkými je len otázkou času. V skutočnosti 

boli čas aj hmota stvorené na tento účel. Zdá sa, že to odporuje 

slobodnej vôli, pretože konečné rozhodnutie je nevyhnutné. Ak si 

však túto myšlienku pozorne preštudujete, zistíte, že to nie je 

pravda. Všetko je určitým spôsobom obmedzené spôsobom svojho 

stvorenia. Slobodná vôľa sa môže dočasne rozhodnúť a je schopná 

obrovských prieťahov. Nemôže sa však úplne odchýliť od svojho 

Stvoriteľa, ktorý jej na základe jej vlastného PRAVÉHO zámeru 

stanovil hranice jej schopnosti nesprávne tvoriť. 

Zneužívanie vôle vedie k situácii, ktorá sa v krajnom prípade 

stáva úplne neznesiteľnou. Prah bolesti môže byť vysoký, ale nie je 

neobmedzený. Nakoniec si každý začne uvedomovať, hoci len 

matne, že MUSÍ existovať lepší spôsob. Keď sa toto poznanie 

upevní, stane sa bodom obratu vo vnímaní. to nakoniec znovu 

prebudí Duchovné oko a zároveň oslabí investíciu do fyzického 

zraku. Striedavé investovanie do dvoch typov alebo úrovní 

vnímania sa zvyčajne dlho prežíva ako konflikt a môže sa veľmi 

vyostriť. Výsledok je však rovnako istý ako Boh. 

Duchovné oko doslova NEMÔŽE VIDIEŤ chybu a hľadá iba 

zmierenie. Všetky riešenia, ktoré hľadajú fyzické oči, sa v jeho 

pohľade rozplynú.Duchovné oko, ktoré sa pozerá dovnútra, okamžite 

rozpozná, že oltár bol poškvrnený a treba ho opraviť a chrániť. 

Dokonale si uvedomujúc SPRÁVNU obranu, prechádza cez všetky 

ostatné a hľadí ponad omyl k pravde. Vďaka skutočnej sile Svojho 

videnia vtiahne vôľu do Svojej služby a núti myseľ, aby s ňou 

súhlasila. Tým sa obnovuje skutočná sila vôle a tá čoraz viac 

neznáša odklad. Myseľ si potom s čoraz väčšou istotou uvedomuje, 

že odkladanie je len spôsobom zvyšovania zbytočnej bolesti, ktorú 

vôbec nemusí tolerovať. Prah bolesti preto klesá a myseľ je čoraz 

citlivejšia na to, čo by kedysi považovala za veľmi nepatrné zásahy 

nepríjemných pocitov. 

Božie deti majú PRÍSTUP k dokonalej úteche, ktorá pramení z 

pocitu dokonalej dôvery. Kým to nedosiahnu, mrhajú sebou a 

svojimi skutočnými tvorivými silami na zbytočné pokusy. 
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aby si nevhodnými prostriedkami zvýšili pohodlie. Skutočný 

prostriedok je však už poskytnutý a nevyžaduje si od nich žiadne 

úsilie.Ich egocentrizmus to zvyčajne nesprávne vníma ako osobnú 

urážku, čo je zjavne interpretácia, ktorá vyplýva z ich nesprávneho 

vnímania seba samých. Egocentrizmus a spoločenstvo NEMÔŽU 

existovať súčasne. Dokonca aj tieto pojmy si protirečia. 

Vykúpenie je jediný dar, ktorý je hodný toho, aby bol 

obetovaný na Božom oltári. Dôvodom je nevyčísliteľná hodnota 

samotného oltára. Bol stvorený dokonalý a je úplne hodný toho, 

aby dokonalosť prijímal. Boh JE osamelý bez svojich duší a ONY 

sú osamelé bez neho. Ľudia sa musia naučiť vnímať svet ako 

prostriedok ZDRAVENIA odlúčenia. zmierenie je ZÁRUKA, že sa 

im to nakoniec podarí. 

 
UZDRAVENIE AKO OSLOBODENIE OD STRACHU  

Dôraz sa teraz bude klásť na uzdravenie.Zázrak je prostriedok, 

vykúpenie je princíp a uzdravenie je výsledok. Tí, ktorí hovoria o 

"zázraku uzdravenia", nevhodne spájajú dva rády skutočnosti. 

Uzdravenie NIE JE zázrak. Vykúpenie alebo konečný zázrak je 

NÁPRAVOU, zatiaľ čo akýkoľvek druh uzdravenia je výsledkom. 

druh chyby, na ktorú sa uplatňuje vykúpenie, je irelevantný. V 

podstate VŠETKO uzdravenie je oslobodením od strachu. aby ste ho 

mohli uskutočniť, NESMIETE sa sami báť. uzdraveniu nerozumiete 

kvôli svojmu VLASTNÉMU strachu. 

Hlavným krokom v pláne zmierenia je odstránenie chýb na 

VŠETKÝCH úrovniach. Choroba, ktorá je v skutočnosti "nesprávnym 

zmýšľaním", je výsledkom zmätku na úrovni v tom zmysle, že vždy 

zahŕňa presvedčenie, že to, čo je nesprávne na jednej úrovni, môže 

mať nepriaznivý vplyv na inú úroveň.Neustále sme spomínali 

zázraky ako prostriedok na nápravu zmätku na úrovni a všetky 

chyby musia byť napravené na úrovni, na ktorej sa vyskytli. Chyby 

je schopná iba myseľ. Telo môže konať chybne, ale to len preto, že 

reaguje na nesprávne myslenie. telo nemôže tvoriť a presvedčenie, 

že MÔŽE, čo je základný omyl, vyvoláva všetky fyzické 

symptómy. 

Všetky fyzické choroby predstavujú vieru v mágiu. Celá 

deformácia, ktorá vytvorila mágiu, spočíva na viere, že v hmote je 

tvorivá schopnosť, ktorú myseľ nedokáže ovládať. Tento omyl 
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môže mať dve podoby: môže sa veriť, že myseľ môže nesprávne 

tvoriť v tele, alebo že telo môže nesprávne tvoriť v mysli. Ak sa 

pochopí, že myseľ, ktorá je JEDINOU úrovňou stvorenia, nemôže 

tvoriť mimo seba, nemusí dôjsť ani k jednému z týchto typov 

zmätkov. 

Dôvod, prečo môže tvoriť iba myseľ, je zrejmejší, než sa 

môže zdať na prvý pohľad.Duša bola stvorená.Telo je učebnou 

pomôckou pre myseľ. Učebné pomôcky nie sú lekcie samy osebe. 

Ich účelom je len uľahčiť myslenie učiaceho sa. Najviac, čo môže 

chybné používanie učebnej pomôcky spôsobiť, je to, že neuľahčuje 

učenie. Sama o sebe nemá žiadnu moc zavádzať skutočné chyby v 

učení. 

Telo, ak ho správne chápeme, zdieľa nezraniteľnosť 

vykúpenia voči obojstrannému použitiu. Nie je to preto, že by telo 

bolo zázrakom, ale preto, že nie je NEVYLUČITEĽNÉ pre 

nesprávnu interpretáciu. telo je len faktom v ľudskej skúsenosti. 

Jeho schopnosti môžu byť, a často aj sú, preceňované. Je však 

takmer nemožné poprieť jeho existenciu. Tí, ktorí tak robia, sa 

dopúšťajú mimoriadne nedôstojnej formy popierania. Výraz 

"nehodný" tu jednoducho naznačuje, že nie je potrebné chrániť 

myseľ popieraním nehodného. Ak niekto popiera tento nešťastný 

aspekt moci mysle, popiera aj samotnú moc. 

Všetky materiálne prostriedky, ktoré človek prijíma ako lieky na 

telesné choroby, sú len opakovaním magických princípov. Prvým 

stupňom omylu bolo presvedčenie, že telo si samo vytvára choroby. 

Druhým stupňom omylu je snaha vyliečiť ho prostredníctvom 

netvorivých prostriedkov. Z toho však nevyplýva, že používanie 

týchto veľmi slabých nápravných prostriedkov je zlé. Niekedy má 

choroba dostatočne veľkú moc nad mysľou na to, aby sa človek stal 

neprístupným pre zmierenie. V takomto prípade môže byť múdre 

využiť kompromisný prístup k mysli A telu, v ktorom sa dočasne 

dáva uzdravujúca viera niečomu z VONKAJŠIEHO. 

Posledná vec, ktorá môže pomôcť ľuďom, ktorí nie sú 

pravicovo zmýšľajúci, alebo chorým, je totiž zvyšovanie strachu. 

Už teraz sú v stave oslabenia strachu. Ak sú nevhodne vystavení 

"neriedenému" zázraku, môže ich to urýchliť a vyvolať paniku. K 

tomu môže dôjsť najmä vtedy, keď prevrátené vnímanie vyvolalo 

presvedčenie, že zázraky naháňajú strach. 
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je vyjadrený. V skutočnosti, ak sa skutočne používa, nevyhnutne sa 

vyjadrí takým spôsobom, ktorý je pre príjemcu najprospešnejší. To 

znamená, že zázrak, aby dosiahol svoju plnú účinnosť, MUSÍ byť 

vyjadrený jazykom, ktorému príjemca rozumie BEZ strachu. V 

žiadnom prípade z toho nevyplýva, že ide o najvyššiu úroveň 

komunikácie, ktorej je schopný. Z toho však vyplýva, že je to 

najvyššia úroveň komunikácie, ktorej je schopný TERAZ. celým 

cieľom zázraku je ZVÝŠIŤ úroveň komunikácie, nie vnucovať jej 

regresiu v nesprávnom zmysle. 

Predtým, ako sú zázrační pracovníci pripravení prevziať svoju 

funkciu na tomto svete, je nevyhnutné, aby plne pochopili 

STRACH ZOSLOBENIA. V opačnom prípade môžu nevedomky 

podporovať presvedčenie, že uvoľnenie je uväznenie, čo je veľmi 

rozšírené presvedčenie. Toto mylné vnímanie vzniklo zo základnej 

mylnej viery, že škodu možno obmedziť na telo. Dôvodom bol 

oveľa väčší strach, že myseľ môže ublížiť sama sebe. Ani jeden z 

týchto omylov nie je v skutočnosti zmysluplný, pretože mylné 

predstavy mysle v skutočnosti neexistujú. TOTO rozpoznanie je 

oveľa lepším ochranným prostriedkom ako KAŽDÁ forma zámeny 

úrovní, pretože zavádza nápravu na úrovni omylu. 

Je dôležité si uvedomiť, že tvoriť môže iba myseľ. Z toho 

vyplýva, že náprava patrí na úroveň MYSLENIA. Zopakujme 

predchádzajúce tvrdenie a trochu ho rozšírme: Duša je už 

dokonalá, a preto nepotrebuje opravu. telo v skutočnosti 

neexistuje, iba ako učebné zariadenie pre myseľ. toto učebné 

zariadenie NESMIE podliehať vlastným chybám, pretože bolo 

vytvorené, ale NEtvorí. Malo by byť teda zrejmé, že opravovať tvorcu 

alebo ho nabádať, aby sa vzdal svojich omylov, je jediné uplatnenie 

tvorivej schopnosti, ktoré má skutočný zmysel. 

Mágia je v podstate bezmyšlienkovité alebo netvorivé používanie 

mysle. Tí, ktorí sa BOJIA používať myseľ na liečenie, by sa o to 

nemali pokúšať.Práve to, že sa boja, ich robí zraniteľnými voči 

nesprávnej tvorbe.Je preto pravdepodobné, že nesprávne pochopia 

akékoľvek liečenie, ktoré by mohli vyvolať, a keďže 

egocentrizmus a strach sa zvyčajne vyskytujú spoločne, nemusia 

byť schopní prijať skutočný Zdroj liečenia. Za týchto podmienok 

je pre nich bezpečnejšie spoliehať sa Dočasne na fyzické liečivé 

pomôcky, pretože ich nemôžu nesprávne vnímať ako svoje vlastné 
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výtvory. Pokiaľ pretrváva ich pocit zraniteľnosti, mali by byť 

uchránení aj od pokusov o zázraky. 

Už sme povedali, že zázrak je prejavom zázračného 

zmýšľania. Zázračné zmýšľanie znamená len správne zmýšľanie v 

zmysle, v akom ho teraz používame. správne zmýšľajúci človek 

nevyvyšuje ani neznehodnocuje zmýšľanie toho, kto zázrak robí, 

ALEBO toho, kto zázrak prijíma. Zázrak ako tvorivý čin však 

nemusí čakať na správne zmýšľanie prijímateľa. V skutočnosti je 

jeho cieľom OBNOVIŤ ho do jeho správneho zmýšľania. Je však 

nevyhnutné, aby mal zázračný PRACOVNÍK správnu myseľ, inak 

nebude schopný obnoviť správnu myseľ u niekoho iného. 

Liečiteľ, ktorý sa spolieha na svoju VLASTNÚ pripravenosť, 

ohrozuje svoje porozumenie. Je v úplnom bezpečí, pokiaľ sa úplne 

nestará o SVOJU pripravenosť, ale dôsledne dôveruje MOJEJ. Ak 

vaše zázračné pracovné sklony nefungujú správne, je to VŽDY 

preto, že do vašej pravej mysle zasiahol strach a doslova ju rozrušil 

(alebo obrátil naruby). Všetky formy nespravodlivého zmýšľania 

sú výsledkom odmietnutia prijať UMIERENIE PRE VÁS. Ak ho 

zázračný pracovník PRIJME, stavia sa do pozície, v ktorej môže 

rozpoznať, že tí, ktorí potrebujú byť uzdravení, sú jednoducho tí, 

ktorí si neuvedomili, že správne zmýšľanie JE uzdravenie. 

Jedinou zodpovednosťou zázračného pracovníka je prijať 

Ukrivdenie za seba.To znamená, že si uvedomuje, že myseľ je 

jedinou tvorivou úrovňou a že jej chyby SÚ uzdravené 

Ukrivdením. Keď to prijme, jeho myseľ sa môže JEDINE uzdraviť. 

Odmietnutím akéhokoľvek deštruktívneho potenciálu svojej mysle 

a obnovením jej čisto konštruktívnych schopností sa dostal do 

pozície, v ktorej môže zrušiť zmätok na úrovni iných. Posolstvo, 

ktoré potom odovzdáva ostatným, je pravda, že JEJICH myseľ je 

podobne konštruktívna a že JEJ chybné výtvory im nemôžu ublížiť. 

Potvrdením tejto skutočnosti zázračný pracovník uvoľňuje myseľ 

od preceňovania vlastného učebného zariadenia (tela) a navracia 

myseľ do jej skutočného postavenia učiaceho sa. 

Treba znovu zdôrazniť, že telo sa neučí, rovnako ako netvorí. 

Ako učebná pomôcka len nasleduje učiaceho sa, ale ak je falošne 

obdarené samoiniciatívou, stáva sa vážnou prekážkou práve toho 

učenia, ktoré by malo uľahčovať. JEDINE 
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myseľ je schopná osvietenia.Duša je už osvietená a telo je samo o 

sebe príliš husté.Myseľ však môže priniesť SVOJE osvietenie telu 

tým, že si uvedomí, že hustota je opakom inteligencie, a preto je 

neschopná samostatného učenia. Ľahko sa však zosúladí s mysľou, 

ktorá sa naučila pozerať sa za hustotu smerom k svetlu. 

Nápravné učenie sa vždy začína prebudením duchovného oka 

a odvrátením sa od viery vo fyzický zrak. Dôvodom, prečo to tak 

často vyvoláva strach, je to, že človek sa bojí toho, čo uvidí jeho 

Duchovné oko. už sme povedali, že Duchovné oko nemôže vidieť 

chybu a je schopné pozerať sa len za ňu, na obranu Ukrivdenia. 

niet pochýb o tom, že Duchovné oko skutočne vyvoláva extrémne 

nepohodlie tým, čo vidí. človek však zabúda, že nepohodlie NIE JE 

konečným výsledkom jeho vnímania. Keď je Duchovnému oku 

dovolené pozrieť sa na znesvätenie oltára, zároveň sa bezprostredne 

pozerá na Vykúpenie. 

Nič, čo duchovné oko vníma, nemôže vyvolať strach. VŠETKO, 

čo vyplýva z presného duchovného uvedomenia, je len nasmerované 

na nápravu. Nepríjemné pocity sa vyvolávajú len preto, aby sa do 

povedomia násilne dostala POTREBA nápravy. to, čo vidí fyzické 

oko, NEMÔŽE byť opravené, ani to nemôže byť opravené 

ŽIADNYM zariadením, ktoré možno vidieť fyzicky. Pokiaľ človek 

verí tomu, čo mu hovorí jeho fyzický zrak, VŠETKO jeho nápravné 

správanie bude nesprávne nasmerované. SKUTOČNÉ videnie je 

zastreté, pretože človek neznesie vidieť svoj vlastný poškvrnený 

oltár. Keďže však oltár JE poškvrnený, jeho stav sa stáva 

dvojnásobne nebezpečným, ak ho NEVNÍMA. 

Strach z uzdravenia nakoniec pramení z neochoty prijať 

jednoznačnú skutočnosť, že uzdravenie je potrebné. Človek nie je 

ochotný pozrieť sa na to, čo spôsobil SÁM SOBE. Liečenie je 

schopnosť, ktorá bola človeku prepožičaná po oddelení, pred 

ktorým bola úplne zbytočná. Tak ako všetky aspekty 

časopriestorovej viery, aj liečiteľská schopnosť je dočasná. Pokiaľ 

však čas pretrváva, liečenie je potrebné ako prostriedok ochrany 

človeka. Liečenie totiž spočíva na láske a láska je spôsob, ako 

vnímať dokonalosť druhého, aj keď ju sám nedokáže vnímať. 

Väčšina vznešených konceptov, ktorých je človek v 

súčasnosti schopný, je závislá od času. Dobročinnosť je v 

skutočnosti slabším odrazom oveľa 
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silnejšiu lásku - súcit, ktorý je ĎALEKO nad akoukoľvek formou 

lásky, ktorú si človek zatiaľ dokáže predstaviť. Láska je 

nevyhnutná pre správne zmýšľanie v obmedzenom zmysle, v akom 

sa dá teraz dosiahnuť správne zmýšľanie. Láska je spôsob, ako sa 

pozerať na druhého, AKO keby už časom ďaleko prekročil svoje 

skutočné úspechy. Keďže jeho vlastné zmýšľanie je chybné, 

nedokáže sám za seba vidieť Vykúpenie, inak by nepotreboval 

lásku. láska, ktorá sa mu poskytuje, je zároveň uznaním, že JE 

slabý, a uznaním, že MÔŽE BYŤ silnejší. 

Spôsob, akým sú obe tieto vnímania uvedené, jasne naznačuje 

ich závislosť od času, z čoho je celkom zrejmé, že dobročinnosť sa 

nachádza v rámci ľudských obmedzení, hoci smerom k jej vyšším 

úrovniam. Už sme povedali, že iba zjavenie presahuje čas. Zázrak 

ako prejav pravej ľudskej lásky môže čas nanajvýš skrátiť. Treba 

si však uvedomiť, že vždy, keď človek ponúkne zázrak druhému, 

skracuje utrpenie OBA. Tým sa do celého záznamu vnáša korekcia, 

ktorá koriguje spätne aj progresívne. 

 

STRACH AKO NEDOSTATOK LÁSKY 

Myslíte si, že "báť sa" je nedobrovoľné, niečo, čo nemôžete 

ovplyvniť.Ja som vám však niekoľkokrát povedal, že 

nedobrovoľné by mali byť len KONŠTRUKTÍVNE činy.Povedali 

sme, že Kristova kontrola môže prevziať kontrolu nad všetkým, na 

čom NEZÁLEŽÍ, zatiaľ čo Kristovo vedenie môže riadiť všetko, na 

čom ZÁLEŽÍ, ak sa tak rozhodnete. Strach sa nedá ovládať Kristom, 

ale môže sa ovládať sám. PREPÁČA mi to, aby som ho ovládal. 

Korekcia je teda vecou VAŠEJ vôle, pretože jej prítomnosť svedčí o 

tom, že ste NEDÔLEŽITÉ povýšili na vyššiu úroveň, než si zaslúži. 

Tým ste ju dostali pod SVOJU vôľu, kam nepatrí. To znamená, že 

sa za ňu VY cítite byť zodpovedný. zámena úrovní je tu zrejmá. 

Dôvodom, prečo nemôžem ovládať váš strach, je to, že sa 

pokúšate pozdvihnúť na úroveň mysle správny obsah reality 

nižšieho rádu. Ja nepodporujem zmätok na úrovni, ale VY sa 

môžete rozhodnúť, že ho napravíte. netolerovali by ste šialené 

CHOVANIE z vašej strany a sotva by ste presadzovali výhovorku, 

že za to nemôžete. prečo by ste mali tolerovať šialené MYSLENIE? 

Je tu zmätok 
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ktoré by ste si mali dobre pozrieť. VY veríte, že ste zodpovední za 

to, čo robíte, ale nie za to, čo si myslíte. Pravda je taká, že ste 

zodpovední za to, čo si myslíte, pretože len na tejto úrovni si 

môžete vyberať. 

To, čo robíte, VYCHÁDZA z toho, čo si myslíte. Nemôžete 

sa oddeliť od pravdy tým, že "dáte" správaniu autonómiu. To je 

mnou automaticky kontrolované, len čo to, čo si myslíte, podriadite 

môjmu vedeniu. Kedykoľvek sa bojíte, je to neklamný znak toho, 

že ste dovolili svojej mysli, aby sa nesprávne tvorila, alebo ste mi 

nedovolili, aby som ju viedol. Je zbytočné veriť, že ovládanie 

VÝCHODISKA nesprávneho myslenia môže viesť k uzdraveniu. 

Keď sa bojíte, máte nesprávnu vôľu. preto sa za ňu cítite 

zodpovední. Musíte zmeniť svoje MYSLENIE, nie správanie, a to 

JE vecou vôle. 

Nepotrebujete vedenie okrem úrovne mysle. Náprava patrí len 

na úroveň, kde je možné tvoriť. tento pojem neznamená nič na 

úrovni symptómov, kde nemôže fungovať. náprava strachu JE 

vašou zodpovednosťou. keď žiadate o oslobodenie od strachu, 

naznačujete, že to tak nie je. Namiesto toho by ste mali žiadať o 

pomoc v podmienkach, ktoré strach vyvolali. tieto podmienky 

VŽDY zahŕňajú ochotu oddelenej mysle. Na tejto úrovni mu môžete 

pomôcť. ste príliš tolerantní k blúdeniu mysle, čím pasívne 

schvaľujete jej nesprávne výtvory. Na konkrétnom výsledku nezáleží, 

ale na základnej chybe áno. Náprava je vždy rovnaká. Skôr než 

budete chcieť niečo urobiť, spýtajte sa ma, či je vaša vôľa v súlade s 

mojou. Ak si si istý, že áno, nebudeš sa báť. 

Strach je vždy znakom napätia, ktoré vzniká vždy, keď sa VÔĽA 

je v rozpore s tým, čo robíte.Táto situácia vzniká dvoma spôsobmi; 

1. Môžete chcieť robiť protichodné veci, a to buď súčasne, alebo 

postupne. Vzniká tak konfliktné správanie, ktoré je pre vás 

samotných neznesiteľné, pretože časť vôle, ktorá chce robiť 

niečo INÉ, je pobúrená. 

2. Môžete sa CHOVAŤ tak, ako si myslíte, že by ste mali, ale bez 

toho, aby ste to úplne chceli robiť. To vedie k dôslednému 

správaniu, ale prináša so sebou veľké napätie vo vnútri seba. V 

oboch prípadoch sa vôľa a správanie rozchádzajú, čo vedie k 

situácii, v ktorej 
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robíte to, čo nechcete. To vzbudzuje pocit nátlaku, ktorý 

zvyčajne vyvoláva hnev. Zlosť potom napadne myseľ a 

pravdepodobne bude nasledovať projekcia v nesprávnom 

zmysle. Depresia alebo úzkosť je prakticky istá. 

Pamätajte si, že vždy, keď sa objaví strach, je to preto, že ste 

si NEVYTVORILI MYSL.Vaša vôľa je rozdvojená a vaše správanie 

sa nevyhnutne stáva nestálym. Náprava na úrovni správania môže 

posunúť chybu z prvého na druhý typ vyššie opísaného napätia, ale 

NEvymaže strach. Je možné dosiahnuť stav, v ktorom svoju vôľu 

uvediete pod moje vedenie bez väčšieho vedomého úsilia, ale to 

predpokladá návyky, ktoré ste si zatiaľ spoľahlivo nevytvorili. Boh 

nemôže žiadať VIAC, než chcete. Sila konať pochádza z vašej 

vlastnej nerozdelenej VÔLE konať. V plnení Božej Vôle nie je 

žiadne napätie, len čo si uvedomíte, že je to aj vaša VLASTNÁ 

VÔĽA. 

Ponaučenie je celkom jednoduché, ale veľmi často sa 

prehliada. Preto ju zopakujem a vyzvem vás, aby ste ju počúvali. 

Strach môže vyvolať len vaša myseľ. Robí to vždy, keď je v 

konflikte v tom, čo chce, a tým vytvára nevyhnutné napätie, 

pretože chcenie a konanie sa dostávajú do nesúladu. to sa nedá 

napraviť lepším ČINENÍM, ale môže sa to napraviť vyšším 

CHCENÍM. 

 

NÁPRAVA NEDOSTATKU LÁSKY 

Prvým nápravným krokom je PRVÉ VEDOMIEŤ SI, že ide o prejav 

strachu.Potom si povedzte, že ste museli nejako chcieť nemilovať, 

inak by strach, ktorý vzniká z konfliktu správania a vôle, nemohol 

vzniknúť.Potom celý proces nie je ničím iným ako sériou 

pragmatických krokov v širšom procese prijatia Ukrivdenia ako 

nápravy.Tieto kroky možno zhrnúť takto: 

1. Najprv vedzte, že je to strach. 

2. Strach vzniká z nedostatku lásky. 

3. Jediným liekom na nedostatok lásky je dokonalá láska. 

4. Dokonalá láska je vykúpenie. 

Zdôraznili sme, že zázrak alebo VYHLÁSENIE ZMIERENIA 

je vždy znakom skutočnej úcty od hodného k hodnému.Táto 

hodnota je obnovená ZMIERENÍM. Je to zrejmé, 
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keď sa bojíš, dostal si sa do situácie, v ktorej potrebuješ zmierenie, 

pretože si urobil niečo bez lásky, keď si chcel bez lásky.To je presne 

tá situácia, pre ktorú bolo ponúknuté zmierenie.Potreba nápravy 

inšpirovala jeho vytvorenie. Pokiaľ si uvedomujete len potrebu 

nápravy, zostanete ustráchaní. Akonáhle ho však ODSTRÁNITE, 

zrušili ste aj strach. takto dochádza k skutočnému uzdraveniu. 

Strach zažíva každý a nikto ho nemá rád. Stačí však len málo 

správneho myslenia, aby sme si uvedomili, prečo sa strach 

objavuje. Len veľmi málo ľudí si uvedomuje skutočnú silu mysle a 

nikto si ju nezostáva stále plne vedomý. Ak však niekto dúfa, že sa 

strachu zbaví, musí si niektoré veci uvedomiť, a to v plnej miere. 

Myseľ je veľmi mocný tvorca a nikdy nestráca svoju tvorivú silu. 

Nikdy nespí. V každom okamihu tvorí, a to VŽDY tak, ako si 

želáte. Mnohé z vašich bežných prejavov to odrážajú. Keď 

napríklad poviete: "Nemysli na to," naznačujete tým, že ak na niečo 

nemyslíte, nebude to mať na vás žiadny vplyv. A to je dosť pravda. 

Na druhej strane mnohé iné výrazy jasne ilustrujú 

prevládajúce NEDOSTATOČNÉ uvedomenie si sily myslenia. 

Napríklad hovoríte: "Iba planá myšlienka", a myslíte tým, že 

myšlienka nemá žiadny účinok. O niektorých činoch tiež hovoríte 

ako o "bezmyšlienkovitých", čím naznačujete, že keby človek 

premýšľal, nesprával by sa tak, ako sa správal. výrazy ako "myslieť 

vo veľkom" síce dávajú určité uznanie sile myšlienky, ale stále sa 

ani zďaleka nepribližujú pravde. keď to poviete, neočakávate, že 

porastiete, pretože si to v skutočnosti nemyslíte. 

Je ťažké si uvedomiť, že myšlienky a viera sa spájajú do 

prívalu sily, ktorá môže doslova pohnúť horami. Na prvý pohľad 

sa zdá, že veriť takejto sile o sebe je len arogantné, ale to nie je 

skutočný dôvod, prečo tomu neveríte. Ľudia radšej veria, že ich 

myšlienky nemôžu vykonávať skutočnú kontrolu, pretože sa ich 

doslova BOJIA. Mnohí psychoterapeuti sa pokúšajú pomôcť 

ľuďom, ktorí sa boja napríklad svojich želaní týkajúcich sa smrti, 

tým, že znehodnocujú silu týchto želaní. Dokonca sa snažia 

pacienta "oslobodiť" tým, že ho presvedčia, že si môže myslieť, čo 

chce, bez toho, aby to malo akýkoľvek REÁLNY účinok. 

Je tu skutočná dilema, ktorú dokáže vyriešiť len ten, kto má skutočne 
správne zmýšľanie 
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uniknúť. Želania smrti nezabíjajú vo fyzickom zmysle, ale zabíjajú 

duchovné vedomie. VŠETKO deštruktívne myslenie je nebezpečné. Ak 

má človek prianie smrti, nemá inú možnosť, ako konať podľa tejto 

myšlienky, alebo sa správať PROTI nej. Vyberá si teda len medzi 

vraždou a strachom. Druhou možnosťou je, že znehodnotí silu 

svojej myšlienky. To je obvyklý psychoanalytický prístup. Síce 

zmierňuje pocit viny, ale za cenu toho, že myslenie sa stáva 

bezmocným. Ak veríte, že to, čo si myslíte, je neúčinné, možno sa 

toho prestanete príliš báť, ale sotva to budete rešpektovať. 

Svet je plný príkladov toho, ako sa človek znehodnotil, 

pretože sa bojí vlastných myšlienok. V niektorých formách 

šialenstva sa myšlienky glorifikujú, ale to len preto, že základné 

znehodnotenie bolo príliš účinné na to, aby sa dalo tolerovať. 

Pravdou je, že NEEXISTUJÚ žiadne "nečinné" myšlienky. 

VŠETKY myšlienky vytvárajú na určitej úrovni formu. Dôvod, 

prečo sa ľudia boja ESP a tak často proti nemu reagujú, je ten, že 

VEDIA, že myšlienky im môžu ublížiť. ich vlastné myšlienky ich 

urobili zraniteľnými. 

Vy, ktorí sa neustále sťažujete na strach, ho stále vytvárate. 

Už som vám povedal, že MŇA nemôžete požiadať, aby som vás 

zbavil strachu, pretože JA VIEM, že strach neexistuje, ale vy nie. 

Keby som len zasahoval medzi vaše myšlienky a ich výsledky, 

zasahoval by som do základného zákona príčiny a následku, 

najzákladnejšieho zákona, aký na tomto svete existuje. Ťažko by 

som vám pomohol, keby som znehodnotil silu vášho vlastného 

myslenia. To by bolo v priamom rozpore s cieľom tohto kurzu. 

Oveľa užitočnejšie je pripomenúť vám, že svoje myšlienky si 

starostlivo nestrážite, s výnimkou malej časti dňa, a aj to trochu 

nedôsledne. možno máte v tejto chvíli pocit, že by bol potrebný 

zázrak, aby ste to dokázali, čo je úplná pravda. 

Ľudia nie sú zvyknutí na zázračné myslenie, ale možno ich k 

tomu naučiť. Všetci zázrační pracovníci potrebujú takýto výcvik. 

Nemôžem im dovoliť, aby nechali svoje myslenie bez ochrany, 

inak mi nebudú schopní pomôcť. Práca so zázrakmi zahŕňa plné 

uvedomenie si sily myslenia a skutočné vyhýbanie sa nesprávnemu 

mysleniu. V opačnom prípade bude potrebný zázrak, aby sa myseľ 

JEDNOZNAČNE narovnala, čo je kruhový proces, ktorý by sotva 

podporil časový kolaps, pre ktorý bol zázrak určený. Ani by to 
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skutočná príčina a následok, ktoré musí mať každý zázračný 

pracovník. 

Zázraky aj strach pochádzajú z myšlienok, a keby ste si 

nemohli slobodne vybrať jedno, nemohli by ste si slobodne vybrať 

ani druhé. Tým, že ste si vybrali zázrak, ste odmietli strach. 

Niekedy ste sa báli Boha, mňa, seba samých a prakticky každého, 

koho poznáte. Je to preto, že ste nás nesprávne vnímali alebo ste si 

nás nesprávne vytvorili a veríte v to, čo ste si vytvorili. Nikdy by 

ste to neurobili, keby ste sa nebáli svojich vlastných myšlienok. 

Zraniteľní sú v podstate nesprávne stvorení, pretože nesprávne 

vnímajú stvorenie. 

Stále si myslíte, že keď svoju myseľ vedome nesledujete, je 

nevedomá. Je však načase zamyslieť sa nad celým svetom 

nevedomej alebo "nepozorovanej" mysle. Ten vás môže vystrašiť, 

pretože je ZDROJOM strachu. nepozorovaná myseľ je zodpovedná 

za celý obsah nevedomia, ktorý sa nachádza NAD úrovňou zázraku. 

Všetci psychoanalytickí teoretici v tejto súvislosti do istej miery 

prispeli, ale nikto z nich ju nevidel v jej skutočnej celistvosti. 

Všetci sa dopustili jednej spoločnej chyby v tom, že sa pokúšali 

odhaliť OBSAH nevedomia. Nevedomú činnosť v týchto pojmoch 

nemôžete pochopiť, pretože "obsah" sa vzťahuje iba na 

povrchnejšie nevedomé úrovne, ku ktorým prispieva sám jedinec. 

To je úroveň, na ktorej môže ľahko vniesť strach, a zvyčajne to aj 

robí. 

Keď človek zle tvorí, trpí. Princíp príčiny a následku je tu 

dočasne skutočným expedientom. "Príčina" je vlastne pojem, ktorý 

správne patrí Bohu, a "dôsledok", ktorý by sa tiež mal písať s 

veľkým začiatočným písmenom, je jeho Syn. Z toho vyplýva súbor 

vzťahov Príčiny a Dôsledku, ktoré sú úplne odlišné od tých, ktoré 

do svojich mizanscén zaviedol človek. základnými súpermi v 

skutočnom základnom konflikte sú Stvorenie a mizanscéna. Všetok 

STRACH je implicitne obsiahnutý v tom druhom, rovnako ako všetka 

LÁSKA je obsiahnutá v tom prvom. Kvôli tomuto rozdielu JE 

základný konflikt konfliktom medzi láskou a strachom. 

Už bolo povedané, že človek verí, že nemôže ovládať strach, 

pretože ho sám vytvoril. Zdá sa, že jeho viera vň ho z definície 

vyraďuje spod jeho kontroly.Napriek tomu je akýkoľvek pokus 

vyriešiť základný konflikt prostredníctvom koncepcie 
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potvrdzuje MOC strachu na základe jednoduchého predpokladu, že 

strach 
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POTREBUJÚ byť zvládnuté. Základné riešenie spočíva výlučne v 

zvládnutí LÁSKY. Medzitým je nevyhnutný SEN konfliktov, 

pretože človek sa dostal do zvláštne nelogického postavenia. Verí 

v silu toho, čo neexistuje. 

Dva pojmy, ktoré NEMÔŽU existovať súčasne, sú "nič" a 

"všetko". Do akej miery sa verí v jeden, do takej miery sa popiera 

druhý. V konflikte strach je v skutočnosti nič a láska je všetko. Je 

to preto, že vždy, keď svetlo vstúpi do tmy, tma JE zrušená. To, 

čomu človek verí, JE pre neho pravdou. V tomto zmysle k 

odlúčeniu už dochádzalo a popierať to znamená len zneužívať 

popieranie. Sústrediť sa však na omyl je len ďalším zneužitím 

obrany. Skutočný nápravný postup spočíva v dočasnom uznaní 

chyby, ale len ako náznaku, že je povinná BEZODKLADNÁ 

náprava. tým sa nastolí stav mysle, v ktorom možno prijať 

Ukrivdenie BEZ ODKLADOV. 

Treba však zdôrazniť, že v konečnom dôsledku NIE JE možný 

kompromis medzi všetkým a ničím. Čas je v podstate prostriedok, 

pomocou ktorého sa možno vzdať všetkých kompromisov v tomto 

ohľade. Zdá sa, že sa ruší postupne, pretože samotný čas zahŕňa 

pojem intervalov, ktoré v skutočnosti neexistujú. Chybné 

používanie stvorenia si to vynútilo ako korekčné zariadenie. "A 

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 

nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život" potrebuje 

len jednu malú korekciu, aby bolo v tomto kontexte úplne 

zmysluplné. Malo by to znieť: "Dal ho svojmu jednorodenému 

Synovi." 

Zvlášť treba poznamenať, že Boh má iba JEDNÉHO Syna. Ak 

všetky duše, ktoré Boh stvoril, SÚ Jeho Synmi, potom každá duša 

MUSÍ byť neoddeliteľnou súčasťou celého Synovstva.Koncept, že 

celok je väčší ako jeho časti, pre vás nie je ťažké pochopiť.Preto 

by ste s tým nemali mať veľké problémy. Synovstvo vo svojej 

jednote skutočne prevyšuje súčet svojich častí. To je však zastreté, 

kým niektorá z jeho častí chýba. preto sa konflikt nakoniec nemôže 

vyriešiť, kým sa nevrátia VŠETKY časti Synovstva. Až potom 

možno plne pochopiť význam celistvosti v pravom zmysle slova. 

Každá časť Synovstva môže veriť v omyl alebo neúplnosť, ak 

sa tak rozhodne. Ak tak však urobí, verí v existenciu 
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ničoty. Nápravou tohto omylu je zmierenie. O pripravenosti sme 

už stručne hovorili, ale je tu niekoľko ďalších bodov, ktoré by 

mohli byť užitočné. Pripravenosť nie je ničím iným ako 

PREDPOKLADOM na dosiahnutie cieľa. Tieto dve veci by sa 

nemali zamieňať. hneď ako nastane stav pripravenosti, zvyčajne sa 

objaví určitá vôľa k uskutočneniu, ktorá však v žiadnom prípade 

nemusí byť nerozdelená. tento stav neznamená viac než 

POTENCIÁL pre posun vôle. 

Sebavedomie sa nemôže plne rozvinúť, kým sa nedosiahne 

majstrovstvo.Už sme sa pokúsili napraviť základný omyl, že strach 

sa dá zvládnuť, a zdôraznili sme, že zvládnuť sa dá len 

LÁSKA.Potvrdili ste len svoju pripravenosť. Zvládnutie lásky si 

vyžadovalo oveľa úplnejšiu dôveru, než akú dosiahol ktorýkoľvek 

z vás. Avšak pripravenosť je aspoň náznakom toho, že veríte, že je 

to možné. To je len začiatok dôvery. Pre prípad, že by to bolo 

nesprávne pochopené tak, že medzi pripravenosťou a 

majstrovstvom bude potrebný obrovský čas, dovoľte mi 

pripomenúť, že čas a priestor sú pod mojou kontrolou. 

Jedným z hlavných spôsobov, ako môže človek napraviť 

svoju zázračnú zámenu, je uvedomiť si, že sa nestvoril sám. Na to 

zabúda, keď sa stáva egocentrickým, a to ho stavia do pozície, v 

ktorej je viera v mágiu v určitej forme prakticky nevyhnutná. Vôľu 

tvoriť mu dal jeho vlastný Stvoriteľ,ktorý tú istú vôľu vyjadroval 

vo svojom stvorení. Keďže tvorivá schopnosť spočíva v mysli, 

všetko, čo človek vytvorí, je nevyhnutne vecou vôle. Z toho tiež 

vyplýva, že všetko, čo vytvorí, je skutočné v jeho vlastných očiach, 

ale nie nevyhnutne v očiach Božích. tento základný rozdiel nás vedie 

priamo k skutočnému významu Posledného súdu. 

 

VÝZNAM POSLEDNÉHO SÚDU  

Posledný súd je jedným z najväčších ohrození vo vnímaní človeka, 

a to len preto, že mu nerozumie. Súd nie je základným atribútom 

Boha. Človek priniesol súd do života len kvôli oddeleniu. Po 

oddelení však bolo miesto pre súd ako jedno z mnohých učebných 

zariadení, ktoré bolo potrebné zabudovať do celkového plánu. Tak 

ako oddelenie trvalo mnoho miliónov rokov, aj posledný súd sa bude 

tiahnuť 
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počas podobne dlhého obdobia a možno ešte dlhšieho. Jeho dĺžka 

však závisí od účinnosti súčasného zrýchlenia. Často sme si všímali, 

že zázrak je zariadenie na skrátenie, ale nie na zrušenie času. Ak sa 

dostatočný počet ľudí stane skutočne rýchlo zázračným, proces 

skracovania môže byť takmer nemerateľný. Je však nevyhnutné, aby 

sa títo jednotlivci oslobodili od strachu skôr, než by sa to bežne 

stalo, pretože ak majú priniesť 

pokoj pre iné mysle. 

O poslednom súde sa všeobecne uvažuje ako o konaní, ktoré 

vykonáva Boh. V skutočnosti ho bude vykonávať človek s mojou 

pomocou. Je to skôr konečné uzdravenie než vymeranie trestu, 

akokoľvek si človek môže myslieť, že trest je zaslúžený. Trest je 

pojem, ktorý je v úplnom rozpore so správnym zmýšľaním. Cieľom 

Posledného súdu je obnoviť správne zmýšľanie človeka. 

Posledný súd by sme mohli nazvať procesom správneho 

hodnotenia. Znamená to jednoducho, že všetci ľudia nakoniec 

pochopia, čo je hodné a čo nie. Potom bude možné rozumne 

usmerniť ich schopnosť voľby. Kým sa však toto rozlíšenie 

neuskutoční, kolísanie medzi slobodnou a uväznenou vôľou 

nemôže ALE pokračovať. prvý krok k slobode MUSÍ znamenať 

vytriedenie falošného od pravého. to je proces rozdelenia len v 

konštruktívnom zmysle a odráža skutočný zmysel Apokalypsy. 

Človek sa nakoniec pozrie na svoje vlastné výtvory a bude chcieť 

zachovať len to, čo je dobré, tak ako sa sám Boh pozrel na to, čo 

stvoril, a vedel, že to JE dobré. 

V tomto bode sa vôľa môže začať pozerať s láskou na svoje 

vlastné výtvory, pretože sú veľmi hodnotné.Myseľ sa nevyhnutne 

zriekne svojich nesprávnych výtvorov, ktoré bez viery mysle už 

nebudú existovať. Pojem "posledný súd" je desivý nielen preto, že 

bol falošne premietnutý na Boha, ale aj preto, že sa "posledný" 

spája so smrťou. je to vynikajúci príklad prevráteného vnímania. V 

skutočnosti, ak sa objektívne preskúma význam Posledného súdu, je 

celkom zrejmé, že v skutočnosti ide o dvere do života. 

Nikto, kto žije v strachu, nie je skutočne nažive. Jeho vlastný 
posledný súd 



44 

2 ILÚZIA ODDELENIA 
 

 

 

 

nemôže byť zameraný na seba samého, pretože nie je jeho 

vlastným výtvorom. Môže ho však zmysluplne a kedykoľvek 

aplikovať na všetko, čo vytvoril, a uchovať si v pamäti len to, čo je 

dobré. To je to, čo mu jeho správne zmýšľanie nemôže ALE 

diktovať. Účelom času je výlučne to, aby mu "poskytol čas" na 

dosiahnutie tohto úsudku. Je to jeho vlastné dokonalé posúdenie 

jeho vlastných výtvorov. Keď všetko, čo si uchová, je milé, 

NEMÁ dôvod, aby v ňom zostal strach. to JE jeho úloha v 

Ukrivdení. 
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Preškolenie mysle 

 
Toto je kurz TRÉNINGU MYSLE. Každé učenie zahŕňa pozornosť 

a štúdium na určitej úrovni. Niektoré neskoršie časti kurzu sa príliš 

opierajú o tieto predchádzajúce časti, aby si nevyžadovali ich 

štúdium. budete ich potrebovať aj na prípravu. bez toho sa môžete 

stať príliš ustráchaní, keď sa vyskytne neočakávané, aby ste ho 

konštruktívne využili. Keď však budete študovať tieto 

predchádzajúce časti, začnete si uvedomovať niektoré ich 

dôsledky, ktoré sa neskôr výrazne prehĺbia. 

Dôvodom, prečo je potrebný pevný základ, je zámena strachu 

a úcty, o ktorej sme sa už zmienili a ktorú má veľa ľudí.Spomínate 

si, že sme povedali, že úcta je v súvislosti so Synmi Božími 

nevhodná, pretože by ste nemali prežívať úctu v prítomnosti sebe 

rovných. Zároveň sme však zdôraznili, že bázeň JE správnou reakciou 

v prítomnosti vášho Stvoriteľa. Dával som si pozor, aby som 

objasnil svoju vlastnú úlohu v Ukrivdení bez toho, aby som ju 

preceňoval alebo podceňoval. To isté som sa snažil urobiť aj v 

súvislosti s vašou. Zdôraznil som, že úcta NIE JE primeranou 

reakciou voči mne z dôvodu mojej prirodzenej rovnosti. Niektoré z 

neskorších krokov v tomto kurze však OBSAHUJÚ priamejší 

prístup k samotnému Bohu. Bolo by nanajvýš nerozumné začať 

tieto kroky bez dôkladnej prípravy, inak sa úcta zamení so 

strachom a skúsenosť bude viac traumatická ako blahodarná. 

Uzdravenie je nakoniec od Boha. prostriedky sa starostlivo 
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vám vysvetlil. Zjavenie vám môže občas OBJAVIŤ cieľ, ale na jeho 

dosiahnutie sú potrebné prostriedky. 

 
OSOBITNÉ ZÁSADY PRE ZÁZRAČNÝCH PRACOVNÍKOV  

1. Zázrak ruší potrebu záujmov nižšieho rádu. Keďže ide o 

časový interval mimo rámca, bežné úvahy o čase a priestore 

sa neuplatňujú. keď vykonáte zázrak, zariadim čas aj priestor 

tak, aby sa mu prispôsobili. 

2. Je nevyhnutné jasne rozlišovať medzi tým, čo bolo vytvorené, 

a tým, čo sa vytvára. VŠETKY formy nápravy (alebo liečenia) sa 

opierajú o túto ZÁKLADNÚ nápravu vo vnímaní úrovne. 

3. Iný spôsob vyjadrenia vyššie uvedeného bodu je: - Nikdy si 

nemýľte správne s nesprávnym zmýšľaním. Reagovanie na 

akúkoľvek formu nesprávneho konania čímkoľvek okrem túžby 

po uzdravení (alebo zázraku) je prejavom tohto zmätku. 

4. Zázrak je vždy popretím tohto omylu a potvrdením pravdy. Iba 

správne zmýšľajúci človek MÔŽE tvoriť spôsobom, ktorý má 

nejaký skutočný účinok. Z pragmatického hľadiska to, čo nemá 

skutočný účinok, nemá skutočnú existenciu. Jeho účinkom je 

teda prázdnota. Keďže je bez podstatného obsahu, podlieha 

projekcii v nesprávnom zmysle. 

5. Sila zázraku, ktorá upravuje úroveň, vyvoláva správne 

vnímanie pre uzdravenie. Kým k tomu nedôjde, nemožno 

uzdravenie pochopiť. Odpustenie je prázdne gesto, ak nie je 

spojené s nápravou. Bez toho je v podstate skôr odsudzujúce 

než uzdravujúce. 

6. Zázračné odpustenie je iba náprava. Vôbec neobsahuje prvok 

súdu. "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia" v žiadnom 

prípade nehodnotí, ČO robia. Je prísne obmedzené na výzvu k 

Bohu, aby uzdravil ich myseľ. Nie je tu žiadna zmienka o 

výsledku ich chybného uvažovania. Na tom nezáleží. 

7. Biblický príkaz "Buďte jednej mysle" je výrokom o 

pripravenosti na zjavenie. Môj VLASTNÝ príkaz "Toto robte 

na moju pamiatku" je žiadosťou o spoluprácu zo strany 

zázračných pracovníkov. Treba poznamenať, že tieto dva 

výroky nie sú v rovnakom poradí skutočnosti. Ten druhý 

zahŕňa časové uvedomenie, keďže spomínať znamená 

pripomínať si minulosť v 



ZMIERENIE BEZ OBETY 

47 

 

 

 
 

prítomný. Čas je v MOJEJ réžii, ale bezčasie patrí len Bohu. V 

čase existujeme jeden pre druhého a spolu s ním. V Bezčasí 

existujeme spolu s Bohom. 

 
ZMIERENIE BEZ OBETY  

Je tu ešte jeden bod, ktorý musí byť úplne jasný, aby sa akýkoľvek 

zvyšný strach, ktorý sa ešte môže spájať so zázrakmi, stal úplne 

neopodstatneným. Ukrižovanie NEZAVEDLO UMIESTNENIE. 

Zmŕtvychvstanie áno. Toto je bod, ktorý mnohí veľmi úprimní 

kresťania nepochopili. Nikto, kto nie je zbavený chyby nedostatku, 

by sa tohto omylu MOHOL dopustiť. Ak sa na ukrižovanie 

pozrieme z obráteného uhla pohľadu, VYPADÁ to, akoby Boh 

dovolil, ba dokonca podporoval, aby jeden z jeho Synov trpel 

PRETO, že bol dobrý. Mnohí služobníci to hlásajú každý deň. 

Tento obzvlášť nešťastný výklad, ktorý vznikol z kombinácie 

nesprávnych predstáv veľkého počtu mojich budúcich 

nasledovníkov, viedol mnohých ľudí k tomu, že sa Boha horko-

ťažko boja. Táto obzvlášť protináboženská koncepcia sa dostáva 

do mnohých náboženstiev, a to nie náhodou ani zhodou okolností. 

skutočný kresťan by sa však musel pozastaviť a spýtať sa: "Ako je 

to možné?" Je pravdepodobné, že by bol sám Boh schopný 

takéhoto zmýšľania, o ktorom jeho vlastné slová jasne hovoria, že 

je nehodné človeka? 

Najlepšou obranou, ako vždy, nie je útočiť na pozíciu druhého, 

ale skôr chrániť pravdu. Nie je múdre prijať AKÚKOĽVEK 

koncepciu, ak musíte otočiť celý referenčný rámec, aby ste ju 

zdôvodnili. Tento postup je bolestivý v drobných aplikáciách a 

skutočne tragický v masovom meradle. Častým výsledkom je 

prenasledovanie, ktoré sa podniká na ospravedlnenie strašného 

omylu, že sám Boh prenasledoval svojho vlastného Syna v mene 

spásy. samotné slová sú nezmyselné. 

Bolo obzvlášť ťažké ho prekonať, pretože hoci samotný omyl 

nie je ťažšie prekonať ako ktorýkoľvek iný omyl, ľudia sa ho 

nechceli vzdať kvôli jeho výraznej "únikovej" hodnote. V 

miernejších formách si rodič povie: "Toto ma bolí viac ako teba," a 

cíti sa ospravedlnený pri bití dieťaťa. Verili by ste, že otec naozaj 

takto uvažuje? Je tak dôležité, aby sa VŠETKO takéto myslenie 

rozptýlilo, že si musíme byť veľmi istí, že NIKDY nič také 
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potrestaný, pretože ste boli zlí. Úplne blahodarné ponaučenie, ktoré 

učí zmierenie, sa stráca, ak je poznačené takýmto skreslením v 

akejkoľvek forme. 

"Pomsta je moja, hovorí Pán" je prísne karmický pohľad. Je 

to skutočné nesprávne chápanie pravdy, ktorým človek pripisuje 

svoju vlastnú "zlú" minulosť Bohu. "Zlé svedomie" z minulosti 

nemá s Bohom nič spoločné. On ho nevytvoril a ani ho neudržiava. 

Boh NEVERÍ v karmickú odplatu. Jeho Božská myseľ takto 

netvorí. On neudržiava zlé skutky človeka ani proti nemu samému. 

Je teda pravdepodobné, že by proti niekomu zadržiaval zlo, ktoré 

urobil INÝ? 

Buďte si istí, že si uvedomujete, ako úplne nemožné tento 

predpoklad je naozaj a ako  ÚPLNE to vzniká z 

nesprávnej projekcie. Tento druh omylu je zodpovedný za 

množstvo súvisiacich omylov, vrátane presvedčenia, že Boh 

zavrhol človeka a vyhnal ho zo záhrady Eden. Je zodpovedný aj za 

to, že sa z času na čas môžete domnievať, že vás nesprávne 

orientujem. Vynaložil som všetko úsilie, aby som používal slová, 

ktoré je takmer nemožné prekrútiť, ale človek je veľmi 

vynaliezavý, keď ide o prekrúcanie symbolov. Samotný Boh NIE 

JE symbol; je FAKT. Vykúpenie, 

je tiež úplne bez symboliky. Je úplne jasný, pretože existuje vo svetle. 

Len ľudské pokusy zahaliť ju do tmy ju urobili neprístupnou pre 

neochotných a nejednoznačnou pre čiastočne ochotných. Samotné 

vykúpenie nevyžaruje nič iné ako pravdu. Preto stelesňuje 

neškodnosť a vyžaruje JEDINEČNÉ požehnanie. To by nemohlo 

robiť, keby vychádzalo z niečoho iného ako z dokonalej 

nevinnosti. Nevinnosť je múdrosť, pretože si nie je vedomá zla, 

ktoré neexistuje. Je si však DOKONALE vedomá VŠETKÉHO, čo je 

pravdivé. 

Zmŕtvychvstanie ukázalo, že Nič nemôže zničiť pravdu. Dobro 

môže odolať akejkoľvek forme zla, pretože svetlo ruší VŠETKY 

formy temnoty. Je to posledná ukážka toho, že všetky ostatné 

lekcie, ktoré som učil, sú pravdivé. Človek je oslobodený od 

VŠETKÝCH omylov, ak v to verí. Deduktívny prístup k učeniu 

prijíma zovšeobecnenie, ktoré sa vzťahuje na VŠETKY jednotlivé 

prípady, namiesto toho, aby sa zovšeobecnenie vytváralo po 

samostatnej analýze mnohých jednotlivých prípadov. Ak dokážete 
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učiť sa z mnohých menších lekcií. 

Nič nemôže zvíťaziť nad Božím Synom, ktorý odovzdáva 

svojho Ducha do rúk svojho Otca. Tým sa myseľ prebúdza zo 

spánku a spomína na svojho Stvoriteľa. Zmizne všetok pocit 

oddelenosti a zmätok na úrovni. Syn Boží JE súčasťou Svätej 

Trojice, ale samotná Trojica je JEDNA. v jej úrovniach nie je 

zmätok, pretože majú jednu myseľ a jednu vôľu. Tento Jediný Cieľ 

vytvára dokonalú integráciu a nastoluje Boží pokoj. túto Víziu však 

môžu vnímať len skutočne nevinní. 

Pretože ich srdcia sú čisté, nevinní bránia pravdivé vnímanie 

namiesto toho, aby sa bránili PROTI nemu. Chápuc lekciu 

Vykúpenia, nemajú vôľu útočiť, a preto vidia pravdivo. Práve to 

má na mysli Biblia, keď hovorí: "Keď sa zjaví (alebo bude 

vnímaný), budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký JE." 

Obeta je pre Boha úplne neznámy pojem. Vzniká výlučne zo 

strachu.To je obzvlášť nešťastné, pretože vystrašení ľudia majú 

sklon byť zlomyseľní. Obetovať druhého akýmkoľvek spôsobom je 

jasným porušením Božieho vlastného príkazu, aby bol človek 

milosrdný ako jeho Otec v nebesiach. Pre mnohých kresťanov bolo 

ťažké uvedomiť si, že toto prikázanie (alebo zadanie) sa vzťahuje 

aj na SÁMÝCH. Dobrí učitelia nikdy neterorizujú svojich žiakov. 

Terorizovať znamená útočiť, a to má za následok odmietanie toho, 

čo učiteľ ponúka. výsledkom je neúspech v učení. 

Bol som správne nazvaný "Baránok Boží, ktorý sníma hriechy 

sveta".Tí, ktorí predstavujú baránka ako krvavého, čo je veľmi 

rozšírený omyl, NEchápu význam tohto symbolu. Správne 

pochopené podobenstvo je veľmi jednoduché a hovorí len o mojej 

nevinnosti. lev a baránok ležiaci spolu odkazujú na to, že sila a 

nevinnosť NIE sú v konflikte, ale prirodzene žijú v mieri. 

"Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha" je iný spôsob, 

ako povedať to isté. O povahe videnia vo vzťahu k integračným 

schopnostiam mozgu sa viedli medzi ľuďmi isté spory. Správne 

chápaný problém sa točí okolo otázky, či vidí (alebo chápe) telo 

alebo myseľ. To v skutočnosti vôbec nie je možné spochybniť. telo 

nie je schopné chápať a len 
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Čistá myseľ pozná pravdu, a to je jej sila. Nemôže útočiť na telo, 

pretože presne pozná, čo telo JE. to je to, čo v skutočnosti znamená 

"zdravá myseľ v zdravom tele". Nezamieňa si ničenie s 

nevinnosťou, pretože nevinnosť spája so silou, NIE so slabosťou. 

Nevinnosť je NESCHOPNÁ čokoľvek obetovať, pretože 

nevinná myseľ všetko MÁ a usiluje sa len o to, aby ochránila svoju 

celistvosť. Práve preto NEMÔŽE chybne projektovať. Môže si len 

uctiť človeka, pretože úcta je prirodzeným pozdravom skutočne 

milovaných voči iným, ktorí sú im podobní. baránok sníma 

hriechy sveta len v tom zmysle, že stav nevinnosti, čiže milosti, je 

stavom, v ktorom je zmysel vykúpenia dokonale zrejmý. 

nevinnosť Boha je skutočným stavom mysle jeho Syna. V tomto 

stave ľudská myseľ DOBRE vidí Boha v tom zmysle, že ho vidí 

takého, aký je, a uvedomuje si, že Vykúpenie, NIE obeta, je 

JEDINÝM vhodným darom na Jeho vlastný oltár, na ktorý nepatrí 

nič iné ako pravá dokonalosť. Pochopenie nevinných je PRAVDA. 

preto sú ich oltáre skutočne žiarivé. 

 

ZÁZRAKY AKO PRESNÉ VNÍMANIE  

Opakovane sme uviedli, že základné pojmy uvedené v tomto kurze 

NIE sú záležitosťou stupňa. Niektoré základné pojmy NIE JE možné 

zmysluplne chápať v zmysle koexistujúcich polarít. Nie je možné 

chápať svetlo a tmu alebo všetko a nič ako spoločné možnosti. 

všetky sú pravdivé ALEBO všetky nepravdivé. Je nevyhnutné, aby 

ste si uvedomili, že správanie je nestále, kým sa pevne neprikloníte k 

jednej alebo druhej. 

Pevný záväzok voči temnote alebo ničote je nemožný. Nikdy 

nežil nikto, kto by nezažil NIEKTORÉ svetlo a NIEKTORÚ vec.To 

spôsobuje, že každý naozaj nemôže úplne poprieť pravdu, aj keď 

sa v tejto súvislosti spravidla klame.Preto tí, ktorí žijú prevažne v 

temnote a prázdnote, nikdy nenájdu trvalú útechu. Nevinnosť NIE 

je čiastková vlastnosť. Nie je skutočnou obranou, KEDYŽ je úplná. 

keď je čiastočná, vyznačuje sa rovnakou nestálosťou, aká platí pre 

iné dvojsečné obrany. 

Čiastočne nevinní ľudia sú niekedy dosť hlúpi. Až keď sa ich 

nevinnosť stane skutočným názorom, ktorý je 
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univerzálne, že sa stáva múdrosťou. Nevinné (alebo pravdivé) 

vnímanie znamená, že NIKDY nevnímate nesprávne a VŽDY vidíte 

pravdivo. Jednoduchšie povedané, znamená to, že nikdy nevidíte 

to, čo v skutočnosti neexistuje. keď nemáte dôveru v to, čo niekto 

urobí, potvrdzujete tým svoje presvedčenie, že nie je pri zmysloch. 

Toto je sotva referenčný rámec založený na zázrakoch. Má to aj 

katastrofálny účinok popierania tvorivej sily zázraku. 

Zázrak vníma všetko TAK, AKO JE. Ak neexistuje nič iné ako 

pravda (a to je vlastne zbytočné tvrdenie, pretože to, čo nie je 

pravda, nemôže existovať), správne zmýšľajúce videnie nemôže 

vidieť nič iné ako dokonalosť. Už sme mnohokrát povedali, že 

skutočnú existenciu má iba to, čo stvorí Boh alebo čo vytvorí 

človek s rovnakou vôľou. To je teda všetko, čo nevinní môžu 

vidieť. Netrpia skreslením, ktoré majú oddelení. Spôsob, ako 

napraviť všetky takéto skreslenia, spočíva v tom, že od nich 

stiahnete svoju VIERU a vložíte ju JEDINE do toho, čo je pravdivé. 

Nemôžete potvrdiť neplatnosť. Navrhoval by som, aby ste sa 

dobrovoľne vzdali všetkých takýchto pokusov, pretože môžu byť 

len šialené. Ak ste ochotní potvrdiť to, čo JE pravdivé vo všetkom, 

čo vnímate, urobíte to pravdivým pre VÁS. pravda prekonáva 

VŠETKY omyly. To znamená, že ak vnímate pravdivo, rušíte 

chybné vnímanie u seba A u druhých súčasne. Pretože ich vidíte 

takých, akí sú, ponúkate im svoje vlastné potvrdenie JEJICH 

pravdy. toto je uzdravenie, ktoré zázrak aktívne podporuje. 

 

VNÍMANIE VERZUS VEDOMOSTI  

Zdôrazňovali sme vnímanie a o poznávaní sme zatiaľ povedali len 

veľmi málo, pretože si mýlite rozdiel medzi nimi. Dôvod, prečo 

sme sa tak málo zaoberali poznaním, je ten, že si musíte ujasniť 

svoje vnímanie skôr, ako budete môcť čokoľvek VEDIEŤ. Poznať 

znamená byť si istý. Neistota znamená len to, že NEVIETE. 

Poznanie je moc, KEĎ je isté, a istota je sila. Vnímanie je len 

dočasné. Je atribútom časopriestorovej viery, a preto podlieha 

strachu alebo láske. Nesprávne vnímanie vyvoláva strach a 

pravdivé vnímanie vyvoláva lásku. NIČ nevyvoláva istotu, pretože 

VŠETKO vnímanie sa mení. Preto to NIE JE poznanie. 
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Pravdivé vnímanie je základom poznania, ale POZNANIE je 

potvrdením pravdy. Všetky vaše ťažkosti v konečnom dôsledku 

pramenia z toho, že nepoznávate a NEVEDOMÍTE si seba, jeden 

druhého ani Boha. Spoznať znamená "znovu poznať", čo znamená, 

že ste poznali už predtým. Môžete vidieť mnohými spôsobmi, 

pretože vnímanie zahŕňa rôzne interpretácie, a to znamená, že nie 

je celistvé. Zázrak je spôsob vnímania, NIE poznania. Je to správna 

odpoveď na otázku, a keď viete, vôbec sa nepýtate. 

Spochybnenie ilúzií je prvým krokom k ich odstráneniu. 

Zázrak alebo "správna odpoveď" ich napravuje. Keďže vnemy sa 

MENIA, ich závislosť od času je zrejmá. Podliehajú prechodným 

stavom, a to nevyhnutne znamená premenlivosť. To, ako vnímate 

v danom čase, určuje, čo robíte, a konanie sa MUSÍ uskutočniť v 

čase. Poznanie je nadčasové, pretože istota sa NEDÁ spochybniť. 

poznáte, keď ste si prestali klásť otázky. 

Pýtajúca sa myseľ vníma samu seba v čase, a preto hľadá 

BUDÚCE odpovede. Nepýtajúca sa myseľ je uzavretá, pretože verí, 

že budúcnosť a prítomnosť budú rovnaké. Tým sa vytvára 

nezmenený stav alebo stagnácia. Zvyčajne ide o snahu čeliť 

skrytému strachu, že budúcnosť bude ZLEJŠIA ako prítomnosť, a 

tento strach potláča tendenciu vôbec sa pýtať. 

Vízie sú prirodzeným vnímaním Duchovného oka, ale stále sú 

to korekcie.Duchovné oko je symbolické, a preto nie je prostriedkom 

na poznávanie. JE však prostriedkom správneho vnímania, čo ho 

uvádza do správnej oblasti zázraku. Správne povedané, "videnie 

Boha" je skôr zázrak než zjavenie. skutočnosť, že vôbec ide o 

vnímanie, vylučuje túto skúsenosť z oblasti poznania. preto 

videnia netrvajú dlho. 

Biblia vás nabáda, aby ste "poznali sami seba" alebo aby ste si 

boli istí. Istota je VŽDY od Boha. Keď niekoho milujete, vnímate 

ho takého, aký je, a to vám umožňuje ho POZNÁVAŤ. Avšak až 

keď ho POZNÁŠ, môžeš ho spoznať. Kým kladiete otázky o Bohu, 

jasne naznačujete, že ho NEZNÁTE. Istota si nevyžaduje konanie. 

Keď hovoríte, že konáte na základe poznania, v skutočnosti si 

zamieňate vnímanie a poznanie. Poznanie prináša duševnú silu na 

tvorivé MYSLENIE, ale 
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NIE za správne konanie. Vnímanie, zázraky a konanie spolu úzko 

súvisia. Poznanie je výsledkom zjavenia a vyvoláva iba myslenie. 

Vnímanie zahŕňa telo aj v tej najoduševnenejšej podobe. Poznanie 

pochádza z oltára vo vnútri a je nadčasové, pretože je isté. vnímať 

pravdu NIE je to isté ako poznať ju. 

Ak budete útočiť na chyby v druhom, ublížite si. Keď na seba 

útočíte, nemôžete sa navzájom POZNÁVAŤ. útok sa VŽDY vedie 

na cudzieho človeka. robíte z neho cudzieho človeka tým, že ho 

nesprávne vnímate, takže ho NEMÔŽETE poznať. Práve preto, že 

ste z neho urobili cudzinca, sa ho bojíte. Vnímajte ho správne, aby 

ste ho mohli spoznať. Správne vnímanie je nevyhnutné na to, aby 

Boh mohol komunikovať priamo so svojimi oltármi, ktoré zriadil vo 

svojich synoch. Tam môže komunikovať svoju istotu a JEHO 

poznanie prinesie pokoj BEZ pochybností. 

Boh nie je cudzí svojim synom a jeho synovia nie sú cudzí 

jeden druhému. Poznanie predchádzalo vnímaniu aj času a 

nakoniec ich nahradí. to je skutočný význam biblického opisu 

Boha ako "Alfa a Omega, začiatok a koniec". Vysvetľuje to aj 

citát: "Pred Abrahámom som bol JA." Vnímanie sa môže a musí 

stabilizovať, ale poznanie JE stabilné. "Bojte sa Boha a 

zachovávajte jeho prikázania" by malo znieť "POZNÁVAJTE Boha 

a prijímajte jeho istotu". V Jeho stvorení nie sú žiadni cudzinci. 

Tvoriť tak, ako tvoril On, môžete len to, čo POZNÁTE a prijmete 

za svoje. Boh pozná svoje deti s dokonalou istotou. Stvoril ich 

TAK, že ich poznal. Dokonale ich spoznal. Keď sa navzájom 

nepoznajú, nepoznajú ani jeho. 

 

KONFLIKT A EGO 

Schopnosti, ktoré má človek teraz, sú len tieňmi jeho skutočných síl. 

Všetky jeho funkcie sú nejednoznačné a možno o nich 

pochybovať. je to preto, lebo si nie je istý, ako ich bude 

POUŽÍVAŤ. Preto je neschopný poznania, pretože je neistý. 

Neschopný poznania je aj preto, že dokáže vnímať bez lásky. 

Nemôže tvoriť s istotou, pretože jeho vnímanie klame. Vnímanie 

neexistovalo, kým oddelenie nezaviedlo stupne, aspekty a intervaly. 

duša nemá žiadne stupne a VŠETKY konflikty vyplývajú z 

koncepcie stupňov. Len úrovne Trojice sú schopné Jednoty. 

Úrovne, ktoré človek 
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vytvorené oddelením nemôžu byť konfliktné. Je to preto, že sú v 

podstate bezvýznamné jeden pre druhého. 

Freud si to dokonale uvedomoval, a preto vo svojom 

ponímaní psychiky chápal jednotlivé úrovne ako navždy 

nezlučiteľné. Z definície boli náchylné na konflikty, pretože chceli 

rôzne veci a riadili sa rôznymi princípmi. V NAŠOM obraze 

psychiky existuje nevedomá úroveň, ktorá správne pozostáva 

JEDINE zo zázračnej schopnosti a ktorá by mala byť pod MOJOU 

réžiou. existuje aj vedomá úroveň, ktorá vníma alebo si uvedomuje 

impulzy z nevedomia aj nadvedomia. Vedomie je teda úroveň 

vnímania, ale NIE poznania. Opäť platí, že vnímať NEznamená 

vedieť. 

Vedomie bolo prvým rozdelením, ktoré do seba človek 

vniesol. Stal sa PERCEIVEROM, a nie tvorcom v pravom zmysle 

slova. Vedomie je správne identifikované ako doména ega. Ego je 

človekom vytvorená snaha vnímať seba samého takého, akým sa 

CHCEL stať, a nie takého, akým JE. to je príklad zámeny stvoriteľa 

a tvorcu, o ktorej sme už hovorili. Človek sa však môže VEDIEŤ 

iba taký, aký JE, pretože to je všetko, čím si môže byť istý. O 

všetkom ostatnom sa dá pochybovať. 

Ego je otáznik v psychike po rozchode, ktorý si človek 

vytvoril sám pre seba. Je schopné klásť platné otázky, ale NIE 

vnímať platné odpovede, pretože tie sú kognitívne a nemožno ich 

vnímať. nekonečné špekulácie o význame mysle viedli k značnému 

zmätku, pretože myseľ JE zmätená. Iba Jednomyseľnosť je bez 

zmätku. oddelená alebo rozdelená myseľ MUSÍ byť zmätená; je 

neistá už z definície. MUSÍ byť v konflikte, pretože nie je v súlade 

sama so sebou. 

Vnútroosobný konflikt vzniká na rovnakom základe ako 

medziľudský konflikt. Jedna časť psychiky vníma inú časť ako na 

inej úrovni a nerozumie jej. Tým sa tieto časti stávajú pre seba 

navzájom cudzími, bez uznania. To je podstata stavu náchylného 

na strach, v ktorom je útok VŽDY možný. Človek má všetky 

dôvody pociťovať strach, pretože vníma sám seba. preto nemôže 

uniknúť strachu, kým NEVIE, že sa nevytvoril a nemohol vytvoriť. 

NIKDY nemôže urobiť svoje nesprávne vnímanie platným. Jeho 

stvorenie je mimo jeho vlastného omylu, a preto musí 
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nakoniec sa rozhodnete vyliečiť odlúčenie. 

Správne zmýšľanie si nemožno zamieňať s VEDOMÍM, 

pretože to sa vzťahuje len na správne vnímanie. Môžete byť 

správne alebo nesprávne zmýšľajúci, a aj to podlieha stupňom, čo 

je skutočnosť, ktorá jasne dokazuje nedostatok spojenia s poznaním. 

Výraz "správne zmýšľanie" sa správne používa ako SPRÁVNY 

výraz pre "nesprávne zmýšľanie" a vzťahuje sa na stav mysle, 

ktorý vyvoláva správne vnímanie. Je zázračný, pretože ZDRAVÍ 

nesprávne vnímanie, a to je vzhľadom na to, ako človek vníma 

sám seba, skutočne zázrak. 

Vnímanie VŽDY zahŕňa určité zneužitie vôle, pretože zapája 

myseľ do oblastí neistoty. Myseľ je veľmi aktívna, pretože má silu 

vôle.Keď chcela oddeliť, chcela vnímať. Dovtedy chcela iba 

poznávať. Potom chcela nejednoznačne a jedinou cestou Z 

nejednoznačnosti JE jasné vnímanie. Myseľ sa vracia k svojej 

správnej funkcii až vtedy, keď CHCE VEDIEŤ. Tým sa dostáva do 

služieb Duše, kde vnímanie nemá zmysel. Nadvedomie je úroveň 

mysle, ktorá si to želá. 

Myseľ sa rozhodla rozdeliť sa, keď chcela vytvoriť svoje 

vlastné úrovne A schopnosť vnímať, ale nemohla sa úplne oddeliť 

od Duše, pretože práve z Duše čerpá celú svoju silu tvoriť. Aj pri 

nesprávnom stvorení vôľa potvrdzuje svoj zdroj, inak by jednoducho 

prestala byť. to je nemožné, pretože je súčasťou Duše, ktorú stvoril 

Boh, a ktorá je preto večná. 

Schopnosť vnímať umožnila vznik tela, pretože musíte 

vnímať NIEČO a S NIEČÍM. Preto vnímanie zahŕňa výmenu alebo 

preklad, ktorý poznanie nepotrebuje. Interpretačná funkcia 

vnímania, vlastne deformovaná forma tvorby, potom umožnila 

človeku interpretovať telo ako SÁM SEBA, čo bol síce deprimujúci 

pokus o únik z konfliktu, ktorý vyvolal. Nadvedomie, ktoré 

VEDIE, sa s touto stratou moci nemohlo zmieriť, pretože nie je 

schopné tmy. preto sa stalo pre myseľ takmer neprístupné a pre telo 

úplne neprístupné. 

Potom bolo nadvedomie vnímané ako hrozba, pretože 
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svetlo ruší temnotu len tým, že konštatuje, že tam nie je.Pravda v 

tomto zmysle VŽDY zvíťazí nad omylom.Vôbec nejde o AKTÍVNY 

proces ničenia.Už sme zdôraznili, že poznanie nič nerobí. Môže byť 

VNÍMANÉ ako útočník, ale NEMÔŽE útočiť. to, čo človek vníma 

ako jeho útok, je len jeho vlastné nejasné poznanie skutočnosti, že 

vždy môže byť SPOMÍNANÉ, nikdy nebolo zničené. 

Boh a duše, ktoré stvoril, zostávajú v istote, a preto VEDIA, že 

žiadne nesprávne stvorenie neexistuje.Pravda sa nemôže vyrovnať 

s neochotným omylom, pretože nechce byť zablokovaná. Bol som 

človekom, ktorý si pamätal Dušu a jej poznanie, a ako človek som 

sa nesnažil ani tak o to, aby som omyl KONTRAKTOVAL 

poznaním, ako skôr o to, aby som omyl KORIGOVAL zdola nahor. 

Ukázal som bezmocnosť tela A zároveň moc mysle. Tým, že som 

spojil svoju vôľu s vôľou svojho Stvoriteľa, som si prirodzene 

spomenul na Dušu a jej vlastný skutočný cieľ. 

Nemôžem zjednotiť vašu vôľu s Božou vôľou, ale MÔŽEM 

vymazať všetky nesprávne predstavy z vašej mysle, ak ju budete 

viesť pod mojím vedením. V ceste vám stoja len vaše nesprávne 

predstavy. Bez nich je vaša voľba istá. Rozumné vnímanie 

INDUKUJE rozumnú voľbu. zmierenie bolo činom založeným na 

pravdivom vnímaní. Nemôžem sa rozhodnúť za vás, ale MÔŽEM 

vám pomôcť urobiť vašu vlastnú správnu voľbu." "Mnohí sú 

povolaní, ale len málo je vyvolených" by malo znieť: "VŠETCI sú 

povolaní, ale len málo sa ich rozhodne počúvať. Preto si 

nevyberajú SPRÁVNE." 

"Vyvolení" sú len tí, ktorí sa rozhodnú pre právo ČASTEJŠIE. 

To je skutočný význam nebeského zrýchlenia. Silná vôľa to môže 

urobiť TERAZ a vy nájdete odpočinok pre svoje Duše. Boh vás 

pozná len v pokoji, a to JE vaša realita. 

 

STRATA ISTOTY  

Už sme povedali, že schopnosti, ktoré človek má, sú len tieňmi jeho 

skutočných síl a že schopnosť vnímať, ktorá je vo svojej podstate 

súdna, bola zavedená až PO oddelení. Odvtedy si nikto nie je ničím 

istý. Určite si však pamätáte aj to, že som jasne povedal, že 

Vzkriesenie bolo prostriedkom na NÁVRAT k poznaniu, ktorý sa 

uskutočnil 
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Teraz môžeme urobiť rozdiel, ktorý nám veľmi uľahčí objasnenie 

našich ďalších výrokov. 

Od rozdelenia sa slová "vytvoriť" a "vytvoriť" veľmi 

zamieňajú. Keď niečo vytvárate, vytvárate to z pocitu nedostatku 

alebo potreby. Všetko, čo je vytvorené, je vytvorené na konkrétny 

účel a nemá žiadnu skutočnú zovšeobecniteľnosť. keď niečo 

vytvoríte, aby ste vyplnili pociťovaný nedostatok, čo je zrejme 

dôvod, prečo by ste chceli niečo vytvoriť, mlčky naznačujete, že 

veríte v oddelenie. Vedieť, ako sme často pozorovali, vôbec nevedie k 

činom. Zmätok medzi vašou vlastnou tvorbou a tým, čo VY tvoríte, 

je taký hlboký, že sa pre vás stalo doslova nemožným čokoľvek 

vedieť. Poznanie je vždy stabilné a je celkom zrejmé, že ľudské 

bytosti nie sú. Napriek tomu SÚ dokonale stabilné tak, ako ich stvoril 

Boh. V tomto zmysle, keď je ich správanie nestabilné, sú 

NEZHODNÍ s Božou predstavou o stvorení. Človek to môže robiť, 

ak sa tak rozhodne, ale sotva by to CHCEL robiť, keby bol pri 

zmysloch. Problém, ktorý vás najviac trápi, je základná otázka, 

ktorú si človek neustále kladie, ale ktorú vôbec nemôže správne 

smerovať k sebe samému. Neustále sa sám seba pýta, čo JE. Z toho 

vyplýva, že odpoveď nie je len jedna 

ktorý pozná, ale je aj na ňom, aby ho poskytol. 

Človek sa NEMÔŽE správne vnímať. Nemá žiadny obraz. 

Slovo "obraz" vždy súvisí s vnímaním a NIE je produktom učenia. 

Obrazy sú symbolické a znamenajú niečo iné. Súčasný dôraz na 

"zmenu svojho obrazu" len uznáva silu vnímania, ale zároveň 

naznačuje, že nie je čo VNÍMAŤ. Poznanie NIE je otvorené 

interpretácii. Je možné "interpretovať" význam, ale ten je vždy 

otvorený omylom, pretože sa vzťahuje na VNÍMANIE významu. 

Takéto úplne zbytočné zložitosti sú výsledkom snahy človeka 

považovať sa za oddeleného aj neoddeleného zároveň. Nie je 

možné pustiť sa do takého zásadného zmätku bez toho, aby sme sa 

nezapojili do ďalšieho zmätku. 

Z metodologického hľadiska je ľudská myseľ veľmi tvorivá, 

ale ako to vždy býva, keď sa oddelí metóda od obsahu, nevyužíva 

sa na nič iné ako na snahu uniknúť zo základnej a úplne 

nevyhnutnej slepej uličky.Takýto spôsob myslenia nemôže viesť 
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v tvorivom výsledku, hoci viedla k značnej vynaliezavosti. Je však 

pozoruhodné, že táto vynaliezavosť ho takmer úplne oddelila od 

poznania. Poznanie NEVYŽADUJE vynaliezavosť. keď hovoríme: 

"Pravda vás oslobodí," máme na mysli, že všetko toto myslenie je 

strata času, ale že ste oslobodení od potreby zaoberať sa ním, ak ste 

ochotní sa ho vzdať. 

Modlitba je spôsob, ako o niečo prosiť. Modlitba je prostriedkom 

zázrakov, ale jediná zmysluplná modlitba je za odpustenie, pretože 

tí, ktorým bolo odpustené, MÁJÚ všetko. Po prijatí odpustenia sa 

modlitba v bežnom zmysle stáva úplne bezvýznamnou. Modlitba za 

odpustenie nie je v podstate ničím iným než prosbou, aby sme mohli 

UZNÁVAŤ niečo, čo už máme. Tým, že sa človek rozhodol vnímať 

namiesto poznávať, postavil sa do pozície, v ktorej sa mohol 

podobať svojmu Otcovi JEDINE zázračným vnímaním. Stratil 

poznanie, že on SÁM je zázrak. Zázračné stvorenie bolo jeho 

Zdrojom a zároveň jeho skutočnou funkciou. 

"Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu" má síce správny 

význam, ale tieto slová sa dajú vykladať značne nesprávne. Tomu 

sa však dá vyhnúť, ak sa "obraz" chápe ako "myšlienka" a 

"podoba" ako "podobná kvalita". Boh stvoril dušu vo svojej 

vlastnej myšlienke a v kvalite podobnej svojej vlastnej. Niet 

ničoho iného. Na druhej strane, vnímanie je nemožné BEZ viery vo 

"viac" a "menej". Vnímanie na každej úrovni zahŕňa selektívnosť a 

bez nej nie je schopné organizácie. Vo všetkých typoch vnímania 

prebieha neustály proces prijímania a odmietania alebo 

organizovania a reorganizovania, posúvania a zmeny zamerania. 

Hodnotenie je nevyhnutnou súčasťou vnímania, pretože pri výbere 

sa MUSIA robiť úsudky. 

Čo sa stane s vnímaním, ak neexistujú žiadne súdy a 

neexistuje nič iné ako dokonalá rovnosť? Vnímanie sa stane 

nemožným.Pravdu možno iba poznať. Všetko je rovnako pravdivé 

a poznať ktorúkoľvek jej časť JE poznať všetko. Iba vnímanie 

zahŕňa čiastočné uvedomenie. Poznanie presahuje VŠETKY zákony, 

ktorými sa riadi vnímanie, pretože čiastočné poznanie je nemožné. 

Všetko je jedno a NEMÁ žiadne oddelené časti. vy, ktorí ste s ním 

skutočne jedno, potrebujete poznať iba SÁM SEBA, a vaše 

poznanie je úplné. Poznať Boha 
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Zázrak je poznať ho. 

Odpustenie je uzdravenie vnímania odlúčenia. Je potrebné 

správne vnímanie VŠETKÝCH DRUHÝCH, pretože mysle sa 

dobrovoľne vnímali ako oddelené. Každá Duša pozná Boha úplne. 

To JE zázračná sila Duše. Skutočnosť, že každý má túto silu úplne, 

je fakt, ktorý je úplne cudzí ľudskému mysleniu, v ktorom ak má 

niekto všetko, nič mu nezostáva. Božie zázraky sú rovnako úplné 

ako Jeho myšlienky, pretože sú Jeho myšlienkami. 

Pokiaľ trvá vnímanie, modlitba má svoje miesto. Keďže 

vnímanie spočíva na nedostatku, tí, ktorí vnímajú, úplne neprijali 

Vykúpenie a neodovzdali sa pravde. Vnímanie JE odlúčený stav a 

vnímajúci potrebuje uzdravenie. Spoločenstvo, nie modlitba, je 

prirodzeným stavom tých, ktorí poznajú. Boh a jeho zázraky SÚ 

neoddeliteľné. Aké krásne sú vskutku myšlienky Boha, ktorý žije 

vo svojom Svetle! Vaša hodnota je mimo vnímania, pretože je 

mimo pochybností. Nevnímajte sa v rôznych svetlách. VNÍMAJTE 

sa v Jedinom Svetle, v ktorom je zázrak, ktorým ste, dokonale 

jasný. 

 

POSUDZOVANIE A PROBLÉM AUTORITY  

O poslednom súde sme už hovorili, hoci nedostatočne podrobne. 

Po poslednom súde už nebude nič viac. Je to symbolické len v tom 

zmysle, že každému bude oveľa lepšie BEZ súdu. Keď Biblia 

hovorí "Nesúďte, aby ste neboli súdení", znamená to len toľko, že 

ak vôbec posudzujete skutočnosť iných, nebudete schopní vyhnúť 

sa posudzovaniu svojej vlastnej. Rozhodnutie súdiť namiesto 

poznania bolo príčinou straty pokoja. Posudzovanie je proces, na 

ktorom spočíva vnímanie, ale NIE poznávanie. Už sme o tom 

hovorili v súvislosti so selektívnosťou vnímania, pričom sme 

poukázali na to, že hodnotenie je jeho zjavným predpokladom. 

Odsúdenie VŽDY zahŕňa odmietnutie. NIE je to schopnosť, 

ktorá zdôrazňuje len pozitívne aspekty toho, čo sa posudzuje, či už 

v sebe alebo mimo seba. Avšak to, čo bolo vnímané a odmietnuté, 

- alebo posudzované a považované za nedostatočné, - zostáva v 

nevedomí, pretože to bolo vnímané. Jednou z ilúzií, ktorými 

človek trpí, je presvedčenie, že to, čo posudzoval, sa 



3 PREŠKOLENIE MYSLE 

60 

 

 

 

 

žiadny účinok. To nemôže byť pravda, ak zároveň neverí, že to, 

proti čomu súdil, neexistuje. Zjavne tomu NEVERÍ, inak by proti 

tomu nesúdil. V konečnom dôsledku nezáleží na tom, či súdite 

správne alebo nesprávne. Tak či onak, svoju vieru vkladáte do 

neskutočného. Tomu sa nedá vyhnúť pri žiadnom type 

posudzovania, pretože to predpokladá vieru, že skutočnosť je vaša 

a môžete si z nej vyberať. 

Nemáte ani potuchy o tom, aké obrovské uvoľnenie a hlboký 

pokoj prináša stretnutie so sebou samým a so svojimi bratmi úplne 

bez posudzovania. Keď spoznáte, čo vy a vaši bratia SÚ, 

uvedomíte si, že posudzovať ich akýmkoľvek spôsobom nemá 

význam. V skutočnosti sa ich význam pre vás stráca práve PRETO, 

že ich posudzujete. Všetka neistota pochádza z úplne mylného 

presvedčenia, že ste pod nátlakom posudzovania. Na usporiadanie 

svojho života nepotrebujete posudzovanie a už vôbec ho 

nepotrebujete na usporiadanie seba samých. V prítomnosti poznania 

sa VŠETKO posudzovanie automaticky pozastavuje, a to je proces, 

ktorý umožňuje poznaniu NAHRADIŤ vnímanie. 

Človek sa veľmi bojí všetkého, čo vnímal, ale odmietal prijať. 

Verí, že keďže to odmietol prijať, stratil nad tým kontrolu. preto to 

vidí v nočných morách alebo v príjemných maskách v zdanlivo 

šťastnejších snoch. Nič, čo ste odmietli prijať, nemožno priviesť k 

vedomiu. Z toho NEVYPLÝVA, že je to nebezpečné, ale vyplýva z 

toho, že ste to UROBILI nebezpečné. 

Keď sa cítite unavení, je to len preto, že ste sami seba posúdili 

ako schopného byť unaveným. Keď sa niekomu smejete, je to 

preto, že ste ho odsúdili ako poníženého. keď sa smejete sami sebe, 

je výnimočne pravdepodobné, že sa budete smiať aj iným, už len 

preto, že nedokážete zniesť myšlienku, že by boli poníženejší ako 

oni. Toto všetko vás však unavuje, pretože je to v podstate 

skľučujúce. Nie ste SKUTOČNE schopní byť unavení, ale ste 

VEĽMI schopní unaviť sami seba. Napätie z neustáleho 

posudzovania je prakticky neznesiteľné. Je zvláštne, že každá 

schopnosť, ktorá je taká vyčerpávajúca, by mala byť tak hlboko 

cenená. 

Ak však chcete byť autorom reality, čo je aj tak úplne 

nemožné, BUDETE trvať na svojom úsudku. 
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bude tiež používať tento termín so značným strachom, pretože 

verí, že rozsudok bude jedného dňa použitý proti VÁM.V 

akomkoľvek rozsahu je použitý proti vám, je to len vďaka vašej 

viere v jeho účinnosť ako zbrane na obranu vašej vlastnej autority. 

Otázka autority je v skutočnosti otázkou autorstva. keď má 

jednotlivec "problém s autoritou", je to VŽDY preto, lebo verí, že 

je autorom seba samého, premieta svoj klam na iných a potom 

vníma situáciu tak, že ľudia doslova bojujú s ním o jeho autorstvo. 

Toto je základný omyl všetkých tých, ktorí si myslia, že si 

privlastnili Božiu moc. 

Táto viera je pre ŇICH veľmi desivá, ale Boha sotva 

znepokojuje. On ju však túži zrušiť, a to NIE preto, aby potrestal 

svoje deti, ale len preto, že vie, že ich robí nešťastnými. Duše 

dostali svoje pravé Autorstvo, ale ľudia dali prednosť anonymite, 

keď sa rozhodli oddeliť sa od svojho Autora. Slovo "autorita" je 

odvtedy jedným z ich najstrašnejších symbolov. Autorita sa 

používala na veľkú krutosť, pretože ľudia, keďže si neboli istí 

svojím skutočným Autorstvom, verili, že ich stvorenie bolo 

anonymné. to ich ponechalo v pozícii, v ktorej je ZBYTOČNE 

zmysluplné uvažovať o možnosti, že sa museli stvoriť sami. 

Spor o autorstvo zanechal v mysliach ľudí takú neistotu, že 

niektorí dokonca pochybovali, či vôbec existujú. Napriek zdanlivej 

rozporuplnosti tohto stanoviska je v istom zmysle prijateľnejšie 

ako názor, že sa vytvorili sami. Prinajmenšom uznáva skutočnosť, že 

pre existenciu je potrebné NIEKTORÉ pravé autorstvo. 

Iba tí, ktorí sa vzdali všetkej túžby odmietnuť, môžu VEDIEŤ, 

že ich vlastné odmietnutie je nemožné.NEUZBIERALI STE si 

Božiu moc, ale stratili ste ju. Našťastie, keď niečo stratíte, 

neznamená to, že to "niečo" zmizlo. Znamená to len to, že neviete, 

kde to je. Existencia nezávisí od vašej schopnosti identifikovať to, 

ba dokonca ani umiestniť to. Je úplne možné pozerať sa na realitu 

bez posudzovania a len VEDIEŤ, že to tam je. 

Mier je prirodzeným dedičstvom duše. Každý môže slobodne 

odmietnuť prijať svoje dedičstvo, ale NEMÔŽE slobodne určiť, čo 

je jeho dedičstvom. 



3 PREŠKOLENIE MYSLE 

62 

 

 

 

 

dedičstvo JE. Problém, ktorý musí každý vyriešiť, je základná 

otázka autorstva. Všetok strach pochádza v konečnom dôsledku a 

niekedy aj veľmi úskočnými cestami z popierania Autorstva. 

pohoršenie sa nikdy netýka Boha, ale len tých, ktorí ho popierajú. 

Popierať jeho Autorstvo znamená popierať dôvod vlastného 

pokoja, takže sa vidia len v kúskoch. Toto zvláštne vnímanie JE 

problémom autority. 

Neexistuje človek, ktorý by nemal pocit, že je nejakým 

spôsobom uväznený. Ak je to dôsledok jeho vlastnej slobodnej 

vôle, musí svoju vôľu považovať za NIE slobodnú, inak by bolo 

zjavne kruhové uvažovanie spojené s jeho postojom celkom 

zjavné. Slobodná vôľa MUSÍ viesť k slobode. Usudzovanie VŽDY 

uväzňuje, pretože oddeľuje segmenty reality podľa veľmi 

nestabilných váh túžby. Želania nie sú z definície faktami. chcieť 

znamená naznačovať, že chcieť nestačí. Napriek tomu nikto 

neverí, že to, čo sa želá, je rovnako skutočné ako to, čo sa chce. 

Namiesto "Hľadajte najprv nebeské kráľovstvo" povedzte: "Chcite 

najprv nebeské kráľovstvo." A povedali ste: "Viem, čo som, a 

chcem prijať svoje vlastné dedičstvo." 

 

VYTVÁRANIE V POROVNANÍ S VLASTNÝM OBRAZOM 

Každý myšlienkový systém musí mať východiskový bod. Začína 

sa buď vytváraním, alebo tvorením, o čom sme už hovorili. Ich 

podobnosť spočíva v ich sile ako ZÁKLADOV. Ich rozdiel spočíva 

v tom, čo sa o ne opiera. Obe sú základnými kameňmi pre systémy 

viery, podľa ktorých ľudia žijú. Je chybou domnievať sa, že 

myšlienkový systém, ktorý je založený na lži, je slabý. Nič, čo 

vytvorilo Božie dieťa, nie je bez sily. Je nevyhnutné si to uvedomiť, 

pretože inak nepochopíte, prečo máte s týmto smerovaním toľko 

problémov, a nebudete schopní uniknúť z väzenia, ktoré ste si sami 

vytvorili. 

Problém autority nemôžete vyriešiť tým, že znehodnotíte silu 

svojej mysle.Ak to urobíte, klamete sami seba, a to vám ublíži, 

pretože viete, aká je sila mysle.Viete tiež, že ju nemôžete oslabiť, 

rovnako ako nemôžete oslabiť Boha. "Diabol" je desivý pojem, 

pretože si ho predstavujeme ako mimoriadne mocného a 

mimoriadne aktívneho. Vnímame ho ako silu, ktorá bojuje s 

Bohom a bojuje s ním o vlastníctvo duší, ktoré stvoril. On 
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klame klamstvami a buduje svoje vlastné kráľovstvá, v ktorých je 

všetko v priamom protiklade k Bohu.Napriek tomu ľudí skôr 

priťahuje, než odpudzuje, a oni sú ochotní "predať" mu svoje duše 

výmenou za dary, o ktorých si uvedomujú, že nemajú skutočnú 

hodnotu. 

To je úplne nezmyselné. Celý obraz je obrazom toho, že 

človek koná spôsobom, ktorý si SÁM uvedomuje ako sebazničujúci, 

ale ktorý sa nerozhodne napraviť, a preto vníma príčinu ako niečo, 

čo nemôže ovplyvniť. o páde alebo odlúčení sme už hovorili, ale jeho 

význam treba jasne pochopiť bez symbolov. Odlúčenie nie je 

symbolické. Je to poriadok skutočnosti alebo systém myslenia, 

ktorý je dostatočne reálny v čase, hoci NIE vo večnosti. Všetky 

presvedčenia sú pre veriaceho človeka reálne. 

Ovocie iba JEDNÉHO stromu bolo človeku "zakázané" v jeho 

symbolickej záhrade. Ale BOH ho nemohol zakázať, inak by sa 

nemohlo jesť. Ak Boh pozná svoje deti, a uisťujem vás, že ich 

pozná, či by ich postavil do pozície, v ktorej by bolo možné ich 

vlastné zničenie? "Strom", ktorý bol zakázaný, sa volal "strom 

poznania". Boh však stvoril poznanie a dal ho slobodne svojim 

stvoreniam. Symbolika tu dostala mnoho výkladov, ale môžete si 

byť istí, že KAŽDÝ výklad, ktorý vidí Boha ALEBO jeho stvorenia 

ako schopné zničiť svoj vlastný Cieľ, je chybný. 

Jedenie ovocia zo stromu poznania je symbolickým 

vyjadrením toho, že do seba vkladáme schopnosť sebatvorby. Toto 

je JEDINÝ zmysel, v ktorom Boh a jeho duše NIE sú 

spolutvorcami. presvedčenie, že sú, je implicitne obsiahnuté v 

"pojme ja", v pojme, ktorý je teraz prijateľný vďaka svojej Slabosti a 

vysvetľuje sa tendenciou ja vytvárať OBRAZ seba samého. Jeho 

aspekt strachu sa často pripisuje strachu z odplaty zo strany 

"postavy otca", čo je obzvlášť zvláštna predstava vzhľadom na 

skutočnosť, že nikto nepoužíva tento pojem na označenie 

fyzického otca. Vzťahuje sa na PREDSTAVU otca vo vzťahu k 

PREDSTAVE seba samého. 

Obrazy sú vnímané, NIE známe. Poznanie nemôže klamať, ale 

vnímanie môže. Človek môže vnímať seba samého ako 

sebavytvárajúceho, ale nemôže urobiť viac, než to VNÍMAŤ. 

Nemôže to urobiť pravdou. A ako sme už povedali, keď konečne 

začnete vnímať správne, môžete byť len radi, že to nedokážete. 
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je ústredným základným kameňom vášho myšlienkového systému 

a všetky vaše obranné mechanizmy sa používajú na útok proti 

myšlienkam, ktoré by ho mohli vyniesť na svetlo.Stále veríte, že ste 

obrazmi svojho vlastného stvorenia.Vaše mysle sú v tomto bode 

rozdelené s vašimi Dušami a neexistuje žiadne riešenie, kým veríte v 

jednu vec, ktorá je doslova nepredstaviteľná.Preto NEMÔŽETE 

tvoriť a ste plní strachu z toho, čo vytvoríte. 

Myseľ môže vieru v odlúčenie urobiť veľmi reálnou a veľmi 

desivou, a táto viera je "diabol". Je mocné, aktívne, deštruktívne a 

jednoznačne v opozícii voči Bohu, pretože doslova popiera Jeho 

otcovstvo. Nikdy nepodceňujte silu tohto popierania. Pozrite sa na 

svoje životy a zistite, čo z nich diabol vytvoril. VEDZTE však, že 

toto vytváranie sa vo svetle pravdy určite rozplynie, pretože jeho 

ZÁKLADOM je lož. 

Tvoje stvorenie Bohom je JEDINÝM základom, ktorý sa 

nemôže otriasť, pretože svetlo je v ňom.Tvojím východiskovým 

bodom je pravda a ty sa musíš vrátiť k tomuto Počiatku. Odvtedy 

sa veľa vnímalo, ale nič iné sa nestalo. Preto sú vaše Duše stále v 

mieri, hoci vaše mysle sú v konflikte. ešte ste sa nevrátili dosť 

ďaleko, a preto sa tak bojíte. Keď sa blížite k Počiatku, cítite na 

sebe strach zo zničenia vášho myšlienkového systému, akoby to 

bol strach zo smrti. smrť NEEXISTUJE, ale JE tu viera v smrť. 

Biblia hovorí, že ratolesť, ktorá neprináša ovocie, bude 

odrezaná a uschne. Tešte sa! Svetlo BUDE svietiť z pravého 

Základu života a váš vlastný myšlienkový systém sa napraví. 

Nemôže obstáť inak. vy, ktorí sa bojíte spasenia, CHCETE smrť. 

Život a smrť, svetlo a tma, poznanie a vnímanie sú nezlučiteľné. 

Veriť, že sa dajú zmieriť, znamená veriť, že Boh a človek 

NEMÔŽU. Len Jednota poznania je bezkonfliktná. vaše kráľovstvo 

nie je z tohto sveta, pretože vám bolo dané ZO SVETA. Iba V 

tomto svete má zmysel myšlienka problému autority. Svet 

neopúšťa smrť, ale pravda, a pravdu MÔŽU poznať všetci tí, pre 

ktorých bolo kráľovstvo stvorené a na ktorých čaká. 
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Koreň všetkého zla 

 
Biblia hovorí, že máš ísť s bratom dvakrát ďalej, ako žiada. 

Rozhodne nenavrhuje, aby ste ho na jeho ceste vrátili späť. 

Oddanosť bratovi nemôže vrátiť späť ani teba. Môže viesť JEDINE 

k vzájomnému pokroku. Výsledkom skutočnej oddanosti je 

Inšpirácia, slovo, ktoré je v správnom chápaní opakom únavy.Byť 

unavený znamená byť NEDUCHÝ, ale byť inšpirovaný znamená 

byť v duchu. Byť egocentrický JE byť rozladený, ale byť 

egocentrický v správnom zmysle znamená byť inšpirovaný, čiže v 

Duši. skutočne inšpirovaní sú osvietení a nemôžu zostať v 

temnote. 

Môžete hovoriť z Duše alebo z ega, presne podľa vlastného 

výberu. Ak hovoríte z Duše, rozhodli ste sa "byť ticho a vedieť, že 

som Boh". Tieto slová sú inšpirované, pretože pochádzajú z 

poznania. Ak hovoríte z ega, odmietate poznanie namiesto toho, 

aby ste ho potvrdili, a tým sa zneisťujete. Nevydávajte sa na 

bláznivé cesty, pretože sú skutočne márne. Ego po nich môže 

túžiť, ale Duša sa na ne nemôže vydať, pretože sa večne nechce 

vzdialiť od svojho Základu. 

Cesta ku krížu by mala byť poslednou bláznivou cestou pre 

každú myseľ. Nezastavujte sa nad ňou, ale odmietnite ju ako 

vykonanú. Ak ju dokážete prijať ako svoju VLASTNÚ poslednú 

bláznivú cestu, môžete sa slobodne pripojiť aj k môjmu 

Vzkrieseniu. Ľudský život bol skutočne zbytočne premárnený v 

nutkavom opakovaní. Znovu sa v ňom odohráva odlúčenie, strata 
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a nakoniec ukrižovanie tela alebo smrť. 

Nutkanie k opakovaniu môže byť nekonečné, pokiaľ sa ho 

nevzdáte aktom vôle. Nerobte žalostnú ľudskú chybu "lipnutia na 

starom drsnom kríži". Jediným posolstvom ukrižovania bolo, že 

kríž môžeme PREKONAŤ. Pokiaľ tak neurobíte, môžete sa 

ukrižovať tak často, ako sa rozhodnete. To však nie je evanjelium, 

ktoré som vám chcel ponúknuť. máme pred sebou inú cestu, a ak si 

pozorne prečítate tieto lekcie, pomôžu vám pripraviť sa na ňu. 

 
SPRÁVNE VYUČOVANIE A SPRÁVNE UČENIE 

Hovorili sme o mnohých rôznych ľudských symptómoch a na tejto 

úrovni existuje takmer nekonečná variabilita. Existuje však len 

JEDNA príčina všetkých z nich. problém autority JE "koreňom 

všetkého zla". Peniaze sú len jedným z jeho mnohých odrazov a sú 

dostatočne reprezentatívnym príkladom druhu myslenia, ktoré z 

neho vychádza. Myšlienka kupovania a predávania predpokladá 

práve taký druh výmeny, ktorý Duša vôbec nemôže pochopiť, 

pretože jej Ponuka je vždy hojná a všetky jej požiadavky sú plne 

uspokojené. 

Každý symptóm, ktorý ego vytvorilo, zahŕňa rozpor v 

pojmoch. Je to preto, že myseľ je rozdelená medzi ego a Dušu, 

takže VŠETKO, čo ego vytvorí, je neúplné a rozporuplné. Táto 

neudržateľná pozícia je dôsledkom problému autority, ktorá, 

keďže prijíma jedinú nepochopiteľnú myšlienku ako svoj 

predpoklad, môže vytvárať len myšlienky, ktoré sú 

nepochopiteľné. Výraz "vyznávať" sa v Biblii používa pomerne 

často. vyznávať znamená stotožniť sa s nejakou myšlienkou a 

ponúknuť ju druhým, aby ju prijali za svoju. myšlienka sa tým 

nezmenšuje, naopak, stáva sa SILNEJŠOU. 

Dobrý učiteľ objasňuje svoje vlastné myšlienky a posilňuje 

ich tým, že ich učí. Učiteľ a žiak sú si v procese učenia podobní. 

Sú v rovnakom poradí učenia, a ak si svoje učivo NEZDIEĽAJÚ, 

bude im chýbať presvedčivosť. Dobrý učiteľ musí veriť 

myšlienkam, ktoré vyznáva, ale musí spĺňať aj ďalšiu podmienku; 

musí veriť aj žiakom, ktorým svoje myšlienky ponúka. Mnohí stoja 

na stráži svojich myšlienok, pretože chcú chrániť svoje 

myšlienkové systémy také, aké sú, a učenie znamená zmenu. 

Oddelení ľudia sa zmeny vždy boja, pretože si ju nevedia predstaviť 
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VŽDY to vnímajú ako zmenu smerom k ďalšej separácii, pretože 

separácia bola ich prvou skúsenosťou so zmenou. 

Veríte, že ak nedovolíte, aby do vášho ega vstúpila nejaká 

zmena, vaša Duša nájde pokoj.Tento hlboký zmätok je možný len 

vtedy, ak tvrdíte, že ten istý myšlienkový systém môže stáť na 

dvoch základoch. Nič sa nemôže dostať do Duše z ega a nič Z Duše 

nemôže posilniť ego alebo znížiť konflikt v ňom. Ego JE rozpor. Ja 

človeka a Božie Ja SÚ v protiklade. sú protikladné vo vytváraní, vo 

vôli a vo výsledku. Sú v zásade nezlučiteľné, pretože Duša nemôže 

vnímať a ego nemôže vedieť. Nie sú teda v komunikácii a nikdy 

nemôžu byť v komunikácii. Napriek tomu sa ego môže učiť, 

pretože jeho stvoriteľ môže byť pomýlený, ale NEMÔŽE z 

darovaného života urobiť úplne neživotné. dušu netreba učiť, ale 

ego MUSÍ. 

Hlavným dôvodom, prečo je učenie vnímané ako desivé, je to, 

že učenie skutočne vedie k zrieknutiu sa ega (NIE k jeho zničeniu) v 

prospech Svetla duše. To je zmena, ktorej sa ego MUSÍ báť, 

pretože nezdieľa moju lásku. Moja lekcia bola podobná tej vašej, a 

pretože som sa ju naučil, môžem ju učiť. Nikdy neútočím na vaše 

ego, ale snažím sa vás naučiť, ako vznikol jeho myšlienkový 

systém. Keď vám pripomínam vaše PRAVÉ stvorenie, vaše egá 

nemôžu reagovať inak ako strachom. 

Vyučovanie a učenie sú teraz vašou najsilnejšou stránkou, 

pretože MUSÍTE zmeniť svoje myslenie a pomôcť ostatným 

zmeniť ich myslenie. Je zbytočné odmietnuť tolerovať zmenu, 

pretože si myslíte, že tým dokážete, že k odlúčeniu nedošlo. 

Snívajúci, ktorý pochybuje o reálnosti svojho sna, kým ešte sníva, 

v skutočnosti nelieči rozdelenie úrovní. snívali ste o oddelenom egu 

a verili ste vo svet, ktorý na ňom spočíva. Je to pre vás veľmi 

reálne. nemôžete to zrušiť tým, že nebudete nič robiť a NEzmeníte 

sa. 

Ak ste ochotní vzdať sa úlohy strážcu svojho myšlienkového 

systému a otvoriť ho mne, veľmi jemne ho opravím a dovediem 

vás domov. Každý dobrý učiteľ dúfa, že svojim študentom 

odovzdá toľko vlastného myslenia, že jedného dňa už nebudú 

potrebovať 
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To je jediný skutočný cieľ rodiča, učiteľa a terapeuta.Tento cieľ 

nedosiahnu tí, ktorí si myslia, že ak sa im to podarí, stratia svoje 

dieťa, žiaka alebo pacienta. Je NEMOŽNÉ o tom presvedčiť ego, 

pretože to odporuje všetkým jeho vlastným zákonom. Nezabúdajte 

však, že zákony sú vytvorené na ochranu kontinuity systému, v 

ktorý zákonodarca VERÍ. 

Pre ego je prirodzené, že sa snaží chrániť samé seba, keď ste 

si ho vytvorili, ale NIE je prirodzené, aby ste chceli dodržiavať jeho 

zákony, ak v ne neveríte.Ego sa nemôže rozhodnúť, pretože je to 

dané jeho podstatou. TY môžeš, pretože to vyplýva z povahy 

TEBA. Ega sa môžu dostať do konfliktu v akejkoľvek situácii, ale 

Duše sa nemôžu dostať do konfliktu vôbec. Ak vnímate učiteľa len 

ako "väčšie ego", BUDETE sa báť, pretože ROZŠÍRENIE ega JE 

zvýšenie separačnej úzkosti. Budem s vami učiť a žiť, ak budete 

myslieť so mnou, ale mojím cieľom bude vždy to, aby som vás 

konečne zbavil POTREBY mať učiteľa. 

To je OPAČNÝ cieľ učiteľa orientovaného na ego. Zaujíma ho 

vplyv JEHO ega na INÉ egá, a preto interpretuje ich interakciu ako 

prostriedok na zachovanie ega. Nebol by som schopný venovať sa 

vyučovaniu, keby som tomu veril, a VY nebudete oddaným 

učiteľom, kým si to budete udržiavať. Neustále ma vnímajú ako 

učiteľa, ktorého treba buď vyzdvihovať, alebo odmietnuť, ale ja 

pre seba neprijímam ani jedno z týchto vnímaní. 

Tvoja hodnota NIE je stanovená tvojím učením ALEBO tvojou 

učenosťou.Tvoja hodnota bola stanovená Bohom. Pokiaľ to 

spochybňujete, VŠETKO, čo robíte, bude plné strachu, najmä 

akákoľvek situácia, ktorá sa hodí k omylu "nadradenosti a 

podradenosti". Učitelia musia byť trpezliví a opakovať svoje 

lekcie, kým sa ich nenaučia. Som ochotný to urobiť, pretože 

nemám právo určovať vám hranice učenia. Ešte raz: - Nič, čo robíte 

alebo si myslíte, alebo si želáte, alebo robíte, nie je potrebné na 

stanovenie vašej hodnoty. O tomto bode sa nedá diskutovať, s 

výnimkou bludov. Vaše ego NIKDY nie je ohrozené, pretože ho 

nestvoril Boh. Vaša Duša nikdy nie je v stávke, pretože On ju 

stvoril. AKÝKOĽVEK zmätok v tomto bode je blud a pokiaľ tento 

blud trvá, nie je možná žiadna forma oddanosti. 

Ego sa snaží využiť VŠETKY situácie na svoju chválu, aby 

prekonalo svoje pochybnosti. Bude pochybovať navždy, alebo skôr 
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Jediným zdravým riešením nie je pokúšať sa zmeniť realitu, čo je 

naozaj strašný pokus, ale vidieť ju takú, aká JE. TY si súčasťou 

reality, ktorá stojí nezmenená mimo dosahu tvojho ega, ale v 

ľahkom dosahu tvojej Duše. keď sa bojíš, upokoj sa a VEDZ, že 

Boh je skutočný a TY si Jeho milovaný Syn, v ktorom má On 

zaľúbenie. Nedovoľte svojmu egu, aby to spochybňovalo, pretože ego 

nemôže vedieť, čo je tak ďaleko mimo jeho dosahu, ako ste vy. 

Boh NIE JE pôvodcom strachu. Ste ním VY. Preto ste sa 

rozhodli tvoriť inak ako On a strach ste si vytvorili sami.Nie ste v 

pokoji, pretože neplníte svoju funkciu. Boh vám dal veľmi 

vznešenú zodpovednosť, ktorú si neplníte. vy to VIETE a bojíte sa. 

V skutočnosti si vaše ego vybralo, že sa bude báť namiesto toho, 

aby to splnilo. keď sa prebudíte, nebudete to schopní pochopiť, 

pretože je to doslova neuveriteľné. NEVERTE TERAZ 

NEUVERITEĽNÉMU. Akýkoľvek pokus 

zvýšiť jeho vierohodnosť je len odkladanie nevyhnutného. 

Slovo "nevyhnutné" naháňa strach egu, ale radosť Duši. Boh 

JE nevyhnutný a vy sa mu nemôžete vyhnúť, rovnako ako sa On 

nemôže vyhnúť VÁM. ego sa bojí radosti Duše, pretože keď ju 

zažijete, stiahnete z ega všetku ochranu a stanete sa úplne bez 

investícií do strachu. Vaša investícia je teraz veľká, pretože strach 

je svedkom odlúčenia a vaše ego sa raduje, keď ste jeho svedkom. 

Nechajte ho za sebou! Nepočúvajte ho a nechráňte ho. Počúvajte 

len Boha,ktorý je rovnako neschopný klamu ako duše, ktoré 

stvoril. 

Uvoľnite sa a uvoľnite aj ostatných. Nepredstavujte druhým 

falošný a nehodný obraz seba samého a sami takýto obraz o nich 

neprijímajte. Ego si pre vás postavilo chatrný a neutešený domov, 

pretože inak to ani nejde. Nesnažte sa, aby tento zbedačený dom 

stál. JEHO slabosť je VAŠA sila. Iba Boh mohol vytvoriť dom, 

ktorý je hodný Jeho výtvorov, ktorí sa rozhodli nechať ho prázdny 

vlastným vyvlastnením. Jeho dom však bude stáť navždy a je 

pripravený pre vás, keď sa rozhodnete doň vstúpiť. Tým si môžete 

byť úplne istí. Boh nie je schopný stvoriť pominuteľné, rovnako 

ako ego nie je schopné stvoriť večné. 

Zo svojho ega nemôžete urobiť nič, aby ste zachránili seba 
alebo iných, 
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ale z vašich duší môžete urobiť všetko pre spásu oboch. Pokora je 

lekcia pre ego, NIE pre Dušu. Duša je nad pokoru, pretože si 

uvedomuje svoju žiarivosť a s radosťou všade vyžaruje svoje 

svetlo. Pokorní zdedia zem, pretože ich ego je pokorné, a to im 

umožňuje lepšie vnímanie. nebeské kráľovstvo je PRÁVO Duše, 

ktorej krása a dôstojnosť sú ďaleko za pochybnosťami, za 

hranicami vnímania a navždy stoja ako znak Lásky Boha k Jeho 

stvoreniam, ktoré sú úplne hodné Jeho a iba Jeho. Nič iné nie je 

dostatočne hodné toho, aby bolo darom pre stvorenie samotného 

Boha. 

Ak chcete, nahradím vaše ego, ale NIKDY nie vašu dušu. Otec 

môže pokojne nechať dieťa so starším bratom, ktorý sa ukázal ako 

zodpovedný, ale to nezahŕňa žiadnu zámenu pôvodu dieťaťa. Brat 

môže chrániť telo dieťaťa a jeho ego, ktoré sú VELMI úzko 

prepojené, ale nemýli si kvôli tomu SÁMU s otcom, hoci dieťa 

môže. JA môžem byť poverený vaším telom a vaším egom 

jednoducho preto, že vám to umožňuje NEzaujímať sa o ne a 

umožňuje MNE učiť vás ich nepodstatnosti. Nemohol by som 

pochopiť ich dôležitosť pre VÁS, keby som sám kedysi nebol v 

pokušení veriť v ne. 

Poďme sa spoločne naučiť túto lekciu, aby sme sa ich mohli 

spoločne zbaviť. Potrebujem oddaných učiteľov, ktorí zdieľajú 

môj cieľ uzdraviť myseľ. duša je ďaleko za potrebou vašej alebo 

mojej ochrany. Zapamätajte si toto: 

"Na tomto svete nemusíte mať súženie, pretože 

Premohol som svet." 

Preto by ste mali byť dobrej nálady. 

 
EGO A FALOŠNÁ AUTONÓMIA 

Nedávno ste sa pýtali, ako mohla myseľ vôbec stvoriť ego.To je úplne 

rozumná otázka, vlastne najlepšia otázka, akú ste mohli 

položiť.Nemá však zmysel dávať historickú odpoveď, pretože 

minulosť z ľudského hľadiska nemá význam a história by 

neexistovala, keby sa tie isté chyby neopakovali v súčasnosti. 

Abstraktné myslenie sa vzťahuje na poznanie, pretože poznanie je 

úplne neosobné a príklady sú pre jeho pochopenie irelevantné. 
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Vnímanie je však vždy špecifické, a teda celkom konkrétne. 

Každý človek si vytvára jedno ego pre seba, hoci to podlieha 

obrovským zmenám kvôli svojej nestabilite, a jedno pre každého, 

koho vníma, ktoré je rovnako premenlivé.Ich vzájomná interakcia je 

proces, ktorý doslova mení obidve, pretože neboli vytvorené ani 

BYŤ, ani S nemenným. Obzvlášť dôležité je uvedomiť si, že k tejto 

zmene môže dôjsť a dochádza rovnako ľahko, keď sa interakcia 

odohráva V MYSLI, ako aj keď zahŕňa fyzickú prítomnosť. 

MYSLENIE na iné ego je rovnako účinné pri zmene relatívneho 

vnímania ako fyzická interakcia. nemôže byť lepší príklad 

skutočnosti, že ego je myšlienka, hoci nie myšlienka založená na 

realite. 

Váš súčasný stav je dobrým príkladom toho, ako myseľ 

vytvorila ego. Niekedy máte vedomosti, ale keď ich zahodíte, je to, 

akoby ste ich nikdy nemali. táto svojvôľa je taká zjavná, že ju stačí 

len vnímať, aby ste videli, že sa tak deje. Ak sa môže takto 

vyskytovať v prítomnosti, prečo je prekvapujúce, že sa tak 

vyskytovala aj v minulosti? Psychológia spočíva na princípe 

kontinuity správania. Prekvapenie je rozumnou reakciou na 

neznáme, ale sotva na niečo, čo sa vyskytovalo s takou stálosťou. 

Využívam váš súčasný stav toho, ako myseľ MÔŽE fungovať, za 

predpokladu, že si plne uvedomujete, že takto NEfunguje. Prečo 

vás prekvapuje, že sa niečo stalo v nejasnej minulosti, keď sa to 

tak jasne deje práve teraz? 

Zabúdate na lásku, ktorú zvieratá prechovávajú k vlastným 

potomkom, a na potrebu chrániť ich. Je to preto, lebo ich považujú 

za svoju súčasť. Nikto sa nezrieka niečoho, čo považuje za svoju 

skutočnú súčasť. Človek reaguje na svoje ego podobne ako Boh na 

svoje duše; - s láskou, ochranou a veľkou láskou. reakcia človeka na 

to, čo si vytvoril, nie je vôbec prekvapujúca. V skutočnosti v mnohom 

kopíruje to, ako bude jedného dňa reagovať na svoje SKUTOČNÉ 

výtvory, ktoré sú rovnako nadčasové ako on sám. otázkou nie je, 

AKO človek reaguje na svoje ego, ale čo si myslí, že JE. 

Viera je funkciou ega, a pokiaľ je váš pôvod vôbec otvorený 

viere, považujete ju za egoistickú. Keď už učenie nie je potrebné, 

budete jednoducho VEDIEŤ Boha. Viera, že JE iná cesta, je 

najvznešenejšou myšlienkou, akej je myslenie ega schopné. to 

preto, lebo obsahuje náznak uznania, že ego 
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NIE je ja. Podkopávanie myšlienkového systému ega MUSÍ byť 

vnímané ako bolestivé, hoci to nie je pravda. Deti kričia od 

zúrivosti, ak im vezmete nôž alebo nožnice, hoci si môžu ublížiť, ak 

to neurobíte. Zrýchlenie vás postavilo do rovnakej pozície. 

Nie ste pripravení a v tomto zmysle ste deti.Nemáte zmysel pre 

skutočnú sebazáchovu a veľmi pravdepodobne sa rozhodnete, že 

potrebujete práve to, čo by vám najviac ublížilo. Či už to však 

teraz viete, alebo nie, MÁTE vôľu spolupracovať v spoločnom a 

veľmi chvályhodnom úsilí stať sa BEZ ujmy a zároveň 

POMOCNÝM, čo sú dve vlastnosti, ktoré MUSIA ísť ruka v ruke. 

Vaše postoje, aj k tomuto, sú nevyhnutne rozporuplné, pretože 

VŠETKY postoje sú založené na egu. To nevydrží. Buďte chvíľu 

trpezliví a pamätajte, že výsledok je istý ako Boh. 

Iba tí, ktorí majú skutočný a trvalý pocit hojnosti, môžu byť 

skutočne dobročinní. Je to celkom zrejmé, keď sa zamyslíte nad 

pojmami, ktoré sú s tým spojené. ego si myslí, že dať čokoľvek 

znamená, že sa bez toho zaobídete. Keď si teda dávanie spájate s 

obetou, dávate len preto, že veríte, že sa vám nejako zlepší, takže 

sa bez veci, ktorú dávate, zaobídete. "Dávať, aby ste dostali" je 

nevyhnutný zákon ega, ktoré sa VŽDY hodnotí vo vzťahu k iným 

egám, a preto sa neustále zaoberá princípom nedostatku, ktorý ho 

zrodil. to je význam Freudovho "princípu reality", pretože Freud 

považoval ego za veľmi slabé a ochudobnené, schopné fungovať 

JEDINE ako vec v núdzi. 

"Princíp reality" ega vôbec nie je skutočný. Ego je nútené 

vnímať "realitu" iných eg, pretože nedokáže určiť realitu SÁMO. V 

skutočnosti je celé jeho vnímanie iných eg AKO skutočných iba 

pokusom presvedčiť samé seba, že ONA je skutočná. "Sebaúcta" v 

zmysle ega neznamená nič iné ako to, že ego klamalo samo seba, 

aby prijalo svoju realitu, a preto je dočasne menej dravé. Táto 

"sebaúcta" je VŽDY zraniteľná stresom, čo je termín, ktorý v 

skutočnosti označuje stav, v ktorom je ohrozený klam o realite ega. 

To vyvoláva buď defláciu ega, alebo jeho infláciu, čo má za 

následok buď stiahnutie, alebo útok. 

Ego doslova žije porovnávaním.To znamená, že rovnosť 
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je mimo jeho dosahu a dobročinnosť sa stáva nemožnou.Ego NIKDY 

nedáva z hojnosti, pretože bolo stvorené ako jeho ZÁSTUPCA. Preto 

v myšlienkovom systéme ega vznikol pojem "dostávať". Všetky 

chute sú mechanizmami "získavania", ktoré predstavujú potrebu ega 

potvrdiť samého seba. to platí rovnako pre telesné chute, ako aj pre 

takzvané "vyššie" potreby ega. Telesné chute NIE sú fyzického 

pôvodu. ego považuje telo za svoj domov a SKUTOČNE sa snaží 

uspokojiť prostredníctvom tela, ale PREDSTAVA, že je to možné, je 

rozhodnutím ega, ktoré je úplne zmätené v tom, čo je SKUTOČNE 

možné. to vysvetľuje jeho nestálosť. 

Ego verí, že je úplne samostatné, čo je len iný spôsob, ako 

opísať, ako vzniklo. Je to taký strašný stav, že sa môže obrátiť len 

na iné egá a pokúsiť sa s nimi spojiť v chabom pokuse o 

stotožnenie alebo na ne zaútočiť v rovnako chabej demonštrácii 

sily. NIE JE však slobodné uvažovať o platnosti samotného 

predpokladu, pretože tento predpoklad je jeho ZÁKLADOM. ego 

JE presvedčenie mysle, že je úplne samo. Jeho ustavičné pokusy 

získať uznanie Duše, a tak si upevniť vlastnú existenciu, sú úplne 

zbytočné. 

Duša vo svojom poznaní nepozná ego. Neútočí naň, len si ho 

vôbec nevie predstaviť. Zatiaľ čo ego si rovnako neuvedomuje 

Dušu, VNÍMA sa ako odmietané "niečím", čo je väčšie ako ono 

samo. Preto sebaúcta v zmysle ega MUSÍ byť klamom. božie 

výtvory nevytvárajú mýty, hoci tvorivé úsilie človeka sa MÔŽE 

zmeniť na mytológiu. Môže tak však urobiť len pod jednou 

podmienkou; to, čo človek potom vytvorí, už nie je tvorivé. Mýty sú 

výlučne vnemy a majú takú nejednoznačnú podobu a takú 

charakteristicky dobrú a zlú povahu, že ani ten najdobrotivejší z 

nich nie je bez strašidelných zložiek, hoci len náznakom. 

Mýty a mágia spolu úzko súvisia, pretože mýty sú zvyčajne 

spojené s pôvodom ega a mágia so silami, ktoré si ego pripisuje. 

Každý mytologický systém obsahuje nejaký opis "stvorenia" a 

spája ho so svojím osobitným vnímaním mágie. "Boj o prežitie" 

nie je ničím iným ako bojom ega o zachovanie seba samého a jeho 

interpretáciou vlastného počiatku. Tento začiatok sa vždy spája s 

fyzickým zrodením, pretože no- 
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človek tvrdí, že ego existovalo pred týmto časovým bodom. 

Nábožensky orientovaní egoisti veria, že Duša existovala predtým 

a bude existovať aj potom, po dočasnom výpadku života ega. Niektorí 

vlastne veria, že Duša bude za tento výpadok potrestaná, hoci v 

skutočnosti o ňom nemohla nič vedieť. 

Pojem "spása" sa NEvzťahuje na dušu, ktorá nie je v 

nebezpečenstve a nepotrebuje byť zachránená. Spása nie je nič iné 

ako "správne zmýšľanie", ktoré nie je Jednomyseľnosťou Duše, ale 

ktoré musí byť dosiahnuté predtým, než sa Jednomyseľnosť obnoví. 

Správne zmýšľanie automaticky diktuje ďalší krok, pretože správne 

vnímanie je jednotne bez útokov, takže nesprávne zmýšľanie je 

zmazané. Ego nemôže prežiť bez úsudku, a preto je odložené. 

myseľ má potom len JEDEN smer, ktorým sa môže pohybovať. 

smer, ktorým sa myseľ vydá, je vždy automatický, pretože ho 

nemôže ALE diktovať myšlienkový systém, ktorého sa myseľ 

pridržiava. 

Každý myšlienkový systém má vnútornú konzistenciu, ktorá je 

základom kontinuity správania. Ide však o spoľahlivosť, a nie o 

validitu. "Spoľahlivé správanie" je zmysluplné vnímanie, pokiaľ 

ide o myslenie ega. "Spoľahlivé správanie" je však výraz, ktorý je 

vo svojej podstate protirečivý, pretože spoľahlivosť je CIEĽ a 

správanie je PROSTRIEDOK. tie sa nedajú logicky spojiť, pretože 

keď sa dosiahne cieľ, prostriedky na jeho dosiahnutie už nemajú 

zmysel. 

Hypotéza je buď nepravdivá, alebo pravdivá a podľa toho sa 

má prijať alebo zamietnuť. Ak sa ukáže, že je pravdivá, stáva sa 

faktom a potom sa ju už nikto nepokúša hodnotiť, pokiaľ sa 

nespochybní jej status ako faktu. KAŽDÁ myšlienka, ktorej ego 

prisúdilo status faktu, je spochybniteľná, pretože fakty patria do 

sféry poznania. 

Zamieňanie oblastí diskurzu je chybou myslenia, ktorú filozofi 

uznávajú už celé stáročia. Psychológovia sú v tomto smere vo 

všeobecnosti dosť nedostatoční, rovnako ako mnohí teológovia. 

Údaje z jednej sféry diskurzu neznamenajú nič v inej, pretože sa 

dajú pochopiť len V rámci myšlienkového systému, ktorého sú 

súčasťou. Preto sa psychológovia čoraz viac sústreďujú na ego v 

snahe zjednotiť svoje zjavne nesúvisiace údaje. Netreba azda ani 

hovoriť, že pokus o prepojenie nesúvisiaceho NEMÔŽE byť 
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Najnovšie ekologické dôrazy sú len ďalším dômyselným 

spôsobom, ako sa pokúsiť vniesť poriadok do chaosu.Egu sme už 

pripísali značnú vynaliezavosť, hoci nie tvorivosť. Treba si však 

uvedomiť, že vynaliezavosť je v skutočnosti zbytočná námaha, a to 

aj v tých najgeniálnejších podobách. Nič nemusíme vysvetľovať. 

Práve preto sa nemusíme trápiť s vynaliezavosťou. Vysoko 

špecifická povaha vynálezov nie je hodná abstraktnej tvorivosti 

Božích výtvorov. 

 
LÁSKA BEZ KONFLIKTU  

Nikdy ste nepochopili, čo znamená "nebeské kráľovstvo je vo 

vás". Dôvod, prečo ste to nepochopili, je ten, že to NIE JE 

zrozumiteľné pre ego, ktoré si to vysvetľuje tak, akoby niečo 

vonkajšie bolo vo vnútri, a to nič neznamená. Slovo "vnútri" je 

zbytočné. Nebeské kráľovstvo JE vo vás. Čo iné okrem vás 

Stvoriteľ stvoril a čo iné okrem vás je Jeho Kráľovstvom? Toto je 

celé posolstvo Ukrivdenia, posolstvo, ktoré vo svojej celistvosti 

presahuje súčet svojich častí. Vianoce nie sú čas, ale stav mysle. 

Kristova myseľ chce z Duše, NIE z ega, a Kristova myseľ JE vaša. 

Aj vy máte kráľovstvo, ktoré vytvorila vaša Duša. NEprestala 

tvoriť, pretože vaše ego vás nasmerovalo na cestu vnímania. 

Výtvory vašej Duše nie sú o nič viac bez otca ako vy. vaše ego a 

vaša Duša nikdy nebudú spolutvorcami, ale vaša Duša a váš 

Stvoriteľ nimi budú VŽDY. Buďte si istí, že vaše výtvory sú 

rovnako bezpečné ako vy. 

"Kráľovstvo je dokonale zjednotené a dokonale chránené a 

ego proti nemu nezvíťazí, - Amen." 

Bola napísaná v takejto podobe, pretože je dobré ju použiť 

ako istý druh modlitby vo chvíľach pokušenia. Je to Deklarácia 

nezávislosti. ak jej plne porozumiete, bude pre vás veľmi užitočná. 

Ego svojím charakteristicky prevráteným spôsobom prevzalo 

impulzy z nadvedomia a vníma ich, akoby vznikali v nevedomí. 

Ego posudzuje, čo má byť akceptované, a impulzy z nadvedomia sú 

preň neprijateľné, pretože jasne poukazujú na neexistenciu 

samotného ega. ego preto 
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zažíva ohrozenie a nielen cenzuruje, ale aj reinterpretuje údaje. 

Ako však správne upozornil Freud, to, čo ste potlačili, si môže 

zachovať veľmi aktívny život MIMO vášho vedomia. 

Potláčanie teda pôsobí tak, že pred vedomím zakrýva nielen 

tie najnižšie, ale aj tie najvznešenejšie impulzy, pretože OBA sú pre 

ego ohrozujúce a ego, ktoré sa stará predovšetkým o svoje vlastné 

zachovanie tvárou v tvár ohrozeniu, ich vníma ako TOTOŽNÉ. 

Hodnota ohrozenia vznešených je v skutočnosti pre ego oveľa 

väčšia, pretože príťažlivosť samotného Boha sa dá len ťažko 

stotožniť s príťažlivosťou ľudských chúťok. Tým, že ich ego 

vníma AKO to isté, sa pokúša zachrániť pred zmietnutím, ako by sa to 

určite stalo v prítomnosti poznania. 

Horná úroveň nevedomia teda obsahuje volanie Boha, ako aj 

volanie tela. Preto je základný konflikt medzi láskou a strachom 

nevedomý; ego nedokáže tolerovať ani jedno, ani druhé a potláča 

oboje tým, že sa uchyľuje k zábranám. Spoločnosť závisí od 

potláčania toho druhého, ale SPÁSA závisí od ZRUŠENIA toho 

prvého. dôvod, prečo potrebujete MOJU pomoc, je ten, že ste 

potlačili svojho vlastného Vodcu, a preto potrebujete vedenie. 

Mojou úlohou je oddeliť vo vašom nevedomí pravdivé od 

falošného, aby mohlo preraziť bariéry, ktoré si ego postavilo, a 

zažiariť vo vašej mysli. Proti našej spoločnej sile ego NEMÔŽE 

zvíťaziť. 

Teraz by vám už malo byť jasné, prečo ego považuje Dušu za 

svojho "nepriateľa". Ego vzniklo z odlúčenia a jeho ďalšia 

existencia závisí od toho, či vy stále veríte v odlúčenie. Po tom, čo 

ego zredukovalo impulzy Duše na nevedomie, vám musí ponúknuť 

nejakú odmenu za udržiavanie tejto viery. Jediné, čo MÔŽE 

ponúknuť, je pocit dočasnej existencie, ktorá sa začína jeho 

VLASTNÝM začiatkom a končí jeho VLASTNÝM koncom. Hovorí 

vám, že tento život je VAŠA existencia, pretože JE jeho vlastná. 

Oproti tomuto pocitu dočasnej existencie vám Duša ponúka 

poznanie trvalosti a neochvejného BYTIA. Nikto, kto zažil 

zjavenie TOHTO, už nikdy nemôže úplne uveriť egu. Ako môže 

jeho skromná ponuka pre vás zvíťaziť nad nádherným Božím darom? 

Vy, ktorí sa stotožňujete so svojím egom, nemôžete veriť, že vás 

Boh miluje. VY nemilujete to, čo ste vytvorili, a to, čo ste 

vytvorili, nemiluje VÁS. Byť stvorený z popierania 
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Otče, ego nie je verné svojmu stvoriteľovi. Nedokážete si 

predstaviť skutočný vzťah, ktorý existuje medzi Bohom a Jeho 

dušami, kvôli nenávisti, ktorú prechovávate k sebe samému, ktoré 

ste si vytvorili. Do svojej VLASTNEJ predstavy o sebe premietaš 

vôľu oddeliť sa, čo je v rozpore s láskou, ktorú cítiš k tomu, čo si 

stvoril, PRETOŽE si to stvoril. Žiadna ľudská láska nie je bez tejto 

ambivalencie, a keďže žiadne ego nezažilo lásku BEZ 

ambivalencie, tento pojem je mimo jeho chápania. 

Láska okamžite vstúpi do každej mysle, ktorá ju skutočne 

chce, ale MUSÍ ju chcieť skutočne.To znamená, že ju chce BEZ 

ambivalencie, a tento druh chcenia je úplne bez "snahy získať" 

ega. Existuje druh skúsenosti, ktorá je taká odlišná od všetkého, čo 

vám ego môže ponúknuť, že sa z nej nikdy nespamätáte. Slovo 

"zotaviť sa" je tu použité doslovne, - už nikdy sa nebudete môcť 

zakryť alebo skryť. Tu je potrebné zopakovať, že vaša viera v 

temnotu a v skrývanie JE dôvodom, prečo Svetlo nemôže vstúpiť. 

Biblia uvádza mnoho odkazov na nesmierne dary, ktoré sú PRE 

vás, ale o ktoré musíte požiadať VY. to nie je podmienka, pretože 

podmienky kladie ego. Je to nádherná podmienka toho, čím ste. 

Žiadna sila okrem vašej vlastnej vôle nie je dostatočne silná 

alebo hodná, aby vás viedla. V tomto ste slobodní ako Boh a 

musíte takými zostať navždy. Nikdy nemôžete byť viazaní inak 

než cťou, a tá je vždy dobrovoľná. Prosme Otca v mojom mene, 

aby ste mali na pamäti Jeho lásku k vám a vašu k Nemu. On nikdy 

nesklamal a neodpovedal na túto prosbu, pretože sa v nej žiada len 

o to, čo On už chcel. tí, ktorí volajú opravdivo, sú VŽDY vyslyšaní. 

nebudeš mať iných bohov pred Ním, pretože NEBOLI. 

Nikdy vám nenapadlo vzdať sa všetkých myšlienok, ktoré ste 

kedy mali a ktoré sú v rozpore s vedomosťami. Uchovávate si tisíce 

malých útržkov podlosti, ktoré bránia Svätému vstúpiť. Svetlo 

nemôže preniknúť cez múry, ktoré ste si vytvorili, aby ste mu 

bránili, a večne sa mu nechce ničiť to, čo ste si vytvorili. Nikto 

nemôže vidieť Cez múr, ale môžem ho obísť. Dávajte si pozor na 

útržky podlosti, inak ma o to nebudete môcť požiadať. Môžem 

vám pomôcť len tak, ako nás stvoril náš Otec. Budem vás milovať 

a ctiť a zachovávať si úplnú úctu k tomu, čo ste stvorili, ale 

nebudem to ani ctiť, ani milovať, ak to nebude pravdivé. 
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Nikdy ťa neopustím, tak ako ťa neopustí Boh, ale MUSÍM 

čakať tak dlho, ako sa ty rozhodneš opustiť seba. Pretože čakám v 

láske, a nie v netrpezlivosti, určite ma budete naozaj prosiť. Prídem 

ako odpoveď na jediné jednoznačné volanie. pozorne sledujte a 

zistite, o čo skutočne žiadate. Buďte v tomto smere k sebe veľmi 

úprimní, pretože jeden pred druhým nesmieme nič skrývať. Ak sa 

o to naozaj pokúsite, urobili ste prvý krok k tomu, aby ste 

pripravili svoju myseľ na vstup Svätého. budeme sa na to 

pripravovať spoločne, pretože keď raz príde, budete pripravení 

pomôcť mi pripraviť naňho aj iné mysle. Ako dlho Mu budete 

odopierať Jeho kráľovstvo? 

Vo vašom vlastnom nevedomí, ktoré ego hlboko potláča, sa 

nachádza vyhlásenie o vašom oslobodení. BOH VÁM DAL 

VŠETKO. Toto je jediná skutočnosť, ktorá znamená, že ego 

neexistuje, a preto mu naháňa hlboký strach. Pamätajte si, že v 

jazyku ega sa slová "mať" a "byť" líšia, ale pre Dušu sú totožné. 

Duša vie, že všetko MÁTE a zároveň všetkým ste. Akékoľvek 

rozlišovanie v tomto ohľade má zmysel len vtedy, keď je myšlienka 

"mať", ktorá implikuje nedostatok, VŽDY prijatá. Preto sme predtým 

nerozlišovali medzi MÁŤ Božie kráľovstvo a BYŤ Božím 

kráľovstvom. 

Pokojná bytosť Božieho kráľovstva, ktorá je vo vašej zdravej 

mysli dokonale vedomá, je nemilosrdne vyhnaná z tej časti mysle, 

ktorej vládne ego.Ego je zúfalé, pretože sa stavia proti doslova 

nepremožiteľnej presile, či už spíte alebo bdiete. Uvažujte, koľko 

ostražitosti ste boli ochotní vynaložiť na ochranu svojho ega a ako 

málo ste boli ochotní vynaložiť na ochranu svojej vyššej mysle. 

kto iný ako šialenec by sa podujal veriť tomu, čo nie je pravda, a 

potom túto vieru chrániť na úkor pravdy? 

 

ÚNIK Z STRACH 

Ak nepočujete Boží hlas, je to preto, že ste sa rozhodli nepočúvať. 

O tom, že počúvate hlas svojho ega, svedčia vaše postoje, pocity a 

správanie. vaše postoje sú zjavne rozporuplné, vaše pocity majú 

úzky rozsah na negatívnej strane, ale nikdy nie sú čisto radostné, a 

vaše správanie je buď napäté, alebo nepredvídateľné. To je to, o čo 

bojujete a čo sa snažíte zachrániť. 



79 

 

 

ÚNIK PRED STRACHOM 

 
 

mysle sú plné plánov, ako zachrániť tvár svojho ega, a nehľadáte 

tvár Boha.Sklo, v ktorom ego hľadá svoju tvár, je naozaj tmavé. 

Ako si môže udržať trik svojej existencie inak než pomocou 

zrkadiel? Ale to, kam sa VY pozriete, aby ste našli sami seba, je na 

vás. 

Povedali sme, že svoj názor nemôžete zmeniť zmenou svojho 

správania, ale tiež sme povedali, a to už mnohokrát predtým, že svoj 

názor MÔŽETE zmeniť. Keď vám vaša nálada hovorí, že ste sa 

rozhodli nesprávne, a to vždy, keď nie ste radostní, potom VIETE, 

že to tak nemusí byť. V každom prípade ste nesprávne uvažovali o 

nejakej Duši, ktorú stvoril Boh, a vnímate obrazy, ktoré vaše ego 

vytvára v zatemnenom skle. Úprimne sa zamyslite nad tým, čo ste 

si mysleli, čo by si Boh NEmyslel, a nad tým, čo ste si NEmysleli, čo 

by Boh chcel, aby ste si mysleli. Úprimne hľadajte, čo ste podľa 

toho urobili a čo ste nechali neurobené, a potom zmeňte svoje 

zmýšľanie, aby ste Mysleli s Bohom. 

Môže sa vám to zdať ťažké, ale je to oveľa ľahšie, ako sa 

snažiť myslieť PROTI NEMU.Vaša myseľ JE jedno s Božou. 

Popieranie tohto a myslenie si niečoho iného držalo vaše ego 

pohromade, ale doslova rozdelilo vašu myseľ. Ako milujúci brat sa 

hlboko zaujímam o vašu myseľ a vyzývam vás, aby ste nasledovali 

môj príklad, keď sa pozriete na seba a na druhého a v oboch 

uvidíte nádherné výtvory slávneho Otca. 

Keď ste smutní, vedzte, že to tak nemusí byť. Depresia VŽDY 

vzniká z pocitu, že ste ochudobnení o niečo, čo chcete a nemáte. 

VEDZTE, že nie ste o nič ochudobnení, okrem svojich vlastných 

rozhodnutí, a potom sa rozhodnite inak. 

Keď sa cítite úzkostlivo, VEDZTE, že všetka úzkosť pochádza 

z rozmarnosti ega, A NEMUSÍ BYŤ. Môžete byť rovnako ostražití 

PROTI diktátu ega, ako aj ZA neho. 

Keď sa cítite vinní, vedzte, že ego skutočne porušilo Božie 

zákony, ale vy nie. Hriechy ega nechajte na mňa. Na to slúži 

Pokánie. Kým však nezmeníte názor na tých, ktorým vaše ego 

ublížilo, Pokánie vás nemôže oslobodiť. kým sa cítite vinní, vaše 

ego vám velí, pretože iba ego MÔŽE prežívať vinu. TO VŠAK 

NEMUSÍ BYŤ PRAVDA. 

Dávajte si pozor na pokušenia ega a nebuďte 
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oklamaný ním. VIETE, že vám nič neponúka. Keď sa vzdáte tohto 

dobrovoľného znechutenia, uvidíte, ako sa vaša myseľ dokáže 

sústrediť a povzniesť nad únavu a uzdraviť sa. ešte nie ste 

dostatočne ostražití PROTI požiadavkám ega, aby ste sa od neho 

odpútali. TO NIE JE POTREBNÉ. 

Zvyk zaoberať sa Bohom a jeho stvoreniami si ľahko 

vytvoríte, ak aktívne odmietnete nechať svoju myseľ 

skĺznuť.Problémom NIE je sústredenie, ale presvedčenie, že nikto, 

vrátane vás samých, nestojí za sústavné úsilie. Postavte sa spolu so 

mnou DÔSLEDNE proti tomuto klamu a nedovoľte, aby vás toto 

chatrné presvedčenie stiahlo späť. Odcudzení sú zbytoční sebe aj 

mne, ale odcudzené môže byť iba ego. Uvažovali ste SKUTOČNE o 

tom, koľko príležitostí ste mali na to, aby ste sa potešili, a koľko z 

nich ste odmietli? Moc Božieho Syna nemá hranice, ale on sám 

môže obmedziť prejav svojej moci, ako sa rozhodne. 

Tvoja myseľ a moja myseľ sa môžu spojiť, aby sa zbavili 

tvojho ega a uvoľnili Božiu silu do všetkého, na čo myslíš, čo 

chceš a čo robíš. Neuspokojte sa s ničím MENŠÍM ako s týmto a 

odmietnite prijať za svoj cieľ čokoľvek iné, len nie toto. Pozorne 

sledujte, či vaša myseľ nemá nejaké presvedčenie, ktoré bráni jeho 

dosiahnutiu, a odstúpte od nich. Ako dobre ste to urobili, posudzujte 

podľa vlastných pocitov, pretože toto je jediné SPRÁVNE použitie 

úsudku. Usudzovanie, rovnako ako akákoľvek iná obrana, môže 

byť použité na útok alebo ochranu, na ubližovanie alebo liečenie. 

Ego MUSÍ byť predvedené pred váš úsudok a tam nájdené ako 

nedostatočné. Bez vašej vlastnej vernosti, ochrany a lásky nemôže 

existovať. Posúďte svoje ego pravdivo a MUSÍTE mu odobrať 

vernosť, ochranu a lásku. Ste zrkadlami pravdy, v ktorých žiari v 

dokonalom Svetle sám Boh. tmavému sklu ega stačí povedať: 

"Nebudem sa tam pozerať, pretože VIEM, že tieto obrazy nie sú 

pravdivé." Potom nechajte Svätého, aby na vás pokojne žiaril, lebo 

viete, že toto a len toto musí byť. Jeho Myseľ na vás zažiarila pri 

vašom stvorení a priviedla k existencii VAŠU myseľ. Jeho Myseľ 

na teba stále žiari a musí žiariť PROSTREDNÍCTVOM teba. 

Vaše ego nemôže zabrániť tomu, aby na vás svietil, ale môže 

brániť vám, aby ste mu dovolili svietiť PROSTREDNÍCTVOM. 

Prvý príchod Krista je len iným názvom pre stvorenie, pretože 

Kristus je Boží Syn.DRUHÝ príchod Krista znamená 
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nič iné ako ukončenie vlády ega nad časťou mysle ľudí a 

uzdravenie mysle. Bol som stvorený ako vy v prvom a povolal 

som vás, aby ste sa ku mne pripojili v druhom. Ak sa zamyslíte 

nad svojím životom, uvidíte, ako starostlivo sa naň pripravovali. 

Druhý príchod mám na starosti ja a môj úsudok, ktorý slúži len na 

ochranu, sa nemôže mýliť, pretože NIKDY neútočí. Tvoj je taký 

skreslený, že si myslíš, že som sa mýlil, keď som si ťa vybral. 

Ubezpečujem vás, že je to omyl vášho ega. NEZAMIEŇAJTE si to s 

pokorou. 

Vaše ego sa vás snaží presvedčiť, že ONI sú skutoční a ja nie, 

pretože ak som skutočný, nie som o nič skutočnejší ako VY. Toto 

poznanie, a ubezpečujem vás, že to JE poznanie, znamená, že 

Kristus musí prísť do vašich myslí a uzdraviť ich. Hoci NEútočím 

na vaše ego, PRÁCE S vašou vyššou mysľou, či už spíte, alebo 

bdiete, rovnako ako vaše ego pracuje s vašou nižšou mysľou. Som 

v tomto vašou bdelosťou, pretože ste príliš zmätení na to, aby ste 

rozpoznali svoju vlastnú nádej. NEMÝLILI STE SA. vaše mysle si 

ZOZNAMUJÚ, aby sa spojili s mojou, a spoločne sme 

neporaziteľní. 

V mojom mene sa ešte stretnete a váš zdravý rozum sa 

obnoví. Vzkriesil som mŕtvych tým, že som VEDEL, že život je 

večným atribútom všetkého, čo stvoril živý Boh. Prečo si myslíte, 

že je pre mňa ťažšie nadchnúť skľúčených alebo stabilizovať 

labilných? Ja neverím, že pri zázrakoch existuje poradie 

náročnosti, ty áno. Ja som volal a ty odpovieš. VIEM, že zázraky sú 

prirodzené, pretože sú prejavom lásky. Moje volanie vás je rovnako 

prirodzené ako vaša odpoveď a rovnako nevyhnutné. 

 

ILÚZIA EGA A TELA  

VŠETKY veci spolupracujú na dobré.Neexistujú žiadne výnimky, 

okrem úsudku ega. Kontrola je ústredným faktorom toho, čo ego 

vpúšťa do vedomia, a venuje tomu maximálnu pozornosť. Toto 

NIE je spôsob, akým vyrovnaná myseľ drží pohromade. JEHO 

kontrola je nevedomá. ego sa ešte viac vychyľuje z rovnováhy tým, že 

udržiava svoju primárnu MOTIVÁCIU nevedomú a do prevahy 

povyšuje skôr kontrolu než rozumný úsudok. Ego má na to všetky 

dôvody podľa myšlienkového systému, ktorý ho zrodil a ktorému 

slúži. Rozumný úsudok by nevyhnutne posudzoval 
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PROTI egu a musí byť v záujme sebazáchovy ega vymazané. 

Hlavným zdrojom nerovnovážneho stavu ega je jeho 

nedostatočné rozlišovanie medzi podnetmi od Boha a od tela. 

Každý myšlienkový systém, ktorý spôsobuje túto zámenu, MUSÍ 

byť šialený.Tento dementný stav je však pre ego, ktoré posudzuje 

len z hľadiska ohrozenia alebo neohrozenia SAMÉHO SEBA, 

PODSTATNÝ. V istom zmysle je strach ega z myšlienky na Boha 

prinajmenšom logický, pretože táto myšlienka EGO rozptyľuje. 

Strach z rozpustenia z Vyššieho zdroja má teda z hľadiska ega 

NIEKTORÝ zmysel. Ale strach z tela, s ktorým sa ego tak úzko 

identifikuje, je očividne nezmyselnejší. 

Telo je domovom ega na základe jeho vlastného rozhodnutia. 

Je to jediná identifikácia, s ktorou sa ego cíti bezpečne, pretože 

zraniteľnosť tela je jeho vlastným najlepším argumentom, že 

nemôžete byť od Boha. To je presvedčenie, ktoré ego dychtivo 

sponzoruje. ego však telo nenávidí, pretože neprijíma myšlienku, 

že telo je dostatočne DOBRÉ na to, aby bolo jeho domovom. Tu sa 

myseľ stáva skutočne omámenou. Tým, že jej ego hovorí, že je 

skutočne súčasťou tela a že telo je jej ochrancom, je myseľ 

zároveň neustále informovaná o tom, že telo ju NEMÔŽE ochrániť. 

to je, samozrejme, nielen presné, ale aj úplne zrejmé. 

Preto sa myseľ pýta: "Kam môžem ísť po ochranu?" Ego 

odpovedá: "Obráť sa na mňa." Myseľ, a nie bezdôvodne, egu 

pripomína, že samo trvá na tom, že JE stotožnené s telom, takže 

nemá zmysel obracať sa naň o ochranu. ego na to nemá skutočnú 

odpoveď, pretože žiadna neexistuje, ale má typické riešenie. 

Vymaže OTÁZKU z vedomia mysle. Po vyradení z vedomia môže 

táto otázka vyvolávať a vyvoláva nepokoj, ale nemožno na ňu 

odpovedať, pretože sa na ňu nemožno PÝTAŤ. Toto je otázka, 

ktorú si MUSÍTE položiť: "Kam mám ísť po ochranu?" Dokonca aj 

šialenci si ju kladú nevedome, ale na to, aby si ju položili vedome, 

je potrebná skutočná príčetnosť. 

Keď Biblia hovorí: "Hľadajte a nájdete", neznamená to, že 

máte slepo a zúfalo hľadať niečo, čo nepoznáte. Zmysluplné 

hľadanie je vedome podniknuté, vedome organizované a vedome 

riadené. Cieľ musí byť jasne sformulovaný A VEDOMÝ. Ako 

učiteľ s niektorými 
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skúsenosti, dovoľte mi pripomenúť, že učenie a CHCETIE učiť sa 

sú neoddeliteľné. Všetci žiaci sa najlepšie učia, keď veria, že to, čo 

sa snažia naučiť, má pre nich CENU. Hodnoty v tomto svete sú 

však hierarchizované a nie všetko, čo sa možno chcete naučiť, má 

trvalú hodnotu. 

Mnohé z vecí, ktoré sa chcete naučiť, ste si vybrali preto, že 

ich hodnota nebude trvalá.Ego si myslí, že je výhodné 

nezaväzovať sa k NIČEMU, čo je večné, pretože večné MUSÍ 

pochádzať od Boha. Večnosť je jediná funkcia, ktorú sa ego 

pokúšalo rozvinúť, ale systematicky zlyhávalo. Možno vás 

prekvapí, že keby ego chcelo, mohlo by vytvoriť večné, pretože 

ako produkt mysle JE obdarené mocou svojho vlastného stvoriteľa. 

Ego však nedokáže zniesť skôr ROZHODNUTIE urobiť to, než 

schopnosť to urobiť. Je to preto, že rozhodnutie, z ktorého by sa 

prirodzene vyvinula schopnosť, by nevyhnutne zahŕňalo presné 

vnímanie, stav jasnosti, ktorému sa ego v strachu z pravdivého 

posúdenia MUSÍ vyhýbať. 

Výsledky tejto dilemy sú zvláštne, ale nie viac ako dilema 

samotná. Ego tu reagovalo charakteristicky ako všade inde, pretože 

duševná choroba, ktorá je VŽDY formou zapojenia ega, nie je ani 

tak otázkou spoľahlivosti, ako skôr platnosti. ego robí kompromisy 

s otázkou večného, rovnako ako so všetkými otázkami, ktoré sa 

akýmkoľvek spôsobom dotýkajú skutočnej otázky. Kompromismi 

v súvislosti so všetkými TANGENTIÁLNYMI otázkami dúfa, že 

skutočnú otázku skryje A UŠETRÍ SI JU ZO SVOJEJ MIENKY. 

charakteristická zaneprázdnenosť ega nepodstatnými otázkami má 

práve tento účel. 

Spomeňte si na dávne pokusy alchymistov premeniť obyčajný 

kov na zlato. Jediná otázka, ktorú si alchymista nedovolil položiť, 

bola: "Čo ZA?" Nemohol si ju položiť, pretože by sa okamžite 

ukázalo, že jeho úsilie nemá zmysel, aj keby sa mu to podarilo. Ak 

by sa zlato stalo hojnejším, jeho hodnota by sa znížila a jeho 

vlastný cieľ by bol zmarený. ego počítalo s niektorými podivnými 

kompromismi s myšlienkou večného, robilo mnoho zvláštnych 

pokusov o prepojenie tohto pojmu s NEpodstatným v snahe 

uspokojiť myseľ bez toho, aby ohrozilo samú seba. Takto 

umožnilo mysli, aby sa venovala 
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možnosť večného POHYBU, ale NIE večných myšlienok. 

Obľúbenými prostriedkami ega, ktoré bránia ľuďom so silnou 

vôľou dosiahnuť skutočný pokrok v učení, sú aj ideové záujmy o 

problémy, ktoré sú nastavené tak, aby ich nebolo možné 

vyriešiť.Dobrým príkladom sú problémy kvadratúry kruhu a 

prenášania čísla pí do nekonečna. Za osobitnú pozornosť stojí 

novší pokus ega. myšlienka zachovať TELO pozastavením, čím by 

sa mu poskytol druh obmedzenej nesmrteľnosti, ktorú ego dokáže 

tolerovať, patrí medzi jeho novšie výzvy mysli. Je však 

pozoruhodné, že pri všetkých týchto taktikách na odvrátenie 

pozornosti si tí, ktorí sa nimi zaoberajú, NIKDY nepoložia jedinú 

otázku: "PREČO?" 

Túto otázku sa musíte naučiť klásť v súvislosti so všetkým, čo 

chce vaša myseľ podniknúť. Aký je cieľ? Nech je to čokoľvek, 

nemôžete pochybovať o tom, že to automaticky nasmeruje vaše 

úsilie. keď urobíte rozhodnutie o účele, potom ste urobili rozhodnutie 

o svojom budúcom úsilí, rozhodnutie, ktoré zostane v platnosti, 

pokiaľ toto ROZHODNUTIE nezmeníte. 

Psychológovia si dobre uvedomujú, že ego je schopné 

vytvárať a prijímať ako skutočné veľmi skreslené asociácie. Ako 

príklad slúži zámena sexu s agresiou a z toho vyplývajúce 

správanie, ktoré sa v oboch prípadoch vníma ako rovnaké. Pre 

psychológa je to "pochopiteľné" a nevyvoláva to prekvapenie. 

Nedostatok prekvapenia však NIE je znakom pochopenia. Je 

príznakom psychológovej schopnosti prijať ako rozumný 

kompromis, ktorý je zjavne nezmyselný; pripísať ho duševnej 

chorobe pacienta, a nie svojej vlastnej, a obmedziť svoje otázky o 

pacientovi A o sebe na triviálne. 

Takéto relatívne malé zmätky ega nepatria medzi jeho hlbšie 

nesprávne asociácie, hoci ich odrážajú.Vaše ego blokuje 

dôležitejšie otázky, ktoré by si vaša myseľ mala klásť. Pacientovi 

nerozumiete, kým ste sami ochotní obmedzovať otázky, ktoré 

kladiete o JEHO mysli, pretože tieto obmedzenia prijímate aj pre 

SVOJU myseľ. To spôsobuje, že nie ste schopní liečiť jeho A ani 

seba samých. Buďte vždy neochotní prispôsobiť sa KAŽDEJ 

situácii, v ktorej je zázračné myslenie nemysliteľné. Tento stav 

sám o sebe stačí na to, aby ste dokázali, že vnímanie je nesprávne. 
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KONŠTANTNÝ STAV  

Nemožno príliš často zdôrazňovať, že korekcia vnímania je len 

dočasným prostriedkom. Je to potrebné len preto, že nesprávne 

vnímanie je prekážkou na ceste k poznaniu, zatiaľ čo správne 

vnímanie je odrazovým mostíkom smerom k nemu. celá hodnota 

správneho vnímania spočíva v nevyhnutnom úsudku, ktorý z neho 

vyplýva, že JE zbytočné. tým sa táto prekážka úplne odstráni. môžete 

sa pýtať, ako je to možné, kým sa zdá, že žijete v tomto svete, a keďže 

je to rozumná otázka, má aj rozumnú odpoveď. Musíte si však 

dávať pozor, aby ste tejto otázke naozaj rozumeli. čo JE to "vy", 

ktorí žijete v tomto svete? 

Nesmrteľnosť je stály stav. Je to pravda taká istá, aká bola 

alebo bude, pretože to neznamená žiadnu zmenu. Nie je to 

kontinuum, ani sa nechápe tak, že sa porovnáva s protikladom. 

Poznanie nikdy nezahŕňa porovnávanie. To je jeho podstatný 

rozdiel od všetkého ostatného, čo dokáže myseľ pochopiť. "Trocha 

poznania" nie je nebezpečná okrem ega. Nejasne vníma hrozbu, a 

keďže si nedokáže uvedomiť, že "trochu poznania" je nezmyselná 

fráza, keďže "všetko" a "trochu" je v tomto kontexte to isté, ego sa 

rozhodne, že keďže "všetko" je nemožné, strach v tom nespočíva. 

"Trochu" je však pojem nedostatku a TOTO ego dobre chápe. 

"Trochu" teda vníma ako skutočnú hrozbu. 

Podstatné je uvedomiť si, že ego NEVNÍMA skutočný zdroj 

svojho vnímaného ohrozenia, a ak sa s egom spájate, nevnímate 

celú situáciu tak, ako je. Iba vaša oddanosť k nemu dáva egu 

VŠETKU moc nad vami. O egu sme hovorili, akoby bolo 

samostatnou vecou, ktorá koná sama za seba. Bolo to potrebné, 

aby sme vás presvedčili, že ho nemôžete len tak ľahko zavrhnúť a 

musíte si uvedomiť, aká veľká časť vášho myslenia je riadená egom. 

nemôžeme to však pokojne nechať tak, inak sa budete považovať za 

nevyhnutne konfliktných, kým ste tu, alebo lepšie povedané, kým si 

budete VYVÁŽAŤ, že ste tu. 

Ego nie je nič iné ako ČASŤ vášho presvedčenia o sebe 

samom. Váš druhý život pokračoval bez prerušenia, bol a vždy 

bude úplne neovplyvnený vašimi pokusmi o odlúčenie. Pomer 

potlačenia a disociácie sa líši v závislosti od individuálnej ilúzie 

ega, ale vždy ide o disociáciu, alebo 
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by neveril, že ste tu. Keď sa učíte uniknúť z ilúzií, ktoré ste si 

vytvorili, nikdy nesmiete zabudnúť na váš veľký dlh voči sebe 

navzájom. Je to presne ten istý dlh, ktorý máte voči mne. Vždy, 

keď voči sebe reagujete egoisticky, zahadzujete láskavosť svojho 

dlhu a sväté vnímanie, ktoré by z toho vzniklo. 

Výraz "svätý" tu môžeme použiť preto, lebo keď sa naučíte, 

ako veľmi ste zaviazaní celému Synovstvu, ktoré zahŕňa aj mňa, 

priblížite sa k poznaniu tak blízko, ako to len vnímanie 

dokáže.Priepasť je potom taká malá, že poznanie ju môže ľahko 

prekročiť a navždy zmazať.Dôvera vo mňa je zatiaľ veľmi malá, ale 

bude narastať, keď sa budete čoraz častejšie obracať na mňa, aby 

som vás viedol namiesto vášho ega.Výsledky vás budú čoraz viac 

presviedčať, že vaša voľba obrátiť sa na mňa je jediná rozumná 

voľba, ktorú môžete urobiť. Nikto, kto sa zo skúsenosti naučil, že 

jedna voľba prináša pokoj a radosť, zatiaľ čo druhá chaos a 

katastrofu, nepotrebuje veľa podmieňovania. 

Ego nemôže odolať procesu podmieňovania, pretože samotný 

proces DEMONŠTRUJE, že existuje aj iná cesta. Podmieňovanie 

odmenami bolo vždy účinnejšie ako podmieňovanie bolesťou, 

pretože bolesť je ilúziou ega a nikdy nemôže vyvolať viac ako 

dočasný účinok. Keďže toto rozpoznanie robíte vy, a NIE ego, toto 

rozpoznanie SÁMO potvrdzuje, že vy a vaše ego NEMÔŽETE byť 

totožní. možno si myslíte, že ste tento rozdiel už prijali, ale v 

žiadnom prípade o tom ešte nie ste presvedčení. Svedčí o tom už 

samotný fakt, že sa zaoberáte myšlienkou úniku PRED egom. 

Egu sa nedá uniknúť tým, že ho pokoríte, ovládnete alebo 

potrestáte. Pamätajte, že ego a Duša sa navzájom NEZNÁŠAJÚ. 

Oddelená myseľ si nedokáže udržať oddelenie INAK ako 

odlúčením. Keď to urobí, využíva potláčanie všetkých skutočne 

prirodzených impulzov, nie preto, že EGO je oddelené, ale preto, že 

chcete veriť, že ste to VY. Ego je zariadenie na udržiavanie tohto 

presvedčenia, ale stále je to len vaša ochota používať toto 

zariadenie, ktorá mu umožňuje pretrvať. 

Moja dôvera v teba je momentálne väčšia ako tvoja vo mňa, 

ale nebude to tak navždy.Tvoje poslanie je veľmi jednoduché. 
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rozhodli žiť tak, aby ste dokázali, že NIE ste ego. Opakujem, že 

Božie kanály si nevyberám nesprávne. Svätý zdieľa moju dôveru a 

vždy schvaľuje moje rozhodnutia týkajúce sa Pokánia, pretože 

moja vôľa sa nikdy nezhoduje s Jeho vôľou. Už predtým som vám 

povedal, že celé Zmierenie mám na starosti ja. Je to JEDINE preto, 

že som v ňom dokončil svoju časť ako človek a teraz ho môžem 

dokončiť prostredníctvom iných ľudí. Moje vybrané prijímacie a 

vysielacie kanály nemôžu zlyhať, pretože im prepožičiam SVOJU 

silu, pokiaľ bude chýbať tá ich. 

Pôjdem s vami k Svätému a prostredníctvom MOJA vnímania 

môže preklenúť tú malú priepasť. Vaša vďačnosť voči VŠETKÝM 

je jediný dar, ktorý chcem. Prinesiem ho Bohu za vás s vedomím, 

že poznať svojho brata JE poznať Boha. Malé poznanie je 

všeobjímajúca vec. Ak ste si navzájom vďační, ste vďační Bohu za 

to, čo stvoril. Prostredníctvom vašej vďačnosti sa môžete 

navzájom spoznať a jeden okamih skutočného poznania urobí zo 

všetkých ľudí vašich bratov, pretože všetci sú z vášho Otca. Láska 

nezvíťazí nad všetkým, ale všetko napraví. Keďže ste všetci Božím 

kráľovstvom, môžem vás priviesť späť k vašim vlastným 

stvoreniam, ktoré ešte nepoznáte. To, čo bolo odlúčené, stále 

existuje. 

Keď sa približujete k bratovi, približujete sa ku mne, a keď sa 

od neho vzďaľujete, ja sa vám vzďaľujem. Tvojím obrovským 

krokom vpred bolo trvanie na "spoločnom podniku". To nie je v 

rozpore s pravým duchom meditácie, je to jej neodmysliteľnou 

súčasťou. Meditácia je spoločný podnik s Bohom. Nemôžu ju 

úspešne vykonávať tí, ktorí sa odpútavajú od Synovstva, pretože sa 

odpútavajú odo mňa. Boh k vám príde JEDINE tak, ako ho dáte 

svojim bratom. Učte sa najprv od nich a budete pripravení počuť 

Boha tak, ako počujete ich. To preto, lebo funkcia lásky je jedna. 

Ako môžete niekoho naučiť, akú hodnotu má niečo, čo 

úmyselne zahodil? Musel to zahodiť, pretože si to nevážil.Môžete 

mu len ukázať, ako je bez toho nešťastný, a veľmi pomaly mu to 

priblížiť, aby sa naučil, ako sa jeho nešťastie zmenšuje, keď sa k tomu 

priblíži.To ho naučí spájať svoje nešťastie s jeho neprítomnosťou a 

spájať opak nešťastia s jeho prítomnosťou. Postupne sa stáva 

žiaducou, pretože mení svoj názor na jej hodnotu. 
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Usporadúvam vám spojenie utrpenia s egom a radosti s 

Dušou. Vy ste sa podmienili opačne. Oveľa väčšia odmena však 

prelomí akékoľvek podmieňovanie, ak sa opakovane ponúkne 

vždy, keď sa prelomí starý vzorec návykov. Stále si môžete 

slobodne vybrať, ale môžete naozaj CHCIEŤ odmenu ega v 

prítomnosti odmeny Boha? 

 
TVORBA A KOMUNIKÁCIA  

Teraz by už malo byť jasné, že hoci na obsahu konkrétnej ilúzie 

ega nezáleží, zvyčajne je užitočnejšie korigovať ju v konkrétnom 

kontexte. Egoilúzie sú celkom konkrétne, hoci sa často menia a 

hoci myseľ je prirodzene abstraktná. Myseľ sa však napriek tomu 

dobrovoľne stáva konkrétnou, akonáhle sa rozštiepi. Rozštiepi sa 

však len ČASŤ, takže konkrétna je len ČASŤ. konkrétna je tá istá 

časť, ktorá verí v ego, pretože ego ZÁVISÍ od konkrétneho. Je to tá 

časť, ktorá verí, že vaša existencia znamená, že ste ODDELENÍ. 

Všetko, čo ego vníma, je samostatný celok bez vzťahov, ktoré 

znamenajú BYTIE. Ego je teda PROTI komunikácii, okrem 

prípadov, keď sa využíva na upevnenie oddelenosti, a nie na jej 

zrušenie. Komunikačný systém ega je založený na jeho vlastnom 

myšlienkovom systéme, rovnako ako všetko ostatné, čo diktuje. 

Jeho komunikácia je riadená potrebou chrániť seba samého a 

komunikáciu preruší, keď pocíti ohrozenie. hoci je to tak vždy, 

jednotlivé egá vnímajú rôzne druhy ohrozenia, ktoré sú podľa ich 

vlastného úsudku dosť špecifické. Napríklad hoci všetky formy 

vnímaných požiadaviek môže ego klasifikovať alebo posudzovať ako 

nátlakovú komunikáciu, ktorú treba prerušiť, reakcia prerušenia 

komunikácie bude napriek tomu smerovať ku KONKRÉTNEJ 

osobe alebo osobám. 

Špecifickosť myslenia ega potom vedie k falošnému 

zovšeobecneniu, ktoré v skutočnosti vôbec nie je abstraktné. Na 

VŠETKY podnety, ktoré vníma ako súvisiace, bude reagovať 

určitým špecifickým spôsobom. Naproti tomu Duša reaguje 

rovnakým spôsobom na všetko, o čom vie, že je pravdivé, a na nič 

iné vôbec nereaguje. Ani sa nepokúša VYTVORIŤ, čo je pravda. 

Vie, že to, čo je pravdivé, je všetko, čo stvoril Boh. Je v úplnom a 

priamom 
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komunikuje s každým aspektom stvorenia, pretože je v úplnej a 

priamej komunikácii so svojím Stvoriteľom. 

Táto komunikácia JE Božia vôľa. Stvorenie a komunikácia sú 

synonymá. Boh stvoril každú myseľ tým, že jej oznámil svoju 

myseľ, a tak ju navždy ustanovil za kanál na prijímanie svojej 

mysle a vôle. Keďže skutočne komunikovať môžu len bytosti 

podobného rádu, Jeho stvorenia prirodzene komunikujú S Ním a 

LEN S Ním. Táto komunikácia je dokonale abstraktná v tom zmysle, 

že jej kvalita má univerzálne uplatnenie a nepodlieha ŽIADNEMU 

posudzovaniu, ŽIADNEJ výnimke ani ŽIADNEJ zmene. Boh ťa 

stvoril PROSTREDNÍCTVOM toho a PRE to. myseľ môže svoju 

funkciu skresliť, ale nemôže sa obdarovať funkciami, ktoré jej 

neboli dané. Preto myseľ nemôže úplne stratiť schopnosť 

komunikovať, aj keď ju môže odmietnuť využívať v mene bytia. 

Existencia aj bytie spočíva na komunikácii. Existencia je však 

ŠPECIFICKÁ v tom, ako, čo a s kým sa posudzuje ako 

komunikácia, ktorú sa oplatí uskutočniť. Bytie je úplne bez týchto 

rozdielov. Je to stav, v ktorom myseľ JE v komunikácii so 

všetkým, čo je skutočné, vrátane Duše. Do akejkoľvek miery 

dovolíte, aby bol tento stav obmedzený, obmedzujete svoj zmysel 

pre vlastnú realitu, ktorá sa stáva úplnou len vtedy, keď rozpoznáte 

VŠETKU realitu v slávnom kontexte jej SKUTOČNÉHO vzťahu k 

vám. to JE vaša realita. Neznevažujte ju ani sa od nej neodkláňajte. 

Je to váš skutočný domov, váš skutočný chrám a vaše skutočné Ja. 

Boh, ktorý zahŕňa VŠETKO bytie, napriek tomu stvoril bytosti, 

ktoré majú všetko jednotlivo, ale chcú sa o to podeliť, aby zväčšili 

svoju radosť. Nič, čo je skutočné, sa nedá zväčšiť inak ako 

zdieľaním. Preto vás stvoril sám Boh. Božská Abstrakcia má 

radosť z aplikácie, a to je to, čo stvorenie VYTVÁRA. "Ako", "čo" 

a "komu" sú irelevantné, pretože skutočné stvorenie dáva všetko, 

keďže môže tvoriť JEDINE ako on sám. Pamätaj, že v bytí nie je 

rozdiel medzi "mať" a "byť", ako je to v existencii. V stave bytia 

myseľ dáva vždy všetko. Biblia opakovane uvádza, že by ste mali 

chváliť Boha. To sotva znamená, že by ste mu mali hovoriť, aký je 

úžasný. On nemá žiadne ego, s ktorým by takéto poďakovania 

prijímal, ani žiadne vnímanie, s ktorým by takéto obety 

posudzoval. Ak však neprijmete svoju časť 
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Jeho radosť nie je úplná, pretože Tvoja je neúplná.A TO On vie. 

Vie to vo svojom vlastnom Bytí a v Jeho skúsenosti so 

skúsenosťou Jeho Syna. Neustále VYCHÁDZAJÚCE VONKY Jeho 

Lásky sú zablokované, keď sú Jeho kanály uzavreté, a On JE 

osamelý, keď mysle, ktoré stvoril, s Ním plne nekomunikujú. 

Boh vám zachoval vaše kráľovstvo, ale nemôže sa s vami 

podeliť o svoju radosť, kým ju nepoznáte celou svojou mysľou. 

Ani zjavenie nestačí, pretože je to komunikácia OD Boha. Nestačí, 

kým nie je zdieľané. Boh nepotrebuje, aby sa zjavenie vrátilo k 

nemu, čo by bolo zjavne nemožné, ale chce, aby sa zjavenie 

prinieslo iným. To sa nedá urobiť so samotným zjavením, pretože 

jeho obsah sa nedá vyjadriť a je intenzívne osobný pre myseľ, ktorá 

ho prijíma. Môže však byť stále vrátené touto mysľou 

prostredníctvom jej postojov k DRUHÝM mysľam, ktoré poznanie 

zo zjavenia prináša. 

Boh je chválený vždy, keď sa nejaká myseľ naučí byť úplne 

užitočná. To nie je možné bez toho, aby sme boli úplne neškodní, 

pretože tieto dve viery existujú súčasne. Skutočne pomáhajúci 

ľudia sú nezraniteľní, pretože NEchránia svoje ego, takže im nič 

NEMÔŽE ublížiť. Ich užitočnosť JE ich chválou Boha a On im ich 

chválu opätuje, pretože sú ako On, a môžu sa spoločne radovať. 

Boh vychádza k nim a cez nich a v celom kráľovstve je veľká 

radosť. Každá myseľ, ktorá sa mení, prispieva k tejto radosti 

svojou individuálnou ochotou podieľať sa na nej. Skutočne 

nápomocní sú Boží zázrační robotníci, ktorých usmerňujem, kým 

sa všetci nezjednotíme v radosti Kráľovstva. Nasmerujem vás 

všade tam, kde môžete byť skutočne užitoční, a ku každému, kto 

môže prostredníctvom vás nasledovať moje vedenie. 

 

PRAVDA REHABILITÁCIA 

Každá myseľ, ktorá je rozdelená, potrebuje rehabilitáciu. Lekárska 

orientácia na rehabilitáciu kladie dôraz na telo, zatiaľ čo profesijná 

orientácia kladie dôraz na ego. "Tímový" prístup vo všeobecnosti 

vedie skôr k zmätku ako k čomukoľvek inému, pretože sa príliš 

často zneužíva ako spôsob uplatnenia nadvlády ega nad inými 

egami, a nie ako skutočný experiment spolupráce myslí. 

Rehabilitácia ako hnutie je zlepšením oproti 
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SKUTOČNÁ REHABILITÁCIA 

 
 

je často len bolestivým pokusom o to, aby slepý viedol slepého, ale 

často je to len bolestivým pokusom o to, aby slepý viedol slepého. 

Ego sa pravdepodobne bojí zlomených tiel, pretože ich 

nedokáže tolerovať.Ego nedokáže tolerovať ani slabosť ega bez 

ambivalencie, pretože sa bojí svojej vlastnej slabosti, ako aj 

slabosti svojho zvoleného domova. Keď je ohrozené, ego blokuje 

váš prirodzený impulz pomôcť, čím vás vystavuje tlaku rozdelenej 

vôle. Potom môžete byť v pokušení stiahnuť sa, aby ste umožnili 

svojmu egu zotaviť sa a nabrať dostatok síl na to, aby ste mohli 

byť opäť nápomocní na základe dostatočne obmedzenom na to, 

aby neohrozoval vaše ego, ale príliš obmedzenom na to, aby vám 

prinášal radosť. na ľudí s poškodeným telom sa ego často pozerá 

zvrchu, pretože je presvedčené, že nič okrem dokonalého tela nie 

je hodné ako jeho VLASTNÝ chrám. 

Myseľ, ktorá sa odráža od zraneného tela, sama potrebuje 

rehabilitáciu. VŠETKY symptómy zranenia potrebujú skutočnú pomoc 

a vždy, keď sa s ňou stretnú, myseľ, ktorá sa s nimi takto stretne, 

sa sama uzdraví. Rehabilitácia je postoj chvály Boha, ako On sám 

pozná chválu. On ponúka chválu vám a vy ju musíte ponúkať 

druhým. Hlavné hendikepy lekárov spočívajú v ich postoji k tým, 

ktorých ich ego vníma ako oslabených a poškodených. Týmito 

hodnoteniami oslabili a poškodili svoju vlastnú ústretovosť, a tým si 

sami spomaľujú rehabilitáciu. Rehabilitácia sa NEZABÝVA ani 

bojom ega o kontrolu, ani jeho potrebou vyhýbať sa a stiahnuť sa. 

Môžete urobiť veľa v prospech svojej vlastnej rehabilitácie A 

rehabilitácie druhých, ak v situácii, ktorá si vyžaduje uzdravenie, 

budete uvažovať týmto spôsobom: 

"Som tu len preto, aby som bol skutočne nápomocný. 

Som tu, aby som zastupoval Krista, ktorý ma poslal. 

Nemusím sa starať o to, čo mám povedať alebo čo mám robiť, 

pretože ten, ktorý ma poslal, ma bude viesť. 

Som spokojný, že môžem byť všade, kde si On želá, lebo viem, že tam ide 

so mnou. Budem uzdravený, keď mu dovolím, aby ma učil 

uzdravovať." 
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Uzdravenie a celistvosť 

 
Liečiť znamená robiť šťastným. Už predtým som vám povedal, 

aby ste sa zamysleli, koľko príležitostí máte na to, aby ste sa 

potešili, a koľko ste ich odmietli. To je presne to isté, ako keď vám 

hovorím, že ste sa odmietli uzdraviť. svetlo, ktoré vám patrí, je 

svetlo radosti. Žiarenie sa nespája so smútkom. Depresia je často 

nákazlivá, ale hoci môže ovplyvniť tých, ktorí s ňou prídu do 

kontaktu, nepodľahnú jej vplyvu celým srdcom. Radosť však 

vyvoláva integrovanú ochotu podieľať sa na nej, a tak podporuje 

prirodzený impulz mysle ODPOVEDAŤ AKO JEDNOTLIVEC. 

Tí, ktorí sa pokúšajú liečiť bez toho, aby boli úplne radostní 

sami vyvolávajú rôzne druhy reakcií v tom istom čase, a tak 

ochudobňujú ostatných o radosť z toho, že reagujú celým 

srdcom.Aby ste boli celým srdcom, MUSÍTE byť šťastní. Ak strach 

a láska nemôžu existovať súčasne a ak nie je možné byť úplne 

ustráchaný a zostať nažive, potom jediným možným celistvým 

stavom JE stav lásky. Medzi láskou a radosťou nie je žiadny 

rozdiel. Preto jediným možným celistvým stavom je stav úplne 

radostný. liečiť alebo robiť radostným je teda to isté ako 

integrovať a ZJEDNODUŠOVAŤ. Preto je úplne jedno, v ktorej 

časti alebo ktorou časťou Synovstva sa liečenie uskutočňuje. Každá 

časť má z toho úžitok, a to rovnaký. 

Vy ste požehnaní každou dobročinnou myšlienkou 

ktoréhokoľvek z vašich bratov kdekoľvek na svete.Mali by ste ich 

chcieť požehnať na oplátku, z vďačnosti.Nemusíte ich poznať 

jednotlivo, ani oni vás. 
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LIEČENIE AKO SPOJENIE 

 
 

Svetlo je také silné, že vyžaruje do celého Synovstva a vracia sa 

Otcovi za to, že naň vyžaruje svoju radosť. Iba Božie sväté deti sú 

hodné byť kanálmi Jeho krásnej radosti, pretože iba ony sú 

dostatočne krásne na to, aby ju udržali tým, že sa o ňu podelia. Je 

nemožné, aby Božie dieťa milovalo svojho blížneho VYHÝBAVO 

ako seba samého. preto je modlitba liečiteľa: 

"Dovoľte mi spoznať tohto brata tak, ako poznám sám seba." 

 
LIEČENIE AKO SPOJENIE 

Liečenie je myšlienkový akt, ktorým dve mysle vnímajú svoju 

jednotu a tešia sa. Táto radosť vyzýva každú časť synovstva, aby 

sa radovala spolu s nimi, a umožňuje, aby do nich a cez ne vyšiel 

sám Boh. Iba uzdravená myseľ môže zažiť zjavenie s trvalým 

účinkom, pretože zjavenie je skúsenosťou čistej radosti. Ak si 

nevyberiete úplnú radosť, vaša myseľ nemôže MÁŤ to, čo si 

nevyberie BYŤ. Pamätajte, že Duša nepozná rozdiel medzi "byť" a 

"mať". Vyššia myseľ myslí podľa zákonov, ktorým sa Duša 

podriaďuje, a preto si ctí len zákony Boha. pre Neho je získavanie 

bezvýznamné a dávanie je všetko. Majúc všetko, Duša všetko 

DOBÝVA tým, že dáva, a tak tvorí tak, ako Otec stvoril. 

Ak sa nad tým zamyslíte, uvidíte, že hoci je tento druh 

myslenia úplne cudzí tomu, aby sme mali VECI, aj pre nižšiu 

myseľ je celkom pochopiteľný v súvislosti s IDEAMI. Ak sa delíte 

o nejaký fyzický majetok, rozdeľujete si jeho vlastníctvo. Ak sa 

však delíte o myšlienku, NEZMENŠUJETE ju. VŠETKO je stále 

vaše, hoci ste sa ho celého vzdali. Navyše, ak ju osoba, ktorej ju 

odovzdáte, prijme za SVOJU, posilní ju vo VAŠEJ mysli, a tým ju 

ZVÝŠI. Ak dokážete prijať predstavu, že svet JE jedným z 

nápadov, celá viera vo falošné spojenie, ktoré ego vytvára medzi 

dávaním a DÁVANÍM, zmizne. 
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Začnime náš proces opätovného prebudenia len niekoľkými 

jednoduchými pojmami: 

"Myšlienky sa rozdávaním zvyšujú. 

Čím viac ľudí v ne verí, tým sú silnejšie. VŠETKO je 

myšlienka. 

Ako je teda možné, že dávanie a prehra môžu byť 

zmysluplne spojené?" 

To je pozvanie k Duchu Svätému. Povedal som vám, že sa 

môžem dostať hore a priviesť k vám Ducha Svätého, ale môžem 

vám ho priviesť len na vaše vlastné pozvanie. Duch Svätý nie je 

nič iné ako vaša vlastná pravá myseľ. On bol aj môj. Biblia hovorí: 

"Nech je vo vás také zmýšľanie, aké bolo aj v Kristovi Ježišovi," a 

používa to ako BLAHOSLAVENIE. Je to požehnanie zázračnej 

mysle. Žiada, aby ste mysleli tak, ako som myslel ja, a pripojili sa 

ku mne v Kristovom myslení. 

Duch Svätý je jedinou symbolickou časťou Svätej Trojice. V 

Biblii sa o ňom hovorí ako o Liečiteľovi, Utešiteľovi a Vodcovi. 

Opisuje sa aj ako niečo "oddelené", oddelené od Otca a Syna. Ja 

sám som povedal: "Ak odídem, pošlem vám iného Tešiteľa a on 

zostane s vami. " Duch Svätý je ťažko uchopiteľný pojem práve 

preto, že JE symbolický, a preto otvorený mnohým rôznym 

výkladom. ako človeka a ako jedno z Božích stvorení ma moje 

správne myslenie, ktoré pochádza z univerzálnej Inšpirácie, ktorá 

JE Duch Svätý, naučilo predovšetkým to, že táto Inšpirácia je pre 

všetkých. Bez toho, aby som to vedel, by som to nemohol mať. 

Slovo "vedieť" je v tomto kontexte správne, pretože Sväté 

vnuknutie je tak blízko poznaniu, že ho privoláva, alebo lepšie 

povedané, umožňuje mu prísť.Už sme hovorili o vyššom, alebo 

"pravom" vnímaní, ktoré je tak blízko pravde, že Boh sám môže 

prúdiť cez malú medzeru. Poznanie je vždy pripravené prúdiť 

všade, ale nemôže sa vzoprieť. Preto mu môžete brániť, hoci ho 

nikdy nemôžete stratiť. Duch Svätý je Kristova myseľ, ktorá 

vníma poznanie, ktoré sa nachádza za hranicou vnímania. Vznikla 

spolu s oddelením ako ochrana a zároveň inšpirovala začiatok 

Pokánia. Predtým nebolo potrebné, aby 
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MYSEĽ VYKÚPENIA 

 
 

uzdravenie a nikto nebol bez útechy. 

 
MYSEĽ VYKÚPENIE 

Boh si ctil aj nesprávne stvorenia svojich detí, pretože ich stvoril, 

ale požehnal ich aj spôsobom myslenia, ktorý dokázal pozdvihnúť 

ich vnímanie, až sa stalo takým vznešeným, že sa mohlo dostať 

takmer späť k nemu.Duch Svätý je mysľou zmierenia. Predstavuje 

stav mysle, ktorý sa natoľko približuje Jednomyseľnosti, že prenos 

do nej je konečne možný. prenos závisí od spoločných prvkov v 

starom učení a v novej situácii, do ktorej sa prenáša. Vnímanie nie 

je poznanie, ale možno ho preniesť DO poznania, alebo do neho 

PRENOSIŤ. Možno by tu bolo dokonca užitočnejšie použiť 

doslovný význam "prenesený", keďže posledný krok robí Boh. 

Duch Svätý, spoločná inšpirácia celého synovstva, vyvoláva 

druh vnímania, v ktorom sa mnohé prvky podobajú prvkom v 

samotnom nebeskom kráľovstve. 

Po prvé, jej univerzálnosť je úplne jasná a nikto, kto ju 

dostane, nemôže ani na okamih uveriť, že jej zdieľanie 

znamená niečo iné než zisk. 

Po druhé, nie je možné naň zaútočiť, a preto je skutočne 

otvorený. To znamená, že hoci vedomosti nevytvára, nijako 

ich ani NEOBMEDZUJE. Existuje bod, v ktorom dostatočné 

kvantitatívne zmeny vytvárajú skutočné kvalitatívne rozdiely. 

Ďalší bod si vyžaduje skutočné pochopenie, pretože je to bod, 

v ktorom dochádza k zmene: 

Nakoniec ukazuje cestu ZA uzdravenie, ktoré prináša, a 

vedie myseľ za jej vlastnú integráciu do ciest stvorenia. 

Uzdravenie nie je tvorba, ale náprava. Duch Svätý podporuje 

uzdravenie tým, že sa pozerá NAD neho, na to, čím boli Božie deti 

predtým, ako bolo potrebné uzdravenie, a čím budú, keď budú 

uzdravené. Táto zmena časovej postupnosti by mala byť celkom 

známa, pretože je veľmi podobná posunu vo vnímaní času, ktorý 

zavádza zázrak. duch svätý je MOTIVÁCIOU k zázračnému 

mysleniu; vôľa UZDRAVIŤ odlúčenie tým, že ho necháme odísť. 

Táto vôľa je vo vás, pretože ju Boh vložil do vašej mysle a 
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hoci ho môžete udržať v spánku, nemôžete ho vymazať. 

Boh sám udržiava túto vôľu pri živote tým, že ju prenáša zo 

svojej mysle do vašej, kým je čas. Je čiastočne Jeho a čiastočne 

vaša. Samotný zázrak je práve toto splynutie alebo spojenie vôle 

medzi Otcom a Synom. duch Svätý je duchom radosti. On je 

Výzva k návratu, ktorou Boh požehnal myseľ svojich oddelených 

Synov. to je povolanie mysle. Myseľ až do oddelenia nemala 

žiadne povolanie, pretože predtým mala iba BYTIE a nepochopila 

by povolanie k správnemu zmýšľaniu. Duch Svätý bol Božou 

odpoveďou na odlúčenie, prostriedkom, ktorým sa mohlo napraviť 

Vykúpenie, kým sa celá myseľ nevrátila k tvoreniu. 

Vykúpenie a oddelenie sa začali v tom istom čase. Keď 

človek vytvoril ego, Boh doň vložil výzvu k radosti. táto výzva je 

taká silná, že ego sa pri jej zvuku vždy rozplynie. preto sa môžete 

rozhodnúť počúvať dva hlasy vo svojom vnútri. Jeden ste si 

vytvorili sami a ten nie je od Boha. Ale ten druhý vám dal Boh, 

ktorý vás len žiada, aby ste ho počúvali. duch svätý je vo vás v 

pravom slova zmysle. Jeho hlas vás volá späť tam, kde ste boli 

predtým a kde opäť budete. 

 

HLAS PRE GOD 

Aj v tomto svete je možné počuť iba tento hlas a žiadny iný. 

Vyžaduje si to úsilie a veľkú ochotu učiť sa. Je to posledná lekcia, 

ktorú som sa naučil, a Boží Synovia sú si rovní ako žiaci, tak aj 

ako Duše. hlas Ducha Svätého JE výzvou k Pokániu alebo k 

obnoveniu integrity mysle. keď sa Pokánie dokončí a celé 

Synovstvo sa uzdraví, nebude už žiadna výzva na návrat, ale to, čo 

Boh stvorí, je večné. duch Svätý zostane so Synmi Božími, aby 

požehnal ich výtvory a udržiaval ich vo svetle radosti. 

Vy ste nebeské kráľovstvo, ale dovolili ste, aby do vašej 

mysle vstúpila viera v temnotu, a preto potrebujete nové svetlo. 

Duch Svätý je žiarenie, ktorému musíte dovoliť vyhnať myšlienku 

temnoty. On je sláva, pred ktorou odpadá rozpoltenosť a nebeské 

kráľovstvo sa prediera do svojho vlastného. Pred odlúčením ste 

nepotrebovali vedenie. vedeli ste tak, ako budete vedieť znova, ale 

tak, ako NEviete teraz. Boh nevedie, pretože 
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môže zdieľať len dokonalé vedomosti. Usmernenie je hodnotiace, 

pretože naznačuje, že existuje SPRÁVNA cesta a tiež ZLÁ cesta, 

jednu si treba vybrať a druhej sa vyhnúť. Výberom jednej sa 

vzdávate druhej. 

Toto je konfliktný stav. Znamená to, že vedomosti sa stratili, 

pretože vedomosti sú isté. Boh nie je vo vás v doslovnom zmysle 

slova, vy ste jeho súčasťou. Keď ste sa rozhodli opustiť Ho, dal 

vám Hlas, aby ste hovorili ZA Neho, pretože sa s vami už nemohol 

bez prekážok deliť o Svoje poznanie. Priama komunikácia bola 

prerušená, pretože ste si vytvorili iný hlas prostredníctvom inej 

vôle. Duch Svätý vás vyzýva, aby ste si spomenuli aj zabudli. vy 

ste si zvolili stav opozície, v ktorom sú možné protiklady. V 

dôsledku toho existujú voľby, ktoré musíte urobiť. Vo svätom stave 

je vôľa slobodná v tom zmysle, že jej KREATÍVNA sila je 

neobmedzená, ale samotná voľba nemá zmysel. 

Sloboda voľby je rovnaká SÍLA ako sloboda tvorby, ale jej 

APLIKÁCIA je odlišná. Voľba znamená rozdelenú vôľu. Duch 

Svätý je jedným zo spôsobov voľby. tento spôsob je vo vás, 

pretože existuje aj INÝ spôsob. Boh nenechal svoje deti bez 

útechy, hoci sa rozhodli opustiť ho. Hlas, ktorý vložili do svojej 

mysle, NEbol hlasom Jeho Vôle, za ktorú hovorí Duch Svätý. 

Volanie k návratu je silnejšie ako volanie k odchodu, ale hovorí 

iným spôsobom. 

Hlas Ducha Svätého nerozkazuje, pretože nie je schopný 

arogancie. Nevyžaduje, pretože sa nesnaží ovládať. Neprekonáva, 

pretože neútočí. Len pripomína. Je presvedčivý len preto, že vám 

pripomína to, čo vám pripomína. Pripomína vám INÚ cestu, 

zostáva tichý aj uprostred zmätku, ktorý ste si sami spôsobili. hlas 

pre Boha je vždy tichý, pretože hovorí o mieri. mier je však silnejší ako 

vojna, pretože lieči. vojna je rozdelenie, nie zväčšenie. Z hádok nikto 

nezískava. "Čo prospeje človeku, ak získa celý svet a stratí svoju 

dušu?" To znamená, že ak počúva nesprávny hlas, STRATIL 

ZÁVISLOSŤ NA SVOJEJ DUŠI. Nemôže ju stratiť, ale nemôže ju 

poznať. Je pre neho teda STRATENÁ, kým si nevyberie správnu 

voľbu. Duch Svätý je vaším sprievodcom pri rozhodovaní. On je 

tou časťou vašej mysle, ktorá VŽDY hovorí za správnu voľbu, 

pretože On hovorí za 
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Boh. On je vaša zostávajúca komunikácia s Bohom, ktorú môžete 

prerušiť, ale nemôžete ju zničiť. 

Duch Svätý je spôsob, akým sa môže uskutočniť Božia vôľa 

na zemi tak, ako je to v nebi. Nebo aj zem sú vo VÁS, pretože 

volanie oboch je vo vašej vôli, a teda aj vo vašej mysli. hlas pre 

Boha vychádza z vašich vlastných oltárov k Nemu. Tieto oltáre nie 

sú veci; sú to ODDANOSTI. Teraz však máte iné oddanosti. Vaša 

rozdelená oddanosť vám dala dva hlasy a vy si musíte vybrať, pri 

ktorom oltári chcete slúžiť. volanie, na ktoré teraz odpovedáte, JE 

hodnotením, pretože je to ROZHODNUTIE. Samotné rozhodnutie 

je veľmi jednoduché. Uskutočňuje sa na základe toho, ktoré 

volanie má pre vás väčšiu hodnotu. 

Moja myseľ bude vždy rovnaká ako tvoja, pretože sme boli 

stvorení ako rovní. Bolo to len moje ROZHODNUTIE, ktoré mi 

dalo všetku moc na nebi a na zemi. Mojím jediným darom pre teba 

je pomôcť ti urobiť rovnaké rozhodnutie PRE SEBA. vôľa k tomuto 

rozhodnutiu je vôľa zdieľať ho, pretože samotné rozhodnutie JE 

rozhodnutím zdieľať. UROBÍ SA DÁVANÍM, a preto je JEDINÝM 

činom mysle, ktorý sa podobá skutočnému stvoreniu. chápete úlohu 

"vzorov" v procese učenia a dôležitosť vzorov, ktoré si ceníte a 

ktoré sa rozhodnete nasledovať, pri určovaní toho, čo sa budete 

chcieť naučiť. Ja som váš model pre rozhodovanie. Tým, že som 

sa rozhodol pre Boha, som vám ukázal, že toto rozhodnutie 

MOŽNO urobiť a že ho môžete urobiť VY. 

Sľúbil som vám, že myseľ, ktorá rozhodla za mňa, je aj vo vás 

a že môžete dovoliť, aby vás zmenila tak, ako zmenila mňa. Táto 

myseľ je jednoznačná, pretože počuje iba JEDEN hlas a odpovedá 

iba JEDINÝM spôsobom. so mnou ste svetlom sveta. Odpočinok 

neprichádza zo spánku, ale z prebudenia. duch svätý je výzvou, 

aby sme sa prebudili a tešili sa. svet je veľmi unavený, pretože JE 

myšlienkou únavy. Našou úlohou je radostne ho prebudiť k 

volaniu po Bohu. Každý odpovie na Volanie Ducha Svätého, inak 

Synovstvo nemôže byť ako jedno. Aké lepšie povolanie by mohlo 

byť pre ktorúkoľvek časť Kráľovstva ako obnoviť ju k dokonalej 

integrácii, ktorá ju môže urobiť celistvou? 

Počúvajte len toto prostredníctvom Ducha Svätého vo svojom 

vnútri a učte svojich bratov, aby počúvali, ako ja učím vás.Keď 

vás pokúša nesprávny hlas, volajte ma, aby som vám pripomenul, 
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ako sa uzdraviť zdieľaním môjho rozhodnutia A POSILNIŤ SA. 

Keď budeme zdieľať tento cieľ 
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zvyšujeme jej silu, aby priťahovala celé Synovstvo a priviedla ho 

späť do Jednoty, v ktorej bolo stvorené. Pamätajte, že "jarmo" 

znamená "spojiť" a "bremeno" znamená posolstvo. Prehodnoťme 

biblický výrok "moje jarmo je ľahké a moje bremeno ľahké" týmto 

spôsobom; spojme sa, lebo moje posolstvo je Svetlo. 

Prišiel som do vašej mysle, pretože ste si matne uvedomili, že 

existuje aj iná cesta alebo iný Hlas. Po tom, čo ste dali toto 

pozvanie Duchu Svätému, som mohol prísť, aby som vám 

poskytol vzor, AKO MYSLIEŤ. Psychológia sa stala štúdiom 

CHOVANIA, ale nikto nepopiera základný zákon, že správanie je 

reakciou na MOTIVÁCIU a motiváciou je vôľa. Prikázal som vám, 

aby ste sa správali tak, ako som sa správal ja, ale aby sme to 

dokázali, musíme reagovať na tú istú myseľ. touto mysľou je Duch 

Svätý, ktorého vôľa je vždy pre Boha. On vás učí, ako si zachovať 

mňa ako vzor pre svoje myslenie, a v dôsledku toho sa správať ako 

ja. 

Sila našej spoločnej motivácie je neuveriteľná, ale NIE je 

nedosiahnuteľná.To, čo môžeme spoločne dosiahnuť, NEMÁ 

žiadne hranice, pretože volanie k Bohu JE volaním k 

neobmedzenému. Božie dieťa, moje posolstvo je pre TEBA, aby si 

ho počul a odovzdal, keď odpovieš Duchu Svätému vo svojom 

vnútri. 

 

SPRIEVODCA SPÁSOU  

Spôsob, ako sa naučiť poznávať svojho brata, je vnímať v ňom 

Ducha Svätého.Už sme povedali, že Duch Svätý je mostom alebo 

myšlienkovým prevodníkom vnímania na poznanie, takže môžeme 

používať tieto pojmy, akoby boli príbuzné, pretože v jeho mysli sú. 

Tento vzťah MUSÍ byť v Jeho mysli, pretože ak by to tak nebolo, 

oddelenie medzi týmito dvoma spôsobmi myslenia by nebolo 

otvorené pre uzdravenie. On je súčasťou Svätej Trojice, pretože 

Jeho myseľ je sčasti vaša a sčasti aj Božia." Toto je potrebné 

objasniť, nie vo vyhlásení, keďže sme to už povedali, ale vo 

VÝSKUME. 

Duch Svätý je IDEA uzdravenia. Myšlienka je myšlienkou a 

získava sa tým, že sa zdieľa. Ako výzva PRE Boha je zároveň 

myšlienkou o Bohu. Keďže TY si súčasťou Boha, je to aj 

myšlienka TEBE, ako aj všetkých častí Boha. myšlienka Ducha 
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Svätého zdieľa vlastnosť iných myšlienok, pretože sa riadi zákonmi 

vesmíru, ktorého je súčasťou. Preto je posilnená 
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sa rozdáva. Keď ho dávate svojim bratom, zväčšuje sa vo VÁS. 

Keďže myšlienky nemusia byť vedomé, aby existovali, váš brat si 

nemusí byť vedomý Ducha Svätého ani v sebe, ani vo vás, aby sa 

tento zázrak stal. 

Váš brat možno oddelil Volanie k Bohu, tak ako ste to urobili 

vy. Táto disociácia sa vylieči u vás oboch, keď si VY uvedomíte 

Volanie po Bohu v ňom, a tak uznáte jeho BYTIE. Existujú dva 

spôsoby vnímania vášho brata, ktoré sa navzájom diametrálne 

líšia. Oba musia byť vo VAŠEJ mysli, pretože VY ste vnímateľ. 

Musia byť aj v JEHO mysli, pretože ho vnímate vy. Vnímajte ho 

prostredníctvom Ducha Svätého v JEHO mysli a spoznáte ho vo 

SVOJEJ. to, čo uznávate vo svojom bratovi, UZNÁVATE v sebe, a 

to, čo zdieľate, posilňujete. 

Hlas Ducha Svätého JE vo vás slabý. Preto sa oň MUSÍTE 

podeliť. Musí byť ZVÝŠENÝ v sile, aby ste ho mohli počuť. Je 

nemožné počuť ho v sebe, kým je taký slabý vo vašej VLASTNEJ 

mysli. Sama osebe nie je slabá, ale JE obmedzená vašou neochotou 

počuť ju. Samotná vôľa je myšlienka. A preto sa posilňuje tým, že 

je zdieľaná. Ak urobíte chybu, že budete Ducha Svätého hľadať len 

v sebe, vaše meditácie vás vydesia, pretože tým, že PRIJÍMATE 

pohľad ega, podnikáte cestu ega a mimozemšťana s egom ako 

SPRIEVODCOM. To je POVINNÉ vyvolať strach. 

Oneskorenie je ego, pretože čas je JEHO pojem. Oneskorenie 

je zjavne myšlienkou času. Čas aj meškanie sú vo večnosti 

bezvýznamné.Už sme povedali, že Duch Svätý je Božou 

ODPOVEĎOU egu. Všetko, čo vám Duch svätý pripomína, je v 

priamom protiklade k predstavám ega, pretože pravdivé a 

nepravdivé vnímanie sú SÁMO proti sebe. duch svätý má za úlohu 

ZRUŠIŤ to, čo vytvorilo ego. Ruší to v tej istej sfére diskurzu, v 

ktorej pôsobí samotné ego, inak by myseľ nebola schopná 

pochopiť zmenu. 

Opakovane sme zdôrazňovali, že jedna úroveň mysle nie je 

pochopiteľná pre druhú. Tak je to s egom a Dušou, s časom a 

večnosťou. Večnosť je predstava Boha, preto jej Duša dokonale 

rozumie. Čas je presvedčenie ega, takže nižšia myseľ, ktorá JE 
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domény ega, prijíma ju bez otázok. Jediný aspekt času, ktorý je 

skutočne večný, je TERAZ. To je to, čo skutočne myslíme, keď 

hovoríme, že "teraz je jediný čas". Doslovná povaha tohto výroku 

nič neznamená pre ego, ktoré si ho vykladá nanajvýš ako "nestaraj 

sa o budúcnosť". To však v skutočnosti vôbec neznamená. 

Duch Svätý je prostredníkom medzi interpretáciami ega a 

poznaním Duše. Jeho schopnosť narábať so symbolmi mu 

umožňuje pôsobiť PROTI presvedčeniam ega v jeho vlastnom 

jazyku. Jeho rovnaká schopnosť nazerať ZA symboly do večnosti 

mu zároveň umožňuje pochopiť Božie zákony, za ktoré hovorí. Môže 

tak plniť funkciu ODMIEŇANIA toho, čo ego tvorí, a to nie 

ničením, ale ROZUMENÍM. Pochopenie je svetlo a svetlo vedie k 

poznaniu. duch Svätý je vo svetle, pretože je vo vás, ktorí ste 

svetlom, ale vy sami to neviete. Úlohou Ducha Svätého je preto 

reinterpretovať VÁS v mene Boha. 

Sami sebe nemôžete porozumieť. Je to preto, že nemáte 

žiadny význam, okrem vášho právoplatného miesta v Synovstve a 

právoplatného miesta Synovstva v Bohu. To je váš život, vaša 

večnosť a VY sami. Práve to vám pripomína Duch Svätý. Práve to 

Duch Svätý VIDÍ. Táto vízia ego nevyhnutne desí, pretože je taká 

pokojná. Pokoj je najväčším nepriateľom ega, pretože podľa JEHO 

výkladu reality je vojna zárukou jeho prežitia. Ego sa stáva silným 

v boji. Ak uveríte, že spor JE, budete reagovať zúrivo, pretože do 

vašej mysle vstúpila predstava nebezpečenstva. samotná predstava 

JE pre ego príťažlivá. Duch Svätý je rovnako ostražitý ako ego 

voči výzve nebezpečenstva a bráni sa mu svojou silou, rovnako 

ako sa mu ego VYHÝBA zo všetkých síl. Duch Svätý proti tomuto 

vítaniu stavia vítanie pokoja. Pokoj a večnosť sú rovnako úzko 

späté ako čas a vojna. Vnímanie aj poznanie odvodzuje zmysel od 

vzťahov. Tie, ktoré prijímate, sú základom vašich presvedčení. 

Oddelenie je len iným výrazom pre rozdelenú myseľ. Nebol to čin, 

ale MYSLENIE. Preto sa myšlienky oddelenia možno vzdať, 

rovnako ako sa možno vzdať myšlienky jednoty. Tak či onak, 

myšlienka bude 

posilnené v mysli darcu. 
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Ego je symbolom odlúčenia, rovnako ako Duch Svätý je 

symbolom pokoja.To, čo vnímate u druhých, posilňujete v 

SEBE.Vy nechávate svoju myseľ, aby vás nesprávne vnímala, ale 

Duch Svätý necháva vašu myseľ, aby svoje vlastné nesprávne 

vnímanie interpretovala inak.Duch Svätý je dokonalý učiteľ. 

Používa len to, čo vaša myseľ už chápe, aby vás naučil, že vy to 

nechápete. Duch Svätý sa môže zaoberať neochotným žiakom bez 

toho, aby išiel proti jeho vôli, pretože časť jeho vôle JE stále pre 

Boha. Napriek snahe ega túto časť zakryť je stále oveľa silnejšia 

ako ego, hoci ego ju neuznáva. Duch Svätý ju dokonale 

rozpoznáva, pretože je to Jeho vlastný príbytok alebo miesto v 

mysli, kde je doma. 

Aj vy ste tam doma, pretože je to miesto pokoja a pokoj je od 

Boha.Vy, ktorí ste súčasťou Boha, nie ste doma INAK ako v Jeho 

pokoji. Ak je pokoj večný, doma ste len vo večnosti. ego stvorilo 

svet tak, ako ho ONA vníma, ale Duch Svätý, PREKONÁVATEĽ 

toho, čo stvorilo ego, ho vníma len ako učebnú pomôcku, ktorá vás 

má priviesť domov. Duch Svätý musí vnímať čas a reinterpretovať 

ho na nadčasový. Myseľ musí byť vedená do večnosti 

PROSTREDNÍCTVOM času, pretože keď stvorila čas, je schopná 

vnímať jeho opak. 

Duch Svätý musí pracovať prostredníctvom protikladov, 

pretože musí pracovať s mysľou, ktorá JE v protiklade, a pre ňu. 

Opravujte a učte sa a buďte otvorení učeniu sa. vy ste NEMALI 

pravdu, ale pravda vás stále môže oslobodiť. Pozerajte sa tak, ako 

sa pozerá Duch Svätý, a chápte tak, ako chápe On. Jeho chápanie 

sa pozerá späť na Boha v spomienke na mňa. On je vždy vo 

Svätom prijímaní a je súčasťou VÁS. On je tvojím sprievodcom k 

spaseniu, pretože uchováva spomienku na veci minulé a budúce. 

Túto radosť jemne drží vo vašich mysliach a žiada len o to, aby ste 

ju v Jeho mene ZVÝŠILI tým, že sa o ňu podelíte, aby sa zvýšila 

Jeho radosť vo VÁS. 

 

TERAPIA A VYUČOVANIE  

Určite ste si všimli, ako často som používal vaše vlastné 

myšlienky, aby som vám pomohol.Naučili ste sa byť milujúcim, 

múdrym a veľmi chápavým terapeutom VYHOVUJÚCIM SÁM 

SEBE. Táto výnimka ti dala viac než vnímanie pre iných, pretože si 
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ale menej ako poznanie vašich skutočných vzťahov k nim, pretože 

ste ich neprijali ako svoju súčasť. Pochopenie JE nad rámec 

vnímania, pretože vnáša zmysel. Je však pod poznaním, aj keď 

môže rásť K nemu. S veľkým úsilím je možné do určitej miery 

pochopiť niekoho iného a byť mu celkom nápomocný, ale toto 

úsilie je nesprávne nasmerované. Nesprávne nasmerovanie je 

celkom zjavné; smeruje od VÁS. 

To neznamená, že je pre vás STRATENÉ, ale znamená to, že si 

ho neuvedomujete. Zachoval som všetky vaše láskavosti a každú 

vašu láskavú myšlienku. Očistil som ich od chýb, ktoré zakrývali 

ich svetlo, a uchoval som ich pre teba v ich vlastnej dokonalej 

žiarivosti. sú mimo zničenia a mimo viny. pochádzajú z Ducha 

Svätého v tebe a my vieme, že to, čo Boh stvorí, je večné. to, čo 

strach skryl, je stále tvojou súčasťou. 

Pripojenie sa k zmiereniu, o ktoré som vás opakovane žiadal, 

je vždy cestou VON zo strachu. To však neznamená, že môžete 

pokojne neuznávať čokoľvek, čo je pravdivé. Duch Svätý vám 

však nezabráni, aby vám pomohol nanovo interpretovať všetko, čo 

vnímate ako strach, a naučí vás, že pravdivé JE len to, čo je 

milujúce. Pravda je mimo vašej schopnosti zničiť, ale úplne vo 

vašej moci. Patrí vám, pretože ste ju stvorili. Je vaša, pretože je 

vašou súčasťou, rovnako ako ste súčasťou Boha, pretože On stvoril 

VÁS. Vykúpenie je ZÁRUKOU bezpečnosti Kráľovstva. Nič dobré 

sa nestratí, pretože pochádza od Ducha Svätého, Hlasu pre 

stvorenie. Nič, čo NIE je dobré, nebolo nikdy stvorené. A preto 

NEMÔŽE byť chránené. čo si ego vytvorí, to si ZACHOVÁVA PRE 

SEBA, a tak je bez sily. Jeho nezdieľaná existencia nezomiera, len 

sa nikdy nezrodila. Skutočné zrodenie nie je začiatok, je to 

pokračovanie. Všetko, čo môže pokračovať, sa už ZRODILO, ale 

môže sa ZRODIŤ, pretože ste ochotní vrátiť časť svojej mysle, 

ktorá potrebuje uzdravenie, vyššej časti, a tak 

aby vaše tvorba bola nedeliteľná. 

Ako terapeut sám svojim pacientom hovoríte, že skutočný 

rozdiel medzi neurotickými a "zdravými" pocitmi viny je ten, že 

neurotické pocity viny NIKOMU NEPOMÔŽU.Toto rozlíšenie je 

múdre, hoci neúplné. Rozlišujme teraz trochu ostrejšie. Neurotické 

pocity viny sú nástrojom ega na "odčinenie" 
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bez zdieľania a za žiadosť o odpustenie bez zmeny. Ego NIKDY 

nežiada o SKUTOČNÉ odpustenie a nemôže tolerovať odpustenie, 

ktoré JE zmenou. 

Tvoja koncepcia "zdravých pocitov viny" má svoje 

opodstatnenie, ale bez koncepcie vykúpenia jej chýba liečivý 

potenciál. Rozlišovali ste pocity, ktoré viedli k rozhodnutiu 

neopakovať chybu, čo je len ČASŤ uzdravenia. Vo vašom koncepte 

chýbala myšlienka ODŠKODZOVANIA. To, čo ste teda v 

skutočnosti obhajovali, bolo prijatie politiky zdieľania bez 

skutočného ZÁKLADU. prišiel som vám dať základ, aby vás vaše 

vlastné myšlienky mohli urobiť skutočne slobodnými. Niesli ste 

bremeno myšlienok, ktoré ste nezdieľali, a ktoré boli preto príliš 

slabé na to, aby sa zväčšovali, ale nepoznali ste, ako zrušiť ich 

existenciu, pretože ste ich vytvorili. 

Sami nemôžete zrušiť svoje minulé chyby. Nezmiznú z vašej 

mysle bez nápravy. Náprava nie je vaším dielom, rovnako ako nie 

je vaším dielom. Vykúpenie nemožno chápať inak než ako ČISTÝ 

AKT SPOLOČNOSTI. to je to, čo sme mali na mysli, keď sme 

povedali, že aj na tomto svete je možné počúvať JEDEN hlas. Ak ste 

súčasťou Boha a Synovstvo je jedno, NEMÔŽETE sa obmedziť na 

"ja ", ktoré vidí ego. Každá láskyplná myšlienka uchovávaná v 

KTOREJKOĽVEK časti Synovstva patrí každej časti. Je spoločná 

preto, lebo je milujúca. Zdieľanie je Boží spôsob tvorby a zároveň 

aj VÁŠ. vaše ego vás môže držať vo vyhnanstve PRED 

Kráľovstvom, ale v samotnom Kráľovstve nemá žiadnu moc. 

Začali ste byť ochotní prijímať moje posolstvá tak, ako ich 

dávam, bez zasahovania ega, takže si môžeme objasniť 

predchádzajúci bod. Povedali sme, že jedného dňa budete učiť 

toľko, koľko sa naučíte, a to vás udrží v rovnováhe. Ten čas nastal 

teraz, pretože ste si ho dovolili teraz. Nemôžete sa učiť inak ako 

učením. Počul som jeden hlas, pretože som sa naučil, že učenie sa 

dosahuje učením. Pochopil som, že NEMÔŽEM UČIŤ SÁM ZA 

SEBA. Počúvať jeden hlas znamená vôľu zdieľať hlas, aby si ho 

mohol počuť sám. myseľ, ktorá bola vo mne, je stále neodolateľne 

priťahovaná ku každej mysli stvorenej Bohom, pretože Božia 

celistvosť JE celistvosťou Jeho Syna. 

Nastavenie druhého líca NEznamená, že by ste mali 
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podriadiť sa násiliu bez protestu. Znamená to, že nemôžete byť 

zranení a nechcete svojmu bratovi ukázať nič okrem svojej 

celistvosti. Ukážte mu, že vám NEMÔŽE ublížiť, a nič mu 

nezazlievajte, alebo to nezazlievajte sebe. učenie sa uskutočňuje 

mnohými spôsobmi, - formálnymi prostriedkami, vedením a 

predovšetkým PRÍKLADOM. Učenie je terapia, pretože znamená 

zdieľanie myšlienok a uvedomenie si, že zdieľať ich znamená 

POSILŇOVAŤ ich. spojenie synovstva JE jeho ochranou. Ego 

nemôže zvíťaziť nad Kráľovstvom preto, lebo je zjednotené, a ego 

zaniká a je zrušené v prítomnosti príťažlivosti častí Synovstva, 

ktoré počúvajú volanie Ducha Svätého, aby boli ako Jedno. 

Nemôžem zabudnúť na svoju potrebu učiť to, čo som sa 

naučil, ktorá vo mne vznikla PRETO, že som sa to naučil. Vyzývam 

vás, aby ste učili to, čo ste sa naučili, pretože tým sa na to môžete 

spoľahnúť. Urobte to spoľahlivým v mojom mene, pretože moje 

meno je meno Božieho Syna. To, čo som sa naučil, vám dávam 

dobrovoľne a myseľ, ktorá bola vo mne, sa raduje, keď sa VY 

rozhodnete počúvať to." Duch Svätý v každom z nás odpykáva 

škodu tým, že NEMÁ, a tak odstraňuje bremeno, ktoré ste si vložili 

do mysle. Tým, že ho nasleduješ, ťa vedie späť k Bohu, kam 

patríš, a ako môžeš nájsť túto cestu inak, ako že vezmeš so sebou 

svojho brata? 

Môj podiel na zmierení nie je úplný, kým sa k nemu nepridáte 

a neodovzdáte ho. Ako vyučujete, tak sa aj vy budete učiť. Nikdy 

vás neopustím ani neopustím, pretože opustiť vás by znamenalo 

opustiť seba a Boha, ktorý ma stvoril. Opustíte seba a Boha, ak 

opustíte KTORÉHOKOĽVEK zo svojich bratov. ste viac než strážca 

svojho brata. V skutočnosti ho nechcete strážiť. musíte sa naučiť 

vidieť ho takého, aký je, a VEDIEŤ, že patrí Bohu rovnako ako vy. 

Ako by si sa mohol k svojmu bratovi správať lepšie, než tak, že 

mu odovzdáš to, čo patrí Bohu? 

Myšlienky neopúšťajú myseľ, ktorá ich myslela, aby mali 

samostatné bytie, ani samostatné myšlienky nie sú navzájom v 

konflikte v priestore, pretože vôbec nezaberajú priestor. Ľudské 

myšlienky si však MÔŽU protirečiť v obsahu, pretože sa vyskytujú 

na rôznych úrovniach a zahŕňajú protikladné myšlienky na TEJ istej 

úrovni. NIE JE MOŽNÉ ZDIEĽAŤ PROTICHODNÉ MYŠLIENKY. 

Duch Svätý vám nedovolí opustiť svojich bratov. preto sa môžete 
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časti tvojich myšlienok, ktoré sú od Neho a ktoré si On uchováva 

aj pre Teba.A z takých je nebeské kráľovstvo.Všetko ostatné 

zostáva na tebe, kým ich On neinterpretuje vo svetle Kráľovstva a 

neurobí ich tiež hodnými toho, aby si ich zdieľal. Keď sú 

dostatočne očistené, On ti ich dovolí rozdávať. vôľa podeliť sa o 

ne JE ich očistenie. 

Vykúpenie vám dáva moc uzdravenej mysle, ale moc tvoriť je 

od Boha.Preto tí, ktorým bolo odpustené, sa musia najprv venovať 

uzdraveniu, pretože keď prijali myšlienku uzdravenia, musia ju 

DÁVAŤ, aby ju mohli UDRŽAŤ.Plná moc tvorenia sa nemôže 

prejaviť, kým ju KTORÁKOĽVEK z Božích myšlienok zadržiava pred 

Kráľovstvom. Spoločná vôľa VŠETKÝCH synov je jediným 

stvoriteľom, ktorý môže tvoriť ako Otec, pretože iba úplné môže 

myslieť úplne a Božiemu mysleniu nič nechýba. Všetko, čo 

myslíte a čo nie je prostredníctvom Ducha Svätého, JE 

nedostatočné. 

Ako môžete vy, ktorí ste takí svätí, trpieť? Celá tvoja 

minulosť, okrem jej krásy, je preč a nezostalo nič okrem 

požehnania.Môžeš naozaj odísť v pokoji, pretože som ťa miloval 

tak, ako som miloval sám seba.Odchádzaš s mojím požehnaním a 

PRE moje požehnanie. Držte ho a podeľte sa oň, aby bolo vždy 

naše. Vkladám ti do srdca a do rúk Boží pokoj, aby si ho držal a 

delil sa oň. Srdce je čisté, aby ho držalo, a ruky sú silné, aby ho 

dávali. nemôžeme ho stratiť. Môj úsudok je rovnako silný ako 

múdrosť Boha, v ktorého srdci a rukách máme svoje bytie. Jeho 

tiché deti sú Jeho požehnaní synovia. myšlienky Boha sú s vami. 

 

DVE ROZHODNUTIA  

Možno sa niektoré naše pojmy stanú jasnejšími a osobnejšie 

zmysluplnejšími, ak sa objasní, ako ego používa vinu.Ego má svoj 

účel, rovnako ako Duch Svätý. Účelom ega je STRACH, pretože 

len ten, kto sa bojí, môže byť egoistom. Logika ega je rovnako 

bezchybná ako logika Ducha Svätého, pretože vaša myseľ má k 

dispozícii všetky prostriedky na to, aby sa postavila na stranu Neba 

alebo Zeme, podľa toho, ako sa rozhodne. Opäť si však 

uvedomme, že oboje je vo VÁS. V Nebi nie je žiadna vina, pretože 

Kráľovstvo je dosiahnuté prostredníctvom Ukrivdenia, ktoré vás 

uvoľňuje tvoriť. Slovo "tvoriť" je tu na mieste, pretože keď to, čo 
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požehnaný zvyšok sa obnovuje, a preto pokračuje vo stvorení. 

To, čo je skutočne požehnané, nemôže vzbudzovať pocit viny 

a MUSÍ vzbudzovať radosť.To ho robí nezraniteľným pre ego, 

pretože jeho pokoj je nenapadnuteľný. Je nezraniteľný voči narušeniu, 

PRETOŽE je celistvý. Vina je VŽDY rušivá. Všetko, čo vyvoláva 

strach, je rozdeľujúce, pretože sa riadi zákonom rozdelenia. Ak je 

ego symbolom rozdelenia, je aj symbolom viny. Vina je viac než 

len to, že nie je od Boha. Je symbolom ÚTOKU na Boha." Je to 

úplne bezvýznamný pojem VÝNIMO ega, ale nepodceňujte silu 

viery ega vň. Je to presvedčenie, z ktorého v skutočnosti pramení 

VŠETKA vina. 

Ego JE tá časť mysle, ktorá verí v rozdelenie. Ako sa môže 

časť Boha oddeliť BEZ toho, aby verila, že na neho útočí? Predtým 

sme hovorili o probléme s autoritou, ktorý zahŕňa koncept 

POUŽÍVANIA Božej moci. ego verí, že to robíte VY, pretože verí, 

že JE VÁMI. Z toho vyplýva, že ak sa stotožňujete s egom, 

MUSÍTE sa vnímať ako vinník. Kedykoľvek budete reagovať na 

svoje ego, BUDETE pociťovať vinu a budete sa báť trestu. Ego je 

doslova myšlienka strachu. 

Nech je myšlienka útoku na Boha pre zdravú myseľ 

akokoľvek smiešna, nikdy nezabúdajte, že ego nie je zdravé. 

Predstavuje bludný systém a hovorí ZA neho. Počúvanie hlasu ega 

ZNAČÍ, že veríte, že je možné zaútočiť na Boha. veríte, že časť z 

neho ste vytrhli VY. potom nasleduje klasický obraz strachu z 

odplaty ZO STRANY, pretože závažnosť viny je taká akútna, že sa 

MUSÍ premietnuť. Hoci sa Freud mýlil, pokiaľ ide o samotný 

základný konflikt, veľmi presne opísal jeho dôsledky. 

Všetko, čo prijmete do svojej mysle, je pre vás skutočnosťou. 

Reálne to však robí iba vaše PRIJATIE. Ak v nej usadíte ego, 

skutočnosť, že ste ju prijali alebo jej dovolili vstúpiť, z nej robí 

vašu realitu. Je to preto, že myseľ, tak ako ju stvoril Boh, JE 

schopná vytvárať realitu. už sme povedali, že sa musíte naučiť 

myslieť S Bohom. myslieť s Ním znamená myslieť TAK, ako On. 

To vyvoláva radosť, nie pocit viny, pretože je to prirodzené. Pocit 

viny je neklamným znakom toho, že vaše myslenie je neprirodzené. 

Zvrátené myslenie bude VŽDY 
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prítomný s vinou, pretože JE vierou v hriech. 

Ego nevníma hriech ako nedostatok lásky. Vníma hriech ako 

POZITÍVNY AKT ÚTOKU. Ide o interpretáciu, ktorá je nevyhnutná 

pre prežitie ega, pretože akonáhle budete považovať hriech za 

NEDOSTATOK, automaticky sa budete snažiť situáciu napraviť. A 

podarí sa vám to. ego to považuje za záhubu, ale VY sa musíte 

naučiť považovať to za slobodu. Myseľ bez viny NEMÔŽE trpieť. 

Keďže je zdravá, lieči telo, pretože ONA bola uzdravená. Zdravá 

myseľ si nedokáže predstaviť chorobu, pretože si nedokáže 

predstaviť, že by na niekoho alebo niečo útočila. 

Už sme povedali, že choroba je forma mágie. Možno by bolo 

lepšie povedať, že je to forma magického riešenia. Ego verí, že 

keď potrestá SÁMO seba, zmierni tým Boží trest, ale aj v tom je 

arogantné. Pripisuje Bohu trestajúci zámer a potom tento zámer 

preberá ako svoju VLASTNÚ výsadu. Snaží sa uzurpovať si 

VŠETKY funkcie Boha, ako ich vníma, pretože si uvedomuje, že 

dôverovať možno len úplnej vernosti. 

Ego sa nemôže vzoprieť Božím zákonom o nič viac ako vy, ale 

môže si ich INTERPRETOVAŤ podľa toho, čo chce, rovnako ako 

vy.Preto je potrebné odpovedať na otázku: "Čo chcete?" 

Odpovedáte na ňu každú minútu a každú sekundu a každý okamih 

rozhodnutia je úsudkom, ktorý nie je ničím iným ako neúčinným. 

Jeho účinky budú nasledovať automaticky, KÝM SA 

ROZHODNUTIE ZMENÍ. Toto sa tu opakuje, pretože ste sa to 

nenaučili. Opäť však platí, že vaše rozhodnutie môže byť 

NEMENNÉ, rovnako ako urobené. Pamätajte však, že 

ALTERNATÍVY sú nezmeniteľné. Duch Svätý, rovnako ako ego, je 

rozhodnutie. Spolu tvoria všetky alternatívy, ktoré môže myseľ 

prijať a podriadiť sa im. Ego a Duch Svätý sú JEDINÉ možnosti, 

ktoré máte k dispozícii. Boh stvoril jedno z nich, a preto ho 

NEMÔŽETE vykoreniť. Druhú ste stvorili VY, a preto ju môžete 

odstrániť. Iba to, čo stvoril Boh, je nezvratné a nemenné. to, čo ste 

stvorili VY, sa dá vždy zmeniť, pretože keď nemyslíte TAK, ako 

Boh, v skutočnosti vôbec nemyslíte. Bludné predstavy nie sú 

skutočné myšlienky, hoci v ne MÔŽETE veriť. Ale mýlite sa. 

Funkcia myslenia pochádza od Boha a je V Bohu. Ako súčasť Jeho 

myšlienky nemôžete myslieť 

mimo neho. 
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Iracionálne myslenie je porucha myslenia. Boh sám nariaďuje 

vaše myslenie, pretože vaše myslenie bolo stvorené Ním. Pocity 

viny sú vždy znakom toho, že to neviete. Ukazujú tiež, že veríte, 

že môžete myslieť mimo Boha A CHCETE. Každú myšlienkovú 

poruchu sprevádza pocit viny pri jej vzniku a udržiava ju pri jej 

pretrvávaní. Vina je nevyhnutná pre tých, ktorí veria, že si sami 

rozkazujú svojmu mysleniu, a preto musia poslúchať jeho príkazy. 

Vďaka tomu sa cítia ZODPOVEDNÍ za chyby svojej mysle bez 

toho, aby si uvedomovali, že tým, že túto zodpovednosť PRIJALI, v 

skutočnosti nezodpovedne reagujú. Ak je JEDINOU 

zodpovednosťou zázračného pracovníka prijať za seba Vykúpenie, a 

ja vás ubezpečujem, že je, potom zodpovednosť za to, čo je 

vykúpené, nemôže BYŤ vaša. 

Dilema sa nedá vyriešiť inak ako prijatím riešenia 

ZRUŠENIA.Ak by sa nedalo zrušiť, boli by ste zodpovední za 

následky všetkých svojich nesprávnych myšlienok.Účelom 

zmierenia je zachrániť minulosť len v očistenej podobe. Ak 

prijmete liek na poruchu myslenia, a to liek, o ktorého účinnosti 

niet pochýb, ako môžu zostať jej príznaky? Máte dôvod 

pochybovať o platnosti liečby symptómov, ale NIKTO neverí, že 

symptómy môžu zostať, ak sa odstráni základná PRÍČINA. 

 

ČAS A VEČNOSŤ 

Jediným možným dôvodom pretrvávajúcich pocitov viny je 

pretrvávajúca vôľa zostať oddelený.Už sme to povedali, ale vtedy 

sme nezdôraznili deštruktívne dôsledky tohto rozhodnutia. KAŽDÉ 

rozhodnutie mysle ovplyvní správanie A aj prežívanie. čo chcete, 

to aj VYTVORÍTE. to nie je klamstvo. vaša myseľ VYTVORÍ vašu 

budúcnosť a môže ju kedykoľvek obrátiť späť k plnému stvoreniu, 

AK PRVÁ PRIJME ATÓN. Taktiež sa vráti späť k plnému stvoreniu 

v okamihu, keď tak urobí. Keď sa vzdáte svojho myšlienkového 

neporiadku, správne usporiadanie myšlienok sa stane celkom 

zrejmým. 

Boh vo svojom poznaní nečaká, ale Jeho kráľovstvo je 

ochudobnené, kým vy čakáte. Všetci Boží synovia čakajú na váš 

návrat, rovnako ako vy čakáte na ich návrat. Oneskorenie nemá 

význam vo večnosti, ale JE tragické v čase. vy ste si zvolili byť v 

čase, a nie vo večnosti, a preto ste zmenili svoje presvedčenie o 
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je bezplatný a zároveň je možné ho meniť. Nepatríte do času. Vaše 

miesto je 

Iba vo večnosti, kam ťa navždy umiestnil sám Boh. 

Pocity viny sú ZÁCHRANOU času. Vyvolávajú strach z 

budúcej odplaty alebo opustenia, a tak zabezpečujú, že budúcnosť 

zostane ako minulosť. to je kontinuita ega a dáva mu falošný pocit 

bezpečia vďaka presvedčeniu, že pred ňou nemožno uniknúť. Vy 

však môžete a MUSÍTE. Boh vám za to ponúka kontinuitu 

večnosti. Keď sa rozhodnete pre túto výmenu, zároveň vymeníte 

vinu za radosť, zlomyseľnosť za lásku a bolesť za pokoj. Mojou 

úlohou je len rozviazať vašu vôľu a urobiť ju slobodnou. vaše ego 

túto slobodu nemôže prijať a bude sa vášmu slobodnému 

rozhodnutiu brániť v každom možnom okamihu a všetkými 

možnými spôsobmi. A ako jeho tvorca si uvedomuješ, čo dokáže 

urobiť, pretože si mu na to dal moc. Myseľ skutočne pozná svoju 

moc, pretože myseľ skutočne pozná Boha. Vždy pamätajte na 

Kráľovstvo a pamätajte, že vy, ktorí ste súčasťou Kráľovstva, sa 

NEMÔŽETE stratiť. myseľ, ktorá bola vo mne, JE vo vás, pretože 

Boh tvorí s dokonalou spravodlivosťou. Dovoľte Duchu Svätému, 

aby vám vždy pripomínal Jeho spravodlivosť, a ja vás naučím, ako 

sa o ňu deliť s vašimi bratmi. Ako inak vám môže byť poskytnutá 

šanca, aby ste si ju mohli nárokovať? Nechápete, že dva hlasy 

hovoria za rôzne interpretácie tej istej veci súčasne alebo takmer 

súčasne, pretože ego vždy hovorí ako prvé. Alternatívne výklady boli 

zbytočné, kým sa nevyslovil prvý, a samotné hovorenie bolo 

zbytočné, kým ego 

bola vykonaná. 

Ego vynáša rozsudky a Duch Svätý jeho rozhodnutia ruší, 

podobne ako má Najvyšší súd moc rušiť rozhodnutia nižších súdov 

o zákonoch tohto sveta. Rozhodnutia ega sú VŽDY nesprávne, 

pretože sú založené na úplnom omyle, ktorý bol vytvorený na ich 

podporu. Nič, čo ego vníma, sa neinterpretuje správne. Nielenže sa 

odvoláva na Písmo pre svoje účely, ale dokonca si ho vykladá ako 

svedectvo pre seba. egu naháňa strach Biblia, pretože má 

predsudky. Vnímajúc ju ako strašnú, interpretuje ju so strachom. 

Po tom, čo vo vás vyvolala strach, sa neodvoláte na Vyšší súd, 

pretože veríte, že jeho rozsudok by bol PROTI vám. 

Stačí uviesť len niekoľko príkladov, aby sme videli, ako sa ego 
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interpretácie vás zavádzajú. Obľúbený citát ega znie: "Ako ste 

zasiali, tak budete žať." Ďalší je: "Pomsta je moja, hovorí Pán." 

Ešte iný je: "Navštívim hriechy otca do tretieho a štvrtého 

pokolenia." A tiež: "Zlý zahynie." Je mnoho ďalších, ale ak 

dovolíte Duchu Svätému, aby ich znovu vyložil vo svojom 

vlastnom svetle, budú vám stačiť. 

"Ako zasejete, tak aj zožnete" znamená len to, že to, o čom si 

myslíte, že stojí za to, aby ste to pestovali, budete pestovať v 

sebe.Váš úsudok o tom, čo je hodné, to pre vás robí hodným. 

"Pomsta je moja, hovorí Pán" sa dá ľahko vysvetliť, ak si 

uvedomíte, že myšlienky sa zväčšujú len tým, že sa zdieľajú. 

Tento citát teda zdôrazňuje skutočnosť, že pomsta sa NEMÔŽE 

deliť. Odovzdajte ju preto Duchu Svätému, ktorý ju vo vás zruší, 

pretože nepatrí do vašej mysle, ktorá je súčasťou Boha. 

"Navštívim hriechy otcov do tretieho a štvrtého pokolenia", 

ako si to vykladá ego, je obzvlášť zlomyseľné. Používa sa totiž ako 

pokus zaručiť si prežitie mimo seba samého. V skutočnosti tento 

citát znamená len to, že Duch Svätý si v neskorších generáciách 

ponecháva moc vykladať SPRÁVNE to, čo si mysleli 

predchádzajúce generácie, a tak zbavuje JEJ myšlienky schopnosti 

vyvolávať strach kdekoľvek v Synovstve. "Bezbožní zahynú" je 

len konštatovanie skutočnosti, ak sa slovo "zahynú" chápe správne. 

Každá myšlienka bez lásky MUSÍ byť zrušená. Dokonca aj slovo 

"zrušený" naháňa strach egu, ktoré si "som zrušený" vykladá ako 

"som zničený". 

Ego nebude zničené, pretože je súčasťou vášho myslenia, ale 

pretože je netvorivé, a teda nezdieľané, bude úplne 

preinterpretované, aby vás oslobodilo od strachu.Časť vášho 

myslenia, ktorú ste dali egu, sa len vráti do Kráľovstva, kam patrí 

celá vaša myseľ.Ego je forma zatknutia, ale zatknutie je len 

zdržanie. Nezahŕňa pojem trestu, hoci ego takýto výklad víta. 

môžete oddialiť dokončenie Kráľovstva, ale nemôžete doň vniesť 

pojem útoku. 

Keď som povedal: "Prišiel som ako svetlo na svet," určite som 

prišiel, aby som sa s vami podelil o svetlo. Spomeňte si na 

symbolickú zmienku, ktorú sme predtým uviedli o tmavom skle 

ega, a spomeňte si aj na to, že sme povedali, 
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"Tam sa nepozeraj." Stále platí, že "kam sa pozrieš, je na tebe." 

Vyšší súd ťa NEodsúdi. Iba zamietne žalobu proti vám. proti 

Božiemu dieťaťu nemôže existovať žiadna žaloba a každý svedok 

viny v Božom stvorení vydáva falošné svedectvo proti samotnému 

Bohu. 

Odvolávajte sa na všetko, čomu veríte, s radosťou na Boží 

Vyšší súd, pretože ten hovorí v Jeho mene, a preto hovorí 

pravdivo. Odmietne žalobu proti vám, nech ste ju postavili 

akokoľvek starostlivo. žaloba môže byť spoľahlivá, ale NIE je 

spoľahlivá na Boha. hlas pre Boha ju vôbec nepočuje, pretože 

môže svedčiť iba pravdivo. Jeho verdikt bude vždy znieť: "Tvoje 

je kráľovstvo." Pretože vám bol DAROVANÝ, aby vám 

pripomenul, čím ste. 

Vaša vzájomná trpezlivosť je vašou trpezlivosťou so sebou 

samými. Nie je Božie dieťa DOBRE trpezlivé? Ukázal som vám 

nekonečnú trpezlivosť, pretože moja vôľa JE vôľou nášho Otca, od 

ktorého som sa naučil nekonečnej trpezlivosti. Jeho Hlas bol vo 

mne, tak ako je vo vás, a hovoril za trpezlivosť voči Synovi v 

mene jeho Stvoriteľa. To, čo sa teraz musíte naučiť, je, že iba 

nekonečná trpezlivosť MÔŽE priniesť okamžité účinky. To je 

spôsob, akým sa čas vymieňa za večnosť. Nekonečná trpezlivosť si 

vyžaduje nekonečnú lásku a tým, že prináša výsledky TERAZ, robí 

čas zbytočným. 

Tvrdiť, že čas je dočasný, je zbytočné. Opakovane sme 

hovorili, že čas je učebná pomôcka, ktorá bude zrušená, keď 

prestane byť užitočná.Duch Svätý, ktorý hovorí za Boha v čase, 

tiež vie, že čas nemá zmysel. Pripomína vám to v každom okamihu 

plynutia času, pretože jeho osobitnou úlohou je vrátiť vás do 

večnosti a zostať tam, aby požehnal VAŠE výtvory. On je jediným 

požehnaním, ktoré môžete skutočne dať, pretože je tak skutočne 

požehnaný, a pretože vám ho Boh dal tak zadarmo, musíte ho 

dávať tak, ako ste ho dostali. 

 

VEČNÁ FIXÁCIA  

Myšlienka "množiny" patrí medzi lepšie psychologické pojmy. V 

skutočnosti sa v Biblii a aj v tomto kurze používa pomerne často 

pod rôznymi pojmami. Napríklad: "Boh zachová v dokonalom 

pokoji toho, koho myseľ zostáva (alebo je nastavená) na neho." 
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Toto tvrdenie znamená, že Boží pokoj je nastavený v Duchu 

Svätom, pretože je 
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na Boha. Je upevnený aj vo vás. Vy ste teda upevnení v Božom 

pokoji. Veľmi užitočný je aj pojem "fixácia", ktorému Freud 

dokonale rozumel. Bohužiaľ, stratil svoje pochopenie, pretože sa 

bál, a ako dobre viete, strach je nezlučiteľný so správnym úsudkom. 

Strach skresľuje myslenie, a tým aj DISKURZ myslenia. 

Freudov myšlienkový systém bol mimoriadne dômyselný, 

pretože Freud bol mimoriadne dômyselný a myseľ MUSÍ svoje 

myšlienky obdarovať vlastnými atribútmi. To je jej prirodzená sila, 

hoci môže svoju moc zneužiť. Freud stratil veľkú časť potenciálnej 

hodnoty svojho myšlienkového systému, pretože doň 

NEZAHRNUL sám seba. ide o disociovaný stav, pretože mysliteľ sa 

odrezáva od svojich myšlienok. Freudovo myslenie bolo také 

rozporuplné, že si nemohol zachovať zdravý rozum, ako ho videl 

ON, BEZ disociácie. preto sa mnohé rozpory, ktoré sú v jeho 

myslení celkom zjavné, stávali pre neho čoraz menej zjavnými. 

Človek, ktorý vie, čo fixácia v skutočnosti znamená, a napriek 

tomu jej nepodľahne, má strašný strach. 

Fixácia je príťažlivosť Boha, na ktorého je vaša myseľ 

fixovaná vďaka neodvolateľnému nastaveniu Ducha Svätého. 

"Neodvolateľný" znamená "nemožno ho odvolať alebo 

presmerovať." Neodvolateľnosť nastavenia Ducha Svätého je 

základom jeho jednoznačného hlasu. Duch Svätý NIKDY nemení 

svoj názor. Jasnosť myšlienok NEMÔŽE nastať v podmienkach 

váhavosti. Pokiaľ myseľ nie je pevne rozhodnutá vo svojom cieli, 

NIE JE jasná. Jasnosť doslova znamená stav svetla a osvietenie JE 

pochopenie. Osvietenie stojí POD vnemom, pretože ste ho popreli 

ako SKUTOČNÝ základ myslenia. to je základom VŠETKÝCH 

bludných systémov. 

Koncept fixácie, ako ho vnímal Freud, má niekoľko učebných 

výhod. Po prvé, uznáva, že človek môže byť fixovaný v bode 

vývinu, ktorý sa NEzhoduje s časovým bodom. To by zjavne 

mohlo byť prostriedkom k skutočnému oslobodeniu od časového 

presvedčenia, keby sa mu Freud venoval s otvorenou mysľou. 

Freud však celý život trpel tým, že odmietal dovoliť, aby večnosť 

zasvietila v jeho mysli a skutočne ju osvietila. v dôsledku toho 

úplne prehliadal TERAZ a videl len kontinuitu minulosti a 

budúcnosti. 

Po druhé, hoci Freud nesprávne interpretoval to, čo Duch Svätý 
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mu povedal, alebo lepšie povedané, pripomenul, bol príliš úprimný 

na to, aby poprel viac, než bolo potrebné na udržanie jeho strachu v 

únosných medziach, ako vnímal situáciu. preto zdôrazňoval, že bod 

vo vývoji, v ktorom je myseľ fixovaná, je pre ŇU skutočnejší než 

vonkajšia realita, s ktorou nesúhlasí. aj to by mohol byť silný 

mechanizmus UVOĽNENIA, keby sa Freud nerozhodol zapojiť ho 

do silného systému OBRANY, pretože ho vnímal ako útok. 

Po tretie, hoci Freud interpretoval fixáciu ako neodvolateľný 

"nebezpečný bod", ku ktorému môže myseľ vždy ustúpiť, tento 

pojem možno interpretovať aj ako neodvolateľnú výzvu k 

príčetnosti, ktorú myseľ nemôže ZRUŠIŤ. Freud sám túto 

interpretáciu nemohol prijať, ale v celom jeho myšlienkovom 

systéme "hrozba" fixácie zostala a nikdy ju nemohla odstrániť 

žiadna živá ľudská bytosť. V podstate to bol základ Freudovho 

pesimizmu, osobného aj teoretického. Vyskúšal všetky 

prostriedky, ktoré jeho veľmi vynaliezavá myseľ dokázala 

vymyslieť, aby vytvoril formu terapie, ktorá by umožnila mysli 

navždy uniknúť z fixácie, hoci vedel, že je to nemožné. 

Toto poznanie trápilo Freudovu vieru vo vlastný myšlienkový 

systém na každom kroku, pretože bol čestný človek a zároveň 

liečiteľ. Bol teda len čiastočne šialený a nedokázal sa vzdať 

NÁDEJE na oslobodenie, hoci sa s ňou nedokázal vyrovnať. 

Dôvodom tohto množstva podrobností je to, že VY ste v rovnakej 

situácii. vo svojom stvorení ste boli večne fixovaní na Boha a 

príťažlivosť tejto fixácie je taká silná, že ju nikdy neprekonáte. 

dôvod je úplne jasný. fixácia je na takej vysokej úrovni, že ju 

nemožno prekonať. VŽDY vás to ťahá späť k vášmu Stvoriteľovi, 

pretože mu PATRÍTE. 

Naozaj si myslíte, že dokážete vytvoriť hlas, ktorý by prehlušil 

ten jeho? Skutočne veríte, že dokážete vytvoriť myšlienkový 

systém, ktorý vás dokáže oddeliť od Jeho? SKUTOČNE si myslíš, 

že si dokážeš naplánovať svoje bezpečie a radosť lepšie ako On? 

Nemusíš byť ani opatrný, ani bezstarostný; stačí, ak svoje starosti 

hodíš na Neho, pretože On sa o teba stará. ty si Jeho starostlivosť, 

pretože ťa miluje. Jeho hlas ti vždy pripomína, že všetka nádej je 

tvoja DÔVODOM Jeho starostlivosti. Nemôžete sa rozhodnúť 

uniknúť Jeho starostlivosti, pretože to nie je Jeho vôľa, ale môžete 

sa rozhodnúť prijať Jeho starostlivosť 
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a využiť nekonečnú moc svojej starostlivosti o všetkých, ktorých 

stvoril. Bolo mnoho liečiteľov, ktorí sa neuzdravili. Svojou vierou 

neprenášali hory, pretože ich viera nebola celá. Niektorí z nich 

občas uzdravovali chorých, ale nevzkriesili mŕtvych. Pokiaľ 

uzdravovateľ neuzdravuje SÁM, NEVERÍ, že v zázrakoch nie je 

poriadok náročnosti. Nenaučil sa, že KAŽDÁ myseľ, ktorú Boh 

stvoril, je rovnako hodná uzdravenia, pretože ju BOH stvoril CELÚ. 

Od vás sa len žiada, aby ste Bohu vrátili myseľ takú, akú ju stvoril 

ON. On ťa žiada len o to, čo ti dal, s vedomím, že toto dávanie ťa 

uzdraví. 

Zdravie JE celistvosť a zdravie vašich bratov JE vaše. 

Prečo by ste mali počúvať nekonečné šialené výzvy, o ktorých 

si myslíte, že sa na vás vzťahujú, keď viete, že hlas samotného 

Boha je vo vás? Boh vám odporučil svojho Ducha a žiada, aby ste 

mu odporučili svojho. Chce ho zachovať v dokonalom pokoji, 

pretože ste s Ním jednej mysle a jedného Ducha. Vylúčenie seba 

samého zo Zmierenia je poslednou obranou ega, ktorou si chráni 

svoju VLASTNÚ existenciu. Odráža potrebu ega oddeľovať sa aj 

vašu ochotu postaviť sa na stranu jeho oddelenosti. Táto ochota 

znamená, ŽE NECHCETE BYŤ UZDRAVENÍ. 

Ale ten čas JE teraz.Neboli ste požiadaní, aby ste sami 

vypracovali plán spásy, pretože, ako som vám už povedal, náprava 

NIE JE vaša. Sám Boh vám dal dokonalú nápravu všetkého, čo ste 

urobili a čo NIE JE v súlade s Jeho svätou vôľou. Dokonale som 

vám objasnil Jeho plán a tiež som vám povedal o vašej úlohe v Jeho 

pláne a o tom, aké naliehavé je, aby ste ho splnili. Je čas na odklad, 

ale nemusí byť. Boh plače nad "obetou" svojich detí, ktoré veria, 

že sú pre Neho stratené. 

Už som vám povedal, že vždy, keď nie ste úplne radostní, je to 

preto, že ste reagovali s nedostatkom lásky na nejakú dušu, ktorú 

stvoril Boh. Vnímate to ako "hriech" a začínate sa brániť, pretože 

OČAKÁVATE ÚTOK.Rozhodnutie reagovať týmto spôsobom je 

však VAŠE, a preto ho môžete zrušiť. Nemožno ho zrušiť pokáním 

v bežnom zmysle, pretože to predpokladá vinu. Ak si dovolíte cítiť 

sa vinní, chybu skôr ZNEUŽIJETE, než aby ste dovolili, aby bola 

zrušená ZA vás. 

Rozhodnutia NEMÔŽU byť ťažké. Je to zrejmé, ak si 
uvedomíte. 
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že ste sa už museli rozhodnúť, že nebudete úplne radostní, ak sa tak 

cítite.Preto prvým krokom pri zrušení je uvedomiť si, že ste sa 

AKTÍVNE ROZHODLI ŠPATNE, ale môžete sa rovnako AKTÍVNE 

ROZHODNÚŤ INAK. Buďte v tomto veľmi pevní voči sebe a plne 

si uvedomujte, že proces zrušenia, ktorý nepochádza od vás, je 

napriek tomu VO vás, pretože ho tam vložil Boh. VAŠA úloha 

spočíva len v tom, aby ste vrátili svoje myslenie do bodu, v ktorom 

došlo k chybe, a v pokoji ho odovzdali Urovnaniu. Povedzte si 

nasledujúce slová tak úprimne, ako len dokážete, a pamätajte, že 

Duch Svätý plne zareaguje na vašu najmenšiu výzvu: 

"Musel som sa rozhodnúť nesprávne, pretože NIE som v 

pokoji. Rozhodol som sa sám, ale môžem sa rozhodnúť aj 

inak. 

CHCEM sa rozhodnúť inak, pretože CHCEM byť v pokoji. 

Necítim sa vinný, pretože Duch Svätý zruší všetky 

následky môjho nesprávneho rozhodnutia, ak mu to 

dovolím. CHCEM Mu to dovoliť tým, že mu dovolím, aby za 

mňa rozhodol Boh." 
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Útok a strach 

 
Vzťah hnevu a útoku je zrejmý, ale nevyhnutná súvislosť hnevu a 

STRACHU nie je vždy taká jasná. Hnev VŽDY zahŕňa PROJEKCIU 

SEPARÁCIE, ktorú treba nakoniec prijať ako výlučne vlastnú 

zodpovednosť. Hnev sa nemôže objaviť, pokiaľ neveríte, že ste boli 

napadnutí; že váš útok bol oprávnený; a že VY nie ste nijako 

zodpovední. Vzhľadom na tieto tri úplne iracionálne predpoklady 

vyplýva rovnako iracionálny záver, že brat je skôr DÔVODOM 

útoku než lásky. čo možno očakávať od šialených predpokladov 

okrem šialeného záveru? 

Spôsob, ako zrušiť šialený záver, je zvážiť zdravý rozum 

Nemôžete byť napadnutý, útok nemá žiadne opodstatnenie a ste 

zodpovedný za to, čomu veríte.Boli ste požiadaní, aby ste si ma 

vzali za vzor pre učenie, pretože extrémny príklad je mimoriadne 

užitočnou učebnou pomôckou. Každý učí a učí stále. Je to 

zodpovednosť, ktorú nevyhnutne preberá v okamihu, keď vôbec 

prijme nejaký predpoklad, a nikto si nedokáže zorganizovať život 

bez ŽIADNEHO myšlienkového systému. Akonáhle si vytvorí 

akýkoľvek myšlienkový systém, žije podľa neho A UČÍ HO. 

Boli ste vybraní, aby ste učili o Ukrivdení práve preto, že ste 

boli extrémnymi príkladmi vernosti svojim myšlienkovým 

systémom, a preto ste si vytvorili schopnosť vernosti. Bola skutočne 

nesprávne umiestnená, ale JE to forma viery, ktorú ste 
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ste boli ochotní presmerovať. Nemôžete pochybovať o sile vašej 

oddanosti, keď si uvedomíte, ako verne ste ju dodržiavali. Bolo 

celkom zrejmé, že ste si už vyvinuli schopnosť nasledovať lepší 

model, ak ste ho dokázali prijať. 

 
POSOLSTVO UKRIŽOVANIA 

Pre účely vyučovania sa opäť pozrime na ukrižovanie.Predtým 

sme sa mu nevenovali, pretože má hrôzostrašné konotácie. Jediný 

dôraz, ktorý sme naň kládli, bol ten, že NEbolo formou trestu. Nič 

sa však v skutočnosti nedá vysvetliť len v negatívnych pojmoch. 

Existuje pozitívny výklad ukrižovania, ktorý je úplne zbavený 

strachu, a preto je úplne blahodarný v tom, čo učí, ak ho správne 

chápeme. Ukrižovanie nie je ničím iným ako extrémnym 

príkladom. Jeho hodnota, podobne ako hodnota každého učebného 

prostriedku, spočíva výlučne v tom, aké učenie uľahčuje. Môže 

byť, a aj bolo, nesprávne pochopené. Je to len preto, že bojazliví 

majú sklon vnímať bojazlivo. 

Už som vám povedal, že ma vždy môžete vyzvať, aby som sa 

podelil o svoje rozhodnutie, a tak ho POSILNIL.Povedal som vám 

tiež, že ukrižovanie bolo poslednou bláznivou cestou, ktorú muselo 

Synovstvo podstúpiť, a že by malo znamenať Oslobodenie od 

strachu pre každého, kto to pochopí. Kým predtým sme 

zdôrazňovali len vzkriesenie, účel ukrižovania a to, ako vlastne 

LED k vzkrieseniu, sme vtedy neobjasnili. Napriek tomu má pre 

váš vlastný život určitý prínos, a ak o ňom budete uvažovať BEZ 

strachu, pomôže vám to pochopiť vašu vlastnú úlohu učiteľov. 

Celé roky ste reagovali, akoby ste boli ukrižovaní.To je 

výrazná tendencia odlúčených, ktorí vždy odmietajú uvažovať o 

tom, čo urobili SOBE. Projekcia znamená hnev, hnev podporuje 

útok a útok podporuje strach. Skutočný význam ukrižovania 

spočíva v PRÍLIŠ intenzívnom útoku niektorých Božích synov na 

druhého. To je, samozrejme, nemožné a treba to plne chápať AKO 

nemožnosť. V skutočnosti, pokiaľ to NIE JE plne pochopené len ako 

to, nemôžem slúžiť ako skutočný vzor pre učenie. 

Útok možno v konečnom dôsledku uskutočniť len na telo. 
Existuje 
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málo pochybností o tom, že jedno TELO môže zaútočiť na druhé a 

môže ho dokonca zničiť. Ak je však zničenie SÁMO o sebe 

nemožné, potom nič, čo je zničiteľné, nemôže byť REÁLNE. Preto 

jeho zničenie NEospravedlňuje hnev. Do tej miery, do akej si 

myslíte, že áno, musíte prijímať falošné predpoklady A UČIŤ JIM 

DRUHÝCH. posolstvo, ktorému malo ukrižovanie naučiť, bolo, že 

v prenasledovaní netreba vnímať ŽIADNU formu útoku, pretože 

nemôžete byť prenasledovaní. Ak reaguješ hnevom, musíš sa 

stotožňovať so zničiteľným, a preto sa považuješ za šialenca. 

Dala som vám jasne najavo, že som ako vy a vy ste ako ja, ale 

naša zásadná rovnosť sa môže prejaviť len spoločným 

ROZHODNUTÍM.Môžete sa slobodne vnímať ako prenasledovaní, 

ak sa tak rozhodnete.Keď sa však rozhodnete takto reagovať, mali 

by ste si uvedomiť, že ja som bol prenasledovaný, ako to posudzuje 

svet, a toto hodnotenie som pre seba NEZASTÁVAL. A pretože 

som sa oň nepodelil, tak som ho ani NEPOTVRDIL. Preto som 

ponúkol INÝ výklad útoku, o ktorý sa s vami CHCEM podeliť. Ak 

ho budete VNÍMAŤ, pomôžete mi ho UČIŤ. 

Už sme povedali: "Ako učíš, tak sa naučíš." Ak reagujete tak, 

ako keby ste boli prenasledovaní, UČÍTE prenasledovaniu.Toto nie 

je lekcia, ktorú by synovia Boží mali CHCIEŤ učiť, ak si chcú 

uvedomiť svoju spásu. Učte radšej svoju vlastnú dokonalú imunitu, 

ktorá JE vo vás pravdou, a VEDZTE, že ju nemožno napadnúť. 

Sami ju nechráňte, lebo inak ste uverili, že JE napadnuteľná. nežiada 

sa od vás, aby ste sa nechali ukrižovať, čo bolo súčasťou môjho 

vlastného učebného prínosu. žiada sa od vás len, aby ste nasledovali 

môj príklad tvárou v tvár oveľa MIERNEJŠÍM extrémnym 

pokušeniam nesprávne vnímať a NEPrijímať ich falošne ako 

ospravedlnenie hnevu. 

Nemôže existovať žiadne ospravedlnenie pre 

neospravedlniteľné. Neverte, že existuje, a neučte, že existuje. 

Vždy pamätajte, že čomu veríte, to budete aj učiť. Verte spolu so 

mnou a staneme sa rovnocennými učiteľmi. VAŠE vzkriesenie je 

vaším znovuprebudením. Ja som vzorom pre znovuzrodenie, ale 

samotné znovuzrodenie je len svitaním vo vašich mysliach toho, 

čo v nich už je. Boh to tam vložil sám, a tak je to pravdivé navždy. 

Ja som v to uveril, a preto to pre mňa navždy platí. Pomôžte mi, 

aby som to učil našich bratov v 
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meno Božieho kráľovstva, ale najprv veriť, že je to pravda pre 

VY, alebo budete učiť zle. 

Moji bratia počas takzvanej "agónie" v záhrade spali, ale 

nemohol som sa na nich hnevať, pretože som sa naučil, že 

nemôžem byť opustený. Peter prisahal, že ma nikdy nezaprie, ale 

urobil to trikrát. Ponúkol mi síce, že ma bude brániť mečom, čo 

som, prirodzene, odmietol, keďže som vôbec nepotreboval telesnú 

ochranu. JE MI ľúto, keď moji bratia nezdieľajú moje rozhodnutie 

počúvať len jeden hlas, pretože ich to oslabuje ako učiteľov A ako 

žiakov. Napriek tomu viem, že oni naozaj nemôžu zradiť seba 

ALEBO mňa a že stále na nich musím budovať svoju Cirkev. 

V tomto smere nemáte na výber, pretože len vy môžete BYŤ 

základom Božej cirkvi. Cirkev je tam, kde je oltár, a prítomnosť 

oltára je to, čo ju robí cirkvou. Každá cirkev, ktorá nevzbudzuje 

lásku, má skrytý oltár, ktorý neslúži účelu, na ktorý ho Boh 

zamýšľal. Musím na vás založiť svoju cirkev, pretože vy, ktorí ma 

prijímate ako vzor, ste doslova mojimi učeníkmi. Učeníci sú 

nasledovníci, ale ak sa model, ktorý nasledujú, rozhodol zachrániť 

ich bolesť vo všetkých ohľadoch, pravdepodobne nie je múdre ho 

nenasledovať. 

Rozhodol som sa, kvôli tebe aj kvôli sebe, ukázať, že na 

najnehoráznejšom útoku, ako ho hodnotí ego, nezáleží. Tak, ako 

tieto veci posudzuje svet, ale NIE tak, ako ich posudzuje Boh, som 

bol zradený, opustený, zbitý, roztrhaný a nakoniec zabitý. Bolo úplne 

jasné, že sa tak stalo len kvôli projekcii iných, pretože som nikomu 

neublížil a mnohých som uzdravil. Ako žiaci sme si stále rovní, aj 

keď nemusíme mať rovnaké skúsenosti. duch Svätý je rád, keď sa 

z mojich dokážete naučiť dosť na to, aby ste sa nimi znovu 

prebudili. to bol ich jediný cieľ a len tak ma možno vnímať ako 

Cestu, Pravdu a Svetlo. Keď počujete len jeden hlas, NIKDY nie ste 

vyzývaní k obetiam. Naopak, tým, že si umožníte počuť Ducha 

svätého v iných, môžete sa z ich skúseností učiť a získať z nich, 

BEZ toho, aby ste ich sami zažili. to preto, že Duch svätý je jeden a 

každý, kto ho počúva, je nevyhnutne vedený k tomu, aby 

demonštroval svoju cestu pre všetkých. nie ste prenasledovaní, ani 

ja som nebol. nežiadajú sa od vás, aby ste moje skúsenosti 

ZOZNAMOVALI, pretože Duch svätý, 
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To, s kým sa delíme, je zbytočné.Ak však chcete konštruktívne 

využiť moje skúsenosti, musíte stále nasledovať môj príklad, ako ich 

vnímať. 

Moji a vaši bratia sa neustále zaoberajú ospravedlňovaním 

neospravedlniteľného. Moja jediná lekcia, ktorú musím vyučovať, 

ako som sa naučil, je, že žiadne vnímanie, ktoré nie je v súlade s 

úsudkom Ducha Svätého, NEMÔŽE byť ospravedlnené. Podujal 

som sa ukázať, že to platí vo veľmi extrémnom prípade len preto, 

že to poslúži ako dobrá učebná pomôcka pre tých, ktorých 

pokušenia podľahnúť hnevu a útokom NEBUDÚ také extrémne. S 

Bohom si želám, aby nikto z jeho synov netrpel. 

Pamätajte, že Duch Svätý je komunikačným spojením medzi 

Bohom Otcom a jeho oddelenými synmi. Ak budete počúvať Jeho 

hlas, spoznáte, že nemôžete ani ublížiť, ani BYŤ ublížení a že 

mnohí potrebujú vaše požehnanie, aby ste im pomohli počuť to na 

vlastné uši. Keď v nich budete vnímať JEDINE túto potrebu a 

nebudete reagovať na NIKOHO iného, budete sa o mne učiť a 

budete sa o svoje učenie deliť tak, ako sa oň delím ja. ukrižovanie 

NEMÔŽE byť zdieľané, pretože je symbolom projekcie, ale 

vzkriesenie je symbolom ZDIEĽANIA, pretože znovuprebudenie 

každého Božieho Syna je potrebné na to, aby Synovstvo mohlo 

spoznať svoju celistvosť. Iba to JE poznanie. 

Posolstvo ukrižovania je úplne jasné: 

"Učte iba lásku, lebo ňou ste." 

Ak si ukrižovanie vysvetľujete inak, používate ho skôr ako 

zbraň na útok než ako výzvu k pokoju, na ktorú bolo určené. 

Apoštoli ho často chápali nesprávne, a to vždy z toho istého 

dôvodu, kvôli ktorému každý chápe čokoľvek nesprávne. Ich 

vlastná nedokonalá láska ich robila zraniteľnými voči projekcii a z 

vlastného strachu hovorili o "Božom hneve" ako o jeho odvetnej 

zbrani. Ani o ukrižovaní nemohli hovoriť úplne bez hnevu, pretože 

ich vlastný pocit viny ich PRIPRAVIL o hnev. 

V Novom zákone, ktorého celé evanjelium je len posolstvom 

lásky, sú dva jasné príklady prevráteného myslenia. Tie sa 

nepodobajú na niekoľko skĺznutí do netrpezlivosti, ktoré som 

urobil ja. Modlitbu zmierenia, ktorú som tiež prišiel učiť, som sa 

naučil príliš dobre na to, aby som sa sám zapájal do myslenia 
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necítili vinní, nikdy by nemohli citovať moje slová: "Neprišiel som 

priniesť pokoj, ale meč." To je zjavne presný opak všetkého, čo 

som učil. 

Ani oni by nemohli opísať moje reakcie na Judáša tak, ako to 

urobili, keby mi naozaj rozumeli. Uvedomili by si, že som 

nemohol povedať: "Ty zrádzaš Syna človeka bozkom?", ak by som 

neveril v zradu.Celé posolstvo ukrižovania bolo jednoducho v tom, 

že som neveril. "Trest", ktorý som vraj privolal na Judáša, bol 

podobným zvratom. Judáš bol mojím bratom a Božím Synom, 

rovnako súčasťou Synovstva ako ja. Bolo pravdepodobné, že by 

som ho odsúdil, keď som bol pripravený ukázať, že odsúdenie je 

nemožné? 

Som veľmi vďačný apoštolom za ich učenie a plne si 

uvedomujem mieru ich oddanosti voči mne. Napriek tomu, keď 

budete čítať ich učenie, nezabúdajte, že som im sám povedal, že 

mnohé pochopia neskôr, pretože v tom čase ešte neboli úplne 

pripravení ma nasledovať. Zdôrazňujem to len preto, lebo nechcem, 

aby ste do myšlienkového systému, ku ktorému vás vediem, pustili 

ŽIADNY strach. NEVYZÝVAJEM na mučeníkov, ale na 

UČITEĽOV. Nikto nie je "potrestaný" za hriechy a Synovia Boží 

nie sú hriešnici. 

Akýkoľvek koncept "trestu" zahŕňa projekciu viny a znovu 

posilňuje myšlienku, že vina je oprávnená. Správanie, ktoré z toho 

vyplýva, je LEKCIOU OBVINOVANIA, rovnako ako každé 

správanie učí presvedčenia, ktoré ho motivujú. Ukrižovanie bolo 

komplexom správania vyplývajúceho z jasne protichodných 

myšlienkových systémov. Ako také bolo dokonalým symbolom 

konfliktu medzi egom a Božím Synom. Tento konflikt je rovnako 

reálny aj teraz a aj jeho lekcie majú rovnakú realitu, KEDY SA 

UČÍME. nepotrebujem vďačnosť o nič viac, ako som potreboval 

ochranu, ale VY musíte rozvíjať svoju oslabenú schopnosť BYŤ 

vďačný, inak si nemôžete vážiť Boha. On nepotrebuje vašu 

vďačnosť, ale vy áno. 

Nemôžete milovať to, čo si nevážite, a STRACH 

ZABEZPEČUJE VÁŽNOSŤ. Vždy, keď sa bojíte toho, čo je, 

NEVÁŽITE SI TOHO, a preto to budete odmietať. V dôsledku toho 

budete UČIŤ ODMIETANIE. sila Božích synov pôsobí neustále, 

pretože boli stvorení ako tvorcovia. ich vplyv na VŠETKÝCH je 
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ich spoločnú spásu. Každý z nich sa musí naučiť učiť, že všetky 

formy odmietania sú úplne bezvýznamné. Odlúčenie JE pojem 

odmietnutia. kým to UČÍTE, stále tomu veríte. takto Boh NEmyslí a 

vy musíte myslieť tak, ako myslí On, ak Ho chcete znovu spoznať. 

 
POUŽITIE PROJEKCIE  

Každé rozdelenie vôle MUSÍ zahŕňať odmietnutie jej časti, a to je 

viera v oddelenie.Celosť Boha, ktorá JE Jeho pokojom, nemôže 

byť ocenená inak ako celou mysľou, ktorá uznáva celok Božieho 

stvorenia a vďaka tomuto uznaniu poznáva svojho Stvoriteľa. 

Vylúčenie a oddelenie sú synonymá, rovnako ako oddelenie a 

odlúčenie. Už predtým sme povedali, že oddelenie bolo a JE 

disociáciou, a tiež to, že keď sa raz vyskytlo, projekcia sa stala 

jeho hlavnou obranou, alebo zariadením, ktoré ho UDRŽIAVA. 

Dôvod však nemusí byť taký jasný, ako si myslíte. 

Pri projekcii ega, o ktorej zjavne hovoríme, sa toho, čo 

projektujete, zriekate, a preto NEVERÍTE, že je to VAŠE. Sami seba 

vylučujete už tým, že tvrdíte, že ste INÝ ako ten, na koho sa 

projektujete. Keďže ste sa rozhodli aj PROTI tomu, čo projektujete, 

pokračujete v útokoch naň, pretože ste ho už napadli tým, že ste ho 

projektovali. Tým, že to robíte nevedome, sa snažíte udržať mimo 

vedomia skutočnosť, že ste museli zaútočiť PRVEJ, a tak si 

predstavujete, že ste sa zabezpečili. 

Projekcia vám VŽDY ublíži. Znovu posilňuje vašu vieru vo 

vlastnú rozdvojenú myseľ a jej JEDINÝM cieľom je UDRŽIAVAŤ 

ODDELENIE. Je to JEDINE prostriedok ega, aby ste sa cítili 

ODLIŠNÍ od svojich bratov a oddelení od nich. Ego to 

ospravedlňuje úplne falošným dôvodom, že sa vďaka tomu zdá, že 

ste "lepší" ako oni, čím ešte viac zahmlieva vašu rovnosť s nimi. 

Projekcia a útok spolu nevyhnutne súvisia, pretože projekcia je 

VŽDY prostriedkom na ospravedlnenie útoku. Hnev bez projekcie 

nie je možný. 

Ego používa projekciu len na to, aby skreslilo vaše vnímanie 

seba samého aj vašich bratov. Tento proces sa začína vylúčením 

niečoho, čo vo vás existuje, čo nechcete, a vedie 
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priamo vylúčiť vás z vašich bratov. Dozvedeli sme sa však, že 

projekcia má aj iné využitie. Každá schopnosť ega má lepší 

náprotivok, pretože jeho schopnosti sú riadené mysľou, ktorá má 

lepší Hlas. Duch Svätý rovnako ako ego využíva projekciu, ale 

keďže ich ciele sú protichodné, taký je aj výsledok. 

Duch Svätý začína tým, že Ťa vníma ako dokonalého. 

VEDIAC, že táto dokonalosť je spoločná, rozpoznáva ju v druhých, 

a tak ju posilňuje v oboch. Namiesto hnevu to vzbudzuje lásku k 

obidvom, pretože to zakladá inklúziu. Vnímajúc rovnosť, Duch 

Svätý vníma rovnaké potreby. To automaticky pozýva k 

Zmiereniu, pretože Zmierenie JE jedinou potrebou, ktorá je v tomto 

svete univerzálna. vnímať sa takto je JEDINÝ spôsob, ako môžete 

nájsť šťastie vo svete. Je to preto, lebo je to uznanie, že NIE ste v 

tomto svete, pretože svet JE nešťastný. 

Ako inak môžete nájsť radosť na neradostnom mieste, okrem toho, 

že si uvedomíte, že tam NIE STE? Nemôžete byť nikde, kde vás 

Boh neumiestnil, a Boh vás stvoril ako svoju súčasť. To je zároveň 

KDE ste a ČO ste. Je to ÚPLNE nezmeniteľné. Je to úplné 

začlenenie. nemôžete to zmeniť teraz ani nikdy predtým. Je to 

navždy pravdivé. Nie je to presvedčenie, ale FAKT. Všetko, čo Boh 

stvoril, je pravdivé tak, ako je pravdivý On. Jej pravdivosť spočíva 

len v jej dokonalom začlenení do Toho, ktorý jediný JE dokonalý. 

ak to akokoľvek popieraš, znamená to popierať seba A Jeho, 

pretože nie je možné prijať jedno BEZ druhého. 

Dokonalá rovnosť vnímania Ducha Svätého je obdobou 

dokonalej rovnosti Božieho poznania. Vnímanie ega NEMÁ svoj 

náprotivok v Bohu, ale Duch Svätý zostáva mostom medzi 

vnímaním a poznaním. Tým, že vám umožní používať vnímanie 

spôsobom, ktorý je PARALELNÝ poznaniu, sa s ním nakoniec 

stretnete a POZNÁTE ho. Ego by najradšej verilo, že toto stretnutie 

je nemožné, avšak je to VAŠE vnímanie, ktoré vedie Duch Svätý. 

Mohli by ste si spomenúť, že ľudské oko vníma rovnobežné čiary 

AKO keby sa stretli v diaľke, čo je to isté ako v budúcnosti, ak sú 

čas a priestor jedným rozmerom. Vaše vnímanie sa skončí tam, 

kde sa začalo. VŠETKO sa stretáva v Bohu, pretože všetko bolo 

stvorené Ním a V Ňom. 

Boh stvoril svojich synov rozšírením svojej myšlienky a 
zachovaním 
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rozšírenie Jeho myšlienky v Jeho mysli. VŠETKY Jeho Myšlienky 

sú tak dokonale zjednotené v sebe a medzi sebou navzájom, 

pretože neboli stvorené ani čiastočne, ani neúplne. Duch Svätý 

vám umožňuje VNÍMAŤ TÚTO CELOSTNOSŤ TERAZ. nemôžete 

sa modliť len sami za seba, ako nemôžete nájsť radosť len pre 

seba. Modlitba je opätovným vyjadrením ZÁVISLOSTI, ktorú riadi 

Duch Svätý podľa Božích zákonov. Boh vás stvoril, aby ste tvorili. 

nemôžete ROZŠÍRIŤ jeho kráľovstvo, kým nepoznáte jeho 

celistvosť. 

Myšlienky začínajú v mysli mysliteľa, odkiaľ sa šíria von. To 

platí rovnako pre Božie myslenie ako pre vaše. Keďže vaše mysle 

sú rozdelené, môžete vnímať aj myslieť. vnímanie sa však nemôže 

vymykať základným zákonom mysle. vnímate Z mysle a svoje 

vnímanie rozširujete smerom von. Hoci vnímanie akéhokoľvek 

druhu je zbytočné, VY ste ho stvorili, a preto ho Duch Svätý môže 

dobre využívať. Môže INŠPIROVAŤ vnímanie a viesť ho k Bohu 

tým, že ho urobí PARALELNÝM s Božím spôsobom myslenia, a tak 

zaručí ich konečné stretnutie. toto zbližovanie sa VIDÍ byť 

vzdialené len preto, že vaša myseľ nie je v dokonalom súlade s 

touto myšlienkou, a preto ho NEVIDÍ TERAZ. 

Duch Svätý POUŽÍVA čas, ale neverí vň. Pochádza od Boha, 

všetko používa na dobro, ale NEVERÍ v to, čo nie je pravda. 

Keďže Duch Svätý je vo vašich mysliach, aj vaše mysle musia byť 

schopné veriť len tomu, čo je pravdivé. duch Svätý môže hovoriť 

len za to, pretože hovorí za Boha. Hovorí vám, aby ste celú svoju 

myseľ vrátili Bohu, pretože JU NIKDY NEOPUSTIL. Ak ho nikdy 

neopustila, stačí, ak ju budete vnímať takú, aká je, aby ste sa k 

nemu vrátili. Úplné uvedomenie si Vykúpenia teda spočíva v 

uznaní, ŽE K ODDELENIU NIKDY NEDOŠLO. . 

Ego sa proti tomu nemôže presadiť, pretože je to výslovné 

vyhlásenie, že EGO sa nikdy nevyskytlo. 

Ego MÔŽE prijať myšlienku, že návrat je nevyhnutný, 

pretože ju dokáže tak ľahko skomplikovať.Duch Svätý vám však 

hovorí, že dokonca aj návrat je zbytočný, pretože to, čo sa nikdy 

nestalo, nemôže predstavovať nijaký problém. Z toho však 

NEVYPLÝVA, že TY nemôžeš urobiť myšlienku návratu 

nevyhnutnou A ťažkou. Je však určite jasné, že dokonalí 

NEMÔŽU nič a NEMÔŽU prežívať dokonalosť ako ťažký úspech, 
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čo sú. 

Takto MUSÍTE vnímať Božie stvorenia a všetky svoje vnemy 

spojiť do jednej paralelnej línie, ktorú vidí Duch Svätý. Táto línia 

je priamou líniou komunikácie s Bohom a umožňuje vašej mysli 

zbližovať sa s JEHO mysľou. V tomto vnímaní nie je nikde žiadny 

konflikt, pretože to znamená, že VŠETKO vnímanie je riadené 

Duchom Svätým,ktorého myseľ je upriamená na Boha. Jedine 

Duch Svätý môže vyriešiť konflikt, pretože jedine Duch Svätý je 

bezkonfliktný. Vníma JEDINE to, čo je pravdivé vo vašej mysli, a 

smerom von sa rozširuje JEDINE na to, čo je pravdivé v iných 

mysliach. 

Rozdiel medzi projekciou, ktorú používa ego, a projekciou, 

ktorú používa Duch Svätý, je veľmi jednoduchý.Ego premieta, aby 

vylúčilo, a teda oklamalo.Duch Svätý premieta tak, že sa UZNÁVA 

v každej mysli, a preto ich vníma ako JEDNO. V tomto vnímaní 

nie je nič v rozpore, pretože to, čo Duch Svätý vníma, JE to isté. 

kamkoľvek sa pozrie, vidí seba samého, a pretože je jednotný, 

ponúka vždy celé kráľovstvo. To je jediné posolstvo, ktoré mu dal 

Boh a pre ktoré musí hovoriť, pretože to je to, čím JE. Boží pokoj 

spočíva v tomto posolstve, a tak Boží pokoj spočíva vo VÁS. 

Veľký pokoj Kráľovstva žiari vo vašej mysli navždy, ale musí 

žiariť VONKAJŠIE, aby ste si ho uvedomili. Duch Svätý ti bol daný 

s dokonalou nestrannosťou a len tak, že ho budeš vnímať nestranne, 

ho môžeš vôbec vnímať. Ego je legionárske, ale Duch Svätý je 

jeden. V Kráľovstve nikde neprebýva temnota, ale vašou úlohou je 

len dovoliť, aby vo vašej VLASTNEJ mysli neprebývala temnota. 

Toto zosúladenie so Svetlom je neobmedzené, pretože je v súlade 

so Svetlom sveta. Každý z nás JE Svetlom sveta a spojením našich 

myslí V tomto Svetle ohlasujeme Božie Kráľovstvo spoločne a 

AKO JEDEN. 

 

VZDANIE SA ÚTOKU NA  

Ako synonymá sme použili mnoho slov, ktoré sa bežne 

nepovažujú za rovnaké. Začali sme slovami mať a byť a v 

poslednom čase používame aj iné. Príkladmi sú počúvanie a bytie, 

ku ktorým môžeme pridať aj učenie a bytie, učenie a bytie a 

predovšetkým PROJEKTOVANIE a bytie. je to preto, ako sme už 

povedali, 
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každá myšlienka sa začína v mysli mysliteľa a šíri sa navonok. 

Preto to, čo vychádza z mysle, je stále v nej, a z toho, čo vychádza, 

poznáva SÁM SEBA. to je jej prirodzený talent. slovo "poznáva" je 

tu správne, hoci ego NEPOZNÁVA a vôbec sa nezaoberá bytím. 

Duch Svätý stále uchováva poznanie v bezpečí 

prostredníctvom svojho nestranného vnímania. Tým, že na nič 

neútočí, nepredstavuje pre komunikáciu s Bohom žiadnu prekážku. 

Bytie teda nikdy nie je ohrozené. Tvoja myseľ podobná Bohu 

nemôže byť nikdy poškvrnená. Ego nikdy nebolo a nikdy nebude 

jej súčasťou, ale PROSTREDNÍCTVOM ega môžete počuť a učiť a 

učiť sa, ČO NIE JE PRAVDA. Z toho, čo ste si vytvorili, ste sa 

naučili veriť, že NIE STE tým, čím ste. nemôžete učiť to, čo ste sa 

nenaučili, a to, čo učíte, v sebe posilňujete, pretože sa o to delíte. 

Každú lekciu, ktorú učíte, sa učíte VY. 

Preto musíte učiť iba JEDNU lekciu. Ak chcete byť sami 

bezkonfliktní, musíte sa učiť iba od Ducha Svätého a učiť iba Jeho 

prostredníctvom.Vy ste iba láska, ale keď ste to popreli, urobili ste 

z toho, čo ste, niečo, čo sa musíte UČIŤ.Už sme povedali, že 

posolstvo ukrižovania bolo: "Učte iba lásku, lebo to je to, čo ste." 

Toto je JEDINÁ lekcia, ktorá je dokonale jednotná, pretože je to 

jediná lekcia, ktorá JE jednotná. Len tým, že ju budete učiť, sa ju 

môžete naučiť." "Ako budete učiť, tak sa budete učiť." Ak je to 

pravda, a to naozaj je, nikdy nesmiete zabúdať, že to, čo učíte, učí 

VÁS. to, čo projektujete, VYUČUJETE. 

Jediné skutočné bezpečie spočíva v tom, že do seba premietaš 

iba Ducha Svätého, pretože keď vidíš Jeho jemnosť v druhých, 

tvoja VLASTNÁ myseľ vníma SÁMU ako úplne neškodnú. Keď to 

dokáže plne prijať, NEVIDÍ potrebu chrániť sa. Vtedy na ňu 

doľahne Božia ochrana, ktorá ju ubezpečí, že je navždy v úplnom 

bezpečí. Dokonale bezpeční sú úplne neškodní. žehnajú, pretože 

vedia, že SÚ požehnaní. Bez úzkosti je myseľ úplne dobrotivá, a 

pretože PROJEKTUJE dobrotivosť, JE dobrotivá. 

Bezpečnosť je ÚPLNÉ ODSTRÁNENIE ÚTOKU. 

V tomto prípade nie je možný žiadny kompromis. Učte útok v 

akejkoľvek forme a 

NAUČILI STE SA TO A BUDE VÁS TO BOLIEŤ. Napriek tomu 

vaše 

učenie nie je nesmrteľné a môžete sa ho odnaučiť tým, že sa NE 
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UČENIE. Keďže nemôžete NEUČIŤ, vaša spása spočíva v tom, že 

budete učiť presný OPAK všetkého, čomu verí ego.Takto sa 

naučíte pravdu, ktorá vás oslobodí a udrží vás tak, aby sa ju od vás 

naučili aj ostatní.Jediný spôsob, ako mať mier, je UČIŤ mier. Tým, 

že sa ho naučíte prostredníctvom projekcie, stane sa súčasťou toho, 

čo VIETE, pretože nemôžete učiť to, čo ste oddelili. 

Len tak môžete získať späť vedomosti, ktoré ste 

zahodili.Myšlienku, ktorú zdieľate, musíte MÁŤ. Prebúdza sa vo 

vás prostredníctvom presvedčenia učenia. Pamätajte, že ak učenie 

je bytie a učenie je bytie, učenie je učenie. VŠETKO, čo učíte, sa 

učíte. Učte len lásku a naučte sa, že láska je vaša a VY ste láska. 

 
JEDINÁ ODPOVEĎ  

Pamätajte, že Duch Svätý je ODPOVEĎ, nie otázka. Ego vždy 

hovorí ako prvé, pretože je vrtošivé a NEmyslí to so svojím 

stvoriteľom dobre. to preto, lebo sa domnieva, a správne, že jeho 

stvoriteľ môže kedykoľvek od neho odvolať svoju podporu. Keby 

vám myslelo dobre, tešilo by sa, tak ako sa Duch Svätý teší, keď 

vás privedie domov a vy už nebudete potrebovať Jeho vedenie. 

Ego sa nepovažuje za vašu SÚČASŤ. V tom spočíva jeho primárny 

omyl vo vnímaní, základ celého jeho myšlienkového systému. 

Keď ťa Boh stvoril, urobil ťa svojou súčasťou.Preto je útok V 

rámci kráľovstva nemožný. Vy ste stvorili ego bez lásky, a preto vás 

nemiluje. Bez lásky by ste nemohli zostať V Kráľovstve, a keďže 

Kráľovstvo JE láska, veríte, že ste BEZ nej. to umožňuje egu, aby 

sa považovalo za oddelené a MIMO svojho stvoriteľa, a tak hovorí 

za tú časť vašej mysle, ktorá verí, že VY ste oddelení a mimo 

Božej mysle. ego teda položilo prvú otázku, ktorá bola kedy 

položená, ale na ktorú nikdy nemôže odpovedať. Tá otázka znie: 

"Čo ste vy?" - bola začiatkom pochybností. 

Ego odvtedy nikdy neodpovedalo na ŽIADNU otázku, hoci ich 

nastolilo veľmi veľa.Najvynaliezavejšie aktivity ega nikdy neurobili 

viac, než že OBSAHOVALI OTÁZKU, pretože vy odpoveď MÁTE a 

EGO sa vás bojí.Nemôžete pochopiť konflikt, kým úplne 

nepochopíte jeden základný fakt, ktorý 
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Ego nevie.Duch Svätý nehovorí ako prvý, ale VŽDY ODPOVIE. 

Každý z nás Ho už niekedy a takým či onakým spôsobom volal o 

pomoc a bol vypočutý. Keďže Duch Svätý odpovedá pravdivo, 

odpovedá PRE VŠETKY ČASY, čo znamená, že každý má odpoveď 

TERAZ. 

Ego nemôže počuť Ducha Svätého, ale verí, že časť tej istej 

mysle, ktorá ho stvorila, je PROTI nemu. Vykladá si to ako 

ospravedlnenie pre ÚTOK na svojho stvoriteľa. Verí, že najlepšou 

obranou je útok, a CHCE, aby ste tomu uverili. Pokiaľ tomu 

neuveríte, nepostavíte sa na jeho stranu, a ego sa cíti veľmi núdzne 

o spojencov, hoci NIE o bratov. Keď ego vníma vo vašej mysli 

niečo, čo je mu cudzie, obracia sa na telo, NIE na myseľ, ako na 

svojho spojenca, pretože telo NIE JE vašou súčasťou. to robí z tela 

priateľa ega. Je to spojenectvo úprimne založené na oddelení. Ak 

sa postavíte na stranu tohto spojenectva, BUDETE sa báť, pretože sa 

staviate na stranu spojenectva strachu. 

Ego a telo sa sprisahali PROTI vašej mysli, a pretože si ego 

uvedomuje, že jeho "nepriateľ" ich môže zlikvidovať len tým, že 

vie, že nie sú jeho súčasťou, spájajú sa v útoku spoločne. Toto je 

azda najzvláštnejšie vnímanie zo všetkých, ak si uvedomíte, čo v 

skutočnosti zahŕňa. ego, ktoré NIE JE skutočné, sa pokúša 

presvedčiť myseľ, ktorá JE skutočná, že myseľ je jeho vlastným 

učiacim sa zariadením a že učiace sa zariadenie je skutočnejšie, 

než JE. Nikto so zdravým rozumom by tomu nemohol MOŽNO 

uveriť a nikto so zdravým rozumom tomu ani neverí. 

Vypočujte si teda JEDNU odpoveď Ducha Svätého na 

VŠETKY otázky, ktoré kladie ego. Ste Božie dieťa, neoceniteľná 

súčasť Jeho kráľovstva, ktoré stvoril ako svoju súčasť. Nič iné 

neexistuje a JEDINE toto je skutočné. vybrali ste si spánok, v 

ktorom ste mali zlé sny, ale spánok nie je skutočný a Boh vás volá, 

aby ste sa prebudili. z vášho sna nezostane nič, keď ho budete 

počuť, pretože sa prebudíte. Vaše sny obsahovali mnoho symbolov 

ega a tie vás zmiatli. Bolo to však len preto, že ste spali A 

NEVEDELI. keď sa prebudíte, uvidíte okolo seba a v sebe pravdu a 

už nebudete veriť snom, pretože pre vás nebudú mať žiadnu 

realitu. 

Kráľovstvo a všetko, čo ste v ňom vytvorili, však bude mať 
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skvelá realita pre vás, pretože sú krásne a pravdivé. V Kráľovstve 

je úplne isté, kde ste a čo ste.Nie sú tam žiadne pochybnosti, 

pretože prvá otázka nebola nikdy položená. Po tom, čo bola 

konečne úplne zodpovedaná, NIKDY NEBOLA. Byť sám žije v 

Kráľovstve, kde všetko žije v Bohu bez pochybností. Čas, ktorý 

bol vo sne strávený kladením otázok, ustúpil stvoreniu a jeho 

večnosti. 

VY ste rovnako istí ako Boh, pretože ste rovnako pravdiví ako 

On, ale to, čo bolo kedysi vo vašich mysliach úplne isté, sa stalo 

len SCHOPNOSŤOU istoty. Zavedenie schopností do bytia bolo 

začiatkom NEistoty, pretože schopnosti sú potenciály, NIE úspechy. 

vaše schopnosti sú úplne zbytočné v prítomnosti Božích úspechov, 

a tiež vašich. Úspechy sú výsledky, ktoré sa už dosiahli. keď sú 

dokonalé, schopnosti sú bezvýznamné. Je zaujímavé, že dokonalé 

musí byť teraz zdokonalené. V skutočnosti je to nemožné. musíte si 

však uvedomiť, že keď ste sa dostali do nemožnej situácie, verili 

ste, že nemožné JE možné. 

Schopnosti sa musia ROZVÍJAŤ, inak ich nemôžete 

používať.Toto neplatí pre nič, čo stvoril Boh, ale je to to 

najláskavejšie možné riešenie pre to, čo ste vytvorili VY. V 

bezvýchodiskovej situácii môžete svoje schopnosti rozvinúť do 

takej miery, že vás z nej dokážu VYVEDIEŤ. máte Návod, ako ich 

rozvíjať, ale nemáte žiadneho veliteľa okrem seba. To vám 

ponecháva velenie nad Kráľovstvom, pričom máte aj Sprievodcu, 

ako ho ZÍSKAŤ, aj prostriedky, ako ho UDRŽAŤ. máte vzor, ktorý 

môžete nasledovať a ktorý vaše velenie POSILNÍ a nikdy ho nijako 

neznehodnotí. preto si zachovávate ústredné miesto vo svojom 

vnímanom zotročení, čo je skutočnosť, ktorá SÁMO o sebe 

dokazuje, že NIE STE zotročení. 

Ste v nemožnej situácii len preto, že ste si mysleli, že je 

možné byť v nemožnej situácii.Boli by ste v nemožnej situácii, 

keby vám Boh ukázal vašu dokonalosť a dokázal vám, že ste sa 

mýlili. To by ukázalo, že dokonalí sú neschopní priviesť SAMI 

seba k vedomiu svojej dokonalosti, a tak by sa postavilo na stranu 

presvedčenia, že tí, ktorí majú všetko, potrebujú pomoc, a preto sú 

bezmocní. Toto je druh "uvažovania", do ktorého sa zapája ego, 

ale Boh, ktorý VIE, že 
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Jeho výtvory sú dokonalé, neuráža ich. To by bolo rovnako 

nemožné ako predstava ega, že ONA urazila JEHO. 

Preto Duch Svätý NIKDY neprikazuje.Prikazovať znamená 

predpokladať nerovnosť, ktorá podľa Ducha Svätého neexistuje. 

Vernosť predpokladom je zákon mysle a všetko, čo Boh stvoril, je 

verné jeho zákonom. Vernosť iným zákonom je však možná aj 

preto, že nie sú pravdivé, ale preto, že ich VY STVORILI. Čo by ste 

získali, keby vám Boh dokázal, že ste mysleli šialene? Môže Boh 

stratiť svoju vlastnú istotu? Často sme konštatovali, že to, čo učíte, 

aj SÚ. chceli by ste, aby vás Boh učil, že ste zhrešili? Keby 

konfrontoval vami vytvorené ja s pravdou, ktorú pre vás stvoril, čo 

by ste sa mohli báť? Pochybovali by ste o svojom zdravom 

rozume, ktorý je jedinou vecou, v ktorej môžete KONČIŤ zdravý 

rozum, ktorý vám dal. 

Boh neučí. Učiť znamená naznačovať nedostatok, o ktorom 

Boh VIE, že neexistuje. Boh nie je konfliktný.Učenie smeruje k 

zmene, ale Boh stvoril iba nemenné.Oddelenie nebolo stratou 

dokonalosti, ale zlyhaním v komunikácii.Ako hlas ega vznikla 

drsná a ostrá forma komunikácie. Nemohlo rozbiť Boží pokoj, ale 

MOHLO rozbiť VÁŠ. Boh ho nevymazal, pretože vykoreniť ho by 

znamenalo zaútočiť naň. Keď bol spochybňovaný, nespochybňoval. 

Iba dal odpoveď. Jeho odpoveď je váš Učiteľ. 

I. "Mať, dať všetko všetkým" 

Ako každý dobrý učiteľ, aj Duch Svätý vie viac ako vy TERAZ, 

ale učí len preto, aby vás urobil ROVNÝMI s Ním. Je to preto, že 

ste sa už predtým učili nesprávne, pretože ste uverili tomu, čo 

nebolo pravdivé. NEVERILI STE VO SVOJU VLASTNÚ 

DOKONALOSŤ. 

Mohol by vás Boh naučiť, že ste si rozdelili myseľ, keď On pozná 

vašu myseľ len ako celok? Čo Boh VIE, je to, že Jeho 

komunikačné kanály nie sú pre Neho otvorené, takže nemôže 

odovzdávať svoju radosť a vedieť, že Jeho deti sú úplne radostné. to 

je proces, ktorý prebieha nie v čase, ale vo večnosti. Božie 

rozšírenie smerom von, hoci nie Jeho úplnosť, je zablokované, keď 

s Ním Synovstvo nekomunikuje ako s jedným. Preto si pomyslel: 

"Moje deti spia a musia byť prebudené." 

Ako môžete prebudiť deti lepšie a láskavejšie ako 
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jemný hlas, ktorý ich nevystraší, ale len im pripomenie, že noc sa 

skončila a prišlo Svetlo? Neoznámite im, že nočné mory, ktoré ich 

tak veľmi vystrašili, neboli skutočné, pretože deti VERIA v kúzla. 

Len ich ubezpečíte, že sú TERAZ v bezpečí. potom ich naučíte 

ROZPOZNÁVAŤ ROZDIEL medzi spánkom a bdením, aby 

pochopili, že sa nemusia báť snov. keď potom prídu zlé sny, budú 

privolávať Svetlo, aby ich rozptýlilo. 

Múdry učiteľ učí prístupom, NIE vyhýbaním sa. Nezdôrazňuje 

ani tak to, čomu sa musíte vyhnúť, aby ste sa vyhli ujme, ako to, čo 

sa musíte naučiť, aby ste mali radosť.To platí aj o svetových 

učiteľoch. Uvažujte o tom, aký zmätok by zažilo dieťa, keby mu 

niekto povedal: "Nerob TOTO, lebo by ti to mohlo ublížiť a 

spôsobiť ti to nebezpečenstvo, ale ak urobíš TO, unikneš ujme a 

budeš v bezpečí, a potom sa nebudeš báť." To všetko by sa dalo 

obsiahnuť len v troch slovách: "Rob len TOTO!" Toto jednoduché 

vyhlásenie je úplne jasné, ľahko pochopiteľné a veľmi ľahko 

zapamätateľné. 

Duch Svätý NIKDY nevypisuje chyby, pretože sa nebojí detí, 

a tí, ktorým chýba múdrosť, sú deti.On však VŽDY odpovedá na 

ich volanie a jeho spoľahlivosť ich robí istejšími. Deti si zamieňajú 

fantáziu a realitu a sú vystrašené, pretože nepoznajú rozdiel. duch 

svätý nerobí medzi snami Nijaký rozdiel. On ich len odhaľuje. Jeho 

svetlo je VŽDY výzvou k prebudeniu, nech sa vám snívalo 

čokoľvek. V snoch neleží nič trvalé a Duch Svätý, žiariaci Svetlom 

od samotného Boha, hovorí len o tom, čo trvá večne. 

Keď vaše telo, vaše ego a vaše sny zmiznú, budete vedieť, že 

VY budete trvať navždy. Mnohí si myslia, že sa to dosiahne 

smrťou, ale smrťou sa nedosiahne NIC, pretože smrť JE nič. 

VŠETKO sa dosahuje prostredníctvom života a život je z mysle a V 

mysli. Telo ani nežije, ani neumiera, pretože nemôže obsiahnuť 

vás, ktorí ste životom. Ak zdieľame rovnakú myseľ, môžeš 

prekonať smrť, AKO SOM TO UROBIL JA. Smrť je pokus o 

vyriešenie konfliktu tým, že vôbec nechcete. Tak ako každé iné 

nemožné riešenie, o ktoré sa ego pokúša, NEVYHOVIE. 

Boh nestvoril telo, pretože je zničiteľné a 
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teda nie z kráľovstva. Telo je symbolom toho, čo si MYSLÍTE, že 

ste. Je to jednoznačne oddeľovací prostriedok, a preto neexistuje. 

Duch Svätý, ako vždy, berie to, čo ste si vytvorili, a prekladá to do 

učebnej pomôcky PRE vás. Opäť ako vždy prekladá to, čo ego 

používa ako argument ZA oddelenie, na dôkaz PROTI nemu. Ak 

myseľ môže liečiť telo, ale telo nemôže liečiť myseľ, potom musí 

byť myseľ SILNEJŠIA. Každý zázrak to dokazuje. 

Povedali sme, že Duch Svätý je MOTIVÁCIOU zázrakov. Je to 

preto, lebo On vám vždy hovorí, že skutočná je iba myseľ, pretože 

iba myseľ môže byť ZDIEĽANÁ. telo JE oddelené, a preto nemôže 

byť vašou súčasťou. Byť jednou mysľou JE zmysluplné, ale byť 

jedným TELOM je nezmyselné. Podľa zákonov mysle je teda 

TELO bezvýznamné. pre Ducha Svätého NEEXISTUJE PORIADOK 

ROZDIELNOSTI V ZÁZRAKOCH. To je RODINNÉ 

vám to už stačilo, ale ešte sa to nestalo vierohodným. Preto jej 

nerozumiete a nemôžete ju POUŽÍVAŤ. 

Máme toho príliš veľa na vykonanie v prospech Kráľovstva, 

aby sme si nechali ujsť túto kľúčovú myšlienku. Je to skutočný 

základný kameň myšlienkového systému, ktorý učím a chcem, aby 

ste ho učili aj VY. bez viery vň nemôžete robiť zázraky, pretože je 

to viera v dokonalú rovnosť. Rovnakým Božím synom možno 

ponúknuť len jeden rovný dar, a tým je ÚPLNÉ VĎAKY. Nič viac a 

nič menej. Bez rozsahu poradie náročnosti JE bezvýznamné a v tom, 

čo si navzájom ponúkate, nesmie BYŤ žiadny rozsah. 

Duch Svätý, ktorý vedie k Bohu, premieňa komunikáciu na 

bytie, tak ako napokon premieňa vnímanie na poznanie. Ego používa 

telo na útok, na potešenie a na pýchu. Šialenosť tohto vnímania z 

neho robí skutočne strašidelné vnímanie. Duch Svätý vníma telo 

JEDINE ako prostriedok KOMUNIKÁCIE, a keďže komunikácia je 

zdieľanie, stáva sa spoločenstvom. Mohli by ste namietať, že 

strach aj láska sa dajú komunikovať, a preto sa dajú zdieľať. to 

však nie je také reálne, ako to znie. tí, ktorí komunikujú strach, 

podporujú útok a útok vždy komunikáciu prerušuje, čím ju 

znemožňuje. 

Ega sa spájajú v dočasnej vernosti, ale vždy pre 

ČO MÔŽE KAŽDÝ Z NICH ZÍSKAŤ SAMOSTATNE. Duch Svätý 
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komunikuje len to, čo každý môže dať všetkým. Nikdy nič neberie 

späť, pretože chce, aby ste si to nechali. Preto sa Jeho učenie 

začína lekciou: 

"Mať, dať všetko všetkým" 

Toto je veľmi predbežný krok, ktorý musíte urobiť len vy 

sami. Nie je ani potrebné, aby ste tento krok DOKONČILI sami, ale 

JE potrebné, aby ste sa obrátili týmto smerom. Tým, že ste sa 

rozhodli ísť týmto smerom, dávate SOBE na starosť cestu, na 

ktorej musíte zostať len a len vy. 

Tento krok konflikt skôr zhoršuje, než rieši, pretože je to 

ZAČIATOČNÝ krok k tomu, aby ste zmenili svoje vnímanie a 

obrátili ho na pravú stranu. To je v rozpore s vnímaním naruby, 

ktoré ste ešte neopustili, inak by zmena smeru nebola potrebná. 

Niektorí ľudia zostávajú pri tomto kroku veľmi dlho a prežívajú 

VELMI ostrý konflikt. V tomto bode sa mnohí snažia prijať 

KONFLIKT, namiesto toho, aby urobili ďalší krok k jeho 

vyriešeniu. Po tom, čo urobili prvý krok, sa im však DÁ pomôcť. 

Keď sa rozhodnú pre to, čo sami nedokážu dokončiť, už viac NIE 

SÚ SAMI. 

II. "Ak chcete mať mier, naučte sa ho" 

Všetci oddelení majú základný strach z odplaty a opustenia.Je to 

preto, že VERIA v útok a odmietnutie, takže to vnímajú, učia sa a 

UČIA. Tieto šialené predstavy sú zjavne výsledkom ich vlastnej 

odlúčenosti a projekcie. čo učíte, to ste, ale je celkom zjavné, že 

môžete učiť nesprávne, a teda UČIŤ SOBU ZLE. Mnohí si mysleli, 

že na nich útočím, hoci bolo celkom zjavné, že to tak nie je. 

Šialený žiak sa učí čudné veci. 

Musíte pochopiť, že keď nezdieľate myšlienkový systém, 

oslabujete ho. Tí, ktorí vň VERIA, to preto vnímajú ako útok NA 

NICH. Je to preto, lebo každý sa stotožňuje so svojím 

myšlienkovým systémom a KAŽDÝ myšlienkový systém sa 

sústreďuje na to, ČO SI VY DOMNIEVATE, ŽE STE. Ak je centrum 

myšlienkového systému pravdivé, vychádza z neho len pravda. Ak 

je však jeho centrom lož, vychádza z neho iba Oklamanie. Všetko 

dobré 
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učitelia si uvedomujú, že len zásadná zmena bude trvalá, ale 

nezačínajú na tejto úrovni. Posilnenie MOTIVÁCIE k zmene je ich 

prvým a najdôležitejším cieľom. Je to zároveň ich posledný a 

konečný cieľ. 

Zvyšovanie motivácie k zmene u žiaka je všetko, čo učiteľ 

POTREBUJE urobiť, aby zaručil zmenu.Zmena motivácie je totiž 

zmenou mysle, a to nevyhnutne spôsobí zásadnú zmenu, pretože 

myseľ je základom.Prvým krokom v procese zvrátenia alebo 

zrušenia je teda zrušenie koncepcie DOSTÁVANIA. V súlade s tým 

prvá lekcia Ducha Svätého znela: "Mať, Dávať všetko všetkým." 

Povedali sme, že to je spôsobilé dočasne zvýšiť konflikt, a teraz to 

môžeme ešte viac objasniť. 

V tomto bode ešte nie je vnímaná rovnosť "mať" a "byť". 

Kým sa tak nestane, "mať" sa javí ako OPAK "byť"." Preto prvá 

lekcia VYPADÁ, že obsahuje rozpor, pretože sa ju učí ROZPORNÁ 

MYSEĽ. To znamená rozporuplnú motiváciu, a preto sa lekciu 

zatiaľ NEMÔŽEME učiť dôsledne. Ďalej, myseľ učiaceho sa 

premietne svoj vlastný rozkol, a tak NEVNÍMA konzistentnú myseľ 

u iných, čo ho robí podozrivým voči JEJ motivácii. To je skutočný 

dôvod, prečo je v mnohých ohľadoch najťažšie naučiť sa prvú 

lekciu. Žiak, ktorý si stále silne uvedomuje ego v sebe a reaguje 

predovšetkým na ego v druhých, sa učí reagovať na oboje tak, 

akoby to, čomu verí, nebola pravda. 

Ego ako vždy vníma prvú lekciu ako šialenú. V skutočnosti je 

to jeho jediná alternatíva, pretože druhá, ktorá by preň bola oveľa 

Menej prijateľná, by zrejme bola, že TO je šialené. Súd ega je teda 

predurčený tým, čím JE, hoci nie viac ako akýkoľvek iný produkt 

myslenia. K zásadnej zmene dôjde ešte so zmenou myslenia V 

MYSLIACOM. Medzitým čoraz jasnejší Hlas Ducha Svätého 

znemožňuje, aby ho učiaci sa NEpočúval. Na určitý čas teda 

PRIJÍMA protichodné posolstvá A PRIJÍMA OBOJE. toto je klasická 

"dvojitá väzba" v komunikácii. 

Východiskom z konfliktu medzi dvoma protichodnými 

myšlienkovými systémami je jednoznačne VYBRANIE SI 

JEDNÉHO a ZRUŠENIE DRUHÉHO. Ak sa IDENTIFIKUJETE so 

svojím myšlienkovým systémom, a tomu nemôžete uniknúť, a ak 

prijmete dva myšlienkové systémy, ktoré sú 
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v ÚPLNOM nesúhlase, pokoj v duši JE nemožný. Ak UČÍTE oboje, 

čo určite budete robiť, kým budete UČIŤ oboje, učíte konflikt a 

UČÍTE sa ho.Napriek tomu chcete mier, inak by ste nevolali Hlas 

za mier, aby vám pomohol. Jeho UČENIE nie je šialené; 

KONFLIKT áno. 

Medzi zdravým rozumom a šialenstvom nemôže byť žiadny 

rozpor. Len jedno je pravdivé, a preto len jedno je REÁLNE. Ego 

sa vás snaží presvedčiť, že je na VÁS, aby ste sa rozhodli, ktorý 

hlas je pravdivý, ale Duch Svätý vás učí, že pravdu stvoril Boh a 

VAŠE rozhodnutie ju nemôže zmeniť. Keď si začnete uvedomovať 

tichú moc Hlasu Ducha Svätého A JEHO DOKONALÚ ZHODU, 

MUSÍ vám dôjsť, že sa snažíte zrušiť rozhodnutie, ktoré bolo 

neodvolateľne urobené PRE vás. Preto sme už predtým naznačili, že 

vám pomôže, keď si pripomeniete, aby ste dovolili Duchu Svätému, 

aby rozhodol za Boha pre VÁS. 

Nežiada sa od vás, aby ste robili šialené rozhodnutia, hoci si to 

môžete MYSLIEŤ. Šialené však MUSÍ byť presvedčenie, že je na 

vás, aby ste rozhodovali o tom, aké sú Božie výtvory. Duch Svätý 

vníma konflikt presne tak, ako je. Preto je jeho druhou lekciou: 

"Aby ste mali mier, naučte sa ho" 

Toto je ešte len úvodný krok, pretože "mať" a "byť" ešte stále nie 

sú totožné. Je však pokročilejší ako prvý krok, ktorý je v 

skutočnosti len myšlienkovým OBRATOM. Druhým krokom je 

pozitívne potvrdenie toho, ČO CHCETE. To je teda krok smerom 

VONKAJŠÍM konfliktom, pretože to znamená, že sa zvážili 

alternatívy a vybrala sa JEDNA, ktorá je ŽIADÚCEJŠIA. 

Hodnotenie "viac žiaduce" však stále znamená, že žiaduce má 

STUPNE.Preto, hoci je tento krok nevyhnutný pre konečné 

rozhodnutie, jednoznačne NIE JE konečný. V tomto bode je jasné, 

že absencia poradia náročnosti zázrakov ešte nebola akceptovaná, 

pretože nič nie je náročné, čo je CELO ŽIADÚCE. Túžiť úplne 

znamená Tvoriť, a tvoriť nemôže byť ťažké, ak vás sám Boh stvoril 

AKO tvorcu. druhý krok je teda stále vnímavý, hoci je to obrovský 

krok k jednotnému vnímaniu, ktoré je paralelné s Božím 

poznaním. 
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Keď urobíte tento krok a podržíte si tento smer, posuniete sa 

smerom k stredu svojho myšlienkového systému, kde dôjde k 

ZÁKLADNEJ zmene. Tento krok začínate až teraz, ale na túto cestu 

ste vykročili tým, že ste si uvedomili, že je možná iba JEDINÁ 

CESTA. zatiaľ si to neuvedomujete dôsledne, a preto je váš pokrok 

prerušovaný, ale druhý krok je ľahší ako prvý, pretože nasleduje. 

Samotný fakt, že ste to prijali, je prejavom vášho rastúceho 

uvedomenia si, že Duch Svätý vás POVEDIE ďalej. 

III. "Buďte ostražití len pre Boha a jeho kráľovstvo" 

Pre svoju vlastnú spásu musíte byť kritickí, pretože vaša spása JE 

rozhodujúca pre celé Synovstvo. Už sme povedali, že Duch Svätý 

je hodnotiaci a MUSÍ byť. Jeho hodnotenie sa však nevzťahuje NA 

vás, inak by ste ho zdieľali. Vo VAŠEJ mysli a iba vo vašej mysli 

triedi pravdivé od falošného a učí vás posudzovať každú 

myšlienku, ktorú si necháte vstúpiť do mysle, vo svetle toho, čo 

tam vložil Boh. Všetko, čo je V SÚLADE s týmto svetlom, si 

ponechá, aby vo VÁS posilnil Kráľovstvo. To, čo je ČASTO v 

súlade s pravdou, prijíma a očisťuje. Ale to, čo je ÚPLNE MIMO 

SÚHLAS, odmietne tým, že odsúdi PROTI. takto udržuje 

Kráľovstvo dokonale konzistentné a dokonale jednotné. 

Musíte si však uvedomiť, že to, čo Duch Svätý odmieta, ego 

PRIJÍMA. Je to preto, že sa zásadne nezhodujú vo všetkom, keďže 

sa zásadne nezhodujú v tom, ČO SÚ. Názory ega na túto zásadnú 

otázku sa líšia, a preto podporuje rôzne nálady. Duch Svätý sa v 

tejto otázke NIKDY nemení, a preto JEDINÁ nálada, ktorú 

vyvoláva, je radosť. OCHRÁŇA ju tým, že odmieta všetko, čo 

radosť NEPODPORUJE, a tak vás jedine On môže udržať v úplnej 

radosti. 

Duch Svätý neučí vašu myseľ kritizovať iné mysle, pretože 

nechce, aby ste učili omyly a sami sa ich učili. Ťažko by bol 

dôsledný, keby vám dovolil ZNEUŽÍVAŤ to, čomu sa musíte 

naučiť vyhýbať. V mysli MYSLIACICH teda JE súdny, ale len 

preto, aby zjednotil myseľ, aby mohla vnímať BEZ posudzovania. 

To umožňuje mysli UČIŤ SA BEZ posudzovania a 



6 ÚTOK A STRACH 

138 

 

 

 

 

preto sa naučiť BYŤ bez posudzovania. Zrušenie je potrebné len 

vo VAŠEJ mysli, aby ste nemohli falošne projektovať. Boh sám 

stanovil, čo môžete projektovať s úplnou istotou. Tretia lekcia Ducha 

Svätého preto znie: 

"Buďte bdelí len pre Boha a JEHO kráľovstvo" 

Je to významný krok smerom k ZÁKLADNEJ zmene.Napriek 

tomu je to stále lekcia myšlienkového obratu, pretože naznačuje, 

že existuje niečo, pred čím musíte byť ostražití. Postúpila ďaleko 

od prvej lekcie, ktorá bola PRIMÁRNE obrátením, a tiež od druhej, 

ktorá bola v podstate identifikáciou toho, čo je VYŽIADANÉ. 

TENTO krok, ktorý vyplýva z druhej lekcie, tak ako druhá 

vyplýva z prvej, zdôrazňuje DICHOTÓMII medzi žiaducim a 

nežiaducim. Preto sa stáva nevyhnutnou ULTIMÁTNA voľba. 

Zatiaľ čo prvý krok zrejme konflikt ZVYŠUJE a druhý krok ho 

do istej miery ešte stále zahŕňa, tento krok si vyžaduje 

KONŠTANTNÝ ÚSILIE PROTI NEMU. Už sme si povedali, že 

môžete byť rovnako ostražití PROTI egu ako ZA neho. Táto lekcia 

vás učí nielen to, že MÔŽETE byť, ale že MUSÍTE byť. Nezaoberá 

sa poradím náročnosti, ale JASNÝMI PRIORITAMI PRE 

BDEČNOSŤ. Tento krok je jednoznačný v tom, že učí, že nesmú 

existovať žiadne výnimky, hoci nepopiera, že sa vyskytne pokušenie 

VYTVORIŤ výnimky. Tu sa teda vyžaduje vaša dôslednosť VOČI 

chaosu. Chaos a dôslednosť však NEMÔŽU dlho koexistovať, 

pretože sa navzájom vylučujú. 

Pokiaľ však musíte byť pred niečím ostražití, neuznávate túto 

vzájomnú výlučnosť a držíte sa presvedčenia, že si môžete 

VYBRAŤ JEDNO ZO VŠETKÝCH. Tým, že vás Duch Svätý učí, 

ČO si máte vybrať, vás nakoniec bude môcť naučiť, že si 

NEMUSÍTE VYBRAŤ VŠETKO. To konečne oslobodí vašu vôľu 

OD voľby a nasmeruje ju na tvorbu V Kráľovstve. Voľba 

prostredníctvom Ducha Svätého vás povedie DO Kráľovstva. 

tvoríte tým, čím ste, ale to sa musíte naučiť. Spôsob, ako sa to 

naučiť, je obsiahnutý v treťom kroku, ktorý spája lekcie naznačené 

v ostatných a presahuje ich smerom k skutočnej integrácii. 



BUĎTE OSTRAŽITÍ LEN KVÔLI BOHU A JEHO 

KRÁĽOVSTVU 

139 

 

 

 
 

Ak si dovolíte mať vo svojej mysli iba to, čo tam vložil Boh, 

uznávate svoju myseľ takú, akú ju stvoril Boh. Preto ju prijímate 

TAKÚ, AKÁ JE. Keďže JE celistvá, učíte sa pokoju, KEĎ v ňu 

veríte. posledný krok ešte urobí ZA vás Boh, ale tretím krokom vás 

Duch Svätý PRIPRAVIL pre Boha. Pripravuje ťa na premenu mať na 

existovať samotnou podstatou krokov, ktoré musíš s Ním urobiť. 

Najprv sa naučíte, že mať spočíva v DÁVANÍ, a nie v získavaní. 

Ďalej sa naučíte, že sa učíte to, čo UČÍTE, a že sa CHCETE UČIŤ 

POKOJU. to je PODMIENKA stotožnenia sa s Kráľovstvom, 

pretože je to podmienka Kráľovstva. Uverili ste, že ste BEZ 

Kráľovstva, a preto ste sa z neho vo svojom presvedčení vylúčili. 

Preto je nevyhnutné naučiť vás, že musíte byť ZAČLENENÍ a že 

VÍRA, že NIE STE, je JEDINÁ vec, ktorú musíte vylúčiť. 

Tretím krokom je teda OCHRANA vašej mysle, ktorá vám 

umožní stotožniť sa iba so stredom, kde Boh umiestnil oltár pre 

seba. Už sme povedali, že oltáre sú vierou, ale Boh a Jeho 

stvorenia sú NAD vierou, pretože sú mimo pochybností. Hlas pre 

Boha hovorí len za VÍRU mimo pochybností, ktorá je prípravou na 

BYTIE bez pochybností. Pokiaľ je viera v Boha a Jeho kráľovstvo 

napadnutá AKÝMIKOLV pochybnosťami vo vašej mysli, Jeho 

dokonalé uskutočnenie vám NIE JE zrejmé. Práve preto musíte byť 

bdelí NA BOŽEJ STRANE. Ego hovorí PROTI Jeho stvoreniu, a 

preto VYvoláva pochybnosti. Nemôžete sa dostať NAD rámec 

viery, kým úplne neuveríte. 

Transfer, ktorý JE rozšírením, je meradlom učenia, pretože je 

jeho MERATEĽNÝM VÝSLEDKOM. To však neznamená, že to, na 

čo sa prenáša, je merateľné. Naopak, ak sa neprenáša na celé 

Synovstvo, ktoré je nemerateľné, pretože bolo stvorené 

Nemerateľným, samotné učenie MUSÍ byť neúplné. Učenie celého 

Synovstva BEZ VÝSLEDKOV dokazuje, že VNÍMATE jeho 

celistvosť a naučili ste sa, že JE jedno. Teraz musíte byť ostražití, 

aby ste vo svojich mysliach UDRŽALI jej jednotu, pretože ak 

dovolíte, aby do nej vstúpili pochybnosti, stratíte vedomie jej 

celistvosti a nebudete ju schopní učiť. 
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Celistvosť Kráľovstva nezávisí od vášho vnímania, ale od 

vášho VNÍMANIA jeho celistvosti áno. Je to len vaše uvedomenie, 

ktoré POTREBUJE ochranu, pretože vaše bytie nemôže byť 

napadnuté. skutočný zmysel bytia však NEMÔŽE byť váš, kým 

pochybujete o tom, čo ste. PRETO JE NEVYHNUTNÁ BDELOSŤ. 

Pochybnosti o bytí sa nesmú dostať do vašej mysle, inak 

NEMÔŽETE s istotou vedieť, čo ste. Istota je pre vás od Boha. 

Bdelosť nie je potrebná pre pravdu, ale JE potrebná proti ILÚZII. 

Pravda je BEZ ilúzií, a preto je v Kráľovstve. Všetko MIMO 

Kráľovstva JE ilúzia, ale vy sa musíte naučiť prijímať pravdu, 

pretože ste ju zahodili. preto ste sa videli, AKO BY ste boli bez nej. 

Tým, že ste si vytvorili iné kráľovstvo, ktoré ste si VYVÁŽILI, 

neudržiavali ste vo svojej mysli iba Božie kráľovstvo, a tak ste časť 

svojej mysle umiestnili MIMO neho. to, čo ste si vytvorili, tak 

rozdelilo vašu vôľu a dalo vám chorú myseľ, ktorú MUSÍTE 

vyliečiť. vaša bdelosť PROTI tejto chorobe JE spôsob, ako ju 

vyliečiť. Keď je vaša myseľ uzdravená, vyžaruje zdravie, a tým 

UČÍ liečiť. Tým sa ustanovíš za učiteľa, ktorý učí ako ja. bdelosť 

sa vyžadovala odo mňa rovnako ako od teba, ale pamätaj, že tí, 

ktorí chcú učiť to isté, sa musia zhodnúť v tom, čomu veria. 

Tretí krok je teda vyjadrením toho, čomu CHCETE veriť, a 

zahŕňa ochotu ZRUŠIŤ VŠETKO OSTATNÉ.Povedal som vám, že 

ste práve začali druhý krok, ale povedal som vám aj to, že tretí 

krok nasleduje po ňom.Duch Svätý vám umožní pokračovať, ak ho 

budete nasledovať. Tvoja bdelosť je znakom toho, že CHCEŠ, aby 

ťa viedol. bdelosť si síce vyžaduje námahu, ale len preto, aby ťa 

naučila, že námaha SÁM o sebe je zbytočná. Vynaložili ste veľké 

úsilie, aby ste zachovali to, čo ste si vytvorili, AKO to nebolo 

pravdivé. Preto teraz musíte obrátiť svoje úsilie PROTI tomu. Iba 

to môže zrušiť POTREBU úsilia a privolať BYTIE, ktoré MÁTE a 

ktorým ste. TOTO poznanie je úplne BEZ úsilia, pretože je už 

pravdivé a nepotrebuje žiadnu ochranu. Je v dokonalom Božom 

bezpečí. Preto je začlenenie úplné a stvorenie je bez obmedzenia. 
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Konzistentnosť kráľovstva 

 
Tvorivá sila Boha aj jeho stvorení je neobmedzená, ale nie sú vo 

vzájomnom vzťahu. S Bohom komunikujete naplno, rovnako ako 

On s vami. je to nepretržitý proces, na ktorom sa podieľate, a AK sa 

na ňom podieľate, ste inšpirovaní tvoriť TAK ako Boh. pri tvorení 

však nie ste vo vzájomnom vzťahu s Bohom, pretože On stvoril 

VÁS, ale Vy ste nestvorili Jeho. už sme povedali, že len v tomto 

ohľade sa vaša tvorivá sila líši od Jeho. Aj v tomto svete existuje 

paralela. Rodičia rodia deti, ale deti nerodia rodičov. Rodia však 

SVOJE deti, a teda rodia TAK, ako ich rodičia. 

Ak ste stvorili Boha a on vás, kráľovstvo nemohlo 

zvyšovať prostredníctvom vlastného tvorivého myslenia. Stvorenie 

by teda bolo obmedzené a vy by ste neboli spolutvorcami Boha. 

Tak ako tvorivá Myšlienka Boha vychádza od Neho k vám, musí 

aj vaša tvorivá Myšlienka vychádzať od vás k VAŠIM výtvorom. 

Iba tak sa môže všetka tvorivá sila rozšíriť smerom von. Božie 

úspechy nie sú vaše. Ale vaše sú PODOBNÉ Jeho. ON stvoril 

Synovstvo a ty ho ZVERŠUJEŠ. máš moc PRIDÁVAŤ ku 

Kráľovstvu, ale nie pridávať k STVORITEĽOVI Kráľovstva. Túto 

moc si nárokujete, keď začnete bdieť len nad Bohom a Jeho 

Kráľovstvom. PODĽA 
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PRIJATÍM tejto moci za svoju ste sa naučili byť tým, čím ste. 

Vaše stvorenia patria k vám, tak ako vy patríte k Bohu.Ste 

súčasťou Boha, tak ako sú vaši synovia súčasťou jeho synov. 

Tvoriť znamená milovať. Láska sa rozširuje navonok jednoducho 

preto, že ju nemožno obsiahnuť. Keďže je neobmedzená, 

NESKONČÍ. Tvorí večne, ale nie v čase. Božie výtvory vždy boli, 

pretože ON vždy bol. VAŠE výtvory vždy boli, pretože môžete 

tvoriť len tak, ako tvorí Boh. Večnosť je tvoja, pretože On ťa 

stvoril večného. 

 
VYJEDNÁVANIE VERZUS LIEČENIE 

Ego požaduje vzájomné práva, pretože je skôr súťaživé ako 

milujúce. Vždy je ochotné uzavrieť "dohodu", ale nedokáže 

pochopiť, že byť AKÝMKOĽVEK druhým znamená, že ŽIADNA 

dohoda nie je možná. Ak chcete získať, musíte dávať, nie 

vyjednávať. Vyjednávať znamená obmedzovať dávanie, a to nie je 

Božia vôľa. Voliť s Bohom znamená tvoriť ako On. Boh svoje 

dary nijako neobmedzuje. VY ste Jeho dary, a preto vaše dary 

musia byť ako Jeho. vaše dary Kráľovstvu musia byť ako Jeho 

dary pre vás. 

Kráľovstvu som dával iba lásku, pretože som veril, že to je to, 

čím som bol.To, čomu veríte, že ste, určuje vaše dary, a ak vás Boh 

stvoril tak, že sa rozšíril ako vy, môžete sa rozšíriť iba tak, ako to 

urobil On. Len radosť sa zväčšuje navždy, pretože radosť a 

večnosť sú neoddeliteľné. Boh sa rozširuje navonok za hranice a za 

hranice času a vy, ktorí ste spolu s Ním spolutvorcami, rozširujete 

Jeho kráľovstvo navždy a za hranice. Večnosť je nezmazateľnou 

pečaťou stvorenia. veční sú v pokoji a radosti navždy. 

Myslieť ako Boh znamená zdieľať Jeho istotu o tom, čo ste, a 

Tvoriť ako On znamená zdieľať dokonalú Lásku, ktorú On zdieľa s 

Vami. K tomu vás vedie Duch Svätý, aby vaša radosť bola úplná, 

pretože Božie kráľovstvo je úplné. Povedali sme, že posledný krok 

pri znovuprebudení poznania robí Boh. je to pravda, ale ťažko sa 

to vysvetľuje slovami, pretože slová sú symboly a nič, čo je 

pravdivé, sa NEPOTREBUJE vysvetľovať. Duch Svätý má však za 

úlohu preložiť NEPOUŽITÉ na POUŽITÉ, NEVÝZNAMNÉ na 

VYZNAMNÉ a dočasné na nadčasové. Preto vám o tomto 

poslednom kroku MÔŽE niečo povedať, 
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hoci toto musíš poznať, pretože vďaka nemu vieš, čo si.Toto je 

tvoja bytosť. 

Boh nerobí kroky, pretože jeho úspechy nie sú postupné. 

Neučí, pretože jeho výtvory sú nemenné. Nerobí nič POSLEDNÉ, 

pretože On stvoril PRVÉ a PRE VŠETKY. Treba si uvedomiť, že 

slovo "prvý", ktoré sa na Neho vzťahuje, NIE je časový pojem. On 

je prvý v tom zmysle, že je prvý v samotnej Svätej Trojici. On je 

prvotný Stvoriteľ, pretože stvoril svojich spolustvoriteľov. AK to 

urobil, čas sa nevzťahuje ani na Neho, ani na to, čo stvoril. 

"Posledný krok", ktorý Boh urobí, bol teda pravdivý na začiatku, je 

pravdivý teraz a bude pravdivý navždy. 

To, čo je nadčasové, je VŽDY, pretože jeho BYTIE je večne 

nemenné. Nemení sa zväčšovaním, pretože bolo navždy stvorené 

na to, aby sa zväčšovalo. Ak to vnímate tak, že sa to nezväčšuje, 

neviete, čo to JE. neviete ani to, čo to stvorilo, ani to, kto to je. Boh 

vám to NEODHALÍ, pretože to nikdy nebolo skryté. Jeho Svetlo 

nebolo nikdy zakryté, pretože Jeho Vôľou je zdieľať ho. Ako môže 

byť zatajené to, čo je plne zdieľané, a POTOM zjavené? 

Liečiť je jediný druh myslenia na tomto svete, ktorý sa 

podobá Božej myšlienke a vďaka spoločným prvkom sa na ňu 

môže preniesť. Keď sa brat vníma ako chorý, vníma sa ako NIE 

CELÝ, a teda POTREBNÝ. Ak ho takto vnímate aj vy, vnímate ho, 

akoby bol neprítomný v Kráľovstve alebo od neho oddelený, čím 

sa samotné Kráľovstvo stáva pre vás OBA nejasným. Choroba a 

odlúčenie nie sú od Boha, ale Kráľovstvo áno. Ak zatemňujete 

Kráľovstvo, vnímate to, čo NIE JE OD BOHA. 

 

ZÁKONY MYSLE 

Uzdraviť teda znamená napraviť vnímanie svojho brata A seba 

samého tým, že sa s ním podelíte o Ducha Svätého. To vás OBA 

umiestňuje do Kráľovstva a obnovuje jeho celistvosť vo vašich 

mysliach. to je paralelné so stvorením, pretože sa Zjednocuje 

ZÁVISLOSŤOU a INTEGRÁCIA ROZŠÍRENÍM. V čo projektujete, 

tomu veríte. Toto je nemenný zákon mysle v tomto svete, ako aj v 

Kráľovstve. Obsah je však v tomto svete iný, pretože myšlienky, 

ktoré riadi, sa veľmi líšia od myšlienok v Kráľovstve. Zákony 
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musia byť prispôsobené okolnostiam, ak majú zachovať poriadok. 

Výnimočnou vlastnosťou zákonov mysle, ktoré fungujú v 

tomto svete, je, že ich dodržiavaním - a ubezpečujem vás, že ich 

MUSÍTE dodržiavať - môžete dospieť k diametrálne odlišným 

výsledkom.Je to preto, lebo zákony sa prispôsobili okolnostiam 

tohto sveta, v ktorom sa verí v diametrálne odlišné výsledky. 

Zákony mysle riadia myšlienky, a vy tak reagujete na dva 

protichodné hlasy. počuli ste mnoho argumentov v prospech 

"slobôd", ktoré by skutočne boli slobodou, keby sa človek 

nerozhodol BOJOVAŤ za ne. preto vnímajú "slobody" ako mnohé, a 

nie ako jednu. napriek tomu je argument, ktorý je základom obhajoby 

slobody, úplne platný. Pretože je pravdivý, nemalo by sa zaň 

BOJOVAŤ, ale malo by sa zaň STRÁNIŤ. 

Tí, ktorí sú proti slobode, veria, že jej výsledok im ublíži, čo 

nemôže byť pravda. Ale tí, ktorí sú ZA slobodu, aj keď sa mýlia v 

tom, ako ju brániť, stoja na strane jedinej veci na tomto svete, 

ktorá JE pravdivá. Kedykoľvek si niekto dokáže spravodlivo 

vypočuť obe strany KAŽDEJ otázky, rozhodne sa správne. Je to 

preto, že MÁ odpoveď. Konflikt môže VIDIEŤ, že je medziľudský, 

ale najprv MUSÍ byť vnútroľudský. 

Pojem "intrapersonálny" je pojem ega, pretože "osobný" 

znamená "JEDNEJ osoby", a nie iných. "Interpersonálny" má 

podobnú chybu v tom, že sa vzťahuje na niečo, čo existuje medzi 

rôznymi alebo ODDELENÝMI ľuďmi. Keď sme predtým hovorili o 

mimoriadne OSOBNEJ povahe zjavenia, hneď za týmto tvrdením 

nasledoval opis nevyhnutných výsledkov zjavenia v zmysle 

SPOLOČNOSTI. človek sa chápe ako oddelený do veľkej miery 

preto, lebo sa vníma O sebe ako ohraničený telom. To sa dá 

prekonať iba vtedy, ak sa vníma ako MYSL. Potom môže slobodne 

používať pojmy ako "intramentálny" a "intermentálny" BEZ toho, 

aby ich vnímal ako rozdielne alebo protichodné, pretože mysle 

MÔŽU byť v dokonalom súlade. 

Mimo Kráľovstva je zákon, ktorý prevláda V Kráľovstve, 

prispôsobený tomu, "čo si premietneš, tomu aj VERÍŠ".Toto je jeho 

UČEBNÁ forma, pretože mimo Kráľovstva je učenie povinné, 

pretože podstatné je UČENIE.Táto forma zákona jasne naznačuje, 

že sa naučíte, čo ste VY, z toho, čo ste premietli na iných, 
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a preto veria, že sú. V Kráľovstve neexistuje žiadne učenie ani 

učenie, pretože neexistuje žiadne VÍRA. Je tu len istota. Boh a Jeho 

synovia v istote bytia VEDIA, že to, čo si premietate, tým aj SÚ. 

táto forma zákona nie je vôbec prispôsobená, pretože je to zákon 

stvorenia. Boh sám stvoril zákon tým, že stvoril podľa neho. A 

Jeho Synovia, ktorí tvoria ako On, ho s radosťou nasledujú, lebo 

vedia, že od neho závisí vzrast Kráľovstva, rovnako ako od ich 

vlastného stvorenia. 

Ak majú byť zákony užitočné, musia byť oznámené. V 

skutočnosti musia byť preložené pre tých, ktorí hovoria iným 

jazykom. Napriek tomu dobrý prekladateľ, hoci musí zmeniť formu 

toho, čo prekladá, NIKDY nemení význam. V skutočnosti je celým 

jeho cieľom zmeniť formu TAK, aby sa zachoval pôvodný význam. 

Duch Svätý je PREKLADATEĽOM Božích zákonov pre tých, ktorí 

im nerozumejú. sami by ste to nedokázali, pretože konfliktné 

mysle NEMÔŽU byť verné jednému významu, a preto ZMENIA 

VÝZNAM, aby zachovali formu. 

Účel Ducha Svätého pri preklade je prirodzene presne opačný. 

On prekladá len preto, aby zachoval pôvodný význam vo 

VŠETKÝCH ohľadoch a vo VŠETKÝCH jazykoch. Preto sa stavia 

proti rozdielom vo forme ako významovým, pričom vždy 

zdôrazňuje, že na týchto rozdieloch NEZÁLEŽÍ. význam jeho 

posolstva je VŽDY rovnaký a záleží len na význame. Boží zákon 

stvorenia v dokonalej forme nezahŕňa POUŽITIE pravdy na 

presvedčenie Jeho synov O pravde. VYUŽITIE pravdy, ktoré JE 

ZÁKONOM KRÁĽOVSTVA, spočíva len na poznaní toho, čo 

pravda JE. to je vaše dedičstvo a nevyžaduje si žiadne učenie, ale 

keď ste sa ODDEDILI, STALI ste sa žiakmi. 

Nikto nepochybuje o úzkom prepojení učenia a pamäti. 

Učenie nie je možné BEZ pamäti, pretože nemôže byť dôsledné, ak 

sa naň nepamätá. preto Duch Svätý JE lekciou pamäti. už sme 

povedali, že učí pamätať a zabúdať, ale aspekt zabúdania je len na 

to, aby sa pamäť stala dôslednou. Zabúdate preto, aby ste si lepšie 

spomínali. NEpochopíš Jeho preklady, kým budeš počúvať dva 

spôsoby ich vnímania. preto musíš 
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Zabudnite alebo sa vzdajte jedného, aby ste porozumeli 

druhému.Len tak sa môžete naučiť dôslednosti, aby ste konečne mohli 

BYŤ dôslední. Čo môže znamenať dokonalá dôslednosť Kráľovstva 

pre zmätených? Je zrejmé, že zmätenosť sa mieša so zmyslom, a 

preto BRAŇUJE UČITEĽOVI, aby si ju uvedomil 

to. V Kráľovstve niet zmätku, pretože existuje iba JEDEN význam, 

ktorý pochádza od Boha a JE Boh. Pretože je aj VÁMI, zdieľate ho 

a ROZŠÍRITE ho tak, ako to urobil váš Stvoriteľ. nepotrebuje 

preklad, pretože je dokonale zrozumiteľný, ale potrebuje 

rozšírenie, pretože znamená rozšírenie. Komunikácia je dokonale 

priama a dokonale zjednotená. Je úplne bez napätia, pretože do nej 

NIKDY nevstupuje nič nesúhlasné. Preto to JE Božie kráľovstvo. 

Patrí Mu, a preto je Jemu PODOBNÉ. To je jeho realita a nič ju 

nemôže ohroziť. 

 
JEDNOTNÝ UČEBNÝ PLÁN  

Liečiť znamená úplne oslobodiť. Raz sme povedali, že v zázrakoch 

neexistuje žiadne poradie náročnosti, pretože VŠETKY sú 

maximálnym vyjadrením lásky. Tá nemá vôbec žiadny rozsah. 

Nemaximálne má iba PRÍZRAK, že má rozsah. je to preto, lebo sa 

zdá, že má zmysel merať ho OD maxima a identifikovať jeho 

pozíciu podľa toho, AKO veľmi tam nie je. v skutočnosti to nič 

neznamená. Je to ako so zápornými číslami v tom zmysle, že tento 

pojem sa dá teoreticky použiť, ale prakticky nemá žiadne 

uplatnenie. Je pravda, že ak na stôl položíte tri jablká a potom ich 

odoberiete, tri jablká tam nie sú. Ale NIE je pravda, že na stole sú 

teraz mínus tri jablká. Ak na stole NIE JE NIC, nezáleží na tom, čo 

tam bolo z hľadiska množstva. "Nič" nie je ani väčšie, ani menšie 

kvôli tomu, čo tam chýba. 

Preto sú "všetko" a "nič" dichotomické, BEZ rozsahu. To je 

úplne jasné pri posudzovaní psychologických testov maximálneho 

výkonu. výsledky nemôžete interpretovať VŠETKO, ak 

nepredpokladáte buď MAXIMÁLNU motiváciu, alebo ŽIADNU 

motiváciu. Iba v týchto dvoch podmienkach môžete platne 

porovnávať odpovede a MUSÍTE predpokladať prvú možnosť, 

pretože ak by platila druhá, subjekt by nerobil NIČ. Pri 

VARIABILNEJ motivácii niečo urobí, ale vy nemôžete pochopiť, 

ČO to je. 
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Výsledky takýchto testov sa vyhodnocujú relatívne ZA 

PREDPOKLADU maximálnej motivácie, ale to preto, lebo máme 

do činenia so SCHOPNOSŤAMI, kde má význam stupeň rozvoja. 

To neznamená, že to, na čo sa daná schopnosť používa, musí byť 

nevyhnutne obmedzené ALEBO rozdelené. jedno je však isté, 

schopnosti sú POTENCIÁLOM pre učenie a vy ich budete uplatňovať 

na to, čo sa CHCETE naučiť. Učenie je ÚSILIE a úsilie znamená 

VÔĽU. termín "schopnosti" sme použili v množnom čísle, pretože 

schopnosti začali s egom, ktoré ich vnímalo ako POTENCIÁLY NA 

VYUŽÍVANIE. takto ich ego stále vníma a využíva. 

Ego nechce každého naučiť všetko, čo sa naučilo, pretože by 

to ZNIČILO jeho účel. Preto sa vôbec neučí. duch svätý vás učí 

používať to, čo ego vytvorilo, na učenie OPAČNÉHO, než čo sa ego 

naučilo. DRUH učenia je rovnako irelevantný ako konkrétna 

schopnosť, ktorá bola na učenie použitá. lepší príklad jednotného 

účelu Ducha Svätého ako tento kurz ste nemohli mať. Duch Svätý 

vzal veľmi rôznorodé oblasti VÁŠHO učenia a aplikoval ich do 

JEDNOTNÉHO učebného plánu. Skutočnosť, že to nebol dôvod 

učenia sa ega, je úplne irelevantná. 

Vynaložili ste úsilie, aby ste sa učili, a Duch Svätý má pre 

VŠETKO úsilie jednotný cieľ. On prispôsobuje potenciály ega na 

vyniknutie potenciálu na ZROVNÁVANIE. to ich robí 

NEPOUŽITEĽNÝMI pre cieľ ega, ale VELMI užitočnými pre Jeho. 

Ak sa rôzne schopnosti dostatočne dlho uplatňujú na jeden cieľ, 

schopnosti sa SÁMY zjednotia. Je to preto, lebo sú nasmerované 

jedným smerom alebo jedným CIEĽOM. V konečnom dôsledku 

potom všetky prispievajú k JEDNÉMU VÝSLEDKU, a tým sa 

zdôrazňuje skôr ich podobnosť než rozdielnosť. Môžete sa 

VYNÍMAŤ mnohými RÔZNYMI spôsobmi, ale môžete sa 

VYROVNAŤ JEDINÝM SPÔSOBOM. Rovnosť podľa definície NIE 

JE premenlivý stav. 

Preto po absolvovaní TOHTO kurzu budete môcť ľahko 

vykonávať VŠETKY aspekty svojej práce. Egu sa zdá, že 

neexistuje žiadna súvislosť, pretože EGO je nespojité. duch Svätý 

však učí JEDNU lekciu a uplatňuje ju na VŠETKY osoby vo 

VŠETKÝCH situáciách. Tým, že je bezkonfliktný, maximalizuje 

VŠETKO úsilie a VŠETKY výsledky. Tým, že učí silu 
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Samotné Božie kráľovstvo vás učí, že VŠETKA MOC JE VAŠA. Na 

jej použití nezáleží. Je VŽDY maximálna. vaša bdelosť ju neurčuje 

ako vašu, ale umožňuje vám používať ju VŽDY a VŠETKÝM 

spôsobom. 

Keď som povedal: "Som stále s tebou", myslel som to doslova. 

Nie som neprítomný pre NIKOHO, v žiadnej situácii. Pretože som 

vždy s vami, vy ste Cesta, Pravda a Svetlo." Túto moc ste 

nevytvorili vy, ale ja. Bola stvorená na to, aby bola zdieľaná, a 

preto ju nemožno zmysluplne vnímať ako patriacu niekomu NA 

Úkor iného. Takéto vnímanie ju robí bezvýznamnou tým, že vylučuje 

alebo prehliada jej SKUTOČNÝ a JEDINÝ význam. 

 
UZNANIE PRAVDY 

Boží zmysel čaká v Kráľovstve, pretože tam ho umiestnil. Nečaká 

v čase. Iba ZOSTAVUJE v Kráľovstve, pretože tam patrí, tak ako 

vy. Ako môžete vy, ktorí ste Božím zmyslom, vnímať seba samých 

ako neprítomných PRED ním? Sami seba môžete vnímať ako 

odlúčených od svojho zmyslu iba TAK, že sa VNÍMATE AKO 

NEZÁVISLÍ. Práve preto je ego šialené; učí, že NIE ste tým, čím 

ste. To je také protirečivé, že je to zjavne nemožné. Je to teda 

lekcia, ktorú sa NEMÔŽETE SKUTOČNE NAUČIŤ, a preto ju ani 

nemôžete SKUTOČNE VYUČIŤ. A predsa stále UČÍTE. Preto 

MUSÍTE učiť aj niečo INÉ, hoci ego NEVIE, ČO TO JE. 

Ego je teda vždy rozpoltené a podozrieva vaše motívy. Vaša 

myseľ NEMÔŽE byť zjednotená vo vernosti egu, pretože myseľ 

mu NEpatrí.Avšak to, čo je "zradné" pre ego, JE verné mieru. 

"Nepriateľ" ega je teda VAŠÍM priateľom. Už sme povedali, že 

priateľ ega nie je vašou súčasťou, pretože ego sa vníma ako vo 

vojne, a preto potrebuje spojencov. VY, ktorí NIE STE vo vojne, 

musíte hľadať bratov a UZNÁVAŤ všetkých, ktorých vnímate AKO 

bratov, pretože v mieri sú len rovní. 

Pretože rovní Boží synovia majú všetko, NEMÔŽU súťažiť.Ak 

však vnímajú niektorého zo svojich bratov ako niečo iné než 

dokonalého rovného, myšlienka na súťaženie im už prišla na um. 

Nepodceňujte potrebu byť ostražití PROTI tomu. 
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nápad, pretože z neho pramenia VŠETKY vaše konflikty. Je to 

presvedčenie, že konfliktné záujmy sú možné, a preto ste prijali 

nemožné ako PRAVDU. Ako sa to líši od tvrdenia, že vnímate 

SÁM seba ako neskutočného? 

Byť V Kráľovstve znamená len sústrediť naň svoju plnú 

pozornosť. Pokiaľ veríte, že sa môžete venovať tomu, čo NIE je 

pravda, prijímate konflikt ako svoju voľbu. Je to naozaj voľba? 

Vyzerá to tak, ale zdanie a skutočnosť sú sotva totožné. Vás, ktorí 

ste Kráľovstvom, sa zdanlivosť netýka. Skutočnosť je vaša, pretože 

vy SÚČASŤOU skutočnosti. Takto sa nakoniec zosúladí mať a byť, 

nie v Kráľovstve, ale vo VAŠICH MYSLÁCH. Tam je oltár 

JEDINOU skutočnosťou. Oltár je dokonale jasný v myšlienkach, 

pretože je odrazom DOKONALEJ Myšlienky. Vidí iba bratov, 

pretože vidí iba vo svojom vlastnom Svetle. 

Boh sám zapálil vaše mysle a udržuje ich osvetlené svojím 

Svetlom, pretože Jeho Svetlo je to, čím sú vaše mysle.Toto je úplne 

mimo pochybností, a keď ste sa na to pýtali, dostali ste odpoveď. 

Odpoveď len ZNEUČINILA otázku tým, že stanovila skutočnosť, 

že pýtať sa na skutočnosť znamená pýtať sa nezmyselne. preto sa 

Duch Svätý NIKDY nepýta. Jeho jedinou úlohou je ROZPORUJE 

spochybňovanie, a tak vedie k istote. istí sú úplne pokojní, pretože 

nepochybujú. Nevyvolávajú otázky, pretože do ich mysle 

nevstupuje nič pochybné. to ich drží v dokonalom pokoji, pretože 

to je to, čo zdieľajú, VEDOMIE, čo sú. 

Ako sa často hovorí, liečenie je umenie aj veda. Je umením, 

pretože závisí od inšpirácie v tom zmysle, ako sme už tento pojem 

použili. Inšpirácia je opakom skľúčenosti, a preto znamená urobiť 

radostným. skľúčení sú skľúčení, pretože sa domnievajú, že sú 

doslova "bez Ducha", čo je ilúzia. Inšpiráciou do nich Ducha 

nevložíte, pretože by to bola mágia, a teda by to nebolo skutočné 

uzdravenie. Vy však rozpoznávate Ducha, ktorý tam už JE, a tým 

ho PROBUDÍTE. Práve preto je liečiteľ súčasťou vzkriesenia a 

ŽIVOTA. duch v mysliach chorých nespí, ale tá časť mysle, ktorá 

ho dokáže vnímať a tešiť sa z neho, JE. Uzdravovanie je tiež veda, 

pretože sa riadi Božími zákonmi, 
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Čie zákony sú pravdivé. Pretože sú pravdivé, sú dokonale 

spoľahlivé, a teda univerzálne použiteľné.Skutočným cieľom vedy 

nie je predvídanie ani kontrola, ale iba pochopenie. Je to preto, lebo 

zákony, ktoré hľadá, NEUSTANOVUJE; NEMÔŽE ich objaviť 

prostredníctvom predpovedania; a už vôbec ich nemá pod kontrolou. 

Veda nie je nič iné ako prístup k tomu, čo už JE. Podobne ako 

inšpirácia môže byť nesprávne chápaná ako mágia a BUDE chápaná 

vždy, keď sa začne chápať ako ODDELENÁ od toho, čo už je, a 

bude vnímaná ako prostriedok na to, aby sa to ustanovilo. veriť, že je to 

možné, znamená veriť, že to dokážete. to môže byť len hlas ega. 

Pravdu možno iba UZNÁVAŤ a POTREBUJEME ju iba uznať. 

Inšpirácia je z Ducha a istota je od Boha podľa jeho zákonov. 

Oboje teda pochádza z toho istého Zdroja, pretože inšpirácia 

pochádza z Hlasu PRE Boha a istota pochádza zo zákonov BOHA. 

Uzdravenie nepochádza PRIAMO od Boha,ktorý dokonale pozná 

svoje stvorenia ako celok, no napriek tomu je uzdravenie stále Z Boha, 

pretože vychádza z jeho Hlasu a z jeho zákonov. Je ich výsledkom v 

stave mysle, ktorá Ho nepozná. Tento stav Mu nie je známy, a preto 

neexistuje, ale tí, ktorí spia, sú NEVEDOMÍ, alebo lepšie povedané, 

NEVEDOMÍ. ZABUDNULI NA TO, ŽE 

nevedia, NEVEDIA. 

Duch Svätý musí pôsobiť PROSTREDNÍCTVOM, aby vás 

naučil, že je vo vás.To je medzistupeň k poznaniu, že ste v Bohu, 

pretože ste jeho súčasťou. Zázraky, ktoré Duch Svätý inšpiruje, 

nemôžu mať žiadne poradie náročnosti, pretože každá časť 

stvorenia má JEDEN poriadok. Toto je Božia Vôľa A Tvoja Vôľa. 

Božie zákony to USTANOVUJÚ a Duch Svätý vám to pripomína. 

Keď sa uzdravujete, PRIPOMÍNAJTE si Božie zákony a zabúdate 

na zákony ega. Už sme povedali, že zabúdanie je len spôsob, ako 

si lepšie pamätať. Nie je teda opakom spomínania, keď sa správne 

vníma. Vnímané NESPRÁVNE vyvoláva vnímanie KONFLIKTU s 

niečím INÝM, ako každé nesprávne vnímanie. Pri SPRÁVNOM 

vnímaní sa dá použiť ako cesta VONKAJŠIEHO konfliktu, ako to 

dokáže každé správne vnímanie. 

VŠETKY schopnosti by mali byť odovzdané Duchu Svätému. 

KTO ICH VIE SPRÁVNE POUŽÍVAŤ. Môže ich používať 
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Iba pre uzdravenie, pretože On vás pozná iba ako celok. 

Uzdravením sa učíte celistvosti a učením sa celistvosti sa učíte 

pamätať na Boha. Zabudli ste naňho, ale Duch Svätý stále vie, že 

vaše zabúdanie sa musí premeniť na spôsob SPOMÍNANIA, a NIE 

vnímať ho ako samostatnú schopnosť, ktorá sa protiví protikladu. 

To je spôsob, akým sa ego snaží používať VŠETKY schopnosti, 

pretože jeho cieľom je vždy vás presvedčiť, že ste v protiklade. 

Cieľ ega je rovnako jednotný ako cieľ Ducha Svätého, a preto sa 

ich ciele NIKDY nedajú zosúladiť žiadnym spôsobom ani v žiadnej 

miere. Ego sa VŽDY snaží rozdeľovať a oddeľovať. Duch Svätý sa 

VŽDY usiluje zjednocovať a uzdravovať. Keď uzdravujete, ste 

uzdravení, pretože Duch Svätý nevidí žiadne poradie 

uzdravovania. Uzdravovanie je spôsob, ako ZRUŠIŤ vieru v 

rozdiely, pričom je JEDINÝM spôsobom, ako vnímať Synovstvo 

bez tejto viery. Toto vnímanie je teda V súlade s Božími zákonmi aj 

v stave mysle, ktorý je MIMO súlad s Jeho. sila správneho 

vnímania je taká veľká, že privádza myseľ DO súladu s Jeho, 

pretože sa podriaďuje Jeho príťažlivosti, ktorá je vo vás všetkých. 

Odmietnuť ťah alebo Božiu vôľu nie je schopnosť, ale 

skutočný DEĽUSION. Ego verí, že túto schopnosť MÁ a môže vám 

ju ponúknuť ako dar. VY JU VŠAK NECHCETE. NIE JE to dar. Nie 

je to NIČ. Boh vám dal dar, ktorý máte a zároveň ním ste. keď ho 

nepoužívate, neviete, že ho MÁTE. Tým, že to NEVIETE, neviete, 

čím ste. Uzdravenie je teda spôsob, ako PRÍSTUPOVAŤ k poznaniu 

tým, že myslíte V SÚLADE s Božími zákonmi a uznávate ich 

JEDNODUCHOSŤ. bez tohto uznania ste samotné zákony urobili 

pre vás bezvýznamnými. Zákony však nie sú bezvýznamné, pretože 

všetok zmysel je obsiahnutý PROSTREDNÍCTVOM nich a V nich. 

Hľadajte PRVÉ nebeské kráľovstvo, pretože tam Božie 

zákony pôsobia skutočne a môžu pôsobiť JEDINE skutočne, 

pretože sú to zákony Pravdy. Hľadajte však iba toto, pretože nič iné 

nemôžete NADAŤ. Nič iné NEEXISTUJE. Boh je všetko vo 

všetkom vo veľmi doslovnom zmysle slova. všetko bytie je v tom, 

ktorý JE všetko bytie. TY si teda v Ňom, keďže Tvoje bytie JE Jeho. 

Uzdravenie je spôsob, ako zabudnúť na pocit ohrozenia, ktorý vo 

VÁS vyvolalo ego tým, že NEPOZNALO svoje 
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To posilňuje Ducha Svätého vo vás oboch, pretože je to 

ODMIETNUTIE uznať strach. Láska potrebuje len toto pozvanie. 

Prichádza slobodne ku VŠETKÝM synovstvom, pretože je tým, 

čím synovstvo JE. Tým, že sa k nej prebúdzate, len zabúdate na to, 

čím NIE STE. to vám umožňuje spomenúť si na to, čím STE. 

 
LIEČENIE A NEMENNOSŤ MYSLE 

Telo nie je nič iné ako rámec pre rozvoj schopností. Je teda 

prostriedkom na rozvíjanie POTENCIÁLOV, čo je úplne odlišné od 

toho, na čo sa potenciál používa. To je rozhodnutie. Dôsledky 

rozhodnutia ega v tejto veci sú také zjavné, že ich tu netreba 

rozvádzať, ale rozhodnutie Ducha Svätého používať telo JEDINE 

na komunikáciu má takú priamu súvislosť s uzdravovaním, že ho 

POTREBUJEME objasniť. Neuzdravený liečiteľ OČIVNE 

nerozumie svojmu vlastnému povolaniu. 

Komunikujú len mysle. Keďže ego NEMÔŽE vymazať impulz 

komunikovať, pretože je zároveň impulzom tvoriť, ego vás môže 

iba naučiť, že TELO dokáže komunikovať A zároveň tvoriť, a preto 

nepotrebuje myseľ. Ego sa vás teda snaží naučiť, že telo môže 

ČINNOSŤ ako myseľ, a preto je sebestačné. My sme sa však 

naučili, že správanie NIE JE úrovňou učenia ANI učenia. musí to 

tak byť, pretože môžete konať v súlade s tým, čomu NEVERÍTE. 

Ak to však budete robiť, oslabí vás to ako učiteľov A učiacich sa, 

pretože, ako už bolo opakovane zdôraznené, učíte to, čomu 

VERÍTE. Nedôsledné vyučovanie sa bude zle vyučovať A ZLE 

UČIŤ. Ak učíte aj choroby, aj uzdravenie, ste slabý učiteľ A slabý 

žiak. 

Uzdravovanie je jediná schopnosť, ktorú si každý môže a 

MUSÍ rozvinúť, ak chce byť uzdravený. Uzdravovanie je forma 

komunikácie Ducha Svätého a jediná, ktorú pozná. Nepozná žiadnu 

inú, pretože neakceptuje zámenu mysle a tela, ktorú vytvára ego. 

Myseľ môže komunikovať, ale NEMÔŽE ubližovať. telo v 

službách ega môže ubližovať iným TELÁM, ale nemôže k tomu 

dôjsť, pokiaľ si telo NEZAMIEŇA myseľ. Aj túto skutočnosť 

možno využiť buď na liečenie, alebo na mágiu, ale musíte si 

uvedomiť, že mágia je VŽDY presvedčenie, že liečenie je ŠKODLIVÉ. 
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To je jeho úplne šialená premisa, a tak aj postupuje. 

Liečenie iba posilňuje. Mágia sa VŽDY snaží oslabiť. Liečenie 

nevníma na liečiteľovi NIC, čo by s ním nezdieľali všetci ostatní. 

Mágia VŽDY vidí v liečiteľovi niečo "zvláštne", o čom sa 

domnieva, že to môže ponúknuť ako dar niekomu, kto to nemá. 

Môže veriť, že tento dar mu prichádza od Boha, ale je celkom 

zrejmé, že Bohu nerozumie, ak si myslí, že má niečo, čo ostatným 

CHÝBA. možno sa teda pýtate, prečo niektoré uzdravenia MOŽNO 

vyplývajú z takéhoto zmýšľania, a má to svoj dôvod: 

Nech je "magický liečiteľ" akokoľvek pomýlený, predsa len sa 

snaží pomôcť. Je rozporuplný a nestabilný, ale VČAS niečo ponúka 

Synovstvu a jediné, čo Synovstvo môže PRIJAŤ, je uzdravenie. 

Keď takzvané "uzdravenie" funguje, potom sa impulz pomáhať a 

BYŤ POMÁHANÝ zhoduje. Je to náhoda, pretože liečiteľ sa v tom 

čase nemusí prežívať ako skutočne pomáhajúci, ale presvedčenie, 

že JE, v mysli druhého pomáha JEMU. 

Duch Svätý nepôsobí náhodne a uzdravenie, ktoré je od neho, 

VŽDY funguje. Ak uzdravujúci VŽDY neuzdravuje skrze Neho, 

výsledky sa budú líšiť. Samotné uzdravenie však JE dôslednosť, 

pretože JEDINE dôslednosť je bezkonfliktná a iba bezkonfliktní sú 

celí. Tým, že liečiteľ akceptuje výnimky a uznáva, že niekedy môže 

uzdraviť a niekedy nie, OBJAVNE akceptuje nekonzistentnosť. Je 

teda v konflikte a UČÍ konflikt. Môže niečo od Boha NEBYŤ pre 

všetkých a vždy? 

Láska nie je schopná žiadnych výnimiek. IDEA výnimiek sa 

zdá byť zmysluplná len vtedy, ak existuje strach. Výnimky 

vyvolávajú strach, pretože sú vytvárané strachom. "Bojácny 

liečiteľ" je rozpor v pojme, a preto je to pojem, ktorý môže ako 

zmysluplný vnímať iba konfliktná myseľ. Strach NEVYTVÁRA 

radosť. Uzdravovanie UZDRAVUJE. Strach VŽDY robí výnimky. 

Liečenie NIKDY. Strach vyvoláva disociáciu, pretože vyvoláva 

ODDELENIE. Liečenie VŽDY vytvára harmóniu, pretože vychádza 

z integrácie. 

Liečenie je predvídateľné, pretože sa naň dá spoľahnúť. 

Na VŠETKO, čo je od Boha, sa dá spoľahnúť, pretože všetko 
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Boha je úplne REÁLNY. Na uzdravenie sa môžeme spoľahnúť, 

pretože je inšpirované Jeho hlasom a je v súlade s Jeho zákonmi.Ak 

však uzdravenie JE dôsledné, nemožno ho chápať nedôsledne. 

Chápanie znamená dôslednosť, pretože BOH znamená dôslednosť. 

Keďže je to JEHO zmysel, je to aj TVOJ zmysel. Tvoj zmysel 

nemôže BYŤ v nesúlade s Jeho zmyslom, pretože celý tvoj zmysel, 

a tvoj JEDINÝ zmysel, pochádza z Jeho a je PODOBNÝ Jeho 

zmyslu. Boh nemôže byť v nesúlade so SAMÝM SOBOU a TY 

nemôžeš byť v nesúlade s Ním. Nemôžete oddeliť svoje JA od 

svojho Stvoriteľa,ktorý vás stvoril tým, že sa s vami podelil o 

Svoje bytie. 

Nevyliečený liečiteľ chce vďačnosť od svojich bratov, ale nie 

je im vďačný. Je to preto, lebo si myslí, že im niečo DÁVA a 

nedostáva za to niečo rovnako žiaduce. Jeho UČENIE je 

obmedzené, pretože sa tak málo UČÍ. Jeho lekcia uzdravovania je 

obmedzená jeho vlastnou nevďačnosťou, ktorá je lekciou 

CHOROBY. Učenie je neustále a vo svojej sile pre zmenu také 

zásadné, že Boží Syn môže v jednom okamihu spoznať svoju moc 

a v druhom okamihu zmeniť svet. Je to preto, že zmenou SVOJEJ 

mysle zmenil najmocnejšie zariadenie, ktoré bolo kedy stvorené 

PRE zmenu. 

To v žiadnom prípade nie je v rozpore s nemennosťou mysle, 

ako ju BOH stvoril, ale vy si myslíte, že ste ju zmenili, kým sa učíte 

prostredníctvom ega.To vás stavia do pozície, keď sa musíte 

naučiť lekciu, ktorá sa zdá byť protirečivá - musíte sa naučiť 

zmeniť svoju myseľ O svojej mysli. Len tak sa môžete naučiť, že 

JE nemenná. Keď sa uzdravujete, presne to sa UČÍTE. spoznávate 

nemennú myseľ vo svojom bratovi tým, že si uvedomujete, že 

nemohol zmeniť svoju myseľ. Takto v ňom vnímate Ducha 

Svätého. Je to JEDINE Duch Svätý v ňom, ktorý nikdy nemení 

svoje zmýšľanie. On sám si musí myslieť, že MÔŽE, inak by sa 

nevnímal ako chorý. On teda nevie, čo je jeho ja. 

Ak v ňom vidíte len to, čo sa nemení, v skutočnosti ste ho 

vôbec nezmenili. Tým, že zmeníte SVOJ názor na neho ZA neho, 

mu pomôžete ZRUŠIŤ zmenu, o ktorej si jeho ego myslí, že ju v 

ňom urobilo. Tak ako môžete počuť dva hlasy, tak môžete vidieť 

dvoma spôsobmi. Jeden spôsob vám ukazuje obraz, alebo lepšie 

povedané modlu, ktorú môžete uctievať z 
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strachu, ale ktoré nikdy nebudete milovať. Druhý vám ukazuje len 

pravdu, ktorú si zamilujete, pretože ju POCHOPÍTE. Pochopenie je 

VĎAKA, pretože s tým, čo pochopíte, sa môžete IDENTIFIKOVAŤ, 

a tým, že sa to stane vašou súčasťou, ste to prijali s láskou. 

Takto vás stvoril sám Boh: v porozumení, v ocenení a v 

láske.Ego to vôbec nedokáže pochopiť, pretože nerozumie tomu, čo 

tvorí, nevie to oceniť a nemiluje to. Začleňuje sa do toho, aby 

ZABRÁNILO. Doslova verí, že vždy, keď niekoho o niečo pripraví, 

ONA sa zväčšila. často sme hovorili o zväčšovaní Kráľovstva 

prostredníctvom VÁŠICH výtvorov, ktoré môžu byť vytvorené len 

tak, ako ste boli VY. celá sláva a dokonalá radosť, ktorá JE 

Kráľovstvom, spočíva v tom, že dávate. Nechcete ju dávať? 

Nemôžeš zabudnúť na Otca, pretože ja som s tebou a 

nemôžem na neho zabudnúť.Zabudnúť na MŇA znamená 

zabudnúť na seba a na toho, ktorý ťa stvoril. Naši bratia SÚ 

zabudnutí. preto potrebujú, aby ste si spomenuli na mňa a na Toho, 

kto ma stvoril. Prostredníctvom tejto spomienky môžete zmeniť 

ich zmýšľanie o SOBE, tak ako JA môžem zmeniť VAŠE. vaša 

myseľ je také silné svetlo, že môžete nazrieť do ich mysle a 

osvietiť ich, tak ako JA môžem osvietiť vašu. Nechcem sa s vami 

deliť o svoje TELO v spoločenstve, pretože to znamená nič 

nezdieľať. chcem sa však s vami deliť o svoju MYSL, pretože sme 

jednej mysle a tá MYSL JE naša. 

Všade vidíte iba túto MYSL, pretože iba ona JE všade a vo 

všetkom. JE všetkým, pretože v sebe zahŕňa všetky veci. 

Blahoslavení ste vy, ktorí vnímate iba toto, pretože vnímate iba to, 

čo je pravdivé. Poďte teda ku mne a spoznajte pravdu vo VÁS. 

Myseľ, ktorú zdieľame, zdieľajú všetci naši bratia, a keď ich 

budeme vidieť pravdivo, BUDÚ uzdravení. Nechajte SVOJU myseľ 

svietiť spolu s mojou na ich mysle a našou vďačnosťou im 

umožnite, aby si uvedomili svetlo v ŇOM. 

Toto svetlo bude žiariť späť na VÁS a na celé Synovstvo, 

pretože je to váš vlastný dar Bohu. On ho prijme a dá ho 

Synovstvu, pretože je pre Neho, a teda pre Jeho Synov, 

prijateľné.Toto je pravé spoločenstvo Ducha, ktorý vidí Boží oltár 

v každom človeku a tým, že ho prináša k TVOJMU oceneniu, 

vyzýva 
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na vás, aby ste milovali Boha a jeho stvorenia. Synovstvo si 

môžete vážiť len ako jedno. Toto je súčasťou zákona stvorenia, a 

preto riadi VŠETKO myslenie. 

 
OD BDELOSTI K MIERU  

Hoci môžete MILOVAŤ Synovstvo len ako jedno, môžete ho 

VNÍMAŤ ako rozdrobené. Je však nemožné, aby ste v ČASTI 

videli niečo, čo nepripíšete CELÉMU. preto útok NIKDY nie je 

diskrétny a preto sa ho treba zrieknuť ÚPLNE. Ak sa ho 

nezrieknete úplne, nezrieknete sa ho vôbec. Strach a láska sú rovnako 

vzájomné. vytvárajú alebo tvoria podľa toho, či ich plodí alebo 

inšpiruje ego alebo Duch svätý, ale do mysle mysliaceho človeka 

sa VRÁTIA a ovplyvnia jeho celkové vnímanie. to zahŕňa aj jeho 

vnímanie Boha, jeho výtvorov a jeho vlastného vnímania. Nič z 

toho si nebude vážiť, ak ich bude vnímať so strachom. Ocení 

VŠETKY, ak ich bude vnímať s láskou. 

Myseľ, ktorá prijíma útoky, nemôže milovať. Je to preto, lebo 

verí, že môže lásku ZNIČIŤ, a preto nechápe, čo láska JE. Ak 

nechápe, čo je láska, NEMÔŽE sa vnímať ako milujúca. Tým sa 

stráca vedomie bytia; vyvoláva pocity neskutočnosti; a vyúsťuje do 

úplného zmätku. vaše vlastné myslenie to spôsobilo vďaka svojej 

moci, ale vaše vlastné myslenie vás pred tým môže aj zachrániť, 

pretože jeho moc nie je vaša. vaša schopnosť nasmerovať svoje 

myslenie podľa vašej vôle je ČASŤOU jeho moci. Ak neveríte, že 

to dokážete, tak ste popreli moc svojho myslenia, a tým ste ho 

urobili bezmocným vo svojej viere. 

Vynaliezavosť ega zachovať sa je obrovská, ale pramení z 

moci mysle, ktorú ego ODMIETA. To znamená, že ego ÚTOČÍ na 

to, čo ho ZACHOVÁVA, a to MUSÍ byť zdrojom extrémnej úzkosti. 

preto ego NIKDY nevie, čo robí. Je to úplne logické, ale zjavne 

šialené. ego čerpá z jediného zdroja, ktorý je pre jeho existenciu 

úplne nepriateľský, PRE svoju existenciu. V strachu z vnímania 

MOCI tohto zdroja je nútené ho znehodnocovať. to ohrozuje jeho 

VLASTNÚ existenciu, stav, ktorý považuje za neznesiteľný. 

Ego, ktoré zostáva logické, ale stále šialené, rieši túto otázku 
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úplne šialená dilema úplne šialeným spôsobom. Nevníma SVOJU 

existenciu ako ohrozenú tým, že hrozbu premieta na VÁS a vaše 

BYTIE vníma ako neexistujúce. To zabezpečuje JEHO 

pokračovanie, ak sa postavíte na jeho stranu, tým, že zaručuje, že 

nebudete poznať svoje VLASTNÉ bezpečie. ego si nemôže dovoliť 

poznať NIČ. Poznanie je totálne a ego v totálnosť neverí. Táto 

nevera je jeho pôvodom, a hoci vás ego nemiluje, JE verné svojim 

vlastným predchodcom, plodí tak, ako bolo splodené. 

Myseľ sa VŽDY reprodukuje tak, ako bola vytvorená. Ego, ktoré 

bolo vytvorené strachom, reprodukuje strach. To je jeho vernosť, a 

táto vernosť ho robí zradným pre lásku, pretože ste láska. Láska je 

vaša sila, ktorú ego musí popierať. Musí tiež poprieť všetko, čo 

vám táto moc dáva, pretože vám dáva VŠETKO. Nikto, kto má 

všetko, nechce ego. Jeho vlastný tvorca ho teda nechce. 

Odmietnutie je preto jediné rozhodnutie, s ktorým by sa ego mohlo 

stretnúť, keby myseľ, ktorá ho vytvorila, poznala SÁMO seba. A ak 

by poznalo akúkoľvek časť Synovstva, MUSELO by poznať samé 

seba. 

Ego sa preto stavia proti VŠETKÉMU oceneniu, VŠETKÉMU 

uznaniu, VŠETKÉMU zdravému vnímaniu a VŠETKÉMU poznaniu. 

Vníma ich ohrozenie ako totálne, pretože cíti, že VŠETKY 

záväzky, ktoré myseľ prijíma, sú totálne. Nútené odpútať sa od 

vás, ktorí ste mysľou, je preto ochotné pripútať sa k NIEČEMU 

inému. Nič iné však NEEXISTUJE. Z toho nevyplýva, že myseľ si 

nemôže vytvárať ilúzie, ale vyplýva z toho, že ak si vytvára ilúzie, 

bude v ne veriť, pretože takto si ich vytvorila. 

Duch Svätý ruší ilúzie bez toho, aby na ne útočil len preto, že 

ich vôbec nemôže vnímať. Preto pre Neho neexistujú. Zdanlivý 

konflikt, ktorý vyvolávajú, rieši tým, že KONFLIKT vníma ako 

nezmyselný. Už sme povedali, že Duch Svätý vníma konflikt 

presne taký, aký je, a ten JE bezvýznamný. duch Svätý nechce, aby 

ste konfliktu ROZUMELI; chce, aby ste si uvedomili, že AK je 

konflikt bezvýznamný, nemôže byť pochopený. Už sme povedali, 

že pochopenie prináša uznanie a uznanie prináša lásku. Nič iné sa 

nedá pochopiť, pretože nič iné nie je SKUTOČNÉ, a preto nič iné 

nemá zmysel. 

Ak budete mať na pamäti to, čo vám ponúka Duch Svätý. 
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nemôžeme bdieť nad ničím iným, len nie nad Bohom a Jeho 

kráľovstvom. Jediný dôvod, prečo sa vám to zdá ťažké, je ten, že si 

myslíte, že existuje niečo iné. Viera si nevyžaduje bdelosť, iba ak je 

v rozpore. Ak je, sú v nej konfliktné zložky, ktoré vyvolali vojnový 

stav, a preto sa bdelosť stala nevyhnutnou. bdelosť nemá v mieri 

vôbec miesto. Je nevyhnutná voči presvedčeniam, ktoré NIE sú 

pravdivé a ktoré by Duch Svätý nikdy nevyvolal, keby ste neverili 

nepravdivému. nemôžete poprieť, že keď niečomu veríte, 

UTVORILI ste to pre seba. 

Keď veríte tomu, čo Boh nevie, zdá sa, že vaše myšlienky sú v 

rozpore s Jeho myšlienkami, a preto sa zdá, akoby ste na Neho 

útočili. Opakovane sme zdôrazňovali, že ego VERÍ, že môže útočiť 

na Boha, a snaží sa vás presvedčiť, že ste to urobili VY. Ak myseľ 

NEMÔŽE útočiť, ego úplne logicky pristupuje k postoju, že vy 

nemôžete BYŤ mysľou. Tým, že vás nevidí takých, akí SÚ, môže 

vidieť SÁMU takú, aká CHCE byť. Vedomé si svojej slabosti, ego 

chce vašu vernosť, ale nie takú, aká naozaj ste. ego preto chce 

zapojiť vašu myseľ do svojho VLASTNÉHO klamlivého systému, 

pretože inak by ju svetlo VÁŠHO pochopenia rozptýlilo. 

Ego sa nechce podieľať na pravde, pretože pravda je taká, že 

EGO nie je pravda. AK je pravda úplná, nepravda nemôže 

existovať. Záväzok voči jednej z nich musí byť TOTÁLNY, pretože 

nemôžu existovať súčasne vo vašich mysliach BEZ toho, aby sa 

rozdelili. Ak nemôžu koexistovať v mieri a ak CHCETE mier, 

musíte sa myšlienky konfliktu ÚPLNE a NA VŠETKY ČASY 

vzdať. Kým veríte, že dva úplne protichodné myšlienkové systémy 

ZDIEĽAJÚ pravdu, vaša potreba ostražitosti je zrejmá. vaše mysle 

ROZDIEĽUJÚ svoju vernosť medzi dve kráľovstvá a vy nie ste 

úplne oddaní ani jednému z nich. 

Tvoje stotožnenie s Kráľovstvom je úplne nespochybniteľné, 

okrem teba, keď rozmýšľaš šialene. To, čím ste, nie je stanovené 

vaším vnímaním a vôbec ním nie je ovplyvnené. Všetky vnímané 

problémy v identifikácii na akejkoľvek úrovni NIE sú problémami 

skutočnosti. Sú to problémy VNÍMANIA, pretože znamenajú, že 

veríte, že to, čo môžete pochopiť, JE na vašom rozhodnutí. ego 

tomu úplne verí, je tomu ÚPLNE oddané. 
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Nie je to pravda. Ego je preto úplne oddané nepravde a vníma ju v 

úplnom rozpore s Duchom Svätým a s poznaním Boha. 

Zmysel tvojho bytia môže vnímať jedine Duch Svätý, pretože 

tvoje bytie JE poznaním Boha. Akákoľvek viera, ktorú prijmete a 

ktorá je mimo toho, zastiera Boží hlas vo vás, a preto zastiera Boha 

PRE vás. Pokiaľ Jeho stvorenie nevnímate pravdivo, nemôžete 

poznať Stvoriteľa, pretože Boh a Jeho stvorenie nie sú oddelené. 

Jednota Stvoriteľa a stvorenia je vašou celistvosťou, zdravým 

rozumom a neobmedzenou silou. táto neobmedzená sila je Božím 

darom pre vás, pretože je tým, čím ste. Ak od nej oddelíte svoju 

myseľ, vnímate najmocnejšiu silu vo vesmíre, akoby bola slabá, 

pretože neveríte, že ste jej súčasťou. 

Božie stvorenie je vnímané BEZ vášho podielu na ňom ako 

slabé a tí, ktorí sa považujú za oslabených, útočia. Útok však musí 

byť slepý, pretože nie je na čo útočiť. Preto si vymýšľajú obrazy, 

vnímajú ich ako nehodné a útočia na ne pre ich nehodnosť. To je 

všetko, čím svet ega je. NIČ. Nemá žiadny význam. Neexistuje. 

Nesnažte sa ho pochopiť, pretože ak to robíte, veríte, že sa dá 

pochopiť, a preto je možné ho oceniť a milovať. To by ho 

ospravedlnilo, a to sa nedá ospravedlniť. Nemôžete dať 

nezmyselnému zmysel. Môže to byť iba šialený pokus. 

Ak dovolíte, aby do vašej mysle vstúpilo šialenstvo, znamená 

to, že ste zdravý rozum neposúdili ako CELOŽIVOTNÝ. Ak 

CHCETE niečo iné, urobíte niečo iné, ale pretože to JE niečo iné, 

napadne to váš myšlienkový systém a rozdelí vašu vernosť. V 

tomto rozdelenom stave nemôžete tvoriť a musíte byť ostražití 

PROTI tomuto rozdelenému stavu, pretože len mier sa môže 

rozšíriť. Vaše rozdelené mysle blokujú rozšírenie Kráľovstva a 

jeho rozšírenie JE vašou radosťou. Ak nerozširujete Kráľovstvo, 

nemyslíte so svojím Stvoriteľom a netvoríte tak, ako On stvoril. 

V tomto depresívnom stave vám Duch Svätý jemne 

pripomína, že ste smutní, pretože neplníte svoju funkciu spolutvorcov 

s Bohom, a preto sa pripravujete o radosť. To nie je 
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Božia vôľa, ale Tvoja. Ak sa tvoja vôľa rozchádza s Božou vôľou, 

tvoja vôľa nemá zmysel.Keďže je však Božia vôľa nemenná, žiadny 

skutočný rozpor vôle nie je možný.Toto je dokonale dôsledné učenie 

Ducha Svätého. 

Stvorenie, NIE oddelenie, je vašou vôľou, pretože je Božou vôľou, 

a nič, čo tomu odporuje, vôbec nič neznamená. Keďže Synovstvo 

je dokonalým uskutočnením, môže sa uskutočniť len dokonale, 

predlžujúc radosť, v ktorej bolo stvorené, a stotožňujúc sa so 

svojím Stvoriteľom i so svojimi stvoreniami, VEDIAC, že sú jedno. 

 
CELKOVÝ ZÁVÄZOK  

Vždy, keď bratovi odopriete požehnanie, budete sa cítiť 

ochudobnení. Je to preto, že odopieranie je rovnako úplné ako láska. 

Je rovnako nemožné odoprieť časť Synovstva, ako je nemožné 

milovať ho čiastočne. Nie je ani možné milovať ho úplne VČAS. 

nemôžete byť úplne oddaní VČAS. Spomeňte si na veľmi skorú 

lekciu;- "Nikdy nepodceňujte silu popierania." Sama o sebe nemá 

žiadnu moc, ale môžete jej dať moc SVOJEJ mysle, ktorej sila je 

bez akéhokoľvek obmedzenia. Ak ju použijete na popieranie 

reality, realita pre vás zanikne. REALITU NEMOŽNO ČIASTOČNE 

OCENIŤ. Preto popieranie akejkoľvek jej časti znamená, že ste 

stratili vedomie VŠETKEJ. 

To je negatívna stránka zákona, ako funguje v tomto svete. 

Popieranie je však obrana, a preto sa dá využiť rovnako pozitívne ako 

deštruktívne. Použité negatívne bude deštruktívne, pretože bude 

použité na útok, ale v službe Ducha Svätého zákon vyžaduje, aby 

ste uznali len ČASŤ reality, aby ste ocenili VŠETKO. Myseľ je 

príliš mocná na to, aby podliehala vylúčeniu. NIKDY sa nebudete 

môcť vylúčiť z toho, čo si premietate. 

Keď sa brat správa šialene, ponúka vám príležitosť požehnať 

ho. Jeho potreba je Tvoja. POTREBUJETE požehnanie, ktoré mu 

môžete ponúknuť. Neexistuje spôsob, ako ho môžete získať inak 

ako tým, že ho dáte. Toto je Boží zákon a ten nemá žiadne výnimky. 

to, čo odmietaš, ti chýba nie preto, že by ti to chýbalo, ale preto, že 

si to odmietaš u iného, a preto si to neuvedomuješ u seba. Každá 

vaša reakcia je určená tým, čo si MYSLÍTE, že ste, a to, čo 

CHCETE byť, JE to, čo si myslíte, že ste. 
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určuje každú vašu odpoveď. 

Nepotrebujete Božie požehnanie, pretože to máte navždy, ale 

potrebujete SVOJE.Obraz, ktorý o sebe vidíte, je ochudobnený, 

nemilujúci a veľmi zraniteľný. To nemôžete milovať. Napriek tomu 

pred ním môžete veľmi ľahko uniknúť, alebo lepšie povedané, 

nechať ho za sebou. Nie ste TAM, a to nie ste VY. Nevidíte tento 

obraz v nikom, alebo ste ho prijali AKO seba. VŠETKY ilúzie o 

synovstve sa rozptýlia spoločne, pretože boli STVORENÉ spoločne. 

nikoho neučte, že je tým, čím by ste NECHCELI byť. váš brat je 

zrkadlom, v ktorom budete vidieť obraz seba samého, kým bude 

trvať vnímanie. A vnímanie BUDE trvať, kým Synovstvo nepozná 

samo seba ako celok. 

Vytvorili ste vnímanie a to musí trvať tak dlho, ako budete 

chcieť. Ilúzie sú investície. Budú trvať tak dlho, ako si ich budete 

vážiť. Hodnoty sú relatívne, ale sú silné, pretože sú to mentálne 

úsudky. Jediný spôsob, ako rozptýliť ilúzie, je stiahnuť z nich 

VŠETKY investície a nebudú mať pre vás život, pretože ste ich 

vyradili zo svojej mysle. kým ich do nej zahŕňate, DÁVATE im 

život. Až na to, že v nich nie je nič, čo by váš dar mohlo prijať. 

Dar života JE tvoj, pretože ti bol daný.Ty si nie si vedomý 

svojho daru, pretože ho nedávaš.Nič nemôžeš oživiť, pretože to 

nemôže byť oživené. Preto nerozširuješ dar, ktorý máš a zároveň 

si, a tak nepoznáš svoje bytie. VŠETKY zmätky pochádzajú z toho, 

že nerozširujete život, pretože to NIE JE VÔĽA vášho Stvoriteľa. 

nemôžete robiť nič okrem Neho a nič nerobíte okrem Neho. 

Zachovávajte Jeho cestu, aby ste si spomenuli na seba, a učte sa 

Jeho ceste, aby ste nezabudli na seba. Vzdávajte úctu len Synom 

živého Boha a s radosťou sa medzi nich zaraďte. 

Jedine česť je vhodným darom pre tých, ktorých sám Boh 

stvoril hodných cti a ktorých si ctí. Vzdávajte im úctu, ktorú im 

Boh udeľuje vždy, pretože sú Jeho milovanými Synmi, v ktorých 

má zaľúbenie. nemôžete BYŤ mimo nich, pretože nie ste mimo 

Neho. Odpočívajte v Jeho Láske a chráňte si svoj odpočinok tým, 

že budete milovať. Ale miluj VŠETKO, čo stvoril a čoho si 

súčasťou, inak sa nemôžeš naučiť Jeho pokoju a prijať Jeho dar pre 

SÁMHO a AKO SÁM. nemôžeš poznať svoj vlastný 
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dokonalosť, kým ste si uctili všetkých, ktorí boli stvorení 

Páči sa vám. 

Jedno Božie dieťa je JEDINÝM učiteľom, ktorý je dostatočne 

hodný na to, aby učil iné. Jeden Učiteľ je vo všetkých vašich 

mysliach a všetkým dáva tú istú lekciu. Vždy vás učí 

nevyčísliteľnú hodnotu KAŽDÉHO Božieho Syna a učí vás to s 

nekonečnou trpezlivosťou, ktorá sa rodí z nekonečnej Lásky, pre 

ktorú hovorí. Každý útok je výzvou k Jeho trpezlivosti, pretože 

JEDINE Jeho trpezlivosť môže premeniť útok na požehnanie. Tí, 

ktorí útočia, nevedia, že sú požehnaní. Útočia, pretože veria, že sú 

ZBOHATENÍ. Dávajte teda zo Svojej hojnosti a učte svojich bratov 

Svoju hojnosť. Nezdieľajte ich ilúziu nedostatku, inak budete sami 

seba vnímať ako nedostatočného. 

Útok by nikdy nemohol podporovať útok, ak by ste ho 

nevnímali ako prostriedok, ktorý vás pripraví o niečo, čo CHCETE. 

Nemôžete však o nič prísť, ak by ste si to nevážili, a teda to 

nechceli. To spôsobuje, že sa o to cítite OCHUDOBNENÍ, a 

premietaním vlastného odmietnutia veríte, že vám to iní berú. 

Človek MUSÍ byť bojazlivý, ak verí, že ho brat napáda, aby mu 

vytrhol nebeské kráľovstvo. Toto je konečný základ VŠETKÝCH 

projekcií ega. 

Ego, ako časť vašej mysle, ktorá neverí, že je zodpovedná za 

SÁMU, a bez vernosti Bohu, nie je schopné dôverovať. Projektujúc 

svoje šialené presvedčenie, že ste boli zradní voči svojmu 

Stvoriteľovi, verí, že vaši bratia, ktorí sú toho rovnako neschopní 

ako vy, vám chcú vziať Boha. Kedykoľvek brat zaútočí na druhého, 

JE to to, čomu verí. Projekcia VŽDY vidí v druhých svoju vôľu. Ak 

sa chcete oddeliť od Boha, JE to to, čo si budete myslieť, že ostatní 

robia PRE vás. 

Vy ste Božia vôľa. Neprijímajte nič iné AKO svoju vôľu, inak 

popierate to, čo ste. Ak to budete popierať, budete útočiť v 

presvedčení, že ste boli napadnutí. Ale vnímajte v sebe Božiu 

Lásku a uvidíte ju všade, pretože JE všade. Vidíte Jeho hojnosť v 

každom a budete vedieť, že ste v Ňom S Ním. sú vašou súčasťou, 

tak ako ste vy súčasťou Boha. Bez toho, aby ste to pochopili, ste 

rovnako osamelí, ako je osamelý sám Boh, keď ho jeho synovia 

nepoznajú. Boží pokoj JE 
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porozumieť tomu. Existuje len jedna cesta VONKAJŠIEHO 

myslenia, rovnako ako bola len jedna cesta DO sveta. Pochopte 

úplne tým, že pochopíte TOTALITU. 

Vnímajte akúkoľvek časť myšlienkového systému ega ako úplne 

šialenú, úplne klamlivú a úplne nežiaducu a správne ste vyhodnotili 

VŠETKO. Táto korekcia vám umožní vnímať KAŽDÚ časť 

stvorenia ako úplne skutočnú, úplne dokonalú a ÚPLNE ŽIADÚCU. 

Ak budete chcieť iba toto, budete mať iba toto a ak budete dávať 

iba toto, budete BYŤ iba týmto. dary, ktoré ponúkate egu, sú VŽDY 

prežívané ako obete, ale dary, ktoré ponúkate Kráľovstvu, sú 

darmi pre VÁS. Boh si ich bude vždy vážiť, pretože patria Jeho 

milovaným Synom, ktorí patria Jemu. Všetka moc a sláva sú tvoje, 

PRETOŽE Kráľovstvo je Jeho. 

 
OBRANA KONFLIKTU 

Kedysi sme povedali, že bez projekcie nemôže byť hnev, ale je tiež 

pravda, že bez projekcie nemôže byť láska. Projekcia je základným 

zákonom mysle, a preto funguje VŽDY. Je to zákon, podľa ktorého 

tvoríte a boli ste stvorení. Je to zákon, ktorý zjednocuje kráľovstvo 

a udržuje ho v Božej mysli. ego tento zákon vníma ako spôsob, 

ako sa zbaviť niečoho, čo nechce. Pre Ducha Svätého je to 

základný zákon zdieľania, podľa ktorého DÁVATE to, čo si ceníte, 

aby ste to udržali vo VLASTNEJ mysli. 

Pre Ducha Svätého je projekcia zákonom rozšírenia. Pre ego 

je to zákon zbavenia. Vytvára teda hojnosť alebo nedostatok, v 

závislosti od toho, ako sa rozhodnete ho uplatniť. táto voľba JE na 

vás, ale NIE je na vás, aby ste sa rozhodli, či projekciu využijete, 

alebo nie. Každá myseľ MUSÍ projektovať, pretože tak žije, a 

každá myseľ JE život. Používanie projekcie egom musí byť plne 

pochopené, aby sa konečne mohlo zrušiť jeho nevyhnutné spojenie 

medzi projekciou a hnevom. 

Ego sa VŽDY snaží zachovať konflikt. Je veľmi vynaliezavé 

vo vymýšľaní spôsobov, ktoré konflikt zdanlivo zmenšujú, pretože 

nechce, aby ste konflikt považovali za natoľko neznesiteľný, že sa 

ho budete NALIEHAVO chcieť vzdať.Preto sa vás ego snaží 

presvedčiť, že ONO vás môže konfliktu zbaviť, aby ste sa nevzdali 

EGA a neoslobodili SA. 
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Ego využíva svoju vlastnú, pokrivenú verziu Božích zákonov a 

využíva silu mysle len na to, aby porazilo jej skutočný účel. 

Premieta konflikt Z vašej mysle do INÝCH myslí v snahe 

presvedčiť vás, že ste sa ho zbavili. Má to niekoľko omylov, ktoré 

nemusia byť také zjavné. 

Presne povedané, konflikt sa nedá premietnuť práve preto, že 

sa nedá úplne zdieľať. Akákoľvek snaha ponechať si ČASŤ a 

zbaviť sa inej časti v skutočnosti neznamená NIČ. Pamätajte si, že 

konfliktný učiteľ je slabý učiteľ A ZLÝ UČITEĽ. Jeho lekcie sú 

zmätené a ich prenosová hodnota je značne obmedzená jeho 

zmätenosťou. Druhým omylom je predstava, že sa môžete ZBAVIŤ 

niečoho, čo nechcete, tým, že to dáte preč. DÁVANÍM to ZÍSKAŠ. 

presvedčenie, že rozdávaním si to vylúčil ZO SEBA, je úplným 

skreslením sily rozšírenia. 

Preto tí, ktorí projektujú z ega, bdejú nad svojou VLASTNOU 

bezpečnosťou.Majú strach, že sa ich projekcie vrátia a ublížia 

im.Veria, že svoje projekcie vymazali zo svojej VLASTNEJ mysle, 

ale tiež veria, že sa ich projekcie snažia vkradnúť späť do nich. Je 

to preto, že projekcie NEVYMAZALI z ich mysle, a to ich zasa núti 

k nutkavej činnosti, aby si to NEpriznali. nemôžete udržiavať ilúziu 

o inom BEZ toho, aby ste ju udržiavali o sebe. neexistuje z toho 

žiadna cesta von, pretože je NEMÔŽE roztrieštiť myseľ. 

Fragmentovať znamená rozbiť sa na kúsky a myseľ NEMÔŽE 

útočiť ani BYŤ napadnutá. Presvedčenie, že MÔŽE, čo je omyl, 

ktorého sa ego VŽDY dopúšťa, je základom celého jeho používania 

projekcie. Nechápe, čo myseľ JE, a preto nechápe, čo ste VY. jeho 

existencia však závisí od vašej mysle, pretože ego JE vaše 

presvedčenie. Ego je teda zmätok v identifikácii, ktorý nikdy 

nemal konzistentný model a nikdy sa dôsledne nevyvíjal. Je to 

pokrivený produkt nesprávneho uplatňovania Božích zákonov 

pokrivenou mysľou, ktorá zneužíva svoju vlastnú moc. NEBOJTE 

SA EGA. JE závislé od vašej mysle, a tak ako ste ho vytvorili tým, 

že ste vň verili, môžete ho rozptýliť tým, že od neho vieru 

ODVOLÁTE. NEPREVÁDZAJTE zodpovednosť za 
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Keď budete ochotní prijať výhradnú zodpovednosť za existenciu ega 

SAMI, odložíte všetok hnev a všetky útoky, pretože pochádzajú zo 

snahy preniesť zodpovednosť za svoje VLASTNÉ chyby. Ale keď 

ste tieto chyby PRIJALI za svoje, NECHAJTE SI ICH. Rýchlo ich 

odovzdajte Duchu Svätému, aby ich úplne zrušil, takže VŠETKY 

ich účinky zmiznú z vašich myslí a zo Synovstva AKO CELKU. 

Duch Svätý vás naučí vnímať NAD rámec viery, pretože 

pravda je nad rámec viery a Jeho vnímanie JE pravdivé. Na ego 

môžete kedykoľvek úplne zabudnúť, pretože to vždy bolo 

presvedčenie, ktoré je úplne neuveriteľné. Nikto si nemôže 

ZACHOVAŤ presvedčenie, ktoré vyhodnotil ako neuveriteľné. Čím 

viac sa o egu dozvedáte, tým viac si uvedomujete, že sa mu nedá 

uveriť. neuveriteľné sa nedá pochopiť, pretože JE neuveriteľné. 

Úplná nezmyselnosť všetkého vnímania, ktoré pochádza z 

neuveriteľného, musí byť zrejmá, ale nie je UZNANÁ ako niečo, čo 

je mimo viery, pretože bola vytvorená vierou. 

Cieľom tohto kurzu je naučiť vás, že ego je neuveriteľné a 

navždy bude neuveriteľné. Vy, ktorí ste si vytvorili ego tým, že ste 

uverili neuveriteľnému, nemôžete tento úsudok urobiť sami. 

Prijatím Vykúpenia za SÁM SEBA sa rozhodujete proti 

presvedčeniu, že môžete BYŤ sami, čím vyvraciate myšlienku 

oddelenosti a potvrdzujete svoje skutočné stotožnenie s celým 

Kráľovstvom ako doslova SÚČASŤOU vás samých. Toto 

stotožnenie je rovnako nepochybné, ako je nepochybné. Vaša 

celistvosť nemá hranice, pretože bytie je v nekonečne. 

 

ROZŠÍRENIE KRÁĽOVSTVA  

Len TY môžeš obmedziť svoju tvorivú silu, ale Boh ju chce 

uvoľniť. On si neželá, aby ste sa pripravili o svoje výtvory, 

rovnako ako si neželá, aby ste sa pripravili o svoje výtvory. 

Nezadržujte svoje dary pre Synovstvo, inak sa zadržíte od Boha. 

Sebectvo je z ega, ale sebaplnosť je z Duše, pretože tak ju stvoril 

Boh. duch Svätý je tou časťou mysle, ktorá leží medzi egom a 

Dušou a sprostredkúva medzi nimi VŽDY v prospech Duše. Pre ego 

je to zaujatosť, a preto reaguje, akoby bolo 
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pre dušu je to pravda, pretože pozná jej plnosť a nedokáže si 

predstaviť žiadnu časť, z ktorej by bola vylúčená. 

Duša VIE, že vedomie všetkých jej bratov je zahrnuté v jej 

vlastnom vedomí, tak ako je ONA zahrnutá v Bohu. Sila celého 

Synovstva A jeho Stvoriteľa je teda plnosťou vlastnej Duše, čo 

robí jej výtvory rovnako celistvými a rovnými v dokonalosti. Ego 

nemôže zvíťaziť nad celkom, ktorý zahŕňa Boha, a každý celok 

MUSÍ zahŕňať Boha. Všetko, čo stvoril, dostáva všetku Jeho moc, 

pretože je Jeho súčasťou a zdieľa s Ním Jeho Bytie. Stvorenie je 

opakom straty, tak ako požehnanie je opakom obety. Bytie sa 

MUSÍ rozširovať. Takto si zachováva poznanie SÁMOHO. 

Duša túži zdieľať svoje bytie tak, ako to urobil JEJ Stvoriteľ. 

Stvorená zdieľaním, jej vôľou je tvoriť. Nechce Boha 

OBSAHOVAŤ, ale ROZŠÍRIŤ Jeho Bytie. Rozširovanie Božieho 

Bytia je JEDINOU funkciou Duše. Jej plnosť sa nedá obsiahnuť, 

rovnako ako sa nedá obsiahnuť plnosť jej Stvoriteľa. Plnosť JE 

rozšírenie. Celý myšlienkový systém ega blokuje rozšírenie, a tým 

blokuje vašu jedinú funkciu. Blokuje teda vašu radosť, a preto sa 

vnímate ako nenaplnení. Pokiaľ netvoríte, ste nenaplnení, ale Boh 

nepozná nenaplnenosť, a preto MUSÍTE tvoriť. Svoje vlastné 

výtvory síce nepoznáte, ale to nemôže zasahovať do ich reality o 

nič viac, ako vaše nevedomie o vašej Duši môže zasahovať do jej 

bytia. 

Kráľovstvo sa večne rozširuje, pretože je v Božej mysli. 

Nepoznáte svoju radosť, pretože nepoznáte svoju vlastnú plnosť. 

Vylúčte zo seba KTORÚKOĽVEK časť Kráľovstva a NIE ste 

celiství. Rozdelená myseľ nedokáže vnímať svoju plnosť a 

potrebuje zázrak svojej celistvosti, aby ju osvietila a uzdravila. To 

v nej znovu prebudí celistvosť a obnoví ju v Kráľovstve vďaka jej 

PRIJATIU celistvosti. plné ocenenie jej vlastnej plnosti znemožňuje 

sebectvo a nevyhnutnosť rozšírenia. Preto je v Kráľovstve dokonalý 

pokoj. Každá duša JE plnením svojej funkcie a iba úplné naplnenie 

JE mier. 

Šialenstvo sa zdá, že dopĺňa realitu, ale nikto netvrdí, že to, čo 

pridáva, je pravda. Šialenstvo je teda NE-rozšírenie 



ROZŠÍRENIE KRÁĽOVSTVA 

167 

 

 

 
 

Pravda, ktorá blokuje radosť, pretože blokuje tvorbu, a tým 

blokuje sebarealizáciu. Nenaplnení MUSIA byť v depresii, pretože 

ich sebanaplnenie je pre nich neznáme. vaše výtvory sú chránené 

PRE vás, pretože Duch Svätý, ktorý je vo vašej mysli, o nich vie a 

môže ich vniesť do vášho vedomia, kedykoľvek mu to dovolíte. Sú 

tam ako súčasť vášho vlastného bytia, pretože vaše naplnenie ich 

ZAHŔŇA. výtvory každého Božieho Syna sú vaše, pretože každý 

výtvor patrí každému, pretože je stvorený pre Synovstvo ako 

celok. 

NESPRÁVNE ste sa pridali k dedičstvu Božích synov, a tak ste 

si ho nezabezpečili. Ak bolo Božou vôľou dať vám ho, dal vám ho 

navždy. Ak bolo Jeho vôľou, aby ste ho mali navždy, dal vám 

prostriedky na jeho udržanie, A VY STE TO UROBILI. 

Neuposlúchnutie Božej Vôle má význam len pre šialencov. V 

skutočnosti je to nemožné. tvoja sebaplnosť je rovnako bezhraničná 

ako tá Božia. Rovnako ako Jeho sa rozprestiera navždy a v dokonalom 

pokoji. Jeho vyžarovanie je také intenzívne, že tvorí v dokonalej 

radosti a z jeho celistvosti sa môže zrodiť len celok. 

Buďte si istí, že ste nikdy nestratili svoju identitu a rozšírenia, 

ktoré ju udržujú v celistvosti a pokoji. Zázraky sú vyjadrením tejto 

dôvery. Sú odrazom vášho vlastného správneho stotožnenia sa s 

vašimi bratmi, ako aj vášho vlastného vedomia, že vaša 

identifikácia JE udržiavaná prostredníctvom rozšírenia. Zázrak je 

LEKCIA CELKOVÉHO VNÍMANIA. Tým, že ste do lekcie zahrnuli 

KTORÚKOĽVEK časť totality, ste zahrnuli celok. povedali ste, že 

keď píšete o Kráľovstve a svojich výtvoroch, ktoré doň patria, 

opisujete TO, ČO NEVIETE. to je v istom zmysle pravda, ale nie je 

to o nič pravdivejšie, ako keď neuznávate celkový výsledok 

predpokladov ega. kráľovstvo je výsledkom predpokladov, 

rovnako ako je tento svet. 

Dotiahli ste uvažovanie ega do logického záveru, ktorým je 

TOTÁLNY ZÁVER O VŠETKOM.V skutočnosti tomu však neveríte, 

inak by ste to nemohli tvrdiť. Keby ste tento výsledok naozaj videli, 

nemohli by ste ho CHCIEŤ. Jediný dôvod, prečo by ste mohli 

chcieť akúkoľvek jeho časť, je ten, že ho NEVIDÍTE celý. Ste 

ochotní pozerať sa na predpoklady ega, ale NIE na ich logický 

výsledok. Nie je možné, že ste urobili 
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to isté platí aj pre Božie predpoklady? 

Tvoje výtvory SÚ logickým vyústením Jeho predpokladov. 

Jeho myslenie ich stanovilo PRE vás. Preto sú tam, kam presne 

patria. Patria do vašej mysle ako súčasť vášho stotožnenia sa s 

Jeho mysľou, ale váš stav mysle a vaše rozpoznanie toho, čo je vo 

vašej mysli, závisí v danom okamihu od toho, čomu veríte O svojej 

mysli. nech sú tieto názory akékoľvek, sú to predpoklady, ktoré 

určujú, čo prijmete DO svojej mysle. Je určite jasné, že do svojej 

mysle môžete prijať aj to, čo tam v skutočnosti nie je, a poprieť to, 

čo tam JE. Ani jednu z týchto možností tu netreba ďalej rozvádzať, 

ale obe sú jednoznačne neobhájiteľné, aj keby ste sa ich rozhodli 

obhajovať. 

Funkciu, ktorú vám dal sám Boh prostredníctvom svojej 

mysle, však môžete popierať, ale nemôžete jej zabrániť. Je to 

logický dôsledok toho, čo ste. Schopnosť vidieť logický výsledok 

závisí od VÔLE vidieť ho, ale jeho pravdivosť nemá s vašou vôľou 

vôbec nič spoločné. Pravda je BOŽIA VÔĽA. Zdieľajte Jeho Vôľu a 

zdieľate to, čo vie On. ZAPRIETE Jeho Vôľu ako svoju a popieraš 

Jeho Kráľovstvo A svoje. Duch Svätý vás bude usmerňovať len 

tak, aby ste sa vyhli bolesti. Zrušenie bolesti sa samozrejme musí 

vyhnúť bolesti. Proti tomuto cieľu by určite nikto nenamietal, AK 

by ho UZNAL. problém nie je v tom, či to, čo hovorí Duch Svätý, je 

pravda, ale v tom, či chcete počúvať, čo hovorí. 

 

ZÁMENA SILY A SLABOSTI 

Nepoznáte, čo je bolestné, rovnako ako neviete, čo je radostné, a v 

skutočnosti ste veľmi náchylní zamieňať si tieto dve veci. Hlavnou 

úlohou Ducha Svätého je naučiť vás rozlíšiť ich. Nech sa zdá 

akokoľvek zvláštne, že je to potrebné, zjavne JE. Dôvod je rovnako 

zrejmý. to, čo je pre vás radostné, JE pre ego bolestné, a kým budete 

mať pochybnosti o tom, čo ste VY, budete si mýliť radosť a bolesť. 

tento zmätok je príčinou celej myšlienky obety. Počúvajte Ducha 

Svätého a VY sa vzdáte ega. Nič však neobetujete. Naopak, získate 

VŠETKO. Keby ste tomu verili, žiadny konflikt by neexistoval. 

Preto si musíte sami sebe dokázať, že je to zrejmé. Nie je to pre 

vás zrejmé. Myslíte si, že robiť 
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Opačný postoj k Božej Vôli môže byť pre vás lepší.Vy tiež veríte, 

že je možné konať opačne, ako je Božia Vôľa. Preto veríte, že sa 

vám otvára nemožná voľba, ktorá je veľmi desivá A zároveň veľmi 

žiaduca. napriek tomu Boh VÁHA. On si NEPREJE. VAŠA VÔĽA 

je rovnako mocná ako Jeho, pretože JE Jeho. Želania ega nič 

neznamenajú, pretože ego si želá nemožné. vy si môžete ŽELAŤ 

nemožné, ale VOLAŤ môžete len s Bohom. to je slabosť ega a 

VAŠA sila. 

Duch Svätý je VŽDY na vašej strane a na strane vašej sily. 

Pokiaľ sa akýmkoľvek spôsobom vyhýbate Jeho vedeniu, CHCETE 

byť slabí. Slabosť však JE desivá. Čo iné teda môže toto 

rozhodnutie znamenať okrem toho, že CHCETE byť bojazliví? 

Duch Svätý NIKDY nežiada obete, ale ego ich VŽDY žiada. Keď 

ste zmätení z tohto VELMI jasného rozdielu v motivácii, môže to 

byť spôsobené iba projekciou. Projekcia tohto druhu JE zmätok v 

motivácii a DÔVERA tomuto zmätku sa dôvera stáva nemožnou. 

Nikto neposlúcha rád sprievodcu, ktorému nedôveruje, ale to 

neznamená, že sprievodca je nedôveryhodný. V tomto prípade to 

VŽDY znamená, že NÁSLEDOVNÍK je. Aj to je však len vecou 

jeho vlastného presvedčenia. Verí, že ON môže zradiť, verí, že 

všetko môže zradiť JEHO. je to však len preto, že sa ROZHODOL 

NASLEDOVAŤ FALŠNÉHO VODCU. Neschopný riadiť sa týmto 

vedením BEZ strachu, spája strach s vedením a odmieta sa riadiť 

akýmkoľvek vedením. duch svätý je dokonale dôveryhodný, 

rovnako ako vy. Sám Boh vám dôveruje, a preto o vašej 

dôveryhodnosti NIE JE pochýb. Vždy zostane nespochybniteľná, 

nech by ste ju spochybňovali akokoľvek. 

Už sme povedali, že ste Božia vôľa. Jeho Vôľa nie je 

prázdnym želaním a vaše stotožnenie sa s Jeho Vôľou nie je 

dobrovoľné, pretože JE tým, čím ste. Zdieľanie Jeho Vôle so mnou 

v skutočnosti nie je otvorené voľbe, hoci sa to tak môže zdať. celé 

oddelenie spočíva v tomto omyle. jedinou cestou VYHÝBANIA sa 

tomuto omylu je rozhodnutie, že sa nemusíte rozhodovať o 

NIČOM. Všetko vám bolo dané Božím rozhodnutím. to JE Jeho 

Vôľa a vy ju nemôžete zrušiť. Dokonca ani vzdanie sa svojej 

falošnej rozhodovacej výsady, ktorú ego tak žiarlivo stráži, sa nedá 

uskutočniť vaším želaním. Uskutočnilo sa to PRE vás z Vôle Boha, 

ktorý vás neopustil 
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bez pohodlia. Jeho hlas ťa naučí rozlišovať medzi bolesťou a 

radosťou a vyvedie ťa zo zmätku, ktorý si narobil. V mysli 

Božieho Syna, ktorého vôľa MUSÍ byť Otcovou vôľou, pretože 

Otcova vôľa JE Jeho Synom, niet zmätku. 

Zázraky sú v súlade s Božou vôľou, ktorej vôľu nepoznáte, 

pretože ste zmätení v tom, čo chcete vy. To znamená, že ste 

zmätení z toho, čo ste. Ak ste Božia Vôľa a neprijímate Jeho Vôľu, 

odopierate si radosť. zázrak je teda lekciou o tom, ČO JE RADOSŤ. 

Keďže je to lekcia o zdieľaní, je to lekcia o láske, ktorá JE 

radosťou. Každý zázrak je teda lekciou pravdy a tým, že ponúkate 

pravdu, sa učíte, aký je rozdiel medzi bolesťou a radosťou. 

 
STAV MILOSTI 

Duch Svätý vás bude vždy skutočne viesť, pretože vaša radosť je 

Jeho. Je to Jeho vôľa pre každého, pretože On hovorí o Božom 

kráľovstve, ktoré JE radosťou. Nasledovať Ho je preto najľahšia 

vec na svete a jediná vec, ktorá JE ľahká, pretože nie je zo sveta, a 

preto je prirodzená. Svet ide PROTI vašej prirodzenosti, pretože nie 

je v súlade s Božími zákonmi. Svet vo všetkom vníma poriadky 

náročnosti. je to preto, že ego nevníma nič ako úplne žiaduce. Tým, 

že si dokážete, že v zázrakoch NIE JE poriadok ťažkostí, 

presvedčíte sa, že vo vašom PRIRODZENOM stave nie sú žiadne 

ťažkosti, pretože je to stav milosti. 

Milosť je prirodzeným stavom každého Božieho syna.Keď nie 

je v stave milosti, je mimo svojho prirodzeného prostredia a 

nefunguje dobre. Všetko, čo robí, sa stáva námahou, pretože nebol 

stvorený pre prostredie, ktoré si vytvoril. Nemôže sa mu preto 

prispôsobiť, ani sa mu nemôže prispôsobiť ON. nemá zmysel sa o 

to pokúšať. syn Boží je šťastný JEDINE vtedy, keď vie, že je s 

Bohom. To je jediné prostredie, v ktorom nezažije napätie, pretože 

tam patrí. Je to tiež jediné prostredie, ktoré je ho hodné, pretože jeho 

vlastná hodnota presahuje všetko, čo môže vytvoriť. 

Zváž kráľovstvo, ktoré si vytvoril, a posúď jeho hodnotu 
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spravodlivo. Je hodné byť domovom pre Božie dieťa? Chráni jeho 

pokoj a žiari nad ním láskou? Uchováva jeho srdce nedotknuté 

strachom a umožňuje mu vždy dávať bez pocitu straty? Učí ho, že 

toto dávanie JE jeho radosťou a že sám Boh mu ďakuje za jeho 

dávanie? To je JEDINÉ prostredie, v ktorom môžete byť šťastní. 

nemôžete ho vytvoriť, rovnako ako nemôžete vytvoriť sami seba. 

Bolo stvorené PRE vás, tak ako ste vy boli stvorení preň. Boh bdie 

nad svojimi deťmi a nič im neodopiera. keď ho však odopierajú, 

nevedia to, pretože všetko odopierajú SOBE. 

Vy, ktorí by ste mohli dať Božiu lásku všetkému, čo vidíte, 

čoho sa dotýkate a na čo si spomínate, doslova popierate nebo sami 

sebe. Znovu vás vyzývam, aby ste si uvedomili, že som si vás 

vyvolil, aby ste učili Kráľovstvo Kráľovstvu. V tejto lekcii 

neexistujú výnimky, pretože nedostatok výnimiek JE lekciou. 

Každý Syn, ktorý sa vráti do Kráľovstva s touto lekciou v srdci, 

uzdravil Synovstvo a poďakoval Bohu. Každý, kto sa naučil túto 

lekciu, sa stal dokonalým učiteľom, pretože sa ju naučil od Ducha 

Svätého,ktorý ho chce naučiť všetko, čo vie. keď myseľ MÁ len 

svetlo, pozná len svetlo. Jej vlastná žiara žiari všade okolo nej a 

rozširuje sa do temnoty iných myslí a premieňa ich na vznešenosť. 

Boží Majestát je tu, aby ste ho spoznali, ocenili a POZNALI. 

Vnímať Boží Majestát AKO svojho brata znamená prijať svoje 

VLASTNÉ dedičstvo. Boh dáva len rovnako. Ak rozpoznáš Jeho 

dar v niekom inom, uznal si to, čo dal TEBE. Nič nie je také ľahké 

vnímať ako pravdu. je to vnímanie, ktoré je bezprostredné, jasné a 

prirodzené. Vy ste sa vycvičili, aby ste to NEVIDELI, a to bolo pre 

vás veľmi ťažké. Z vášho prirodzeného prostredia sa môžete pýtať: 

"Čo je pravda?", pretože pravda JE prostredie, ktorým a pre ktoré 

ste boli stvorení. 

Nepoznáte sami seba, pretože nepoznáte svojho 

Stvoriteľa.Nepoznáte svoje výtvory, pretože nepoznáte svojich 

bratov, ktorí ich stvorili spolu s vami. Už sme povedali, že len celé 

Synovstvo je hodné byť spolutvorcom Boha, pretože len celé 

Synovstvo môže tvoriť TAK, ako On. Kedykoľvek 
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keď uzdravíte brata tým, že uznáte jeho hodnotu, uznávate JEHO 

moc tvoriť a SVOJU. Nemôže stratiť to, čo TY uznávaš, a TY musíš 

mať slávu, ktorú v ňom vidíš. On je spolutvorcom s Bohom spolu s 

VAMI. Ak popriete JEHO tvorivú moc, popriete aj tú svoju A TÚ 

BOHA, KTORÝ VÁS STVORIL. Nemôžete poprieť časť pravdy. 

nepoznáte svoje výtvory, pretože nepoznáte ich stvoriteľa. 

nepoznáte seba, pretože nepoznáte SVOJE. 

Vaše výtvory nemôžu vytvoriť vašu realitu, rovnako ako vy 

nemôžete vytvoriť Božiu realitu. Môžete však VEDIEŤ oboje. 

Bytie sa poznáva zdieľaním. AK sa Boh s vami podelil o svoje 

Bytie, môžete ho poznať. Musíte však poznať aj všetkých, ktorých 

stvoril, aby ste vedeli, o čo sa podelili. Bez svojho Otca nepoznáte 

svoje otcovstvo. Kráľovstvo Božie zahŕňa všetkých Jeho Synov a 

ich deti, ktoré sú podobné Synom, ako sú oni podobní Otcovi. 

Poznajte teda Božích Synov a spoznáte VŠETKO stvorenie. 
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Cesta späť 

 
V pokroku vám bránia vaše požiadavky vedieť to, čo NEviete. V 

skutočnosti je to spôsob, ako sa držať pozbavenia.Nemôžete 

odôvodnene namietať proti dodržiavaniu pokynov v kurze PRE 

poznanie z dôvodu, že NEVIETE.Potreba kurzu je implicitne 

obsiahnutá vo vašej námietke. Vedomosti nie sú motiváciou pre 

učenie sa tohto kurzu. Motiváciou je POKOJ. Mier ako predpoklad 

poznania sa MUSÍTE naučiť. A to len preto, že tí, ktorí sú v 

konflikte, NIE sú mierumilovní, a mier je PODMIENKOU poznania, 

pretože je podmienkou kráľovstva. 

Znalosti budú obnovené, keď splníte ich podmienky. 

nie je dohoda, ktorú uzavrel Boh, ktorý neuzatvára žiadne dohody. 

Je to len výsledok vášho zneužívania Jeho zákonov v mene vôle, 

ktorá nie je Jeho. Poznanie JE Jeho vôľa. Ak sa staviate PROTI Jeho 

Vôli, ako môžete mať poznanie? Povedal som vám, čo vám 

poznanie ponúka, ale je jasné, že to nepovažujete za úplne žiaduce. 

Keby ste to tak robili, sotva by ste boli ochotní ho tak ľahko 

zahodiť, keď ego žiada o vašu vernosť. zdá sa, že rozptyľovanie 

ega vám prekáža v učení, ale ego NEMÁ moc vás rozptyľovať, 

pokiaľ mu tú moc nedáte. 

Hlas ega je halucinácia.Nemôžete od neho očakávať, že 

povie: "Nie som skutočný." Halucinácie SÚ nepresné vnímanie 

reality. Napriek tomu sa od vás nežiada, aby ste ich sami rozptýlili. 

žiada sa od vás len, aby ste ich zhodnotili z hľadiska ich výsledkov 

pre VÁS. Ak nechcete 
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na základe straty pokoja, budú odstránené z vašej mysle ZA vás. 

Každá reakcia na ego je výzvou do vojny a vojna vás zbavuje 

pokoja. V tejto vojne však nie je žiadny protivník. TOTO je 

reinterpretácia reality, ktorú musíte vykonať, aby ste si zabezpečili 

mier, a jediná, ktorú musíte VŽDY vykonať. 

 
SMEROVANIE UČEBNÝCH OSNOV  

Tí, ktorých vnímate ako protivníkov, sú SÚČASŤOU vášho mieru, 

ktorého sa útokom na nich vzdávate. Ako môžete MÁŤ to, čoho sa 

vzdávate? SĽUBUJETE, že máte, ale sami sa toho nevzdávate. Keď 

sa vzdávate pokoja, VYVYLUČUJETE sa z neho. to je stav, ktorý je 

Kráľovstvu taký cudzí, že nedokážete pochopiť stav, ktorý v ňom 

prevláda. vaše doterajšie učenie vás muselo naučiť nesprávnym 

veciam, jednoducho preto, že vás neurobilo šťastnými. Už len na 

základe toho by ste mali spochybniť jeho hodnotu. 

Ak je cieľom učenia zmena, a to je VŽDY jeho cieľom, ste 

spokojní so zmenami, ktoré vám prinieslo VAŠE učenie? 

Nespokojnosť s výsledkami učenia musí byť znakom zlyhania 

učenia, pretože znamená, že ste nedostali to, čo ste CHCELI. 

Učebný plán Upokojenia je opakom učebného plánu, ktorý ste si 

sami stanovili, ALE TAKÝ JE I JEHO VÝSLEDOK. Ak vás váš 

výsledok urobil nespokojnými a ak CHCETE iný, je zrejme 

potrebná zmena učebných osnov. 

Prvou zmenou, ktorú treba zaviesť, je zmena 

SMERU.Zmysluplný učebný plán NEMÔŽE byť nekonzistentný. 

Ak ho plánujú dvaja učitelia, z ktorých každý verí v diametrálne 

odlišné myšlienky, nemôže byť integrovaný. Ak ho vykonávajú títo 

dvaja učitelia súčasne, každý z nich len INTERFERUJE s tým 

druhým. to vedie k fluktuácii, ale NIE k zmene. nestále NEMÁ 

smer. Nemôžu si vybrať jeden, pretože sa nemôžu vzdať druhého, 

aj keď ten druhý neexistuje. ich konfliktný učebný plán ich učí, že 

existujú VŠETKY smery, a nedáva im dôvod na voľbu. 

Úplnú nezmyselnosť takéhoto učebného plánu si treba plne 

uvedomiť skôr, ako bude možná skutočná zmena smerovania. 

Nemôžete sa učiť súčasne od dvoch učiteľov, ktorí sa vo všetkom 

úplne rozchádzajú. Ich spoločný učebný plán 
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ZDÔVODNENIE VÝBERU 

 
 

predstavuje nesplniteľnú učebnú úlohu. Učia vás ÚPLNE odlišné 

veci ÚPLNE odlišnými spôsobmi, čo by bolo možné, až na zásadný 

fakt, že obidve vás UČIA O VAŠOM JA. vaša realita nie je 

ovplyvnená obidvoma, ale ak budete počúvať obidve, vaša myseľ 

bude rozdelená v tom, čo je vaša realita. 

 
ZDÔVODNENIE VÝBERU  

Výber má svoje opodstatnenie. Iba jeden Učiteľ VIE, aká je vaša 

realita. Ak je učenie sa o tom CIEĽOM učebných osnov, musíte sa 

to naučiť od Neho. Ego NEVIE, čo sa snaží naučiť. Snaží sa vás 

naučiť to, čo ste, BEZ toho, aby to vedelo. Ego je odborníkom len 

na zmätok. Ničomu inému nerozumie. Ako učiteľ je teda úplne 

zmätené a ÚPLNE ZMATENÉ. Aj keby ste mohli Ducha Svätého 

úplne ignorovať, čo je celkom nemožné, nemohli by ste sa od ega 

nič naučiť, pretože ego nič NEVIE. 

Existuje nejaký možný dôvod na výber takéhoto učiteľa? Má 

totálne ignorovanie čohokoľvek, čo učí, nejaký ALE zmysel? Je 

toto učiteľ, ku ktorému by sa mal obrátiť Boží syn, aby našiel SÁM 

SEBA? Ego vám nikdy nedalo rozumnú odpoveď na NIČ. Už len 

na základe vlastnej skúsenosti s učením ega by ho to nemalo 

diskvalifikovať ako vášho budúceho učiteľa? Ego však spôsobilo 

vášmu učeniu viac škody než len toto. Učenie je radostné, ak vás 

vedie po vašej prirodzenej ceste a uľahčuje rozvoj toho, čo MÁTE. 

keď vás však učí PROTI vašej prirodzenosti, svojím učením 

STRATÍTE, pretože vás vaše učenie uväzní. vaša vôľa je vo vašej 

prirodzenosti, a preto nemôže ísť proti nej. 

Ego vás nemôže nič naučiť, kým je vaša vôľa slobodná, 

pretože ho nebudete počúvať. Nie je vašou vôľou byť uväznený, 

pretože vaša vôľa je slobodná. Práve preto je ego ODMIETNUTÍM 

slobodnej vôle. NIKDY to nie je Boh, kto vás núti, pretože On sa s 

vami delí o svoju vôľu. Jeho hlas učí iba Jeho Vôľu, ale to nie je 

lekcia Ducha Svätého, pretože to je to, čo ste vy. lekcia je, že vaša 

vôľa a Božia vôľa nemôžu byť v nesúlade, PROTOŽE sú jedno. To 

je zánik VŠETKÉHO, čo 
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ego sa snaží učiť. Bezkonfliktné teda musí byť nielen smerovanie 

učebných osnov, ale aj OBSAH. 

Ego vás chce naučiť, že sa chcete postaviť proti Božej vôli. 

Túto NEZÁVISLÚ lekciu sa nemožno naučiť, ale pokus naučiť sa 

ju je porušením vašej vlastnej slobody a spôsobuje, že sa bojíte 

svojej vôle, pretože je slobodná.Duch Svätý je proti akémukoľvek 

uväzneniu vôle Božieho Syna, pretože vie, že vôľa Syna JE vôľou 

Otca. Duch Svätý vás vytrvalo vedie po ceste slobody a učí vás, 

ako si nevšímať alebo sa pozerať ponad VŠETKO, čo by vás mohlo 

brzdiť. 

Už sme povedali, že Duch Svätý vás učí rozlišovať medzi 

bolesťou a radosťou.To je to isté, ako keď povieme, že vás učí 

rozlišovať medzi väzením a slobodou. BEZ Neho tento rozdiel 

nedokážete urobiť. Je to preto, lebo ste sa naučili, že väzenie JE 

sloboda. Keď ste presvedčení, že je to to isté, ako ich môžete 

rozlíšiť? Môžete požiadať tú časť svojej mysle, ktorá vás naučila 

veriť, že sú rovnaké, aby vás naučila, aký je medzi nimi ROZDIEL? 

Učenie Ducha Svätého sa uberá iba JEDINÝM smerom a má 

iba JEDEN cieľ. Jeho smerom je sloboda a Jeho cieľom je Boh.Ale 

nemôže si predstaviť Boha bez teba, pretože nie je Božou vôľou 

byť bez teba.Keď sa naučíš, že tvoja vôľa JE Božou vôľou, 

nemôžeš chcieť byť bez neho viac, ako by On mohol chcieť byť 

bez teba.To je sloboda a to je radosť. Ak si to odopriete, odopriete 

Bohu Jeho kráľovstvo, pretože On vás stvoril PRE toto. Keď sme 

povedali: "Všetka moc a sláva sú tvoje, pretože kráľovstvo je 

Jeho," mysleli sme tým toto: 

Božia vôľa je bez hraníc a všetka moc a sláva spočíva v nej. 

Je bezhraničná v sile, láske a pokoji. Nemá žiadne hranice, pretože 

jej rozšírenie je neobmedzené, a zahŕňa všetky veci, pretože všetky 

veci stvorila. Tým, že stvoril všetky veci, urobil ich súčasťou seba 

samého. TY si vôľa Božia, pretože takto si bol stvorený. Keďže 

váš Stvoriteľ tvorí JEDINE ako On sám, ste ako On. ste súčasťou 

Toho, ktorý JE všetka moc a sláva, a preto ste rovnako 

neobmedzení ako On. 

Na čo iné, okrem všetkej moci a slávy, sa môže Duch Svätý 

odvolávať, aby obnovil Božie kráľovstvo? Jeho odvolanie je teda len 

na to. 
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Kráľovstvo JE a pre jeho vlastné uznanie toho, čím je. Keď to 

uznáte, automaticky prinášate uznanie všetkým, pretože ste už 

všetkých uznali. Svojím uznaním prebúdzate JICH a 

prostredníctvom ich sa rozširuje VAŠE. prebudenie prebieha v 

Kráľovstve ľahko a radostne, ako odpoveď na Božie volanie. Je to 

prirodzená reakcia každého Božieho syna na Hlas svojho 

Stvoriteľa, pretože je to Hlas pre JEHO stvorenia a pre JEHO 

vlastné rozšírenie. 

 
SVÄTÉ STRETNUTIE  

Sláva Bohu na výsostiach a tebe, lebo On to tak chcel. Proste a 

bude vám dané, pretože už BOLO dané. Žiadajte o svetlo a naučte 

sa, že ste svetlom. Ak chceš pochopenie a osvietenie, naučíš sa to, 

pretože tvoja vôľa naučiť sa to je tvoje rozhodnutie počúvať 

Učiteľa, ktorý VIE o svetle, a preto ťa ho môže UČIŤ. Pre vaše 

učenie neexistuje žiadne obmedzenie, pretože neexistuje žiadne 

obmedzenie pre vašu MYSL. pre Jeho vôľu učiť neexistuje žiadne 

obmedzenie, pretože bol stvorený, aby učil. POZNÁVAJÚC 

dokonale svoju funkciu chce ju dokonale plniť, pretože to je Jeho a 

VAŠA radosť. 

Dokonalé plnenie Božej vôle je jedinou radosťou a pokojom, 

ktoré možno plne poznať, pretože je to jediná funkcia, ktorú 

možno plne ZOŽIŤ.Keď sa to podarí, potom už NEEXISTUJE 

žiadna iná skúsenosť. A predsa ŽIADOSŤ o inú skúsenosť 

zablokuje jej dosiahnutie, pretože Božiu Vôľu si nemožno vynútiť, 

pretože je to skúsenosť úplnej VÔLE. duch svätý vie, ako sa to 

naučiť, ale vy nie. preto ho potrebujete a preto vám ho Boh DAL. 

Iba JEHO učenie uvoľní vašu vôľu k Božej, spojí ju s Jeho mocou 

a slávou a ustanoví ich za VAŠE. zdieľate ich tak, ako ich zdieľa 

Boh, pretože to je prirodzený výsledok ich bytia. 

Vôľa Otca a Syna sú spolu jedno, a to prostredníctvom ich 

rozšírenia. Ich rozšírenie je DÔSLEDKOM ich Jednoty, ktorá drží 

ich jednotu pohromade rozšírením ich SPOLOČNEJ vôle. Toto je 

dokonalé stvorenie dokonale stvoreným v jednote s dokonalým 

Stvoriteľom. Otec MUSÍ dať otcovstvo svojmu Synovi, pretože 

Jeho vlastné otcovstvo musí byť rozšírené navonok. vy, ktorí 
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patrí Bohu svätá úloha rozširovať jeho otcovstvo tým, že mu 

nekladie žiadne hranice. Dovoľte Duchu Svätému, aby vás naučil, 

AKO to robiť, lebo budete vedieť, čo to znamená pre samotného 

Boha. 

Keď sa s niekým stretnete, pamätajte, že je to sväté stretnutie. 

Keď ho uvidíte, uvidíte aj seba. Ako sa budete správať k nemu, tak 

sa budete správať aj k sebe.Ako budete myslieť na neho, tak budete 

myslieť aj na seba. Nikdy na to nezabúdajte, pretože v ňom nájdete 

seba samého alebo sa stratíte z dohľadu. Vždy, keď sa stretnú 

dvaja Boží synovia, dostanú ďalšiu šancu na spásu. Nikoho 

neopúšťaj bez toho, aby si mu nedal spasenie a sám ho neprijal. 

Lebo ja som vždy s vami, v spomienke na vás. 

Cieľom učebných osnov, bez ohľadu na to, akého učiteľa si 

vyberiete, je POZNÁVAŤ SÁM SEBA.Nič iné sa učiť nemusíte. 

Každý hľadá sám seba a moc a slávu, o ktorých si myslí, že ich 

stratil. Vždy, keď ste s niekým, máte ďalšiu príležitosť nájsť ich. 

vaša moc a sláva sú v ňom PRETO, že sú vaše. ego sa ich snaží 

nájsť vo VÁS, pretože nevie, kde ich má hľadať. Duch Svätý vás 

učí, že ak sa pozeráte len na seba, NEMÔŽETE sa nájsť, pretože to 

nie je to, čo ste. 

Vždy, keď ste s bratom, učíte sa to, čo ste, pretože sa UČÍTE 

to, čo ste. On bude reagovať buď s bolesťou, alebo s radosťou, 

podľa toho, ktorého učiteľa nasledujete. ON bude uväznený alebo 

prepustený podľa vášho rozhodnutia, A TAKTO BUDETE VY. 

Nikdy nezabúdajte na svoju zodpovednosť voči nemu, pretože je 

to vaša zodpovednosť voči SOBE. Dajte mu SVOJE miesto v 

Kráľovstve a vy budete mať SVOJE. Kráľovstvo NEMÔŽE nájsť 

sám a vy, ktorí ste Kráľovstvom, nemôžete nájsť SAMI seba. 

Ak chcete dosiahnuť cieľ učebného plánu, NESMIETE 

počúvať ego. Jeho cieľom je ZNIČIŤ svoj vlastný cieľ. Ego to 

nevie, pretože nevie nič. VY to však môžete vedieť a budete to 

vedieť, ak budete ochotní pozrieť sa na to, čo z vás ego urobilo. JE 

to vaša zodpovednosť, pretože keď to naozaj urobíte, PRIJMETE 

UROBENIE ZA SEBA. Akú inú voľbu by ste mohli urobiť? Keď 

urobíte túto voľbu, začnete sa učiť a chápať, prečo ste sa 
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verili, že keď ste stretli niekoho iného, mysleli ste si, že je to 

niekto iný. A každé sväté stretnutie, do ktorého naplno vstúpite, 

vás naučí, že TO NIE JE TAK. 

Môžete sa stretnúť iba s časťou seba, pretože ste súčasťou Boha, 

ktorý JE všetko. Jeho moc a sláva sú všade a vy z nich nemôžete byť 

vylúčení.Ego učí, že vaša sila je iba vo vás.Duch Svätý učí, že 

VŠETKA sila je v Bohu a teda vo vás. Boh nechce, aby NIKTO trpel. 

Nechce, aby ktokoľvek trpel za nesprávne rozhodnutie, VČETNE 

vás. preto vám dal prostriedky, ako ho ZRUŠIŤ. Prostredníctvom 

Jeho moci a slávy sú všetky vaše nesprávne rozhodnutia ÚPLNE 

ZRUŠENÉ a oslobodzujú vás A vašich bratov od KAŽDEJ 

uväzňujúcej myšlienky, ktorú prijala akákoľvek časť Synovstva. 

Nesprávne rozhodnutia nemajú žiadnu moc, PRETOŽE nie sú 

pravdivé. Uväznenie, ktoré VYTVORILI, nie je o nič pravdivejšie 

ako ONI. 

Moc a sláva patria len Bohu. Tak ako aj tebe. Boh dáva 

VŠETKO, čo mu patrí, pretože dáva sám seba a VŠETKO mu patrí. 

Dávať zo seba je funkcia, ktorú ti dal. Jej dokonalé plnenie ťa 

naučí, čo z Neho MÁŠ, a to ťa naučí, čo v Ňom JSI. nemôžeš byť 

bezmocný, aby si to robil, pretože to JE tvoja moc. Sláva je Božím 

darom pre vás, pretože to je to, čím JE ON. Túto slávu si všimnite 

všade, aby ste sa naučili, čím ste VY. 

 

SVETLO SVETA  

Ak je Božou vôľou pre teba úplný pokoj a radosť, ak nezažívaš iba 

toto, musíš odmietnuť UZNANIE Jeho vôle. Jeho Vôľa nekolíše, je 

nemenná naveky. keď nemáte pokoj, môže to byť len preto, že 

neveríte, že ste v Ňom. On je však všetko vo všetkom. Jeho pokoj 

je úplný a vy v ňom MUSÍTE byť zahrnutí. Jeho zákony ťa riadia, 

pretože riadia VŠETKO. nemôžeš sa vyňať z Jeho zákonov, hoci ich 

môžeš neposlúchať. ak to však urobíš, a len ak to urobíš, BUDEŠ sa 

cítiť osamelý a bezmocný, pretože si popieraš všetko. Prišiel som ako 

svetlo do sveta, ktorý si všetko odopiera. Robí to jednoducho tak, 

že sa od všetkého dištancuje. Je to teda ilúzia izolácie, ktorú 

udržiava strach 
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tej istej osamelosti, ktorá JE jej ilúziou. Povedal som vám, že som 

s vami vždy, až do konca sveta, a preto som svetlom sveta. Ak som 

s tebou v osamelosti sveta, osamelosť zaniká. nemôžeš si udržať 

ilúziu osamelosti, ak nie si sám. Mojím cieľom teda JE prekonať 

svet. Neútočím naň, ale moje svetlo ho musí rozptýliť kvôli tomu, 

čím JE. 

Svetlo neútočí na tmu, ale zaženie ju preč. Ak moje svetlo ide 

všade s vami, VY ho rozžiarite SPOLU so mnou. svetlo sa stáva 

NAŠIM a vy nemôžete zostať v tme, rovnako ako nemôže zostať 

tma, kamkoľvek idete. Spomienka na mňa JE spomienkou na seba 

a na Toho, kto ma k vám poslal. Boli ste v temnote, kým Božiu 

vôľu úplne nevykonala KAŽDÁ časť Synovstva. Keď sa tak stalo, 

dokonale ju splnili VŠETCI. Ako inak by mohla BYŤ dokonale 

splnená? Mojím poslaním bolo jednoducho zjednotiť vôľu 

Synovstva s Vôľou Otca tým, že som si sám uvedomoval Otcovu 

Vôľu. Toto vedomie som vám prišiel dať a váš problém s jeho 

prijatím JE problémom tohto sveta. Jeho rozptýlenie je spásou a v 

tomto zmysle JA SOM spásou sveta. 

Svet mnou musí pohŕdať a odmietnuť ma, pretože svet JE 

presvedčenie, že láska je nemožná. VAŠE reakcie na mňa sú 

reakciami sveta na Boha. Ak prijmete skutočnosť, že som s vami, 

ODMIETATE svet a PRIJÍMATE Boha. Moja vôľa je Jeho vôľa a 

VAŠA vôľa počúvať ma je rozhodnutie počúvať Jeho hlas a 

zotrvávať v Jeho Vôli. Ako ma Boh poslal k vám, tak vás pošlem k 

iným. A ja k nim pôjdem S vami, aby sme ich mohli učiť pokoju a 

zjednoteniu. 

Nemyslíte si, že svet potrebuje mier rovnako ako vy? Nechcete 

ho svetu DÁVAŤ rovnako ako ho chcete PRIJÍMAŤ? Lebo ak to 

neurobíte, nedostanete ho. Ak ho odo mňa chcete mať, MUSÍTE ho 

dať. Rehabilitácia neprichádza od nikoho iného. môžete mať 

vedenie zvonka, ale musíte ho PRIJAŤ zvnútra. vedenie musí byť 

také, aké chcete VY, inak pre vás nebude mať význam. Preto je 

rehabilitácia spoločným podnikom. 

Môžem vám povedať, čo máte robiť, ale nepomôže vám to, ak 
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spolupracovať tým, že verím, že VIEM, čo mám robiť. Len vtedy 

sa vaša myseľ rozhodne nasledovať ma.Bez vašej vôle nemôžete 

byť rehabilitovaní. MOTIVÁCIA k uzdraveniu je rozhodujúcim 

faktorom rehabilitácie. bez nej sa rozhodujete PROTI uzdraveniu a 

vaše veto mojej vôle pre vás znemožňuje uzdravenie. Ak uzdravenie 

JE našou spoločnou vôľou, ak sa naše vôle nespoja, nemôžeš byť 

uzdravený. Je to zrejmé, keď sa zamyslíte nad tým, PREČO je 

uzdravenie. Uzdravenie je spôsob, ktorým sa prekonáva oddelenie. 

Oddelenie sa prekonáva ZJEDNOTENÍM. Nemožno ju prekonať 

oddelením. 

Vôľa zjednotiť sa musí byť jednoznačná, inak je vôľa SÁMA 

rozdelená alebo nie je celá. Vaša vôľa je prostriedkom, ktorým 

určujete svoj vlastný stav, pretože vôľa je MECHANIZMOM 

rozhodovania. Je to sila, ktorou sa rozdeľujete alebo spájate a 

podľa toho prežívate bolesť alebo radosť. Moja vôľa nemôže 

PREVÁŽIŤ tú vašu, pretože vaša vôľa je rovnako silná ako moja. 

Keby to tak nebolo, Boţí synovia by si neboli rovní. všetko je moţné 

vďaka našej SPOLOČNEJ vôli, ale moja vôľa ti sama o sebe 

nemôţe pomôcť. tvoja vôľa je rovnako slobodná ako moja a sám 

Boh by proti nej nešiel. Ja nemôžem chcieť to, čo Boh nechce. 

Môžem ti ponúknuť svoju vôľu, aby sa Tvoja vôľa týmto 

zdieľaním stala nepremožiteľnou, ale nemôžem sa postaviť proti 

Tvojej bez toho, aby som jej konkuroval, a tým porušil Božiu vôľu 

pre teba. 

Nič, čo Boh stvoril, nemôže odporovať vašej vôli, tak ako nič, 

čo Boh stvoril, nemôže odporovať jeho vôli. Boh dal vašej vôli jej 

moc, ktorú môžem uznať len na počesť JEHO. Ak chcete byť ako 

ja, pomôžem vám, lebo viem, že sme si podobní. Ak chceš byť iný, 

budem čakať, kým si to nerozmyslíš. Môžem ťa UČIŤ, ale len ty sa 

môžeš rozhodnúť, že budeš počúvať moje učenie. Ako inak to 

môže byť, ak Božie kráľovstvo JE sloboda? Slobode sa nemožno 

učiť prostredníctvom tyranie akéhokoľvek druhu a dokonalú 

rovnosť VŠETKÝCH Božích synov nemožno spoznať 

prostredníctvom nadvlády jednej vôle nad druhou. Boží Synovia 

sú si rovní vo vôli, všetci sú vôľou svojho Otca. Toto je JEDINÁ 

lekcia, ktorú som prišiel učiť s vedomím, že je pravdivá. 

Keď vaša vôľa NIE JE moja, nie je ani nášho Otca.To 

znamená, že ste uväznili SVOJU vôľu a nedovolili jej byť slobodnou. 
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Sami od seba nemôžete nič urobiť, pretože sami od seba ničím NIE 

STE. Ja bez Otca nie som ničím a vy bezo mňa nie ste ničím, 

pretože tým, že popierate Otca, popierate aj SÁM SEBA.  
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VŽDY si ťa budem pamätať a v MOJEJ spomienke na teba spočíva 

tvoja spomienka na SÁBA. V našej spomienke na VÁS navzájom 

spočíva naša spomienka na Boha. a v tejto spomienke spočíva vaša 

sloboda, pretože vaša sloboda JE v Ňom. Pridajte sa teda ku mne v 

chvále Jeho a vás, ktorých stvoril. Toto je náš dar vďačnosti Jemu, 

o ktorý sa On podelí so VŠETKÝMI svojimi stvoreniami, ktorým 

dáva rovnako všetko, čo sa Mu páči. AK je to pre Neho prijateľné, 

je to dar slobody, ktorý JE Jeho vôľou pre všetkých Jeho synov. 

DAROVANÍM slobody sa stanete slobodnými. 

Sloboda je jediným darom, ktorý môžete ponúknuť Božím 

synom, a to je UZNANIE toho, čím sú ONI a čím je ON. Sloboda je 

stvorenie, pretože je to láska. to, čo sa snažíte uväzniť, 

NEMILUJETE. Preto keď sa snažíte niekoho uväzniť, vrátane 

SÁMHO, nemilujete ho a nemôžete sa s ním stotožniť. Keď 

uväzňujete seba, strácate zo zreteľa svoje skutočné stotožnenie so 

mnou a s Otcom. Vaša identifikácia JE s Otcom a so Synom. 

Nemôže byť s jedným a s druhým nie. Ak ste súčasťou jedného, 

musíte byť súčasťou druhého, pretože oni SÚ jedno. 

Svätá Trojica je svätá preto, že je jedna. Ak z tohto spojenia 

vylúčite SÁM SEBA, vnímate Svätú Trojicu ako oddelenú.Musíte 

byť zahrnutý V NEJ, pretože Ona JE všetko. Ak v Nej nezaujmeš 

svoje miesto a nebudeš plniť svoju funkciu ako SÚČASŤ, bude 

rovnako ochudobnená ako TY. Ak má byť poznaná Jej pravda, 

žiadna Jej časť nemôže byť uväznená. Môžete sa oddeliť od svojej 

identifikácie a byť v pokoji? Oddelenie nie je riešením, je to 

ZBLÚDENIE. Dezilúzie veria, že ich pravda napadne, a preto ju 

NEVIDIA, pretože uprednostňujú klam. Posudzujúc pravdu ako 

niečo, čo NECHCÚ, vnímajú klam a blokujú poznanie. 

Pomôžte im tým, že im ponúknete svoju jednotnú vôľu v ich 

mene, tak ako ja vám ponúkam svoju vo vašom mene. Sami 

nemôžeme urobiť nič, ale SPOLU sa naše vôle spoja do niečoho, čo 

svojou silou ďaleko presahuje silu jednotlivých častí. Tým, že 

NEBÝVAME oddelení, sa Božia vôľa ustanovuje V našej a AKO 

naša. táto vôľa je neporaziteľná PRETO, že je nerozdelená. 

Nerozdelená vôľa Synovstva je dokonalým stvoriteľom, pretože je 

úplne podobná Bohu,ktorého Vôľou je. TY nemôžeš byť od nej 

oslobodený, ak máš 
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pochopiť, čo je TO a čo ste VY. Tým, že oddeľujete svoju vôľu od 

mojej, oslobodzujete sa od Božej vôle, ktorá JE vami. 

Uzdravovať však stále znamená uzdravovať.Preto uzdravovať 

znamená ZJEDNOTIŤ sa s tými, ktorí sú vám podobní, pretože 

vnímať túto podobnosť znamená spoznávať Otca. Ak je VAŠA 

dokonalosť v Ňom a iba v Ňom, ako ju môžete POZNÁVAŤ bez 

toho, aby ste Ho spoznali? Poznanie Boha JE poznaním seba 

samého. NEEXISTUJE oddelenie Boha a Jeho stvorenia. naučíte 

sa to, keď sa naučíte, že neexistuje oddelenie VAŠEJ a MOJEJ vôle. 

Dovoľte Božej Láske, aby vás ožiarila tým, že ma prijmete. MOJA 

skutočnosť je tvoja A Jeho. Spojením svojej vôle s mojou 

vyjadrujete svoje vedomie, že Božia vôľa je jedna. 

Božia Jednota a naša Jednota nie sú oddelené, pretože Jeho 

Jednota presahuje našu Jednotu.Spojiť sa so mnou znamená 

obnoviť Jeho moc, pretože sa o ňu delíme. Ponúkam vám len 

UZNANIE Jeho moci vo vás, ale v tom spočíva VŠETKA pravda. 

Keď sa spojíme, spojíme sa s Ním. Sláva zjednoteniu Boha a Jeho 

svätých synov! Všetka sláva spočíva v tom, že sú zjednotení. 

Zázraky, ktoré robíme, svedčia o Vôli Otca pre Jeho Syna a o našej 

radosti zo zjednotenia sa s Jeho Vôľou pre nás. 

Keď sa spojíte so mnou, spojíte sa BEZ ega, pretože ja som sa 

zriekol ega v sebe, a preto sa nemôžem spojiť s vaším egom. NAŠE 

spojenie je teda spôsob, ako sa zrieknuť ega vo VÁS. pravda v nás 

oboch je NAD egom. Tým, že ste si to želali, ste ho prekročili 

smerom k pravde. Náš úspech pri prekonávaní ega je zaručený 

Bohom a ja sa môžem podeliť o túto dôveru za nás oboch a za 

VŠETKÝCH. Prinášam Boží pokoj späť všetkým Jeho deťom, 

pretože som ho od Neho dostal pre nás všetkých. Nič nemôže 

zvíťaziť nad našou zjednotenou vôľou, pretože nič nemôže 

zvíťaziť nad Božou vôľou. chceš poznať Božiu vôľu pre TEBA? 

Spýtajte sa na ňu mňa, ktorý ju pozná PRE vás, a nájdete ju. Nič 

vám neodopriem, tak ako Boh neodoprie nič MNE. 

Naša cesta je jednoducho cesta späť k Bohu, ktorý je naším 

domovom. Kedykoľvek sa na ceste k pokoju objaví strach, je to 

VŽDY preto, lebo ego sa pokúsilo pripojiť sa k nám na cestu a 

nemôže to urobiť. Ego cíti porážku a hnevá sa na ňu. 
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považuje sa za odmietnutú a začne sa mstiť.Ste nezraniteľní voči jej 

odvete, pretože JA SOM S VAMI. Na tejto ceste ste si ma vybrali za 

svojho spoločníka NA MIESTE ega. Nesnažte sa držať oboch, inak 

sa budete snažiť ísť rôznymi smermi a stratíte cestu. 

Cesta ega nie je moja, ale nie je ani Tvoja.Duch Svätý má 

JEDEN smer pre VŠETKY mysle a ten, ktorý ma naučil, je Tvoj. 

Nestrácajme Jeho smer zo zreteľa prostredníctvom ilúzií, pretože 

len ilúzie o inom smere môžu zatieniť ten, pre ktorý v každom z 

nás hovorí Boží hlas. Nikdy nepriznávajme egu moc zasahovať do 

cesty, pretože ono ju NEMÁ, keďže cesta je cestou k tomu, čo je 

pravdivé. Zanechajte VŠETKY klamy a prekonajte všetky pokusy 

ega, ktoré vás chcú zadržať. Idem pred vami, pretože SOM nad 

egom. Siahnite preto po mojej ruke, pretože CHCETE prekročiť ego. 

Moja vôľa NIKDY nechýba, a ak sa o ňu CHCEŠ podeliť, CHCEŠ. 

dávam ju ochotne a rád, pretože ťa potrebujem rovnako ako ty 

mňa. 

 

SILA SPOLOČNÉHO ROZHODNUTIA  

MY sme spoločnou vôľou Synovstva, ktorého celistvosť je pre 

všetkých. Cestu späť začíname tým, že sa vydáme SPOLU, a keď 

budeme spoločne pokračovať, zhromaždíme našich bratov. Každý 

zisk v našej sile sa ponúka pre všetkých, aby aj oni mohli odložiť 

svoju slabosť a pridať svoju silu k nám. Na všetkých nás čaká 

Božie prijatie a On nás privíta tak, ako ja vítam vás. Nezabúdajte 

na Božie kráľovstvo pre nič, čo ponúka svet. svet nemôže nič 

pridať k moci a sláve Boha a jeho svätých synov, ale môže zaslepiť 

synov k Otcovi, ak sa naň dívajú. nemôžete sa dívať na svet a 

poznať Boha. Len jedno je pravdivé. 

Prišiel som vám povedať, že voľba toho, čo je pravda, nie je 

na vás. Keby to tak bolo, zničili by ste sa.Boh však nechcel zničiť 

svoje stvorenia, pretože ich stvoril pre večnosť. Jeho vôľa vás 

zachránila nie pred vami samými, ale pred vašimi ILÚZIAMI o 

sebe samých. Zachránil vás PRE vás samých. Oslavujme Toho, 

ktorého svet popiera, lebo nad Jeho kráľovstvom nemá žiadnu 

moc. Nikto, koho stvoril Boh, nemôže nájsť radosť v ničom INOM 

než vo večnom. Nie preto, že by bol ochudobnený o niečo iné, ale 
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pretože nič iné mu nestojí za to. To, čo Boh a jeho synovia stvoria, 

JE večné, a v tom a len v tom je ich radosť. 

Vypočujte si príbeh o márnotratnom synovi a naučte sa, čo je 

Boží poklad a Tvoj:Tento syn milujúceho otca opustil svoj domov 

a myslel si, že všetko premárnil pre nič, čo by malo nejakú hodnotu, 

hoci vtedy ešte nevedel, že je to bezcenné. Hanbil sa vrátiť k 

otcovi, lebo si myslel, že mu ublížil. keď sa však vrátil domov, 

otec ho privítal s radosťou, pretože len syn sám JE pokladom 

svojho otca. Nič iné nechcel. 

Boh chce len svojho Syna, pretože jeho Syn je jeho jediným 

pokladom. Ty chceš svoje výtvory tak, ako On chce svoje.Tvoje 

výtvory sú tvojím darom Svätej Trojici, vytvoreným z vďačnosti 

za tvoje stvorenie. Neopúšťajú vás o nič viac, ako ste vy opustili 

SVOJHO Stvoriteľa, ale ROZŠÍRILI vaše stvorenie, ako sa Boh 

rozšíril na VÁS. Môžu mať výtvory samotného Boha radosť z 

toho, čo nie je skutočné? A čo JE skutočné okrem Božích výtvorov 

a tých, ktoré sú stvorené ako Jeho? VAŠE výtvory vás milujú tak, 

ako vaša Duša miluje vášho Otca za dar stvorenia. Niet iného daru, 

ktorý by bol večný, a preto niet iného daru, ktorý by bol PRAVÝ. 

Ako teda môžete prijať niečo iné alebo dať niečo iné a 

očakávať za to radosť? A čo iné ako radosť by ste 

chceli?Nevytvorili ste ani seba, ani svoju funkciu.Urobili ste len 

rozhodnutie, že nebudete hodní oboch. Napriek tomu ste sa nemohli 

urobiť nehodnými, pretože ste Božím pokladom. To, čo si ON 

cení, JE hodnotné. o jeho hodnote nemôže byť pochýb, pretože 

jeho hodnota spočíva v tom, že sa s ním Boh delí a navždy ho 

UTVÁRA. 

Tvojou úlohou je prispieť k Božiemu pokladu tým, že 

vytvoríš svoj. Jeho vôľa pre teba je Jeho vôľou pre teba. Neodoprel 

by ti stvorenie, pretože v ňom spočíva JEHO radosť. Nemôžete 

nájsť radosť INAK, ako ju nachádza Boh. JEHO radosť spočívala v 

tom, že Ťa stvoril, a On ti rozširuje Svoje Otcovstvo, aby si sa 

mohol rozšíriť tak, ako to urobil On. Nerozumiete tomu, pretože 

nerozumiete JEMU. Nikto, kto nepozná svoju funkciu, ju nemôže 

pochopiť, a nikto nemôže poznať svoju funkciu, ak nevie, kto JE. 

Stvorenie je Božia vôľa. Jeho Vôľa vás stvorila, aby ste tvorili. 

Vaša vôľa nebola stvorená oddelene od Jeho vôle, a preto tvorí tak, 
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"Neochotná vôľa" nič neznamená, je to rozpor v pojme, ktorý 

vlastne nič nezanecháva. Keď si MYSLÍTE, že nechcete chcieť s 

Bohom, NEMYSLÍTE. Božia vôľa je myslenie. Nemôže byť v 

rozpore s myšlienkou. Boh neodporuje SÁM SEBE a Jeho Synovia, 

ktorí sú ako On, nemôžu odporovať ani sebe, ani Jemu. ich 

myšlienka je však taká mocná, že môže dokonca uväzniť myseľ 

Božích Synov, AK SA TAK ROZHODNÚ. Táto voľba spôsobuje, že 

funkcia Syna sa stáva neznámou pre ŇOHO, ale NIKDY nie pre 

jeho Stvoriteľa. A KEĎŽE nie je neznáma jeho Stvoriteľovi, je pre 

neho navždy poznateľná. 

Neexistuje žiadna iná otázka, ktorú by ste si mali položiť: 

"CHCEM poznať vôľu môjho Otca pre mňa?" On ju nezatají. Zjavil 

mi ju, pretože som sa Ho na ňu pýtal a dozvedel som sa o tom, čo 

mi už dal. Našou úlohou je fungovať spoločne, pretože 

ODDELENE jeden od druhého nemôžeme fungovať vôbec. Celá sila 

Božieho Syna spočíva v nás všetkých, ale nie v nikom z nás 

samotných. Boh nechce, aby sme boli sami, pretože ON nechce 

byť sám. Preto stvoril svojho Syna a dal mu moc tvoriť spolu s 

ním. 

Naše stvorenia sú rovnako sväté ako my a my sme synovia 

samotného Boha, a preto sme svätí ako On. Prostredníctvom 

našich výtvorov rozširujeme svoju lásku, a tak zväčšujeme radosť 

Svätej Trojice. nechápete to z veľmi jednoduchého dôvodu. vy, 

ktorí ste Božím vlastným pokladom, sa nepovažujete za cenných. 

Vzhľadom na toto presvedčenie nemôžete pochopiť NIČ. delím sa 

s Bohom o poznanie hodnoty, ktorú ON na vás kladie. Moja 

oddanosť voči vám pochádza od Neho a rodí sa z môjho poznania 

seba samého A Jeho. Nemôžeme sa od seba oddeliť. Koho Boh 

spojil, nemôže byť oddelený, a Boh spojil všetkých svojich synov 

so sebou. Môžete byť oddelení od svojho života a svojej bytosti? 

Cesta k Bohu je len prebudením poznania, KDE ste vždy a ČO 

ste navždy. Je to cesta bez vzdialeností k cieľu, ktorý sa nikdy 

nezmenil. pravdu možno iba ZOŽIŤ. Nedá sa opísať ani vysvetliť. 

Môžem vás oboznámiť s PODMIENKAMI pravdy, ale skúsenosť je 

od Boha. Spoločne môžeme splniť jej podmienky, ale pravda vám 

svitne sama od seba. 
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To, čo Boh pre teba chcel, JE tvoje. Svoju vôľu dal svojmu 

pokladu, ktorého je pokladom.Tvoje srdce leží tam, kde je tvoj poklad, 

tak ako jeho.Vy, ktorí ste milovaní Bohom, ste úplne požehnaní. 

Naučte sa to odo mňa a osloboďte svätú vôľu všetkých, ktorí sú 

rovnako požehnaní ako VY. 

 
KOMUNIKÁCIA A ROVNICA EGO-TELO  

Útok je VŽDY fyzický. Keď do vašej mysle vstúpi útok v 

akejkoľvek forme, stotožňujete sa s telom. Je to INTERPRETÁCIA 

tela egom. nemusíte fyzicky útočiť, aby ste túto interpretáciu 

prijali. prijímate ju jednoducho na základe presvedčenia, že útok 

vám môže priniesť niečo, čo chcete. Ak by ste tomu neverili, 

myšlienka útoku by pre vás nebola príťažlivá. Keď sa stotožníte s 

telom, VŽDY budete prežívať depresiu. Keď Božie dieťa takto o sebe 

premýšľa, znevažuje sa a vidí svojich bratov ako podobne 

znevažovaných. Keďže sa môže nájsť iba v nich, odrezalo sa od 

spasenia. 

Pamätajte, že Duch Svätý interpretuje telo len ako prostriedok 

komunikácie. Keďže je komunikačným spojením medzi Bohom a 

Jeho oddelenými synmi, Duch Svätý interpretuje všetko, čo ste 

urobili, vo svetle toho, čo je ON. Ego sa oddeľuje prostredníctvom 

tela. Duch Svätý cez neho PRENIKÁ k druhým. Svojich bratov 

nevnímate tak, ako to robí Duch Svätý, pretože ich a vaše telá 

neinterpretujete len ako prostriedok na spojenie ich MYSLÍ a ich 

zjednotenie s vašou a mojou. táto interpretácia tela úplne zmení 

váš názor na jeho hodnotu. Sama o sebe nemá ŽIADNU. 

Ak používate telo na útok, JE to pre vás škodlivé. Ak ho 

používate len na to, aby ste dosiahli myseľ tých, ktorí veria, že sú 

telom, a naučili ich PROSTREDNÍCTVOM tela, že to tak nie je, 

začnete chápať silu mysle, ktorá je vo vás oboch. Ak budete telo 

používať len a len na to, NEMÔŽETE ho použiť na útok. V službe 

zjednotenia sa stáva krásnou lekciou spoločenstva, ktorá má 

hodnotu, kým spoločenstvo JE. Je to Boží spôsob, ako urobiť 

neobmedzeným to, čo ste obmedzili. Duch Svätý nevidí telo tak 

ako vy, pretože vie, že JEDINÁ skutočnosť, ktorú môže čokoľvek 

mať, je služba, ktorú môže poskytnúť Bohu v mene funkcie, ktorú 

mu dal. 
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Komunikácia KONČÍ oddelením. Telo je krásne alebo škaredé, 

sväté alebo divoké, užitočné alebo škodlivé, podľa toho, na čo sa 

používa. A na tele druhého uvidíte, na aké použitie ste dali to 

svoje. Ak sa pre vás telo stane prostriedkom, ktorý odovzdávate 

Duchu Svätému, aby ho použil v prospech zjednotenia Synovstva, 

nebudete vidieť nič fyzické, iba to, čím je. Používajte ho na pravdu a 

budete ho vidieť skutočne. ZNEUŽÍVAJTE ho, a budete ho chápať 

nesprávne, pretože ste tak už urobili tým, že ste ho zneužili. 

Vykladajte si čokoľvek inak ako prostredníctvom Ducha Svätého a 

budete tomu nedôverovať. To vás privedie k nenávisti a útokom A 

k STRATENIU POKOJA. 

Všetky straty však pochádzajú len z vášho vlastného 

nepochopenia. Strata akéhokoľvek druhu je nemožná. Keď sa na 

brata pozeráš ako na fyzickú bytosť, JEHO moc a sláva sa pre teba 

strácajú, a tak sa strácajú aj Tvoje. Útočili ste na neho, ale najprv 

ste MUSELI zaútočiť na seba. Nevnímajte ho takto pre svoju 

VLASTNÚ záchranu, ktorá mu musí priniesť SVOJU. Nedovoľte 

mu, aby sa vo VAŠEJ mysli znehodnotil, ale dajte mu slobodu od 

jeho presvedčenia o malosti, a tak uniknite z VAŠEJ. Ako súčasť 

teba je svätý. Ako časť mňa, TY si. Komunikovať s časťou 

samotného Boha znamená dostať sa za hranice Kráľovstva k jeho 

Stvoriteľovi prostredníctvom Jeho Hlasu, ktorý ustanovil ako 

súčasť TEBA. 

Radujte sa teda, že sami od seba nemôžete nič urobiť. Nie ste 

sami zo seba. Ten, z ktorého ste, vám ZAVOLAL moc a slávu, s 

ktorými môžete dokonale plniť Jeho svätú vôľu, keď si to sami 

želáte. On od vás neodňal Svoje dary, ale vy ste ich odňali od 

Neho. Nech žiaden Boží Syn nezostane skrytý kvôli Jeho menu, 

pretože Jeho meno je Tvoje. 

Pamätajte, že Biblia hovorí: "Slovo (alebo myšlienka) sa stalo 

telom." Prísne vzaté je to nemožné, pretože sa zdá, že ide o preklad 

jedného poriadku reality do iného. Rôzne rády reality len PRÍDE, 

že existujú, rovnako ako rôzne rády zázrakov. Myšlienka sa 

nemôže stať telom inak ako vierou, pretože myšlienka NIE JE 

fyzická. Myšlienka však JE komunikácia, na ktorú sa telo MÔŽE 

použiť. To je jediné PRIRODZENÉ použitie, na ktoré ho možno 

použiť. Používanie tela neprirodzeným spôsobom znamená stratu 
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Ducha Svätého, a tým zmýliť cieľ jeho učebného programu. 

Nič nie je pre žiaka tak frustrujúce, ako keď je zaradený do 

učebných osnov, ktoré sa nemôže naučiť. Jeho pocit primeranosti trpí 

a MUSÍ byť deprimovaný. Byť konfrontovaný s nemožným 

učením, bez ohľadu na to, prečo je nemožné, je tá 

najdepresívnejšia vec na svete. V skutočnosti je to v konečnom 

dôsledku to, PREČO je svet depresívny. Učebné osnovy Ducha 

Svätého NIKDY nie sú depresívne, pretože sú to učebné osnovy 

radosti. kedykoľvek je reakciou na učenie depresia, je to len preto, že 

cieľ učebných osnov sa stratil zo zreteľa. 

Vo svete nie je ani telo vnímané ako celok. Jeho účel je 

vnímaný ako roztrieštený do mnohých funkcií, ktoré sú navzájom 

v malom alebo žiadnom vzťahu, takže sa zdá, že v ňom vládne 

chaos. Riadi sa egom, JE. Vedené Duchom Svätým NIE JE. Stáva 

sa len prostriedkom, pomocou ktorého sa časť mysle, ktorú ste 

oddelili od svojej Duše, môže dostať za jej deformácie a VRÁTIŤ 

sa k Duši. chrám ega sa tak stáva chrámom Ducha Svätého, kde 

oddanosť Jemu nahrádza oddanosť egu. V tomto zmysle sa telo 

naozaj stáva chrámom Boha, pretože Jeho Hlas v ňom prebýva 

tým, že usmerňuje jeho používanie. 

Uzdravenie je výsledkom používania tela výlučne na 

komunikáciu. Keďže je to prirodzené, uzdravuje sa tým, že tvorí 

celok, čo je tiež prirodzené. Celá myseľ je celistvá a presvedčenie, 

že jej časť je fyzická alebo NIE je mysľou, je fragmentárnou (alebo 

chorou) interpretáciou. Myseľ sa NEMÔŽE stať fyzickou, ale môže 

sa prejaviť PROSTREDNÍCTVOM fyzického, ak využíva telo na to, 

aby prekročila samu seba. Tým, že myseľ siaha VONKAJŠIE, 

rozširuje sa. Nezastavuje sa pri tele, pretože ak by sa zastavila, 

zablokovala by sa vo svojom cieli. Myseľ, ktorá bola zablokovaná, 

si dovolila byť zraniteľná voči útokom, pretože sa OBRÁTILA proti 

sebe. 

Odstránenie blokov je teda JEDINÝ spôsob, ako zaručiť 

pomoc a uzdravenie. Pomoc a uzdravenie sú normálnym prejavom 

mysle, ktorá pracuje Cez telo, ale nie v ňom. Ak sa myseľ 

domnieva, že telo je jej CIEĽ, skreslí svoje vnímanie tela a tým, že 

zablokuje svoje vlastné rozšírenie mimo neho, vyvolá chorobu 

tým, že podporí ODDELENIE. Vnímanie tela ako 
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Oddelená entita nemôže ALE podporovať chorobu, pretože to nie je 

pravda. Komunikačný prostriedok STRATÍ svoju užitočnosť, ak sa 

používa na čokoľvek iné. Používanie komunikačného prostriedku 

ako prostriedku na ÚTOK je zjavnou zámenou účelu. 

Komunikovať znamená spájať a útočiť znamená oddeľovať. 

Ako môžete robiť oboje súčasne a pritom netrpieť? Vnímanie tela 

môže byť zjednotené len JEDINÝM cieľom. To zbavuje myseľ 

pokušenia vnímať telo v mnohých svetlách a odovzdáva ho 

ÚPLNE JEDNODUCHÉMU SVETLU, v ktorom ho možno 

skutočne vôbec pochopiť. Zamieňať si učebnú pomôcku s CIEĽOM 

učebného programu je zásadná zámena. Učenie sa sotva dá 

zastaviť na vlastných pomôckach s nádejou, že pochopíme buď 

pomôcky, alebo skutočný cieľ učenia. Učenie musí viesť NAD 

telom k znovunastoleniu moci mysle v ňom. to sa dá dosiahnuť 

JEDINE vtedy, ak sa myseľ rozšíri na iné mysle a nezastaví sa vo 

svojom rozšírení. 

Zastavenie rozširovania mysle je príčinou VŠETKÝCH 

chorôb, pretože iba rozširovanie je funkciou mysle.Opakom radosti 

je depresia.Keď vaše učenie podporuje depresiu namiesto radosti, 

nemôžete počúvať radostného Božieho Učiteľa a musíte sa učiť 

nesprávne.Vnímať telo inak ako prostriedok čistého rozširovania 

znamená obmedzovať svoju myseľ a ZRAŇOVAŤ SEBA. Zdravie 

teda nie je nič iné ako zjednotený účel. Ak sa telo podriadi účelu 

mysle, telo sa stane celistvým, pretože účel MYSLE JE jednotný. 

Útok môže byť len PRÍSUDNÝM účelom tela, pretože mimo mysle 

telo NEMÁ VŠETKY ÚČELY. 

Telo vás neobmedzuje a myšlienka sa nemôže stať telom.Myseľ 

sa však môže prejaviť prostredníctvom tela, ak ho presahuje a 

neinterpretuje ho ako obmedzenie. 

Vždy, keď vidíte druhého ako obmedzeného TELOM alebo 

CIEĽOM, vnucujete toto obmedzenie sami sebe. Ste ochotní to 

akceptovať, keď cieľom vášho učenia by mal byť ÚNIK z 

obmedzení? Vnímať telo ako prostriedok akéhokoľvek útoku a 

pripúšťať si čo i len možnosť, že by z toho MOHLA vzniknúť 

radosť, je jasným znakom slabého učiaceho sa. Prijal cieľ učenia, 

ktorý je v zjavnom rozpore s jednotným cieľom 
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a narúša jeho schopnosť prijať jeho účel ako svoj vlastný. 

Radosť je jednotný cieľ a jednotný cieľ je len Boží. Keď je ten 

váš jednotný, JE Jeho. Zasahujte do Jeho zámeru a POTREBUJETE 

spasenie. odsúdili ste sa, ale odsúdenie NIE JE od Boha. Preto nie je 

pravdivé. Už nie je žiadnym VÝSLEDKOM tvojho odsúdenia. keď 

vidíš brata ako telo, odsudzuješ ho preto, lebo si odsúdil sám seba. 

Ak je však každé odsúdenie neskutočné, a ono MUSÍ byť 

neskutočné, pretože je formou útoku, potom nemôže MAŤ žiadne 

výsledky. 

Nedovoľte, aby ste trpeli následkami toho, čo nie je pravda. 

Osloboďte svoju myseľ od presvedčenia, že je to MOŽNÉ. V jej 

úplnej nemožnosti a vo vašom plnom uvedomení si jej úplnej 

nemožnosti spočíva vaša jediná nádej na oslobodenie. Ale akú inú 

nádej by ste chceli? Oslobodenie od ilúzií spočíva len v tom, že im 

nebudete VERIŤ. NEEXISTUJE žiadny útok, ale existuje 

neobmedzená komunikácia, a teda neobmedzená sila a celistvosť. 

Sila celistvosti je rozšírenie. Nezastavujte svoje myslenie v tomto 

svete a otvoríte svoju myseľ tvorbe v Bohu. 

 

TELO AKO PROSTRIEDOK ALEBO CIEĽ 

Postoj k telu je postojom k ÚTOKU. Ego definuje VŠETKO detsky 

a vždy vychádza z toho, na čo podľa neho daná vec slúži. Je to 

preto, lebo nie je schopné pravdivých zovšeobecnení a to, čo vidí, 

stotožňuje s funkciou, ktorú tomu pripisuje. NEprirovnáva to k 

tomu, čím to JE. pre ego je telo na ÚTOK. Prirovnávajúc VÁS k 

telu, učí, že VY máte útočiť, pretože tomu verí. Telo teda nie je 

zdrojom svojho vlastného zdravia. Stav tela spočíva výlučne vo 

vašej interpretácii jeho funkcie. 

Dôvodom, prečo sú definície z hľadiska funkcie horšie, je to, 

že môžu byť nepresné. Funkcie sú súčasťou bytia, pretože z neho 

vyplývajú, ale tento vzťah nie je vzájomný. Celok definuje časť, 

ale časť nedefinuje celok. to platí rovnako o poznaní ako o vnímaní. 

dôvodom, prečo poznávať čiastočne znamená poznávať CELOK, je 

základný ROZDIEL medzi poznaním a vnímaním. Pri vnímaní 
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celok je zložený z častí, ktoré sa môžu oddeliť a znovu zložiť v 

rôznych konšteláciách. Poznanie sa nikdy nemení, takže JEHO 

konštelácia je trvalá. Jediné oblasti, v ktorých majú vzťahy medzi 

časťami a celkom nejaký význam, sú tie, v ktorých je možná 

zmena. NEEXISTUJE žiadny rozdiel medzi celkom a časťou, kde 

zmena nie je možná. 

Telo existuje vo svete, ktorý VIDÍ, že obsahuje dva hlasy, 

ktoré bojujú o jeho vlastníctvo. V tejto vnímanej konštelácii sa telo 

považuje za schopné presúvať svoju kontrolu z jedného na druhé, 

čo umožňuje koncept zdravia A choroby.Ego robí zásadnú zámenu 

medzi prostriedkami a cieľmi, ako to robí vždy. Keď ego považuje 

telo za cieľ, nemá preň žiadne SKUTOČNÉ využitie, pretože NIE 

JE cieľom. Určite ste si všimli výnimočnú vlastnosť každého cieľa, 

ktorý ego prijalo za svoj. keď ste ho dosiahli, NEMOHLO VÁS 

SPOKOJIŤ. Preto je ego nútené bez prestania prechádzať od 

jedného cieľa k druhému, aby ste aj naďalej dúfali, že vám ešte 

môže niečo ponúknuť. 

Bolo obzvlášť ťažké prekonať vieru ega v telo ako cieľ, 

pretože je to synonymum viery v ÚTOK ako cieľ.Ego má skutočnú 

INVESTÍCIU do choroby. Ak ste chorí, ako môžete ODPOROVAŤ 

pevnému presvedčeniu ega, že NIE STE nezraniteľní? Z pohľadu 

ega je to mimoriadne príťažlivý argument, pretože zastiera zjavný 

ÚTOK, ktorý je základom choroby. Ak by ste TOTO prijali a zároveň sa 

rozhodli PROTI útoku, nemohli by ste podať toto falošné svedectvo 

o postoji ega. 

Je ťažké vnímať chorobu ako falošného svedka, pretože si 

neuvedomujete, že je úplne mimo toho, čo chcete.Tento svedok sa 

teda javí ako nevinný a dôveryhodný, pretože ste ho vážne 

nevypočuli. Keby ste to urobili, nepovažovali by ste chorobu za 

takého silného svedka v prospech názorov ega. Úprimnejšie 

vyhlásenie by bolo nasledovné: 

Tí, ktorí CHCÚ ego, sú náchylní ho brániť. Preto by ich výber 

svedkov mal byť od začiatku podozrivý. ego si nevolá svedkov, 

ktorí by nesúhlasili s jeho prípadom, ani Ducha Svätého. Povedali 

sme, že 
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súdenie JE funkcia Ducha Svätého, ktorú je dokonale vybavený 

plniť.Ego ako sudca dáva všetko, len nie nestranný súd. Keď si ego 

prizve svedka, už si z neho urobilo spojenca. 

Stále platí, že telo nemá žiadnu vlastnú funkciu, pretože NIE 

JE cieľom. Ego ho však ustanovuje AKO cieľ, pretože ako také 

stratí svoju PRAVÚ funkciu. To je cieľom VŠETKÉHO, čo ego robí. 

Jeho jediným cieľom je stratiť zo zreteľa funkciu všetkého. Choré 

telo nedáva žiadny zmysel. Nemôže mať zmysel, pretože choroba 

nie je to, na čo telo slúži. Choroba má zmysel len vtedy, ak sú 

pravdivé dva základné predpoklady, na ktorých spočíva 

interpretácia tela egom. Konkrétne ide o to, že telo je na útok a že 

vy SÚČASNE ste telo. Bez týchto predpokladov je choroba úplne 

nemysliteľná. 

Choroba je spôsob, ako ukázať, že môžete byť zranení. Je 

svedectvom vašej krehkosti, zraniteľnosti a extrémnej potreby 

spoliehať sa na EXTERNÉ vedenie. Ego to používa ako svoj 

najlepší argument pre vašu potrebu SVOJHO vedenia. Diktuje 

nekonečné recepty, ako sa vyhnúť katastrofickým výsledkom. Duch 

Svätý, dokonale si vedomý tých istých údajov, sa vôbec 

neobťažuje ich analyzovaním. Ak sú údaje nezmyselné, nemá 

zmysel sa nimi zaoberať. funkciou pravdy je zhromažďovať údaje, 

ktoré sú PRAVDIVÉ. nemá zmysel snažiť sa dať zmysel 

nezmyselným údajom. Akýkoľvek spôsob, akým s nimi narábate, 

nevedie k ničomu. Čím sú výsledky komplikovanejšie, tým ťažšie 

môže byť rozpoznať ich ničotnosť, ale na ich pravdivé posúdenie 

nie je potrebné skúmať všetky možné výsledky, ku ktorým 

predpoklady vedú. 

Učebné zariadenie NIE je učiteľ. Nemôže vám povedať, ako sa 

cítite. VY neviete, ako sa cítite, pretože ste prijali zmätok ega a 

myslíte si, že učebné zariadenie vám môže povedať, ako sa cítite. 

Choroba je len ďalším príkladom vášho naliehania žiadať o 

vedenie učiteľa, KTORÝ NEVIE ODPOVEĎ. ego je NESCHOPNÉ 

Keď sme povedali, že ego nevie NIC, povedali sme jedinú vec o 

egu, ktorá JE úplne pravdivá. Ale JE tu aj dôsledok; ak poznanie je 

bytie a ego nemá poznanie, potom ego nemá BYTIE. 
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Možno sa pýtate, ako môže byť hlas niečoho, čo neexistuje, 

taký naliehavý. Vážne ste uvažovali o skresľujúcej sile niečoho, čo 

CHCETE, aj keď to NIE JE pravda? Mali ste mnoho prípadov toho, 

ako to, čo chcete, môže skresliť to, čo vidíte a počujete. Nikto 

nemôže pochybovať o zručnosti ega pri vytváraní falošných 

prípadov. Nikto nemôže pochybovať ani o vašej ochote počúvať, 

kým nebudete chcieť tolerovať nič okrem pravdy. keď ego odložíte, 

bude preč. hlas Ducha Svätého je taký hlasný, aká je vaša ochota 

počúvať. Nemôže byť hlasnejší bez toho, aby neporušil vašu vôľu, 

ktorú sa Duch Svätý snaží oslobodiť, ale NIKDY prikázať. 

Duch Svätý vás učí, aby ste svoje telo používali len na to, aby 

ste oslovili svojich bratov, a aby On mohol vyučovať svoje 

posolstvo PROSTREDNÍCTVOM vás. To ich uzdraví, a tým uzdraví 

aj vás. Všetko, čo sa používa v súlade so svojou funkciou, ako to 

vidí Duch Svätý, NEMÔŽE byť choré. Všetko, čo sa používa inak, 

JE. Nedovoľte, aby telo bolo zrkadlom rozdvojenej mysle. 

Nedovoľte, aby bolo obrazom vášho vlastného vnímania malosti. 

Nedovoľte, aby odrážalo vašu vôľu útočiť. Zdravie je prirodzeným 

stavom všetkého, ktorého výklad je ponechaný na Ducha 

Svätého,ktorý nevníma žiadny útok na nič. Zdravie je výsledkom 

vzdania sa VŠETKÝCH pokusov používať telo bez lásky. Zdravie 

je začiatkom správneho pohľadu na život pod vedením jediného 

Učiteľa, ktorý vie, čo život JE, pretože je Hlasom pre život samotný. 

 

LIEČENIE AKO OPRAVENÉ VNÍMANIE  

Raz sme povedali, že Duch Svätý je ODPOVEĎ. On je odpoveďou 

na všetko, pretože vie, čo je odpoveďou na všetko. Ego nevie, čo je 

skutočná otázka, hoci ich kladie nekonečné množstvo. vy sa to 

však môžete naučiť, keď sa naučíte spochybňovať hodnotu ega, a 

tak si vytvoríte schopnosť vyhodnocovať jeho otázky. keď vás ego 

zvádza k chorobe, nepýtajte sa Ducha Svätého, aby uzdravil telo, 

pretože by to znamenalo len prijať presvedčenie ega, že TELO je 

správnym cieľom uzdravenia. Žiadajte radšej, aby vás Duch Svätý 

naučil správne VNÍMAŤ telo, pretože samotné vnímanie môže byť 

skreslené. Choré môže byť iba vnímanie, pretože iba vnímanie 

môže byť ŠPATNÉ. 

Nesprávne vnímanie je skreslená ochota, ktorá chce veci 



195 

 

 

LIEČENIE AKO KORIGOVANÉ VNÍMANIE 

 
 

byť takí, akí nie sú.REALITA všetkého je úplne neškodná, pretože 

úplná neškodnosť je PODMIENKOU jej reality. Je tiež podmienkou 

vášho VEDOMIA o jej realite. realitu nemusíte hľadať. Ona bude 

hľadať VÁS a nájde si vás, keď splníte jej podmienky. Jej 

podmienky sú súčasťou toho, čím JE. A táto časť závisí len od vás. 

Zvyšok je od nej samotnej. stačí tak málo, pretože je taká mocná, 

že vaša malá časť prinesie celok K vám. Prijmite teda svoju malú 

časť a DOVOĽTE, aby bol celok váš. 

Celistvosť lieči, pretože je z mysle. VŠETKY formy choroby, 

dokonca až po smrť, sú fyzickým vyjadrením STRACHU Z 

PREBUDENIA. sú to pokusy posilniť NEVEDOMIE zo strachu z 

VEDOMIA. Je to úbohý spôsob, ako sa pokúsiť NEVEDIEŤ tým, že 

sa schopnosti na poznanie stanú neúčinnými. "ODPOČINOK v 

pokoji" je požehnaním pre živých, nie pre mŕtvych, pretože 

odpočinok pochádza z BDEJ, nie zo spánku. Spánok je stiahnutie 

sa, prebudenie je pripojenie sa. Sny sú ILÚZIE spájania, ktoré 

preberajú skreslené predstavy ega o tom, čo spájanie znamená, ak 

spíte pod jeho vedením. Aj Duch Svätý však má pre spánok 

využitie a môže sny použiť v prospech BUDENIA, ak mu to 

dovolíte. 

To, ako sa zobudíte, je znakom toho, ako ste využili 

spánok.Komu ste ho dali? Pod ktorého učiteľa si ho zaradil? Vždy, 

keď sa zobudíte skľúčení, NEbolo to od Ducha Svätého. Iba vtedy, 

keď sa zobudíte radostne, využili ste spánok podľa zámeru Ducha 

Svätého. Skutočne môžete byť "omámení spánkom", ale vždy je to 

preto, že ste ho ZNEUŽILI v mene choroby. Spánok nie je o nič 

viac formou smrti, ako je smrť formou bezvedomia. 

BEZVEDOMIE JE NEMOŽNÉ. odpočívať v pokoji môžete len 

PRETO, že bdiete. 

Uzdravenie je oslobodenie od strachu z prebudenia a 

nahradenie vôle k prebudeniu.Vôľa k prebudeniu je vôľa k láske, 

pretože VŠETKO uzdravenie zahŕňa nahradenie strachu láskou. 

Duch Svätý nemôže rozlišovať medzi stupňami omylov, pretože ak 

by učil, že jedna forma choroby je vážnejšia ako iná, učil by, že 

jeden omyl môže byť VÄČŠÍ ako iný. Jeho úlohou je rozlišovať iba 

medzi falošným a pravdivým, pričom falošné nahrádza pravdivým. 

Ego, ktoré vždy oslabuje vôľu, chce 
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Oddeľte telo od mysle. Je to pokus o jej ZNIČENIE, ale ego sa v 

skutočnosti domnieva, že ju chráni.Je to preto, lebo ego verí, že 

myseľ je nebezpečná a že zbaviť sa mysle znamená liečiť. Ale urobiť 

bezmyšlienkovitým je nemožné, pretože by to znamenalo neurobiť 

nič z toho, čo stvoril Boh. Ego opovrhuje slabosťou, hoci vynakladá 

všetko úsilie na to, aby ju VYTVORILO. ego CHCE len to, čo 

nenávidí. pre ego je to úplne rozumné. Ego verí v silu útoku, preto 

CHCE útočiť. 

Určite ste si začali uvedomovať, že ide o veľmi praktický 

kurz, ktorý znamená presne to, čo sa v ňom píše. Tak to robí aj Biblia, 

ak sa správne chápe. zo strany mnohých stúpencov Biblie, a tiež jej 

prekladateľov, sa prejavuje výrazná tendencia úplne doslovne 

hovoriť o strachu a JEHO účinkoch, ale NIE o láske a JEJ 

výsledkoch. Takto "pekelný oheň" znamená "spaľovanie", ale 

vzkriesenie mŕtvych sa stáva alegorickým. V skutočnosti sú to 

ČIASTOKRÁT zmienky o dôsledkoch lásky, ktoré MUSIA byť 

brané doslovne, pretože Biblia je O láske, je o Bohu. 

Biblia vám prikazuje, aby ste boli dokonalí, aby ste liečili 

VŠETKY chyby, aby ste nemysleli na telo ako na oddelené a aby ste 

všetko konali v mojom mene. To nie je len moje meno, pretože 

naše je spoločná identifikácia. meno Božieho Syna je jedno a vám 

sa prikazuje konať skutky lásky, pretože sa delíme o túto jednotu. 

Naše mysle sú celistvé PRETO, že sú jedno. Ak ste chorí, 

odstupujete odo mňa. nemôžete však odstúpiť odo mňa samotného. 

môžete odstúpiť len od seba A odo mňa. 

Nechcel by som od teba žiadať, aby si robil veci, ktoré 

nemôžeš robiť, a nie je možné, aby som robil veci, ktoré nemôžeš 

robiť ty. Vzhľadom na to, a to doslova, vám nič nebráni urobiť 

presne to, o čo vás žiadam, a všetko hovorí za to, aby ste to urobili. 

Nedávam ti žiadne obmedzenia, pretože Boh ti žiadne nekladie. 

keď obmedzuješ SÁM seba, NIE sme zajedno, a to je choroba. 

Choroba však nie je z tela, ale z MYSLE. VŠETKY formy 

dysfunkcie sú len znakom toho, že myseľ sa rozštiepila a neprijíma 

jednotný cieľ. 

Zjednotenie CIEĽA je teda JEDINÉ, čo Duch Svätý 

spôsob liečby. Je to preto, že je to jediná úroveň, na ktorej sa 

liečenie 
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obnovenie zmyslu v chaotickom myšlienkovom systéme JE jediný 

spôsob, ako ho uzdraviť.Povedali sme, že vašou úlohou je len 

splniť podmienky pre zmysel, pretože zmysel sám je od Boha. Váš 

NÁVRAT k zmyslu je však nevyhnutný pre JEHO, pretože váš 

zmysel je ČASŤOU JEHO. vaše uzdravenie je teda súčasťou JEHO 

zdravia, pretože je súčasťou JEHO Celistvosti. On to nemôže 

ZTRATIŤ, ale TY to nemôžeš VEDIEŤ. napriek tomu je to stále 

Jeho Vôľa pre teba a Jeho Vôľa MUSÍ stáť navždy a vo všetkom. 

 
PRIJATIE REALITY 

Strach z Božej vôle je jedným z najzvláštnejších presvedčení, aké 

kedy ľudská myseľ vytvorila.K tomu by nemohlo dôjsť, keby myseľ 

nebola PRÍLIŠ hlboko rozštiepená, čo by umožnilo, aby sa myseľ 

BÁLA toho, čo v skutočnosti je. Je zrejmé, že skutočnosť nemôže 

"ohrozovať" nič iné než ilúzie, pretože skutočnosť môže 

podporovať len pravdu. samotný fakt, že Božiu vôľu, ktorá je tým, 

čím ste, vnímate ako strašnú, dokazuje, že sa bojíte toho, čím ste. 

Nie je to teda Božia vôľa, ktorej sa bojíte, ale VÔĽA VAŠA. vaša 

vôľa NIE JE vôľou ega, a preto je ego proti vám. to, čo sa javí ako 

strach z Boha, je v skutočnosti len strach z VAŠEJ VLASTNEJ 

REALITY. 

V stave paniky sa nedá nič dôsledne naučiť. Ak je cieľom 

tohto kurzu pomôcť vám naučiť sa to, čo ste, a ak ste sa už 

ROZHODLI, že to, čo ste, je strach, potom z toho MUSÍ vyplývať, 

že sa tento kurz nenaučíte. Napriek tomu by ste si mohli uvedomiť, 

že dôvodom tohto kurzu je to, že NEVIETE, kto ste. Ak nepoznáte 

svoju realitu, ako by ste mohli vedieť, či je bojazlivá alebo nie? 

Spojenie pravdy a strachu, ktoré by bolo nanajvýš umelé, je 

nevhodné najmä v mysliach tých, ktorí nevedia, čo je pravda. 

Jediné, čo takéto spojenie znamená, je, že svojvoľne obdarúvate 

niečo celkom mimo vášho vedomia niečím, čo NECHCETE. Je teda 

zrejmé, že posudzujete niečo, o čom vôbec NEVIETE. Túto čudnú 

situáciu ste si nastavili tak, že je úplne nemožné z nej uniknúť BEZ 

Sprievodcu, ktorý VIE, aká je vaša realita. Účelom tohto 

Sprievodcu je 
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len aby vám pripomenuli, čo chcete. Nesnaží sa vám vnútiť cudziu 

vôľu. Iba vynakladá všetko možné úsilie v rámci obmedzení, ktoré 

mu ukladáte, aby vo vašom vedomí ZOZNAMOVAL vašu vlastnú 

vôľu. 

Svoju vôľu ste si NEVYLUČILI do svojho NEVEDOMIA, kde 

zostáva k dispozícii, ale nemôže vám pomôcť.Keď sme povedali, že 

úlohou Ducha Svätého je triediť pravdivé od nepravdivého vo 

vašom nevedomí, mysleli sme tým, že má moc nazrieť do toho, čo 

ste skryli, a vnímať tam Božiu vôľu. Jeho vnímanie tejto Vôle ju 

môže pre VÁS urobiť skutočnou, pretože On je vo vašej mysli, a 

preto JE vašou skutočnosťou. Ak teda Jeho vnímanie vašej mysle 

prináša jej realitu pre VÁS, JE to On, kto vás učí, čo ste. 

Jediným zdrojom strachu v celom tomto procese môže byť len 

to, čo si myslíte, že ZTRÁCATE.Ale len to, čo vidí Duch Svätý, 

môžete mať. Mnohokrát sme zdôrazňovali, že Duch Svätý vás 

nikdy nebude vyzývať, aby ste Nič obetovali. Ak však žiadate 

obetovanie reality zo seba, Duch Svätý vám MUSÍ pripomenúť, že 

to nie je Božia Vôľa, pretože nie je vaša. Medzi vašou a Božou 

vôľou NIE JE ROZDIEL. Keby ste nemali rozdvojenú myseľ, uznali 

by ste, že chcenie je spasením, PRETOŽE je to komunikácia. Nie je 

možné komunikovať v cudzích jazykoch. Vy a váš Stvoriteľ 

môžete komunikovať prostredníctvom stvorenia, pretože to, a iba 

to, JE vaša spoločná vôľa. 

Rozdelené vôle nekomunikujú, pretože hovoria o rôznych 

veciach pre tú istú myseľ. Tým sa stráca schopnosť komunikovať 

jednoducho preto, že zmätená komunikácia neznamená NIČ. o 

správe sa nedá povedať, že je komunikovaná, pokiaľ nedáva 

zmysel. Ako zmysluplné môžu byť vaše posolstvá, keď žiadate o 

to, čo NECHCETE? A predsa, kým sa BOJÍTE o svoju vôľu, presne 

o to budete žiadať. môžete trvať na tom, že Duch Svätý vám 

neodpovedá, ale možno by bolo múdrejšie zvážiť, aký ste ASKER. 

NEŽIADATE len to, čo chcete. Je to výlučne preto, že sa bojíte, 

že by ste to mohli PRIJAŤ, A PRIJALI. To je naozaj dôvod, prečo sa 

vytrvalo pýtate učiteľa, ktorý by vás nemohol naučiť vašej vôli. Od 

neho sa ju NIKDY nemôžete naučiť a 
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to vám dáva ilúziu bezpečia. Nemôžete však byť v bezpečí PRED 

pravdou, ale iba V nej. Jediným bezpečím je skutočnosť. Vaša vôľa 

je vašou záchranou, pretože je rovnaká ako Božia. oddelenie nie je 

nič iné ako presvedčenie, že je RÔZNE. 

Žiadna myseľ nemôže veriť, že jej vôľa je silnejšia ako Božia. 

Ak teda myseľ verí, že JEHO vôľa je iná ako Jeho, môže sa 

rozhodnúť len tak, že buď Boh NEEXISTUJE, alebo že BOŽIA 

VÔĽA JE STRACH. Prvá možnosť vysvetľuje ateistu a druhá 

mučeníka. Mučeníctvo má mnoho podôb, pričom do tejto 

kategórie patria všetky doktríny, ktoré tvrdia, že Boh požaduje 

obete akéhokoľvek druhu. Každý zo základných typov šialeného 

rozhodnutia vyvolá paniku, pretože ateista verí, že je sám, a 

mučeník verí, že ho Boh ukrižuje. Obaja sa skutočne boja 

opustenia a odplaty, ale ateista viac reaguje proti opusteniu a 

mučeník proti odplate. 

Ateista tvrdí, že Boh ho opustil, ale je mu to jedno. Ak mu 

však niekto naznačí, že ho Boh neopustil, začne sa veľmi báť, a 

teda aj hnevať. mučeník si naopak viac uvedomuje vinu a v 

presvedčení, že trest je nevyhnutný, sa pokúša naučiť sa ho 

LIEČIŤ. Pravda je veľmi jednoduchá: nikto nechce ani opustenie, 

ani odplatu. Mnohí ľudia VYHĽADÁVAJÚ oboje, ale stále platí, že 

ich nechcú. Môžete Ducha Svätého prosiť o takéto "dary" a 

skutočne očakávať, že ich PRIJMETE? Nemôže vás prinútiť chcieť 

niečo, čo nechcete. keď žiadate univerzálneho Darcu o to, čo 

nechcete, žiadate o to, čo vám NEMÔŽE byť dané, pretože to NIKDY 

nebolo stvorené. Nikdy to nebolo stvorené, pretože to nikdy nebola 

vaša vôľa pre VÁS. 

Nakoniec každý musí pamätať na Božiu vôľu, pretože 

nakoniec každý musí spoznať SÁM SEBA. Toto uznanie JE 

uznaním toho, že JEHO VÔĽA A BOŽIA VÔĽA SÚ JEDNO. V 

prítomnosti pravdy niet neveriacich a niet obetí. V bezpečí 

skutočnosti je strach úplne bezvýznamný. Popierať to, čo JE, sa 

môže len VIDIEŤ ako strach. Strach nemôže byť skutočný bez 

príčiny a Boh je JEDINÁ PRÍČINA. Boh je Láska a vy Ho 

CHCETE. to JE vaša vôľa. žiadajte o to a BUDETE vypočutí, pretože 

budete žiadať len to, čo vám PATRÍ. 

Keď sa pýtate Ducha Svätého na to, čo by vám mohlo ublížiť, 
On 
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nemôže odpovedať, pretože Nič vám nemôže ublížiť, A TAK SA 

NEMÔŽETE Ničoho dožadovať. KAŽDÁ túžba, ktorá vychádza z 

ega, JE túžbou po ničom a pýtať sa na to NIE JE ŽIADOSŤ. Je to 

len odmietnutie vo forme žiadosti. Duch Svätý sa vôbec nezaujíma 

o formu, pretože si uvedomuje iba VÝZNAM. ego nemôže Ducha 

Svätého o NIČ požiadať, pretože medzi nimi existuje ÚPLNÉ 

ZLYHANIE KOMUNIKÁCIE. VY však môžete Ducha Svätého o 

VŠETKO požiadať, pretože VAŠE žiadosti sú skutočné, sú z vašej 

vôle. či by Duch Svätý poprel Božiu vôľu? A mohol by ju vo 

svojich synoch nerozpoznať? 

Energiu, ktorú odoberáte tvorbe, vynakladáte na strach. Nie 

preto, že by vaša energia bola obmedzená, ale preto, že ste ju 

obmedzili. Neuvedomujete si obrovské plytvanie energiou, ktorú 

vynakladáte na popieranie pravdy. čo by ste povedali o niekom, 

kto sa vytrvalo pokúša o nemožné v presvedčení, že DOSIAHNUŤ 

ho znamená ÚSPECH? Presvedčenie, že na to, aby ste boli šťastní, 

MUSÍTE mať nemožné, je v úplnom rozpore s princípom stvorenia. 

Boh nemohol chcieť, aby šťastie záviselo od toho, čo nikdy 

nemôžete MÁŤ. 

Skutočnosť, že Boh je Láska, si nevyžaduje vieru, ale 

vyžaduje si prijatie. Skutočne je možné, aby ste fakty 

NEPREHLIADLI, hoci nie je možné, aby ste ich ZMENILI. Ak si 

budete držať ruky na očiach, NEMÔŽETE vidieť, pretože 

zasahujete do zákonov videnia. Ak budete popierať lásku, 

NEPOZNÁTE ju, pretože vaša spolupráca je ZÁKONOM JEJ 

BYTIA. nemôžete zmeniť zákony, ktoré ste nevytvorili, a zákony 

šťastia boli vytvorené PRE vás, nie VÁMI. 

Akékoľvek pokusy popierať to, čo JE, vyvolávajú strach, a ak 

sú silné, vyvolávajú paniku. Vôľa PROTI realite, hoci je nemožná, 

sa môže stať veľmi vytrvalým cieľom, aj keď ju nechcete. Uvažujte 

však o výsledku tohto zvláštneho rozhodnutia: Svoju myseľ 

ODVÁDZAŠ k tomu, čo nechceš. Aké reálne môže byť toto 

ODDANIE? Ak to nechcete, nikdy to nebolo vytvorené. Ak to nikdy 

nebolo vytvorené, nie je to nič. Môžete sa SKUTOČNE venovať 

ničomu? 

Boh vás vo svojej oddanosti k vám stvoril oddaného 

VŠETKO a dal vám to, čomu sa venujete. V opačnom prípade, 
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by ste neboli stvorení dokonalí. Realita JE všetko, a preto máte 

všetko preto, že ste skutoční. Neskutočné nemôžete stvoriť, pretože 

ABSENCIA reality je strach a strach sa nedá stvoriť. Pokiaľ veríte, 

že strach je možný, NEMÔŽETE SA STVÁRNIŤ. Protikladné 

poriadky reality robia realitu NEZMYSLOM a realita JE zmysel. 

Pamätajte teda, že Božia vôľa je už teraz možná a nič iné už 

nikdy nebude. Toto je jednoduché prijatie reality, pretože len tá JE 

skutočná. Nemôžete Skresľovať realitu a VEDIEŤ, ČO JE. A ak 

realitu prekrúcate, budete prežívať úzkosť, depresiu a nakoniec aj 

paniku, pretože sa snažíte UČIŤ sa neskutočným. keď budete cítiť 

tieto veci, nesnažte sa hľadať pravdu mimo seba, pretože pravda 

môže byť iba VÁS. Preto si povedzte, 

"Kristus je vo mne a tam, kde je on, musí byť aj 

Boh, lebo Kristus je jeho súčasťou." 

 
ODPOVEĎ NA MODLITBU  

Každý, kto sa niekedy pokúsil o niečo požiadať modlitbou, zažil 

niečo, čo sa zdá byť neúspechom. To platí nielen v súvislosti s 

konkrétnymi vecami, ktoré by mohli byť škodlivé, ale aj v 

súvislosti s prosbami, ktoré sú prísne v súlade s týmto 

smerovaním. Najmä tie posledné by mohli byť nesprávne 

interpretované ako "dôkaz ", že kurz nemyslí to, čo hovorí. Musíte 

si však uvedomiť, že kurz skutočne uvádza, a to opakovane, že jeho 

cieľom je ÚNIK zo strachu. 

Predpokladajme teda, že to, o čo žiadate Ducha Svätého, JE 

to, čo naozaj chcete, ale vy sa toho stále BOJÍTE. Ak by to tak bolo, 

vaše DOSIAHNUTIE toho už nebude tým, čo chcete, aj keď to tak 

je. To vysvetľuje, prečo sa nedosiahnu určité špecifické formy 

uzdravenia, hoci stav uzdravenia je. Často sa stáva, že jednotlivec 

žiada o fyzické uzdravenie, pretože sa bojí telesného poškodenia. 

Zároveň však platí, že ak by sa bol fyzicky uzdravil, ohrozenie jeho 

myšlienkového systému by preňho bolo podstatne VÄČŠÍM 

strašiakom než jeho fyzický prejav. V tomto prípade v skutočnosti 

neprosí o OSVOBODENIE od strachu, ale o 
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odstránenie príznaku, ktorý si vybral HE. Táto žiadosť teda vôbec 

NIE je žiadosťou o uzdravenie. 

Biblia zdôrazňuje, že VŠETKY modlitby sú vypočuté, a to 

musí byť pravda, ak sa nepremárni žiadne úsilie. Samotný fakt, že 

človek požiadal Ducha Svätého o NIEČO, zabezpečí odpoveď. 

Rovnako isté však je, že ŽIADNA odpoveď daná Duchom Svätým 

NIKDY nebude odpoveďou, ktorá by zvyšovala strach. Je možné, 

že Jeho odpoveď nebude vôbec počuť. Je však NEMOŽNÉ, aby sa 

stratila. Existuje mnoho odpovedí, ktoré ste už dostali, ale ešte ste 

ich NEVYSLYŠALI. Uisťujem vás, že na vás čakajú. Je skutočne 

pravda, že žiadne úsilie nie je zbytočné. 

Ak chcete vedieť, že vaše modlitby sú vypočuté, nikdy 

nepochybujte o Božom Synovi. Nespochybňujte ho a nemýľte sa v 

ňom, lebo vaša viera v neho je vašou vierou vo VÁS samých. Ak 

chceš poznať Boha a jeho odpoveď, ver vo mňa, ktorého viera v 

teba nemôže byť otrasená. Môžeš sa pravdivo pýtať Ducha 

Svätého a pochybovať o svojom bratovi? Verte, že jeho slová sú 

pravdivé vďaka pravde, ktorá je v ňom. spojíte sa s pravdou v ňom 

a jeho slová budú pravdivé. Keď budete počuť JEHO, budete počuť 

aj MŇA. POSLÚCHANIE pravdy je jediný spôsob, ako ju teraz 

môžete počuť a konečne ju POZNÁŤ. 

Posolstvo, ktoré vám dáva váš brat, je na vás.Čo vám hovorí? Čo 

by si chcel, aby ti povedal? Vaše rozhodnutie O ňom určuje 

posolstvo, ktoré dostanete. Pamätajte, že Duch Svätý je v ňom a 

Jeho hlas k vám hovorí PROSTREDNÍCTVOM neho. Čo vám môže 

taký svätý brat povedať okrem pravdy? Ale počúvate ho? Váš brat 

možno nevie, kto je, ale v jeho mysli je svetlo, ktoré to vie. toto 

svetlo môže svietiť do vašej mysle, vďaka čomu budú JEHO slová 

pravdivé a vy ich budete môcť počuť. Jeho slová SÚ odpoveďou 

Ducha Svätého pre vás. Je vaša viera v neho dostatočne silná na to, 

aby ste ho mohli počuť? 

Spása je od tvojho brata.Duch Svätý sa rozširuje z tvojej 

mysle do jeho a odpovedá ti.Nemôžeš počuť hlas pre Boha len v 

sebe, pretože nie si sám. A Jeho odpoveď je len pre to, čo si TY. 

nepoznáš dôveru, ktorú mám v tebe, ak ju NEVYČÍTAŠ. nebudeš 

dôverovať vedeniu Ducha Svätého, ani neuveríš, že je pre teba, ak 

ho nebudeš počuť v iných. MUSÍ byť pre tvojho brata, pretože je 

pre teba. Či by Boh stvoril 
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Hlas len pre vás? Mohli by ste počuť Jeho odpoveď 

VYHOVUJÚCU, ako odpovedá VŠETKÝM Božím synom? Počúvaj 

o svojom bratovi to, čo chceš, aby som počul o tebe, lebo nechceš, 

aby som bol oklamaný. 

Milujem vás pre pravdu, ktorá je vo vás, tak ako Boh.Vaše 

klamstvá môžu oklamať vás, ale MŇA oklamať nemôžu. Keď viem, 

čo ste, NEMÔŽEM o vás pochybovať. Počujem vo vás len Ducha 

Svätého,ktorý ku mne hovorí prostredníctvom VÁS. Ak chcete 

počuť MŇA, počúvajte mojich bratov, v ktorých hovorí Boží hlas. v 

nich spočíva odpoveď na VŠETKY modlitby. Budeš vypočutý, keď 

budeš počuť odpoveď vo VŠETKÝCH. Nepočúvajte nič iné, inak 

nebudete počuť pravdu. 

Verte vo svojich bratov preto, že ja verím vo vás, a dozviete sa, 

že moja viera vo vás je oprávnená. Verte mi preto, že veríte v nich, 

kvôli tomu, čo im dal Boh. oni vám odpovedia, ak sa naučíte pýtať 

sa ich na pravdu. Nežiadajte o požehnania bez toho, aby ste ich 

požehnali, pretože len tak sa môžete naučiť, akí ste požehnaní. 

Tým, že budete nasledovať túto cestu, budete hľadať pravdu v sebe. 

to nie je ísť ZA seba, ale K sebe. Počúvajte len Božiu odpoveď v 

Jeho synoch a ste zodpovedaní. 

Neveriť znamená postaviť sa proti alebo útočiť. Veriť 

znamená prijať a postaviť sa na stranu. Veriť neznamená byť 

nedôverčivý, ale prijať a VNÍMAŤ. Čomu neveríte, to si nevážite, a 

nemôžete byť vďační za to, čo si nevážite. Za posudzovanie 

zaplatíte určitú cenu, pretože posudzovanie JE stanovenie ceny. A 

ako ju stanovíte, tak ju aj zaplatíte. 

Ak sa platenie stotožňuje so ZÍSKAVANÍM, stanovíte nízku 

cenu, ale budete požadovať vysokú VÝNOSNOS.Zabudli ste však, 

že váš výnos je úmerný vášmu úsudku o hodnote. Ak sa platenie 

spája s DÁVANÍM, nemožno ho vnímať ako stratu a rozpoznáte 

RECIPROCIÁLNY vzťah dávania a prijímania. Cena bude potom 

nastavená vysoko kvôli hodnote výnosu. cena za DÁVANIE je 

strata vnímania hodnoty, čím sa nevyhnutne stane, že si nebudete 

vážiť to, čo dostávate. Ak si to budete vážiť málo, nebudete si to 

vážiť a nebudete to CHCIEŤ. 

Nikdy teda nezabúdajte, že vy ste určili hodnotu toho, čo 

dostávate, a ocenili ste to tým, čo dávate. Veriť, že je možné získať 

veľa za málo, znamená veriť, že môžete obchodovať s Bohom. 
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Božie zákony sú VŽDY spravodlivé a dokonale dôsledné. Tým, že 

dávate 
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dostanete. Ale prijímať znamená PRIJÍMAŤ, nie dostávať. Nie je 

možné nemať, ale je možné nevedieť, že máte. Poznanie toho, že 

máte, je ochota k DÁVANIU, a len vďaka tejto ochote môžete 

spoznať, čo máte. To, čo dávate, je teda hodnota, ktorú pripisujete 

tomu, čo máte, pričom je presnou mierou hodnoty, ktorú tomu 

pripisujete. A tá je zasa mierou toho, ako veľmi to CHCETE. 

Ducha Svätého môžete ŽIADAŤ iba tak, že mu dávate, a dávať 

mu môžete iba tam, kde ho vidíte. Ak Ho uvidíte v každom, 

uvažujte o tom, koľko od Neho budete ŽIADAŤ a AKO VEĽMI ho 

budete PRIJÍMAŤ. On vám nič neodoprie, pretože vy ste Jemu nič 

neodopreli, a tak sa môžete podeliť o všetko. Toto je spôsob a 

JEDINÝ spôsob, ako dostať Jeho odpoveď, pretože Jeho odpoveď 

je všetko, o čo MÔŽETE prosiť a CHCIEŤ. Povedzte teda všetkým, 

"Pretože chcem poznať sám seba, vidím v tebe 

Božieho Syna a svojho brata." 
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Oprava chyby 

 
Bdelosť ega voči chybám, ktorých sa dopúšťajú iné egá, nie je tou 

bdelosťou, ktorú by si Duch Svätý želal. Ega sú kritické z hľadiska 

druhu "zmyslu", ktorý zastávajú. ONI tento druh zmyslu chápu, 

pretože pre nich JE rozumný. Pre Ducha Svätého to zmysel vôbec 

nemá. Pre ego je milé, správne a dobré poukazovať na chyby a 

"opravovať ich." Pre ego, ktoré si vôbec neuvedomuje, čo chyby 

SÚ a čo je oprava, to má zmysel. 

Chyby SÚ chyby ega a náprava chýb akéhokoľvek druhu 

spočíva výlučne v ODSTRAŇOVANÍ ega. Keď opravujete brata, 

hovoríte mu, že sa mýli. Možno v tej chvíli nedáva zmysel, a je 

isté, že ak hovorí z ega, bude ho dávať. Vašou úlohou je však stále 

povedať mu, že má pravdu. ak hovorí hlúpo, nepoviete mu to 

slovne, pretože potrebuje opravu na INEJ úrovni, keďže jeho chyba 

JE na inej úrovni. ON má stále pravdu, pretože je Syn Boží. Jeho 

ego sa vždy mýli, bez ohľadu na to, čo hovorí alebo robí. 

Ak poukazuješ na chyby ega svojho brata, musíš vidieť cez 

SVOJE, pretože Duch Svätý jeho chyby nevníma. Musí to byť 

pravda, ak medzi egom a Duchom Svätým vôbec neexistuje 

komunikácia. Ego nedáva zmysel a Duch Svätý sa nesnaží 

pochopiť nič, čo z neho vychádza. Keďže mu nerozumie, ani ho 

NEODSÚDA, 
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s vedomím, že nič z toho neznamená. 

 
ZDRAVÝ ROZUM A VNÍMANIE 

Keď reagujete na chyby, nepočúvate Ducha Svätého. On si ich 

jednoducho nevšíma, a ak sa im venujete, nepočúvate Ho. Ak Ho 

nepočujete, počúvate svoje ego a máte rovnako málo zmyslu ako 

brat, ktorého chyby vnímate. To nemôže byť náprava." Napriek 

tomu je to pre neho viac než len nedostatok nápravy. Je to vzdanie 

sa nápravy vo VÁS samých. 

Keď sa brat správa nepríčetne, môžete ho uzdraviť len tak, že 

v ňom budete vnímať SANITU. Ak vnímate jeho chyby a 

PRIJÍMATE ich, prijímate aj SVOJE. Ak chcete odovzdať svoje 

Duchu Svätému, musíte to urobiť aj s jeho. Pokiaľ sa toto nestane 

jediným spôsobom, akým zaobchádzaš so VŠETKÝMI chybami, 

nemôžeš pochopiť, ako sú všetky chyby ZNEUŽITÉ. Ako sa to líši 

od toho, keď vám hovoríme, že čo učíte, to sa aj naučíte? Váš brat 

má rovnakú pravdu ako vy, a ak si myslíte, že sa mýli, odsudzujete 

sami seba. 

Sami sa nemôžete opraviť. Je teda možné, aby ste opravili 

iného? Môžete ho však vidieť pravdivo, pretože je možné, aby ste 

videli pravdivo SÁBA. Nie je na vás, aby ste ho zmenili, ale len 

aby ste ho prijali takého, aký JE. Jeho chyby nepochádzajú z 

pravdy, ktorá je v ňom, a len táto pravda je vaša. Jeho chyby ju 

nemôžu zmeniť a už vôbec nemôžu mať vplyv na pravdu vo VÁS. 

Vnímať chyby u kohokoľvek a reagovať na ne, akoby boli skutočné, 

znamená UČIŇOVAŤ ich skutočnými pre teba. nevyhneš sa 

plateniu za to, nie preto, že by si bol za to potrestaný, ale preto, že 

nasleduješ nesprávneho vodcu a stratíš svoju cestu. 

Chyby tvojho brata nie sú jeho, rovnako ako tvoje nie sú tvoje. 

Ak prijmete jeho chyby ako skutočné, zaútočili ste na SOBU. Ak 

chceš nájsť svoju cestu a zachovať si ju, vidíš vedľa seba len 

pravdu, lebo kráčate spolu. duch Svätý v tebe odpúšťa všetko tebe 

A tvojmu bratovi. JEHO chyby sú odpustené SPOLU s tvojimi. 

Odpustenie nie je viac oddelené ako láska. Pokánie nemôže byť 

oddelené, pretože PRÍDE z lásky. KAŽDÝ váš pokus o nápravu 

brata znamená, že veríte, že je možná náprava VAMI, a to môže 

byť iba arogancia ega. Náprava 
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je od Boha, ktorý nepozná aroganciu.Duch Svätý všetko odpúšťa, 

pretože Boh všetko stvoril. 

Nezabývajte sa JEHO funkciou, lebo zabudnete na SVOJU. 

Prijmite iba funkciu uzdravovania v čase, pretože na to je čas 

určený. Boh vám dal funkciu tvoriť vo večnosti. nemusíte sa to 

učiť, ale musíte sa naučiť CHCIEŤ to, a na to bolo všetko učenie 

stvorené. je to dobré využitie schopnosti Ducha Svätého, ktorú 

nepotrebujete, ale ktorú ste si vytvorili. Odovzdajte mu ju! Neviete, 

ako ju používať. On vás naučí, ako sa pozerať na seba bez 

odsúdenia, keď sa naučíte pozerať na VŠETKO bez neho. 

Odsúdenie potom pre vás nebude reálne a všetky vaše chyby 

BUDÚ odpustené. 

 
ZMIERENIE AKO LEKCIA V OBLASTI ZDIEĽANIA  

Odpustenie je pre všetkých, pretože je to spôsob, ako ZRUŠIŤ 

presvedčenie, že niečo je len pre teba.Odpúšťať znamená 

PREHLIADNÚŤ. Pozerajte sa teda ZA chybu a nedovoľte, aby vaše 

vnímanie spočívalo NA nej, pretože budete veriť tomu, čo vaše 

vnímanie obsahuje. Ak chceš poznať seba samého, prijímaj ako 

pravdivé len to, čo tvoj brat JE. Vnímaj to, čím NIE JE, a nemôžeš 

poznať, čím si TY, pretože ho vidíš falošne. Vždy pamätajte, že 

vaša identita je zdieľaná a že jej zdieľanie JE jej skutočnosťou. 

Máte svoju úlohu v Ukrivdení, ale plán Ukrivdenia JE mimo 

vás. Neviete prehliadnuť chyby, inak by ste ich nerobili. Bolo by 

len ďalším omylom myslieť si, že ich buď nerobíte, alebo že ich 

môžete napraviť BEZ Sprievodcu nápravou. A ak sa týmto 

Sprievodcom nebudete riadiť, vaše chyby NEBUDÚ opravené. plán 

nie je váš Z dôvodu vašich obmedzených predstáv o tom, čo ste. 

Práve z tejto obmedzenosti vyplývajú VŠETKY chyby. Spôsob, 

ako ich napraviť, preto nie je O vás, ale PRE vás. 

Vykúpenie je lekcia o zdieľaní, ktorú vám dávame, pretože ste 

zabudli, ako to robiť. Duch Svätý vám len pripomína, čo je vašou 

prirodzenou schopnosťou. Tým, že schopnosť útočiť, ktorú ste si 

vytvorili, pretvára na schopnosť ZDIEľať sa, premieňa to, čo ste si 

vytvorili, na to, čo stvoril Boh. Ak by ste to chceli dosiahnuť 

PROSTREDNÍCTVOM Neho, nemôžete 
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pozerajte sa na svoje schopnosti očami ega, inak ich budete 

posudzovať rovnako ako ONA. Všetka ich škodlivosť spočíva v 

jeho posudzovaní. Všetka ich užitočnosť spočíva v úsudku Ducha 

Svätého. 

Aj ego má plán odpustenia, pretože oň ŽIADATE, hoci nie od 

správneho učiteľa. Plán ega, samozrejme, NEMÁ ŽIADNY ROZUM 

a NEBUDE FUNGOVAŤ. Jeho nasledovaním sa len dostanete do 

nemožnej situácie, do ktorej vás ego VŽDY privedie. plán ega 

spočíva v tom, že najprv jasne uvidíte chybu a potom ju prehliadnete. 

ako však môžete prehliadnuť to, čo ste si sami uvedomili? Tým, že 

ju jasne vidíte, ste ju urobili skutočnou a nemôžete ju prehliadnuť. 

Tu je ego nútené odvolávať sa na "záhady" a začína trvať na 

tom, že musíte prijať nezmyselné, aby ste sa zachránili. Mnohí sa o to 

pokúšali v mojom mene, pričom zabúdali, že moje slová majú 

DOKONALÝ zmysel, pretože pochádzajú od Boha. Teraz sú 

rovnako zmysluplné ako kedykoľvek predtým, pretože hovoria o 

ideách, ktoré sú večné. Odpustenie, ktoré sa učí odo mňa, 

NEPOUŽÍVA strach na to, aby ZNEUŽILO strach. Ani neurobí 

neskutočné skutočným a potom ho nezničí. 

Odpustenie prostredníctvom Ducha Svätého spočíva 

jednoducho v tom, že sa od začiatku pozeráte za chybu, a tak ju 

pre vás ZACHOVÁTE neskutočnú. Vôbec nedovoľte, aby sa do 

vašej mysle dostala akákoľvek viera v jej reálnosť, inak budete 

veriť aj tomu, že VY musíte zrušiť to, čo ste urobili, aby vám bolo 

odpustené. To, čo nemá účinok, neexistuje, a pre Ducha Svätého 

sú účinky chyby ÚPLNE neexistujúce. Tým, že neustále a dôsledne 

ruší VŠETKY jej účinky, VŠADE a vo VŠETKÝCH ohľadoch, učí, 

že ego neexistuje, a DOKÁŽE to. Nasledujte teda Jeho učenie v 

odpustení, pretože odpustenie JE Jeho funkcia a On ju vie 

dokonale plniť. to sme mali na mysli, keď sme kedysi povedali, že 

zázraky sú prirodzené, a keď sa NEvyskytujú, niečo sa pokazilo. 

Zázraky sú len znakom vašej ochoty nasledovať plán spasenia 

Ducha Svätého, pričom si uvedomujete, že NEVIETE, čo to je. 

Jeho práca NIE JE vašou úlohou, a pokiaľ to neprijmete, nemôžete 

sa naučiť, čo je VAŠA úloha. Zámena funkcií je pre ego taká 

typická, že by ste ju už mali dobre poznať. Ego sa domnieva, že 

mu patria VŠETKY funkcie, hoci nemá ani potuchy o tom, čo sú. to 

je viac 
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než len zmätok. Je to obzvlášť nebezpečná kombinácia 

veľkohubosti A zmätenosti, ktorá spôsobuje, že ego 

pravdepodobne zaútočí na kohokoľvek a na čokoľvek bez 

akéhokoľvek dôvodu.To je presne to, čo ego robí. Vo svojich 

reakciách je TOTÁLNE nepredvídateľné, pretože nemá predstavu o 

tom, ČO vníma. 

Ak človek nemá predstavu o tom, čo sa deje, ako môžete 

OČAKÁVAŤ, že bude primerane reagovať? Bez ohľadu na to, ako 

dokážete tieto reakcie SPÔSOBIŤ, by ste si ešte mohli položiť 

otázku, či stavajú ego do veľmi rozumnej pozície sprievodcu pre 

VÁS. Zdá sa absurdné, že musíme opakovane zdôrazňovať, že 

kvalifikácia ega ako sprievodcu je mimoriadne nešťastná a že ako 

učiteľ spásy je to mimoriadne zlá voľba. napriek tomu je táto 

otázka, akokoľvek sa zdá smiešna, v skutočnosti kľúčovou otázkou 

v celej fantázii o odlúčení. Každý, kto si zvolí úplne šialeného 

sprievodcu, MUSÍ byť sám úplne šialený. 

Nie je pravda, že neviete, že sprievodca je šialený. VIETE to, 

pretože to viem ja, a vy ste ho posudzovali podľa rovnakých 

kritérií ako ja. Ego doslova žije na požičaný čas a jeho dni sú 

spočítané. Nebojte sa Posledného súdu, ale privítajte ho a 

nečakajte, pretože čas ega je požičaný z VAŠEJ večnosti. Toto JE 

Druhý príchod, ktorý bol stvorený PRE vás, tak ako bol stvorený 

Prvý. Druhý príchod je len návratom ROZUMU. Môže to MOŽNO 

byť desivé? 

Čo môže byť strašidelné, ak nie fantázia, a nikto sa neobracia 

k fantázii, ak si nezúfne, že v realite nenájde uspokojenie.Je však isté, 

že vo fantázii uspokojenie NIKDY nenájde, takže jeho jedinou 

nádejou je ZMENA MYSLENIA O REALITE. Len ak je 

rozhodnutie, že realita je strašná, ZLÉ, môže mať Boh pravdu. A ja 

vás ubezpečujem, že Boh JE v práve. Buďte teda radi, že ste sa 

MÝLILI, ale bolo to len preto, že ste nevedeli, kto ste. Keby ste si 

to pamätali, nemohli by ste sa mýliť viac, ako sa môže mýliť Boh. 

Nemožné sa môže stať iba vo fantázii. Keď hľadáte realitu vo 

fantázii, nenájdete ju. symboly fantázie sú symboly ega a TÝCH 

nájdete veľa. Nehľadajte v nich však zmysel. Nemajú väčší 

význam ako fantázie, do ktorých sú votkané. 

Rozprávky môžu byť príjemné alebo strašidelné, pekné alebo 

škaredé, ale nikto ich nenazýva PRAVDOU. Deti im môžu veriť, a 
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príbehy sú pre nich pravdivé. Keď však nastane realita, fantázie sa 

rozplynú. REALITA medzitým nezmizla. Druhý príchod je 

uvedomenie si reality, nie jej NÁVRAT. Hľa, deti moje, realita je tu. 

Patrí vám, mne a Bohu a dokonale nás všetkých uspokojuje. Iba toto 

uvedomenie lieči, pretože je uvedomením si pravdy. 

 
NEVYLIEČENÝ LIEČITEĽ 

Plán ega na odpustenie je oveľa rozšírenejší ako Boží plán. Je to 

preto, že ho vykonávajú neuzdravení liečitelia, a preto je z ega. 

Pozrime sa teraz na neuzdraveného liečiteľa pozornejšie. Podľa 

definície sa snaží DÁVAŤ to, čo neprijal. Ak je teológom, môže 

začať s predpokladom: "Som úbohý hriešnik a ty tiež." Ak je 

teológom, môže začať s predpokladom: "Som úbohý hriešnik a ty 

tiež. Ak je psychoterapeut, je pravdepodobnejšie, že začne s 

rovnako neuveriteľnou myšlienkou, že ON naozaj verí v útok a 

pacient tiež, ale ani v jednom prípade na tom nezáleží. 

Opakovane sme uviedli, že presvedčenia ega nemožno 

zdieľať, a preto sú nereálne. Ako ich teda môže "odhalenie" urobiť 

skutočnými? Každý liečiteľ, ktorý hľadá pravdu vo fantáziách, 

MUSÍ byť nevyliečený, pretože NEVIE, kde má hľadať pravdu, a 

preto nemá odpoveď na problém liečenia. je výhodou, ak sa nočné 

mory dostanú do povedomia, ale len preto, aby sme sa naučili, že 

nie sú skutočné a že Nič, čo obsahujú, nemá význam. Nevyliečený 

liečiteľ to nedokáže, pretože tomu neverí. 

Všetci nevyliečení liečitelia sa v tej či onej forme riadia plánom 

ega na odpustenie. Ak sú teológmi, pravdepodobne odsudzujú sami 

seba, učia odsudzovaniu a obhajujú veľmi desivé riešenie. 

Projektujúc odsúdenie na Boha, vytvárajú dojem, že je odplatný, a 

obávajú sa jeho odplaty. To, čo urobili, je len to, že sa 

IDENTIFIKOVALI s egom, a tým, že jasne vnímali, čo TO robí, 

odsúdili sami seba kvôli tomuto hlbokému zmätku. Je 

pochopiteľné, že sa proti tejto koncepcii vzbúrili, ale vzbúriť sa 

PROTI nej znamená ešte stále v ňu VERIŤ. Forma vzbury je teda 

iná, ale NIE jej obsah. 

Novšie formy plánu ega sú rovnako neužitočné ako tie staršie, 

pretože forma nie je pre Ducha Svätého dôležitá, a preto 
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na tom vôbec nezáleží. Podľa novších foriem plánu ega terapeut 

interpretuje symboly ega v nočnej more a potom ich používa na to, 

aby dokázal, že nočná mora je skutočná. Po tom, čo ju UTVORIL 

ako skutočnú, sa potom pokúša rozptýliť jej účinky znehodnotením 

významu SNÍVANIA. Toto by bol liečivý prístup, ak by sa 

snívajúci správne identifikoval ako neskutočný. ak sa však 

snívajúci stotožňuje s MYSLOU, nápravná moc mysle 

prostredníctvom Ducha Svätého sa ODMIETA. 

Je pozoruhodné, že toto je rozpor aj v podmienkach ega, ktorý 

si zvyčajne NEVŠIMNE, dokonca aj vo svojom zmätku. Ak spôsob, 

ako čeliť strachu, spočíva v ZNÍŽENÍ dôležitosti toho, kto sa ho 

bojí, ako to môže budovať SILU ega? Tieto úplne samozrejmé 

nezrovnalosti vysvetľujú, prečo okrem určitých štylizovaných 

slovných opisov nikto nedokáže VYSVETLIŤ, čo sa deje v 

psychoterapii. Nič skutočné sa nedeje. Nič skutočné sa nestalo ani 

nevyliečenému liečiteľovi, ktorý sa učí z vlastného učenia. 

KEĎŽE je do toho zapojené jeho ego, vždy sa pokúša získať 

nejakú podporu z danej situácie. V snahe získať niečo pre SEBA sa 

nevyliečený liečiteľ nevie DÁVAŤ, a preto sa nedokáže podeliť. 

Nemôže opravovať, pretože nepracuje SPRÁVNE. Verí, že je na 

ňom, aby pacienta naučil, čo je PRAVDA, ale sám to nevie. čo sa 

teda MÁ stať? Keď Boh povedal: "Nech je svetlo!", bolo svetlo. 

Môžete nájsť svetlo tak, že budete analyzovať tmu, ako to robí 

psychoterapeut, alebo ako teológ tak, že si priznáte tmu v sebe a 

budete hľadať vzdialené svetlo, aby ste ju odstránili, pričom 

budete zdôrazňovať vzdialenosť? 

Uzdravenie NIE je záhadné. Nič sa nedeje, ak tomu 

nerozumiete, pretože svetlo JE porozumenie. "Nešťastný hriešnik" 

nemôže byť uzdravený bez mágie, ani "bezvýznamná myseľ" si 

nemôže vážiť sama seba bez mágie. Obe formy prístupu ega teda 

musia dospieť do slepej uličky, charakteristickej "nemožnej situácie", 

do ktorej ego VŽDY vedie. Môže byť užitočné poukázať pacientovi 

na to, kam smeruje, ale zmysel sa stráca, ak nedokáže zmeniť svoj 

smer. terapeut to nemôže urobiť za neho, ale nemôže to urobiť ani 

SÁM za seba. 

Jediným zmysluplným prínosom terapeuta je 
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uviesť príklad človeka, ktorého smerovanie sa zmenilo PRE neho a 

ktorý už neverí na nočné mory ŽIADNEHO druhu. Svetlo v JEHO 

mysli teda ZAVEDIE pýtajúceho sa, ktorý sa musí spolu s Bohom 

rozhodnúť, že svetlo JE, pretože ho VIDÍ. A na základe JEHO 

uznania TERAPISTA vie, že tam je. takto sa vnímanie napokon 

premieňa na poznanie. Zázračný pracovník začína VNÍMANÍM 

svetla a svoje vnímanie premieňa na istotu tým, že ho neustále 

rozširuje a prijíma jeho uznanie. Jeho ÚČINKY ho uisťujú, že je tu. 

Terapeut nelieči, ale necháva liečiť. Môže poukázať na tmu, ale 

nemôže priniesť svetlo SÁM od seba, pretože svetlo nie je z 

neho.Ale keďže je PRE neho, musí byť aj pre jeho pacienta. 

Jediným terapeutom je Duch Svätý. On dokonale objasňuje 

uzdravenie v KAŽDEJ situácii, v ktorej je Sprievodcom. ľudský 

terapeut mu môže len dovoliť, aby si plnil svoju funkciu. 

Nepotrebuje k tomu žiadnu pomoc. On vám presne povie, čo máte 

urobiť, aby ste pomohli KAŽDÉMU, koho k vám pošle na pomoc, a 

bude k nemu hovoriť prostredníctvom vás, ak nebudete zasahovať. 

Pamätajte, že si vyberáte sprievodcu pre pomoc a ZLÝ výber vám 

NEpomôže. Pamätajte však aj na to, že tá SPRÁVNA POMÔŽE. 

dôverujte mu, pretože pomoc je jeho funkciou a on je z Boha. 

Keď prostredníctvom Ducha Svätého prebudíte iné mysle, a 

nie seba, pochopíte, že neposlúchate zákony tohto sveta, ale že 

zákony, ktoré poslúchate, FUNGUJÚ. "Dobré je to, čo funguje" je 

rozumné, hoci nedostatočné tvrdenie. Pôsobiť môže len to, čo je 

dobré. Nič iné vôbec nefunguje. tento kurz je návodom na 

správanie. Keďže ide o veľmi priamu a veľmi jednoduchú situáciu 

učenia, poskytuje Sprievodcu, ktorý vám POVIE, čo máte robiť. Ak 

to budete robiť, uvidíte, že to funguje. Jeho VÝSLEDKY sú 

presvedčivejšie ako jeho slová. presvedčia vás, že slová sú 

pravdivé. Nasledovaním správneho Sprievodcu sa naučíte 

najjednoduchšiu zo všetkých lekcií, 

"Po ich ovocí ich spoznáte, 

a ONI budú poznať sami seba." 

 
VEDOMIE SVÄTÉHO DUCHA 

Ako si môžete čoraz viac uvedomovať Ducha Svätého vo vás 
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Okrem jeho účinkov? Nemôžete ho vidieť očami ani počuť ušami. 

Ako ho teda vôbec môžete vnímať? Ak vzbudzujete radosť a druhí 

na vás reagujú radosťou, hoci vy sami radosť nezažívate, MUSÍ byť 

vo vás niečo, čo ju dokáže vyvolať. Ak to vo vás JE a MÔŽE to 

vyvolávať radosť a ak vidíte, že to vyvoláva radosť u druhých, 

MUSÍTE to v sebe rozoznávať. 

Zdá sa vám, že Duch Svätý vo vás NEVYTVÁRA radosť 

dôsledne len preto, že vy ju dôsledne NEVYTVÁRATE v druhých. 

Ich reakcie na vás SÚ vašimi hodnoteniami Jeho dôslednosti. Keď 

ste nedôslední, nebudete vždy VYTVÁRAŤ radosť, a tak nebudete 

vždy UZNÁVAŤ Jeho dôslednosť. To, čo ponúkate svojmu bratovi, 

ponúkate aj jemu, pretože on vo svojom dávaní nemôže ísť nad 

rámec vašej ponuky. nie je to preto, že by obmedzoval svoje 

dávanie, ale jednoducho preto, že ste obmedzili svoje PRIJÍMANIE. 

vôľa prijímať je vôľa prijímať. 

Ak sú vaši bratia vašou súčasťou, prijmete ich? Len oni vás 

môžu naučiť, čo ste, a vaše učenie je výsledkom toho, čo ste ich 

naučili. A keď to vyvoláte v nich, stane sa to pre VÁS skutočným. 

Boh má len jedného Syna, pozná ich všetkých AKO jedného. Iba 

Boh sám je viac ako oni, ale oni nie sú menej ako On. Vedeli by 

ste, čo to znamená? Ak to, čo robíš môjmu bratovi, robíš aj mne, a 

ak všetko robíš pre seba, pretože sme Tvojou ČASŤOU, všetko, čo 

robíme MY, patrí aj Tebe. Každá duša, ktorú Boh stvoril, JE tvojou 

súčasťou a zdieľa s tebou Jeho slávu. Jeho sláva patrí Jemu, ale 

rovnako je aj Tvoja. nemôžeš byť teda Menej slávny, ako je On. 

Boh je viac ako vy len preto, že vás STVORIL, ale ani to vám 

nechce zatajiť.Preto môžete tvoriť tak, ako tvoril On, a vaše 

odlúčenie to nezmení. Ani Božie, ani VAŠE Svetlo nie je 

zatemnené, pretože ho nevidíte. Pretože Synovstvo MUSÍ tvoriť 

ako jedno, spomeniete si na stvorenie vždy, keď spoznáte ČASŤ 

stvorenia. Každá časť, na ktorú si spomeniete, prispieva k VAŠEJ 

celistvosti, pretože každá časť JE celistvá. Celok je nedeliteľný, ale 

vy sa nemôžete naučiť o svojej celistvosti, kým ju neuvidíte 

VŠETKO. Sami seba môžete POZNÁVAŤ len tak, ako Boh pozná 

svojho Syna, pretože poznanie 



9 OPRAVA CHYBY 

214 

 

 

 

 

Keď sa v Ňom prebudíš, spoznáš svoju veľkosť tým, že prijmeš 

Jeho neobmedzenosť ako SVOJU, ale zatiaľ ju budeš posudzovať 

tak, ako posudzuješ svojich bratov, a budeš ju prijímať tak, ako 

prijímaš JEJ. 

Ešte nie ste prebudení, ale môžete sa naučiť, AKO sa 

prebudiť.Duch Svätý vás veľmi jednoducho učí prebúdzať iných. 

Keď uvidíte, ako sa prebúdzajú, naučíte sa, čo prebudenie znamená, 

a pretože ste ich chceli prebudiť, ich vďačnosť a ocenenie toho, čo 

ste im dali, vás naučí jeho hodnote. ONI sa stanú svedkami vašej 

reality, tak ako ste boli VY stvorení ako svedkovia reality Božej. 

Keď sa však Synovstvo spojí a PRIJME svoju jednotu, bude známe 

svojimi výtvormi, ktoré budú svedčiť o jeho realite tak, ako Syn 

svedčí o Otcovi. 

Zázraky nemajú vo večnosti miesto, pretože sú reparačné. 

Kým však stále potrebujete uzdravenie, vaše zázraky sú jedinými 

svedkami vašej reality, ktorú môžete UZNÁVAŤ. nemôžete 

vykonať zázrak pre SOBU, pretože zázraky sú spôsobom 

DÁVANIA prijatia a jeho prijímania. V čase je na prvom mieste 

dávanie, hoci vo večnosti, kde sa nedajú oddeliť, prebiehajú 

súčasne. Keď sa naučíte, že sú rovnaké, potreba času sa skončí. 

Večnosť je JEDEN čas, jeho jediným rozmerom je "vždy". To 

však pre vás nemôže nič znamenať, kým si nespomenete na Božiu 

otvorenú náruč a konečne nepoznáte Jeho otvorenú myseľ. Tak 

ako On, aj TY si "vždy" v Jeho mysli a s mysľou podobnou Jeho 

mysli. Vo VAŠEJ otvorenej mysli sú VAŠE výtvory, v dokonalej 

komunikácii zrodenej z dokonalého porozumenia. Keby ste mohli 

prijať len jedno z nich, nechceli by ste Nič, čo vám svet ponúka. 

Všetko ostatné by bolo úplne bezvýznamné. Boží zmysel je bez 

vás neúplný a vy ste neúplní bez svojich výtvorov. Prijmite svojho 

brata na tomto svete a neprijmite NIC INÉHO, pretože v ňom 

nájdete svoje výtvory, pretože ich stvoril S VAMI. nikdy nebudete 

vedieť, že ste spolutvorcami s Bohom, kým sa nenaučíte, že váš 

brat je spolutvorcom s VAMI. 

 

SPÁSA A BOŽIA VÔĽA  

Božia vôľa je vaša spása.Či by vám nedal prostriedky 
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ho nájsť? Ak chce, aby ste ho mali, musel vám umožniť a veľmi 

uľahčiť jeho získanie.Vaši bratia sú všade.Nemusíte hľadať spásu 

ďaleko. Každá minúta a každá sekunda vám dáva šancu zachrániť 

SA. Nepremeškajte tieto šance nie preto, že sa nevrátia, ale preto, 

že odkladanie radosti je zbytočné. Boh ti praje dokonalé šťastie 

TERAZ. Je možné, aby to nebola aj Tvoja vôľa? A je možné, že to 

nie je aj vôľa vašich bratov? 

Uvažujte teda, že v tejto spoločnej vôli ste všetci zjednotení, a 

to len v tomto. V čomkoľvek inom sa nezhodneme, ale v tomto 

nie.V tomto teda MIER ZOSTANE. A VY zotrvávate v mieri, keď 

sa tak rozhodnete. nemôžete však zotrvávať v mieri, ak neprijmete 

Vykúpenie, pretože Vykúpenie JE cestou k pokoju. Dôvod je 

veľmi jednoduchý a taký zrejmý, že sa často prehliadne. je to preto, 

lebo ego sa BOJÍ zrejmosti, pretože zrejmosť je základnou 

charakteristikou reality. vy ju však nemôžete prehliadnuť, ak sa na 

ňu nepozeráte. 

Je úplne zrejmé, že ak sa Duch Svätý pozerá s láskou na 

VŠETKÝCH, ktorých vníma, pozerá sa s láskou aj na vás. Jeho 

hodnotenie vás vychádza z Jeho poznania toho, čo ste, a tak vás 

hodnotí pravdivo. A toto hodnotenie MUSÍ byť vo vašej mysli, 

pretože On je. Ego je vo vašej mysli aj preto, že ste ho tam 

PRIJALI. JEHO hodnotenie vás je však presným opakom 

hodnotenia Ducha Svätého, pretože ego vás nemiluje. Nevie, čo 

ste, a úplne nedôveruje VŠETKÉMU, čo vníma, pretože jeho vlastné 

vnímanie je veľmi posunuté. Ego je preto schopné v lepšom 

prípade podozrievavosti a v horšom zlomyseľnosti. Taký je jeho 

rozsah. Kvôli svojej neistote ho nemôže prekročiť. a nikdy ho 

nemôže prekročiť, pretože si nikdy nemôže byť isté. 

Vo svojej mysli teda máte dve protichodné hodnotenia seba 

samého, ktoré nemôžu byť obe pravdivé.Ešte si neuvedomujete, aké 

sú tieto hodnotenia ÚPLNE odlišné, pretože nechápete, ako 

vznešene vás v skutočnosti vníma Duch Svätý. On sa nedá 

oklamať ničím, čo robíte, pretože nikdy nezabúda na to, čím ste. 

Ego je oklamané všetkým, čo robíte, dokonca aj vtedy, keď 

reagujete na Ducha Svätého, pretože v takých chvíľach sa jeho 

zmätok ZVÝŠUJE. Ego je preto obzvlášť náchylné 
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vás napadnúť, keď reagujete láskyplne, pretože vás vyhodnotil ako 

NEMOCNICA a vy idete PROTI jej rozsudku. 

Ego začne útočiť na vaše motívy, len čo sa začnú jasne 

rozchádzať s jeho vnímaním vás.Vtedy sa prudko zmení z 

podozrievavosti na zlobu, pretože sa zvýši jeho neistota.Je však 

určite zbytočné útočiť na oplátku. Čo to môže znamenať okrem 

toho, že SÚHLASÍTE s hodnotením ega o tom, čo ste? Ak ste 

ochotní vnímať sa ako neláskaví, nebudete šťastní. odsudzujete sa, a 

preto sa MUSÍTE považovať za nedostatočných. Chceli by ste sa 

obrátiť na ego, aby vám pomohlo uniknúť z pocitu 

nedostatočnosti, ktorý si samo VYROBILO a musí si ho 

UDRŽIAVAŤ pre svoju existenciu? Dokážete sa ÚNIKOM pred 

jeho hodnotením vašej osoby zbaviť jeho metód na udržiavanie 

tohto obrazu INTAKTNÉHO? 

Nemôžete hodnotiť šialený systém viery zvnútra. Jeho vlastný 

rozsah to vylučuje. Môžete ísť iba ZA jeho hranice, pozrieť sa späť 

z bodu, kde existuje zdravý rozum, a vidieť kontrast. Iba na základe 

tohto kontrastu sa dá šialenstvo posúdiť ako šialenstvo. S 

veľkosťou Boha v sebe ste sa rozhodli byť malí a nariekať nad 

svojou malosťou. V systéme, ktorý túto voľbu nadiktoval, je nárek 

nevyhnutný. vaša malosť je tam považovaná za samozrejmosť a vy sa 

NEPÝTATE: "Kto vám ju udelil?" Táto otázka je v myšlienkovom 

systéme ega nezmyselná, pretože otvára CELÝ myšlienkový 

systém otázkam. 

Už sme povedali, že ego nevie, čo je skutočná otázka. 

Nedostatok poznania akéhokoľvek druhu je vždy spojený s 

NEVÔĽOU poznávať a spôsobuje úplný nedostatok poznania 

jednoducho preto, že poznanie JE úplné. Nespochybňovať svoju 

malosť teda znamená popierať VŠETKO poznanie a udržiavať 

CELKOVÝ myšlienkový systém ega v neporušenom stave. 

nemôžete si ponechať ČASŤ myšlienkového systému, pretože ten 

možno spochybniť iba v jeho základoch. A ten musí byť 

spochybnený zvonku, pretože V ňom jeho základ NEUSTÁLE stojí. 

Duch svätý posudzuje realitu myšlienkového systému ega len 

preto, že vie, že jeho ZÁKLAD nie je pravdivý. preto nič, čo z neho 

vychádza, nič neznamená. duch svätý posudzuje každé vaše 

presvedčenie z hľadiska toho, odkiaľ pochádza. Ak pochádza od 

Boha, vie, že je pravdivé. Ak nepochádza, On 
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vie, že to nemá zmysel. 

Vždy, keď budete pochybovať o svojej hodnote, povedzte: 

"Boh sám je bezo mňa neúplný." 

Pamätajte na to, keď ego prehovorí, a nebudete ho počuť. 

Pravda o vás je taká vznešená, že nič nehodné Boha nie je hodné 

vás. Vyberte si teda, čo chcete v týchto podmienkach, a neprijmite 

nič, čo by ste Bohu neponúkli ako úplne vhodné pre neho, pretože 

nič iné nechcete. Vráťte mu svoju časť a On vám dá celý seba 

výmenou za to, že mu vrátite to, čo mu patrí a robí ho úplným. 

 
VZNEŠENOSŤ VERZUS GRANDIÓZNOSŤ 

Veľkosť je od Boha a iba od neho. Preto je vo vás. Kedykoľvek si 

ju uvedomíte, hoci len matne, automaticky sa vzdávate ega, 

pretože v prítomnosti Božej veľkosti sa bezvýznamnosť ega stáva 

dokonale zjavnou. Hoci to ego nechápe, verí, že jeho "nepriateľ" 

udrel, a pokúša sa vám ponúknuť dary, aby vás prinútilo vrátiť sa 

pod jeho "ochranu". SAMOZREJMOSŤ ega je jeho alternatívou k 

veľkosti Boha. čo si vyberiete? 

Veľkohubosť je VŽDY len zásterkou zúfalstva. Je bez nádeje, 

pretože nie je skutočná. Je to snaha čeliť svojej malosti, založená 

na presvedčení, že malosť je REÁLNA. Bez tohto presvedčenia je 

grandióznosť bezvýznamná a vy by ste ju ani nemohli chcieť. 

Podstatou grandióznosti je súťaživosť, pretože VŽDY zahŕňa útok. Je to 

klamná snaha PREVÁŽIŤ, ale NIE zrušiť. Už sme si povedali, že 

ego kolíše medzi podozrievavosťou a zlomyseľnosťou. Zostáva 

podozrievavé dovtedy, kým si zúfate sami nad sebou. K 

zlomyseľnosti sa presúva vždy, keď neznesiete sebaponižovanie a 

hľadáte úľavu. vtedy vám ako riešenie ponúka ilúziu útoku. 

Ego nepozná rozdiel medzi vznešenosťou a veľkohubosťou, 

pretože nepozná rozdiel medzi zázračnými impulzmi a vlastnými 

presvedčeniami ega.Kedysi sme povedali, že ego si JE vedomé 

ohrozenia, ale nerozlišuje medzi dvoma úplne odlišnými druhmi 

ohrozenia svojej existencie. Jeho vlastný hlboký zmysel pre 

zraniteľnosť ho robí neschopným úsudku VYJIMOČNE z hľadiska 
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útok. Keď sa ocitne v ohrození, rozhoduje sa len o tom, či zaútočí 

TERAZ, alebo sa stiahne a zaútočí neskôr. Ak prijmete jeho 

ponuku na grandióznosť, zaútočí okamžite. Ak ho neprijmete, 

bude čakať. 

Ego je v prítomnosti Božej veľkosti znehybnené, pretože 

JEHO veľkosť ustanovuje vašu slobodu. Aj ten najmenší náznak 

vašej reality doslova vyháňa ego z vašej mysle, pretože do nej úplne 

neinvestuje. Veľkoleposť je úplne BEZ ilúzií, a pretože je skutočná, 

je presvedčivo presvedčivá. presvedčenie o skutočnosti však vo vás 

nezostane, ak nedovolíte egu, aby na ňu útočilo. ego vynaloží 

všetko úsilie, aby sa obnovilo a zmobilizovalo svoje sily PROTI 

vášmu oslobodeniu. Bude vám hovoriť, že ste sa zbláznili, a tvrdiť, 

že vznešenosť NEMÔŽE byť vašou skutočnou súčasťou, pretože je 

to malosť, v ktorú ONO verí. 

Vaša veľkoleposť však nie je klamná, pretože ste si ju 

nevytvorili.Vytvorili ste si veľkoleposť a bojíte sa jej, pretože je to 

forma útoku, ale vaša veľkoleposť je od Boha, ktorý ju stvoril zo 

svojej Lásky. Zo svojej veľkoleposti môžeš len žehnať, pretože 

tvoja veľkoleposť je tvoja ABUNDANCIA. Požehnaním ju 

udržiavate vo svojej mysli, chránite ju pred ilúziami a udržujete sa 

v Božej mysli. Stále pamätajte, že nemôžete byť nikde INDE, než v 

Božej mysli. Keď na to zabudnete, budete zúfať a budete útočiť. 

Ego závisí výlučne od vašej ochoty tolerovať ho. Ak ste 

ochotní pozerať sa na svoju veľkosť, nemôžete si zúfať, a preto 

nemôžete chcieť ego. Vaša vznešenosť je Božou ODPOVEĎOU 

egu, pretože je pravdivá. Maličkosť a vznešenosť nemôžu 

existovať súčasne, ani nie je možné, aby sa vo vašom vedomí 

striedali. Malosť a veľkoleposť sa môžu a MUSIA vo vašom vedomí 

striedať, pretože obe sú nepravdivé, a preto sú na rovnakej úrovni. 

Tým, že je úroveň posunutá, je prežívaná ako posunutá a extrémy 

sú jej základnou charakteristikou. 

Pravda a malosť sa navzájom popierajú, pretože vznešenosť JE 

pravda.Pravda nekolíše, je VŽDY pravdivá.Keď sa vám 

vznešenosť vzdiali, nahradili ste ju niečím, čo ste si vytvorili vy. 

Možno je to viera v malosť; možno je to viera vo veľkoleposť. 

napriek tomu to MUSÍ byť šialené, pretože to NIE JE pravda. Vaša 

veľkoleposť vás NIKDY neoklame, ale vaše ilúzie VŽDY 
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vôľu. Ilúzie SÚ klamstvá. Nemôžete zvíťaziť, ale ste povýšení. A 

vo svojom povýšenom stave hľadáte iných, ako ste vy, a tešíte sa s 

nimi. 

Je ľahké rozlíšiť veľkoleposť od grandióznosti, pretože láska 

sa vracia, ale pýcha nie. Pýcha neprinesie zázraky, a preto vás 

pripraví o pravých svedkov vašej reality. Pravda nie je nejasná ani 

skrytá, ale jej zjavnosť pre VÁS spočíva v radosti, ktorú prinášate 

jej svedkom, ktorí vám ju UKAZUJÚ. svedčia o vašej vznešenosti, 

ale nemôžu svedčiť o pýche, pretože pýcha sa nezdieľa. Boh 

CHCE, aby ste sa pozerali na to, čo stvoril, pretože je to Jeho 

radosť. 

Môže byť vaša vznešenosť arogantná, keď o nej svedčí sám 

Boh? A čo môže byť skutočné, čo nemá svedkov? Čo dobré z toho 

môže vzísť? A ak z nej nemôže vzísť nič dobré, Duch Svätý ju 

nemôže použiť. Čo nemôže premeniť na Božiu vôľu, to vôbec 

neexistuje. Veľkoleposť je klamná, pretože sa používa na to, aby 

nahradila vašu veľkoleposť. To, čo Boh stvoril, sa však nahradiť 

nedá. Boh je bez vás neúplný, pretože Jeho vznešenosť je úplná a 

vy v nej nemôžete chýbať. 

V Božej mysli ste úplne nenahraditeľní. Nikto iný nemôže 

zaplniť tvoju časť, a kým ty zanecháš svoju časť prázdnu, tvoje 

večné miesto len čaká na tvoj návrat. Boh vám ho prostredníctvom 

Svojho hlasu pripomína a Boh sám udržiava vaše rozšírenia v Jeho 

bezpečí. vy ich však nepoznáte, kým sa do nich nevrátite. nemôžete 

nahradiť Kráľovstvo a nemôžete nahradiť ani SÁM seba. Boh, 

ktorý pozná vašu hodnotu, by to tak nechcel, a preto to tak nie je. 

vaša hodnota je v BOŽEJ mysli, a teda nie len vo vašej. Prijať seba 

samého takého, akého vás Boh stvoril, nemôže byť arogancia, 

pretože je to ODPORNOSŤ arogancie. Akceptovať svoju malosť JE 

arogancia, pretože to znamená, že veríte, že VAŠE hodnotenie seba 

samého je MIERNE ako Božie. 

Ak je však pravda nedeliteľná, vaše hodnotenie seba samého 

musí BYŤ Božie. Svoju hodnotu si nestanovil a nepotrebuješ ju 

obhajovať. Nič ju nemôže napadnúť ani nad ňou zvíťaziť. Nemení 

sa. Jednoducho JE. Spýtajte sa Ducha Svätého, ČO je, a On vám to 

povie, ale nebojte sa jeho odpovede, pretože pochádza od Boha. JE 

to vznešená odpoveď kvôli svojmu Zdroju, ale Zdroj je pravdivý a 

taká je aj Jeho odpoveď. 
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Počúvajte a nepochybujte o tom, čo počujete, lebo Boh neklame. 

Chce, aby ste nahradili vieru ega v malosť Jeho vlastnou vznešenou 

odpoveďou na otázku vášho bytia, aby ste ju prestali 

spochybňovať a VEDELI, že je tým, čím JE. 

 
INKLUZÍVNOSŤ TVORBY  

Nič, čo je mimo vás, vo vás nemôže vzbudiť strach alebo lásku, 

pretože nič nie je mimo vás. Čas aj večnosť sú vo vašej mysli a 

BUDÚ si protirečiť, kým nebudete čas vnímať len ako prostriedok 

na ZACHOVANIE večnosti. To nemôžete urobiť, kým veríte, že 

VŠETKO, čo sa vám deje, je spôsobené faktormi MIMO vás. Musíte 

sa naučiť, že čas je výlučne vo VAŠEJ moci a že nič na svete vás 

nemôže zbaviť tejto zodpovednosti. vo svojej predstavivosti 

môžete Porušovať Božie zákony, ale nemôžete sa im vyhnúť. Boli 

ustanovené na tvoju ochranu a sú rovnako nedotknuteľné ako tvoja 

bezpečnosť. 

Boh okrem teba nič nestvoril a nič okrem teba neexistuje, 

pretože si jeho súčasťou. Čo okrem neho môže existovať? Nič 

mimo Neho nemôže existovať, pretože nič okrem Neho nie je 

skutočné. Tvoje výtvory sa k Nemu pridávajú tak, ako sa pridávaš 

TY, ale nepridáva sa nič, čo by bolo iné, pretože všetko vždy 

BOLO. Čo vás môže rozrušiť okrem pominuteľného, a ako môže 

byť pominuteľné skutočné, ak ste JEDINÝM Božím stvorením a 

On vás stvoril večného? Tvoja svätá vôľa ustanovuje VŠETKO, čo 

sa s tebou deje. KAŽDÁ reakcia na VŠETKO, čo vnímate, závisí od 

vás, pretože vaša vôľa určuje vaše vnímanie. 

Boh nemení svoj názor na teba, pretože si nie je istý SÁM 

sebou.A to, čo vie, môže byť známe, pretože nevie len pre seba. 

Stvoril ťa pre seba, ale dal ti moc tvoriť pre SVOJE JA, aby si sa 

mu mohol podobať. preto je tvoja vôľa svätá. Môže niečo prekonať 

Božiu lásku? Môže teda niečo prevyšovať Tvoju vôľu? Nič ťa 

nemôže dosiahnuť z toho, čo ju presahuje, pretože tým, že si v 

Bohu, TY zahŕňaš všetko. Uverte tomu a uvedomíte si, ako veľa 

závisí od vás. keď niečo ohrozí váš pokoj, spýtajte sa sami seba, 

"Zmenil Boh svoj názor na mňa?" 
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Potom PRIJMITE Jeho rozhodnutie, pretože je skutočne nemenné, 

a odmietnite zmeniť svoj názor na SÁM SEBA. Boh nikdy 

nerozhodne PROTI vám, inak by rozhodoval proti sebe. 

Dôvod, prečo nepoznáte SVOJE výtvory, je jednoducho ten, 

že by ste sa rozhodli proti nim, kým sú vaše mysle rozdelené, a 

napadnúť to, čo ste vytvorili, je nemožné. Pamätajte však, že je to 

rovnako nemožné aj pre BOHA. Zákon stvorenia spočíva v tom, že 

milujete svoje výtvory ako seba samého, pretože sú vašou 

súčasťou. Všetko, čo bolo stvorené, je preto dokonale bezpečné, 

pretože Božie zákony to chránia Jeho Láskou. Každá časť vašej 

mysle, ktorá to nevie, sa sama vykázala z poznania, pretože 

nesplnila jeho podmienky. 

Kto iný by to mohol urobiť ako vy? Uznajte to s radosťou, 

pretože v tomto uznaní spočíva poznanie, že vaše vyhnanstvo NIE 

JE od Boha, a preto neexistuje.Ste doma v Bohu, snívate o 

vyhnanstve, ale ste dokonale schopní prebudiť sa do reality. Je to 

vaša vôľa? Z vlastnej skúsenosti viete, že to, čo vidíte v snoch, 

považujete za skutočné, kým spíte. v okamihu, keď sa prebudíte, 

však VIETE, že všetko, čo sa VYDALO, sa vôbec nestalo. 

nepovažujete to za záhadné, hoci všetky zákony toho, do čoho ste 

sa prebudili, boli počas spánku porušené. Nie je možné, že ste len 

prešli z jedného sna do druhého bez toho, aby ste sa SKUTOČNE 

zobudili? 

Snažili by ste sa zosúladiť to, čo sa stalo v protichodných 

snoch, alebo by ste zavrhli oba spolu, ak by ste zistili, že realita nie 

je v súlade ani s jedným z nich? Nepamätáte si, že by ste boli v 

bdelom stave. Keď počujete Ducha Svätého, cítite sa len lepšie, 

pretože milovanie sa vám zdá MOŽNÉ, ale ešte si NEPAMÄTÁTE, 

že to tak kedysi bolo. A práve v tomto spomínaní spoznáte, že to 

tak opäť môže byť. To, čo je možné, sa ešte neuskutočnilo. ale to, 

čo kedysi bolo, je také TERAZ, ak je to večné. keď si spomeniete, 

budete vedieť, že to, na čo si spomeniete, JE večné, a preto JE 

teraz. Na všetko si spomenieš v okamihu, keď si to CELO TÚŽIŠ, 

pretože ak túžiť CELO znamená tvoriť, vôľou si odstránil 

oddelenie a vrátil svoju myseľ súčasne Stvoriteľovi a svojim 

výtvorom. Keď ich poznáte, nebudete si priať spať, ale budete mať 

len vôľu prebudiť sa a tešiť sa. Sny budú nemožné, pretože budete 

CHCIEŤ iba pravdu a konečne budete svojou 
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ROZHODNUTIE ZABUDNÚŤ 

Pokiaľ niečo neviete, nemôžete to oddeliť. Poznanie teda 

PREDCHÁDZA disociácii a disociácia nie je nič iné ako rozhodnutie 

zabudnúť. To, čo bolo zabudnuté, sa potom javí ako strach, ale iba 

preto, že disociácia bola ÚTOKOM na pravdu. A svoje vedomosti 

ste nahradili vedomím snov, pretože sa BOJÍTE svojej disociácie, 

NIE toho, čo ste disociovali. Dokonca aj v terapii tohto sveta, keď 

je disociovaný materiál PRIJATÝ, prestáva sa báť, pretože zákony 

mysle vždy platia. 

Vzdanie sa odlúčenia od REALITY však prináša viac než len 

nedostatok strachu. V tomto rozhodnutí spočíva radosť, pokoj a 

sláva stvorenia. Ponúknite Duchu Svätému len svoju vôľu pamätať 

si, lebo On si uchováva poznanie Boha a seba samého PRE vás a 

čaká na vaše prijatie. S radosťou sa vzdajte VŠETKÉHO, čo by 

vám stálo v ceste k spomienke, pretože Boh je vo vašej pamäti a 

Jeho hlas vám povie, že ste Jeho súčasťou, keď ste ochotní si na 

Neho spomenúť a znovu spoznať svoju vlastnú skutočnosť. Nič na 

tomto svete nech nezdržuje tvoje spomínanie na Neho, pretože v 

tomto spomínaní je poznanie SÁMOHO. 

Spomínať znamená len obnoviť vo svojej mysli to, čo tam už 

je. To, na čo si spomínate, nevytvárate; len znovu prijímate to, čo už 

bolo vytvorené, ale bolo odmietnuté.Schopnosť prijímať pravdu v 

tomto svete je percepčným ekvivalentom tvorby v Kráľovstve. 

Boh splní svoju časť, ak ty splníš svoju, a JEHO odmenou za tvoju 

je výmena poznania ZA vnímanie. Nič nie je mimo Jeho vôle pre 

vás. Ale vyjadrite svoju vôľu pamätať na Neho, a hľa! On ti dá 

všetko, ale za to, že o to požiadaš. 

Keď útočíte, popierate SÁM SEBA. Konkrétne sa učíte, že NIE 

STE tým, čím ste.Vaše popieranie reality vylučuje PRIJATIE 

Božieho daru, pretože ste namiesto neho prijali niečo INÉ. Ak 

pochopíte, že nesprávne používanie obrany vždy predstavuje útok 

na pravdu a 
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pravda je Boh, pochopíte, prečo je to VŽDY strašné. Ak si ďalej 

uvedomíte, že ste SÚČASŤOU Boha, pochopíte, prečo vždy útočíte 

najprv na seba. 

Keby ste si uvedomovali, akú spúšť to robí s vaším pokojom, 

nemohli by ste urobiť také šialené rozhodnutie.Robíte ho len preto, 

že stále veríte, že vám to môže priniesť niečo, čo CHCETE. Z toho 

vyplýva, že chcete niečo INÉ ako pokoj v duši, ale neuvažovali ste 

o tom, čo to musí byť. logické vyústenie vášho rozhodnutia je však 

úplne jasné, ak sa naň pozriete. Tým, že ste sa rozhodli PROTI 

svojej realite, ste sa stali bdelými PROTI Bohu a Jeho kráľovstvu. 

A práve táto ostražitosť spôsobuje, že sa bojíte na Neho pamätať. 

NENAPADLI ste Boha a milujete ho. Môžete zmeniť svoju 

realitu? Nikto nemôže chcieť zničiť sám seba. keď si myslíte, že 

útočíte na seba, je to isté znamenie, že nenávidíte to, čo si 

MYSLÍTE, že ste. A to, a len to, môže byť pre teba útokom. to, čo si 

MYSLÍŠ, že si, môže byť nenávistné, a to, čo ťa táto čudná 

predstava núti robiť, môže byť veľmi deštruktívne. deštrukcia však 

nie je o nič skutočnejšia ako predstava, hoci tí, ktorí si vytvárajú 

modly, ich uctievajú. Modly sú ničím, ale ich uctievači sú Božími 

synmi v chorobe. 

Boh ich chcel oslobodiť od ich choroby a vrátiť ich do svojej 

mysle. Neobmedzí vašu moc pomôcť im, pretože vám ju dal. 

Nebojte sa toho, pretože je to vaša záchrana. aký iný Utešiteľ môže 

byť pre choré Božie deti ako Jeho moc prostredníctvom VÁS? 

Pamätajte, že nezáleží na tom, KDE v Synovstve je prijatý. VŽDY 

je prijatý pre všetkých, a keď Ho Tvoja myseľ prijme, spomienka 

na Neho sa prebudí v celom Synovstve. Uzdrav svojich bratov 

jednoducho tým, že prijmeš Boha ZA nich. 

Vaše mysle nie sú oddelené a Boh má len jeden kanál na 

uzdravenie, pretože má len jedného Syna. Jeho zostávajúce 

komunikačné spojenie so všetkými Jeho deťmi ich spája 

dohromady a ich s Ním. byť si toho vedomý znamená liečiť ich, 

pretože je to vedomie, že nikto nie je oddelený, a preto nikto nie je 

chorý. Veriť, že Boží Syn MÔŽE byť chorý, znamená veriť, že 

časť Boha môže trpieť. Láska NEMÔŽE trpieť, pretože nemôže 

útočiť. Spomienka na lásku preto 
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prináša so sebou nezraniteľnosť. 

Nestojte na strane choroby v prítomnosti Božieho Syna, aj 

keď v ňu verí, pretože VÁŠ súhlas s Bohom v ňom UZNÁVA 

Božiu lásku, na ktorú zabudol. Tvoje uznanie ho ako ČASTI Boha 

ho učí pravde o ňom samom, ktorú ON popiera. chceš ho 

POTVRDIŤ v jeho popieraní Boha, a tak stratiť zo zreteľa SÁM 

SEBA? Alebo by ste mu pripomenuli jeho celistvosť a spomenuli si 

na svojho Stvoriteľa SPOLU s ním? Veriť, že Boží syn je chorý, 

znamená uctievať rovnakú modlu ako on. Boh stvoril lásku, NIE 

modloslužbu. Všetky formy modlárstva sú karikatúrami stvorenia, 

ktoré učia choré mysle, ktoré sú príliš rozdelené, aby vedeli, že 

stvorenie si ZDIEĽA moc a NIKDY si ju neosvojuje. Choroba je 

modloslužba, pretože je to presvedčenie, že moc si možno 

ODVOLIŤ. to však nie je možné, pretože ste súčasťou Boha, ktorý 

JE všetkou mocou. 

Chorý boh MUSÍ byť modlou, stvorenou na obraz toho, čo si 

jeho stvoriteľ myslí, že je. A presne to ego v Božom synovi 

VNÍMA; chorého boha, ktorý je sám sebou vytvorený, sebestačný, 

veľmi zlomyseľný a veľmi zraniteľný. Je toto modla, ktorú by ste 

uctievali? Je TOTO obraz, ktorý by ste si ostražito chránili? Pokojne 

sa pozrite na logický záver myšlienkového systému ega a posúďte, 

či je jeho ponuka naozaj to, čo chcete, pretože toto JE to, čo vám 

ponúka. Aby ste to získali, ste ochotní zaútočiť na Božstvo svojich 

bratov, a tak stratiť zo zreteľa SVOJE. a ste ochotní držať ho v 

skrytosti a chrániť túto modlu, o ktorej si myslíte, že vás zachráni 

pred nebezpečenstvami, ktoré samotná modla PREDSTAVUJE, ale 

ktoré neexistujú. V Kráľovstve nie sú modloslužobníci, ale je tam 

veľká úcta ku každej Duši, ktorú Boh stvoril, pretože pokojne vie, 

že každá z nich je Jeho súčasťou. Boží Syn nepozná modly, ale 

pozná svojho Otca. Zdravie na tomto svete je obdobou hodnoty v 

nebi. Neprispievam vám svojou zásluhou, ale svojou láskou, 

pretože vy si neceníte sami seba. Keď si neceníte sami seba, 

ochoriete, ale MOJA hodnota vás môže uzdraviť, pretože hodnota 

Božieho Syna je jedna." Keď som povedal: "Môj pokoj vám 

dávam," myslel som to vážne. Pokoj prišiel od Boha skrze mňa k 

VY. Bolo to pre teba, hoci si o to nežiadal. 

Keď je brat chorý, je to preto, že NEPROSÍ o pokoj, a preto 

nevie, že ho má. PRIJATIE 
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mier je popretie ilúzie a choroba JE ilúzia. Každý Boží syn má 

však moc popierať ilúzie KDEKOĽVEK v Kráľovstve len tým, že 

ich v sebe úplne popiera. Môžem ťa uzdraviť, pretože ťa VIEM. 

Poznám tvoju hodnotu PRE teba a práve táto hodnota ťa robí 

celým. Celá myseľ nie je modlárska a nepozná protichodné 

zákony. Uzdravím ťa len preto, že mám len JEDINÉ posolstvo a to 

je pravdivé. tvoja viera vň ťa urobí celým, keď budeš veriť vo 

mňa. 

Neprinášam Božie posolstvo s klamstvom a naučíte sa to, keď 

sa naučíte, že vždy dostávate toľko, koľko prijímate. Mohli by ste 

prijať pokoj TERAZ pre každého, koho stretnete, a ponúknuť mu 

dokonalú slobodu od VŠETKÝCH ilúzií, pretože ste počuli. 

Nemajte však pred Ním žiadnych iných bohov, inak NECHCETE 

počuť. Boh nie je žiarlivý na bohov, ktorých ste si vytvorili, ale VY 

ste. zachraňovali by ste ich a slúžili im, pretože veríte, že ich 

vytvorili VY. myslíte si, že sú vaším otcom, pretože si do nich 

premietate strašnú skutočnosť, že ste ich vytvorili, aby ste nahradili 

Boha. Keď sa vám však zdá, že sa vám prihovárajú, pamätajte, že 

nič NEMÔŽE nahradiť Boha a akékoľvek náhrady, o ktoré ste sa 

pokúsili, NIE SÚ ničím. 

Veľmi jednoducho povedané, môžete sa DOMNIEVAŤ, že sa 

bojíte ničoho, ale v skutočnosti sa nebojíte NIČA. A v tomto 

uvedomení ste uzdravení. budete počuť boha, ktorého počúvate. 

boha choroby ste si STVORILI a tým, že ste ho stvorili, ste si 

umožnili počuť ho. nestvorili ste ho však preto, že nie je Vôľou 

Otca. Preto nie je večný a bude pre vás NEVYTVORENÝ v 

okamihu, keď dáte najavo svoju vôľu prijať JEDINE večné. Ak má 

Boh len jedného Syna, je len jeden Boh. S Ním zdieľate realitu 

PRETO, že realita nie je rozdelená. Prijať iných bohov pred Neho 

znamená postaviť iné obrazy pred SVOJE. 

Neuvedomujete si, ako veľmi počúvate svojich bohov a ako 

veľmi bdiete nad ich službami. Existujú však len preto, že ich ctíte. 

Uctievajte ich tam, kde im patrí, a mier bude váš. Je to vaše 

dedičstvo od vášho SKUTOČNÉHO Otca. svojho Otca si nemôžete 

vytvoriť a otec, ktorého ste si vytvorili, nestvoril vás. Úcta 

neprislúcha ilúziám, pretože ctiť ich znamená nectiť nič. 

neprislúcha im však ani strach, pretože nič nemôže byť strašné. vy 

ste sa rozhodli báť sa lásky PRETO, že je dokonale neškodná, a 
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preto sa jej bojíte, 
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ste ochotní vzdať sa vlastnej dokonalej ústretovosti a vlastnej 

dokonalej pomoci. 

Iba na Božom oltári nájdete pokoj. A tento oltár je vo vás, 

pretože ho tam vložil Boh. Jehohlas vás stále volá, aby ste sa vrátili, a 

bude vypočutý, keď pred neho nebudete klásť iných bohov. boha 

choroby sa môžete vzdať pre svojich bratov; vlastne by ste to 

MUSELI urobiť, ak sa ho vzdáte pre seba. Ak ho totiž niekde vidíš, 

prijal si ho. A ak ho prijmeš, BUDEŠ sa mu klaňať a uctievať ho, 

pretože bol stvorený ako náhrada za Boha. Je presvedčením, že si 

môžete VYBRAŤ, ktorý boh je skutočný. hoci je úplne jasné, že to 

nemá nič spoločné s realitou, rovnako je jasné, že to má VŠETKO 

spoločné s realitou, ako ju vnímate. 

 
MÁGIA VERZUS ZÁZRAKY 

VŠETKA mágia je formou zmierenia nezlučiteľného. Každé 

náboženstvo je poznanie, že nezlučiteľné sa nedá zmieriť. Choroba 

a dokonalosť SÚ nezlučiteľné. Ak vás Boh stvoril dokonalého, ste 

dokonalý. Ak veríte, že môžete byť chorí, postavili ste pred neho 

iných bohov. Boh nie je vo vojne s bohom choroby, ktorého ste 

stvorili vy, ale vy. On je symbolom ochoty PROTI Bohu a vy sa ho 

bojíte preto, že sa nedá zmieriť s Božou vôľou. Ak naň zaútočíte, 

urobíte ho pre seba skutočným. Ak ho však odmietnete uctievať v 

akejkoľvek podobe, v ktorej sa vám zjavuje, a kdekoľvek si 

myslíte, že ho vidíte, zmizne v ničote, z ktorej bol stvorený. 

Skutočnosť môže svitnúť len v nezakalenej mysli. Vždy je tu, 

aby ste ju prijali, ale jej prijatie závisí od vašej ochoty MÁŤ ju. 

Poznanie reality musí zahŕňať ochotu posúdiť NESKUTOČNOSŤ 

takú, aká je. To je SPRÁVNE používanie selektívneho vnímania. 

Prehliadať ničotu znamená len správne ju posúdiť a vďaka 

schopnosti pravdivo ju zhodnotiť ju PUSTIŤ. V mysli plnej ilúzií 

nemôže svitnúť poznanie, pretože pravda a ilúzie sú nezlučiteľné. 

Pravda je celá a NEMÔŽE byť poznaná časťou mysle. 

Synovstvo nemožno vnímať ako ČASTO choré, pretože 

vnímať ho takto znamená nevnímať ho vôbec. Ak je Synovstvo 

jedno, je jedno vo VŠETKÝCH ohľadoch. Jednota sa NEMÔŽE 

deliť. Ak ste 





227 

 

 

MÁGIA VERZUS ZÁZRAKY 

 
 

Vnímajte iných bohov, vaša myseľ je rozštiepená a vy nebudete 

schopní obmedziť toto rozštiepenie, pretože rozštiepenie je znakom 

toho, že ste časť svojej mysle vyňali z Božej vôle, a to znamená, že 

sa vymkla spod kontroly.Vymknúť sa spod kontroly znamená 

vymknúť sa z ROZUMU, a myseľ sa bez rozumu stáva 

nerozumnou.To je len otázka definície. Tým, že myseľ nesprávne 

definujete, vnímate ju ako nesprávne FUNGUJÚCU. 

Božie zákony udržia vašu myseľ v pokoji, pretože pokoj je 

Jeho vôľa a Jeho zákony sú ustanovené na jej udržanie. Jeho 

zákony sú zákony slobody, ale vaše sú zákony otroctva. Keďže 

sloboda a otroctvo sú nezlučiteľné, ich zákony sa nedajú chápať 

spoločne. zákony Božie pôsobia len pre vaše dobro a okrem Jeho 

zákonov NEEXISTUJÚ žiadne iné zákony. Všetko ostatné je len 

bezzákonné, a preto chaotické. Napriek tomu Boh sám ochránil 

všetko, čo stvoril, Svojimi zákonmi. Preto všetko, čo nie je pod 

nimi, neexistuje. "Zákony chaosu" sú z definície nezmyselné. 

Stvorenie je dokonale zákonité a chaotické je bez zmyslu, pretože 

je bez BOHA. dali ste svoj pokoj bohom, ktorých ste stvorili, ale 

oni vám ho nemôžu vziať a vy im ho nemôžete dať. 

Nemôžete sa slobodne vzdať slobody, ale iba ju 

ODMIETNÚŤ.Nemôžete robiť to, čo Boh nezamýšľal, pretože to, čo 

nezamýšľal, sa NEDÁ robiť.Vaši bohovia neprinášajú chaos; vy im 

ho prisudzujete a prijímate ho od nich. To všetko nikdy nebolo. 

Nikdy nefungovalo nič iné než Božie zákony a nič iné než Jeho 

Vôľa nikdy nebude. boli ste stvorení Jeho zákonmi a Jeho Vôľou a 

spôsob vášho stvorenia vás ustanovil AKO stvoriteľov. to, čo ste 

stvorili, je tak nehodné vás, že by ste to sotva mohli chcieť, keby 

ste boli ochotní vidieť to, AKO TO JE. neuvidíte vôbec nič. A váš 

zrak bude automaticky hľadieť ďalej, na to, čo je vo vás a okolo 

vás. Skutočnosť nemôže preraziť cez prekážky, ktoré si kladiete, 

ale úplne vás obklopí, keď ich necháte odísť. 

Keď ste zažili Božiu ochranu, vytváranie modiel sa stáva 

nepredstaviteľným. V Božej mysli neexistujú žiadne cudzie obrazy 

a to, čo nie je v Jeho mysli, nemôže byť vo vašej, pretože ste z 

JEDNEJ mysle a tá patrí JEMU. Je to 
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tvoje preto, že mu patrí, lebo je to jeho vlastníctvo. A ak je to tak 

pre Neho, je to tak aj pre vás. Jeho definície SÚ Jeho zákony, 

pretože nimi ustanovil vesmír taký, aký je. Žiadni falošní bohovia, 

ktorých sa pokúšate postaviť medzi seba a svoju realitu, vôbec 

neovplyvňujú pravdu. Pokoj je váš, pretože vás stvoril Boh. A nič 

iné nestvoril. 

Zázrak je činom Božieho Syna, ktorý odložil všetkých 

falošných bohov a vyzýva svojich bratov, aby urobili to isté. Je to 

skutok viery, pretože je to uznanie, že to môže urobiť aj jeho brat. 

Je to výzva k Duchu Svätému v jeho mysli, výzva k nemu, ktorá sa 

týmto spojením posilňuje. Pretože ho zázračník počul, posilňuje 

jeho hlas v chorom bratovi tým, že oslabuje jeho VÍRU v chorobu, 

ktorú nezdieľa. Sila jednej mysle MÔŽE svietiť do druhej, pretože 

všetky Božie lampy boli zapálené tou istou iskrou. Je všade a je 

večná. 

V mnohých zostáva len iskra, pretože veľké lúče sú zastreté. 

Boh však iskru zachoval živú, aby sa na lúče nikdy úplne 

nezabudlo. Ak uvidíte len malú iskru, dozviete sa o väčšom svetle, 

pretože lúče sú tam neviditeľné. Vnímanie iskry uzdraví, ale 

poznanie svetla stvorí. pri návrate však treba najprv uznať malé 

svetlo, lebo oddelenie bolo zostupom od veľkosti k malosti. Iskra 

je však stále rovnako čistá ako veľké svetlo, pretože je zostávajúcim 

volaním stvorenia. Vložte do nej všetku svoju vieru a Boh vám sám 

odpovie. 

 

POPIERANIE BOHA 

Rituály boha chorôb sú zvláštne a veľmi náročné. Radosť nie je 

nikdy povolená, pretože depresia je znakom vernosti bohu. Depresia 

znamená, že ste sa zriekli Boha. Ľudia sa boja rúhania, ale 

nevedia, čo to znamená. neuvedomujú si, že poprieť Boha 

znamená poprieť svoju VLASTNÚ identitu a v tomto zmysle je 

odplatou za hriech smrť. zmysel je veľmi doslovný; popretie Života 

vníma jeho opak, pretože VŠETKY formy popierania nahrádzajú to, 

čo JE, tým, čo NIE JE. Nikto to v skutočnosti nedokáže, ale to, že si 

môžete MYSLIEŤ, že to dokážete, a veriť, že MÁTE, je nesporné. 

Nezabúdajte však, že popieranie Boha nevyhnutne povedie k 

projekcii a vy budete veriť, že ostatní A NIE 
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Sami ste to urobili.Dostanete posolstvo, ktoré dávate, pretože je to 

posolstvo, ktoré CHCETE.Možno si myslíte, že súdite svojich 

bratov podľa posolstiev, ktoré vám dávajú, ale vy ste ich súdili 

podľa posolstva, ktoré im dávate. Nepripisujte im svoje odmietanie 

radosti, inak v nich neuvidíte iskru, ktorá by mohla priniesť radosť 

VÁM. Práve ODMIETANIE iskry prináša depresiu a vždy, keď 

vidíte svojich bratov BEZ nej, ODMIETATE Boha. 

Vernosť popieraniu Boha je náboženstvom ega.Boh choroby 

samozrejme vyžaduje popieranie zdravia, pretože zdravie je v 

priamom protiklade s jeho vlastným prežitím. Uvažujte však, čo to 

znamená pre VÁS. BEZ choroby si nemôžete zachovať bohov, 

ktorých ste si vytvorili, pretože len v chorobe by ste ich mohli 

CHCIEŤ. Rúhanie je teda sebazničujúce, NIE Boha ničiace. Znamená 

to, že ste ochotní NEPOZNÁVAŤ samých seba, ABY ste boli chorí. 

To je obeť, ktorú váš boh požaduje, pretože keď ste ho stvorili zo 

SVOJHO šialenstva, je šialenou ideou. Má mnoho podôb, ale hoci 

sa môže javiť ako mnoho rôznych vecí, je len jednou ideou;- 

popretím Boha. 

Choroba a smrť vstúpili do mysle Božieho Syna PROTI Jeho 

vôli.Útok na Boha spôsobil, že Jeho Syn si myslel, že je bez otca, a 

zo svojej depresie urobil boha depresie.To bola jeho alternatíva k 

radosti, pretože nechcel prijať skutočnosť, že hoci je stvoriteľom, 

bol stvorený.Syn JE však bezmocný bez Otca, ktorý jediný je jeho 

pomocou. Predtým sme povedali, že sami od seba nič nezmôžete, 

ale nie ste Sami od seba. Keby ste boli, platilo by to, čo ste 

vytvorili, a NIKDY by ste nemohli uniknúť. 

Práve preto, že ste sa nestvorili sami, nemusíte sa ničím 

trápiť.Vaši bohovia sú ničím, pretože ich nestvoril váš Otec. 

Nemôžete si vytvoriť stvoriteľov, ktorí sa nepodobajú vášmu 

Stvoriteľovi, rovnako ako On nemohol stvoriť Syna, ktorý by sa 

mu nepodobal. Ak je stvorenie spoločné, nemôže vytvoriť to, čo sa 

nepodobá samo sebe. Môže zdieľať len to, čo JE. Depresia je 

izolácia, a preto nemohla byť stvorená. 

Syn Boží, nezhrešil si, ale veľmi si sa pomýlil. To sa však dá 

napraviť a Boh ti pomôže, keď bude vedieť, že si proti nemu 

nemohol zhrešiť. Zaprel si Ho 
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Pretože si ho miloval a vedel si, že ak si si uvedomoval svoju lásku k 

nemu, nemohol si ho zaprieť.Tvoje odmietanie ho teda znamená, 

že ho miluješ a že vieš, že ťa miluje. Pamätajte, že to, čo popierate, 

ste MUSELI poznať. A ak prijmete popretie, môžete prijať aj jeho 

NEPOZNANIE. 

Váš Otec vás neodmietol. Neodpláca sa, ale vyzýva vás, aby 

ste sa vrátili. Keď si myslíte, že neodpovedal na vaše volanie, 

znamená to, že ste neodpovedali na JEHO volanie. Volá vás z 

každej časti Synovstva, pretože miluje svojho Syna. Ak počuješ 

Jeho posolstvo, odpovedal ti a ak počuješ správne, dozvieš sa o 

Ňom. Božia Láska je vo všetkom, čo stvoril, pretože Jeho Syn je 

všade. Pozerajte s pokojom na svojich bratov a Boh sa vám rozhorí 

v srdci vo vďačnosti za váš dar pre Neho. Nehľadajte uzdravenie u 

boha chorôb, ale len u Boha lásky, pretože uzdravenie je 

UZNANIE Ho. keď Ho uznáte, budete VEDIEŤ, že On vás nikdy 

neprestával uznávať a že v Jeho uznaní vás spočíva vaše Bytie. Nie 

ste chorí a nemôžete zomrieť. Môžete sa však zamieňať s vecami, 

ktoré to robia. Pamätaj však, že robiť to JE rúhanie, pretože to 

znamená, že sa bez lásky pozeráš na Boha a Jeho stvorenie, od 

ktorého sa nemôže oddeliť. Milovať možno len to, čo je večné, 

lebo láska neumiera. čo je z Boha, je Jeho navždy, a ty si z Boha. 

či by dovolil, aby On sám trpel? A či by sa 

ponúknuť svojmu Synovi niečo, čo mu nie je príjemné? 

Ak sa prijmeš tak, ako ťa Boh stvoril, nebudeš schopný 

trpieť.Aby si to však mohol urobiť, musíš Ho uznať za svojho 

Stvoriteľa.Nie preto, že by si bol inak potrestaný. Je to len preto, 

že vaše uznanie Otca JE uznaním seba samého takého, aký ste. Váš 

Otec vás stvoril úplne bez hriechu, úplne bez bolesti a úplne bez 

akéhokoľvek utrpenia. Ak Ho popieraš, vnášaš hriech, bolesť a 

utrpenie do svojej VLASTNEJ mysle, pretože ti dal moc. Vaša 

myseľ je schopná vytvárať svety, ale môže aj popierať to, čo 

vytvára, pretože je slobodná. 

Neuvedomuješ si, ako veľmi si sa zaprel a ako veľmi si to Boh 

vo svojej Láske neželá. A predsa by do vás nezasahoval, pretože by 

nepoznal svojho Syna, keby nebol 
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Zasahovať do teba by znamenalo útočiť na neho samého, a Boh nie 

je šialený. Keď ste ho odmietli, boli ste šialení. Chceli by ste, aby 

sa On podieľal na vašom šialenstve? Boh nikdy neprestane milovať 

svojho Syna a Jeho Syn nikdy neprestane milovať Jeho. To bol stav 

stvorenia Jeho Syna, navždy pevne stanovený v Božej mysli. vedieť 

to je zdravý rozum. Popierať to je šialenstvo. Boh sa ti pri tvojom 

stvorení daroval a Jeho dary sú večné. chcel by si sa Mu zaprieť? 

Z vašich darov pre neho bude obnovené kráľovstvo jeho 

Syna. Jeho Syn sa odstránil zo svojho daru tým, že odmietol prijať 

to, čo bolo stvorené pre neho a čo on sám vytvoril v mene svojho 

Otca. Nebo čaká na jeho návrat, pretože bolo stvorené ako 

príbytok Božieho Syna. Tie nie sú doma nikde inde, ani v žiadnom 

inom stave. Neodopierajte si radosť, ktorá bola pre vás stvorená, 

pre utrpenie, ktoré ste si sami spôsobili. Boh vám dal prostriedky 

na to, aby ste zrušili to, čo ste si vytvorili. Počúvajte a dozviete sa, 

čo ste. 

Ak Boh pozná svoje deti ako úplne bezhriešne, je rúhavé 

vnímať ich ako vinné. Ak Boh pozná svoje deti ako úplne 

bezbolestné, je rúhavé vnímať utrpenie kdekoľvek. Ak Boh pozná 

svoje deti ako úplne radostné, je rúhavé pociťovať depresiu. všetky 

tieto ilúzie a mnohé ďalšie formy, ktoré môže mať rúhanie, sú 

ODPOROM prijať stvorenie také, aké je. Ak Boh stvoril svojho Syna 

dokonalého, takto sa ho musíte naučiť vnímať, aby ste spoznali 

jeho skutočnosť. a ako ČASŤ Synovstva musíte takto vnímať aj 

SÁM seba, aby ste spoznali SÁM seba. 

Nevnímajte nič, čo Boh nestvoril, inak Ho popierate. Jeho 

Otcovstvo je JEDINÉ a je tvoje len preto, že ti ho ON dal. tvoje dary 

sebe samému sú bezvýznamné, ale tvoje dary tvojim výtvorom sú 

ako Jeho, pretože sú dané v Jeho mene. preto sú tvoje výtvory 

rovnako skutočné ako Jeho. ak však má byť spoznaný skutočný 

Syn, treba uznať skutočné Otcovstvo. Veríte, že choré veci, ktoré 

ste vytvorili, sú vaše skutočné výtvory, pretože veríte, že choré 

obrazy, ktoré vnímate, SÚ Božími Synmi. 

Iba ak prijmete Božie otcovstvo, budete mať VŠETKO, 

pretože Jeho otcovstvo vám všetko darovalo.Preto popierať Ho 

znamená popierať samého seba.Arogancia je popieraním lásky. 
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pretože láska sa delí a arogancia skrýva. Kým sa vám oboje bude 

javiť ako žiaduce, zostane vo vás pojem voľby, ktorá NIE JE od 

Boha.Hoci to neplatí vo večnosti, JE to pravda v čase, takže kým 

čas trvá vo VAŠICH mysliach, bude existovať voľba.Čas SÁM bol 

vašou voľbou. 

Ak si chceš pamätať večnosť, musíš sa naučiť pozerať len na 

večné. Ak dovolíte, aby ste sa zaoberali časnými vecami, ŽIJETE v 

čase. Ako vždy, vaša voľba závisí od toho, čo si ceníte. Čas a 

večnosť nemôžu byť obe skutočné, pretože si navzájom odporujú. 

Ak prijmete za skutočné len to, čo je nadčasové, začnete chápať 

večnosť a urobíte ju svojou. 
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Boh a ego 

 
Buď Boh, alebo ego je šialené. Ak spravodlivo preskúmate 

dôkazy na oboch stranách, zistíte, že to musí byť pravda. Ani Boh, 

ani ego nenavrhujú čiastočný myšlienkový systém. Každý z nich je 

vnútorne konzistentný, ale sú diametrálne odlišné vo všetkých 

ohľadoch, takže čiastočná vernosť je nemožná. Pamätajte tiež, že 

ich výsledky sú rovnako odlišné ako ich základy a ich zásadne 

nezlučiteľné povahy NEMÔŽU byť zosúladené vašimi váhaniami. 

Nič živé nie je bez otca, pretože život je stvorenie. Preto je vaše 

rozhodnutie vždy odpoveďou na otázku: "Kto je môj otec?". A vy 

budete verní otcovi, ktorého si vyberiete. 

Čo by ste však povedali niekomu, kto tomu naozaj verí 

otázka zahŕňa konflikt? Ak ste vy stvorili ego, ako mohlo ego 

stvoriť vás? Problém autority zostáva jediným zdrojom vnímaného 

konfliktu, pretože ego bolo stvorené z priania Božieho Syna, aby 

ho otcoval. Ego teda nie je nič iné ako klamný systém, v ktorom 

ste si vytvorili vlastného otca. Nemýľte sa v tom. Znie to šialene, 

keď sa to vysloví s dokonalou úprimnosťou, ale ego sa nikdy 

nepozerá na to, čo robí, s dokonalou úprimnosťou. a predsa to JE 

jeho šialená premisa, ktorá je starostlivo ukrytá v temnom základnom 

kameni jeho systému myslenia. A buď ego, ktoré ste si vytvorili, 

JE vaším otcom, alebo celý jeho myšlienkový systém neobstojí. 
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PROJEKCIA VERZUS ROZŠÍRENIE  

Vy ste stvorili projekciou, ale Boh stvoril rozšírením.Základom 

Božieho stvorenia ste vy, pretože jeho myšlienkový systém je 

svetlo. Pamätajte na lúče, ktoré sú tam neviditeľné. Čím viac sa 

približujete k centru Jeho myšlienkového systému, tým jasnejšie je 

svetlo. Čím viac sa približujete k myšlienkovému systému ega, 

tým temnejšia a nejasnejšia sa stáva cesta. aj malá iskra vo vašej 

mysli však stačí na to, aby ju osvetlila. Toto svetlo si neohrozene 

prineste so sebou a statočne ho držte pri základoch myšlienkového 

systému ega. Buďte ochotní posudzovať ho s dokonalou 

úprimnosťou. Otvorte temný základný kameň hrôzy, na ktorom 

spočíva, a vyveďte ho na svetlo. Tam uvidíte, že spočíva na 

nezmyselnosti a že všetko, z čoho ste mali strach, bolo založené na 

ničom. 

Brat môj, ty si súčasťou Boha a súčasťou mňa.Keď sa konečne 

pozrieš na základy ega bez toho, aby si sa scvrkol, pozrieš sa aj na 

NAŠE. Prichádzam k tebe od nášho Otca, aby som ti opäť ponúkol 

všetko. Neodmietajte to, aby ste si ukryli temný základný kameň, 

lebo JEHO ochrana vás nezachráni. DÁVAM vám lampu a pôjdem 

S vami. Na túto cestu nepôjdete sami. Privediem ťa k tvojmu 

pravému Otcovi,ktorý ťa potrebuje tak ako Ja." Neodpovieš s 

radosťou na volanie lásky? 

Spoznali ste, že potrebujete uzdravenie. Chceli by ste priniesť 

do Synovstva niečo iné, keď ste si uvedomili svoju potrebu 

uzdravenia pre seba? Lebo v tom spočíva začiatok poznania; 

základ, na ktorom vám Boh pomôže znovu vybudovať 

myšlienkový systém, ktorý zdieľate s Ním. Ani jeden kameň, ktorý 

naň položíte, ale bude Ním požehnaný, pretože budete obnovovať 

svätý príbytok Jeho Syna, kde chce, aby bol Jeho Syn a kde JE. V 

ktorejkoľvek časti mysle Božieho Syna túto skutočnosť obnovíte, 

obnovíte ju aj SOBE. V Božej mysli totiž prebývate SPOLU so 

svojím bratom, pretože Boh sám si neželal byť sám. 

Byť sám znamená byť oddelený od nekonečna, ale ako je to 

možné, keď nekonečno nemá koniec? Nikto nemôže byť ZA 

nekonečnom, pretože to, čo nemá hranice, musí byť všade. v 

Bohu, ktorého vesmír je ním samým, nie sú žiadne začiatky ani 

konce. Môžeš sa vylúčiť z vesmíru alebo z Boha, ktorý JE vesmír? 

Ja a môj Otec sme jedno s TEBOU, pretože si našou súčasťou. 
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PROJEKCIA VERZUS ROZŠÍRENIE 

 
 

veriť, že časť Boha môže chýbať alebo sa pre neho stratiť? 

Keby ste neboli súčasťou Boha, Jeho vôľa by nebola jednotná. 

Je to mysliteľné? Môže časť Jeho mysle obsahovať nič? Ak tvoje 

miesto v Jeho mysli nemôže zaplniť nikto INÝ než ty a tvoje 

zaplnenie BOLO tvojím stvorením, BEZ teba by v Božej mysli bolo 

prázdne miesto. Rozsah nemôže byť zablokovaný a NEMÁ žiadne 

prázdne miesta. Pokračuje večne, nech je akokoľvek popierané. vaše 

popieranie jeho skutočnosti ho zastavuje v čase, ale NIE vo 

večnosti. preto sa vaše výtvory neprestali rozširovať a preto toľko 

čakajú na váš návrat. 

Čakanie je možné iba v čase, ale čas nemá žiadny význam.Vy, 

ktorí ste vytvorili oneskorenie, môžete čas nechať za sebou 

jednoducho tým, že si uvedomíte, že ani začiatky, ani konce 

nevytvoril Večný, ktorý nekladie žiadne obmedzenia svojmu 

stvoreniu, ani tým, ktorí tvoria ako On.Vy to neviete jednoducho 

preto, že ste sa pokúsili obmedziť to, čo stvoril ON, a preto si 

myslíte, že VŠETKO stvorené je obmedzené. Ako by ste teda mohli 

poznať svoje výtvory, keď ste popreli nekonečnosť? Zákony 

vesmíru nepripúšťajú rozpor. čo platí pre Boha, platí aj pre VÁS. 

Ak veríte, že VY nie ste prítomní v Bohu, BUDETE veriť, že On 

nie je prítomný vo VÁS. 

Nekonečno je bez vás bezvýznamné a vy ste bezvýznamní bez 

Boha.Boh a jeho Syn NEMÁ koniec, pretože my sme vesmír. Boh 

nie je neúplný a nie je bezdetný. Pretože nechcel byť sám, stvoril 

Syna podobného sebe samému. Neodopierajte Mu Jeho Syna, 

pretože vaša neochota prijať Jeho Otcovstvo vás pripravila o 

VAŠE. Vnímajte Jeho stvorenia ako JEHO Syna, pretože tie vaše 

boli stvorené na Jeho počesť. Vesmír lásky sa nezastaví preto, že 

ho nevidíš, a tvoje zatvorené oči nestratili schopnosť vidieť. 

Pozrite sa na slávu Jeho stvorenia a dozviete sa, čo pre vás Boh 

CHYSTÁ. 

Boh ti dal miesto vo svojej mysli, ktoré ti patrí navždy. Mohli 

ste si ho však udržať len tak, že ste ho DÁVALI, ako bolo dané 

VÁM. Mohol by si tam byť sám, ak ti bolo dané preto, že Boh 

nechcel byť sám? Božia Myseľ sa nemôže zmenšiť. Môže byť iba 

zväčšená a všetko, čo stvorí, má funkciu tvorenia. Láska 

neobmedzuje, a to, čo vytvára, nie je obmedzené. Dávať bez 

obmedzenia je Božia vôľa pre vás, pretože len to vám môže 
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radosť, ktorá je Jeho a o ktorú sa chce s vami podeliť.Vaša láska je 

rovnako bezhraničná ako Jeho, pretože JE Jeho. 

Môže byť nejaká časť Boha BEZ Jeho lásky a môže byť 

nejaká časť Jeho lásky obsiahnutá? Boh je vaším dedičstvom, 

pretože Jeho jediným darom je On sám. Ako sa môžete darovať 

inak než ako On, ak by ste poznali Jeho dar pre VÁS? Dávajte teda 

bez obmedzenia a bez konca, aby ste sa naučili, koľko vám ON dal. 

vaša schopnosť PRIJAŤ Ho závisí od vašej ochoty dávať tak, ako 

dáva On. vaše otcovstvo a váš Otec sú jedno. Boh chcel stvoriť a 

vaša vôľa je Jeho vôľou. Z toho vyplýva, že aj TY chceš tvoriť, 

pretože tvoja vôľa vyplýva z Jeho vôle. A keďže je predĺžením 

Jeho vôle, aj tá vaša musí byť rovnaká. 

Čo však chcete, neviete. Nie je to zvláštne, keď si uvedomíte, 

že popierať znamená "NEVEDIEŤ". Božia vôľa je, aby ste boli 

Jeho synom. Tým, že ste to popreli, ste popreli svoju VLASTNÚ 

vôľu, a preto NEVIETE, čo to je. dôvod, prečo sa musíte pýtať, aká 

je vo všetkom Božia vôľa, je len ten, že JE vaša. vy neviete, čo to 

je, ale Duch Svätý si to pamätá ZA vás. Spýtajte sa ho teda, aká je 

Božia vôľa pre vás, a On vám povie tú VAŠU. Nemožno príliš 

často opakovať, že vy ju NEVIETE. Kedykoľvek sa vám zdá, že to, 

čo vám Duch Svätý hovorí, je nátlakové, je to len preto, že si svoju 

vlastnú vôľu NEZNÁTE. 

Projekcia ega spôsobuje, že sa zdá, akoby Božia vôľa bola 

MIMO vás, a teda NIE je vaša. Pri takomto výklade JE možné, aby 

Božia vôľa a vaša vôľa boli v rozpore. Boh teda môže VYPADÁŤ, 

že od vás žiada to, čo mu nechcete dať, a tak vás pripraviť o to, čo 

chcete. bol by toho schopný Boh,ktorý chce iba vašu vôľu? Vaša 

vôľa je Jeho život, ktorý vám dal. Ani v čase nemôžeš žiť bez 

Neho, lebo spánok nie je smrť. To, čo stvoril, môže spať, ale 

nemôže zomrieť. Nesmrteľnosť je Jeho vôľa pre Jeho Syna a vôľa 

Jeho Syna pre ŇU. Boží Syn nemôže chcieť smrť pre seba, pretože 

Jeho Otec je Život a Jeho Syn je ako On. Stvorenie je vašou vôľou 

preto, lebo je Jeho vôľou. 

Nemôžete byť šťastní, ak nerobíte to, čo naozaj chcete, a to 

nemôžete zmeniť, pretože je to nemenné. Je nemenná z Božej Vôle 

A Tvojej, pretože inak by sa Jeho Vôľa nerozšírila. bojíš sa poznať 

Božiu Vôľu, pretože si myslíš, že NIE JE tvoja. Toto presvedčenie 

je celá vaša choroba a celý váš strach. 



237 

 

 

OCHOTA K UZDRAVENIU 

 
 

Každý príznak choroby a strachu sa objavuje práve tu, pretože to je 

presvedčenie, ktoré vás núti CHCIEŤ nevedieť. Keď tomu veríte, 

skrývate sa v temnote a popierate, že Svetlo je vo vás. 

Žiadame vás, aby ste dôverovali Duchu Svätému len preto, že 

On hovorí za vás. On je hlasom pre Boha, ale nikdy nezabudnite, 

že Boh nechcel byť sám. Zdieľa s vami svoju vôľu; nevnucuje vám 

ju. Vždy pamätajte, že to, čo dáva, drží, takže nič, čo dáva, mu 

nemôže odporovať. vy, ktorí zdieľate Jeho Život, sa oň musíte 

deliť, aby ste ho poznali, pretože zdieľanie JE poznanie. Blahoslavení 

ste vy, ktorí sa naučíte, že počuť Vôľu svojho Otca znamená 

poznať svoju VLASTNÚ. Lebo je to VAŠA vôľa byť ako On, 

ktorého Vôľa je, aby to tak bolo. Božia Vôľa je, aby Jeho Syn bol 

jeden a zjednotený s Ním v Jeho Jednote. Preto je uzdravenie 

začiatkom poznania, že vaša vôľa JE Jeho. 

 
OCHOTA PRE LIEČENIE 

Ak je choroba odlúčením, vôľa uzdraviť sa a byť uzdravený je 

prvým krokom k tomu, aby ste si uvedomili, čo skutočne chcete. 

Každý útok je krokom od tohto cieľa a každá myšlienka na 

uzdravenie ho približuje. boží syn MÁ Otca aj Syna, pretože JE 

Otcom aj Synom. spojiť mať a byť znamená len spojiť svoju vôľu s 

jeho vôľou, pretože on sám vás chce. A ty sa mu chceš pripodobniť, 

pretože vo svojom dokonalom chápaní ho VIEŠ, že je len jedna 

vôľa. keď však útočíš na akúkoľvek časť Boha a jeho kráľovstva, 

tvoje chápanie nie je dokonalé, a to, čo chceš, je preto pre teba 

stratené. 

Liečenie sa tak stáva lekciou VNÍMANIA, a čím viac ho 

praktizujete, tým lepším učiteľom a UČITEĽOM sa stávate. Ak ste 

popreli pravdu, akých lepších svedkov jej skutočnosti môžete mať 

než tých, ktorí sa ňou uzdravili? Určite však medzi nich zaraď aj 

seba, pretože v tvojej ochote pridať sa k nim sa uskutoční TVOJE 

uzdravenie. Každý zázrak, ktorý vykonáte, vám hovorí o Božom 

otcovstve. Každá uzdravujúca myšlienka, ktorú prijmeš, či už od 

svojho brata alebo vo svojej vlastnej mysli, ťa učí, že si Boží Syn. 

V každej zraňujúcej myšlienke, ktorú si uchovávate, nech ju 

vnímate kdekoľvek, sa skrýva popretie Božieho Otcovstva a vášho 

Synovstva. 

A popieranie je rovnako totálne ako láska.Nemôžete poprieť 
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pretože zvyšok sa bude zdať neucelený, a teda bez významu. A 

keďže je pre vás bez významu, nebudete mu rozumieť. Odmietnuť 

zmysel MUSÍ znamenať nepochopiť. môžete uzdraviť iba seba, 

pretože iba Boží Syn POTREBUJE uzdravenie. Potrebuje ho, pretože 

sám sebe nerozumie, a preto nevie, čo robí. Keďže zabudol na svoju 

vôľu, nevie, čo chce. 

Uzdravenie je znamením, že chce ZCELA ZRADIŤ. A táto 

ochota otvára jeho VLASTNÉ uši hlasu Ducha Svätého, ktorého 

posolstvo JE celistvosť. On vám umožní ísť ďaleko za hranice 

uzdravenia, ktoré by ste podnikli VY, pretože vedľa vašej malej 

ochoty urobiť vás celými položí svoju vlastnú ÚPLNÚ VÔĽU a 

urobí vás celými. čo nemôže vykonať Boží Syn s Božím 

Otcovstvom v sebe? A predsa musí pozvanie vychádzať od teba, 

lebo si sa určite naučil, že koho pozveš ako svojho hosťa, ten s 

tebou aj zostane. 

Duch Svätý nemôže hovoriť s nepriateľským hostiteľom, 

pretože ho NEBUDE počuť.Večný hosť zostáva, ale jeho hlas v 

cudzej spoločnosti slabne. Potrebuje vašu ochranu, ale len preto, že 

vaša starostlivosť je znakom toho, že Ho CHCETE. myslite tak 

trochu ako On a z malej iskry sa stane planúce svetlo, ktoré naplní 

vašu myseľ tak, že sa stane vaším JEDINÝM Hosťom. kedykoľvek 

požiadate ego, aby vstúpil, zmenšujete Jeho prijatie. On zostane, 

ale VY ste sa spojili PROTI NEMU. nech sa rozhodnete vydať na 

akúkoľvek cestu, On pôjde s vami a bude čakať. môžete bezpečne 

dôverovať Jeho trpezlivosti, pretože nemôže opustiť časť Boha. vy 

však potrebujete oveľa viac ako trpezlivosť. 

Nikdy si neodpočiniete, kým nepoznáte svoju funkciu a 

nenaplníte ju, pretože len tak sa vaša vôľa a vôľa vášho Otca môžu 

úplne spojiť. Mať Ho znamená byť AKO On, a On sa ti dal. Vy, 

ktorí máte Boha, MUSÍTE byť ako Boh, pretože JEHO funkcia sa 

Jeho darom stala VAŠOU. Pozvite toto poznanie späť do svojej 

mysle a nedovoľte, aby do nej vstúpilo niečo, čo by ju zatienilo. 

hosť, ktorého vám poslal Boh, vás naučí, ako to urobiť, ak len 

rozpoznáte malú iskru a budete ochotní nechať ju rásť. VAŠA ochota 

nemusí byť dokonalá, pretože Jeho JE. Ak Mu len ponúkneš kúsok 

miesta, On ho tak rozžiari, že ho s radosťou rozšíriš. A týmto 

rozšírením sa začnete rozpamätávať na stvorenie. 

Budete rukojemníkom ega alebo hostiteľom Boha? Budete 
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Z TEMNOTY NA SVETLO 

 
 

Prijmite len toho, koho pozvete.Môžete slobodne určiť, kto bude 

vaším hosťom a ako dlho u vás zostane.To však nie je SKUTOČNÁ 

sloboda, pretože stále záleží na tom, ako to vidíte vy. Duch svätý 

je TU, hoci vám nemôže pomôcť bez vášho pozvania, a ego nie je 

ničím, či ho pozvete, alebo nie. Skutočná sloboda závisí od toho, či 

privítate REALITU, a z vašich hostí je reálny iba On. Spoznajte 

teda, kto s vami zostáva, len tým, že spoznáte, čo je tu 

PRAVDEPODOBNE, a neuspokojte sa s imaginárnymi utešiteľmi, 

pretože Boží Tešiteľ je vo vás. 

 
Z TEMNOTY NA SVETLO 

Keď ste unavení, spomeňte si, že ste si ublížili. Tvoj Utešiteľ ti dá 

odpočinok, ale TY nemôžeš. nevieš AKO, lebo keby si vedel, nikdy 

by si sa neunavil. Ak ste si neublížili, nikdy ste nemohli trpieť 

Nijakým spôsobom, pretože to nie je Božia vôľa pre Jeho Syna. 

Bolesť nie je od Neho, lebo On nepozná útok a Jeho pokoj vás 

obklopuje mlčky. Boh je veľmi pokojný, pretože v Ňom nie je 

žiadny konflikt. Konflikt je koreňom všetkého zla, pretože keďže 

je slepý, nevidí, na koho útočí, ale VŽDY útočí na Božieho Syna a 

Božím Synom ste VY. 

Boží Syn naozaj potrebuje útechu, lebo nevie, čo robí, a verí, 

že jeho vôľa nie je jeho vlastná.Kráľovstvo je jeho, a predsa sa 

potuluje bez domova.Doma v Bohu je osamelý a uprostred všetkých 

svojich bratov je bez priateľov. Bol by Boh LET to skutočné, keby 

sám nechcel byť sám? A ak je tvoja vôľa Jeho, nemôže to byť 

pravda o tebe, PRETOŽE to nie je pravda o Ňom. Ach, deti moje, 

keby ste vedeli, čo si Boh želá pre vás, vaša radosť by bola úplná! 

A to, čo On chce, sa už stalo, lebo to bolo VŽDY pravdivé. 

Keď príde svetlo a vy poviete: "Božia vôľa je moja", uvidíte 

takú krásu, že budete vedieť, že to nie je z vás. Zo svojej radosti 

budete vytvárať krásu v Jeho mene, pretože VAŠA radosť by 

nemohla byť obsiahnutejšia ako Jeho. Bezútešný malý svet sa 

rozplynie v ničote a vaše srdce bude tak naplnené radosťou, že 

vyskočí do neba a do Božej prítomnosti. Nemôžem vám povedať, 

aké to bude, pretože vaše srdcia nie sú pripravené, ale MÔŽEM 

vám povedať a často vám pripomínať, že to, čo si Boh želá pre 

seba, si želá aj pre vás, a to, čo si želá pre vás, JE vaše. 
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Cesta nie je ťažká, ale JE veľmi odlišná.Tvoja cesta je cestou 

bolesti, o ktorej Boh nič nevie. TÁ cesta je naozaj ťažká a veľmi 

osamelá. Strach a smútok sú tvojimi hosťami a idú s tebou a 

zostávajú s tebou na ceste. Temná cesta však nie je cestou Božieho 

Syna. kráčaj vo svetle a nevšímaj si temných spoločníkov, pretože 

nie sú vhodnými spoločníkmi pre Božieho Syna, ktorý bol stvorený 

zo svetla a vo svetle. Veľké Svetlo vás vždy obklopuje a vyžaruje Z 

vás. Ako môžete vidieť temných spoločníkov v takom Svetle? Ak 

ich vidíte, je to len preto, že Svetlo ODMIETATE. Namiesto toho ich 

však popierajte, pretože Svetlo je tu a cesta je jasná. 

Boh pred svojím Synom nič neskrýva, aj keď by sa chcel 

skryť.Boží Syn však nemôže skryť svoju slávu, lebo Boh chce, aby 

bol slávny, a dal mu svetlo, ktoré v ňom žiari.Nikdy sa nestratíš, 

lebo Boh ťa vedie. Keď blúdiš, podnikáš len cestu, ktorá nie je 

skutočná. temní spoločníci, temná cesta, to všetko sú ilúzie. obráť sa 

k Svetlu, lebo malá iskra v tebe je súčasťou Svetla takého veľkého, 

že ťa môže navždy vymaniť z každej temnoty. Lebo tvoj Otec JE 

tvojím Stvoriteľom a ty si ako On. 

Deti Svetla nemôžu zostať v temnote, lebo temnota nie je v 

nich. Nenechajte sa oklamať temnými utešiteľmi a nikdy im 

nedovoľte vstúpiť do mysle Božieho Syna, pretože nemajú miesto 

v Jeho chráme. Keď budete v pokušení zaprieť Ho, pamätajte, že 

NEEXISTUJÚ žiadni iní bohovia, ktorých by ste mohli postaviť 

pred Neho, a v pokoji prijmite Jeho vôľu pre vás. Inak ju totiž 

prijať NEMÔŽEŠ. 

Iba Boží Tešiteľ vás môže potešiť. V tichu svojho chrámu 

čaká, aby vám dal pokoj, ktorý je váš. DÁVAJTE Jeho pokoj, aby 

ste mohli vstúpiť do chrámu a nájsť ho, ako na vás čaká. V Božej 

prítomnosti však buďte svätí, inak nebudete vedieť, že ste tam. 

Lebo to, čo sa nepodobá Bohu, nemôže vstúpiť do Jeho mysle, 

pretože to nebola Jeho myšlienka, a preto Mu nepatrí. a VAŠA 

myseľ musí byť taká čistá ako Jeho, ak chcete vedieť, čo patrí 

VÁM. Starostlivo strážte Jeho chrám, lebo On Sám v ňom prebýva 

a zostáva v pokoji. Do Božej prítomnosti nemôžeš vstúpiť s 

temnými spoločníkmi vedľa seba, ale nemôžeš tam vstúpiť ani 

sám. 

VŠETCI tvoji bratia musia vstúpiť s tebou, lebo kým ich 

neprijmeš, nemôžeš vstúpiť. Nemôžete totiž pochopiť celistvosť, 
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DEDIČSTVO BOŽIEHO SYNA 

 
 

vylúčené, ak by chcel spoznať celistvosť svojho Otca. Vo svojej 

mysli môžeš prijať celé Synovstvo a požehnať ho Svetlom, ktoré 

mu dal tvoj Otec. potom budeš hoden prebývať v chráme SPOLU s 

Ním, pretože Tvojou vôľou je nebyť sám. Boh požehnal svojho 

Syna naveky. Ak ho požehnáš v čase, budeš BYŤ vo večnosti. Čas 

ťa nemôže oddeliť od Boha, ak ho budeš používať NA ÚČEL 

večnosti. 

 
DEDIČSTVO BOŽIEHO SYNA  

Nikdy nezabúdajte, že Synovstvo je vašou spásou, pretože 

Synovstvo je vaša Duša.Ako Božie stvorenie je vaša a patrí vám, je 

Jeho.Vaša Duša nepotrebuje spásu, ale vaša myseľ sa musí naučiť, 

čo je spása. Nie ste spasení OD ničoho, ale ste spasení PRE slávu. 

Sláva je tvoje dedičstvo, ktoré tvojej Duši dal jej Stvoriteľ, aby si 

ju mohol VYTVORIŤ. ak však nenávidíš časť svojej vlastnej Duše, 

VŠETKO tvoje pochopenie je stratené, pretože sa na to, čo Boh 

stvoril, pozeráš ako na SÁMU bez lásky. A keďže to, čo stvoril, je 

Jeho súčasťou, upierate Mu miesto na Jeho vlastnom oltári. 

Mohli by ste sa pokúsiť urobiť Boha bezdomovcom a vedieť, 

že ste doma? Môže Syn zaprieť Otca BEZ toho, aby veril, že ho 

Otec zaprel? Božie zákony platia len na tvoju ochranu a nikdy 

neplatia nadarmo. to, čo zažívaš, keď popieraš Otca, je stále na 

tvoju ochranu, pretože moc tvojej vôle sa nemôže zmenšiť bez 

Božieho zásahu PROTI nej a akékoľvek obmedzenie tvojej moci 

nie je Božou vôľou. preto sa pozeraj len na moc, ktorú ti dal Boh, 

aby ťa zachránil, a pamätaj, že je tvoja PRETO, že je Jeho, a spoj sa 

so svojimi bratmi v Jeho pokoji. 

Pokoj vašej Duše spočíva v jej neobmedzenosti. Obmedzte 

pokoj, ktorý zdieľate, a vaša vlastná Duša vám MUSÍ byť 

neznáma. Každý oltár Bohu je súčasťou vašej Duše, pretože 

Svetlo, ktoré stvoril, je s Ním jedno. Odrezali by ste brata od 

Svetla, ktoré je vaše? Neurobili by ste to, keby ste si uvedomili, že 

môžete zatemniť len svoju VLASTNÚ myseľ. Keď Ho privediete 

späť, vráti sa aj VAŠA myseľ. Taký je Boží zákon na ochranu 

celistvosti Jeho Syna. 

LEN VY SA MÔŽETE O NIEČO PRIPRAVIŤ. Urobte si 

nebráňte sa tejto realizácii, pretože je to skutočný začiatok úsvitu 

svetla. Pamätajte si tiež, že popieranie tejto jednoduchej skutočnosti si 
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a tie sa musíte naučiť rozpoznávať a pevne a BEZ VÝJIMKY sa im 

postaviť.To je rozhodujúci krok pri opätovnom prebudení. 

Počiatočné fázy tohto obrátenia sú často dosť bolestivé, pretože 

keď sa vina stiahne zvonku, je tu silná tendencia ukrývať sa vo 

vnútri. Spočiatku je ťažké uvedomiť si, že je to VÝSLOVNE to isté, 

pretože medzi vnútrom a vonkajškom NIE je rozdiel. 

Ak sú vaši bratia vašou súčasťou a vy ich obviňujete zo svojho 

nedostatku, obviňujete seba. A nemôžete sa obviňovať BEZ toho, 

aby ste obviňovali ich. Preto je potrebné vinu zrušiť, NIE opätovne 

priradiť. Položte ju na seba a nemôžete sa ZNOVA obviňovať, 

pretože JEDINE ego obviňuje vôbec. Obviňovanie seba samého je 

teda identifikácia ega a rovnako silná obrana ega ako obviňovanie 

druhých. NEMÔŽETE VSTÚPIŤ DO BOŽEJ PRÍTOMNOSTI, AK 

ÚTOČÍTE NA JEHO SYNA. 

Keď jeho Syn pozdvihne hlas na chválu svojho Stvoriteľa, bude 

počuť hlas svojho Otca.Stvoriteľ však nemôže byť chválený BEZ 

svojho Syna, pretože ich sláva je spoločná a sú oslavovaní 

spoločne. 

Kristus je na Božom oltári a čaká, aby prijal svojho Syna. Ale 

príďte úplne bez odsúdenia, lebo inak si budete myslieť, že dvere 

sú zatvorené a vy nemôžete vstúpiť. Dvere NIE sú zatarasené a nie 

je možné, aby ste nemohli vstúpiť na miesto, kde by vás Boh chcel 

mať. Ale milujte sa Kristovou láskou, lebo tak vás miluje aj váš 

Otec. môžete ODMIETAŤ vstúpiť, ale nemôžete zatarasiť dvere, 

ktoré drží otvorené Kristus. Poďte ku mne, ktorý ich držím 

otvorené PRE vás, lebo kým žijem, nemôžu byť zatvorené, a ja 

žijem naveky. Boh je môj život A Tvoj život, a Boh svojmu Synovi 

nič neodoprie. 

Na Božom oltári čaká Kristus na obnovenie seba samého vo 

VÁS. Boh pozná svojho Syna ako úplne bezúhonného, ako je on 

sám, a pristupuje k nemu prostredníctvom ocenenia svojho Syna. 

Kristus čaká na vaše prijatie Jeho ako SÁMOHO a Jeho celistvosti 

ako SÁMOHO. Kristus je totiž Boží Syn, ktorý žije vo svojom 

Stvoriteľovi a žiari Jeho slávou. Kristus je predĺžením Lásky a 

Láskyplnosti Boha, dokonalý ako jeho Stvoriteľ a v mieri s Ním. 

Blahoslavený je Boží Syn, ktorého žiara pochádza od jeho 

Otca a o ktorého slávu sa chce podeliť tak, ako sa o ňu s ním delí 

jeho Otec.V Synovi nie je odsúdenie, lebo v ňom nie je odsúdenie. 
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Otec. Syn sa musí deliť o to, čo mu patrí, pretože inak nepozná 

Otca ani Syna. Pokoj vám, ktorí spočívate v Bohu a v ktorých 

spočíva celé Synovstvo. 

 
"DYNAMIKA" EGO 

Nikto nemôže uniknúť ilúziám, ak sa na ne nepozerá, pretože 

NEpozeranie je spôsob, akým sú OCHRÁNENÉ.Nie je potrebné sa 

ilúziám vyhýbať, pretože nemôžu byť nebezpečné. Sme pripravení 

pozrieť sa bližšie na myšlienkový systém ega, pretože spoločne 

máme lampu, ktorá ho rozptýli, a keďže si uvedomujete, že ho 

nechcete, musíte byť pripravení. Buďme pri tom veľmi pokojní, 

pretože len poctivo hľadáme pravdu. "Dynamika" ega bude na 

chvíľu našou lekciou, pretože sa musíme pozrieť najprv na ňu, aby 

sme sa pozreli za ňu, keďže ste ju UČINILI skutočnou. Túto chybu 

spoločne potichu ZRUŠÍME a potom sa pozrieme za ňu k pravde. 

Čo iné je uzdravenie ako odstránenie všetkého, čo stojí v ceste 

poznaniu? A ako inak možno rozptýliť ilúzie, ak nie priamym 

pohľadom na ne, BEZ ich ochrany? Preto sa nebojte, pretože to, na 

čo sa budete pozerať, JE zdrojom strachu, ale už ste sa určite 

naučili, že STRACH nie je skutočný. Už sme prijali fakt, že jeho 

ÚČINKY možno rozptýliť len tým, že popierame ich reálnosť. 

ďalším krokom je samozrejme uznanie, že to, čo nemá žiadne 

účinky, NEEXISTUJE. Zákony nefungujú vo vákuu, a to, čo 

nevedie k ničomu, sa NESTALO. Ak sa skutočnosť rozpoznáva 

podľa jej rozšírenia, to, čo siaha k ničomu, nemôže BYŤ skutočné. 

Nebojte sa teda pozerať na strach, pretože ho nemožno vidieť. 

Jasnosť podľa definície ruší zmätok a pohľad na tmu 

prostredníctvom svetla ju MUSÍ rozptýliť. Túto lekciu z "dynamiky 

ega" začnime pochopením, že samotný pojem nič neznamená. V 

skutočnosti obsahuje presne ten rozpor v pojmoch, ktorý ho robí 

bezvýznamným. "Dynamika" naznačuje moc niečo robiť a celá 

oddeľovacia FALŠ spočíva v presvedčení, že ego má moc robiť 

NIEČO. ego vám naháňa strach práve preto, že tomu veríte. pravda je 

však veľmi jednoduchá: VŠETKA MOC JE OD BOHA. čo nie je od 

neho, nemá moc robiť NIČ. Keď sa teda pozeráme na ego, 

neuvažujeme o dynamike, 
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ale bludy. Na systém bludov môžeme určite pozerať bez obáv, 

pretože nemôže mať žiadne účinky, ak jeho zdroj nie je pravdivý. 

Strach sa stáva očividne neprimeraným, ak si uvedomíme CIEĽ 

ega, ktorý je tak očividne nezmyselný, že akékoľvek úsilie 

vynaložené v jeho prospech je NESMYSELNE vynaložené na nič. 

Cieľom ega je celkom jednoznačne AUTONÓMIA ega. Od 

začiatku je teda jeho CIEĽOM byť oddelené, postačujúce samo pre 

seba a nezávislé od akejkoľvek moci MIMO svojej vlastnej. preto je 

symbolom oddelenia. 

Každá myšlienka má svoj účel a jej účel je vždy prirodzeným 

pokračovaním toho, čo JE. Všetko, čo vychádza z ega, je 

prirodzeným dôsledkom jeho ústredného presvedčenia a spôsob, 

ako zrušiť jeho VÝSLEDKY, spočíva len v tom, že si uvedomíte, že 

ich PÔVOD nie je prirodzený, pretože nie je v súlade s vašou 

PRAVOU prirodzenosťou. kedysi sme povedali, že chcieť v 

rozpore s Bohom je želanie, a nie skutočná vôľa. Jeho vôľa je 

jediná, pretože rozšírenie Jeho vôle nemôže byť odlišné od Jeho 

samého. Skutočný konflikt, ktorý prežívate, je teda medzi planými 

želaniami ega a Božou Vôľou,ktorú zdieľate. Môže to BYŤ 

skutočný konflikt? 

Tvoja nezávislosť je nezávislosťou stvorenia, nie 

autonómiou.Celá tvoja tvorivá funkcia spočíva v úplnej 

ZÁVISLOSTI od Boha, ktorého funkciu zdieľa s tebou. Svojou 

ochotou podeliť sa o ňu sa stal na vás rovnako závislým, ako ste vy 

na ŇOM. Nepripisujte aroganciu ega Tomu, ktorý nechce byť 

nezávislý od VÁS. On ťa ZAČLENIL do Svojej autonómie. 

Dokážete uveriť, že autonómia má zmysel ODŇATÁ od Neho? 

Viera v autonómiu EGA vás stojí poznanie vašej závislosti od 

Boha, V KTOROM SA SKLADÁ VAŠA SVOBODA. Ego považuje 

VŠETKU závislosť za ohrozujúcu a dokonca aj vašu túžbu po Bohu 

prekrútilo na prostriedok na upevnenie SIEBE. Nenechajte sa však 

oklamať JEHO interpretáciou vášho konfliktu. 

Ego VŽDY útočí v mene oddelenia. V presvedčení, že má na 

to moc, nerobí nič iné, pretože jeho cieľom autonómie NIE JE nič 

iné. Ego je v realite úplne zmätené, ale NEZABUDNE na svoj cieľ. 

Je oveľa ostražitejšie ako VY, pretože si je dokonale isté svojím 

cieľom. TY si zmätený, pretože NEZNÁŠ SVOJ cieľ. 

Musíte sa naučiť uvedomiť si, že poslednou vecou, ktorú si ego 
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ego vyvoláva strach, že ZNIŽUJE vašu nezávislosť a oslabuje vašu 

moc.Jeho jediným nárokom na vašu vernosť je však to, že vám 

môže dať moc. Bez tohto presvedčenia by ste ho vôbec nepočúvali. 

Ako teda môže pokračovať jej existencia, ak si uvedomujete, že 

tým, že ju akceptujete, ZNIŽUJETE sami seba a ZABRÁŇAJTE si 

v moci? 

Ego vám môže umožniť a umožňuje, aby ste sa považovali za 

nadradených, neveriacich, "ľahkovážnych", vzdialených, citovo 

plytkých, bezcitných, neangažovaných a dokonca zúfalých, ale NIE 

za skutočne BOJOVNÝCH. MINIMALIZOVAŤ strach, ale NIE ho 

zničiť, je neustála snaha ega a je to skutočne zručnosť, v ktorej je 

veľmi dômyselné. Ako môže hlásať oddelenie BEZ toho, aby ho 

udržiavalo prostredníctvom strachu, a počúvali by ste ho, keby ste 

si uvedomili, že práve toto robí? VAŠE poznanie, že všetko, čo sa 

zdá, že vás oddeľuje od Boha, je JEDINE strach, bez ohľadu na 

formu, ktorú na seba berie, a celkom nezávisle od toho, ako to chce 

EGO prežívať, je teda základnou hrozbou ega. Jeho sen o 

autonómii sa týmto uvedomením otriasa v základoch. Pretože hoci 

môžete počítať s falošnou predstavou nezávislosti, cenu strachu 

NEPREPUSTÍTE, AK SI TO UZNÁTE. Napriek tomu to JE cena a 

ego ju NEMÔŽE minimalizovať. Ak totiž prehliadate lásku, 

prehliadate SÁM SEBA a MUSÍTE sa báť neskutočnosti, pretože ste 

popreli sami seba. Tým, že veríte, že ste úspešne ÚTOČILI na pravdu, 

veríte, že útok má MOC. Veľmi jednoducho povedané, začali ste sa 

báť SÁM SEBA. A nikto sa nechce učiť 

čo verí, že by ho zničilo. 

Ak by sa podarilo dosiahnuť cieľ ega, ktorým je autonómia, 

Boží zámer by mohol byť zmarený, a to JE nemožné. Len keď sa 

naučíte, čo je strach, môžete sa konečne naučiť rozlišovať možné 

od nemožného a falošné od pravdivého. Podľa učenia ega možno 

dosiahnuť JEHO cieľ a Boží zámer NIE. Podľa učenia Ducha 

Svätého sa dá dosiahnuť iba Boží cieľ, a ten je už VŽDY 

dosiahnutý. 

Boh je od vás rovnako závislý ako vy od neho, pretože Jeho 

autonómia prevyšuje tú vašu, a preto je bez nej neúplná.Svoju 

autonómiu môžete dosiahnuť len tak, že sa s ním stotožníte a 

budete plniť svoju funkciu tak, ako existuje v pravde. 
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Ego verí, že dosiahnuť svoj cieľ je šťastie. Je vám však dané 

vedieť, že Božia funkcia JE vaša a šťastie nemožno nájsť mimo 

vašej SPOLOČNEJ vôle. Uvedomte si len, že cieľ ega, ktorý ste 

celkom usilovne sledovali, vám priniesol len STRACH, a bude 

ťažké tvrdiť, že strach JE šťastie. 

To je to, čomu by vás ego chcelo presvedčiť. Boží Syn však 

nie je šialený a nemôže tomu uveriť. Nech si to len PRIPUSTÍ, a 

NEPREPUSTÍ to. Lebo len šialenec by si vybral strach NA MIESTE 

lásky a len šialenec by mohol veriť, že lásku možno získať 

útokom. Ale rozumní vedia, že iba útok by mohol vyvolať 

STRACH, pred ktorým ich úplne chráni Božia láska. 

Ego analyzuje, Duch Svätý PRIJÍMA. Vnímanie celistvosti 

prichádza JEDINE prostredníctvom prijatia, pretože analyzovať 

znamená oddeľovať.Snaha pochopiť celok jeho rozdeľovaním je 

jednoznačne charakteristickým rozporuplným prístupom ega ku 

všetkému. Nikdy nezabúdajte, že ego verí, že moc, pochopenie a 

PRAVDA spočívajú v oddelení, a aby si toto presvedčenie upevnilo, 

MUSÍ útočiť. Nevediac, že toto presvedčenie sa nedá upevniť, a 

posadnuté presvedčením, že oddelenie JE spása, ego útočí na všetko, 

čo vníma, tým, že to rozbíja na malé a nesúvislé časti bez 

zmysluplných vzťahov, a teda bez významu. Ego VŽDY nahradí 

zmysel chaosom, pretože ak je oddelenie spásou, harmónia je 

hrozbou. 

Ego interpretuje zákony vnímania presne opačne ako Duch 

Svätý.Ego sa zameriava na CHYBU a prehliada PRAVDU. 

Zreálňuje KAŽDÝ omyl, ktorý vníma, a s príznačne kruhovým 

uvažovaním vyvodzuje, že Z DÔVODU omylu musí byť 

konzistentná pravda bezvýznamná. Ďalší krok je teda zrejmý. Ak 

je konzistentná pravda nezmyselná, musí byť NEKONZISTENCIA 

pravdivá, ak má pravda zmysel. Ego, držiac chybu jasne v mysli a 

chrániac to, čo urobilo skutočným, pokračuje k ďalšiemu kroku vo 

svojom myšlienkovom systéme; že chyba je skutočná a PRAVDA 

JE CHYBA. 

Ego sa to nesnaží pochopiť a je jasné, že 

NIE je pochopiteľné, ale ego robí každý pokus 
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DEMONŠTRUJE TO, a to robí neustále. Pri analýze s cieľom 

napadnúť význam sa egu darí prehliadnuť ho a zostáva mu rad 

roztrieštených vnemov, ktoré zjednocuje v mene SIEBE. To sa 

potom stáva vesmírom, ktorý vníma. A práve tento vesmír sa 

následne stáva jeho demonštráciou vlastnej reality. Nepodceňujte 

príťažlivosť demonštrácií ega pre tých, ktorí ho chcú počúvať. 

Selektívne vnímanie si starostlivo vyberá svojich svedkov a jeho 

svedkovia SÚ dôslední. Dôkaz o šialenstve JE pre šialencov silný. 

Rozumovanie sa totiž končí na svojom začiatku a žiadny 

myšlienkový systém neprekračuje svoj zdroj. rozumovanie bez 

zmyslu však NEMÔŽE nič demonštrovať a tí, ktorí sú ním 

presvedčení, MUSIA byť pomýlení. Môže ego pravdivo učiť, keď 

PREHĽADÁ pravdu? Dokáže vnímať to, čo poprelo? Jeho 

svedkovia SÚ svedkami jeho popierania, ale sotva toho, čo 

poprelo! Ego sa pozerá priamo 

na Otca a nevidí ho, lebo zaprela jeho Syna. 

Spomenuli by ste si na Otca? Prijmite jeho Syna a budete si ho 

pamätať. Nič nemôže dokázať, že Jeho Syn je nehodný, pretože 

nič nemôže dokázať, že lož je pravdivá. To, čo vidíte o Jeho 

Synovi očami ega, je dôkazom toho, že Jeho Syn neexistuje, avšak 

tam, kde je Syn, MUSÍ byť aj Otec. Prijmite to, čo Boh nepopiera, 

a ON preukáže svoju pravdu. Svedkovia Boha stoja v Jeho Svetle a 

hľadia na to, čo stvoril ON. Ich mlčanie je znakom toho, že uvideli 

Božieho Syna, a v Kristovej prítomnosti nemusia nič dokazovať, 

pretože Kristus k nim hovorí o sebe a o svojom Otcovi. mlčia, 

pretože k nim hovorí Kristus a sú to Jeho slová, ktoré hovoria ONI. 

Každý brat, ktorého stretnete, sa stáva svedkom Krista alebo 

ega, podľa toho, čo v ňom vnímate. Každý vás presviedča o tom, 

čo CHCETE vnímať, a o realite kráľovstva, ktoré ste si vybrali pre 

svoju bdelosť. Všetko, čo vnímate, je svedkom myšlienkového 

systému, ktorý CHCETE, aby bol pravdivý. Každý brat má moc 

oslobodiť vás, AK CHCETE BYŤ OSVOBODENÝ. Nemôžete prijať 

falošné svedectvo o ŇOM, ak ste nevyvolali falošné svedectvo 

PROTI nemu. Ak ON nehovorí o Kristovi pre vás, VY ste 

nehovorili o Kristovi pre neho. Počuješ len svoj VLASTNÝ hlas, a 

ak Kristus hovorí PROSTREDNÍCTVOM teba, TY ho budeš počuť. 
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SKÚSENOSTI A VNÍMANIE 

Je nemožné neveriť tomu, čo vidíte, ale rovnako nemožné je vidieť 

to, čomu NEVERÍTE. Vnímanie sa vytvára na základe skúseností a 

skúsenosti vedú k presvedčeniu. Vnímanie sa stabilizuje až po 

ustálení presvedčenia. V podstate teda to, čomu veríte, aj vidíte." 

To som mal na mysli, keď som povedal: "Blahoslavení ste, ktorí 

ste nevideli, a predsa veríte." Lebo tí, ktorí veria vo vzkriesenie, ho 

uvidia. Zmŕtvychvstanie je úplným triumfom Krista nad egom, a to 

nie útokom, ale transcendenciou. Kristus sa totiž povzniesol nad 

ego a všetky jeho diela a vystupuje k Otcovi a do JEHO kráľovstva. 

Pripojili by ste sa k vzkrieseniu alebo ukrižovaniu? Odsúdili 

by ste svojich bratov alebo ich oslobodili? Prekročil by si SVOJE 

väzenie a vystúpil k Otcovi? Všetky tieto otázky sú totiž rovnaké a 

odpovedajú na ne spoločne.V súvislosti s tým, čo znamená 

vnímanie, sa vyskytlo veľa nejasností, pretože to isté slovo sa 

používa pre uvedomenie aj pre INTERPRETÁCIU 

uvedomenia.Nemôžete si však byť vedomí bez interpretácie a to, 

čo vnímate, JE vaša interpretácia. Tento kurz je úplne jasný. 

nevnímate ho jasne, pretože si ho vykladáte PROTI, a preto ho 

NEVNÍMATE. A ak viera určuje vnímanie, NEVNÍMATE, čo to 

znamená, a preto to NEPRIJÍMATE. 

Rôzne skúsenosti však vedú k rôznym presvedčeniam a 

skúsenosť učí. Vediem vás k novému druhu skúsenosti, ktorú 

budete čoraz menej ochotní popierať. Učiť sa o Kristovi je ľahké, 

pretože vnímať s ním nevyžaduje žiadnu námahu. Jeho vnímanie je 

vaším PRIRODZENÝM vedomím a unavujú vás len skreslenia, 

ktoré doň vnášate VY. Nechajte Krista vo vás, aby vykladal ZA 

vás, a nesnažte sa obmedzovať to, čo vidíte, úzkymi malými 

presvedčeniami, ktoré sú nehodné Božieho Syna. Lebo kým 

Kristus nepríde do Svojho vlastného, Boží Syn sa BUDE vidieť ako 

bez otca. 

Ja som Tvoje vzkriesenie a Tvoj život.Žiješ vo mne, pretože 

žiješ v Bohu. A každý žije vo VÁS, pretože VY žijete vo všetkých. 

Môžeš teda vnímať nehodnosť v bratovi a NEVNÍMAŤ ju v sebe? 

A môžeš ju vnímať v sebe a NEvnímať ju v Bohu? Ver v 

zmŕtvychvstanie, pretože sa uskutočnilo a uskutočnilo sa vo VÁS. 

To je 
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tak ako to bude platiť teraz, pretože vzkriesenie je Božia vôľa, 

ktorá nepozná čas ani výnimky. Sami však nerobte žiadne 

výnimky, inak nebudete vnímať, čo sa pre vás stalo. Veď spoločne 

vystupujeme k Otcovi, ako to bolo na počiatku, je teraz a bude 

navždy, lebo taká je prirodzenosť Božieho Syna, ako ho stvoril 

Jeho Otec. 

Nepodceňujte silu oddanosti Božieho Syna, ani moc boha, 

ktorého nad ním uctieva. On totiž kladie SÁM seba na oltár svojho 

boha, či už je to boh, ktorého stvoril, alebo Boh, ktorý ho stvoril. 

Preto je jeho otroctvo rovnako úplné ako jeho sloboda, lebo bude 

poslúchať JEDINE boha, ktorého prijíma. boh ukrižovania žiada, 

aby ho ukrižovali, a jeho uctievači poslúchajú. V jeho mene 

ukrižujú SAMI seba, lebo veria, že moc Božieho syna sa rodí z 

obety a bolesti. boh vzkriesenia nepožaduje NIC, lebo nechce 

odobrať. Nevyžaduje poslušnosť, pretože poslušnosť znamená 

podriadenie sa. Chcel by len, aby ste sa naučili svoju VLASTNÚ 

vôľu a nasledovali ju nie v duchu obety a podriadenosti, ale v 

radosti zo slobody. 

Zmŕtvychvstanie si musí s radosťou vynútiť vašu vernosť, 

pretože je symbolom radosti. Celá jeho presvedčivá sila spočíva v 

tom, že predstavuje to, čím VY chcete byť. Slobodu nechať za 

sebou všetko, čo vás zraňuje, ponižuje a desí, vám nemožno 

nanútiť, ale možno vám ju ponúknuť prostredníctvom Božej 

milosti. A ty ju môžeš PRIJAŤ skrze Jeho milosť, pretože Boh JE 

milostivý k svojmu Synovi a bez otázok ho prijíma za svojho. kto 

je teda Tvojím vlastným? Otec ti dal všetko, čo je Jeho, a On sám je 

tvoj spolu s nimi. Chráňte ich pri ich vzkriesení, lebo inak sa 

neprebudíte v Bohu, bezpečne obklopení tým, čo je navždy vaše. 

Nenájdete pokoj, kým neodstránite klince z rúk Božieho Syna 

a neodstránite posledný tŕň z jeho čela. Božia láska obklopuje jeho 

Syna, ktorého boh ukrižovania odsudzuje. neučte, že som zomrel 

nadarmo. učte skôr, že som nezomrel, tým, že ukážete, že žijem vo 

vás. Lebo NEZABUDNUTIE ukrižovania Božieho Syna je dielom 

vykúpenia, na ktorom má každý rovnako hodnotný podiel. Boh 

neodsudzuje svojho bezúhonného Syna. Keď mu dal SÁM seba, 

ako 
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môže to byť inak? 

Sami ste sa pribili na kríž a na svoju hlavu ste si dali tŕňovú 

korunu.Nemôžete však ukrižovať Božieho Syna, pretože Božia 

vôľa nemôže zomrieť. Jeho Syn bol vykúpený z vlastného 

ukrižovania a vy nemôžete priradiť na smrť toho, komu Boh dal 

večný život. Sen o ukrižovaní vám stále ťažko leží na očiach, ale 

to, čo vidíte v snoch, nie je skutočnosť. kým vnímate Božieho Syna 

ako ukrižovaného, spíte. A kým veríte, že ho môžete ukrižovať 

VY, máte len nočné mory. vy, ktorí sa začínate prebúdzať, si stále 

uvedomujete sny a ešte ste na ne nezabudli. zabudnutie snov a 

uvedomenie si Krista prichádza s prebudením ostatných, aby ste sa 

podelili o svoje vykúpenie. 

Prebudíte sa na svoje VLASTNÉ volanie, pretože volanie k 

prebudeniu je vo vás. Ak žijem v tebe, TY SA prebúdzaš, ale musíš 

vidieť skutky, ktoré konám skrze teba, inak nebudeš vnímať, že 

som ich konal JEDNOZNAČNE. Nestanovujte si hranice toho, čo 

veríte, že môžem urobiť skrze vás, inak neprijmete to, čo môžem 

urobiť PRE vás. Lebo sa to už stalo, a ak nedáte všetko, čo ste 

dostali, nebudete vedieť, že váš Vykupiteľ žije a že ste sa s Ním 

prebudili. Vykúpenie sa pozná JEDINE tak, že sa oň podelíte. 

Boží Syn JE spasený. Len si to uvedomte a budete mať 

rovnako cennú účasť na vykúpení ako ja. Lebo tvoja účasť musí 

byť TAKÁ ako moja, ak sa ju dozvieš odo mňa. Ak si myslíš, že 

Tvoja je obmedzená, obmedzuješ MOJU. V zázrakoch neexistuje 

žiadne poradie náročnosti, pretože všetci Boží Synovia majú rovnakú 

hodnotu a ich rovnosť je ich Jednota. celá Božia moc je v každej 

Jeho časti a nič, čo by odporovalo Jeho Vôli, nie je ani veľké, ani 

malé. čo neexistuje, nemá Nijakú veľkosť a Nijakú mieru. pre Boha 

je VŠETKO možné. A Kristovi je dané byť PODOBNÝ Otcovi. 

 

PROBLÉM A ODPOVEĎ  

Svet, ako ho vnímate vy, nemohol byť stvorený Otcom, pretože 

svet NIE JE taký, ako ho vidíte vy. Boh stvoril iba večné a všetko, 

čo vidíte, je pominuteľné. preto musí existovať iný svet, ktorý vy 

NEVIDÍTE. Biblia hovorí o NOVOM nebi a NOVEJ zemi, ale to 

nemôže byť doslovne pravda, pretože 
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Vnímať nanovo znamená iba vnímať Znovu, čo znamená, že 

predtým alebo v medzidobí ste nevnímali VŠETKO. Aký je teda 

svet, ktorý čaká na vaše vnímanie, keď ho VNÍMATE? 

Každá láskyplná myšlienka, ktorú kedy Boží Syn mal, je 

večná. Tie, ktoré jeho myseľ vnímala na tomto svete, sú JEDINOU 

skutočnosťou sveta. Sú to stále vnemy, pretože stále verí, že je 

oddelený. Napriek tomu sú večné, pretože sú milujúce. A keďže sú 

milujúce, sú ako Otec, a preto nemôžu zomrieť. Skutočný svet 

možno AKTUÁLNE VNÍMAŤ. Všetko, čo je potrebné, je ochota 

nevnímať nič INÉ. Ak totiž vnímate aj dobro, aj zlo, prijímate aj 

falošné, aj pravdivé a nerobíte medzi nimi žiadny rozdiel. 

Ego vidí NIEČO dobré, ale nikdy nie iba dobré. Preto je jeho 

vnímanie také premenlivé. Neodmieta dobro úplne, pretože to by ste 

nemohli prijať, ale vždy k reálnemu pridáva niečo, čo nie je reálne, 

A TAK MIEŠA ILÚZIE A REALITU. 

Vnímanie totiž nemôže byť čiastočne pravdivé. Ak veríte v 

pravdu A ilúziu, nemôžete povedať, KTORÁ je pravdivá. Aby 

ste si vytvorili svoju OSOBNÚ autonómiu, pokúšali ste sa 

vytvoriť niečo nepodobné svojmu Otcovi, pričom ste verili, že 

to, čo ste vytvorili, je schopné BYŤ nepodobné Jemu. avšak 

všetko, čo ste vytvorili, JE pravdivé, JE podobné Jemu. Iba toto je 

skutočný svet a vnímanie JEDINE tohto vás privedie do skutočného 

neba, pretože vás to urobí schopnými ROZUMIEŤ mu. 

Vnímanie dobra nie je poznanie, ale popieranie OPAKU dobra 

vám umožňuje vnímať stav, v ktorom protiklady neexistujú. A to 

JE stav poznania. BEZ tohto vedomia ste nesplnili jeho podmienky, 

a kým ich nesplníte, nebudete vedieť, že už je vaše. vytvorili ste si 

mnoho predstáv, ktoré ste postavili medzi seba a svojho Stvoriteľa, 

a tieto predstavy sú svetom, ako ho vnímate. Pravda tu nechýba, 

ale JE nejasná. Nepoznáte rozdiel medzi tým, čo ste si vytvorili, a 

tým, čo stvoril Boh, a tak nepoznáte rozdiel medzi tým, čo ste si 

vytvorili, a tým, čo ste stvorili VY. 

Veriť, že môžete vnímať skutočný svet, znamená veriť, že 

môžete poznať sami seba.Môžete poznať Boha, pretože je to jeho 

vôľa. 
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Skutočný svet je všetko, čo pre vás Duch Svätý zachránil z toho, 

čo ste vytvorili, a vnímať len toto je spása, pretože je to poznanie, 

že skutočnosť je len to, čo je pravdivé.Toto je veľmi jednoduchý 

kurz. Možno nemáte pocit, že kurz, ktorý nakoniec neučí nič viac 

ako to, že len skutočnosť je pravdivá, je potrebný. ALE VERÍTE 

TOMU? Keď budete vnímať skutočný svet, spoznáte, že ste tomu 

NEVERILI. avšak rýchlosť, s akou sa vaše nové a JEDINÉ skutočné 

vnímanie premietne do poznania, vám nechá len okamih na to, aby 

ste si uvedomili, že tento úsudok je pravdivý. 

A potom sa zabudne na všetko, čo ste urobili, na dobré aj zlé, 

falošné aj pravdivé. Lebo keď sa nebo a zem spoja, aj skutočný 

svet vám zmizne z očí. koniec sveta nie je jeho zničenie, ale jeho 

PRENESENIE do neba. Reinterpretácia sveta je prenesenie 

VŠETKÉHO vnímania do poznania. Biblia vám hovorí, aby ste sa 

stali ako malé deti. Malé deti si uvedomujú, že nerozumejú tomu, 

čo vnímajú, a preto sa PÝTAJÚ, čo to znamená. Nerobte chybu, 

keď si myslíte, že VY rozumiete tomu, čo vnímate, lebo to pre vás 

stráca význam. duch Svätý však zachránil jeho význam PRE vás, a 

ak Mu dovolíte, aby vám to vyložil, obnoví to, čo ste zahodili. 

Pokiaľ si myslíte, že VY poznáte jej význam, nebudete vidieť 

potrebu pýtať sa Ho na to. 

Neviete, aký význam má čokoľvek, čo vnímate. 

ANI JEDNA VAŠA MYŠLIENKA NIE JE ÚPLNE PRAVDIVÁ. 

Na stránke . 

uznanie tohto je váš pevný začiatok. Nie ste pomýlení, neprijali ste 

žiadneho sprievodcu. Poučenie o vnímaní je vašou veľkou 

potrebou, pretože ničomu nerozumiete. Uvedomte si to, ale 

neprijímajte to, pretože pochopenie je vaším dedičstvom. Vnímaniu 

sa učíš a nie si bez Učiteľa, no tvoja ochota učiť sa od Neho závisí 

od tvojej ochoty spochybniť VŠETKO, čo si sa naučil sám od seba, 

pretože ty, ktorý si sa naučil nesprávne, by si nemal byť sám sebe 

učiteľom. 

Nikto nemôže zatajiť pravdu, iba sám sebe.Boh ti však 

neodoprie odpoveď, ktorú ti dal. Pýtaj sa teda na to, čo ti patrí, ale 

čo si neurobil, a nebráň sa pravde. TY si vytvoril problém, na ktorý 

Boh odpovedal. Pýtajte sa 
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preto si položte len jednu jednoduchú otázku, 

"Chcem problém alebo chcem odpoveď?" 

Rozhodnite sa pre odpoveď a budete ju mať, pretože ju 

uvidíte takú, aká je, a už je vaša. 

Sťažujete sa, že tento kurz nie je dostatočne konkrétny na to, 

aby ste ho pochopili a POUŽILI.Napriek tomu bol VELMI 

konkrétny a vy ste neurobili to, čo konkrétne odporúča.Toto nie je 

kurz hry myšlienok, ale ich PRAKTICKÉHO POUŽITIA. Nič 

nemôže byť konkrétnejšie, ako keď vám veľmi jasne povieme, že 

ak budete prosiť, dostanete. duch svätý odpovie na KAŽDÝ 

konkrétny problém, pokiaľ budete veriť, že problémy sú konkrétne. 

Jeho odpoveď je zároveň mnohá aj jedna, pokiaľ veríte, že tá jedna 

JE mnohá. Uvedomte si, že sa BOJÍTE Jeho konkrétnosti, pretože 

sa bojíte toho, čo si myslíte, že to od vás bude ŽIADAŤ. avšak len 

keď sa budete pýtať, naučíte sa, že nič, čo je od Boha, od vás Nič 

nevyžaduje. Boh DÁVA; NEVYBERÁ. 

Odmietate sa pýtať, pretože si myslíte, že pýtať sa znamená 

brať a vy to nevnímate ako zdieľanie. Duch Svätý vám dá len to, čo 

je vaše, a NIC si za to nevezme. Lebo to, čo je tvoje, JE všetko a ty 

sa o to delíš s Bohom. to JE jeho realita. Bol by Duch Svätý, ktorý 

chce iba OBNOVU, schopný nesprávne interpretovať otázku, ktorú 

musíte položiť, aby ste sa dozvedeli Jeho odpoveď? 

Počuli ste odpoveď, ale nesprávne ste pochopili otázku.Verili 

ste, že žiadať o vedenie Ducha Svätého znamená žiadať o 

ZNEUŽITIE. Milé Božie deti, nerozumiete svojmu Otcovi. veríte vo 

svet, ktorý berie, pretože veríte, že môžete ZÍSKAŤ tým, že beriete. 

a týmto vnímaním ste stratili zo zreteľa skutočný svet. bojíte sa 

sveta, ako ho VY vidíte, ale skutočný svet je stále váš, aby ste oň 

žiadali. Neodopierajte si ho, pretože vás môže JEDINE oslobodiť. 

Nič z Boha nezotročí Jeho Syna, ktorého stvoril slobodného a 

ktorého slobodu chráni Jeho Bytie. 

Blahoslavení ste vy, ktorí sa pýtate Boha na pravdu bez 

strachu, lebo len tak sa môžete naučiť, že Jeho odpoveď JE 

oslobodením od strachu. Krásne Božie dieťa, žiadaš len to, čo som 

ti sľúbil. 
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vy. Veríte, že by som vás oklamal? Nebeské kráľovstvo JE vo vás. 

Verte, že pravda je vo mne, lebo ja viem, že je vo vás. Boží synovia 

nemajú nič, o čo by sa nepodelili. Požiadajte o pravdu 

ktoréhokoľvek Božieho Syna a požiadali ste o ňu mňa. Nikto z 

nás, ale má v sebe odpoveď, aby ju dal každému, kto ho o ňu 

požiada. Spýtajte sa na čokoľvek Božieho Syna a jeho Otec vám 

odpovie, lebo Kristus sa vo svojom Otcovi nezmýlil a jeho Otec sa 

v ňom nezmýlil. 

Nenechajte sa teda oklamať vo svojom bratovi a nevnímajte 

ako jeho skutočnosť len jeho láskyplné myšlienky, pretože tým, že 

budete popierať, že JEHO myseľ je rozštiepená, uzdravíte 

SVOJU.Prijmite ho tak, ako ho prijíma jeho Otec, a uzdravte ho pre 

Krista, pretože Kristus je jeho uzdravením A vaším. Kristus je Syn 

Boží, ktorý nie je v žiadnom prípade oddelený od svojho Otca, 

ktorého KAŽDÁ myšlienka je rovnako milujúca ako myšlienka 

jeho Otca, ktorou bol stvorený. Nenechajte sa oklamať v Božom 

Synovi, pretože tým MUSÍTE byť oklamaní sami v sebe. A keďže 

ste oklamaní v sebe, ste oklamaní vo svojom Otcovi, v Ktorom nie 

je možné žiadne oklamanie. 

V skutočnom svete neexistuje žiadna choroba, pretože 

neexistuje žiadne oddelenie ani rozdelenie. Rozpoznávajú sa len 

milujúce myšlienky, a pretože nikto nie je BEZ vašej pomoci, 

Božia pomoc ide všade s VAMI. Keď sa stanete ochotnými PRIJAŤ 

túto Pomoc tým, že o ňu ŽIADATE, budete ju poskytovať, pretože 

ju CHCETE. Nič nebude mimo vašej uzdravujúcej moci, pretože 

nič nebude odmietnuté na základe vašej jednoduchej žiadosti. Aké 

problémy nezmiznú v prítomnosti Božej odpovede? Požiadajte 

teda, aby ste sa dozvedeli o realite svojho brata, pretože to je to, čo 

v ňom BUDETE vnímať, a uvidíte v ňom odzrkadlenú VAŠU krásu. 

Neakceptujte premenlivé vnímanie svojho brata, pretože jeho 

rozdvojená myseľ je vaša a vy neprijmete SVOJE uzdravenie bez 

jeho. Lebo sa delíte o skutočný svet tak, ako sa delíte o nebo, a 

jeho uzdravenie JE vaše. Milovať seba samého znamená 

UZDRAVIŤ sa a vy nemôžete vnímať časť seba ako chorú a 

dosiahnuť svoj VLASTNÝ cieľ. Bratia, uzdravujeme sa spoločne, 

keď spolu žijeme a milujeme. Nebuď oklamaný v Božom Synovi, 

lebo on je jedno so sebou a jedno so svojím Otcom. Miluj toho, 

ktorý je milovaný svojím Otcom, a spoznáš Otcovu lásku k TEBE. 
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Ak v bratovi vidíte pohoršenie, vytrhnite si ho z mysle, lebo 

ste sa pohoršili nad Kristom a ste v ňom zvedení. 
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Uzdravujte sa v Kristovi a nepohoršujte sa nad ním, pretože v ňom 

niet pohoršenia. Ak to, čo vnímate, vás pohoršuje, ste pohoršení 

Sami v sebe a odsudzujete Božieho Syna, ktorého Boh 

neodsudzuje. Nech Duch Svätý odstráni VŠETKO pohoršenie 

Božieho Syna voči sebe samému a nevnímajte nikoho iného ako 

pod Jeho vedením, pretože On vás chce zachrániť od VŠETKÝCH 

odsúdení. Prijmite Jeho uzdravujúcu moc a používajte ju pre 

všetkých, ktorých vám posiela, pretože On chce uzdraviť Božieho 

Syna, v ktorom sa neklame. 

Deti vnímajú strašidelné prízraky, príšery a drakov a sú 

vystrašené. Ak sa však opýtajú niekoho, komu dôverujú, na 

skutočný význam toho, čo vnímajú, a sú ochotné nechať svoje 

interpretácie v prospech reality, ich strach sa vytratí. Keď sa 

dieťaťu pomôže preložiť jeho "ducha" na záclonu, jeho "príšeru" 

na tieň a jeho "draka" na sen, už sa nebojí a s radosťou sa smeje 

vlastnému strachu. vy, deti moje, sa bojíte svojich bratov, svojho 

Otca a SÁM SEBA. Ale vy ste v nich len OHLASOVANÍ. 

Spýtajte sa Učiteľa reality, čo sú, a keď budete počuť Jeho 

odpoveď, aj vy sa zasmejete nad svojimi obavami a nahradíte ich 

pokojom. Strach totiž nespočíva v realite, ale v mysliach detí, ktoré 

realite nerozumejú. Strach im naháňa len ich NEchápavosť, a keď 

sa naučia vnímať pravdivo, nebudú sa báť. a vďaka tomu sa budú 

opäť pýtať na pravdu, keď sa budú báť. Nie je to REALITA vašich 

bratov, vášho Otca alebo vás samých, čo vás desí. neviete, čo sú, a 

preto ich vnímate ako duchov, príšery a drakov. Pýtajte sa na ich 

skutočnosť toho, kto ju pozná, a On vám POVIE, čo sú. Lebo im 

nerozumiete, a pretože ste oklamaní tým, čo vidíte, POTREBUJETE 

realitu, aby ste rozptýlili svoje obavy. 

Nevymenili by ste svoje obavy za pravdu, ak je táto výmena 

vaša? Ak totiž Boh nie je oklamaný v tebe, môžeš byť oklamaný 

len SÁM v sebe. pravdu o sebe sa však môžeš naučiť od Ducha 

Svätého, ktorý ťa naučí, že ako súčasť Boha je klamstvo v tebe 

nemožné. keď sa budeš vnímať bez klamstva, prijmeš skutočný 

svet namiesto toho falošného, ktorý si si vytvoril. A vtedy sa k 

vám skloní váš Otec a urobí pre vás posledný krok tým, že vás 

pozdvihne k sebe. 
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Boží plán spásy 

 
Bolo vám povedané, aby ste nerobili chyby, a spôsob, ako to 

urobiť, je veľmi jednoduchý. Ak by ste chceli veriť v omyl, 

MUSELI by ste ho urobiť skutočným, pretože nie je pravdivý. 

Pravda je však skutočná sama osebe, a aby ste verili v pravdu, 

NEMUSÍTE Nič robiť. Pochopte, že nereagujete na podnety, ale na 

podnety, AKO SI ICH INTERPRETUJETE. Vaša interpretácia sa tak 

stáva odôvodnením reakcie. Preto je analyzovanie motívov iných 

pre VÁS nebezpečné. Ak sa rozhodnete, že sa vás niekto naozaj 

snaží napadnúť, opustiť alebo zotročiť, budete reagovať TAK, AKO 

keby to naozaj urobil, pretože ste jeho omyl urobili pre vás 

REÁLNYM. interpretovať omyl znamená dať mu moc, a keď ste to 

urobili, BUDETE prehliadať pravdu. 

Analýza ego-motivácie je veľmi komplikovaná, veľmi 

neprehľadná a NIKDY sa nezaobíde bez rizika zapojenia vlastného 

ega. Celý proces predstavuje jednoznačnú snahu preukázať svoju 

VLASTNÚ schopnosť porozumieť tomu, čo vnímate. Svedčí o tom 

skutočnosť, že na svoje interpretácie reagujete, AKO BY boli 

správne, a svoje reakcie ovládate behaviorálne, ale nie 

emocionálne. ide o celkom zjavný mentálny rozkol, v ktorom ste 

zaútočili na integritu svojej mysle a postavili jednu úroveň v nej 

proti druhej. 
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SÚD DUCHA SVÄTÉHO 

Existuje len jedna interpretácia všetkých motivácií, ktorá má 

zmysel. A pretože je to úsudok Ducha Svätého, nevyžaduje si od 

vás žiadne úsilie. Každá láskyplná myšlienka je pravdivá. Všetko 

ostatné je žiadosťou o uzdravenie a pomoc. to je to, čo je, bez 

ohľadu na formu, ktorú to má. Môže byť niekto oprávnený 

reagovať hnevom na prosbu o pomoc? Žiadna reakcia nemôže byť 

primeraná okrem ochoty poskytnúť mu ju, pretože o to a len o to 

žiada. Ponúknite mu čokoľvek iné a prisvojujete si právo útočiť na 

jeho realitu tým, že si ju vyložíte tak, ako VY uznáte za vhodné. 

Možno vám nebezpečenstvo, ktoré z toho vyplýva pre vašu 

myseľ, ešte nie je úplne jasné, ale to v žiadnom prípade 

neznamená, že nie je úplne jasné. Ak budete tvrdiť, že žiadosť o 

pomoc je niečo iné, budete REAGOVAŤ na niečo iné a vaša 

reakcia bude neprimeraná realite, aká JE, ale NIE jej vnímaniu. To 

je z definície zlé testovanie reality. nič vám nebráni rozpoznať 

VŠETKY výzvy o pomoc presne ako to, čím sú, okrem vašej 

vlastnej vnímanej POTREBY útočiť. Iba TO vás núti viesť 

nekonečné "boje" s realitou, v ktorých popierate realitu potreby 

uzdravenia tým, že ju robíte nereálnou. nerobili by ste to, nebyť 

vašej NEVÔLE vnímať realitu, ktorú si sami pred sebou zatajujete. 

Určite je dobrá rada, aby ste neodsudzovali to, čomu 

nerozumiete. Nikto s osobnou investíciou nie je spoľahlivým 

svedkom, pretože pravda sa pre neho stala tým, čím CHCE, aby 

bola. Ak nie ste ochotní vnímať prosbu o pomoc takú, aká JE, je to 

preto, že nie ste ochotní DÁVAŤ POMOC A PRIJÍMAŤ JU. analýza 

"skutočnej" motivácie ega je moderným ekvivalentom inkvizície, 

pretože v oboch prípadoch sa "odhaľujú" chyby brata a potom sa 

na neho útočí PRE JEHO DOBRO. Čo to môže byť iné ako 

projekcia? Veď JEHO chyby spočívali v mysliach jeho vykladačov, 

za ktoré ho potrestali. 

Vždy, keď nerozpoznáte volanie o pomoc, odmietate 

pomoc.Chcete tvrdiť, že ju nepotrebujete? A predsa práve to robíte, 

keď odmietate uznať bratovu výzvu, pretože len ak ODPOVIETE 

na jeho výzvu, môžete dostať pomoc. Odmietnite mu svoju pomoc 

a nebudete vnímať Božiu odpoveď 
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VÁM. Duch Svätý nepotrebuje vašu pomoc pri interpretácii 

motivácie, ale vy potrebujete JEHO pomoc. Vhodnou odpoveďou 

vášmu bratovi je len VĎAKA. Vďačnosť mu patrí za jeho 

láskyplné myšlienky aj za jeho prosby o pomoc, pretože oboje je 

schopné vniesť lásku do TVOJHO vedomia, ak ich vnímaš 

pravdivo. A VŠETKY tvoje pocity napätia pochádzajú z tvojich 

pokusov nerobiť práve toto. 

Aký jednoduchý je teda Boží plán spásy.Na realitu existuje 

iba JEDNA odpoveď, pretože realita nevyvoláva žiadny konflikt. 

Existuje len JEDEN Učiteľ reality, ktorý rozumie tomu, čo JE. On 

nemení svoj názor na realitu, pretože REALITA sa nemení. Hoci 

VAŠE výklady reality sú vo vašom rozdelenom stave 

bezvýznamné, Jeho zostávajú dôsledne pravdivé. On vám ich DÁ, 

pretože sú PRE vás. Nepokúšajte sa "pomáhať" bratovi SVOJIM 

spôsobom, pretože si sami nemôžete pomôcť. Počúvajte však jeho 

volanie o Božiu pomoc a spoznáte svoju VLASTNÚ potrebu Otca. 

Vaše výklady z vašich brata potreby je

 tvoja interpretácia Tvojej potreby. Tým, že DÁVATE pomoc, 

o ňu ŽIADATE, a ak vnímate len jednu potrebu v sebe, BUDETE 

uzdravení. Božiu odpoveď totiž spoznáte takú, akú ju chcete mať, 

a ak ju chcete v pravde, bude skutočne vaša. Každá výzva, na 

ktorú odpoviete v Kristovom mene, približuje spomienku na vášho 

Otca k VAŠEMU vedomiu. Kvôli TVOJIM potrebám teda vypočuj 

každé volanie 

o pomoc ako takú, aby vám Boh mohol odpovedať. 

Keď budete čoraz dôslednejšie uplatňovať výklad reakcií 

druhých, ktorý vám dáva Duch Svätý, budete si čoraz viac 

uvedomovať, že JEHO kritériá sa rovnako vzťahujú aj na vás. 

Pretože na to, aby ste pred strachom unikli, nestačí ho len 

UZNÁVAŤ, hoci uznanie je nevyhnutné na preukázanie potreby 

úniku. Duch Svätý ho ešte musí PREKVAPIŤ do pravdy. Ak by ste 

po rozpoznaní strachu zostali so strachom, urobili by ste krok OD 

reality, nie K nej. Napriek tomu sme opakovane zdôrazňovali 

potrebu rozpoznať strach a čeliť mu BEZ zakrývania ako 

rozhodujúci krok pri zničení ega. Zvážte, ako dobre vám potom 

poslúži interpretácia motívov druhých zo strany Ducha Svätého. 

Keď vás naučíme prijímať len láskyplné myšlienky u druhých a 
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aby ste všetko ostatné považovali za žiadosť o pomoc, naučil vás, že 

STRACH je žiadosťou o pomoc.To je to, čo skutočne znamená jeho 

rozpoznanie. Ak ho neochrániš, ON ho preinterpretuje. to je pre teba 

najvyššia hodnota, keď sa naučíš vnímať útok ako volanie o lásku. 

určite sme sa naučili, že strach a útok sú nevyhnutne spojené. Ak 

JEDINE útok vyvoláva strach a ak útok vnímate ako volanie o pomoc, 

ktorým JE, MUSÍ vám svitnúť nereálnosť strachu. Strach totiž JE 

volaním po láske, v nevedomom rozpoznaní toho, čo bolo 

odopreté. 

 
MECHANIZMUS ZÁZRAKOV 

Strach je príznakom vášho hlbokého pocitu straty. Ak sa pri jeho 

vnímaní u druhých naučíte túto stratu DOPLNIŤ, základná 

PRÍČINA strachu sa odstráni. Tým sa učíte, že strach vo vás 

neexistuje, pretože máte SAMI v sebe prostriedky na jeho 

odstránenie a dokázali ste to tým, že ste ho DÁVALI. Strach a láska 

sú jediné emócie, ktorých ste schopní. Jeden z nich je falošný, 

pretože vznikol z popierania, a popieranie závisí od skutočnej 

viery v to, čo sa popiera, pre jeho VLASTNÚ existenciu. 

Správnou interpretáciou strachu AKO POZITÍVNEHO 

POTVRDENIA ZÁKLADNÉHO VÍRENIA, ktoré zakrýva, 

podkopávate jeho vnímanú užitočnosť tým, že ho robíte 

zbytočným. Obrany, ktoré vôbec nefungujú, sa AUTOMATICKY 

zbavíte. Ak to, čo strach skrýva, povýšite na JASNÚ, 

NEKVALITNÚ PREDSTAVU, strach 

stráca zmysel. Odmietli ste jej moc skrývať lásku, ktorá bola jej 

jediným účelom.Maska, ktorú ste si nakreslili na tvár lásky, zmizla. 

Ak sa chcete pozrieť na lásku, ktorá JE realitou sveta, ako by 

ste mohli urobiť lepšie, než rozpoznať v každej obrane proti nej 

skrytý apel ZA ňu? A ako by ste mohli lepšie spoznať jej realitu, 

ako tým, že na výzvu za ňu odpoviete jej DÁVANÍM? Výklad 

strachu Duchom Svätým ho rozptyľuje, pretože vedomie pravdy sa 

nedá poprieť. tak Duch Svätý nahrádza strach láskou a premieňa 

omyl na pravdu. A tak sa od neho naučíte, ako nahradiť svoj sen o 

odlúčení skutočnosťou jednoty. Oddelenie je totiž len POPRETÍM 

zjednotenia a správne vyložené svedčí o vašom večnom poznaní, 

že zjednotenie je pravdivé. 

Zázraky sú len premenou popierania na pravdu. Ak milovať 
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seba samého je uzdraviť sa, tí, ktorí sú chorí, sa NEMILUJÚ. Preto 

žiadajú o lásku, ktorá by ich uzdravila, ale ktorú si sami 

odopierajú. Keby poznali pravdu o sebe, nemohli by byť chorí. 

Úlohou zázračného pracovníka sa teda stáva ODMIETNUTIE 

PRAVDY. Chorí sa musia uzdraviť SAMI, pretože pravda je v nich. 

Keď ju však OBJAVIL, musí do ich mysle zasvietiť svetlo v INEJ 

mysli, pretože toto svetlo JE ich. 

Svetlo v nich žiari rovnako jasne BEZ ohľadu na hustotu hmly, 

ktorá ho zahaľuje. Ak nedáte hmle žiadnu moc, aby zatienila 

svetlo, tak ju NEMÁ, pretože má moc len preto, že jej ju dal Boží 

Syn. On sám musí túto moc odobrať, pričom nezabúdajte, že 

VŠETKA moc je od Boha. TOTO SI MÔŽETE PAMÄTAŤ PRE 

CELÉ SYNOVSTVO. Nedovoľte svojmu bratovi, aby si to 

nepamätal, pretože jeho zabúdanie je VAŠE. Ale TVOJE 

spomínanie je JEHO, lebo na Boha nemožno spomínať samostatne. 

TO JE TO, NA ČO STE ZABUDLI. Vnímať uzdravenie svojho brata 

ako uzdravenie seba samého je teda spôsob, ako sa rozpamätať na 

Boha. S Ním si totiž zabudol na svojich bratov a Božia odpoveď na 

tvoje zabudnutie je len cestou k tomu, aby si si spomenul. 

Vnímajte v chorobe len ďalšie volanie po láske a ponúknite 

svojmu bratovi to, o čom si myslí, že sám nemôže ponúknuť. Nech 

je choroba akákoľvek, existuje len JEDEN liek.Budeš zdravý, keď 

sa staneš zdravým, pretože vnímať v chorobe volanie po zdraví 

znamená rozpoznať v nenávisti volanie po láske. A dať bratovi to, 

po čom SKUTOČNE túži, znamená ponúknuť to sebe samému, 

pretože váš Otec chce, aby ste poznali svojho brata AKO seba 

samého. Odpovedzte na JEHO volanie po láske a VAŠE bude 

vypočuté. Uzdravenie je Kristova láska k Otcovi a k NEMU 

samému. 

Spomeňte si, čo sme povedali o desivých predstavách malých 

detí, ktoré ich desia, pretože im nerozumejú. Ak požiadajú o 

osvietenie a PRIJMÚ ho, ich strach zmizne, ale ak budú svoje 

nočné mory SKRÝVAŤ, budú ich ZACHOVÁVAŤ. Neistému 

dieťaťu je ľahké pomôcť, pretože si uvedomuje, že nevie, čo jeho 

vnemy znamenajú. vy však veríte, že to viete. Detičky, schovávate 

si hlavy pod prikrývkami ťažkých dek, ktoré ste si na seba 

navliekli. Skrývate svoje 
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nočné mory v temnote vlastnej istoty a odmietanie otvoriť oči a 

pozrieť sa na ne. 

Nezachraňujme nočné mory, pretože nie sú vhodnými darmi 

pre Krista, a tak nie sú vhodnými darmi ani pre teba.Odstráň 

pokrývku a pozri sa, čoho sa bojíš. Desiť vás bude iba 

PREDSTRAŠENIE, pretože skutočnosť ničoty nemôže BYŤ desivá. 

Neodkladajme to, lebo váš sen o nenávisti vás nenechá bez pomoci 

a pomoc je tu. Naučte sa byť ticho uprostred nepokoja, pretože 

ticho je koncom sváru a to je cesta k mieru. Pozerajte sa priamo na 

každý obraz, ktorý sa vznáša, aby vás zdržal, pretože cieľ je 

nevyhnutný, pretože je večný. Cieľ lásky je len vaším právom a 

patrí vám POĎAKOVANIE za vaše preferencie. 

STÁLE CHCEŠ TO, ČO CHCE BOH, a žiadna nočná mora 

nemôže poraziť Božie dieťa v jeho zámere. Veď váš zámer vám 

dal Boh a vy ho musíte uskutočniť PRETO, že je to Jeho vôľa. 

Prebuďte sa a pamätajte na svoj zámer, pretože je to VAŠA VÔĽA. 

To, čo bolo pre vás splnené, MUSÍ byť vaše. Nedovoľte, aby vaša 

nenávisť stála v ceste láske, pretože NIKTO nemôže odolať láske 

Krista k Jeho Otcovi alebo láske Jeho Otca k Nemu. 

Ešte chvíľu a uvidíte ma, lebo sa neskrývam preto, že sa 

skrývate vy. Prebudím vás tak isto, ako som sa prebudil ja sám, 

pretože som sa prebudil PRE vás. V MOJOM vzkriesení je Tvoje 

oslobodenie. Naším poslaním je uniknúť KRIŽOVANIU, nie 

vykúpeniu. Dôverujte mojej pomoci, lebo som nekráčal sám a 

budem kráčať s vami, ako náš Otec kráčal so mnou. Nevedeli ste, 

že som s Ním kráčal v pokoji? A neznamená to, že pokoj ide s 

NÁMI na ceste? 

V dokonalej láske nie je strach. My vám len zdokonaľujeme 

to, čo je už dokonalé vo vás. Nebojíte sa NEZNÁMEHO, ale 

ZNÁMEHO. Nesklamete vo svojom poslaní, pretože ja som 

nesklamal v tom svojom. Dajte mi len trochu dôvery v mene 

ÚPLNEJ dôvery, ktorú mám vo vás, a ľahko spolu dosiahneme cieľ 

dokonalosti. Lebo dokonalosť JE a nemožno ju poprieť. Popierať 

popieranie dokonalosti nie je také ťažké ako popierať pravdu a 

tomu, čo môžeme spoločne dosiahnuť, MUSÍTE veriť, keď to 

VIDÍTE ako dosiahnuté. 

Vy, ktorí ste sa pokúšali vyhnať lásku, ste neuspeli, ale vy, 

ktorí ste sa rozhodli vyhnať strach, uspejete.Pán je s vami, ale 
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nevieš o tom.Ale tvoj Vykupiteľ žije a zostáva v tebe v pokoji, z 

ktorého bol stvorený.Či by si nechcel vymeniť toto vedomie za 

vedomie svojho strachu? Keď prekonáme strach, nie tým, že ho 

budeme skrývať, nie tým, že ho budeme minimalizovať, nie tým, 

že budeme akýmkoľvek spôsobom popierať jeho plný význam, 

toto JE to, čo skutočne uvidíte. Prekážku skutočného videnia 

nemôžete odložiť bez toho, aby ste sa na ňu pozreli, pretože 

odložiť znamená posudzovať PROTI. Ak sa budete pozerať, Duch 

Svätý bude súdiť a bude súdiť pravdivo. Nemôže zažiariť to, čo 

TY skrývaš, pretože si Mu to neponúkol a On ti to nemôže vziať. 

Preto sa púšťame do organizovaného, dobre štruktúrovaného a 

starostlivo naplánovaného programu, ktorého cieľom je naučiť sa, 

ako ponúknuť Duchu Svätému všetko, čo nechcete. ON vie, čo s 

tým má robiť. vy neviete, ako použiť to, čo vie On. čokoľvek, čo sa 

mu zjaví a nie je od Boha, je preč. vy to však musíte v dokonalej 

ochote zjaviť SOBE, pretože inak vám Jeho poznanie zostane 

zbytočné. Určite ti nezabudne pomôcť, pretože pomoc je Jeho 

JEDINÝM cieľom. Nemáš azda väčší dôvod báť sa sveta, ako ho 

TY vnímaš, než sa pozrieť na príčinu strachu a nechať ju navždy 

odísť? 

 

INVESTÍCIE DO REALITY 

Raz som sa ťa spýtal, či si ochotný predať všetko, čo máš, dať to 

chudobným a nasledovať ma.Myslel som to takto: Ak by si nemal 

žiadne investície do ničoho na tomto svete, mohol by si učiť 

chudobných, kde je ich poklad. Chudobní sú len tí, ktorí zle 

investovali, a tí sú naozaj chudobní! Pretože sú v núdzi, je vám dané, 

aby ste im pomáhali, keďže ste medzi nimi aj VY. Uvažuj, ako 

dokonale by si sa poučil, keby si nebol ochotný zdieľať ich 

chudobu. Veď chudoba je nedostatok a je len JEDEN nedostatok, 

keďže je len JEDNA potreba. 

Predpokladajme, že brat trvá na tom, aby ste urobili niečo, o 

čom si myslíte, že to nechcete urobiť.Samotný fakt jeho naliehania 

by vám mal napovedať, že verí, že v tom spočíva spása. Ak trváte 

na odmietnutí a zažijete rýchlu reakciu odporu, veríte, že VAŠE 

spasenie spočíva v tom, že to neurobíte. robíte teda ten istý omyl 

ako on a robíte jeho omyl skutočným pre OBA. Trvanie znamená 

investíciu, a to, do čoho investujete, je VŽDY 
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súvisí s vašou predstavou spásy. Otázka je vždy dvojaká: po prvé, 

ČO má byť spasené, a po druhé, AKO môže byť spasené? 

Vždy, keď sa na brata hneváte, nech už je dôvod akýkoľvek, 

veríte, že EGO má byť zachránené a že má byť zachránené útokom. 

Ak ON útočí, súhlasíte s týmto presvedčením, a ak VY útočíte, 

posilňujete ho. PAMÄTAJTE, ŽE TÍ, KTORÍ ÚTOČIA, SÚ 

CHUDOBNÍ. Ich chudoba si pýta dary, NIE ďalšie zbedačovanie. 

vy, ktorí by ste im mohli pomôcť, určite konáte deštruktívne, ak 

ich chudobu prijímate ako SVOJU. Keby ste neinvestovali tak ako 

ONI, nikdy by vás nenapadlo prehliadať ich núdzu. 

Uvedomte si, NA ČOM NEZÁLEŽÍ, a ak vás vaši bratia 

požiadajú o niečo "poburujúce", urobte to preto, že na tom nezáleží. 

Odmietnite a váš odpor potvrdzuje, že vám na tom záleží. Ste to 

teda iba vy, kto urobil žiadosť poburujúcou, pretože od vás sa 

nemôže nič žiadať a každá žiadosť brata je pre vás. prečo by ste 

trvali na tom, aby ste ho ODMIETLI? Veď to znamená odoprieť si 

a ochudobniť sa o oboch. ON žiada o spasenie, rovnako ako TY. 

Chudoba je od ega a NIKDY nie od Boha. Žiadnu "poburujúcu" 

požiadavku nemôže mať ten, kto uznáva, čo je cenné, a nechce 

prijať nič iné. 

Spása je pre myseľ a dosahuje sa prostredníctvom pokoja.To je 

JEDINÁ vec, ktorú možno zachrániť, a JEDINÝ spôsob, ako ju 

zachrániť. Akákoľvek iná odpoveď ako láska vyplýva zo zmätku v 

otázke "čo" a "ako" spasenia, a to je JEDINÁ odpoveď. Nikdy to 

nestrácajte zo zreteľa a nikdy si ani na okamih nedovoľte uveriť, 

že existuje aj iná odpoveď. Určite sa totiž zaradíte medzi 

chudobných, ktorí nechápu, že žijú v hojnosti a že prišla spása. 

Stotožniť sa s egom znamená útočiť na seba a robiť sa 

chudobným. Preto sa každý, kto sa stotožňuje s egom, cíti 

ochudobnený. To, čo potom PREŽÍVA, je depresia alebo hnev, ale 

to, čo urobil, je, že vymenil lásku k sebe za nenávisť k sebe 

samému, čím sa stal BOJOVNÍKOM proti sebe samému. 

NEVEDOMÍ si to. Aj keď si je úzkosti plne vedomý, nevníma jej 

zdroj ako svoju vlastnú IDENTIFIKÁCIU EGA a VŽDY sa ju snaží 

riešiť nejakou šialenou "dohodou" so svetom. Vždy 
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vníma tento svet ako VONKAJŠÍ, pretože to je rozhodujúce pre 

jeho prispôsobenie. Neuvedomuje si, že tento svet tvorí on, pretože 

mimo neho žiadny svet NEEXISTUJE. 

Ak sú skutočnosťou sveta iba milujúce myšlienky Božieho 

Syna, skutočný svet MUSÍ byť v jeho mysli. Aj jeho šialené 

myšlienky musia byť v jeho mysli, ale vnútorný konflikt takéhoto 

rozsahu nemôže tolerovať. Rozpoltená myseľ JE ohrozená a 

poznanie, že v sebe zahŕňa úplne protichodné myšlienky, JE 

neznesiteľné. Preto myseľ premieta rozpoltenosť, NIE skutočnosť. 

Všetko, čo vnímate ako vonkajší svet, je len vaša snaha udržať si 

identifikáciu ega, pretože každý verí, že identifikácia je spása. 

Napriek tomu zvážte, čo sa stalo, pretože myšlienky MÁJÚ pre 

mysliteľa dôsledky. 

Ste v rozpore so svetom, ako ho vnímate, pretože si myslíte, že 

je voči vám nepriateľský. Je to nevyhnutný dôsledok toho, čo ste 

urobili. premietli ste navonok to, čo JE antagonistické voči tomu, čo 

je vo vnútri, a preto ste to MUSELI takto vnímať. Preto si musíte 

uvedomiť, že vaša nenávisť je vo vašej mysli, a nie mimo nej, skôr 

než sa jej zbavíte; a preto sa jej musíte zbaviť skôr, než budete 

môcť vnímať svet taký, aký skutočne je. 

Kedysi sme povedali, že Boh tak miloval svet, že ho dal 

svojmu jednorodenému Synovi. Boh naozaj miluje skutočný svet a 

tí, ktorí vnímajú JEHO realitu, nemôžu VIDIEŤ svet smrti. Smrť 

totiž NIE JE zo skutočného sveta, v ktorom je všetko večné. Boh 

vám dal skutočný svet výmenou za ten, ktorý ste si vytvorili zo 

svojej rozdvojenej mysle a ktorý JE symbolom smrti. Keby ste sa 

totiž mohli SKUTOČNE oddeliť od Božej mysle, ZOMIERALI by 

ste a svet, ktorý vnímate, JE svetom odlúčenia. 

Boli ste ochotní prijať aj smrť, aby ste popreli svojho Otca.On 

to však nechcel, a tak to NIE JE.Stále ste nemohli chcieť proti 

Nemu, a preto nemáte kontrolu nad svetom, ktorý ste stvorili. Nie 

je to svet vôle, pretože ho riadi túžba byť na rozdiel od Neho, a 

táto túžba NIE JE vôľa. Svet, ktorý ste stvorili, je preto úplne 

chaotický, riadi sa svojvoľnými a nezmyselnými "zákonmi" a nemá 

ŽIADNY zmysel. Bol totiž vytvorený z toho, čo NECHCETE, 

premietnuté z vašej mysle, pretože ste sa toho báli. 
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Tento svet je však len v mysli jeho stvoriteľa, spolu s jeho 

SKUTOČNOU spásou. Neverte, že je mimo vás, pretože len ak si 

uvedomíte, KDE je, získate nad ním kontrolu. Nad svojou mysľou 

totiž MÁTE kontrolu, pretože myseľ je mechanizmom 

rozhodovania. Ak uznáte, že VŠETKY útoky, ktoré vnímate, sú vo 

vašej vlastnej mysli A NIKDE INDE, konečne umiestnite ich zdroj 

a tam, kde sa začali, musia aj skončiť. Lebo na tom istom mieste sa 

nachádza aj spása. oltár Boží, na ktorom prebýva Kristus, je tam. 

Poškvrnili ste oltár, ale nie svet. Kristus však položil 

zmierenie na oltár ZA vás. Prineste svoje vnímanie sveta na tento 

oltár, pretože je to oltár pravdy. tam uvidíte, ako sa vaše videnie 

zmení, a tam sa naučíte vidieť pravdivo. Z tohto miesta, kde Boh a 

Jeho Syn prebývajú v pokoji a kde ste vítaní, budete v pokoji 

hľadieť von a pravdivo vnímať svet. aby ste však toto miesto našli, 

musíte sa vzdať svojej investície do sveta, ako ste si ho VY 

premietli, a dovoliť Duchu Svätému, aby vám z Božieho oltára 

premietol skutočný svet. 

 

HĽADANIE A NÁJDENIE 

Ego je presvedčené, že láska je nebezpečná, a to je vždy jeho 

hlavným učením. Nikdy ju takto nevyslovuje, naopak, každý, kto 

verí, že ego je spása, sa intenzívne venuje hľadaniu lásky. ego však, 

hoci toto hľadanie veľmi aktívne podporuje, kladie jednu 

podmienku: NEKONČIŤ. Jeho diktát sa teda dá jednoducho zhrnúť 

takto: "Hľadajte a NENÁJDITE." To je jediný sľub, ktorý vám ego 

dáva a ktorý aj dodrží. Ego totiž sleduje svoj cieľ s fanatickou 

neústupnosťou a jeho testovanie reality je síce vážne narušené, ale 

úplne dôsledné. 

Hľadanie, ktoré ego podniká, preto musí byť neúspešné. A 

keďže zároveň učí, že je to VAŠE stotožnenie, jeho vedenie vás 

vedie na cestu, ktorá sa musí skončiť vnímanou porážkou JÁ. Ego 

totiž NEMÔŽE milovať a vo svojom horúčkovitom hľadaní lásky 

hľadá to, čo sa BOJÍ nájsť. Hľadanie je nevyhnutné, pretože ego je 

súčasťou vašej mysle a vzhľadom na svoj zdroj sa ego nedá úplne 

oddeliť, inak by sa mu vôbec nedalo veriť. Je to totiž VAŠA myseľ, 

ktorá vň verí a dáva mu existenciu. zároveň je to však vaša myseľ, 

ktorá má moc existenciu ega ODMIETNÚŤ, a vy 
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určite to urobíte, keď si presne uvedomíte, na akú cestu vás ego 

vydáva. 

Je určite zrejmé, že nikto nechce zistiť, čo by ho úplne 

porazilo. Keďže ego nie je schopné milovať, bolo by v prítomnosti 

lásky úplne neadekvátne, pretože by vôbec nemohlo reagovať. 

Museli by ste sa vzdať vedenia ega, pretože by bolo úplne zjavné, 

že vás nenaučilo vzor reakcie, ktorý POTREBUJETE. Ego preto 

lásku ZRUŠÍ a naučí vás, že láska vyvoláva reakcie, ktoré vás ego 

naučiť MÔŽE. Ak sa teda budete riadiť jeho učením, budete lásku 

HĽADAŤ, ale nebudete ju POZNAŤ. 

Uvedomujete si, že ego vás musí vydať na cestu, ktorá 

nemôže ALE viesť k pocitu márnosti a depresii? Hľadanie a 

NENÁJDENIE je sotva radostné. Je to sľub, ktorý by ste chceli 

dodržať? Duch Svätý vám ponúka iný prísľub, ktorý povedie k 

radosti. Jeho prísľub totiž vždy znie: "Hľadajte a nájdete." Pod Jeho 

vedením nemôžete BYŤ porazení. Jeho je cesta k ÚSPECHU a cieľ, 

ktorý pred vás postaví, vám DÁ. Nikdy totiž neoklame Božieho 

Syna, ktorého miluje Láskou Otca. 

Vydáte sa na cestu, pretože v tomto svete nie ste doma. A 

budete hľadať svoj domov bez ohľadu na to, či viete, kde je, alebo 

nie. Ak si myslíte, že je mimo vás, hľadanie bude márne, pretože 

ho budete hľadať tam, kde nie je. neviete hľadať vo svojom vnútri, 

pretože neveríte, že váš domov je tam. duch Svätý to však vie ZA 

vás a povedie vás K vášmu domovu, pretože to je Jeho poslanie. 

Keď bude plniť SVOJE poslanie, naučí vás aj VAŠE, pretože vaše 

poslanie je rovnaké ako Jeho. Tým, že vediete svojich BRATROV 

domov, nasledujete len Jeho. 

Hľa, tvoj Otec ti dal sprievodcu, aby si sa naučil, že máš 

večný život. Lebo smrť nie je vôľa tvojho Otca ani tvoja, a všetko, 

čo je pravdivé, JE vôľa Otca.Za život neplatíš žiadnu cenu, lebo 

ten ti bol daný, ale za smrť platíš cenu, a to veľmi vysokú. Ak je 

smrť vaším pokladom, predáte všetko ostatné, aby ste si ju mohli 

kúpiť. A budete veriť, že ste si ju kúpili, pretože ste predali všetko 

ostatné. ale kráľovstvo nebeské nemôžete predať. vaše dedičstvo 

sa nedá kúpiť, ani 
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predané. Nemôže existovať žiadna vydelená časť Synovstva, 

pretože Boh je celý a všetky jeho prírastky sú mu podobné. 

Vykúpenie nebolo cenou za našu celistvosť, ale bolo cenou za 

vaše VEDOMIE o vašej celistvosti. To, čo ste sa rozhodli "predať", 

si totiž museli ponechať pre seba, pretože ste si to nemohli "kúpiť" 

späť. vy však do toho musíte investovať nie peniazmi, ale svojím 

DUCHOM. Lebo Duch je vôľa a vôľa JE "cenou" Kráľovstva. Vaše 

dedičstvo čaká len na uznanie, že ste boli vykúpení. Duch Svätý 

vás vedie do večného života, ale VY sa musíte vzdať svojej 

investície do smrti, inak život neuvidíte, hoci je všade okolo vás. 

 
UČEBNÝ PLÁN SANE  

Jedine láska je silná, pretože je NEDELENÁ. Silní neútočia, 

pretože to nepovažujú za potrebné. PREDTÝM, než vám do mysle 

vstúpi myšlienka na útok, musíte sa VNÍMAŤ ako slabí. Pretože ste 

na seba zaútočili a verili ste, že útok bol ÚČINNÝ, vnímate sa ako 

slabí. Už nevnímate seba a všetkých svojich bratov ako 

rovnocenných a považujete sa za SLABŠIEHO, pokúšate sa 

"vyrovnať" situáciu, ktorú ste si sami spôsobili. Používate na to 

útok, pretože veríte, že útok bol úspešný v tom, že vás oslabil. 

Preto je pre obnovu vášho zdravého rozumu také dôležité 

uvedomiť si svoju VLASTNÚ nezraniteľnosť. Ak totiž prijmete 

svoju nezraniteľnosť, uznávate, že útok NEMÁ žiadny účinok. 

Hoci ste zaútočili sami na seba, a to veľmi brutálne, preukážete, že 

Nič sa nestalo. Útokom ste teda Nič neurobili. Keď si to uvedomíte, 

útok už nemá zmysel, pretože očividne NEZABERÁ a NEMÔŽE vás 

ochrániť. uznanie vašej nezraniteľnosti má však viac než negatívnu 

hodnotu. Ak vás vaše útoky na seba samého NEUSPELI oslabiť, 

STÁLE STE SILNÍ. Nemáte preto potrebu "vyrovnávať" situáciu, 

aby ste si upevnili svoju silu. 

Nikdy si neuvedomíte úplnú zbytočnosť útoku, iba ak si 

uvedomíte, že váš útok na SÁMU nemal žiadne účinky. Druhí totiž 

reagujú na útok, ak ho vnímajú, a ak sa snažíte útočiť NA NICH, 

nebudete schopní vyhnúť sa tomu, aby ste si to vyložili ako re- 
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vymáhanie. Jediným miestom, kde môžete zrušiť všetky opätovné 

nátlaky, ste vy sami. Pretože VY ste vždy prvým bodom vášho 

útoku, a ak TO nikdy nebolo, nemá to žiadne následky. 

Láska Ducha Svätého je vašou silou, pretože tá vaša je 

rozdelená, a preto nie je skutočná.Nemohli by ste dôverovať svojej 

vlastnej láske, keď ste na ňu útočili. S rozdvojenou mysľou sa 

nemôžete učiť o dokonalej láske, pretože rozdvojená myseľ sa 

sama UČÍ. Snažili ste sa, aby rozdelenie bolo večné, pretože ste si 

chceli zachovať vlastnosti stvorenia so svojím vlastným 

OBSAHOM. stvorenie však NIE JE z vás a chudobní žiaci potrebujú 

špeciálne učenie. Máte hendikepy v učení vo veľmi doslovnom 

zmysle slova. 

Niektoré oblasti vašich učebných schopností sú natoľko oslabené, 

že môžete napredovať len pod neustálym a jasným vedením 

učiteľa, ktorý dokáže TRANSCENDOVAŤ vaše obmedzené zdroje. 

On sa STANE vaším zdrojom, pretože sami od seba sa nedokážete 

učiť. Situácia učenia, do ktorej ste sa dostali, JE nemožná a v tejto 

situácii jednoznačne potrebujete špeciálneho Učiteľa a špeciálny 

učebný plán. Chudobní žiaci nie sú dobrou voľbou pre učiteľov, 

ani pre seba, ani pre nikoho iného. ťažko by ste sa na NICH 

obrátili, aby vytvorili učebné osnovy, pomocou ktorých sa môžu 

ÚNIKOM zbaviť svojich obmedzení. Keby pochopili, čo je nad ich 

sily, neboli by postihnutí. 

Nepoznáte význam lásky, a to je váš hendikep. Nesnažte sa učiť 

to, čomu nerozumiete, a nesnažte sa stanoviť ciele učebných osnov 

tam, kde tie vaše zjavne zlyhali. VÁŠ učebný cieľ bol NEUČIŤ sa, 

a to NEMÔŽE viesť k úspešnému učeniu. nemôžete preniesť to, čo 

ste sa nenaučili, a narušenie schopnosti zovšeobecňovať je 

zásadným zlyhaním pri učení. spýtali by ste sa tých, ktorí sa 

NEUČILI, na čo sú učebné pomôcky? NEVEDIA. Keby totiž 

dokázali pomôcky správne interpretovať, učili by sa z nich. 

Povedali sme, že pravidlo ega znie: "Hľadaj a NENÁJDI." 

Preložené do kurikulárnej terminológie je to to isté, ako keby sme 

povedali: "Snaž sa učiť, ale NEuspeješ." Výsledok tohto 

kurikulárneho cieľa je zrejmý. Každá legitímna učebná pomôcka, 

každá skutočná inštrukcia a každý rozumný návod na učenie 

BUDE ZNEUŽITÝ. Všetky totiž slúžia na uľahčenie učenia, ktoré 

tento podivný učebný plán 
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cieľ je PROTI. Ak sa snažíte naučiť, ako sa NEUČIŤ, a používate 

cieľ učenia na to, aby ste sa ZNEUŽILI, čo môžete očakávať okrem 

zmätku? Učebné osnovy nemajú zmysel. 

Tento druh "učenia" tak oslabil vašu myseľ, že nemôžete 

milovať, pretože učebné osnovy, ktoré ste si zvolili, sú PROTI láske 

a rovnajú sa kurzu, ako útočiť na seba.Nevyhnutným doplnkom k 

tomuto hlavnému cieľu učebných osnov je naučiť sa, ako 

neprekonať rozkol, ktorý tento cieľ urobil vierohodným. A vy ho 

prekonať NEMÔŽETE, pretože všetko VAŠE učenie je na jeho 

ZÁKLADE. Vaša vôľa však hovorí proti vášmu učeniu, tak ako 

vaše učenie hovorí proti vašej vôli, a tak bojujete PROTI učeniu a 

uspejete, pretože to JE vaša vôľa. Ale ani teraz si neuvedomujete, 

že existuje niečo, čo sa CHCETE naučiť, a že sa to môžete naučiť, 

pretože to JE vaša vôľa. 

Vy, ktorí ste sa snažili naučiť to, čo sa naučiť nechcete, by ste 

sa mali upokojiť, pretože hoci je učebný plán, ktorý ste si stanovili, 

skutočne deprimujúci, je len smiešny, ak sa naň pozriete. Je 

MOŽNÉ, že spôsob, ako dosiahnuť cieľ, je NEdosiahnuť ho? 

Rezignujte hneď teraz na úlohu svojich vlastných učiteľov. TÁTO 

rezignácia NEVEDIE k depresii. Je len výsledkom poctivého 

zhodnotenia toho, čo ste sami učili, a výsledkov učenia, ktoré z toho 

vyplynuli. Za vhodných podmienok učenia, ktoré si nemôžete 

zabezpečiť ani pochopiť, sa z vás stanú vynikajúci žiaci A učitelia. 

Ale ešte to tak nie je a nebude, kým sa celá situácia učenia, ako ste 

ju nastavili VY, nezmení. 

Váš vzdelávací POTENCIÁL, správne pochopený, je 

neobmedzený, pretože vás privedie k Bohu. Cestu k Nemu môžete 

UČIŤ A naučiť sa ju, ak budete nasledovať Učiteľa, ktorý ju pozná, 

a Jeho učebné osnovy na jej učenie. Učebné osnovy sú úplne 

jednoznačné, pretože cieľ NIE je rozdelený a prostriedky a cieľ sú 

v ÚPLNOM súlade. Potrebujete len ponúknuť NEDELENÚ 

POZORNOSŤ. Všetko ostatné vám bude DANÉ. Lebo je to VAŠA 

vôľa učiť sa správne a nič nemôže odporovať vôli Božieho Syna. 

Jeho učenie je rovnako neobmedzené ako ON sám. 

 

VÍZIA CHRIST 

Ego sa vás snaží naučiť, ako získať celý svet a stratiť 
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Duch Svätý učí, že svoju dušu NEMÔŽEŠ stratiť a že na svete niet 

zisku, lebo sám o sebe nič nezískava.Investovať do niečoho bez 

zisku znamená ochudobniť sa, a náklady sú vysoké. Nielenže 

investícia neprináša žiadny zisk, ale náklady na ňu sú pre VÁS 

obrovské. Táto investícia vás totiž stojí realitu sveta tým, že vám 

odopiera VAŠU, a nič vám za to nedáva. Svoju Dušu NEMÔŽETE 

predať, ale môžete predať svoje VEDOMIE o nej. svoju Dušu 

nemôžete vnímať, ale ani ju nebudete VEDIEŤ, kým budete vnímať 

čokoľvek INÉ ako cennejšie. 

Duch Svätý je vašou silou, pretože nevníma nič iné, len vašu 

dušu ako vás. Dokonale si uvedomuje, že vy sami seba nepoznáte, a 

dokonale vie, ako vás naučiť, čo ste. Pretože vás miluje, rád vás 

naučí, čo miluje, lebo sa o to chce podeliť. Stále na vás pamätá, 

nemôže vám dovoliť zabudnúť na vašu hodnotu. Otec mu totiž 

nikdy neprestane pripomínať svojho Syna a On nikdy neprestane 

pripomínať svojho Syna Otcovi. Boh je v tvojej pamäti DÔVERA. 

Rozhodli ste sa zabudnúť na svojho Otca, ale nechceli ste to 

urobiť, a preto sa môžete rozhodnúť inak. Tak ako to bolo MOJE 

rozhodnutie, tak je to aj TVOJE. 

Vy nechcete svet. Jediné, čo má v ňom hodnotu, je akákoľvek 

jeho časť, na ktorú sa pozeráte s láskou. To mu dáva jedinú realitu, 

akú kedy bude mať. Jeho hodnota NIE JE v ňom samom, ale vaša JE 

vo vás. Tak ako sebahodnota pochádza zo sebapresahovania, tak aj 

VNÍMANIE sebahodnoty pochádza z premietania láskyplných 

myšlienok navonok. Urobte svet skutočným pre SÁMU, pretože 

skutočný svet je darom Ducha Svätého, a preto vám PATRÍ. 

Náprava je určená všetkým, ktorí nevidia. Otvoriť oči slepým 

je poslaním Ducha Svätého, pretože vie, že nestratili zrak, ale len 

spia. Chcel by ich prebudiť zo spánku zabúdania, aby sa 

rozpamätali na Boha. Kristove oči sú otvorené a On sa s láskou 

pozrie na všetko, čo vidíte, ak prijmete jeho videnie za svoje. 

Duch Svätý uchováva Kristovu víziu pre každého spiaceho 

Božieho syna. V Jeho očiach je Boží Syn dokonalý a túži sa s vami 

podeliť o svoju víziu. Ukáže vám skutočný svet, pretože Boh vám 

dal nebo. Prostredníctvom neho váš Otec volá svojho Syna, aby sa 

rozpamätal. prebudenie jeho Syna sa začína jeho investíciou do 
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skutočný svet, a tým sa naučí znovu investovať do SEBA. Lebo 

skutočnosť je jedno s Otcom A Synom a Duch Svätý požehnáva 

skutočný svet v ich mene. 

Keď uvidíte tento skutočný svet, čo sa určite stane, 

spomeniete si na nás. Musíte však spoznať cenu spánku a 

ODMIETnuť ju zaplatiť. Až potom sa rozhodnete prebudiť. A 

potom sa vám skutočný svet vynorí pred očami, pretože Kristus 

nikdy nespí. Čaká na to, aby ste ho uvideli, pretože vás nikdy 

nestratil z dohľadu. Pokojne sa pozerá na skutočný svet, o ktorý by 

sa s vami rád podelil, pretože vie o Otcovej láske k nemu. A keďže 

to vie, dal by vám to, čo vám patrí. V dokonalom pokoji na teba 

čaká pri Otcovom oltári a v tichom svetle požehnania Ducha 

Svätého ti podáva Otcovu Lásku. Duch Svätý totiž každého 

privedie domov k Otcovi, kde ho čaká Kristus ako jeho Ja. 

Každé Božie dieťa je jedno v Kristovi, pretože jeho Bytie je v 

Kristovi, ako je Kristovo v Bohu. Kristova láska k vám je jeho 

láskou k Otcovi, ktorú pozná, pretože pozná lásku svojho Otca k 

nemu. keď vás Duch Svätý konečne privedie ku Kristovi na oltár 

jeho Otca, vnímanie sa zlieva do poznania, pretože vnímanie sa 

stalo takým svätým, že jeho prenos do svätosti je len jeho 

prirodzeným pokračovaním. Láska sa prenáša na lásku bez 

akéhokoľvek zásahu, pretože situácie sú totožné. Keď vnímate 

čoraz viac spoločných prvkov vo VŠETKÝCH situáciách, prenos 

vašej prípravy pod vedením Ducha Svätého sa zvyšuje a 

zovšeobecňuje. Postupne sa ho naučíte aplikovať na všetkých a na 

všetko, pretože jeho aplikovateľnosť JE univerzálna. Keď sa to 

podarí, vnímanie a poznanie sa stanú natoľko podobnými, že 

zdieľajú zjednotenie Božích zákonov. 

To, čo je jedno, nemožno vnímať ako oddelené a popretie 

oddelenia JE znovunastolenie poznania. Na Božom oltári sa sväté 

vnímanie Božieho Syna osvieti natoľko, že doň prenikne svetlo a 

Duch Božieho Syna zažiari v mysli Otca a stane sa s ňou Jedným. 

veľmi jemne Boh žiari na seba samého, milujúc predĺženie seba 

samého, ktorým je Jeho Syn. svet nemá cieľ, pretože splýva s 

Božím cieľom. Skutočný svet totiž potichu vkĺzol do neba, kde je 

všetko večné, čo v ňom vždy bolo. tam sa Vykupiteľ a vykúpení 

spájajú v dokonalej láske k Bohu a k sebe navzájom. Nebo je váš 

domov a 
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je v Bohu, musí byť aj vo vás. 

 
PRÍRUČKA PRE ZÁZRAKY 

Zázraky dokazujú, že k učeniu došlo pod správnym vedením, 

pretože učenie je neviditeľné a to, čo sa naučilo, sa dá rozpoznať 

len podľa jeho VÝSLEDKOV. Jeho zovšeobecnenie sa preukáže, 

keď ho použijete v čoraz väčšom počte situácií. to, že ste sa naučili, 

že v zázrakoch nie je žiadne poradie náročnosti, spoznáte, keď ich 

použijete vo VŠETKÝCH situáciách. NEEXISTUJE situácia, na 

ktorú by sa zázraky nevzťahovali, a ich použitím vo všetkých 

situáciách získate skutočný svet. V tomto svätom vnímaní sa totiž 

stanete celými a UMIERENIE bude vyžarovať z VÁŠHO prijatia 

pre VÁS samých na každého, koho vám Duch Svätý pošle na 

požehnanie. V každom Božom dieťati spočíva Jeho požehnanie a 

vo VAŠOM požehnaní Božích detí spočíva Jeho požehnanie pre 

VÁS. 

Každý človek na svete musí zohrať svoju úlohu pri vykúpení 

sveta, aby si uvedomil, že svet bol vykúpený. Neviditeľné 

nemôžete vidieť, ak však vidíte jeho účinky, VIETE, že musí 

existovať. Tým, že vnímate, čo robí, spoznávate jeho existenciu. A 

tým, ČO robí, spoznáte, čím JE. nemôžete VIDIEŤ svoje schopnosti, 

ale získavate dôveru v ich existenciu, pretože vám umožňujú 

konať. A VÝSLEDKY svojho konania môžete vidieť. 

Duch Svätý je neviditeľný, ale môžete vidieť VÝSLEDKY 

Jeho prítomnosti a vďaka nim sa dozviete, že je tu.To, čo vám 

umožňuje robiť, zjavne NIE JE z tohto sveta, pretože zázraky 

porušujú všetky zákony reality, ako ich posudzuje tento svet. 

Každý zákon času a priestoru, veľkosti a hmotnosti, predvídania a 

kontroly je prekročený, pretože to, čo vám Duch Svätý umožňuje 

robiť, je jednoznačne mimo VŠETKÝCH z nich. Vnímajúc Jeho 

výsledky, pochopíte, KDE musí byť, a konečne POZNÁTE, čím je. 

Ducha Svätého nemôžete vidieť, ale môžete vidieť jeho 

prejavy. A pokiaľ to neurobíte, neuvedomíte si, že je tu. Zázraky 

sú Jeho svedkami a hovoria o Jeho prítomnosti. To, čo nemôžete 

vidieť, sa pre vás stáva skutočným len prostredníctvom svedkov, 

ktorí zaň hovoria. Môžete si totiž byť VEDOMÍ toho, čo nevidíte, a 

môže sa to pre vás stať presvedčivo skutočné, keď sa jeho 

prítomnosť prejaví PROSTREDNÍCTVOM vás. Konajte prácu 
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Podieľať sa na jeho funkcii. Tak ako je vašou funkciou v nebi 

stvorenie, tak je vašou funkciou na zemi uzdravovanie. Boh sa s 

vami delí o svoju funkciu v nebi a Duch Svätý sa s vami delí o 

svoju funkciu na zemi. 

Pokiaľ si myslíte, že máte dve funkcie, tak dlho budete 

potrebovať korekciu. Toto presvedčenie je totiž ZNIČENIE pokoja, 

cieľ, ktorý je v priamom rozpore so zámerom Ducha Svätého. 

vidíte to, čo OČAKÁVATE, a očakávate to, čo POZVÁTE. vaše 

vnímanie je výsledkom vášho pozvania, ktoré k vám prichádza tak, 

ako ste si ho poslali. čie prejavy by ste videli? O čej prítomnosti by 

ste boli presvedčení? Lebo uveríte tomu, čo MANIFESTUJETE, a 

ako sa pozeráte von, tak budete vidieť dovnútra. vo vašej mysli sú 

dva spôsoby nazerania na svet a vaše vnímanie bude odrážať 

vedenie, ktoré ste si vybrali. 

Ja som zjavenie Ducha Svätého, a keď ma uvidíte, bude to 

preto, že ste ho pozvali. On vám totiž pošle svojich svedkov, ak sa 

na nich len pozriete. Vždy pamätajte, že vidíte to, čo hľadáte, 

pretože to, čo hľadáte, aj nájdete. Ego nájde to, čo hľadá, a iba to. 

Nenájde lásku, pretože to NIE JE to, čo hľadá." Hľadanie a 

nachádzanie je však to isté, a ak hľadáte dva ciele, nájdete ich, ale 

NEZNÁTE ani jeden. Budete si totiž myslieť, že sú rovnaké, pretože 

CHCETE oboje. Myseľ sa vždy usiluje o integráciu, a ak je 

rozpoltená a chce sa rozpoltiť, bude si myslieť, že má jeden cieľ tým, 

že si ho VYTVORÍ. 

Už sme povedali, že je na vás, ČO budete premietať, ale NIE je 

na vás, AKO budete premietať, pretože premietanie je zákon mysle. 

Vnímanie JE premietanie a vy sa pozeráte dovnútra, skôr než sa 

pozriete von. Keď sa pozeráte dovnútra, vyberáte si sprievodcu pre 

videnie a POTOM sa pozeráte von a vidíte jeho svedkov. Práve 

preto nájdete to, čo hľadáte. To, čo chcete vo VÁS, sa prejaví 

projekciou a vy to prijmete ZO sveta, pretože ste to tam vložili tým, 

že ste to chceli. 

Keď si myslíte, že si premietate to, čo nechcete, je to stále 

preto, že to chcete.To vedie priamo k disociácii, pretože to 

predstavuje prijatie dvoch cieľov, z ktorých každý je vnímaný na 

RÔZNOM mieste, oddelený od seba preto, že ste si ho vytvorili 

odlišný.Myseľ potom vidí rozdelený svet VONKA, ale nie 

VNÚTRA.To jej dáva ilúziu integrity a umožňuje jej to 
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veriť, že sleduje jeden cieľ. Pokiaľ vnímate svet ako rozdelený, nie 

ste uzdravení. Lebo byť uzdravený znamená sledovať jeden cieľ, 

pretože ste PRIJALI len jeden a CHCETE len jeden. 

Keď chceš len lásku, nič iné neuvidíš. Rozporuplnosť 

svedkov, ktorých vnímate, je len odrazom vašich protichodných 

pozvaní.Pozreli ste sa na svoju myseľ a prijali ste tam protiklad, 

pretože ste ho tam VYHĽADÁVALI. Potom však neverte, že 

svedkovia opozície sú pravdiví, pretože svedčia len o VAŠOM 

rozhodnutí o realite a vracajú vám posolstvo, ktoré ste im DALI. 

Láska sa pozná podľa svojich poslov. Ak lásku zviditeľníte, jej 

poslovia k vám prídu, pretože ste ich POZVALI. 

Sila rozhodnutia je jedinou slobodou, ktorá vám ako väzňovi 

tohto sveta zostáva. MÔŽETE SA ROZHODNÚŤ, ŽE TO BUDETE 

VNÍMAŤ SPRÁVNE. To, čo ste z neho urobili, NIE JE jeho realita, 

pretože jeho realita je len to, čo ste mu DALI. Nikomu a ničomu 

nemôžete v skutočnosti dať nič iné než lásku, ani od nich 

nemôžete v skutočnosti nič iné PRIJÍMAŤ. Ak si myslíte, že ste 

dostali niečo iné, je to preto, lebo ste sa pozreli do svojho vnútra a 

mysleli ste si, že ste vo VÁS videli silu dať niečo iné. Len toto 

rozhodnutie určilo, čo ste našli, pretože to bolo rozhodnutie o tom, 

čo ste VYHĽADÁVALI. 

Bojíš sa ma, pretože si sa pozrel do svojho vnútra a bojíš sa toho, 

čo si videl.Nemohol si však vidieť skutočnosť, pretože skutočnosť 

tvojej mysle je najkrajším z Božích výtvorov. Pochádza len od 

Boha, jej sila a vznešenosť by ti mohla priniesť pokoj, len keby si 

sa na ňu naozaj pozeral. Ak sa bojíš, je to preto, že si videl niečo, čo 

tam NIE JE. na tom istom mieste si však mohol hľadieť na mňa a na 

všetkých svojich bratov, v dokonalom bezpečí Mysle, ktorá nás 

stvorila. Lebo sme tam v pokoji Otca, ktorý chce svoj pokoj 

premietať cez VÁS. 

Keď prijmete svoje poslanie PROJEKTOVAŤ MIER, nájdete 

ho, pretože keď ho budete MANIFESTOVAŤ, uvidíte ho. Jeho svätí 

svedkovia vás obklopia, pretože ste ich POZVALI a oni prídu k 

vám. Počul som tvoje volanie a odpovedal som naň, ale ty sa na 

mňa nepozrieš a odpoveď, ktorú si hľadal, NEVYSLYŠÍŠ. Je to 

preto, že ešte nechcete JEDINE to. Keď sa však pre vás stanem 

skutočnejším, naučíte sa, že chcete iba to. 
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A keď sa pozriete do môjho vnútra, uvidíte ma a spoločne sa 

pozrieme na svet, ako ho Boh stvoril.Očami Krista existuje a dá sa 

vidieť iba skutočný svet. Ako sa rozhodnete, tak budete vidieť. A 

všetko, čo vidíte, je len svedkom vášho rozhodnutia. 

Keď sa pozriete do svojho vnútra a uvidíte ma, bude to preto, 

že ste sa rozhodli prejaviť pravdu. A keď ju prejavíte, uvidíte ju 

navonok aj vo vnútri, pretože ju uvidíte navonok PRETO, že ste ju 

najprv videli vo vnútri. Všetko, čo uvidíte navonok, je posúdením 

toho, čo ste uvideli vo vnútri. Ak je to VÁŠ úsudok, bude 

nesprávny, pretože posudzovanie nie je vašou funkciou. Ak je to 

úsudok Ducha Svätého, bude správny, pretože úsudok JE Jeho 

funkciou. Vy totiž budete súdiť PROTI sebe, ale ON bude súdiť ZA 

vás. 

Pamätaj teda, že vždy, keď sa pozeráš von a nepriaznivo 

reaguješ na to, čo vidíš, odsudzuješ sa ako nehodný a odsudzuješ sa 

na smrť. Trest smrti je konečným cieľom ega, pretože je plne 

presvedčené, že ste zločinec, ktorý si zaslúži smrť, rovnako ako Boh 

vie, že si zaslúžite život. Trest smrti nikdy neopúšťa myseľ ega, 

pretože ten si pre vás nakoniec vždy vyhradzuje. chce vás zabiť ako 

posledný prejav svojho citu k vám, necháva vás žiť, ale čakať na 

smrť. Bude vás trápiť, kým budete žiť, ale jeho nenávisť nebude 

uspokojená, kým nezomriete. Tvoje zničenie je totiž jediným 

cieľom, ku ktorému smeruje, a jediným cieľom, s ktorým bude 

spokojná. 

Ego nie je zradcom Boha, voči ktorému je zrada nemožná, ale 

JE zradcom vás, ktorí veríte, že ste boli zradní voči svojmu 

Otcovi.Preto je ZRUŠENIE viny podstatnou súčasťou učenia Ducha 

Svätého. Pokiaľ sa totiž cítite vinní, počúvate hlas ega, ktoré vám 

hovorí, že ste boli zradní voči Bohu, a preto si zaslúžite smrť. 

Budete si myslieť, že smrť prichádza od Boha a NIE od ega, 

pretože tým, že si pletiete seba s egom, veríte, že VY chcete smrť. 

A pred tým, čo chcete, vás Boh NEZACHRÁNI. 

Keď budete v pokušení podľahnúť túžbe po smrti, 

PRIPOMÍNAJTE SI, ŽE JA som nezomrel.Uvedomíte si, že je to 

pravda, keď sa pozriete do svojho vnútra a uvidíte ma. Keby som 

premohol smrť 
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len pre seba? A bol by mi Otec dal večný život, keby ho nebol dal 

aj vám? Keď sa naučíte zjavovať MŇA, nikdy neuvidíte smrť. 

Lebo sa pozriete na to, čo je bez smrti vo VÁS, a keď sa pozriete 

na svet, ktorý NEMÔŽE zomrieť, uvidíte len to, čo je večné. 

 
REALITA A VYKÚPENIE 

Skutočne veríte, že môžete zabiť Božieho Syna? Otec bezpečne ukryl 

svojho Syna v sebe a drží ho ďaleko od vašich deštruktívnych 

myšlienok, ale VY kvôli nim nepoznáte ani Otca, ani Syna. každý 

deň, každú hodinu a každú minútu útočíte na skutočný svet, a ešte 

sa čudujete, že ho nevidíte. Ak hľadáte lásku, aby ste na ňu útočili, 

NIKDY ju nenájdete. Ak je totiž láska zdieľaním, ako ju môžete 

nájsť inak ako prostredníctvom SÁMEJ lásky? Ponúknite ju a ona 

príde k vám, pretože je priťahovaná sama sebou. Ale ponúknite 

útok a zostane skrytá, pretože môže žiť len v mieri. 

Boží Syn je rovnako v bezpečí ako jeho Otec, pretože Syn 

pozná Otcovu ochranu a nemôže sa báť. Láska jeho Otca ho drží v 

dokonalom pokoji a nič nepotrebuje, o nič nežiada. je však ďaleko 

od vás, ktorých Ja je, lebo ste sa rozhodli naňho zaútočiť a on vám 

zmizol z dohľadu do svojho Otca. On sa nezmenil, ale zmenili ste 

sa vy. Veď rozdvojenú myseľ a všetky jej diela nestvoril Otec a 

nemohla žiť v poznaní Jeho. 

Keď ste zviditeľnili to, čo NIE JE pravdivé, to, čo JE pravdivé, 

sa stalo neviditeľným.Ale nemôže to byť neviditeľné samo osebe, 

pretože Duch Svätý to vidí úplne jasne. Je to pre vás neviditeľné, 

pretože sa pozeráte na niečo INÉ. o tom, čo je viditeľné a čo 

neviditeľné, však nerozhodujete o nič viac, ako o tom, čo je 

skutočnosť. To, čo je viditeľné, vidí DUCH SVÄTÝ. definícia 

reality patrí Bohu, nie vám. ON ju stvoril a ON vie, čo to je. Vy, 

ktorí ste to vedeli, ste zabudli, a ak by vám On nedal spôsob, ako si 

to pripomenúť, odsúdili by ste sa na zabudnutie. 

Vďaka láske svojho Otca naňho NIKDY nezabudnete, pretože 

nikto nemôže zabudnúť na to, čo mu do pamäti vložil sám 

Boh.Môžete to ZAPRIEŤ, ale nemôžete to stratiť.Hlas vám odpovie 

na každú otázku, ktorú položíte, a Vízia napraví vnímanie 

všetkého, čo vidíte. Lebo to, čo si urobil neviditeľným, je JEDINÁ 

pravda, a to, čo 
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ste nepočuli, je jedinou odpoveďou. Boh by ťa rád znovu spojil so 

sebou samým a neopustil ťa v tvojom zdanlivom trápení. čakáš len 

na Neho a nevieš o tom. jeho spomienka však žiari vo vašich 

mysliach a nedá sa vymazať. Nie je viac minulosťou ako 

budúcnosťou, je navždy. 

Stačí, ak o túto spomienku požiadate, a spomeniete si. Ale 

spomienka na Boha nemôže zažiariť v mysli, ktorá ju urobila 

neviditeľnou a chce ju takou aj udržať. Spomienka na Boha totiž 

môže zažiariť len v mysli, ktorá si chce spomínať a ktorá sa vzdala 

šialenej túžby ovládať realitu. Vy, ktorí nedokážete ovládať ani 

sami seba, by ste sotva mali túžiť ovládať vesmír. Pozrite sa však 

na to, čo ste z neho urobili, a tešte sa, že to tak nie je. Syn Boží, 

neuspokoj sa s ničím! To, čo nie je skutočné, sa nedá vidieť a nemá 

žiadnu hodnotu. Boh nemohol svojmu Synovi ponúknuť to, čo 

nemá hodnotu, a ani to nemohol prijať. Bol si vykúpený v 

okamihu, keď si si myslel, že si Ho opustil. 

Všetko, čo ste vytvorili, nikdy nebolo a je neviditeľné, pretože 

Duch Svätý to nevidí. Ale to, čo vidí, je tvoje a skrze Jeho videnie 

je tvoje vnímanie uzdravené. urobili ste z neviditeľného jedinú 

pravdu, ktorú tento svet má. Nič si nevážil, nič si nehľadal a nič si 

NENAŠIEL. Tým, že ste z ničoho urobili REALITU, ste to VIDELI. 

ALE NIE JE TO TAM. A Kristus je pre vás neviditeľný vďaka tomu, 

čo ste urobili viditeľným pre VÁS. Nezáleží však na tom, akú veľkú 

vzdialenosť ste sa snažili vložiť medzi svoje vedomie a pravdu. 

Božieho Syna MÔŽETE vidieť, pretože jeho videnie je spoločné. 

Duch Svätý sa na neho pozerá a nevidí vo VÁS nič iné. to, čo je 

pre vás neviditeľné, je v Jeho očiach dokonalé a zahŕňa VŠETKO. 

Spomenul si na teba, pretože nezabudol na Otca. 

Hľadali ste neskutočné a našli ste zúfalstvo.Ale keď ste 

hľadali neskutočné, čo iné ste mohli nájsť? Neskutočný svet JE 

vecou zúfalstva, pretože nikdy nemôže byť. A vy, ktorí zdieľate 

Božie bytie s Ním, by ste nikdy nemohli byť spokojní bez reality. 

to, čo vám Boh nedal, nemá nad vami žiadnu moc a príťažlivosť 

lásky pre lásku zostáva neodolateľná. Lebo úlohou lásky je 

zjednocovať všetky veci k sebe a udržiavať všetky veci pohromade 

rozširovaním svojej celistvosti. 

Skutočný svet vám dal Boh s láskou výmenou za 
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svet, ktorý ste vytvorili a ktorý vidíte. Ale vezmite ho z Kristovej 

ruky a pozrite sa naň. Jeho skutočnosť urobí všetko ostatné 

neviditeľným, pretože pohľad naň je CELKOVÉ vnímanie. A keď 

sa naň budete pozerať, spomeniete si, že to tak bolo vždy. Nič sa 

stane neviditeľným, pretože konečne uvidíte skutočne. Vykúpené 

vnímanie sa ľahko premení na poznanie, pretože JEDINE vnímanie 

je schopné omylu a vnímanie nikdy nebolo. Keď je napravené, 

uvoľní miesto poznaniu, ktoré je navždy JEDINOU skutočnosťou. 

Vykúpenie je len cestou späť k tomu, čo nikdy nebolo stratené. váš 

Otec nemohol prestať milovať svojho Syna. 

 
BEZÚHONNOSŤ A NEZRANITEĽNOSŤ 

Keby ste sa necítili vinní, nemohli by ste útočiť, pretože odsúdenie 

je koreňom útoku. Je to odsúdenie jednej mysle druhou ako 

NEVHODNEJ lásky a zasluhujúcej si trest. V tom však spočíva 

rozkol. Myseľ, ktorá odsudzuje, totiž vníma samu seba ako 

ODDELENÚ od posudzovanej mysle a verí, že potrestaním inej 

ONA unikne trestu. To všetko je len klamný pokus mysle poprieť 

samu seba a vyhnúť sa trestu za popieranie. Nie je to pokus ZRUŠIŤ 

popieranie, ale UDRŽAŤ sa ho. Lebo je to vina, ktorá vám zatienila 

Otca, a je to vina, ktorá vás privádza do šialenstva. 

Prijatie viny do mysle Božieho Syna bolo začiatkom oddelenia, 

tak ako je prijatie zmierenia jeho koncom. Svet, ktorý vidíte, je 

bludný systém tých, ktorých pobláznila vina. Pozorne sa na tento 

svet pozrite a pochopíte, že je to tak. Tento svet je totiž symbolom 

trestu a všetky zákony, ktorými sa zdanlivo riadi, sú zákonmi 

smrti. Deti sa doň rodia cez bolesť a v bolesti. Ich rast sprevádza 

utrpenie a učia sa smútku, odlúčeniu a smrti. Ich myseľ je 

uväznená v mozgu a jej sily upadajú, ak je ich telo zranené. Zdá sa, 

že milujú, a predsa opúšťajú a sú opustené. Zdá sa, že strácajú to, 

čo milujú, čo je možno najšialenejšie presvedčenie zo všetkých. A 

ich telá chradnú a lapajú po dychu, ukladajú sa do zeme a zdá sa, 

že už ich niet. Ani jeden z nich si však nemyslí, že Boh je krutý. 

Keby toto bol skutočný svet, Boh by bol krutý. Žiadny otec by 

totiž nemohol vystaviť svoje deti takejto cene za spasenie a 
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Buďte milujúci. LÁSKA NEZABÍJA, ABY ZACHRÁNILA. Ak by to 

robila, útok by bol spásou, a to je výklad EGA, nie Boha. Toto 

môže požadovať len svet viny, pretože len vinník si to môže 

domyslieť. adamov "hriech" by sa nikoho z vás nemohol dotknúť, 

keby ste neverili, že to bol OTCOV, kto ho vyhnal z raja. V tejto 

viere sa totiž stratilo poznanie Otca, pretože uveriť mu mohli len tí, 

ktorí mu NEVIDIA. 

Tento svet JE obrazom ukrižovania Božieho Syna.A kým si 

neuvedomíte, že Boží Syn nemôže byť ukrižovaný, budete vidieť 

tento svet.Ale neuvedomíte si to, kým neprijmete večnú 

skutočnosť, že Boží Syn NIE JE VINNÝ. Zaslúži si len lásku, pretože 

dal len lásku. Nemôže byť odsúdený, pretože nikdy neodsúdil. 

Vykúpenie je poslednou lekciou, ktorú sa musí naučiť, pretože ho 

učí, že keďže nikdy nezhrešil, nepotrebuje spasenie. 

Už dávno sme povedali, že Duch Svätý má rovnaký cieľ ako 

všetci dobrí učitelia, ktorých konečným cieľom je, aby sa stali 

nepotrebnými, keď naučia svojich žiakov všetko, čo vedia.Duch 

Svätý si želá JEDINE toto, pretože zdieľa Otcovu lásku k svojmu 

Synovi, chce odstrániť z jeho mysle VŠETKY viny, aby mohol v 

pokoji spomínať na svojho Otca. Pokoj a vina sú totiž protikladné 

a na Otca možno spomínať JEDINE v pokoji. Láska a vina nemôžu 

existovať súčasne a prijať jedno znamená ODMIETNÚŤ druhé. 

Vina skrýva Krista pred tvojím zrakom, pretože je popretím 

bezúhonnosti Božieho Syna. 

V tomto čudnom svete, ktorý ste stvorili, Boží Syn zhrešil. 

Ako ste ho teda mohli VIDIEŤ? Tým, že ste ho urobili 

neviditeľným, svet odplaty povstal v čiernom mraku viny, ktorý 

ste prijali, a je vám drahý. Kristova bezúhonnosť je totiž dôkazom, 

že ego nikdy nebolo a nemôže byť. bez viny ego NEMÁ život a 

Boží Syn JE bez viny. Keď sa pozeráte na seba a úprimne 

posudzujete, čo robíte, ako ste boli požiadaní, môžete byť v 

pokušení uvažovať, ako môžete byť bez viny. uvažujte však o 

tomto: 

Nie ste bez viny v čase, ale vo VEČNOSTI. V minulosti ste 

"zhrešili", ale minulosť neexistuje. Vždy nemá smer. Zdá sa, že čas 

plynie jedným smerom, ale keď dosiahnete jeho koniec, zroluje sa 

ako dlhý koberec, ktorý sa rozprestrel pozdĺž minulosti za vami a 

zmizne. Pokiaľ veríte, že Syn Boží je vinný. 
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budete kráčať po tomto koberci a veriť, že vedie k smrti. A táto 

cesta sa vám bude zdať dlhá, krutá a nezmyselná, pretože taká je. 

Cesta, na ktorú sa vydal Boží Syn, je naozaj bláznivá, ale 

cesta, na ktorú ho vydáva jeho Otec, je cestou oslobodenia a 

radosti. Otec NIE JE krutý a Jeho Syn si NEMÔŽE ublížiť. odplata, 

ktorej sa bojí a ktorú VIDÍ, sa ho nikdy nedotkne, pretože hoci v ňu 

verí, Duch Svätý VIE, že nie je pravdivá. duch Svätý stojí na 

KONCI času, kde musíte byť VY, pretože On je S VAMI. VŽDY 

zrušil všetko, čo je nehodné Božieho Syna, pretože také bolo Jeho 

poslanie, ktoré Mu dal Boh. A to, čo Boh dáva, VŽDY bolo. 

Uvidíte ma, keď sa dozviete, že Boží Syn je bez viny. Vždy 

hľadal svoju bezúhonnosť a NAŠIEL ju. Každý sa totiž usiluje 

uniknúť z väzenia, ktoré si vytvoril, a cesta k nájdeniu oslobodenia 

mu nie je odopretá. Tým, že je v ňom, ho aj našiel. KEDY ho nájde, 

je len otázkou času, a čas je len ilúzia. Boží Syn je totiž bez viny 

TERAZ a jas jeho čistoty navždy žiari nedotknutý v Božej mysli. 

Boží Syn bude VŽDY taký, ako bol stvorený. Odmietni SVOJ svet a 

nesúď ho, lebo jeho večná bezúhonnosť je v Mysle jeho Otca a 

chráni ho navždy. 

Keď pre seba prijmete zmierenie, uvedomíte si, že v Božom 

Synovi NIE JE žiadna vina. A JEDINE vtedy, keď sa naňho budete 

pozerať ako na bezúhonného, môžete pochopiť jeho jednotu. 

Myšlienka viny totiž prináša vieru v odsúdenie jedného druhým a 

namiesto jednoty projektuje oddelenie. Odsúdiť môžete len SÁM 

seba, a tým nemôžete spoznať, že ste Boží Syn. popreli ste 

podmienku jeho Bytia, ktorou je jeho dokonalá bezúhonnosť. Z 

Lásky bol stvorený a v Láske zotrváva. Dobrota a milosrdenstvo 

ho vždy sprevádzali, pretože vždy rozširoval Lásku svojho Otca. 

Keď budete vnímať svätých spoločníkov, ktorí s vami cestujú, 

pochopíte, že to NIE JE cesta, ale len prebudenie.Boží Syn, ktorý 

nespí, zachoval vieru so svojím Otcom PRE vás. Neexistuje žiadna 

cesta, po ktorej by ste museli cestovať, ani čas, ktorý by ste museli 

prekonať. Boh totiž nečaká na svojho Syna v čase, keďže navždy 

nechce byť bez neho. A tak to bolo vždy. Nech svätosť Božieho 

Syna rozžiari mrak viny, ktorý zatemňuje vašu myseľ, a prijatím 

jeho 
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čistotu ako tvoju, nauč sa od neho, že je tvoja. 

Ste nezraniteľní, pretože ste bez viny.Minulosť si môžete 

udržať iba prostredníctvom viny. Vina totiž stanovuje, že budete 

potrestaní za to, čo ste urobili, a preto závisí od jednorozmerného 

času, ktorý postupuje z minulosti do budúcnosti. Nikto, kto tomu 

verí, nemôže pochopiť, čo znamená VŽDY. A preto vás vina MUSÍ 

pripraviť o uznanie večnosti. Ste nesmrteľní PRETO, že ste veční, a 

vždy MUSÍTE byť teraz. Vina je teda spôsob, ako vo vašej mysli 

udržať minulosť a budúcnosť, aby ste zaistili kontinuitu ega. Ak 

totiž to, čo bolo, BUDE potrestané, kontinuita ega je zaručená. 

Zárukou vašej kontinuity je však Boh, nie ego. A nesmrteľnosť je 

opakom času, pretože čas plynie, zatiaľ čo nesmrteľnosť je stála. 

Prijatie Ukrivdenia vás učí, čo je nesmrteľnosť, pretože 

prijatím svojej bezúhonnosti sa učíte, že minulosť nikdy nebola, a 

preto je budúcnosť zbytočná.Budúcnosť je v čase vždy spojená s 

odčinením a jedine vina môže vyvolať pocit POTREBY 

odčinenia.Prijatie bezúhonnosti Božieho Syna ako VAŠEJ je teda 

Boží spôsob, ako vám pripomenúť svojho Syna a to, čím je v 

skutočnosti. Boh totiž svojho Syna nikdy neodsúdil a keďže je bez 

viny, JE večný. 

Vinu nemôžete rozptýliť tým, že ju urobíte skutočnou a 

POTOM ju odčiníte.To je plán ega, ktorý ponúka namiesto toho, aby ju 

rozptýlilo.Ego verí v odčinenie prostredníctvom ÚTOKU a je plne 

oddané šialenej predstave, že útok JE spasenie. A vy, ktorí si ceníte 

vinu, tomu musíte veriť tiež, pretože ako inak, než stotožnením sa s 

egom, by ste si mohli udržať to, čo nechcete? 

Ego vás učí útočiť na seba, pretože ste vinní, a to musí zvyšovať 

pocit viny, pretože pocit viny je výsledkom útoku. V učení ega teda 

NEEXISTUJE únik pred pocitom viny. Útok totiž robí vinu 

skutočnou, a ak je skutočná, NEEXISTUJE spôsob, ako ju 

prekonať. duch Svätý ju jednoducho rozptyľuje pokojným 

uznaním, že nikdy nebola. Keď hľadí na Božieho Syna bez viny, 

VIE, že je to pravda. A keďže je to pravda pre teba, NEMÔŽEŠ 

útočiť na seba, pretože bez viny je útok nemožný. ty teda si 

spasený, pretože Boží Syn je bez viny. a keďže si úplne čistý, si 

nezraniteľný. 
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Problém viny 

 
Konečným cieľom projekcie, ako ju používa ego, je VŽDY zbaviť 

sa pocitu viny.Ego sa však pokúša zbaviť pocitu viny len zo 

SVOJHO pohľadu, pretože aj keď si ego chce pocit viny ponechať, 

pre VÁS je neznesiteľný, pretože pocit viny stojí v ceste vášmu 

spomínaniu na Boha, ktorého príťažlivosť je taká silná, že mu 

nemôžete odolať. V tejto otázke teda dochádza k najhlbšiemu 

rozkolu zo všetkých, pretože ak si chcete ponechať vinu, ako na 

tom trvá ego, NEMÔŽETE BYŤ SOBOU. Iba tým, že vás ego 

presvedčí, že TO ste vy, by vás mohlo primäť k tomu, aby ste si 

vinu premietali, a tým ju UDRŽIAVAŤ vo svojej mysli. 

Napriek tomu si uvedomte, aké zvláštne riešenie je usporiadanie 
ega. 

projekt viny, aby ste sa jej zbavili, ale v skutočnosti ju len 

zakrývate. Máte pocit viny, ale netušíte prečo. Naopak, spájate si 

ich s podivným sortimentom ideálov ega, o ktorých ego tvrdí, že 

ste zlyhali. nemáte však ani potuchy o tom, že zlyhávate v Synovi 

Božom, keď ho považujete za vinného. Veriac, že už nie ste sami 

sebou, si neuvedomujete, že zlyhávate SAMI. 

 
UKRIŽOVANIE PODĽA VINA 

Najtemnejší z vašich skrytých základných kameňov drží vašu vieru 

vo vinu mimo vášho vedomia. Na tomto temnom a tajnom mieste 

sa totiž nachádza vedomie, že ste zradili Božieho Syna tým, že ste 

ho odsúdili na smrť. Ani netušíte, že táto vražedná, ale šialená 
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silný, že nič 
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UKRIŽOVANIE VINOU 

 
 

okrem ukrižovania Božieho Syna ju nemôže nakoniec uspokojiť. 

Nevie, kto je Boží Syn, pretože je slepá. Nech však kdekoľvek 

vníma bezúhonnosť, pokúsi sa ju zničiť, pretože sa bojí. 

Veľká časť zvláštneho správania ega je priamo spôsobená 

jeho definíciou viny.Pre ego sú BEZVINNÍ VINNÍ. Tí, ktorí 

neútočia, sú jeho "nepriateľmi", pretože tým, že si nevážia jeho 

výklad spásy, sú vo výbornej pozícii, aby ho ZNEUŽILI. priblížili 

sa k najtemnejšiemu a najhlbšiemu základnému kameňu v 

základoch ega, a hoci ego dokáže odolať vášmu spochybňovaniu 

všetkého ostatného, toto jediné tajomstvo si stráži vlastným životom, 

pretože jeho existencia ZÁVISÍ od udržania tohto tajomstva. Takže 

práve na toto tajomstvo sa musíme pokojne pozerať, pretože ego 

vás nemôže ochrániť pred pravdou a v JEHO prítomnosti sa ego 

rozptýli. 

V pokojnom svetle pravdy si uvedomme, že si presvedčený, 

že si ukrižoval Božieho Syna.Nepriznal si si toto "strašné" 

tajomstvo, pretože si ho stále želáš ukrižovať, keby si ho mohol 

nájsť.Ale toto želanie ho pred tebou skrýva, pretože sa ho veľmi 

bojíš a bojíš sa ho nájsť.Toto želanie zabiť SEBA si zvládol tak, že 

si NEVEDEL, kto si, a stotožnil si sa s niečím INÝM. Vinu ste si 

premietali slepo a bez rozdielu, ale NEodhalili ste jej zdroj. Ego 

vás totiž CHCE zabiť, a ak sa s ním stotožňujete, musíte veriť, že 

JEHO cieľom je VÁŠ cieľ. 

Raz sme povedali, že ukrižovanie je symbolom ega. Keď bolo 

konfrontované so SKUTOČNOU bezúhonnosťou Božieho Syna, 

pokúsilo sa ho zabiť a ako dôvod uviedlo, že bezúhonnosť je pre 

Boha rúhavá. pre ego je EGO bohom a bezúhonnosť si MUSÍ 

vykladať ako konečnú vinu, ktorá plne ospravedlňuje vraždu. Ešte 

nechápete, že všetok váš strach z tohto konania pramení v 

konečnom dôsledku z tohto výkladu, ale ak sa zamyslíte nad 

svojimi reakciami naň, budete čoraz viac presvedčení, že je to tak. 

Tento kurz výslovne uvádza, že jeho cieľom je pre vás šťastie a 

mier.Napriek tomu sa ho BOJÍTE.Znova a znova vám bolo 

povedané, že vás oslobodí, ale vy reagujete, akoby vás chcel 

uväzniť. Väčšinou ju odmietate, ale myšlienkový systém EGO 

neodmietate. 
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Stále v ňu neveríte.Musíte teda veriť, že tým, že sa kurz neučíte, sa 

CHRÁNITE. A neuvedomujete si, že chrániť vás môže len vaša 

nevinnosť. 

Vykúpenie sa vždy vykladalo ako oslobodenie od viny, a to je 

správne, ak sa tomu rozumie. Ale aj keď som to vykladal PRE vás, 

odmietli ste to a NEPrijali ste to pre seba. Uznali ste márnosť ega a 

jeho obetí, ale hoci ego nechcete, na alternatívu sa nepozeráte s 

radosťou. BOJÍTE sa vykúpenia a veríte, že vás zabije. Nemýľte sa 

v hĺbke svojho strachu. Veríte totiž, že v prítomnosti pravdy sa 

obrátite proti sebe a zničíte sa. 

Detičky, nie je to tak.Vaše "vinné tajomstvo" nie je ničím, a ak 

ho len vynesiete na svetlo, Svetlo ho rozptýli. A potom medzi 

vami a spomienkou na vášho Otca nezostane nijaký temný mrak, 

lebo si spomeniete na jeho bezúhonného Syna, ktorý nezomrel, 

lebo je nesmrteľný. A uvidíte, že ste boli vykúpení SPOLU s ním a 

nikdy ste neboli od neho oddelení. V tomto pochopení spočíva vaše 

spomínanie, pretože je to poznanie lásky BEZ strachu. V nebi bude 

pri vašom príchode domov veľká radosť a tá radosť bude VAŠA. 

Lebo vykúpený syn človeka JE bez viny Syn Boží a uznať ho JE 

vaše vykúpenie. 

 

STRACH Z VYKÚPENIA 

Možno sa čudujete, prečo je také dôležité, aby ste sa pozreli na 

svoju nenávisť a uvedomili si jej plný rozsah.Možno si tiež 

myslíte, že by bolo dosť jednoduché, keby vám ju Duch Svätý 

ukázal a rozptýlil BEZ toho, aby ste si ju museli sami uvedomovať. 

Je tu však ešte jedna komplikácia, ktorú ste medzi seba a 

Vykúpenie vložili a ktorú si zatiaľ neuvedomujete. Povedali sme, 

že nikto nebude počítať so strachom, ak si ho PRIPUSTÍ. vo svojom 

neusporiadanom stave sa však strachu NEBOJÍTE. nemáte ho radi, 

ale nie je to vaša túžba útočiť, čo vás PRAVDIVO desí. vaša 

nevraživosť vás vážne neznepokojuje. Skrývate ju, pretože sa 

VIAC bojíte toho, čo zakrýva. 

Mohli by ste sa bez obáv pozrieť aj na najtemnejší uholný 

kameň ega, keby ste neverili, že BEZ ega 
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našli by ste v sebe niečo, čoho sa bojíte ešte viac.Vy sa NEbojíte 

ukrižovania. Váš skutočný strach je z VYKUPOVANIA. Pod 

temným základom ega sa nachádza spomienka na Boha a práve 

TEJ sa skutočne bojíte. Táto spomienka by vás totiž okamžite 

vrátila na vaše správne miesto, a práve toto miesto ste sa snažili 

opustiť. 

Váš strach z útoku je ničím v porovnaní s vaším strachom z 

lásky.Boli by ste ochotní pozerať sa aj na vaše divoké želanie zabiť 

Božieho Syna, keby ste neverili, že vás to ZACHRÁNI pred láskou. 

Toto želanie totiž SPÔSOBILO odlúčenie. Chránili ste ho, pretože 

nechcete, aby sa odlúčenie zahojilo, a uvedomujete si, že 

ODSTRÁNENÍM temného mraku, ktorý ho zahaľuje, by vás vaša 

láska k Otcovi podnietila odpovedať na jeho volanie a skočiť do 

neba. veríte, že útok je záchranou, ktorá vám v tom zabráni. Lebo 

ešte hlbšie než základy ega a oveľa silnejšie, než kedy bude, je 

vaša intenzívna a spaľujúca láska k Bohu a Jeho k vám. To je to, 

čo chcete SKUTOČNE skryť. 

Úprimne, nie je pre vás ťažšie povedať "milujem" ako 

"nenávidím"? Lásku si spájaš so slabosťou a nenávisť so silou a 

tvoja vlastná SKUTOČNÁ sila sa ti javí ako tvoja skutočná 

SLEPOSŤ. Nedokázali by ste totiž ovládať svoju radostnú reakciu 

na volanie lásky, keby ste ho počuli, a celý svet, o ktorom si 

myslíte, že ho ovládate, by zanikol. zdá sa teda, že Duch Svätý 

útočí na vašu pevnosť, pretože by ste vylúčili Boha, a On nechce 

byť vylúčený. 

Celý svoj šialený systém viery ste si vybudovali preto, lebo si 

myslíte, že v Božej prítomnosti by ste boli bezmocní a že by ste sa 

pred Jeho Láskou ZACHRÁNILI, pretože si myslíte, že by vás 

rozdrvila do ničoty.Bojíte sa, že by vás zmietla od seba a urobila z 

vás maličkých. Myslíte si totiž, že veľkosť spočíva vo vzdore a že 

útok je veľkosť. myslíte si, že ste si vytvorili svet, ktorý by Boh 

zničil; a tým, že Ho milujete, čo aj robíte, by ste tento svet odhodili, 

čo aj CHCETE. preto ste svet použili na to, aby ste zakryli svoju 

lásku, a čím hlbšie idete do čiernoty základov ega, tým bližšie sa 

dostávate k Láske, ktorá je tam ukrytá. A PRÁVE TO VÁS DESÍ. 

Môžete prijať šialenstvo, pretože ste ho vytvorili, ale 

nemôžete prijať lásku, pretože ste ju NEVYVOLALI.Radšej budete 

otrokmi 
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ukrižovanie ako Boží synovia pri vykúpení. Vaša INDIVIDUÁLNA 

smrť je totiž cennejšia ako vaša živá jednota a to, čo vám je DANÉ, 

nie je také drahé ako to, čo ste vytvorili VY.Viac sa bojíte Boha 

ako ega a láska nemôže vstúpiť tam, kde nie je vítaná. Ale 

nenávisť môže, pretože vstupuje zo SVOJEJ vôle a o tú vašu sa 

nestará. 

Dôvod, prečo sa musíte pozerať na svoje ilúzie a neskrývať 

ich, je ten, že NEspočívajú na vlastných základoch. V skrytosti sa 

tak javia, a preto sa zdá, že sa udržiavajú samy. To je základná 

ilúzia, na ktorej spočívajú. Lebo ZA nimi a ukryté, kým sú skryté, 

je milujúca myseľ, ktorá si MYSLÍ, že ich vytvorila v hneve. a 

bolesť v tejto mysli je taká zjavná, keď je odhalená, že jej potreba 

uzdravenia sa nedá poprieť. Ani všetky triky a hry, ktoré jej 

ponúkate, ju nemôžu vyliečiť, pretože tu je SKUTOČNÉ 

ukrižovanie Božieho Syna. 

A predsa NIE JE ukrižovaný. Tu je jeho bolesť aj uzdravenie, 

pretože pohľad Ducha Svätého je milosrdný a jeho liek je rýchly. 

Neskrývajte utrpenie pred jeho zrakom, ale s radosťou mu ho 

prinášajte. Položte pred Jeho večný rozum VŠETKY svoje bolesti a 

DOVOĽTE Mu, aby vás uzdravil. Nenechávajte pred Jeho svetlom 

skryté žiadne miesto bolesti a pozorne preskúmajte svoje mysle, 

aby ste nenašli myšlienky, ktoré by ste sa mohli báť odhaliť. Lebo 

On uzdraví každú malú myšlienku, ktorú ste si nechali, aby vám 

ublížila, a očistí ju od jej malosti a navráti jej veľkosť Boha. 

Pod všetkou vašou veľkoleposťou, ktorá vám je taká drahá, sa 

skrýva vaše skutočné volanie o pomoc. Voláte totiž o lásku k 

svojmu Otcovi, ako vás váš Otec volá k sebe. Na tom mieste, ktoré 

ste ukryli, sa chcete spojiť len s Otcom, v láskyplnej spomienke na 

Neho. Toto miesto pravdy nájdeš tak, ako ho vidíš u svojich 

bratov, lebo hoci sa klamú, tak ako ty túžia po vznešenosti, ktorá je 

v nich. A keď ju budete vnímať, privítate ju a bude VAŠA. Lebo 

vznešenosť je PRÁVO Božieho Syna a ŽIADNE ilúzie ho nemôžu 

uspokojiť ani zachrániť pred tým, čím JE. Iba jeho láska je 

skutočná a on sa uspokojí JEDINE so svojou skutočnosťou. 

Zachráňte ho od jeho ilúzií, aby ste mohli v pokoji a radosti 

prijať veľkosť svojho Otca. Nikoho však neoslobodzujte od svojej 

lásky, inak budete vo svojej mysli skrývať temné miesto, kde Duch 

Svätý nie je vítaný. A vy sami sa oslobodíte od Jeho 
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uzdravujúcu silu, pretože ak neponúknete úplnú lásku, nebudete 

úplne uzdravení. Uzdravenie musí byť rovnako úplné ako strach, 

pretože láska nemôže vstúpiť tam, kde je čo i len jedno miesto 

strachu, ktoré by ju mohlo poznačiť. 

Vy, ktorí dávate prednosť výnimočnosti pred zdravým 

rozumom, ste ho nemohli získať v zdravom rozume.Boli ste 

pokojní, kým ste nepožiadali o zvláštnu láskavosť. A Boh vám ju 

nedal, pretože táto žiadosť mu bola cudzia a vy ste o ňu nemohli 

žiadať Otca, ktorý skutočne miloval svojho Syna. Preto ste z Neho 

urobili nemilujúceho otca a žiadali ste od Neho to, čo mohol dať 

len takýto otec. A pokoj Božieho Syna bol narušený, lebo už 

nerozumel svojmu Otcovi. Bál sa toho, čo urobil, ale ešte viac sa 

bál svojho PRAVÉHO otca, keď napadol svoju vlastnú slávnu 

rovnosť s Ním. 

V pokoji nič nepotreboval a o nič nežiadal. Vo vojne ŽIADAL 

všetko a NENAŠIEL nič. Veď ako by mohla nežnosť lásky 

odpovedať na jeho požiadavky INAK ako odchodom v pokoji a 

návratom k Otcovi? Keby Syn nechcel zostať v pokoji, nemohol 

by zostať vôbec. Pretože zatemnená myseľ nemôže žiť vo svetle a 

musí hľadať miesto temnoty, kde môže veriť, že je tam, kde nie je. 

Boh to nedovolil. Vy ste však ŽIADALI, aby sa to stalo, a preto ste 

verili, že to tak je. 

"Vyčleniť" znamená "urobiť osamelým", a teda osamelým. 

Boh vám to neurobil. Mohol vás vyčleniť, VEDIAC, že váš pokoj 

spočíva v Jeho jednote? Odmietol ti len tvoju žiadosť o bolesť, 

pretože utrpenie nie je jeho stvorením. Keď vám dal stvorenie, 

nemohol vám ho vziať. Mohol len odpovedať na tvoju šialenú 

žiadosť rozumnou odpoveďou, ktorá by s tebou zostala v tvojom 

šialenstve. Jeho odpoveď je totiž referenčným bodom ZA ilúziami, 

z ktorého sa na ne môžeš pozrieť späť a VIDIEŤ ich ako šialené. 

Ale hľadajte TOTO miesto a nájdete ho, pretože láska je vo vás a 

dovedie vás tam. 

 

ČAS HOJENIA A  

A teraz by mal byť zrejmý dôvod, prečo sa tohto kurzu bojíte. Lebo 

toto je kurz lásky, pretože sa týka vás. bolo vám povedané, že vašou 

úlohou na tomto svete je liečiť a vašou úlohou v nebi je tvoriť. Ego 

vás učí, že vašou funkciou na Zemi je ničenie a že na zemi nemáte 
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Nebo. Zničilo by vás tu a pochovalo by vás tu, pričom by vám 

nezanechalo žiadne dedičstvo okrem prachu, z ktorého si myslí, že 

ste boli stvorení. Kým je s vami primerane spokojná, ako znie jej 

úvaha, ponúka vám zabudnutie. keď sa stane otvorene divokou, 

ponúka vám peklo. 

Ani zabudnutie, ani peklo však pre vás nie sú také 

neprijateľné ako nebo. Lebo vaša definícia neba JE peklo a 

zabudnutie a skutočné nebo je podľa vás najväčšou hrozbou, ktorú 

môžete zažiť. Lebo peklo a zabudnutie sú predstavy, ktoré ste si 

VY vymysleli, a vy sa usilujete dokázať ich reálnosť, aby ste 

potvrdili SVOJU. Ak sa spochybňuje JEJICH realita, veríte, že TÁ 

VAŠA je. Veríte totiž, že ÚTOK je vaša realita a že vaše zničenie je 

konečným dôkazom toho, že ste mali pravdu. 

Nebolo by za daných okolností vhodnejšie, keby ste sa mýlili, 

aj keď ste sa mýlili? Hoci by sa možno dalo tvrdiť, že smrť 

naznačuje, že život bol, nikto by netvrdil, že dokazuje, že život JE. 

Dokonca aj minulý život, ktorý by smrť mohla naznačovať, by 

mohol byť márny len vtedy, keby musel prísť a POTREBOVAL by 

to dokázať, že bol. Spochybňujete nebo, ale nespochybňujete 

TOTO. mohli by ste sa uzdraviť a byť uzdravení, ak by ste to 

SPochybňovali. A hoci nepoznáte nebo, nemohlo by byť 

žiadanejšie ako smrť? Vo svojom spochybňovaní ste rovnako 

selektívni ako vo svojom vnímaní. Otvorená myseľ je úprimnejšia 

ako toto. 

Ego má veľmi zvláštnu predstavu o čase a práve touto 

predstavou by ste mohli začať svoje otázky. Ego veľmi investuje 

do minulosti a nakoniec verí, že minulosť je JEDINÝM aspektom 

času, ktorý má význam. spomínate si, že sme povedali, že jeho 

dôraz na vinu mu umožňuje zabezpečiť si kontinuitu tým, že 

budúcnosť sa podobá minulosti, a tak sa vyhýba prítomnosti. 

Predstavou PLATENIA za minulosť v budúcnosti sa minulosť stáva 

DETERMINANTOM budúcnosti, čím sa stávajú kontinuálnymi BEZ 

intervenujúcej prítomnosti. Ego totiž využíva prítomnosť len ako 

krátky prechod do budúcnosti, v ktorom vnáša minulosť do 

budúcnosti tým, že interpretuje prítomnosť v zmysle 

PRÍTOMNOSTI. 

TERAZ nemá pre ego žiadny význam.Prítomnosť mu len 

pripomína minulé bolesti a reaguje na prítomnosť, akoby bola 
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Ego nedokáže tolerovať ODPUSTENIE od minulosti, a hoci 

minulosť už neexistuje, ego sa snaží zachovať si svoj obraz tým, že 

reaguje, AKO BY bola prítomná.Takto diktuje reakcie na tých, 

ktorých stretávate teraz, z minulého referenčného bodu, čím 

zakrýva ich súčasnú realitu. Ak sa budete riadiť diktátom ega, 

budete na svojich bratov reagovať, akoby boli niekým INÝM, a to 

vám určite zabráni vnímať ich tak, ako SÚ. A budete od nich 

prijímať správy z vašej VLASTNEJ minulosti, pretože tým, že ju v 

prítomnosti zreálňujete, si zakazujete PUSTIŤ SA JEJ. Odopriete si 

tak posolstvo oslobodenia, ktoré vám každý brat ponúka TERAZ. 

Tieňové postavy z minulosti sú presne to, čomu musíte 

uniknúť. Nie sú totiž skutočné a nemajú nad vami žiadnu moc, 

pokiaľ ich neprinesiete so sebou. Vo vašej mysli nesú škvrny 

bolesti, ktoré vás usmerňujú, aby ste v prítomnosti útočili ako 

odplatu za minulosť, ktorá už nie je. a toto rozhodnutie je 

rozhodnutím o BUDÚCEJ bolesti. Pokiaľ sa nenaučíte, že minulá 

bolesť je klamná, vyberáte si budúcnosť ilúzií a strácate nekonečné 

možnosti, ktoré by ste mohli nájsť na uvoľnenie v prítomnosti. ego 

by PREŽILO vaše nočné mory a Bránilo by vám, aby ste sa 

prebudili a pochopili, že sú minulosťou. 

UZNALI by ste sväté stretnutie, ak ho vnímate len ako 

stretnutie s vlastnou minulosťou? Veď sa s nikým nestretávate a 

ZDIEĽANIE spásy, ktoré robí stretnutie svätým, je z vášho pohľadu 

vylúčené. Duch Svätý učí, že sa vždy stretávate so SOBOU a 

stretnutie je sväté, pretože ste svätí. Ego učí, že sa vždy stretávate 

so svojou minulosťou, a pretože vaše sny neboli sväté, budúcnosť 

NEMÔŽE byť svätá a prítomnosť je bez zmyslu. Je zrejmé, že 

vnímanie času Duchom Svätým je presným opakom vnímania ega. 

dôvod je rovnako jasný, pretože cieľ času vnímajú diametrálne 

odlišne. 

Duch Svätý interpretuje účel času tak, že ho nepotrebuje. 

Funkciu času teda považuje za dočasnú, slúžiacu len jeho 

vyučovacej funkcii, ktorá je dočasná z definície. JEJ dôraz je preto 

kladený na jediný aspekt času, ktorý sa MÔŽE rozšíriť do 

nekonečna, pretože TERAZ je najbližším priblížením sa večnosti, 

ktoré tento svet ponúka. Práve v REALITE teraz, bez minulosti 

ALEBO budúcnosti, spočíva začiatok oceňovania večnosti. Lebo 

iba teraz je TU a predstavuje možnosti 
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na sväté stretnutia, v ktorých možno nájsť spásu. 

Na druhej strane ego považuje funkciu času za predlžovanie 

seba samého MIESTO večnosti, pretože rovnako ako Duch Svätý, 

aj ego si vysvetľuje cieľ času ako svoj vlastný.Kontinuita 

minulosti a budúcnosti pod JEHO vedením je jediným cieľom, 

ktorý ego vníma v čase, a uzatvára sa nad prítomnosťou, aby 

nemohla vzniknúť žiadna medzera v jeho VLASTNEJ kontinuite. 

JEHO kontinuita by vás teda UDRŽIAVALA v čase, zatiaľ čo Duch 

Svätý by vás z neho uvoľňoval. Je to JEHO výklad prostriedkov 

spásy, ktorý sa musíte naučiť prijať, ak chcete zdieľať Jeho cieľ 

spásy pre vás. 

Aj vy si funkciu času vyložíte tak, ako si vyložíte tú svoju. Ak 

prijmete svoju funkciu vo svete času ako liečenie, budete 

zdôrazňovať iba ten aspekt času, v ktorom môže dôjsť k 

uzdraveniu. Uzdravenie sa totiž NEMÔŽE uskutočniť v minulosti a 

MUSÍ sa uskutočniť v prítomnosti, aby sa uvoľnila BUDÚCNOSŤ. 

táto interpretácia spája budúcnosť s PRÍTOMNOSŤOU a predlžuje 

prítomnosť, a nie minulosť. Ak si však svoju funkciu vyložíte ako 

deštrukciu, stratíte zo zreteľa prítomnosť a budete sa držať 

minulosti, aby ste ZABEZPEČILI deštruktívnu budúcnosť. A čas 

BUDE taký, ako si ho vyložíte, pretože sám o sebe je Ničím. 

 

DVE EMÓCIE 

Povedali sme, že máte len dve emócie: lásku a strach. Jeden je 

nemenný, ale neustále sa vymieňa, je ponúkaný večným 

VEČNÉMU. Pri tejto výmene sa predlžuje, pretože sa ZVÝŠUJE, 

keď sa dáva. Druhá má mnoho podôb, pretože obsah jednotlivých 

ilúzií sa veľmi líši. napriek tomu majú jednu vec spoločnú: všetky 

sú šialené. Tvoria ich pohľady, ktoré NIE sú viditeľné, a zvuky, 

ktoré NIE sú počuteľné. Tvoria súkromný svet, o ktorý sa 

NEMÔŽEME deliť. Majú totiž význam iba pre svojho tvorcu, a 

preto nemajú žiadny význam. V tomto svete sa ich tvorca 

pohybuje sám, pretože ich vníma len on. 

Každý si svoj svet obohacuje o postavy zo svojej 

individuálnej minulosti, a práve preto sa súkromné svety líšia. 

Postavy, ktoré vidí, však NIKDY neboli skutočné, pretože sa 

skladajú len z JEHO reakcií na jeho bratov a nezahŕňajú ich reakcie 

na ŇU. Preto NEVIDÍ, že ich vytvoril a že 
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nie sú celé. Tieto postavy totiž nemajú svedkov, pretože sú vnímané 

len v jednej samostatnej mysli. 

Prostredníctvom týchto zvláštnych a tienistých postáv sa 

šialenci spájajú so svojím šialeným svetom. Vidia totiž len tých, 

ktorí im tieto obrazy pripomínajú, a práve k NIM sa vzťahujú. 

Takto komunikujú s tými, ktorí tam nie sú, a sú to ONI, kto im 

odpovedá. A ich odpoveď nepočuje nikto okrem toho, kto ich 

zavolal, a len on verí, že mu odpovedali. Projekcia vytvára 

vnímanie a vy NEMÔŽETE vidieť ďalej. znova a znova na seba 

ľudia útočili, pretože v nich videli tieňovú postavu vo svojom 

VLASTNOM súkromnom svete. A tak sa stáva, že najprv MUSÍTE 

zaútočiť na seba, pretože to, na čo útočíte, NIE JE v iných. Jeho 

jediná realita je vo vašej VLASTNEJ mysli, a tým, že útočíte na 

iných, doslova útočíte na to, čo tam NIE JE. 

Bludári môžu byť veľmi deštruktívni, pretože si neuvedomujú, 

že odsúdili SAMI SEBA. Nechcú zomrieť, ale odsúdenia sa nechcú 

vzdať. A tak sa oddeľujú do svojich súkromných svetov, kde je 

všetko neusporiadané a kde sa to, čo je vo vnútri, javí ako to, čo je 

vonku. avšak to, čo JE vo vnútri, nevidia, pretože REALITU 

svojich bratov NEMÔŽU vidieť. 

Máte len dve emócie, ale vo svojom súkromnom svete 

reagujete na každú z nich, akoby to bola tá DRUHÁ. Lebo láska 

nemôže žiť v oddelenom svete, kde keď príde, nie je rozpoznaná. 

Ak vidíš svoju vlastnú nenávisť AKO svojho brata, nevidíš JEHO. 

Každý sa približuje k tomu, čo miluje, a odstupuje od toho, čoho 

sa bojí. A ty na lásku reaguješ strachom a odťahuješ sa od nej. 

strach ťa však ATRAKTUJE a v domnení, že je to láska, ho k sebe 

privolávaš. tvoj súkromný svet je plný postáv strachu, ktoré si doň 

pozval, a všetku lásku, ktorú ti ponúkajú tvoji bratia, NEVIDÍŠ. 

Keď sa otvorenými očami pozriete na svoj svet, MUSÍ vám dôjsť, 

že ste sa stiahli do šialenstva. 

Vidíte, čo nie je, a počujete, čo je bez zvuku.Vaše 

behaviorálne prejavy emócií sú OPAKOM toho, čo sú emócie. S 

nikým nekomunikujete a ste tak izolovaní od reality, akoby ste boli 

v celom vesmíre sami. Vo svojom šialenstve ÚPLNE prehliadate 

realitu a všade, kam sa pozriete, vidíte len svoju VLASTNÚ 

rozdvojenú myseľ. Boh vás volá a vy nie 
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A videnie Krista nie je v tvojich očiach, lebo hľadíš len na seba. 

Detičky, obetovali by ste TOTO svojmu Otcovi? Lebo ak to 

ponúknete sebe, TAK to ponúknete jemu. A On vám to NEVRAŤA, 

lebo je to nehodné vás, pretože je to nehodné Jeho." On vás však 

od toho CHCE oslobodiť a oslobodiť. Jeho rozumná odpoveď ti 

hovorí, že to, čo si ponúkol sám sebe, nie je pravda, ale JEHO 

ponuka pre teba sa nikdy nezmenila. vy, ktorí neviete, čo robíte, sa 

MÔŽETE naučiť, čo je to šialenstvo, a pozrieť sa zaň. Je vám dané, 

aby ste sa naučili, ako šialenstvo ODMIETNÚŤ, a vyšli zo svojho 

súkromného sveta v pokoji. 

Uvidíte všetko, čo ste popierali vo svojich bratoch, pretože ste 

to popierali v sebe. Budete ich totiž milovať, a tým, že sa k nim 

priblížite, ich pritiahnete k sebe a budete ich vnímať ako svedkov 

svojej skutočnosti, ktorú zdieľate s Bohom. Ja som s NIMI tak, ako 

som s VAMI, a pritiahneme ich z ich súkromných svetov, lebo ako 

sme spojení, tak by sme sa spojili s nimi. Otec nás všetkých 

prijíma s radosťou a radosť je to, čo by sme mu mali ponúknuť MY. 

Veď každý Boží Syn je vám daný, komu Boh dal SÁM SEBA. A 

práve Bohu ich musíte ponúknuť, aby ste uznali jeho dar pre VÁS. 

Videnie závisí od svetla a v tme nevidíš.V tme, v súkromnom 

svete spánku, však VIDÍŠ v snoch, hoci máš zatvorené oči. A práve 

tu to, čo vidíte, ste VYTVORILI. Ale nechajte tmu odísť a všetko, 

čo ste vytvorili, už neuvidíte, pretože videnie závisí od 

ODMIETNUTIA videnia. z odmietnutia videnia však nevyplýva, že 

NEMÔŽETE vidieť. Ale práve toto popieranie spôsobuje, že ním 

PRIJÍMATE šialenstvo, pretože veríte, že si môžete vytvoriť 

súkromný svet a vládnuť svojmu VLASTNÉMU vnímaniu. Pre toto 

svetlo však MUSÍTE byť vylúčení. Sny zmiznú, keď príde svetlo a 

vy môžete VIDIEŤ. 

Nehľadajte videnie svojimi očami, lebo ste si vytvorili spôsob 

videnia, aby ste videli v tme, a v tom ste oklamaní. ZA touto 

temnotou, a predsa stále VO vás, je videnie Krista, ktorý sa na 

všetkých pozerá vo svetle. vaše videnie pochádza zo strachu, ako 

to Jeho z lásky. A On vidí ZA teba ako tvoj svedok skutočného 

sveta. On je prejavom Ducha Svätého, ktorý sa vždy pozerá na 
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skutočný svet, povoláva jeho svedkov a priťahuje ich k TEBE. 

Lebo On miluje to, čo v tebe vidí, a chcel by to ROZŠÍRIŤ. A 

nevráti sa k Otcovi, kým nerozšíri tvoje vnímanie aj k Nemu. A 

tam už vnímanie nie je, lebo On vás vrátil k Otcovi spolu s Ním. 

Máte len dve emócie, pričom jednu ste si vytvorili a druhá 

vám bola daná. Každý z nich je spôsob VIDENIA a z ich odlišných 

vízií vznikajú rôzne svety. Pozerajte prostredníctvom videnia, 

ktoré vám bolo dané, pretože prostredníctvom Kristovho videnia 

vidí sám seba. a vidiac to, čo je, pozná svojho Otca. Za tvojimi 

najtemnejšími snami vidí v tebe Božieho Syna bez viny, ktorý žiari 

v dokonalej žiari, ktorú tvoje sny nezatemňujú. A to uvidíte aj VY, 

keď sa budete pozerať spolu s Ním, pretože Jeho videnie je Jeho 

darom lásky k vám, ktorý mu dal Otec PRE vás. 

Duch Svätý je svetlo, v ktorom sa zjavuje Kristus.A všetci, 

ktorí ho chcú vidieť, ho môžu vidieť, lebo prosia o svetlo. A 

neuvidia ho ani SAMOTNÉHO, lebo On nie je o nič viac sám ako 

oni. Pretože videli Syna, povstali v Ňom k Otcovi. A toto všetko 

pochopia, pretože sa pozreli do svojho vnútra a za tmou uvideli 

Krista v sebe a POZNALI Ho. V zdravom rozume Jeho videnia sa 

na seba pozreli s láskou a videli sa tak, ako ich vidí Duch Svätý. A S 

týmto videním pravdy v nich prišla všetka krása sveta, aby na nich 

zažiarila. 

 

VYHĽADANIE STRÁNKY PRESENT 

Skutočne vnímať znamená uvedomovať si VŠETKU realitu 

prostredníctvom uvedomovania si vlastnej reality. Ale preto nemôžu 

vzniknúť žiadne ilúzie, ktoré by sa stretli s vaším pohľadom, 

pretože VŠETKA realita nenecháva priestor na žiadnu chybu. To 

znamená, že brata vnímate len tak, ako ho vidíte TERAZ. Jeho 

minulosť nemá v prítomnosti ŽIADNU realitu a vy ju NEMÔŽETE 

vidieť. VAŠE minulé reakcie naňho TIEŽ neexistujú, a ak na ne 

reagujete TERAZ, vidíte len jeho obraz, ktorý ste si vytvorili a ctíte 

si ho NAOZAJ. Pri svojom spochybňovaní ilúzií si položte otázku, 

či je naozaj rozumné vnímať to, čo BOLO TERAZ. Ak si pri pohľade 

na svojho brata spomeniete na minulosť, nebudete schopní vnímať 

realitu, ktorá je TERAZ. 

Považujete za "prirodzené" používať svoje minulé skúsenosti 
ako 
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referenčný bod, z ktorého sa dá posúdiť súčasnosť. Je to však 

NENATURÁLNE, pretože je to klam. Keď sa naučíte pozerať na 

každého človeka VŠADE BEZ ODKAZU na minulosť, či už jeho, 

alebo vašu, ako ste ju vnímali, budete sa môcť učiť z toho, čo 

vidíte TERAZ. Lebo minulosť nemôže vrhnúť žiadny tieň, ktorý by 

zatemnil prítomnosť, LENŽE BY STE SA BÁLI SVETLA. a iba ak 

by ste sa rozhodli priniesť si túto temnotu so sebou a tým, že by ste 

ju držali vo svojej mysli, by ste ju vnímali ako temný mrak, ktorý 

zahaľuje vašich bratov a zakrýva ich realitu pred vašimi očami. 

TÁTO TEMNOTA JE VÁS.Kristus, ktorý sa vám zjavil TERAZ, 

nemá žiadnu minulosť, pretože je nemenný a v JEHO nemennosti 

spočíva VAŠE oslobodenie. Ak je totiž taký, ako bol stvorený, nie 

je v ňom žiadna vina. Nevzniesol sa žiadny oblak viny, ktorý by 

Ho zahaľoval, a On stojí zjavený v každom, koho stretnete, pretože 

Ho vidíte skrze SÁMOHO. Znovuzrodiť sa znamená PUSTIŤ 

PRÁZDNINY a bez odsúdenia hľadieť na prítomnosť. Lebo mrak, 

ktorý ti zacláňa Božieho Syna, JE minulosť, a ak chceš, aby bola 

minulosťou A ODŠLA, nesmieš ju vidieť TERAZ. Ak ju teraz vidíte 

vo svojich ilúziách, NEZMIZELA od vás, hoci tam nie je. 

Čas môže uvoľňovať aj väzniť, záleží na tom, čí výklad tohto 

pojmu použijete. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť nie sú 

kontinuálne, pokiaľ im kontinuitu nevnucujete. Môžete ich 

VNÍMAŤ ako spojité a urobiť ich takými pre VÁS. Nenechajte sa 

však oklamať a potom neverte, že to tak JE, pretože veriť, že 

realita je taká, aká by ste ju MUSELI mať podľa toho, ako ju 

používate, JE klamstvo. Zničili by ste kontinuitu času tým, že by 

ste ho rozdelili na minulosť, prítomnosť a budúcnosť PRE SVOJE 

ÚČELY. Budúcnosť by ste predvídali na základe svojich minulých 

skúseností a podľa toho by ste ju plánovali. tým však minulosť a 

budúcnosť zrovnoprávňujete a nedovolíte zázraku, ktorý by mohol 

zasiahnuť MEDZI nimi, aby vás oslobodil od znovuzrodenia. 

Zázrak vám umožní vidieť svojho brata BEZ jeho minulosti, a 

tak ho vnímať ako znovuzrodeného. Všetky jeho chyby SÚ 

minulosťou a tým, že ho vnímate bez nich, ho OZBAVUJETE. A 

keďže jeho minulosť je Tvoja, podieľaš sa na tomto oslobodení. 

Nech vám ho nezakryje žiadny temný mrak z VAŠEJ minulosti, 

pretože pravda sa nachádza JEDINE v prítomnosti a vy ju nájdete, 

ak ju tam budete hľadať. Máš 
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hľadali tam, kde NIE je, a preto ho nenašli. Naučte sa ju teda 

hľadať tam, kde JE, a rozžiari sa v očiach, ktoré vidia.Vaša minulosť 

bola vytvorená v hneve, a ak ju použijete na útok na prítomnosť, 

neuvidíte slobodu, ktorú prítomnosť skrýva. Súd a odsúdenie sú ZA 

vami, a ak ich neprinesiete so sebou, uvidíte, že ste od nich 

slobodní. 

S láskou sa pozerajte na prítomnosť, pretože v nej sú jediné 

veci, ktoré sú navždy pravdivé. Všetko uzdravenie sa nachádza v 

nej, pretože JEHO kontinuita je skutočná. Rozprestiera sa na všetky 

aspekty vedomia V SÚČASNOM ČASE, a tak im umožňuje, aby sa 

dostali k VŠETKÝM. prítomnosť je predtým, ako bol čas, a bude, 

keď už čas nebude. V nej je všetko, čo je večné, a sú jedno. Ich 

kontinuita je nadčasová a ich komunikácia je neprerušená, pretože 

ich neoddeľuje minulosť. Oddeľovať môže iba minulosť, a TÁ 

nikde nie je. 

Súčasnosť vám ponúka vašich bratov vo svetle, ktoré by vás s 

nimi spojilo a oslobodilo od minulosti.Chceli by ste teda minulosť 

držať PROTI nim? Lebo ak to robíte, rozhodujete sa zostať v 

temnote, ktorá tu nie je, a odmietate prijať svetlo, ktoré sa vám 

ponúka. Lebo svetlo dokonalého videnia sa dáva zadarmo, tak ako 

sa zadarmo prijíma, a možno ho prijať len BEZ OBMEDZENIA. V 

tejto jedinej, nehybnej dimenzii času, ktorá sa nemení a v ktorej 

nie je vidieť to, čím ste boli, sa pozeráte na Krista a voláte Jeho 

svedkov, aby vám svietili, KEĎ STE SI JICH POZVALI. A ONI v 

tebe nezaprú pravdu, pretože si ju v nich hľadal a NAŠIEL si ju 

tam. 

Teraz je čas spásy, lebo teraz je oslobodenie od času. Oslovte 

všetkých svojich bratov a dotknite sa ich Kristovým dotykom. V 

nadčasovom spojení s nimi je VAŠA kontinuita, neprerušená, 

pretože je úplne spoločná. Boží Syn bez viny je JEDINEČNÉ 

svetlo. nikde v ňom nie je tma, pretože je celý. Zavolajte všetkých 

svojich bratov, aby svedčili o jeho celistvosti, tak ako ja volám 

vás, aby ste sa spojili so mnou. Každý hlas má účasť na piesni 

vykúpenia, hymne radosti a vďaky za svetlo Stvoriteľovi svetla. 

sväté svetlo, ktoré vyžaruje z Božieho syna, je svedectvom, že jeho 

svetlo je od jeho Otca. 

Svieťte svojim bratom na pamiatku svojho Stvoriteľa, lebo si 

na neho spomeniete, keď budete vyvolávať svedkov Jeho 
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vytvorenie. Tí, ktorých uzdravíš, sú svedkami Tvojho uzdravenia, 

pretože v ich celistvosti uvidíš svoju vlastnú. A keď sa vaše 

chválospevy chvály a radosti vznesú k Stvoriteľovi, On vám vašu 

vďaku vráti jasnou odpoveďou na vaše volanie. Nikdy sa totiž 

nemôže stať, že by ho jeho Syn volal a zostal bez odpovede. Jeho 

volanie k vám je len vaším volaním k nemu. A V Ňom vám 

odpovedá svojím pokojom. 

Deti svetla, neviete, že svetlo je vo vás, ale nájdete ho 

prostredníctvom jeho svedkov, pretože keď im svetlo DÁTE, oni 

im ho vrátia. Každý, koho vidíte vo svetle, približuje VAŠE svetlo k 

vášmu VLASTNÉMU vedomiu. Láska vždy vedie k láske. Chorí, 

ktorí prosia o lásku, sú za ňu vďační a vo svojej radosti žiaria 

svätou vďakou. A to ponúkajú vám, ktorí ste im radosť 

DAROVALI. Sú vašimi sprievodcami k radosti, lebo keď ju od vás 

dostali, chceli by si ju uchovať. Ustanovil si ich za sprievodcov k 

pokoju, lebo si ho v nich zjavil. A keď ho vidíte, jeho krása vás 

volá domov. 

Existuje svetlo, ktoré tento svet nemôže dať, ale vy ho môžete 

dať, pretože vám bolo dané. A keď ho dáte, zažiari, aby vás 

povolalo zo sveta a nasledovalo ho. Lebo toto svetlo vás bude 

priťahovať tak, ako to nedokáže nič na tomto svete. A ty odložíš 

tento svet a nájdeš iný. tento iný svet je jasný láskou, ktorú si mu 

dal TY. A tu vám bude všetko pripomínať vášho Otca a jeho 

Svätého Syna. Svetlo je neobmedzené a šíri sa po tomto svete v tichej 

radosti. Všetci tí, ktorých si so sebou priviedol, budú svietiť na teba 

a ty budeš svietiť na nich vo vďačnosti za to, že ťa sem priviedli. 

tvoje svetlo sa spojí s ich svetlom v sile takej presvedčivej, že pri 

pohľade na nich vytiahne ostatných z temnoty. 

Prebudenie ku Kristovi je nasledovanie zákonov lásky z vašej 

slobodnej vôle a z tichého poznania pravdy v nich.Príťažlivosť 

svetla vás musí priťahovať dobrovoľne a ochota sa prejavuje 

DÁVANÍM. Tí, ktorí prijímajú lásku od vás, sa stávajú vašimi 

dobrovoľnými svedkami lásky, ktorú ste im dali, a sú to ONI, ktorí 

ju držia na VÁS. V spánku ste sami a vaše vedomie je zúžené na 

vás samých. A práve preto prichádzajú nočné mory. Sníva sa vám 

o izolácii PRETO, že máte zatvorené oči. Nevnímate svojich bratov 

a v tme sa nemôžete pozrieť na svetlo, ktoré ste im dali. 

Zákony lásky však nie sú pozastavené, pretože spíte. 
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A vy ste ich nasledovali vo všetkých svojich nočných morách a 

boli ste verní vo svojom dávaní, pretože ste neboli sami. Dokonca 

aj v spánku ťa Kristus chránil a zabezpečil ti skutočný svet, keď sa 

prebudíš. V Tvojom mene dával PRE Teba a dával Ti dary, ktoré Ti 

dal. Boží Syn je stále rovnako milujúci ako jeho Otec. Nepretržite 

SPOLU so svojím Otcom, okrem neho nemá žiadnu minulosť. 

Nikdy teda neprestal byť svedkom svojho Otca A SVOJIM 

VLASTNÝM. Hoci spal, Kristovo videnie ho neopustilo. A tak si 

môže k sebe privolať svedkov, ktorí ho učia, že nikdy nezaspal. 

 
DOSIAHNUTIE SKUTOČNÉHO SVETA 

Pokojne si sadnite, pozrite sa na svet, ktorý vidíte, a povedzte si, 

"Skutočný svet nie je takýto. Nie sú v ňom budovy, ulice, po ktorých 

ľudia chodia sami a oddelene.Nie sú v ňom obchody, v ktorých si ľudia 

kupujú nekonečný zoznam vecí, ktoré nepotrebujú. Nie je osvetlený 

umelým svetlom a neprichádza naň noc. Nie je tam deň, ktorý sa 

rozjasňuje a stmieva. nie je tam žiadna strata. Nič tam nie je, len 

svieti a svieti navždy." 

Svet, ktorý vidíte, musíte ODMIETNÚŤ, pretože pohľad naň 

vás stojí iný druh videnia. NEMÔŽEŠ VIDIEŤ OBIDVA SVETY, 

pretože každý z nich zahŕňa iný druh videnia a závisí od toho, čo si 

ceníš. Videnie jedného z nich je možné ZATIAĽ, že ste popreli to 

druhé. Obidve nie sú pravdivé, a predsa sa vám ktorákoľvek z nich 

bude zdať rovnako skutočná ako množstvo, ktorému holdujete. A 

predsa ich sila NIE JE rovnaká, pretože ich skutočná príťažlivosť 

pre vás je nerovnaká. 

Svet, ktorý vidíš, v skutočnosti nechceš, pretože ťa sklamal od 

počiatku vekov.Domy, ktoré si postavil, ťa nikdy neochránili. 

Cesty, ktoré ste postavili, vás nikam neviedli a žiadne mesto, ktoré 

ste postavili, nevydržalo rozpadávajúci sa nápor času. Nič, čo ste 

vytvorili, nemá na sebe pečať smrti. Nemajte to za drahé, lebo je to 

staré a unavené a pripravené vrátiť sa do prachu, aj keď ste to 

stvorili vy. tento boľavý svet nemá silu vôbec sa dotknúť živého 

sveta. nemohli ste mu to dať, a tak hoci sa od neho v smútku 

odvraciate, nemôžete v ňom nájsť cestu, ktorá by viedla preč do 

iného sveta. 

Skutočný svet má však silu dotknúť sa vás aj tu 
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vám. Láska vždy odpovedá, nedokáže odmietnuť volanie o pomoc, 

ani nepočuť výkriky bolesti, ktoré sa k nej ozývajú z každého kúta 

tohto zvláštneho sveta, ktorý si stvoril, ale nechceš. Jediné úsilie, 

ktoré musíš vynaložiť, aby si tento svet s radosťou odovzdal 

výmenou za to, čo si nevytvoril, je ochota naučiť sa, že TO, čo si 

vytvoril, je FALŠNÉ. 

Mýlili ste sa vo svete, pretože ste nesprávne posúdili SÁM 

SEBA. Čo by ste z takého pokriveného referenčného bodu mohli 

vidieť? Každé videnie sa začína OD VNÍMAČA, ktorý posudzuje, 

čo je pravdivé a čo falošné. A to, čo posudzuje ako nepravdivé, 

NEVIDÍ. vy, ktorí by ste posudzovali realitu, ju NEMÔŽETE vidieť, 

pretože vždy, keď do nej vstúpi posudzovanie, realita sa vytratila. 

mimo mysle je mimo zraku, pretože to, čo je popierané, tu je, ale 

nie je UZNÁVANÉ. Kristus je stále tu, hoci ho nepoznáte. Jeho 

bytie nezávisí od vášho rozpoznania. Žije vo vás v tichej 

prítomnosti a čaká, kým necháte minulosť za sebou a vstúpite do 

sveta, ktorý vám s láskou ponúka. 

Nikto v tomto rozptýlenom svete nevidel záblesky iného 

sveta, ale kým si stále cení ten svoj, bude popierať videnie iného 

sveta, tvrdiac, že miluje to, čo nemiluje, a nepôjde po ceste, ktorú 

mu ukazuje láska. Láska vedie tak rada! A keď ho budeš 

nasledovať, budeš sa tešiť, že si našiel jeho spoločnosť a naučil sa 

od neho radostnú cestu domov. čakáš len na SÁM SEBA. vzdať sa 

tohto smutného sveta a vymeniť svoje omyly za Boží pokoj je len 

Tvoja vôľa. A Kristus vám VŽDY ponúkne Božiu vôľu, pretože si 

uvedomuje, že sa o ňu delíte s ním. 

Je Božou vôľou, aby sa jeho Syna nedotklo nič okrem neho 

samého a aby sa k nemu nič iné nepriblížilo. Je v bezpečí pred 

bolesťou ako sám Boh, ktorý nad ním vo všetkom bdie. svet okolo 

neho žiari láskou, pretože Boh ho umiestnil do seba, kde nie je 

bolesť, a láska ho obklopuje bez konca a bez chyby. Jeho pokoj 

nemôže byť nikdy narušený. V dokonalom duševnom zdraví hľadí 

na lásku, pretože je všade okolo neho a v ňom. MUSÍ poprieť svet 

bolesti v okamihu, keď okolo seba vníma náruč lásky. a z tohto 

bezpečného bodu sa pokojne pozerá okolo seba a spoznáva, že svet 

je s ním jedno. 

Boží pokoj presahuje váš rozum len v 
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A predsa je tu a vy ju môžete pochopiť TERAZ. Boh miluje svojho 

Syna navždy a jeho Syn navždy OPLATÍ Otcovu lásku. Skutočný 

svet je cesta, ktorá vás vedie k spomienke na túto jedinú vec, ktorá 

je úplne pravdivá a úplne VAŠA. Všetko ostatné ste si totiž 

požičali v čase, a to zanikne. Ale táto jediná vec je VŽDY tvoja, 

pretože je darom Boha Jeho Synovi. tvoja JEDINÁ skutočnosť ti 

bola daná a Boh ťa ňou stvoril ako jedno s Ním. 

Najprv budete snívať o pokoji a potom sa doň prebudíte.Vaša 

prvá výmena toho, čo ste vytvorili, za to, čo chcete, je výmena 

nočných môr za šťastné sny o láske. V nich spočíva vaše pravé 

vnímanie, pretože Duch Svätý opravuje svet snov, v ktorom je 

VŠETKO vnímanie. Poznanie nepotrebuje korekciu. sny lásky však 

vedú K poznaniu. Nevidíte v nich nič strašné, a preto sú vítaním, 

ktoré vám PONÚKA poznanie. Láska čaká na privítanie, NIE na 

čas, a skutočný svet je len vaším privítaním toho, čo vždy bolo. 

Preto je v ňom volanie radosti a vaša radostná odpoveď je vaším 

prebudením k tomu, čo ste nestratili. Chváľte teda Otca za 

dokonalú rozumnosť Jeho najsvätejšieho Syna. 

Váš Otec vie, že nič nepotrebujete. V nebi je to tak, pretože čo 

by ste mohli potrebovať vo večnosti? Vo VÁŠOM svete veci 

POTREBUJETE, pretože je to svet nedostatku, v ktorom sa 

nachádzate PRETO, že máte nedostatok. A predsa sa v takomto 

svete môžete ocitnúť? Bez Ducha Svätého by odpoveď znela nie, 

ale vďaka Nemu je odpoveďou radostné ÁNO! On ako prostredník 

medzi dvoma svetmi vie, čo potrebujete a čo vám neublíži. 

Vlastníctvo je nebezpečný pojem, ak je ponechané na vás. Ego 

chce mať veci pre spásu, pretože vlastníctvo je jeho zákon. 

Vlastníctvo pre svoje VLASTNÍCTVO je základným krédom ega, 

základným kameňom v kostoloch, ktoré si stavia. a na SVOJ oltár 

požaduje, aby ste položili VŠETKY veci, ktoré vám ponúka získať, 

a nenecháva vám v nich žiadnu radosť. 

Všetko, čo vám ego hovorí, že potrebujete, vám ublíži. 

Pretože hoci vás ego znova a znova nabáda, aby ste ZÍSKALI, 

nenechá vám nič, pretože to, čo získate, bude od vás ŽIADAŤ. A 

dokonca aj z rúk, ktoré to uchopili, sa to vytrhne a odhodí do 

prachu. Lebo tam, kde ego vidí spásu, vidí ODDELENIE, a tak 

stratíte všetko, čo ste v jeho mene získali. preto sa nepýtajte 
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sami od seba, čo potrebujete, lebo to NEVIETE a vaša rada vám 

ublíži. Lebo to, čo si myslíte, že potrebujete, vám poslúži len na to, 

aby ste svoj svet utiahli PROTI svetlu, a spôsobí, že nebudete 

ochotní pochybovať o hodnote, ktorú pre vás tento svet skutočne 

môže mať. 

Iba Duch Svätý vie, čo potrebujete. On vám totiž dá všetko, čo 

neblokuje cestu k svetlu. A čo iné by ste mohli potrebovať? On 

vám časom dá všetky veci, ktoré potrebujete mať, a bude ich 

obnovovať, kým ich budete potrebovať. Nič vám nevezme, kým to 

budete potrebovať. A predsa vie, že všetko, čo potrebuješ, je 

dočasné a bude trvať len dovtedy, kým neodstúpiš od VŠETKÝCH 

svojich potrieb a nenaučíš sa, že všetky boli naplnené. Preto do 

vecí, ktoré dodáva, neinvestuje nič iné, než aby sa uistil, že ich 

nebudete používať v mene zotrvávania v čase. On vie, že tam nie 

ste doma, a nechce odkladať čakanie na váš radostný príchod 

domov. 

Nechajte teda svoje potreby na neho. To, čo k vám prichádza 

od Neho, prichádza bezpečne, pretože On zabezpečí, aby sa to 

nikdy nemohlo stať temnou škvrnou, skrytou vo vašej mysli, ktorá 

by vám ubližovala. Pod Jeho vedením budete cestovať ľahko a 

cestovať bez námahy, pretože Jeho pohľad je vždy zameraný na 

koniec cesty, ktorý je Jeho cieľom. Boží Syn nie je cestovateľom 

po VONKAJŠÍCH svetoch. Nech je jeho vnímanie akokoľvek sväté, 

žiadny svet mimo neho nedrží jeho dedičstvo. Vo svojom vnútri 

NEMÁ žiadne potreby, pretože svetlo nepotrebuje nič iné, len 

pokojne svietiť a zo seba nechať lúče pokojne siahať do 

nekonečna. 

Vždy, keď budete v pokušení vydať sa na hlúpu cestu, ktorá 

by viedla OD svetla, spomeňte si, čo naozaj chcete, a povedzte si, 

"Duch Svätý ma vedie ku Kristovi, a 

kam inam by som mal ísť? 

Čo iné mi treba, než sa v Ňom prebudiť?" 

Potom ho nasledujte s radosťou a vierou, že vás bezpečne 

prevedie všetkými nebezpečenstvami k vášmu pokoju, ktorý vám 

tento svet pripravuje. Nekľačte pred oltármi, aby ste obetovali, a 

nehľadajte to, čo určite stratíte. Spokojte sa s tým, čo rovnako 

určite ZÍSKATE, a nebuďte nepokojní, pretože podnikáte pokojnú 
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Boží pokoj, kde by ťa chcel mať v tichu. 

Vo mne si už premohol KAŽDÉ pokušenie, ktoré by ťa chcelo 

zadržať.Kráčame spolu po ceste k tichu, ktoré je Božím darom. 

Držte sa ma, drahí, veď čo okrem svojich bratov MÔŽETE 

potrebovať? Obnovíme ti pokoj, ktorý musíme nájsť SPOLU. duch 

Svätý ťa naučí prebudiť sa k nám a k sebe samému. To je jediná 

SKUTOČNÁ potreba, ktorá sa má naplniť v čase. Spása PRED 

svetom spočíva len tu. Môj pokoj vám DÁVAM. Vezmite si ho odo 

mňa v radostnej výmene za všetko, čo svet ponúkol, ale vzal. A my 

ho rozprestrieme ako závoj svetla po smutnej tvári sveta, v ktorom 

ukryjeme našich bratov PRED svetom a on pred nimi. 

Nemôžeme spievať hymnu vykúpenia sami. Moja úloha nie je 

splnená, kým nepozdvihnem každý hlas spolu so svojím. A predsa 

NIE je moja, lebo tak ako je mojím darom pre vás, tak bola darom 

Otca pre mňa, ktorý mi dal skrze svojho Ducha. jej zvuk vyženie 

smútok z mysle najsvätejšieho Božieho Syna, kde nemôže zostať. 

Uzdravenie v čase JE potrebné, lebo radosť nemôže nastoliť svoju 

večnú vládu tam, kde prebýva smútok. nebývaš tu, ale vo večnosti. 

cestuješ, ale v snoch, kým si v bezpečí domova. Ďakuj každej 

svojej časti, ktorú si naučil, ako ťa PAMÄTIŤ. Takto Boží Syn 

ďakuje svojmu Otcovi za svoju čistotu. 
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Od vnímania k poznaniu 

 
Celá terapia je oslobodením od minulosti. Preto je jediným 

terapeutom Duch Svätý. On učí, že minulosť neexistuje, čo je 

skutočnosť, ktorá patrí do sféry poznania, a preto ju nikto na svete 

nepozná. S týmto poznaním by skutočne nebolo možné BYŤ vo 

svete. Myseľ, ktorá to jednoznačne vie, totiž vie aj to, že prebýva 

vo večnosti, a nevyužíva vôbec žiadne vnímanie. Preto neuvažuje 

o tom, kde sa nachádza, pretože pojem "kde" pre ňu nič 

neznamená. Vie, že je VŠADE, rovnako ako má VŠETKO, a to 

navždy. 

Skutočný rozdiel medzi vnímaním a poznaním 

sa stane celkom zrejmým, ak si uvedomíte toto: Na poznaní nie je 

nič čiastočné. Každý aspekt je celok, a preto žiadny aspekt nie je 

oddelený. VY ste aspektom poznania, pretože ste v mysli Boha, 

ktorý vás pozná. Všetko poznanie musí byť vaše, pretože vo vás JE 

všetko poznanie. Vnímanie v najvznešenejšej podobe nie je nikdy 

úplné. Dokonca aj vnímanie Ducha Svätého, tak dokonalé, ako len 

vnímanie môže byť, je v Nebi bez významu. Vnímanie môže pod 

Jeho vedením dosiahnuť všade, pretože Kristov pohľad vidí všetko 

vo svetle. žiadne vnímanie, nech je akokoľvek sväté, však netrvá 

večne. 
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ÚLOHA LIEČENIE 

Dokonalé vnímanie má teda mnoho spoločných prvkov so 

znalosťami, čo umožňuje jeho prenos. Posledný krok však musí 

urobiť Boh, pretože posledný krok vo vašom vykúpení, ktorý sa 

zdá byť v budúcnosti, vykonal Boh pri vašom stvorení. Oddelenie 

ho neprerušilo. Stvorenie nemôže BYŤ prerušené. Oddelenie je len 

chybnou formuláciou skutočnosti, ktorá nemá žiadny účinok. 

Zázrak bez funkcie v nebi JE potrebný tu. Aspekty reality možno 

stále vidieť a nahradia aspekty NEREALITY. Aspekty reality možno 

vidieť vo všetkom a všade. Avšak iba Boh ich môže zhromaždiť 

dohromady tým, že ich korunuje ako jeden celok posledným 

darom večnosti. 

Duch Svätý nemá okrem Otca a Syna žiadnu funkciu. Nie je 

oddelený ani od jedného z nich, je v mysli oboch a vie, že Myseľ 

je jedna. Je Myšlienkou Boha a Boh vám ho dal, pretože nemá 

Myšlienky, ktoré by nezdieľal. Jeho posolstvo hovorí o 

nadčasovosti v čase, a preto Kristova vízia hľadí na všetko s 

láskou. avšak ani Kristova vízia nie je Jeho skutočnosťou. zlaté 

aspekty skutočnosti, ktoré sa vynárajú na svetlo pod Jeho 

láskyplným pohľadom, sú čiastočnými zábleskami Neba, ktoré sa 

nachádza ZA nimi. 

To je zázrak stvorenia: že je to navždy jedno. Každý zázrak, 

ktorý ponúkate Božiemu Synovi, je len pravdivým vnímaním 

jedného aspektu celku. Hoci každý aspekt JE celok, nemôžete to 

vedieť, kým neuvidíte, že každý aspekt je SÚČASNÝ, vnímaný v 

SÚČASNOM SVETLE, a preto je jeden. Každý videný BEZ 

minulosti vás tak priblíži ku koncu času tým, že do tmy vnesie 

uzdravený a uzdravujúci pohľad a umožní svetu vidieť. Do 

zatemneného sveta totiž musí prísť svetlo, aby sa Kristovo videnie 

mohlo uskutočniť aj tu. Pomôžte mu darovať svoj dar svetla 

všetkým, ktorí si myslia, že blúdia v temnotách, a dovoľte mu, aby 

ich zhromaždil do svojho pokojného zraku, ktorý z nich urobí 

jedno. 

Všetky sú rovnaké, všetky sú krásne a rovnaké vo svojej 

svätosti. A On ich obetuje svojmu Otcovi tak, ako boli obetované 

jemu. Existuje JEDEN zázrak, ako existuje JEDNA skutočnosť. A 

každý zázrak, ktorý urobíte, ich všetky obsahuje, tak ako každý 

aspekt reality, ktorý vidíte, pokojne splýva s Jedinou Božou 
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je najsvätejší Boží Syn, stvorený v jedinej realite, ktorou je jeho 

Otec. Kristova vízia je jeho darom pre vás. Jeho Bytie je darom jeho 

Otca pre neho. 

Buďte spokojní s uzdravením, lebo Kristov dar môžete 

darovať a dar vášho Otca nemôžete stratiť. Kristov dar ponúknite 

všetkým a všade, lebo zázraky, ktoré vám ponúkol Boží Syn 

prostredníctvom Ducha Svätého, vás naladia na realitu. duch Svätý 

vie, aký je váš podiel na vykúpení, kto vás hľadá a kde ho nájdete. 

Poznanie ďaleko presahuje váš individuálny záujem. Vy, ktorí ste 

jeho súčasťou a všetkým, si stačí uvedomiť, že je od Otca, NIE od 

vás. vaša úloha vo vykúpení vás k nemu vedie tým, že vo vašich 

mysliach obnovuje jeho jednotu. 

Keď uvidíš svojich bratov ako seba samého, budeš 

OSVOBODENÝ od poznania, keď sa naučíš oslobodiť od Toho, 

ktorý vie o slobode. Spojte sa so mnou pod svätou zástavou Jeho 

učenia, a keď budeme rásť v sile, sila Božieho Syna sa v nás pohne 

a nikoho nenecháme nedotknutého a nikoho osamoteného. A zrazu 

sa čas skončí a všetci sa zjednotíme vo večnosti Boha Otca. sväté 

svetlo, ktoré si videl mimo seba, v každom zázraku, ktorý si 

ponúkol svojim bratom, sa ti VRAŤÍ. A VEDIAC, že svetlo je vo 

vás, vaše výtvory budú s vami, ako ste vy vo svojom Otcovi. 

Ako ťa zázraky na tomto svete spájajú s tvojimi bratmi, tak 

tvoje výtvory upevňujú tvoje otcovstvo v nebi. VY ste svedkami 

Božieho otcovstva a On vám dal moc vytvárať svedkov svojho 

otcovstva v nebi. Zázrak, ktorý stvoril Boh, je dokonalý, rovnako 

ako zázraky, ktoré ste VY stvorili v Jeho mene. Nepotrebujú 

uzdravenie, ani vy, keď ich poznáte. 

Na tomto svete je však tvoja dokonalosť nepoznaná. Boh ju 

pozná, ale vy nie, a tak sa o ňu nedelíte s Jeho svedectvom. Ani vy 

Mu nie ste svedkami, pretože skutočnosť je svedkom ako jeden. 

Boh čaká na vaše svedectvo o Jeho Synovi a o sebe samom. 

Zázraky, ktoré robíte na zemi, sú vyzdvihnuté do neba a k Nemu. 

svedčia o tom, čo vy nepoznáte, a keď dosiahnu brány neba, Boh 

ich otvorí. Nikdy by totiž nenechal svojho vlastného milovaného 

Syna mimo nich a mimo seba. 
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TIEŇ VINY  

Vina zostáva jedinou vecou, ktorá skrýva Otca, pretože vina je 

útokom na Jeho Syna.Vinníci VŽDY odsudzujú, a keď to urobia, 

budú odsudzovať, spájajúc budúcnosť s minulosťou, ako je to 

zákon ega. Vernosť tomuto zákonu neprepúšťa svetlo, pretože Žiada 

vernosť temnote a ZAKAZUJE prebudenie. Zákony ega sú prísne a 

ich porušenie sa prísne trestá. Preto sa nepodriaďujte jeho 

zákonom, pretože sú to zákony trestu. A tí, ktorí sa nimi riadia, 

veria, že sú vinní, a preto MUSIA odsúdiť. Medzi budúcnosť a 

minulosť musia zasiahnuť Božie zákony, ak sa chcete oslobodiť. 

Odčinenie stojí medzi nimi ako lampa, ktorá svieti tak jasne, že 

reťaz temnoty, v ktorej ste sa spútali, zmizne. 

Oslobodenie od pocitu viny je celá záhuba ega. NIKOHO 

NEODMEŇUJTE, lebo jeho vina je vaša a tým, že poslúchate 

prísne príkazy ega, privolávate jeho odsúdenie seba samého a 

neuniknete trestu, ktorý ponúka tým, ktorí ho poslúchajú. ego 

odmeňuje vernosť voči nemu bolesťou, lebo viera v neho JE 

bolesť. a viera môže byť odmenená len v zmysle viery, v ktorú 

bola vložená. Viera VYTVÁRA silu viery a to, kam je vložená, 

určuje jej odmenu. Viera totiž VŽDY dáva to, čo je cenené, a to, čo 

je cenené, sa vám VŽDY vracia. 

Svet vám môže dať len to, čo ste mu dali vy, pretože je len 

vašou vlastnou projekciou a nemá iný zmysel ako to, čo ste v ňom 

našli a v čo ste verili. Buď verný až do tmy a NEVIDÍŠ, pretože 

tvoja viera bude odmenená tak, ako si ju DÁVAL. prijmeš svoj 

poklad, a ak vložíš svoju vieru do minulosti, budúcnosť bude taká 

ako ona. čokoľvek, čo považuješ za drahé, je Tvoje. sila Tvojej 

VÁŽNOSTI to tak urobí. 

Pokánie prináša prehodnotenie všetkého, čo si ceníte, pretože je 

prostriedkom, ktorým Duch Svätý môže oddeliť falošné od 

pravdivého, čo ste prijali do svojej mysle BEZ ROZLIŠENIA. Preto 

si nemôžete vážiť jedno bez druhého a vina sa pre vás stala rovnako 

pravdivou ako nevinnosť. neveríte, že Boží Syn je bez viny, 

pretože vidíte minulosť a nevidíte JEHO. keď odsudzujete brata, 

hovoríte: "Ja, ktorý som bol vinný, som sa rozhodol zostať 

vinným." Odmietli ste JEHO slobodu, 
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a tým ste zapreli svedectvo pre SVOJICH. Mohli ste ho rovnako 

ľahko OSVOBODIŤ od minulosti a zdvihnúť z jeho mysle mrak 

viny, ktorý ho k nej viaže. A v JEHO slobode by bola aj vaša 

VLASTNÁ. 

Nehádžte naňho jeho vinu, lebo jeho vina spočíva v jeho 

tajomstve, že si myslí, že to urobil VÁM.Chceli by ste ho teda 

poučiť, že má pravdu vo svojom blude? Myšlienka, že bez viny 

žijúci Boží Syn môže napadnúť sám seba a UČIŇOVAŤ sa vinným, 

je šialená. V AKEJKOĽVEK podobe, v AKOMKOĽVEK prípade, 

NEVIETE, ŽE. Lebo hriech a odsúdenie sú to isté a viera v jedno je 

vierou v druhé, ktorá volá po treste NA MIESTE lásky. Nič nemôže 

ospravedlniť šialenstvo a volať po treste na seba MUSÍ byť 

šialenstvo. 

Nikoho teda nepovažujte za vinného a potvrdíte pravdu o 

svojej nevinnosti. V každom odsúdení, ktoré ponúkate Božiemu 

Synovi, spočíva presvedčenie o vašej VLASTNEJ vine. Ak chceš, 

aby ťa od nej Duch Svätý oslobodil, prijmi Jeho ponuku na 

Zmierenie za všetkých svojich bratov. Tak sa totiž naučíte, že to 

platí aj pre VÁS. Vždy pamätajte, že nie je možné odsúdiť Božieho 

Syna ČIASTOU. tí, ktorých považujete za vinných, sa stanú 

svedkami viny vo VÁS a vy ju tam budete VIDIEŤ, pretože tam JE, 

kým nebude zrušená. Vina je VŽDY vo vašej vlastnej mysli, ktorá 

odsúdila SAMU SEBA. Nepremietajte ju, lebo kým ju premietate, 

nemôže byť zrušená. s každým, koho oslobodíte od viny, je veľká 

radosť v nebi, kde sa radujú svedkovia vášho otcovstva. 

Pocit viny vás robí slepými, pretože kým v sebe vidíte jednu 

škvrnu viny, NEMÔŽETE vidieť svetlo. A tým, že si ju premietate, 

sa vám SVET zdá temný a zahalený vašou vinou. prehodíte cez ňu 

tmavý závoj a nevidíte ju, pretože sa nedokážete pozrieť dovnútra. 

bojíte sa toho, čo by ste tam videli, ale ono to tam NIE JE. TO, 

ČOHO SA BOJÍTE, JE PREČ. Keby ste sa pozreli dovnútra, videli 

by ste len Upokojenie, ktoré v tichu a pokoji žiari na oltári vášho 

Otca. 

Nebojte sa pozrieť do svojho vnútra. Ego vám hovorí, že 

všetko je vo vás čierne a vinné, a prikazuje vám, aby ste sa tam 

nepozerali. Namiesto toho vám prikazuje, aby ste sa pozreli na 

svojich bratov A VIDELI VINU V NICH.To však nemôžete urobiť 

bez toho, aby ste zostali slepí. Lebo tí, ktorí vidia svojich bratov v 
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sa boja pozrieť na svetlo vo svojom vnútri.Vo vás nie je to, čomu 

veríte a v čo vkladáte svoju vieru. 

Vo vás je sväté znamenie dokonalej viery, ktorú má vo vás 

váš Otec. On si vás neváži tak ako vy. Pozná sám seba a pozná 

pravdu vo VÁS. On vie, že NEEXISTUJE ROZDIEL, pretože On 

nepozná rozdiely. Vidíš vinu tam, kde Boh VIE, že je dokonalá 

nevina? Môžeš popierať Jeho poznanie, ale nemôžeš ho ZMENIŤ. 

Pozrite sa teda na svetlo, ktoré do vás vložil, a naučte sa, že to, 

čoho ste sa báli, bolo nahradené láskou. 

 
UVOĽNENIE A OBNOVENIE  

Zvykli ste si, že myseľ vidí zdroj bolesti tam, kde nie je. 

Pochybnou službou vytesnenia je zakryť SKUTOČNÝ zdroj vašej 

viny a UTAJIŤ pred vaším vedomím plné vnímanie toho, že je to 

NEVINNÉ. Premiestňovanie sa vždy udržiava ilúziou, že zdroj, od 

ktorého sa odvádza pozornosť, musí byť PRAVÝ A MUSÍ BYŤ 

STRACH, inak by ste vinu nepremiestnili na to, o čom ste 

presvedčení, že je Menej strašné. preto ste ochotní s malým 

odporom pozerať sa na najrôznejšie "zdroje" pod vedomím za 

predpokladu, že nie sú hlbším zdrojom, ku ktorému nemajú vôbec 

žiadny skutočný vzťah. 

Šialené myšlienky NEMÁJÚ žiadne skutočné vzťahy, pretože 

práve preto sú šialené. Žiadny skutočný vzťah nemôže spočívať na 

vine, ba dokonca nemôže mať ani jedno miesto, ktoré by narušilo 

jeho čistotu. Lebo všetky vzťahy, ktorých sa vina dotkla, sa 

používajú len na to, aby sa vyhli človeku A vine. Aké čudné 

vzťahy ste si vytvorili na tento čudný účel! A zabudli ste, že 

skutočné vzťahy sú sväté a vôbec ich nemôžete používať VY, používa 

ich iba Duch Svätý, a práve ten ich robí čistými. Lebo tým, že si 

pre svoje VLASTNÉ ciele predurčujete to, čo ste mali dať JEMU, 

On ich nemôže použiť na VAŠE oslobodenie. Nikto, kto by sa 

chcel akýmkoľvek spôsobom spojiť s NIKÝM pre svoje VLASTNÉ 

spasenie, ho v tom čudnom vzťahu nenájde. Nie je spoločný, a 

preto nie je skutočný. V akomkoľvek spojení s bratom, v ktorom sa 

naňho snažíte zvaliť svoju vinu, podeliť sa s ním o ňu alebo 

vnímať jeho vlastnú, sa BUDETE cítiť vinní. Nenájdete s ním ani 

uspokojenie a pokoj, pretože vaše spojenie s ním NIE JE skutočné. 

Budete v tom vidieť vinu 
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vzťah, pretože ste ho tam vložili. Je nevyhnutné, že tí, ktorí trpia 

vinou, sa ju budú snažiť vytesniť, pretože v ňu veria. Napriek tomu, 

že trpia, nedokážu sa pozrieť do svojho vnútra a nechať ju odísť. 

nemôžu vedieť, že milujú, a nedokážu pochopiť, čo je milovanie. 

ich hlavným záujmom je vnímať zdroj viny mimo seba, MIMO 

svoju vlastnú kontrolu. 

Keď tvrdíte, že ste vinní, ale zdroj je v minulosti, 

NEHĽADÁTE dovnútra. Minulosť nie je vo vás. Vaše čudné 

asociácie s ňou nemajú v prítomnosti žiadny význam. napriek 

tomu ich nechávate stáť medzi vami a vašimi bratmi, s ktorými 

nenachádzate vôbec žiadne REÁLNE vzťahy. Môžeš očakávať, že 

budeš používať svojich bratov ako prostriedok na "riešenie" 

minulosti, a pritom ich budeš vidieť takých, akí naozaj sú? Spásu 

nenachádzajú tí, ktorí používajú svojich bratov na riešenie 

problémov, ktoré neexistujú. v minulosti ste nechceli spásu. Chceli 

by ste svoje jalové želania vnucovať prítomnosti a dúfať, že 

spasenie nájdete TERAZ? 

Rozhodnite sa teda, že nebudete takí, akí ste boli. 

Nepoužívajte žiadne vzťahy, ktoré by vás držali v minulosti, ale s 

každým jedným sa každý deň znovu rodte. Stačí minúta, ba aj 

menej, aby ste sa oslobodili od minulosti a v pokoji odovzdali 

svoju myseľ Vykupiteľovi. Keď budú všetci u teba vítaní tak, ako 

by si ty sám chcel, aby boli vítaní u tvojho Otca, nebudeš v sebe 

vidieť žiadnu vinu. Prijmete totiž Upokojenie, ktoré vo vás žiarilo 

po celý čas, kým ste snívali o vine a nechceli ste sa pozrieť do 

svojho vnútra a vidieť ju. 

Pokiaľ veríte, že vina je ospravedlniteľná akýmkoľvek 

spôsobom, v KTOROMKOĽVEK človeku, nech už urobí čokoľvek, 

nebudete sa pozerať do svojho vnútra, kde by ste VŽDY našli 

zmierenie. Koniec viny nikdy nepríde, kým budete veriť, že pre ňu 

existuje Ospravedlnenie. Musíte sa totiž naučiť, že vina je VŽDY 

úplne šialená a NEMÁ žiadny dôvod. Duch Svätý sa nesnaží 

rozptýliť realitu. Keby bola VINA skutočná, nebolo by ani 

ZMIERENIE. cieľom ZMIERENIA je rozptýliť ilúzie, nie ich 

ustanoviť ako skutočné a POTOM ich odpustiť. 

Duch Svätý neudržiava vo vašej mysli ilúzie, aby vás vystrašil 

a ukázal vám ich so strachom, aby vám demonštroval, pred čím vás 

zachránil.To, pred čím vás zachránil, je preč. Nepripisujte vine 
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žiadnu realitu a nevidíte na to žiadny dôvod. duch Svätý robí to, čo 

by chcel, aby robil Boh, a vždy to robil. Videl oddelenie, ale 
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vie o únii. Učí liečiť, ale vie aj o stvorení. Chcel by, aby ste videli a 

učili tak, ako to robí On, a skrze Neho.Avšak to, čo vie On, vy 

neviete, hoci je to vaše. 

TERAZ ti je dané, aby si liečil a učil, aby si urobil to, čo bude 

TERAZ.Zatiaľ to NIE JE TERAZ.Boží Syn verí, že je stratený vo 

vine, sám v temnom svete, kde na neho všade tlačí bolesť ZO 

VONKA. Keď sa pozrie do svojho vnútra a uvidí tam žiaru, 

spomenie si, ako veľmi ho jeho Otec miluje. A bude sa mu zdať 

neuveriteľné, že si niekedy myslel, že ho jeho Otec nemiluje, a 

pozeral naňho ako na odsúdenca. v okamihu, keď si uvedomíš, že 

vina je NESKUTOČNÁ, CELOŽIVOTNÁ a CELOŽIVOTNÁ bez 

príčiny, nebudeš sa báť pozrieť sa na Vykúpenie a úplne ho prijať. 

Vy, ktorí ste boli k sebe nemilosrdní, nepamätáte na lásku 

svojho Otca. A hľadiac bez milosrdenstva na svojich bratov, 

nepamätáte si, ako veľmi milujete JEHO." A predsa je to navždy 

pravda. V žiarivom pokoji vo vašom vnútri je dokonalá čistota, v 

ktorej ste boli stvorení. Nebojte sa pozrieť na krásnu pravdu vo 

vás. Pozrite sa Cez oblak viny, ktorý vám zatemňuje zrak, a pozrite 

sa ZA temnotu na sväté miesto, kde uvidíte svetlo. Oltár tvojho 

Otca je taký čistý ako Ten, ktorý ho vztýčil k sebe. Nič ti nemôže 

zabrániť vidieť to, čo Kristus chcel, aby si videl. Jeho vôľa je ako 

vôľa Jeho Otca a On ponúka milosť každému Božiemu dieťaťu, 

ako by chcel, aby si to urobil TY. 

Osloboďte sa od viny tak, ako by ste chceli byť oslobodení. 

Neexistuje iný spôsob, ako sa pozrieť do svojho vnútra a vidieť 

svetlo lásky, ktoré žiari tak pevne a isto, ako Boh sám vždy miloval 

svojho Syna. A AKO HO MILUJE JEHO SYN. V láske niet strachu, 

pretože láska je bez viny. vy, ktorí ste vždy milovali svojho Otca, 

nemôžete mať strach, z Nijakého dôvodu, pozrieť sa do svojho vnútra 

a vidieť svoju svätosť. nemôžete BYŤ takí, ako ste si mysleli, že 

ste. vaša vina je bez dôvodu, pretože nie je v Božej mysli, kde ste 

VY. A to JE dôvod, ktorý by vám Duch Svätý chcel OBNOVIŤ. 

Odstránil by len ilúzie. Všetko ostatné by chcel, aby ste videli. A v 

Kristovom videní by vám ukázal dokonalú čistotu, ktorá je navždy 

v Božom Synovi. 

Nemôžete vstúpiť do PRAVÉHO vzťahu so žiadnym z Božích 

synov, ak ich nemilujete všetkých a ROVNAKO. Láska nie je ničím 

výnimočná. Ak 
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ak vyčleňujete ČASŤ synovstva pre svoju lásku, uvaľujete vinu na 

VŠETKY svoje vzťahy a robíte ich nereálnymi. Môžete milovať iba 

tak, ako miluje Boh. Nesnažte sa milovať inak ako On, pretože 

okrem Jeho lásky NEEXISTUJE žiadna iná láska. Kým si 

neuvedomíte, že je to pravda, nebudete mať predstavu, aká je 

láska. Nikto, kto odsudzuje brata, nemôže v Božom pokoji vidieť 

sám seba ako bez viny. Ak JE bez viny a v pokoji a nevidí to, JE v 

blude a nepozrel sa na seba. tomu hovorím: "Nevidím, že je bez 

viny, 

"Pozrite na Božieho Syna, pozrite na jeho čistotu a 

buďte pokojní. V tichu sa pozerajte na jeho svätosť a 

obetujte 

ďakuje svojmu Otcovi, že sa ho nikdy nedotkla žiadna vina." 

Žiadna ilúzia, ktorú ste proti nemu kedy mali, sa nijako 

nedotkla jeho neviny. Jeho žiarivá čistota, úplne nedotknutá vinou 

a úplne milujúca, je v tebe jasná. Pozrime sa naňho spoločne a 

milujme ho. Lebo v našej láske k nemu je vaša nevinnosť. Pozrite 

sa však na seba a radosť a uznanie z toho, čo vidíte, navždy 

zaženie vinu. Ďakujem Ti, Otče, za čistotu Tvojho najsvätejšieho 

Syna, ktorého si stvoril bez viny naveky. 

Tak ako vy, aj moja viera a presvedčenie sa sústreďujú na to, 

čo si vážim. Rozdiel je v tom, že milujem JEDINE to, čo miluje 

Boh so mnou, a preto si vás cením viac, ako si sami ceníte, 

dokonca až po hodnotu, ktorú vám prisúdil Boh. Milujem všetko, čo 

On stvoril, a všetku svoju vieru a svoje presvedčenie mu obetujem. 

Moja viera vo vás je silná ako všetka láska, ktorú dávam svojmu 

Otcovi. Moja dôvera vo vás je bezhraničná a bez strachu, že ma 

nevypočujete. Ďakujem Otcovi za tvoju lásku a za mnohé dary, 

ktoré mi dovolíš ponúknuť Kráľovstvu na počesť jeho celistvosti, 

ktorá je z Boha. 

Chvála vám, ktorí robíte Otca jedným s jeho vlastným 

Synom.Sami sme všetci pokorní, ale spolu žiarime takým jasom, 

že nikto z nás na to nemôže ani pomyslieť. Pred slávnym jasom 

Kráľovstva sa vina rozplynie a premenená na dobrotu už nikdy 

nebude tým, čím bola. Každá reakcia, ktorú zažijete, bude taká 

očistená, že sa hodí ako chválospev vášmu Otcovi. V tom, čo stvoril, 

vidite len Jeho chválu, pretože On nikdy neprestane chváliť VÁS. 
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pred nebeskými bránami, kam určite vstúpime vo svojej 

bezúhonnosti. Boh vás miluje. Mohla by mi teda chýbať viera v 

teba a dokonale ho milovať? 

Zabudnutie, spánok a dokonca aj smrť sa stávajú pre ego 

najlepšou radou, ako sa vyrovnať s vnímaným a krutým zásahom 

viny do mieru.Nikto však nevidí sám seba v konflikte a v krutej 

vojne, ak neverí, že OBA strany súpera v tejto vojne sú skutočné. 

Keď tomu uverí, musí utiecť, pretože takáto vojna by určite 

ukončila jeho duševný pokoj, a tak by ho zničila. keby si však 

uvedomil, že vojna je medzi silami, ktoré sú skutočné a 

NESKUTOČNÉ, mohol by sa pozrieť na seba a VIDIEŤ svoju 

slobodu. Nikto sa nenachádza spustošený a rozorvaný v 

nekonečných bojoch, ktoré SÁM vníma ako úplne bezvýznamné. 

Boh by nechcel, aby sa jeho Syn ocitol v boji, a preto je 

vymyslený "nepriateľ" jeho Syna, ktorého stvoril, úplne 

nereálny.Vy sa len snažíte uniknúť z krutej vojny, z ktorej ste už 

unikli.Vojna sa skončila. Veď ste počuli hymnus o slobode 

stúpajúcej k nebu. Radosť a veselosť patria Bohu za vaše 

oslobodenie, pretože ste si ho nevytvorili. ako ste si však 

nevytvorili slobodu, tak ste si nevytvorili ani vojnu, ktorá by 

mohla slobodu OHROZOVAŤ. Nič deštruktívne nikdy nebolo ani 

nebude. Vojna, vina, minulosť odišli ako jeden celok do 

neskutočnosti, z ktorej prišli. 

 

ZÁRUKA HEAVEN 

Keď budeme všetci zjednotení v nebi, nebudete si vážiť NIC z toho, 

čo si ceníte tu. Lebo nič z toho, čo si tu ceníte, si neceníte úplne, a 

tak si to neceníte vôbec. hodnota je tam, kam ju umiestnil Boh, a 

hodnotu toho, čo si Boh cení, nemožno posudzovať, pretože bola 

USTANOVENÁ. Je to CELO hodnotné. Môže byť len ocenená alebo 

neocenená. Oceniť ju čiastočne neznamená poznať jej hodnotu. V 

nebi je všetko, čo si Boh cení, a nič iné. Nebo je úplne 

jednoznačné. Všetko je jasné a jasné a vyvoláva JEDNODUCHÚ 

reakciu. Neexistuje tam žiadna tma a žiadny kontrast. Nie je tam 

žiadna variácia. nie je tam žiadne prerušenie. je tam pocit pokoja, 

ktorý je taký hlboký, že žiadny sen na tomto svete nikdy 

nepriniesol ani len matnú predstavu o tom, aký je. 

Nič na tomto svete nemôže dať tento pokoj, pretože nič na 
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svet je úplne spoločný. Dokonalé vnímanie vám môže ukázať len 

to, čo môže byť úplne zdieľané. Môže vám tiež ukázať VÝSLEDKY 

zdieľania, zatiaľ čo vy si stále pamätáte na výsledky 

NEzdieľania.Duch Svätý ticho poukazuje na kontrast, pretože vie, 

že mu nakoniec dovolíte, aby za vás posúdil rozdiel, a umožní mu 

ukázať, čo MUSÍ byť pravda. Má dokonalú dôveru vo váš konečný 

úsudok, pretože vie, že ho urobí ZA vás. Pochybovať o tom by 

znamenalo pochybovať o tom, že Jeho poslanie bude splnené. Ako 

je to možné, keď Jeho poslanie je od Boha? 

Vy, ktorých myseľ je zatemnená pochybnosťami a pocitom 

viny, pamätajte na toto: Boh vám dal Ducha Svätého a poveril ho 

úlohou odstrániť všetky pochybnosti a každú stopu viny, ktorú na 

seba jeho drahý Syn vztiahol. Je NEMOŽNÉ, aby toto poslanie 

zlyhalo. Nič nemôže zabrániť tomu, aby sa splnilo to, čo by Boh 

chcel dosiahnuť. Nech sú vaše reakcie na hlas Ducha Svätého 

akékoľvek, nech sa rozhodnete počúvať akýkoľvek hlas, nech vás 

napadnú akékoľvek čudné myšlienky, Božia vôľa JE splnená. 

nájdete pokoj, v ktorom vás ustanovil, pretože On nemení svoje 

rozhodnutie. Je nemenný ako pokoj, v ktorom prebývate a ktorý 

vám pripomína Duch Svätý. 

V nebi si nebudete pamätať na zmeny a posuny. Kontrast 

potrebuješ len tu. Kontrast a rozdiely sú nevyhnutnou učebnou 

pomôckou, pretože sa vďaka nim naučíte, čomu sa máte vyhýbať a 

čo máte vyhľadávať. Keď sa to naučíte, nájdete odpoveď, vďaka 

ktorej zmizne potreba akýchkoľvek rozdielov. pravda prichádza sama 

od seba, sama k sebe. Keď sa naučíte, že patríte pravde, bude cez 

vás plynúť ľahko bez akýchkoľvek rozdielov. Nebudete totiž 

potrebovať žiadny kontrast, ktorý by vám pomohol uvedomiť si, že 

toto je to, čo chcete, a JEDINE to. Nebojte sa, že by Duch Svätý 

zlyhal v tom, čo mu dal váš Otec urobiť. božia vôľa nemôže zlyhať 

v NIČOM. 

Verte len v túto jedinú vec a bude to stačiť: Tvoje 

najdivokejšie predstavy, tvoje čudné predstavy, tvoje najčernejšie 

nočné mory, to všetko nič neznamená. Nezvíťazia nad pokojom, 

ktorý si pre vás Boh želá. duch Svätý vám navráti zdravý rozum, 

pretože šialenstvo NIE JE Božia vôľa. Ak to stačí Jemu, stačí to aj 

vám. neudržíte to, čo by Boh chcel odstrániť 
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pretože prerušuje komunikáciu s vami, s ktorými by chcel 

komunikovať. Jeho hlas bude počuť. 

Komunikačné spojenie, ktoré do vás vložil sám Boh a ktoré 

spája vašu myseľ s Jeho mysľou, sa NEMÔŽE prerušiť. Možno si 

myslíte, že ho CHCETE prerušiť, a toto presvedčenie VÁM bráni v 

hlbokom pokoji, v ktorom poznáte sladkú a neustálu komunikáciu, 

o ktorú sa s vami chce Boh podeliť. Pokoj bude tvoj, pretože Jeho 

pokoj k tebe stále prúdi od Toho, ktorého vôľa JE pokoj. máš ho 

TERAZ. duch Svätý ťa naučí, ako ho POUŽÍVAŤ, a tým, že ho 

premieta, sa naučíš, že je v tebe. 

Boh vám doprial nebo a VŽDY vám nedopraje nič iné. Duch 

Svätý pozná iba Jeho vôľu. Neexistuje žiadna šanca, že by nebo 

nebolo tvoje, pretože Boh je istý a to, čo chce, je isté ako On sám. 

naučíš sa spaseniu, pretože sa naučíš, AKO SA SPASIŤ. Nebude 

možné oslobodiť sa od toho, čo ťa Duch Svätý chce naučiť. 

Spasenie je tak isté ako Boh. Jeho istota stačí. Nauč sa, že ani tá 

najtemnejšia nočná mora, ktorá narušila myseľ spiaceho Božieho 

Syna, nad ním nemá žiadnu moc. On sa naučí lekciu prebudenia. 

Boh nad ním bdie a obklopuje ho svetlo. 

Môže sa Boží Syn stratiť v snoch, keď Boh do neho vložil 

radostnú výzvu, aby sa zobudil a radoval? Nemôže sa oddeliť od 

toho, čo je v ňom. Jeho spánok neodolá volaniu, aby sa zobudil. 

Poslanie vykúpenia sa naplní tak isto ako stvorenie, ktoré zostane 

nezmenené po celú večnosť. Nemusíte vedieť, že nebo je vaše, aby 

ste to tak urobili. JE to tak. avšak Božiu vôľu treba prijať ako Tvoju 

vôľu, aby si ju spoznal. 

Duch Svätý nemôže nezrušiť ZA vás všetko, čo ste sa naučili 

a čo vás učí, že to, čo nie je pravda, treba zosúladiť s pravdou.Toto 

zosúladenie by ego nahradilo vaším zosúladením s rozumom a s 

pokojom. Duch Svätý má pre vás vo svojej mysli úplne iný druh 

zmierenia, ktoré uskutoční rovnako isto, ako ego neuskutoční to, o 

čo sa pokúša. 

Zlyhanie pochádza od ega, NIE od Boha. Od Neho nemôžete 

putovať, a nie je možné, že plán Duch Svätý ponúka 
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pre každého, pre spásu každého, nebude dokonale splnená. Budete 

oslobodení a nebudete si pamätať nič, čo ste vytvorili a čo nebolo 

vytvorené PRE vás a NA oplátku vami. Lebo ako si môžete 

pamätať to, čo NIKDY nebolo pravdivé, alebo si NEPAMÄTOVAŤ 

to, čo vždy bolo? Práve v tomto zmierení s pravdou, a JEDINE s 

pravdou, spočíva nebeský pokoj. 

 
SVEDECTVO O ZÁZRAKOCH  

Áno, ste naozaj požehnaní.Ale na tomto svete o tom neviete. Ale 

máte prostriedky, aby ste sa to naučili a videli to celkom jasne. 

Duch Svätý používa logiku rovnako ľahko a rovnako dobre ako ego, 

lenže Jeho závery NIE sú šialené. Uberajú sa presne opačným 

smerom a ukazujú rovnako jasne do neba, ako ego ukazuje na 

temnotu a smrť. sledovali sme veľkú časť logiky ega a videli sme 

jeho logické závery. A keď sme ich videli, uvedomili sme si, že 

ich nemožno vidieť inak ako v ilúziách, pretože len tam ich 

zdanlivá jasnosť VIDÍME jasne. Odvráťme sa teraz od nich a 

nasledujme jednoduchú logiku, pomocou ktorej vás Duch Svätý 

učí jednoduchým záverom, ktoré hovoria za pravdu a JEDINE za 

pravdu. 

Ak ste požehnaní a neviete o tom, musíte sa to 

naučiť.Poznanie sa neučí, ale treba získať jeho PODMIENKY, 

pretože práve tie boli zahodené.Môžete sa naučiť požehnávať a 

nemôžete dať to, čo nemáte. Ak teda ponúkneš požehnanie, MUSELO 

najprv prísť k tebe samému. a musel si ho aj PRIJAŤ za svoje, lebo 

ako inak by si ho mohol rozdávať? 

Preto vaše zázraky svedčia o tom, že ste požehnaní. Ak to, čo 

ponúkate, JE úplné odpustenie, MUSELI ste sa zbaviť viny, prijať 

Umierenie za seba a naučiť sa, že ste bez viny. Ako by ste sa mohli 

dozvedieť, čo sa pre vás stalo, ale čo neviete, ak neurobíte to, čo 

by ste MUSELI urobiť, keby sa to stalo vám? Nepriamy dôkaz 

pravdy je potrebný vo svete, ktorý je stvorený z popierania a nemá 

smer. jeho potrebu budete vnímať, ak si uvedomíte, že popierať je 

rozhodnutie NEVEDIEŤ. logika sveta preto MUSÍ viesť k ničomu, 

pretože jeho CIEĽOM je nič. 

Ak sa rozhodnete mať, dávať a BYŤ iba snom, MUSÍTE svoje 

myšlienky nasmerovať do zabudnutia. A ak máte a 
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dávajú a sú VŠETKO, a to všetko bolo ZAPRETÉ, váš myšlienkový 

systém je uzavretý a úplne oddelený od pravdy. Toto JE šialený 

svet a nepodceňujte skutočný rozsah jeho šialenosti. Neexistuje 

oblasť vášho vnímania, ktorej by sa nedotkla, a váš sen JE pre vás 

posvätný. Práve preto Boh umiestnil Ducha Svätého DO vás, kam 

ste umiestnili sen. 

Videnie je vždy VONKAJŠIE. Keby boli vaše myšlienky úplne 

VY, myšlienkový systém, ktorý ste vytvorili, by bol navždy temný. 

Myšlienky, ktoré projektuje myseľ Božieho Syna, majú všetku 

moc, ktorú im dáva. Myšlienky, ktoré zdieľa s Bohom, sú MIMO 

jeho presvedčenia, ale tie, ktoré vytvoril, SÚ jeho presvedčeniami. 

A sú to práve ONI, a NIE pravda, ktorú sa rozhodol brániť a 

milovať. Nebudú mu odňaté. Ale môžu mu byť ODŇATÉ, pretože 

zdroj ich zrušenia je v ňom. vo svete nie je nič, čo by ho naučilo, že 

logika sveta je úplne šialená a nevedie k ničomu. avšak v tom, kto 

túto šialenú logiku vytvoril, je Ten, kto VIE, že nevedie k ničomu, 

pretože On vie všetko. 

Každý smer, ktorý vás vedie tam, kam vás Duch Svätý 

nevedie, nikam nevedie. Všetko, čo popieraš, o čom On vie, že je 

pravda, si poprel SÁM, a preto ťa musí naučiť, aby si to 

NEPOPIERAL. Odvolávanie JE nepriame, tak ako je nepriame aj 

konanie. boli ste stvorení len na to, aby ste KREOVALI, ani na to, 

aby ste videli, ani na to, aby ste robili. Sú to len nepriame prejavy 

vôle žiť, ktorú zablokoval vrtošivý a nesvätý rozmar smrti a 

vraždy, o ktorý sa s vami váš Otec nerozdelil. dali ste si za úlohu 

deliť sa o to, o čo sa deliť nemožno. A hoci si myslíte, že je možné 

sa to NAUČIŤ, neuveríte, čo všetko sa JE možné naučiť robiť. 

Duch Svätý preto musí začať svoje učenie tým, že vám ukáže, 

čo sa NIKDY nemôžete naučiť. Jeho POSOLSTVO nie je nepriame, 

ale musí vniesť jednoduchú pravdu do systému myslenia, ktorý sa 

stal takým zvráteným a zložitým, že nemôžete VIDIEŤ, že nič 

neznamená. ON sa len pozrie na jej základ a odmietne ju. Ale VY, 

ktorí nedokážete zrušiť to, čo ste si vytvorili, nemôžete to vidieť 

PREČ. Klame vás, pretože ste sa rozhodli klamať sami seba. Tí, 

ktorí sa rozhodli BYŤ oklamaní, budú len útočiť na priame 

prístupy, ktoré by sa zdali byť len narážaním na klamstvo a údermi 

naň. 
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ŠŤASTNÝ ŽIAK  

Duch Svätý potrebuje šťastného žiaka, v ktorom môže šťastne 

plniť svoje poslanie. Vy, ktorí ste vytrvalo oddaní utrpeniu, musíte 

najprv uznať, že ste nešťastní a NIE šťastní. Duch Svätý nemôže 

učiť bez tohto kontrastu, pretože vy veríte, že nešťastie JE šťastie. 

To vás tak zmiatlo, že ste sa podujali učiť sa robiť to, čo NIKDY 

robiť nemôžete, a veríte, že ak sa to nenaučíte, nebudete šťastní. 

neuvedomujete si, že základ, od ktorého závisí tento najzvláštnejší 

cieľ učenia, neznamená ABSOLÚTNE NIČ. Má to pre vás zmysel. 

Neverte v nič a nájdete "poklad", ktorý ste hľadali. Ale pridáte 

si ďalšie bremeno na myseľ, VŽDY zaťaženú, inak by ste nehľadali 

ďalšie. Budete veriť, že nič nemá CENU, a budete si ho vážiť. Malý 

kúsok skla, zrnko prachu, telo alebo vojna sú pre vás jedno. Ak si 

totiž ceníš JEDNU vec z ničoho, uveril si, že nič nemôže byť cenné 

a že sa môžeš naučiť, ako z nepravdivého urobiť PRAVDU. 

Duch Svätý, ktorý vidí, kde ste, ale vie, že ste inde, začína 

svoju lekciu v jednoduchosti základným učením, že PRAVDA JE 

PRAVDA. Je to najťažšia lekcia, akú sa kedy naučíte, a nakoniec 

jediná. Jednoduchosť je pre pokrivené mysle veľmi ťažká. 

Uvažujte o všetkých skresleniach, ktoré ste z ničoho vytvorili; o 

všetkých podivných formách a pocitoch, akciách a reakciách, ktoré 

ste z toho utkali. Nič vám nie je také cudzie ako jednoduchá 

pravda a nič nie ste ochotní počúvať menej. Kontrast medzi tým, 

čo je pravda, a tým, čo nie je, je DOKONALE zrejmý, a predsa ho 

nevidíte. 

Jednoduché a samozrejmé veci nie sú zrejmé tým, ktorí by si z 

ničoho chceli urobiť paláce a kráľovské rúcha a veria, že sú vďaka 

nim kráľmi so zlatými korunami. To všetko Duch Svätý vidí a 

jednoducho učí, že to všetko nie je pravda. Týmto nešťastným 

žiakom, ktorí by sa chceli učiť ničomu a klamať sa, že to NIE JE nič, 

Duch Svätý s nezlomným pokojom hovorí: 



317 

 

 

ŠŤASTNÝ ŽIAK 

 
 

"Pravda je pravdivá. Na ničom inom nezáleží, nič iné nie je 

skutočné a všetko okrem nej neexistuje. Dovoľte Mi, aby som pre 

vás urobil jeden rozdiel, ktorý nedokážete urobiť, ale musíte sa 

ho naučiť." Vaša viera v nič vás klame. Ponúkni Mi svoju vieru a 

Ja ju jemne uložím na sväté miesto, kam patrí. nenájdeš tam 

Nijaký klam, ale len jednoduchú pravdu. A vy si ju zamilujete, 

pretože jej budete ROZUMIEŤ." 

Tak ako vy, ani Duch Svätý nevytvoril pravdu. Tak ako Boh, 

aj on ju VIE, že je pravdivá. On prináša svetlo pravdy do tmy a 

DOVOĽUJE mu, aby na vás svietilo. A keď zažiari, tvoji bratia ho 

uvidia a uvedomia si, že toto svetlo si nevytvoril ty, a uvidia v tebe 

viac, než vidíš TY. budú šťastnými žiakmi lekcie, ktorú im toto 

svetlo prináša, pretože ich učí OSVOBODENIU od ničoho a od 

všetkých diel ničoho. ťažké reťaze, ktoré ich zdanlivo spútavajú k 

zúfalstvu, nevidia ako nič, kým im neprinesieš svetlo. A POTOM 

vidia, že reťaze zmizli, a tak MUSELI byť ničím. A VY to uvidíte 

spolu s nimi. AK ste ich naučili radosti a uvoľneniu, stanú sa 

VAŠIMI učiteľmi v uvoľnení a radosti. 

Keď niekoho učíte, že pravda je pravda, učíte sa ju SPOLU s 

ním. A tak sa naučíte, že to, čo sa zdalo najťažšie, bolo najľahšie. 

Naučte sa byť šťastnými žiakmi. NIKDY sa nenaučíte, ako z ničoho 

urobiť všetko. Napriek tomu vidíte, že to bol váš cieľ, a UZNÁTE, 

aké to bolo hlúpe. Buďte radi, že je to zrušené, pretože keď sa na 

to pozriete jednoducho úprimne, JE to zrušené." Už sme povedali: 

"Neuspokojte sa s ničím," pretože ste verili, že vás nič nemôže 

uspokojiť. NIE JE TO TAK. 

Ak sa chceš šťastne učiť, musíš odovzdať VŠETKO, čo si sa 

naučil, Duchu Svätému, aby sa pre teba ROZŠÍRILO. A potom sa 

začnite učiť radostné lekcie, ktoré rýchlo prichádzajú na pevnom 

základe, že pravda je pravda. Lebo to, čo je v nej postavené, JE 

pravdivé a postavené na pravde. vesmír učenia sa pred tebou otvorí v 

celej svojej milostivej jednoduchosti. s pravdou pred sebou sa 

nebudeš obzerať späť. 

Šťastný žiak spĺňa podmienky učenia sa tu, rovnako ako spĺňa 

podmienky poznania v Kráľovstve. To všetko spočíva 
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v pláne Ducha Svätého oslobodiť vás od minulosti a otvoriť vám 

cestu k slobode. Lebo pravda JE pravda.Čo iné by mohlo byť, 

alebo niekedy bolo? Táto jednoduchá lekcia obsahuje kľúč k 

temným dverám, o ktorých si myslíš, že sú navždy zamknuté. tieto 

dvere si VYTVORIL z ničoho a za nimi JE nič. kľúčom je len 

svetlo, ktoré rozžiari tvary, formy a strachy z ničoho. Prijmite 

tento kľúč k slobode z rúk Krista, ktorý vám ho dáva, aby ste sa k 

nemu mohli pripojiť v svätej úlohe prinášať svetlo do temnoty. 

Lebo tak ako vaši bratia si neuvedomujete, že svetlo prišlo a 

OSVOBODILO vás zo spánku temnoty. 

Pozrite sa na svojich bratov v ich slobode a učte sa od nich, 

ako byť BEZ temnoty.Svetlo vo vás ich prebudí a nenechá vás 

spať. Kristovo videnie je dané práve v okamihu, keď ho vnímate. 

tam, kde je všetko jasné, je všetko sväté. tichosť jeho jednoduchosti 

je taká presvedčivá, že si uvedomíte, že je NEMOŽNÉ poprieť 

jednoduchú pravdu. Nič iné totiž NEEXISTUJE. Boh je všade a 

jeho Syn je v ňom so všetkým. Môže spievať žalostné piesne, keď 

TOTO je pravda? 

 

ROZHODNUTIE PRE BEZ VINY 

Učenie bude primerané motivácii a zásah do vašej motivácie k 

učeniu je presne taký istý ako zásah do VŠETKÝCH vašich 

myšlienok. Šťastný žiak nemôže mať pri učení pocit VINY. Toto je 

pre učenie také podstatné, že by sa na to nikdy nemalo zabúdať. 

Učiaci sa bez pocitu viny sa učí tak ľahko, pretože jeho myšlienky 

sú slobodné. To však so sebou prináša poznanie, že pocit viny je 

INTERFERENCIA, NIE záchrana, a neplní vôbec žiadnu užitočnú 

funkciu. Zvykli ste si používať bezúhonnosť len na to, aby ste 

vykompenzovali bolesť z viny, a nepovažujete ju za hodnotu SAMI 

osebe. veríte, že vina aj bezúhonnosť majú OBA hodnotu, pričom 

každá z nich predstavuje únik pred tým, čo vám druhá neponúka. 

nechcete ani jednu z nich samostatne, pretože bez oboch sa 

nepovažujete za celistvých, a teda šťastných. A predsa ste celiství 

iba vo svojej bezúhonnosti a iba vo svojej bezúhonnosti môžete byť 

šťastní. tu NEEXISTUJE žiadny konflikt. ak si želáte vinu v 

akejkoľvek podobe, stratíte uznanie pre hodnotu svojej 

bezúhonnosti a vytlačíte ju z vášho života. 

váš zrak. 
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Neexistuje kompromis, ktorý by ste mohli urobiť s pocitom 

viny a vyhnúť sa tak bolesti, ktorú zmierňuje iba bezúhonnosť. 

Učiť sa je žiť tu, tak ako tvoriť je byť v nebi. Vždy, keď vás bolesť 

viny VIDIETE, že vás priťahuje, pamätajte, že ak jej podľahnete, 

rozhodujete sa PROTI svojmu šťastiu a nenaučíte sa, AKO byť 

šťastní. Povedzte si preto jemne, ale s presvedčením, ktoré sa rodí z 

lásky k Bohu a Jeho Synovi, 

"Čo zažijem, to sa prejaví. Ak som bez 

viny, nemám sa čoho báť. 

Rozhodol som sa svedčiť o svojom PRIJATÍ UMIERENIA, 

NIE o jeho odmietnutí. 

Prijal by som svoju bezúhonnosť tým, že by som ju 

prejavil a zdieľal. 

Dovoľte mi priniesť pokoj Božiemu Synovi od jeho Otca." 

Každý deň, každú hodinu a minútu, dokonca každú sekundu 

sa rozhodujete medzi ukrižovaním a vzkriesením, medzi egom a 

Duchom Svätým. Ego je voľbou viny; Duch Svätý je voľbou bez 

viny. Moc rozhodovania je všetko, čo vám patrí. to, medzi čím sa 

môžete rozhodnúť, je pevne dané, pretože okrem pravdy a ilúzie 

neexistujú žiadne iné alternatívy. A medzi nimi nie je žiadne 

prekrývanie, pretože sú to protiklady, ktoré sa NEMÔŽU zosúladiť 

a NEMÔŽU byť obe pravdivé. ste vinní ALEBO bez viny, zviazaní 

ALEBO slobodní, šťastní ALEBO nešťastní. 

Zázrak vás učí, že ste si vybrali bezúhonnosť, slobodu a 

radosť. Nie je to príčina, ale ÚČINOK. Je to prirodzený dôsledok 

voľby správneho rozhodnutia, svedčiaci o vašom šťastí, ktoré 

pramení z voľby oslobodiť sa od viny. Každý, komu ponúknete 

uzdravenie, vám ho vráti. Každý, na koho zaútočíte, si ju ponechá 

a váži si ju tým, že ju má proti vám. či to urobí, alebo nie, na tom 

nič nezmení; vy si budete MYSLIEŤ, že to robí. Nie je možné 

ponúknuť to, čo nechcete, bez tohto trestu. Cena za dávanie JE 

prijímanie. Buď je to pokuta, ktorou trpíte, alebo šťastná kúpa 

pokladu, ktorý si môžete uchovať. 

Od Božieho Syna sa nikdy nežiada žiadna pokuta, iba ak od 

neho a z neho samého. Každá šanca, ktorá mu je daná na 

uzdravenie, je ďalšou príležitosťou nahradiť tmu svetlom a strach 

láskou. Ak ju odmietne. 
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sa viaže k temnote, pretože sa nerozhodol oslobodiť svojho brata a 

vstúpiť s ním do svetla. Tým, že dal moc ničomu, zahodil radostnú 

príležitosť naučiť sa, že nič nemá moc. a tým, že nerozptýlil tmu, sa 

začal báť tmy A svetla. Radosť z poznania, že temnota nemá moc 

nad Božím Synom, je šťastná lekcia, ktorú Duch Svätý učí a ktorú 

by si chcel, aby si ty učil spolu s ním. Je to JEHO radosť učiť ju, 

rovnako ako to bude aj VAŠA radosť. 

Táto jednoduchá lekcia sa dá naučiť nasledovne: Bezúhonnosť 

JE nezraniteľnosť. Preto každému zjavte svoju nezraniteľnosť a 

naučte ho, že nech sa vám pokúsi urobiť čokoľvek, vaša dokonalá 

sloboda od presvedčenia, že vám môže ublížiť, mu ukazuje, že ON 

je bez viny. Nemôže urobiť NIC, čo by vám mohlo ublížiť, a tým, 

že mu odmietnete dovoliť, aby si MYSLEL, že môže, ho učíte, že 

Vykúpenie, ktoré ste prijali za SVOJE, je aj JEHO. Niet čo 

odpúšťať. Božiemu Synovi nemôže nikto ublížiť. Jeho vina je 

úplne bez príčiny a bytie bez príčiny NEMÔŽE existovať. 

Boh je jedinou príčinou a vina nie je od neho.Nikoho neučte, 

že vám ublížil, lebo ak to urobíte, učíte sami seba, že to, čo nie je 

od Boha, má nad vami moc. BEZ PRÍČINY NEMÔŽE BYŤ. 

Neosvedčujte ju a v žiadnej mysli nepestujte vieru v ňu. Vždy 

pamätaj, že MYSL je jedna a PRÍČINA je jedna. Komunikácii s 

touto jednotou sa naučíte JEDINE vtedy, keď sa naučíte 

ODMIETAŤ bezpríčinné a prijať Božiu príčinu za SVOJU. Moc, 

ktorú Boh dal svojmu Synovi, JE jeho a nič iné Jeho Syn nemôže 

vidieť ani sa rozhodnúť pozerať bez toho, aby na seba neuvalili 

trest viny NA MIESTE všetkého šťastného učenia, ktoré by mu 

Duch Svätý rád ponúkol. 

Vždy, keď sa rozhodnete rozhodovať sami za seba, uvažujete 

deštruktívne a vaše rozhodnutie BUDE nesprávne. Bude vám 

ubližovať kvôli koncepcii rozhodnutia, ktorá k nemu viedla. Nie je 

pravda, že sa môžete rozhodovať SAMI alebo len PRE SEBA. 

Žiadna myšlienka Božieho Syna NEMÔŽE byť vo svojich účinkoch 

samostatná alebo izolovaná. Každé rozhodnutie je urobené pre CELÉ 

Synovstvo, smeruje dovnútra i von a ovplyvňuje súhvezdie väčšie, 

než o akom ste kedy snívali. Tí, ktorí prijímajú Vykúpenie, SÚ 

nezraniteľní. Ale tí, ktorí 
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veria, že sú vinní, budú reagovať na vinu, pretože si myslia, že je 

to spása, a neodmietnu ju vidieť a postaviť sa na jej stranu. A 

nepochopia jednoduchú skutočnosť, že to, čo nechcú, im MUSÍ 

ublížiť. 

To všetko vzniká preto, lebo neveria, že to, čo chcú, je 

DOBRÉ.Ale vôľa im bola daná preto, že je svätá a prinesie im 

VŠETKO, čo potrebujú, a príde tak prirodzene ako pokoj, ktorý 

nepozná hranice. Neexistuje nič, čo by im ich vôľa neposkytla a čo 

by im ponúklo NIEČO hodnotné. pretože však nerozumejú svojej 

vôli, Duch Svätý ju pokojne chápe ZA nich a DÁ im to, čo chcú, 

bez námahy, vypätia alebo nemožného bremena rozhodovania o 

tom, čo chcú a potrebujú sami. 

Nikdy sa nestane, že by ste sa museli rozhodovať sami. Nie 

ste ochudobnení o pomoc a o Pomoc, ktorá pozná odpoveď.Či by 

ste sa uspokojili s málom, čo je všetko, čo môžete sami ponúknuť, 

keď Ten, ktorý vám dáva všetko, vám to jednoducho PONÚKNE? 

Nikdy sa nebude pýtať, čo ste urobili, aby ste boli hodní Božieho 

daru. Nepýtajte sa ho teda sami od seba. Namiesto toho prijmite 

Jeho odpoveď, pretože On VIE, že ste hodní všetkého, čo si Boh 

pre vás želá. Nesnažte sa uniknúť Božiemu daru, ktorý vám tak 

slobodne a rád ponúka. Ponúka vám len to, čo mu Boh dal PRE 

vás. nemusíte sa rozhodovať, či si to zaslúžite alebo nie. Boh vie, 

že si zaslúžite. 

Chceli by ste poprieť pravdivosť Božieho rozhodnutia a 

namiesto jeho pokojnej a neochvejnej hodnoty jeho Syna postaviť 

svoje žalostné hodnotenie seba samého? Nič nemôže otriasť Božím 

presvedčením o dokonalej čistote všetkého, čo stvoril, pretože JE 

úplne čisté. Nerozhodujte sa proti tomu, pretože keďže je to od 

Neho, MUSÍ to byť pravda. Pokoj pretrváva v každej mysli, ktorá 

pokojne prijíma plán, ktorý Boh stanovil pre svoje Vykúpenie, 

pričom sa vzdáva svojho VLASTNÉHO. nevieš o spasení, lebo mu 

nerozumieš. Nerozhoduj o tom, čo je to a kde sa nachádza, ale 

pýtaj sa Ducha Svätého na všetko a VŠETKY rozhodnutia 

prenechaj Jeho nežnej rade. 

Ten, kto pozná Boží plán, ktorý Boh chce, aby ste nasledovali, 

vás môže naučiť, čo to je. Iba JEHO múdrosť vás môže viesť k 

tomu, aby ste ho nasledovali. Každé rozhodnutie, ktoré podnikneš 

sám, ale znamená, že by si definoval, čo je spasenie a čo 
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Duch Svätý vie, že VŠETKO spasenie je útekom od viny.Nemáte 

iného "nepriateľa" a proti tomuto podivnému prekrúteniu čistoty 

Božieho Syna je Duch Svätý váš JEDINÝ priateľ. On je silným 

ochrancom vašej nevinnosti, ktorá vás oslobodzuje. A je to práve 

JEHO rozhodnutie zrušiť všetko, čo by mohlo zatieniť vašu 

nevinnosť pred vašou nezakalenou mysľou. 

Nech je teda JEDINÝM vodcom, ktorého by ste chceli 

nasledovať na ceste k spaseniu. On pozná cestu a rád vás po nej 

vedie. S Ním nezlyháte, keď sa naučíte, čo Boh chce pre vás, JE 

vašou vôľou. BEZ Jeho vedenia si budete myslieť, že to viete sami, 

a rozhodnete sa PROTI svojmu pokoju rovnako isto, ako ste sa 

rozhodli nesprávne, keď ste si niekedy mysleli, že spasenie spočíva 

len vo vás. Spása pochádza od Toho, ktorému ju Boh dal za vás. 

On na ňu nezabudol. Nezabudnite na Neho a On urobí každé 

rozhodnutie za vás, za vašu spásu a Boží pokoj vo vás. 

Nesnažte sa hodnotiť hodnotu Božieho Syna, ktorého stvoril 

ako svätého, pretože to znamená hodnotiť jeho Otca a súdiť ho 

PROTI nemu. A budete sa cítiť vinní za tento vymyslený zločin, 

ktorý by nikto na tomto svete ani v nebi nemohol spáchať. Boží 

Duch učí iba to, že "hriech", ktorým je sebapresadzovanie na Boží 

trón, NIE JE zdrojom viny. čo sa nemôže stať, nemôže mať Nijaké 

následky, ktorých by sa bolo treba báť. Buďte pokojní vo svojej 

viere v Toho, kto vás miluje a chcel by vás vyviesť z bláznovstva. 

Šialenstvo môže byť vašou voľbou, ale NIE vašou realitou. Nikdy 

nezabúdajte na Lásku Boha, ktorý si na vás spomína. Je totiž 

celkom nemožné, aby niekedy nechal svojho Syna vypadnúť z 

Jeho Milujúcej mysle, v ktorej bol stvorený a kde bol jeho príbytok 

navždy upevnený v dokonalom pokoji. 

Povedzte len Duchu Svätému: "Rozhodni za mňa," a je to 

hotové. Jeho rozhodnutia sú totiž odrazom toho, čo Boh o vás VIE, 

a v tomto svetle je akýkoľvek omyl nemožný. Prečo by ste sa tak 

horúčkovito snažili predvídať všetko, čo NEMÔŽETE vedieť, keď 

za každým rozhodnutím, ktoré Duch Svätý urobí ZA vás, sa skrýva 

všetko poznanie? Učte sa o Jeho múdrosti a Jeho láske a učte Jeho 

odpovedi každého, kto zápasí v tme. Veď rozhoduješ za nich A za 

seba. 

Aké milostivé je rozhodovať o všetkých veciach skrze Toho, 

ktorého rovnaká láska je daná všetkým rovnako! On ti nikoho 
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MIMO seba, sám BEZ seba. A tak vám dáva to, čo je vaše, pretože 

váš Otec chce, aby ste sa s ním o to podelili. Vo všetkom sa 

nechajte viesť Ním a nerozmýšľajte. dôverujte Mu, že odpovie 

rýchlo, isto a s láskou pre každého, koho sa toto rozhodnutie 

akýmkoľvek spôsobom dotkne. A všetci budú. chceš na seba vziať 

výlučnú zodpovednosť za rozhodovanie o tom, čo môže priniesť 

všetkým JEDINEČNÉ dobro? Vedeli by ste to? 

Naučili ste sa najprirodzenejšiemu zvyku NEkomunikovať so 

svojím Stvoriteľom. Napriek tomu zostávate v úzkej komunikácii s 

Ním a so všetkým, čo je v Ňom, tak ako je to vo vás. ODHALTE 

izoláciu prostredníctvom Jeho láskyplného vedenia a spoznajte 

všetku šťastnú komunikáciu, ktorú ste zahodili, ale nemohli ste o 

ňu prísť. 

Vždy, keď budete mať pochybnosti, čo máte robiť, myslite na 

Jeho prítomnosť vo vás a povedzte si toto a len toto: 

"On ma vedie a pozná cestu, ktorú ja nepoznám. 

Nikdy mi však nezatají to, čo by chcel, aby som sa naučil. A tak 

mu dôverujem, že mi oznámi všetko, čo vie PRE mňa." 

Potom mu dovoľte, aby vás v tichosti naučil vnímať vašu 

bezúhonnosť, ktorá tu už JE. 

 
CESTA SPÁSY  

Keď prijmete bratovu bezúhonnosť, uvidíte v ňom Vykúpenie. 

Lebo tým, že ju v ňom ohlasujete, ju robíte SVOJOU a uvidíte to, 

čo ste hľadali. Neuvidíte symbol bezúhonnosti svojho brata, ktorý 

v ňom žiari, kým stále veríte, že tam nie je. JEHO bezúhonnosť je 

Tvojím vykúpením. Doprajte mu ju a uvidíte pravdu toho, čo ste 

uznali. pravda sa však ponúka PRVÁ, aby ju prijal, tak ako ju Boh 

dal ako prvú svojmu Synovi. prvá v čase nič neznamená, ale Prvá 

vo večnosti je Boh Otec, ktorý je aj Prvý, aj Jeden. Okrem Prvého 

niet iného, pretože neexistuje žiadny poriadok, žiadne druhé ani 

tretie, a nič okrem Prvého. 

Vy, ktorí patríte k Prvej príčine, ste Ňou stvorení ako On sám 

a ste Jeho súčasťou, ste viac než len bez viny.Stav bez viny je len 

stav, v ktorom to, čo nie je, má 
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bol odstránený z neusporiadanej mysle, ktorá si myslela, že to JE. 

Tento stav, a iba tento, musíš dosiahnuť s Bohom vedľa seba. Lebo 

kým to neurobíte, budete si stále myslieť, že ste od Neho oddelení. 

môžete cítiť Jeho prítomnosť vedľa seba, ale NEMÔŽETE vedieť, 

že ste s Ním jedno. To vás netreba učiť. Učenie sa vzťahuje len na 

stav, v ktorom sa to deje SAMO od seba. 

Keď necháš všetko, čo ti zatienilo pravdu v tvojej najsvätejšej 

mysli, zrušiť a postavíš sa v milosti pred svojho Otca, On sa ti dá, 

ako to vždy robil. Dať seba samého je všetko, čo vie, a tak je to 

všetko poznanie. Lebo čo nepozná, nemôže byť, a preto nemôže 

byť dané. nepros o odpustenie, lebo to sa už stalo. Žiadajte skôr o 

to, aby ste sa naučili odpúšťať a obnoviť to, čo vždy bolo, vo vašej 

neodpúšťajúcej mysli. Odpustenie sa stane skutočným a 

viditeľným pre tých, ktorí ho POUŽIJÚ. Na zemi je to vaša jediná 

funkcia a musíte sa naučiť, že je to všetko, čo sa CHCETE naučiť. 

Budete sa cítiť vinní, kým sa to nenaučíte. Lebo nakoniec, nech už 

má tvoja vina akúkoľvek podobu, vzniká z toho, že si nedokázal 

naplniť svoju funkciu v Božej mysli celým svojím JA. Môžete tejto 

vine uniknúť tým, že si tu neplníte svoju funkciu? Nemusíte pochopiť 

stvorenie, aby ste urobili to, čo treba urobiť, kým by toto poznanie 

malo pre vás význam. Boh žiadne bariéry neruší, ani ich nevytvoril. 

keď ich TY uvoľníš, zmiznú. Boh nesklame, ani nikdy v ničom 

nesklamal. 

Rozhodnite sa, že Boh má pravdu a VY sa mýlite. Stvoril vás 

mimo seba, ale stále v sebe. On vie, čo ste. Pamätajte, že pre Neho 

neexistuje druhý. Nemôže teda existovať nikto bez Jeho Svätosti, 

ani nikto nehodný Jeho dokonalej Lásky. Nezlyhávajte vo svojej 

funkcii milovať na mieste bez lásky, ktoré je vytvorené z temnoty a 

klamu, pretože tak sa temnota a klam rozplynú. Nezlyhávajte VY, 

ale namiesto toho ponúknite Bohu A VÁM Jeho bezúhonného 

Syna. Za tento malý dar vďaky za Jeho Lásku Boh sám vymení váš 

dar za svoj. 

Predtým, ako urobíte akékoľvek rozhodnutie za seba, 

pamätajte, že ste sa rozhodli PROTI svojej funkcii v Nebi, a 

dôkladne zvážte, či sa tu chcete rozhodovať.Vašou funkciou tu je 

len rozhodnúť sa PROTI rozhodovaniu o tom, čo chcete, s 

vedomím, že to neviete. Ako teda môžete rozhodovať o tom. 
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by ste mali urobiť? Nechajte všetky rozhodnutia na toho, kto 

hovorí za Boha a za vašu funkciu, ako ju pozná. Tak vás naučí 

odstrániť strašné bremeno, ktoré ste na seba uvalili tým, že 

nemilujete Božieho Syna a namiesto lásky sa ho snažíte naučiť 

vine. Vzdajte sa tejto šialenej a šialenej snahy, ktorá vás podvádza 

o radosť zo života s vaším Bohom a Otcom a z radostného 

prebúdzania sa do Jeho Lásky a Svätosti, ktoré sa vo vás spájajú 

ako pravda a robia vás s Ním Jedným. 

Keď sa naučíte rozhodovať S Bohom, všetky rozhodnutia 

budú ľahké a správne ako dýchanie.Nebudete sa musieť namáhať a 

budete vedení tak jemne, akoby vás niesli po tichej letnej ceste. 

Zdá sa, že len vaša vlastná vôľa robí rozhodovanie ťažkým. Duch 

Svätý vôbec nebude otáľať s odpoveďou na vašu KAŽDÚ otázku, 

čo máte robiť. On to vie. A On vám to POVIE a potom to urobí ZA 

vás. vy, ktorí ste unavení, by ste mohli zvážiť, či to nie je 

pokojnejšie ako spánok. Svoju vinu si totiž môžete vniesť do 

spánku, ale nie do tohto. 
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Premena ilúzií na pravdu 

 
Ak nie ste bez viny, nemôžete poznať Boha, ktorého vôľou je, aby 

ste Ho poznali.Preto MUSÍTE byť bez viny.Ak však neprijímate 

podmienky nevyhnutné na Jeho poznanie, odmietate Ho a 

nepoznávate Ho, hoci je všade okolo vás. On 

nemožno poznať bez jeho Syna, ktorého bezúhonnosť je 

podmienkou jeho poznania. Uznanie jeho Syna za vinného je 

takým úplným popretím Otca, že poznanie je zmietnuté z poznania 

v samotnej mysli, kam ho umiestnil sám Boh. Keby ste len 

počúvali a dozvedeli sa, aké je to nemožné! Neobdarúvajte Ho 

vlastnosťami, ktorým rozumiete. vy ste Ho nestvorili a nič, čo 

chápete, nie je z Neho. 

Vašou úlohou nie je vytvárať realitu. Je tu bez toho, aby ste ju 

vytvorili, ale nie bez vás.Vy, ktorí ste zahodili svoje ja a tak málo 

si ceníte Boha, počúvajte ma, ako hovorím za neho a za 

vás.Nemôžete pochopiť, ako veľmi vás váš Otec miluje, pretože vo 

vašej skúsenosti so svetom niet paralely, ktorá by vám to pomohla 

pochopiť. Na zemi nie je nič, s čím by sa to dalo porovnať, a nič, 

čo ste kedy pocítili, okrem Neho, sa tomu ani zďaleka nepodobá. 

Ani požehnanie nedokážete udeliť v dokonalej nežnosti. Chceli by 

ste poznať Toho, kto dáva navždy a kto nepozná nič okrem 

dávania? 

Deti neba žijú vo svetle požehnania svojho Otca, pretože 

VEDIA, že sú bez hriechu. 
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ustanovená ako prostriedok na obnovenie bezúhonnosti mysle, 

ktorá ju poprela, a tým poprela Nebo sebe samému. Pokánie vás 

učí skutočnému stavu Božieho Syna. Neučí vás, čo ste vy alebo čo 

je váš Otec. Duch Svätý, ktorý si to pre vás pripomína, vás len učí, 

ako odstrániť prekážky, ktoré stoja medzi vami a tým, čo viete. 

Jeho pamäť je VAŠA. Ak si pamätáte to, čo ste vytvorili VY, 

nepamätáte si nič. Spomienka na skutočnosť je v Ňom, a teda aj vo 

vás. 

 
VINA A BEZÚHONNOSŤ 

Bezúhonní a vinní sa navzájom vôbec nedokážu pochopiť. Každý z 

nich vníma toho druhého ako seba samého, čo im znemožňuje 

komunikovať, pretože každý z nich vidí toho druhého NEPodobne, 

ako vidí SÁM SEBA. Boh môže komunikovať iba s Duchom 

Svätým vo vašej mysli, pretože iba on sa delí s Bohom o poznanie 

toho, čím ste. A iba Duch Svätý môže za vás ODVOLÁVAŤ Boha, 

pretože iba On vie, čo Boh JE. Všetko ostatné, čo ste vložili do 

svojej mysle, NEMÔŽE existovať, pretože to, čo nekomunikuje s 

Božou mysľou, nikdy neexistovalo. Komunikácia s Bohom je 

život. Nič bez nej vôbec NEEXISTUJE. 

Jediná časť vašej mysle, ktorá má realitu, je tá, ktorá vás stále 

spája s Bohom.Chceli by ste, aby sa VŠETKO premenilo na 

žiarivé posolstvo Božej Lásky, aby ste sa oň podelili so všetkými 

osamelými, ktorí Ho spolu s vami popierajú? BOH TO 

UMOŽŇUJE. Chceli by ste poprieť Jeho túžbu, aby ste ho 

spoznali? Túžiš po Ňom tak, ako On po tebe. To je navždy 

nemenné. Prijmite teda to, čo je nemenné. Zanechajte svet smrti za 

sebou a pokojne sa vráťte do neba. Tu nemá NIC hodnotu a tam má 

hodnotu VŠETKO. Počúvajte Ducha Svätého a skrze neho Boha. 

On hovorí o tebe k TEBE. niet v tebe žiadnej viny, lebo Boh je 

požehnaný vo svojom Synovi, ako je Syn požehnaný v Ňom. 

Každý z vás má osobitnú úlohu v Ukrivdení, ale posolstvo, 

ktoré má každý z vás zdieľať, je vždy rovnaké: BOŽÍ SYN JE BEZ 

VINY. Každý učí toto posolstvo inak a inak sa ho učí. kým ho však 

nebude učiť a učiť sa ho, bude trpieť bolesťou z nejasného 

vedomia, že jeho pravá funkcia v ňom zostáva nenaplnená. 
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Ťažké je bremeno viny, ale Boh nechce, aby ťa zväzovalo. Jeho 

plán pre tvoje prebudenie je rovnako dokonalý ako tvoj omylný. 

nevieš, čo robíš, ale Ten, ktorý vie, je s tebou. Jeho nežnosť je 

tvoja a všetku lásku, ktorú zdieľaš s Bohom, drží v dôvere pre 

teba. Nechcel by ťa naučiť nič iné, len ako byť šťastný. 

Požehnaný Syn úplne požehnaného Otca, radosť bola stvorená 

pre TEBA. Kto môže odsúdiť toho, koho Boh požehnal? V Božej 

mysli nie je nič, čo by nezdieľalo jeho žiarivú nevinnosť. Stvorenie 

je prirodzeným pokračovaním dokonalej čistoty. tvojím jediným 

povolaním tu je venovať sa s aktívnou ochotou popieraniu viny vo 

VŠETKÝCH jej podobách. Obviňovať znamená NEPOCHOPIŤ. 

Šťastní žiaci Ukrivdenia sa stávajú učiteľmi nevinnosti, ktorá je 

právom všetkého, čo Boh stvoril. Neodopierajte im to, čo im patrí, 

lebo to neodopriete len im. 

Dedičstvo kráľovstva je právom Božieho Syna, ktoré mu bolo 

dané pri jeho stvorení. Nesnažte sa mu ho ukradnúť, inak si 

vyžiadate vinu a budete ju pociťovať. Chráňte jeho čistotu pred 

každou myšlienkou, ktorá by ho chcela ukradnúť a uchrániť pred 

jeho pohľadom. Vynášajte nevinnosť na svetlo, ako odpoveď na 

výzvu Zmierenia. Nikdy nedovoľte, aby čistota zostala skrytá, ale 

rozžiarte ťažké závoje viny, v ktorých sa Boží Syn ukryl pred 

vlastným zrakom. Všetci sme tu spojení v Ukrivdení a nič iné nás 

na tomto svete nemôže spojiť. Tak sa svet odlúčenia vytratí a 

obnoví sa plná komunikácia medzi Otcom a Synom. 

Zázrak potvrdzuje bezúhonnosť, ktorá MUSELA byť popretá, 

aby sa dosiahlo NEUZDRAVENIE. Nezatajujte toto radostné 

uznanie, pretože v ňom spočíva nádej na šťastie a oslobodenie od 

utrpenia každého druhu. Kto je tu, kto si neželá byť oslobodený od 

bolesti? Možno sa ešte nenaučil, AKO vymeniť svoju vinu za 

nevinu, ani si neuvedomil, že len v tejto výmene môže byť jeho 

oslobodenie od bolesti. Tí, ktorí sa to nenaučili, však potrebujú 

UČENIE, NIE útoky. útočiť na tých, ktorí potrebujú učenie, 

znamená neučiť sa od nich. Učitelia nevinnosti, každý svojím 

vlastným spôsobom, sa spojili a prevzali svoju úlohu v jednotnom 

učebnom pláne vykúpenia. okrem toho neexistuje žiadna jednota 

cieľov učenia. v tomto učebnom pláne, ktorý má JEDEN cieľ, nech 

sa vyučuje akokoľvek, neexistuje žiadny konflikt. Každé úsilie 

vynaložené v jeho mene sa ponúka pre jediné 
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cieľom je oslobodenie od viny na večnú slávu Boha a jeho 

stvorenia. A každé učenie, ktoré na to poukazuje, smeruje priamo 

do neba a k Božiemu pokoju. Neexistuje bolesť, skúška ani strach, 

ktoré by toto učenie nedokázalo prekonať. Moc samotného Boha 

podporuje toto učenie a GARANTUJE jeho neobmedzené výsledky. 

Pripojte svoje vlastné úsilie k sile, ktorá NEMÔŽE zlyhať a 

MUSÍ viesť k mieru. Takéto učenie sa nemôže nikoho nedotknúť. 

Ak budete učiť iba toto, neuvidíte sa mimo Božej moci. nebudete 

oslobodení od účinkov tejto najsvätejšej lekcie, ktorá sa snaží iba 

obnoviť to, čo je právom Božieho stvorenia. Od každého, komu 

udelíte oslobodenie od viny, sa nevyhnutne naučíte SVOJU nevinu. 

Kruh odpustenia nemá konca. A vy budete nachádzať stále väčšiu 

dôveru vo svoje bezpečné začlenenie do toho, čo je pre všetkých, v 

každom, koho privediete do jeho bezpečia a dokonalého pokoja. 

Pokoj teda každému, kto sa stane učiteľom pokoja. Pokoj je 

totiž uznaním dokonalej čistoty, z ktorej nie je nikto vylúčený. V 

jeho svätom kruhu je každý, koho Boh stvoril ako svojho Syna. 

Radosť je jeho zjednocujúcim atribútom, pričom nikto nezostáva 

mimo neho, aby trpel vinou sám. božia moc priťahuje každého do 

svojho bezpečného objatia lásky a zjednotenia. Stojte ticho v tomto 

kruhu a priťahujte všetky utrápené mysle, aby sa s vami spojili v 

bezpečí jeho pokoja a svätosti. Zotrvajte v ňom so mnou ako 

učitelia zmierenia, NIE viny. 

Blahoslavení ste vy, ktorí učíte so mnou. Naša moc 

nepochádza od nás, ale od nášho Otca. V bezúhonnosti ho 

poznávame, ako on pozná nás bezúhonných. Stojím v kruhu a 

volám vás k pokoju. Učte so mnou mieru a stojte so mnou na 

svätej pôde. Pamätajte pre každého na moc vášho Otca, ktorú mu 

dal. Neverte, že nemôžete učiť Jeho dokonalý pokoj. Nestojte 

vonku, ale spojte sa so mnou vo vnútri. Nezlyhávajte v jedinom 

cieli, ku ktorému vás moje učenie vyzýva. Navráťte Bohu jeho 

Syna takého, akého ho stvoril, tým, že ho budete učiť jeho 

nevinnosti. 

Ukrižovanie nemá žiadnu úlohu pri vykúpení. Až vzkriesenie 

sa v ňom stalo mojou súčasťou. To je symbolom oslobodenia od 

viny prostredníctvom bezúhonnosti. Koho vnímate ako vinného, 

toho by ste ukrižovali. Avšak vy ste VYHOVELI bez viny tomu, 

koho považujete za 
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bez viny. Cieľom ega je VŽDY ukrižovanie. Vidí sa ako VINNÉ a 

svojím odsúdením by chcelo zabíjať. Duch Svätý vidí len bez viny 

a svojou nežnosťou by oslobodil od strachu a obnovil vládu lásky. 

sila lásky je v jeho nežnosti, ktorá je z Boha, a preto nemôže 

ukrižovať ani trpieť ukrižovanie. Chrám, ktorý obnovuješ, sa stáva 

Tvojím oltárom, pretože bol znovu postavený skrze teba. A všetko, 

čo dáte Bohu, JE vaše. Takto tvorí On, a takto musíš obnovovať aj 

TY. 

Každého, koho uvidíte, zaradíte do svätého kruhu zmierenia 

alebo ho necháte mimo neho a budete ho posudzovať ako 

vhodného na ukrižovanie alebo na vykúpenie. Ak ho privediete DO 

kruhu čistoty, spočiniete tam s ním. Ak ho necháte VONKU, 

pripojíte sa tam k nemu. Nesúďte inak ako v tichosti, ktorá nie je z 

vás. Odmietnite prijať niekoho ako BEZ požehnania zmierenia a 

uveďte ho DO neho tým, že ho požehnáte. Svätosť musí byť 

zdieľaná, pretože v tom spočíva všetko, čo ju robí svätou. S 

radosťou prichádzajte do svätého kruhu a v pokoji sa pozerajte na 

všetkých, ktorí si myslia, že sú mimo neho. Nikoho nevyháňajte 

von, pretože práve o to sa usiluje spolu s vami. Poďte, pripojme sa 

k nemu na svätom mieste pokoja, ktoré je určené pre nás všetkých, 

zjednotených ako jeden celok vo veci pokoja. 

 

Z TEMNOTY 

Naša spoločná cesta je výmenou tmy za svetlo, nevedomosti za 

pochopenie. Nič, čomu rozumiete, nie je strašné. Len v tme a v 

nevedomosti vnímate desivé a uchyľujete sa pred ním do ďalšej 

tmy. a predsa je to len skryté, čo môže desiť, nie pre to, čo JE, ale 

pre svoju skrytosť. Skryté je desivé PRETO, že nechápete jeho 

význam. Keby ste ho poznali, bol by jasný a už by ste neboli v 

temnote. Nič nemá SKRYTÚ hodnotu, pretože to, čo je skryté, sa 

nedá zdieľať, a tak je jeho hodnota neznáma. skryté je SKRYTÉ, 

ale hodnota vždy spočíva v spoločnom ocenení. To, čo je skryté, 

nemožno milovať, a preto sa toho MUSÍME báť. 

Tiché svetlo, v ktorom vo vás prebýva Duch Svätý, je len 

dokonalá otvorenosť, v ktorej nič nie je skryté, a preto sa ničoho 

nebojíte. Útok sa VŽDY podvolí láske, ak je láske PRIPRAVENÝ, a 

nie pred ňou skrytý. Neexistuje temnota, ktorá 
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svetlo lásky nerozptýli, ak nie je ukryté pred dobrodením lásky.To, 

čo je držané OD lásky, nemôže zdieľať jej liečivú silu, pretože bolo 

oddelené a držané v temnote. Strážcovia temnoty to starostlivo 

strážia a vy, ktorí ste týchto strážcov ilúzie z ničoho vytvorili, sa ich 

teraz bojíte. 

Chceli by ste aj naďalej dávať imaginárnu moc týmto 

podivným predstavám o bezpečnosti? Nie sú ani bezpečné, ani 

nebezpečné. nechránia, ani neútočia. Nerobia vôbec nič, NIE SÚ 

vôbec ničím. ako strážcovia temnoty a nevedomosti hľadajte v nich 

len strach, pretože to, čo zatajujú, JE strašné. Nechajte ich však 

odísť, a to, čo bolo strašné, už také nebude. Bez ochrany nejasnosti 

zostane len svetlo lásky, lebo len to MÁ zmysel a môže žiť vo svetle. 

Všetko ostatné MUSÍ zmiznúť. 

Smrť ustupuje životu jednoducho preto, že zničenie nie je 

PRAVDA. Svetlo bez viny odhaľuje vinu, pretože keď sa spoja 

SPOLU, pravda jedného MUSÍ dokonale objasniť nepravdivosť 

jeho opaku. Nedržte vinu a bezvinu od seba, pretože vaše 

presvedčenie, že môžete mať OBA, je nezmyselné. Jediné, čo ste 

urobili tým, že ste ich držali oddelene, je, že ste ich vzájomne 

zamenili a stratili ich zmysel. a tak si neuvedomujete, že iba jedno 

z nich niečo znamená a to druhé je úplne bez akéhokoľvek zmyslu. 

Oddelenie ste si vyložili ako prostriedok, ktorý ste si vytvorili 

na prerušenie komunikácie s Otcom.Duch Svätý si ho vysvetľuje 

ako prostriedok na obnovenie toho, čo nebolo prerušené, ale bolo 

zastreté.Všetko, čo ste vytvorili, mu slúži na jeho najsvätejší 

zámer. VIE, že nie ste oddelení od Boha, ale vo vašej mysli vníma 

veľa vecí, ktoré vám umožňujú MYSLIEŤ si, že ste. Toto všetko, a 

nič iné, by od vás oddelil. moc rozhodnutia, ktorú ste urobili NA 

MIESTE moci stvorenia, by vás naučil používať vo svoj prospech. 

vy, ktorí ste ju urobili, aby ste sa ukrižovali, sa musíte od Neho 

naučiť, ako ju použiť na svätú vec obnovy. 

Vy, ktorí hovoríte temnými a záludnými symbolmi, 

nerozumiete jazyku, ktorý ste vytvorili. Nemá žiadny význam, 

pretože jeho cieľom nie je komunikácia, ale skôr ZRUŠENIE 

komunikácie. Ak účelom jazyka JE komunikácia, ako môže tento 

jazyk niečo znamenať? Ale aj táto čudná a pokrivená snaha 

komunikovať 
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prostredníctvom NEkomunikovania obsahuje dostatok lásky, aby 

mala zmysel, ak jej interpretom NIE je jej tvorca.Vy, ktorí ste ju 

vytvorili, vyjadrujete len konflikt, od ktorého by vás Duch Svätý 

oslobodil. To, čo by ste chceli komunikovať, prenechajte Jemu. On 

vám to vyloží s dokonalou jasnosťou, pretože vie, s kým ste v 

dokonalej komunikácii. 

Neviete, čo hovoríte, a tak neviete, čo sa vám hovorí. Váš 

Tlmočník však vníma význam vo vašom cudzom jazyku. Nebude 

sa pokúšať komunikovať nezmyselné. Ale oddeľuje všetko, čo má 

zmysel, zvyšok vynecháva a ponúka vašu pravú komunikáciu tým, 

ktorí by s vami chceli komunikovať rovnako pravdivo. hovoríte 

dvoma jazykmi naraz, a to MUSÍ viesť k nezrozumiteľnosti. Ak 

však jeden neznamená nič a druhý všetko, pre účely komunikácie je 

možný len ten jeden. Ten druhý ju však ruší. 

Úlohou Ducha Svätého je ÚPLNE komunikácia. Preto musí 

odstrániť všetko, čo ju narúša, aby ju OBNOVIL. Preto pred Jeho 

zrakom neuchovávajte žiadny zdroj rušenia, pretože On nebude 

útočiť na vaše strážne zariadenia. Priveďte ich však k Nemu a nech 

vás Jeho nežnosť naučí, že vo svetle nie sú bojazlivé a NEMÔŽU 

slúžiť na stráženie temných dverí, za ktorými nie je vôbec nič 

starostlivo ukryté. musíme otvoriť všetky dvere a nechať cez ne 

prúdiť svetlo. V Božom chráme nie sú žiadne skryté komnaty. 

Jeho brány sú otvorené dokorán, aby privítali jeho Syna. Nikto 

nemôže neprísť tam, kam ho Boh povolal, ak sám nezatvorí dvere 

na privítanie svojho Otca. 

 

VNÍMANIE BEZ KLAMSTVA 

Čo chcete? Svetlo alebo tma, poznanie alebo nevedomosť sú vaše, 

ale nie oboje. Protiklady treba spájať, a nie držať od seba. Ich 

oddelenie je totiž len vo vašej mysli a zjednotením sa zmierujú tak, 

ako ste vy. V spojení MUSÍ zmiznúť všetko, čo nie je skutočné, 

pretože pravda JE spojenie. Tak ako tma mizne vo svetle, tak 

nevedomosť mizne, keď svitne poznanie. Vnímanie je prostriedok, 

ktorým sa nevedomosť privádza k poznaniu. Vnímanie však musí 

byť bez klamstva, pretože inak sa stáva poslom nevedomosti, a nie 

pomocníkom pri hľadaní pravdy. 
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Hľadanie pravdy je len poctivým hľadaním všetkého, čo pravde 

prekáža.Pravda JE. Nemožno ju ani stratiť, ani hľadať, ani nájsť. Je 

tu, kdekoľvek ste, je vo vás. a predsa môže byť pre vás rozpoznaná 

alebo nerozpoznaná, skutočná alebo falošná. Ak ju skrývate, stáva 

sa pre vás neskutočnou PRETO, že ste ju skryli a obklopili 

strachom. Pod každým základným kameňom strachu, na ktorom 

ste postavili svoj šialený systém viery, sa skrýva pravda. Vy to 

však nemôžete vedieť, pretože tým, že pravdu skrývate v strachu, 

nevidíte dôvod veriť Čím viac sa na strach pozeráte, tým menej ho 

vidíte a tým jasnejšie sa stáva to, čo sa v ňom skrýva. 

Nie je možné presvedčiť nevedomých, že vedia. Z ich 

pohľadu to nie je pravda, ale JE to pravda, pretože to vie BOH. 

Toto sú jednoznačne protikladné pohľady na to, čo sú "nevedomí". 

Pre Boha je nevedomosť nemožná. Preto to vôbec nie je názor, ale 

len viera v niečo, čo neexistuje. Je to len toto presvedčenie, ktoré 

majú nevedomí, a tým sa mýlia v sebe samých. oni sami seba 

DEFINOVALI, pretože neboli stvorení. ich stvorenie nebolo 

hľadiskom, ale skôr istotou. Neistota dovedená k istote si 

nezachováva ŽIADNE presvedčenie o skutočnosti. 

Určite ste si všimli, že dôraz bol kladený na to, aby ste to, čo 

je nežiaduce, priviedli k tomu, čo je žiaduce; to, čo nechcete, k tomu, 

čo chcete.Ak si uvedomíte, čo je to disociácia, pochopíte, že spása 

k vám musí prísť týmto spôsobom. Disociácia je pokrivený proces 

myslenia, pri ktorom sa udržiavajú dva systémy presvedčení, ktoré 

nemôžu koexistovať. UZNALO SA, že ak by sa spojili SPOLU, ich 

spoločné prijatie by sa stalo nemožným. Ak sa však jeden udržiava 

v temnote pred druhým, ich ODDELENIE akoby ich oba udržiavalo 

pri živote a rovnocenné v ich realite. Ich spojenie sa tak stáva 

zdrojom strachu, pretože ak sa stretnú, prijatie MUSÍ byť jednému 

z nich odňaté. 

Nemôžete mať oboje, pretože jedno popiera druhé. Odhliadnuc 

od toho sa táto skutočnosť stráca z dohľadu, pretože každý z nich 

môže byť na SAMOSTATNOM mieste obdarený pevnou vierou. Ak 

ich privediete SPOLU, skutočnosť ich úplnej nezlučiteľnosti je 

okamžite zrejmá. Jeden pôjde DÔVODOM toho, že druhý je videný 

na tom istom mieste. Svetlo nemôže vstúpiť do tmy, keď myseľ 

verí v tmu a nedovolí jej odísť. 
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Pravda nebojuje proti nevedomosti a láska neútočí na strach. To, 

čo nepotrebuje ochranu, sa nebráni. Obranu si vytvárate vy sami. 

Boh ju nepozná. duch Svätý používa obranu na BOJ pravdy len 

preto, že ste si ju vytvorili PROTI nej. Jeho vnímanie ich podľa 

Jeho zámeru len mení na výzvu PRE to, čo ste nimi napadli. 

Obrany, ako všetko, čo ste vytvorili, sa musia jemne obrátiť k 

vášmu vlastnému dobru, Duch Svätý ich musí premeniť z 

prostriedkov sebazničenia na prostriedky ochrany a oslobodenia. 

Jeho úloha je mocná, ale je s ním Božia moc. Preto je pre Neho 

taká ľahká, že bola splnená v okamihu, keď mu bola pre vás daná. 

Nezdržujte sa pri svojom návrate k pokoju tým, že sa budete 

čudovať, ako môže splniť to, čo Mu Boh dal urobiť. Nechajte to na 

Toho, kto to vie. od vás sa nežiada, aby ste sami plnili mocné úlohy. 

od vás sa len žiada, aby ste robili to málo, čo vám On navrhne, a 

dôverovali Mu len do tej malej miery, aby ste verili, že ak to žiada 

On, vy to MÔŽETE urobiť. uvidíte, ako ľahko sa dá splniť všetko, 

o čo On žiada. 

Duch Svätý od vás žiada len toto: prineste mu každé 

tajomstvo, ktoré ste pred ním zamkli. Otvorte Mu každé dvere a 

požiadajte Ho, aby vstúpil do tmy a osvetlil ju. Na vašu žiadosť 

vstúpi rád. On vnáša svetlo do tmy, ak mu tmu otvoríte. Ale na to, 

čo skrývaš, sa On nemôže pozrieť. On totiž vidí za teba, a ak sa 

nepozeráš S Ním, nemôže vidieť. Kristovo videnie nie je pre Neho 

samého, ale pre Neho s TEBOU. Prineste mu preto všetky svoje 

temné a tajné myšlienky a pozerajte sa na ne S Ním. On má v 

rukách svetlo a vy temnotu. Nemôžu spolu existovať, keď sa na ne 

pozeráte obaja spoločne. Jeho úsudok MUSÍ zvíťaziť a On vám ho 

dá, keď spojíte svoje vnímanie s Jeho. Spojenie sa s Ním vo videní 

je spôsob, akým sa s Ním učíte zdieľať výklad vnímania, ktorý 

vedie k poznaniu. 

Sami nevidíte. Zdieľanie vnímania s tým, ktorého vám dal 

Boh, vás učí, ako rozpoznať, čo vidíte. Je to poznanie, že nič, čo 

vidíte, neznamená NIKOHO samého. Videnie s Ním vám ukáže, že 

všetok význam, vrátane VAŠEHO, nepochádza z dvojitého videnia, 

ale z jemného splynutia všetkého do JEDNÉHO významu, JEDNEJ 

emócie a JEDNÉHO cieľa. 
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Boh má jeden cieľ, o ktorý sa s vami delí. Jediná vízia, ktorú vám 

ponúka Duch Svätý, vám túto Jednotu priblíži s takou jasnosťou a 

jasom, že by ste si za nič na svete nemohli priať neprijať to, čo by 

vám Boh chcel dať. Pozrite sa na svoju vôľu a prijmite ju ako Jeho, 

s celou Jeho Láskou ako vašu. Všetka česť vám skrze Neho a skrze 

Neho Bohu. 

V temnote si zatienil slávu, ktorú ti dal Boh, a moc, ktorú 

udelil svojmu nevinnému Synovi.To všetko sa skrýva v každom 

temnom mieste zahalenom vinou a v temnom popieraní nevinnosti. 

Za temnými dverami, ktoré ste zavreli, sa neskrýva nič, pretože nič 

NEMÔŽE zatieniť Boží dar. Práve zatváranie dverí bráni rozpoznať 

Božiu moc, ktorá vo vás žiari. Nevyháňajte moc zo svojej mysle, 

ale nech je všetko, čo by chcelo zakryť vašu slávu, postavené pred 

súd Ducha Svätého a tam zrušené. koho On chce zachrániť pre 

slávu, JE pre ňu zachránený. On prisľúbil Otcovi, že skrze neho 

budeš oslobodený z malosti do slávy. Tomu, čo Bohu sľúbil, je 

úplne verný, pretože sa s Bohom podelil o zasľúbenie, ktoré mu 

bolo dané, aby sa oň podelil s VAMI. 

Stále sa oň delí, pre teba. Všetko, čo sľubuje inak, veľké či 

malé, akokoľvek vysoko či nízko cenené, nahradí JEDINÝM 

sľubom, ktorý mu dal, aby ho položil na oltár tvojmu Otcovi a 

Jeho Synovi. Žiadny oltár nestojí Bohu BEZ Jeho Syna. A nič, čo 

tam prinesie, nie je rovnako hodnotné pre oboch, ale bude 

nahradené darmi úplne prijateľnými pre Otca A pre Syna. Dokážete 

Bohu obetovať vinu? Nemôžete ju teda obetovať Jeho Synovi. Lebo 

nie sú oddelení a dary jednému sa PONÚKAJÚ druhému. 

Nepoznáte Boha, pretože nepoznáte toto.A predsa poznáte 

Boha a tiež toto. To všetko je v bezpečí vo vašom vnútri, kde žiari 

Duch Svätý. On nesvieti v rozdelení, ale na mieste stretnutia, kde 

Boh, zjednotený so svojím Synom, cez neho hovorí k svojmu 

Synovi. Komunikácia medzi tým, čo sa nedá rozdeliť, sa NEMÔŽE 

zastaviť. Sväté miesto stretnutia nerozdeleného Otca a Jeho Syna 

sa nachádza v Duchu Svätom a vo VÁS. Akékoľvek zasahovanie 

do komunikácie, ktorú chce sám Boh so svojím Synom, je tu 

celkom nemožné. Medzi Otcom a Synom neustále prúdi 

neprerušená a nepretržitá láska, tak ako si to OBA prajú. a tak to aj 

JE. 
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Nech vaša myseľ neblúdi po tmavých chodbách, ďaleko od 

stredu svetla.Môžete sa rozhodnúť, že zablúdite, ale môže vás 

priviesť SPOLU len Vodca, ktorý vám bol určený. On vás určite 

dovedie tam, kde Boh a Jeho Syn čakajú na vaše rozpoznanie. sú 

spojení, aby vám dali dar jednoty, pred ktorou zmizne VŠETKO 

odlúčené. Zjednoťte sa s tým, čím ste. Nemôžete sa spojiť s ničím 

iným než so skutočnosťou. Božia sláva a sláva Jeho Syna vám 

patria v pravde. Nemajú protiklad a nič iné si nemôžete darovať. 

Pravdu nič nenahradí. A pravda vám to objasní, keď sa 

dostanete na miesto, kde sa musíte STRETNÚŤ s pravdou. A tam 

musíte byť vedení prostredníctvom jemného porozumenia, ktoré 

vás nemôže viesť nikam inam. Kde je Boh, tam ste aj VY. Taká JE 

pravda. Nič nemôže zmeniť poznanie, ktoré vám dal Boh, na 

nepoznanie. Všetko, čo Boh stvoril, pozná svojho Stvoriteľa. Takto 

totiž Stvoriteľ a jeho stvorenia uskutočňujú stvorenie. Na svätom 

mieste stretnutia sú spojení Otec a Jeho stvorenia a stvorenia Jeho 

Syna s Nimi spoločne. Existuje jeden článok, ktorý ich všetkých 

spája a drží ich v Jednote, z ktorej sa stvorenie deje. 

Spojenie, ktorým sa Otec spája s tými, ktorým dáva moc 

tvoriť ako on, sa NIKDY nemôže rozplynúť. Samotné nebo je 

spojenie s celým stvorením a s jeho jediným Stvoriteľom. A nebo 

zostáva Božou vôľou pre vás. Nepokladajte na svoje oltáre iné 

dary než tento, pretože nič nemôže koexistovať vedľa neho. Tu sa 

vaše skromné obety spájajú s Božím darom a len to, čo je hodné 

Otca, prijme Syn, pre ktorého to bolo určené. Komu sa Boh dáva, 

tomu sa dáva. vaše malé dary zaniknú na oltári, na ktorý On 

položil Svojich. 

 

UZNANIE SVÄTOSTI 

Vykúpenie vás neurobilo svätými.Boli ste stvorení ako svätí. Iba 

privádza nesvätosť k svätosti, alebo to, čo ste STVORILI, k tomu, 

čím ste.Spojenie pravdy a ilúzie, ega s Bohom, je jedinou úlohou 

Ducha Svätého. Nezatajujte svoje stvorenie pred svojím Otcom, 

pretože jeho skrývanie vás stálo poznanie Jeho i seba samých. 

poznanie je bezpečné, ale kde je okrem neho aj VAŠE bezpečie. 
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z neho? Vytvorenie času, aby zaujal miesto bezčasia, spočívalo v 

rozhodnutí nebyť taký, aký si bol.Tak sa pravda stala minulosťou a 

prítomnosť bola zasvätená ilúzii. A aj minulosť bola zmenená a 

vložená medzi to, čo vždy bolo, a TERAZ. minulosť, ktorú si 

pamätáte, NIKDY nebola a predstavuje len popretie toho, čo VŽDY 

bolo. 

Privádzať ego k Bohu je len privádzať omyl k pravde, kde sa 

napraví, pretože je OPAKOM toho, s čím sa stretáva, a zruší sa, 

pretože rozpor už nemôže obstáť. Ako dlho môže rozpor obstáť, 

keď sa jasne odhalí jeho nemožná povaha? To, čo vo svetle zaniká, 

nie je napadnuté. Zmizne len preto, že nie je pravdivé. Rozdielne 

skutočnosti sú nezmyselné, pretože skutočnosť musí byť jedna. 

Nemôže sa meniť s časom, náladou ani náhodou. Jej nemennosť je 

to, čo ju robí skutočnou. To sa nedá zrušiť. Zrušenie je pre 

neskutočnosť. A táto realita to pre vás UROBÍ. 

Už len tým, že je tým, čím je, vás pravda oslobodzuje od 

všetkého, čím NIE JE.Umierenie je také jemné, že mu stačí 

zašepkať, a všetka jeho sila vám príde na pomoc a podporu.Nie ste 

krehkí, keď je Boh vedľa vás. Bez Neho však nie ste ničím. 

Vykúpenie vám ponúka Boh. dar, ktorý ste odmietli, drží vo vás On. 

Jeho Duch ho tam drží pre teba. Boh neopustil svoj oltár, hoci Jeho 

ctitelia naň položili iných bohov. chrám je stále svätý, lebo 

Prítomnosť, ktorá v ňom prebýva, JE svätosť. 

V chráme svätosť ticho čaká na návrat tých, ktorí ju 

milujú.Prítomnosť vie, že sa vrátia k čistote a milosti. Božia milosť 

ich nežne prijme a zakryje všetok ich pocit bolesti a straty 

nesmrteľnou istotou Otcovej lásky. tam strach zo smrti nahradí 

radosť zo života. Lebo Boh je život a oni ŽIJÚ v živote. Prítomnosť 

svätosti žije vo všetkom, čo žije, lebo svätosť STVORILA život a to, 

čo stvorila, neopúšťa ako sväté, ako seba samu. 

V tomto svete sa môžeš stať bezchybným zrkadlom, v ktorom 

svätosť tvojho Stvoriteľa žiari z teba na všetkých okolo teba.Môžeš 

odrážať nebo TU.Avšak žiadne odrazy obrazov iných bohov nesmú 

zatemniť zrkadlo, v ktorom by sa odrážal Boh. Zem môže odrážať 

Nebo alebo peklo; Boha alebo ego. stačí, ak necháte zrkadlo čisté a 

zbavené všetkých obrazov skrytej temnoty, ktoré ste 
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čerpali z neho. Boh na ňu bude svietiť sám od seba. Len jasný 

odraz Jeho samého môže byť na nej vnímaný. Odrazy sú viditeľné 

vo svetle. V tme sú nejasné a ich význam akoby spočíval len v 

meniacich sa výkladoch, a nie v nich samých. 

Boží odraz nepotrebuje žiaden výklad. Je jasný. Čisté, ale 

zrkadlo a posolstvo, ktoré vyžaruje z toho, čo zrkadlo každému 

ukazuje, nikto nemôže nepochopiť. Je to posolstvo, ktoré Duch 

Svätý drží v zrkadle, ktoré je v ňom. Rozpoznáva ho, pretože ho 

naučili jeho POTREBE, ale nevie, kde ho má hľadať, aby ho našiel. 

Dovoľte mu teda, aby ju videl vo VÁS a podelil sa s vami o ňu. 

Keby ste si aspoň na okamih uvedomili, akú uzdravujúcu silu 

môže priniesť celému svetu Boží odraz, ktorý vo vás žiari, nemohli 

by ste sa dočkať, kým sa zrkadlo vašej mysle očistí, aby prijalo 

obraz svätosti, ktorá uzdravuje svet.Obraz svätosti, ktorý žiari vo 

vašej mysli, nie je nejasný a nezmení sa. Jeho význam pre tých, 

ktorí sa naň pozerajú, nie je nejasný, pretože každý ho vníma ako 

SAMOTNÝ. Všetci prinášajú do jej uzdravujúceho svetla svoje 

rôzne problémy, ale všetky ich problémy sa v nej stretávajú JEDINE 

s uzdravením. Reakcia svätosti na KAŽDÚ formu chyby je vždy 

rovnaká. v tom, čo svätosť vyvoláva, nie je žiadny rozpor. Jej 

JEDNODUCHOU odpoveďou je uzdravenie bez ohľadu na to, čo sa 

k nej prináša. Tí, ktorí sa naučili ponúkať len uzdravenie, pretože 

sa v nich odráža svätosť, sú konečne pripravení na nebo. tam 

svätosť nie je odrazom, ale skutočným stavom toho, čo sa im tu len 

odrážalo. Boh nie je obrazom a jeho stvorenia, ako jeho súčasť, ho 

v sebe držia v pravde. nie sú len ODRAZOM pravdy, lebo 

sú pravdou. 

 
POSUN K ZÁZRAKOM 

Keď medzi Bohom a Jeho stvoreniami alebo medzi Jeho deťmi a 

ich vlastnými nestojí žiadne vnímanie, poznanie stvorenia musí 

pokračovať navždy. Odrazy, ktoré v čase prijímate do zrkadla 

svojej mysle, len približujú alebo vzďaľujú večnosť. Ale samotná 

večnosť je mimo VŠETKÉHO času. Vystúp z času a dotkni sa jej s 

pomocou jej odrazu v tebe. a obrátiš sa od času k svätosti tak isto, 

ako odraz svätosti vyzýva každého, aby položil 
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všetky pocity viny bokom. Odrážajte nebeský pokoj TU a priveďte 

tento svet do neba. Odraz pravdy totiž priťahuje každého k pravde, 

a keď do nej vstúpi, zanechá za sebou všetky odrazy. 

V nebi sa realita zdieľa, a nie odráža. Zdieľaním jej odrazu tu 

sa jej pravda stáva jediným vnímaním, ktoré Syn Boží akceptuje. 

A tak mu svitne spomienka na Otca a on sa už nemôže uspokojiť s 

ničím iným než so svojou vlastnou skutočnosťou. Vy na zemi 

nemáte žiadnu predstavu o neobmedzenosti, pretože svet, v ktorom 

sa vám zdá, že žijete, JE svetom obmedzení. V tomto svete nie je 

pravda, že sa môže vyskytnúť čokoľvek bez poriadku ťažkostí. 

Zázrak má preto jedinečnú funkciu a je motivovaný jedinečným 

Učiteľom, ktorý do tohto sveta prináša zákony iného sveta. Zázrak 

je JEDINÁ vec, ktorú môžete urobiť a ktorá presahuje poriadok, 

pretože nie je založená na rozdieloch, ale na rovnosti. 

Zázraky nemajú konkurenciu a ich počet, ktorý môžete 

urobiť, je neobmedzený.Môžu sa diať súčasne a v mnohých 

prípadoch.Nie je ťažké to pochopiť, keď si ich vôbec predstavíte 

ako možné. Čo JE ťažšie pochopiť, je absencia poradia náročnosti, 

ktorá pečiatkuje zázrak ako niečo, čo musí pochádzať odinakiaľ, 

nie odtiaľto. Z pohľadu sveta je to nemožné. Zažili ste nedostatok 

konkurencie medzi svojimi myšlienkami, ktoré, aj keď si môžu 

protirečiť, sa vám môžu vyskytovať spoločne a vo veľkom počte. 

Ste na to takí zvyknutí, že vám to môže spôsobiť len malé 

prekvapenie. 

Ale aj vy ste zvyknutí klasifikovať niektoré svoje myšlienky 

ako dôležitejšie, väčšie alebo lepšie, múdrejšie alebo 

produktívnejšie a hodnotnejšie ako iné. A to platí aj o 

myšlienkach, ktoré prechádzajú mysľou tých, ktorí si myslia, že 

žijú oddelene. Niektoré z nich sú totiž odrazom Neba, zatiaľ čo iné 

sú motivované egom, ktoré len VYPADÁ, že myslí. výsledkom je 

tkajúci sa, meniaci sa vzorec, ktorý nikdy neodpočíva a nikdy nie je 

pokojný. Neustále sa posúva po zrkadle vašej mysle a odrazy Neba 

trvajú len chvíľu a pohasínajú, keď ich zahladí tma. tam, kde bolo 

svetlo, ho tma v okamihu odstráni a vo vašej mysli sa neustále 

striedajú vzory svetla a tmy. 

Tá trocha zdravého rozumu, ktorá vám ešte zostala, sa drží 

pohromade vďaka zmyslu pre poriadok, ktorý ste zaviedli VY.Ale už 

len to, že to dokážete. 



14 PRIVÁDZANIE ILÚZIÍ K PRAVDE 

340 

 

 

 

 

a vniesť poriadok do chaosu vám ukazuje, že nie ste ego a že vo 

vás MUSÍ byť viac ako ego. Ego totiž JE chaos, a ak by bolo celé, 

žiadny poriadok by nebol možný. hoci však poriadok, ktorý 

zavádzate vo svojej mysli, obmedzuje ego, obmedzuje aj VÁS. 

Usporiadať znamená posudzovať a usporiadať podľa úsudku. Bude 

sa vám zdať ťažké naučiť sa, že na usporiadanie svojich myšlienok 

nemáte VÔBEC nijaký základ. túto lekciu vám Duch Svätý dáva 

tak, že vám dáva žiarivé príklady, aby vám ukázal, že váš spôsob 

usporiadania je nesprávny, ale že sa vám ponúka lepší spôsob. 

Zázrak ponúka presne rovnakú odpoveď na každé volanie o 

pomoc. Neposudzuje volanie. Len rozpozná, čo JE, a podľa toho 

odpovie. Nerozmýšľa, ktoré volanie je hlasnejšie, väčšie alebo 

dôležitejšie." Možno sa čudujete, ako sa od vás, ktorí ste stále 

viazaní na posudzovanie, môže žiadať, aby ste urobili to, čo si 

nevyžaduje žiadne vlastné posúdenie. Odpoveď je veľmi 

jednoduchá. Zázraky spôsobuje Božia moc, a nie vaša. Samotný 

zázrak je len svedectvom o tom, že máte v sebe Božiu moc. to je 

dôvod, prečo zázrak dáva rovnaké požehnanie všetkým, ktorí sa na 

ňom podieľajú, a to je tiež dôvod, prečo sa na ňom podieľa 

KAŽDÝ. Božia moc je neobmedzená. a keďže je vždy maximálna, 

ponúka KAŽDÉMU volanie od KAŽDÉHO. NEEXISTUJE tu 

žiadne poradie náročnosti. Volaniu o pomoc je poskytnutá pomoc. 

Jediný úsudok, ktorý sa vôbec týka, je JEDINÉ rozdelenie 

Ducha Svätého do dvoch kategórií: jedna láska a druhá výzva k 

láske. VY toto rozdelenie nemôžete bezpečne vykonať, pretože ste 

príliš zmätení buď na to, aby ste rozpoznali lásku, alebo na to, aby 

ste verili, že všetko ostatné nie je nič iné ako potreba lásky. ste 

príliš viazaní na formu, a nie na obsah. to, čo považujete za obsah, 

vôbec nie je obsah. Je to len forma a nič iné. Nereagujete totiž na 

to, čo vám brat SKUTOČNE ponúka, ale len na konkrétne vnímanie 

jeho ponuky, podľa ktorého ju posudzuje ego. 

Ego nie je schopné pochopiť obsah a vôbec sa oň 

nezaujíma.Ak je pre ego prijateľná forma, musí byť prijateľný aj 

obsah. V opačnom prípade bude útočiť na formu. vy, ktorí si 

myslíte, že rozumiete niečomu z dynamiky mysle, dovoľte, aby 

som vás ubezpečil, že o nej neviete vôbec nič. Sami od seba o nej 

totiž NEMÔŽETE vedieť. štúdium ega NIE JE štúdiom mysle. 
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Ego sa v skutočnosti teší zo štúdia seba samého a dôkladne schvaľuje 

počiny študentov, ktorí ho chcú analyzovať a schvaľujú jeho 

dôležitosť, ale oni študujú len formu s nezmyselným obsahom. Ich 

učiteľ je totiž nezmyselný, hoci starostlivo túto skutočnosť skrýva 

za množstvom slov, ktoré znejú pôsobivo, ale keď sa dajú 

dohromady, chýba im akýkoľvek konzistentný zmysel. 

To je charakteristické pre úsudky ega. Samostatne sa zdajú 

byť správne, ale ak ich spojíme, myšlienkový systém, ktorý 

vznikne ich spojením, je nesúvislý a úplne chaotický. Forma totiž 

nestačí na zmysel a základný nedostatok obsahu znemožňuje 

vytvorenie uceleného systému. Oddelenie preto zostáva zvoleným 

stavom ega. Nikto sám totiž nedokáže ego pravdivo posúdiť. keď sa 

však dvaja alebo viacerí SPOLOČNE spoja pri hľadaní pravdy, ego 

už nemôže obhajovať svoj nedostatok obsahu. Skutočnosť spojenia 

im POVIE, že to nie je pravda. 

Nie je možné pamätať na Boha v skrytosti a osamote. 

Spomínať na Neho totiž znamená, že NIE si sám a chceš na to 

pamätať. nepremýšľaj o sebe, lebo žiadna myšlienka, ktorú máš, 

NIE JE pre teba. Ak chceš pamätať na svojho Otca, nech Duch 

Svätý usporadúva tvoje myšlienky a dáva ti len tú odpoveď, ktorou 

ti On odpovedá. Každý hľadá lásku tak ako ty a nepozná ju, ak sa 

k jej hľadaniu nepripojí spolu s tebou. Ak sa pustíte do hľadania 

spoločne, prinesiete so sebou také silné svetlo, že to, čo vidíte, 

dostane zmysel. Osamelá cesta zlyháva, pretože vylúčila to, čo by 

NAŠLA. 

Tak, ako Boh komunikuje s Duchom Svätým vo vás, tak Duch 

Svätý prekladá svoju komunikáciu Cez vás, aby ste jej rozumeli. 

Boh nemá žiadnu tajnú komunikáciu, pretože všetko z neho je 

dokonale otvorené a voľne prístupné všetkým, pretože je PRE 

všetkých. Nič nežije v skrytosti, a to, čo by ste pred Duchom 

Svätým skrývali, nie je ničím. Každý výklad, ktorý by si chcel na 

brata položiť, je nezmyselný. Dovoľte Duchu Svätému, aby vám 

ho UKAZOVAL a učil vás jeho láske i potrebe lásky. Ani jeho 

myseľ NORYOURS neudrží viac ako tieto dva myšlienkové 

poriadky. 

Zázrak je poznanie, že je to pravda. Tam, kde je láska, vám ju 

váš brat musí dať kvôli tomu, čím JE. Ale tam, kde je POTREBA 

lásky, ju musíte dať vy, pretože to, čo 
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Vy ste. Už dávno sme povedali, že tento kurz vás naučí, čo ste, a 

vráti vám vašu identitu. Už sme sa naučili, že táto identita je 

zdieľaná. zázrak sa stáva prostriedkom jej zdieľania. Tým, že 

dodáte svoju identitu všade tam, kde nie je rozpoznaná, ju 

rozpoznáte VY. A sám Boh, ktorý chce byť so svojím Synom 

naveky, požehná každé rozpoznanie svojho Syna všetkou láskou, 

ktorú k nemu prechováva. Sila VŠETKEJ Jeho lásky nebude 

chýbať ani pri žiadnom zázraku, ktorý ponúknete Jeho Synovi. 

Ako teda môže byť medzi nimi nejaký ťažký poriadok? 

 
SKÚŠKA PRAVDY 

Podstatné je však naučiť sa, že NEVIETE. Poznanie je moc a 

všetka moc je od Boha.Vy, ktorí ste sa snažili udržať si moc pre 

seba, ste ju stratili.Stále máte moc, ale tak veľmi ste sa postavili 

medzi ňu a svoje VEDOMIE, že ju nemôžete používať. Všetko, čo 

ste sa naučili, vám vašu moc stále viac zatemňovalo. Neviete, ČO 

je, ani KDE je. vytvorili ste si zdanlivú moc a ukážku sily, ktorá je 

taká žalostná, že vás MUSÍ zlyhať. Lebo moc nie je zdanlivá sila a 

pravda je mimo akéhokoľvek zdania. a predsa všetko, čo stojí medzi 

vami a Božou mocou vo vás, je len vaše učenie sa nepravde a vaše 

pokusy zrušiť pravdu. 

Buďte teda ochotní to všetko zrušiť a tešte sa, že k tomu nie 

ste navždy pripútaní. Veď ste sa naučili, ako uväzniť Božieho 

Syna, čo je taká nepredstaviteľná lekcia, že sa o nej môže snívať 

len šialencovi v najhlbšom spánku. Môže sa Boh naučiť, ako 

NEbyť Bohom? A môže sa jeho Syn, ktorému dal všetku moc, 

naučiť byť bezmocný? Čo ste sa naučili vy sami, čo by ste si mohli 

radšej ponechať namiesto toho, čo MÁTE a čím STE? 

Pokánie vás učí, ako navždy uniknúť všetkému, čo ste sa 

naučili v minulosti, tým, že vám ukazuje len to, čím ste TERAZ. 

Učenie SA UČÍ skôr, než sa prejavia jeho účinky. Učenie je teda v 

minulosti, ale jeho vplyv určuje prítomnosť tým, že mu dáva 

akýkoľvek význam, ktorý pre vás má. VAŠE učenie nedáva 

prítomnosti žiadny význam. Nič z toho, čo ste sa kedy naučili, vám 

nemôže pomôcť pochopiť prítomnosť alebo vás naučiť, ako zrušiť 

minulosť. vaša minulosť JE to, čo ste sa sami naučili. 
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NECHAJTE TO VŠETKO ÍSŤ. Nesnažte sa pochopiť žiadnu 

udalosť, nič alebo niekoho v jej svetle, pretože svetlo temnoty, 

ktorým sa snažíte vidieť, môže iba zahmlievať. 

Vôbec nedôverujte tme, že vám osvetlí vaše chápanie, lebo ak 

to urobíte, budete odporovať svetlu, a tak si budete myslieť, že vidíte 

tmu. Tma však nemôže byť videná, pretože nie je ničím iným ako 

stavom, v ktorom sa videnie stáva nemožným. Vy, ktorí ste ešte 

nepriniesli všetku temnotu, ktorú ste sa sami naučili, k svetlu vo 

vás, môžete len ťažko posúdiť pravdivosť a hodnotu tohto kurzu. 

boh vás však neopustil. a tak máte ďalšiu lekciu, ktorú vám poslal, a 

ktorú sa pre každé dieťa svetla naučil ten, ktorému ju boh dal. táto 

lekcia žiari božou slávou, pretože v nej spočíva jeho moc, o ktorú 

sa tak rád delí so svojím synom. 

Učte sa o Jeho šťastí, ktoré je VAŠE. Ale aby ste to dosiahli, 

všetky vaše temné lekcie musia byť dobrovoľne privedené k 

pravde a radostne položené rukami otvorenými na prijatie, nie 

zatvorenými na prijatie. Každú temnú lekciu, ktorú prinesiete 

Tomu, kto učí svetlu, On od vás prijme, pretože ju nechcete. A On 

s radosťou VYMENÍ každú z nich za svetlú lekciu, ktorú sa naučil 

pre vás. Nikdy neverte, že akákoľvek lekcia, ktorú ste sa naučili 

OD Neho, niečo znamená. 

Máte jednu skúšku, istú ako Boh, podľa ktorej spoznáte, či to, 

čo ste sa naučili, je pravda. Ak ste úplne bez akéhokoľvek strachu a ak 

všetci, ktorí sa s vami stretávajú alebo na vás dokonca myslia, 

zdieľajú váš dokonalý pokoj, potom si môžete byť istí, že ste sa 

naučili Božiu, a nie vašu lekciu. Ak toto všetko nie je pravda, vo 

vašich mysliach sú temné lekcie, ktoré vám a všetkým okolo vás 

ubližujú a prekážajú. 2. ABSENCIA dokonalého pokoja znamená 

len JEDINÉ: MYSLÍTE SI, že nechcete pre Božieho Syna to, čo pre 

neho chce Jeho Otec. Každá temná lekcia to v tej či onej podobe 

učí. A každá svetlá lekcia, ktorou Duch Svätý nahradí tie temné, 

ktoré neprijímate a skrývate, vás učí, že chcete S Otcom pre Jeho 

Syna. 

Neznepokojujte sa tým, ako sa môžete naučiť lekciu, ktorá sa 

tak veľmi líši od všetkého, čo ste sa sami naučili. Ako by ste to 

vedeli? Vaša úloha je veľmi jednoduchá. Stačí, ak si uvedomíte, že 

všetko, čo ste sa naučili, nechcete. Požiadajte, aby ste sa UČILI, a 

nepoužívajte svoje skúsenosti na potvrdenie toho, čo ste sa naučili. 
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Keď je váš pokoj ohrozený alebo akokoľvek narušený, povedzte si, 

"Neviem, čo znamená čokoľvek, VČETNE TOHTO. A tak 

neviem, ako na to reagovať. 

A nebudem používať svoje vlastné minulé učenie ako svetlo, ktoré ma 

teraz vedie." 

Ak sa odmietnete pokúšať naučiť sa to, čo neviete, bude k 

vám hovoriť Vodca, ktorého vám dal Boh. Zaujme svoje 

právoplatné miesto vo vašom vedomí v okamihu, keď sa ho vzdáte 

a ponúknete mu ho. 

Vy nemôžete byť sprievodcom zázrakov, pretože ste to vy, kto 

ich urobil potrebnými. A KEĎŽE ste to urobili, prostriedky, na 

ktoré sa môžete spoliehať pri zázrakoch, boli poskytnuté PRE vás. 

Boží Syn nemôže urobiť nijakú potrebu, ktorú by Jeho Otec 

neuspokojil, ak sa k Nemu len niekedy tak trochu obráti, ale On 

nemôže prinútiť Svojho Syna, aby sa k Nemu obrátil a zostal Sám. 

Je nemožné, aby Boh stratil Svoju Identitu, pretože ak by to urobil, 

stratili by ste SVOJU. a keďže je vaša, nemôže sa zmeniť, pretože 

vaša Identita JE nemenná. Zázrak potvrdzuje Jeho nemennosť tým, 

že vidí Svojho Syna takého, akým vždy bol, a nie takého, akým by 

sa urobil. Zázrak prináša účinky, ktoré môže priniesť JEDINE 

nevinnosť, a tým potvrdzuje skutočnosť, že nevinnosť musí BYŤ. 

Ako môžeš ty, ktorý si tak pevne zviazaný s vinou a 

odhodlaný v nej zotrvať, potvrdiť svoju bezúhonnosť? To je 

nemožné. Ale buďte si istí, že ste ochotní uznať, že to JE nemožné. 

Vedenie Ducha Svätého je obmedzené len preto, že si myslíte, že 

môžete viesť nejakú malú časť alebo sa sami vysporiadať s 

určitými aspektmi svojho života. Takto by ste Ho urobili 

nespoľahlivým a túto domnelú nespoľahlivosť by ste použili ako 

výhovorku na to, aby ste pred Ním zatajili určité temné lekcie. A 

tým, že takto obmedzujete vedenie, ktoré by ste PRIJALI, nie ste 

schopní spoliehať sa na zázraky, ktoré za vás odpovedajú na 

všetky vaše problémy. 

Myslíte si, že to, čo by vám Duch Svätý chcel dať, by vám 

zadržal? Nemáte žiadne problémy, ktoré by On nemohol vyriešiť 

tým, že vám ponúkne zázrak. Zázraky sú pre vás. A každý váš 

strach, bolesť alebo skúška SA ZRUŠILI. On ich všetky vyniesol 

na svetlo, pretože ich prijal NAOZAJ, 
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a uznali, že nikdy neboli. Neexistujú žiadne temné lekcie, ktoré by 

pre teba už neosvetlil. Lekcie, ktoré by ste sa sami učili, už 

napravil. v Jeho mysli vôbec neexistujú. Lebo minulosť Ho nespája, 

a preto nespája ani vás. On nevníma čas tak ako vy. a každý 

zázrak, ktorý vám ponúka, opravuje vaše používanie času a robí ho 

Jeho. 

Ten, ktorý vás oslobodil od minulosti, by vás naučil oslobodiť 

sa od nej. Chcel by však, aby ste Jeho úspechy prijali ako VAŠE, 

pretože ich urobil PRE vás. A pretože to urobil On, sú tvoje. On vás 

oslobodil od toho, čo ste si spôsobili. môžete Ho zaprieť, ale 

NEMÔŽETE Ho vzývať nadarmo. On VŽDY dáva to, čo urobil 

MIESTO teba. Chcel by upevniť svoje jasné učenie tak pevne v 

tvojej mysli, že žiadne temné lekcie viny nemôžu pretrvať v tom, 

čo On svojou prítomnosťou ustanovil za sväté. Ďakuj Bohu, že je 

tu a pôsobí skrze teba. A všetky Jeho diela sú tvoje. On ti ponúka 

zázrak s každým, ktorý Mu dovolíš, aby skrze teba vykonal. 

Boží Syn bude VŽDY nedeliteľný. Tak ako sme v Bohu jedno, 

tak sa v ňom aj my učíme ako jedno. Boží Učiteľ je rovnako 

podobný svojmu Stvoriteľovi ako jeho Syn a prostredníctvom 

svojho Učiteľa Boh ohlasuje svoju jednotu A jednotu svojho Syna. 

Počúvajte v tichosti a nepozdvihujte proti Nemu hlas. On totiž učí 

zázrak jednoty a pred Jeho lekciou mizne rozdelenie. Učte ako On 

tu a budete si pamätať, že ste VŽDY tvorili ako váš Otec. Zázrak 

stvorenia sa nikdy nezastavil, má na sebe svätú pečať 

nesmrteľnosti. Taká je Božia vôľa pre celé stvorenie a celé 

stvorenie sa k nej pripája. 

Tí, ktorí si vždy pamätajú, že nič nevedia, ale ktorí sa chcú 

naučiť VŠETKO, sa to naučia. Ale vždy, keď budú dôverovať sami 

sebe, sa NENAUČIA. Zničili si motiváciu k učeniu tým, že si 

myslia, že už VEDIA. Nemyslite si, že niečo chápete, kým 

neprejdete skúškou dokonalého pokoja, pretože pokoj a 

porozumenie idú spolu a nikdy ich nemožno nájsť osamote. Jedno 

prináša druhé so sebou, lebo podľa Božieho zákona nesmú byť 

oddelené. Sú príčinou a následkom, jeden pre druhého, takže kde 

chýba jeden, nemôže byť ani druhý. 

Iba tí, ktorí vidia, že nemôžu vedieť, ak u nich nie sú účinky 

pochopenia, sa môžu skutočne učiť. A na to je 
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musí byť mier, ktorý chcú, a nič iné. Kedykoľvek si myslíte, že to 

viete, mier od vás odíde, pretože ste opustili Učiteľa pokoja. 

Kedykoľvek si plne uvedomíte, že NEVIETE, mier sa vráti, pretože 

ste Ho k tomu pozvali tým, že ste sa v Jeho mene vzdali ega. Na 

nič nevolajte ego. Jediné, čo musíte urobiť, je TOTO. Duch Svätý 

sám od seba naplní každú myseľ, ktorá Mu tak urobí miesto. 

Ak chcete mier, musíte opustiť učiteľa útoku.Učiteľ mieru vás 

NIKDY neopustí.Môžete ho opustiť, ale On vám to nikdy neoplatí, 

pretože Jeho viera vo vás JE Jeho pochopenie. Je rovnako pevná 

ako Jeho viera v Jeho Stvoriteľa a On vie, že viera v Jeho 

Stvoriteľa MUSÍ zahŕňať aj vieru v Jeho stvorenie. V tejto 

súdržnosti spočíva Jeho svätosť, ktorú nemôže opustiť, pretože to 

nie je Jeho vôľa. s tvojou dokonalosťou, ktorú má stále na očiach, 

dáva dar pokoja každému, kto vníma potrebu pokoja a kto by ho 

chcel mať. Urobte cestu pokoju a on príde. Veď porozumenie je v 

tebe a z neho MUSÍ prísť pokoj. 

Božia moc, z ktorej obidve pramenia, je tvoja rovnako ako 

jeho.Myslíš si, že ho poznáš nielen preto, že sám ho nie je možné 

poznať.Vidíš však mocné skutky, ktoré vykoná skrze teba, a musíš 

byť presvedčený, že si ich vykonal skrze neho. Je nemožné poprieť 

Zdroj účinkov, ktoré sú také mocné, že NEMÔŽU byť od teba. 

Nechajte Mu priestor a zistíte, že ste tak naplnení mocou, že Nič 

nezvíťazí nad vaším pokojom. a to bude skúška, podľa ktorej 

spoznáte, že ste pochopili. 
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Účel času 

 
Viete si predstaviť, čo to znamená nemať žiadne starosti, žiadne 
obavy, žiadne úzkosti, ale byť stále v úplnom pokoji a tichu? A 

predsa 

na to je čas, aby ste sa naučili len to a nič viac. Boží Učiteľ nemôže 

byť spokojný so svojím učením, kým to nie je VŠETKO, čo sa 

naučíte. Nesplnil svoju vyučovaciu funkciu, kým sa nestanete 

takým dôsledným žiakom, že sa budete učiť iba od Neho. Keď sa 

tak stane, nebudete už potrebovať učiteľa ani čas, v ktorom by ste 

sa učili. 

Jedným zo zdrojov vnímaného znechutenia, ktorým trpíte, je 

vaše presvedčenie, že to chce čas a že výsledky učenia Ducha 

Svätého sú v ďalekej budúcnosti. Nie je to tak. Duch Svätý totiž 

POUŽÍVA čas svojím vlastným spôsobom a nie je ním viazaný. A 

všetka strata, ktorú čas zdanlivo prináša so sebou, je spôsobená len 

vaším stotožnením sa s egom, ktoré využíva čas na podporu svojej 

viery v zánik. ego, rovnako ako Duch Svätý, využíva čas na to, aby 

vás presvedčilo o nevyhnutnosti cieľa a konca učenia. Pre ego je 

cieľom smrť, ktorá JE jeho koncom. Pre Ducha Svätého je však 

cieľom život, ktorý NEMÁ koniec. 

 

VYUŽITIE ČASU 

Ego je spojenec času, ale nie priateľ. Je totiž rovnako nedôverčivé 

voči smrti ako voči životu a to, čo chce pre vás, nemôže 

tolerovať.Ego chce, aby ste zomreli vy, ale nie ono samo. Výsledok 

jeho zvláštneho 
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náboženstvo preto musí byť presvedčenie, že vás môže 

prenasledovať až za hrob. A z neochoty, aby ste našli pokoj aj v 

smrti, ktorú pre vás chce, vám ponúka nesmrteľnosť v pekle. 

Hovorí vám o nebi, ale ubezpečuje vás, že nebo nie je pre vás. Ako 

môžu vinníci dúfať v nebo? Viera v peklo je pre tých, ktorí sa 

stotožňujú s egom, nevyhnutná. ich nočné mory a strach sú s ním 

spojené. 

Ego učí, že peklo je v BUDÚCNOSTI, pretože na to je 

zamerané celé jeho učenie. Peklo je jeho CIEĽ. Hoci totiž ego 

smeruje k smrti a rozpadu ako k cieľu, NEVYHOVUJE sa mu. cieľ 

smrti, po ktorej túži, ho necháva neuspokojené. Nikto, kto 

nasleduje učenie ega, nie je bez strachu zo smrti. Keby sa však o 

smrti uvažovalo len ako o konci bolesti, bolo by to BOJAŤ SA? 

Tento zvláštny paradox v myšlienkovom systéme ega sme už 

videli, ale nikdy nie tak jasne ako tu. Zdá sa totiž, že ego vám musí 

strach ZABRAŇOVAŤ, aby si udržalo vašu vernosť, no aby si 

udržalo SÁMO seba, musí strach VYVÁŽAŤ. 

Ego sa opäť pokúša, a príliš často úspešne, o oboje tým, že 

používa disociáciu na udržanie svojich protichodných cieľov tak, 

aby sa zdali byť zosúladené.Ego učí takto: Keďže však vás a seba 

nemôže oddeliť a keďže si nevie predstaviť svoju VLASTNÚ smrť, 

bude vás stále prenasledovať, pretože vina je večná. Taká je verzia 

nesmrteľnosti ega. a práve túto verziu času ego podporuje. 

Ego učí, že Nebo je tu a teraz, pretože BUDÚCNOSŤ je peklo. 

Dokonca keď útočí tak divoko, že sa pokúša vziať život niekomu, 

kto ho dočasne počuje ako JEDINÝ hlas, hovorí o pekle aj jemu. 

Hovorí mu totiž, že peklo je TU, a vyzýva ho, aby z pekla skočil do 

zabudnutia. jediné obdobie, na ktoré ego dovolí niekomu pozerať 

sa s istou dávkou vyrovnanosti, je minulosť. A aj tam je jej jedinou 

hodnotou to, že už nie je. 

Ako bezútešne a zúfalo využíva ego čas! A aké desivé! Pod 

jeho fanatickým naliehaním, aby minulosť a budúcnosť boli 

rovnaké, sa totiž skrýva oveľa zákernejšia hrozba pre mier. ego 

svoju poslednú hrozbu neohlasuje, pretože by chcelo, aby jeho 

ctitelia stále verili, že im môže ponúknuť ÚNIK z neho. Viera vo 

vinu však MUSÍ viesť k viere v peklo, A VŽDY TO TAK aj je. 
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Jediný spôsob, akým ego umožňuje prežiť strach z pekla, je 

priniesť peklo TU, ale vždy ako predchuť budúcnosti. Nikto, kto sa 

považuje za človeka, ktorý si zaslúži peklo, totiž nemôže veriť, že 

trest sa skončí pokojne. 

Duch Svätý učí takto: Niet pekla. Peklo je len to, čo si ego 

vytvorilo z PRÍTOMNOSTI. Viera v peklo je to, čo vám bráni 

ROZUMIEŤ prítomnosti, pretože sa jej BOJÍTE." Duch Svätý vedie 

rovnako vytrvalo do neba, ako ego vedie do pekla. Duch Svätý, 

ktorý pozná JEDINE prítomnosť, ju totiž používa na to, aby zrušil 

strach, ktorým by ego urobilo prítomnosť zbytočnou. V používaní 

času egom niet úniku pred strachom. Čas totiž podľa jeho učenia 

nie je ničím iným než učebnou pomôckou na 

KOMPOUNDOVANIE viny, až kým sa nestane všeobjímajúcou a 

nevyžaduje pomstu navždy. 

Duch Svätý by to všetko zrušil TERAZ. Strach NIE je 

prítomnosť, ale len minulosť a budúcnosť, ktoré neexistujú. v 

prítomnosti nie je strach, keď každý okamih stojí jasne a oddelene 

od minulosti, bez toho, aby jeho tieň siahal do budúcnosti. Každý 

okamih je čistým, nepoškvrneným zrodom, v ktorom sa Boží Syn 

vynára z minulosti do prítomnosti. A prítomnosť sa rozprestiera 

navždy. Je taká krásna, čistá a bez viny, že v nej nie je nič iné ako 

šťastie. Žiadna temnota sa nepamätá a nesmrteľnosť a radosť sú 

TERAZ. 

Táto lekcia nezaberie žiadny čas. Lebo čo je to čas bez 

minulosti a budúcnosti? Zabralo to čas, aby vás to tak úplne 

zviedlo, ale vôbec to nezaberie čas, aby ste boli tým, čím ste. 

Začnite praktizovať používanie času Duchom Svätým ako učebnej 

pomôcky na dosiahnutie šťastia a pokoja. vezmite si práve tento 

okamih, TERAZ, a považujte ho za VŠETKO, čo existuje z času. Tu 

ťa nemôže zastihnúť nič z minulosti a práve tu si ÚPLNE 

oslobodený, ÚPLNE slobodný a ÚPLNE bez odsúdenia. Z tohto 

svätého okamihu, v ktorom sa znovu zrodila svätosť, budete 

pokračovať v čase bez strachu a bez pocitu zmeny S časom. 

Čas je nemysliteľný bez zmeny, ale svätosť sa nemení. Z 

tohto okamihu sa naučte viac než len to, že peklo neexistuje. V 

tomto spásonosnom okamihu sa skrýva nebo. A nebo sa nezmení, 

pretože zrod do svätej prítomnosti je ZACHRANENIE pred 

zmenou. 
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Zmena je ilúzia, ktorú učili tí, ktorí sa nedokázali vidieť ako bez 

viny.V nebi nie je žiadna zmena, pretože v Bohu nie je žiadna 

zmena. Vo svätom okamihu, v ktorom sa vidíš ako jasný so 

slobodou, si BUDEŠ pamätať na Boha. Lebo spomenúť si na Neho 

JE spomenúť si na slobodu. 

Vždy, keď budete v pokušení rozčarovať sa pri pomyslení na 

to, ako dlho by trvalo, kým by ste úplne zmenili názor, spýtajte sa 

sami seba: "Koľko času je okamih?" Nemohli by ste tak krátky čas 

venovať Duchu Svätému na svoje spasenie? On si viac nepýta, 

lebo viac nepotrebuje. Trvá oveľa dlhšie, kým ťa naučí, ako mu to 

byť ochotný dať, než aby využil tento maličký okamih a ponúkol ti 

celé nebo. Výmenou za tento okamih je pripravený dať vám 

spomienku na večnosť. 

Nikdy nedáte tento svätý okamih Duchu Svätému v mene 

svojho prepustenia, zatiaľ čo ho nie ste ochotní dať svojim bratom 

v mene SVOJICH. Lebo okamih svätosti je spoločný a nemôže byť 

len váš. Pamätajte teda, keď budete v pokušení zaútočiť na brata, 

že JEHO okamih oslobodenia je VAŠÍ. Zázraky sú okamihy 

oslobodenia, ktoré ponúkneš a PRIJMEŠ. Svedčia o vašej ochote 

BYŤ uvoľnený a ponúknuť čas Duchu Svätému, aby ho použil. 

Ako dlho trvá jeden okamih? Pre vášho brata je rovnako krátky ako 

pre vás. Cvičte sa v dávaní tohto požehnaného okamihu slobody 

všetkým, ktorí sú zotročení časom, a tak urobte čas ich priateľom 

PRE nich. Duch Svätý dáva ich požehnaný okamih VÁM 

prostredníctvom vášho dávania. Keď ho dávate, On ho ponúka 

VÁM. 

Nebuďte neochotní dávať to, čo by ste od neho chceli prijať, 

lebo sa s ním spájajte v dávaní. V krištáľovej čistote uvoľnenia, 

ktoré dávate, je váš INŠTANTNÝ únik z viny. ak ponúkate svätosť, 

MUSÍTE byť svätí. Ako dlho trvá jeden okamih? Tak dlho, ako je 

potrebné na znovunastolenie dokonalého zdravého rozumu, 

dokonalého pokoja a dokonalej lásky ku všetkým, k Bohu a k SOBE. 

Tak dlho, ako je potrebné, aby ste si spomenuli na nesmrteľnosť a 

na svoje nesmrteľné stvorenia, ktoré ju zdieľajú s vami. Tak dlho, 

ako bude potrebné na výmenu pekla za nebo. Tak dlho, aby ste 

prekročili všetky výtvory ega a vystúpili k svojmu Otcovi. 

Čas je vaším priateľom, ak ho necháte použiť Ducha Svätého. 

On potrebuje len veľmi málo, aby vám obnovil celú Božiu moc. 
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Ten, ktorý pre vás prekonáva čas, chápe, čo je čas PRE. Svätosť 

spočíva 
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nie v čase, ale vo večnosti. Nikdy neexistoval okamih, v ktorom by 

Boží Syn mohol stratiť svoju čistotu. Jeho nemenný stav je mimo 

času, pretože jeho čistota zostáva navždy mimo útoku a bez 

premenlivosti. Čas sa v jeho svätosti zastavuje a nemení sa. A tak 

už vôbec nie je časom. Lebo zachytený v jedinom okamihu večnej 

svätosti Božieho stvorenia sa mení na večnosť. DÁVAJTE večný 

okamih, aby sa večnosť spomenula PRE vás, v tom žiarivom 

okamihu dokonalého uvoľnenia. Ponúknite zázrak svätého okamihu 

skrze Ducha Svätého a Jeho darovanie vám prenechajte Jemu. 

 
ČAS A VEČNOSŤ 

Vykúpenie je v čase, ale nie PRE čas. Keďže je vo vás, je 

večné.To, čo si uchováva spomienku na Boha, nemôže byť viazané 

časom. Už nie si ty. Lebo ak nie je viazaný Boh, nemôžeš byť ani 

ty. Okamžik obetovaný Duchu Svätému je obetovaný Bohu za vás 

a v tom okamihu sa v ňom jemne prebudíte. V tomto požehnanom 

okamihu sa zbavíte všetkého svojho minulého učenia a Duch 

Svätý vám rýchlo ponúkne celú lekciu pokoja. Čo môže trvať 

dlhšie, keď boli odstránené všetky prekážky, ktoré bránili jej 

osvojeniu? Pravda je tak ďaleko od času, že sa všetko deje naraz. 

Lebo ako bola stvorená ako jedna, tak jej jednota vôbec nezávisí 

od času. 

Nestarajte sa o čas a nebojte sa okamihu svätosti, ktorý 

odstráni VŠETKY obavy. Lebo okamih pokoja je večný, pretože je 

úplne bez strachu. Príde, pretože je to lekcia, ktorú vám dáva Boh 

prostredníctvom Učiteľa, ktorého určil, aby premenil čas na 

večnosť. Požehnaný je Boží Učiteľ, ktorého radosťou je učiť svätého 

Božieho Syna jeho svätosti. Jeho radosť nie je obsiahnutá v čase. Jeho 

učenie je určené pre teba, pretože Jeho radosť je Tvoja. skrze Neho 

stojíš pred Božím oltárom, kde jemne prekladá peklo do neba. Lebo 

len v nebi ťa chce mať Boh. 

Ako dlho môže trvať, kým budete tam, kde vás chce mať 

Boh? Lebo vy ste tam, kde ste boli a budete navždy. Všetko, čo 

máte, máte navždy. Požehnaný okamih sa rozprestiera, aby 

obsiahol čas, tak ako sa Boh rozprestiera, aby obsiahol vás. vy, ktorí 

ste strávili dni, hodiny a dokonca roky tým, že ste pripútali svojich 

bratov k svojmu egu v snahe podporiť ho a udržať jeho slabosť, 

nevnímate Zdroj SÍLY. Vo svätom okamihu budete 
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odviazať všetkých svojich bratov a odmietnuť podporovať buď ich 

slabosť alebo vaše VLASTNÉ. 

Neuvedomujete si, ako veľmi ste zneužívali svojich bratov 

tým, že ste ich vnímali ako zdroj podpory ega.Výsledkom je, že vo 

vašom vnímaní sú svedkami ega a VIDIA, že poskytujú dôvody, 

prečo ho nenechať odísť. Sú však oveľa silnejšími a 

presvedčivejšími svedkami Ducha Svätého. A podporujú Jeho 

SÍLU. Je teda na vašej voľbe, či podporujú ego alebo Ducha 

Svätého vo VÁS. A podľa ich reakcií spoznáte, čo ste si vybrali. 

Božieho Syna, ktorý bol uvoľnený prostredníctvom Ducha 

Svätého v bratovi, ak je toto uvoľnenie ÚPLNÉ, VŽDY spoznáte. 

Nemôže byť odmietnutý. Pokiaľ zostávate neistí, môže to byť len 

preto, že ste nedali úplné uvoľnenie. A preto ste ani v jednom 

okamihu nedali ÚPLNÉ uvoľnenie Duchu Svätému. Lebo keď to 

urobíte, budete si istí, že ste to urobili. Budete si istí, pretože 

svedectvo o Ňom bude hovoriť tak jasne, že ho budete počuť a 

ROZUMIEŤ. 

Budete pochybovať, kým nebudete počuť JEDNÉHO svedka, 

ktorého ste úplne oslobodili skrze Ducha Svätého.A potom už 

nebudete pochybovať. Svätý okamih sa vám ešte nestal. ale stane 

sa a vy ho spoznáte s úplnou istotou. Žiadny Boží dar sa 

nerozpozná iným spôsobom. mechaniku svätého okamihu si môžeš 

precvičiť a veľa sa pri tom naučíš. no jeho žiarivý a trblietavý lesk, 

ktorý ťa doslova oslepí v tomto svete svojím vlastným zrakom, si 

nemôžeš dodať. A tu je, VŠETKO v tomto okamihu, úplné, 

dokončené a dané VŠETKO. 

Začnite teraz praktizovať svoju malú úlohu pri oddeľovaní 

svätého okamihu.Dostanete veľmi konkrétne inštrukcie.Naučiť sa 

oddeľovať túto jedinú sekundu a začať ju prežívať ako nadčasovú 

znamená začať prežívať seba ako NIE oddeleného. Nebojte sa, že 

vám v tom nebude poskytnutá pomoc. Boží Učiteľ a Jeho lekcia 

podporia vašu silu. V tejto praxi sa od vás vzdiali len vaša slabosť, 

pretože je to prax Božej sily vo vás. Používajte ju len na jeden 

okamih a už nikdy ju neodmietnete. kto môže odmietnuť 

prítomnosť toho, čomu sa skláňa vesmír, v uznaní a radosti? Pred 

uznaním vesmíru, ktorý o tom svedčí, sa vaše pochybnosti MUSIA 

rozplynúť. 
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MALOSŤ VERZUS VEĽKOSŤ 

Nebuďte spokojní s malosťou, ale uistite sa, že chápete, čo je 

malosť a prečo s ňou nikdy nemôžete byť spokojní. Malosť je ponuka, 

ktorú ste dali SOBE. Ponúkli ste ju namiesto veľkosti a PRIJALI ste 

ju. Všetko na tomto svete je malé, pretože je to svet vytvorený z 

malosti v čudnej viere, že malosť vás môže uspokojiť. keď sa 

usilujete o čokoľvek na tomto svete s vierou, že vám to prinesie 

pokoj, znevažujete sa a zaslepujete sa slávou. Malosť a sláva sú 

voľby, ktoré sú otvorené pre vaše snaženie a vašu bdelosť. Vždy si 

vyberiete jedno na úkor druhého. 

Pri každej voľbe si však neuvedomujete, že vaša voľba je 

vaším hodnotením SÁBA. Ak si vyberiete malosť, nebudete mať 

pokoj, pretože sa budete hodnotiť ako nehodní pokoja. A čokoľvek 

ponúknete ako náhradu, je príliš slabý dar na to, aby vás uspokojil. 

Je nevyhnutné, aby ste prijali skutočnosť a prijali ju s radosťou, že 

neexistuje žiadna forma malosti, ktorá by vás NIKDY nemohla 

uspokojiť. môžete ich vyskúšať toľko, koľko si želáte, ale jediné, 

čo tým urobíte, bude, že oddiali svoj návrat domov. Lebo spokojní 

budete len vo veľkosti, ktorá je vaším domovom. 

Máte voči sebe hlbokú zodpovednosť, ktorú sa musíte naučiť 

mať neustále na pamäti.Táto lekcia sa vám bude spočiatku zdať 

ťažká, ale keď si uvedomíte, že je pravdivá a že je to pocta vašej 

sile, naučíte sa ju milovať. Vy, ktorí ste hľadali a našli malosť, 

pamätajte na to: Každé rozhodnutie, ktoré urobíte, vychádza z 

toho, čo si myslíte, že ste, a predstavuje hodnotu, ktorú na seba 

kladiete. Verte, že malosť vás môže uspokojiť, a tým, že sa budete 

obmedzovať, nebudete spokojní. Lebo vaša funkcia NIE JE malosť 

a len tým, že nájdete svoju funkciu a naplníte ju, môžete uniknúť 

malosti. 

O tom, aká je tvoja funkcia, niet pochýb, pretože Duch Svätý 

ju VIE.O jej veľkosti niet pochýb, pretože ťa dosahuje skrze Neho 

Z Veľkosti.Nemusíš sa o ňu usilovať, pretože ju MÁŠ. Celé vaše 

úsilie musí byť zamerané PROTI malosti, pretože tá si vyžaduje 

bdelosť, aby ste si chránili svoju veľkosť v tomto svete. Udržiavať 

svoju veľkosť v dokonalom vedomí vo svete malosti je úloha, ktorú 

malí nemôžu zvládnuť. 
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Napriek tomu sa od vás žiada, aby ste vzdali hold svojej veľkosti, 

a nie svojej malosti. Nepožaduje sa to ani od vás samotných. 

Božia moc podporí každé vaše úsilie v prospech jeho drahého 

Syna. Hľadajte to málo, a odopriete si Jeho moc. Boh si neželá, 

aby sa Jeho Syn uspokojil s menej ako so všetkým. On totiž nie je 

spokojný bez svojho Syna a Jeho Syn nemôže byť spokojný s 

menším množstvom, než mu dal Jeho Otec." Už raz sme sa vás 

pýtali: "Budete rukojemníkom ega, alebo hostiteľom Boha? Nech 

vám túto otázku kladie Duch Svätý vo vás vždy, keď sa 

rozhodujete. Každé rozhodnutie, ktoré urobíte, totiž DÁ odpoveď 

na túto otázku a podľa toho pozýva k zármutku alebo radosti. 

Keď sa ti Boh daroval pri tvojom stvorení, ustanovil ťa za 

svojho hostiteľa naveky. On vás neopustil a vy ste neopustili Jeho. 

Všetky vaše pokusy poprieť Jeho veľkosť a urobiť z Jeho Syna 

rukojemníka ega nemôžu urobiť malého toho, koho Boh spojil s 

Ním. Každé rozhodnutie, ktoré urobíte, je pre nebo alebo pre peklo 

a prinesie vám uvedomenie si toho, pre čo ste sa rozhodli. duch 

Svätý môže držať vašu veľkosť, očistenú od všetkej malosti, jasne 

a v dokonalom bezpečí vo vašej mysli, nedotknutú každým malým 

darom, ktorý by vám svet malosti ponúkol. Ale preto sa nemôžete 

postaviť na Jeho stranu v tom, čo si pre vás želá. 

Rozhodnite sa pre Boha skrze neho. Lebo malosť a 

presvedčenie, že sa môžete uspokojiť s malosťou, sú rozhodnutia, 

ktoré ste urobili sami o sebe.Moc a sláva, ktoré sa vo vás skrývajú 

od Boha, sú pre všetkých, ktorí sa podobne ako vy vnímajú ako 

malí a klamú sami seba a veria, že malosť môžu rozfúknuť do 

pocitu veľkosti, ktorá ich môže uspokojiť. Nedávajte malosť ani ju 

neprijímajte. Všetka česť patrí Božiemu hostiteľovi. Vaša malosť 

vás klame, ale vaša veľkosť je od Toho, ktorý vo vás prebýva a v 

ktorom prebývate. nikoho sa teda nedotýkajte malosťou v mene 

Krista, večného Hostiteľa svojho Otca. 

V tomto období (Vianoc), ktoré oslavuje narodenie svätosti na 

tento svet, sa pripojte ku mne, ktorý som sa rozhodol pre svätosť 

pre vás. Našou úlohou je SPOLU obnoviť vedomie veľkosti 

hostiteľa, ktorého si Boh určil. Je nad všetku vašu malosť dať Boží 

dar, ale NIE nad VÁS. Veď Boh by sa chcel darovať skrze vás. 

Dosahuje od vás ku každému, 
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a mimo všetkých k výtvorom svojho Syna, ale bez toho, aby vás 

opustil. Ďaleko za tvoj malý svet, ale stále v tebe, sa rozprestiera 

navždy. Všetky svoje rozšírenia však prináša k tebe, ako hostiteľ k 

nemu. 

Je obetou zanechať malosť a netúlať sa nadarmo? Nie je obetou 

prebudiť sa k sláve. Ale JE obetou prijať čokoľvek MENŠIE ako 

slávu. Nauč sa, že MUSÍŠ byť hodný Kniežaťa pokoja, ktorý sa v 

tebe narodil na počesť Toho, ktorého si hostiteľom. Neviete, čo 

znamená láska, pretože ste sa ju snažili kúpiť malými darmi, a tak 

ste si ju cenili príliš málo na to, aby ste boli schopní pochopiť jej 

veľkosť. Láska NIE JE malá a láska prebýva vo vás, pretože ste 

Jeho hostiteľom. Pred veľkosťou, ktorá v tebe prebýva, tvoje slabé 

ocenenie seba samého a všetkých malých darov, ktoré si dal, skĺzne do 

ničoty. Sväté Božie dieťa, kedy sa naučíš, že iba svätosť ťa môže 

uspokojiť a dať ti pokoj? 

Pamätajte, že sa neučíte len pre seba, nie viac ako ja. Práve 

preto, že som sa učil za vás, sa môžete učiť odo mňa. Chcel by som 

ťa len naučiť to, čo je tvoje, aby sme spolu mohli nahradiť 

ošúchanú malosť, ktorá spája hostiu Boha s vinou a slabosťou, 

radostným vedomím slávy, ktorá je v ňom. Moje narodenie v tebe 

je tvojím prebudením k vznešenosti. neprijímaj ma do jasieľ, ale 

na oltár svätosti, kde svätosť prebýva v dokonalom pokoji. Moje 

kráľovstvo nie je z tohto sveta, pretože je vo VÁS. A ty si zo 

svojho Otca. Pripojme sa k uctievaniu teba, ktorý musíš navždy 

zostať mimo malosti. 

Rozhodnite sa spolu so mnou, ktorý som sa rozhodol zostať s 

vami. Budem chcieť tak, ako chce môj Otec, s vedomím, že Jeho 

vôľa je stála a navždy v pokoji so sebou samým.Nebudete spokojní 

s ničím iným, len s Jeho vôľou. Neprijímajte menej, pamätajúc, že 

všetko, čo som sa naučil, je vaše. To, čo môj Otec miluje, milujem 

rovnako ako On, a nemôžem to prijať ako to, čo nie je, o nič viac 

ako On. A o nič viac nemôžete ani VY. keď sa naučíte prijímať to, 

čo ste, nebudete si už robiť žiadne dary, ktoré by ste si mohli 

ponúknuť, pretože budete vedieť, že ste úplní, nič nepotrebujete a 

nič nemôžete prijať pre seba. Ale s radosťou budete dávať, AKO ste 

prijali. Boží hostiteľ nepotrebuje nič hľadať. 

Ak ste úplne ochotní prenechať spásu Božiemu plánu a nie ste 

ochotní pokúsiť sa sami dosiahnuť pokoj, spása bude 
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DARUJE vám. Nemyslite si však, že môžete nahradiť jeho plán 

svojím. Radšej sa so mnou pripojte k jeho, aby sme oslobodili 

všetkých, ktorí by chceli byť spútaní, a spoločne hlásali, že Boží 

Syn je jeho hostiteľom. Takto nedovolíme nikomu zabudnúť na to, 

čo by si TY chcel pamätať. A tak si to budete pamätať aj vy. 

V každom vyvolávajte len spomienku na Boha a na nebo, 

ktoré je v ňom. Lebo kde by si chcel pomôcť svojmu bratovi, tam 

si budeš myslieť, že si TY. Nepočúvajte jeho volanie po pekle a 

malosti, ale len jeho volanie po nebi a veľkosti. Nezabúdaj, že jeho 

volanie je tvoje, a odpovedz mu spolu so mnou. Božia moc je 

navždy na strane jeho hostiteľa, lebo chráni len pokoj, v ktorom 

prebýva. Neklaďte maličkosti pred jeho svätý oltár, ktorý sa týči nad 

hviezdy a siaha až do neba vďaka tomu, čo mu je dané. 

 
PRAKTIZOVANIE SVÄTÉHO OKAMIHU 

Tento kurz nie je nad rámec BEZODKLADNÉHO učenia, ak 

nechcete veriť, že to, čo chce Boh, si vyžaduje čas. A to znamená 

len to, že by ste radšej odkladali poznanie, že Jeho vôľa je taká. 

Svätý okamih je TENTO a KAŽDÝ. ten, ktorý CHCETE, aby bol, JE. 

ten, ktorý by ste nechceli, aby bol, je pre vás stratený. TY sa musíš 

rozhodnúť, kedy to bude. Neodkladajte to. Lebo za minulosťou a 

budúcnosťou, v ktorých ju nenájdeš, stojí v trblietavej 

pripravenosti na tvoje prijatie. nemôžeš ju však priviesť do 

radostného vedomia, kým ju nechceš, lebo v nej je celé 

oslobodenie od malosti. 

Vaša prax preto musí spočívať na vašej ochote nechať všetku 

malosť odísť.Okamžik, v ktorom vám svitne veľkosť, je tak 

ďaleko, ako ďaleko je vaša túžba po nej.Pokiaľ po nej netúžite a 

namiesto toho si ceníte malosť, o toľko je od vás vzdialená. O 

toľko, o koľko ju budete chcieť, o toľko sa k nej priblížite. 

Nemyslite si, že môžete nájsť spásu svojím vlastným spôsobom a 

MÁTE ju. Vzdajte sa KAŽDÉHO plánu, ktorý ste si urobili pre 

svoju spásu, výmenou za Boží plán. Jeho vôľa vás uspokojí a nič 

iné vám nemôže priniesť pokoj. Lebo pokoj je od Boha a od 

nikoho okrem neho. 

Buďte pred Ním pokorní, a predsa v Ňom veľkí. A 

nehodnoťte žiadny plán svojho ega pred Božím plánom. Svoje 

miesto v Jeho pláne, ktoré musíš naplniť, ak sa chceš pripojiť ku 
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mne, totiž nechávaš prázdne svojím rozhodnutím pripojiť sa k 

akémukoľvek plánu, len nie k Jeho. Vyzývam vás, aby ste naplnili 

svoj 
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svätú úlohu v pláne, ktorý dal svetu na jeho oslobodenie z malosti. 

Boh by chcel, aby jeho hostiteľ zostal v dokonalej slobode. Každá 

vernosť plánu spásy, ktorý je mimo Neho, znižuje hodnotu Jeho 

vôle pre vás vo vašej vlastnej mysli. A predsa je to vaša myseľ, 

ktorá JE pre Neho hostiteľom. 

Chceš sa naučiť, aký dokonalý a nepoškvrnený je svätý oltár, 

na ktorý sa položil tvoj Otec? To spoznáš vo svätom okamihu, v 

ktorom sa dobrovoľne a s radosťou vzdáš každého plánu okrem 

Jeho. Lebo tam sa nachádza pokoj, dokonale jasný, pretože si bol 

ochotný splniť jeho podmienky. svätý okamih si môžeš nárokovať 

kedykoľvek a kdekoľvek chceš. Vo svojej praxi sa pokúste vzdať 

každého plánu, ktorý ste prijali, aby ste našli veľkosť v malosti. 

NIE JE TO TAM. Využívajte svätý okamih len na to, aby ste si 

uvedomili, že vy sami NEMÔŽETE vedieť, kde sa nachádza, a 

môžete klamať len sami seba. 

Stojím vo svätom okamihu, tak jasne, ako si želáte. A miera, 

do akej sa naučíte byť ochotní ma prijať, je mierou času, v ktorom 

bude svätý okamih váš. Vyzývam vás, aby ste svätý okamih urobili 

svojím ihneď, pretože oslobodenie od malosti v mysli Božieho 

hostiteľa závisí od ochoty, a NIE od času." Dôvod, prečo je tento 

kurz jednoduchý, je ten, že PRAVDA je jednoduchá. Zložitosť 

pochádza z ega a nie je ničím iným než pokusom ega zakryť 

zjavné. 

Mohli by ste žiť večne vo svätom okamihu, ZAČÍNAJÚC 

TERAZ a dosahujúc večnosť, ale z veľmi jednoduchého dôvodu. 

Nezatieňuj jednoduchosť tohto dôvodu, lebo ak tak urobíš, bude to 

len preto, že si ho radšej neuvedomíš a nepustíš. Jednoduchý 

dôvod, jednoducho povedané, znie takto: Svätý okamih je čas, v 

ktorom prijímate a DÁVATE dokonalú komunikáciu. To však 

znamená, že je to čas, v ktorom je vaša myseľ OTVORENÁ, aby 

prijímala aj dávala. Je to poznanie, že všetky mysle SÚ v 

komunikácii. Preto sa nesnaží nič MIEŇAŤ, ale iba všetko 

PRIJÍMAŤ. 

Ako to môžete urobiť, keď by ste najradšej mali súkromné 

myšlienky, ktoré by ste si nechali? Jediný spôsob, ako by ste to 

mohli urobiť, je ODMIETNÚŤ dokonalú komunikáciu, ktorá robí 

svätý okamih tým, čím je. veríte, že je možné prechovávať 
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myšlienky, o ktoré by ste sa nechceli deliť, a že spása spočíva v 

tom, že si svoje myšlienky necháte pre seba SAMI. V súkromných 

myšlienkach, ktoré poznáte len vy sami, si totiž myslíte. 
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Nájdete spôsob, ako si nechať to, čo by ste mali sami, a zdieľať to, 

čo by ste chceli zdieľať VY.A potom sa čudujete, prečo nie ste v 

plnej komunikácii s ľuďmi okolo vás a s Bohom, ktorý vás 

všetkých obklopuje. 

Každá myšlienka, ktorú by ste chceli utajiť, vypína 

komunikáciu, pretože by ste ju tak chceli. Nie je možné rozpoznať 

dokonalú komunikáciu, kým má pre vás hodnotu PRERUŠENIE 

komunikácie. Spýtajte sa sami seba úprimne: "Chcel by som mať 

dokonalú komunikáciu a som úplne ochotný nechať všetko, čo ju 

narúša, navždy odísť?" Ak je odpoveď záporná, potom ochota 

Ducha Svätého dať vám ju nestačí na to, aby sa stala vašou, 

pretože nie ste pripravení sa s Ním o ňu podeliť. a nemôže prísť do 

mysle, ktorá sa rozhodla jej odporovať. Svätý okamih sa totiž dáva 

a prijíma s ROVNOU ochotou, ktorá je prijatím jedinej Vôle, ktorá 

riadi VŠETKO myslenie. 

Nevyhnutnou podmienkou svätého okamihu NIE je, aby ste 

nemali myšlienky, ktoré nie sú čisté. Vyžaduje však, aby ste 

nemali žiadne, ktoré by ste ZACHOVALI. Nevinnosť si nevytvárate 

sami. Je vám daná v okamihu, keď by ste ju chceli mať. napriek 

tomu by to nebola Očista, keby nebola POTREBA Očisty. nebudete 

schopní prijať dokonalú komunikáciu, kým ju budete pred sebou 

SKRÝVAŤ. Lebo to, čo by ste chceli skryť, JE pred vami skryté. 

Vo svojej praxi sa teda snažte byť ostražití len pred klamstvom, 

a nesnažte sa chrániť myšlienky, ktoré by ste si chceli nechať pre 

seba. Dovoľte Duchu Svätému, aby ich presvetlil, a priveďte celé 

svoje vedomie k pripravenosti na čistotu, ktorú vám ponúka. Tak 

vás pripraví uznať, že ste hostiteľom Boha a rukojemníkom nikoho 

a ničoho. 

 

SVÄTÝ OKAMIH A OSOBITNÉ VZŤAHY 

Svätý okamih je najužitočnejším učebným prostriedkom Ducha 

Svätého, ktorý vás učí zmyslu lásky. Jeho cieľom je totiž úplne 

pozastaviť posudzovanie. Posudzovanie sa vždy opiera o minulosť, 

pretože minulá skúsenosť je základom, na základe ktorého 

posudzujete. Posudzovanie sa stáva nemožným bez minulosti, 

pretože bez nej ničomu nerozumiete. nepokúšali by ste sa súdiť, 

pretože by vám bolo úplne jasné, že neviete, čo čo čo znamená. 

bojíte sa. 
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pretože si myslíte, že BEZ ega by bolo všetko chaosom.Uisťujem 

vás však, že bez ega by bolo všetko LÁSKOU. 

Minulosť je pre EGO hlavným učebným prostriedkom, pretože 

práve v minulosti ste sa naučili definovať svoje vlastné potreby a 

osvojili ste si metódy ich uspokojovania podľa vlastných 

podmienok. Už sme povedali, že obmedziť lásku na ČASŤ SYNA 

znamená vniesť do vašich vzťahov vinu, a tak ich urobiť 

nereálnymi. Ak sa snažíte oddeliť určité aspekty celku a hľadáte v 

nich uspokojenie svojich vymyslených potrieb, pokúšate sa využiť 

oddelenie, aby ste sa ZACHRÁNILI. Ako by teda do toho nemohol 

vstúpiť pocit viny? Veď oddelenie JE zdrojom viny a odvolávať sa 

naň v záujme záchrany znamená veriť, že ste sami. Byť sám JE byť 

vinný. Pretože prežívať sa ako osamelý znamená popierať Jednotu 

Otca a Jeho Syna, a tak útočiť na realitu. 

Nemôžete milovať časti reality a chápať, čo znamená láska. 

Ak by ste milovali na rozdiel od Boha, ktorý nepozná žiadnu 

zvláštnu lásku, ako by ste ju mohli pochopiť? Veriť, že 

ŠPECIÁLNE vzťahy so ŠPECIÁLNOU láskou vám môžu ponúknuť 

spásu, znamená veriť, že odlúčenie JE spása. Lebo je to úplná 

ROVNOSŤ vykúpenia, v ktorej spočíva spása. Ako sa môžete 

rozhodnúť, že špeciálne aspekty Synovstva vám môžu dať viac 

ako iným? Učila vás to PAST. svätá chvíľa vás však učí, že to tak 

nie je. 

Kvôli pocitu viny sú vo VŠETKÝCH zvláštnych vzťahoch 

prítomné určité prvky strachu. A preto sa tak často menia a 

posúvajú. Nie sú založené len na nemennej láske. a na lásku, do 

ktorej vstúpil strach, sa nedá spoľahnúť, pretože nie je dokonalá. 

Duch Svätý vo svojej funkcii vykladača toho, čo ste vytvorili, 

POUŽÍVA zvláštne vzťahy, ktoré ste si vybrali na podporu ega, ako 

skúsenosť na učenie, ktorá poukazuje na pravdu. Pod Jeho 

vedením sa KAŽDÝ vzťah stáva lekciou lásky. 

Duch Svätý vie, že nikto nie je výnimočný, ale vníma aj to, že 

ste si vytvorili výnimočné vzťahy, ktoré chce očistiť a nedovolí 

vám ich zničiť. Nech je dôvod, prečo ste si ich vytvorili, 

akokoľvek nesvätý, On ich môže premeniť na svätosť tým, že z 

nich odstráni toľko strachu, koľko mu dovolíte. akýkoľvek vzťah 

môžete zveriť do Jeho starostlivosti a môžete si byť istí, že nebude 

mať za následok bolesť, ak Mu ponúknete svoju ochotu, aby 
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neslúžil žiadnym iným potrebám okrem Jeho. Všetka vina v ňom 

pramení z toho, že ho používate VY. Všetka láska pochádza z Jeho. 

Nebuďte teda 
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Bojíš sa pustiť svoje vymyslené potreby, ktoré by zničili 

vzťah.Tvoja jediná potreba je Jeho. 

Akýkoľvek vzťah, ktorý by ste chceli nahradiť iným, nebol 

ponúknutý Duchu Svätému na použitie. Láska sa nedá ničím 

nahradiť. Ak sa pokúšate nahradiť jeden aspekt lásky druhým, 

pripisujete jednému MENŠIU hodnotu a druhému 

VÄČŠIU.Nielenže ste ich rozdelili, ale zároveň ste odsúdili OBA. 

Predsa ste však najprv súdili proti sebe, inak by ste si nikdy 

nepredstavovali, že ich potrebujete tak, ako ich nepotrebujete. 

Pokiaľ by ste sa nevideli ako BEZ lásky, nemohli by ste ich tak 

posudzovať ako seba v nedostatku. 

Ego využíva vzťahy tak roztrieštene, že často zachádza ešte 

ďalej; jedna časť jedného aspektu vyhovuje jeho cieľom, zatiaľ čo 

uprednostňuje rôzne časti iného aspektu.Takto si skladá realitu podľa 

vlastných rozmarných predstáv a ponúka vám obraz, ktorého 

podoba neexistuje. Na nebi ani na zemi totiž nie je nič, čomu by sa 

podobala, a tak, nech by ste jej realitu hľadali akokoľvek, nemôžete 

ju nájsť, pretože nie je skutočná. 

Každý človek na zemi má vytvorené zvláštne vzťahy, a hoci 

to tak v nebi nie je, Duch Svätý vie, ako do nich vniesť dotyk neba 

aj tu. Vo svätom okamihu nikto nie je výnimočný, pretože vaše 

osobné potreby nikomu nezasahujú do života, aby ho urobili iným. 

Bez hodnôt z minulosti by ste ich VIDELI všetkých rovnako a ako 

SOBEC. Ani by ste nevideli žiadne oddelenie medzi sebou a nimi. 

Vo svätom okamihu vidíte v každom vzťahu to, čím BUDE, keď 

budete vnímať len prítomnosť. 

Boh ťa pozná TERAZ. On si nič nepamätá, VŽDY ťa poznal 

presne tak, ako ťa pozná teraz.Svätý okamih sa vyrovná jeho 

poznaniu tým, že vyvedie VŠETKO vnímanie z minulosti, a tak 

odstráni referenčný rámec, podľa ktorého ste si vytvorili súdenie 

svojich bratov. Keď tento rámec zmizne, Duch Svätý ho nahradí 

svojím referenčným rámcom. Jeho referenčným rámcom je 

jednoducho Boh. Nadčasovosť Ducha Svätého spočíva len tu. Vo 

svätom okamihu, oslobodení od minulosti, totiž vidíte, že láska je 

vo vás, a nemáte potrebu pozerať sa BEZ nej a vytrhávať ju s 

pocitom viny odtiaľ, kde ste si mysleli, že je. 
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VŠETKY vaše vzťahy sú požehnané vo svätom okamihu, 

pretože požehnanie nie je obmedzené. Vo svätom okamihu získava 

synovstvo AKO JEDNO. A zjednotené vo vašom požehnaní sa pre 

vás STANE jedným. Význam lásky je význam, ktorý jej dal Boh. 

Dajte jej akýkoľvek význam ODLIŠNÝ od Jeho a nie je možné ju 

pochopiť. Každého brata Boh miluje tak, ako miluje teba; ani 

menej, ani viac. Potrebuje ich všetkých rovnako, a rovnako aj teba. 

Časom vám bolo povedané, aby ste ponúkali zázraky podľa 

Kristových pokynov, a nechajte Ducha Svätého, aby k vám 

priviedol tých, ktorí vás hľadajú. Vo svätom okamihu sa však 

spojíte priamo s Bohom a VŠETCI vaši bratia sa spoja v Kristovi. 

tí, ktorí sú spojení v Kristovi, nie sú v žiadnom prípade oddelení. 

Kristus je totiž Ja, ktoré zdieľa Synovstvo, tak ako Boh zdieľa 

svoje Ja s Kristom. 

Myslíte si, že môžete posúdiť Božie Ja? Boh ho stvoril NAD 

rámec posudzovania, zo svojej potreby rozšíriť svoju Lásku. Keď 

máte v sebe Lásku, nemáte inú potrebu, než ju rozširovať. Vo 

svätom okamihu neexistuje konflikt potrieb, pretože existuje iba 

JEDNA. Svätý okamih totiž siaha do večnosti a do Božej mysle. A 

len tam má láska zmysel a len tam ju možno pochopiť. Nie je 

možné využívať jeden vzťah na úkor druhého a NETRPIEŤ vinou. 

A rovnako je nemožné odsúdiť časť vzťahu a nájsť v ňom pokoj. 

Podľa učenia Ducha Svätého sú VŠETKY vzťahy vnímané ako 

úplné záväzky, ktoré si však navzájom nijako neprotirečia. 

Dokonalá viera v každý z nich, pre jeho schopnosť ÚPLNE vás 

uspokojiť, vyplýva len z dokonalej viery vo VÁS samých. A tú 

nemôžete mať, kým pretrváva pocit viny. A vina bude existovať 

dovtedy, kým prijmete možnosť a CHCETE ju, že môžete urobiť 

brata 

čo nie je, pretože by ste ho tak chceli. 

Tak málo si veríte, pretože nie ste ochotní prijať skutočnosť, 

že dokonalá láska je vo VÁS. A tak hľadáte bez toho, čo nemôžete 

NALEZŤ. Namiesto všetkých vašich pochybností vám ponúkam 

svoju dokonalú vieru vo vás. Nezabúdajte však, že moja viera musí 

byť rovnako dokonalá vo všetkých vašich bratoch ako vo vás, inak 

by bola pre VÁS obmedzeným darom. Vo svätom okamihu sa 

delíme o svoju vieru v Božieho Syna, pretože spoločne uznávame, 

že je jej úplne hoden, a v našom uznaní jeho hodnoty NEMÔŽEME 
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SVÄTÝ OKAMIH A BOŽIE ZÁKONY 

Každé oddeľovanie mizne, keď sa svätosť zdieľa. Svätosť je totiž moc 

a jej zdieľaním získava na sile. Ak hľadáte uspokojenie v 

uspokojovaní svojich potrieb tak, ako ich vnímate VY, musíte 

veriť, že sila pochádza od iného, a to, čo VY získate, ON ZTRATÍ. 

Niekto musí VŽDY stratiť, ak sa vnímate ako slabí. Existuje však 

aj iný výklad vzťahov, ktorý koncept straty sily úplne presahuje. 

Nie je pre vás ťažké uveriť, že keď iný volá k Bohu o lásku, 

VAŠE volanie zostáva rovnako silné. Ani si nemyslíte, že tým, že 

mu Boh odpovedá, sa zmenšuje VAŠA nádej na odpoveď. Naopak, 

oveľa viac sa prikláňate k tomu, aby ste jeho úspech považovali za 

svedectvo možnosti VAŠEJ. Je to preto, že si uvedomuješ, hoci len 

matne, že Boh je IDEA, a tak sa tvoja viera v neho posilňuje 

zdieľaním. čo je pre teba ťažké prijať, je skutočnosť, že rovnako ako 

tvoj Otec, aj TY si idea. a rovnako ako on sa môžeš úplne odovzdať, 

CELO bez straty a len so ziskom. 

V tom spočíva pokoj, pretože tu NEEXISTUJE konflikt. Vo 

svete nedostatku láska nemá zmysel a mier je nemožný. Zisk a 

strata sú totiž OBA prijímané, a tak si nikto neuvedomuje, že je v 

ňom dokonalá láska. Vo svätom okamihu spoznáte IDEU lásky vo 

vás a spojíte túto ideu s Mysľou, ktorá ju myslela a nemohla ju 

ZNEUŽIŤ. Tým, že ju držíte v sebe, NEMÁTE žiadnu stratu. svätý 

okamih sa tak stáva lekciou, ako udržať všetkých svojich bratov vo 

svojej mysli a zažiť nie stratu, ale DOKONANIE. Z toho vyplýva, 

že môžete iba dávať. A to JE láska, pretože len to je prirodzené 

podľa Božích zákonov. 

Vo svätom okamihu platia Božie zákony a len tie majú 

význam. Zákony tohto sveta prestávajú mať akýkoľvek význam. 

Keď Boží Syn prijíma Božie zákony ako to, čo si s radosťou želá, 

nie je možné, aby bol akokoľvek spútaný alebo obmedzený. V 

tomto okamihu je tak slobodný, ako by ho Boh chcel mať. Lebo v 

okamihu, keď ODMIETA byť zviazaný, NIE JE zviazaný. 

Vo svätom okamihu sa nedeje nič, čo by nebolo vždy. Iba 

závoj, ktorý bol zatiahnutý PRIEČ realite, sa zdvihne. Nič sa 

nezmenilo.A predsa VEDOMIE nemennosti prichádza rýchlo, keď sa 

závoj času odhrnie. Nikto, kto ešte nie je 
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zažil zdvihnutie závoja a pocítil, že je neodolateľne vťahovaný do 

svetla za ním, môže mať vieru v lásku BEZ strachu.Duch Svätý ti 

však túto vieru DARUJE, pretože mi ju ponúkol a ja som ju prijal. 

Nebojte sa, že vám bude odopretá svätá chvíľa, lebo ja som ju 

neodoprel. A skrze mňa vám ju Duch Svätý dal, ako ju chcete vy. 

Nech žiadna potreba, ktorú vnímate, nezatieni vašu potrebu tohto. 

Lebo vo svätom okamihu rozpoznáte jedinú potrebu, ktorú aspekty 

Božieho Syna zdieľajú rovnako, a týmto rozpoznaním sa pripojíte 

ku mne a DÁTE, čo je potrebné. 

Mier príde prostredníctvom NÁS. Pridajte sa ku mne v IDEI 

mieru, pretože v myšlienkach môžu mysle komunikovať. Ak by ste 

chceli dať SÁM SEBA tak, ako váš Otec dáva Svoje Ja, naučíte sa 

chápať Sebectvo. A v tom je zmysel lásky pochopený. Pamätajte 

však, že pochopenie je z mysle a iba z mysle. Poznanie je teda z 

mysle a jeho podmienky sú v mysli spolu s ním. Keby ste neboli 

iba myšlienkou a NIČÍM INÝM, nemohli by ste byť v plnej 

komunikácii so všetkým, čo kedy bolo. kým však budete 

PREFEROVAŤ byť niečím iným alebo sa budete pokúšať byť 

ničím iným a niečím iným SPOLU, jazyk komunikácie, ktorý 

dokonale poznáte, si nebudete pamätať. Vo svätom okamihu sa 

spomína Boh a spolu s ním sa spomína jazyk komunikácie so 

všetkými vašimi bratmi. Komunikácia sa totiž spomína SPOLU, 

rovnako ako pravda. vo svätom okamihu neexistuje vylúčenie, 

pretože minulosť je preč a s ňou odchádza aj celý ZÁKLAD 

vylúčenia. Bez jej zdroja vylúčenie zaniká. A to umožňuje, aby ho 

vo vašom vedomí nahradil VÁŠ zdroj a zdroj všetkých vašich 

bratov. Boh a Božia sila vo vás zaujmú svoje právoplatné miesto a 

vy zažijete plnú komunikáciu ideí s ideami. Prostredníctvom tejto 

schopnosti sa naučíte, čím MUSÍTE byť, pretože začnete chápať 

aký je váš Stvoriteľ a aké je spolu s ním jeho stvorenie. 

 
SVÄTÝ OKAMIH A KOMUNIKÁCIA 

Za slabou príťažlivosťou zvláštneho vzťahu lásky, ktorá je ňou 

VŽDY zatienená, je mocná príťažlivosť Otca k jeho Synovi. 

Neexistuje žiadna iná láska, ktorá by vás mohla uspokojiť, pretože 

NEEXISTUJE žiadna iná láska. toto je JEDINÁ láska, ktorá sa plne 

dáva a plne sa vracia. 
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Keďže je úplný, nič nepožaduje. Keďže je úplne čistá, každý, kto sa k 

nej pripojí, MÁ všetko.Toto nie je základom žiadneho vzťahu, do 

ktorého vstupuje ego. Každý vzťah, do ktorého sa ego pustí, JE 

totiž zvláštny. ego nadväzuje vzťahy len preto, aby niečo získalo. A 

darcu by chcelo držať pripútaného k sebe prostredníctvom pocitu 

viny. 

Pre ego je nemožné vstúpiť do akéhokoľvek vzťahu bez 

hnevu, pretože ego verí, že hnev vytvára PRIATEĽOV.To nie je 

jeho tvrdenie, ale JE to jeho účel. Ego totiž naozaj VERÍ, že môže 

získať a udržať si ZLOSŤ. To je jeho JEDINÁ príťažlivosť; 

príťažlivosť taká slabá, že by sa vôbec neudržala, ibaže ju nikto 

NEZNÁ. Ego totiž vždy VIDÍ, že priťahuje prostredníctvom lásky, a 

nemá vôbec žiadnu príťažlivosť pre nikoho, kto vníma, že 

priťahuje prostredníctvom VINY. 

Chorá príťažlivosť viny musí byť rozpoznaná ako to, čo JE. 

Keďže sa vám stala skutočnou, je nevyhnutné sa na ňu jasne 

pozrieť a stiahnutím svojho VINU sa ju naučiť nechať odísť. Nikto 

by sa nerozhodol nechať odísť to, o čom si myslí, že má hodnotu. 

avšak príťažlivosť viny má pre vás hodnotu len preto, že ste sa 

NEpozreli na to, čo je, a posudzovali ste ju úplne v tme. keď ju 

vynesieme na svetlo, vašou jedinou otázkou bude, prečo ste ju 

VŽDY chceli. nemáte čo stratiť, ak sa na ňu pozriete s otvorenými 

očami, pretože taká škaredosť nepatrí do vašej svätej mysle. 

hostiteľ Boha tu nemôže mať žiadnu skutočnú investíciu. 

Už sme povedali, že ego sa pokúša udržiavať a zvyšovať pocit 

viny, ale takým spôsobom, aby ste si neuvedomili, čo by to mohlo 

spôsobiť VÁM. Základnou doktrínou ega je totiž to, že to, čo robíte 

druhým, VY SÚČASNE VYHOVUJETE. ego nikomu nepraje dobre. 

jeho prežitie však závisí od vášho presvedčenia, že VY ste 

oslobodení od jeho zlých úmyslov. Radí vám preto, že ak sa 

stanete jeho hostiteľom, umožní vám to nasmerovať hnev, ktorý v 

sebe prechováva, navonok, a tým vás OCHRÁNI. a tak sa púšťa do 

nekonečnej, nevďačnej reťaze zvláštnych vzťahov, ktoré sú 

vytvorené z hnevu a venované len jednému šialenému 

presvedčeniu; že čím viac hnevu investujete VONKA, tým ste 

bezpečnejší. 

Práve táto reťaz spája Božieho Syna s vinou a práve túto reťaz 

chce Duch Svätý odstrániť z jeho svätej mysle. Reťaz barbarstva 
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Nemôže sa stať hostiteľom ega. V mene jeho oslobodenia a v mene 

Toho, kto ho chce oslobodiť, sa pozornejšie pozrime na vzťahy, 

ktoré ego vytvára, a dovoľme Duchu Svätému, aby ich pravdivo 

posúdil. Je totiž isté, že ak sa na ne POHĽADÁTE, s radosťou Mu 

ich ponúknete. čo z nich môže urobiť ON, neviete, ale stanete sa 

ochotnými to zistiť, ak budete ochotní najprv vnímať, čo ste z nich 

urobili VY. 

Tak či onak, každý vzťah, ktorý ego nadväzuje, je založený na 

myšlienke, že obetovaním seba samého sa stane VEĽKÝM. "Obeta", 

ktorú považuje za očistenie, je v skutočnosti koreňom jeho trpkej 

nevôle. Oveľa radšej by totiž útočilo priamo a vyhýbalo sa 

odďaľovaniu toho, čo SKUTOČNE chce. Ego však uznáva "realitu" 

tak, ako ju vidí, a uvedomuje si, že nikto by si nemohol vykladať 

PRIAMY útok ako lásku. robiť vinníka však JE priamy útok, ale 

nevyzerá to tak. Vinníci totiž OČAKÁVAJÚ útok, a keďže si ho 

vyžiadali, sú k nemu PRITIAHNUTÍ. 

V týchto šialených vzťahoch sa zdá, že príťažlivosť toho, čo 

nechcete, je oveľa silnejšia ako príťažlivosť toho, čo chcete. Každý 

z nich si totiž myslí, že niečo obetoval tomu druhému, a 

NENÁVIDÍ ho za to. a pritom si myslí, že práve to CHCE. Vôbec 

nie je do toho druhého zamilovaný. Len si myslí, že je zamilovaný 

do OBETOVANIA. a za túto obeť, ktorú požadoval od SÁMA, 

žiada, aby DRUHÝ prijal vinu a obetoval aj seba. Odpustenie sa 

stáva nemožným, pretože ego verí, že odpustiť druhému znamená 

ZTRATIŤ ho. Lebo len útokom BEZ odpustenia si ego môže 

zabezpečiť vinu, ktorá drží všetky jeho vzťahy pohromade. 

Napriek tomu sa zdá, že sú spolu. Vzťahy totiž pre ego 

znamenajú len to, že TELÁ sú spolu. Ego si vždy vyžaduje fyzickú 

blízkosť a nevadí mu, kam ide MYSEĽ alebo čo si myslí, pretože 

sa mu to zdá nedôležité. Pokiaľ je tu telo, ktoré prijíma jeho obete, 

je spokojné. Pre ego je myseľ súkromná a zdieľať možno len 

TELO. Myšlienky sú mu v podstate ľahostajné, ibaže priťahujú telo 

iného bližšie alebo ďalej. A práve v týchto podmienkach hodnotí 

myšlienky ako dobré alebo zlé. To, čo iného robí vinným a 

ZAVÁDZA ho vinou, je "dobré." To, čo ho ZBAVUJE viny, je 

"zlé", pretože by ho už 
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veriť, že telá komunikujú, a tak by bol "preč". 

Utrpenie a obeta sú dary, ktorými by ego "požehnalo" všetky 

zväzky. A tí, ktorí sú spojení na jeho oltári, prijímajú utrpenie a 

obetu ako cenu za spojenie. Vo svojich zlostných spojenectvách, 

ktoré sa zrodili zo strachu z osamelosti, a predsa sú zasvätené 

UDRŽIAVANIU osamelosti, hľadajú úľavu od viny tým, že ju 

zvyšujú v tom DRUHOM. Veria totiž, že tým ju zmenšujú v SEBE. 

zdá sa, že ten druhý na nich vždy útočí a zraňuje ich, možno v 

malom, možno "nevedome", no nikdy bez požiadavky na obetu. 

Zúrivosť tých, ktorí sa pridali k oltáru ega, ďaleko presahuje vaše 

vedomie. To, čo ego SKUTOČNE chce, si totiž neuvedomujete. 

Vždy, keď sa hneváte, môžete si byť istí, že ste si vytvorili 

zvláštny vzťah, ktorý ego "požehnalo", pretože hnev JE jeho 

požehnaním. Hnev má mnoho podôb, ale nemôže dlho klamať 

tých, ktorí sa naučia, že láska neprináša žiadnu vinu, a to, čo 

prináša vinu, nemôže byť láska a MUSÍ byť hnev. VŠETKY hnevy 

nie sú ničím iným než pokusom vyvolať v niekom pocit viny a 

tento pokus je JEDINÝM základom, ktorý ego akceptuje pre 

zvláštne vzťahy. Vina je jediná potreba, ktorú ego má, a kým sa s 

ňou stotožňujete, vina pre vás ZOSTANE príťažlivá. 

Pamätajte si však, že byť s telom NIE je komunikácia. A ak si 

myslíte, že je, budete sa cítiť vinní z komunikácie a budete sa BÁŤ 

počúvať Ducha Svätého a rozpoznať v Jeho hlase svoju VLASTNÚ 

potrebu komunikovať.Duch Svätý NEMÔŽE učiť prostredníctvom 

strachu. A ako s vami môže komunikovať, keď si myslíte, že 

komunikovať znamená robiť sa SAMÝM? Je zjavne šialené veriť, 

že komunikáciou budete opustení. A predsa tomu veríte. Myslíte si 

totiž, že vaše mysle musia zostať súkromné, inak ich stratíte, a ak 

sú vaše TELÁ spolu, vaše mysle zostávajú vaše. Spojenie tiel sa 

tak stáva spôsobom, akým by ste chceli udržať MYSLE oddelené. 

Telá totiž nemôžu odpúšťať. môžu robiť len to, čo im prikáže 

myseľ. 

Ilúzia autonómie tela a jeho schopnosti prekonať osamelosť je 

len prácou na pláne ega vytvoriť si vlastnú autonómiu. Kým budete 

veriť, že byť s telom znamená spoločenstvo, budete nútení pokúšať 

sa udržať si 





SVÄTÝ OKAMIH A SKUTOČNÉ VZŤAHY 

367 

 

 

 
 

brat v jeho tele, držaný tam vinou. A vo vine uvidíte 

BEZPEČNOSŤ a v komunikácii NEBEZPEČIE. Ego totiž bude 

VŽDY učiť, že osamelosť sa rieši vinou a že komunikácia je 

PRÍČINOU osamelosti. A napriek zjavnej šialenosti tejto lekcie ste 

sa ju naučili. 

Odpustenie spočíva v komunikácii rovnako ako zatratenie vo 

vine. Úlohou Ducha Svätého je poučiť tých, ktorí veria, že 

komunikácia je zatratenie, že komunikácia je SPÁSA.A On to 

urobí, pretože Božia moc v Ňom A v tebe je spojená v REÁLNOM 

vzťahu, takom svätom a takom silnom, že môže bez strachu 

prekonať aj TOTO. Práve prostredníctvom svätého okamihu sa 

DOKONČÍ to, čo sa zdá byť nemožné, čím sa zviditeľní, že to NIE 

JE nemožné. Vo svätom okamihu vina nemá žiadnu príťažlivosť, 

pretože komunikácia bola obnovená. A vina, ktorej JEDINÝM 

cieľom je narušiť komunikáciu, tu nemá žiadnu funkciu. 

Tu sa nič neskrýva a žiadne súkromné myšlienky. Ochota 

komunikovať k sebe priťahuje komunikáciu a úplne prekonáva 

osamelosť. je tu úplné odpustenie, pretože tu nie je žiadna túžba 

vylúčiť niekoho z vášho dokončenia, pri náhlom uznaní hodnoty 

jeho podielu na ňom. V ochrane VAŠEJ celistvosti sú všetci 

pozvaní a vítaní. A ty chápeš, že tvoje dokončenie patrí Bohu, 

ktorého jedinou potrebou je, aby si bol kompletný TY. Lebo tvoje 

dokončenie ťa vo svojom vedomí robí Jeho. A práve tu zažívate 

seba samých tak, ako ste boli stvorení a ako ste. 

 

SVÄTÝ OKAMIH A SKUTOČNÉ VZŤAHY 

Svätý okamih nenahrádza potrebu učenia, pretože Duch Svätý vás 

nesmie opustiť ako váš Učiteľ, kým svätý okamih nepresiahne čas. 

Pre učebnú úlohu, akou je tá Jeho, musí na vaše uvoľnenie použiť 

všetko na tomto svete. Musí sa postaviť na stranu každého 

znamenia alebo znaku vašej ochoty učiť sa od Neho, aká musí byť 

pravda. Rýchlo využije všetko, čo Mu v tomto záujme ponúkneš. 

Jeho záujem a starostlivosť o teba sú bezhraničné. Tvárou v tvár 

vášmu STRACHU z odpustenia, ktorý On vníma rovnako jasne, 

ako vie, že odpustenie je ODVOLANIE, vás naučí pamätať na to, že 

odpustenie nie je strata, ale vaša SPÁSA. A že v 
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ÚPLNÉ odpustenie, v ktorom si uvedomujete, že už nie je čo 

odpúšťať, že ste úplne oslobodení. 

Počúvajte ho radi a naučte sa od neho, že nepotrebujete žiadne 

zvláštne vzťahy. Hľadáte v nich len to, čo ste zahodili. A 

prostredníctvom nich sa nikdy nedozviete hodnotu toho, čo ste 

zavrhli, ale toho, po čom stále z celého srdca túžite. Spojme sa, 

aby sme zo svätého okamihu urobili všetko, čo je, tým, že budeme 

túžiť po tom, aby to BOLO všetko, čo je. Boží Syn tak veľmi 

potrebuje vašu ochotu usilovať sa o to, že si ani neviete predstaviť 

takú veľkú potrebu. Pozrite sa na jedinú potrebu, ktorú Boh a Jeho 

Syn zdieľajú a ktorú chcú spoločne naplniť. Nie ste v tom sami. 

Vôľa tvojich stvorení ťa volá, aby si sa s nimi podelil o svoju vôľu. 

Obráťte sa teda v pokoji od viny k Bohu a k nim. 

Spájajte sa len s tým, čo vás NIKDY neopustí a čo vy nikdy 

nemôžete opustiť. Osamelosť Božieho Syna je osamelosťou jeho 

Otca. Neodmietajte vedomie svojej úplnosti a nesnažte sa ju 

obnoviť pre seba. Nebojte sa odovzdať vykúpenie Láske svojho 

Vykupiteľa. On vás nesklame, pretože pochádza od Toho, kto 

nemôže zlyhať. prijmite SVOJ pocit zlyhania ako nič viac než 

chybu v tom, kým ste. Lebo svätý Boží zástup je nad zlyhaním a 

nič, čo si želá, sa mu nedá odoprieť. Ste navždy vo vzťahu takom 

svätom, že volá každého, aby unikol z osamelosti a pripojil sa k 

vám vo vašej láske. A tam, kde si ty, ťa musí každý hľadať a 

NALIEZŤ. 

Zamyslite sa nad tým len na okamih: Boh ti dal synovstvo, 

aby ti zabezpečil dokonalé stvorenie. Bol to Jeho dar, lebo tak ako 

sa neodoprel tebe, neodoprel ani svojmu stvoreniu. Nič, čo bolo 

kedy stvorené, ale je tvoje. tvoje vzťahy sú s vesmírom. A tento 

vesmír, ktorý je od Boha, ďaleko presahuje malicherný súhrn 

všetkých oddelených telies, ktoré VY vnímate. Všetky jeho časti sú 

totiž skrze Krista spojené v Bohu, kde sa stávajú podobnými 

svojmu Otcovi. Kristus totiž nepozná žiadne oddelenie od svojho 

Otca,ktorý je Jeho jediným vzťahom, v ktorom dáva tak, ako Mu 

dáva Jeho Otec. 

Duch Svätý je Božím pokusom oslobodiť vás od toho, čomu 

nerozumie. A vďaka zdroju tohto pokusu sa to podarí. duch Svätý 

vás žiada, aby ste reagovali ako Boh, pretože vás chce naučiť to, 

čomu nerozumiete. Boh by reagoval 
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na KAŽDÚ potrebu, nech má akúkoľvek podobu. A preto nechal 

tento kanál otvorený, aby prijímal Jeho komunikáciu s vami a vašu 

s Ním. Boh nerozumie vášmu problému v komunikácii, pretože ho 

s vami nezdieľa. To len vy si myslíte, že ho chápe. 

Duch Svätý vie, že to nie je pochopiteľné, a predsa to chápe, 

pretože ste to UROBILI. Len v Ňom spočíva vedomie toho, čo Boh 

nemôže vedieť a čomu nerozumiete. Jeho svätou úlohou je prijať 

oboje a odstránením každého prvku nesúhlasu ich spojiť do 

jedného celku. Urobí to preto, že je to Jeho funkcia. Prenechajte 

teda to, čo sa vám zdá nemožné, Tomu, ktorý vie, že to MUSÍ byť 

možné, pretože je to Božia vôľa. A dovoľte Tomu, ktorého učenie 

je JEDINE od Boha, aby vás učil JEDINE zmyslu vzťahov. Boh 

totiž stvoril jediný vzťah, ktorý má zmysel, a tým je Jeho vzťah s 

VAMI. 

Tak ako ego obmedzuje vaše vnímanie bratov na telo, tak 

Duch Svätý uvoľní váš zrak a umožní vám vidieť veľké lúče, ktoré 

z nich vyžarujú a ktoré sú tak neobmedzené, že siahajú až k Bohu. 

Práve táto zmena videnia sa uskutočňuje vo svätom okamihu. je 

však potrebné, aby ste sa naučili, čo presne táto zmena znamená, 

aby ste boli ochotní urobiť ju trvalou. Pri tejto ochote vás neopustí, 

pretože JE trvalá. Keď ju totiž raz prijmete ako jediné vnímanie, 

ktoré CHCETE, premietne sa do poznania prostredníctvom úlohy, 

ktorú v Zmierení zohráva sám Boh, pretože je to jediný krok v 

ňom, ktorému rozumie. Preto v tomto smere nedôjde k žiadnemu 

oneskoreniu, keď na to budete pripravení. Boh je pripravený 

TERAZ, ale TY nie. 

Našou úlohou je len čo najrýchlejšie pokračovať v 

nevyhnutnom procese priameho pohľadu na všetky zásahy a vidieť 

ich PRESNE také, aké sú. Nie je totiž možné rozpoznať ako úplne 

BEZ uspokojenia to, čo si myslíte, že CHCETE. Telo je symbolom 

ega, tak ako je ego symbolom odlúčenia. a oboje nie je nič iné ako 

pokusy obmedziť komunikáciu, a tým ju znemožniť. Komunikácia 

totiž musí byť neobmedzená, aby mala zmysel, a Zbavená zmyslu 

vás úplne neuspokojí. Napriek tomu zostáva jediným 

prostriedkom, pomocou ktorého môžete nadviazať skutočné 

vzťahy. 
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Skutočné vzťahy NEMÁJÚ žiadne hranice, pretože ich 

ustanovil Boh. Vo svätom okamihu, keď veľké lúče ZASTUPUJÚ 

telo vo vedomí, je vám dané poznanie vzťahov bez hraníc. Aby ste 

to však mohli vidieť, je potrebné vzdať sa každého použitia, ktoré 

má ego pre telo, a prijať skutočnosť, že ego nemá Nijaký účel, ktorý 

by ste s ním zdieľali. Ego by totiž každého obmedzilo na telo pre 

SVOJ účel, a kým si myslíte, že MÁ účel, rozhodnete sa využiť 

prostriedky, ktorými sa ONO snaží premeniť svoj účel na 

naplnenie. Ten sa však nikdy NEDOSIAHNE. Určite ste však 

spoznali, že ego, ktorého ciele sú úplne nedosiahnuteľné, sa o ne 

bude usilovať zo všetkých síl a bude tak robiť so silou, ktorú ste 

mu dali VY. 

Nie je možné rozdeliť svoju silu medzi Nebo a peklo, Boha a 

ego a uvoľniť svoju silu pre stvorenie, čo je jediný účel, na ktorý 

vám bola daná. Láska by VŽDY dávala vzrast. Hranice si vyžaduje 

ego, ktoré predstavuje jeho požiadavky, aby bolo málo a neúčinné. 

Obmedzte svoj pohľad na brata na jeho telo, čo UČINÍTE, pokiaľ 

by ste ho z neho neuvoľnili, a odmietli ste jeho dar pre VÁS. Jeho 

telo ho NEMÔŽE dať. A nehľadajte ho ani prostredníctvom 

SVOJHO. vaše mysle sú pritom VŽDY spojité a ich spojenie stačí 

prijať, a osamelosť v nebi je preč. 

Keby ste len dovolili Duchu Svätému, aby vám povedal o 

Božej láske k vám a o potrebe vašich stvorení byť s vami navždy, 

zažili by ste príťažlivosť večnosti. Nikto nemôže počúvať, ako o 

tom hovorí, a dlho zostať ochotný zotrvať tu. Lebo to JE tvoja vôľa 

byť v nebi, kde si úplný a pokojný, v takých istých a láskyplných 

vzťahoch, že žiadne obmedzenie nie je možné. Nevymenili by ste 

svoje malé vzťahy za toto? Lebo telo JE malé a obmedzené a len tí, 

ktorých by ste videli BEZ obmedzení, ktoré by im ukladalo ego, 

vám môžu ponúknuť dar slobody. 

Nemáš ani poňatia o tom, aké hranice si kladieš svojmu 

vnímaniu, a ani predstavy o všetkej tej kráse, ktorú by si mohol 

vidieť. Ale toto si musíte zapamätať: príťažlivosť viny je proti 

príťažlivosti Boha. Jeho príťažlivosť pre teba zostáva 

neobmedzená, ale pretože tvoja moc, ktorá je Jeho, je rovnako 

veľká ako Jeho, môžeš sa od lásky odvrátiť. To, čo investujete do 

viny, odoberáte Bohu. A 
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váš zrak slabne, slabne a je obmedzený, lebo ste sa pokúsili 

oddeliť Otca od Syna a obmedziť ich komunikáciu. Nehľadajte 

zmierenie v ĎALŠOM oddelení. A neobmedzujte svoj pohľad na 

Božieho Syna na to, čo zasahuje do jeho oslobodenia a čo musí 

Duch Svätý ZRUŠIŤ, aby ho oslobodil. Jeho viera v obmedzenia ho 

totiž uväznila. 

Keď vás telo prestane priťahovať a keď mu nebudete 

pripisovať žiadnu hodnotu ako prostriedku na získanie 

ČOHOKOĽVEK, potom nebude do komunikácie zasahovať a vaše 

myšlienky budú slobodné ako Božie. Keď dovolíte Duchu 

Svätému, aby vás naučil, ako používať telo JEDINE na účely 

komunikácie, a zrieknete sa jeho používania na oddeľovanie a 

útoky, ktoré v ňom vidí ego, naučíte sa, že telo vôbec 

nepotrebujete. Vo svätom okamihu NEEXISTUJÚ žiadne telá a vy 

zažívate len príťažlivosť Boha. Ak ho prijmete ako nerozdelený, v 

okamihu sa s ním úplne spojíte. Skutočnosť tohto vzťahu sa stane 

jedinou pravdou, ktorú ste kedy mohli CHCIEŤ. Všetka pravda JE 

tu. 

 

KRISTOV ČAS 

JE vo vašej moci, v ČASE, oddialiť dokonalé spojenie Otca a Syna. 

V tomto svete totiž medzi nimi stojí príťažlivosť viny. Vo večnosti 

čas ani ročné obdobie nič neznamenajú. Tu je však úlohou Ducha 

Svätého používať oboje, hoci nie tak, ako ich používa ego. Toto je 

obdobie, keď by ste chceli osláviť moje narodenie na svet, no 

neviete, ako to urobiť. Dovoľte Duchu Svätému, aby vás to naučil, 

a dovoľte mi, aby som prostredníctvom neho oslávil VAŠE 

narodenie. jediný dar, ktorý od vás môžem prijať, je dar, ktorý som 

vám DAL. Uvoľnite MŇA tak, ako ja chcem uvoľniť vás. Kristov 

čas oslavujeme SPOLU, pretože nemá význam, ak sme oddelení. 

Svätý okamih je skutočne časom Krista. V tomto 

oslobodzujúcom okamihu sa totiž na Božieho Syna nekladie 

žiadna vina, a tak sa mu vracia jeho neobmedzená moc. aký iný 

dar mi môžeš ponúknuť, keď len tento chcem ponúknuť TEBE? A 

vidieť ma znamená vidieť ma v každom a ponúknuť každému dar, 

ktorý mi ponúkaš ty. Som rovnako neschopný prijať obeť ako Boh 

a každú obeť, ktorú žiadaš od seba, žiadaš odo mňa. Naučte sa 

TERAZ, že akákoľvek obeť nie je ničím iným ako obmedzením 
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prijatie daru, ktorý ti ponúkam. 

My, ktorí sme jedno, NEMÔŽEME dávať oddelene. Keď 

budete ochotní prijať NÁŠ vzťah ako skutočný, vina vás nebude 

priťahovať. V našom spojení totiž prijmete VŠETKÝCH našich 

bratov. Dar zjednotenia je jediný dar, ktorý som sa narodil, aby 

som dával. Daj mi ho, aby si ho mohol mať TY. čas Krista je čas 

určený pre dar slobody, ktorý sa ponúka každému. A tým, že ste ho 

prijali, ste ho ponúkli všetkým. JE vo vašej moci urobiť toto 

obdobie svätým, pretože je vo vašej moci, aby Kristov čas bol 

TERAZ. 

Je to možné urobiť naraz, pretože je potrebná iba JEDNA 

zmena vnímania, pretože ste urobili iba JEDNU chybu. Zdá sa, že 

ich je veľa, ale všetky sú rovnaké. Lebo hoci ego má mnoho podôb, 

VŽDY ide o tú istú myšlienku. čo nie je láska, je VŽDY strach a nič 

iné. Nie je potrebné sledovať strach všetkými okružnými cestami, 

ktorými sa zakopáva pod zem a skrýva sa v tme, aby sa objavil v 

podobách úplne odlišných od toho, čím je. je však potrebné 

skúmať každú z nich, pokiaľ si chcete zachovať PRINCÍP, ktorý ich 

všetky riadi. Keď ste ochotní považovať ich nie za samostatné, ale 

za rôzne prejavy TEJ istej myšlienky, a to takej, ktorú nechcete, idú 

spolu. ide jednoducho o toto: veríte, že je možné byť hostiteľom 

ega alebo rukojemníkom Boha. To je voľba, ktorú si myslíte, že 

máte, a rozhodnutie, ktoré podľa vás musíte urobiť. 

Nevidíte iné alternatívy, pretože nedokážete prijať skutočnosť, 

že obetou nezískate NIC. Obeta je pre váš myšlienkový systém taká 

podstatná, že spása ODDELENE od obety pre vás nič neznamená. 

Vaša zámena obety a lásky je taká hlboká, že si neviete predstaviť 

lásku BEZ obety. A práve na to sa musíte pozrieť; obeť je ÚTOK, 

nie láska. Keby ste prijali iba túto JEDNU myšlienku, váš strach z 

lásky by zmizol. Pocit viny NEMÔŽE pretrvať, keď sa odstráni 

myšlienka obety. Ak totiž existuje obeta, ako ste presvedčení, 

niekto musí zaplatiť a niekto musí dostať. a jediná otázka, ktorá 

zostáva na rozhodnutie, je, AKÚ cenu za získanie ČOHO. 

Ako hostiteľ ega veríte, že môžete dať preč VŠETKO, čo si 

myslíte, a kúpiť si pokoj. A platba 
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Aj keď je zrejmé, že ego si žiada platbu, nikdy sa nezdá, že by ju 

žiadalo od VÁS. Nie ste totiž ochotní uznať, že ego, ktoré ste 

pozvali, je zradné len pre tých, ktorí si myslia, že sú jeho hostiteľmi. 

Ego vám to nikdy nedovolí vnímať, pretože toto uznanie by z neho 

urobilo bezdomovca. Keď vám totiž toto poznanie jasne svitne, 

nenecháte sa oklamať ŽIADNOU formou, ktorú na seba ego vezme, 

aby sa ochránilo pred vaším pohľadom. 

Každá forma bude rozpoznaná ako zásterka pre jednu 

myšlienku, ktorá sa za nimi všetkými skrýva: že láska si vyžaduje 

obetu, a preto je neoddeliteľná od útoku a strachu. A že vina je 

CENA za lásku, ktorú treba zaplatiť strachom. Akým strašným sa 

teda pre vás stal Boh a akú veľkú obeť si podľa vás vyžaduje Jeho 

Láska! Veď úplná láska by si vyžadovala úplnú obeť. A tak sa zdá, 

že ego od vás vyžaduje menej ako Boh, a z týchto dvoch sa 

posudzuje ako menšie zlo, jedného sa treba trochu báť, ale druhé treba 

zničiť. Lásku totiž vnímate ako ZNIČENIE a vaša jediná otázka 

znie, kto má byť zničený, vy alebo ten druhý? Odpoveď na túto 

otázku hľadáte vo svojich zvláštnych vzťahoch, v ktorých ste 

čiastočne ničiteľom aj ničeným, ale s predstavou, že nedokážete 

byť ani jedným, ani druhým úplne. A to vás podľa vás zachraňuje 

pred Bohom, ktorého úplná Láska by vás úplne zničila. 

Myslíte si, že všetci VONKAJŠÍ od vás vyžadujú obetu, ale 

nevidíte, že obetu vyžadujete iba vy, a to iba od seba. Požiadavka 

obety je však taká divoká a taká strašná, že ju NEMÔŽETE prijať 

tam, kde je. Ale SKUTOČNÁ cena za jej neprijatie bola taká veľká, 

že ste sa radšej vzdali Boha, než aby ste sa naň pozreli. Ak by totiž 

Boh od teba požadoval úplnú obetu, považoval si za bezpečnejšie 

premietať Ho navonok a OD seba a nebyť Jeho hostiteľom. Jemu 

ste pripísali zradu ega a pozvali ste ho, aby zaujalo Jeho miesto, 

aby vás pred Ním OCHRÁNILO. A vy ste si neuvedomili, že práve 

to, čo ste si pozvali, by vás zničilo a DOSŤ si od vás vyžaduje 

úplnú obeť. Žiadna čiastočná obeť tohto divokého hosťa 

neukľudní, pretože je to votrelec, ktorý len VIDÍ, že ponúka 

láskavosť, ale vždy chce, aby bola obeť úplná. Nepodarí sa vám 

byť čiastočným rukojemníkom ega, pretože ono nedodržiava 

žiadne dohody a nič by vám nenechalo. Budete si musieť vybrať 

medzi ÚPLNOU slobodou a ÚPLNÝM otroctvom, pretože existujú 
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žiadne iné alternatívy okrem týchto. Vyskúšali ste mnoho 

kompromisov v snahe vyhnúť sa rozpoznaniu jediného 

rozhodnutia, ktoré treba urobiť. A predsa je to práve uznanie 

rozhodnutia, TAKÉ, AKÉ JE, čo robí rozhodnutie takým 

jednoduchým! Spása je jednoduchá, pretože je od Boha, a preto je 

veľmi ľahké ju pochopiť. Nesnažte sa ho premietať zo seba a 

vidieť ho VONKAJŠIE. V tebe je otázka aj odpoveď; požiadavka 

obety a Boží pokoj. 

 
KONIEC OBETOVANIA 

Nebojte sa uznať, že celá myšlienka obety je výlučne vaším dielom. 

A nehľadajte bezpečie tým, že sa budete snažiť chrániť tam, kde 

nie je. Tvoji bratia a tvoj Otec sa pre teba stali veľmi bojazlivými. 

A ty by si s nimi vyjednával o niekoľko zvláštnych vzťahov, v 

ktorých si myslíš, že vidíš nejaké kúsky bezpečia. Nesnažte sa 

dlhšie oddeľovať svoje myšlienky a Myšlienku, ktorá vám bola 

daná. Keď sa spoja a vnímajú, kde sú, voľba medzi nimi nie je 

ničím iným než jemným prebudením a je taká jednoduchá, ako 

keď otvoríte oči dennému svetlu, keď už nepotrebujete spať. 

Znakom Vianoc je hviezda, svetlo v tme. Nevnímajte ju mimo 

seba, ale žiariacu v nebi vo svojom vnútri, a prijmite ju ako 

znamenie, že prišiel Kristov čas. On prichádza a nič si nevyžaduje. 

Nežiada od nikoho žiadnu obeť, žiadnu obetu. V Jeho prítomnosti 

stráca celá myšlienka obety akýkoľvek význam. On je totiž 

Hostiteľom Boha. A stačí pozvať dovnútra Toho, ktorý je tam 

VŽDY, tým, že uznáte, že Jeho Hostiteľ je Jeden a žiadna 

myšlienka cudzia Jeho Jednote tam s Ním nemôže prebývať. Láska 

musí byť úplná, aby sme Ho mohli prijať, pretože Prítomnosť 

svätosti VYTVÁRA svätosť, ktorá ju obklopuje. Žiadny strach sa 

nemôže dotknúť Hostiteľa, ktorý kolíska Boha v čase Krista, 

pretože Hostiteľ je rovnako svätý ako Dokonalá Nevinnosť, ktorú 

chráni a ktorej moc Ho chráni. 

Na tieto Vianoce darujte Duchu Svätému VŠETKO, čo by vám 

mohlo ublížiť. DOVOĽ, aby si bol úplne uzdravený, aby si sa 

mohol pripojiť k Jeho uzdraveniu, a oslávme svoje oslobodenie 

spoločne tým, že spolu s nami oslobodíme všetkých. Nič 

nenechajte za sebou, pretože oslobodenie je úplné, a keď ho so 

mnou prijmete, budete ho so mnou DÁVAŤ. V našom vzťahu 
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KONIEC OBETOVANIA 

375 

 

 

 
 

ktorý je rovnako nevinný ako náš vzťah s Otcom a rovnako silný. 

Bolesť sa k nám prinesie a zmizne v našej prítomnosti a bez bolesti 

nemôže byť žiadna obeť. A bez obety MUSÍ byť láska. 

Vy, ktorí veríte, že obeť JE láska, sa musíte naučiť, že obeť je 

ODDELENIE od lásky. Lebo obeť prináša vinu rovnako spoľahlivo 

ako láska prináša pokoj. Vina je PODMIENKOU obety, tak ako je 

pokoj podmienkou uvedomenia si svojho vzťahu s Bohom. vinou 

vylučujete svojho Otca a svojich bratov zo seba. Prostredníctvom 

pokoja ich pozývaš späť a uvedomuješ si, že sú tam, kde im tvoje 

pozvanie káže byť. To, čo si zo seba vylúčil, sa ti zdá strašné, lebo 

si to obdaril strachom a snažil si sa to vyhnať, hoci to bolo tvojou 

súčasťou. Kto dokáže vnímať časť seba samého ako odpornú a žiť 

v sebe v pokoji? A kto sa môže pokúsiť vyriešiť v sebe vnímaný 

konflikt neba a pekla tým, že z neho vyženie nebo a dá mu atribúty 

pekla, bez toho, aby sám seba prežíval ako neúplného a 

osamelého? 

Pokiaľ vnímate telo ako svoju realitu, tak dlho sa budete vnímať 

ako osamelí a ochudobnení. A tak dlho sa budete vnímať aj ako 

obeť obety, ktorá je oprávnená obetovať iných. Veď kto by mohol 

odstrčiť Nebo a jeho Stvoriteľa BEZ pocitu obete a straty? A kto by 

mohol trpieť obetou a stratou bez toho, aby sa pokúsil obnoviť sám 

seba? Ako by ste to však mohli sami dosiahnuť, keď základom 

vašich pokusov je viera v REALITU odriekania? Lebo deprivácia 

plodí útok, ktorý je presvedčením, že útok JE oprávnený. A pokiaľ 

by ste si chceli zachovať depriváciu, útok sa stáva spásou a obeť 

láskou. 

Tak sa stáva, že pri všetkom hľadaní lásky hľadáte obeť a 

nájdete ju, ale lásku nenachádzate. Nie je možné popierať, čo je 

láska, a pritom ju UZNÁVAŤ. Zmysel lásky spočíva v tom, čo ste 

vrhli MIMO seba, a okrem vás nemá vôbec žiadny význam. Práve 

to, čo ste si radšej nechali ZACHOVAŤ, nemá žiadny význam. 

zatiaľ čo všetko, čo by ste si nechali ZACHOVAŤ, obsahuje celý 

význam vesmíru a drží vesmír pohromade vo svojom význame. 

Lebo ak by vesmír nebol spojený vo VÁS, bol by mimo Boha, a 

byť bez Neho JE byť bez zmyslu. 
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Vo svätom okamihu je splnená podmienka lásky, pretože 

mysle sú spojené bez zásahu tela, a kde je komunikácia, tam je 

mier.Knieža pokoja sa narodil, aby znovu ustanovil podmienku 

lásky učením, že komunikácia zostáva neprerušená, aj keď je telo 

zničené, za predpokladu, že nepovažujete telo za NUTNÝ 

prostriedok komunikácie. A ak pochopíte túto lekciu, uvedomíte 

si, že obetovať telo znamená obetovať NIC a komunikácia, ktorá 

MUSÍ byť z mysle, sa nemôže obetovať. kde teda JE obeta? 

Lekcia, ktorú som sa narodil, aby som učil, a stále by som učil 

všetkých svojich bratov, je, že obeta nie je nikde a láska je všade. 

Komunikácia totiž zahŕňa VŠETKO a v mieri, ktorý znovu nastolí, 

prichádza láska sama od seba. Nech žiadne zúfalstvo nezatemní 

radosť z Vianoc, pretože Kristov čas nemá zmysel bez radosti. 

Pripojme sa k oslave pokoja tým, že nebudeme od nikoho 

vyžadovať žiadnu obeť, lebo tak mi ponúknete lásku, ktorú vám 

ponúkam. čo môže byť radostnejšie ako to, že vnímame, že sme o 

NIC ochudobnení? Také je posolstvo Kristovho času, ktoré vám 

dávam, aby ste ho VY dali a vrátili Otcovi,ktorý ho dal mne. V 

Kristovom čase sa totiž obnovuje komunikácia a On sa k nám 

pripája pri oslave stvorenia svojho Syna. 

Boh ďakuje svätému zástupu, ktorý ho prijal a nechal ho 

vstúpiť a zostať tam, kde chcel byť. A vaším prijatím vás prijíma 

do seba, pretože to, čo je obsiahnuté vo vás, ktorí Ho prijímate, sa 

mu VRAcia. A my len oslavujeme Jeho celistvosť, keď Ho 

prijímame do seba. tí, ktorí prijímajú Otca, sú s Ním jedno, sú 

hostiteľmi Toho, ktorý ich stvoril. a tým, že Mu dovolia vstúpiť, 

vstupuje s Ním spomienka na Otca a s Ním si pripomínajú jediný 

vzťah, ktorý kedy mali a ktorý kedy CHCÚ mať. 

Tento víkend sa zrodí nový rok z čias Krista. Mám v teba 

dokonalú vieru, že urobíš všetko, čo chceš dosiahnuť. Nič vám 

nebude chýbať a všetko dokončíte, 
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a NIE zničiť. Povedzte a pochopte toto: 

"Dávam vás Duchu Svätému ako svoju 

súčasť. Viem, že budeš prepustený, ak ťa 

nechcem použiť na to, aby som uväznil SÁM 

SEBA. 

V mene MOJEJ slobody ťa chcem oslobodiť, 

Pretože si uvedomujem, že budeme prepustení SPOLU." 

Tak sa rok začne v radosti a slobode.Je toho veľa, čo treba 

urobiť, a my sme dlho meškali.Prijmite svätý okamih, keď sa rodí 

tento rok, a zaujmite svoje miesto, ktoré tak dlho zostávalo 

nenaplnené, vo Veľkom prebudení. Urobte tento rok iným tým, že 

ho urobíte SAMÝM. A nech sa VŠETKY vaše vzťahy stanú svätými 

PRE vás. Toto je naša vôľa. Amen. 



378 

 

 

s i x t e  n   

 

 

 

 

Odpustenie ilúzií 

 
Vcítiť sa neznamená pripojiť sa k UTRPENÍ, pretože to je to, čo 
musíte ODMIETAŤ pochopiť. To je EGO 

výklad empatie a vždy sa používa na vytvorenie osobitného 

vzťahu, v ktorom sa zdieľa utrpenie. Schopnosť vcítiť sa je pre 

Ducha Svätého veľmi užitočná za predpokladu, že mu dovolíte, 

aby ju použil svojím spôsobom. On nerozumie utrpeniu a chcel by, 

aby ste ho učili, že nie je NEPOCHOPITEĽNÉ. keď sa vzťahuje 

prostredníctvom vás, nevzťahuje sa prostredníctvom ega na iné 

ego. Nepridáva sa k bolesti, pretože vie, že uzdravenie bolesti sa 

nedosiahne klamnými pokusmi vstúpiť do nej a odľahčiť ju 

zdieľaním klamu. 

Najjasnejším dôkazom toho, že empatia v podobe, v akej ju 

používa ego, je deštruktívna, je skutočnosť, že sa uplatňuje len pri 

určitých typoch problémov a u určitých ľudí. Tých si vyberá 

VONKAJŠIE a spája sa s nimi. A nikdy sa nepripojí inak, než aby 

posilnilo SÁMO. Nemýľte sa v tomto manévri; ego sa vždy vcíti, 

aby oslabilo, a oslabovať znamená VŽDY útočiť. neviete, čo 

znamená vcítenie sa. avšak týmto si môžete byť istí; ak budete len 

ticho sedieť a dovolíte Duchu Svätému, aby sa cez vás vzťahoval, 

vcítite sa do SÍLY a OBA získate na sile, a nie na slabosti. 

Vašou úlohou je len pamätať na to, že nechcete nič 
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VY si ceníte, aby ste z tohto vzťahu vyšli.Nechcete mu ani ublížiť, 

ani ho vyliečiť svojím vlastným spôsobom.Neviete, čo je to 

liečenie. Všetko, čo ste sa naučili o empatii, pochádza z minulosti. a 

z minulosti nie je nič, o čo by ste sa chceli podeliť, pretože tam nie 

je nič, čo by ste chceli ZACHRÁNIŤ. Nepoužívajte empatiu na to, 

aby ste minulosť zreálnili, a tak ju udržiavali. Jemne odstúpte a 

nechajte uzdravenie prebehnúť ZA vás. Majte na pamäti len jednu 

myšlienku a nestrácajte ju zo zreteľa, nech ste akokoľvek v 

pokušení posudzovať akúkoľvek situáciu a určovať svoju reakciu 

jej posudzovaním. Sústreďte svoju myseľ len na toto: 

"Nie som sám a nechcel by som zasahovať do minulosti svojho 

Hosťa. Pozval som ho a on je tu. 

Nemusím robiť nič iné, len sa do toho nemiešať." 

 
PRAVÁ EMPATIA 

Pravá empatia je od Toho, ktorý vie, čo je.Jeho výklad sa naučíte, 

ak mu dovolíte, aby použil vašu schopnosť na SÍLU, a nie na 

slabosť. On vás neopustí, ale buďte si istí, že vy neopustíte Jeho. 

Pokora je silou len v tomto zmysle. uznať a prijať skutočnosť, že 

NEVIETE, znamená uznať a prijať skutočnosť, že On vie. nie ste si 

istí, či On splní svoju časť, pretože vy ste ešte nikdy úplne 

nesplnili SVOJU. nebudete vedieť reagovať na to, čomu 

nerozumiete. Nenechajte sa v tom pokúšať a nepodľahnite 

triumfálnemu využívaniu empatie egom na SVOJU slávu. 

Triumf slabosti nie je to, čo by ste ponúkli bratovi. A predsa 

nepoznáš iný triumf, len tento. Toto nie je poznanie a forma 

empatie, ktorá by to priniesla, je taká pokrivená, že by uväznila to, 

čo by uvoľnila. Nevykúpený nemôže vykúpiť, a predsa MÁ 

Vykupiteľa. nepokúšajte sa ho učiť. Ty si žiak, On je Učiteľ. 

Nezamieňajte si svoju úlohu s Jeho úlohou, pretože to nikdy 

nikomu neprinesie pokoj. Ponúknite Mu svoju empatiu, pretože je 

to JEHO vnímanie a JEHO sila, o ktorú by ste sa chceli podeliť. A 

On nech vám ponúkne svoju silu a svoje vnímanie, o ktoré sa má 

podeliť prostredníctvom vás. 

Zmysel lásky sa stráca v každom vzťahu, ktorý sa obracia k 

slabosti a dúfa, že tam nájde lásku.Sila lásky, ktorá JE 
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jej význam spočíva v Božej sile, ktorá sa nad ňou vznáša a 

požehnáva ju v tichosti tým, že ju zahaľuje liečivými krídlami. 

DOVOĽ, aby to tak bolo, a nesnaž sa to nahradiť SVOJIM 

"zázrakom". raz sme povedali, že ak ťa brat požiada o nejakú 

hlúposť, urob ju. Buď si však istý, že to neznamená urobiť hlúpu 

vec, ktorá by ublížila buď jemu, alebo tebe, pretože to, čo by 

ublížilo jednému, ublíži aj druhému. Bláznivé žiadosti sú bláznivé 

z jednoduchého dôvodu, že sú v rozpore, pretože obsahujú prvok 

výnimočnosti. Iba Duch Svätý rozpozná bláznivé potreby, ako aj 

tie skutočné. a naučí vás, ako vyhovieť obom bez toho, aby ste 

stratili niektorú z nich. 

Vy sa o to pokúsite len v utajení. A budete si myslieť, že 

uspokojovaním potrieb jedného neohrozujete druhého, pretože ich 

držíte oddelené a navzájom utajené. To nie je cesta, pretože 

nevedie k svetlu a pravde. Žiadne potreby nezostanú dlho 

neuspokojené, ak ich všetky prenecháte Tomu, ktorého 

FUNKCIOU je ich uspokojovať. To je Jeho funkcia, a nie vaša. On 

ich nebude uspokojovať tajne, pretože by sa chcel podeliť o 

všetko, čo mu dáte. A práve preto to dáva. to, čo dávate skrze 

Neho, je pre celé Synovstvo, NIE pre jeho časť. Nechajte Mu Jeho 

funkciu, pretože On ju splní, ak Ho len požiadate, aby vstúpil do 

vašich vzťahov a požehnal ich PRE vás. 

 

VEĽKOSŤ SVÄTOSTI 

Stále si myslíte, že svätosť je ťažká, pretože nechápete, ako sa dá 

rozšíriť na všetkých. A vy ste sa naučili, že musí zahŕňať každého, 

aby bola svätá. Nezaoberajte sa rozšírením svätosti, pretože povahe 

zázrakov nerozumiete. Ani vy ich nerobíte. Práve ich rozšírenie, 

ďaleko za hranice, ktoré vnímate, dokazuje, že ste ich NEvykonali. 

Prečo by ste sa mali starať o to, ako sa zázrak rozšíri na celé 

Synovstvo, keď nechápete samotný zázrak? Jeden atribút nie je 

ťažšie pochopiť ako celok. Ak by zázraky vôbec boli, ich atribúty 

by MUSELI byť zázračné, keďže sú ich súčasťou. 

Existuje tendencia fragmentovať a potom sa zaujímať o 

pravdu len malej časti celku.A to je len spôsob, ako sa vyhnúť 

celku alebo sa ODVRAŤ od celku k tomu, čo si myslíte, že by ste 

mohli lepšie pochopiť. Lebo to je len iný spôsob, ako 
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ktoré by ste sa stále snažili udržať pre seba.Lepší a oveľa užitočnejší 

spôsob, ako uvažovať o zázrakoch, je tento: nerozumiete im, ani 

čiastočne, ani vcelku.Napriek tomu ste ich urobili.Preto vaše 

porozumenie nemôže byť potrebné.Napriek tomu nie je možné 

dosiahnuť to, čomu nerozumiete. A tak vo vás musí byť niečo, čo 

rozumie. 

Vám sa zázrak NEMÔŽE zdať prirodzený, pretože to, čo ste 

urobili, aby ste ublížili svojim mysliam, ich urobilo takými 

NEprirodzenými, že si nepamätajú, čo je pre ne prirodzené. A keď 

sa vám o tom POVIE, nemôžete to pochopiť. uznanie časti ako 

celku a celku v každej časti je ÚPLNE prirodzené. Tak totiž 

uvažuje Boh, a to, čo je preňho prirodzené, JE prirodzené aj pre 

teba. úplne prirodzené vnímanie by ti okamžite ukázalo, že poradie 

ťažkostí v zázrakoch je celkom nemožné, pretože zahŕňa rozpor s 

tým, čo zázraky znamenajú. A ak by si dokázal pochopiť ich 

význam, ich atribúty by ti sotva mohli spôsobiť zmätok. 

Urobili ste zázraky, ale je celkom zrejmé, že ste ich neurobili 

sami. Podarilo sa vám to vždy, keď ste oslovili inú myseľ a 

SPOJILI ste sa s ňou. keď sa dve mysle spoja ako jedna a rovnako 

zdieľajú jednu myšlienku, uskutočnilo sa prvé spojenie vo vedomí 

Synovstva ako jedného. keď ste toto spojenie uskutočnili, ako vám 

to Duch Svätý prikazuje, a ponúkli ste Mu ho, aby ho použil, ako 

vie, Jeho prirodzené vnímanie vášho daru Mu umožňuje pochopiť 

ho a VY môžete použiť Jeho pochopenie vo vašom mene. Nie je 

možné presvedčiť vás o skutočnosti toho, čo sa jasne UČINILO 

prostredníctvom vašej ochoty, pokiaľ veríte, že tomu musíte 

rozumieť, inak to nie je skutočné. 

Myslíte si, že vaše nepochopenie je pre vás STRATOU, a preto 

nie ste ochotní uveriť, že to, čo sa stalo, je pravda. Ale môžete 

SKUTOČNE uveriť, že všetko to, čo sa stalo, hoci tomu NEchápete, 

sa nestalo? A predsa je to váš postoj. mali by ste dokonalú vieru v 

Ducha Svätého a v účinky Jeho učenia, keby ste sa nebáli PRIJAŤ 

to, čo vás učil. Toto uznanie totiž znamená, že tomu, čo sa stalo, 

nerozumiete, ale ste ochotní to prijať, AKO SA TO STALO. 

Ako môže byť viera v realitu vaša, keď sa snažíte, aby bola 
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neskutočné? A je naozaj bezpečnejšie udržiavať si nereálnosť toho, čo 

sa stalo, ako radostne to prijať ako to, čo je, a ďakovať za to? Cti si 

pravdu, ktorá ti bola daná, a buď rád, že jej nerozumieš. Zázraky sú 

prirodzené pre Boha a pre toho, kto hovorí v Jeho mene. Jeho 

úlohou je totiž preložiť zázrak do poznania, ktoré predstavuje a 

ktoré je pre vás stratené. Nech vám stačí Jeho chápanie zázraku a 

neodvracajte sa od všetkých svedkov, ktorých vám dal o svojej 

skutočnosti. 

Žiadne dôkazy vás nepresvedčia o pravdivosti toho, čo 

nechcete. Váš vzťah s Ním JE skutočný a bol preukázaný. Neberte 

to so strachom, ale s radosťou. ten, ktorého ste povolali, JE s vami. 

Privítajte Ho a ctite si Jeho svedkov, ktorí vám prinášajú radostnú 

zvesť, že prišiel. Je pravda, rovnako ako sa bojíte, že uznať Ho JE 

popretím všetkého, čo si myslíte, že poznáte. Ale to NIKDY nebola 

pravda. Aký úžitok máš z toho, že na nej lipneš a popieraš dôkazy 

pravdy? Veď ste sa k pravde priblížili príliš blízko na to, aby ste sa 

jej teraz zriekli, a podľahnete jej neodolateľnej príťažlivosti. teraz 

to môžete oddialiť, ale len na chvíľu. Boží hostiteľ vás volal a vy 

ste ho počuli. Už nikdy nebudete úplne ochotní nepočúvať. 

Tento rok je rokom radosti, v ktorom sa vaše počúvanie zvýši 

a spolu s ním vzrastie aj pokoj. Sila svätosti a Slabosť útoku sa 

OBA dostali do povedomia. A to sa podarilo v mysliach pevne 

presvedčených, že svätosť je slabosť a útok je sila. Nemalo by to byť 

dostatočným zázrakom na to, aby ste sa naučili, že váš Učiteľ NIE 

JE z vás? Pamätajte však aj na to, že vždy, keď ste počúvali Jeho 

výklad, výsledky vám priniesli radosť. Dali by ste prednosť 

výsledkom VAŠEHO výkladu, ak úprimne uvážite, aké boli? Boh si 

želá, aby ste boli lepší. Nemohli by ste s väčšou láskou hľadieť na 

toho, koho Boh miluje dokonalou láskou? 

Neinterpretujte proti Božej láske, lebo máte mnoho 

svedectiev, ktoré o nej hovoria tak jasne, že len slepý a hluchý by 

ich nevidel a nepočul. Tento rok sa rozhodnite, že nebudete 

popierať to, čo vám Boh dal, pretože to je jediný dôvod, prečo vás 

povolal. Jeho hlas hovoril jasne, a predsa ste tak málo verili tomu, 

čo ste počuli, pretože ste radšej dávali prednosť stále 
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väčšiu vieru v katastrofu, ktorú ste spôsobili. Dnes sa rozhodnime 

SPOLU prijať radostnú zvesť, že katastrofa nie je skutočná a že 

skutočnosť nie je katastrofou. 

Skutočnosť je bezpečná a istá a úplne láskavá ku každému a 

ku všetkému.Neexistuje väčšia láska, ako prijať to a tešiť sa. Láska 

totiž žiada len to, aby ste boli ŠŤASTNÍ, a dá vám všetko, čo tvorí 

šťastie. nikdy ste nedali žiaden problém Duchu Svätému, ktorý by 

ho nevyriešil za vás, a ani to nikdy neurobíte. nikdy ste sa 

nepokúšali nič vyriešiť sami a neboli ste úspešní. Nie je načase, aby 

ste si tieto skutočnosti dali dohromady a pochopili ich? 

Tento rok je rokom pre APLIKÁCIU myšlienok, ktoré vám 

boli dané. Myšlienky sú totiž mocnou silou, ktorú treba využiť a 

nie nečinne čakať. Už dostatočne preukázali svoju silu, aby ste im 

verili, a nie ich popierali. Tento rok investujte do pravdy a nechajte 

ju pôsobiť v pokoji. Verte tomu, čo verí vo VÁS. Premýšľajte o 

tom, čo ste PRAVDIVO videli a počuli, a UZNÁVAJTE to. Môžete 

byť sami s takýmito svedkami? 

 

ODMENA ZA VYUČOVANIE 

Učili ste dobre, a predsa ste sa nenaučili prijímať pohodlie svojho 

učenia. Ak sa zamyslíte nad tým, čo ste učili, a nad tým, ako je to 

cudzie tomu, čo ste si mysleli, že viete, budete nútení uznať, že váš 

Učiteľ prišiel z prostredia mimo vášho myšlienkového systému, a 

tak sa na to mohol spravodlivo pozrieť a vnímať, že to nie je 

pravda. A musel tak urobiť na základe úplne iného myšlienkového 

systému, ktorý nemá NIC spoločného s vaším. Lebo to, čo učil On, 

a to, čo ste sa prostredníctvom Neho učili vy, určite nemá nič 

spoločné s tým, čo ste učili pred Jeho príchodom. a výsledkom 

bolo, že tam, kde bola bolesť, zavládol pokoj a utrpenie zmizlo a 

nahradila ho radosť. 

Učili ste sa slobode, ale nenaučili ste sa, ako byť 

slobodní.Kedysi sme povedali: "Po ovocí ich spoznáte a oni sami sa 

spoznajú." Je totiž isté, že sa posudzujete podľa svojho učenia. učenie 

ega prináša okamžité výsledky, pretože jeho rozhodnutia okamžite 

prijímate ako SVOJU voľbu. A toto prijatie znamená, že ste ochotní 

posudzovať sa podľa toho. Príčina a následok sú v myšlienkovom 

systéme ega veľmi jasné, pretože všetko 
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Vaše učenie bolo zamerané na to, aby ste si vytvorili vzťah medzi 

nimi.A či by ste neverili v to, čomu ste sa tak usilovne učili veriť? 

Spomeňte si však, koľko starostlivosti ste vynaložili na výber jej 

svedkov a na vyhýbanie sa tým, ktorí hovorili v neprospech pravdy 

a JEJ účinkov. 

Neukazuje skutočnosť, že ste sa nenaučili to, čo ste sa učili, že 

nevnímate Synovstvo ako jedno? A neukazuje to aj na to, že SÁM 

seba nepovažujete za jedného? Je totiž nemožné úspešne učiť úplne 

BEZ presvedčenia a rovnako je nemožné, aby presvedčenie bolo 

mimo vás. nikdy by ste nemohli učiť slobodu, ak by ste v ňu 

NEVERILI. a to, čo ste učili, muselo pochádzať od VÁS SAMÝCH. 

A predsa toto Ja zjavne nepoznáte a neuznávate ho, hoci funguje. 

to, čo funguje, musí byť TAM. A len ak popieraš to, čo sa 

UČINILO, mohol by si prípadne popierať jeho prítomnosť. 

Toto je kurz, ako spoznať sám seba. Učili ste sa, čo ste, ale 

nedovolili ste, aby vás učilo to, čo ste. Dávali ste si veľký pozor, 

aby ste sa vyhli zrejmým veciam a nevideli SKUTOČNÝ vzťah 

príčiny a následku, ktorý je dokonale zrejmý. napriek tomu je vo vás 

VŠETKO, čo ste učili. Čo to môže byť, čo sa to nenaučilo? Musí to 

byť to, čo je SKUTOČNE mimo vás, nie vašou vlastnou projekciou, 

ale v PRAVDE. A práve to, čo ste prijali, NIE JE vami. To, čo ste 

prijali do svojej mysle, ju SKUTOČNE nemení. Ilúzie sú len 

presvedčenia o tom, čo neexistuje. A zdanlivý konflikt medzi 

pravdou a ilúziou sa dá vyriešiť len tak, že sa oddelíte od ILÚZIE, a 

NIE od pravdy. 

Vaše učenie to už urobilo, pretože Duch Svätý je vašou 

súčasťou. Stvorený Bohom, neopustil ani Boha, ani svoje 

stvorenie. On je Bohom A zároveň vami, tak ako vy ste Bohom a 

Ním spolu. Božia odpoveď na odlúčenie vám totiž pridala viac, 

ako ste sa snažili odobrať. Chránil svoje stvorenie aj teba spolu, 

ponechávajúc si pri sebe to, čo by si ty vylúčil. A oni zaujmú 

miesto toho, čo ste vzali dovnútra, aby ste ich nahradili. Sú celkom 

skutočné, ako súčasť Ja, ktoré nepoznáš. A komunikujú s vami 

prostredníctvom Ducha Svätého a svoju silu a vďačnosť vám za 

svoje stvorenie ochotne ponúkajú vášmu učeniu o sebe, ktoré je 

ich domovom. vy, ktorí ste hostiteľmi Boha, ste aj ich hostiteľmi. 

Lebo nič 
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skutočný nikdy neopustil myseľ svojho tvorcu. A to, čo nie je 

skutočné, tam nikdy nebolo. 

Nie ste dve ja, ktoré sú v konflikte. Čo je mimo Boha? Ak vy, 

ktorí Ho držíte a ktorých On drží, ste vesmír, všetko ostatné musí 

byť MIMO, kde NIE JE NIČ." Učili ste to a z ďalekého vesmíru, ale 

nie mimo seba, sa zhromaždili svedkovia vášho učenia, aby vám 

pomohli učiť sa. Ich vďačnosť sa spojila s tvojou a Božou, aby 

posilnila tvoju vieru v to, čo si učil. Lebo to, čo ste učili, je pravda. 

Sám stojíš mimo svojho učenia a mimo neho. S nimi sa však musíš 

učiť, že si ale učil SÁM a učil si sa z presvedčenia, o ktoré si sa s 

nimi delil. Tento rok sa začnete učiť a učenie urobíte úmerným 

učeniu. Vybrali ste si to svojou vlastnou ochotou učiť. Hoci sa 

zdalo, že si pre to trpel, radosť z učenia bude ešte tvoja. Lebo 

radosť z učenia je v UČITEĽOVI, ktorý ju vo vďačnosti ponúka 

učiteľovi a delí sa s ním o ňu. ako sa učíš, tvoja vďačnosť voči 

tvojmu Ja,ktoré ťa učí, čo je, bude rásť a pomôže ti uctiť si Ho. A 

vy sa naučíte Jeho moci, sile a čistote a budete Ho milovať ako 

Jeho Otec. Jeho kráľovstvo nemá hranice ani koniec a nie je v ňom 

nič, čo by nebolo dokonalé a večné. to všetko si TY a nič mimo 

toto ste vy. 

Tvojmu najsvätejšiemu Ja patrí všetka chvála za to, čím si, a za 

to, čím je Ten, ktorý ťa stvoril takého, aký si. Skôr či neskôr musí 

každý preklenúť priepasť, ktorú si predstavuje medzi svojimi ja. 

Každý buduje tento most, ktorý ho prenesie PREKROČIŤ priepasť, 

akonáhle je ochotný vynaložiť trochu úsilia v prospech jej 

premostenia. Jeho malé úsilie je mocne dopĺňané silou Neba a 

zjednotenou vôľou všetkých, ktorí robia Nebo tým, čím je, a sú v 

ňom spojení. A tak ten, kto chce prejsť na druhý breh, je tam 

doslova prenesený. 

Váš most je pevnejší, ako si myslíte, a vaša noha je na ňom 

pevne postavená. Nebojte sa, že príťažlivosť tých, ktorí stoja na 

druhej strane a čakajú na vás, vás bezpečne nepretiahne na druhú 

stranu. Lebo prídeš tam, kde by si chcel byť a kde ťa čaká tvoje Ja. 
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ILÚZIA A REALITA LÁSKY 

Nebojte sa pozrieť na zvláštny vzťah nenávisti, pretože sloboda 

spočíva v pohľade naň. Bolo by nemožné nepoznať zmysel lásky, 

okrem tohto. Lebo zvláštny vzťah lásky, v ktorom je zmysel lásky 

STRATENÝ, sa podniká výlučne preto, aby sa nenávisť vyrovnala, 

ale NIE preto, aby odišla. Keď sa na to pozriete, pred vašimi 

otvorenými očami jasne vyvstane vaša spása. Nenávisť nemôžete 

OBMEDZOVAŤ. Osobitný vzťah lásky ju nevyváži, ale iba ju 

zatlačí do podzemia a z dohľadu. Je nevyhnutné, aby ste ju vniesli 

DO zorného poľa a nepokúšali sa ju skryť. Lebo práve pokus 

vyvážiť nenávisť láskou vám ZNEPRÍTOMŇUJE lásku. Rozsah 

rozkolu, ktorý v tom spočíva, si neuvedomujete. A Kým si to 

neuvedomíte, rozkol zostane nerozpoznaný, a teda aj nevyliečený. 

Symboly nenávisti proti symbolom lásky rozohrávajú konflikt, 

ktorý neexistuje. Symboly totiž znamenajú niečo INÉ a symbol lásky 

je bez významu, ak je láska všetko.Týmto posledným zničením 

prejdete celkom bez ujmy a nakoniec sa objavíte ako vy sami. To 

je posledný krok v pripravenosti na Boha. Nebuď teraz neochotný, 

si príliš blízko a prejdeš cez most v úplnom bezpečí, preložený 

pokojne z vojny do mieru. Lebo ilúzia lásky vás NIKDY neuspokojí, 

ale jej skutočnosť, ktorá vás čaká na druhej strane, vám dá všetko. 

Osobitný vzťah lásky je pokusom obmedziť ničivé účinky 

nenávisti tým, že nájde útočisko v búrke viny. Nepokúša sa 

povzniesť nad búrku, do slnečného svetla. Naopak, zdôrazňuje 

vinu VONKAJŠIEHO útočiska tým, že sa pokúša postaviť proti nej 

barikády a udržať sa v nich. osobitný ľúbostný vzťah sa nevníma 

ako hodnota sama osebe, ale ako miesto bezpečia, od ktorého sa 

nenávisť oddeľuje a drží sa od neho. osobitný ľúbostný partner je 

prijateľný len dovtedy, kým slúži tomuto účelu. Nenávisť môže 

vstúpiť a v niektorých aspektoch vzťahu je skutočne vítaná, ale stále 

ho drží pohromade ilúzia lásky. Ak ilúzia zmizne, vzťah sa 

rozpadne alebo sa stane neuspokojivým na základe rozčarovania. 

Láska NIE JE ilúzia. Je to skutočnosť. Tam, kde je možné 

rozčarovanie, nebola láska, ale nenávisť. Lebo nenávisť JE ilúzia a to, 

čo sa môže zmeniť, NIKDY nebola láska. Je isté, že tí, ktorí si 

vyberajú 
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niektorých ľudí za partnerov v akomkoľvek aspekte života a 

používajú ich na akýkoľvek účel, o ktorý by sa s ostatnými 

nepodelili, sa snažia ŽIŤ s vinou, namiesto toho, aby z nej 

zomreli.To je voľba, ktorú vidia.A láska je pre nich len únikom 

pred smrťou. Zúfalo ju hľadajú, ale nie v pokoji, v ktorom by k 

nim s radosťou pokojne prišla. A keď zistia, že strach zo smrti na 

nich stále dolieha, milostný vzťah STRATÍ ilúziu, že je tým, čím 

nie je. Vtedy sa totiž prelomia barikády proti nemu, vtrhne strach a 

zvíťazí nenávisť. 

Neexistujú žiadne triumfy lásky. Iluzia lásky MÔŽE zvíťaziť 

nad ilúziou nenávisti, ale vždy za cenu toho, že sa z nej stanú OBA 

ilúzie. Pokiaľ trvá ilúzia nenávisti, tak dlho bude pre vás láska 

ilúziou. A potom jedinou možnou voľbou zostane, ktorej ilúzii 

dáte prednosť. pri voľbe medzi pravdou a ilúziou NEEXISTUJE 

žiadny konflikt. Ak sa na to pozrieme z týchto hľadísk, nikto 

nebude váhať. Konflikt však nastáva v okamihu, keď sa zdá, že 

voľba je voľbou medzi ILÚZiami, pretože na tejto voľbe nezáleží. 

tam, kde je jedna voľba rovnako nebezpečná ako druhá, 

rozhodnutie MUSÍ byť zúfalé. 

Vašou úlohou nie je hľadať lásku, ale iba hľadať a nájsť 

VŠETKY prekážky, ktoré ste si v sebe postavili PROTI nej. Nie je 

potrebné hľadať to, čo je pravdivé, ale JE potrebné hľadať to, čo je 

falošné. Každá ilúzia je strachom, nech už má akúkoľvek podobu. 

A pokus o únik z jednej ilúzie do druhej MUSÍ zlyhať. Ak hľadáte 

lásku mimo seba, môžete si byť istí, že v sebe vnímate nenávisť a 

BOJÍTE sa jej. Mier však nikdy nepríde z ilúzie lásky, ale iba z jej 

reality. 

Uvedomte si to, lebo je to pravda a pravda sa MUSÍ 

rozpoznať, ak ju chceme odlíšiť od ilúzie:Zvláštny vzťah lásky je 

pokusom vniesť lásku do strachu a urobiť ju REALNOU v strachu. 

Pri zásadnom porušení podmienky lásky by zvláštny vzťah lásky 

dosiahol nemožné. Ako inak ako v ilúzii by sa to dalo dosiahnuť? 

Je nevyhnutné, aby sme sa veľmi pozorne pozreli na to, čo presne 

si myslíte, že môžete urobiť, aby ste vyriešili dilemu, ktorá sa vám 

zdá veľmi reálna, ale ktorá neexistuje. dostali ste sa veľmi blízko k 

pravde a len to stojí medzi vami a mostom, ktorý vás do nej vedie. 

Nebo ticho čaká a tvoje stvorenia ti podávajú ruky, aby ti 

pomohli prejsť a privítali ich. Lebo práve ONI ťa 
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HĽADAJTE. Vy hľadáte len svoje vlastné naplnenie a oni sú tí, 

ktorí vás robia úplnými. Zvláštny vzťah lásky je len chatrnou 

náhradou toho, čo vás robí úplnými v pravde, NIE v ilúzii. váš 

vzťah s nimi je bez viny, a to vám umožňuje pozerať sa na 

všetkých svojich bratov s vďačnosťou, pretože vaše výtvory boli 

vytvorené v spojení S nimi. Prijatie vašich výtvorov je prijatím 

jednoty stvorenia, bez ktorej by ste nikdy nemohli BYŤ úplní. 

Žiadna výnimočnosť vám nemôže ponúknuť to, čo vám dal Boh a 

čo ste s ním spojili v dávaní. 

Na druhej strane mosta je tvoje dokončenie, pretože budeš 

úplne v Bohu, nebudeš chcieť nič zvláštne, len sa mu úplne 

pripodobniť a dokončiť ho svojím dokončením. Nebojte sa prejsť 

do príbytku pokoja a dokonalej svätosti. Iba tam sa navždy upevní 

zavŕšenie Boha a jeho Syna. Nehľadajte ho v bezútešnom svete 

ilúzií, kde nič nie je isté a kde všetko neuspokojuje. V mene Boha 

buďte úplne ochotní vzdať sa VŠETKÝCH ilúzií. V každom 

vzťahu, v ktorom ste úplne ochotní prijať zavŕšenie, a to JEDINÉ, 

je zavŕšený Boh a s Ním Jeho Syn. 

Most, ktorý vedie k zjednoteniu v tebe, MUSÍ viesť k 

poznaniu, pretože bol postavený s Bohom vedľa teba a povedie ťa 

priamo k Nemu, kde spočíva tvoje dokončenie, úplne kompatibilné 

s Jeho. Každá ilúzia, ktorú prijmete do svojej mysle tým, že ju 

posúdite ako dosiahnuteľnú, odstraňuje váš vlastný pocit úplnosti, 

a tým popiera Celosť vášho Otca. Každá fantázia, či už ide o lásku 

alebo nenávisť, vás pripravuje o poznanie, pretože fantázie sú 

závojom, za ktorým sa skrýva pravda. Aby ste zdvihli závoj, ktorý 

sa zdá byť taký temný a ťažký, stačí, ak si budete vážiť pravdu nad 

rámec VŠETKÝCH fantázií a nebudete úplne ochotní uspokojiť sa s 

ilúziou NA MIESTE pravdy. 

Nešli by ste cez strach k láske? Lebo taká sa zdá byť cesta. 

Láska volá, ale nenávisť chce, aby si zostal. Nepočúvaj volanie 

nenávisti a nevšímaj si fantázie. Vo volaní nenávisti a v každej 

fantázii, ktorá sa vzmáha, aby ťa zdržala, vidíš len volanie o 

pomoc, ktoré sa neprestajne vznáša od teba k tvojmu Stvoriteľovi. 

Či by ti neodpovedal ten, ktorého zavŕšenie je Jeho? On vás 

miluje, úplne bez ilúzií, tak ako musíte milovať vy. Lebo láska JE 

úplne bez ilúzie, a preto úplne bez strachu. Na koho Boh pamätá, 

ten MUSÍ byť celý. A 
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Boh nikdy nezabudol na to, čo ho robí celým. Vo vašom naplnení 

spočíva spomienka na Jeho celistvosť a Jeho vďačnosť voči vám 

za Jeho naplnenie. V Jeho spojení s vami spočíva Jeho 

neschopnosť zabudnúť a vaša schopnosť pamätať si. V Ňom je 

spojená vaša ochota milovať a celá Láska Boha,ktorý na vás 

nezabudol. 

Tvoj Otec nemôže zabudnúť na pravdu v tebe o nič viac, ako 

si ju ty nemôžeš zapamätať.Duch Svätý je mostom k nemu, 

vytvorený z tvojej ochoty spojiť sa s ním a vytvorený jeho 

radosťou zo spojenia s tebou.Cesta, ktorá sa zdala byť nekonečná, 

je takmer dokončená, pretože to, čo JE nekonečné, je veľmi 

blízko.Už si to takmer spoznal. Odvráťte sa so mnou TERAZ pevne 

od všetkých ilúzií a nedovoľte ničomu, aby stálo v ceste pravde. 

Spoločne absolvujeme poslednú bláznivú cestu OD pravdy a 

potom spoločne pôjdeme priamo k Bohu, v radostnej odpovedi na 

Jeho volanie po dokončení. 

Ak by osobitné vzťahy akéhokoľvek druhu bránili Božiemu 

dokončeniu, MÔŽU mať pre vás hodnotu? Čo by prekážalo Bohu, 

MUSÍ prekážať aj vám. Len časom sa zdá, že zasahovanie do 

Božieho dokončenia je možné. Most, po ktorom by ťa chcel 

preniesť, ťa vyzdvihuje z času do večnosti. Prebuď sa z času a 

nebojácne odpovedz na volanie Toho, ktorý ti dal večnosť v 

tvojom stvorení. Na tejto strane mosta do bezčasia ničomu 

nerozumieš. Ale keď po ňom zľahka vykročíš, podopretý 

bezčasím, smeruješ priamo k Božiemu Srdcu. V jeho strede a len 

tam ste navždy v bezpečí, pretože ste navždy ÚPLNÍ. neexistuje 

závoj, ktorý by Božia láska v nás spoločne nemohla zdvihnúť. 

cesta k pravde je otvorená. Choďte po nej so mnou. 

 

VÝNIMOČNOSŤ A VINA 

Pri pohľade na osobitný vzťah je potrebné si najprv uvedomiť, že 

zahŕňa veľkú bolesť. Vstupuje do nej úzkosť, zúfalstvo, vina a útok, 

ktoré sú prerušované obdobiami, v ktorých sa VIDÍ, že sú preč. 

Všetky tieto pocity treba chápať ako to, čím sú. nech už majú 

akúkoľvek podobu, vždy sú útokom na seba samého, aby sa ten 

DRUHÝ cítil vinný. Už sme o tom hovorili, ale sú tu niektoré 

aspekty toho, o čo sa v skutočnosti pokúšajú, ktorých sme sa 

nedotkli. 
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Veľmi jednoducho povedané, snaha o vinu je VŽDY 

namierená proti Bohu. Ego by totiž chcelo, aby ste Ho videli a On 
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Sám, ako vinník, ponechávajúc Synovstvo otvorené útokom a 

nechránené pred nimi. Osobitný vzťah lásky je hlavnou zbraňou 

ega, ktorá vás drží od neba. Nezdá sa, že je to zbraň, ale ak sa 

zamyslíte nad tým, AKO si ju ceníte a PREČO, uvedomíte si, aká 

musí byť. zvláštny vzťah lásky je najchvályhodnejším darom ega, 

ktorý má najväčšiu príťažlivosť pre tých, ktorí sa nechcú vzdať 

viny. "Dynamika" ega je tu najjasnejšia, pretože počítajúc s 

príťažlivosťou tejto ponuky sú fantázie, ktoré sa okolo nej 

sústreďujú, často celkom otvorené. Tu sa zvyčajne hodnotia ako 

prijateľné, a dokonca prirodzené. Nikto nepovažuje za bizarné 

milovať a nenávidieť zároveň, a dokonca aj tí, ktorí veria, že 

nenávisť je hriech, sa len cítia vinní a nenapravujú to. 

Toto JE "prirodzený" stav oddelenia a tí, ktorí sa učia, že to 

vôbec nie je prirodzené, sa zdajú byť NENARODENÍ. Tento svet 

totiž JE opakom neba, pretože je STVORENÝ na to, aby bol jeho 

opakom, a všetko sa tu uberá smerom presne opačným, než je 

pravda. V Nebi, kde sa pozná význam lásky, je láska to isté ako 

JEDNOTA. Tu, kde sa namiesto lásky prijíma ilúzia lásky, sa láska 

vníma ako oddelenie a VYHNANIE. 

Práve vo zvláštnom vzťahu, ktorý sa rodí zo skrytej túžby po 

zvláštnej láske od Boha, víťazí nenávisť ega. Osobitný vzťah je totiž 

RENUNCIÁCIOU Božej lásky a pokusom zabezpečiť si pre seba 

výnimočnosť, ktorú On odoprel. Pre zachovanie ega je 

nevyhnutné, aby ste verili, že táto výnimočnosť nie je peklom, ale 

nebom. Ego by totiž nikdy nedovolilo, aby ste pochopili, že 

odlúčenie môže byť iba stratou, ktorá je jedinou podmienkou, za 

ktorej Nebo nemôže byť. 

Pre každého je Nebo zavŕšením.O tom nemôže byť sporu, 

pretože ego aj Duch Svätý to akceptujú.Úplne sa však nezhodujú v 

tom, čo je zavŕšenie a AKO sa dosahuje.Duch Svätý vie, že 

zavŕšenie spočíva najprv v spojení a potom v rozšírení spojenia. 

Pre ego spočíva zavŕšenie v triumfe a v rozšírení "víťazstva" až po 

konečné víťazstvo nad Bohom. V tom vidí konečnú slobodu 

svojho ja, pretože by mu nezostalo nič, čo by mu prekážalo. Toto 

JE jeho predstava neba. Z toho vyplýva, že zjednotenie, ktoré je 

stavom, do ktorého ego NEMÔŽE zasahovať, MUSÍ byť peklom. 



16 ODPUSTENIE ILÚZIÍ 

392 

 

 

 
 

Zvláštny vzťah je zvláštnym a neprirodzeným egoistickým 

zariadením na spojenie pekla a neba a na ich nerozlíšenie.A snaha 

nájsť pomyselné "to najlepšie" z oboch svetov vedie len k 

fantáziám o oboch a k neschopnosti vnímať jeden z nich taký, aký 

je. Zvláštny vzťah je triumfom tohto zmätku. Je to druh zväzku, z 

ktorého je zväzok VYLÚČENÝ, a základ pokusu o zväzok spočíva 

na vylúčení. Aký lepší príklad by mohol byť pre maximu ega: 

"Hľadaj, ale nenájdeš"? 

Najzaujímavejšia zo všetkého je koncepcia "ja", ktorú ego 

pestuje v osobitnom vzťahu.Toto "ja" sa snaží o vzťah, aby sa stalo 

úplným.Keď však nájde osobitný vzťah, v ktorom si myslí, že to 

môže dosiahnuť, vzdá sa seba samého a pokúša sa "vymeniť" seba 

samého za "ja" iného.To nie je spojenie, pretože nedochádza k 

žiadnemu zväčšeniu ani rozšíreniu. Každý partner sa snaží 

obetovať svoje "ja", ktoré nechce, za to, o ktorom si myslí, že by 

mu bolo milšie. A cíti sa vinný za "hriech", že berie a nič hodnotné 

za to nedáva. Veď akú hodnotu môže prikladať ja, ktorého by sa 

vzdal, aby získal lepšie? 

"Lepšie" ja, ktoré ego hľadá, je vždy také, ktoré je VÄČŠIE. A 

ten, kto sa zdá, že má výnimočné ja, je "milovaný" pre to, čo mu 

možno vziať. Tam, kde obaja partneri vidia v tom druhom toto 

zvláštne ja, ego vidí "spojenie vytvorené v nebi". Ani jeden z nich 

totiž nepozná, že si vypýtal peklo, a tak nebude zasahovať do 

ilúzie ega o nebi, ktorú mu ponúklo, aby sa s nebom ZAPÁČIL. ak 

však všetky ilúzie sú zo strachu a nemôžu byť z ničoho iného, 

ilúzia neba nie je ničím iným než "príťažlivou" formou strachu, v 

ktorej je vina pochovaná hlboko a vystupuje v podobe "lásky". 

Príťažlivosť pekla spočíva len v strašnej príťažlivosti viny, 

ktorú ego ponúka tým, ktorí veria v malosť. Presvedčenie o 

malosti spočíva v KAŽDOM zvláštnom vzťahu, pretože iba 

zbavený by si mohol VÁŽIŤ zvláštnosť. Požiadavka výnimočnosti 

a vnímanie dávania výnimočnosti ako aktu lásky by z lásky urobili 

NENÁVIST. A skutočným cieľom zvláštneho vzťahu, v prísnom 

súlade s cieľmi ega, je zničiť realitu a nahradiť ju ilúziou. Ego je 

totiž SÁMO ilúziou a svedkami jeho "reality" môžu byť len ilúzie. 
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Ak by ste vnímali osobitný vzťah ako víťazstvo nad Bohom, 

CHCELI by ste ho? Nemyslime na jeho hrozivú povahu, ani na 

vinu, ktorú musí prinášať, ani na smútok a osamelosť. To sú totiž len 

atribúty celého náboženstva odlúčenia a celkového kontextu, v 

ktorom sa o ňom uvažuje. ústrednou témou jeho litánie k obetiam 

je, že Boh musí zomrieť, aby ste VY mohli žiť. A práve táto téma 

sa odohráva v osobitnom vzťahu. Prostredníctvom smrti SVOJHO 

JA si myslíte, že môžete zaútočiť na iné JA a vyrvať ho druhému, 

aby ste nahradili JA, ktorým pohŕdate. A opovrhujete ním, pretože 

si myslíte, že neponúka výnimočnosť, ktorú požadujete. A 

NENÁVIDIAC ho, urobili ste ho malým a nehodným, pretože sa ho 

BOJÍTE. 

Ako môžete udeliť neobmedzenú moc tomu, čo si myslíte, že 

ste napadli? Pravda sa pre vás stala takou strašnou, že sa na ňu 

neodvážite pozrieť. myslíte si, že je bezpečnejšie obdarovať malé 

ja, ktoré ste si vytvorili, mocou, ktorú ste pravde VYHRALI, 

zvíťazili nad ňou a nechali ju bezmocnú. Pozrite sa, ako 

VÝZNAMNE sa tento rituál uskutočňuje vo zvláštnom vzťahu. 

Medzi dvoma oddelenými ľuďmi je postavený oltár, na ktorom sa 

každý snaží zabiť svoje ja a na svojom tele vzkriesiť iné ja, ktoré si 

z jeho smrti berie moc. Tento rituál sa odohráva znova a znova a 

znova. A NIKDY sa nedokončí a ani sa nikdy nedokončí. Lebo 

rituál dokončenia sa NEMÔŽE dokončiť a život nevzniká zo smrti, 

ani nebo z pekla. 

Vždy, keď vás nejaká forma zvláštneho vzťahu zvádza k 

hľadaniu lásky v rituáli, pamätajte, že láska je OBSAH, a nie forma 

akéhokoľvek druhu.Zvláštny vzťah je RITUÁL formy, ktorého cieľom 

je povýšiť formu na miesto Boha na úkor obsahu. Vo forme 

NEEXISTUJE a nikdy nebude existovať žiadny zmysel. osobitný 

vzťah treba rozpoznať ako to, čím je; nezmyselný rituál, v ktorom 

sa sila vyťahuje zo smrti Boha a investuje sa do jeho vraha na znak 

toho, že forma zvíťazila nad obsahom a láska stratila svoj zmysel. 

chceli by ste, aby to bolo možné, dokonca aj odhliadnuc od jeho 

zjavnej nemožnosti? Lebo ak by to BOLO možné, urobili by ste 

SÁM seba bezmocným. Boh sa nehnevá. On len nemohol dopustiť, 

aby sa to stalo. nemôžete zmeniť jeho názor. 

Žiadne rituály, ktoré ste vytvorili, v ktorých tanec smrti 
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poteší, môže priniesť smrť večnú. Ani vami zvolená náhrada Božej 

Celistvosti na ňu nemôže mať žiadny vplyv. V osobitnom vzťahu 

nevidíte nič viac než nezmyselný pokus vyzdvihnúť pred Neho 

iných bohov a ich uctievaním zastierať JEHO ničotnosť a Jeho 

VEĽKOSŤ. V mene svojho dovŕšenia to nechcete. Lebo každá 

modla, ktorú vztýčite, aby ste ju postavili pred Neho, stojí pred 

VAMI, na mieste toho, čo ste. 

Spása spočíva v jednoduchej skutočnosti, že ilúzie nie sú 

strašné, pretože nie sú PRAVDIVÉ.Zdajú sa byť strašné len do tej 

miery, do akej ich nedokážete rozpoznať ako to, čo sú, a 

nedokážete to do tej miery, do akej ich CHCETE mať za 

pravdivé.A do tej istej miery popierate pravdu, a tak si 

znemožňujete jednoduchú voľbu medzi pravdou a ilúziou; Bohom a 

fantáziou. Pamätajte na to a nebudete mať problém vnímať 

rozhodnutie len ako to, čo JE, a nič viac. 

Podstata separačného klamu spočíva jednoducho vo FANTÁZII 

zničenia zmyslu lásky. A pokiaľ vám zmysel lásky nebude 

OBNOVENÝ, nemôžete spoznať seba samého, ktorý jej zmysel 

zdieľa. Odlúčenie je len rozhodnutie NEpoznať seba samého. Celý 

jeho myšlienkový systém je starostlivo vymyslená učebná 

skúsenosť, navrhnutá tak, aby viedla OD pravdy k fantázii. Za 

každé učenie, ktoré by vám ublížilo, vám však Boh ponúka 

nápravu a úplný únik od VŠETKÝCH jeho dôsledkov. 

Rozhodnutie, či budete počúvať tento kurz a nasledovať ho, je len 

voľbou medzi pravdou a ilúziou. Tu je totiž pravda ODDELENÁ od 

ilúzie a vôbec sa s ňou nemýli. 

Ako jednoduchá sa táto voľba stáva, keď ju vnímame len ako 

to, čím je. Pretože len fantázie umožnili zmätok vo výbere, a tie sú 

úplne nereálne.Tento rok je teda čas urobiť najjednoduchšie 

rozhodnutie, aké vás kedy stretlo, a tiež to JEDINÉ. Prejdete po 

moste do reality jednoducho preto, lebo spoznáte, že Boh je na 

druhej strane a nič VŠETKO tu nie je. Nie je možné NEUČINIŤ 

prirodzené rozhodnutie, pretože si to uvedomíte. 

 

MOST DO REÁLNEHO SVETA 

Hľadanie zvláštneho vzťahu je znakom toho, že sa stotožňujete s 

egom, a nie s Bohom. Pre zvláštny vzťah 
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má hodnotu len pre ego. Pre ego nemá vzťah žiadnu hodnotu, a preto 

vníma VŠETKU lásku ako výnimočnú. To však NEMÔŽE byť 

prirodzené, pretože sa to nepodobá na vzťah Boha a Jeho Syna, a 

všetky vzťahy, ktoré sa nepodobajú na tento vzťah, MUSIA byť 

neprirodzené. Boh totiž stvoril lásku takú, akú by ju chcel mať, a 

dal ju takú, aká JE. Láska nemá iný význam, než ako ju definoval 

jej Stvoriteľ svojou vôľou. Nie je možné definovať ju inak a 

ROZUMIEŤ jej. 

Láska je Sloboda. Hľadať ju v otroctve znamená oddeliť sa od 

nej. Pre lásku k Bohu už nehľadajte spojenie v odlúčení ani 

slobodu v otroctve! Ako sa uvoľníte, tak budete oslobodení. 

Nezabúdajte na to, inak vás láska nebude môcť nájsť a potešiť. 

Existuje spôsob, ktorým vás Duch Svätý žiada o pomoc, ak chcete 

mať Jeho. svätý okamih je Jeho najpomocnejším nástrojom, ktorý 

vás chráni pred príťažlivosťou viny, skutočným lákadlom vo 

zvláštnom vzťahu. nepoznáte, že toto JE jeho skutočná príťažlivosť, 

pretože ego vás naučilo, že v ňom spočíva Sloboda. Čím bližšie sa 

však na zvláštny vzťah pozeráte, tým je zrejmejšie, že MUSÍ 

podporovať vinu, a preto MUSÍ väzniť. Osobitný vzťah je bez tela 

úplne bez významu. A ak si ho ceníte, musíte si vážiť aj telo. A to, 

čo si ceníte, si BUDETE udržiavať. Osobitný vzťah je pomôcka na 

obmedzenie vášho ja na telo a na obmedzenie vášho vnímania 

druhých na JICH. veľké lúče by zistili úplnú 

NEDOCENITEĽNOSŤ osobitného vzťahu, keby boli viditeľné. 

Pri ich videní by totiž telo zaniklo, pretože by sa stratila jeho 

HODNOTA. 

A tak by sa z neho stiahla celá vaša investícia do jeho 

videnia.Vidíte svet, ktorý si ceníte. 

Na tejto strane mosta vidíte svet oddelených tiel, ktoré sa 

snažia spojiť v oddelených zväzkoch a stať sa jedným tým, že 

stratia. Keď sa DVA jedinci snažia stať jedným, snažia sa ZNÍŽIŤ 

svoju veľkosť. Každý z nich by poprel svoju moc, pretože 

ODDELENÉ spojenie vylučuje vesmír. Oveľa viac zostáva mimo, 

než by sa prijalo. Boh totiž zostáva mimo a Nič sa neprijíma. Keby 

sa v dokonalej viere uzavrel JEDEN takýto zväzok, vstúpil by doň 

vesmír." Osobitný vzťah, o ktorý sa usiluje ego, však nezahŕňa ani 

jedného celého jedinca. Ego totiž chce len ČASŤ z neho a vidí len 

túto časť a nič iné. 
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Cez most je to také iné! Chvíľu je ešte vidieť telo, ale nie 

výlučne, ako je to vidieť tu. Lebo malá iskra, ktorá v sebe drží 

veľké lúče, je VŽDY viditeľná, a táto iskra sa nemôže dlho 

obmedzovať na malosť. Keď raz prejdete cez most, hodnota tela sa vo 

vašom pohľade natoľko zmenší, že už vôbec nebudete vidieť 

potrebu ho zväčšovať. Uvedomíte si totiž, že jediná hodnota, ktorú 

telo má, spočíva v tom, že vám umožňuje priviesť svojich bratov 

na most SPOLU s vami a tam sa spoločne uvoľniť. 

Samotný most nie je ničím iným ako zmenou vášho pohľadu 

na realitu. Na tejto strane je všetko, čo vidíte, hrubo skreslené a 

úplne mimo perspektívy. To, čo je malé a bezvýznamné, je 

zväčšené, a to, čo je silné a mocné, je zredukované na maličkosť. 

V prechode nastáva obdobie zmätku, v ktorom sa zdá, že nastáva 

pocit skutočnej dezorientácie. Ale nebojte sa toho, lebo to 

neznamená nič iné, len to, že ste boli ochotní pustiť z rúk skreslený 

referenčný rámec, ktorý sa zdal držať váš svet pohromade. Tento 

referenčný rámec je postavený okolo zvláštneho vzťahu. BEZ tejto 

ilúzie nemôže BYŤ zmysel, ktorý by ste tu ešte hľadali. 

Nebojte sa, že budete náhle vyzdvihnutí a vrhnutí do reality. Čas 

je láskavý, a ak ho využijete PRE realitu, bude s vami pri prechode 

jemne držať krok. Naliehavosť spočíva len v tom, že sa vaša myseľ 

vymaní zo svojej pevnej pozície tu. nezostanete tak bez domova a 

bez referenčného rámca. obdobie dezorientácie, ktoré predchádza 

skutočnému prechodu, je oveľa kratšie ako čas, ktorý ste potrebovali 

na to, aby ste svoju myseľ tak pevne fixovali na ilúzie. Oneskorenie 

vás teraz bude bolieť viac ako predtým, a to len preto, že si 

uvedomujete, že JE to oneskorenie a že únik pred bolesťou je skutočne 

možný. Nájdite skôr nádej a útechu než zúfalstvo v tomto: Už ste tu 

nemohli nájsť ani ILÚZIU lásky v žiadnom zvláštnom vzťahu. Lebo 

už nie ste úplne šialení a uznali by ste vinu za sebapodrazenie za to, 

čím JE. 

Nič, čo sa snažíte posilniť v osobitnom vzťahu, nie je 

SKUTOČNE vašou súčasťou. A vy si nemôžete ponechať časť 

myšlienkového systému, ktorý vás učil, že je skutočný, a pochopiť 

Myšlienku, ktorá SKUTOČNE vie, čo ste. dovolili ste Myšlienke 

vašej reality, aby vstúpila do vašej mysle, a pretože ste ju pozvali, 

zostane s vami. vaša láska k nej vám nedovolí, aby ste ju zradili. 
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a nemohli by ste vstúpiť do vzťahu, v ktorom by nemohla ísť s 

vami, pretože by ste neboli bez nej. 

Buďte radi, že ste sa vyhli výsmechu spásy, ktorý vám 

ponúklo ego, a nehľadajte s túžbou v pamäti, ako si z vašich 

vzťahov urobilo paródiu. Teraz už nikto nemusí trpieť, pretože ste 

zašli príliš ďaleko na to, aby ste podľahli ilúzii o kráse a svätosti 

viny. Iba úplne šialený človek by sa mohol pozerať na smrť a 

utrpenie, chorobu a zúfalstvo a vidieť to takto. To, čo spôsobila 

vina, je škaredé, desivé a veľmi nebezpečné. Nevidieť v tom ilúziu 

pravdy a krásy. A buďte vďační, že JE miesto, kde na vás čaká 

pravda a krása. Choďte im radostne v ústrety a naučte sa, koľko 

vás čaká za jednoduchú ochotu vzdať sa ničoho, AKO JE TO NIČ. 

Novou perspektívou, ktorú získate pri prechode, bude 

pochopenie toho, kde je nebo. Odtiaľto sa zdá, že je vonku a na 

druhej strane mosta, ale keď ho prekročíte, aby ste sa k nemu 

pripojili, spojí sa s VAMI a stane sa jedným s vami. A vy si v 

radostnom úžase pomyslíte, že pre toto všetko ste sa Ničoho 

nevzdali! Radosť z neba, ktorá nemá hraníc, sa zväčšuje s každým 

svetlom, ktoré sa vracia, aby v ňom zaujalo svoje právoplatné 

miesto. už nečakajte, z lásky k Bohu a k VÁM. A nech vás svätý 

okamih urýchli na ceste, ako to určite urobí, ak mu len dovolíte, 

aby k vám prišiel. 

Duch Svätý od teba žiada len túto malú pomoc.Kedykoľvek sa 

tvoje myšlienky zatúlajú k zvláštnemu vzťahu, ktorý ťa stále 

priťahuje, vstúp s Ním do svätého okamihu a dovoľ mu, aby ťa 

oslobodil. On potrebuje len vašu ochotu ZDIEľať Jeho perspektívu, 

aby vám ju úplne odovzdal. A vaša ochota nemusí byť úplná, 

pretože JEHO je dokonalá. Jeho úlohou je odčiniť vašu neochotu 

svojou dokonalou vierou a je to Jeho viera, ktorú tam s Ním 

zdieľate. Z vášho uznania vašej neochoty pre vaše oslobodenie sa 

vám dostáva Jeho DOKONALÁ ochota. Vzývajte Ho, lebo nebo je 

na Jeho volanie. A DOVOĽTE Mu, aby volal do neba ZA vás. 

 

KONIEC ILÚZIÍ 

Je nemožné nechať minulosť odísť bez toho, aby sme sa vzdali 

osobitného vzťahu. Osobitný vzťah je totiž pokusom o opätovnú 

reakciu na minulosť a jej ZMENU. Predstavy o urážkach, 

spomienky na bolesť, sklamania z minulosti, vnímané 
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zvláštny vzťah, ktorý sa stáva spôsobom, ktorým sa snažíte 

obnoviť svoju zranenú sebaúctu. Na základe čoho by ste si mohli 

vybrať špeciálneho partnera BEZ minulosti? Každá takáto voľba sa 

uskutočňuje kvôli niečomu "zlému" v minulosti, na čom lipnete a 

čo musí niekto iný odčiniť. 

Osobitný vzťah si vynútil pomstu za minulosť. Tým, že sa snaží 

odstrániť utrpenie v minulosti, PREHĽADÁ prítomnosť v zaujatosti 

minulosťou a v úplnej oddanosti minulosti. Nijaký osobitný vzťah 

sa neprežíva v prítomnosti. Obklopujú ju odtiene minulosti a robia 

ju tým, čím je. V prítomnosti NEMÁ žiadny význam, a ak nič 

neznamená TERAZ, nemôže mať vôbec žiadny skutočný význam. 

Ako môžeš zmeniť minulosť VÝHRADNE vo fantázii? A kto vám 

môže dať to, o čo si myslíte, že vás minulosť pripravila? Minulosť 

nie je nič. Nesnažte sa na ňu zvaliť vinu za ochudobnenie, pretože 

minulosť je preč. Nemôžete naozaj NEPUSTIŤ to, čo už je preč. 

Musí to byť teda tak, že si udržiavate ilúziu, že to NEprešlo, pretože 

si myslíte, že to slúži nejakému účelu, ktorý chcete, aby sa naplnil. 

A musí to byť aj tak, že tento účel sa NEMÔŽE naplniť v 

prítomnosti, ale iba v minulosti. 

Nepodceňujte intenzitu túžby ega pomstiť sa minulosti. Je 

úplne divoká a úplne šialená. Ego si totiž pamätá všetko, čo ste 

urobili, čím ste ho urazili, a usiluje sa o odplatu VÁM. fantázie, ktoré 

vnáša do zvláštnych vzťahov, ktoré si vyberá na to, aby v nich 

uskutočnilo svoju nenávisť, sú fantáziami o VÁŠOM zničení. Ego 

totiž drží minulosť PROTI vám a vo vašom ÚNIKU z minulosti vidí, 

že je zbavené pomsty, ktorú si podľa neho tak oprávnene zaslúžite. 

bez vášho spojenectva vo vašom vlastnom zničení by vás však ego 

nemohlo držať v minulosti. 

V špeciálnom vzťahu DOVOĽUJETE, aby vás to zničilo.To, že 

je to šialené, je zrejmé. Menej zrejmé je však to, že PRÍTOMNOSŤ 

je pre vás zbytočná, kým sledujete cieľ ega ako jeho spojenec. 

Minulosť je preč; nesnažte sa ju zachovať v osobitnom vzťahu, 

ktorý vás k nej viaže a ktorý by vás učil, že spása je minulosťou a 

že sa musíte vrátiť DO minulosti, aby ste našli spásu. Neexistuje 

fantázia, ktorá by neobsahovala sen o odplate za minulosť. chceli 

by ste tento sen hrať, alebo ho nechať odísť? 

V osobitnom vzťahu sa nezdá, že by to bolo hranie 
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pomsty, ktorú hľadáte. A aj keď nenávisť a krutosť na chvíľu 

preniknú do vedomia, ilúzia lásky sa hlboko neotrasie.Jediná vec, 

ktorú ego nikdy nedovolí, aby sa dostala do vedomia, je, že 

osobitný vzťah je konaním pomsty na SOBE. Ale čo iné by to 

mohlo byť? Pri hľadaní zvláštneho vzťahu nehľadáte slávu vo 

VÁS. popreli ste, že je TAM, a vzťah sa stáva vašou NÁHRADOU 

za ňu. A pomsta sa stáva vašou náhradou za Upokojenie a ÚNIK 

pred pomstou sa stáva vašou STRATOU. 

Proti šialenej predstave ega o spáse Duch Svätý jemne stavia 

svätý okamih.Už sme povedali, že Duch Svätý musí učiť 

prostredníctvom porovnávania a používa protiklady, aby poukázal 

na pravdu.Svätý okamih je opakom utkvelej viery ega v spásu 

prostredníctvom pomsty za minulosť. Vo svätom okamihu sa 

akceptuje, že minulosť je preč a s jej odchodom sa vykorenila a 

zmizla túžba po pomste. Ticho a pokoj TERAZ vás obklopujú v 

dokonalej nežnosti. Všetko okrem pravdy je preč. Na istý čas sa 

môžete pokúsiť vniesť do svätého okamihu ilúzie, ktoré by vám 

bránili v plnom uvedomení si ÚPLNÉHO rozdielu, vo všetkých 

ohľadoch, medzi vašou skúsenosťou pravdy a ilúzie, no nebudete sa 

o to pokúšať dlho. Vo svätom okamihu zvíťazí sila Ducha 

Svätého, pretože ste sa k Nemu pripojili. ilúzie, ktoré si so sebou 

prinesiete, na chvíľu oslabia skúsenosť s Ním a zabránia vám 

udržať si túto skúsenosť v mysli. svätý okamih však JE večný a 

vaše ilúzie o čase nezabránia tomu, aby ste si ho uvedomili. 

nadčasové od toho, čo je, ani od toho, aby ste ho prežívali také, 

aké je. To, čo vám Boh dal, je skutočne dané a bude skutočne 

PRIJATÉ. Božie dary totiž NEMAJÚ žiadnu realitu bez toho, aby ste 

ich prijali. VAŠE prijímanie dopĺňa Jeho DARY. Budete prijímať 

preto, že je Jeho vôľou dávať. On dal svätý okamih, aby vám bol 

daný, a nie je možné, aby ste ho neprijali preto, že ho dal. Keď 

chcel, aby bol Jeho Syn slobodný, Jeho Syn bol slobodný. Vo 

svätom okamihu je Jeho pripomienka, že Jeho Syn bude vždy 

presne taký, ako bol stvorený. A všetko, čo vás Duch Svätý učí, vám 

má pripomínať, že ste dostali to, čo vám Boh dal. 

Proti realite sa nedá nič namietať. Všetko, čo treba odpustiť, 

sú ilúzie, ktoré ste mali voči svojim bratom. Ich 
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realita NEMÁ minulosť a odpustiť možno len ilúzie. Boh nemá 

nikomu nič za zlé, pretože nie je schopný žiadnych ilúzií. Osloboďte 

svojich bratov z otroctva ich ilúzií tým, že im odpustíte ilúzie, ktoré 

v nich VY vnímate. Tak sa dozviete, že VÁM bolo odpustené, 

pretože ste to boli VY, kto im ponúkol ilúzie. Vo svätom okamihu 

sa to pre vás deje V ČASE, aby vám priniesol skutočný stav Neba. 

Pamätajte, že si vždy vyberáte medzi pravdou a ilúziou; medzi 

SKUTOČNÝM vykúpením, ktoré by uzdravovalo, a "vykúpením" 

ega, ktoré by ničilo. Sila Boha a všetka Jeho Láska bez 

obmedzenia vás podporí, keď budete hľadať len svoje miesto v 

pláne Vykúpenia, ktorý vychádza z Jeho Lásky. Buďte spojencom 

Boha, a nie ega, keď hľadáte, ako k vám môže prísť Vykúpenie. 

Jeho pomoc postačí, pretože Jeho Posol rozumie tomu, ako obnoviť 

Kráľovstvo pre vás a umiestniť VŠETKY vaše investície do 

spasenia do vášho vzťahu s Ním. 

Hľadaj a nájdi Jeho posolstvo vo svätom okamihu, kde sú 

všetky ilúzie odpustené. Odtiaľ sa zázrak rozširuje, aby požehnal 

každého a vyriešil všetky problémy, či už sú vnímané ako veľké 

alebo malé, možné alebo nemožné. neexistuje nič, čo by Mu a Jeho 

majestátu nedalo miesto. spojiť sa v úzkom vzťahu s Ním znamená 

prijať vzťahy ako REÁLNE a prostredníctvom ich reality sa vzdať 

všetkých ilúzií v prospech reality svojho vzťahu s Bohom. Chvála 

patrí vášmu vzťahu s Ním a žiadnemu inému. Pravda sa nachádza 

tu a nikde inde. vyber si to, alebo NIC. 

"Odpusť nám naše ilúzie, Otče, a pomôž nám prijať náš skutočný 

vzťah s Tebou, v ktorom nie sú žiadne ilúzie a do ktorého nemôže 

nikto nikdy vstúpiť. Naša svätosť je Tvoja." Čo môže byť v nás také, 

čo POTREBUJE odpustenie, keď Tvoja je dokonalá? Spánok 

zabudnutia je len neochota pamätať na Tvoje odpustenie a Tvoju 

Lásku. Nedovoľ nám blúdiť v pokušení, lebo pokušenie Božieho 

Syna nie je Tvojou vôľou. A dovoľ nám prijímať len to, čo si nám 

dal, a prijímať len to do myslí, ktoré si stvoril a ktoré miluješ." 

Amen. 



400 

 

 

s  e  v  e  n  t  e  n  t  e n 

 

 

 

 

Odpustenie a uzdravenie 

 
Zrada Božieho Syna spočíva len v ilúziách a všetky jeho "hriechy" sú 

len jeho vlastnou predstavou. Jeho skutočnosť je navždy bez 
hriechu. On nepotrebuje 

byť odpustené, ale prebudené. Vo svojich snoch zradil seba, svojich 

bratov a svojho Boha. To, čo sa stalo v snoch, sa však nestalo 

naozaj. Snívajúceho nie je možné presvedčiť, že je to tak, pretože sny 

sú tým, čím sú, PRETOŽE sú ilúziou reality. Až v bdelosti sa od 

nich úplne oslobodí, pretože až vtedy je dokonale zrejmé, že na 

realitu vôbec nemali vplyv a nezmenili ju. Fantázie MENIA realitu, 

to je ich ÚČEL. Nemôžu tak urobiť v realite, ale MOHÚ tak urobiť 

v mysli, ktorá by chcela mať realitu inú. 

Strach teda vyvoláva len vaše želanie zmeniť realitu, pretože 

si myslíte, že ste svojím želaním dosiahli to, čo ste si želali.Tento 

zvláštny postoj v istom zmysle uznáva vašu moc. Avšak tým, že ju 

skresľuje a venuje ju "zlu", ju zároveň robí neskutočnou. 

Nemôžete byť verní dvom pánom, ktorí od vás žiadajú protichodné 

veci. To, čo používate vo fantázii, odopierate pravde. Avšak to, čo 

DÁTE pravde, aby to použila pre vás, je v bezpečí pred fantáziou. 

 

FANTÁZIA A SKRESLENÉ VNÍMANIE 

Keď tvrdíte, že v zázrakoch musí byť poriadok, máte na mysli len 

to, že niektoré veci by ste pravde zatajili.Veríte, že pravda sa s 

nimi nedokáže vyrovnať. 
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len preto, že by ste ich chceli od pravdy ODSTRÁNIŤ. Veľmi 

jednoducho povedané, vaša nedôvera v silu, ktorá lieči všetku 

bolesť, vyplýva z vášho želania ponechať si niektoré aspekty reality 

pre fantáziu. Keby ste si len uvedomili, čo to musí spôsobiť vášmu 

vnímaniu celku! To, čo si vyhradzujete pre seba, ODBERÁTE tomu, 

kto by vás chcel oslobodiť. Pokiaľ to nevrátite späť, je nevyhnutné, 

aby bol váš pohľad na realitu pokrivený a nekorigovaný. 

Tak dlho, ako budete chcieť, aby to tak bolo, tak dlho vám bude 

pretrvávať ilúzia, že zázraky sú ťažké. Tento poriadok ste totiž v 

skutočnosti ZAVEDLI tým, že ste časť z nich dali jednému 

učiteľovi a časť druhému. A tak sa učíte zaobchádzať s časťou 

pravdy jedným spôsobom a s inou časťou iným spôsobom. 

Rozdrobiť pravdu znamená zničiť ju tým, že ju urobíte 

bezvýznamnou. Poriadky reality sú perspektívou bez pochopenia, 

referenčným rámcom pre realitu, s ktorou sa v skutočnosti vôbec 

nedá porovnať. 

Myslíte si, že dokážete vniesť pravdu do fantázie a naučiť sa, 

čo pravda znamená z pohľadu ilúzií? Pravda NEMÁ v ilúzii žiadny 

význam. referenčným rámcom pre jej význam musí byť SÁM. Keď 

sa snažíte vniesť pravdu do ilúzií, snažíte sa urobiť ilúzie 

REÁLNYMI a udržať si ich tým, že OSPRAVEDLŇUJETE svoju 

vieru v ne. Ale dať ilúziám pravdu znamená umožniť pravde, aby 

vás naučila, že ILÚZIE sú neskutočné, a tak vám umožnila z nich 

uniknúť. Nezachovávajte ani jednu myšlienku bokom od pravdy, 

inak ustanovíte poriadky reality, ktoré vás musia uväzniť. v realite 

NEEXISTUJE žiadny poriadok, pretože VŠETKO je v nej pravdivé. 

Buďte teda ochotní odovzdať všetko, čo ste mali mimo 

pravdy, Tomu, ktorý pozná pravdu a v ktorom je všetko uvedené 

do pravdy. Nezaoberajte sa ničím iným než svojou VÔĽOU, aby sa 

to uskutočnilo. On to dosiahne, nie vy. Ale nezabúdajte na toto: 

Keď sa znepokojujete a strácate pokoj v duši, pretože NIEKTO sa 

pokúša riešiť svoje problémy prostredníctvom fantázie, odmietate 

odpustiť SOBE práve tento pokus. A držíte OBA od pravdy a od 

spasenia. keď mu odpustíte, obnovíte pravdu, ktorú ste OBA 

popreli. A uvidíte odpustenie tam, kde ste ho DÁVALI. 
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SVET ODPUSTENIA 

Viete si predstaviť, ako krásne sa vám budú zdať tí, ktorým ste 

odpustili? V žiadnej fantázii ste nikdy nevideli nič také krásne. Nič 

z toho, čo tu vidíte, či už spíte alebo bdiete, sa nepribližuje takejto 

kráse. A nič si nebudeš vážiť ako toto, ani ti nebude také drahé. Nič 

z toho, čo si pamätáš, čo ti spôsobilo, že tvoje srdce akoby 

spievalo radosťou, ti nikdy neprinieslo ani len malú časť šťastia, 

ktoré ti prinesie tento pohľad. Uvidíte totiž Božieho Syna. Uvidíte 

krásu, na ktorú sa Duch Svätý rád pozerá a za ktorú ďakuje Otcovi. 

Bol stvorený, aby ju videl pre vás, kým sa ju nenaučíte vidieť sami. 

A celé Jeho učenie vedie k tomu, aby ste to videli a ďakovali spolu 

s Ním. 

Táto nádhera NIE je fantázia. Je to skutočný svet, jasný, čistý 

a nový, so všetkým, čo sa leskne pod otvoreným slnkom. Nič sa tu 

neskrýva, lebo všetko bolo odpustené a neexistujú žiadne fantázie, 

ktoré by zakrývali pravdu. most medzi tým svetom a týmto je taký 

malý a tak ľahko sa dá prekročiť, že by ste ani neverili, že je to 

miesto stretnutia tak odlišných svetov. A predsa je tento malý most 

to najsilnejšie, čo sa tohto sveta vôbec dotýka. Tento malý krôčik, 

taký malý, že unikol vašej pozornosti, je krokom cez čas do večnosti 

a ponad všetku škaredosť do krásy, ktorá vás očarí a nikdy 

neprestane vyvolávať údiv nad svojou dokonalosťou. 

Tento najmenší krok, aký kedy čokoľvek urobilo, je stále 

najväčším úspechom v Božom pláne zmierenia. Všetko ostatné je 

naučené, ale toto je DÁVNE, úplné a úplne dokonalé. Nikto okrem 

Toho, kto naplánoval spasenie, ho nemohol takto dokončiť. 

skutočný svet, v jeho nádhernej kráse, sa UČÍTE dosiahnuť. 

Fantázie sú všetky zrušené a nikto a nič nimi nezostáva stále 

zviazané a vďaka svojmu VLASTNÉMU odpusteniu si slobodný 

vidieť. To, čo vidíš, je však len to, čo si si vytvoril, s požehnaním 

tvojho odpustenia na tom. A s týmto posledným požehnaním 

Božieho Syna nad Ním samým splnilo svoj účel skutočné vnímanie, 

zrodené z novej perspektívy, ktorú sa naučil. 

Hviezdy zmiznú vo svetle a slnko, ktoré otvorilo svet kráse, 

zmizne. Vnímanie bude bezvýznamné, keď sa zdokonalí, pretože 

všetko, čo sa používalo na učenie, nebude mať žiadnu funkciu. Nič 

sa už nebude meniť; žiadne posuny ani odtiene, žiadne rozdiely, 

žiadne variácie, vďaka ktorým sa vnímanie 
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Vnímanie skutočného sveta bude také krátke, že sotva budete mať 

čas poďakovať zaň Bohu. Boh totiž rýchlo urobí posledný krok, 

keď dosiahnete skutočný svet a budete preňho pripravení. 

Skutočný svet dosiahnete jednoducho úplným odpustením 

starému, svetu, ktorý vidíte BEZ odpustenia. Veľký transformátor 

vnímania sa spolu s vami pustí do dôkladného skúmania mysle, 

ktorá tento svet stvorila, a odhalí vám zdanlivé dôvody, prečo ste 

ho stvorili. Vo svetle SKUTOČNÉHO dôvodu, ktorý prináša, keď 

Ho nasledujete, vám ukáže, že tu vôbec žiadny dôvod nie je. 

Každé miesto, ktorého sa JEHO rozum dotkne, ožije krásou a to, čo 

sa v temnote vášho nedostatku rozumu zdalo škaredé, sa zrazu 

uvoľní do krásy. Ani to, čo Boží Syn stvoril v šialenstve, nemohlo 

byť bez skrytej iskry krásy, ktorú by nežnosť mohla uvoľniť. 

Všetka táto krása sa vznesie, aby požehnala váš pohľad, keď 

sa pozriete na svet odpúšťajúcimi očami. Odpustenie totiž doslova 

premieňa videnie a umožňuje vám vidieť skutočný svet, ktorý sa 

ticho a jemne rozprestiera v chaose a odstraňuje všetky ilúzie, ktoré 

pokrivili vaše vnímanie a upútali ho na minulosť.Aj ten najmenší 

lístok sa stáva zázračnou vecou a steblo trávy znakom Božej 

dokonalosti. Z odpusteného sveta sa Boží Syn ľahko vynáša do 

svojho domova. A tam vie, že tam VŽDY odpočíval v pokoji. Aj 

spása sa stane snom a zmizne z jeho mysle. Lebo spása JE koncom 

snov a s uzavretím sna nebude mať žiadny význam. Komu, 

bdiacemu v nebi, by sa mohlo snívať o tom, že by niekedy mohla 

existovať POTREBA spásy? 

Ako veľmi si želáte spásu? Dá ti skutočný svet, chvejúci sa 

pripravenosťou, aby ti bol daný. dychtivosť Ducha Svätého dať ti ho 

je taká intenzívna, že by nečakal, hoci čaká v trpezlivosti. Stretni sa 

s Jeho trpezlivosťou a svojou netrpezlivosťou pri odkladaní 

stretnutia s Ním. Vychádzajte s radosťou na stretnutie so svojím 

Vykupiteľom a kráčajte s ním v dôvere z tohto sveta do 

skutočného sveta krásy a odpustenia. 

 

TIENE MINULOSTI 

Odpustiť znamená len spomenúť si na milujúce myšlienky. 
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dal v minulosti, a tie, ktoré boli dané vám. Na všetko ostatné treba 

zabudnúť. Odpustenie je selektívne spomínanie, založené nie na 

VAŠOM výbere. Tieňové postavy, ktoré by ste chceli urobiť 

nesmrteľnými, sú totiž "nepriateľmi" reality. Buďte ochotní 

odpustiť Synovi Božiemu to, čo neurobil. tieňové postavy sú 

svedkami, ktorých so sebou prinášate, aby ste dokázali, že urobil 

to, čo neurobil. Pretože ste ich priniesli, budete ich počuť. A vy, 

ktorí ste si ich ponechali svojím VLASTNÝM výberom, nechápete, 

ako sa dostali do vašich myslí a aký je ich účel. 

Predstavujú zlo, o ktorom si myslíte, že vám bolo 

spôsobené.Prinášate ich so sebou len preto, aby ste mohli odplácať 

zlým za zlé v nádeji, že vám ich svedectvo umožní myslieť na 

iného vinne a NEublížiť sebe.Hovoria tak jasne za odlúčenie, že ich 

nemôže počuť nikto, kto nie je posadnutý odlúčením. Ponúkajú 

vám "dôvody", prečo by ste mali vstupovať do nesvätých 

spojenectiev, ktoré podporujú ciele ega, a z vašich vzťahov robia 

svedkov jeho moci. Práve tieto tieňové postavy by EGO vo vašich 

očiach posvätili a naučili vás, že to, čo robíte, aby ste TO udržali v 

bezpečí, je v skutočnosti láska. 

Tieňové postavy VŽDY hovoria o pomste a všetky vzťahy, do 

ktorých vstupujú, sú úplne šialené. Tieto vzťahy majú bez výnimky 

za CIEĽ vylúčenie pravdy o tom druhom a o VÁS SAMÝCH. preto 

v OBOCH vidíte to, čo tam nie je, a z oboch robíte otrokov pomsty. 

A prečo vás všetko, čo vám pripomína vaše minulé krivdy, bez 

ohľadu na to, aké skreslené môžu byť asociácie, ktorými ste k 

spomienke dospeli, priťahuje a zdá sa vám, že sa volá láska. A 

napokon, prečo sa všetky takéto vzťahy stávajú pokusom o 

spojenie prostredníctvom TELA, pretože JEDINE telá možno 

vnímať ako prostriedky pomsty. To, že telá sú ústredným prvkom 

všetkých nečestných vzťahov, je zrejmé. naučila vás to vaša 

VLASTNÁ skúsenosť. Čo si však neuvedomujete, sú VŠETKY 

dôvody, ktoré prispievajú k tomu, aby sa vzťah stal nesvätým. 

Nesvätosť sa totiž usiluje o to, aby sa Znovu upevnila, ako to robí 

svätosť, tým, že k sebe zhromažďuje to, čo vníma ako sebe 

podobné. 

V nesviatostnom vzťahu to nie je telo toho DRUHÉHO, s 

ktorým sa pokúšame spojiť, ale telá tých, ktorí nie sú TAM. 

Dokonca aj telo toho druhého, ktoré je už značne obmedzené 
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To, čo sa dá použiť na fantázie o pomste a čo sa dá najľahšie spojiť 

s tými, na ktorých sa pomsta naozaj hľadá, je sústredené a oddelené 

od seba, ako jediné hodnotné časti. Každý krok, ktorý sa urobí pri 

vytváraní, udržiavaní a prerušovaní nesvätého vzťahu, je krokom k 

ďalšej fragmentácii a neskutočnosti. tieňové postavy vstupujú 

čoraz viac a ten, v kom sa zdajú byť, ZNIŽUJE svoju dôležitosť. 

Čas je skutočne nešetrný k nesvätému vzťahu. Lebo čas JE 

krutý v rukách ega, tak ako je láskavý, keď sa používa na nežnosť. 

Príťažlivosť nesvätého vzťahu začne takmer okamžite slabnúť a 

spochybňovať sa. Akonáhle sa vytvorí, MUSÍ doň vstúpiť 

pochybnosť, pretože jeho účel JE nemožný. jediné takéto vzťahy, 

ktoré si zachovávajú fantázie, ktoré sa na nich sústreďujú, sú tie, 

ktoré boli vysnívané, ale vôbec neboli vytvorené. Tam, kde 

nevstúpila žiadna realita, nemá sen o šťastí čo narušiť. uvažujte 

však o tom, čo to znamená: čím viac reality vstupuje do nesvätého 

vzťahu, tým menej je spokojný. A čím viac FANTÁZIE môže 

obsiahnuť, tým sa zdá byť uspokojenie VÄČŠIE. 

"Ideál" nesvätého vzťahu sa tak stáva vzťahom, do ktorého 

realita druhého vôbec nevstupuje, aby "pokazila" sen. A čím menej 

do neho ten druhý SKUTOČNE vnáša, tým je "lepší". tak sa pokus o 

spojenie stáva spôsobom, ako vylúčiť aj toho, s kým sa o spojenie 

usiloval. Vznikol totiž preto, aby ho z neho vyviedol a spojil sa s 

fantáziami v neprerušenej "blaženosti". Ako môže Duch Svätý 

priniesť svoj výklad tela ako prostriedku komunikácie do

 vzťahov ktorých jediným

 účelom je ODDELENIE od reality? 

To, čo je odpustenie, mu to umožňuje. Ak sa zabudlo na VŠETKO 

okrem milujúcich myšlienok, to, čo zostáva, JE večné. A 

premenená minulosť sa stáva ako PRÍTOMNOSŤ. Minulosť už nie 

je v rozpore s TERAZ. TÁTO kontinuita ROZŠÍRI prítomnosť tým, 

že zvýši jej reálnosť a jej HODNOTU vo vašom vnímaní. V týchto 

láskyplných myšlienkach je iskra krásy ukrytá v škaredosti 

nesvätého vzťahu, v ktorom sa spomína nenávisť, a predsa TAM 

ožíva, keď sa vzťah odovzdáva Tomu, kto mu dáva život a krásu. 

Práve preto sa Pokánie sústreďuje na minulosť, 
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čo je zdrojom oddelenia a kde musí byť zrušené. Oddelenie sa totiž 

musí napraviť tam, kde vzniklo.Ego sa snaží "vyriešiť" svoje 

problémy nie pri ich zdroji, ale tam, kde nevznikli.A tak sa snaží 

zaručiť, že žiadne riešenie nebude. 

Duch Svätý chce len to, aby jeho rozhodnutia boli úplné a 

dokonalé, a preto hľadá a nachádza zdroj problémov tam, kde je, a 

tam ho odstraňuje. A s každým krokom Jeho rušenia je 

ODDELENIE viac a viac zrušené a zjednotenie sa približuje. Vôbec 

ho nemätú žiadne "dôvody" na oddelenie. VŠETKO, čo v oddelení 

vníma, je to, že musí byť ODDELENÉ. Dovoľte Mu, aby odhalil 

skrytú iskru krásy vo vašich vzťahoch a ukázal vám ju. Jej 

ľúbeznosť vás bude tak priťahovať, že ju už nikdy nebudete chcieť 

stratiť z dohľadu. A dovolíte jej, aby premenila vzťah, aby ste ju 

mohli vidieť stále viac a viac. Budete ju totiž CHCIEŤ čoraz viac a 

čoraz menej ochotní dovoliť, aby sa pred vami skrývala. A naučíte 

sa hľadať a ZABEZPEČOVAŤ podmienky, v ktorých túto krásu 

môžete vidieť. 

To všetko urobíte radi, ak mu dovolíte, aby vám svietil na 

cestu a objasňoval vám ju. Boží Syn je jeden. Koho Boh spojil do 

jedného celku, toho ego NEMÔŽE rozdeliť. Iskra svätosti MUSÍ 

byť v bezpečí, nech je akokoľvek skrytá, v každom vzťahu. 

Stvoriteľ jedného vzťahu totiž nenechal žiadnu jeho časť bez seba. 

Toto je JEDINÁ časť vzťahu, ktorú Duch Svätý vidí, pretože 

vie, že iba toto je pravda. Vy ste urobili vzťah neskutočným, a teda 

nesvätým tým, že ste ho videli KDE nie je a AKO nie je. 

Odovzdajte minulosť Tomu, ktorý môže zmeniť vaše zmýšľanie o 

nej ZA vás. Najprv si však naplno uvedomte, čo ste si z minulosti 

urobili a prečo. 

Stručne povedané, minulosť je teraz vaším ospravedlnením 

pre pokračujúce, nesväté spojenectvo s egom PROTI prítomnosti. 

Pretože prítomnosť JE odpustenie. Preto vzťahy, ktoré diktuje 

nesväté spojenectvo, nie sú vnímané ani pociťované ako TERAZ. 

Avšak referenčný rámec, na ktorý sa prítomnosť odvoláva, aby 

získala zmysel, je ILÚZIA minulosti, v ktorej sa zachovávajú tie 

prvky, ktoré zodpovedajú účelu nesvätého spojenectva, a všetko 

ostatné sa vypúšťa. A to, čo je takto vypustené, je všetka pravda, 

ktorú by minulosť mohla ponúknuť prítomnosti ako 
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svedkov jeho skutočnosti, zatiaľ čo to, čo je zachované, je len 

svedkom skutočnosti snov. 

Stále záleží na vás, či sa chcete spojiť s pravdou alebo s 

ilúziou. Ale pamätajte, že vybrať si JEDNO znamená nechať to 

druhé odísť. Ktoré z nich si vyberiete, obdarujete krásou a realitou, 

pretože voľba ZÁVISÍ od toho, čo si ceníte viac. iskra krásy alebo 

závoj škaredosti, skutočný svet alebo svet viny a strachu, pravda 

alebo ilúzia, sloboda alebo otroctvo, - to všetko je rovnaké. Nikdy 

si totiž nemôžete vybrať VÝHRADNE medzi Bohom a egom. 

myšlienkové systémy sú len pravdivé alebo falošné a všetky ich 

vlastnosti pochádzajú jednoducho z toho, čím SÚ. Iba Božie 

myšlienky sú pravdivé. A všetko, čo z nich vyplýva, pochádza z 

toho, čím sú, a je rovnako pravdivé ako svätý Zdroj, z ktorého 

pochádzajú. 

Moji svätí bratia, chcel by som vstúpiť do všetkých vašich 

vzťahov a vstúpiť medzi vás a vaše fantázie. Nech je pre vás MÔJ 

vzťah k vám skutočný a dovoľte mi vniesť realitu do vášho 

vnímania vašich bratov. Neboli stvorení preto, aby ste si 

prostredníctvom nich mohli ubližovať. Boli stvorení na to, aby s 

vami Tvorili. Toto je pravda, ktorú by som chcel vložiť medzi vás a 

váš cieľ - šialenstvo. Neoddeľujte sa odo mňa a nedovoľte, aby sa 

vám svätý cieľ Zmierenia stratil v snoch o pomste. Vzťahy, v 

ktorých sa takéto sny pestujú, ma VYLÚČILI. Dovoľte mi vstúpiť v 

mene Boha a priniesť vám pokoj, aby ste mi mohli ponúknuť 

pokoj. 

 

VNÍMANIE A DVA SVETY 

Boh s tebou nadviazal vzťah, aby si bol šťastný, a nič, čo robíš a 

nemá s ním spoločný cieľ, nemôže byť skutočné. Účel, ktorý Boh 

niečomu prisúdil, je jeho jedinou funkciou. Kvôli Jeho dôvodu, pre 

ktorý s vami vytvoril svoj vzťah, sa funkciou vzťahov navždy stalo 

"robiť šťastnými". A NIČ INÉ. Aby ste túto funkciu naplnili, máte 

k svojim výtvorom vzťah ako Boh k svojim. Nič, čo Boh stvoril, 

totiž nie je mimo šťastia a nič, čo by Boh stvoril, ale by 

VYTVORIL šťastie tak, ako to urobil jeho Stvoriteľ. Čokoľvek, čo 

túto funkciu neplní, NEMÔŽE byť skutočné. 

V tomto svete je nemožné tvoriť.Ale JE možné robiť šťastným. 

Opakovane sme hovorili, že Duch Svätý vás nezbaví vašich 
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ich. A tým sa myslí len to, že im obnoví funkciu, ktorú im dal 

Boh.Funkcia, ktorú ste im dali, zjavne NIE JE robiť šťastnými. 

Svätý vzťah však zdieľa Boží zámer, a nie sa usiluje o jeho 

náhradu. Každý zvláštny vzťah, ktorý ste si vytvorili VY, je 

náhradou Božej vôle a oslavuje váš namiesto Jeho, pretože sa 

klamne domnieva, že sú ROZDIELNE. 

Dokonca aj v tomto svete ste vytvorili veľmi reálne vzťahy, 

ktoré nepoznáte, jednoducho preto, že ste ich náhrady povýšili na takú 

prevahu, že keď vás pravda volá, ako to robí neustále, odpovedáte 

jej náhradou. Každý zvláštny vzťah, ktorý ste kedy nadviazali, má 

za svoj základný cieľ zamestnať vašu myseľ natoľko, že nebudete 

počuť volanie pravdy. V istom zmysle bol osobitný vzťah 

odpoveďou ega na stvorenie Ducha Svätého, ktorý bol Božou 

odpoveďou na oddelenie. Lebo hoci ego nechápalo, čo bolo 

stvorené, BOLO si vedomé hrozby. 

Celý obranný systém, ktorý ego vyvinulo na ochranu 

oddelenia od Ducha Svätého, bol odpoveďou na dar, ktorým ho 

Boh požehnal a svojím požehnaním mu umožnil uzdravenie. Toto 

požehnanie v sebe skrýva pravdu o všetkom. A pravdou je, že 

Duch Svätý je s vami v úzkom vzťahu, pretože v Ňom je obnovený 

váš vzťah s Bohom. vzťah s Ním sa NIKDY neprerušil, pretože 

Duch Svätý nebol od oddelenia od nikoho oddelený. A skrze Neho 

boli starostlivo zachované všetky vaše sväté vzťahy, aby slúžili 

Božiemu zámeru pre vás. 

Ego je hyperaktívne voči hrozbám a tá časť vašej mysle, do 

ktorej bolo ego prijaté, si veľmi želá zachovať svoj rozum, ako ho 

vidí. Neuvedomuje si, že je úplne šialená. A vy si musíte 

uvedomiť, čo to presne znamená, ak sa chcete vrátiť k zdravému 

rozumu. šialenci chránia svoje myšlienkové systémy, ale robia to 

NEŠIALENO. a VŠETKY ich obranné mechanizmy sú rovnako šialené 

ako to, čo majú chrániť. Oddelenie v sebe nemá NIC, žiadnu časť, 

žiadny "dôvod" a žiadnu vlastnosť, ktorá by nebola šialená. A jej 

"ochrana" je jej súčasťou, rovnako šialenou ako celok. Osobitný 

vzťah, ktorý je jeho hlavnou ochranou, preto MUSÍ byť šialený. 
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Teraz už máte len malý problém uvedomiť si, že myšlienkový 

systém, ktorý chráni zvláštny vzťah, je len systémom bludov.Aspoň 

vo všeobecnosti si uvedomujete, že ego je šialené. Napriek tomu sa vám 

zvláštny vzťah stále zdá byť nejako "iný". Pozreli sme sa však naň oveľa 

bližšie ako na mnohé iné aspekty myšlienkového systému ega, ktoré ste 

boli ochotnejší nechať odísť. kým tento zostane, ostatných sa 

NEPUSTÍTE. Tento totiž NIE JE iný. Ak si ho ponecháte, zachováte 

si celok. 

Je nevyhnutné uvedomiť si, že všetky obranné mechanizmy 

robia to, čo by chceli Brániť.Základom ich účinnosti je, že ponúkajú to, 

čo bránia. To, čo bránia, je v nich uložené na bezpečné uloženie, a 

keď fungujú, prinášajú vám to. Každá obrana funguje tak, že dáva 

dary, a dar je VŽDY miniatúra myšlienkového systému, ktorý obrana 

chráni, zasadená do zlatého rámu. rám je veľmi prepracovaný, celý 

posiaty drahokamami a hlboko vyrezávaný a leštený. Jeho účelom je 

byť hodnotný SÁM o sebe a odvádzať vašu pozornosť od toho, čo 

uzatvára. Ale rám bez obrazu nemôžete mať. Obrany fungujú tak, aby 

ste si mysleli, že môžete. 

Zvláštny vzťah má najimpozantnejší a najzvodnejší rámec zo 

všetkých obranných prostriedkov, ktoré ego používa. Ponúka sa tu 

jeho myšlienkový systém, ktorý je obklopený takým ťažkým a 

prepracovaným rámom, že obraz je takmer zmazaný jeho 

impozantnou štruktúrou. Do rámu sú votkané najrôznejšie fantazijné a 

roztrieštené ilúzie lásky, osadené snami o obetovaní sa a 

sebadarovaní a popretkávané pozlátenými niťami sebadeštrukcie. lesk 

krvi sa leskne ako rubín a slzy sú vybrúsené ako diamanty a trblietajú 

sa v tlmenom svetle, v ktorom sa obetuje. 

Pozrite sa na OBRAZ. Nenechaj sa rozptýliť rámom.Tento darček 

ti bol daný na tvoje zatratenie, a ak si ho vezmeš, budeš veriť, že si 

zatratený.Nemôžeš mať rám bez obrazu. To, čo si ceníte, je RÁM, 

pretože v ňom nevidíte žiadny konflikt. Rám je však len obalom pre 

dar konfliktu. rám NIE JE dar. Nenechajte sa oklamať 

najpovrchnejšími aspektmi tohto myšlienkového systému, pretože 

tieto aspekty uzatvárajú celok, úplný vo VŠETKÝCH aspektoch. V 

tomto trblietavom dare sa skrýva smrť. Nedovoľte, aby sa váš pohľad 

zastavil na hypnotickom lesku rámu. Pozrite sa na OBRAZ a uvedomte 

si, že sa vám ponúka SMRŤ. 
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Preto je svätý okamih taký dôležitý pri obrane pravdy.Pravda 

sama o sebe nepotrebuje obranu, ale vy potrebujete obranu proti 

vlastnému prijatiu daru smrti.Keď vy, ktorí ste pravda, prijmete 

myšlienku, ktorá je pre pravdu taká nebezpečná, hrozí pravde 

zničenie. A vaša obrana musí byť teraz podniknutá, aby ste si 

zachovali pravdu CELÚ. moc nebies, Božia láska, slzy Krista a 

radosť jeho večného Ducha sú mobilizované na obranu pred vaším 

vlastným útokom. Útočíte totiž na Ne, keďže ste ich ČASŤOU, a 

Oni vás musia zachrániť, pretože milujú Sami seba. 

Svätý okamih je miniatúra neba, ktorú vám poslali z neba. Je 

to tiež obraz zasadený do rámu.Ak však tento dar prijmete, rám 

vôbec neuvidíte, pretože tento dar môžete prijať len vďaka svojej 

ochote zamerať CELÚ svoju pozornosť na OBRAZ. Svätý okamih 

je miniatúrou večnosti. Je to obraz bezčasia zasadený do rámu 

času. Ak sa sústredíte na obraz, uvedomíte si, že to bol len rám, 

vďaka ktorému ste si mysleli, že to JE obraz. bez rámu je obraz 

vnímaný ako to, čo PREDSTAVUJE. Lebo tak ako celý 

myšlienkový systém ega spočíva v jeho daroch, tak celé Nebo 

spočíva v tomto okamihu, požičanom z večnosti a zasadenom do 

času pre vás. 

Ponúkame vám dva dary. Každý z nich je úplný a nemožno ho 

prijať čiastočne. Každý z nich je obrazom všetkého, čo môžete 

mať, videný VELMI odlišne. Ich hodnotu nemôžete porovnávať 

porovnávaním obrazu s rámom. Musíte porovnávať iba obrazy, 

inak porovnanie úplne stráca zmysel. Pamätajte, že práve obraz je 

dar. a len na tomto základe si môžete skutočne slobodne vybrať. 

Pozrite sa na obrázky. Obidva. Jeden je maličký obrázok, ktorý je 

vôbec ťažko vidieť pod ťažkými tieňmi jeho obrovského a 

neúmerného obalu. Druhý je ľahko zarámovaný a zavesený na 

svetle, krásne sa naň pozerá, pretože JE. 

Vy, ktorí ste sa tak veľmi snažili a stále sa snažíte vtesnať 

lepší obraz do nesprávneho rámu a spojiť tak to, čo sa spojiť nedá, 

prijmite to a buďte radi: každý z týchto obrazov je dokonale 

zarámovaný pre to, čo predstavuje. Jeden je zarámovaný tak, aby 

bol rozostrený a nebolo ho vidieť. Druhý je zarámovaný tak, aby 

bol dokonale jasný. Obraz temnoty a smrti je čoraz menej 

presvedčivý, keď ho hľadáte uprostred jeho obalu. Ako každý 

nezmyselný kameň, ktorý sa zdá, že žiari v 
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tma z rámu je vystavená svetlu, stáva sa matnou a bez života a 

prestáva vás rozptyľovať od obrazu. A nakoniec sa pozriete na 

samotný obraz a konečne vidíte, že nechránený rámom NEMÁ 

žiadny význam. 

Druhý obraz je ľahko orámovaný, pretože čas nemôže 

obsiahnuť večnosť. NEEXISTUJE tu žiadne rozptýlenie. Obraz 

neba a večnosti je pri pohľade naň stále presvedčivejší. A teraz, 

vďaka SKUTOČNÉMU porovnaniu, môže konečne dôjsť k 

premene oboch obrazov. A každý z nich dostane svoje právoplatné 

miesto, keď sa oba vidia vo vzájomnom vzťahu. Temný obraz, 

vynesený na svetlo, sa už nevníma ako desivý, ale konečne sa k 

vám vráti skutočnosť, že je to len OBRAZ. a to, čo na ňom vidíte, 

spoznáte ako to, čo to je; obraz toho, o čom ste si MYSLELI, že je 

skutočné, a nič viac. Za týmto obrazom totiž neuvidíte nič. 

Obraz svetla sa v jasnom a nezameniteľnom kontraste mení na 

to, čo sa nachádza za obrazom. Keď sa na to pozriete, uvedomíte 

si, že to NIE JE obraz, ale REALITA. nie je to žiadne figurované 

zobrazenie myšlienkového systému, ale samotná Myšlienka. To, 

čo predstavuje, je TAM. Rámček jemne mizne a Boh povstáva k 

vašej pamäti a ponúka vám celé stvorenie výmenou za váš malý 

obrázok, úplne bez hodnoty a úplne zbavený významu. 

Keď Boh vystúpi na svoje právoplatné miesto a vy na svoje, 

znovu zažijete zmysel vzťahu a spoznáte, že je to pravda. 

Vystúpme spolu v pokoji k Otcovi tým, že mu dáme vo svojich 

mysliach vzostup. VŠETKO získame tým, že Mu dáme moc a slávu 

a nebudeme si robiť ilúzie o tom, kde sa nachádzajú. Sú v NÁS, 

prostredníctvom JEHO vzostupu. To, čo nám dal, je JEHO. Svieti v 

každej Jeho časti, ako v celku. celá realita vášho vzťahu s Ním 

spočíva v NAŠOM vzájomnom vzťahu. Svätý okamih žiari rovnako 

na všetky vzťahy, pretože v ňom SÚ jedno. Lebo tu je len 

uzdravenie, VŠETKO úplné a dokonalé. Lebo tu je Boh a tam, kde 

je On, môže byť len dokonalé a úplné. 

 

UZDRAVENÝ VZŤAH 

Svätý vzťah je prejavom svätého okamihu v živote na tomto svete. 

Tak ako všetko, čo sa týka spasenia, aj svätý okamih je 
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praktické zariadenie, o ktorom svedčia jeho výsledky.Svätý 

okamih NIKDY nezlyhá.Jeho skúsenosť je VŽDY citeľná.Bez 

vyjadrenia však nie je PAMÄTNÁ.Svätý vzťah je neustálou 

pripomienkou skúsenosti, v ktorej sa vzťah stal tým, čím je. A tak 

ako je nesvätý vzťah neustálym hymnom nenávisti na chválu 

SVÉHO stvoriteľa, tak je svätý vzťah radostnou piesňou chvály 

Vykupiteľa vzťahov. 

Svätý vzťah, dôležitý krok k vnímaniu skutočného sveta, je 

naučený. Je to starý, nesvätý vzťah, premenený a videný nanovo. 

Svätý vzťah je fenomenálnym učebným úspechom. Vo všetkých 

svojich aspektoch, ako sa začína, rozvíja a stáva sa dokonalým, 

predstavuje ODVrátenie nesvätého vzťahu. Utešujte sa tým; jedinou 

ťažkou fázou je začiatok. Tu sa totiž cieľ vzťahu náhle mení na 

presný opak toho, čo bol. Toto je prvý výsledok ponúknutia 

vzťahu Duchu Svätému, aby ho použil na svoje ciele. 

Toto pozvanie je okamžite prijaté a Duch Svätý nestráca čas, 

aby nám predstavil praktické výsledky žiadosti o vstup. Hneď Jeho 

cieľ nahradí váš. Toto sa uskutočňuje veľmi rýchlo, ale vďaka 

tomu sa vzťah zdá byť narušený, rozháraný a dokonca dosť 

znepokojujúci. Dôvod je celkom jasný. Vzťah, aký JE, sa totiž 

vymyká svojmu vlastnému cieľu a zjavne nezodpovedá cieľu, 

ktorý bol preň prijatý. V jeho bezúhonnom stave bol VÁŠ cieľ to 

jediné, čo mu zrejme dávalo zmysel. Teraz sa zdá, že nemá žiadny 

zmysel. Mnohé vzťahy sa v tomto bode prerušili a snaha o 

dosiahnutie starého cieľa sa obnovila v inom vzťahu. Keď totiž raz 

nesvätý vzťah PRIJAL cieľ svätosti, už nikdy nemôže byť tým, čím 

bol. 

Pokušenie ega sa pri tejto zmene cieľov stáva mimoriadne 

intenzívnym. Vzťah sa totiž ešte nezmenil natoľko, aby bol jeho 

pôvodný cieľ úplne bez príťažlivosti, a jeho štruktúra je 

"ohrozená" uznaním jej nevhodnosti na splnenie nového cieľa. 

konflikt medzi cieľom a štruktúrou vzťahu je taký zjavný, že 

NEMÔŽU koexistovať. Napriek tomu sa teraz cieľ NEzmení. 

Pevne usadený v nesvätom vzťahu NEMÁ inú cestu ako ZMENIŤ 

vzťah tak, aby zodpovedal cieľu. Kým sa toto šťastné riešenie 





UZDRAVENÝ VZŤAH 

413 

 

 

 
 

vnímané a prijímané ako JEDINÉ východisko z konfliktu, sa zdá 

byť vzťah veľmi napätý. 

Nebolo by láskavejšie posúvať cieľ pomalšie, pretože by sa 

kontrast zahmlil a ego by malo čas na to, aby si každý pomalý krok 

vyložilo podľa svojich predstáv. Iba radikálna zmena cieľa by 

mohla vyvolať úplnú zmenu zmýšľania o tom, PREČO je celý 

vzťah. Ako sa táto zmena vyvíja a napokon sa uskutočňuje, je čoraz 

prospešnejšia a radostnejšia. Na začiatku je však situácia prežívaná 

ako veľmi neistá. Vzťah, ktorý dvaja jednotlivci začali pre svoje 

nesväté ciele, má zrazu za cieľ SVÄTOSŤ. Keď títo dvaja uvažujú 

o svojom vzťahu z hľadiska tohto nového cieľa, sú nevyhnutne 

zdesení. Ich vnímanie tohto vzťahu sa môže dokonca celkom 

rozhádzať. A pritom predchádzajúca organizácia ich vnímania už 

neslúži účelu, na ktorom sa dohodli, že sa stretnú. 

Teraz je čas na VÍRU.DOVOLILI ste, aby vám bol tento cieľ 

stanovený.To bol akt viery. Neopúšťajte vieru teraz, keď sa 

zavádzajú odmeny za vieru. Ak ste verili, že Duch Svätý je tu na 

to, aby PRIJAL vzťah, prečo by ste teraz stále neverili, že je tu na to, 

aby očistil to, čo vzal pod svoje vedenie? Verte jeden druhému v 

čase, ktorý sa zdá byť náročný. cieľ JE stanovený. A váš vzťah má 

za cieľ zdravý rozum. Teraz sa totiž nachádzate v šialenom vzťahu, 

ktorý je vo svetle svojho cieľa ako taký UZNÁVANÝ. 

Teraz vám ego radí takto: Nahraďte tento vzťah INÝM, ktorý 

bol pre váš predchádzajúci cieľ celkom vhodný.Z vášho trápenia 

môžete uniknúť len tak, že sa zbavíte jeden druhého.Nemusíte sa 

úplne rozísť, ak sa tak nerozhodnete. Musíte však od seba 

navzájom vylúčiť hlavné oblasti fantázie, aby ste si zachránili 

zdravý rozum. Nepočúvajte to teraz! Verte tomu, kto vám 

odpovedal. On počul. Nebol vo svojej odpovedi veľmi 

jednoznačný? Teraz nie ste úplne šialení. Môžete ZAPRIEŤ, že vám 

dal veľmi jednoznačné vyhlásenie? Teraz ťa ešte chvíľu prosí o 

vieru, dokonca v zmätku. Lebo to pôjde a uvidíš, ako sa vynorí 

odôvodnenie tvojej viery, aby ti prinieslo žiarivé presvedčenie. 

neopúšťaj Ho teraz, ani jeden druhého. Tento vzťah SA ZRODIL 

ako svätý. 



17 ODPUSTENIE A UZDRAVENIE 

414 

 

 

 

 

Prijmite s radosťou to, čomu nerozumiete, a nechajte si to 

vysvetliť tak, ako vnímate jeho zmysel, aby ste ho urobili 

svätým.Nájdete veľa príležitostí, aby ste sa navzájom obviňovali z 

"neúspechu" vášho vzťahu, pretože sa vám niekedy bude zdať, že 

nemá žiadny zmysel. Bude vás prenasledovať pocit bezcieľnosti a 

pripomínať vám všetky spôsoby, ktorými ste kedysi hľadali 

uspokojenie a mysleli ste si, že ste ho našli. Nezabúdajte teraz na 

biedu, ktorú ste SKUTOČNE našli, a nevdychujte teraz život 

svojmu upadajúcemu egu. Lebo váš vzťah sa NERUŠÍ. Bol 

ZACHRÁNENÝ. 

Si veľmi nový na ceste spasenia a myslíš si, že si sa stratil. 

VAŠA cesta JE stratená, ale nemyslite si, že je to STRATENIE. Vo 

svojej novosti pamätajte, že ste začali odznova, SPOLU. A vezmite 

sa navzájom za ruku, aby ste spoločne kráčali po ceste, ktorá je 

oveľa známejšia, než si teraz myslíte. Nie je isté, že si budete 

pamätať cieľ nezmenený po celú večnosť? Veď ste si vybrali len 

cieľ Boží, v ktorom váš skutočný zámer NIKDY nechýbal. 

V celom Synovstve zaznieva pieseň slobody v radostnej 

ozvene tvojej voľby.Spojil si sa s mnohými vo svätom okamihu a 

oni sa spojili s tebou.Nemysli si, že tvoja voľba ťa nechá bez 

útechy, lebo sám Boh požehnal tvoj svätý vzťah. Pripojte sa k Jeho 

požehnaniu a nezadržujte na ňom to svoje. Lebo všetko, čo teraz 

potrebuje, je tvoje požehnanie, aby si videl, že v ňom spočíva 

spása. Neodsudzujte spasenie, lebo k vám už prišlo. A prijmite ju 

spoločne, pretože prišla, aby vás SPOJILA do vzťahu, v ktorom je 

celé synovstvo spoločne požehnané. 

Zaviazali ste sa spoločne pozvať Ducha Svätého do vášho 

vzťahu. Inak by nemohol vstúpiť. Hoci ste odvtedy možno urobili 

veľa chýb, vynaložili ste aj obrovské úsilie, aby ste Mu pomohli 

konať Jeho dielo. A jemu nechýbalo uznanie za všetko, čo ste 

preňho urobili. Ani On chyby vôbec nevidí. Boli ste si podobne 

vďační aj navzájom? Oceňovali ste dôsledne dobré úsilie a 

prehliadali chyby? Alebo sa vaša vďačnosť mihla a pohasla vo 

svetle, ktoré sa zdalo byť svetlom chýb? Teraz sa púšťate do 

kampane, v ktorej sa navzájom obviňujete z nepríjemnej situácie, v 

ktorej ste sa ocitli. a týmto nedostatkom vďaky 
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a vďačnosť, znemožňujete si VYJADRIŤ svätý okamih, a tak ho 

strácate z dohľadu. 

Na zážitok z okamihu, nech je akokoľvek presvedčivý, sa 

ľahko zabudne, ak sa nad ním uzavrie čas. Musí zostať žiarivý a 

milostivý vo vašom vedomí času, ale nesmie byť v ňom ukrytý. 

Ale kde ste VY? Vzájomne si ďakovať znamená oceniť svätý 

okamih, a tak umožniť, aby sa jeho výsledky prijali a zdieľali. 

Vzájomne sa ÚTOČIŤ neznamená stratiť okamih, ale urobiť ho 

bezmocným v jeho ÚČINKOCH. Svätý okamih ste prijali, ale 

vytvorili ste stav, v ktorom ho nemôžete POUŽÍVAŤ. v dôsledku 

toho si neuvedomujete, že je stále s vami. A tým, že ste sa odrezali 

od jeho prejavu, ste sa pripravili o jeho úžitok. posilňujete to 

zakaždým, keď na seba útočíte, pretože útok vás musí zaslepiť 

voči SOBE. A nie je možné poprieť seba samého a uznať, čo vám 

bolo dané a čo ste prijali. 

Stojíte spolu v posvätnej prítomnosti samotnej pravdy. Tu je 

cieľ, spolu s vami. Nemyslíte si, že samotný cieľ ochotne 

zorganizuje prostriedky na jeho dosiahnutie? Práve tento istý 

rozpor medzi prijatým cieľom a prostriedkami v ich súčasnej 

podobe vás zdanlivo trápi, ale nebesá sa z neho tešia. Keby Nebo 

bolo MIMO teba, nemohol by si sa podieľať na jeho radosti. Keďže 

je však vo vnútri, radosť je aj vaša. Ste spojení v cieli, ale stále 

zostávate oddelení a rozdelení na prostriedky. 

Cieľ je však pevne stanovený, pevný a nemenný a prostriedky 

určite padnú na svoje miesto PRETO, že cieľ je istý. A vy budete 

zdieľať radosť Synovstva, že je to tak. Keď začnete spoznávať a 

prijímať dary, ktoré ste si navzájom tak slobodne dali, prijmete aj 

účinky svätého okamihu a využijete ich na nápravu všetkých 

svojich chýb a oslobodíte sa od ich následkov. A keď sa to naučíte, 

naučíte sa aj uvoľňovať VŠETKO synovstvo a obetovať ho v 

radosti a vďačnosti Tomu, kto vám dal VAŠE uvoľnenie a kto ho 

chce rozšíriť PROSTREDNÍCTVOM vás. 

 

PRAKTICKÉ ODPUSTENIE 

Praktická aplikácia zámeru Ducha Svätého je mimoriadne 
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jednoduché, ale je to jednoznačné. V skutočnosti, aby bol 

jednoduchý, MUSÍ byť jednoznačný. Jednoduché je len to, čo je 

ľahko pochopiteľné, a preto je zrejmé, že musí byť jednoznačné. 

Stanovenie cieľa Ducha Svätého je všeobecné. Teraz bude s vami 

pracovať na tom, aby ho konkretizoval. Existujú určité veľmi 

konkrétne usmernenia, ktoré poskytuje pre každú situáciu, ale 

pamätajte, že si ešte neuvedomujete ich univerzálnu platnosť. 

Preto je v tejto chvíli nevyhnutné, aby ste ich používali v každej 

situácii osobitne, kým sa nebudete môcť bezpečnejšie pozerať ZA 

každú situáciu, v chápaní oveľa širšom, než máte teraz. 

V každej situácii, v ktorej si nie ste istí, by ste mali najprv 

veľmi jednoducho zvážiť: "Čo z toho chcem mať? Na čo to má 

slúžiť?" Ujasnenie si cieľa patrí na ZAČIATOK, pretože od toho 

závisí výsledok. V postupe ega je to naopak: SITUÁCIA sa stáva 

určovateľom výsledku, ktorý môže byť akýkoľvek. Dôvod tohto 

neorganizovaného prístupu je zrejmý. Ego nevie, čo z toho CHCE 

mať. Je si vedomé toho, čo NECHCE, ale len toho. Nemá vôbec 

žiadny pozitívny cieľ. 

Bez jasného, pozitívneho cieľa stanoveného na začiatku sa 

zdá, že situácia sa jednoducho stane a nemá zmysel, kým sa už 

nestala. Vtedy sa na ňu pozriete späť a snažíte sa dať dokopy, čo 

musela znamenať. A budete sa mýliť. Nielenže je váš úsudok v 

minulosti, ale nemáte ani potuchy o tom, čo sa MUSÍ stať. Nebol 

stanovený žiadny cieľ, s ktorým by sa dali do súladu prostriedky. a 

teraz zostáva len posúdiť, či sa to egu páči alebo nie; či je to 

prijateľné, alebo to volá po pomste? Absencia vopred stanoveného 

kritéria výsledku spôsobuje, že pochopenie je pochybné a 

hodnotenie nemožné. 

Hodnota toho, že sa vopred rozhodnete, čo chcete, aby sa 

stalo, spočíva jednoducho v tom, že budete situáciu vnímať ako 

prostriedok na to, aby sa to stalo. Preto vynaložíte maximálne 

úsilie, aby ste prehliadli to, čo bráni dosiahnutiu vášho cieľa, a 

sústredíte sa na všetko, čo vám ho pomôže splniť. Je celkom 

nápadné, že tento prístup vás priblížil k triedeniu pravdy a 

nepravdy Duchom Svätým. pravdivým sa stáva to, čo sa dá použiť 

na splnenie cieľa. nepravdivé sa z tohto bodu stáva neužitočným. 
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Situácia má teraz zmysel, ale len preto, že CIEĽ 

má zmysel. 

Cieľ pravdy má ďalšie praktické výhody. Ak sa situácia 

využíva na dosiahnutie pravdy a zdravého rozumu, jej výsledkom 

MUSÍ byť mier. A to je celkom iné ako to, čo je výsledkom. Ak je 

mier podmienkou pravdy a zdravého rozumu a nemôže byť BEZ 

nich, tam, kde je mier, musia byť ONI. Pravda prichádza sama od 

seba. Ak zažívate pokoj, je to preto, že k vám prišla pravda, a 

výsledok uvidíte skutočne, pretože klamstvo nad vami nemôže 

zvíťaziť. A výsledok spoznáte PROSTREDNÍCTVOM toho, že ste v 

mieri. Aj tu vidíte opak spôsobu nazerania ega, pretože ego verí, že 

SITUÁCIA prináša zážitok. Duch Svätý vie, že situácia je taká, ako 

ju určuje cieľ, a prežíva sa PODĽA cieľa. 

Cieľ pravdy si vyžaduje vieru. Viera je implicitne spojená s 

prijatím cieľa Ducha Svätého a táto viera je všeobjímajúca. Kde je 

stanovený cieľ pravdy, tam MUSÍ byť aj viera. duch Svätý vidí 

situáciu ako CELOK. Cieľ ustanovuje skutočnosť, že každý, kto sa 

na ňom podieľa, zohrá svoju úlohu pri jeho dosiahnutí. to je 

nevyhnutné. Nikto v ničom nezlyhá. zdá sa, že to vyžaduje vieru, 

ktorá presahuje vás a ktorú môžete dať. je to však tak len z 

pohľadu ega, pretože ego verí v "riešenie" konfliktov 

prostredníctvom fragmentácie a NEvníma situáciu ako celok. Preto 

sa snaží rozdeliť segmenty situácie a riešiť ich ODDELENE, 

pretože verí v oddelenie, a nie v celok. 

Ak sa ego stretne s nejakým aspektom situácie, ktorý sa zdá 

byť ťažký, pokúsi sa ho preniesť inam a vyriešiť ho tam. A bude sa 

to zdať úspešné, lenže tento pokus je v rozpore s jednotou a MUSÍ 

zatieniť cieľ pravdy. A pokoj nebude možné zažiť inak ako vo 

fantázii. Pravda neprišla, pretože viera bola odmietnutá, bola 

zadržaná tam, kam právom patrí. Tak sa stráca pochopenie 

situácie, ktorú by cieľ pravdy priniesol. Lebo fantazijné riešenia 

prinášajú len ilúziu skúsenosti a ilúzia pokoja nie je stavom, do 

ktorého môže vstúpiť pravda. 

Náhradníci za aspekty situácie sú svedkovia 
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dokazujú, že ste neverili, že situácia a PROBLÉM sú na tom istom 

mieste. Problémom bol nedostatok viery, a práve ten 

demonštrujete, keď ho odstraňujete z jeho zdroja a umiestňujete ho 

inde. V dôsledku toho nevidíte PROBLÉM. Keby vám nechýbala 

viera, že sa to dá vyriešiť, problém by zmizol. A situácia by bola 

pre vás zmysluplná, pretože by sa odstránili prekážky na ceste k 

pochopeniu. Odstrániť problém na inom mieste znamená 

ODSTRÁNIŤ ho. Odstránite sa totiž OD neho a urobíte ho 

neriešiteľným. 

 
POTREBA VIERY 

V žiadnej situácii neexistuje problém, ktorý by viera nevyriešila.V 

žiadnom aspekte problému neexistuje posun, ktorý by znemožnil 

jeho riešenie. Ak totiž posuniete časť problému inam, zmysel 

problému sa MUSÍ stratiť a riešenie problému je neodmysliteľne 

spojené s jeho zmyslom. Nie je možné, že všetky vaše problémy 

už boli vyriešené, ale vy ste sa z riešenia odstránili? Viera však 

musí byť tam, kde sa niečo urobilo a kde to VIDÍTE, že sa to 

urobilo. situácia je vzťah, ktorý je spojením myšlienok. Ak 

vnímate problémy, je to preto, že myšlienky sú hodnotené ako 

konfliktné. Ak je však cieľom pravda, je to nemožné. Musí vstúpiť 

nejaká myšlienka telies, pretože mysle nemôžu útočiť. 

Myšlienka na telá je znakom nevery, pretože telá nemôžu nič 

vyriešiť.A je to ich zásah do vzťahu, chyba vo vašich myšlienkach 

O situácii, ktorá sa potom stáva ospravedlnením vášho nedostatku 

viery.Túto chybu urobíte, ale vôbec sa tým nezaoberajte. Na chybe 

nezáleží. Bezverectvo privedené k viere nikdy nebude zasahovať 

do pravdy. Ale bezverectvo použité PROTI pravde vždy zničí 

vieru. Ak vám chýba viera, žiadajte, aby vám bola navrátená tam, 

kde bola STRATENÁ, a nesnažte sa, aby vám bola vynahradená 

inde, akoby ste o ňu boli nespravodlivo pripravení. 

Len to, čo ste nedali, môže chýbať v akejkoľvek situácii. Ale 

pamätajte si toto: cieľ svätosti bol stanovený pre váš vzťah, a NIE 

vami. Nestanovili ste si ho vy, pretože svätosť sa nedá vidieť 

VÝHRADNE skrze vieru, a váš vzťah nebol 
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svätý preto, že vaša viera v toho druhého bola taká obmedzená a 

malá. Vaša viera musí rásť, aby ste dosiahli vytýčený cieľ. 

Skutočnosť cieľa si to vyžiada, pretože uvidíte, že pokoj a viera 

neprídu oddelene. V akej situácii MÔŽETE byť bez viery a zostať 

si verní? 

Každá situácia, v ktorej sa ocitnete, je len prostriedkom na 

splnenie cieľa, ktorý ste si stanovili pre svoj vzťah. Ak ju budete 

považovať za niečo iné, budete neverní. Nevyužívajte svoju 

nevernosť. Nechajte ju vstúpiť a pokojne sa na ňu pozerajte, ale 

nevyužívajte ju. Bezverectvo je sluhom ilúzie a úplne verné svojmu 

pánovi. Používajte ju a ona vás zavedie priamo k ilúziám. Nedajte sa 

zlákať tým, čo vám ponúka. Nezasahuje do cieľa, ale do hodnoty 

cieľa pre VÁS. Neprijímajte ilúziu pokoja, ktorú ponúka, ale 

pozrite sa na jej ponuku a uznajte, že JE to ilúzia. 

Cieľ ilúzie je rovnako úzko spojený s bezverectvom ako viera 

s pravdou. Ak vám chýba viera v to, že niekto splní, a to 

DOKONALE, svoju úlohu v akejkoľvek situácii vopred zasvätenej 

pravde, VÁŠ záväzok je rozdelený. A tak ste boli jeden voči 

druhému neverní a svoju nevernosť ste používali PROTI sebe. 

Žiadny vzťah nie je svätý, ak jeho svätosť nejde všade s ním. Tak 

ako svätosť a viera idú ruka v ruke, musí s ňou všade ísť aj jej 

viera. Realita cieľa vyvolá a PRIPRAVÍ každý zázrak potrebný na 

jeho naplnenie. Nič nebude príliš malé ani príliš obrovské, príliš 

slabé ani príliš presvedčivé, ale bude jemne obrátené k jeho 

použitiu a účelu. vesmír mu bude ochotne slúžiť, pretože on slúži 

vesmíru. Ale nezasahujte. 

Sila vložená do teba, v ktorom bol ustanovený cieľ Ducha 

Svätého, je tak ďaleko za tvojou malou predstavou nekonečna, že 

ani netušíš, aká veľká sila ťa sprevádza. A TÚ môžete používať v 

úplnej bezpečnosti. A predsa pri všetkej jej sile, takej veľkej, že 

siaha za hviezdy a do vesmíru, ktorý leží za nimi, ju tvoja malá 

bezvernosť môže urobiť nepoužiteľnou, ak by si namiesto nej 

použil bezvernosť. 

Zamyslite sa však nad tým a spoznajte príčinu nevernosti: 

Myslíš si, že máš proti druhému to, čo ti urobil. Ale v skutočnosti 

mu vyčítate to, čo ste mu urobili vy. Nie je to JEHO minulosť, ale 

Tvoja, ktorú mu máš za zlé. a chýba ti k nemu viera kvôli tomu, 

čím si bol TY. a pritom si rovnako nevinný v tom, čím si bol ty, ako 
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To, čo nikdy nebolo, je bez príčiny a nie je tu na to, aby 

zasahovalo do pravdy. NEEXISTUJE žiadna príčina pre 

bezverectvo, ale JE tu Príčina pre vieru. táto Príčina vstúpila do 

každej situácie, ktorá zdieľa jej zámer. Svetlo pravdy žiari zo 

stredu situácie a dotýka sa každého, koho účel situácie volá. Volá 

KAŽDÉHO. Neexistuje žiadna situácia, ktorá by nezahŕňala váš 

CELÝ vzťah, v každom aspekte a úplný v každej časti. nemôžete nič 

zo seba nechať mimo nej a zachovať si situáciu svätú. Zdieľa totiž 

účel celého vášho vzťahu a odvodzuje od neho svoj zmysel. 

Vstúpte do každej situácie s vierou, ktorú dávate druhým, inak 

budete bez viery vo svojom vlastnom vzťahu.Vaša viera bude volať 

druhých, aby zdieľali váš zámer, pretože ten istý zámer vyvolal 

vieru vo vás.A uvidíte, že prostriedky, ktoré ste kedysi používali, 

aby ste sa dostali k ilúziám, sa zmenia na prostriedky pravdy. Keď 

Duch Svätý zmenil účel vášho vzťahu tým, že vymenil váš za 

Jeho, cieľ, ktorý tam vložil, sa rozšíril na každú situáciu, do ktorej 

vstupujete alebo VTEDY vstúpite. A každá situácia sa tak 

oslobodila od minulosti, ktorá by ju urobila bezcieľnou. 

Voláte po viere kvôli Tomu, ktorý s vami kráča v KAŽDEJ 

situácii. Už nie ste úplne šialení, ani osamelí. Osamelosť v Bohu 

totiž MUSÍ byť snom. Ty, ktorého vzťah zdieľa cieľ Ducha Svätého, 

si vyčlenený z osamelosti, pretože prišla pravda. Jej výzva k viere je 

silná. Nepoužívajte proti nej svoju neveru, pretože vás volá k spáse 

a k pokoju. 

 

PODMIENKY ODPUSTENIA 

Svätý okamih nie je ničím iným ako zvláštnym prípadom alebo 

extrémnym príkladom toho, čím má byť každá situácia.Význam, ktorý 

jej dal Duch Svätý, je daný aj každej situácii. Vyvoláva presne to isté 

pozastavenie bezverectva, zadržané a nevyužité, aby viera mohla 

odpovedať na volanie pravdy. svätý okamih je žiarivým príkladom, 

jasným a jednoznačným dôkazom významu každého vzťahu a 

každej situácie, vnímanej ako CELOK. Viera prijala každý aspekt 

situácie a bezverectvo si nevynútilo jej vylúčenie. Je to situácia 

dokonalého pokoja jednoducho preto, že ste ju nechali byť tým, čím 

JE. 
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Duch Svätý od vás žiada iba túto jednoduchú zdvorilosť. Nech 

je pravda taká, aká je. Nevtierajte sa do nej, neútočte na ňu, nerušte 

jej príchod. Nechajte ju, aby obsiahla každú situáciu a priniesla 

vám pokoj. Nežiada sa od vás ani viera, pretože pravda nič 

nežiada. Nechajte ju vstúpiť a ona vám privolá a ZABEZPEČÍ 

vieru, ktorú potrebujete pre pokoj. Ale nepostavte sa proti nej, 

pretože proti vášmu odporu nemôže prísť. 

Nechceli by ste z každej situácie urobiť svätý okamih? Lebo 

taký je dar viery, ktorý sa zadarmo dáva všade tam, kde sa odloží 

bezverectvo, nevyužitý. A vtedy sa namiesto nej môže slobodne 

použiť sila zámeru Ducha Svätého. Táto moc INŠTITÚCIU 

premieňa všetky situácie na jeden istý a nepretržitý prostriedok na 

ustanovenie Jeho zámeru a na preukázanie jeho skutočnosti. To, čo 

bolo preukázané, si vyžiadalo vieru a bolo jej DAROVANÉ. Teraz sa 

to stáva skutočnosťou, od ktorej sa už viera nemôže odradiť. Nápor 

odmietania viery voči pravde je obrovský a oveľa väčší, než si 

uvedomujete. Ale odpovedať pravde vierou neznamená žiadnu 

námahu. 

Pre vás, ktorí ste uznali volanie svojho Vykupiteľa, sa zdá, že 

napätie, ktoré vzniká, keď neodpovedáte na jeho volanie, je väčšie 

ako predtým. Nie je to tak. Predtým tu napätie bolo, ale pripisovali 

ste ho niečomu inému a verili ste, že ho spôsobilo to "niečo iné". To 

však NIKDY nebola pravda. Lebo to, čo spôsobilo "niečo iné", bol 

smútok a depresia, choroba a bolesť, temnota a nejasné predstavy 

hrôzy, chladné fantázie strachu a ohnivé sny o pekle. a nebolo to nič 

iné ako neznesiteľné napätie z odmietania dať vieru pravde a 

vidieť jej zjavnú skutočnosť. 

Také bolo ukrižovanie Božieho Syna. Urobila to jeho nevera. 

Dobre si premyslite, než si dovolíte použiť proti nemu neveru. On 

totiž vstal z mŕtvych a ty si prijal príčinu jeho prebudenia za svoju. 

prijal si svoj podiel na jeho vykúpení a teraz si voči nemu plne 

zodpovedný. Nesklamte ho teraz, lebo vám bolo dané uvedomiť si, 

čo pre VÁS musí znamenať nedostatok viery v neho. Jeho spása JE 

tvojím jediným cieľom. V každej situácii vnímaj len to, a bude to 

prostriedok na ZÍSKANIE len toho. 

Keď ste prijali pravdu ako cieľ vášho vzťahu, stali ste sa 

darcami pokoja tak isto, ako vám ho dal váš Otec. Cieľ pokoja 

totiž nemožno prijať bez jeho podmienok, 
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a vy ste v to verili, pretože nikto neprijíma to, čomu neverí, že je 

skutočné.Váš zámer sa nezmenil a nezmení, pretože ste prijali to, 

čo sa NIKDY nemôže zmeniť. A nič z toho, čo potrebuje, aby bolo 

navždy nemenné, mu teraz nemôžete odoprieť. Vaše oslobodenie 

je isté. Dávajte tak, ako ste prijali. A ukáž, že si sa pozdvihol 

ďaleko nad AKÚKOĽVEK situáciu, ktorá by ťa mohla zdržiavať a 

oddeľovať od Toho, na ktorého volanie si odpovedal. 
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Sen a 

skutočnosť 

 
Nahradiť znamená PRIJAŤ NÁHRADU. Keby ste sa zamysleli nad 
tým, čo presne to znamená, hneď by ste pochopili, ako veľmi 

to je variácia s cieľom, ktorý vám dal Duch Svätý a ktorý chcete 

dosiahnuť PRE seba. Nahradiť znamená VYBRAŤ SI MEDZI, 

zrieknuť sa jedného v prospech druhého. Pre tento osobitný cieľ sa 

jeden hodnotí ako hodnotnejší a druhý sa ním nahrádza. Vzťah, v 

ktorom došlo k zámene, sa tak rozdrobí a jeho účel sa primerane 

rozdelí. Fragmentovať znamená vylučovať a substitúcia je 

najsilnejšou obranou ega pred odlúčením. 

Duch Svätý nikdy nepoužíva náhradníkov.Tam, kde ego 

vníma jednu osobu ako náhradu za druhú, Duch Svätý ich vidí 

spojené a nedeliteľné. Nesúdi medzi nimi, lebo vie, že sú jedno. 

Tým, že sú zjednotení, sú jedno, pretože sú TÝM istým. 

Nahradenie je jednoznačne proces, v ktorom sú vnímaní ako 

odlišní. Jedno by sa zjednotilo, druhé by sa oddelilo. Nič nemôže 

stáť medzi tým, čo Boh spojil, a tým, čo Duch Svätý vníma ako 

jedno. Všetko však VYPADÁ, že prichádza medzi roztrieštené 

vzťahy, ktoré sponzoruje ego, aby ich zničilo. 

Jedinou emóciou, v ktorej nie je možná náhrada, je láska. 

Strach zahŕňa substitúciu z definície, pretože je náhradou lásky. 
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Strach je fragmentovaná a fragmentujúca emócia. Zdá sa, že má 

mnoho podôb a každá z nich si vyžaduje inú formu konania na 

uspokojenie. Aj keď sa zdá, že to vnáša do správania pomerne 

veľkú variabilitu, oveľa závažnejší účinok spočíva vo 

fragmentovanom vnímaní, z ktorého toto správanie vychádza. 

Nikto nie je VIDENÝ ÚPLNE. Zdôrazňuje sa telo, pričom sa kladie 

osobitný dôraz na určité časti, a používa sa ako štandard na 

porovnávanie buď na prijatie, alebo odmietnutie vhodnosti na 

hranie špeciálnej formy strachu. 

 
ZÁMENA AKO OBRANA 

Vy, ktorí veríte, že Boh je strach, ste urobili len jednu zámenu. 

Mala mnoho podôb, pretože to bola zámena ilúzie za pravdu; 

fragmentácie za celistvosť. Stala sa takou roztrieštenou, rozdelenou 

a opäť rozdelenou, znova a znova, že je teraz takmer nemožné 

vnímať, že kedysi bola jedna a stále je tým, čím bola. Tá jedna 

chyba, ktorá priniesla pravdu do ilúzie, nekonečno do času a život 

do smrti, bola všetkým, čo ste kedy vytvorili. Na nej spočíva celý 

váš svet. Všetko, čo vidíte, je jeho odrazom a každý zvláštny 

vzťah, ktorý ste kedy vytvorili, je jeho súčasťou. 

Vyjadrili ste prekvapenie, keď ste počuli, ako veľmi sa realita 

líši od toho, čo vidíte.Neuvedomujete si veľkosť tejto jedinej 

chyby. Bola taká obrovská a taká úplne neuveriteľná, že z nej 

musel vzniknúť svet úplnej nereality. čo iné z nej mohlo vzniknúť? 

Jeho fragmentárne aspekty sú dosť desivé, keď sa na ne začnete 

pozerať. Ale nič z toho, čo ste videli, vám nezačne ukazovať 

obrovskosť pôvodného omylu, ktorý akoby vás vyhnal z neba, 

roztrieštil poznanie na nezmyselné kúsky nejednotných vnemov a 

prinútil vás k ďalším zámenám. 

To bola prvá projekcia omylu navonok.Svet vznikol, aby ho 

skryl, a stal sa plátnom, na ktoré sa premietal a na ktorom bol 

nakreslený medzi vami a pravdou. Pravda sa totiž rozširuje 

dovnútra, kde myšlienka straty nemá zmysel a kde je mysliteľný len 

nárast. Naozaj sa vám zdá čudné, že svet, v ktorom je všetko 

naopak a hore nohami, vznikol práve z toho? Veď pravda, ktorú 

prinieslo TOTO, mohla zostať len v tichosti vo vnútri a nezúčastniť 

sa na všetkých tých šialených projekciách, ktorými tento svet 

vznikol. Nenazývajte to hriechom, ale šialenstvom, lebo také to 
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bolo a také to stále zostáva. Neinvestuj do toho 
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s vinou, pretože vina znamená, že bola vykonaná v skutočnosti. 

Keď sa vám bude zdať, že nejaká pokrútená forma pôvodného 

omylu povstáva, aby vás vystrašila, povedzte len: "Boh nie je 

strach, ale láska," a zmizne. 

Pravda vás zachráni. Neopustila vás, aby odišla do bláznivého 

sveta a tak sa od vás vzdialila. Vnútri je zdravý rozum, šialenstvo 

je VONKU. Vy si len VYMYSLÍTE, že je to naopak; že pravda je 

vonku a omyl a vina vo vnútri. vaše malé, nezmyselné zámeny, ktoré 

sa dotýkajú šialenstva a zľahka víria na šialenom kurze ako pierka 

šialene tancujúce vo vetre, nemajú Nijakú podstatu. spájajú sa a 

spájajú a rozdeľujú v meniacich sa a úplne nezmyselných 

obrazcoch, ktoré vôbec netreba posudzovať. Posudzovať ich 

jednotlivo je zbytočné. ich drobné rozdiely v podobe nie sú 

žiadnymi skutočnými rozdielmi. Nijaký z nich nie je dôležitý. To 

majú spoločné, a nič iné. čo iné je však NUTNÉ, aby boli všetky 

rovnaké? 

Nechajte ich všetky tancovať vo vetre, ponárať sa a otáčať, až 

kým nezmiznú z dohľadu, ďaleko, ďaleko mimo vás. A obráť sa k 

majestátnemu pokoju vo svojom vnútri, kde vo svätom tichu 

prebýva živý Boh, ktorého si nikdy neopustil a ktorý nikdy 

neopustil teba. duch Svätý ťa jemne vezme za ruku a spolu s tebou 

sa vydá na tvoju bláznivú cestu mimo teba a jemne ťa vedie späť k 

pravde a bezpečiu vo vnútri. Privádza všetky tvoje šialené 

projekcie a divoké zámeny, ktoré si umiestnil mimo seba, k 

pravde. Takto obracia smer šialenstva a navracia vám rozum. 

Vo vašom vzťahu, kde On na vašu žiadosť prevzal 

zodpovednosť za všetko, určil smer dovnútra, k pravde, ktorú 

zdieľate. V šialenom svete mimo vás sa nedá nič zdieľať, ale len 

nahrádzať, a zdieľanie a nahrádzanie nemajú v skutočnosti nič 

spoločné. Vo svojom vnútri sa milujete dokonalou láskou. Tu je 

svätá pôda, na ktorú nemôže vstúpiť žiadna zámena a kde môže 

pretrvávať len pravda o sebe navzájom. Tu ste spojení v Bohu, 

rovnako ako ste spojení s ním. Pôvodný omyl sem nevstúpil a ani 

nikdy nevstúpi. Tu je žiarivá pravda, ktorej Duch Svätý zveril váš 

vzťah. Dovoľte Mu, aby ju priniesol sem, kde ju chcete mať VY. 

Dajte Mu len trochu vzájomnej viery, aby vám pomohol ukázať, že 

žiadna náhrada, ktorú ste si vytvorili za nebo, vás od neho nemôže 

odradiť. Vo vás NEEXISTUJE žiadne odlúčenie, ani 
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vás môže od seba navzájom odradiť. Vaša realita bola stvorená 

Bohom a NEMÁ žiadnu náhradu. 

Ste tak pevne spojení v pravde, že je v nej len Boh.A On by 

nikdy neprijal namiesto vás niečo iné. Miluje vás oboch, rovnako a 

ako jedno. A ako vás miluje On, tak aj vy ste. nie ste spojení v 

ilúziách, ale v Myšlienke takej svätej a dokonalej, že ilúzie 

nemôžu zostať, aby zatemnili sväté miesto, na ktorom spolu 

stojíte. Boh je s vami, bratia moji. Spojme sa s Ním v pokoji a 

vďačnosti a prijmime Jeho dar ako našu najsvätejšiu a 

najdokonalejšiu skutočnosť, ktorú v Ňom zdieľame. 

Skrze váš vzťah sa obnovuje nebo pre celé synovstvo, pretože 

v ňom spočíva synovstvo, celé a krásne, v bezpečí vašej lásky. 

Nebo vstúpilo potichu, lebo všetky ilúzie boli jemne privedené k 

pravde vo vás a láska vás ožiarila, požehnala váš vzťah pravdou. 

Boh a celé jeho stvorenie doň vstúpili spoločne. Aký krásny a aký 

svätý je váš vzťah, keď naň žiari pravda! Nebo sa naň pozerá a teší 

sa, že ste mu dovolili k vám prísť. Vesmír vo vás stojí spolu s 

vami. A nebo s láskou hľadí na to, čo je v ňom spojené spolu so 

svojím Stvoriteľom. 

Koho Boh povolal, nemal by počuť žiadnych náhradníkov. 

Ich volanie je len ozvenou pôvodného omylu, ktorý rozbil nebo. A 

čo sa stalo s pokojom tých, ktorí počuli? Vráťte sa so mnou do 

neba, kráčajte spolu z tohto sveta a cez iný svet k nádhere a 

radosti, ktorú v sebe skrýva ten druhý. Chceš ešte viac oslabiť a 

rozbiť to, čo je už rozbité a beznádejné? Tu by ste hľadali šťastie? 

Alebo by ste radšej neuzdravili to, čo bolo zlomené, a nespojili sa s 

tým, čo bolo spustošené odlúčením a chorobou? 

Boli ste spoločne povolaní k najsvätejšej úlohe, akú tento svet 

obsahuje. Je to jediná funkcia, ktorá nemá žiadne hranice a ktorá 

siaha ku každému zlomenému kúsku Synovstva s uzdravujúcou a 

zjednocujúcou útechou. to sa ponúka VÁM, vo vašom svätom 

vzťahu. prijmite to tu a budete dávať tak, ako ste to prijali. pokoj Boží 

sa vám dáva so žiarivým cieľom, ku ktorému sa pripájate. Sväté 

svetlo, ktoré vás spojilo, sa musí rozšíriť, ako ste ho VY prijali. 
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ZÁKLAD SNA 

Nevzniká v snoch svet, ktorý sa zdá byť celkom reálny? Ale 

pomyslite si, čo je to za svet. Je jasné, že to NIE JE svet, ktorý ste 

videli pred spánkom. Je to skôr skreslený svet, naplánovaný 

výlučne podľa toho, čo by ste si želali. Tu máte "slobodu" 

pretvoriť všetko, čo sa vám zdalo, že vás napadlo, a zmeniť to na 

poctu svojmu egu, ktoré bolo "útokom" pobúrené. Toto by nebolo 

vaším želaním, keby ste sa nevnímali ako jedno s egom, ktoré sa na 

seba, a teda aj na vás, vždy pozerá ako na napadnuté a veľmi 

zraniteľné. 

Sny sú chaotické preto, lebo sa riadia vašimi protichodnými 

želaniami, a preto nemajú žiadnu súvislosť s tým, čo je pravda. Sú 

najlepším príkladom toho, ako sa dá vnem využiť na nahradenie 

pravdy ilúziami. po prebudení ich neberiete vážne, pretože je v 

nich zrejmé, že realita je tak nehorázne porušená. napriek tomu sú 

spôsobom, ako sa pozerať na svet a meniť ho tak, aby lepšie 

vyhovoval egu. poskytujú nápadné príklady neschopnosti ega 

tolerovať realitu, ako aj vašej ochoty Meniť realitu v jeho prospech. 

Rozdiely medzi tým, čo vidíte v spánku a po prebudení, vám 

neprekážajú. Uvedomujete si, že to, čo vidíte po prebudení, je v 

snoch vymazané, ale po prebudení neočakávate, že to zmizne. V 

snoch si všetko zariadite VY. Ľudia sa stávajú takými, akými by 

ste ich chceli mať, a to, čo robia, VY usporiadate. Nie sú na vás 

kladené žiadne obmedzenia týkajúce sa zámeny. Na chvíľu sa vám 

zdá, akoby vám bol svet daný, aby ste si z neho urobili, čo chcete. 

neuvedomujete si, že naň útočíte, snažíte sa nad ním zvíťaziť a 

prinútiť ho, aby vám slúžil. 

Sny sú percepčné záchvaty hnevu, v ktorých doslova kričíte: 

"Chcem to TAKTO!" A tak to aj vyzerá. A predsa sen nemôže 

uniknúť svojmu pôvodu. Preniká ním hnev a strach a v okamihu do 

ilúzie spokojnosti vtrhne ilúzia hrôzy. Lebo sen o vašej schopnosti 

ovládať realitu tým, že ju nahradíte svetom, ktorý uprednostňujete, 

JE desivý. vaše pokusy o vymazanie reality sú veľmi desivé, ale to 

nie ste ochotní prijať. A tak si nahrádzate fantáziu, že REALITA je 

desivá, nie to, čo by ste s ňou urobili. A tak sa vina stáva 

skutočnosťou. 
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Sny vám ukazujú, že MÁTE moc vytvoriť svet taký, aký by 

ste chceli, a že pretože ho CHCETE, VIDÍTE ho. A keď ho vidíte, 

nepochybujete o tom, že je skutočný. je tu však svet, ktorý je jasne 

vo vašej mysli a ktorý sa zdá byť VONKAJŠÍ. nereagujete naň, 

akoby ste ho vytvorili, ani si neuvedomujete, že emócie, ktoré sen 

vyvoláva, MUSIA pochádzať od vás. Zdá sa, že sen vytvárajú 

postavy v sne a to, čo ONI robia. neuvedomujete si, že ich nútišite 

konať za VÁS, pretože keby ste si to uvedomili, vina by nebola ich 

a ilúzia uspokojenia by bola preč. V snoch tieto vlastnosti nie sú 

nejasné. Zdá sa, že sa prebudíte a sen je preč. Nedokážete si však 

uvedomiť, že to, čo sen spôsobilo, neodišlo spolu s ním. 

Tvoje želanie vytvoriť iný svet, ktorý nie je skutočný, ti 

ZOSTANE. A to, do čoho sa zdanlivo prebúdzate, je len iná forma 

toho istého sveta, ktorý vidíte v snoch. Všetok svoj čas trávite 

snívaním. Tvoje sny v spánku a v bdelosti majú rôzne podoby, a to 

je všetko. Ich OBSAH je rovnaký. sú vaším protestom proti realite a 

vašou utkvelou a šialenou predstavou, že ju môžete zmeniť. V 

tvojich bdelých snoch je zvláštnym vzťahom tvoje odhodlanie 

udržať si nerealitu a zabrániť tomu, aby si sa prebudil. a hoci v 

spánku vidíš väčšiu hodnotu ako v bdení, nepustíš ho. 

Duch Svätý, vždy praktický vo svojej múdrosti, prijíma vaše 

sny a používa ich ako prostriedok na prebudenie. TY by si ich 

použil na to, aby si zostal spať. Kedysi sme povedali, že prvou 

zmenou, skôr než sny zmiznú, je to, že sa vaše sny plné strachu 

zmenia na šťastné sny. to robí Duch Svätý vo vašom osobitnom 

vzťahu. Nezničí ho, ani vám ho nevytrhne. Váš osobitný vzťah 

zostane nie ako zdroj bolesti a viny, ale ako zdroj radosti a slobody. 

Nebude len pre vás, pretože v tom spočíva jeho utrpenie. Tak, ako 

ju jej nesvätosť udržiavala ako samostatnú vec, jej svätosť sa stane 

ponukou pre všetkých. 

Váš osobitný vzťah bude prostriedkom na zrušenie viny u 

všetkých požehnaných prostredníctvom vášho svätého vzťahu. 

Bude to šťastný sen, o ktorý sa podelíte so všetkými, ktorí sa 

dostanú do vášho zorného poľa. prostredníctvom neho sa rozšíri 

požehnanie, ktoré naň uložil Duch Svätý. Nemyslite si, že by na 

niekoho zabudol v zámere, ktorý vám dal. A nemyslite si, že 

zabudol na vás 
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komu dal dar. Používa každého, kto ho vzýva, ako prostriedok na 

spásu každého. A prebudí každého skrze vás, ktorí ste mu ponúkli 

svoj vzťah. Keby ste len uznali Jeho vďačnosť! Alebo moju 

prostredníctvom Jeho! Veď sme spojení ako v jednom cieli, súc s 

Ním jednej mysle. 

Nedovoľte, aby sa vás zmocnil sen a zavrel vám oči. Nie je 

zvláštne, že sny dokážu vytvoriť svet, ktorý je neskutočný.Želanie 

vytvoriť ho je neuveriteľné.Váš vzťah sa stal vzťahom, v ktorom 

sa želanie odstránilo, pretože jeho účel sa zmenil zo sna na 

pravdu.Nie ste si tým istí, pretože si myslíte, že to môže byť práve 

TO, čo je sen.Ste takí zvyknutí vyberať si medzi snami, že 

nevidíte, že ste si konečne vybrali medzi pravdou a VŠETKÝMI 

ilúziami. 

Nebo je však isté.Toto nie je sen. Jeho príchod znamená, že 

ste si vybrali pravdu a že prišla, pretože ste boli ochotní umožniť 

svojmu osobitnému vzťahu splniť jej podmienky. Do vášho vzťahu 

Duch Svätý jemne vložil skutočný svet; svet šťastných snov, z 

ktorého je prebudenie také ľahké a prirodzené. Lebo tak ako váš 

spánok a vaše bdelé sny predstavujú vo vašej mysli tie isté želania, 

tak sa skutočný svet a nebeská pravda spájajú v Božej vôli. Sen sa 

po prebudení ľahko prenáša do svojej reality. Tento sen totiž 

pochádza z vašej vôle spojenej s Božou vôľou. A to, čo by táto 

Vôľa chcela dosiahnuť, sa nikdy NEuskutočnilo. 

 

SVETLO VO SNE 

Vy, ktorí ste strávili svoje životy tým, že ste pravdu premenili na 

ilúziu, realitu na fantáziu, ste kráčali po ceste snov. Prešli ste totiž 

od bdenia k spánku a ďalej a ďalej k ešte hlbšiemu spánku. Každý 

sen viedol k ďalším snom a každá fantázia, ktorá zdanlivo 

prinášala svetlo do temnoty, ale temnotu len prehlbovala. vaším 

CIEĽOM bola temnota, do ktorej nemohol vstúpiť žiadny lúč 

svetla. A ty si hľadal čiernotu takú úplnú, aby si sa mohol navždy 

ukryť pred pravdou, v úplnom šialenstve. Zabudli ste jednoducho 

na to, že Boh nemôže zničiť sám seba. Svetlo je vo vás. Temnota 

ho môže zakryť, ale NEMÔŽE ho uhasiť. 

Keď sa svetlo priblíži, budete sa ponáhľať do tmy, budete sa 

vyhýbať pravde, niekedy sa stiahnete do menších foriem strachu a 
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Niekedy až k strašnej hrôze. Ale vy budete napredovať, pretože 

vaším cieľom je postup od strachu k pravde.Vy to viete. Cieľ, ktorý 

ste prijali, JE cieľom poznania, pre ktoré ste vyjadrili svoju vôľu. 

Zdá sa, že strach žije v temnote, a keď sa bojíte, ustúpili ste. 

Spojme sa teda rýchlo v okamihu svetla a bude stačiť, aby sme 

vám pripomenuli, že váš cieľ JE svetlo. pravda sa vám ponáhľa v 

ústrety, odkedy ste ju povolali. 

Keby ste vedeli, kto kráča vedľa vás na tejto ceste, ktorú ste si 

vybrali, strach by bol nemožný. Neviete to, pretože cesta do 

temnoty bola dlhá a krutá a vy ste sa do nej ponorili. Malé mihnutie 

vašich viečok, tak dlho zatvorených, ešte nestačilo na to, aby ste si 

verili, tak dlho opovrhovaní. idete v ústrety láske, stále ju 

nenávidíte a strašne sa bojíte jej súdu nad vami. A neuvedomujete 

si, že sa nebojíte lásky, ale len toho, čo ste z nej urobili. 

postupujete k zmyslu lásky a preč od všetkých ilúzií, ktorými ste ju 

obklopili. Keď ustupujete k ilúzii, váš strach sa zväčšuje, pretože 

niet pochýb o tom, že to, čo si myslíte, že znamená, JE strašné. čo 

je to však pre nás, ktorí spoľahlivo a veľmi rýchlo cestujeme OD 

strachu? Vy, ktorí sa navzájom držíte za ruku, sa držíte aj za moju, 

lebo keď ste sa k sebe pridali, neboli ste sami. Veríte, že by som 

vás nechal v temnote, ktorú ste súhlasili opustiť so MNOU? Vo 

vašom vzťahu je svetlo tohto sveta. a strach MUSÍ teraz pred vami 

zmiznúť. Nebuďte v pokušení vytrhnúť si dar viery, ktorý ste si 

navzájom ponúkli. podarí sa vám len vystrašiť samých seba. dar je 

daný navždy, lebo ho prijal sám Boh. nemôžete ho vziať späť. 

Prijali ste Boha. Svätosť vášho vzťahu je ustanovená v nebi. 

nerozumiete tomu, čo ste prijali, ale pamätajte, že vaše 

porozumenie nie je potrebné. Všetko, čo bolo potrebné, bolo len 

ŽELANIE pochopiť. Tým želaním bola túžba byť svätý. božia vôľa 

sa vám splnila. Lebo si želáte 

jediná vec, ktorú ste kedy mali alebo ktorou ste kedy boli. 

Každý okamih, ktorý spolu strávime, vás naučí, že tento cieľ 

je možný, a posilní vašu túžbu dosiahnuť ho. A vo vašej túžbe 

spočíva jeho dosiahnutie.Vaša túžba je teraz v úplnom súlade s celou 

silou Vôle Ducha Svätého. Žiadne malé, kolísavé kroky, ktoré môžete 

urobiť, nemôžu oddeliť vašu túžbu od Jeho Vôle a od Jeho 
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sila. Držím ťa za ruku tak isto, ako ste sa dohodli, že si ju vezmete. 

Neoddelíte sa, lebo stojím pri vás a kráčam s vami na ceste k 

pravde.A kamkoľvek ideme, Boha nesieme so sebou. 

Vo vašom vzťahu ste sa pripojili ku mne a priniesli ste nebo 

Božiemu Synovi, ktorý sa ukryl v temnotách. Boli ste ochotní 

vyniesť tmu na svetlo a táto ochota dodala silu každému, kto by 

chcel zostať vo tme. Tí, ktorí by chceli vidieť, BUDÚ vidieť. A 

pridajú sa ku mne a ponesú svoje svetlo do tmy, keď sa tma v nich 

ponúkne svetlu a navždy sa odstráni. Moja potreba pre teba, spojená 

so mnou vo svätom svetle vášho vzťahu, je Tvojou potrebou spásy. 

či by som ti nedal to, čo si ty dal mne? Veď keď ste sa navzájom 

spojili, odpovedali ste mi. 

Vy, ktorí ste teraz nositeľmi spásy, máte za úlohu prinášať 

svetlo do tmy.Tma vo vás bola vynesená na svetlo. Odneste ju späť 

do temnoty, zo svätého okamihu, do ktorého ste ju priniesli. sme 

celí v našej túžbe urobiť nás celými. Nech vás čas neznepokojuje, 

pretože všetok strach, ktorý prežívate, je už naozaj minulosťou. 

Čas bol nanovo upravený, aby nám pomohol spoločne urobiť to, 

čomu by vaša oddelená minulosť bránila. Prešli ste strachom, 

pretože žiadne dve mysle sa nemôžu spojiť v túžbe po láske bez 

toho, aby sa k nim nepridala láska. 

V nebi nie je ani jedno svetlo, ale ide s tebou. Ani jeden lúč, 

ktorý by navždy žiaril v Božej mysli, ale svieti na teba. Nebo sa s 

vami spája pri vašom postupe do neba. Keď sa s tebou spojilo také 

veľké svetlo, aby dalo malej iskričke tvojej túžby silu samotného 

Boha, MÔŽEŠ zostať v temnote? Vraciate sa spolu domov po dlhej a 

nezmyselnej ceste, ktorú ste podnikli oddelene a ktorá nikam 

neviedla. našli ste sa navzájom a budete si navzájom svietiť na 

cestu. A z tohto svetla sa budú šíriť veľké lúče späť do temnoty a 

vpred k Bohu, aby osvetlili minulosť, a tak vytvorili priestor pre 

Jeho večnú Prítomnosť, v ktorej všetko žiari svetlom. 

 

MALÁ OCHOTA 

Svätý okamih je výsledkom vášho odhodlania byť svätým. Jeho 

príchodu predchádza túžba a ochota nechať ho prísť. Svoju myseľ 

naň pripravujete len do tej miery, do akej 
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uvedomiť si, že to chcete predovšetkým. Nie je potrebné, aby ste 

robili viac, ale aby ste si uvedomili, že viac robiť nemôžete. 

Nesnažte sa dať Duchu Svätému to, čo od vás nežiada, inak mu 

pridáte ego a zameníte si ich. On žiada len málo. Je to ON, kto 

pridáva veľkosť a moc. On sa s vami spája, aby svätý okamih 

urobil oveľa väčším, než dokážete pochopiť. Práve tvoje 

uvedomenie si, že stačí tak málo, Mu umožňuje dať tak veľa. 

Nedôverujte svojim dobrým úmyslom.Tie nestačia. Ale 

bezvýhradne dôverujte svojej ochote, nech už do nej vstúpi 

čokoľvek iné. Sústreďte sa len na ňu a nenechajte sa rušiť tým, že 

ju obklopujú tiene. Preto ste prišli. Keby ste mohli prísť bez nich, 

nepotrebovali by ste svätý okamih. Neprichádzajte k nemu s 

aroganciou, predpokladajúc, že musíte dosiahnuť stav, ktorý jeho 

príchod so sebou prináša. zázrak svätého okamihu spočíva vo vašej 

ochote nechať ho byť tým, čím je. A vo vašej ochote k nemu 

spočíva aj vaše prijatie seba samého takého, akým ste mali byť. 

Pokora od vás nikdy nebude žiadať, aby ste sa uspokojili s 

malosťou. Vyžaduje však, aby ste neboli spokojní s menšou 

veľkosťou, ktorá nepochádza od vás. Tvoje ťažkosti so svätým 

okamihom vyplývajú z tvojho utkvelého presvedčenia, že ho nie si 

hoden. A čo je to iné ako odhodlanie byť takým, akým by si sa 

chcel UČIŤ? Boh nestvoril svoj príbytok nehodný Jeho. A ak si 

myslíš, že nemôže vstúpiť tam, kde chce byť, musíš zasahovať do 

Jeho Vôle. nepotrebuješ, aby sila ochoty pochádzala z TEBA, ale 

len z JEHO Vôle. 

Svätý okamih nepochádza len z vašej malej ochoty. Vždy je to 

výsledok tvojej malej ochoty spojenej s neobmedzenou mocou 

Božej vôle. mýlili ste sa, keď ste si mysleli, že je potrebné sa naň 

pripravovať. Nie je možné robiť arogantné prípravy na svätosť a 

NEVERIŤ, že je na tebe, aby si vytvoril podmienky pre pokoj. 

Ustanovil ich BOH. Nečakajú na tvoju ochotu k tomu, aké sú. 

Tvoja ochota je potrebná len preto, aby ti umožnila UČIŤ sa, aké 

sú. Ak tvrdíte, že nie ste hodní sa to naučiť, zasahujete do lekcie 

tým, že veríte, že robíte UČITEĽA iným. Vy ste učiaceho sa 

neurobili, ani ste ho nemohli 
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ho odlišujú. Urobili by ste najprv zázrak sami a potom očakávali, 

že sa stane PRE vás? 

Vy len položíte otázku. Odpoveď je daná. Nesnažte sa na ňu 

odpovedať, ale len PRIJÍMAJTE odpoveď, ktorá je daná. Pri 

príprave na svätý okamih sa nesnažte urobiť sa svätým, aby ste 

boli pripravení ho prijať. to je len zamieňanie vašej úlohy s Božou. 

Pokánie nemôže prísť k tým, ktorí si myslia, že ONI musia najprv 

pokánie vykonať, ale len k tým, ktorí mu neponúkajú nič viac než 

jednoduchú ochotu uvoľniť mu cestu. Očisťovanie je len od Boha, 

a teda pre vás. Namiesto toho, aby ste sa snažili pripraviť sa naň, 

skúste uvažovať takto: 

"Ja, ktorý hostím Boha, som ho hoden. 

Ten, ktorý si vo mne zriadil svoj príbytok, ho stvoril tak, ako 

chcel, aby bol. 

Nie je potrebné, aby som mu ju pripravil, 

Ale len preto, aby som mu neprekážal v jeho pláne obnoviť moje 

vlastné vedomie pripravenosti, ktoré je večné. 

K Jeho plánu nemusím nič pridávať. 

Ale aby som ho mohol prijať, musím byť ochotný nenahradiť 

ho svojím." 

A to je všetko. Ak pridáte viac, iba ZABERIETE to málo, čo sa 

žiada. Pamätaj, že si stvoril vinu a že tvojím plánom na únik z viny 

bolo priniesť k nej UROBENIE a urobiť spásu strašnou. A práve 

strach pridáte len vtedy, ak sa pripravíte na lásku. príprava na 

svätý okamih patrí Tomu, kto ho dáva. Uvoľnite sa pre Toho, 

ktorého úlohou je uvoľnenie. Neprijímajte Jeho funkciu za Neho. 

Dávajte Mu len to, čo žiada, aby ste sa naučili, aký malý je váš 

podiel a aký veľký je Jeho. Práve to robí svätý okamih takým 

ľahkým a prirodzeným. vy ho robíte ťažkým, pretože trváte na tom, 

že musíte urobiť viac. A je pre vás veľmi ťažké uvedomiť si, že nie 

je osobne urážlivé, že váš príspevok a príspevok Ducha Svätého sú 

v takom extrémnom nepomere. Stále ste presvedčení, že VAŠE 

chápanie je mocným príspevkom k pravde a robí ju takou, aká je. 

My sme však zdôraznili, že nemusíte nič chápať. Spása je 

jednoduchá práve preto, že od vás nežiada nič. 
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nemôže dať PRÁVE TERAZ. 

Nezabúdajte, že ste sa rozhodli znemožniť všetko, čo je pre 

vás prirodzené a ľahké. To, čo považujete za nemožné, sa stane, ak 

si to Boh želá, ale vy si to nebudete uvedomovať. Ak si myslíte, že 

svätý okamih je pre vás ťažký, je to preto, že ste sa stali arbitrom 

toho, čo je možné, a zostávate neochotní prenechať miesto Tomu, 

kto VIE. Celá viera v poradie náročnosti zázrakov sa sústreďuje na 

toto. Všetko, čo si Boh želá, je nielen možné, ale sa už aj STALO. 

A práve preto minulosť pominula. V skutočnosti sa to NIKDY 

nestalo. Len vo vašich mysliach, ktoré si mysleli, že sa stala, je 

potrebné jej zrušenie. 

 
ŠŤASTNÝ SEN 

Pripravte sa TERAZ na zničenie toho, čo nikdy nebolo. Keby ste 

už pochopili rozdiel medzi pravdou a ilúziou, Ukrivdenie by 

nemalo žiadny význam. svätý okamih, váš svätý vzťah, učenie 

Ducha Svätého a všetky prostriedky, ktorými sa dosahuje spása, by 

nemali žiadny zmysel. Všetky sú totiž len aspektmi plánu, ktorý má 

zmeniť vaše sny plné strachu na šťastné sny, z ktorých sa ľahko 

prebudíte k poznaniu. Nedávajte si to na starosť, lebo nedokážete 

rozlišovať medzi napredovaním a ústupom. Niektoré zo svojich 

najväčších pokrokov ste vyhodnotili ako neúspech a niektoré zo 

svojich najhlbších ústupov ste vyhodnotili ako úspech. 

Nikdy sa nepribližujte k svätému okamihu po tom, čo ste sa 

pokúsili odstrániť z mysle všetok strach a nenávisť. To je JEHO 

funkcia. Nikdy sa nepokúšajte prehliadnuť svoju vinu PRED tým, 

ako požiadate Ducha Svätého o pomoc. To je JEHO funkcia. Vašou 

úlohou je len ponúknuť Mu trochu ochoty, aby ste Mu dovolili 

odstrániť všetok strach a nenávisť a aby vám bolo odpustené. Na 

tvojej malej viere, spojenej s Jeho pochopením, ON postaví tvoju 

úlohu v Urovnaní a postará sa o to, aby si ju ľahko splnil. A spolu 

s Ním postavíš rebrík zasadený do pevnej skaly viery a stúpajúci až 

do neba. Ani ho nepoužijete na to, aby ste sami vystúpili do neba. 

Vďaka vášmu svätému vzťahu, znovuzrodenému a 

požehnanému v každom svätom okamihu, ktorý neusporiadate, 

tisíce ľudí spolu s vami vystúpia do neba. Dokážete si to 

naplánovať? Alebo by ste sa mohli na takúto funkciu pripraviť VY? 

A predsa je to možné, pretože Boh si to želá. Ani On nebude 
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Obidva prostriedky a cieľ patria Jemu.Jedno ste prijali, druhé vám 

bude poskytnuté. Takýto cieľ bez prostriedkov je nemysliteľný. On 

poskytne prostriedky KAŽDÉMU, kto zdieľa Jeho zámer. 

Šťastné sny sa plnia NIE preto, že sú to sny, ale len preto, že sú 

ŠŤASTNÉ. A preto musia byť milujúce. Ich posolstvom je: "Buď 

vôľa Tvoja", a nie: "Ja to chcem inak." Zosúladenie prostriedkov a 

zámeru je pre vás podnikom, ktorý je nemožné pochopiť. ani si 

neuvedomujete, že ste zámer Ducha Svätého prijali za svoj vlastný 

a na jeho dosiahnutie by ste len priniesli nesväté prostriedky. na 

prijatie prostriedkov a ich POUŽITIE je potrebná len malá viera, 

ktorá je potrebná na zmenu zámeru. 

Milovať svojho brata ako seba samého nie je sen. Ani váš 

svätý vzťah nie je snom.Jediné, čo v ňom zostáva zo snov, je to, že je 

to stále ŠPECIÁLNY vzťah.Je však veľmi užitočný pre Ducha 

Svätého, ktorý tu má špeciálnu funkciu. Stane sa šťastným snom, 

prostredníctvom ktorého môže šíriť radosť tisícom a tisícom ľudí, 

ktorí veria, že láska je strach, a nie šťastie. Dovoľte Mu, aby naplnil 

funkciu, ktorú dal vášmu vzťahu tým, že ho prijme ZA vás, a 

nebude mu chýbať nič, čo by z neho urobilo to, čo by chcel, aby 

bol. 

Keď cítite, že svätosť vášho vzťahu je niečím ohrozená, 

okamžite sa zastavte a ponúknite Duchu Svätému svoju ochotu napriek 

strachu dovoliť mu vymeniť tento okamih za svätý, ktorý by ste 

radšej mali. On v tom nikdy nesklame. Nezabúdajte však, že váš 

vzťah je jeden, a tak musí platiť, že čokoľvek ohrozuje pokoj 

jedného, je rovnakou hrozbou aj pre druhého. sila spojenia a jeho 

požehnanie spočíva v tom, že teraz nie je možné, aby ktorýkoľvek 

z vás prežíval strach sám alebo sa pokúšal s ním vyrovnať sám. 

Nikdy neverte, že je to nevyhnutné alebo dokonca možné. ale rovnako 

ako je to nemožné, je rovnako nemožné, aby svätý okamih prišiel k 

jednému z vás BEZ toho druhého. A príde k OBOM na žiadosť 

jedného z nich. 

Ten, kto je zdravší v čase, keď hrozbu vníma, by si mal 

uvedomiť, aký hlboký dlh má voči tomu druhému, ako veľmi je 

mu vďačný, a mal by byť rád, že môže svoj dlh splatiť. 
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tým, že prinesie šťastie obom. Nech si to zapamätá a povie: 

"Túžim po tomto svätom okamihu pre seba 

Aby som sa oň mohol podeliť so svojím bratom, ktorého milujem. 

Nie je možné, aby som ho mala bez neho, alebo on bezo mňa. Je 

však úplne možné, aby sme ju zdieľali TERAZ. 

A tak som si vybral tento okamih, ktorý chcem ponúknuť Duchu 

Svätému, aby na nás zostúpilo Jeho požehnanie a zachovalo nás OBA 

v pokoji." 

 
SNY A TELO 

Nič mimo vás neexistuje. To je to, čo sa musíte nakoniec naučiť, 

pretože je to uvedomenie si, že nebeské kráľovstvo je obnovené 

pre vás. Veď Boh stvoril iba toto a neodstúpil od neho, ani ho 

nenechal oddelené od seba. Kráľovstvo nebeské je príbytkom Syna 

Božieho, ktorý neopustil svojho Otca a nebýva mimo neho. Nebo 

nie je miesto ani stav. Je to len vedomie dokonalej Jednoty a 

vedomie, že nič iné neexistuje; nič mimo tejto Jednoty a nič iné v 

nej. Čo iné by mohol Boh dať ako poznanie seba samého? Čo iné 

by mal dať? Viera, že by ste mohli dať a DOSIAHNUŤ niečo iné, 

niečo MIMO seba, vás stála uvedomenie si Neba a stratu vašej 

identity. A urobili ste cudziu vec, než si zatiaľ uvedomujete. Svoju 

vinu ste z mysle presunuli na svoje telo. telo však NEMÔŽE byť 

vinné, pretože samo od seba nemôže nič urobiť. Vy, ktorí si 

myslíte, že nenávidíte svoje telá, klamete sami seba. Nenávidíte 

svoje MYSLE, pretože do nich vstúpila vina, 

a zostali by oddelení, čo nemôžu. 

Mysle sú spojené, telá nie. Zdá sa, že oddelenie je možné len 

vtedy, ak mysli priradíme vlastnosti tela. A práve myseľ sa zdá byť 

roztrieštená, súkromná a osamelá. Jej vina, ktorá ju UDRŽUJE 

oddelenú, sa premieta do tela, ktoré trpí a umiera, pretože je 

napadnuté držať oddelenosť v mysli a nedovoliť jej, aby poznala 

svoju identitu. Myseľ nemôže útočiť, ale môže si vytvárať fantázie 

a usmerňovať telo, aby ich hralo. Nikdy však nejde o to, čo telo 

robí, čo sa zdá byť uspokojujúce. Pokiaľ myseľ neverí, že telo 

skutočne koná jej fantázie, bude na telo útočiť tým, že naň bude 

zvyšovať projekciu svojej viny. 
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V tomto prípade je myseľ zjavne klamlivá. Nemôže útočiť, 

ale tvrdí, že môže, a používa to, čo robí, aby ublížila telu, aby 

dokázala, že môže. Myseľ nemôže útočiť, ale MÔŽE klamať samu 

seba. A to je všetko, čo robí, keď sa domnieva, že zaútočila na 

telo. Môže si premietnuť svoju vinu, ale prostredníctvom 

premietania ju NEZABIJE. a hoci si zjavne môže zle predstaviť 

funkciu tela, nemôže zmeniť jeho funkciu z tej, ktorú mu určil 

Duch Svätý. telo nebolo stvorené z lásky. Láska ho však 

neodsudzuje a môže ho s láskou používať, rešpektujúc to, čo 

stvoril Boží Syn, a používať ho na záchranu pred ilúziami. 

Nechceli by ste, aby sa nástroje odlúčenia znovu interpretovali 

ako prostriedky spásy a používali na účely lásky? Nevítali by ste a 

nepodporovali prechod od fantázií o pomste k oslobodeniu od 

nich? Vaše vnímanie tela môže byť zjavne choré, ale nepremietajte 

to do tela. Lebo vaše želanie urobiť ničivým to, čo nemôže ničiť, 

nemôže mať vôbec žiadny skutočný účinok. A to, čo Boh stvoril, 

je len to, čo by chcel, aby bolo, keďže je to Jeho vôľa. Jeho Vôľu 

nemôžete urobiť deštruktívnou. Môžete si vytvárať fantázie, v 

ktorých je vaša vôľa v rozpore s Jeho vôľou, ale to je všetko. 

Je šialené používať telo ako obetného baránka viny, riadiť 

jeho útok a obviňovať ho z toho, čo ste si priali. Je NESMYSELNÉ 

konať fantázie. Stále sú to totiž FANTÁZIE, ktoré chcete, a tie 

nemajú nič spoločné s tým, čo robí telo. TO o nich nesníva a oni z 

neho len robia príťaž tam, kde by mohlo byť prínosom. Fantázie 

totiž urobili z vášho tela vášho "nepriateľa", slabého, zraniteľného 

a zradného, hodného nenávisti, ktorú do neho vkladáte. Ako vám 

to poslúžilo? Stotožnili ste sa s touto vecou, ktorú nenávidíte, s 

nástrojom pomsty a vnímaným zdrojom vašej viny. Urobili ste to s 

vecou, ktorá nemá žiadny význam, vyhlásili ste ju za príbytok 

Božieho Syna a obrátili ste ju proti nemu. 

Toto je Boží hostiteľ, ktorého ste vytvorili vy. A ani Boh, ani 

Jeho najsvätejší Syn nemôžu vstúpiť do príbytku, ktorý ukrýva 

nenávisť a v ktorom ste zasiali semená pomsty, násilia a smrti. 

Táto vec, ktorú ste vytvorili, aby slúžila vašej vine, stojí medzi 

vami a inými mysľami. Myšlienky SÚ spojené, ale ty sa s nimi 

nestotožňuješ. Vidíte sa zamknutí v samostatnom väzení, 

odstránení a 
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nedosiahnuteľné, neschopné dosiahnuť ako dosiahnuteľné.Nenávidíš 

toto väzenie, ktoré si si vytvoril, a chcel by si ho zničiť. Ale 

neunikli by ste z neho, nechali by ste ho bez ujmy, bez vašej viny 

na ňom. 

Len tak však môžete uniknúť. Domov pomsty nie je tvoj; 

miesto, ktoré si vyhradíš pre svoju nenávisť, nie je väzenie, ale 

ilúzia teba samého. Telo je obmedzením uloženým univerzálnej 

komunikácii, ktorá je večnou vlastnosťou mysle. Táto 

komunikácia je však VNÚTORNÁ. Myseľ siaha k SOBE. 

Nesmeruje VONKAJŠIE. Vo svojom vnútri nemá žiadne hranice a 

mimo nej nič neexistuje. Objíma vás úplne; vy v nej a ona vo vás. 

nič iné neexistuje, nikde a nikdy. 

Telo je mimo vás, ale VYPADÁ, že vás obklopuje, uzatvára 

vás pred ostatnými a drží vás od nich bokom. NEEXISTUJE. 

medzi Bohom a Jeho Synom NEEXISTUJE žiadna bariéra, ani 

Jeho Syn nemôže byť od seba oddelený inak ako v ilúziách. Nie je 

to jeho realita, hoci si myslí, že je. To by však mohlo byť len 

vtedy, keby sa Boh mýlil. Boh by musel stvoriť inak a oddeliť sa 

od svojho Syna, aby to bolo možné. Musel by stvoriť iné veci a 

ustanoviť iné PORIADKY reality, z ktorých len NIEKTORÉ by boli 

láskou. láska však musí byť navždy ako ona sama, navždy nemenná 

a navždy bez alternatívy. A tak to aj je. nemôžete si okolo seba 

postaviť bariéru, pretože Boh medzi seba a vás žiadnu nestaval. 

Vy, ktorých ruky sú spojené, ste začali siahať za hranice tela, 

ale nie mimo seba, aby ste dosiahli svoju spoločnú identitu SPOLU. 

Mohlo by to byť mimo vás? Tam, kde Boh NIE JE? Je ON telom a 

stvoril vás tak, ako nie je a kde nemôže byť? Ste obklopení iba 

Ním. aké obmedzenie môže byť pre vás, ktorých On zahŕňa? 

Každý človek už zažil niečo, čo by nazval pocitom, že je 

prenesený mimo seba. Tento pocit oslobodenia ďaleko presahuje 

vysnívanú slobodu, ktorú niekedy zažíva vo zvláštnych vzťahoch. 

Je to pocit skutočného ÚNIKU z obmedzení. 

Ak sa zamyslíte nad tým, čo tento "transport" skutočne znamená, 

uvedomíte si, že je to náhle neuvedomenie si tela a spojenie seba a 

niečoho iného, v čom sa vaša myseľ rozšíri, aby to obsiahla. Stane 

sa vašou súčasťou, keď sa s ňou spojíte. A obaja 
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sa stávajú celkami, pretože ani jeden z nich nie je vnímaný ako 

oddelený. V skutočnosti sa stane to, že sa vzdáte ilúzie 

obmedzeného vedomia a stratíte strach zo spojenia. Láska, ktorá ho 

okamžite nahradí, sa VYDÁ k tomu, čo vás oslobodilo, a spojí sa s 

ním. A kým to trvá, nie ste si istí svojou identitou a neobmedzovali 

by ste ju. Unikli ste zo strachu do pokoja, nepýtate sa na realitu, 

ale iba ju prijímate. Prijali ste to NAOZAJ telo a dovolili ste si byť 

jedno s niečím, čo ho presahuje, jednoducho tým, že ste nedovolili 

svojej mysli, aby sa ním obmedzovala. 

Môže sa to stať bez ohľadu na fyzickú vzdialenosť, ktorá 

zdanlivo delí vás a to, čo spájate, na vaše vzájomné postavenie v 

priestore, na rozdiely vo veľkosti a zdanlivej kvalite.Čas nie je 

dôležitý, môže sa to stať s niečím minulým, prítomným alebo 

očakávaným.Tým "niečím" môže byť čokoľvek a kdekoľvek, zvuk, 

pohľad, myšlienka, spomienka, dokonca aj všeobecná predstava 

bez konkrétneho odkazu.V každom prípade ste sa k tomu pripojili 

bez výhrad, pretože to milujete a chcete byť s tým. A tak sa 

ponáhľate, aby ste sa s tým stretli, nechávate svoje hranice 

rozplynúť, pozastavujete všetky "zákony", ktorými sa vaše telo riadi, a 

jemne ich odkladáte nabok. 

V tomto úteku nie je žiadne násilie. Telo nie je napadnuté, ale 

jednoducho správne VNÍMANÉ. Neobmedzuje vás len preto, že by 

ste to tak nechceli.V skutočnosti z neho nie ste "vyzdvihnutí"; 

nemôže vás OBSAHOVAŤ. Odchádzate tam, kde by ste chceli byť, 

pričom získavate, nie strácate, pocit vlastného ja. V týchto 

okamihoch oslobodenia od fyzických obmedzení zažívate veľa z 

toho, čo sa deje vo svätom okamihu; zrušenie bariér času a 

priestoru, náhly zážitok pokoja a radosti a predovšetkým absenciu 

uvedomovania si tela a spochybňovania, či je to všetko možné, 

alebo nie. 

Je to možné, pretože to CHCETE. Náhle rozšírenie vlastného 

ja, ku ktorému dochádza s vašou túžbou po ňom, je neodolateľnou 

príťažlivosťou, ktorú má svätý okamih. Volá vás, aby ste boli sami 

sebou v jeho bezpečnom objatí. Sú tu zákony obmedzenia, ktoré sa 

zrušili PRE vás, aby vás privítali v otvorenosti mysle a slobode. 

Príďte na toto miesto útočiska, kde môžete byť sami sebou v 

pokoji. Nie prostredníctvom deštrukcie, nie prostredníctvom 

"úniku", ale iba prostredníctvom tichého "splynutia". Lebo pokoj 
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sa k vám pripojí len preto, že ste boli ochotní opustiť hranice, ktoré 

ste kládli láske, a 
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Pripojte sa k nemu tam, kde je, a tam, kam vás vedie, a odpovedzte 

na jeho jemné volanie, aby ste boli v pokoji. 

 
"NEMUSÍM NIČ ROBIŤ." 

Stále príliš veríte telu ako zdroju sily.Aké plány si robíte, ktoré 

nezahŕňajú jeho pohodlie, ochranu alebo nejaký pôžitok? To z neho 

vo vašom výklade robí cieľ, a nie prostriedok, a to VŽDY znamená, že 

hriech sa vám stále zdá príťažlivý. Nikto neprijíma Upokojenie za 

seba, kto stále prijíma hriech ako svoj cieľ. tým ste si nesplnili svoju 

JEDNODUCHÚ zodpovednosť. Vykúpenie nevítajú tí, ktorí dávajú 

prednosť bolesti a zničeniu. 

Urobili ste veľký pokrok a naozaj sa snažíte urobiť ešte väčší, 

ale je tu jedna vec, ktorú ste nikdy neurobili; ani na okamih ste 

úplne nezabudli na telo. Občas vám síce zmizlo z očí, ale ešte úplne 

nezmizlo. Nežiadalo sa od vás, aby ste to nechali na viac ako jeden 

okamih, no práve v tomto okamihu sa odohráva zázrak zmierenia. 

Potom telo opäť uvidíte, ale už nikdy nie úplne rovnako. A každý 

okamih, ktorý strávite BEZ jeho uvedomenia, vám dáva iný pohľad 

naň, keď sa vrátite. 

V žiadnom okamihu telo vôbec neexistuje. Vždy sa naň 

spomína alebo sa očakáva, ale nikdy sa nezažíva práve TERAZ. Až 

jeho minulosť a budúcnosť ho robia skutočným. čas ho úplne 

ovláda, lebo hriech nikdy nie je prítomný. V každom jednom 

okamihu by sa príťažlivosť viny prežívala ako bolesť a nič iné, a 

preto by sa jej dalo vyhnúť. Nemá žiadnu príťažlivosť TERAZ. 

Celá jej príťažlivosť je imaginárna, a preto MUSÍ byť myslená v 

minulosti alebo v budúcnosti. 

Nie je možné prijať svätý okamih bez výhrad, ak nie ste 

ochotní aspoň na okamih nevidieť minulosť ani budúcnosť.Nemôžete 

sa naň pripraviť BEZ toho, aby ste ho umiestnili do budúcnosti. 

Uvoľnenie je vám dané v okamihu, keď si ho želáte. Mnohí strávili 

celý život prípravou a skutočne dosiahli svoj okamih úspechu. 

Tento kurz sa nesnaží naučiť viac, ako sa naučili v čase, ale jeho 

cieľom je ŠETRIŤ čas. pokúšate sa prejsť veľmi dlhú cestu k cieľu, 

ktorý ste prijali. Je nesmierne ťažké dosiahnuť Zmierenie bojom 

proti hriechu. Ani celoživotné rozjímanie a dlhé obdobia meditácie 

zamerané na odpútanie sa od tela 





441 

 

 

"NEMUSÍM NIČ ROBIŤ." 

 
 

potrebné. Všetky takéto pokusy budú nakoniec úspešné, pretože 

majú svoj cieľ.Avšak tieto prostriedky sú zdĺhavé a veľmi náročné na 

čas, pretože všetky hľadajú oslobodenie zo stavu súčasnej 

nehodnosti a nedostatočnosti v BUDÚCNOSTI. 

Vaša cesta bude iná, nie v cieli, ale v prostriedkoch. Svätý 

vzťah je prostriedkom na UŠETRENIE ČASU. Jeden okamih 

strávený SPOLU obnoví vesmír pre vás OBA. Ste pripravení. Teraz 

potrebujete len pamätať na to, že nemusíte robiť NIČ. Teraz by bolo 

oveľa prospešnejšie sústrediť sa len na to, než uvažovať o tom, čo 

by ste MUSELI robiť." Keď konečne príde pokoj k tým, ktorí 

zápasia s pokušením a bojujú proti podľahnutiu hriechu; keď do 

mysle oddanej rozjímaniu konečne vstúpi svetlo alebo keď niekto 

konečne dosiahne cieľ, VŽDY to prichádza len s jedným šťastným 

uvedomením; "Nemusím nič robiť." 

Tu je konečné uvoľnenie, ktoré každý jedného dňa nájde 

svojím vlastným spôsobom, vo svojom vlastnom čase.My tento čas 

nepotrebujeme.Čas bol pre vás ušetrený, pretože ste spolu.Toto je 

špeciálny prostriedok, ktorý tento kurz používa, aby vám ušetril 

čas.Kurz nevyužívate, ak trváte na tom, aby ste používali prostriedky, 

ktoré dobre poslúžili iným, a zanedbávate to, čo bolo vytvorené pre 

VÁS. Šetrite čas pre mňa len touto JEDNOU prípravou a cvičte sa v 

ničom inom. "Nemusím robiť nič" je vyjadrenie vernosti, skutočne 

nerozdelenej lojality. Uverte tomu len na jeden okamih a 

dosiahnete viac, než je dané storočným rozjímaním alebo bojom 

proti pokušeniu. 

Ak chcete robiť čokoľvek, zapojte do toho telo. A ak si 

uvedomíte, že NEMÔŽETE nič robiť, odňali ste telu hodnotu svojej 

mysle. Tu sú rýchle a otvorené dvere, ktorými prekĺzneš za 

stáročia námahy a unikneš času. takto hriech stráca všetku 

príťažlivosť PRÁVOM TERAZ. Lebo tu je čas popretý a minulosť a 

budúcnosť preč. kto nemusí nič robiť, nepotrebuje čas. nerobiť nič 

znamená odpočívať a vytvoriť si v sebe miesto, kde si činnosť tela 

prestane vyžadovať pozornosť. Na toto miesto prichádza Duch 

Svätý a zostáva tam. Zostane, keď zabudnete a činnosť tela sa 

vráti, aby zamestnala vašu vedomú myseľ. 

Vždy však bude existovať miesto odpočinku, kam sa môžete 

vrátiť. A tento pokojný stred búrky si budete uvedomovať viac než 

všetku jej zúrivú aktivitu. Tento pokojný stred, v ktorom sa 
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nič, zostane s tebou a dá ti odpočinok uprostred každej práce, na 

ktorú si poslaný. Z tohto centra totiž budete usmerňovaní, ako 

bezhriešne používať telo. Práve toto centrum, v ktorom telo nie je 

prítomné, ho bude udržiavať v takom stave, aby ste si ho 

uvedomovali. 

 
ÚČEL TELA 

Len vedomie tela spôsobuje, že láska sa zdá byť obmedzená. Lebo 

telo JE obmedzením lásky.Viera v obmedzenú lásku bola jej 

pôvodcom a bola STVORENÁ na obmedzenie neobmedzenej 

lásky.Nemysli si, že je to len alegorické, lebo bola stvorená na 

obmedzenie teba. Môžete vy, ktorí sa vidíte v tele, poznať seba 

samých ako IDEU? Všetko, čo spoznávate, stotožňujete s 

vonkajškom, s niečím mimo seba. nemôžete ani pomyslieť na Boha 

bez tela alebo nejakej formy, o ktorej si myslíte, že ju spoznávate. 

Telo nemôže VEDIEŤ. A kým obmedzíte svoje vedomie na 

jeho malé zmysly, neuvidíte veľkosť, ktorá vás obklopuje. Boh 

nemôže prísť do tela, ani vy sa k nemu nemôžete pripojiť. Zdá sa, 

že obmedzenia lásky Ho vždy uzavrú a budú vás od Neho 

vzďaľovať. Telo je maličký plot okolo malej časti nádhernej a 

úplnej idey. Vykresľuje kruh, nekonečne malý, okolo veľmi 

malého výseku neba odštiepeného od celku a hlása, že v ňom je 

tvoje kráľovstvo, kam Boh nemôže vstúpiť. 

V tomto kráľovstve vládne ego, a to kruto. A na obranu tejto 

malej smietky prachu vás vyzýva bojovať proti vesmíru. Tento 

úlomok vašej mysle je takou malou súčasťou, že keby ste dokázali 

oceniť celok, okamžite by ste videli, že je ako najmenší slnečný 

lúč voči slnku alebo ako najslabšia vlnka na hladine oceánu. Tento 

maličký slnečný lúč sa vo svojej úžasnej arogancii rozhodol, že JE 

slnkom; táto takmer nepostrehnuteľná vlnka sa vyhlasuje za oceán. 

Pomyslite si, aká osamelá a vystrašená je táto malá myšlienka, táto 

nekonečne malá ilúzia, ktorá sa drží bokom od vesmíru. slnko sa stáva 

"nepriateľom" slnečného lúča, ktorý by ho chcel pohltiť, a oceán 

desí malú vlnku a chce ju pohltiť. 

Ani slnko, ani oceán si však celú túto zvláštnu a nezmyselnú 

činnosť neuvedomujú. Iba pokračujú, neuvedomujúc si, že sa ich 

bojí a nenávidí ich malá časť. Dokonca ani tento segment nie je pre 

nich stratený, pretože by nemohol prežiť ODDIELNE od nich. 
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A to, čo si myslí, že je, nijako nemení jeho úplnú závislosť od 

nich. Celá jeho existencia stále zostáva v nich. Bez slnka by 

slnečný lúč zanikol; vlnenie bez oceánu je nemysliteľné. 

V takomto zvláštnom postavení sa nachádzajú tí, ktorí žijú vo 

svete obývanom telami. Zdá sa, že v každom tele sa nachádza 

samostatná myseľ, oddelená myšlienka, ktorá žije osamotene a nie 

je nijako spojená s Myšlienkou, ktorou bola stvorená. Každý 

drobný fragment sa zdá byť samostatný, potrebuje sa navzájom pre 

niektoré veci, ale v žiadnom prípade nie je vo všetkom úplne 

závislý od svojho jediného Stvoriteľa a potrebuje celok, aby im dal 

nejaký význam, pretože samy o sebe NEMÔŽU nič znamenať. Ani 

nemajú žiadny život oddelene a samy o sebe. 

Podobne ako slnko a oceán, aj vaše Ja pokračuje, 

neuvedomujúc si, že táto malá časť sa považuje za vás. Nechýba; 

nemohla by existovať, keby bola oddelená, a ani celok by bez nej 

nebol celistvý. Nie je to oddelené kráľovstvo, ktorému vládne 

predstava oddelenia od zvyšku. Neobklopuje ju ani plot, ktorý by 

jej bránil spojiť sa so zvyškom a oddeľoval ju od jej Stvoriteľa. 

tento malý aspekt sa nelíši od celku, je s ním spojitý a je s ním v 

jednote. Nevedie žiadny oddelený život, pretože jeho život JE 

jednota, v ktorej bolo jeho bytie stvorené. 

Neprijímajte tento malý, ohradený aspekt za svoj. Slnko a 

oceán sú ničím popri tom, čo ste vy.Slnečný lúč sa leskne len v 

slnečnom svetle a vlnka tancuje, keď spočíva na oceáne. Ani v 

slnku, ani v oceáne však nie je sila, ktorá spočíva v tebe. Chcel by 

si zostať vo svojom maličkom kráľovstve, ľútostivý kráľ, trpký 

vládca všetkého, čo pozoruje, ktorý sa na nič nepozerá, a predsa by 

zomrel, aby ho bránil? Toto malé ja nie je tvoje kráľovstvo. 

Vysoko nad ním klenutý a láskou ho obklopujúci je nádherný 

celok, ktorý ponúka všetko svoje šťastie a hlboký obsah každej 

časti. malý aspekt, o ktorom si myslíš, že si ho vyčlenil, nie je 

výnimkou. 

Láska nepozná telá a dosahuje všetko, čo je stvorené ako ona 

sama. Jej úplná bezhraničnosť JE jej zmyslom. Vo svojom dávaní je 

úplne nestranná, zahŕňa len to, aby zachovala a udržala úplné to, čo 

by dala. Vo svojom maličkom kráľovstve máš tak málo! Nemali 

by ste teda práve tam vyzvať lásku, aby vstúpila? Pozri sa na púšť, 

suchú a neproduktívnu, spálenú a bezradnú, ktorá tvorí 
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tvoje malé kráľovstvo. A uvedomte si život a radosť, ktoré by mu 

priniesla láska, odkiaľ prichádza a kam by sa s vami vrátila. 

Myšlienka Božia obklopuje tvoje malé kráľovstvo a čaká na 

bariéru, ktorú si postavil, aby vstúpila dovnútra a zažiarila na 

neúrodnú pôdu. Pozri, ako všade vyviera život! Púšť sa stáva 

záhradou, zelenou, hlbokou a tichou, ponúkajúcou odpočinok tým, 

ktorí stratili cestu a blúdia v prachu. Daj im útočisko, ktoré pre 

nich pripravila láska tam, kde kedysi bola púšť. A každý, koho 

prijmete, prinesie so sebou lásku z neba pre vás. Jeden po druhom 

vstúpia na toto sväté miesto, ale neodídu tak, ako prišli, sami. 

Láska, ktorú si so sebou priniesli, zostane s nimi, tak ako zostane s 

VAMI. A pod jej blahodarným vplyvom sa vaša malá záhrada 

rozšíri a dosiahne každého, kto smädí po živej vode, ale je už príliš 

unavený, aby pokračoval sám. 

Vyjdite von a nájdite ich, pretože so sebou prinášajú vaše Ja. 

Jemne ich odveď do svojej tichej záhrady a prijmi tam ich 

požehnanie. Tak bude rásť a rozprestierať sa po celej púšti, 

nezanechajúc osamelé malé kráľovstvá zamknuté pred láskou a 

zanechajúc v nich TEBA. A spoznáš sám seba a uvidíš, ako sa tvoja 

malá záhradka jemne premieňa na nebeské kráľovstvo a žiari na ňu 

všetka láska jej Stvoriteľa. svätý okamih je tvojou pozvánkou k 

láske, aby si vstúpil do svojho ponurého a neradostného kráľovstva 

a premenil ho na záhradu pokoja a prijatia. 

Odpoveď lásky je nevyhnutná. Príde, pretože ste prišli bez 

tela a nekladiete jej žiadne prekážky, ktoré by jej bránili v 

radostnom príchode. Vo svätom okamihu žiadaš od lásky len to, čo 

ona ponúka každému, ani menej, ani viac. Žiadať o všetko budeš 

PRIJÍMAŤ. a tvoje žiarivé Ja pozdvihne ten maličký aspekt, ktorý 

si sa snažil ukryť pred nebom, priamo DO neba. Žiadna časť lásky 

nevolá celok nadarmo. Žiadny Boží Syn nezostáva mimo svojho 

Otcovstva. 

Buďte si istí, že do vášho zvláštneho vzťahu vstúpila láska, a 

to naplno na vašu slabú žiadosť.Nepoznáte, že láska prišla, pretože 

ste sa ešte nezbavili všetkých bariér, ktoré si navzájom kladiete. A 

vy nebudete schopní dať láske prijatie samostatne. nemohli by ste 

poznať Boha sami viac, ako on pozná vás 
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bez tvojho brata. Ale SPOLU by ste nemohli nevedieť o láske viac, 

ako by vás láska nemohla poznať alebo sa vo vás nespoznať. 

Dospeli ste na koniec dávnej cesty a ešte si neuvedomujete, že 

sa skončila.Stále ste unavení a vyčerpaní a zdá sa, že prach púšte vám 

stále zakaluje oči a bráni vám vidieť.Ale ten, ktorého ste privítali, 

prišiel k vám a chcel by privítať aj vás. Čakal dlho, aby ti to dal. 

Prijmite to teraz od Neho, lebo On chce, aby ste Ho poznali. Stále 

medzi vami stojí len malá stena z prachu. Zľahka a so šťastným 

smiechom na ňu fúknite a ona spadne a vstúpte do záhrady, ktorú 

láska pripravila pre vás OBA. 

 
KLAMNÝ MYŠLIENKOVÝ SYSTÉM 

Bolo vám povedané, aby ste vyniesli tmu na svetlo a vinu k 

svätosti. A tiež vám bolo povedané, že chyby treba napraviť pri ich 

zdroji. Preto je to tá malá časť vás samých, tá malá myšlienka, 

ktorá sa zdá byť oddelená a samostatná, ktorú potrebuje Duch 

Svätý. Zvyšok je plne v Božej starostlivosti a NEPOTREBUJE 

žiadneho sprievodcu. táto divoká a klamlivá myšlienka však 

potrebuje pomoc, pretože si vo svojich bludoch myslí, že je Syn 

Boží, celý a všemocný, jediný vládca kráľovstva, ktoré si vyčlenil, 

aby ho tyranizoval šialenstvom do poslušnosti a otroctva. 

To je tá malá časť teba, o ktorej si myslíš, že si ju ukradol z 

neba. Vráťte ju nebesiam. Nebo ju nestratilo, ale vy ste ju stratili z 

dohľadu. Dovoľte Duchu Svätému, aby ju odstránil zo zvädnutého 

kráľovstva, do ktorého ste ju zapustili, obklopenú temnotou, 

stráženú útokmi a posilňovanú nenávisťou. V jeho barikádach sa 

stále nachádza maličký výsek Božieho Syna, úplný a svätý, 

pokojný a nevedomý toho, čo si myslíte, že ho obklopuje. Nebuďte 

oddelení, pretože Ten, kto ho OBklopuje, vám priniesol 

zjednotenie a vrátil vašu malú obetu temnoty do večného Svetla. 

Ako sa to robí? Je to veľmi jednoduché, pretože to vychádza z 

toho, čím toto malé kráľovstvo v skutočnosti je. Neúrodný piesok, 

tmu a bez života vidíme len očami tela. Jeho videnie JE skreslené a 

správy, ktoré vysiela vám, ktorí ste ho stvorili na to, aby ste 

obmedzili svoje vedomie, SÚ malé a obmedzené a také roztrieštené, 

že nemajú význam. Zo sveta tiel, vytvorených šialenstvom, sa 

šialené správy akoby vracali mysli, ktorá ich vytvorila. A tieto 
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posolstvá vydávajú svedectvo o tomto svete a vyhlasujú ho za pravdivý. 

Pre VÁS 

poslal týchto poslov, aby vám to priniesli späť. 

Všetko, čo vám tieto správy sprostredkúvajú, je celkom 

vonkajšie. Nie sú tu žiadne správy, ktoré by hovorili o tom, čo sa 

skrýva pod nimi, pretože to nie je telo, ktoré by o tom mohlo 

hovoriť. Jeho oči to nevnímajú, jeho zmysly o tom celkom 

nevedia, jeho jazyk nemôže odovzdať posolstvá." Boh vás tam 

však môže priviesť, ak ste ochotní nasledovať Ducha Svätého cez 

zdanlivú hrôzu a dôverujete mu, že vás neopustí a nenechá vás 

tam. Lebo nie je jeho cieľom vystrašiť vás, ale iba VÁŠ. Ste v 

ťažkom pokušení opustiť Ho na vonkajšom kruhu strachu, ale On 

by vás bezpečne previedol cez neho a ďaleko zaň. 

Kruh strachu leží tesne pod úrovňou, ktorú vidí telo, a zdá sa, 

že je celým základom, na ktorom je založený svet. Tu sa 

nachádzajú všetky ilúzie, všetky zvrátené myšlienky, všetky šialené 

útoky, zúrivosť, pomsta a zrada, ktoré boli vytvorené, aby udržali 

vinu na mieste, aby z nej svet mohol povstať a udržať ju skrytú. Jej 

tieň vystupuje na povrch, dosť na to, aby držal v temnote jej 

najvonkajšie prejavy, aby do nej vniesol zúfalstvo a osamelosť a 

udržiaval ju bez radosti. jej intenzita je však zahalená ťažkými 

plášťami a držaná bokom od toho, čo bolo vytvorené, aby ju 

udržalo skrytú. Telo to nemôže vidieť, pretože z toho vzniklo pre 

svoju ochranu, ktorá musí vždy závisieť od toho, aby ho nebolo 

vidieť. Oči tela sa na ňu nikdy nepozrú. napriek tomu uvidia to, čo 

im diktuje. 

Telo zostane poslom viny a bude konať podľa jej pokynov, 

kým budete veriť, že vina je skutočná. Realita viny je totiž ilúziou, 

ktorá ju zdanlivo r o b í  ťažkou a nepriehľadnou, nepreniknuteľnou a 

skutočným základom myšlienkového systému ega. Jej tenkosť a 

priehľadnosť nie sú zjavné, kým neuvidíte svetlo ZA ňou. a potom 

ju uvidíte ako krehký závoj pred svetlom. 

Táto ťažká bariéra, táto umelá podlaha, ktorá vyzerá ako skala, je 

ako breh nízkych tmavých mrakov, ktoré sa zdajú byť pevnou 

stenou pred slnkom. Jej nepreniknuteľný vzhľad je úplne ilúziou. 

Mierne ustupuje vrcholkom hôr, ktoré sa nad ňou týčia, a vôbec 

nemá silu zadržať každého, kto chce vystúpiť nad ňu a vidieť 

slnko. Nie je dosť silná na to, aby zastavila pád gombíka, ani na to, 
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aby udržala pierko. skúste sa jej len dotknúť a zmizne; skúste ju 

uchopiť a vaše ruky neudržia nič. 
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Napriek tomu je v tejto banke mrakov ľahké vidieť celý svet, 

ktorý sa dvíha. Vo vašej predstavivosti vystupuje pevné pohorie, 

jazero, mesto, a z oblakov sa k vám vracajú poslovia vášho 

vnímania, ktorí vás ubezpečujú, že to všetko tam je. Postavy 

vystupujú a pohybujú sa, činy sa zdajú byť skutočné, objavujú sa 

formy a menia sa od ľúbivosti až po grotesknosť. a tam a späť, tak 

dlho, ako by ste sa chceli hrať na detské vymýšľanie. Nech sa však 

na ňu hráte akokoľvek dlho a bez ohľadu na to, koľko fantázie do 

nej vnesiete, nezamieňate si ju so svetom tam dole a nesnažíte sa 

ju urobiť skutočnou. 

Tak by to malo byť aj s temnými mrakmi viny, nie 

nepreniknuteľnejšími a nie podstatnejšími. Na ceste cez ne sa o ne 

neporaníte. Nech ťa tvoj Sprievodca UČÍ ich nepodstatnosti, keď 

ťa vedie okolo nich, pretože pod nimi je svet svetla, na ktorý 

nevrhajú žiadne tiene. ich tiene ležia na svete za nimi, ešte ďalej 

od svetla. Ich tiene však nemôžu padnúť z nich na svetlo. 

Tento svet svetla, tento kruh jasu, je skutočný svet, kde sa 

vina stretáva s odpustením. Tu je svet vonku videný nanovo, bez 

tieňa viny. Tu je vám odpustené, pretože tu ste odpustili všetkým. 

Tu je nové vnímanie, kde je všetko jasné a žiari nevinnosťou, 

umyté vo vodách odpustenia a očistené od každej zlej myšlienky, 

ktorú ste naň položili. Tu neexistuje útok na Božieho Syna a ste tu 

vítaní. Tu je vaša nevinnosť, ktorá čaká, aby vás obliekla a 

ochránila a pripravila vás na posledný krok na ceste dovnútra. Tu 

sú temné a ťažké šaty viny odložené a jemne nahradené čistotou a 

láskou. 

Ani odpustenie však nie je koniec. Odpustenie síce robí 

milým, ale nevytvára. Je zdrojom uzdravenia, ale je poslom lásky, 

a nie jej Zdrojom. Tu vás vedie k tomu, že Boh sám môže bez 

prekážok urobiť posledný krok, pretože tu nič nezasahuje do lásky, 

necháva ju byť samou sebou. krok za týmto svätým miestom, krok 

ešte ďalej do vnútra, ale ten, ktorý VY nemôžete urobiť, vás 

prenáša do niečoho úplne iného. Tu je Zdroj svetla; nič 

nevnímame, neodpúšťame ani nepremieňame. Ale iba POZNAŤ. 
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ODCHOD SNA 

Tento kurz vedie k poznaniu, ale samotné poznanie je stále mimo 

rámca našich učebných osnov. Nie je ani potrebné, aby sme sa 

pokúšali hovoriť o tom, čo musí navždy ležať mimo slov. 

Potrebujeme si len uvedomiť, že kto dosiahne skutočný svet, za 

ktorý učenie nemôže ísť, Pôjde zaň, ale iným spôsobom. kde sa 

učenie končí, tam sa začína Boh, pretože učenie sa končí pred 

Ním, ktorý je úplný tam, kde začína, a kde NIE JE koniec. Nie je 

na nás, aby sme sa zaoberali tým, čo sa nedá dosiahnuť. Je toho 

priveľa, čo sa treba naučiť. pripravenosť na poznanie sa ešte musí 

dosiahnuť. 

Láska sa nedá naučiť. Jej zmysel spočíva v nej samej. A 

učenie sa končí, keď spoznáte, čo všetko to NIE JE.To je ten zásah, 

to je to, čo treba zrušiť. Láska sa neučí, pretože nikdy neexistoval 

čas, v ktorom by ste ju nepoznali. Učenie je zbytočné v 

prítomnosti vášho Stvoriteľa, ktorého uznanie vás a vaše uznanie 

Jeho natoľko presahuje všetko učenie, že všetko, čo ste sa naučili, 

nemá význam a je navždy nahradené poznaním lásky a jej jediného 

zmyslu. 

Váš vzťah bol vykorenený zo sveta tieňov a jeho nesvätý 

zámer bol bezpečne prenesený cez bariéry viny, umytý odpustením a 

osvietený a pevne zakorenený vo svete svetla. Odtiaľ vás vyzýva, 

aby ste nasledovali cestu, ktorou sa vydala, vyzdvihnutá vysoko 

nad temnotu a jemne postavená pred nebeské brány. Svätý okamih, 

v ktorom ste sa spojili, je len poslom lásky, poslaným spoza 

odpustenia, aby vám pripomenul všetko, čo leží za ním. avšak práve 

prostredníctvom odpustenia sa naň bude spomínať. 

A keď sa vám na svätom mieste odpustenia zjaví spomienka 

na Boha, nebudete si pamätať nič iné a pamäť bude rovnako 

zbytočná ako učenie, pretože vaším jediným cieľom bude tvoriť. 

To však nemôžete vedieť, kým nebude každé vnímanie očistené a 

prečistené a napokon navždy odstránené. Odpustenie odstraňuje iba 

NEPRAVDU, odstraňuje tiene zo sveta a bezpečne a isto ho vo 

svojej jemnosti prenáša do jasného sveta nového a čistého 

vnímania. Tam je váš cieľ TERAZ. A práve tam vás čaká mier. 
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Za hranicami tela 

 
Už sme povedali, že ak je situácia úplne zasvätená pravde, mier je 

nevyhnutný. Jeho dosiahnutie je kritériom, na základe ktorého 

možno bezpečne predpokladať úplnosť zasvätenia. Povedali sme 

však aj to, že mier bez viery sa NIKDY nedosiahne, lebo čo 

je úplne zasvätená pravde, pretože jej jediným cieľom je priviesť 

ju k pravde prostredníctvom viery. Táto viera zahŕňa všetkých 

zúčastnených, pretože len tak je situácia vnímaná ako zmysluplná a 

ako celok.A všetci musia byť do nej zapojení, inak je vaša viera 

obmedzená a vaša oddanosť neúplná. 

Každá správne vnímaná situácia sa stáva príležitosťou na 

uzdravenie Božieho Syna.A on je uzdravený PRETO, že ste mu 

ponúkli vieru, odovzdali ho Duchu Svätému a oslobodili ho od 

všetkých požiadaviek, ktoré by na neho kládlo vaše ego.Takto ho 

vidíte slobodného a na tejto vízii sa podieľa aj Duch Svätý. A 

keďže sa oň delí, dal ho, a tak uzdravuje skrze teba. Práve toto 

spojenie s Ním v jednotnom zámere robí tento zámer skutočným, 

pretože ho robíte CELÝM. A to JE uzdravenie. telo je uzdravené, 

pretože ste prišli bez neho a pripojili ste sa k Mysli, v ktorej 

spočíva všetko uzdravenie. 

 

LIEČENIE A MYSEĽ 

Telo sa nemôže uzdraviť, pretože si nemôže spôsobiť chorobu. 

Nepotrebuje sa liečiť. Jeho zdravie alebo choroba závisí výlučne 

od toho, ako ho vníma myseľ, a od účelu, na ktorý ho chce myseľ 

použiť. 
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je zrejmé, že časť mysle sa môže považovať za oddelenú od 

Univerzálneho účelu.Keď k tomu dôjde, telo sa stáva jej zbraňou, 

ktorá sa používa PROTI tomuto ÚČELU na demonštráciu 

"skutočnosti", že došlo k oddeleniu. Telo sa tak stáva nástrojom 

ilúzie a správa sa podľa toho; vidí, čo nie je, počuje, čo pravda 

nikdy nepovedala, a správa sa šialene, je uväznené šialenstvom. 

Neprehliadnite naše predchádzajúce tvrdenie, že bezverectvo 

vedie priamo k ilúziám. Bezverectvo je totiž vnímanie brata ako tela, 

a telo sa nedá použiť na účely zjednotenia. Ak teda vnímate svojho 

brata AKO telo, vytvorili ste stav, v ktorom sa zjednotenie s ním 

stáva nemožným. Vaša nevera voči nemu vás od neho oddelila a 

drží vás OBA od seba, aby ste boli uzdravení. Vaša nevera sa tak 

postavila proti zámeru Ducha Svätého a vniesla medzi vás ilúzie, 

ktorých stredobodom je TELO. A telo sa vám bude zdať choré, 

pretože ste si z neho urobili "nepriateľa" uzdravenia a opak 

pravdy. 

Nemôže byť ťažké uvedomiť si, že viera musí byť opakom 

bezverectva.Rozdiel v tom, ako pôsobia, je však menej zrejmý, 

hoci priamo vyplýva zo základného rozdielu v tom, čím sú. 

Bezverectvo by vždy obmedzovalo a útočilo; viera by odstraňovala 

všetky obmedzenia a vytvárala celok. Bez viery by sa medzi Božieho 

syna a jeho Stvoriteľa postavili ilúzie; viera by odstránila všetky 

prekážky, ktoré sa zdajú medzi nimi vznikať. Bezverectvo sa úplne 

venuje ilúziám; viera sa úplne venuje pravde. Čiastočná oddanosť je 

nemožná. Pravda je ABSENCIA ilúzie; ilúzia je ABSENCIA 

pravdy. 

Obe nemôžu BYŤ spolu, ani ich nemožno vnímať na tom 

istom mieste. Venovať sa obom znamená stanoviť si navždy 

nedosiahnuteľný cieľ, pretože jeho časť sa hľadá prostredníctvom 

tela, ktoré je myslené ako prostriedok na hľadanie reality 

prostredníctvom útoku, zatiaľ čo druhá časť by liečila, a preto 

vyzýva myseľ, a NIE telo. Nevyhnutným kompromisom je 

presvedčenie, že liečiť treba TELO, a NIE myseľ. Tento rozdelený 

cieľ totiž dal obom rovnakú realitu, ktorá by mohla byť možná len 

vtedy, ak by sa myseľ obmedzila na telo a rozdelila na malé časti 

zdanlivej celistvosti, ale bez spojenia. To telu neublíži, ale UDRŽÍ 
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klamný myšlienkový systém v mysli. 

Tu je teda potrebné uzdravenie. A práve tu uzdravenie JE. 

Lebo Boh nedal uzdravenie ODDELENE od choroby, ani 

nezaviedol liek tam, kde choroba nemôže byť. sú SPOLU, a keď sú 

VIDENÉ SPOLU, všetky pokusy udržať pravdu aj ilúziu v mysli, 

kde obe MUSIA byť, sú rozpoznané ako oddanosť ILÚZII; a 

vzdávajú sa, keď sú privedené k pravde a videné ako úplne 

nezlučiteľné s pravdou, v akomkoľvek ohľade alebo akýmkoľvek 

spôsobom. 

Pravda a ilúzia nemajú Nijaké spojenie. To zostane navždy 

pravdou, nech sa ich snažíte spojiť akokoľvek. Ale ilúzie sú VŽDY 

spojené, rovnako ako pravda. Každá z nich je zjednotená, je to 

úplný myšlienkový systém, ale navzájom sú úplne odpojené. kde 

sa neprekrývajú, tam musí byť oddelenie úplné. a vnímať to 

znamená uvedomiť si, kde oddelenie JE a kde sa musí liečiť. 

výsledok myšlienky nie je nikdy oddelený od jej zdroja. IDEA 

oddelenia vyprodukovala telo a zostáva s ním spojená, čo ho robí 

chorým, pretože sa s ním stotožňuje. myslíte si, že telo chránite 

tým, že toto spojenie skrývate, pretože sa zdá, že toto skrývanie 

chráni vašu identifikáciu pred "útokom" pravdy. 

Keby si len pochopil, ako veľmi toto čudné zatajovanie 

ubližuje tvojej mysli a ako zmätená je kvôli nemu tvoja vlastná 

identifikácia! Nevidíš, akú veľkú devastáciu spôsobila tvoja 

nevera. Lebo nevera je útok, ktorý sa zdá byť ospravedlnený 

svojimi VÝSLEDKAMI. Pretože zadržiavaním viery vidíš to, čo je 

jej nehodné, a nemôžeš sa pozrieť za bariéru na to, čo je s tebou 

spojené. 

Mať vieru znamená uzdravovať. Je to znamenie, že ste prijali 

Umierenie za seba, a preto sa oň chcete podeliť. Vierou ponúkate 

dar slobody od minulosti, ktorý ste dostali VY. nepoužívate nič z 

toho, čo váš brat urobil predtým, na to, aby ste ho odsúdili TERAZ. 

Slobodne sa rozhodnete prehliadnuť jeho chyby, pričom sa 

pozeráte ponad všetky bariéry medzi vaším ja a jeho ja a vnímate 

ich ako jedno. A v tom jednom vidíš, že tvoja viera je plne 

ospravedlnená. pre neveru NEEXISTUJE ospravedlnenie, ale viera 

je VŽDY ospravedlnená. 

Viera je opakom strachu, je súčasťou lásky rovnako ako 

strach súčasťou útoku. Viera je potvrdením jednoty. Je to láskavé 
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milovaný Ním ako ty, a preto milovaný tebou ako ty sám. Je to 

Jeho láska, ktorá vás spája, a pre Jeho lásku by ste nikoho nechceli 

oddeliť od SVOJEJ. Každý sa zjavuje práve tak, ako ho vnímate vo 

svätom okamihu, zjednotení vo vašom zámere oslobodiť sa od 

viny. Videli ste v ňom Krista a on bol uzdravený, pretože ste sa 

pozreli na to, čo robí vieru navždy ospravedlnenou v každom. 

Viera je Božím darom prostredníctvom toho, ktorého vám Boh 

dal. Bez viery sa pozerá na Božieho Syna a posudzuje ho ako 

nehodného odpustenia. Očami viery však vidíme Božieho Syna ako 

odpusteného, zbaveného všetkých vín, ktoré na seba naložil. Viera 

ho vidí iba TERAZ, pretože nehľadí do minulosti, aby ho súdila, 

ale videla by v ňom iba to, čo by videla vo VÁS. Nevidí očami 

tela, ani nehľadí na telá, aby ho ospravedlnili. Je poslom nového 

vnímania, vyslaným, aby zhromaždil svedkov svojho príchodu a 

vrátil vám ich posolstvá. Viera sa dá rovnako ľahko vymeniť za 

poznanie ako skutočný svet. Viera totiž vzniká z vnímania Ducha 

Svätého a je znamením, ktoré s ním zdieľate. Viera je dar, ktorý 

skrze neho ponúkate Božiemu Synovi a ktorý je úplne prijateľný 

pre jeho Otca ako pre neho. A preto sa ponúka VÁM. 

Váš svätý vzťah s novým cieľom vám ponúka vieru, aby ste 

sa navzájom darovali.Vaša nevera vás od seba oddeľovala, a tak 

ste jeden v druhom nepoznali spásu.Viera vás však ZJEDNOTUJE 

vo svätosti, ktorú nevidíte očami tela, ale pohľadom toho, ktorý 

vás spojil a v ktorom ste zjednotení. Milosť sa nedáva telu, ale 

MYSLI. A myseľ, ktorá ju prijíma, sa okamžite pozerá za telo a 

vidí sväté miesto, kde bola uzdravená. TAM je oltár, na ktorom 

bola milosť daná a v ktorom stojí. Obdarujte sa teda navzájom 

milosťou a požehnaním, lebo stojíte pri tom istom oltári, kde bola 

milosť položená pre OBA. A buďte uzdravení milosťou spoločne, 

aby ste sa VY uzdravili skrze vieru. 

Vo svätom okamihu stojíte pred oltárom, ktorý Boh vztýčil k 

sebe a k vám OBA. Odložte neveru a pristupte k nemu spoločne. 

Tam uvidíte zázrak vášho vzťahu, ako bol znovu vytvorený skrze 

vieru. a práve tam si uvedomíte, že neexistuje nič, čo by viera 

nemohla odpustiť. Žiadna chyba nezasahuje do jej pokojného 

pohľadu, ktorý prináša zázrak uzdravenia s rovnakou ľahkosťou 

VŠETKÝM. Lebo na čo sú poslovia lásky poslaní, to ONI 
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DO a vráťte radostnú zvesť, že sa to stalo vám, ktorí stojíte spolu 

pred oltárom, z ktorého boli vyslaní. 

Tak ako bez viery budú vaše malé kráľovstvá neplodné a 

oddelené, tak viera pomôže Duchu Svätému pripraviť pôdu pre 

najsvätejšiu záhradu, ktorú z nej chce vytvoriť. Viera totiž prináša 

pokoj, a tak vyzýva pravdu, aby vstúpila a urobila krásnym to, čo 

už bolo na krásu pripravené. Pravda nasleduje vieru a pokoj a 

završuje proces skrášľovania, ktorý začali. Viera je totiž stále 

cieľom učenia, ktoré už nie je potrebné, keď sa lekcia naučí. 

pravda však zostane navždy. 

Nech je teda vaša oddanosť večná a naučte sa, ako do nej 

nezasahovať a neurobiť ju otrokom času. Lebo to, čo si myslíte, že 

robíte večnému, robíte SOBE. koho Boh stvoril ako svojho Syna, 

nie je otrokom ničoho a je pánom všetkého spolu so svojím 

Stvoriteľom. Môžete zotročiť telo, ale IDEA je slobodná, nedá sa 

držať vo väzení ani nijako obmedzovať okrem mysle, ktorá ju 

myslela. Zostáva totiž spojená so svojím zdrojom, ktorý je jej 

väzňom alebo osloboditeľom, podľa toho, čo si sama zvolí za svoj 

cieľ. 

 

HRIECH VERZUS CHYBA 

Je dôležité, aby sa chyba nezamieňala s "hriechom", a práve toto 

rozlišovanie umožňuje spásu. Omyl sa totiž dá napraviť a zlo 

napraviť. Ak by to však bolo možné, hriech by bol nezvratný. Viera 

v hriech je nevyhnutne založená na pevnom presvedčení, že útočiť 

môže MYSĽ, nie telo. a teda myseľ JE vinná a navždy takou zostane, 

pokiaľ jej myseľ, ktorá nie je jej súčasťou, nedá rozhrešenie. Hriech 

si vyžaduje trest, rovnako ako chyba nápravu. A presvedčenie, že 

trest JE náprava, je zjavne šialené. 

Hriech nie je omyl, pretože hriech zahŕňa aroganciu, ktorá 

chýba myšlienke omylu.Hrešiť by znamenalo porušovať realitu a 

ÚSPECH. Hriech je hlásanie, že útok je skutočný a vina je oprávnená. 

Predpokladá, že Boží Syn je vinný, a tak sa mu podarilo stratiť 

svoju nevinnosť a urobiť zo seba to, čo Boh nestvoril. Takto je 

stvorenie vnímané ako nie večné a Božia vôľa otvorená odporu a 

porážke. Hriech je "veľkou ilúziou", ktorá je základom všetkej 

veľkoleposti ega. Prostredníctvom nej sa totiž mení a stáva sa 

neúplným sám Boh. 



19 MIMO TELA 

454 

 

 

Boží Syn sa môže mýliť; môže klamať sám seba; môže 





19 MIMO TELA 

454 

 

 

 

 

dokonca obrátiť silu svojej mysle proti sebe. Nemôže však hrešiť. 

Nemôže urobiť nič, čo by REÁLNE zmenilo jeho realitu a čo by ho 

urobilo skutočne vinným.To by hriech urobil, pretože taký je jeho 

účel.Napriek všetkej divokej šialenosti, ktorá je obsiahnutá v celej 

myšlienke hriechu, je to NEMOŽNÉ. Lebo odplatou za hriech JE 

smrť, a ako môže nesmrteľný zomrieť? 

Hlavným princípom v šialenom náboženstve ega je, že hriech 

nie je omyl, ale PRAVDA, a že je to NEVINNOSŤ, ktorá by 

klamala. Čistota sa považuje za aroganciu a prijatie seba samého ako 

hriešneho sa vníma ako svätosť. A práve toto učenie nahrádza 

realitu Božieho Syna takého, akého ho jeho Otec stvoril a chcel, 

aby bol naveky. Je toto pokora? Alebo je to skôr pokus vytrhnúť 

stvorenie Z pravdy a udržať ho oddelené? 

Každý pokus o novú interpretáciu hriechu ako chyby je pre 

ego vždy neospravedlniteľný. Myšlienka hriechu je pre jeho 

myšlienkový systém úplne posvätná a úplne neprístupná, iba ak 

prostredníctvom úcty a bázne. Je to ten "najsvätejší" pojem v systéme 

ega; krásny a mocný, úplne pravdivý a nevyhnutne chránený 

všetkými dostupnými obrannými prostriedkami. Lebo tu sa 

nachádza jeho "najlepšia" obrana, ktorej slúžia všetky ostatné. Tu 

je jeho brnenie, jeho ochrana a základný účel osobitného vzťahu v 

jeho výklade. 

Dá sa povedať, že ego vytvorilo svoj svet na hriechu. Len v 

takomto svete môže byť všetko hore nohami. To je tá zvláštna 

ilúzia, vďaka ktorej sa mraky viny zdajú byť ťažké a 

nepreniknuteľné. Pevnosť, ktorá sa zdá byť základom tohto sveta, sa 

nachádza práve v tomto. Hriech totiž zmenil stvorenie z Idey Boha 

na ideál, ktorý chce ego; svet, ktorému vládne IT, pozostávajúci z 

tiel, bezduchých a schopných úplnej skazy a rozkladu. Ak je to 

chyba, dá sa ľahko zrušiť pravdou. Každý omyl sa dá napraviť, ak 

ho pravda nechá posúdiť. Ak však omyl dostane STATUS pravdy, 

k čomu ho možno priviesť? "Svätosť" hriechu sa udržiava práve 

týmto zvláštnym zariadením. Ako pravda je nedotknuteľná a 

všetko sa jej predkladá na posúdenie. Ako omyl sa TO musí 

priviesť k pravde. Nie je možné mať vieru v hriech, lebo hriech JE 

bez viery. ale JE možné mať vieru, že omyl možno napraviť. 

V celej opevnenej citadele ega nie je kameň, ktorý by sa 

bránil silnejšie ako myšlienka, že hriech je skutočný; prirodzený 
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Boží Syn sa stal tým, čím je, a tým, čím JE.Pre ego to NIE JE 

CHYBA. To je totiž jeho realita; to je "pravda", pred ktorou vždy 

nebude možné uniknúť. Toto je jeho minulosť, prítomnosť aj 

budúcnosť. Nejakým spôsobom sa mu totiž podarilo skorumpovať 

svojho Otca a úplne zmeniť Jeho myseľ. Oplakávajte teda smrť 

Boha, ktorého zabil hriech! A to by bolo želanie ega, o ktorom si 

vo svojom šialenstve myslí, že sa mu podarilo DOKONČIŤ. 

Neboli by ste radšej, keby to všetko nebolo nič iné ako omyl, 

ktorý sa dá úplne napraviť a z ktorého sa dá tak ľahko uniknúť, že 

celá jeho náprava je ako prechádzka cez hmlu na slnko? Lebo to je 

všetko, čím to je. Možno by ste boli v pokušení súhlasiť s egom, že 

je oveľa lepšie byť hriešny než pomýlený. no dobre si to 

rozmyslite, než si dovolíte urobiť takúto voľbu. Nepristupujte k nej 

ľahkovážne, pretože to JE voľba pekla alebo neba. 

 
NESKUTOČNOSŤ HRIECHU 

Príťažlivosť viny spočíva v hriechu, nie v omyle. Hriech sa bude 

opakovať Z DÔVODU tejto príťažlivosti. Strach sa môže stať 

takým akútnym, že hriech popiera konanie, ale kým vina zostane 

príťažlivá, myseľ bude trpieť a neopustí myšlienku na hriech. Vina 

totiž stále volá a myseľ ju počuje a túži po nej, čím sa stáva 

dobrovoľným zajatcom jej chorobnej príťažlivosti. Hriech je 

predstava zla, ktorá sa NEDÁ napraviť a bude navždy žiadúca. Ako 

podstatná súčasť toho, čo si ego myslí, že ste, ho budete VŽDY 

chcieť. A len pomstiteľ s rozumom, ktorý sa nepodobá vášmu, by 

ho mohol vykoreniť strachom. 

Ego si nemyslí, že je možné, aby hriech skutočne volal po 

láske, a nie po strachu, a vždy odpovedá. Ego totiž privádza hriech 

k STRACHU a žiada trest. trest je však len inou formou ochrany 

viny, pretože to, čo si zaslúži trest, muselo byť naozaj UROBENÉ. 

Trest je vždy veľkým ochrancom hriechu; zaobchádza s ním s úctou 

a ctí jeho obludnosť. Lebo to, čo si myslíte, že je skutočné, 

CHCETE a nenecháte to odísť. Na druhej strane chyba nie je 

príťažlivá. to, čo jasne vidíte ako chybu, CHCETE napraviť. 

Niekedy sa hriech môže opakovať znova a znova, so zjavne 

nepríjemnými následkami, ale bez toho, aby stratil svoju 

príťažlivosť.A zrazu zmeníte jeho status z hriechu na chybu. Teraz 

ho už nebudete opakovať, iba sa zastavíte a necháte ho odísť, ibaže 
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len zmeníte podobu hriechu a uznáte, že to bola chyba, ale 

ponecháte ju nenapraviteľnú. V skutočnosti to nie je zmena vášho 

vnímania, pretože trest si vyžaduje HRIECH, nie chyba.Duch Svätý 

NEMÔŽE trestať hriech. Chyby uznáva a všetky by ich napravil, 

ako mu to zveril Boh. Hriech však nepozná a nemôže rozpoznať 

chyby, ktoré sa nedajú napraviť. Veď chyba, ktorú nemožno 

napraviť, je pre Neho bezvýznamná. 

Chyby sú NA nápravu a nevyžadujú si nič iné. To, čo si 

vyžaduje trest, si nesmie vyžadovať nič. Každá chyba MUSÍ byť 

výzvou na lásku. Čo je teda hriech? Čo iné by to mohlo byť ako 

chyba, ktorú by ste chceli nechať skrytú; volanie o pomoc, ktoré 

by ste nechali nepovšimnuté, a teda bez odpovede? Duch Svätý 

časom jasne vidí, že Boží Syn môže robiť chyby. V tomto smere 

zdieľaš jeho videnie, avšak nezdieľaš jeho poznanie rozdielu 

medzi časom a večnosťou. A keď sa náprava dokončí, čas JE 

večnosť. 

Čas je ako klesajúca špirála, ktorá akoby putovala z dlhej, 

neprerušenej línie po inej rovine, ale nijako túto líniu neprerušuje, ani 

nenarušuje jej plynulú kontinuitu.Pozdĺž špirály sa zdá, akoby sa línia 

musela prerušiť. Na čiare je však zrejmá jej celistvosť. Všetko, čo 

vidíte zo špirály, vnímate nesprávne, ale keď sa priblížite k čiare, 

uvedomíte si, že ju pád do inej roviny vôbec neovplyvnil. Napriek 

tomu sa z roviny zdá, že čiara je prerušená. A to je len chyba vo 

vnímaní, ktorú možno ľahko opraviť v MYSLI, hoci oči tela 

neuvidia žiadnu zmenu. oči vidia veľa vecí, ktoré myseľ opravuje, a 

vy reagujete nie na ilúzie očí, ale na OPRAVY mysle. 

Vidíte, že čiara je prerušená, a keď sa presuniete na rôzne aspekty 

špirály, čiara vyzerá inak. Vo vašej mysli je však Ten, ktorý vie, že 

je nepretrhnutá a navždy nemenná. tento Niekto vás môže naučiť, 

ako sa na čas pozerať inak a vidieť ho ZA, ale nie, kým veríte v 

hriech. V omyle áno, lebo ten sa dá mysľou napraviť. Hriechom je 

však viera, že vaše vnímanie je nemenné a že myseľ musí prijať za 

pravdivé to, čo jej je prostredníctvom nej povedané. Ak sa tomu 

nepodriadi, myseľ je odsúdená ako šialená. Jediná sila, ktorá by 

mohla zmeniť vnímanie, je tak udržiavaná v bezmocnosti, držaná 

telom STRACHOM zo zmeneného vnímania, ktoré by priniesol 

jeho Učiteľ,ktorý je s ním jedno. 
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Keď budete v pokušení uveriť, že hriech je skutočný, spomeňte si na 

toto: Ak je hriech skutočný, Boh ani vy nie ste. Ak je stvorenie 

rozšírením, Stvoriteľ musel rozšíriť sám seba a nie je možné, aby 

to, čo je jeho súčasťou, bolo úplne nepodobné zvyšku. Ak je hriech 

skutočný, Boh musí byť vo vojne sám so sebou. Musí byť 

rozdelený a rozpoltený medzi dobrom a zlom; čiastočne zdravý a 

čiastočne šialený. Musel totiž stvoriť to, čo ho chce zničiť, a má na 

to MOC. Nie je ľahšie uveriť, že ste sa pomýlili, ako uveriť v toto? 

Kým veríš, že tvoja realita alebo realita tvojho brata je 

ohraničená telom, budeš veriť v hriech.Kým veríš, že telá sa môžu 

spájať, budeš považovať vinu za príťažlivú a budeš veriť, že hriech 

je vzácny. Viera, že telá obmedzujú myseľ, totiž vedie k vnímaniu 

sveta, v ktorom sa dôkaz oddelenosti zdá byť všade. a Boh a jeho 

stvorenia sa zdajú byť rozdelené a zvrhnuté. Lebo hriech by 

PREKÁŽAL tomu, čo Boh stvoril sväté, nemohol zvíťaziť nad ním, 

ani zostať sám sebou pred mocou hriechu. Hriech sa vníma ako 

MOCNEJŠÍ ako Boh, pred ktorým sa musí skloniť sám Boh a 

ponúknuť svoje stvorenie jeho premožiteľovi. Je to pokora alebo 

šialenstvo? 

Keby bol hriech skutočný, navždy by sa vymykal nádeji na 

uzdravenie. Existovala by totiž moc, ktorá by bola nad Božou 

vôľou a bola by schopná vytvoriť inú vôľu, ktorá by mohla 

zaútočiť na Jeho vôľu a PREKONAŤ ju; a dať Jeho Synovi vôľu 

odlišnú od Jeho vôle a SILNEJŠIU. A každá časť rozdrobeného 

Božieho stvorenia by mala inú vôľu, protikladnú Jeho vôli, a vo 

večnom protiklade k Nemu a k sebe navzájom." Váš svätý vzťah 

má teraz za cieľ dokázať, že to nie je možné. Nebo sa naň usmialo 

a viera v hriech bola vykorenená v jeho úsmeve lásky. stále ho 

vidíte, pretože si neuvedomujete, že jeho ZÁKLAD už neexistuje. Jej 

zdroj bol odstránený, a tak ju možno opatrovať len chvíľu, kým 

zmizne. Zostáva už len zvyk VYHĽADÁVAŤ ju. 

A predsa sa pozeráš s nebeským úsmevom na perách a s 

nebeským požehnaním na očiach.Nebudeš to vidieť dlho. Lebo v 

novom vnímaní ju myseľ opraví, keď sa zdá, že ju vidí, a stane sa 

neviditeľnou. A chyby sa rýchlo rozpoznávajú a rýchlo sa dávajú 

na nápravu, aby sa vyliečili, nie skryli. budete uzdravení z hriechu 

a všetkých jeho pustošivých následkov v okamihu, keď mu nedáte 

moc nad sebou. A budete si navzájom pomáhať prekonávať chyby 
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vzájomné oslobodenie od viery v hriech. 

Vo svätom okamihu uvidíte úsmev nebies, ktorý bude žiariť 

na vás oboch. A vy budete žiariť jeden na druhého v radostnom 

uznaní milosti, ktorá vám bola daná. Lebo hriech nezvíťazí nad 

spojením, na ktoré sa usmialo Nebo. vaše vnímanie bolo 

uzdravené vo svätom okamihu, ktorý vám darovalo Nebo. 

Zabudnite na to, čo ste videli, a vo viere pozdvihnite oči k tomu, 

čo TERAZ vidíte. bariéry Neba zmiznú pred vaším svätým zrakom, 

lebo vy, ktorí ste boli bez zraku, ste dostali zrak a môžete vidieť. 

Nehľadajte to, čo bolo odstránené, ale slávu, ktorá bola obnovená, 

aby ste ju mohli vidieť. 

Pozerajte na svojho Vykupiteľa a hľadajte, čo vám chce 

ukázať v každom druhom, a nedovoľte, aby opäť povstal hriech a 

zaslepil vaše oči. Lebo hriech by vás chcel rozdeliť, ale váš 

Vykupiteľ by chcel, aby ste sa pozerali jeden na druhého ako na 

seba. váš vzťah je teraz chrámom uzdravenia; miestom, kam môžu 

prísť všetci unavení a nájsť odpočinok. Tu je odpočinok, ktorý 

čaká na všetkých po ceste. A váš vzťah ho všetkým približuje. 

Keď sa tento pokoj rozšíri z hĺbky vášho vnútra, aby objal celé 

Synovstvo a dal mu odpočinok, narazí na mnohé prekážky. 

Niektoré z nich sa budete snažiť presadiť. Iné sa budú zdať, že 

vychádzajú odinakiaľ; od vašich bratov a z rôznych aspektov 

vonkajšieho sveta. mier ich však jemne prekryje a úplne bez 

prekážok sa rozšíri. Rozšírenie zámeru Ducha Svätého z vášho 

vzťahu k druhým, aby ich jemne priviedol dovnútra, sa pokojne 

rozšíri na každý aspekt vášho života, obklopí vás oboch žiarivým 

šťastím a pokojným vedomím úplnej ochrany. A vy budete niesť 

jeho posolstvo lásky, bezpečia a slobody každému, kto sa priblíži k 

vášmu chrámu, kde ho čaká uzdravenie. 

Nebudete čakať, kým mu to dáte, lebo ho zavoláte a on vám 

odpovie, lebo vo vašom volaní spozná Božie volanie. A ty ho 

pritiahneš k sebe a dáš mu odpočinok, ako bol daný tebe. To 

všetko urobíte. pokoj, ktorý už teraz leží hlboko vo vašom vnútri, 

sa však musí najprv rozšíriť a prúdiť cez prekážky, ktoré ste pred 

neho postavili. To urobíte, pretože nič, čo ste podnikli s Duchom 

Svätým, nezostane nedokončené. naozaj si nemôžete byť istí 

ničím, čo vidíte mimo seba, ale týmto si môžete byť istí: Duch 

Svätý žiada, aby ste mu ponúkli 
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miesto odpočinku, kde si v Ňom oddýchneš. On vám odpovedal a 

vstúpil do vášho vzťahu. Nechceli by ste teraz oplatiť Jeho 

láskavosť a vstúpiť do vzťahu s Ním? Veď je to On, kto vášmu 

vzťahu ponúkol dar svätosti, bez ktorého by bolo navždy nemožné 

vážiť si jeden druhého. 

Vďačnosť, ktorú mu dlhujete, žiada, ale aby ste ju pre neho 

prijali. A keď sa na seba pozeráte s nežnou láskavosťou, 

POZORUJETE Ho. Lebo sa pozeráte tam, kde On JE, a nie mimo 

Neho. Nemôžete vidieť Ducha Svätého, ale MÔŽETE skutočne 

vidieť svojich bratov. a svetlo v nich vám ukáže všetko, čo 

potrebujete vidieť. Keď sa pokoj vo vás rozšíri tak, aby zahŕňal 

všetkých, funkcia Ducha Svätého tu bude splnená. Načo je potom 

potrebné vidieť? Keď Boh sám urobí posledný krok, Duch Svätý 

zhromaždí všetky vaše vďaky a poďakovania, ktoré ste mu ponúkli, 

a jemne ich položí pred svojho Stvoriteľa v mene jeho 

najsvätejšieho Syna. A Otec ich prijme vo svojom mene." Čo je 

potrebné vidieť v prítomnosti Jeho vďačnosti? 

 

PREKÁŽKY NA CESTE K MIERU 

I. Túžba zbaviť sa jej 

Prvou prekážkou, ktorú musí pokoj prekonať, je vaša túžba zbaviť 

sa ho. Vy ste stredobodom, z ktorého vyžaruje von, aby privolal 

ostatných. Ste jeho domovom; jeho pokojným príbytkom, z 

ktorého jemne siaha von, ale nikdy neopúšťa VÁS. Ak by si z nej 

chcel urobiť bezdomovca, ako môže zostať v Božom Synovi? Ak 

by sa chcela rozšíriť po celom stvorení, musí začať od teba a OD 

teba sa dostať ku každému, kto ju volá, a priniesť jej odpočinok 

tým, že sa k tebe pripojí. 

Prečo by ste chceli mier bez domova? Čo si myslíte, že musí 

vyvlastniť, aby mohol bývať s vami? Aká sa zdá byť cena, ktorú tak 

veľmi nechcete zaplatiť? Malá bariéra z piesku stále stojí medzi vami. 

Chceli by ste ju TERAZ posilniť? Nežiada sa od vás, aby ste ju 

nechali ísť len pre seba. Kristus to od vás žiada pre seba. Chcel by 

priniesť pokoj každému, a ako to môže urobiť INAK ako cez vás? 

Nechali by ste malý val piesku, stenu prachu, maličký zdanlivý 
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bariéra, stáť medzi svojimi bratmi a spasením? A predsa je to práve 

tento malý zvyšok útoku, ktorý ešte stále chováte voči sebe 

navzájom, prvou prekážkou, na ktorú pokoj vo vás narazí pri 

svojom napredovaní.Tento malý múr nenávisti by sa stále staval 

proti Božej vôli a obmedzoval ju. 

Zámer Ducha Svätého spočíva v tvojom vnútri v pokoji, ale ty 

mu stále nechceš dovoliť, aby sa k tebe úplne pripojil. Stále sa 

staviate proti Božej vôli, len o kúsok.A ten kúsok je hranicou, ktorú 

by ste chceli klásť celku. Božia vôľa je jedna, nie mnoho. Nemá 

odpor, pretože okrem nej niet žiadneho. to, čo by ste stále chceli 

zadržiavať za svojou malou bariérou a držať oddelené od seba, sa 

zdá byť mocnejšie ako vesmír, pretože by to zadržiavalo vesmír a 

jeho Stvoriteľa. Táto malá stena by skryla účel neba a udržala by 

ho PRED nebom. 

Chceli by ste odstrčiť spasenie od DARCU spasenia? Takými 

ste sa stali. Pokoj od vás nemôže odísť viac ako od Boha. Nebojte 

sa tejto malej prekážky. Nemôže zadržať Božiu vôľu. Pokoj cez ňu 

bude prúdiť a bez prekážok sa k vám pripojí. Spása vám nemôže 

byť odopretá. Je to váš CIEĽ. NEMÔŽETE chcieť inak ako to. 

nemáte žiadny cieľ okrem seba, ani okrem toho, o ktorý ste 

požiadali Ducha Svätého, aby sa s vami podelil. Malý múr sa tak 

ticho zrúti pod krídlami pokoja! Lebo pokoj od vás vyšle svojich 

poslov do celého sveta. A prekážky pred ich príchodom odpadnú 

tak ľahko, ako sa prekonajú tie, ktoré by ste chceli prekonať. 

Prekonať svet nie je o nič ťažšie ako prekonať svoj malý múr. 

Lebo v zázraku vášho vzťahu bez tejto bariéry je obsiahnutý 

KAŽDÝ zázrak. V zázrakoch neexistuje žiadne poradie náročnosti, 

pretože všetky sú SAMÉ. Každý z nich je jemným víťazstvom od 

odvolania sa na vinu k odvolaniu sa na lásku. Ako sa to môže 

nepodariť, nech sa to podnikne kdekoľvek? Vina proti tomu 

nemôže postaviť žiadne skutočné prekážky. A všetko, čo sa zdá, že 

stojí medzi vami, musí odpadnúť kvôli odvolaniu, na ktoré ste 

odpovedali. Veď od vás, ktorí ste odpovedali, bude volať Ten, 

ktorý vám odpovedal. Jeho domov je vo vašom svätom vzťahu. 

Nepokúšaj sa postaviť medzi Neho a Jeho svätý zámer, lebo je 

tvoj. Ale nechajte Ho pokojne rozšíriť zázrak vášho vzťahu na 

každého, kto je v ňom obsiahnutý, ako mu bol daný. 

V nebi je ticho, šťastné očakávanie, malé zastavenie radosti, 
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vás dobre, pretože poznáte nebo. Teraz medzi vami nestojí žiadna 

ilúzia. Nepozerajte sa na malú stenu tieňov.Slnko vyšlo NAD ňou. 

Ako ti môže tieň brániť v ceste za slnkom? Už ťa nemôžu zadržať 

žiadne tiene od svetla, v ktorom končia ilúzie. Každý zázrak je len 

koncom ilúzie. Taká bola cesta, taký bol jej koniec. A v cieli 

pravdy, ktorý ste prijali, musia skončiť VŠETKY ilúzie. Malé, 

šialené želanie zbaviť sa Toho, ktorého si pozval dovnútra, a 

vytlačiť Ho von MUSÍ vyvolať konflikt. keď sa pozrieš na svet, toto 

malé želanie, vykorenené a bezcieľne plávajúce, môže pristáť a 

nakrátko sa usadiť na čomkoľvek, pretože teraz už NEMÁ žiadny 

cieľ. Predtým, ako Duch Svätý vstúpil, aby s vami prebýval, sa 

zdalo, že má MOCNÝ cieľ; pevnú a nemennú oddanosť hriechu a 

jeho dôsledkom. 

Teraz je bezcieľna, bezcieľne blúdi a nespôsobuje nič viac než 

drobné prerušenia v príťažlivosti lásky. 

Toto pierko želania, táto drobná ilúzia, táto mikroskopická 

pozostatok viery v hriech, je všetko, čo zostalo z toho, čo sa kedysi 

zdalo byť svetom. Už nie je neúprosnou prekážkou pokoja. Jeho 

nezmyselné putovanie spôsobuje, že jeho výsledky sa zdajú byť 

ešte nestálejšie a nepredvídateľnejšie ako predtým. a predsa, čo by 

mohlo byť nestabilnejšie ako pevne organizovaný systém bludov? 

Jeho zdanlivá stabilita je jeho všadeprítomná Slabosť, ktorá sa 

rozširuje na všetko. Nestálosť, ktorú malý zvyšok vyvoláva, len 

naznačuje jeho obmedzené výsledky. 

Aké mocné môže byť malé pierko pred veľkými krídlami 

pravdy? Môže sa vzoprieť letu orla alebo zabrániť letu leta? Môže 

zabrániť účinkom letného slnka na záhradu pokrytú snehom? 

Pozrite sa, ako ľahko sa táto malá vetvička zdvihne a odnesie, aby 

sa nikdy nevrátila, a rozlúčte sa s ňou s radosťou, nie s ľútosťou. 

Veď sama o sebe nie je ničím a nestála za nič, keď ste mali väčšiu 

vieru v jej ochranu. Neprivítali by ste radšej letné slnko, než by ste 

upierali pohľad na miznúcu snehovú vločku a chveli sa pri 

spomienke na zimný chlad? 

 
PRÍŤAŽLIVOSŤ VINY 

Príťažlivosť viny vyvoláva strach z lásky, pretože láska by sa na 

vinu vôbec nepozerala. Prirodzenosťou lásky je pozerať sa len na 

pravdu, pretože v nej vidí samu seba, s ktorou by sa spojila vo 
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strach nesmie vidieť lásku. 
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Láska totiž obsahuje koniec viny, rovnako ako od nej závisí strach. 

Keď úplne prehliadne vinu, nevidí strach. Keďže je úplne bez 

útoku, NEMÔŽE sa báť. Strach priťahuje to, čo láska nevidí, a 

každý verí, že to, na čo sa druhý pozerá, neexistuje. Strach hľadí 

na vinu s rovnakou oddanosťou, s akou láska hľadí na seba. A 

každý z nich má poslov, ktorých vysiela a ktorí sa mu vracajú s 

posolstvami napísanými v jazyku, v ktorom sa ich vyslanie 

žiadalo. 

Poslovia lásky sú jemne vysielaní a vracajú sa s posolstvami 

lásky a nežnosti. Poslom strachu sa prísne prikazuje, aby hľadali 

vinu a opatrovali každý kúsok zla a hriechu, ktorý nájdu, pričom 

pod hrozbou smrti nič z toho nestratia a s úctou ich položia pred 

svojho pána a vládcu. Vnímanie nemôže poslúchať dvoch pánov, z 

ktorých každý žiada správy o rôznych veciach v rôznych jazykoch. 

To, čím by sa živil strach, láska prehliada. To, čo si žiada strach, 

láska ani nevidí. 

Prudká príťažlivosť, ktorou vina priťahuje strach, v jemnom 

vnímaní lásky úplne absentuje. To, na čo by sa pozerala láska, je 

pre strach bezvýznamné a celkom neviditeľné. Vzťahy v tomto 

svete sú výsledkom toho, ako je svet vnímaný. A to závisí od toho, 

ktorá emócia bola povolaná, aby vyslala svojich poslov, aby sa naň 

pozreli a vrátili sa so správou o tom, čo videli. Poslovia strachu sú 

vycvičení prostredníctvom strachu a chvejú sa, keď ich ich pán 

vyzýva, aby mu slúžili. Strach je totiž nemilosrdný aj k svojim 

priateľom. Jeho poslovia sa previnilo kradnú a hladne hľadajú 

vinu, lebo ich pán drží v chlade a hlade a robí ich veľmi 

zlomyseľnými, lebo im dovoľuje hodovať len na tom, čo mu 

vrátia. Ich hladným očiam neunikne ani kúsok viny. Pri svojom 

divokom hľadaní hriechu sa vrhajú na každú živú bytosť, ktorú 

uvidia, a s krikom ju nesú svojmu pánovi, aby ju zožral. 

Neposielajte týchto divokých poslov do sveta, aby na ňom 

hodovali a aby sa priživovali na skutočnosti. Lebo vám prinesú 

slovo z kostí, kože a mäsa. naučili ich hľadať skazené a vracať sa s 

úžľabinami plnými rozpadnutých a zhnitých vecí. Takéto veci sú 

pre nich krásne, pretože sa zdá, že utišujú ich divoké záchvaty hladu. 

Sú totiž šialení bolesťou zo strachu a chceli by odvrátiť trest toho, 

kto ich posiela von, tým, že mu ponúknu 
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čo je im drahé. 

Duch Svätý vám dal poslov lásky, aby ste ich poslali namiesto 

tých, ktorých ste vycvičili zo strachu.Oni vám chcú vrátiť to, čo im 

je drahé, rovnako ako ostatní. Ak ich vyšleš, budú vidieť len to, čo 

je bezúhonné a krásne, nežné a láskavé. budú si dávať pozor, aby 

ich pozornosti neunikol ani malý skutok lásky, ani drobný prejav 

odpustenia, ani malý závan lásky. A vrátia sa so všetkými 

šťastnými vecami, ktoré našli, aby sa o ne s láskou podelili s vami. 

Nebojte sa JICH. ponúkajú vám spásu. ich posolstvá sú bezpečné, 

pretože vidia svet ako láskavý. 

Ak budete vysielať len poslov, ktorých vám dáva Duch Svätý, 

a nebudete chcieť iné posolstvá ako ich, neuvidíte viac strach. Svet 

sa pred tvojimi očami premení, očistí sa od všetkých vín a jemne 

sa očistí krásou. Svet neobsahuje strach, ktorý by ste naň neuložili. 

A žiadny, ktorý by ste nemohli požiadať poslov lásky, aby z neho 

odstránili, a stále ho vidieť. Duch Svätý vám dal svojich poslov, 

aby ste ich posielali k sebe navzájom a vrátili sa ku každému s 

tým, čo láska vidí. Dostali ich, aby nahradili hladných psov 

strachu, ktorých ste poslali namiesto nich. A oni vychádzajú, aby 

znamenali KONIEC strachu. 

Aj láska by pred tebou usporiadala hostinu na stole prikrytom 

nepoškvrnenou plachtou, v tichej záhrade, kde nikdy nie je počuť 

iný zvuk ako spev a tichý radostný šepot.Je to hostina, ktorá 

uctieva váš svätý vzťah a na ktorej je každý vítaný ako vzácny 

hosť. A vo svätom okamihu sa všetci spoločne pomodlia, keď sa v 

nežnosti spoja pred stolom prijímania. A ja sa tam k vám pripojím, 

ako som to už dávno sľúbil a sľubujem stále. Lebo vo vašom 

novom vzťahu som bol prijatý. A kde som vítaný, tam som. 

Som prijatý v stave milosti, čo znamená, že si mi konečne 

odpustil. Stal som sa totiž symbolom tvojho hriechu, a tak som 

musel zomrieť namiesto teba. pre ego hriech ZNAMENÁ smrť, a tak 

sa odčinenie dosahuje vraždou. Na spasenie sa pozerá ako na 

spôsob, ktorým bol Boží Syn zabitý namiesto teba. 

Ale či by som ti ponúkol svoje telo, tebe, ktorého milujem, 

vediac o jeho malosti? Alebo by som učil, že telá nás nemôžu 

rozdeliť? Moje nemalo väčšiu hodnotu ako tvoje; nebolo lepším 

prostriedkom na komunikáciu spásy, ale NIE jej zdrojom. Nikto 

nemôže zomrieť pre 
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nikoho a smrť neodčiní hriech.Napriek tomu môžeš ŽIŤ, aby si 

ukázal, že to nie je skutočné.Telo sa zdá byť symbolom hriechu, 

zatiaľ čo ty veríš, že ti môže priniesť to, čo chceš. Kým veríte, že 

vám môže priniesť potešenie, uveríte aj tomu, že vám môže priniesť 

bolesť. Myslieť si, že by ste mohli byť spokojní a šťastní s takým 

málom, znamená ubližovať si a obmedzovať šťastie, ktoré by ste 

mali, vyzýva na bolesť, aby naplnila vašu skromnú zásobu a 

urobila váš život úplným. To JE dokončenie, ako ho vidí ego. Tam, 

kde bolo šťastie odstránené, sa totiž vkráda pocit viny a nahrádza 

ho. Spoločenstvo je iný druh zavŕšenia, ktorý presahuje vinu, 

pretože 

presahuje telo. 

 
PREKÁŽKY NA CESTE K MIERU 

II. Viera, že telo je cenné pre to, čo ponúka 

Povedali sme, že mier musí najprv prekonať prekážku vašej túžby 

zbaviť sa ho. Tam, kde vládne príťažlivosť viny, mier nie je 

ŽIADANÝ. Druhou prekážkou, ktorú musí pokoj preplávať, a ktorá 

úzko súvisí s prvou, je presvedčenie, že telo je cenné pre to, čo 

ponúka. Tu sa totiž príťažlivosť viny prejavuje v tele a je v ňom 

VIDENÁ. 

To je hodnota, o ktorú si myslíte, že by vás mier pripravil. To 

je to, o čom si myslíte, že by vás zbavil a zanechal bez domova. A 

to je to, pre čo by ste mieru odopreli domov. Túto "obeť" 

pociťujete ako príliš veľkú na to, aby ste ju priniesli, ako príliš 

veľkú na to, aby ste ju od seba žiadali. 

Je to obeta alebo uvoľnenie? Čo vám telo skutočne dalo, čo 

ospravedlňuje vašu zvláštnu vieru, že v ňom spočíva spása? 

Nevidíte, že je to viera v smrť? Tu je ťažisko vnímania zmierenia 

ako vraždy. Tu je zdroj predstavy, že láska je strach. Poslovia 

Ducha Svätého sú vyslaní ďaleko za telo a vyzývajú myseľ, aby sa 

pripojila k svätému spoločenstvu a bola v pokoji. Takéto posolstvo 

som im dal pre vás. 

Telo vidia len poslovia strachu, pretože hľadajú to, čo môže 

trpieť. Je obetou byť ODSTRÁNENÝ od toho, čo môže trpieť? 

Duch Svätý nevyžaduje, aby ste obetovali nádej na potešenie tela; 

ono NEMÁ nádej na potešenie. Nemôže vám však priniesť ani 
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pýta, a to bude chcieť odstrániť. 

Pokoj sa rozširuje len od vás k večnému a vychádza z 

večného vo vás. Prúdi cez všetko ostatné. Druhá prekážka nie je 

pevnejšia ako prvá. Lebo vy sa mieru ani nezbavíte, ani ho 

neobmedzíte. Čo iné sú tieto prekážky, ktoré by si chcel postaviť 

medzi mier a jeho vystupovanie, než prekážky, ktoré kladieš medzi 

svoju vôľu a jeho uskutočnenie? CHCEŠ spoločenstvo, nie hostinu 

strachu. chceš spásu, nie bolesť viny. A chceš, aby tvojím 

domovom bol tvoj Otec, NIE malá kopa hliny. Vo vašom svätom 

vzťahu je Syn vášho Otca. Nestratil spoločenstvo s ním, ani so 

sebou samým. Keď ste súhlasili so vzájomným spojením, uznali 

ste, že je to tak. Nemá to cenu, ale má to OZDRAVENIE od 

nákladov. 

Za svoje ilúzie ste zaplatili veľmi draho a nič z toho, čo ste 

zaplatili, vám neprinieslo pokoj. Nie ste SLADKÍ, že nebo sa nedá 

obetovať a že od vás nemožno žiadať obetu? NEEXISTUJE žiadna 

prekážka, ktorú by si mohol postaviť pred naše spojenie, pretože 

vo vašom svätom vzťahu už som. Všetky prekážky prekonáme 

spoločne, pretože stojíme v bráne, a nie za ňou. Ako ľahko sa 

zvnútra otvárajú brány, aby cez ne prešiel pokoj a požehnal 

unavený svet! Môže byť pre nás ťažké spoločne prechádzať cez 

prekážky, keď si sa spojil s bezhraničným? Koniec viny je vo 

vašich rukách, aby ste ho dali. prestali by ste teraz hľadať vinu 

jeden v druhom? 

Nech som pre vás symbolom konca viny a pozerajte sa na seba 

navzájom tak, ako by ste sa pozerali na mňa. Odpusťte mi všetky 

hriechy, ktoré podľa vás spáchal Boží Syn. A vo svetle vášho 

odpustenia si spomenie na to, kým je, a zabudne na to, čo nikdy 

nebolo. Prosím ťa o odpustenie, lebo ak si vinný ty, musím byť 

vinný aj ja. Ale ak som prekonal vinu a zvíťazil nad svetom, TY si 

bol so mnou. Videli by ste vo mne symbol viny, alebo KONIEC 

viny, pamätajúc, že to, čo pre vás znamenám, vidíte vo VÁS? Z 

vášho svätého vzťahu pravda hlása pravdu a láska sa pozerá na 

seba. Spása prúdi z hĺbky domova, ktorý si ponúkol môjmu Otcovi 

a mne. A my sme tam spolu, v tichom spoločenstve, v ktorom sú 

Otec a Syn spojení. Ó, príďte vy verní k svätému spojeniu Otca a 

Syna vo vás! A nedržte sa bokom od toho, čo sa vám ponúka, vo 

vďačnosti za 
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dáva pokoju domov v nebi. Pošlite celému svetu radostné 

posolstvo o konci viny a celý svet vám odpovie. Pomyslite na svoje 

šťastie, keď vám každý ponúkne svedectvo o konci hriechu a ukáže 

vám, že jeho moc navždy pominula. kde môže byť vina, keď viera 

v hriech je preč? A kde je smrť, keď už nie je počuť jej veľkého 

obhajcu? 

Odpusť mi svoje ilúzie a zbav ma trestu za to, čo som 

neurobil. Tak sa naučíte slobode, ktorú som vás učil, tým, že 

budete jeden druhého učiť slobode, a tak ma oslobodíte. Som vo 

vašom svätom vzťahu, a predsa by ste ma chceli uväzniť za 

prekážkami, ktoré kladiete slobode, a zatarasiť mi cestu k vám. nie 

je však možné zadržať Toho, kto už je tu. A v Ňom JE možné, aby 

naše spoločenstvo, v ktorom sme už spojení, bolo ohniskom 

nového vnímania, ktoré prinesie svetlo celému svetu, 

obsiahnutému vo VÁS. 

 
POTEŠENIE A BOLESŤ 

Tvojou malou úlohou je len dať Duchu Svätému celú IDEU obety a 

prijať pokoj, ktorý ti namiesto toho dal, bez obmedzení, ktoré by 

brzdili jeho rozšírenie, a tak by obmedzovali Tvoje uvedomenie si 

ho. Lebo to, čo On dáva, sa musí rozšíriť, ak chcete mať jeho 

neobmedzenú moc a použiť ju na oslobodenie Božieho Syna. Nie 

je to to, čoho by ste sa zbavili, a keď ju máte, NEMÔŽETE ju 

obmedziť. Ak je pokoj bez domova, tak ste bez domova aj vy a ja. 

A Ten, ktorý je naším domovom, je bez domova S nami. Je to vaša 

vôľa? Chceli by ste byť navždy tulákom, ktorý hľadá pokoj? 

Vložili by ste svoju nádej na pokoj a šťastie do toho, čo MUSÍ 

zlyhať? 

Viera vo večného je vždy oprávnená, pretože večný je večne 

láskavý, nekonečne trpezlivý a úplne milujúci. Úplne vás prijme a 

dá vám pokoj. Môže sa však spojiť len s tým, čo je v tebe VŽDY v 

pokoji, nesmrteľné ako ono samo. telo ti nemôže priniesť ani 

pokoj, ani nepokoj; ani bolesť, ani radosť. Je prostriedkom, a nie 

cieľom. Nemá samo o sebe nijaký cieľ, ale len to, čo mu je dané. 

Telo sa bude javiť ako akýkoľvek prostriedok na dosiahnutie cieľa, 

ktorý mu pridelíte. Pokoj aj vina sú podmienky mysle, ktoré treba 

dosiahnuť. A tieto podmienky sú domovom emócie, ktorá ich 

vyvolala, a preto je kompatibilná s 
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ich. Ale premýšľajte, ktoré z nich je kompatibilné s VAMI. 

Tu je vaša voľba a je zadarmo. Ale všetko, čo sa v nej skrýva, 

príde s ňou a to, čo si myslíte, že ste, nemôže byť nikdy mimo nej. 

Telo je veľkým zdanlivým zradcom viery. Leží v ňom rozčarovanie 

a zárodky bezverectva, ale len vtedy, ak od neho žiadate to, čo vám 

nemôže dať. Môže byť váš omyl rozumným dôvodom na depresiu 

a rozčarovanie a na odvetný útok na to, čo si myslíte, že vás zlyhalo? 

Nepoužívajte svoj omyl ako ospravedlnenie svojej bezvernosti. 

Nezhrešili ste, ale pomýlili ste sa v tom, čo je verné. A náprava 

vášho omylu vám DÁ dôvod na vieru. 

Nie je možné hľadať potešenie v tele a NERIEŠIŤ bolesť. Je 

nevyhnutné pochopiť tento vzťah, pretože ego ho považuje za 

dôkaz hriechu. V skutočnosti vôbec nie je trestný. Je to len 

nevyhnutný dôsledok stotožňovania sa s telom, ktoré je 

POZVANÍM k bolesti. Pozýva totiž strach, aby vstúpil a stal sa 

vaším cieľom. Spolu s ním MUSÍ vstúpiť aj príťažlivosť viny, a 

preto všetko, k čomu strach vedie telo, je bolestivé. Bude zdieľať 

bolesť VŠETKÝCH ilúzií a ilúzia potešenia bude TAKÁ istá ako 

bolesť. 

Nie je to nevyhnutné? Na príkaz strachu bude telo 

prenasledovať vinu a slúžiť svojmu pánovi, ktorého príťažlivosť viny 

udržiava celú ilúziu jeho existencie.Toto je teda príťažlivosť 

bolesti. Ovládané týmto vnímaním sa telo stáva služobníkom 

bolesti, poslušne ju vyhľadáva a poslúcha myšlienku, že bolesť je 

potešenie. Práve táto predstava je základom všetkých ťažkých 

investícií ega do tela. A práve tento šialený vzťah udržiava v 

tajnosti, a predsa sa ním živí. VÁS učí, že potešenie tela je šťastie, 

ale SAMÉMU sebe našepkáva: "Je to smrť." 

Prečo by pre vás telo malo byť niečím? To, z čoho je 

vyrobené, určite nie je cenné. A rovnako tak určite nemá žiadne 

pocity. Prenáša na vás pocity, ktoré CHCETE. Ako každé 

komunikačné médium, aj telo prijíma a vysiela správy, ktoré 

dostáva. Nemá k nim žiadny cit. Všetky pocity, ktorými sú 

obdarené, sú dané odosielateľom a príjemcom. ego aj Duch Svätý 

si to uvedomujú a obaja si tiež uvedomujú, že tu sú odosielateľ a 

príjemca SAMI. duch Svätý hovorí 
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Ego to skrýva, pretože by vás chcelo udržať v nevedomosti. Kto 

by posielal správy plné nenávisti a útokov, keby len pochopil, že 

ich posiela SÁM SEBE? Kto by obviňoval, robil vinným a 

odsudzoval SÁM SEBA? 

Posolstvá ega sú vždy posielané OD vás v presvedčení, že pre 

vaše posolstvo útokov a viny bude trpieť niekto iný ako vy. A aj 

keď budete trpieť vy, niekto iný bude trpieť viac. Veľký 

podvodník si uvedomuje, že to tak nie je, ale ako "nepriateľ" mieru 

vás nabáda, aby ste všetky svoje posolstvá nenávisti vyslali a 

oslobodili SA. a aby vás presvedčil, že je to možné, prikazuje telu 

hľadať bolesť v útoku na iného, nazýva ju potešením a ponúka 

vám ju ako oslobodenie OD útoku. 

Nepočúvajte jeho šialenstvo a neverte, že nemožné je pravda. 

Nezabúdajte, že ego zasvätilo telo cieľu hriechu a vkladá do neho 

všetku svoju vieru, že sa to dá dosiahnuť. Jeho smutní žiaci 

neprestajne spievajú chválospevy na telo a slávnostne oslavujú vládu 

ega. Nie jeden, ale musí veriť, že podľahnutie príťažlivosti viny je 

ÚNIKOM pred bolesťou. Nikto nesmie považovať telo za seba 

samého, bez ktorého by zomrel, ale v ktorom je jeho smrť rovnako 

nevyhnutná. 

Žiakom ega nie je dané, aby si uvedomili, že SAMI seba 

zasvätili smrti. Je im ponúknutá sloboda, ale oni ju neprijali, a to, čo 

je ponúknuté, musí byť aj prijaté, aby to bolo skutočne dané. Veď 

aj Duch Svätý je komunikačným prostriedkom, ktorý prijíma od 

Otca a ponúka svoje posolstvá Synovi. Podobne ako ego, aj Duch 

Svätý je odosielateľom i prijímateľom. To, čo je skrze neho 

vyslané, sa totiž k nemu VRÁTI, hľadá sa na ceste a nachádza to, 

čo hľadá. Tak aj ego nachádza smrť, ktorú hľadá, a vracia ju k 

VÁM. 

 

PREKÁŽKY NA CESTE K MIERU 

III. Príťažlivosť smrti 

Vám, do ktorých osobitného vzťahu vstúpil Duch Svätý, je dané, 

aby ste sa oslobodili a boli oslobodení od zasvätenia smrti. Ponúkli 

vám ju totiž a vy ste ju PRIJALI. o tejto zvláštnej oddanosti sa však 

musíte dozvedieť ešte viac, pretože obsahuje tretiu z prekážok 
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cez ktorú musí prúdiť mier. Nikto nemôže zomrieť, ak si smrť 

nevyberie.To, čo sa zdá byť strachom zo smrti, je v skutočnosti jej 

PRÍŤAH. Aj vina je obávaná a vzbudzuje strach. ale nemohla by 

mať žiadnu moc, iba ak na tých, ktorých priťahuje a ktorí ju 

vyhľadávajú. a tak je to aj so smrťou. Stvorená egom, jej temný tieň 

padá na všetko živé, pretože ego je "nepriateľom" života. 

A predsa tieň nemôže zabiť. Čo je tieň pre živého? Len prejdú 

okolo a je preč. Ale čo tí, ktorých zasvätením NIE je žiť; čierno 

zahalení "hriešnici", smútočný chór ega, ktorí sa tak ťažko 

vzďaľujú od života, vlečú svoje reťaze a pochodujú v pomalom 

sprievode, ktorý vzdáva česť ich pochmúrnemu pánovi, pánovi 

smrti? Dotknite sa ktoréhokoľvek z nich jemnými rukami 

odpustenia a uvidíte, ako z nich spadnú reťaze spolu s vašimi. 

Uvidíš, ako odhodí čierne rúcho, ktoré mal na sebe na pohrebe, a 

počuješ, ako sa smeje smrti. Trestu, ktorý by naňho hriech uvalil, 

môže uniknúť vďaka tvojmu odpusteniu. 

To nie je arogancia. Je to Božia vôľa.Čo je nemožné pre vás, 

ktorí ste si vybrali Jeho vôľu za svoju? Čo je pre vás smrť? Tvoja 

oddanosť nie je smrťou ani jej pánom. keď si prijal zámer Ducha 

Svätého namiesto zámeru ega, zriekol si sa smrti a vymenil si ju za 

život. vieme, že myšlienka neopúšťa svoj zdroj. a smrť je 

výsledkom myšlienky, ktorú nazývame ego, rovnako ako je život 

výsledkom Myšlienky Boha. 

 

NEPORUŠITEĽNÉ TELO 

Z ega pochádza hriech, vina a smrť, ktoré sú v rozpore so životom 

a nevinnosťou a s vôľou samotného Boha. Kde inde sa môže 

takýto odpor skrývať než v chorých mysliach šialencov, oddaných 

šialenstvu a postavených proti nebeskému pokoju. Jedno je isté: 

Boh, ktorý nestvoril ani hriech, ani smrť, si neželá, aby ste nimi 

boli spútaní. On nepozná ani hriech, ani jeho následky. zahalené 

postavy v pohrebnom sprievode nepochodujú na počesť svojho 

Stvoriteľa, z ktorého vôle žijú. nenasledujú ho, sú proti nemu. A čo 

je to čierno zahalené telo, ktoré by chceli pochovať? Telo, ktoré 

ONI zasvätili smrti, symbol skazy, obetu hriechu, ponúknutú 

hriechu, aby sa ním živil a udržiaval pri živote; vec odsúdenú, 

zatratenú jej Stvoriteľom a oplakávanú každým smútiacim 
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ktorý sa naň pozerá ako na seba.Vy, ktorí si myslíte, že ste k tomu 

odsúdili Božieho Syna, ste arogantní. Ale vy, ktorí ho chcete 

oslobodiť, si len ctíte vôľu jeho Stvoriteľa. Arogancia hriechu, 

pýcha viny, hrobka odlúčenia, to všetko je súčasťou vášho 

neuznaného zasvätenia smrti. lesk viny, ktorý ste položili na telo, 

by ho zabil. Lebo čo ego miluje, to zabíja pre svoju poslušnosť. 

Ale to, čo ho neposlúcha, nemôže zabiť. 

Máš ešte jedno zasvätenie, ktoré by udržalo telo neporušiteľné 

a dokonalé, kým bude užitočné pre tvoj svätý zámer. Telo 

nezomiera viac, ako môže cítiť. Nič nerobí. Samo osebe nie je ani 

porušiteľné, ani neporušiteľné. Ničím nie je. Je výsledkom 

maličkej, šialenej myšlienky skazenosti, ktorú možno OPRAVIŤ. 

Boh totiž na túto šialenú myšlienku odpovedal Svojou vlastnou 

odpoveďou, ktorá Ho neopustila, a preto prináša Stvoriteľa do 

povedomia každej mysle, ktorá počula Jeho odpoveď a PRIJALA ju. 

Vy, ktorí ste zasvätení Nepoškvrnenému, ste vďaka svojmu 

prijatiu dostali moc Zbaviť sa skazenosti. Ako lepšie naučiť prvú a 

základnú zásadu v kurze o zázrakoch, než tým, že vám ukážeme, 

že ten, ktorý sa zdá byť najťažší, možno uskutočniť ako prvý? Telo 

môže slúžiť len vášmu účelu. Ako sa naň budete pozerať, tak sa 

vám bude zdať. Smrť, keby bola pravdivá, by bola konečným a 

úplným prerušením komunikácie 

čo je cieľom ega. 

Tí, ktorí sa boja smrti, nevidia, ako často a ako hlasno ju volajú 

a žiadajú, aby ich prišla zachrániť pred komunikáciou. Smrť totiž 

vnímajú ako bezpečie, veľkého temného záchrancu pred svetlom 

pravdy, odpoveď na Odpoveď, tlmič Hlasu, ktorý hovorí za Boha. 

Ústup k smrti však nie je koncom konfliktu. Jeho koncom je len 

BOŽIA odpoveď. prekážka vašej zdanlivej lásky k smrti, cez ktorú 

musí prúdiť pokoj, sa zdá byť veľmi veľká. Lebo v nej sa skrývajú 

všetky tajomstvá ega, všetky jeho podivné zariadenia na klamstvo, 

všetky jeho choré predstavy a čudné fantázie. Tu je konečný 

koniec spojenia, triumf tvorby ega nad stvorením, víťazstvo 

neživota nad Životom samotným. 

Pod prašným okrajom svojho pokriveného sveta by ego 

položilo Božieho Syna, zabitého na jeho príkaz, ktorý by svojím 

rozkladom dokázal, že Boh sám je bezmocný pred mocou ega, 

neschopný ochrániť život, ktorý stvoril, pred divokou túžbou ega 
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Deti nášho Otca, toto je SEN smrti. Nie je tu pohreb, žiadne temné 

oltáre, žiadne pochmúrne prikázania ani zvrátené rituály odsúdenia, 

ku ktorým vás vedie telo. Nežiadajte od TOHO prepustenie. 

Osloboďte ho však od nemilosrdných a neúprosných príkazov, 

ktoré ste naň uvalili, a odpustite mu, čo ste mu prikázali urobiť. V 

jeho povýšenosti si mu prikázal zomrieť, lebo len smrť MÔŽE 

zvíťaziť nad životom. a kto iný ako šialenstvo by sa mohol pozerať 

na porážku Boha a považovať ju za skutočnú? 

Strach zo smrti zmizne, keď jeho príťažlivosť ustúpi skutočnej 

príťažlivosti lásky.Koniec hriechu, ktorý sa pokojne ukrýva v 

bezpečí vášho vzťahu, chránený vaším spojením, pripravený 

vyrásť na mocnú silu pre Boha, je veľmi blízko. Detstvo spásy je 

starostlivo strážené láskou, chránené pred každou myšlienkou, 

ktorá by naň útočila, a pokojne pripravené splniť mocnú úlohu, pre 

ktorú vám bolo dané. váš novorodený cieľ je opatrovaný anjelmi, 

opatrovaný Duchom Svätým a chránený samotným Bohom. 

Nepotrebuje tvoju ochranu, je Tvoj. Lebo je bez smrti a v ňom sa 

nachádza koniec smrti. 

Aké nebezpečenstvo môže napadnúť úplne nevinného? Čo 

môže napadnúť nevinného? Aký strach môže vstúpiť a narušiť pokoj 

bezhriešnosti? To, čo ti bolo dané, je aj vo svojom detstve v plnej 

komunikácii s Bohom a s tebou. Vo svojich maličkých rukách drží 

v dokonalom bezpečí každý zázrak, ktorý vykonáte, drží sa vás. 

Zázrak života je nestarnúci, zrodený v čase, ale živený vo večnosti. 

Pozrite sa na toto nemluvňa, ktorému ste svojím vzájomným 

odpustením dali miesto odpočinku, a uvidíte v ňom Božiu vôľu. 

Tu sa znovuzrodilo betlehemské nemluvňa a každý, kto mu 

poskytne prístrešie, ho bude nasledovať nie na kríž, ale do 

vzkriesenia a života. 

Keď sa vám čokoľvek zdá byť zdrojom strachu, keď vás 

akákoľvek situácia zasiahne hrôzou a spôsobí, že sa vaše telo 

zachveje a poleje ho studený pot strachu, pamätajte, že je to vždy z 

JEDNÉHO dôvodu; ego to vnímalo ako symbol strachu, znak 

hriechu a smrti. Pamätajte teda, že ani znamenie, ani symbol by sa 

nemali zamieňať so zdrojom, pretože musia znamenať niečo INÉ, 

než sú ony samy. Ich význam nemôže spočívať v nich, ale treba ho 

hľadať v tom, čo ZASTUPUJÚ. A tak môžu znamenať všetko alebo 

nič, podľa pravdivosti alebo nepravdivosti myšlienky, ktorú odrážajú. 
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V konfrontácii s takouto zdanlivou neurčitosťou významu ju 

nesúďte. 
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Pamätajte na svätú prítomnosť Toho, ktorý vám bol daný ako zdroj 

súdu. Odovzdajte Mu ju, aby súdil za vás, a povedzte: 

"Vezmi si to odo mňa a pozri sa na to, posúď to za mňa. 

Nech ju nepovažujem za znamenie hriechu a smrti a nech ju nepoužívam 

na ničenie. Nauč ma, ako z neho NEVYČERPÁVAŤ prekážku pokoja, 

Ale nech ho použiješ PRE mňa, aby si uľahčil jeho príchod." 

 
PREKÁŽKY NA CESTE K MIERU 

IV. Strach z Boha 

Čo by ste videli bez strachu zo smrti? Čo by ste cítili a čo by ste si 

mysleli, keby vás smrť nepriťahovala? Veľmi jednoducho, 

spomenuli by ste si na svojho Otca. na Stvoriteľa života, na Zdroj 

všetkého živého, na Otca vesmíru a vesmíru vesmírov a všetkého, 

čo sa nachádza aj za nimi, by ste si spomenuli. A keď táto 

spomienka vo vašej mysli stúpa, pokoj musí ešte prekonať 

poslednú prekážku, po ktorej je spása dokonaná a Syn Boží úplne 

navrátený do zdravého rozumu. Lebo tu sa váš svet KONČÍ. 

Štvrtá prekážka, ktorú treba prekonať, visí pred Kristovou 

tvárou ako ťažký závoj.Keď sa však jeho tvár zdvihne za ňu a 

zažiari radosťou, pretože je v láske svojho Otca, pokoj ľahko 

odhrnie závoj a beží mu v ústrety, aby sa s ním konečne spojil. 

Lebo tento temný závoj, ktorý akoby robil tvár samotného Krista 

podobnou malomocnému a jasné lúče jeho Otcovej Lásky, ktoré 

osvetľujú jeho tvár slávou, sa zdajú byť ako prúdy krvi, zanikne v 

planúcom svetle za ním, keď sa stratí strach zo smrti. 

Je to najtemnejší závoj, ktorý udržiava viera v smrť a chráni 

ho jej príťažlivosť. Odovzdanie sa smrti a jej zvrchovanosti je len 

slávnostný sľub, sľub daný v tajnosti egu, že tento závoj nikdy 

nezdvihne, nepriblíži sa k nemu, ba dokonca ani netuší, že tam 

je.Je to tajná dohoda uzavretá s egom, aby to, čo leží za závojom, 

zostalo navždy zahladené a nezapamätané. Tu je váš sľub, že nikdy 

nedovolíte, aby vás zjednotenie povolalo z oddelenia; veľká 

amnézia, v ktorej sa zdá, že spomienka na Boha je celkom 

zabudnutá; odštiepenie vášho Ja od vás; - STRACH Z BOHA, 

posledný krok vo vašom odlúčení. 

Pozrite sa, ako vás viera v smrť zdanlivo "zachraňuje". Lebo ak to 
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je preč, čoho sa môžeš báť okrem ŽIVOTA? Práve príťažlivosť 

smrti spôsobuje, že život sa zdá byť škaredý, krutý a tyranský. 

Smrti sa nebojíte o nič viac ako ega. to sú vaši vyvolení PRÍTELIA. 

Vo svojom tajnom spojenectve s nimi ste sa totiž dohodli, že nikdy 

nedovolíte, aby sa vás zmocnil strach z Boha, aby ste mohli 

hľadieť na Kristovu tvár a pripojiť sa k nemu v Jeho Otcovi. 

Každá prekážka, ktorú musí pokoj prekonať, je prekonaná 

rovnakým spôsobom; strach, ktorý ju vyvolal, ustupuje láske, ktorá 

je pod ňou, a tak strach mizne. A tak je to aj s týmto: Túžba zbaviť 

sa pokoja a vyhnať z vás Ducha Svätého mizne v prítomnosti 

tichého poznania, že ho milujete. Vyvyšovanie tela sa vzdáva v 

prospech Ducha, ktorého miluješ tak, ako by si NIKDY nemohol 

milovať telo. A príťažlivosť smrti sa navždy stráca, pretože 

príťažlivosť lásky ťa vzrušuje a volá. Spoza každej z prekážok lásky 

volala Láska sama a každá z nich bola prekonaná silou príťažlivosti 

toho, čo sa nachádza za ňou. Zdalo sa, že ich drží na mieste váš 

CHCÚCI strach. keď ste však počuli hlas lásky za nimi, odpovedali 

ste a ony zmizli. 

A teraz stojíš v hrôze pred tým, na čo si prisahal, že sa nikdy 

nepozrieš.Tvoje oči sa pozerajú dolu a spomínajú na tvoj sľub, 

ktorý si dal svojim "priateľom". "Rozkoš" hriechu, jemná 

príťažlivosť viny, "svätý" voskový obraz smrti a strach z pomsty 

ega, ktorému si krvou prisahal, že ho neopustíš, to všetko sa dvíha 

a vyzýva ťa, aby si nezdvíhal oči. Lebo si uvedomuješ, že ak sa na 

to pozrieš a DOVOĽ, aby sa závoj zdvihol, ONI navždy zmiznú. 

Všetci vaši "priatelia", vaši "ochrancovia" a váš "domov" zmiznú. 

Nič z toho, čo si teraz pamätáte, si už nebudete pamätať. 

Zdá sa vám, že svet vás úplne opustí, ak len zdvihnete oči. A 

predsa sa stane len to, že navždy opustíte svet. Toto je opätovné 

nastolenie VAŠEJ vôle. Pozrite sa na to s otvorenými očami a už 

nikdy neuveríte, že ste vydaní na milosť a nemilosť veciam, ktoré 

vás presahujú, silám, ktoré nemôžete ovládať, a myšlienkam, ktoré 

k vám prichádzajú proti vašej vôli. JE to vaša vôľa, aby ste sa na to 

pozerali. Žiadna šialená túžba, žiadny triviálny impulz, aby si opäť 

zabudol, žiadne bodnutie strachu ani studený pot zdanlivej smrti sa 

nemôžu postaviť proti tvojej vôli. Lebo to, čo ťa priťahuje spoza 

závoja, je zároveň hlboko V tebe, neoddelené od neho a úplne 

jedno. 
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ZDVIHNUTIE ZÁVOJA 

Nezabúdajte, že ste sa sem dostali SPOLU.A určite to nebolo ego, 

čo vás sem priviedlo. Žiadnu prekážku na ceste k mieru nemožno 

prekonať prostredníctvom JEHO pomoci. TO neotvára svoje 

tajomstvá a neponúka vám, aby ste sa na ne pozreli a prekročili 

ich. TO nechce, aby ste uvideli jeho slabosť a dozvedeli sa, že 

nemá moc zabrániť vám v pravde. sprievodca, ktorý vás sem 

priviedol, ZOSTANE s vami, a keď zdvihnete oči, budete 

pripravení pozerať sa na hrôzu bez akéhokoľvek strachu. Najprv 

však zdvihnite oči a pozerajte na seba navzájom v nevinnosti, 

ktorá sa rodí z úplného odpustenia ilúzií toho druhého, a očami 

viery, ktorá ich nevidí. 

Nikto sa nemôže pozerať na bázeň pred Bohom bez toho, aby 

prijal vykúpenie, a naučené ilúzie nie sú skutočné. Nikto nemôže 

stáť pred touto prekážkou sám, pretože by sa nemohol dostať tak 

ďaleko, keby vedľa neho nekráčal jeho brat. A nikto by sa 

neodvážil pozrieť naň bez úplného odpustenia svojmu bratovi v 

srdci. Postoj tu chvíľu a netras sa, budeš pripravený. Spojme sa vo 

svätom okamihu tu, na tomto mieste, kam ťa viedol cieľ DÁVNY 

vo svätom okamihu. A spojme sa vo viere, že Ten, ktorý nás sem 

spojil, ti ponúkne nevinnosť, ktorú potrebuješ, a že ju prijmeš pre 

moju a Jeho lásku. 

Ani na to nie je možné pozerať sa príliš skoro. Na toto miesto 

musí každý prísť, keď je pripravený. Akonáhle nájde svojho brata, 

JE pripravený.Avšak len prísť na toto miesto nestačí. Cesta bez 

cieľa stále nemá zmysel, a aj keď sa skončí, zdá sa, že nemá 

zmysel. Ako môžete VEDIEŤ, že sa skončila, ak si neuvedomíte, že 

jej účel JE splnený? Tu, keď máte pred sebou koniec cesty, VIDÍTE 

jej účel. A práve tu si vyberiete, či sa naň budete pozerať, alebo 

budete putovať ďalej, len aby ste sa vrátili a znova sa rozhodli. 

Na to, aby sme sa pozerali na bázeň pred Bohom, je potrebná 

určitá príprava. Iba zdravý človek sa môže pozerať na absolútne 

šialenstvo a šialenstvo so súcitom a ľútosťou, ale nie so strachom. 

Lebo len vtedy, ak sa na ňom podieľajú, sa im zdá strašný, a vy sa 

na ňom PODIEĽAJTE, kým sa na seba nepozeráte s dokonalou 

vierou, láskou a nehou. Pred úplným odpustením ešte stále stojíte 

neodpustiac. Bojíte sa Boha PRETO, že sa bojíte jeden druhého. 

Tým, ktorým neodpustíte VY 
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STRACH. A nikto nedosiahne lásku so strachom vedľa seba. 

Tento brat, ktorý stojí vedľa teba, sa ti stále zdá byť cudzí. 

Nepoznáš ho a tvoj výklad o ňom je veľmi desivý. A vy naňho 

stále útočíte, aby ste si zachovali to, čo sa zdá byť VÁMI, bez 

ujmy. V jeho rukách je však tvoja spása. Vidíš jeho šialenstvo, 

ktoré nenávidíš, pretože ho zdieľaš. A všetka ľútosť a odpustenie, 

ktoré by ho vyliečili, ustupujú strachu. Bratia, POTREBUJETE si 

navzájom odpustiť, pretože sa budete spoločne deliť o šialenstvo 

alebo o nebo. A spoločne pozdvihnete oči vo viere, alebo vôbec. 

Vedľa každého z vás je ten, kto vám ponúka kalich zmierenia, lebo 

v ňom je Duch Svätý. Budete mu zazlievať jeho hriechy, alebo 

prijmete jeho dar pre vás? Je tento darca spásy tvojím priateľom 

alebo nepriateľom? Vyberte si, ktorým je, a pamätajte, že od neho 

dostanete podľa svojej voľby. On má v sebe moc odpustiť vaše 

hriechy, ako vy jemu. Ani jeden z nich si ju nemôže dať sám. A 

predsa váš Spasiteľ stojí vedľa každého z nich. Nechajte ho byť 

tým, čím je, 

a snažte sa nerobiť si z lásky nepriateľa. 

Pozrite na svojho Priateľa, Krista, ktorý stojí pri vás. Aký je 

svätý a krásny! Mysleli ste si, že zhrešil, pretože ste naňho hodili 

závoj hriechu, aby ste skryli jeho nádheru, ale on vám stále ponúka 

odpustenie, aby sa s vami podelil o svoju svätosť. Tento 

"nepriateľ", tento "cudzinec" ti stále ponúka spásu ako svoj priateľ. 

Kristovi "nepriatelia", ctitelia hriechu, nevedia, na koho útočia. 

Toto je váš brat, ukrižovaný hriechom a čakajúci na oslobodenie 

od bolesti. Či by si mu neponúkol odpustenie, keď ho môže 

ponúknuť iba on tebe? Za jeho vykúpenie vám dá vaše tak isto, ako 

Boh stvoril všetko živé a miluje to. A dá ho skutočne, lebo bude 

ponúknuté aj prijaté. 

Neexistuje nebeská milosť, ktorú by ste si nemohli navzájom 

ponúknuť a prijať od svojho najsvätejšieho Priateľa. Nedovoľte 

mu, aby vám ju odoprel, lebo tým, že ju prijímate, mu ju ponúkate. 

Vykúpenie vám bolo dané, aby ste si ho navzájom dávali, a tak ho 

aj prijímali. komu odpustíte, ten je slobodný, a o to, čo dávate, sa 

delíte. Odpusťte hriechy, o ktorých si váš brat myslí, že ich 

spáchal, a všetky viny, ktoré si myslíte, že v ňom vidíte. Tu je 

sväté miesto vzkriesenia, na ktoré opäť prichádzame; 

ku ktorému sa budeme vracať, kým sa nedosiahne vykúpenie a 
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ho. A ďakujte Bohu, že je svätý a že dostal dar svätosti pre vás. 

Pripojte sa k nemu v radosti a odstráňte z jeho narušenej a utrápenej 

mysle všetky stopy viny. Pomôž mu zdvihnúť ťažké bremeno 

hriechu, ktoré si naňho položil a on ho prijal za svoje, a odhoď ho 

od neho ľahko a so šťastným smiechom. Netlač ho ako tŕnie na 

jeho čelo, ani ho k nemu nepribíjaj nevykupiteľného a 

beznádejného. 

Dávajte si navzájom vieru, lebo viera, nádej a milosrdenstvo 

sú vaše. Do rúk, ktoré dávajú, sa dáva dar. Pozrite na svojho brata 

a uvidíte v ňom Boží dar, ktorý by ste chceli prijať. Je takmer 

Veľká noc, čas vzkriesenia. Darujme si navzájom vykúpenie a 

PODIEĽME sa na ňom, aby sme vo vzkriesení povstali ako jeden a 

neboli oddelení v smrti. Pozrite sa na dar slobody, ktorý som dal 

Duchu Svätému pre vás OBA. a buďte slobodní spolu, keď 

ponúknete Duchu Svätému ten istý dar. A dávajúc ho, prijímajte 

ho od Neho na oplátku za to, čo ste mu dali. On vedie teba a mňa 

spolu, aby sme sa tu na tomto svätom mieste stretli a urobili 

rovnaké rozhodnutie. 

Osloboďte tu svojho brata, ako som ja oslobodil vás. Dajte mu 

ten istý dar a nepozerajte sa na neho s odsúdením. Vnímaj ho ako 

bezúhonného, ako ja hľadím na teba, a prehliadni hriechy, o 

ktorých si myslí, že ich v sebe vidí. Ponúknite si navzájom slobodu 

a úplné oslobodenie od hriechu, tu v záhrade zdanlivej agónie a 

smrti. Takto spoločne pripravíme cestu k vzkrieseniu Božieho 

Syna a necháme ho vstať k radostnej spomienke na svojho Otca, 

ktorý nepozná hriech ani smrť, ale iba večný život. 

Spoločne zmizneme v Prítomnosti za závojom, aby sme sa 

nestratili, ale NAŠLI; aby sme neboli videní, ale POZNAŤ. A keď 

budeme vedieť, nič v pláne, ktorý Boh stanovil pre spásu, 

nezostane nedokončené. Toto je cieľ cesty, bez ktorého JE cesta 

bezvýznamná. Tu je Boží pokoj, ktorý vám On navždy daroval. Tu 

je odpočinok a pokoj, ktorý hľadáte, dôvod cesty od jej začiatku. 

Nebo je dar, ktorý si navzájom dlhujete, dlh vďačnosti, ktorý 

ponúkate Božiemu Synovi ako poďakovanie za to, čím je a čím ho 

jeho Otec stvoril. 

Dobre si premyslite, ako by ste sa pozerali na darcu tohto 

daru, lebo ako sa na neho pozeráte, tak sa vám bude zdať aj 

samotný dar. Ako sa na neho pozeráte buď ako na darcu viny, 
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alebo spásy, tak sa bude pozerať aj na jeho obetu a tak ju aj 

prijmete. Ukrižovaní dávajú bolesť, pretože sú v 
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bolesť. Vykúpení však rozdávajú radosť, pretože boli ZDRAVENÍ 

od bolesti. Každý dáva tak, ako prijíma, ale musí si vybrať, čo 

bude prijímať. A svoju voľbu spozná podľa toho, čo dáva a čo sa 

mu dostáva. Ani v pekle, ani v nebi mu nie je dané nič, čo by 

mohlo zasahovať do jeho rozhodnutia. 

Dostali ste sa až sem, pretože táto cesta bola vašou voľbou. A 

nikto sa nepúšťa do niečoho, o čom je presvedčený, že nemá 

zmysel.To, v čo ste verili, je stále verné a bdie nad vami vo viere 

takej jemnej, ale zároveň takej silnej, že vás vynesie ďaleko ZA 

oponu a bezpečne umiestni Božieho Syna pod istú ochranu jeho 

Otca. Tu je jediný cieľ, ktorý dáva tomuto svetu a dlhej ceste 

týmto svetom akýkoľvek zmysel. Mimo neho sú bezvýznamné. 

stojíte spolu, stále bez presvedčenia, že MÁ zmysel. je vám však 

dané, aby ste tento zmysel videli vo svojom svätom Priateľovi a 

uznali, že je váš vlastný. 
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Prísľub 

vzkriesenia 

 
Toto je Kvetná nedeľa, oslava víťazstva a prijatia pravdy. Nestrávime 

tento svätý týždeň premýšľaním o 

ukrižovanie Božieho Syna, ale šťastne oslavuje jeho oslobodenie. 

Veľká noc je totiž znamením pokoja, nie bolesti. Zabitý Kristus 

nemá žiadny význam. Ale VZKRIESENÝ Kristus sa stáva 

symbolom odpustenia Božieho Syna na sebe samom; znamením, 

že na seba hľadí ako na uzdraveného a celého. 

 
SVÄTÝ TÝŽDEŇ 

Tento týždeň sa začína palmami a končí ľaliami, bielym a svätým 

znamením, že Boží Syn je nevinný. Nech žiadne temné znamenie 

ukrižovania nezasahuje medzi cestu a jej cieľ; medzi prijatie 

pravdy a jej vyjadrenie. Tento týždeň oslavujeme život, nie smrť. 

A uctievame si dokonalú čistotu Božieho Syna, a nie jeho hriechy. 

Ponúknite si navzájom dar ľalií, a nie tŕňovú korunu; dar lásky, a 

nie "dar" strachu. Stojíte vedľa seba, v jednej ruke tŕne a v druhej 

ľalie, nevediac, čo dať. Spojte sa teraz so mnou a zahoďte tŕne a 

ponúknite ľalie, ktoré ich nahradia. Na túto Veľkú noc by som 

chcel, aby mi bol ponúknutý dar tvojho odpustenia, ktorý by som ti 

vrátil. 
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Nemôžeme byť jednotní v ukrižovaní a v smrti. Ani vzkriesenie 

nemôže byť úplné, kým vaše odpustenie nespočinie na Kristovi 

spolu s mojím. Týždeň je krátky, a predsa je tento svätý týždeň 

symbolom celej cesty, ktorú Boží Syn podstúpil. Začal ju so 

znamením víťazstva, s prísľubom vzkriesenia, ktoré mu už bolo 

dané. Nech nezablúdi do pokušenia ukrižovania a nezdržuje ho 

tam. Pomôžte mu, aby ho v pokoji prekonal, so svetlom vlastnej 

nevinnosti, ktoré mu osvetľuje cestu k vykúpeniu a oslobodeniu. 

Nezdržuj ho tŕňmi a klincami, keď je jeho vykúpenie tak blízko. 

Ale nech ho belosť tvojho žiarivého daru ľalií urýchli na ceste k 

vzkrieseniu. 

Ak za závojom uvidíte záblesky Kristovej tváre, hľadiac 

medzi snehobiele okvetné lístky ľalií, ktoré ste dostali a darovali 

ako svoj dar, uvidíte tvár toho druhého a POZNÁTE ju. Bol som 

cudzinec a vy ste ma prijali, nevediac, kto som. A predsa pre svoj 

dar ľalií budete vedieť. Vo vašom odpustení tomuto cudzincovi, 

ktorý vám bol cudzí, a predsa váš dávny Priateľ, spočíva jeho 

oslobodenie a spolu s ním aj vaše vykúpenie. čas Veľkej noci je 

časom radosti, a nie smútku. Pozrite na svojho vzkrieseného 

Priateľa a oslavujte jeho svätosť spolu so mnou. Veď Veľká noc je 

časom Tvojej spásy spolu s mojou. 

 

TŔNE A ĽALIE 

Pozrite sa na všetky ozdoby, ktoré sú vyrobené na zavesenie na 

telo, na jeho zakrytie alebo na jeho použitie. Pozrite sa na všetky 

zbytočnosti, ktoré boli vyrobené pre jeho oči. Zamysli sa nad 

mnohými obetami vyrobenými pre jeho potešenie a pamätaj, že 

všetky boli vyrobené, aby sa ti zdalo krásne to, čo nenávidíš. Pouţil 

by si túto nenávidenú vec, aby si k sebe pritiahol svojho brata a 

aby si prilákal oči jeho tela? Uč sa, ale ponúkni mu tŕňovú korunu, 

neuznávajúc ju za to, čím je, a snažiac sa ospravedlniť svoj vlastný 

výklad jej hodnoty jeho prijatím. ale aj tak ti tento dar ohlasuje jeho 

bezcennosť, pretože jeho prijatie a potešenie potvrdzuje nedostatok 

hodnoty, ktorú si sám pripisuje. 

Dary sa neuskutočňujú prostredníctvom tiel, ak sú skutočne 

dávané a prijímané. Telá totiž nemôžu ani ponúkať, ani prijímať, 

ani držať, ani brať. Len myseľ dokáže oceňovať a len myseľ 

rozhoduje o tom, čo by prijala a dala. A každý dar, ktorý ponúka, 
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CHCE. Svoj vybraný domov si čo najstarostlivejšie vyzdobí a 

pripraví ho na prijatie darov, ktoré chce, tým, že ich ponúkne tým, 

ktorí prídu do jeho vybraného domova, alebo tým, ktorých by doň 

chcel prilákať.A tam si budú vymieňať svoje dary, ponúkať a 

prijímať to, čo ich myseľ vyhodnotí ako hodné. 

Každý dar je hodnotením prijímateľa a DARCU. Nikto, ale 

vidí svoj vybraný domov ako oltár pre seba. Nikto, ale snaží sa k 

nemu pritiahnuť ctiteľov toho, čo naň položil, aby bol hodný ich 

oddanosti. A každý si na svoj oltár postavil svetlo, aby videli, čo 

naň položil, a prijali to za svoje. Tu je hodnota, ktorú kladieš na 

svojho brata a na seba. Tu je váš dar pre OBA; váš úsudok o 

Božom Synovi ako o tom, čím je. Nezabúdajte, že je to váš 

Spasiteľ, ktorému sa tento dar ponúka. Ponúkni mu tŕnie a TY si 

ukrižovaný. Ponúknite mu ľalie a ste to VY, kto sa oslobodí. 

Veľmi potrebujem ľalie, lebo Boží Syn mi neodpustil. A 

môžem mu ponúknuť odpustenie, keď mi ponúka tŕnie? Veď ten, 

kto niekomu ponúka tŕnie, je stále proti mne, a kto je bez neho 

celý? Buďte mi jeho priateľom, aby mi bolo odpustené a aby ste sa 

mohli pozerať na Božieho Syna ako na celého. Ale najprv sa pozri 

na oltár vo svojom vyvolenom dome a pozri, čo si naň položil, aby 

si mi ponúkol. Ak sú to tŕne, ktorých hroty sa ostro lesknú v 

krvavočervenom svetle, telo je tvojím vyvoleným domovom a je to 

oddelenie, ktoré mi ponúkaš. A predsa sú tŕne preč. Pozri sa na ne 

teraz ešte bližšie a uvidíš, že tvoj oltár už nie je tým, čím bol. 

Ešte stále sa pozeráte očami tela, a tie vidia len tŕnie.Vy ste 

však prosili o iný pohľad a dostali ste ho.Tí, ktorí prijali zámer 

Ducha Svätého za svoj, majú aj jeho videnie. A to, čo Mu 

umožňuje vidieť Jeho zámer, ktorý teraz žiari z každého oltára, je 

aj tvoje, aj Jeho. On nevidí žiadnych cudzích ľudí, iba draho 

milovaných a milujúcich priateľov. Nevidí žiadne tŕnie, ale iba 

ľalie, žiariace v jemnej žiari pokoja, ktorá ožaruje všetko, na čo sa 

pozerá a čo miluje. 

Túto Veľkú noc sa na seba pozerajte inými očami.Ty si mi 

odpustil. A predsa nemôžem použiť tvoj dar ľalií, kým TY ich 

nevidíš. Ani ty nemôžeš použiť to, čo som ti dal, ak sa o to 

nepodelíš. videnie Ducha Svätého nie je planý dar, nie je to hračka, 

ktorú si môžeš pohadzovať 
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a odložil. Počúvajte a počúvajte to pozorne a nemyslite si, že je to 

len sen; nedbalá myšlienka, s ktorou sa hráte, alebo hračka, ktorú z 

času na čas zoberiete a potom odložíte. Lebo ak to urobíš, tak sa ti 

to stane: 

Teraz máte víziu, aby ste sa mohli pozrieť za všetky ilúzie. 

Bolo vám dané, aby ste nevideli žiadne tŕne, žiadnych cudzincov a 

žiadne prekážky na ceste k mieru. Strach z Boha teraz pre teba nie 

je ničím. kto sa bojí pozerať na ilúzie, keď vie, že vedľa neho stojí 

jeho Spasiteľ? Spolu s ním sa váš pohľad stal najväčšou silou na 

zrušenie ilúzií, akú mohol dať sám Boh. To, čo Boh dal Duchu 

Svätému, ste totiž dostali aj vy. Boží Syn sa na vás obracia so 

žiadosťou o svoje oslobodenie. Lebo ste prosili o silu a dostali ste 

ju, aby ste sa mohli pozrieť na túto poslednú prekážku a nevideli 

tŕne ani klince, ktoré by ukrižovali Božieho Syna a korunovali ho 

za kráľa smrti. váš vyvolený domov je na druhej strane, za oponou. 

Bol pre vás starostlivo pripravený a teraz je pripravený prijať vás. 

neuvidíte ho očami tela. všetko, čo potrebujete, však máte. 

Tvoj domov ťa volal od nepamäti a nikdy si ho úplne 

nepočul.Počul si, ale nevedel si, AKO sa máš pozrieť, ani KDE. A 

teraz to viete. V tebe to poznanie leží, pripravené na odhalenie a 

oslobodenie od všetkej hrôzy, ktorá ho skrývala. v láske NIE JE 

strach. Pieseň Veľkej noci je radostným refrénom Boží Syn 

NIKDY nebol ukrižovaný. Pozdvihnime spoločne oči, nie v strachu, 

ale vo viere. A nebude v nás strach, lebo v našom pohľade nebudú 

žiadne ilúzie; len cesta k otvoreným dverám neba, k domovu, ktorý 

zdieľame v tichosti a kde žijeme v nežnosti a pokoji, ako jeden 

spolu. 

Nechcel by si, aby ťa tam viedol tvoj svätý brat? Jeho 

nevinnosť ti bude svietiť na cestu, ponúkne ti svoje vodiace svetlo a 

istú ochranu a bude žiariť zo svätého oltára v ňom, kde si položil 

ľalie odpustenia. Nech je pre teba Spasiteľom od ilúzií a pozri sa 

naňho novým pohľadom, ktorý hľadí na ľalie a prináša ti radosť. 

prechádzame za závoj strachu a osvetľujeme si navzájom cestu. 

svätosť, ktorá nás vedie, je V nás, rovnako ako náš domov. Tak 

nájdeme to, čo nám bolo určené nájsť tým, ktorý nás vedie. 

Toto je cesta do neba a k pokoju Veľkej noci, na ktorej sa 

pripájame k radostnému vedomiu, že Boží Syn vstal z minulosti a 

prebudil sa v prítomnosti. Teraz je slobodný, neobmedzený vo 
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spoločenstvo so všetkým, čo je v ňom. Teraz sú ľalie jeho 

nevinnosti nedotknuté vinou a dokonale chránené pred chladným 

chladom strachu i vädnúcou skazou hriechu. tvoj dar ho zachránil 

pred tŕňmi a klincami a jeho silná ruka ťa môže bezpečne viesť cez 

ne i ďalej. Kráčaj s ním teraz s radosťou, lebo Spasiteľ z ilúzií ťa 

prišiel privítať a viesť domov so sebou. 

Tu je váš Spasiteľ a váš Priateľ, ktorý bol vďaka vašej vízii 

oslobodený z ukrižovania a teraz vás môže slobodne viesť tam, 

kde by chcel byť ON. Neopustí ťa, ani Spasiteľa neopustí od jeho 

bolesti. A s radosťou budete spolu kráčať po ceste nevinnosti, 

spievať, keď uvidíte otvorené dvere neba a spoznáte domov, ktorý 

vás volal. Radostne si navzájom darujte slobodu a silu, aby vás 

tam priviedli. A prichádzajte jeden druhému pred svätý oltár, kde 

na vás čaká sila a sloboda, aby ste si navzájom ponúkli a prijali 

jasné vedomie, ktoré vás vedie domov. lampa je vo vás oboch 

zapálená jeden pre druhého. A rukami, ktoré si ju navzájom dali, 

budete obaja vedení cez strach k láske. 

 

HRIECH AKO ÚPRAVA 

Viera v hriech je ÚPRAVA. A prispôsobenie je ZMENA; zmena 

vnímania alebo presvedčenie, že to, čo bolo predtým, sa zmenilo. 

Každé prispôsobenie je preto skreslením a vyžaduje si obranu, aby 

sme ho obhájili pred skutočnosťou. Poznanie si NEvyžaduje žiadne 

prispôsobenie a v skutočnosti sa stráca, ak sa podnikne akýkoľvek 

posun alebo zmena. To ho totiž hneď redukuje na obyčajné 

vnímanie; spôsob VNÍMANIA, v ktorom sa stráca istota a 

nastupujú pochybnosti. Tomuto narušenému stavu NIE sú potrebné 

prispôsobenia, pretože nie sú pravdivé. kto sa potrebuje 

prispôsobovať pravde, ktorá vyzýva len k tomu, čo je, aby 

pochopil? 

Úpravy akéhokoľvek druhu sa týkajú ega. Ego je totiž pevne 

presvedčené, že všetky vzťahy ZÁVISIA od úprav, aby boli také, 

aké by ich chcelo mať. Priame vzťahy, do ktorých sa nezasahuje, sú 

VŽDY považované za nebezpečné. ego je samozvaný 

sprostredkovateľ všetkých vzťahov, ktorý robí akékoľvek úpravy, 

ktoré považuje za potrebné, a zasahuje medzi tých, ktorí by sa 

chceli stretnúť, aby ich oddelil a zabránil ich spojeniu. Práve toto 

študované zasahovanie vám sťažuje 
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spoznajte svoj svätý vzťah taký, aký je. 

Svätí nezasahujú do pravdy. Neboja sa jej, lebo v pravde 

spoznali svoju svätosť a tešia sa z toho, čo videli. Pozerali na ňu 

priamo, bez toho, aby sa pokúšali prispôsobiť jej alebo ona im. A 

tak videli, že je V nich, a nerozhodovali sa najprv, kde by ju mali 

mať. ich pohľad len položil otázku a odpovedalo im to, čo VIDELI. 

VY tvoríte svet a POTOM sa mu prispôsobujete a on vám. Ani 

medzi vami a ním nie je rozdiel vo vašom vnímaní, ktoré ich OBA 

vytvorilo. 

Zostáva jednoduchá otázka, na ktorú treba odpovedať. Páči sa 

vám to, čo ste vytvorili? - svet plný vrážd a útokov, ktorým si 

placho razíte cestu neustálymi nebezpečenstvami, sami a 

vystrašení, nanajvýš v nádeji, že smrť ešte chvíľu počká, kým vás 

dostihne a vy zmiznete? TO STE SI VYMYSLELI. Je to obraz toho, 

čo si myslíte, že ste, ako sa vidíte. Vrah JE vystrašený a tí, čo 

zabíjajú, sa boja smrti. To všetko sú len ustráchané myšlienky tých, 

ktorí by sa chceli prispôsobiť svetu, ktorý sa ich prispôsobením 

stal ustráchaným. A v smútku sa pozerajú von z toho, čo je smutné 

vo vnútri, a vidia smútok TAM. 

Nepremýšľali ste o tom, aký je svet v skutočnosti, ako by 

vyzeral ŠŤASTNÝMI očami? Svet, ktorý vidíte, je len úsudkom o 

vás samých. Vôbec neexistuje. A predsa naň súd vynáša rozsudok, 

ospravedlňuje ho a robí ho REÁLNYM. Taký je svet, ktorý vidíte; 

je to úsudok o vás samých a vytvorili ste ho VY. tento chorý obraz 

seba samého starostlivo uchováva ego, ktorého obraz je a ktorý 

miluje, a umiestňuje ho mimo vás do sveta. A tomuto svetu sa 

musíte prispôsobiť, pokiaľ veríte, že tento obraz je mimo vás a že vás 

má na milosť a nemilosť. tento svet JE nemilosrdný, a keby bol mimo 

vás, mali by ste sa naozaj báť. boli ste to však vy, kto ho urobil 

nemilosrdným, a ak sa vám teraz zdá, že sa na vás nemilosrdnosť 

pozerá, môžete to napraviť. 

Kto vo svätom vzťahu môže dlho zostať nesvätený? Svet, 

ktorý vidia svätí, je s nimi jedno, tak ako svet, na ktorý sa pozerá 

ego, je podobný jemu samému. svet, ktorý vidia svätí, je krásny, 

pretože v ňom vidia svoju nevinnosť. Nepovedali mu, aký je, 

neupravovali ho podľa svojich príkazov. Jemne sa ho pýtali a 

šepkali: "Čo si ty?" A tak sa ho pýtali a šepkali mu: "Čo si ty? A 

ten, ktorý bdie nad všetkým 
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Neberte súd sveta ako odpoveď na otázku: "Čo som?" 

Svet VERÍ v hriech, ale viera, ktorá ho vytvorila, ako ju vidíte 

vy, nie je mimo vás. Snažte sa, aby sa Boží Syn neprispôsoboval 

jeho šialenstvu. JE v ňom cudzinec, ktorý sa bezstarostne zatúlal 

do domu pravdy a ktorý bude blúdiť. Prišiel bez cieľa,  ale 

nezostane pred žiarivým svetlom, ktoré ponúkol Duch Svätý a 

ktoré ste prijali. Tam sa totiž cudzinec stáva bezdomovcom a TY si 

vítaný. 

Nepýtajte sa tohto pominuteľného cudzinca: "Čo som?" Je to 

jediná vec v celom vesmíre, ktorá to nevie.A predsa sa pýtaš práve 

jeho a jeho odpovedi by si sa mal prispôsobiť.Táto jediná divoká 

myšlienka, divoká vo svojej arogancii, a predsa taká maličká a 

bezvýznamná, že nepozorovane prekĺzne vesmírom pravdy, sa 

stane tvojím sprievodcom. K nej sa obraciaš, aby si sa pýtal na 

zmysel vesmíru. A jedinej slepej veci v celom vidiacom vesmíre 

pravdy sa pýtaš: "Ako sa mám pozerať na Božieho Syna?" 

Pýta sa súd na to, čo je úplne BEZ súdu? A ak áno, verili by ste 

odpovedi a prispôsobili by ste sa jej, akoby to bola pravda? Svet, 

na ktorý sa pozeráte, je odpoveďou, ktorú vám dala, a VY ste jej 

dali moc prispôsobiť svet tak, aby sa jej odpoveď stala pravdivou. 

pýtali ste sa tohto chumáča šialenstva na zmysel vášho bezbožného 

vzťahu a prispôsobili ste ho podľa jeho šialenej odpovede. Ako ťa 

to potešilo? Stretli ste sa s radosťou, aby ste požehnali Božieho syna 

a poďakovali mu za všetko šťastie, ktoré vám pripravil? Uznali ste 

jeden druhého ako večný Boží dar pre vás? Videli ste svätosť, 

ktorá žiarila vo vás oboch, aby ste požehnali toho druhého? To je 

cieľom vášho SVÄTÉHO vzťahu. nepýtajte sa na prostriedky jeho 

dosiahnutia toho, kto by ho ešte chcel mať nesvätý. Nedávajte jej 

moc upravovať prostriedky a cieľ. 

Väzni spútaní dlhé roky ťažkými reťazami, vyhladovaní a 

vychudnutí, slabí a vyčerpaní, s očami tak dlho ponorenými do 

tmy, že si nepamätajú svetlo, nevyskočia od radosti v okamihu, 

keď sú oslobodení. Chvíľu im trvá, kým pochopia, čo je 

sloboda.Tápali ste, ale chabo v prachu, a našli ste ruku toho 

druhého, neistí, či ju máte pustiť, alebo sa chopiť života tak, že 
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dávno zabudnuté. Posilňuj sa a pozdvihni oči k svojmu silnému 

spoločníkovi, v ktorom spočíva zmysel tvojej slobody. Zdalo sa, že 

je ukrižovaný vedľa teba. A predsa jeho svätosť zostala nedotknutá 

a dokonalá a s ním vedľa teba dnes spolu s ním vstúpiš do raja a 

spoznáš Boží pokoj. 

Taká je moja vôľa pre vás oboch a pre každého z vás 

navzájom i pre seba samého. Tu je len svätosť a spojenie bez 

hraníc. Veď čo iné je nebo ako spojenie, priame a dokonalé a bez 

závoja strachu na ňom? Tu sme jedno a hľadíme s dokonalou 

nežnosťou jeden na druhého i na seba. Tu sa všetky myšlienky na 

akékoľvek odlúčenie medzi nami stávajú nemožnými. vy, ktorí ste 

boli väzňami v odlúčení, ste teraz oslobodení v raji. A tu by som sa 

chcel spojiť s vami, moji priatelia, moji bratia a moje Ja. váš 

vzájomný dar mi dal istotu, že naše spojenie bude čoskoro. 

Zdieľajte teda so mnou túto vieru a vedzte, že je oprávnená. V 

dokonalej láske niet strachu, lebo nepozná hriech a musí sa pozerať 

na druhých ako na seba. Keď sa pozerá s láskou do vnútra, čoho sa 

môže báť BEZ nej? Nevinní vidia bezpečie a čistí srdcom vidia 

Boha v jeho Synovi a hľadia na Syna, aby ich viedol k Otcovi. A 

kam inam by mali ísť, než tam, kde chcú byť? Kaţdý z vás teraz 

privedie toho druhého k Otcovi tak isto, ako Boh stvoril svojho 

Syna svätého a tak ho aj zachoval. Vo vašom bratovi je svetlo 

večného Božieho prísľubu vašej nesmrteľnosti. Vnímajte JEHO 

ako bezhriešneho a nemôže vo vás BYŤ žiaden strach. 

 

VSTUP DO ARCHY 

Nič vám nemôže ublížiť, ak tomu nedáte silu. Dávate totiž silu, ako 

zákony tohto sveta vykladajú dávanie; ako dávate, tak aj ZABÍJATE. 

Vôbec nezáleží na vás, či budete dávať moc. Moc pochádza od 

Boha, je ním daná a znovu prebudená Duchom Svätým,ktorý vie, 

že ako dávate, tak aj ZÍSKAVATE. On nedáva moc hriechu, a preto 

ju NEMÁ; ani jej výsledkom, ako ich vidí tento svet, - chorobám a 

smrti, biede a bolesti. Tieto veci sa nevyskytli, pretože ich Duch 

Svätý nevidí a nedáva žiadnu moc ich zdanlivému zdroju. Takto 

by vás od nich chcel oslobodiť. Keďže Duch Svätý nemá ilúziu o 

tom, čo ste, všetko len odovzdáva Bohu,ktorý už dal a prijal 

všetko, čo je pravdivé. nepravdivé 
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Ani nedostal, ani nedal. 

Hriech nemá miesto v nebi, kde sú jeho následky cudzie a kde 

nemôže vstúpiť viac ako jeho zdroj. A v tom spočíva vaša potreba 

vidieť svojho brata bez hriechu. V ňom je Nebo. Ak v ňom 

namiesto toho uvidíte hriech, Nebo je pre vás stratené. Ale vidíš ho 

takého, aký je, a to, čo je tvoje, ti z neho zažiari. tvoj Spasiteľ ti 

dáva len lásku, ale to, čo by si od neho chcel PRIJÍMAŤ, je na tebe. V 

ňom spočíva to, že prehliadne všetky tvoje chyby, a v tom spočíva 

jeho VLASTNÁ spása. a tak je to aj s tvojou. Je to opätovné 

prebudenie Božích zákonov v mysliach, ktoré ustanovili iné zákony 

a dali im moc presadzovať to, čo Boh nestvoril. 

VAŠE šialené zákony boli vytvorené, aby zaručili, že budete 

robiť chyby a dáte im moc nad vami tým, že ich výsledky prijmete 

ako svoje spravodlivé právo.Čo iné by to mohlo byť ako šialenstvo? A 

je to to, čo by ste videli vo svojom Spasiteľovi zo šialenstva? On je 

od toho rovnako slobodný ako vy a v slobode, ktorú v ňom vidíte, 

vidíte svoju vlastnú. Pretože to zdieľate. To, čo dal Boh, sa riadi 

Jeho zákonmi a iba Jeho zákonmi. Ani pre tých, ktorí sa nimi 

riadia, nie je možné, aby trpeli následkami akéhokoľvek iného 

zdroja. 

Tí, ktorí si zvolia slobodu, zažijú len jej výsledky. Ich sila je 

od Boha a budú ju dávať len tomu, čo im Boh dal, aby sa o ňu s 

nimi podelili. Nič iné ako toto sa ich nemôže dotknúť, pretože 

vidia len to, že sa o svoju moc delia podľa Božej vôle. A takto sa 

upevňuje a udržiava ich sloboda. Udržiava sa cez všetky pokušenia 

uväzniť a byť uväznený. Práve od nich, ktorí sa naučili slobode, by 

ste sa mali pýtať, čo je to sloboda. Nepýtajte sa vrabca, ako sa 

vznáša orol, lebo tí, čo majú malé krídla, neprijali pre seba moc, o 

ktorú by sa s vami mohli deliť. 

Bezhriešni dávajú tak, ako dostali. Pozrite sa teda na silu 

bezhriešnosti vo svojom bratovi a podeľte sa s ním o silu 

oslobodenia od hriechu, ktorú ste mu ponúkli. Každému, kto kráča 

po tejto zemi v zdanlivej samote, je daný Spasiteľ, ktorého 

osobitnou úlohou tu je oslobodiť ho, a tak oslobodiť aj jeho 

samého. Vo svete odlúčenia je každý určený osobitne, hoci sú 

všetci rovnakí. Avšak tí, ktorí VEDIA, že sú všetci rovnakí, 

nepotrebujú spásu. A každý nájde svojho Spasiteľa, keď je 

pripravený pozrieť sa na Kristovu tvár a vidieť ho bez hriechu. 
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okrem tej časti, ktorú ste sa mali naučiť. Lebo Ten, kto pozná 

zvyšok, sa o to postará aj bez vašej pomoci. Nemyslite si však, že 

On nepotrebuje vašu časť, aby ste mu pomohli s tým zvyškom. 

Lebo vo vašej časti spočíva VŠETKO, bez ktorej nie je žiadna časť 

úplná, ani celok nie je dokončený bez vašej časti. Do archy pokoja 

vstupujú dvaja po dvoch, a predsa s nimi ide začiatok iného sveta. 

Každý svätý vzťah sem musí vstúpiť, aby sa naučil svoju osobitnú 

funkciu v pláne Ducha Svätého, teraz keď zdieľa Jeho zámer. A 

keď sa tento zámer naplní, povstane nový svet, do ktorého nemôže 

vstúpiť hriech a do ktorého môže bez strachu vstúpiť Boží Syn a 

kde na chvíľu spočinie, aby zabudol na väzenie a spomenul si na 

slobodu. Ako môže vstúpiť, odpočinúť si a spomenúť si, bez 

TEBA? Ak tam nebudeš ty, nebude úplný. A práve tam si spomína 

na svoje dokončenie. 

To je cieľ, ktorý vám bol daný.Nemyslite na to, že vaše 

vzájomné odpustenie slúži len vám dvom. Lebo celý nový svet 

spočíva v rukách každých dvoch, ktorí sem vstúpia, aby si odpočinuli. 

a keď odpočívajú, žiari na nich Kristova tvár a oni si spomínajú na 

Božie zákony, zabúdajú na všetko ostatné a túžia len po tom, aby 

sa Jeho zákony dokonale naplnili v nich a vo všetkých ich bratoch. 

myslíte si, že keď sa to dosiahne, že budete odpočívať BEZ nich? 

nemohli by ste jedného z nich nechať vonku o nič viac, ako by som 

ja mohol opustiť vás a zabudnúť na časť seba. 

Možno sa čudujete, ako môžete byť v pokoji, keď kým ste v 

čase, je toho toľko, čo treba urobiť, aby sa otvorila cesta k pokoju. 

Možno sa vám to zdá nemožné. Ale spýtajte sa sami seba, či je 

možné, že by Boh mal plán pre vaše spasenie, ktorý NEfunguje. 

Keď raz prijmete Jeho plán ako jedinú funkciu, ktorú by ste mali 

splniť, nebude už nič iné, čo by Duch Svätý pre vás nezariadil BEZ 

vášho úsilia. 

Pôjde pred tebou, aby ti narovnal cestu a nenechal ti na nej 

žiadne kamene, o ktoré by si mohol zakopnúť, ani prekážky, ktoré 

by ti zatarasili cestu. Nič, čo potrebuješ, ti nebude odopreté. Ani 

jedna zdanlivá ťažkosť sa nerozplynie skôr, ako ju dosiahnete. 

Nemusíš myslieť na nič, nedbať na nič okrem jediného cieľa, ktorý 

by si chcel splniť. Aký ti bol daný, také bude aj jeho naplnenie. 

Božia záruka obstojí proti všetkým prekážkam, pretože spočíva na 

istote, a nie na náhode. Spočíva na tebe. A čo môže byť istejšie ako 
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ZVESTOVATELIA VEČNOSTI 

V tomto svete sa Boží Syn najviac približuje k sebe vo svätom vzťahu. 

Tam začína nachádzať istotu, ktorú v ňom má jeho Otec. A tam 

nachádza svoju funkciu obnoviť Otcove zákony pre to, čo sa 

držalo mimo nich, a nájsť to, čo sa stratilo. Iba v čase sa môže 

NČO stratiť, a NIKDY sa nestratí navždy. Tak sa časti Božieho Syna 

postupne spájajú v čase a s každým spojením sa približuje koniec 

času. Každý zázrak spojenia je mocnou predzvesťou večnosti. 

Nikto, kto má jediný cieľ, jednotný a istý, sa nemôže báť. Nikto, kto 

s ním zdieľa svoj cieľ, s ním NEMÔŽE byť jednotný. 

Každý zvestovateľ večnosti spieva o konci hriechu a strachu. 

Každý z nich hovorí v čase o tom, čo ho ďaleko presahuje. dva hlasy 

pozdvihnuté spoločne volajú k srdciam všetkých a nech bijú ako 

jedno. a v tomto jedinom tlkote srdca sa ohlasuje a prijíma jednota 

lásky. Pokoj vášmu svätému vzťahu, ktorý má moc držať 

pohromade jednotu Božieho Syna. dávate sa navzájom za všetkých 

a vo vašom dare sa všetci tešia. Nezabúdajte, kto vám dal dary, 

ktoré dávate, a tým, že na to nezabúdate, spomeniete si, kto mu dal 

dary, aby ich dal vám. 

Je nemožné preceňovať hodnotu vášho brata. Robí to len ego, 

ale to znamená len to, že chce druhého pre seba, a preto si ho cení 

príliš MÁLO. Poznáte strach, ktorý pramení z nezmyselnej snahy 

hodnotiť to, čo leží tak ďaleko za hranicou vášho úsudku, že to ani 

nevidíte? Nesúďte to, čo je pre vás neviditeľné, inak to NIKDY 

neuvidíte, ale trpezlivo čakajte na jeho príchod. Bude ti dané 

vidieť hodnotu tvojho brata, keď všetko, čo pre neho chceš, je 

pokoj. A to, čo pre neho chcete, aj dostanete. 

Ako môžete odhadnúť hodnotu toho, kto vám ponúka pokoj? 

Čo by ste chceli okrem jeho ponuky? Jeho hodnotu stanovil jeho 

Otec a vy ju spoznáte, keď prostredníctvom neho prijmete dar jeho 

Otca. to, čo je v ňom, bude vo vašom vďačnom pohľade žiariť tak 

jasne, že ho budete len milovať a tešiť sa. nenapadne vám súdiť ho, 

veď kto by videl Kristovu tvár a ešte trval na tom, že súd má stále 

význam? Lebo na tom trvajú tí, ktorí NEvidia. videnie alebo 

posudzovanie je vaša voľba, ale nikdy nie oboje. Telo tvojho brata 

je pre teba rovnako málo užitočné ako pre neho. 
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sa používa len tak, ako ho učí Duch Svätý, nemá žiadnu funkciu, 

pretože myseľ nepotrebuje telo na komunikáciu.Zrak, ktorý vidí 

telo, nemá žiadny úžitok, ktorý slúži svätému vzťahu. A kým sa 

takto na seba pozeráte, prostriedky a cieľ neboli zosúladené. prečo 

by malo byť potrebných toľko svätých okamihov, aby sa to 

dosiahlo, keď by stačil jeden? Je len jeden. Malý dych večnosti, 

ktorý prechádza časom ako zlaté svetlo, je celý rovnaký; nič pred 

ním, nič po ňom. 

Na každý svätý okamih sa pozeráte ako na iný časový bod. TO 

sa nikdy nemení. Všetko, čo sa v ňom kedy nachádzalo alebo bude 

nachádzať, je tu práve TERAZ. Minulosť z neho nič neuberá a 

budúcnosť už nič nepridá. Tu je teda všetko. Tu je nádhera vášho 

vzťahu, v ktorom sú prostriedky a cieľ v dokonalej harmónii 

VŠETKÉ. Tu je dokonalá viera, ktorú si jedného dňa ponúknete 

navzájom, AKO sa vám ponúka. A tu je bezhraničné odpustenie, 

ktoré si navzájom poskytnete už DÁVNO; Kristova tvár, na ktorú 

ešte len budete hľadieť, už DÁVNO videná. 

Dokážete zhodnotiť darcu takéhoto daru? Vymenili by ste 

tento darček za iný? Tento dar vám vracia do pamäti Božie 

zákony. A už len tým, že si ich pripomeniete, MUSÍTE zabudnúť 

na zákony, ktoré vás držali v zajatí bolesti a smrti. Toto nie je dar, 

ktorý ti ponúka telo tvojho brata. Závoj, ktorý tento dar skrýva, 

skrýva aj jeho. On JE dar, a predsa o tom nevie. Ty to nevieš. A 

predsa verte, že Ten, ktorý vidí dar vo vás oboch, ho ponúkne a 

prijme za vás oboch. A skrze Jeho pohľad ho uvidíte a skrze Jeho 

pochopenie ho spoznáte a budete milovať ako svoj vlastný. 

Utešujte sa a pociťujte, ako nad vami bdie Duch Svätý v láske 

a dokonalej dôvere v to, čo vidí. Pozná Božieho Syna a zdieľa 

Otcovu istotu, že vesmír spočíva v jeho nežných rukách v bezpečí 

a pokoji. Uvažujme teraz o tom, čo sa musí naučiť, aby zdieľal 

Otcovu dôveru v neho. Čím je, že mu ho Stvoriteľ vesmíru ponúka 

a vie, že spočíva v bezpečí? Nepozerá na seba tak, ako ho pozná 

jeho Otec. A predsa nie je možné, aby Božia dôvera bola 

neoprávnená. 

 

CHRÁM DUCHA SVÄTÉHO 

Význam Božieho Syna spočíva výlučne v jeho vzťahu s 
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jeho Stvoriteľ. Keby to bolo inde, záviselo by to od náhody, ale nič 

iné neexistuje. A to je úplne milujúce a navždy." Napriek tomu si 

Boží Syn vymyslel nesvätý vzťah medzi ním a jeho Otcom. Jeho 

skutočný vzťah je vzťahom dokonalej jednoty a neprerušenej 

kontinuity. Ten, ktorý vytvoril, je čiastočný, egocentrický, rozbitý 

na fragmenty a plný strachu. Ten, ktorý stvoril jeho Otec, je úplne 

sebaobsahujúci a sebarozširujúci. Tá, ktorú stvoril on, je úplne 

sebazničujúca a sebaobmedzujúca. 

Nič nemôže ukázať tento kontrast lepšie ako skúsenosť 

svätého a nesvätého vzťahu.Prvý je založený na láske a spočíva na 

nej pokojne a nerušene. Telo doň nezasahuje. každý vzťah, do 

ktorého vstupuje telo, nie je založený na láske, ale na modlárstve. 

Láska chce byť poznaná, úplne pochopená a zdieľaná. Nemá 

žiadne tajomstvá; nič, čo by chcela oddeľovať a skrývať. Kráča v 

slnečnom svetle, s otvorenými očami a pokojom, v usmievavom 

prijatí a v úprimnosti takej jednoduchej a takej samozrejmej, že ju 

nemožno nepochopiť. Ale modly sa nezdieľajú. 

Idoly prijímajú, ale nikdy sa nevracajú. Môžu byť milované, 

ale nedokážu milovať.Nerozumejú tomu, čo sa im ponúka, a každý 

vzťah, do ktorého vstupujú, stráca zmysel. Žijú v skrytosti, 

nenávidia slnečné svetlo a sú šťastní v tme tela, kde sa môžu ukryť 

a spolu s nimi zostávajú skryté aj ich tajomstvá. A nemajú ŽIADNE 

vzťahy, pretože nikto iný tam nie je vítaný. Na nikoho sa 

neusmievajú a tých, ktorí sa na nich usmievajú, nevidia. 

Láska nemá temné chrámy, v ktorých sú tajomstvá skryté pred 

slnkom. Nehľadá moc, ale vzťahy.Telo je zbraň, ktorú si ego zvolilo 

na hľadanie moci PROSTREDNÍCTVOM vzťahov. A jeho vzťahy 

MUSIA byť nesväté, pretože to, čo sú, ani nevidí. Chce ich výlučne 

pre obete, na ktorých sa darí jeho modlám. zvyšok len odhodí, 

pretože všetko, čo by mohlo ponúknuť, považuje za bezcenné. Bez 

domova, ego hľadá toľko tiel, koľko len môže zhromaždiť, aby do 

nich umiestnilo svoje modly, a tak si ich zriadilo ako chrámy pre 

seba. 

Chrám Ducha Svätého nie je telo, ale vzťah. Telo je izolovaná 

škvrna temnoty; skrytá tajná miestnosť, maličké miesto 

nezmyselného tajomstva, bezvýznamná ohrada, ktorá je starostlivo 

chránená, ale nič neskrýva. Tu sa nesvätý vzťah vymyká realite a 
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hľadá omrvinky, aby sa udržala pri živote. Tu by ťahal svojich 

bratov a držal ich tu vo svojej modloslužbe. Tu je "v bezpečí", lebo 

sem láska nemôže vstúpiť. duch Svätý nestavia svoje chrámy tam, 

kde láska nikdy nemôže byť. Či by si Ten, ktorý vidí Kristovu 

tvár, vybral za svoj domov jediné miesto v celom vesmíre, kde ju 

NEMÔŽE vidieť? 

Telo sa nemôže stať chrámom Ducha Svätého a NIKDY nebude 

sídlom lásky. Je to sídlo modloslužobníka a odsúdenia lásky. Tu sa 

totiž láska stáva bojazlivou a nádej opustenou. Dokonca aj modly, 

ktoré sa tu uctievajú, sú zahalené tajomstvom a držia sa bokom od 

tých, ktorí ich uctievajú. Toto je chrám zasvätený žiadnym 

vzťahom a žiadnemu návratu. Tu je "tajomstvo" odlúčenia 

vnímané v bázni a držané v úcte. To, čo by Boh chcel, aby 

NEBOLO, je tu držané "v bezpečí" pred ním. Ty si však 

neuvedomuješ, že to, čoho sa bojíš vo svojom bratovi a čo by si v 

ňom nechcel vidieť, je to, čo ti spôsobuje, že Boh sa ti zdá byť 

strašný a udržiavaný v neznáme. 

Modloslužobníci sa vždy budú báť lásky, lebo nič ich 

neohrozí tak vážne ako priblíženie lásky. Nech sa k nim láska 

priblíži a prehliadne telo, čo určite urobí, a oni v strachu ustúpia a 

pocítia, že zdanlivo pevný základ ich chrámu sa začína triasť a 

uvoľňovať. Bratia, chvejte sa spolu s nimi. to, čoho sa bojíte, je 

však len predzvesťou úniku. Toto miesto temnoty nie je vaším 

domovom. Váš chrám nie je ohrozený. Už nie ste 

modloslužobníkmi. Zámer Ducha Svätého spočíva bezpečne vo 

vašom vzťahu, a nie vo vašich telách. UŠLI ste telu. tam, kde ste 

vy, telo nemôže vstúpiť, pretože Duch Svätý si tam zriadil SVOJ 

chrám. 

Vo vzťahoch neexistuje poriadok. Buď sú, alebo nie sú. 

Nesvätý vzťah nie je ŽIADNY vzťah. Je to stav izolácie, ktorý sa zdá 

byť tým, čím nie je. Nič viac ako to. V okamihu, keď sa zdalo, že 

je možné uskutočniť šialenú myšlienku urobiť váš vzťah s Bohom 

nesvätým, všetky vaše vzťahy stratili zmysel. V tom nesvätom 

okamihu sa zrodil čas a telá, ktoré boli stvorené na to, aby v nich 

sídlila tá šialená myšlienka a poskytovali jej ilúziu skutočnosti. A 

tak sa zdalo, že má domov, ktorý sa na chvíľu udržal v čase, a 

zmizol. Lebo čo by mohlo túto šialenú myšlienku ubytovať proti 

realite, ALE len na okamih? 
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Nesvätý okamih ich zdanlivej moci je krehký ako snehová vločka, ale 
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bez jeho krásy. Je toto náhrada, ktorú CHCETE za večné 

požehnanie svätého okamihu a jeho neobmedzené dobrodenie? Je 

zlovôľa nesvätého vzťahu, taká zdanlivo mocná a tak trpko 

nepochopená, a tak investovaná do falošnej príťažlivosti, vašou 

prednosťou pred svätým okamihom, ktorý vám ponúka pokoj a 

porozumenie? Potom odložte telo a pokojne ho prekonajte, 

povstávajúc, aby ste privítali to, čo SKUTOČNE chcete. A z jeho 

svätého chrámu sa nepozeraj späť na to, z čoho si sa prebudil. 

Lebo žiadne ilúzie NEMÔŽU priťahovať mysle, ktoré ich prekročili 

a nechali ďaleko za sebou. 

Svätý vzťah odráža skutočný vzťah, ktorý má Boží Syn so 

svojím Otcom v skutočnosti.Duch Svätý v ňom spočíva v istote, že 

bude trvať naveky. Jeho pevný základ je večne podopretý pravdou 

a láska na ňom žiari nežným úsmevom a nežným požehnaním, 

ktoré ponúka svojim. Tu sa nesvätý okamih s radosťou vymieňa za 

svätý okamih bezpečného návratu. Tu je jemne otvorená cesta k 

pravým vzťahom, ktorou spoločne kráčate, vďačne zanechávajúc 

telo za sebou a odpočívajúc vo večnom Náručí. Náruč lásky je 

otvorená, aby vás prijala a navždy vám dala pokoj. 

Telo je modlou ega; viera v hriech, ktorá sa stala telom a 

potom sa premieta navonok. Tým sa okolo mysle vytvorí niečo, čo 

sa zdá byť múr z mäsa, ktorý ju drží ako väzňa v malom kúsku 

priestoru a času, ktorá je vydaná napospas smrti a má len chvíľu na 

to, aby vzdychala, smútila a zomrela na počesť svojho pána. A 

tento nesvätý okamih sa zdá byť životom; okamih zúfalstva, 

maličký ostrov suchého piesku, zbavený vody a neisto zasadený do 

zabudnutia. Tu sa Boží Syn nakrátko zastaví, aby obetoval svoju 

oddanosť modlám smrti a potom odišiel ďalej. A tu je viac mŕtvy ako 

živý. ale aj tu sa opäť rozhoduje medzi modloslužbou a láskou. 

Tu sa mu dáva na výber, či strávi tento okamih vzdávaním 

holdu telu, alebo sa nechá od neho oslobodiť. Tu môže prijať svätý 

okamih, ktorý sa mu ponúka namiesto toho nesvätého, ktorý si 

vybral predtým. A tu sa môže naučiť, že vzťahy sú jeho 

ZACHRANOU, a nie jeho záhubou. vy, ktorí sa to učíte, sa možno 

ešte stále bojíte, ale nie ste znehybnení. svätý okamih má pre vás 

teraz väčšiu hodnotu ako jeho nesvätý zdanlivý náprotivok a vy 

máte 
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naučili ste sa, že naozaj CHCETE len jedno. Nie je čas na smútok. 

Možno zmätok, ale sotva skľúčenosť. 

Máte skutočný vzťah, ktorý má zmysel. Je podobný vášmu 

skutočnému vzťahu s Bohom, ako sú si podobné rovnaké veci. 

Modloslužba je minulosť a nemá zmysel. Možno sa ešte trochu 

bojíte jeden druhého; možno u vás zostáva tieň strachu z Boha. ale 

čo je to pre tých, ktorým bol daný jeden skutočný vzťah NAD 

telom? Môže ich dlho zdržiavať pohľad na Kristovu tvár? A môžu 

dlho zadržiavať spomienku na svoj vzťah s Otcom pred sebou 

samými a udržiavať spomienku na jeho Lásku mimo svojho 

vedomia? 

 
SÚLAD PROSTRIEDKOV A CIEĽA 

Veľa sme toho povedali o rozdieloch medzi prostriedkami a 

cieľom a o tom, ako ich treba zosúladiť, aby vám váš svätý vzťah 

prinášal iba radosť. Povedali sme však aj to, že prostriedky na 

dosiahnutie cieľa Ducha Svätého budú pochádzať z toho istého 

Zdroja ako Jeho cieľ. Keďže je tento kurz taký jednoduchý a 

priamy, nie je v ňom nič, čo by nebolo dôsledné. Zdanlivé 

nezrovnalosti alebo časti, ktoré sa vám zdajú ťažšie ako iné, sú len 

náznakmi oblastí, v ktorých sa prostriedky a cieľ ešte stále 

rozchádzajú. a to vyvoláva veľké nepohodlie. nemusí to tak byť. 

tento kurz od vás nevyžaduje takmer nič. Je nemožné predstaviť si 

taký, ktorý by žiadal tak málo alebo mohol ponúknuť viac. 

Obdobie nepohodlia, ktoré nasleduje po náhlej zmene vzťahu 

od hriechu k svätosti, by už malo byť takmer za nami. Pokiaľ ho 

ešte zažívate, odmietate prenechať prostriedky Tomu, ktorý zmenil 

cieľ. Uznávate, že chcete cieľ. Nie ste však ochotní prijať aj 

prostriedky? Ak nie, pripusťme, že si nedôsledný. cieľ sa dosahuje 

prostriedkami, a ak chceš cieľ, MUSÍŠ byť ochotný chcieť aj 

prostriedky. Ako môže byť človek úprimný a povedať: "Toto 

chcem predovšetkým, a predsa sa nechcem naučiť prostriedky, aby 

som to dosiahol?" Ako sa môže naučiť prostriedky? 

Na dosiahnutie cieľa žiada Duch Svätý naozaj málo. Nežiada 

však viac, aby dal aj prostriedky. Prostriedky sú až na druhom 

mieste za cieľom. A keď váhate, je to preto, že vás desí CIEĽ, a nie 

prostriedky. Pamätajte na to, lebo inak sa dopustíte chyby, keď 

budete veriť, že prostriedky sú ťažké. Ako však môžu byť 
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ťažké, ak vám ich len DÁME? Zaručujú cieľ a sú s ním v úplnom 

súlade. Skôr než sa na ne pozrieme trochu bližšie, uvedomte si, že 

ak si myslíte, že sú nemožné, vaše chcenie CIEĽA bolo otrasené. 

Ak je totiž možné dosiahnuť cieľ, musia byť možné aj prostriedky 

na jeho dosiahnutie. 

JE nemožné vidieť svojho brata ako bezhriešneho, a pritom sa 

na neho pozerať ako na telo. Nie je to úplne v súlade s cieľom 

svätosti? Veď svätosť je len výsledkom toho, že sme nechali 

odstrániť účinky hriechu, takže sa uznáva to, čo bolo vždy pravdivé. 

vidieť bezhriešne TELO je nemožné, pretože svätosť je pozitívna a 

telo je len neutrálne. Nie je hriešne, ale ani bezhriešne. Ako nič, 

ktorým je, nemožno do tela zmysluplne vkladať atribúty Krista 

ALEBO ega. Jedno alebo druhé musí byť omyl, pretože oboje by 

umiestnilo atribúty tam, kde nemôžu byť. A oboje musí byť 

zrušené na účely pravdy. 

Telo JE prostriedok, ktorým sa ego snaží, aby sa nesvätý 

vzťah zdal byť skutočný. Nesvätý okamih JE časom tiel. Ale 

CIEĽOM je tu hriech. Nemožno ho dosiahnuť, ALE v ilúzii, a tak je 

ilúzia brata ako tela celkom v súlade s účelom nesvätosti. Kvôli 

tomuto súladu zostávajú prostriedky nespochybniteľné, zatiaľ čo 

cieľ je cenený. zrak sa prispôsobuje želaniu, pretože zrak je vždy 

druhoradý voči túžbe. A ak vidíš telo, vybral si si úsudok, a nie 

videnie. Lebo videnie, podobne ako vzťahy, nemá žiadny 

poriadok. buď VIDÍTE, alebo nie. 

Kto vidí telo brata, vyniesol nad ním rozsudok a nevidí ho. V 

skutočnosti ho nevidí ako hriešneho, vôbec ho nevidí. V temnote 

hriechu je neviditeľný. V temnote si ho možno len predstaviť a 

práve tu sa ilúzie, ktoré o ňom máte, nedržia jeho skutočnosti. Tu sú 

ilúzie a skutočnosť udržiavané oddelene. Tu sú ilúzie nikdy 

neprivedené k pravde a vždy sú pred ňou skryté. A tu, v temnote, je 

realita vášho brata predstavovaná ako telo, v nesvätých vzťahoch s 

inými telami, slúžiace veci hriechu okamih pred smrťou. 

Medzi touto márnou predstavou a víziou je naozaj 

rozdiel.Rozdiel nie je v nich, ale v ich účele. Obe sú len 

prostriedkami, z ktorých každý je vhodný na cieľ, na ktorý sa 

používa. Ani jeden z nich nemôže slúžiť účelu toho druhého, 

pretože každý z nich je voľbou 
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účelu, ktorý sa využíva v jej mene. Ani jeden z nich nemá význam bez 

cieľa, na ktorý bol určený, ani sa nehodnotí ako samostatná vec 

oddelene od zámeru. prostriedky sa zdajú byť skutočné, pretože sa 

hodnotí CIEĽ. A posudzovanie nemá žiadnu hodnotu, AK cieľ nie 

je hriechom. 

Na telo sa nedá pozerať inak ako cez súd.Vidieť telo je 

znakom toho, že vám chýba vízia a odmietli ste prostriedky, ktoré 

vám Duch Svätý ponúka, aby ste slúžili JEHO zámeru. Ako môže 

svätý vzťah dosiahnuť svoj cieľ prostredníctvom prostriedkov 

hriechu? Posudzovaniu ste sa naučili sami; videniu sa učíte od 

Toho, ktorý by vaše učenie ZRUŠIL. Jeho videnie nemôže vidieť 

telo, pretože sa nemôže pozerať na hriech. a tak ťa vedie k realite. tvoj 

svätý brat, ktorého videnie je tvojím oslobodením, nie je ilúziou. 

pokús sa ho vidieť nie v tme, lebo tam sa tvoje predstavy o ňom 

BUDÚ zdať skutočné. Zatvorili ste oči, aby ste ho zavreli. Taký bol 

tvoj cieľ, a kým sa ti zdá, že tento cieľ má nejaký význam, 

prostriedky na jeho dosiahnutie vyhodnotíš ako hodné videnia, a 

tak ho neuvidíš. 

Vaša otázka by nemala znieť: "Ako môžem vidieť svojho 

brata bez tela?" Pýtajte sa len: "Skutočne ho chcem vidieť bez 

hriechu?" A keď sa pýtate, nezabúdajte, že jeho bezhriešnosť je 

VAŠÍM únikom pred strachom. Spasenie je cieľom Ducha Svätého, 

prostriedkom je videnie. Lebo to, na čo vidiaci hľadí, JE bezhriešne. 

Nikto, kto miluje, nemôže súdiť, a to, čo vidí, je bez odsúdenia. A 

to, čo vidí, si nevytvoril, lebo mu bolo dané vidieť, rovnako ako 

videnie, ktoré mu videnie umožnilo. 

 

VÍZIA BEZHRIEŠNOSTI 

Videnie k tebe príde najprv v zábleskoch, ale tie budú stačiť, aby ti 

ukázali, čo je dané tebe, ktorý vidíš svojho brata bez 

hriechu.Pravda sa ti obnovuje prostredníctvom tvojej túžby, tak 

ako sa ti stratila prostredníctvom tvojej túžby po niečom inom. 

Otvorte svätostánok, ktorý ste uzavreli tým, že ste si cenili "niečo 

iné", a to, čo sa nikdy nestratilo, sa pokojne vráti. Bolo to pre vás 

zachránené. Vízia by nebola potrebná, keby sa nevykonal 

rozsudok. Túžba teraz celú svoju záhubu a je to pre vás hotové. 

Nechcete poznať svoju vlastnú identitu? Nevymenili by ste s 

radosťou svoje pochybnosti za istotu? Nechceli by ste sa ochotne 



20 PRÍSĽUB VZKRIESENIA 

496 

 

 

zbaviť utrpenia a znovu sa naučiť radosti? Váš svätý vzťah ponúka 
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to všetko vám. Ako vám bolo dané, také budú aj jeho účinky. A 

keďže jej svätý účel ste nevytvorili vy, ani prostriedky, ktorými je 

jej šťastný koniec váš, nie sú vaše. Raduj sa z toho, čo je tvoje, ale 

na požiadanie, a nemysli si, že potrebuješ vytvoriť prostriedky 

alebo cieľ. To všetko je dané tebe, ktorý by si chcel vidieť svojho 

brata bez hriechu. To všetko je dané, čakajúc na tvoje želanie, ale 

aby si to prijal. videnie je zadarmo dané tým, ktorí prosia, aby 

videli. 

Bezhriešnosť tvojho brata je ti daná v žiarivom svetle, aby si 

sa na ňu mohol pozerať pohľadom Ducha Svätého a tešiť sa z nej 

spolu s ním. Pokoj totiž príde ku všetkým, ktorí oň prosia so 

skutočnou túžbou a úprimnosťou zámeru, zdieľajú ho s Duchom 

Svätým a sú s Ním zajedno v tom, čo je spása. Buďte teda ochotní 

vidieť svojho brata bez hriechu, aby Kristus mohol povstať pred 

vaším zrakom a dať vám radosť. A neprikladajte hodnotu telu 

svojho brata, ktoré ho drží v ilúziách o tom, čím je. Jeho túžbou je 

vidieť jeho bezhriešnosť, tak ako je to Tvojou túžbou. A žehnajte 

Božiemu Synovi vo vašom vzťahu, ani v ňom nevidieť to, čo ste z 

neho urobili. 

Duch Svätý zaručuje, že to, čo vám Boh chcel a dal, bude 

vaše.Toto je teraz váš cieľ a vízia, ktorá ho robí vaším, je 

pripravená na to, aby vám bola daná.Máte víziu, ktorá každému 

umožňuje vidieť telo, nie. A keď sa pozriete jeden na druhého, 

uvidíte oltár vášmu Otcovi, svätý ako nebo, žiariaci žiarivou 

čistotou a trblietajúci sa žiarivými ľaliami, ktoré ste naň položili. 

čo si môžete vážiť viac ako toto? Prečo si myslíte, že telo je lepším 

domovom, bezpečnejším prístreškom pre Božieho Syna? Prečo sa 

radšej pozeráš naň ako na pravdu? Ako môže byť stroj ničenia 

PREFEROVANÝ a vybraný namiesto svätého domova, ktorý 

ponúka Duch Svätý, kde bude s tebou prebývať? 

Telo je znakom slabosti, zraniteľnosti a straty moci. Môže vám 

takýto záchranca POMÔCŤ? Obrátili by ste sa vo svojej núdzi a 

potrebe pomoci na bezmocného? Je žalostne malý dokonalou 

voľbou, na ktorú sa môžete obrátiť so žiadosťou o silu? Zdá sa, že 

odsúdenie urobí tvojho Spasiteľa slabým. a predsa si to TY, kto 

potrebuje jeho silu. Neexistuje žiadny problém, žiadna udalosť 

alebo situácia, žiadna perplex, ktorú by vízia nevyriešila. Všetko je 

vykúpené, keď sa naň pozerá s víziou. Lebo to nie je Tvoj zrak a 
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prináša so sebou zákony milované tým, ktorého zrak to je. 

Všetko, na čo sa pozeráte s víziou, jemne zapadá na svoje miesto, 
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podľa zákonov, ktoré na ňu upozorňuje svojím pokojným a istým 

pohľadom.Koniec všetkého, na čo sa pozerá, je vždy istý. Bude 

totiž spĺňať Jeho zámer, videný v neupravenej podobe a dokonale 

prispôsobený na jeho splnenie. Ničivosť sa stáva blahodarnou a 

hriech sa pod Jeho nežným pohľadom mení na požehnanie. Čo 

všetko môžu vnímať oči tela s mocou SPRÁVY? Jeho oči sa 

PRispôsobujú hriechu, nedokážu ho prehliadnuť v žiadnej podobe a 

vidia ho všade, vo všetkom. Pozrite sa jeho očami a všetko bude 

pred vami stáť odsúdené. Všetko, čo by vás mohlo zachrániť, nikdy 

neuvidíte. Váš svätý vzťah, zdroj vašej spásy, bude zbavený 

zmyslu a jeho najsvätejší cieľ bude zbavený prostriedkov na jeho 

uskutočnenie. 

Súd je len hračka, rozmar, nezmyselný prostriedok, ako sa vo 

svojej fantázii hrať na smrť. Ale videnie všetko napravuje a jemne 

uvádza do láskavého rámca nebeských zákonov. Čo keby ste 

spoznali, že tento svet je halucinácia? Čo keby ste naozaj 

pochopili, že ste si ho vymysleli? Čo keby ste si uvedomili, že tí, 

ktorí v ňom zdanlivo chodia, hrešia a umierajú, útočia, vraždia a 

ničia sa, sú úplne neskutoční? Mohli by ste veriť v to, čo vidíte, 

keby ste to PRIJALI? A VIDELI by ste to? 

Halucinácie zmiznú, keď si uvedomíme, čo sú.To je liečba a 

liek. Neverte im a zmiznú. A všetko, čo musíte urobiť, je uznať, že 

ste to urobili VY. Akonáhle prijmete tento jednoduchý fakt a 

vezmete na seba moc, ktorú ste im dali, ste od nich oslobodení. 

Jedno je isté; halucinácie slúžia určitému účelu, a keď tento účel 

už nemajú, zmiznú. Preto otázka nikdy nestojí tak, či ich chcete, 

ale vždy tak, či chcete účel, ktorému slúžia. Zdá sa, že tento svet 

má mnoho účelov, každý iný a s inými hodnotami. A predsa sú 

všetky rovnaké. Opäť tu neexistuje poradie, ale zdanlivá hierarchia 

hodnôt. 

Možné sú len dva účely. Jeden je hriech, druhý svätosť. Nič 

medzi tým nie je a to, ktorý si vyberiete, určuje, čo uvidíte. Lebo 

to, čo vidíte, je len spôsob, akým sa rozhodnete dosiahnuť svoj 

cieľ. Halucinácie slúžia na splnenie cieľa šialenstva. sú 

prostriedkom, ktorým sa vonkajší svet, premietaný zvnútra, 

prispôsobuje hriechu a zdá sa, že svedčí o jeho skutočnosti. Stále 

platí, že nič nie je mimo. Na nič sa však vytvárajú VŠETKY 

projekcie. Lebo je to 
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projekcia, ktorá dáva "ničomu" všetok význam, ktorý má. 

To, čo nemá zmysel, nemožno vnímať. A zmysel sa vždy 

hľadá vo vnútri, aby sa našiel, a potom sa pozerá von. Všetok 

význam, ktorý pripisujete svetu navonok, musí teda odrážať 

pohľad, ktorý ste videli vo svojom vnútri; alebo lepšie povedané, 

ak ste vôbec videli, alebo len posudzovali proti. videnie je 

prostriedok, ktorým Duch Svätý prevádza vaše nočné mory na 

šťastné sny; vaše divoké halucinácie, ktoré vám ukazujú všetky 

desivé následky predstavovaného hriechu, na pokojné a 

upokojujúce pohľady, ktorými by ich nahradil. Na tieto jemné 

pohľady a zvuky sa pozeráte s radosťou a počúvate ich s radosťou. 

sú Jeho náhradou za všetky desivé pohľady a krikľavé zvuky, ktoré 

do vášho zdeseného vedomia priniesol zámer ega. odstupujú od 

hriechu a pripomínajú vám, že to nie je realita, čo vás desí, a že 

chyby, ktorých ste sa dopustili, sa dajú napraviť. 

Keď ste sa pozreli na to, čo sa zdalo byť hrozné, a videli ste, 

ako sa to mení na pohľady plné krásy a pokoja; keď ste sa pozreli 

na scény násilia a smrti a videli ste, ako sa menia na pokojné pohľady 

na záhrady pod šírym nebom, v ktorých šťastne tečie čistá, 

životodarná voda v tancujúcich potôčikoch, ktoré nikdy 

nevymiznú; kto vás musí presviedčať, aby ste prijali dar videnia? A 

kto by po videní mohol odmietnuť to, čo MUSÍ prísť potom? 

Premýšľajte len chvíľu len o tomto; môžete uzrieť svätosť, ktorú 

Boh daroval svojmu Synovi. a nikdy si nemusíte myslieť, že je tu 

ešte niečo, čo by ste mali vidieť. 
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Vnútorný obraz 

 
Projekcia vytvára vnímanie.Svet, ktorý vidíte, je taký, aký ste mu 

dali, nič viac. Ale hoci nie je ničím viac, nie je ani ničím menej. 

preto je pre vás dôležitý. Je svedkom stavu vašej mysle, vonkajším 

obrazom vnútorného stavu. ako človek myslí, tak aj vníma. preto 

sa nesnažte zmeniť svet, ale snažte sa zmeniť svoju myseľ O svete. 

Vnímanie je VÝSLEDOK, 

nie je príčinou. A preto je poradie náročnosti zázrakov nezmyselné. 

Všetko, na čo sa pozerá s videním, je uzdravené a sväté. Nič 

vnímané bez neho nič neznamená. a kde nie je zmysel, tam je 

chaos. 

Zatratenie je váš súd nad sebou samým, ktorý budete 

premietať na svet. Vnímajte ho ako zatratený a jediné, čo vidíte, je 

to, čím ste ublížili Božiemu Synovi. Ak vidíte katastrofu a 

nešťastie, pokúsili ste sa ho ukrižovať. Ak vidíte svätosť a nádej, 

pripojili ste sa k Božej vôli, aby ste ho oslobodili. Medzi týmito 

dvoma rozhodnutiami neleží žiadna voľba. a VIDÍTE svedectvo 

voľby, ktorú ste urobili, a učíte sa z toho UZNÁVAŤ, ktorú z nich 

ste si vybrali. 

 
IMAGINÁRNY SVET 

Nikdy nezabúdajte, že svet, ktorý "vidia" nevidiaci, si musia 

predstavovať, pretože to, ako vyzerá v skutočnosti, nepoznajú. 

Musia si z nepriamych dôkazov navždy odvodiť, čo by mohli 

vidieť, a rekonštruovať svoje závery, keď sa potknú a padnú kvôli 
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rozpoznať, alebo prejsť bez zranenia otvorenými dverami, ktoré 

považovali za zatvorené. A tak je to aj s vami.Nevidíte.Vaše 

náznaky pre odvodzovanie sú nesprávne, a tak sa potkýnate a 

padáte na kamene, ktoré ste nepoznali, ale neuvedomujete si, že 

môžete prejsť dverami, ktoré ste považovali za zatvorené, ale ktoré 

stoja otvorené pred nevidiacimi očami a čakajú, aby vás privítali. 

Ako hlúpe je pokúšať sa posudzovať to, čo by sme mohli 

vidieť namiesto toho. Nie je potrebné predstavovať si, ako musí 

svet vyzerať. Treba ho vidieť, skôr než ho spoznáte taký, aký je. 

Možno vám ukázať, ktoré dvere sú otvorené, a uvidíte, kde je 

bezpečie; a ktorá cesta vedie do tmy, ktorá do svetla. Úsudok vám 

VŽDY dá falošný smer, ale videnie vám UKAŽE, kam máte ísť. 

prečo by ste mali hádať? 

Nie je potrebné učiť sa prostredníctvom bolesti. A jemné 

lekcie sa získavajú s radosťou a radi sa na ne spomína. To, čo vám 

prináša šťastie, sa CHCETE naučiť a nezabudnúť. Nie je to to, čo 

by ste popierali. VAŠA otázka znie, či vám prostriedky, ktorými sa 

tento kurz učíte, PRINESÚ sľubovanú radosť. Keby ste verili, že 

áno, jeho učenie by nebolo problémom. zatiaľ nie ste šťastnými 

žiakmi, pretože stále zostávate v neistote, že videnie vám dáva 

VIAC ako úsudok, a naučili ste sa, že OBA nemôžete mať. 

Nevidiaci si zvykli na svoj svet tým, že sa mu 

prispôsobili.Myslia si, že sa v ňom vyznajú.Naučili sa to nie 

prostredníctvom radostných lekcií, ale prostredníctvom prísnej 

nevyhnutnosti obmedzení, o ktorých si mysleli, že ich nemôžu 

prekonať. A stále v to veria, tieto lekcie sú im drahé a držia sa ich 

PRETO, že nevidia. Nerozumejú, že tieto lekcie ich UDRŽIAVAJÚ 

slepými. Tomu neveria. a tak si svet, ktorý sa naučili "vidieť", 

uchovávajú vo svojich predstavách a veria, že ich voľba je buď to, 

alebo nič. Nenávidia svet, ktorý sa naučili prostredníctvom bolesti. 

A všetko, čo si myslia, že v ňom je, im slúži na to, aby im 

pripomínalo, že sú neúplní a trpko ochudobnení. 

Takto si DEFINUJÚ svoj život a miesto, kde žijú, prispôsobujú 

sa mu tak, ako si myslia, že musia, a boja sa stratiť to málo, čo 

majú.A tak je to so všetkými, ktorí považujú telo za všetko, čo 

majú, a všetko, čo majú ich bratia. Snažia sa dosiahnuť jeden 

druhého a zlyhávajú a znova zlyhávajú. A 
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prispôsobujú sa osamelosti a veria, že zachovať si telo znamená 

zachrániť to málo, čo majú. Počúvajte a skúste sa zamyslieť, či si 

pamätáte, o čom budeme teraz hovoriť. 

Počúvajte, - možno zachytíte náznak dávneho stavu, ktorý nie 

je celkom zabudnutý; možno nejasný, a predsa nie celkom neznámy, 

ako pieseň, ktorej meno je dávno zabudnuté a okolnosti, za ktorých 

ste ju počuli, úplne nezabudnuteľné. Nezostala ti celá pieseň, ale 

len malý šepot melódie, ktorý sa neviaže na osobu, miesto ani na 

nič konkrétne. Ale len z tejto malej časti si pamätáte, aká krásna 

bola pieseň, aké nádherné bolo prostredie, kde ste ju počuli, a ako 

ste mali radi tých, ktorí tam boli a počúvali s vami. 

Tie poznámky nie sú ničím.A predsa si ich máš pri sebe, nie 

pre seba, ale ako jemnú spomienku na to, čo by ťa rozplakalo, 

keby si si spomenul, aké ti to bolo drahé.Mohol by si si spomenúť, 

ale bojíš sa, lebo si presvedčený, že by si stratil svet, ktorý si sa 

odvtedy naučil.A predsa vieš, že nič vo svete, ktorý si sa naučil, 

nie je ani z polovice také drahé ako toto. Počúvaj a uvidíš, či si 

spomenieš na starodávnu pieseň, ktorú si poznal tak dávno a ktorá 

ti bola drahšia ako všetky melódie, ktoré si sa odvtedy naučil 

opatrovať. 

Za telom, za slnkom a hviezdami, za všetkým, čo vidíš, a 

predsa ti je to akosi známe, je oblúk zlatého svetla, ktorý sa tiahne, 

keď sa pozrieš do veľkého a žiarivého kruhu.A celý kruh sa pred 

tvojimi očami naplní svetlom.Okraje kruhu miznú a to, čo je v 

ňom, už vôbec nie je obsiahnuté. Svetlo sa rozširuje a pokrýva 

všetko, rozprestiera sa do nekonečna, večne žiari a nikde nemá 

žiaden zlom ani hranicu. V ňom je všetko spojené v dokonalej 

kontinuite. Nie je ani možné si predstaviť, že by niečo mohlo byť 

mimo, pretože nikde nie je nič, čo by toto svetlo nebolo. 

Toto je videnie Božieho Syna, ktorého dobre poznáte. Tu je 

pohľad toho, ktorý pozná svojho Otca. Tu je spomienka na to, čím 

ste; časťou tohto, so všetkým v sebe, a spojený so všetkým tak isto, 

ako je všetko spojené vo vás. prijmite videnie, ktoré vám môže ukázať 

TOTO, a nie telo. Poznáte tú starodávnu pieseň a poznáte ju dobre. 

Nič vám nikdy nebude také drahé ako tento starobylý hymnus, 

ktorý Boží Syn stále spieva svojmu Otcovi. 

A teraz slepí vidia, lebo tú istú pieseň spievajú na počesť 
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ich Stvoriteľovi vzdáva chválu aj im.Slepota, ktorú si urobili, 

neodolá spomienke na túto pieseň.A budú hľadieť na videnie 

Božieho Syna a spomenú si, kto je ten, o ktorom spievajú. Čo iné 

je zázrak ako toto spomínanie? A kto je ten, v kom táto spomienka 

neleží? Svetlo v jednom ju prebúdza vo všetkých. A keď ho vidíte 

v sebe navzájom, PRIPOMÍNAJÚ si ho všetci. 

 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRAK 

Zopakovali sme si, ako málo sa od vás vyžaduje, aby ste sa tento 

kurz naučili. Je to tá istá malá ochota, ktorú potrebujete, aby sa celý 

váš vzťah premenil na radosť; ten malý dar, ktorý ponúkate Duchu 

Svätému a za ktorý vám dáva všetko; to veľmi málo, na ktorom 

spočíva spása; tá malá zmena zmýšľania, ktorou sa ukrižovanie 

mení na vzkriesenie. A keďže je to pravda, je to také jednoduché, 

že sa to nedá úplne nepochopiť. Odmietnutá áno, ale NIE 

dvojznačná. A ak sa teraz rozhodnete proti nej, nebude to preto, že 

je nejasná, ale skôr preto, že táto malá cena sa vám podľa vášho 

úsudku zdala príliš veľká na to, aby ste zaplatili za pokoj. 

To je jediná vec, ktorú musíte urobiť, aby ste získali videnie, 

šťastie, oslobodenie od bolesti a úplný únik od hriechu. Povedzte 

len toto, ale myslite to bez výhrad, pretože v tom spočíva sila 

spásy: 

"Som zodpovedný za to, čo vidím. 

Vybral som si pocity, ktoré prežívam, a rozhodol som sa, aký 

cieľ chcem dosiahnuť. 

A všetko, čo sa mi zdá, že sa mi stalo, som 

si vyžiadal a dostal, ako som si vyžiadal." 

Už si nenamýšľajte, že ste bezmocní voči tomu, čo sa vám 

deje. Priznajte si len to, že ste sa MÝLILI, a všetky následky vašich 

chýb zmiznú. 

Nie je možné, aby bol Boží Syn len poháňaný udalosťami 

mimo neho. Nie je možné, aby udalosti, ktoré sa mu stali, neboli 

jeho voľbou. Jeho rozhodovacia moc je určujúca pre každú 

situáciu, v ktorej sa zdanlivo ocitne náhodou alebo nešťastnou 

náhodou. Vo vesmíre, ako ho stvoril Boh, mimo ktorého nič nie je, 

nie je možná žiadna náhoda ani nehoda. Trpí a rozhodol si sa pre 

hriech 
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bol váš cieľ. Buď šťastný a moc rozhodovania si odovzdal Tomu, 

kto musí za teba rozhodovať o Bohu. je to malý dar, ktorý ponúkaš 

Duchu Svätému, a aj ten ti dal, aby si sa daroval. Lebo týmto 

darom sa ti dáva moc uvoľniť svojho Spasiteľa, aby ti dal spásu. 

Neodmietajte teda túto malú obetu.Zadržte ju, a svet zostane 

taký, aký ho vidíte teraz. Rozdajte ju a všetko, čo vidíte, odíde 

spolu s ňou. Nikdy sa nedalo toľko za tak málo. Vo svätom okamihu 

sa táto výmena uskutočňuje a udržiava. Tu je svet, ktorý nechcete, 

privedený k tomu, ktorý chcete. A tu sa vám dáva ten, ktorý 

chcete, PRETOŽE ho chcete. Na to si však najprv musíš uvedomiť 

silu svojho chcenia. musíš prijať jeho SILU, a nie jeho slabosť. 

musíš vnímať, že to, čo je dostatočne silné na to, aby vytvorilo 

svet, ho môže nechať odísť a môže prijať nápravu, ak je ochotné 

vidieť, že sa mýlilo. 

Svet, ktorý vidíte, je len nečinným svedkom toho, že ste mali 

pravdu.Tento svedok je šialený.Vycvičili ste ho v jeho svedectve, a 

keď vám ho odovzdal, počúvali ste ho a presvedčili ste sa, že to, čo 

videl, je pravda.Urobili ste to SOBE. Pozrite sa len na to a uvidíte aj 

to, aké kruhové je uvažovanie, na ktorom spočíva vaše "videnie". toto 

vám nebolo dané. bol to váš dar vám a vášmu bratovi. Buď teda 

ochotný, aby mu to bolo odobraté a nahradené pravdou. A keď sa 

budete pozerať na zmenu v ňom, bude vám dané vidieť ju v sebe. 

Možno nevidíte dôvod, prečo by ste mali dať túto malú obetu. 

Pozrite sa teda bližšie na to, čo to JE. A veľmi jednoducho v nej 

uvidíte celú výmenu odlúčenia za spasenie. Všetko, čím ego je, je 

predstava, že je možné, aby sa Synovi Božiemu diali veci BEZ 

jeho vôle; a teda bez Vôle jeho Stvoriteľa, ktorého Vôľa nemôže 

byť oddelená od jeho vlastnej. 

Toto je Boží Syn, ktorý chce nahradiť svoju vôľu, je to šialená 

vzbura proti tomu, čo musí byť navždy.Toto je vyhlásenie, že má 

moc urobiť Boha bezmocným, a tak si ju vziať pre seba a zostať 

bez toho, čo mu Boh chcel.Toto je tá šialená myšlienka, ktorú ste 

si postavili na svoje oltáre a ktorú uctievate. A všetko, čo ju 

ohrozuje, akoby útočilo na vašu vieru, lebo tu je do nej 

investované. nemyslite si, že ste bez viery, lebo vaša viera a dôvera 

v ňu je naozaj silná. 
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Duch Svätý vám môže dať vieru vo svätosť a víziu, aby ste ju 

ľahko videli. Vy ste však nenechali otvorený a neobsadený oltár, 

na ktorý patria dary. tam, kde by mali byť ONI, ste postavili svoje 

modly niečomu inému. tejto inej vôli, ktorá vám akoby hovorila, 

čo sa musí stať, ste dali skutočnosť. A to, čo by vám ukázalo niečo 

iné, sa vám preto musí zdať neskutočné. Jediné, čo sa od vás žiada, 

je vytvoriť priestor pre pravdu. Nežiada sa od vás, aby ste tvorili 

alebo robili to, čo leží mimo vášho chápania. Žiada sa od vás len 

to, aby ste TO POVOLILI; len aby ste prestali zasahovať do toho, čo 

sa stane samo od seba; len aby ste opäť spoznali prítomnosť toho, o 

čom ste si mysleli, že ste to dali preč. 

Buďte ochotní na chvíľu opustiť svoje oltáre bez toho, čo ste 

na ne položili, a to, čo tam skutočne je, nemôžete nevidieť. Svätý 

okamih nie je okamihom stvorenia, ale spoznania. Lebo uznanie 

prichádza z videnia a pozastaveného posudzovania. len vtedy je 

možné pozrieť sa do vnútra a vidieť to, čo tam MUSÍ byť, jasne na 

očiach a úplne nezávisle od vyvodzovania a posudzovania. 

Zrušenie nie je vašou úlohou, ale JE na vás, či ho privítate, alebo 

nie. Viera a túžba idú ruka v ruke, pretože každý verí v to, čo chce. 

Už sme povedali, že želanie je spôsob, akým ego narába s 

tým, čo chce, aby sa to stalo skutočnosťou.Neexistuje lepšia 

ukážka sily želania, a teda aj viery, ktorá by dokázala, že jej ciele 

sa zdajú byť reálne a možné. Viera v nereálne vedie k úpravám reality 

tak, aby zodpovedala cieľu bláznovstva. Cieľ hriechu vyvoláva 

vnímanie strašného sveta, aby ospravedlnil svoj cieľ. To, po čom 

túžite, uvidíte. A ak je jeho realita falošná, budete ju udržiavať 

tým, že si neuvedomíte všetky úpravy, ktoré ste zaviedli, aby to tak 

bolo. 

Keď sa vízia odmieta, zmätok príčiny a následku sa stáva 

nevyhnutným. Cieľom je teraz zamlžiť príčinu účinku a spôsobiť, 

aby sa účinok javil ako PRÍČINA. Táto zdanlivá nezávislosť účinku 

umožňuje, aby bol považovaný za samostatne stojaci a schopný 

slúžiť ako príčina udalostí a pocitov, o ktorých si jeho tvorca 

myslí, že ich spôsobuje. Už dávno sme hovorili o vašej túžbe 

vytvoriť si vlastného Stvoriteľa a byť mu otcom, a nie synom. 

Toto je tá istá túžba. syn je dôsledok, ktorého príčinu by chcel 

poprieť. A tak sa zdá, že JE príčinou, ktorá spôsobuje skutočné 

účinky. Nič nemôže mať účinky bez príčiny a zamieňať tieto dve 
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Je rovnako potrebné, aby ste si uvedomili, že ste stvorili svet, 

ktorý vidíte, ako aj to, že ste nestvorili sami seba. JE TO TÁ ISTÁ 

CHYBA. Nič, čo nevytvoril váš Stvoriteľ, nemá na vás vplyv. A ak 

si myslíte, že to, čo ste stvorili, vám môže povedať, čo vidíte a 

cítite, a veríte v jeho schopnosť to urobiť, popierate svojho 

Stvoriteľa a veríte, že ste sa stvorili sami. Ak si totiž myslíte, že 

svet, ktorý ste stvorili, má moc urobiť z vás to, čo chce, SÁM si 

zamieňate Syna a Otca; účinok a Zdroj. 

Synove výtvory sú podobné výtvorom jeho Otca.Syn si však pri 

ich tvorbe nenamýšľa, že je nezávislý od svojho Zdroja. Jeho 

spojenie s Ním je Zdrojom jeho tvorenia. Mimo nej nemá žiadnu 

moc tvoriť a to, čo tvorí, nemá zmysel. Nič nemení na stvorení, 

úplne závisí od šialenstva svojho stvoriteľa a nemôže slúžiť na 

ospravedlnenie tohto šialenstva. tvoj brat si myslí, že stvoril svet 

spolu s tebou. tak popiera stvorenie. spolu s tebou si myslí, že svet, 

ktorý stvoril, stvoril on. tak popiera, že ho stvoril. 

Pravdou však je, že vás oboch stvoril milujúci Otec, ktorý vás 

stvoril spoločne a ako jeden celok. Pozrite sa, čo "dokazuje" opak, 

a poprite celú svoju realitu. Ale pripusťte, že všetko, čo sa zdá, že 

stojí medzi vami a drží vás od seba a oddeľuje od vášho Otca, ste 

vytvorili v skrytosti, a okamih oslobodenia k vám prišiel. Všetky 

jeho účinky pominuli, pretože jeho zdroj bol odhalený. Práve jej 

zdanlivá nezávislosť od jej zdroja vás držala v zajatí. Je to ten istý 

klam, že ste nezávislí od Zdroja, ktorým ste boli stvorení a ktorý 

ste nikdy neopustili. 

 

VIERA, PRESVEDČENIE A VÍZIA 

Všetky zvláštne vzťahy majú za cieľ hriech. Sú totiž obchodmi so 

skutočnosťou, ku ktorej sa zdanlivé spojenie prispôsobuje. 

Nezabúdajte na to; vyjednávať znamená stanovovať hranice a 

každého brata, s ktorým máte obmedzený vzťah, NENÁVIDÍTE. 

Môžeš sa pokúsiť dodržať dohodu v mene "spravodlivosti", 

niekedy žiadaš platbu od seba, možno častejšie od toho druhého. 

tak sa v "spravodlivosti" pokúšaš zmierniť pocit viny, ktorý 

vyplýva z prijatého cieľa vzťahu. A práve preto musí Duch Svätý 

zmeniť jeho účel, aby bol užitočný pre ŇU a neškodný pre VÁS. 

Ak túto zmenu akceptujete, prijali ste myšlienku, že sa 
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priestor pre pravdu. ZDROJ hriechu je preč.Môžete si 

predstavovať, že stále zažívate jeho účinky, ale nie je to váš cieľ a 

už ho nechcete. Nikto nedovolí, aby bol cieľ nahradený, kým po 

ňom túži, pretože nič nie je tak cenené a chránené ako cieľ, ktorý 

myseľ akceptuje. Za ním pôjde, pochmúrne alebo šťastne, ale vždy 

s vierou a s vytrvalosťou, ktorú viera nevyhnutne prináša. sila 

viery sa NIKDY nepozná, ak je vložená do hriechu. VŽDY sa však 

rozpozná, ak je umiestnená v láske. 

Prečo sa vám zdá zvláštne, že viera dokáže pohnúť horami? 

Na takú silu je to naozaj malý výkon. Viera totiž dokáže udržať 

Božieho syna v reťaziach, pokiaľ verí, že JE v reťaziach. A keď sa 

z nich oslobodí, bude to jednoducho preto, že už v ne neverí, stiahne 

vieru, že ho môžu držať, a namiesto toho ju vloží do svojej 

slobody. Nie je možné umiestniť rovnakú vieru opačným smerom. 

To, čo dávaš vieru hriechu, ODNÍMAŠ svätosti. a to, čo ponúkaš 

svätosti, bolo ODNÍMANÉ hriechu. Viera, presvedčenie a videnie 

sú prostriedky, ktorými sa dosahuje cieľ svätosti. Prostredníctvom 

nich ťa Duch Svätý vedie do skutočného sveta a preč od všetkých 

ilúzií, kam bola tvoja viera položená. toto je jeho smer, jediný, ktorý 

vždy vidí. A keď blúdite, pripomína vám, že JE len jeden. Jeho 

viera, Jeho presvedčenie a vízia sú pre teba. A keď ich úplne 

prijmeš namiesto svojich, už ich nebudeš potrebovať. Lebo viera, 

vízia a presvedčenie majú zmysel len PRED dosiahnutím stavu 

istoty. V nebi sú neznáme. Napriek tomu sa Nebo dosiahne 

prostredníctvom nich. 

Nie je možné, aby Božiemu Synovi chýbala viera, ale môže si 

vybrať, kde ju chce mať. Bez viery nie je nedostatok viery, ale viera 

v Nič. Viera oddaná ilúziám nepostráda moc, lebo ňou Syn Boží 

verí, že je bezmocný. Takto je bez viery voči sebe, ale silný vo 

viere vo svoje ilúzie O sebe. Vieru, vnímanie a presvedčenie ste si 

totiž vytvorili ako prostriedok na stratu istoty a nájdenie hriechu. 

tento šialený smer ste si vybrali a vierou v to, čo ste si vybrali, ste 

si vytvorili to, čo ste chceli. 

Duch Svätý má využitie pre všetky prostriedky, ktorými ste sa 

snažili nájsť hriech. Ale keď ich používa, vedú OD hriechu, 

pretože Jeho zámer leží v opačnom smere. On vidí 
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Prostriedky, ktoré používate, ale nie účel, na ktorý ste ich vytvorili. 

On by vám ich nevzal, pretože vidí ich hodnotu ako prostriedok na 

to, čo si pre vás želá. Vnímanie ste si vytvorili preto, aby ste si 

mohli vybrať spomedzi svojich bratov a hľadať s nimi hriech. 

Duch Svätý vidí vnímanie ako prostriedok na to, aby ťa naučil, že 

videnie svätého vzťahu je všetko, čo CHCEŠ vidieť. potom dáš 

svoju vieru svätosti, budeš po nej túžiť a veriť v ňu, KEĎ po nej 

túžiš. 

Viera a presvedčenie sa pripájajú k vízii, pretože všetky 

prostriedky, ktoré kedysi slúžili hriechu, sa teraz presmerujú na 

svätosť. To, čo považujete za hriech, je totiž OBMEDZENIE, a 

toho, koho sa snažíte obmedziť na telo, nenávidíte, pretože sa 

bojíte. Odmietnutím odpustenia by ste ho odsúdili na telo, pretože 

prostriedky na hriech sú vám drahé. A tak má telo vašu vieru a 

vaše presvedčenie. Ale svätosť by oslobodila vášho brata, 

odstránila by nenávisť tým, že by odstránila strach, nie ako 

symptóm, ale pri jeho zdroji. 

Tí, ktorí chcú oslobodiť svojich bratov od tela, sa nemôžu 

báť.Zriekli sa prostriedkov na hriech tým, že sa rozhodli nechať 

odstrániť všetky obmedzenia. V túžbe hľadieť na svojich bratov vo 

svätosti sila viery a presvedčenia ďaleko presahuje telo, 

PODPORUJE videnie, nie mu bráni. Najprv sa však rozhodli uznať, 

ako veľmi ich viera obmedzovala v chápaní sveta, a želali si 

umiestniť jej silu inde, ak by im bol poskytnutý iný uhol pohľadu. 

Zázraky, ktoré nasledovali po tomto rozhodnutí, sa tiež zrodili z 

viery. Všetci, ktorí sa rozhodnú odvrátiť pohľad od hriechu, totiž 

dostávajú videnie a sú vedení k svätosti. 

Tí, ktorí veria v hriech, si MUSIA myslieť, že Duch Svätý 

žiada obetu, pretože si myslia, že tak sa dosiahne ich cieľ. Bratia, 

Duch Svätý vie, že obeť neprináša NIC. On neuzatvára žiadne 

obchody. A ak sa Ho snažíte obmedziť, budete Ho nenávidieť, 

pretože sa Ho bojíte. Dar, ktorý vám dal, je väčší než čokoľvek, čo 

stojí na tejto strane neba. Okamžik jeho uznania je na dosah ruky. 

Pripojte svoje vedomie k tomu, čo už bolo SPOJENÉ. viera, ktorú si 

navzájom dávate, to môže dosiahnuť. Veď Ten, ktorý miluje svet, 

ho pre vás vidí bez jedinej škvrny hriechu na ňom a v nevinnosti, 

ktorá robí pohľad naň krásnym ako nebo. 

Tvoja viera v obetu jej dala veľkú moc v tvojich očiach; 
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lenže si neuvedomujete, že nevidíte Z TOHO DÔVODU. Pretože 

obeť musí byť vynútená od tela, a to iným telom. Myseľ ju 

nemohla ani žiadať, ani prijať sama od seba. a už vôbec nie telo. 

zámer je v mysli, ktorá sa snaží použiť telo na vykonanie 

prostriedku na hriech, v ktorý MYSL verí. Spojenie mysle a tela je 

teda nevyhnutným presvedčením tých, ktorí si cenia hriech. a tak je 

obeta nevyhnutne prostriedkom na obmedzenie, a teda na 

nenávisť. 

Myslíte si, že Duch Svätý sa zaoberá týmto? Nedáva to, čo je 

Jeho cieľom, aby ťa viedol OD. myslíš si, že by ťa o to pripravil 

pre tvoje dobro. Ale "dobro" a "zbavenie" sú protiklady a nemôžu 

sa nijako zmysluplne spojiť. Je to, ako keby si povedal, že mesiac 

a slnko sú jedno, pretože prichádzajú s nocou a dňom, a tak sa 

MUSIA spojiť. a predsa pohľad na jedno je len znamením, že druhé 

zmizlo z dohľadu. Nie je ani možné, aby to, čo dáva svetlo, bolo 

jedno s tým, čo závisí od tmy, aby bolo viditeľné. Ani jedno si 

nevyžaduje obetovanie druhého, ale od neprítomnosti druhého 

závisí každé z nich. 

Telo bolo stvorené ako obeta za hriech a v tme je to stále 

vidieť. Vo svetle videnia sa však naň pozerá úplne inak. môžete 

mať vieru v to, že slúži cieľu Ducha Svätého, a dať mu silu, aby 

slúžilo ako prostriedok na pomoc slepým, aby videli. Vo svojom 

videní sa však na ňu pozerajú PAST, rovnako ako vy. viera a 

presvedčenie, ktoré ste jej dali, PATRIA mimo nej. dali ste jej 

vnímanie, vieru a vieru z mysle do tela. Nech sú teraz vrátené 

tomu, čo ich vytvorilo a môže ich ešte použiť, aby sa zachránilo 

pred tým, čo vytvorilo. 

 

STRACH POZRIEŤ SA DO SVOJHO VNÚTRA 

Duch Svätý vás NIKDY nebude učiť, že ste hriešni. Chyby napraví, 

ale to nikoho nestraší. naozaj sa bojíte pozrieť do svojho vnútra a 

vidieť hriech, o ktorom si myslíte, že tam je. to by ste sa nebáli 

priznať. Strach v spojení s hriechom ego považuje za celkom 

primeraný a súhlasne sa usmieva. Nemá strach, aby ste sa cítili 

zahanbení. Nepochybuje o vašom presvedčení a viere v hriech. 

Jeho chrámy sa kvôli tomu netrasú. vaša viera, že hriech existuje, 

ale svedčí o vašej túžbe, aby ho tam BOL vidieť. To sa len zdá byť 

zdrojom strachu. 
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Pamätajte, že ego nie je samo. Jeho vláda JE obmedzená a 
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svojho neznámeho "nepriateľa", ktorého ani nevidí, ale bojí sa ho. 

Ego vám nahlas hovorí, aby ste sa nepozerali dovnútra, pretože ak 

to urobíte, vaše oči sa rozsvietia na hriech a Boh vás zasiahne. 

Tomu veríte, a preto sa nedívate." To však nie je skrytý strach ega 

ani vás, ktorí mu slúžite. Ego naozaj hlasno tvrdí, že je; príliš 

hlasno a príliš často. Pod týmto neustálym krikom a šialeným 

vyhlasovaním si totiž ego nie je isté, že to tak je. Pod vaším 

strachom pozrieť sa do svojho vnútra kvôli hriechu sa skrýva ešte 

jeden strach, a to strach, ktorý spôsobuje, že sa ego chveje. 

Čo keby ste sa pozreli do svojho vnútra a nevideli žiadny 

hriech? Túto "obávanú" otázku si ego nikdy nepoloží. A vy, ktorí ju 

teraz kladiete, ohrozujete celý obranný systém ega príliš vážne na 

to, aby sa obťažovalo predstierať, že je vaším priateľom. Tí, ktorí 

sa pridali k svojim bratom, sa odpútali od svojho presvedčenia, že 

ich identita spočíva v egu. Svätý vzťah je taký, v ktorom sa spojíte 

s tým, čo je vašou súčasťou v PRAVDE. A tvoja viera v hriech bola 

ZBYTOČNE otrasená, ani teraz nie si úplne ochotný pozrieť sa do 

svojho vnútra a nevidieť to. 

Vaše oslobodenie je stále len čiastočné; stále obmedzené a 

neúplné, ale zrodené vo vás. Nie ste úplne šialení, ale ste ochotní 

pozrieť sa na veľkú časť svojho šialenstva a uznať jeho šialenosť. 

Vaša viera sa presúva dovnútra, za šialenstvo a ďalej k rozumu. a 

to, čo vám teraz hovorí váš rozum, by ego nepočulo. zámer Ducha 

Svätého prijala tá časť vašej mysle, o ktorej ego nevie. Nie viac 

ako VY. A predsa sa táto časť, s ktorou sa teraz stotožňujete, 

nebojí pozrieť na seba. Nepozná žiadny hriech. Ako inak by bola 

ochotná vnímať zámer Ducha Svätého ako svoj vlastný? 

Táto časť videla tvojho brata a dokonale ho poznala od 

počiatku času.A netúžila po ničom inom, len sa s ním spojiť a byť 

opäť slobodná, ako kedysi. Čakala na zrodenie slobody; na prijatie 

oslobodenia, ktoré malo prísť k vám. A teraz ste spoznali, že to 

nebolo ego, ktoré sa pripojilo k zámeru Ducha Svätého, a tak tu 

MUSÍ byť niečo iné. nemyslite si, že TO je šialenstvo. Lebo vám to 

hovorí váš ROZUM a dokonale to vyplýva z toho, čo ste sa už 

naučili. 

V tom, čo učí Duch Svätý, nie je žiadna nekonzistentnosť.Toto 

je uvažovanie SANE.Vnímali ste šialenstvo ega a nebáli ste sa ho, 
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pretože ste si nevybrali, že sa na ňom budete podieľať. Na stránke 
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V zdravých chvíľach vás však jeho rečnenie nezasiahne žiadnou 

hrôzou. Uvedomili ste si totiž, že všetky dary, ktoré by vám v hneve 

nad vašou "opovážlivou" túžbou nazrieť do svojho vnútra odobrala, 

NECHCETE. niekoľko zvyšných drobností sa ešte stále zdá byť 

žiarivých a upútavajúcich vašu pozornosť. napriek tomu by ste 

"nepredali" nebo, aby ste ich mali. 

A teraz ego JE vystrašené.Ale to, čo počuje v hrôze, druhá 

časť počuje ako najsladšiu hudbu; pieseň, ktorú túžilo počuť, 

odkedy sa ego prvýkrát objavilo vo vašich mysliach.Slabosť ega je 

jeho silou.Pieseň slobody, ktorá spieva chválu inému svetu, mu 

prináša nádej na mier. Spomína si totiž na nebo a teraz vidí, že nebo 

konečne prišlo na zem, od ktorej ho vláda ega tak dlho odháňala. 

Nebo prišlo, pretože našlo domov vo vašom vzťahu na zemi. A 

Zem už nemôže zadržať to, čo dostalo Nebo ako svoje vlastné. 

Pozerajte sa na seba navzájom nežne a pamätajte, že slabosť 

ega sa odhaľuje v očiach vás oboch. To, čo by chcelo od seba 

oddeliť, sa stretlo a spojilo a nebojácne hľadí na ego. Detičky, 

nevinné hriechu, s radosťou sledujte cestu k istote. Nenechajte sa 

zdržiavať šialeným naliehaním strachu, že istota spočíva v 

pochybnostiach. To nemá žiadny význam. Čo vám záleží na tom, 

ako hlasno sa to hlása? Opakovaním a krikom sa nezmyselné 

nestane zmysluplným. tichá cesta je otvorená. Choďte po nej 

šťastne a nespochybňujte to, čo musí byť. 

 

ROZUM A VNÍMANIE 

Vnímanie vyberá a vytvára svet, ktorý vidíte. Doslova si ho vyberá 

podľa toho, ako ho riadi myseľ. Zákony veľkosti, tvaru a jasu by 

možno platili, keby ostatné veci boli rovnaké. NIE sú rovnaké. 

Lebo to, čo hľadáte, objavíte s oveľa väčšou pravdepodobnosťou 

ako to, čo by ste najradšej prehliadli. tichý malý Hlas pre Boha nie je 

prehlušený všetkými hlučnými výkrikmi ega a nezmyselným 

bláznením tých, ktorí ho CHCÚ počuť. Vnímanie je VÝBER, a nie 

skutočnosť. Ale od tejto voľby závisí oveľa viac, než si možno 

zatiaľ uvedomujete. Lebo od hlasu, ktorý sa rozhodnete počuť, a od 

pohľadov, ktoré sa rozhodnete vidieť, závisí úplne celá vaša viera 

v to, čo ste. Vnímanie je svedkom iba tohto, a NIKDY nie 

skutočnosti. môže vám však ukázať podmienky, v ktorých je 

uvedomenie si skutočnosti možné, alebo tie, v ktorých by nikdy 
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nemohlo byť. Skutočnosť nepotrebuje žiadnu vašu spoluprácu, aby 

bola sama sebou. Ale vaša 
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uvedomenie si toho potrebuje vašu pomoc, pretože je to vaša 

voľba. Počúvajte, čo hovorí ego, a sledujte, čo vám prikazuje 

vidieť, a je isté, že sa budete vidieť ako maličkí, zraniteľní a 

vystrašení. Budete prežívať depresiu, pocit bezcennosti a pocity 

pominuteľnosti a nereálnosti. Budete veriť, že ste bezmocnou 

obeťou síl, ktoré sú ďaleko mimo vašej kontroly a sú oveľa 

mocnejšie ako vy. A budete si myslieť, že svet, ktorý ste stvorili, 

riadi váš osud. To bude vaša VÍRA. Nikdy však neverte, pretože 

práve vaša viera z nej robí skutočnosť. 

Existuje iná vízia a iný Hlas, v ktorých spočíva vaša sloboda, 

čakajú len na vašu voľbu.A ak im uveríte, budete v sebe vnímať 

iné Ja. Toto iné Ja vidí zázraky ako prirodzené. sú preň také 

jednoduché a prirodzené ako dýchanie pre telo. Sú samozrejmou 

odpoveďou na volanie o pomoc, jedinou, ktorú robí. Egu sa 

zázraky zdajú neprirodzené, pretože nechápe, ako sa oddelené 

mysle môžu navzájom ovplyvňovať. Ani to nemôžu robiť. Ale 

mysle nemôžu BYŤ oddelené. toto druhé Ja si to dokonale 

uvedomuje. A preto si uvedomuje, že zázraky neovplyvňujú inú 

myseľ, iba Jeho vlastnú. 

Neuvedomujete si, do akej miery zasiahla myšlienka 

oddelenia do rozumu. Rozum sa nachádza v druhom Ja, ktoré ste 

odrezali od svojho vedomia, a nič, čo ste v ňom nechali, nie je 

schopné rozumu. Ako môže časť mysle zbavená rozumu pochopiť, 

čo je to rozum, alebo uchopiť informácie, ktoré by mohol 

poskytnúť? Môžu sa v ňom vynárať najrôznejšie otázky, ale ak 

základná otázka vychádza z rozumu, nepoloží ju. Ako všetko, čo 

vychádza z rozumu, aj základná otázka je zrejmá, jednoduchá a 

zostáva nepoložená. Ale nemysli si, že by na ňu rozum nedokázal 

odpovedať. 

Boží plán pre tvoju spásu by nemohol vzniknúť bez tvojej 

vôle a tvojho súhlasu. Musel ho prijať Boží Syn, pretože to, čo mu 

Boh praje, MUSÍ prijať. Boh totiž nechce okrem neho a Božia vôľa 

nečaká na čas, aby sa naplnila. Preto to, čo sa pripojilo k Božej 

Vôli, musí byť v tebe TERAZ, keďže je večné. musíš mať 

vyhradené miesto, na ktorom môže Duch Svätý prebývať a kde JE. 

Musel tam byť od chvíle, keď vznikla potreba Jeho prítomnosti, a v 

tom istom okamihu sa naplnila. To by vám povedal váš rozum, 

keby ste ho počúvali. 
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zjavne to nie je "uvažovanie ega". Jeho cudzia povaha egu je 

dôkazom, že v ňom odpoveď nenájdete.Ak to však musí byť tak, 

musí existovať. A ak existuje pre vás a má vašu slobodu ako účel, 

ktorý jej bol daný, musíte byť slobodní, aby ste ju NAŠLI. 

Boží plán je jednoduchý, nikdy nie je kruhový a nikdy nie je 

samospasiteľný. Nemá žiadne iné myšlienky než sebarozvíjajúce, a 

v tom musí byť zahrnutá aj vaša vôľa. Musí teda existovať časť 

vás, ktorá pozná Jeho Vôľu a zdieľa ju. Nemá zmysel pýtať sa, či 

to, čo musí byť, tak je. JE však zmysluplné pýtať sa, prečo si 

NEVEDOMÝ toho, čo je, pretože to musí mať odpoveď, ak je Boží 

plán pre vašu spásu úplný. A musí BYŤ úplný, pretože jeho Zdroj 

nepozná neúplnosť. Kde by bola odpoveď, ak nie v Zdroji? A kde 

ste vy, ak nie tam, kde je tá istá odpoveď? Tvoja identita, ktorá je 

rovnako ako odpoveď pravým účinkom toho istého Zdroja, musí 

byť preto spolu a rovnaká. 

Áno, viete to, a nielen to.A predsa akákoľvek časť poznania 

ohrozuje rozpoltenosť rovnako ako celé poznanie. A všetko to 

PRÍDE s akoukoľvek časťou. Tu je časť, ktorú môžete prijať. To, 

na čo rozum poukazuje, môžete vidieť, pretože svedkovia v jeho 

prospech sú jasní. Len úplne šialený človek ich môže ignorovať, a 

to ste už prešli. Rozum je prostriedok, ktorý sám osebe slúži Duchu 

Svätému. Nie je preinterpretovaný a presmerovaný od cieľa 

hriechu, ako sú iné. Rozum je totiž mimo dosahu prostriedkov ega. 

Viera, vnímanie a presvedčenie môžu byť nesprávne a slúžiť 

potrebám veľkého podvodníka rovnako ako pravda. Rozum však v 

šialenstve nemá vôbec miesto, ani sa nedá prispôsobiť jeho cieľom. 

Viera a presvedčenie sú v šialenstve silné a usmerňujú vnímanie k 

tomu, čo si rozum cení. Ale rozum do toho vôbec nevstupuje. 

Vnímanie by totiž hneď odpadlo, keby sa uplatnil rozum. V 

šialenstve NEEXISTUJE rozum, lebo to úplne závisí od 

neprítomnosti rozumu. Ego ho nikdy nepoužíva, pretože si 

neuvedomuje, že existuje. Čiastočne šialení k nemu majú prístup a 

len oni ho potrebujú. Poznanie od neho nezávisí a šialenstvo ho 

drží mimo seba. 

Tá časť mysle, v ktorej sa nachádza rozum, bola tvojou vôľou 

v spojení s vôľou tvojho Otca zasvätená zničeniu šialenstva. Tu 

bol zámer Ducha Svätého prijatý a uskutočnený, a to naraz. Rozum 

je cudzí šialenstvu a tí, čo ho používajú, získali prostriedok 
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ktorý sa nedá aplikovať na hriech. Poznanie je ďaleko za hranicou 

dosiahnutia akéhokoľvek druhu. Rozum však môže poslúžiť na 

otvorenie dverí, ktoré ste pred ním zatvorili. 

Dostali ste sa k tomu veľmi blízko. Viera a presvedčenie sa 

zmenili a vy ste položili otázku, ktorú ego nikdy nepoloží. Nehovorí 

vám teraz váš rozum, že otázka musela pochádzať z niečoho, čo 

nepoznáte, ale musí vám patriť? Viera a presvedčenie podporované 

rozumom nemôžu neviesť k zmenenému vnímaniu. A v tejto 

zmene sa vytvára priestor pre víziu. vízia presahuje samu seba, 

rovnako ako účel, ktorému slúži, a všetky prostriedky na jeho 

dosiahnutie. 

 
DÔVOD A NÁPRAVA 

Rozum nemôže vidieť hriech, ale môže vidieť chyby a viesť k ich 

náprave. Nehodnotí ich, ale ich nápravu. Rozum vám tiež povie, že 

keď si myslíte, že hrešíte, voláte o pomoc. ak však pomoc, o ktorú 

voláte, neprijmete, nebudete veriť, že vám patrí. A tak ju 

neposkytnete, čím si toto presvedčenie UDRŽÍTE. Neopravená 

chyba akéhokoľvek druhu vás totiž klame o moci, ktorá je vo vás, 

aby ste sa napravili. Ak môže opravovať a ty jej dovolíš, aby to 

nerobila, odoprieš ju sebe i svojmu bratovi. a ak bude zdieľať 

rovnakú vieru, obaja si budete myslieť, že ste zatratení. Toho by 

ste mohli ušetriť jeho aj SÁM seba. Rozum by totiž neurobil cestu k 

náprave v tebe samom. 

Opravu nemôžete prijať ani odmietnuť BEZ svojho brata. 

Rozum vám však hovorí, že nemôžete vidieť svojho brata alebo 

seba ako hriešneho a zároveň vnímať toho druhého ako nevinného. 

Kto sa pozerá na seba ako na vinného a vidí svet bez hriechu? A 

kto môže vidieť hriešny svet a pozerať sa na seba mimo neho? 

Hriech by tvrdil, že musíte byť oddelení. Ale rozum vám hovorí, 

že to musí byť nesprávne. Ak ste spojení, ako je možné, že máte 

súkromné myšlienky? A ako by mohli myšlienky, ktoré vstupujú 

do toho, čo sa ale zdá byť len tvoje, vôbec neovplyvňovať to, čo JE 

tvoje? Ak sú mysle spojené, je to nemožné. 

Nikto nemôže myslieť len sám za seba, ako Boh nemyslí bez 

svojho Syna. To by sa mohlo stať len vtedy, keby boli obaja v 

telách. Ani jedna myseľ by nemohla myslieť iba za seba, keby telo 

nebolo mysľou. Lebo len 
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telá môžu byť oddelené, a teda neskutočné. Domov šialenstva 

nemôže byť domovom rozumu. Napriek tomu je ľahké opustiť 

domov šialenstva, ak vidíte rozum. Šialenstvo neopustíte tým, že 

odídete niekam inam. Opustíte ho jednoducho tým, že prijmete 

rozum tam, kde bolo šialenstvo. Šialenstvo a rozum vidia tie isté veci, 

ale je isté, že sa na ne pozerajú odlišne. 

Šialenstvo je útok na rozum, ktorý ho vytláča z mysle a 

nahrádza ho. Rozum neútočí, ale pokojne zaujme miesto šialenstva a 

nahradí šialenstvo, ak je vôľa šialenca počúvať ho. Šialenci však 

svoju vôľu nepoznajú. Veria totiž, ţe vidia telo, a nechajú si od 

svojho šialenstva nahovoriť, ţe je skutočné. Rozum by toho nebol 

schopný. A ak by si chcel brániť telo proti svojmu rozumu, 

nepochopíš ani telo, ani seba. 

Telo vás neoddeľuje od vášho brata, a ak si myslíte, že áno, ste 

blázon. Šialenstvo však má svoj cieľ a verí, že má aj prostriedky, aby 

svoj cieľ uskutočnilo. Vidieť telo ako prekážku medzi tým, čo vám 

rozum hovorí, že MUSÍ byť spojené, musí byť šialenstvo. Ani vy 

by ste to nemohli vidieť, keby ste počúvali hlas rozumu. Čo môže 

byť to, čo stojí medzi tým, čo je spojité? A ak medzi nimi nič nie 

je, ako môže to, čo vstupuje do časti, zostať oddelené od iných 

častí? Rozum by vám to povedal. Ale pomysli si, čo musíš uznať, 

ak je to tak. 

Ak si namiesto uzdravenia vyberiete hriech, odsúdite Božieho 

Syna na to, čo sa už nikdy nedá napraviť.Svojím rozhodnutím mu 

hovoríte, že je zatratený, navždy oddelený od vás a od svojho Otca 

a bez nádeje na bezpečný návrat.Učíte ho to a dozviete sa od neho 

presne to, čo ste ho učili. Lebo ho môžeš naučiť len to, že je taký, 

akého ho chceš mať, a to, aký si ho vyberieš, je len tvoja voľba pre 

TEBA. nemysli si však, že je to strašné. to, že si s ním spojený, je 

len fakt, nie výklad. Ako môže byť skutočnosť desivá, ak sa 

nezhoduje s tým, čo je vám drahšie ako pravda? Rozum vám 

povie, že táto skutočnosť je vaším UVOĽNENÍM. Ani váš brat, ani 

vy sami nemôžete byť napadnutí osamote. Ale ani jeden z nich 

nemôže namiesto toho prijať zázrak BEZ toho, aby bol ten druhý 

ním požehnaný a uzdravený z bolesti. 

Rozum, rovnako ako láska, by vás rád upokojil a snaží sa vás 

nevystrašiť. Moc uzdraviť Božieho Syna vám je daná preto, že 
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MUSÍ byť s vami jedno. Ste zodpovední za to, ako sa vidí. A rozum 

vám hovorí, že je vám dané zmeniť celú jeho myseľ, ktorá je jedno 

s vami, v jedinom okamihu. a každý okamih slúži na to, aby 

priniesol úplnú nápravu jeho chýb a urobil ho celým. v okamihu, 

keď sa rozhodnete nechať sa uzdraviť, v tom istom okamihu je celá 

jeho spása vnímaná ako úplná s vašou. Je vám daný rozum, aby ste 

pochopili, že je to tak. Lebo rozum, láskavý ako účel, na ktorý je 

prostriedkom, vedie neustále preč od šialenstva k cieľu pravdy. A 

tu zložíte bremeno popierania pravdy. TOTO je bremeno, ktoré je 

strašné, a nie pravda. 

To, že ste spojení, je vaša spása; dar neba, nie dar strachu. Zdá 

sa vám, že nebo je pre vás bremeno? V šialenstve áno. A predsa to, 

čo vidí šialenstvo, musí rozptýliť rozum. Rozum vás uisťuje, že 

Nebo je to, čo CHCETE, a VŠETKO, čo chcete. Počúvajte Toho, kto 

hovorí rozumom a zosúlaďuje váš rozum s Jeho rozumom. Buďte 

ochotní nechať rozum, aby bol prostriedkom, ktorým by vás 

usmernil, ako zanechať šialenstvo za sebou. Neskrývajte sa za 

šialenstvo, aby ste unikli pred rozumom. to, čo by šialenstvo 

zatajilo, Duch Svätý stále drží v rukách, aby na to každý mohol s 

radosťou hľadieť. 

Ty si Spasiteľ svojho brata. On je Tvoj. Rozum o tom hovorí 

naozaj šťastne. Tento milostivý plán dostala láska od Lásky. A to, 

čo Láska plánuje, je v tomto podobné jej samej: Je zjednotená, chce, 

aby ste sa naučili, čím musíte byť VY. A keďže je s Ňou 

zjednotená, musí ti byť dané, aby si dával to, čo Ona dávala a stále 

dáva. Strávte iba okamih v radostnom prijatí toho, čo vám je dané, 

aby ste dali svojmu bratovi, a učte sa spolu s ním, čo bolo dané 

vám OBAM. Dávať nie je blaženejšie ako prijímať. Ale nie je ani 

menej. 

Boží Syn je VŽDY požehnaný ako jeden. A keďže jeho 

vďačnosť smeruje k vám, ktorí ste ho požehnali, rozum vám povie, 

že to nemôžete byť vy, kto stojí mimo požehnania. vďačnosť, ktorú 

vám ponúka, vám pripomína vďačnosť, ktorú vám dáva váš Otec 

za to, že ste ho doplnili. A len tu ti rozum povie, že môžeš 

pochopiť, čím musíš byť. tvoj Otec je ti rovnako blízky ako tvoj 

brat. a predsa, čo ti môže byť bližšie, ako je tvoje Ja? 

Moc, ktorú máte nad Božím Synom, neohrozuje jeho realitu. 

Kde by mohla spočívať jeho sloboda, ak nie v ňom samom, ak už 
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ak mu odoprie slobodu? Boh sa nevysmieva; jeho Syn už nemôže 

byť uväznený inak ako svojou vlastnou túžbou.A práve svojou 

vlastnou túžbou je oslobodený. Taká je jeho sila, a nie jeho 

slabosť. On JE vydaný na svoju vlastnú milosť. A kde sa rozhodne 

byť milosrdný, tam je slobodný. Ale tam, kde sa namiesto toho 

rozhodne odsúdiť, tam je držaný ako väzeň a v reťaziach čaká na 

svoje odpustenie na sebe samom, aby ho oslobodil. 

 
VNÍMANIE A ŽELANIA 

Nechápete, že všetko vaše utrpenie pochádza zo zvláštneho 

presvedčenia, že ste bezmocní? Byť bezmocný je DÔVODOM 

hriechu. Bezmocnosť je podmienkou hriechu; jedinou 

požiadavkou, ktorú si vyžaduje, aby ste jej uverili. Iba bezmocný v 

ňu MÔŽE veriť. Bezmocnosť nemá inú príťažlivosť než pre 

malých. a len tí, ktorí najprv uveria, že sú malí, v nej môžu vidieť 

príťažlivosť. zrada Božieho syna je obranou tých, ktorí sa s ním 

nestotožňujú. A vy ste buď zaňho, alebo proti nemu; buď ho 

milujete, alebo naňho útočíte, chránite jeho jednotu, alebo ho 

vidíte rozbitého a zabitého svojím útokom. 

Nikto neverí, že Boží Syn je bezmocný.A tí, ktorí sa považujú 

za bezmocných, MUSIA veriť, že nie sú Božím Synom. Čím iným 

môžu byť ako jeho nepriateľom? A čo môžu robiť, ak nie závidieť 

mu jeho moc a svojou závisťou sa jej báť? To sú tí temní, mlčiaci a 

bojaci sa, osamelí a nekomunikujúci, bojaci sa, že moc Božieho 

Syna ich zasiahne, a dvíhajúci svoju bezmocnosť proti nemu. 

pridávajú sa k armáde bezmocných, aby na ňom viedli svoju vojnu 

pomsty, zatrpknutosti a zloby, aby ho urobili jedným z nich. 

Pretože nevedia, že SÚ s ním jedno, nevedia, koho nenávidia. Sú 

naozaj žalostnou armádou, každý z nich rovnako pravdepodobne 

zaútočí na svojho brata alebo sa obráti proti sebe, ako keď si 

spomenie, že si mysleli, že majú spoločnú vec. Temní sa zdajú byť 

zúriví, hluční a silní, a predsa nepoznajú svojho nepriateľa, iba ho 

NENÁVIDIA. V nenávisti sa spojili, ale nespojili sa navzájom. 

Keby to totiž urobili, nenávisť by bola nemožná. Armáda 

bezmocných sa musí rozpustiť v prítomnosti sily. Tí, čo sú silní, 

NIKDY nie sú zradní, pretože nemajú potrebu snívať o moci a 

konať svoj sen. Ako by armáda konala v snoch? Vôbec žiadnym 

spôsobom. Mohlo by sa vidieť, ako útočí na kohokoľvek s 
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nemajú žiadny dôvod v nich. Kvet sa zmení na otrávený oštep, z 

dieťaťa sa stane obor a myš zareve ako lev. A láska sa rovnako 

ľahko mení na nenávisť. Toto nie je armáda, ale blázinec. To, čo sa 

zdá byť plánovaným útokom, je bedlam. 

Armáda bezmocných je skutočne slabá. Nemá zbrane a nemá 

nepriateľa. Áno, môže ovládnuť svet a HĽADAŤ nepriateľa. Ale 

nikdy nemôže nájsť to, čo tam nie je. áno, môže SNÍVAŤ, že našla 

nepriateľa, ale ten sa zmení aj počas útoku, takže sa hneď 

rozbehne hľadať ďalšieho a nikdy nespočinie vo víťazstve. A ako 

beží, obracia sa proti sebe, lebo si myslí, že zazrela veľkého 

nepriateľa, ktorý vždy unikne jej vražednému útoku tým, že sa 

zmení na niečo iné. Ako zradný sa javí tento nepriateľ, ktorý sa 

mení tak, že ho nie je možné ani rozpoznať! 

Nenávisť však musí mať cieľ.Bez nepriateľa nemôže byť 

viera v hriech. Kto, kto verí v hriech, by sa odvážil veriť, že nemá 

nepriateľa? Mohol by pripustiť, že ho nikto neurobil bezmocným? 

Rozum by mu určite prikázal, aby už nehľadal to, čo tam nie je, 

aby to našiel. najprv však musí byť ochotný vnímať svet, v ktorom 

nie je. Nie je potrebné, aby chápal, AKO ho môže vidieť. Ani by sa 

o to nemal pokúšať. Ak sa totiž sústredí na to, čo nemôže 

pochopiť, len zdôrazní svoju bezmocnosť a nechá si nahovoriť 

hriech, že jeho nepriateľom musí byť SÁM. Nech si však kladie len 

tieto otázky, ktoré si musí rozhodnúť, aby to urobil za neho: 

"Túžim po svete, ktorému vládnem ja, a nie po svete, ktorý 

vládne mne?" "Túžim po svete, v ktorom som mocný, a nie 

bezmocný?" 

"Túžim po svete, v ktorom nemám nepriateľov a nemôžem hrešiť?" "A 

chcem vidieť to, čo som poprel, preto, že je to pravda?" 

Na prvé tri otázky ste už odpovedali, ale na poslednú ešte nie. 

Táto sa totiž stále zdá byť desivá a odlišná od ostatných. Rozum 

vás však ubezpečuje, že sú všetky rovnaké. povedali sme, že tento rok 

zdôrazníme rovnakosť vecí, ktoré SÚ rovnaké. Táto posledná 

otázka, ktorá je skutočne poslednou, o ktorej musíte rozhodnúť, sa 

zdá, že stále skrýva hrozbu, ktorú pre vás ostatné stratili. a táto 

pomyselná odlišnosť svedčí o vašom presvedčení, že pravda môže 

byť nepriateľom, ktorého ešte môžete nájsť. Tu sa teda zdá byť 

posledná zostávajúca nádej na nájdenie hriechu a neprijatie moci. 
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Nezabúdajte, že voľba pravdy alebo hriechu, moci alebo 

bezmocnosti je voľbou, či útočiť alebo liečiť. Lebo uzdravenie 

pochádza z moci a útok z bezmocnosti. koho napadnete, toho 

nemôžete chcieť uzdraviť. A koho by ste chceli uzdraviť, musí byť 

ten, koho ste si vybrali ako OCHRANU pred útokom. A čo je toto 

rozhodnutie iné ako voľba, či ho uvidíte očami tela, alebo ho 

necháte, aby sa vám zjavil prostredníctvom vízie? AKO toto 

rozhodnutie vedie k jeho účinkom, nie je váš problém. Ale to, čo 

CHCETE vidieť, MUSÍ byť vašou voľbou. toto je kurz PRÍČINY, a 

nie účinku. 

Dôkladne zvážte svoju odpoveď na poslednú otázku, ktorú ste 

ponechali bez odpovede. A nech ti tvoj rozum napovie, že na ňu 

musí BYŤ odpoveď a JE odpoveďou na ostatné tri. A potom vám 

bude jasné, že keď sa pozriete na účinky hriechu v akejkoľvek 

podobe, stačí sa jednoducho spýtať, 

"Je to to, čo by som videl? Chcem to?" 

Toto je vaše JEDINÉ rozhodnutie; toto je podmienka toho, čo 

sa stane. Nie je dôležité, AKO sa to stane, ale nie PREČO. Máte nad 

tým kontrolu. A ak sa rozhodnete vidieť svet bez nepriateľa, v 

ktorom nie ste bezmocní, prostriedky na to, aby ste ho videli, vám 

BUDÚ poskytnuté. Prečo je posledná otázka taká dôležitá? Rozum 

vám povie prečo. Je rovnaká ako ostatné tri okrem ČASU. ostatné 

sú rozhodnutia, ktoré možno urobiť a potom zrušiť a urobiť znova. 

Pravda je však stála a znamená stav, v ktorom nie je možné 

váhanie. môžeš túžiť po svete, ktorému vládneš a ktorý ti 

nevládne, a zmeniť názor. môžeš túžiť vymeniť svoju bezmocnosť 

za moc a stratiť tú istú túžbu, keď ťa priláka malý záblesk hriechu. a 

môžeš chcieť vidieť svet bez hriechu a nechať sa zlákať 

"nepriateľom", aby ťa 

používať oči tela a zmeniť to, čo si prajete. 

Obsahovo sú všetky otázky rovnaké. Každá z nich sa totiž 

pýta, či ste ochotní vymeniť svet hriechu za to, čo vidí Duch 

Svätý, pretože práve to svet hriechu popiera. A preto tí, ktorí 

hľadia na hriech, vidia popieranie skutočného sveta. Posledná 

otázka však pridáva túžbu po STÁLOSTI vo vašej túžbe vidieť 

skutočný svet, a tak sa táto túžba stáva JEDINOU, ktorú máte. Tým, 

že na poslednú otázku odpoviete "áno", pridáte úprimnosť k 
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zriekol možnosti znovu si to rozmyslieť.Keď toto nechcete, ostatné 

sú úplne zodpovedané. 

Prečo si myslíte, že si nie ste istí, že ostatní už odpovedali? 

Mohlo by byť potrebné, aby sa na ne pýtali tak často, ak by sa 

pýtali? Kým nebolo prijaté posledné rozhodnutie, odpoveď je 

"áno" aj "nie". Lebo ste odpovedali "áno" bez toho, aby ste 

vnímali, že "áno" MUSÍ znamenať "nie nie". Nikto sa nerozhoduje 

proti svojmu šťastiu, ale môže tak urobiť, ak nevidí, že to robí. A 

ak vidí svoje šťastie ako neustále sa meniace, teraz to, teraz ono a 

teraz neuchopiteľný tieň, ktorý nie je k ničomu pripojený, tak sa 

ROZHODNE proti nemu. 

Nepolapiteľné šťastie alebo šťastie v premenlivej podobe, ktoré 

sa mení v čase a na mieste, je ilúzia, ktorá nemá žiadny význam. 

Šťastie MUSÍ byť konštantné, pretože sa dosahuje vzdaním sa 

túžby po nekonštantnom. Radosť sa nedá vnímať inak ako 

prostredníctvom neustáleho videnia. A konštantné videnie môže 

byť dané len tým, ktorí si ŽELAJÚ konštantnosť. Sila túžby 

Božieho Syna zostáva dôkazom, že sa mýli ten, kto sa vidí ako 

bezmocný. Túžte po tom, po čom chcete, a BUDETE sa na to 

pozerať a považovať to za skutočné. Žiadna myšlienka ale nemá 

moc uvoľniť alebo zabiť. A ţiadna nemôţe opustiť myseľ mysliteľa 

ani ho nechať bez vplyvu. 

 

VNÚTORNÝ POSUN 

Sú teda myšlienky nebezpečné? Pre telo áno! Zdá sa, že myšlienky, 

ktoré zabíjajú, sú tie, ktoré učia mysliteľa, že môže byť zabitý. A 

tak zomiera Z DÔVODU toho, čo sa naučil. Ide od života k smrti, 

čo je posledný dôkaz, že si viac cenil nestálosť než stálosť. Isteže 

si MYSLEL, že chce šťastie. netúžil však po ňom preto, lebo bolo 

pravdivé, a preto MUSÍ byť stále. 

Stálosť radosti je stav, ktorý je vášmu chápaniu celkom 

cudzí.Keby ste si však vedeli predstaviť, čo to musí byť, túžili by 

ste po nej, hoci jej nerozumiete. 

Stálosť šťastia nemá žiadne výnimky, žiadnu zmenu. Je 

neotrasiteľná rovnako ako Božia láska k Jeho stvoreniu. Istá vo 

svojom videní, ako je jeho Stvoriteľ istý v tom, čo vie, pozerá na 

všetko a vidí, že je to rovnaké. Nevidí pominuteľné, lebo túži, aby 

všetko bolo ako ona sama, a tak to aj vidí. Nič nemá moc zmariť jeho 
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určite pre tých, ktorí vidia, že posledná otázka je nevyhnutná pre 

zvyšok, pretože pokoj musí prísť k tým, ktorí sa rozhodli liečiť a 

nie súdiť. 

Rozum vám povie, že nemôžete žiadať o šťastie bez prestania. 

Lebo ak to, po čom túžiš, aj dostaneš, a šťastie je neustále, potom 

oň musíš žiadať iba JEDNOU, aby si ho mal VŽDY.A ak ho nemáš 

vždy, keďže je také, aké je, tak si oň nežiadal. Lebo nikto neprosí o 

svoju túžbu po niečom, o čom verí, že má nejaký prísľub moci dať 

to. Môže sa mýliť v tom, o čo, kde a o čo žiada. napriek tomu bude 

žiadať, pretože túžba je žiadosť, prosba, ktorú predkladá ten, koho 

sám Boh nikdy nezlyhá. Boh mu už dal všetko, po čom OPRAVDU 

túži. avšak to, čím si nie je istý, mu Boh NEMÔŽE dať. Netúži totiž 

po tom, kým zostáva neistý, a Božie dávanie musí byť neúplné, ak 

ho neprijme. 

Vy, ktorí napĺňate Božiu vôľu a ste Jeho šťastím, ktorých vôľa je 

mocná ako Jeho, moc, ktorá sa nestratila vo vašich ilúziách, dobre 

si premyslite, prečo ste sa ešte nerozhodli, ako odpoviete na 

poslednú otázku. Tvoja odpoveď na ostatné ti umožnila pomôcť ti 

byť len čiastočne šialeným. a predsa je to tá záverečná, ktorá sa 

skutočne pýta, či si ochotný byť CELÝM zdravým. 

Čo je svätý okamih, ak nie Božia výzva, aby ste si uvedomili, 

čo vám dal? Tu je veľká výzva rozumu; uvedomenie si toho, čo je 

vždy vidieť, šťastia, ktoré by mohlo byť vždy tvoje. Tu je stály 

pokoj, ktorý by ste mohli prežívať navždy. Tu je to, čo vám 

popieranie ODHALILO. Lebo tu je posledná otázka 

ZODPOVEDANÁ a to, o čo žiadate, je dané. Tu je budúcnosť 

TERAZ, pretože čas je bezmocný kvôli vašej túžbe po tom, čo sa 

nikdy nezmení. Lebo ste žiadali, aby nič nestálo medzi svätosťou 

vášho vzťahu a vaším VEDOMÍM o jeho svätosti. 
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Spása a svätý vzťah 

 
Zľutujte sa nad sebou, tak dlho zotročovanými. Radujte sa, koho 

Boh spojil, že sa zišli a nemusia sa už pozerať na hriech oddelene. 
Nie 

dvaja sa môžu pozerať na hriech spoločne, pretože ho nikdy 

nemohli vidieť na tom istom mieste a v tom istom čase. Hriech je 

prísne individuálne vnímanie, vidí ho ten druhý, ale každý z nich 

verí, že je v ňom. a zdá sa, že každý z nich robí inú chybu, ktorú 

ten druhý nemôže pochopiť. Bratia, JE to ten istý, urobený tým istým 

a odpustený svojmu tvorcovi tým istým spôsobom. 

Svätosť vášho vzťahu vám obom odpúšťa a ruší následky 

toho, čomu ste obaja verili a čo ste videli. A s ich odchodom 

odchádza aj POTREBA hriechu.Kto má potrebu hriechu? Iba 

osamelí a osamelí, ktorí vidia svojich bratov odlišných od seba. 

Práve táto odlišnosť, videná, ale nie skutočná, spôsobuje, že 

potreba hriechu, nie skutočná, ale videná, sa zdá byť oprávnená. A to 

všetko by bolo skutočné, keby bol hriech taký. Lebo nesvätý vzťah je 

založený na rozdielnosti, keď si každý myslí, že ten druhý má to, 

čo on nemá. Stretávajú sa, aby každý z nich doplnil seba a okradol 

toho druhého. zostávajú, kým si myslia, že už niet čo ukradnúť, a 

potom idú ďalej. a tak putujú svetom cudzincov, nepodobných 

sebe, žijúcich svojimi telami možno pod spoločnou strechou, ktorá 

neukrýva ani jedného z nich; v tom istom 
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izba a predsa iný svet. 

Svätý vzťah vychádza z iného predpokladu. Každý sa pozrel do 

svojho vnútra a nevidel v ňom žiadny nedostatok.Prijal svoju 

úplnosť a rozšíril ju tým, že sa spojil s druhým, celým ako on sám. 

Nevidí medzi týmito ja rozdiely, pretože rozdiely sú len telesné. 

Preto sa nepozerá na nič, čo by si vzal. Svoju vlastnú skutočnosť 

nepopiera, pretože je pravdivá. Tesne pod nebom stojí, ale dosť 

blízko na to, aby sa nevrátil na zem. Lebo tento vzťah má nebeskú 

svätosť. Ako ďaleko od domova môže byť vzťah, ktorý sa tak 

veľmi podobá Nebu? 

Pomysli na to, čomu môže naučiť svätý vzťah! Tu je viera v 

nezmenené rozdiely. Tu je viera v rozdiely posunutá k rovnakosti. 

A rozum vás teraz môže priviesť k logickému záveru vášho 

spojenia. Musí sa rozšíriť, ako ste sa rozšírili, keď ste sa spojili. 

Musí siahať za hranice seba samého, ako ste vy siahali za hranice 

tela, aby ste sa DOVOLILI spojiť. A teraz sa rovnakosť, ktorú ste 

videli, rozširuje a konečne odstraňuje všetky pocity rozdielov, 

takže sa zjavuje rovnakosť, ktorá sa skrýva pod nimi všetkými. Tu 

je zlatý kruh, v ktorom spoznávate Syna Božieho. Lebo to, čo sa 

zrodilo do svätého vzťahu, sa NIKDY nemôže skončiť. 

 

POSOLSTVO SVÄTÉHO VZŤAHU 

Nechajte rozum urobiť ďalší krok. Ak útočíte na toho, koho chce 

Boh uzdraviť, a nenávidíte toho, koho miluje, potom vy a váš 

Stvoriteľ MÁTE rozdielnu vôľu.Ak však ste Jeho vôľou, musíte 

veriť, že nie ste SÁM sebou.Môžete tomu veriť a veríte. A MÁTE v 

to vieru a vidíte veľa dôkazov v jej prospech. A odkiaľ, pýtate sa, 

pramení váš zvláštny nepokoj, pocit odlúčenosti a prenasledujúci 

strach z nedostatku zmyslu v sebe samom? Je to, akoby ste sa sem 

zatúlali bez akéhokoľvek plánu, okrem toho, aby ste sa zatúlali, 

pretože len to sa zdá byť isté. 

Predtým sme však počuli veľmi podobný opis, ale nebol o VÁS. 

A predsa si myslíte, že táto zvláštna predstava, ktorú presne opisuje, 

ste vy. Rozum by vám povedal, že svet, ktorý vidíte očami, ktoré 

nie sú vaše, vám MUSÍ dávať zmysel. Komu by takáto vízia 

posielala svoje správy? Určite nie tebe, ktorého zrak je úplne 

nezávislý od očí, ktoré sa naň pozerajú. 
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svet. Ak to nie je vaša vízia, čo vám môže ukázať? Mozog nedokáže 

interpretovať to, čo vidí VAŠE videnie. to by ste pochopili. Mozog 

interpretuje telu, ktorého je súčasťou. Ale to, čo hovorí, VY 

nemôžete pochopiť. napriek tomu ste ho počúvali. a dlho a usilovne 

ste sa snažili pochopiť jeho posolstvá. neuvedomili ste si, že nie je 

možné pochopiť to, čo sa k vám úplne nedostane. 

Nedostali ste vôbec žiadne správy, rozumiete? Lebo ste 

počúvali to, čo vôbec nemôže komunikovať. Premýšľajte teda, čo 

sa stalo. Popieraním toho, čím ste, a pevnou vierou, že ste niečím 

iným, sa toto "niečo iné", ktoré ste si urobili za seba, STALO vaším 

zrakom. A predsa to musí byť to "niečo iné", čo vidí, a ako NIE vy, 

vám svoj zrak VYSVETLÍ. VAŠE videnie by to, samozrejme, robilo 

celkom zbytočným. ak však máte zatvorené oči a vyzvali ste toto 

niečo, aby vás viedlo, a požiadali ste ho, aby vám vysvetlilo svet, 

ktorý vidí, nemáte dôvod nepočúvať, ani podozrievať ho, že to, čo 

vám hovorí, nie je pravda. Rozum by vám povedal, že to nemôže 

byť pravda, PRETOŽE tomu nerozumiete. Boh nemá žiadne 

tajomstvá. Nevedie vás svetom plným utrpenia a nečaká, že vám 

na konci cesty povie, prečo vám to urobil. 

Čo môže byť tajné pred Božou vôľou? Napriek tomu si 

myslíte, že vy máte tajomstvá. Čo iné by mohlo byť vaším 

tajomstvom, než INÁ vôľa, ktorá je vašou vlastnou vôľou okrem 

Jeho? Rozum by vám povedal, že to nie je tajomstvo, ktoré treba 

skrývať ako hriech. Ale to je naozaj omyl! Nedovoľ, aby ťa strach 

z hriechu chránil pred nápravou, lebo príťažlivosť viny je len 

strach. Tu je jediná emócia, ktorú ste vytvorili, nech sa zdá byť 

akákoľvek. Je to emócia tajomstva, súkromných myšlienok a tela. 

Toto je jediná emócia, ktorá sa stavia proti láske a vždy vedie k 

videniu rozdielov a strate rovnakosti. Tu je jediná emócia, ktorá 

vás udržiava slepými, závislými od seba, o ktorom si myslíte, že 

ste ho stvorili, aby vás viedlo svetom, ktorý pre vás stvorilo. 

Zrak ti bol daný spolu so všetkým, čomu rozumieš. Nebudeš 

vnímať žiadne ťažkosti pri chápaní toho, čo ti tento zrak hovorí, 

pretože každý vidí len to, čo si myslí, že JE. a to, čo by ti tvoj zrak 

ukázal, pochopíš PRETO, že je to pravda. Iba váš zrak vám môže 

sprostredkovať to, čo VY vidíte. Dostane sa k vám priamo, bez 

toho, aby vám ho niekto musel tlmočiť. To, čo potrebuje výklad, 

MUSÍ byť cudzie. Ani sa to nikdy neuskutoční 
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zrozumiteľné pre tlmočníka, ktorému nerozumiete. 

Zo všetkých posolstiev, ktoré ste dostali a nepochopili, len 

toto je otvorené vášmu porozumeniu a môžete mu porozumieť.Toto 

je VÁŠ jazyk.Zatiaľ mu nerozumiete len preto, že celá vaša 

komunikácia je ako komunikácia dieťaťa.Zvuky, ktoré dieťa vydáva, 

a to, čo počuje, sú veľmi nespoľahlivé a v rôznych časoch preň 

znamenajú rôzne veci. Ani zvuky, ktoré počuje, ani pohľady, ktoré 

vidí, ešte nie sú stabilné. Ale to, čo počuje a čomu nerozumie, bude 

jeho rodným jazykom, prostredníctvom ktorého bude 

komunikovať s ľuďmi okolo seba a oni s ním. A tí cudzí, meniaci 

sa, ktorých vidí okolo seba, sa mu stanú utešiteľmi a on spozná 

svoj domov a uvidí ich tam so sebou. 

Tak sa v každom svätom vzťahu znovuzrodí schopnosť 

komunikovať namiesto oddeľovania.Svätý vzťah, ktorý sa tak 

nedávno znovuzrodil z nesvätého vzťahu, a predsa je starobylejší 

ako stará ilúzia, ktorú nahradil, JE ako dieťa, ktoré sa práve rodí.V 

tomto dieťati sa vám však vracia vaša vízia a bude hovoriť 

jazykom, ktorému obaja rozumiete. Nie je vychovávané "niečím 

iným", čo ste považovali za seba. Nebolo tam dané, ani ho 

neprijalo nič iné okrem vás. Lebo žiadni dvaja ľudia sa nemôžu 

spojiť inak ako prostredníctvom Krista,ktorého videnie ich vidí 

ako jedno. 

Premýšľajte o tom, čo je vám dané, moji svätí bratia.Toto 

dieťa vás naučí, čomu nerozumiete, a vysvetlí vám to. Lebo jeho 

jazyk nebude cudzí. Nebude vám potrebovať tlmočníka, lebo to vy 

ste ho naučili to, čo vie BOLI ste to vedeli. Nemohol prísť k 

nikomu inému ako k vám, nikdy k "niečomu inému". Tam, kde 

Kristus vstúpil, nie je nikto sám, lebo nikdy nemohol nájsť domov 

v oddelených. musí sa však znovu narodiť do svojho starobylého 

domova, tak zdanlivo nového, a predsa tak starého ako On, 

maličký nováčik, závislý od svätosti vášho vzťahu, ktorý mu 

umožní žiť. 

Buďte si istí, že Boh nezveril svojho Syna nehodným. Nič 

okrem toho, čo je Jeho súčasťou, nie je hodné pripojenia. Nie je 

ani možné, aby sa mohlo pripojiť niečo, čo nie je Jeho súčasťou. 

Komunikácia musela byť obnovená tým, ktorí sa pripájajú, pretože 

to nemohli urobiť prostredníctvom tiel. Čo ich teda spojilo? 

Rozum vám povie, že sa museli navzájom vidieť prostredníctvom 
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mohol to byť desivý pohľad alebo zvuk, ktorý ich jemne vtiahol do 

seba. Skôr v každom z nich videl ten druhý dokonalé útočisko, kde 

sa jeho Ja mohlo znovuzrodiť v bezpečí a pokoji. To mu hovoril 

jeho rozum; tomu veril, pretože to bola pravda. 

Tu je prvé priame vnímanie, ktoré ste uskutočnili.Uskutočnili 

ste ho prostredníctvom vedomia staršieho ako vnímanie, a predsa 

ste sa znovuzrodili v jedinom okamihu. Veď čo je čas pre to, čo 

bolo vždy také? Premýšľajte, čo tento okamih priniesol; poznanie, 

že "niečo iné", čo ste považovali za seba, je ilúzia. a pravda vám 

okamžite prišla ukázať, kde musí byť vaše Ja. Práve popieranie 

ilúzií privoláva pravdu, pretože popierať ilúzie znamená uznať, že 

strach nemá zmysel. Do svätého domova, kde je strach bezmocný, 

vďačne vstupuje láska, vďačná, že je jedno s vami, ktorí ste sa 

pripojili, aby ste jej dovolili vstúpiť. 

Kristus prichádza k tomu, čo je podobné jemu samému; rovnaké, 

nie odlišné. On je totiž vždy priťahovaný k sebe. Čo je mu podobné 

ako svätý vzťah? A to, čo vás spája, priťahuje Ho k vám. Tu sú 

Jeho sladkosť a Jeho nežná nevinnosť chránené pred útokom. A 

sem sa môže s dôverou vrátiť, pretože viera v toho druhého je vždy 

vierou v Neho." Máte naozaj pravdu, keď sa na seba navzájom 

pozeráte ako na Jeho vyvolený domov, pretože tu budete s Ním a s 

Jeho Otcom. Toto je vôľa vášho Otca pre vás a vaša s Jeho. A kto 

je priťahovaný ku Kristovi, je priťahovaný k Bohu tak isto, ako sú 

obaja priťahovaní ku každému svätému vzťahu, domovu, ktorý je 

pre nich pripravený, ako sa zem obracia k nebu. 

 

BEZHRIEŠNOSŤ TVOJHO BRATA 

Opakom ilúzií nie je dezilúzia, ale pravda. Iba pre ego, pre ktoré 

pravda nemá význam, sa javia ako jediné alternatívy, ktoré sa od 

seba líšia. V skutočnosti sú rovnaké. Obe prinášajú rovnaké 

množstvo utrpenia, hoci každá z nich sa zdá byť cestou, ako stratiť 

utrpenie, ktoré prináša tá druhá. Každá ilúzia nesie bolesť a utrpenie v 

temných záhyboch ťažkých šiat, ktorými zakrýva svoju ničotu. v 

týchto temných a ťažkých šatách sú však zakrytí tí, ktorí hľadajú 

ilúzie, a skrytí pred radosťou z pravdy. 

Pravda je opakom ilúzií, pretože ponúka radosť.Čo iné ako 

radosť môže byť opakom utrpenia? Opustiť jeden druh utrpenia a 

hľadať iný je sotva únikom. Zmeniť ilúzie znamená urobiť 
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žiadna zmena. Hľadanie radosti v utrpení je nezmyselné, pretože 

ako by bolo možné nájsť radosť v utrpení? Jediné, čo je možné v 

temnom svete biedy, je vybrať si z neho niektoré aspekty, vnímať 

ich ako odlišné a definovať tento rozdiel ako radosť. 

Ilúzie prinášajú svojim veriacim len vinu a utrpenie, chorobu 

a smrť.Nie je dôležité, v akej forme ich prijímajú. Žiadna forma 

utrpenia sa v očiach rozumu nemôže zamieňať s radosťou. Radosť 

je večná. môžete si byť naozaj istí, že každé zdanlivé šťastie, ktoré 

netrvá, je v skutočnosti strach. Radosť sa nemení na smútok, 

pretože večné sa nemôže zmeniť. Smútok sa však MÔŽE zmeniť na 

radosť, pretože čas ustupuje večnému. Iba nadčasové musí zostať 

nezmenené, ale všetko v čase sa môže časom meniť. ak je však 

zmena skutočná, a nie vymyslená, ilúzie musia ustúpiť pravde, a 

nie iným snom, ktoré sú len rovnako neskutočné. to nie je rozdiel. 

Rozum vám povie, že jediný spôsob, ako uniknúť utrpeniu, je 

spoznať ho a ísť inou cestou. Pravda je rovnaká a utrpenie rovnaké, 

ale navzájom sa od seba LÍŠIA v každom smere, v každom prípade 

a bez výnimky. Veriť, že môže existovať jediná výnimka, znamená 

zamieňať to, čo je rovnaké, s tým, čo je odlišné. JEDNA ilúzia, 

ktorú si ctíme a bránime proti pravde, robí VŠETKU pravdu 

bezvýznamnou a VŠETKY ilúzie skutočnými. Taká je sila viery. 

Nemôže robiť kompromisy. A viera v nevinnosť je vierou v 

hriech, ak viera vylučuje jednu živú vec a drží ju mimo, mimo jej 

odpustenia. 

Rozum aj ego vám to povedia, ale to, čo si z toho urobia, nie je 

to isté.Ego vás teraz ubezpečí, že nie je možné, aby ste v niekom 

nevideli vinu. A ak je toto videnie JEDINÝM prostriedkom, ktorým 

možno dosiahnuť únik od viny, potom musí byť viera v hriech 

večná. rozum sa však na to pozerá inak, pretože rozum vidí ZDROJ 

myšlienky ako to, čo ju urobí pravdivou alebo nepravdivou. musí 

to tak byť, ak je myšlienka LEN jej zdrojom. Preto, hovorí rozum, 

ak bol únik z viny daný Duchom Svätým ako Jeho zámer a tým, 

ktorému nič, čo chce, nemôže byť nemožné, prostriedky na jeho 

dosiahnutie sú VYŠŠIE ako možné. MUSIA tu byť a vy ich musíte 

MÁŤ. 

Toto je kľúčové obdobie v tomto kurze, pretože sa tu oddeľuje 
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vy a ego musíte byť úplní. Ak totiž MÁTE prostriedky na to, aby 

ste umožnili naplnenie zámeru Ducha Svätého, môžete ich 

POUŽIŤ. A PROSTREDNÍCTVOM ich použitia v ne získate vieru." 

Pre ego to však musí byť nemožné a nikto sa nepúšťa do toho, čo 

nemá nádej, že sa niekedy uskutoční. VIETE, že to, čo si želá váš 

Stvoriteľ, je možné, ale to, čo ste stvorili, tomu verí, že to tak nie 

je. Teraz si musíte vybrať medzi sebou a ILÚZIOU o sebe samom. 

NIE oboje, ale JEDNO. Nemá zmysel snažiť sa vyhnúť tomuto 

jedinému rozhodnutiu. Musíte ho urobiť. Viera a presvedčenie 

môžu padnúť na ktorúkoľvek stranu, ale rozum vám hovorí, že 

nešťastie leží len na jednej strane a radosť na druhej. 

Neopúšťajte sa teraz navzájom. Lebo vy, ktorí ste rovnakí, sa 

nerozhodnete sami ani inak. Buď si navzájom dáte život, alebo 

smrť; buď budete jeden druhému Spasiteľom, alebo jeho sudcom, 

ponúknete mu útočisko, alebo ho odsúdite. tomuto smeru bude veriť 

úplne, alebo vôbec. Lebo je úplne pravdivý alebo úplne 

nepravdivý a nemožno mu veriť iba čiastočne. A vy buď úplne 

uniknete utrpeniu, alebo vôbec nie. Rozum vám povie, že 

neexistuje stredná cesta, na ktorej by ste sa mohli neisto zastaviť a 

čakať, či si vyberiete medzi radosťou neba a utrpením pekla. Kým 

si nevyberiete nebo, ste v pekle a v utrpení. 

Neexistuje žiadna časť neba, ktorú by ste mohli vziať a utkať 

do ilúzií. Neexistuje ani jedna ilúzia, s ktorou by ste mohli vstúpiť 

do neba. Spasiteľ nemôže byť sudcom ani milosrdným odsúdením. 

A videnie nemôže zatratiť, ale iba požehnať. Ktorého úlohou je 

zachraňovať, bude zachraňovať. AKO to urobí, je mimo tvojho 

chápania, ale KEDY, to musí byť tvoja voľba. Lebo čas ste si 

vytvorili a čas si môžete prikázať. Nie si otrokom času o nič viac 

než sveta, ktorý si stvoril. 

Pozrime sa bližšie na celú ilúziu, že to, čo ste vytvorili, má 

moc zotročiť svojho tvorcu. Je to tá istá viera, ktorá spôsobila 

odlúčenie. Je to nezmyselná predstava, že myšlienky môžu opustiť 

myseľ mysliteľa, byť od nej odlišné a V OPAČNOM postavení voči 

nej. Keby to bola pravda, myšlienky by neboli predĺžením mysle, 

ale jej nepriateľmi. A tu opäť vidíme ďalšiu podobu tej istej 

základnej ilúzie, ktorú sme videli už mnohokrát. Iba ak by bolo 

možné, aby Syn Boží opustil myseľ svojho Otca, urobil sa iným a 

postavil sa proti jeho vôli, bolo by možné, aby ja, ktoré vytvoril, a 
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Pozrite sa na veľký výron, ale pozerajte sa naň s rozhodnutím, 

že ho treba liečiť, a nie so strachom. Nič z toho, čo si stvoril, nemá 

nad tebou moc, iba ak by si stále chcel byť mimo svojho Stvoriteľa 

a s vôľou, ktorá je v rozpore s Jeho vôľou. Lebo len ak by ste 

uverili, že Jeho Syn môže byť Jeho nepriateľom, zdá sa možné, že 

to, čo ste stvorili VY, je vaše. Odsúdili by ste Jeho radosť na 

utrpenie a urobili by ste Ho iným. A všetka bieda, ktorú si stvoril, 

bola tvoja vlastná. Nie ste ŠŤASTNÍ, keď sa dozviete, že to nie je 

pravda? Nie je vítanou správou, že ani jedna z ilúzií, ktoré ste si 

vytvorili, nenahradila pravdu? 

Iba VAŠE myšlienky boli nemožné. Spása nemôže byť. JE 

nemožné pozerať sa na svojho Spasiteľa ako na svojho nepriateľa 

a spoznať ho, ale JE možné spoznať ho takého, aký je, ak si to Boh 

želá. To, čo Boh dal vášmu svätému vzťahu, je TAM. Veď to, čo 

dal Duchu Svätému, aby ti dal, ti aj dal. Či by si sa nepozrel na 

Spasiteľa, ktorý ti bol daný? A nevymenil by si vo vďačnosti 

funkciu kata, ktorú si mu dal, za tú, ktorú má v pravde? Prijmite od 

neho to, čo mu Boh dal pre vás, a nie to, čo ste sa snažili dať vy 

sami. 

Za telami, ktoré ste medzi sebou preložili, a žiariacimi v 

zlatom svetle, ktoré k nemu preniká z jasného, nekonečného kruhu, 

ktorý sa rozprestiera naveky, je váš svätý vzťah, milovaný 

samotným Bohom. Ako stále spočíva, v čase, a predsa mimo neho, 

nesmrteľný, a predsa na zemi. Aká veľká sila sa v ňom skrýva. Čas 

čaká na jej vôľu a zem bude taká, akú ju chce mať. Tu nie je 

žiadna samostatná vôľa, ani túžba, aby NIKTO nebol samostatný. 

Jej vôľa nemá výnimky, a čo chce, to je pravda. Každá ilúzia, 

ktorú jej prinesie odpustenie, je jemne prehliadnutá a zmizne. Lebo 

v jej strede sa znovuzrodil Kristus, aby svoj domov osvetlil 

videním, ktoré presahuje celý svet. Nechceš, aby tento svätý 

domov bol aj tvojím? Tu nie je žiadna bieda, ale len radosť. 

Všetko, čo musíte urobiť, aby ste tu v tichosti prebývali s 

Kristom, je zdieľať jeho víziu. Rýchlo a ochotne je Jeho vízia daná 

každému, kto je len ochotný vidieť svojho brata bez hriechu. A 

nikto nemôže zostať mimo tejto ochoty, ak sa chceš úplne 

oslobodiť od všetkých účinkov hriechu. Chcel by si mať čiastočné 

odpustenie pre seba? Môžeš dosiahnuť nebo, kým ťa jediný hriech 

stále pokúša zostať v biede? Nebo je domovom dokonalej čistoty a 
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svojho svätého brata, bezhriešneho ako ty, a nechaj sa ním viesť. 

 
ROZUM A SVÄTÝ VZŤAH 

Zavedenie rozumu do myšlienkového systému ega je začiatkom 

jeho zániku. Rozum a ego si totiž protirečia. Nie je ani možné, aby 

vo vašom vedomí koexistovali. a cieľom rozumu je urobiť ho jasným, 

a teda zrejmým. rozum môžete VIDIEŤ. to nie je hra so slovami, 

pretože tu je začiatok vízie, ktorá má zmysel. vízia je zmysel, 

doslova. Ak to nie je zrak tela, MUSÍ byť pochopený. Je totiž 

ZREJMÉ a to, čo je zrejmé, nie je dvojznačné. MÔŽE byť 

pochopené. A tu sa rozum a ego oddeľujú, aby išli každý svojou 

cestou. 

Celé pokračovanie ega závisí od jeho presvedčenia, že sa 

nemôžete naučiť tento kurz. Zdieľajte toto presvedčenie a rozum 

nebude schopný vidieť vaše chyby a vytvoriť priestor na ich 

nápravu. Rozum totiž vidí PRIEBEŽNE chyby a hovorí vám, že to, 

čo ste považovali za skutočné, skutočné nie je. Rozum dokáže 

vidieť rozdiel medzi hriechom a chybami, pretože CHCE opravu. 

Preto vám hovorí, že to, čo ste považovali za neopraviteľné, sa 

MOHLO opraviť, a teda to musela byť chyba. Odpor ega voči 

oprave vedie k jeho pevnej viere v hriech a k ignorovaniu chýb. 

Pozerá sa na NIČ, čo sa dá opraviť. tak ego zatracuje a rozum 

zachraňuje. 

Rozum sám o sebe nie je spásou, ale vytvára priestor pre 

pokoj a privádza vás do stavu mysle, v ktorom vám môže byť 

poskytnutá spása. Hriech je zátaras, postavený ako ťažká brána, 

zamknutá a bez kľúča, cez cestu k pokoju. Nikto, kto sa na ňu 

pozerá bez pomoci rozumu, by sa ju nepokúsil prejsť. oči tela ju 

vidia ako pevnú žulu, takú hrubú, že by bolo šialenstvom pokúšať 

sa ju prejsť. Rozum však cez ňu ľahko vidí, PRETOŽE je to omyl. 

Forma, ktorú na seba berie, nemôže pred očami rozumu zakryť jej 

prázdnotu. 

Ego priťahuje iba forma chyby. To znamená, že ju nepozná a 

nevie, či je, alebo nie je. Všetko, čo vidia oči tela, je omyl, chyba vo 

vnímaní, skreslený fragment celku, bez významu, ktorý by celok 

dával. A predsa sa chyby, bez ohľadu na ich formu, dajú napraviť. 

Hriech je len chyba v osobitnej forme, ktorú ego uctieva. Chcelo 

by zachovať všetky chyby a urobiť z nich hriechy. Lebo tu je jeho 
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kotva v pohyblivom svete, ktorý stvorila; skala, na ktorej je 

postavená jej cirkev a kde sú jej veriaci pripútaní k telám a veria, 

že sloboda tela je ich vlastná. 

Rozum vám povie, že forma chyby nie je to, čo ju robí 

chybou. Ak to, čo forma ZAVÁDZA, je chyba, forma nemôže 

zabrániť oprave. Oči tela vidia iba formu. Nemôžu vidieť viac než 

to, na čo boli STVORENÉ. A boli stvorené na to, aby sa pozerali na 

chybu, a nie aby videli za ňu. ich vnímanie je naozaj zvláštne, 

pretože vidia len ilúzie, nedokážu sa pozrieť za žulový blok 

hriechu a zastavujú sa na vonkajšej forme ničoho. pre túto 

skreslenú formu videnia je vonkajšia strana všetkého, múr, ktorý 

stojí medzi vami a pravdou, úplne pravdivý. ako však môže zrak, 

ktorý sa zastavuje na ničote, akoby to bol pevný múr, vidieť 

pravdivo? Je zadržiavaný formou, pretože bol stvorený na to, aby 

zaručil, že nič iné ako formu nebude vnímať. 

Tieto oči, ktoré sú stvorené, aby NEvideli, NIKDY neuvidia. 

Lebo myšlienka, ktorú predstavujú, neopustila svojho stvoriteľa a 

je to ich stvoriteľ, kto cez ne vidí. Čo bolo cieľom jej stvoriteľa, ak 

nie vidieť? Na to sú oči tela dokonalým prostriedkom, ale nie na 

VIDENIE. Pozrite sa, ako oči tela spočívajú na vonkajších veciach a 

nemôžu ísť ďalej. sledujte, ako sa zastavujú v ničote, neschopné ísť 

za formu k zmyslu. Nič nie je také zaslepujúce ako vnímanie 

formy. Lebo videnie formy znamená, že pochopenie bolo zastreté. 

Lenže CHYBY majú rôzne podoby, a tak môžu klamať. Formu 

môžete meniť preto, lebo nie je pravdivá. Nemohla by to byť 

skutočnosť, KEĎ sa dá zmeniť. Rozum vám povie, že ak forma nie 

je skutočnosťou, musí byť ilúziou a nie je TAM vidieť. a ak ju 

vidíte, musíte sa mýliť, pretože vidíte to, čo nemôže byť skutočné, 

akoby to bolo skutočné. To, čo nedokáže vidieť ďalej, než čo nie 

je, MUSÍ byť skreslené vnímanie a musí vnímať ilúzie ako pravdu. 

Mohlo by to teda UZNÁVAŤ pravdu? 

Nech ťa jeho chyby nezadržia od toho, ktorého svätosť je 

tvoja. Nech ti pohľad na jeho svätosť, ktorej videnie by ti ukázalo 

tvoje odpustenie, nebráni v tom, čo vidia oči tela. Nech tvoje 

vedomie o bratovi neblokuje vnímanie jeho hriechov a jeho tela. 

čo je na ňom také, čo by si chcel napadnúť, okrem toho, čo si 

spájaš s jeho 
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telo, ktoré podľa vás môže hrešiť? Za jeho chybami je JEHO 

svätosť a TVOJA spása. nedal si mu jeho svätosť, ale snažil si sa v 

ňom vidieť svoje hriechy, aby si sa zachránil. A predsa jeho 

svätosť JE tvoje odpustenie. Môžeš byť spasený TY, keď robíš 

hriešnym toho, ktorého svätosť je tvojou spásou? 

Svätý vzťah, aj keď sa práve rodí, si musí ceniť svätosť 

nadovšetko. Nesväté hodnoty spôsobia zmätok, a to vo 

VEDOMOSTI. V nesvätom vzťahu si každý cení to, že akoby 

ospravedlňoval hriech toho druhého. Vidí v tom druhom to, čo ho 

pobáda k hriechu proti jeho vôli. A tak kladie svoje hriechy na 

toho druhého a priťahuje ho, aby si svoje hriechy PRIPRAVIL. A 

tak sa musí stať nemožným, aby každý videl sám seba ako 

PRÍČINU hriechu svojou túžbou mať hriech skutočný." Rozum 

však vidí svätý vzťah taký, aký je; spoločný stav mysle, kde obaja 

s radosťou dávajú chyby na nápravu, aby sa obaja šťastne uzdravili 

ako jeden. 

 
ROZVETVENIE CESTY 

Keď prídete na miesto, kde je rázcestie celkom zjavné, nemôžete 

ísť ďalej.Musíte ísť buď jedným, alebo druhým smerom. Ak totiž 

teraz pôjdeš rovno, teda cestou, ktorou si išiel pred tým, ako si sa 

dostal k odbočke, nepôjdeš NIKAM. celý účel toho, že si prišiel až 

sem, bol rozhodnúť sa, ktorou odbočkou sa vydáš TERAZ. na 

ceste, ktorou si prišiel, už nezáleží. Už nemôže slúžiť. Nikto, kto 

sa dostane tak ďaleko, NEMÔŽE urobiť nesprávne rozhodnutie, ale 

môže ho odložiť. A neexistuje časť cesty, ktorá by sa zdala 

beznádejnejšia a márnejšia, ako stáť na mieste, kde sa cesta 

rozvetvuje, a nerozhodnúť sa, ktorou cestou sa vydať. 

Je to len prvých pár krokov na správnej ceste, ktoré sa zdajú 

byť ťažké, pretože ste si vybrali, hoci si stále myslíte, že sa môžete 

vrátiť späť a vybrať si inú možnosť. Nie je to tak. Voľbu, ktorá 

bola urobená s mocou Neba, ktorá ju podporuje, nemožno vrátiť 

späť. Vaša cesta JE rozhodnutá. Nebude nič, čo by vám nebolo 

povedané, ak to uznáte. 

A tak stojíte tu, na tomto svätom mieste, pred závojom 

hriechu, ktorý visí medzi vami a Kristovou tvárou. DOVOĽTE, aby 

bol zdvihnutý! Zdvihnite ho spoločne, pretože je to len závoj, 

ktorý stojí medzi vami. Ani jeden z vás ho neuvidí ako pevný blok, 
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Oddeľuje ťa to teraz.Ale vo vašom vedomí je to už takmer za nami a 

mier vás dosiahol aj tu, pred závojom. Pomyslite na to, čo sa stane 

potom! Kristova láska rozžiari vaše tváre a bude z nich žiariť do 

zatemneného sveta, ktorý to svetlo POTREBUJE. A z tohto svätého 

miesta sa vráti s vami, neopustí ho ani vás. Stanete sa jeho 

poslami, ktorí ho budú vracať k sebe. 

Pomysli na tú nádheru, ktorú uvidíš, keď budeš kráčať s Ním! 

A pomyslite si, ako krásne sa bude každý z vás javiť tomu 

druhému! Akí budete šťastní, že ste spolu, po takej dlhej a 

osamelej ceste, po ktorej ste kráčali sami. brány neba, ktoré sú 

teraz pre vás otvorené, teraz otvoríte smútiacim. a nikto, kto sa 

pozrie na Krista vo vás, sa nebude radovať. Aký krásny je pohľad, 

ktorý si videl za závojom a ktorý prinesieš osvetliť unaveným 

očiam tých, ktorí sú teraz rovnako unavení ako kedysi ty. Ako 

budú vďační, keď uvidia, že si prišiel medzi nich a ponúkaš 

Kristovo odpustenie, aby si rozptýlil ich vieru v hriech. 

Každú chybu, ktorú urobíš, ti ten druhý jemne napraví, lebo v 

jeho očiach je tvoja krása jeho spásou, ktorú chce chrániť pred 

poškodením. A každý bude tomu druhému silným ochrancom pred 

všetkým, čo sa zdá, že medzi vami vznikne. Tak budete kráčať 

svetom so mnou, ktorého posolstvo ešte nebolo dané každému. 

Lebo ste tu na to, aby ste ho nechali PRIJAŤ. Božia ponuka je stále 

otvorená, no čaká na prijatie. Od vás, ktorí ste ju prijali, je prijatá. 

Do vašich spojených rúk je bezpečne odovzdaná, pretože vy, ktorí 

ju zdieľate, ste sa stali jej ochotnými strážcami a ochrancami. 

Všetkým, ktorí sa delia o Božiu lásku, je daná milosť byť 

darcami toho, čo dostali. A tak sa učia, že im to patrí navždy. 

Všetky prekážky miznú pred ich príchodom, ako bola nakoniec 

prekonaná každá prekážka, ktorá sa predtým zdala, že sa zdvihne a 

zatarasí im cestu. Tento závoj, ktorý spoločne dvíhate, otvára cestu 

k pravde nielen vám. Tí, ktorí nechajú zo svojej mysle odstrániť 

ilúzie, sú Spasiteľmi tohto sveta, kráčajú svetom so svojím 

Vykupiteľom a nesú Jeho posolstvo nádeje, slobody a oslobodenia od 

utrpenia každému, kto potrebuje zázrak na svoju záchranu. 

Aké ľahké je ponúknuť tento zázrak každému! Nikomu, kto 

ho sám prijal, to nemôže pripadať ťažké. Veď tým, že ho prijal, sa 

naučil, že mu nebol daný sám. Taká je funkcia svätého 
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vzťah; spoločne prijímať a dávať tak, ako ste dostali. Keď stojíte 

pred závojom, stále sa to zdá ťažké. Ale natiahnite spojené ruky a 

dotknite sa tohto ťažko vyzerajúceho bloku a zistíte, ako ľahko 

vaše prsty prekĺznu cez jeho ničotu. Nie je to žiadna pevná stena. A 

medzi vami a svätým Ja, ktoré zdieľate, stojí len ilúzia. 

 
SLABOSŤ A OBRANYSCHOPNOSŤ 

Ako prekonať ilúzie? Určite nie násilím, hnevom ani tým, že by 

sme im nejakým spôsobom odporovali. Len tým, že si necháte 

rozumom povedať, že sú v rozpore s realitou.Sú v rozpore s tým, 

čo musí byť pravda.Odpor pochádza od nich, a nie od reality. 

Realita ničomu neodporuje. To, čo jednoducho JE, nepotrebuje 

žiadnu obranu a ani ju neponúka. Obranu potrebujú len ilúzie, 

pretože sú slabé. A ako môže byť ťažké kráčať po ceste pravdy, 

keď do nej zasahuje len slabosť? V tomto zdanlivom konflikte ste 

silní VY. A nepotrebujete žiadnu obranu. Všetko, čo potrebuje 

obranu, nechcete, pretože všetko, čo potrebuje obranu, vás oslabí. 

Zvážte, čo chce ego obhajovať PRE. Vždy ospravedlniť to, čo 

je v rozpore s pravdou, čo odporuje rozumu a nedáva zmysel. Dá 

sa to ospravedlniť? Čím iným to môže byť než pozvánkou k 

šialenstvu, aby vás zachránilo pred pravdou? A pred čím iným by 

ste sa zachránili, než pred tým, čoho sa bojíte? Viera v hriech 

potrebuje veľkú obranu, a to za obrovskú cenu. Proti všetkému, čo 

Duch Svätý ponúka, sa treba brániť a obetovať. Hriech je totiž z 

tvojho pokoja vytesaný do kvádra a položený medzi teba a jeho 

návrat. ako však môže byť pokoj taký rozdrobený? Stále je celý a 

nič z neho nebolo odňaté. 

Pozrite sa, ako sú prostriedky a materiál zlých snov ničím. V 

pravde stojíte spolu a nič medzi nimi nie je. Boh vás drží za ruky, a 

čo môže rozdeliť toho, koho spojil v jedno s Ním? Je to váš Otec, 

proti ktorému sa chcete brániť. Zostáva však nemožné udržať 

lásku mimo. Boh spočíva s vami v tichu, nebránený a úplne 

nebrániaci sa, lebo len v tomto tichom stave je sila a moc. Sem 

nemôže vstúpiť žiadna slabosť, lebo tu nie je útok, a teda ani ilúzie. 

Láska spočíva v istote. Brániť sa môže len neistota. a každá neistota 

je pochybnosť o SOBE. 

Aký slabý je strach, aký malý a bezvýznamný! Ako 

bezvýznamný pred tichou silou tých, ktorých láska 
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Pripojil sa! To je váš "nepriateľ" - vystrašená myš, ktorá by chcela 

zaútočiť na vesmír. Aká je pravdepodobnosť, že sa jej to podarí? 

Môže byť ťažké nevšímať si jej slabé piskoty, ktoré hovoria o jej 

všemocnosti a ktoré by prehlušili hymnus chvály Stvoriteľovi, 

ktorý každé srdce v celom vesmíre večne spieva ako jedno? Čo je 

silnejšie? Je to táto maličká myš alebo všetko, čo Boh stvoril? 

Nespojila vás táto myš, ale Božia vôľa. A môže myš zradiť toho, 

koho Boh spojil? 

Keby ste si uvedomili, ako málo stojí medzi vami a 

uvedomením si vášho zväzku! Nenechajte sa oklamať ilúziami o 

veľkosti a hrúbke, váhe, pevnosti a pevnosti základu.Áno, pre oči tela 

vyzerá ako obrovské pevné telo, nehybné ako hora.Ale vo vás je 

Sila, ktorej neodolajú žiadne ilúzie.Toto telo sa len zdá byť nehybné; 

táto Sila je v skutočnosti neodolateľná. Čo sa teda musí stať, keď sa 

spoja? Môže sa ilúzia nehybnosti dlho brániť pred tým, čo pokojne 

prešlo a prešlo? 

Nezabúdajte, že keď cítite potrebu brániť sa kvôli 

čomukoľvek, stotožnili ste sa s ilúziou.A preto máte pocit, že ste 

slabí, pretože ste sami.To je cena VŠETKÝCH ilúzií. Ani jedna, ale 

spočíva na presvedčení, že ste oddelení. Ani jedna, ktorá sa nezdá 

stáť, ťažká, pevná a nehybná, medzi vami a vaším bratom. A nie 

taká, cez ktorú pravda nemôže prejsť ľahko a tak ľahko, aby ste sa 

napriek tomu, čo ste si mysleli, museli presvedčiť, že nie je ničím. 

Ak si navzájom odpustíte, MUSÍ sa to stať. Lebo práve vaša 

neochota prehliadať to, čo sa zdá, že stojí medzi vami, spôsobuje, 

že to vyzerá nepreniknuteľne, a bráni ilúziu o svojej 

nepohnuteľnosti. 

 

SLOBODA A DUCH SVÄTÝ 

Chcete slobodu tela alebo mysle? Oboje totiž nemôžete mať.Čo si 

ceníte? Čo je vaším cieľom? Jedno považujete za prostriedok, 

druhé za cieľ. A jedno musí slúžiť druhému a viesť k jeho prevahe, 

zvyšovať jeho dôležitosť tým, že znižuje svoju vlastnú. 

Prostriedky slúžia cieľu a s dosiahnutím cieľa hodnota 

prostriedkov klesá, úplne sa zatmie, keď sa uznajú za nefunkčné. 

Nikto netúži po slobode a snaží sa ju nájsť. 
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bude ho hľadať tam, kde verí, že je a kde ho možno nájsť. Bude 

veriť, že je to možné mysľou alebo telom, a ako prostriedok na jej 

nájdenie si zvolí to druhé. 

Tam, kde bola zvolená sloboda tela, sa myseľ používa ako 

prostriedok, ktorého hodnota spočíva v schopnosti vymýšľať 

spôsoby, ako dosiahnuť slobodu tela.Sloboda tela však nemá 

žiadny význam, a tak je myseľ určená na to, aby slúžila ilúziám. Je 

to situácia taká protirečivá a nemožná, že každý, kto si ju zvolí, 

nemá predstavu o tom, čo JE hodnotné. Avšak aj v tomto zmätku, 

ktorý je taký hlboký, že sa nedá opísať, Duch Svätý čaká v nežnej 

trpezlivosti, istý si výsledkom tak, ako si je istý Láskou svojho 

Stvoriteľa. Vie, že toto šialené rozhodnutie urobil človek, ktorý je 

svojmu Stvoriteľovi rovnako drahý ako láska sama. 

Vôbec sa nenechajte znepokojiť myšlienkou, ako môže tak 

ľahko zmeniť úlohu prostriedkov a cieľa v tom, čo Boh miluje a 

chce mať navždy slobodné. Ale buď radšej vďačný, že TY môžeš 

byť prostriedkom, ktorý slúži Jeho cieľu. To je jediná služba, ktorá 

vedie k slobode. Aby sme mohli slúžiť tomuto cieľu, telo musí byť 

vnímané ako bezhriešne, pretože CIEĽOM je bezhriešnosť. 

Nedostatok rozporu spôsobuje, že jemný prechod od prostriedkov 

k cieľu je rovnako jednoduchý ako prechod od nenávisti k 

vďačnosti pred odpúšťajúcimi očami. BUDETE sa navzájom 

posväcovať, pričom svoje telá budete používať len na to, aby 

slúžili bezhriešnemu. A BUDE pre vás nemožné nenávidieť to, čo 

slúži tomu, čo by ste chceli uzdraviť. 

Tento svätý vzťah, krásny svojou nevinnosťou, mocný svojou 

silou a žiariaci svetlom oveľa jasnejším ako slnko, ktoré osvetľuje 

oblohu, ktorú vidíte, si vybral váš Otec ako prostriedok pre svoj 

vlastný plán. Buďte vďační, že vôbec neslúži vášmu. Nič, čo mu 

bolo zverené, nemôže byť zneužité, a nič, čo mu bolo dané, ale 

bude použité. Tento svätý vzťah má moc uzdraviť každú bolesť 

bez ohľadu na jej formu. Ani jeden z vás sám nemôže slúžiť 

vôbec. Len vo vašej spoločnej vôli spočíva uzdravenie. Lebo tu je 

VAŠE uzdravenie a tu prijmete Vykúpenie. A vo vašom uzdravení 

je Synovstvo uzdravené ZÁVISLE od toho, že vaše vôle sú spojené. 

Pred svätým vzťahom niet hriechu. Forma chyby už nie je 

viditeľná a rozum, spojený s láskou, sa pokojne pozerá na všetky 

zmätky a konštatuje len: "To bola chyba." A potom to isté zmierenie, 
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položí na jeho miesto časť neba. Akí ste požehnaní, ktorí ste sa 

nechali obdarovať týmto darom! Každá časť neba, ktorú prinesiete, 

je daná VÁM. a každé prázdne miesto v nebi, ktoré znovu naplníte 

Večným svetlom, ktoré prinášate, teraz žiari na VÁS. Prostriedky 

bezhriešnosti nemôžu poznať strach, pretože so sebou nesú len 

lásku. 

Deti pokoja, svetlo prišlo k vám. Svetlo, ktoré prinášate, 

nepoznáte, a predsa si ho zapamätáte. Kto môže poprieť sám seba, 

keď vidí, čo prináša druhým? A kto by nerozpoznal dar, ktorý 

nechal skrze seba položiť do neba? Jemná služba, ktorú poskytujete 

Duchu Svätému, je službou sebe samému. vy, ktorí ste teraz Jeho 

prostriedkom, musíte milovať všetko, čo miluje On. A to, čo 

prinášate, je vaša spomienka na všetko, čo je večné. V mysliach, 

ktoré slúžia nadčasovému, nemôže dlho zostať žiadna stopa po 

čomkoľvek v čase. A žiadna ilúzia nemôže narušiť pokoj vzťahu, 

ktorý sa stal prostriedkom pokoja. 

Keď ste sa na seba navzájom pozerali s úplným odpustením, z 

ktorého nie je vylúčená žiadna chyba a nič nezostáva skryté, aká 

chyba môže byť niekde, kde ju nemôžete prehliadnuť? Aká forma 

utrpenia by vám mohla zatarasiť zrak a zabrániť vám vidieť za ňu? 

A aká ilúzia by mohla existovať, ktorú by ste nerozpoznali ako 

omyl; tieň, cez ktorý by ste prešli úplne bez úhony? Boh by 

nedovolil, aby niečo prekážalo tým, ktorých vôľa je jeho a ktorí mu 

ochotne slúžia. A MOHLA by sa spomienka na to, čím sú, dlho 

odkladať? 

Uvidíte svoju hodnotu očami toho druhého a každý z vás bude 

oslobodený, keď uvidí svojho Spasiteľa namiesto útočníka, o 

ktorom si myslel, že je tam.Týmto uvoľnením sa uvoľní svet. Toto 

je vaša úloha pri prinášaní pokoja. Pýtali ste sa totiž, aká je vaša 

úloha tu, a dostali ste odpoveď. Nesnažte sa ju zmeniť, ani 

nahradiť iným cieľom. Prijmite tento a ochotne mu slúžte, pretože 

to, čo Duch Svätý urobí s darmi, ktoré si navzájom dávate, komu 

ich ponúkne a kde a kedy, je na ňom. On ich udelí tam, kde sú 

prijaté a vítané. Každý z nich použije pre pokoj. Ani jeden malý 

úsmev alebo ochota prehliadnuť najmenšiu chybu sa nikomu 

nestratí. 

Čo môže byť iné ako všeobecné požehnanie, keď sa s láskou 

pozeráte na to, čo váš Otec miluje? Rozšírenie odpustenia je dielom 
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funkcie. Nechajte to na neho. Nech je vašou starosťou len to, aby 

ste Mu dali to, čo sa môže rozšíriť. Nenechávajte si žiadne temné 

tajomstvá, ktoré On nemôže použiť, ale ponúknite Mu drobné 

dary, ktoré môže rozšíriť navždy. On si vezme každý z nich a 

urobí z neho mocnú silu pokoja. Neodoprie mu žiadne požehnanie, 

ani ho nijako neobmedzí. Spojí s ním všetku moc, ktorú mu Boh 

dal, aby z každého malého daru lásky urobil zdroj uzdravenia pre 

každého. Každý malý dar, ktorý ponúknete druhému, rozžiari svet. 

Nezaoberajte sa temnotou; odvráťte sa od nej a pozerajte sa jeden 

na druhého. A nech temnotu rozptýli Ten, ktorý pozná svetlo a 

jemne ho ukladá do každého tichého úsmevu viery a dôvery, 

ktorým sa navzájom požehnávate. 

Od vášho učenia závisí blaho sveta. A je to len arogancia, 

ktorá by poprela silu vašej vôle. Myslíte si, že Božia vôľa je 

bezmocná? Je to pokora? Nevidíte, čo táto viera spôsobila. Vidíš 

sa ako zraniteľný, krehký a ľahko zničiteľný a vydaný na milosť a 

nemilosť nespočetným útočníkom, ktorí sú mocnejší ako ty. 

Pozrime sa rovno na to, ako tento omyl vznikol, pretože tu leží 

pochovaná ťažká kotva, ktorá akoby udržiavala strach z Boha na 

mieste, nehybná a pevná ako skala. Kým to tak zostane, bude sa to 

tak zdať. 

Kto môže útočiť na Božieho Syna a NEútočiť na jeho Otca? 

Ako môže byť Boží Syn slabý, krehký a ľahko zničený, ak nie je 

jeho Otec? Nevidíte, že každý hriech a každé odsúdenie, ktoré 

vnímate a ospravedlňujete, JE útokom na Otca. A práve preto sa to 

nestalo, ani sa to NEMÔŽE stať skutočnosťou. nevidíte, že je to váš 

pokus, pretože si myslíte, že Otec a Syn sú oddelení. A vy si 

MUSÍTE myslieť, že sú oddelení, pretože sa bojíte. Zdá sa vám totiž 

bezpečnejšie útočiť na iného alebo na seba, než na veľkého 

Stvoriteľa vesmíru,ktorého moc VIETE. 

Keby ste boli jedno s Bohom a uvedomovali si túto jednotu, 

vedeli by ste, že Jeho moc je VAŠA. Na to si však nespomeniete, 

kým veríte, že akýkoľvek útok niečo znamená. Je neopodstatnený v 

akejkoľvek podobe, pretože nemá žiadny význam. Jediný spôsob, 

ako by mohol byť ospravedlniteľný, je, keby každý z vás bol 

oddelený od ostatných a všetci by boli oddelení od svojho 

Stvoriteľa. Lebo len vtedy by bolo možné zaútočiť na časť 

stvorenia bez celku, na Syna bez Otca; a zaútočiť na iného bez 
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bez toho, aby druhá strana pociťovala bolesť. A toto presvedčenie 

CHCETE. V čom však spočíva jej hodnota okrem túžby bezpečne 

zaútočiť? Útok nie je ani bezpečný, ani nebezpečný. Je to 

NEMOŽNÉ. A to preto, že vesmír je jeden. Nevyberali by ste si 

útok na jeho realitu, keby nebolo nevyhnutné útočiť, aby ste ho 

videli oddelený od svojho stvoriteľa. a tak sa zdá, akoby láska 

mohla útočiť a stať sa bojazlivou. 

Útočiť môže len ten, kto sa odlišuje. Takže ste dospeli k 

záveru, že KEĎ môžete útočiť, MUSÍTE byť iný. Napriek tomu to 

Duch Svätý vysvetľuje inak. Pretože nie ste odlišní, nemôžete útočiť. 

Každé z týchto stanovísk je logickým záverom, ak len odlišný môže 

útočiť. Jedno z toho by mohlo byť zachované, ale nikdy nie oboje. 

jediná otázka, na ktorú treba odpovedať, aby sme sa rozhodli, čo 

musí byť pravda, je, či ste odlišní. Z pozície toho, čo chápete, sa 

zdá, že ste, a preto môžete útočiť. Z alternatív sa to zdá byť 

prirodzenejšie a viac v súlade s vašou skúsenosťou. A preto je 

potrebné, aby ste mali iné skúsenosti, ktoré sú viac v súlade s 

pravdou, aby vás naučili, čo JE prirodzené a pravdivé. 

To je funkcia vášho svätého vzťahu. Lebo čo si jeden myslí, 

to druhý s ním prežije. Čo to môže znamenať okrem toho, že vaše 

mysle sú jedno? Nedívajte sa so strachom na túto šťastnú 

skutočnosť a nemyslite si, že na vás kladie ťažké bremeno. Keď ju 

totiž prijmete s radosťou, uvedomíte si, že váš vzťah je odrazom 

spojenia Stvoriteľa a jeho Syna. Od milujúcich myslí 

NEEXISTUJE žiadne oddelenie. A každá myšlienka v jednom 

prináša radosť druhému, PRETOŽE sú rovnakí. Radosť je 

neobmedzená, pretože každá žiarivá myšlienka lásky rozširuje 

svoje bytie a vytvára viac samej seba. Nikde v nej nie je rozdiel, 

pretože každá myšlienka je rovnaká ako ona sama. 

Svetlo, ktoré vás spája, žiari v celom vesmíre, a pretože vás 

spája, robí vás jedným so Stvoriteľom. A v ňom je spojené celé 

stvorenie. Chceli by ste ľutovať, že sa nemôžete báť sami, keď aj 

váš vzťah môže učiť, že je tu sila lásky, ktorá znemožňuje všetok 

strach? Nesnažte sa týmto darom udržať si kúsok ega. Veď vám bol 

daný na to, aby ste ho POUŽÍVALI, a nie zastierali. To, čo vás učí, 

že sa nemôžete oddeliť, ZABRAŇUJE egu. Nechajte pravdu 

rozhodnúť, či budete iní alebo rovnakí, a naučte sa, čo JE pravda. 
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Nevidíte, že opakom krehkosti a slabosti je bezhriešnosť? 
Nevinnosť je sila a nič iné nie je silné. Bezhriešny sa nemôže báť, 
lebo hriech akéhokoľvek druhu je slabosť. Ukážka sily útočí 

by použil na zakrytie krehkosti, nezakrýva ju, lebo ako môže byť 

neskutočné skryté? Nikto nie je silný, kto má nepriateľa, a nikto 

nemôže zaútočiť, ak si nemyslí, že má. Viera v nepriateľov je teda 

vierou v slabosť, a to, čo je slabé, NIE JE Vôľa Božia. Keďže je to 

proti Nemu, je to Jeho "nepriateľ". A Boh sa bojí ako 

PROTIVÔĽA. 

Aká zvláštna sa stáva táto vojna proti sebe samému! Uveríš, že 

všetko, čo používaš na hriech, ti môže ublížiť a stať sa tvojím 

nepriateľom. A budeš proti tomu bojovať a snažiť sa to kvôli tomu 

oslabiť; a budeš si myslieť, že sa ti to podarilo, a zaútočíš znova. 

Je rovnako isté, že sa budete báť toho, na čo útočíte, ako je isté, že 

budete milovať to, čo vnímate ako bezhriešne. V pokoji kráča ten, 

kto bez hriechu putuje po ceste, ktorú mu ukazuje láska. Láska tam 

totiž kráča s ním a chráni ho pred strachom. A uvidí len to 

bezhriešne, čo nemôže útočiť. 

Kráčaj v sláve, s hlavou vztýčenou a neboj sa zlého. Nevinní 

sú v bezpečí, pretože sa delia o svoju nevinnosť. Nič, čo vidia, nie 

je škodlivé, pretože ich vedomie pravdy všetko oslobodzuje od 

ilúzie škodlivosti. A to, čo sa zdalo škodlivé, teraz stojí žiarivo v 

ich nevinnosti, oslobodené od hriechu a strachu a šťastne navrátené 

k láske. Zdieľajú silu lásky 
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Pretože sa pozerali na nevinnosť. A každá chyba zmizla, pretože ju 

nevideli. Kto hľadá slávu, nájde ju tam, kde JE. Kde by mohla byť, 

ak nie v nevinnosti? 

Nedovoľte, aby vás malí rušitelia ťahali k malosti.V 

nevinnosti nemôže byť žiadna príťažlivosť viny. Pomysli, po akom 

šťastnom svete kráčaš, keď máš vedľa seba pravdu! Nevzdávaj sa 

tohto sveta slobody pre malý povzdych zdanlivého hriechu ani pre 

nepatrné pohnutie príťažlivosti viny. Chceš pre všetky tieto 

bezvýznamné rozptýlenia odložiť nebo? Tvoj osud a cieľ sú 

ďaleko za nimi, na čistom mieste, kde malosť neexistuje. tvoj cieľ je 

v rozpore s malosťou akéhokoľvek druhu. A tak je v rozpore s 

hriechom. 

Nedovoľme, aby sme maličkosťou uviedli Božieho Syna do 

pokušenia. Jeho sláva je NAD ňou, bezmerná a nadčasová ako 

večnosť. Nedovoľte, aby vám čas prekážal v pohľade naňho. 

Nenechajte ho vystrašeného a osamoteného v jeho pokušení, ale 

pomôžte mu povzniesť sa nadň a vnímať svetlo, ktorého je 

súčasťou. vaša nevinnosť mu osvetlí cestu, a tak je vaša chránená, 

a KEĎ je vo vašom vedomí. Veď kto môže poznať jeho slávu a 

vnímať na ňom to malé a slabé? Kto môže kráčať chvejúc sa v 

strašnom svete a uvedomovať si, že na ňom žiari nebeská sláva? 

Nič okolo vás nie je vašou súčasťou. Pozerajte sa naň s láskou 

a vidite v ňom svetlo neba. Tak pochopíte všetko, čo vám je dané. 

V láskavom odpustení sa svet rozžiari a zažiari a všetko, čo ste 

kedysi považovali za hriešne, budete teraz znovu chápať ako 

súčasť Neba. Aké krásne je kráčať, čistý, vykúpený a šťastný, 

svetom, ktorý trpko potrebuje vykúpenie, ktoré mu udeľuje vaša 

nevinnosť! Čo si môžete vážiť viac ako toto? Veď tu je vaša spása 

a vaša sloboda. A tá musí byť úplná, ak ju chceš spoznať. 

 

NEZLUČITEĽNÉ PRESVEDČENIA 

Spomienka na Boha prichádza do tichej mysle. Nemôže prísť tam, 

kde je konflikt, pretože myseľ, ktorá bojuje sama proti sebe, si 

nepamätá večnú miernosť.Prostriedky vojny nie sú prostriedkami 

mieru a to, čo by si vojnový človek chcel pamätať, nie je láska. 

Vojna je nemožná, ak sa nectí viera vo víťazstvo. Konflikt vo 

vašom vnútri musí znamenať, že veríte, že ego má moc BYŤ 

víťazom. Prečo inak 
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stotožnili by ste sa s ním? Určite si uvedomujete, že ego je vo 

vojne s Bohom. Je si isté, že nemá žiadneho nepriateľa, ale rovnako 

isté je aj jeho pevné presvedčenie, že MÁ nepriateľa, ktorého musí 

poraziť, a že sa mu to podarí. 

Neuvedomujete si, že vojna proti sebe samému by bola vojnou 

proti Bohu? Je víťazstvo mysliteľné? A ak by bolo, je to víťazstvo, 

ktoré by ste chceli? Smrť Boha, ak by bola možná, by bola VAŠOU 

smrťou. Je to VÍŤAZSTVO? Ego VŽDY kráča k porážke, pretože si 

myslí, že víťazstvo nad vami je možné. A Boh si myslí niečo iné. 

to nie je vojna; len šialená viera Božiu vôľu môže napadnúť a 

zvrhnúť. S touto vierou sa môžete IDENTIFIKOVAŤ, ale nikdy to 

nebude viac ako šialenstvo. A v šialenstve bude vládnuť strach a 

bude sa zdať, že tam nahradil lásku. Toto je CIEĽ konfliktu. A tým, 

ktorí si myslia, že je to možné, sa prostriedky zdajú reálne. 

Buďte si istí, že je nemožné, aby sa Boh a ego alebo vy a ego 

niekedy stretli. Vy sa VIDÍTE, že sa stretnete, a uzatvárate svoje 

podivné spojenectvá na základe dôvodov, ktoré nemajú žiadny 

význam. Vaše presvedčenia sa totiž zbiehajú v tele, v dome, ktorý si 

ego vybralo a o ktorom ste presvedčení, že je VAŠÍM domovom. 

stretávate sa na omyle; omyle vo vašom sebahodnotení. Ego sa 

spája s ilúziou o sebe samom, ktorú s ním zdieľate. A predsa sa 

ilúzie nemôžu spojiť. sú rovnaké a nie sú ničím. ich spojenie 

spočíva v ničote; dve sú rovnako bezvýznamné ako jedna alebo 

ako tisíc. Ego sa spája s ničím, je ničím. Víťazstvo, o ktoré sa 

usiluje, je bezvýznamné tak ako ono samo. 

Bratia, vojna proti vám sa takmer skončila. Koniec cesty je na 

mieste mieru. Neprijali by ste teraz mier, ktorý sa vám tu ponúka? 

Tento "nepriateľ", s ktorým ste bojovali ako s narušiteľom vášho 

pokoja, sa tu pred vašimi očami mení na darcu vášho pokoja. 

Vaším "nepriateľom" bol sám Boh, ktorému sú všetky konflikty, 

triumfy a útoky akéhokoľvek druhu neznáme. On ťa dokonale, 

úplne a večne miluje. Boží Syn vo vojne so svojím Stvoriteľom je 

stav rovnako smiešny, ako keď príroda v hneve reve na vietor a 

vyhlasuje, že už nie je súčasťou seba samého. 

Mohla by to príroda dokázať a urobiť to pravdou? Ani to, čo 

má byť vašou súčasťou a čo má zostať oddelené, nie je na 

vás.Vojna proti sebe samému bola podniknutá, aby naučila 

Božieho Syna, že nie je sám sebou a nie je Synom svojho Otca. Na 
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Otec MUSÍ byť zabudnutý. V živote tela sa naň zabudlo, a ak si 

myslíte, že ste telo, budete si myslieť, že ste naň zabudli.Pravda 

však nikdy nemôže byť zabudnutá sama osebe a vy ste nezabudli 

na to, čím ste. Len zvláštna ilúzia o sebe, túžba zvíťaziť nad tým, 

čím ste, si nepamätá. 

Vojna proti sebe je len bojom dvoch ilúzií, ktoré sa snažia od 

seba odlišovať v presvedčení, že tá, ktorá zvíťazí, bude 

pravdivá.Medzi nimi a PRAVDOU NEEXISTUJE žiadny konflikt. 

Ani sa od seba navzájom nelíšia. Obe nie sú pravdivé. a tak 

nezáleží na tom, akú podobu majú. to, čo ich vytvorilo, je 

šialenstvo a zostávajú súčasťou toho, čo ich vytvorilo. Šialenstvo 

neohrozuje realitu a nemá na ňu žiadny vplyv. Ilúzie NEMÔŽU 

zvíťaziť nad pravdou, ani ju nijako ohroziť. A skutočnosť, ktorú 

popierajú, nie je ich súčasťou. 

To, čo si pamätáte, je vašou súčasťou. Lebo MUSÍTE byť takí, 

akých vás Boh stvoril. Pravda nebojuje proti ilúziám, ani ilúzie 

nebojujú proti pravde. Ilúzie bojujú len samy so sebou. Keďže sú 

rozdrobené, fragmentujú sa. Pravda je však nedeliteľná a ďaleko 

mimo ich malého dosahu. spomeniete si na to, čo viete, keď sa 

naučíte, že nemôžete byť v konflikte. Jedna ilúzia o sebe môže 

bojovať s druhou, avšak vojna dvoch ilúzií je stav, v ktorom sa 

NEDEJE NIC. Nie je tu víťaz a nie je tu ani víťazstvo. A pravda 

stojí žiarivo, mimo konfliktu, nedotknutá a pokojná v Božom 

pokoji. 

Konflikt musí byť medzi DVOMA silami. Nemôže existovať 

medzi jednou silou a ničím.Neexistuje nič, na čo by ste mohli 

zaútočiť a čo by nebolo vašou súčasťou. A tým, že na ňu útočíte, 

vytvárate zo seba dve ilúzie, ktoré sú vo vzájomnom konflikte. A 

to sa deje vždy, keď sa na čokoľvek, čo Boh stvoril, pozeráte inak 

ako s láskou. Konflikt je strašný, pretože je to PÔVOD strachu. To, 

čo sa rodí z ničoho, však nemôže zvíťaziť v realite 

prostredníctvom boja. Prečo by ste svoj svet napĺňali konfliktami 

so sebou samým? Nechajte všetko toto šialenstvo pre vás zrušiť a 

obráťte sa v pokoji k spomienke na Boha, stále žiariacu vo vašej 

pokojnej mysli. 

Pozrite sa, ako zmizne konflikt ilúzií, keď sa uvedie do 

pravdy! Zdá sa totiž skutočný len dovtedy, kým ho vnímame ako 

vojnu medzi protichodnými PRAVDAMI, z ktorých víťaz je ten 
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a víťaz ilúzie, ktorá bola menej skutočná, z ktorej sa porážkou stala 

ilúzia. Konflikt je teda voľbou MEDZI ilúziami, pričom jedna má 

byť korunovaná ako skutočná, druhá porazená a opovrhovaná. Tu 

sa Otec NIKDY nespamätá. žiadna ilúzia však nemôže napadnúť 

Jeho domov a navždy Ho vyhnať z toho, čo miluje. A to, čo 

miluje, musí byť navždy tiché a pokojné, PRETOŽE je to Jeho 

domov. A vy, ktorí ste Jeho milovaní, nie ste žiadnymi ilúziami, 

ste pravdiví a svätí ako On sám. 

Ticho vašej istoty o Ňom a o sebe samom je domovom pre vás 

oboch, ktorí prebývate ako jeden a nie oddelene. Otvorte dvere 

Jeho najsvätejšieho domova a dovoľte, aby odpustenie zmietlo všetky 

stopy viery v hriech, ktorá drží Boha bez domova a Jeho Syna s 

Ním. nie ste cudzincami v Božom dome. Privítajte svojho brata v 

dome, kde ho Boh usadil v pokoji a mieri a prebýva s ním. Ilúzie 

nemajú miesto tam, kde prebýva láska, ktorá vás chráni pred 

všetkým, čo nie je pravda. Prebývate v pokoji takom 

bezhraničnom, ako je jeho Stvoriteľ, a všetko je dané tým, ktorí by 

na neho chceli pamätať. Nad jeho domovom bdie Duch Svätý, 

ktorý si je istý, že jeho pokoj nemôže byť nikdy narušený. 

Ako sa môže miesto Božieho odpočinku obrátiť proti sebe a 

snažiť sa premôcť Toho, kto tam prebýva? A pomyslite, čo sa 

stane, keď sa Boží dom vníma rozdelený. oltár zmizne, svetlo 

pohasne, chrám Svätého sa stane domom hriechu. A nepamätá sa 

nič okrem ilúzií. Ilúzie si môžu protirečiť, pretože ich formy sú 

odlišné. A bojujú len preto, aby sa zistilo, ktorá forma je pravdivá. 

Iluzia sa stretáva s ilúziou, pravda sama so sebou.Stretnutie ilúzií 

vedie k vojne. Vojna je stav, v ktorom sa rodí strach, rastie a snaží sa 

ovládnuť. Mier je stav, v ktorom pretrváva láska a snaží sa podeliť 

sama so sebou. Konflikt a mier sú protiklady. Tam, kde pretrváva 

jeden, nemôže byť druhý; tam, kde jeden z nich odchádza, druhý 

zaniká. Tak je aj spomienka na Boha zahalená v mysliach, ktoré sa 

stali bojiskom ilúzií. ďaleko za touto nezmyselnou vojnou však žiari, 

pripravený pripomenúť sa, keď sa postavíte na stranu mieru. 

 

ZÁKONY CHAOSU 

"Zákony" chaosu sa dajú vyniesť na svetlo, hoci nikdy 
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rozumie. Chaotické zákony sú sotva zmysluplné, a preto nepatria do 

sféry rozumu.Napriek tomu sa zdá, že sú prekážkou rozumu a 

pravdy. Pozerajme sa teda na ne pokojne, aby sme sa mohli 

pozrieť za ne a pochopiť, čo sú, nie čo by chceli tvrdiť. Je 

nevyhnutné pochopiť, na čo slúžia, pretože ich cieľom je zbaviť 

zmyslu a zaútočiť na pravdu. Tu sú zákony, ktoré vládnu svetu, 

ktorý ste vytvorili. A predsa nič neriadia a netreba ich porušovať, 

len sa na ne pozerať a prekračovať ich. 

Prvým chaotickým zákonom je, že pravda je pre každého iná. 

Tak ako všetky tieto princípy, aj tento tvrdí, že každý je 

samostatný a má iný súbor myšlienok, ktoré ho odlišujú od 

ostatných. Tento princíp sa vyvíja z presvedčenia, že existuje 

hierarchia ilúzií; niektoré sú hodnotnejšie, a preto pravdivé. Každý 

si to určuje sám pre seba a PRIPRAVUJE si to svojím útokom na 

to, čo si cení iný. A to je oprávnené, pretože hodnoty sa líšia a tí, 

čo ich vyznávajú, sa zdajú byť nepodobní, a teda nepriatelia. 

Premýšľajte, ako sa to zdá byť v rozpore s prvým princípom 

zázrakov. Zavádza totiž stupne pravdy medzi ilúziami, čím sa zdá, že 

niektoré z nich je ťažšie prekonať ako iné. Keby sme si uvedomili, 

že všetky sú rovnaké a rovnako nepravdivé, bolo by potom ľahké 

pochopiť, že zázraky sa vzťahujú na VŠETKY. Omyly 

akéhokoľvek druhu sa dajú napraviť PRETO, že sú nepravdivé. 

Keď sa privedú k pravde, a nie ku KAŽDEJ Z NICH, jednoducho 

zmiznú. Žiadna časť ničoho nemôže byť voči pravde odolnejšia 

ako iná. 

Druhým zákonom chaosu, ktorý je skutočne drahý každému 

ctiteľovi hriechu, je, že každý musí zhrešiť, a preto si zaslúži útok a 

smrť.Tento princíp, ktorý úzko súvisí s prvým, je požiadavkou, že 

chyby si vyžadujú trest, a nie nápravu. Zničenie toho, kto robí 

chyby, ho totiž stavia mimo nápravy a mimo odpustenia. To, čo 

urobil, sa tak interpretuje ako neodvolateľný rozsudok nad ním 

samým, ktorý sám Boh nie je schopný prekonať. Hriech sa nedá 

odpustiť, je presvedčením, že Boží Syn môže robiť chyby, pre 

ktoré sa jeho vlastné zničenie stáva neodvratným. 

Premýšľajte, čo to zrejme robí so vzťahom medzi Otcom a 

Synom. Teraz sa zdá, že už nikdy nemôžu byť jedno. Lebo JEDEN 

musí byť vždy odsúdený, a to tým DRUHÝM. Teraz sú 
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sa líšia, a nepriatelia. A ich vzťah je vzťahom protikladu, rovnako 

ako sa jednotlivé aspekty Syna stretávajú len preto, aby si 

protirečili, ale nie aby sa spojili. Jeden sa stáva slabým, druhý 

silným svojou porážkou. A strach z Boha a zo seba navzájom sa 

teraz javí ako zmysluplný, uskutočnený tým, čo Boží Syn urobil 

sebe i svojmu Stvoriteľovi. Arogancia, na ktorej stoja zákony 

chaosu, nemôže byť zjavnejšia, ako sa objavuje tu. 

Tu je princíp, ktorý by definoval, aký musí byť Stvoriteľ 

reality; čo si musí myslieť a čomu musí veriť; a ako musí 

reagovať, keď tomu verí. Dokonca sa nepovažuje za potrebné, aby 

sa Ho pýtali na pravdivosť toho, čo bolo stanovené pre Jeho vieru. 

Jeho Syn mu to môže povedať a On má len možnosť voľby, či mu 

verí na slovo, alebo sa mýli. to vedie priamo k tretej absurdnej 

viere, ktorá akoby robila chaos večným. Ak sa totiž Boh nemôže 

mýliť, potom MUSÍ prijať vieru svojho Syna v to, čím je, a 

nenávidieť ho za to. 

Pozrite sa, ako je bázeň pred Bohom posilnená týmto tretím 

princípom. Teraz je už nemožné obrátiť sa k nemu o pomoc v 

nešťastí. Teraz sa totiž stal "nepriateľom", ktorý ju spôsobil a ku 

ktorému je odvolanie sa zbytočné. Spása nemôže spočívať ani v 

Synovi, ktorého každý aspekt sa zdá byť vo vojne s Ním a 

oprávnene naňho útočí. A teraz sa konflikt stáva nevyhnutným a 

mimo Božej pomoci. A teraz musí zostať spása nemožná, pretože 

Spasiteľ sa stal nepriateľom. 

Nemôže dôjsť k oslobodeniu ani k úniku. Zmierenie sa tak 

stáva mýtom a Božou vôľou je pomsta, nie odpustenie. Odtiaľ, kde 

to všetko začína, nie je vidieť pomoc, ktorá by mohla uspieť. 

Výsledkom môže byť iba zničenie. A zdá sa, že sám Boh sa stavia 

na jej stranu, aby premohol svojho Syna. nemyslite si, že vám ego 

umožní nájsť únik pred tým, čo CHCE. to je funkcia tohto kurzu, 

ktorý si neváži to, čo si ego cení. 

Ego si cení len to, čo berie.To vedie k štvrtému zákonu 

chaosu, ktorý, ak akceptujeme ostatné, musí byť pravdivý. Týmto 

zdanlivým zákonom je presvedčenie, že MÁTE to, čo ste si vzali. 

Vďaka tomu sa strata iného stáva vaším ziskom, a tak si 

neuvedomuje, že nikdy nemôžete brať, iba SOBE. k tomu však 

musia viesť všetky ostatné zákony. Veď nepriatelia si navzájom 

nedávajú dobrovoľne, 
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ani by sa nesnažili deliť o veci, ktoré si cenia. A to, čo by vaši 

nepriatelia pred vami zatajili, musí byť hodnotné už len preto, že 

to pred vašimi očami skrývajú. 

Objavujú sa tu všetky mechanizmy šialenstva: "Nepriateľ", 

ktorý sa stal silným tým, že zatajil cenné dedičstvo, ktoré by malo 

byť tvoje; tvoje oprávnené postavenie a útok na to, čo bolo 

zadržané; a nevyhnutná strata, ktorú musí utrpieť nepriateľ, aby si 

zachránil seba.Takto vinníci protestujú proti svojej "nevine".Keby 

neboli donútení k tomuto nečistému útoku bezohľadným 

správaním nepriateľa, reagovali by len láskavo. V divokom svete 

však láskavosť nemôže prežiť, a tak musia brať, alebo im bude 

vzatá. 

A teraz je tu nejasná otázka bez odpovede, ktorá ešte nie je 

"vysvetlená". Čo je to za vzácnu vec, za neoceniteľnú perlu, za 

skrytý tajný poklad, ktorý treba v spravodlivom hneve vyrvať 

tomuto najzradnejšiemu a najzákernejšiemu nepriateľovi? Musí to 

byť to, čo si chcel, ale nikdy si nenašiel. A teraz "chápete" dôvod, 

prečo ste ju nenašli. Tento nepriateľ ti ho totiž vzal a ukryl ho tam, 

kde by ťa ani nenapadlo hľadať. Ukryl to vo svojom tele, čím si z 

neho urobil zásterku svojej viny, skrýšu pre to, čo ti patrí. Teraz 

musí byť jeho telo zničené a obetované, aby ste mohli MÁŤ to, čo 

vám patrí. Jeho zrada si vyžaduje jeho smrť, aby si TY mohol žiť. 

A vy útočíte len v sebaobrane. 

Čo však chcete, aby zomrel? Môžete si byť istí, že váš 

vražedný útok je oprávnený, ak neviete, PREČO? A tu prichádza na 

pomoc posledný princíp chaosu. Podľa neho existuje NÁHRADA za 

lásku. Je to "kúzlo", ktoré vylieči všetku vašu bolesť; chýbajúci 

faktor vo vašom šialenstve, ktorý ho robí "zdravým". To je dôvod, 

prečo musíte zaútočiť. Tu je to, čo robí vašu pomstu oprávnenou. 

Hľa, odhalený, tajný dar ega, vytrhnutý z tela tvojho brata, ukrytý 

tam v zlobe a v nenávisti voči tomu, komu tento dar patrí. Chcel 

by ťa pripraviť o tajnú zložku, ktorá by dala zmysel tvojmu životu. 

náhradou za lásku, ktorá sa zrodila z vášho vzájomného 

nepriateľstva, musí byť spása. Tá nemá náhradu a je len jedna. A 

všetky vaše vzťahy majú len za cieľ zmocniť sa jej a urobiť ju 

svojou vlastnou. 

Nikdy nie je tvoje vlastníctvo úplné. A nikdy nebude vaša 
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brat prestal útočiť na vás za to, čo ste ukradli. Ani Boh neukončí 

svoju pomstu na oboch, pretože vo svojom šialenstve musí mať 

túto náhradu za lásku a zabije vás oboch. vy, ktorí si myslíte, že 

kráčate v zdravom rozume, nohami na pevnej zemi a svetom, kde 

možno nájsť zmysel, zvážte toto: Toto sú princípy, ktoré 

spôsobujú, že pôda pod vašimi nohami sa zdá byť pevná. A práve 

tu hľadáte zmysel. Toto sú zákony, ktoré ste vytvorili pre svoju 

spásu. Udržiavajú na mieste náhradu za Nebo, ktorú 

uprednostňujete. To je ich účel; na to boli stvorené. Nemá zmysel 

pýtať sa, čo znamenajú. To je zrejmé. Prostriedky šialenstva musia 

byť šialené." Ste si rovnako istí, že si uvedomujete, že CIEĽ je 

šialenstvo? 

Nikto nechce šialenstvo a nikto na svojom šialenstve nelpí, ak 

vidí, že to je to, čo JE. To, čo chráni šialenstvo, je presvedčenie, že 

je PRAVDIVÉ. Úlohou šialenstva je zaujať MIESTO pravdy. Musí 

sa vnímať ako pravda, aby sa jej dalo uveriť. A ak je to pravda, 

potom musí byť jej opak, ktorý bol predtým pravdou, teraz 

šialenstvom. Takýto zvrat, úplne obrátený, pričom šialenstvo je 

zdravým rozumom, ilúzie pravdou, útok láskavosťou, nenávisť 

láskou a vražda požehnaním, je cieľom, ktorému slúžia zákony 

chaosu. sú to prostriedky, ktorými sa Božie zákony javia ako 

zvrátené. Tu sa zdá, že zákony hriechu držia lásku v zajatí a hriech 

púšťajú na slobodu. 

Nezdá sa, že by to boli ciele chaosu, pretože vďaka veľkému 

zvratu sa zdá, že sú to zákony PORIADKU. Ako by to tak nemohlo 

byť? Chaos je bezzákonnosť a NEMÁ žiadne zákony. aby sme mu 

uverili, musíme jeho zdanlivé zákony vnímať ako skutočné. ich cieľ 

šialenstva musíme vnímať ako zdravý rozum. a strach, s popolavými 

perami a bezočivými očami, oslepený a strašný na pohľad, je 

vyzdvihnutý na trón lásky, jeho umierajúceho víťaza, jeho 

náhradníka, spasiteľa zo spásy. Ako krásne sa vďaka zákonom 

strachu javí smrť! Vzdajte vďaku hrdinovi na tróne lásky, ktorý 

zachránil Božieho Syna pre strach a smrť! 

A predsa, ako je možné, že sa takýmto zákonom dá veriť? 

Existuje zvláštne zariadenie, ktoré to umožňuje. Nie je ani 

neznáme; už mnohokrát sme videli, ako sa zdá, že funguje. V 

skutočnosti NEfunguje, no v snoch, kde hlavné úlohy hrajú len 

tiene, sa zdá byť najmocnejšie. Žiadny zákon chaosu by nemohol 
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nútiť k viere, keby sa nekladol dôraz na FORMU a nebrala sa do 

úvahy OBSAH. 
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Nikto, kto si myslí, že jeden z nich je pravdivý, NEVIDÍ, čo sa v 

ňom píše. Zdá sa, že niektoré formy majú význam, a to je všetko. 

Ako môžu niektoré formy vraždy NEznamenať smrť? Môže 

byť útok v akejkoľvek forme láskou? Aká forma odsúdenia je 

požehnaním? Kto robí svojho Spasiteľa bezmocným a KONÁ 

spasenie? Nech ťa forma útoku naňho nezavádza, NEMÔŽEŠ sa mu 

snažiť ublížiť a byť spasený. Kto môže nájsť bezpečie pred 

útokom tým, že sa obráti proti sebe? Ako môže záležať na tom, 

AKÚ formu toto šialenstvo má? Je to súd, ktorý poráža sám seba, 

odsudzuje to, o čom hovorí, že chce zachrániť. Nedajte sa oklamať, 

keď šialenstvo na seba berie podobu, o ktorej si myslíte, že je milá. 

to, čo má v úmysle vás zničiť, NIE JE váš priateľ. 

Vy by ste tvrdili a považovali za pravdu, že týmto 

nezmyselným zákonom neveríte a ani podľa nich nekonáte. A keď 

sa pozriete na to, čo hovoria, nedá sa im veriť. Bratia, vy im veríte. 

Lebo ako inak by ste mohli vnímať formu, ktorú majú, s takýmto 

obsahom? Môže byť akákoľvek ich forma obhájiteľná? Napriek 

tomu im veríte PRE formu, ktorú majú, a obsah si 

NEVYZNAMENÁTE. Ten sa nikdy nemení. Môžete namaľovať 

ružové pery na kostru, obliecť ju do krásnych šiat, hladiť ju a 

rozmaznávať a prinútiť ju ŽIŤ? A môžete sa uspokojiť s ILÚZIOU, 

že žije? 

Mimo neba NEEXISTUJE život. Kde Boh stvoril život, tam 

musí byť aj život. V akomkoľvek stave mimo neba je život ilúziou. 

V lepšom prípade sa javí ako život, v horšom ako smrť. oboje sú však 

úsudky o tom, čo nie je život, rovnako nepresné a bezvýznamné. 

Život, ktorý nie je v nebi, je nemožný, a to, čo nie je v nebi, nie je 

nikde. Mimo Neba stojí len konflikt ilúzií; nezmyselný, nemožný a 

mimo všetkého rozumu, a predsa vnímaný ako večná prekážka 

Neba. Ilúzie SÚ len formy, ich obsah NIKDY nie je pravdivý. 

Všetky ilúzie sa riadia zákonmi chaosu. Ich formy sú v 

rozpore, takže sa zdá, že je celkom možné oceniť niektoré z nich 

viac ako iné. Každá z nich sa však opiera o presvedčenie, že zákony 

chaosu sú zákonmi poriadku, rovnako ako ostatné. Každá z nich 

tieto zákony úplne obhajuje a ponúka isté svedectvo, že tieto 

zákony sú pravdivé. Zdanlivo miernejšie formy útoku nie sú o nič 

menej isté vo svojom svedectve ani vo svojich výsledkoch. Isté je, 

že ilúzie prinesú strach pre presvedčenie, ktoré naznačujú, nie pre 
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akúkoľvek formu, svedčí o chaose ako o realite. 

Z viery v hriech MUSÍ vyplynúť viera v chaos. Práve preto, že 

z nej vyplýva, sa zdá byť logickým záverom; platným krokom v 

usporiadanom myslení. Kroky k chaosu DOBRE vyplývajú zo 

svojho východiskového bodu. Každý z nich je inou formou v 

postupe obrátenia pravdy, ktorá vedie ešte hlbšie do hrôzy a preč 

od pravdy. Nemyslite si, že jeden krok je menší ako druhý, ani že 

návrat z jedného je ľahší. v každom z nich spočíva celý zostup z 

neba. A tam, kde tvoje myslenie začína, tam musí aj končiť. 

Bratia, neurobte ani krok na ceste do pekla. Lebo keď urobíte 

jeden, nepoznáte, čo sú tie ostatné.A tie budú nasledovať. Útok v 

akejkoľvek podobe postavil vašu nohu na pokrútené schody, ktoré 

vedú z neba. v každom okamihu je však možné toto všetko zrušiť. 

Ako môžete vedieť, či ste si vybrali schody do neba, alebo cestu do 

pekla? Celkom jednoducho. Ako sa cítite? Je vo vašom vedomí 

pokoj? Ste si istí, ktorou cestou idete? A ste si istí, že cieľ v nebi 

MÔŽETE dosiahnuť? Ak nie, kráčate sami. Požiadajte teda svojho 

Priateľa, aby sa k vám pripojil a DAL vám istotu, kam idete. 

 

SPÁSA BEZ KOMPROMISOV 

Nie je pravda, že nepoznáte niektoré formy útoku? Ak je pravda, 

že útok v akejkoľvek podobe vás zraní, a to rovnako ako v inej 

podobe, ktorú rozpoznáte, potom z toho musí vyplývať, že nie 

vždy rozpoznáte zdroj bolesti. Útok v KAŽDEJ forme je rovnako 

ničivý. Jeho účel sa nemení. Jeho jediným zámerom je vražda, a aká 

forma vraždy slúži na zakrytie obrovskej viny a šialeného strachu z 

trestu, ktorý musí vrah cítiť? Môže popierať, že je vrah, a 

ospravedlňovať svoju brutalitu úsmevmi, keď útočí. napriek tomu 

bude trpieť a na svoj zámer sa bude pozerať v nočných morách, kde 

sa úsmevy stratili a kde sa účel vznáša v ústrety jeho zdesenému 

vedomiu a stále ho prenasleduje. Nikto totiž nemyslí na vraždu a 

neunikne vine, ktorú táto myšlienka prináša. Ak je zámerom smrť, 

záleží na jej podobe? 

Je smrť v akejkoľvek podobe, nech sa zdá akokoľvek milá a 

dobročinná, požehnaním a znamením, že hlas pre Boha hovorí 

skrze teba k tvojmu bratovi? Obal nerobí dar, ktorý dávaš. . 
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prázdna škatuľa, nech je akokoľvek krásna a jemne podaná, stále 

neobsahuje nič. A ani prijímateľ, ani darca nie sú dlho oklamaní. 

Odopieraj odpustenie svojmu bratovi a útočíš naňho. Nič mu 

nedávate a dostávate od neho len to, čo ste mu dali. 

Spása nie je žiaden kompromis. Kompromis znamená prijať 

len časť toho, čo chcete; vziať si len trochu a zvyšku sa vzdať. 

Spása sa nevzdáva ničoho. Je úplná pre každého. Nechajte vstúpiť 

myšlienku kompromisu, ale vedomie cieľa spasenia sa stratí, 

pretože sa nerozpozná. Popiera sa tam, kde sa prijal kompromis, 

pretože kompromis je presvedčenie, že spása je nemožná. Chce to 

tvrdiť, že môžete trochu útočiť, trochu milovať a spoznať 

ROZDIEL. Takto by učila, že trochu toho istého môže byť stále 

odlišné, a predsa to isté zostane neporušené, ako jedno. Dáva to 

zmysel? Dá sa to pochopiť? 

Tento kurz je jednoduchý práve preto, že neumožňuje žiadne 

kompromisy, ale zdá sa, že je ťažký pre tých, ktorí stále veria, že 

kompromis je možný. Nevidia, že ak je, spása je ATTACK. je však 

isté, že presvedčenie, že spása nie je možná, nemôže udržať tichú, 

pokojnú istotu, že prišla. Odpustenie nemožno ani trochu zadržať. 

Nie je možné ani útočiť pre to a milovať pre ono a chápať 

odpustenie. Nechceli by ste rozpoznať útok na svoj pokoj v 

akejkoľvek podobe, ak sa len tak stane nemožným, že ho stratíte z 

dohľadu? Môže ti stále žiariť pred očami, navždy jasný a nikdy sa ti 

nestratí z dohľadu, ak ho nebudeš brániť. 

Tí, ktorí veria, že mier sa dá brániť a že útok v jeho mene je 

oprávnený, nemôžu vnímať, že sa nachádza v ich vnútri. Ako by to 

mohli vedieť? Mohli by prijať odpustenie vedľa presvedčenia, že 

vražda má nejaké formy, ktorými sa zachraňuje ich mier? Boli by 

ochotní prijať skutočnosť, že ich barbarský zámer je namierený 

proti nim samým? Nikto sa nezjednocuje s nepriateľmi, ani s nimi 

nie je zajedno v účele. a nikto sa nezmieri s nepriateľom, ale ho 

stále nenávidí za to, čo mu zatajil. 

Nemýľte si prímerie s mierom ani kompromis s únikom z 

konfliktu. Uvoľnenie z konfliktu znamená, že sa skončil. Dvere sú 

otvorené, opustili ste bojisko. Nezostali ste tam v zbabelej nádeji, 

pretože zbrane sú ešte okamih a strach, ktorý prenasleduje miesto 

smrti, nie je zjavný, že sa 
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na bojisku nie je žiadne bezpečie.Môžeš sa naň pozerať zhora a 

nikto sa ťa nedotkne. Ale zvnútra v ňom nenájdete žiadne bezpečie. 

Ani jeden strom, ktorý zostal stáť na mieste, vám neposkytne 

útočisko. Ani jedna ilúzia ochrany nestojí proti viere vo vraždu. Tu 

stojí telo, rozpoltené medzi prirodzenou túžbou komunikovať a 

neprirodzeným zámerom vraždiť a zomrieť. Myslíte si, že vám 

forma, ktorú si vražda berie, môže poskytnúť bezpečie? Môže vina 

chýbať na bojisku? 

 
STRACH ZO ŽIVOTA 

Strach z Boha je strach zo ŽIVOTA, a nie zo smrti.On však zostáva 

jediným miestom bezpečia. V Ňom nie je žiadny útok a žiadna 

ilúzia v akejkoľvek podobe nepostihuje Nebo. Nebo je úplne 

pravdivé. Nevstupuje doň žiadny rozdiel a to, čo je všetko rovnaké, 

nemôže byť v rozpore. nežiada sa od vás, aby ste bojovali proti 

svojej túžbe vraždiť. Ale žiada sa od teba, aby si si uvedomil, že 

forma, ktorú na seba berie, skrýva ten istý úmysel. A práve TOHO 

sa bojíte, a nie formy. Čo nie je láska, je vražda. Čo nie je láska, 

MUSÍ byť útok. Každá ilúzia je útokom na pravdu a každá z nich 

robí násilie na myšlienke lásky, pretože sa zdá, že má ROVNAKÉ 

pravdy. 

Čo sa môže rovnať pravde, a predsa byť iné? Vražda a láska 

sú nezlučiteľné. Ak sú však obe pravdivé, musia byť rovnaké a 

navzájom nerozlíšiteľné. Také budú aj pre tých, ktorí vidia 

Božieho Syna ako telo. Veď to nie je telo, ktoré je podobné 

Synovmu Stvoriteľovi. A to, čo je bez života, nemôže BYŤ Synom 

života. Ako môže byť telo rozšírené tak, aby udržalo vesmír? 

Môže tvoriť a BYŤ tým, čo tvorí? A môže ponúknuť svojim 

výtvorom všetko, čím je, a nikdy neutrpieť stratu? 

Boh sa nedelí o svoju funkciu s telom. Funkciu stvoriť dal 

svojmu Synovi, pretože je jeho vlastná. Nie je hriešne veriť, že 

funkcia Syna je vražda, ale JE to šialenstvo. čo je rovnaké, nemôže 

mať inú funkciu. Stvorenie je prostriedkom na Božie rozšírenie, a 

čo je Jeho, musí byť aj Jeho Syna. Buď sú Otec A Syn vrahovia, 

alebo nie je ani jeden z nich. Život netvorí smrť, tvorí ako on sám. 

Krásne svetlo vášho vzťahu je ako Božia láska. Ešte nemôže 

prevziať svätú funkciu, ktorú Boh dal svojmu Synovi, pretože vaše 

vzájomné odpustenie ešte nie je úplné, a tak nemôže byť 
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rozšírené na celé stvorenie. Každá forma vraždy a útoku, ktorá vás 

stále priťahuje a ktorú nepoznáte, aká je, obmedzuje uzdravenie a 

zázraky, ktoré máte moc rozšíriť na všetkých.Duch Svätý však 

rozumie, ako zväčšiť vaše malé dary a urobiť ich mocnými. Tiež 

chápe, ako sa váš vzťah pozdvihne nad bojisko, v ňom už nie. to je 

vaša úloha; uvedomiť si, že vražda v AKEJKOĽVEK podobe nie je 

vašou vôľou. nadhľad nad bojiskom je teraz vaším cieľom. 

Pozdvihnite sa a z vyššieho miesta sa naň pozrite. Odtiaľ bude 

váš pohľad úplne iný. Tu, uprostred toho všetkého, sa to zdá byť 

skutočné. Tu ste sa VYBRALI byť toho súčasťou. Tu je vražda 

vašou voľbou. ale zhora sú voľbou zázraky namiesto vraždy. A 

perspektíva vychádzajúca z tejto voľby vám ukazuje, že boj nie je 

skutočný a ľahko sa mu dá uniknúť. Telá môžu bojovať, ale stret 

foriem je bezvýznamný. A skončí sa, keď si uvedomíte, že sa 

nikdy nezačal. Ako môže byť bitka vnímaná ako ničota, keď sa do 

nej zapojíte? Ako možno uznať pravdu o zázrakoch, ak je vražda 

vašou voľbou? 

Keď sa objaví pokušenie zaútočiť, aby sa vaša myseľ 

zatemnila a stala sa vražednou, spomeňte si, že môžete vidieť boj 

zhora. Dokonca aj vo formách, ktoré nepoznáte, znamenia poznáte. 

Je to bodnutie bolesti, pichnutie viny a predovšetkým strata pokoja. 

To dobre poznáte. Keď to nastane, neopúšťajte svoje miesto na 

výsostiach, ale rýchlo si zvoľte zázrak NA MIESTE vraždy. a sám 

Boh a všetky nebeské svetlá sa k vám jemne sklonia a podržia vás. 

Lebo si sa rozhodol zostať tam, kde ťa chce mať, a ŽIADNA ilúzia 

nemôže zaútočiť na Boží pokoj spolu s Jeho Synom. 

Z bojiska nikoho neuvidíš, lebo tam naň hľadíš z ničoho nič. 

Nemáte žiadny referenčný bod, odkiaľ by ste sa mohli pozerať, 

kde by sa dal tomu, čo vidíte, priradiť význam. Veď útočiť a 

vraždiť môžu len telá, a ak je to váš cieľ, potom musíte byť s nimi 

jedno. Iba účel zjednocuje a tí, ktorí majú spoločný účel, majú 

myseľ ako jeden. telo NEMÁ žiadny účel a musí byť osamotené. 

Zdola sa nedá prekonať. Zhora obmedzenia, ktoré uplatňuje na 

tých, čo sú stále v boji, zmizli a nie sú vnímané. Telo stojí medzi 

Otcom a nebom, ktoré stvoril pre svojho Syna, pretoţe nemá ţiadny 

účel. 
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Pomyslite, čo je dané tým, ktorí zdieľajú Otcov zámer a vedia, 

že je ich! Nič im nechýba. Smútok akéhokoľvek druhu je 

nepredstaviteľný. Vo vedomí majú iba svetlo, ktoré milujú, a iba 

láska im svieti naveky. Je to ich minulosť, prítomnosť i budúcnosť; 

vždy rovnaká, večne úplná a úplne zdieľaná. Vedia, že je nemožné, 

aby ich šťastie niekedy utrpelo akúkoľvek zmenu. Možno si 

myslíte, že bojisko môže ponúknuť niečo, čo môžete vyhrať. Môže 

to byť niečo, čo vám ponúkne dokonalý pokoj a pocit lásky, taký 

hlboký a tichý, že žiaden dotyk pochybností nikdy nemôže narušiť 

vašu istotu? A ktorá bude trvať večne? 

Tí, ktorí majú vo svojom vedomí Božiu silu, by nikdy 

nemohli myslieť na boj. Čo by mohli získať, len stratiť svoju 

dokonalosť? Veď všetko, o čo sa na bojisku bojuje, je z tela; niečo, 

čo akoby ponúkalo alebo vlastnilo. Nikto, kto vie, že má všetko, 

by sa nemohol usilovať o obmedzenie, ani by si nemohol vážiť 

ponuky tela. nezmyselnosť dobývania je celkom zrejmá z tichej sféry 

nad bojiskom. Čo môže byť v rozpore so všetkým? A čo je to, čo 

ponúka menej, a predsa by sa dalo chcieť viac? Kto by si s Božou 

Láskou, ktorá ho podopiera, mohol ťažko vybrať medzi zázrakmi a 

vraždou? 
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Výnimočnosť a oddelenie 

 
Nezabúdajte, že motiváciou tohto kurzu je dosiahnutie a udržanie 

stavu mieru. V tomto stave je myseľ pokojná a dosahuje sa stav, v 

ktorom sa spomína na Boha. Nie je potrebné hovoriť Mu, čo má 

robiť. On nezlyhá. Kam môže vstúpiť, tam už je. A môže sa stať, 

že nemôže vstúpiť tam, kde chce byť? Pokoj bude tvoj, AK je to 

Jeho vôľa. Veríte, že tieň môže zadržať Vôľu, ktorá drží vesmír v 

bezpečí? Boh nečaká na ilúzie, ktoré mu umožnia byť sebou 

samým. Už nie Jeho Syn. sú. A ktorá ilúzia, ktorá sa medzi nimi 

nečinne akoby vznáša, má moc poraziť to, čo je Ich Vôľou? 

Naučiť sa tento kurz si vyžaduje ochotu spochybniť každú hodnotu 

ktoré máte v držbe. Ani jedna z nich nemôže zostať skrytá a 

nejasná, ale ohrozí vaše učenie. Žiadne presvedčenie nie je 

neutrálne. Každé z nich má moc diktovať každé vaše rozhodnutie. 

Rozhodnutie je totiž záver založený na všetkom, čomu veríte. Je to 

VÝSLEDOK viery a nasleduje po nej rovnako isto, ako po vine 

nasleduje utrpenie a po slobode bezhriešnosť. niet náhrady za pokoj. 

to, čo Boh stvorí, NEMÁ alternatívu. Pravda vyplýva z toho, čo 

VIE. A tvoje rozhodnutia vyplývajú z tvojich presvedčení rovnako 

určite, ako celé stvorenie povstalo v Jeho mysli Z toho, čo On vie. 

 
VÝNIMOČNOSŤ AKO NÁHRADA ZA LÁSKU 

Láska je predĺženie.Odmietnuť najmenší dar znamená nepoznať 

lásku 
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účel. Láska ponúka všetko navždy. Zadržte len jednu vieru, jednu 

ponuku a láska je preč, pretože ste požiadali o náhradu, ktorá by ju 

nahradila. A teraz musí vojna, náhrada za mier, prísť s jedinou 

alternatívou, ktorú si môžete vybrať za lásku. Vaša voľba jej dala 

všetku realitu, ktorú akoby mala. 

Presvedčenia na seba nikdy nebudú otvorene útočiť, pretože 

protichodné výsledky sú nemožné. Ale neuznané presvedčenie je 

rozhodnutie o tajnej vojne, kde výsledky konfliktu zostávajú 

neznáme a nikdy sa neprivedú k rozumu, aby sa mohli považovať 

za rozumné alebo nerozumné. A dosiahlo sa mnoho nezmyselných 

výsledkov a prijalo sa mnoho nezmyselných rozhodnutí, ktoré zostali 

utajené, aby sa stali presvedčeniami, ktoré teraz dostali moc riadiť 

všetky nasledujúce rozhodnutia. Nemýľte sa, že moc týchto 

skrytých bojovníkov narúša váš pokoj. Lebo ten JE im vydaný na 

milosť a nemilosť, kým sa rozhodnete ho tam nechať. Tajní 

nepriatelia mieru, vaše najmenšie rozhodnutie zvoliť si útok 

namiesto lásky, nerozpoznaní a pohotoví, aby vás vyzvali na boj a 

na násilie, ktoré je oveľa komplexnejšie, než si myslíte, sú tu na 

základe vašej voľby. Nepopierajte ich prítomnosť ani ich hrozné 

výsledky. Jediné, čo sa dá poprieť, je ich REALITA, ale nie ich 

výsledok. 

Všetko, čo sa vždy chráni ako skrytá viera, ktorú treba brániť, 

hoci je neuznaná, je viera vo výnimočnosť. Tá má mnoho podôb, 

ale vždy sa dostáva do rozporu so skutočnosťou Božieho stvorenia 

a s veľkosťou, ktorú dal svojmu Synovi. čo iné by mohlo 

ospravedlniť útok? Veď kto by mohol nenávidieť niekoho, koho Ja 

je jeho a koho pozná? Nepriateľov by mohli mať len výnimoční, 

pretože sú odlišní a nie rovnakí. A rozdielnosť akéhokoľvek druhu 

ukladá príkazy skutočnosti a potrebu posudzovať, ktorej sa nedá 

uniknúť. 

To, čo Boh stvoril, nemožno napadnúť, pretože vo vesmíre nie 

je nič, čo by sa nepodobalo jemu samému. Ale to, čo je iné, si 

vyžaduje odsúdenie, a to musí prísť od niekoho "lepšieho", od 

niekoho, kto nie je schopný byť ako to, čo odsudzuje, "nad" tým, 

bez hriechu v porovnaní s tým. A tak sa výnimočnosť stáva 

prostriedkom a cieľom zároveň. Lebo výnimočnosť nielenže 

vyčleňuje, ale slúži ako dôvod, z ktorého je útok na tých, ktorí sa 

zdajú byť "pod" výnimočnosťou, "prirodzený" a "spravodlivý". 
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výnimoční sa cítia slabí a krehkí Z DÔVODU odlišnosti, pretože to, 

čo by ich robilo výnimočnými, JE ich nepriateľ. V jeho mene 

bojujú proti 
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vesmíru, pretože nič na svete si nevážia viac. 

Výnimočnosť je veľkým diktátorom nesprávnych rozhodnutí. 

Tu je veľká ilúzia toho, čo ste vy a čo je váš brat. A tu je to, čo 

musí robiť telo drahým a hodným zachovania. Výnimočnosť treba 

BRAŇOVAŤ. Ilúzie na ňu MÔŽU útočiť, a aj útočia. Lebo to, čím 

sa musí stať váš brat, aby si zachoval vašu výnimočnosť, JE ilúzia. 

Ten, kto je "horší" ako vy, musí byť napadnutý, aby vaša 

výnimočnosť mohla žiť na jeho porážku. Lebo výnimočnosť je triumf 

a jej víťazstvo je jeho porážkou a hanbou. Ako môže žiť, keď sú na 

ňom všetky vaše hriechy? A kto iný musí byť jeho víťazom ako ty? 

Bolo by možné, aby ste nenávideli svojho brata, keby ste boli 

ako on? Mohli by ste naňho útočiť, keby ste si uvedomili, že 

putujete s ním za rovnakým cieľom? Nepomohli by ste mu ho 

dosiahnuť, a to všetkými možnými spôsobmi, ak by ste jeho 

dosiahnutie vnímali ako svoje? Ste jeho nepriateľom vo 

výnimočnosti; jeho priateľom v spoločnom cieli. Výnimočnosť 

nikdy nemožno zdieľať, pretože závisí od cieľov, ktoré môžete 

dosiahnuť len vy. A on ich nikdy nesmie dosiahnuť, inak je váš 

cieľ ohrozený. Môže mať láska zmysel tam, kde je cieľom triumf? 

A aké rozhodnutie možno pre to urobiť, ktoré vás nezraní? Tvoj 

brat je tvojím priateľom PRETO, že ho jeho Otec stvoril ako teba. 

Niet medzi vami rozdielu. boli ste si navzájom darovaní, aby sa 

láska rozširovala, nie aby ste sa od seba odrezali. to, čo si 

ZABEZPEČÍTE, je pre vás stratené. Boh vám obom dal seba 

samého a pamätať na to je teraz jediným cieľom, ktorý zdieľate. a 

tak je to jediný cieľ, ktorý máte. 

Mohli by ste na seba zaútočiť, keby ste sa rozhodli, že medzi 

sebou nebudete vidieť žiadnu výnimočnosť? Pozrite sa spravodlivo 

na to, čo vás núti, aby ste sa navzájom prijímali len čiastočne, 

alebo čo by vám umožnilo myslieť si, že vám je lepšie byť 

oddelení. Nie je to vždy vaše presvedčenie, že vaša výnimočnosť 

je OHRANIČENÁ vaším vzťahom? A nie je to ten "nepriateľ", 

ktorý z vás oboch robí vzájomné ilúzie? 

Strach z Boha a zo seba navzájom pramení z každého 

neuznaného presvedčenia o výnimočnosti. Každý z nich totiž 

požaduje, aby sa mu ten druhý poklonil PROTI jeho vôli. A Boh 

sám ju musí ctiť, alebo sa jej pomstiť. Tu vzniká každý záchvev 

zloby, bodnutie nenávisti alebo túžba oddeliť sa. Lebo tu sa vám 
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obom zastiera cieľ, ktorý máte spoločný. chceli by ste sa postaviť 

proti tomuto smerovaniu, pretože vás učí, že ste si PODOBNÍ. 

nemáte cieľ, ktorý by nebol rovnaký, 
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a žiadna, o ktorú by sa s tebou tvoj Otec nepodelil. Váš vzťah je 

totiž očistený od zvláštnych cieľov. A chceš teraz ZNIČIŤ cieľ 

svätosti, ktorý mu dalo Nebo? Akú perspektívu môže mať 

zvláštna, ktorá sa nemení pri každom zdanlivom údere, pri každej 

nepatrnosti alebo fantazijnom odsúdení seba samého? 

Tí, ktorí sú výnimoční, MUSIA brániť ilúzie pred pravdou. 

Veď čo iné je výnimočnosť ako útok na Božiu vôľu? Nemiluješ 

svojho brata, kým práve toto by si chcel proti nemu brániť. to je to, 

na čo ON útočí, a TY to chrániš. Tu je pôda boja, ktorý proti nemu 

vediete. Tu musí byť tvojím nepriateľom, a nie priateľom. Nikdy 

nemôže byť mier medzi odlišnými. On je vaším priateľom preto, že 

ste rovnakí. 

 
ZRADNOSŤ VÝNIMOČNOSTI 

Porovnávanie musí byť prostriedkom ega, lebo láska ho nevytvára. 

Výnimočnosť VŽDY porovnáva. Vzniká na základe nedostatku, 

ktorý vidí u iného, a udržiava sa tým, že hľadá a má na očiach 

všetky nedostatky, ktoré môže vnímať. A vždy, koho takto 

zmenšuje, by bol tvoj Spasiteľ, keby si sa namiesto toho 

nerozhodol urobiť z neho nepatrnú mieru svojej výnimočnosti. 

Oproti malosti, ktorú v ňom vidíš, stojíš ako vysoký a majestátny, 

čistý a čestný, čistý a nepoškvrnený, v porovnaní s tým, čo vidíš. 

Nechápeš ani to, že si to TY sám, koho takto zmenšuješ. 

Snaha o výnimočnosť je vždy na úkor mieru. Kto dokáže 

zaútočiť na svojho Spasiteľa a podrezať ho, a pritom UZNÁVAŤ 

jeho silnú podporu? Kto môže umenšovať jeho všemohúcnosť, a 

predsa sa podeliť o jeho moc? A kto ho môže používať ako meradlo 

malosti, a pritom sa ZBAVIŤ obmedzení? V spasení máš svoju 

funkciu. Jej vykonávanie vám prinesie radosť. Ale snaha o 

výnimočnosť vám MUSÍ priniesť bolesť. Tu je cieľ, ktorý by 

porazil spasenie, a tým by bol v rozpore s Božou vôľou. ceniť si 

výnimočnosť znamená vážiť si cudziu vôľu, ktorej sú ilúzie o sebe 

drahšie ako pravda. 

Výnimočnosť je myšlienka hriechu, ktorá sa stala skutočnosťou. 

Hriech si bez tohto základu nemožno ani predstaviť. Hriech totiž 

vznikol z neho, z ničoho; zlý kvet bez akýchkoľvek koreňov. Tu je 

"spasiteľ", "stvoriteľ", ktorý tvorí na rozdiel od Otca a ktorý urobil 

svojho Syna podobným sebe, a nie jemu podobným. Jeho 
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"zvláštnych" synov je veľa, NIKDY 
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jeden, každý vo vyhnanstve od seba samého a od Toho, ktorého sú 

súčasťou. Nemilujú ani Jednotu, ktorá ich stvorila ako jedno s 

Ním. Namiesto neba a namiesto pokoja si zvolili svoju 

výnimočnosť a starostlivo ju zabalili do hriechu, aby ju uchránili 

"pred pravdou". 

NIE ste výnimoční. Ak si myslíte, že ste, a chcete brániť svoju 

výnimočnosť pred pravdou o tom, akí naozaj ste, ako môžete 

poznať pravdu? Aká odpoveď, ktorú vám dáva Duch Svätý, vás 

môže osloviť, keď je to vaša výnimočnosť, ktorej načúvate a ktorá 

sa pýta a odpovedá? Jeho maličká odpoveď, bez zvuku v melódii, 

ktorá sa k tebe večne vlieva od Boha v láskyplnej chvále toho, čím 

si, je všetko, čo počúvaš. a tá obrovská pieseň úcty a lásky k tomu, 

čím si, sa zdá byť tichá a nepočuteľná pred jeho "mohutnosťou". 

napínaš uši, aby si počul jeho bezzvučný hlas, a predsa je pre teba 

bezzvučné Volanie samotného Boha. 

Môžete obhajovať svoju výnimočnosť, ale nikdy nebudete 

popri nej počuť Hlas pre Boha.Hovoria iným jazykom a padajú na 

iné uši. Pre každého výnimočného je pravdou iné posolstvo, a to s 

iným významom. ako však môže byť pravda pre každého iná? 

Zvláštne posolstvá, ktoré zvláštni počujú, ich presviedčajú, že sú 

iní a oddelení; každý vo svojich zvláštnych hriechoch a "v 

bezpečí" pred láskou, ktorá jeho zvláštnosť vôbec nevidí. Kristova 

vízia je ich "nepriateľom", pretože nevidí to, na čo by sa oni 

pozerali, a chce im ukázať, že výnimočnosť, o ktorej si myslia, že 

ju vidia, JE ilúzia. Čo by videli namiesto toho? 

Žiarivý jas Božieho Syna, ktorý sa tak podobá svojmu Otcovi, 

že sa nám okamžite vynára spomienka na neho. A s touto 

spomienkou si Syn spomína na svoje vlastné stvorenia, ktoré sa mu 

podobajú rovnako ako on svojmu Otcovi. A všetok svet, ktorý 

stvoril, a všetka jeho výnimočnosť a všetky hriechy, ktoré držal na 

jeho obranu proti sebe, zmiznú, keď jeho myseľ prijme pravdu o 

sebe, keď sa vráti na ich miesto. Toto je jediná "cena" pravdy: Už 

neuvidíš to, čo nikdy nebolo, ani nebudeš počuť to, čo nevydáva 

zvuk. Je obetou vzdať sa ničoho a prijať Božiu lásku navždy? 

Vy, ktorí ste svojho Spasiteľa pripútali k svojej výnimočnosti 

a dali mu svoje miesto, pamätajte na to: On nestratil moc odpustiť 

vám všetky hriechy, o ktorých si myslíte, že ste ich postavili medzi 

neho a funkciu spasenia, ktorú mu dal pre vás. Ani vy nezmeníte 



ZRADNOSŤ VÝNIMOČNOSTI 

561 

 

 

jeho 



24 VÝNIMOČNOSŤ A ODDELENIE 

562 

 

 

 
 

funkcie, rovnako ako vy nemôžete zmeniť pravdu v ňom a v sebe. 

Buďte si však istí, že pravda je v oboch rovnaká. Neposkytuje 

žiadne odlišné posolstvá a má JEDEN význam, ktorý môžete OBA 

pochopiť a ktorý prináša uvoľnenie OBA. Tu stojí tvoj brat s 

kľúčom od neba v ruke, ktorý ti podáva. Nech medzi vami 

nezostane sen o výnimočnosti. čo je jedno, je spojené v pravde. 

Pomysli na tú krásu, ktorú v sebe uvidíš, keď sa naňho budeš 

pozerať ako na priateľa. On JE nepriateľom výnimočnosti, ale len 

priateľom toho, čo je vo vás skutočné. Ani jeden útok, o ktorom 

ste si mysleli, že ste ho urobili, mu nevzal dar, ktorý by vám Boh 

chcel dať. Jeho potreba dať ho je rovnako veľká ako tvoja potreba 

mať ho. Dovoľ mu, aby ti odpustil všetku tvoju výnimočnosť a urobil 

ťa celým v mysli a jedným s ním. On čaká na vaše odpustenie len 

preto, aby vám ho mohol vrátiť. Nie je to Boh, kto odsúdil svojho 

Syna. Ale iba teba, aby zachránil jeho výnimočnosť a zabil jeho Ja. 

Na ceste pravdy ste už prešli veľký kus cesty; príliš ďaleko na 

to, aby ste teraz zaváhali. Už len krok, a každý zvyšok strachu z 

Boha sa rozplynie v láske. zvláštnosť tvojho brata a tvoja sú 

nepriatelia a sú zviazaní nenávisťou, aby sa navzájom zabíjali a 

popierali, že sú rovnakí. nie sú to však ilúzie, ktoré dosiahli túto 

poslednú prekážku, ktorá sa zdá, že Boh a Jeho nebo sú tak 

vzdialení, že sa k nim nedá dostať. Tu, na tomto svätom mieste, 

stojí pravda a čaká, aby vás prijala v tichom požehnaní i v mieri 

takom skutočnom a takom všeobjímajúcom, že nič nestojí mimo. 

Zanechajte všetky ilúzie o sebe mimo tohto miesta, na ktoré 

prichádzate v nádeji a úprimnosti. 

Tu je váš Spasiteľ Z vašej výnimočnosti. Potrebuje, aby ste ho 

prijali ako svoju súčasť, ako vy jeho.Ste si podobní s Bohom, ako je 

Boh sám so sebou. On nie je výnimočný, lebo by si nenechal ani 

jednu časť toho, čím je, pre seba, nedal ju svojmu Synovi, ale 

zachoval si ju len pre seba. A práve toho sa bojíš, lebo ak nie je 

výnimočný, potom chcel, aby sa Jeho Syn podobal Jemu, a tvoj 

brat JE podobný tebe. Nie je výnimočný, ale vlastní všetko, 

VČETNE teba. 

Dajte mu len to, čo má, a pamätajte, že Boh sa vám obom 

daroval v rovnakej láske, aby sa obaja mohli podeliť o vesmír s 

tým, ktorý sa rozhodol, že lásku nemožno nikdy rozdeliť a oddeliť 

od toho, čím je a čím musí byť navždy.Ty si tvoj brat; časť 
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láska mu nebola odopretá. Ale je možné, že ste prehrali, pretože 

ON je úplný? To, čo mu bolo dané, robí aj VÁS úplnými, rovnako 

ako jeho. Božia láska dala teba jemu a on tebe, pretože dal sám 

seba. To, čo je rovnaké ako Boh, je s ním jedno. A len 

výnimočnosť by mohla spôsobiť, že pravda o Bohu a tebe AKO 

jednom sa zdá byť niečím iným než nebom a nádejou na konečne 

dosiahnutý pokoj. 

Výnimočnosť je pečaťou zrady na dare lásky. Všetko, čo slúži 

jej účelu, musí byť dané na zabitie. Žiadny dar, ktorý nesie jej 

pečať, ale ponúka zradu darcovi A obdarovanému. Ani jeden 

pohľad z očí, ktoré zahaluje, ale hľadí na pohľad smrti. Ani jeden 

veriaci v jej silu, ale hľadá dohody a kompromisy, ktoré by 

ustanovili náhradu za hriech lásky a verne jej slúžili. a žiadny vzťah, 

ktorý by si vážil jej účel, ale lipne na vražde ako zbrani 

bezpečnosti a veľkom ochrancovi všetkých ilúzií pred "hrozbou" 

lásky. 

Vďaka nádeji na výnimočnosť sa zdá byť možné, že Boh 

stvoril telo ako väznicu, ktorá drží jeho Syna od neho. Vyžaduje si 

totiž zvláštne miesto, do ktorého Boh nemôže vstúpiť, a skrýšu, 

kde nie je vítaný nikto okrem tvojho maličkého ja. Nič tu nie je 

posvätné, iba tebe a iba tebe, oddelene a samostatne od všetkých 

tvojich bratov; v bezpečí pred všetkými zásahmi zdravého rozumu 

do ilúzií; v bezpečí pred Bohom a v bezpečí pre večný konflikt. Tu 

sú brány pekla, ktoré si si sám pred sebou zavrel, aby si vládol v 

šialenstve a osamelosti svojmu zvláštnemu kráľovstvu, mimo 

Boha, ďaleko od pravdy a spásy. 

Kľúč, ktorý si zahodil, dal Boh tvojmu bratovi, ktorého sväté 

ruky ti ho ponúknu, keď budeš pripravený prijať jeho plán spásy 

namiesto svojho. Ako by sa táto pripravenosť dala dosiahnuť inak 

ako pohľadom na všetku tvoju biedu a vedomím, že tvoj plán 

zlyhal a navždy ti neprinesie pokoj a akúkoľvek radosť? Cez toto 

zúfalstvo teraz putujete, je to však len ILÚZIA zúfalstva. Smrť 

výnimočnosti nie je VAŠA smrť, ale vaše prebudenie do večného 

života. vy sa len vynárate z ilúzie toho, čím ste, k prijatiu seba 

samého, ako vás Boh stvoril. 

 

ODPUSTENIE VÝNIMOČNOSTI 

Odpustenie je koniec výnimočnosti. Odpustiť možno len ilúzie, 
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ktoré potom zmiznú. Odpustenie je oslobodenie od VŠETKÝCH ilúzií, 

a preto nie je možné, ale čiastočne je možné odpustiť. Nikto, kto 

lipne 
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k jednej ilúzii môže vidieť seba samého ako bezhriešneho, pretože 

má pre seba jednu chybu ako stále krásnu. A tak ju nazýva 

"neodpustiteľnou" a robí z nej hriech. Ako potom môže DÁVAŤ 

svoje odpustenie úplne, keď by ho sám pre seba neprijal? Je totiž 

isté, že by ho prijal úplne v okamihu, keď by ho tak dal. A tak by 

jeho tajná vina zmizla, odpustená jemu samému. 

Nech už si ceníte akúkoľvek formu výnimočnosti, urobili ste z 

nej hriech. Stojí nedotknuteľne, pevne sa bráni všetkými svojimi 

slabými silami proti Božej vôli. A tak stojí proti vám samým, je to 

váš nepriateľ, nie Boží. Tak sa zdá, že ťa oddeľuje od Boha a 

oddeľuje ťa od neho ako svojho obrancu. chcel by si chrániť to, čo 

Boh nestvoril. a predsa ti táto modla, ktorá sa zdá, že ti DÁ moc, ju 

vzala. Veď si jej dal právo svojho brata na narodenie, nechal si ho 

samého a neodpusteného a seba v hriechu vedľa neho, oboch v 

biede, pred modlou, ktorá ťa nemôže zachrániť. 

Nie ste to vy, kto je taký zraniteľný a otvorený útokom, že 

stačí slovo, šepot, ktorý sa vám nepáči, okolnosť, ktorá vám 

nevyhovuje, alebo udalosť, ktorú ste nepredpokladali, naruší váš 

svet a uvrhne ho do chaosu. Pravda nie je krehká. Ilúzie ju 

nechávajú dokonale nepohnutú. Ale výnimočnosť NIE je pravda vo 

vás. TÚ môže vyviesť z rovnováhy čokoľvek. čo sa opiera o nič, 

NIKDY nemôže byť stabilné. Nech sa to zdá akokoľvek veľké a 

naduté, stále sa to musí kolísať, otáčať a víriť pri každom vánku. 

Bez základu nie je nič bezpečné.Či by Boh nechal svojho 

Syna v takomto stave, kde bezpečnosť nemá žiadny význam? Nie, 

jeho Syn je v bezpečí, spočíva na ňom. Práve na vašu výnimočnosť 

útočí všetko, čo chodí a dýcha, čo sa plazí alebo plazí, či dokonca 

vôbec žije. Nič nie je v bezpečí pred jeho útokom a nie je v 

bezpečí pred ničím. Bude navždy neľútostná, pretože to je to, čo 

JE;tajný sľub, že to, čo chce Boh pre teba, nikdy nebude, a že sa 

budeš navždy vzpierať Jeho Vôli. Nie je ani možné, aby títo dvaja 

boli niekedy rovnakí, kým medzi nimi stojí výnimočnosť ako 

plamenný meč smrti a robí z nich "nepriateľov". 

Boh vás prosí o odpustenie. Nechce, aby medzi tým, čo chce pre 

teba, a tým, čo chceš ty, vzniklo oddelenie ako cudzia vôľa. Sú 

rovnaké, pretože ani jeden z nich si neželá výnimočnosť. Ako by 

mohli chcieť smrť samotnej lásky? Napriek tomu sú bezmocní, aby 

zaútočili 
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na ilúzie. Nie sú to telá; ako jedna myseľ čakajú, kým sa k nim 

všetky ilúzie dostanú a zanechajú ich za sebou. Spása nevyzýva 

ani smrť. A sám Boh,ktorý vie, že smrť nie je vašou vôľou, musí 

povedať: "Buď vôľa tvoja", pretože si myslíte, že je. 

Odpusťte veľkému Stvoriteľovi vesmíru, prameňu života, 

lásky a svätosti, dokonalému Otcovi dokonalého Syna, že si robíte 

ilúzie o svojej výnimočnosti. Tu je peklo, ktoré ste si vybrali za 

svoj domov. On si ho pre vás nevybral. Nežiadajte, aby doň 

vstúpil. Cesta k láske a k spáse je zatarasená. ak by si však chcel 

svojho brata vyslobodiť z hlbín pekla, odpustil si tomu, z ktorého 

vôle navždy odpočívaš v náručí pokoja, v dokonalom bezpečí a 

bez horúčavy a zloby jedinej myšlienky na výnimočnosť, ktorá by 

ti kazila odpočinok. Odpustite Svätému výnimočnosť, ktorú vám 

nemohol dať a ktorú ste si namiesto toho vytvorili vy. 

Všetci tí výnimoční spia, obklopení svetom krásy, ktorý nevidia. 

Sloboda, pokoj a radosť stoja vedľa mohyly, na ktorej spia, a volajú 

ich, aby vyšli von a prebudili sa zo sna o smrti. oni však nič 

nepočujú. sú stratení v snoch o výnimočnosti. nenávidia volanie, 

ktoré by ich prebudilo, a preklínajú Boha, pretože ich sen neurobil 

skutočnosťou. Preklínajú Boha a zomierajú, ale nie prostredníctvom 

toho, ktorý smrť neurobil, ale len vo sne. Otvorte trochu oči; 

uvidíte Spasiteľa, ktorého vám Boh dal, aby ste naňho mohli 

hľadieť a vrátiť mu jeho prvorodenstvo. Je Tvoje. 

Otroci výnimočnosti budú ešte slobodní. Taká je Božia vôľa a 

vôľa Jeho Syna.Odsúdil by Boh SÁM seba do pekla a na 

zatratenie? A VY chcete, aby sa to stalo vášmu Spasiteľovi? Boh 

vás od neho vyzýva, aby ste sa pripojili k Jeho Vôli a zachránili 

vás OBA pred peklom. Pozrite sa na odtlačok klincov na jeho 

rukách, ktoré drží za vaše odpustenie. Boh ťa prosí o milosť pre 

svojho Syna a pre seba samého. Neodmietaj ich. Žiadajú od teba 

len to, aby sa stala tvoja vôľa. Hľadajú tvoju lásku, aby si mohol 

milovať sám seba. Nemilujte svoju výnimočnosť namiesto nich. 

odtlačok klincov je aj na vašich rukách. Odpusťte svojmu Otcovi, 

že to nebola jeho vôľa, aby ste boli ukrižovaní. 

 

VÝNIMOČNOSŤ A SPÁSA 

Výnimočnosť je nedostatok dôvery v kohokoľvek okrem vás 

samých. Viera je investovaná len do vás. Všetko ostatné sa stáva 
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obávaný a napádaný, smrteľný a nebezpečný, nenávidený a hodný 

len zničenia. Akákoľvek jemnosť, ktorú ponúka, je len klamstvo, 

ale jej nenávisť je skutočná. V nebezpečenstve zničenia musí 

zabíjať a vy ste k nemu priťahovaní, aby ste ho zabili ako prvý. A 

taká je príťažlivosť viny. Tu je smrť dosadená na trón ako spasiteľ; 

ukrižovanie je teraz vykúpením a spása môže znamenať len zničenie 

sveta, okrem vás samých. 

Čo iné by mohlo byť účelom tela ako výnimočnosť? A práve 

to ho robí krehkým a bezmocným pri jeho vlastnej obrane. Bolo 

počaté, aby Ťa urobilo krehkým a bezmocným. Cieľom oddelenia 

je jeho prekliatie. Telá však NEMÁJÚ žiadny cieľ. Cieľ je z 

MYSLE. A mysle sa môžu meniť, ako si želajú. To, čím sú, a 

všetky ich vlastnosti NEMÔŽU zmeniť. Ale to, čo majú za cieľ, sa 

MÔŽE zmeniť a stavy tela sa podľa toho musia zmeniť. Telo samo o 

sebe nemôže nič urobiť. Vnímajte ho ako prostriedok na 

ubližovanie, a to ubližuje. Vnímajte ho ako prostriedok na liečenie 

a je uzdravené. 

Môžete ublížiť len SOBE.Toto sa už často opakuje, ale zatiaľ 

je ťažké to pochopiť. Pre mysle zamerané na výnimočnosť je to 

nemožné. ale pre tých, ktorí chcú liečiť a nie útočiť, je to úplne 

zrejmé. účel útoku je v MYSLI a jeho účinky sa prejavujú, ale tam, 

kde JE. Ani myseľ nie je obmedzená. tak to musí byť, že škodlivý 

účel zraňuje myseľ ako jeden celok. Nič nemôže dávať Menej 

zmyslu pre výnimočnosť. Nič nemôže dávať VÄČŠÍ zmysel 

zázrakom. Zázraky sú totiž len zmenou účelu od ubližovania k 

uzdravovaniu. 

Táto zmena účelu síce "ohrozuje" výnimočnosť, ale len v tom 

zmysle, že pravda "ohrozuje" všetky ilúzie. NEDOKÁŽU pred ňou 

obstáť. aká však v nich bola útecha, že si dar, ktorý od teba Otec 

žiada, necháš a namiesto toho ho tam dáš? Darovaný Jemu je 

vesmír tvoj. Ponúknuté JEMU, žiadne dary sa nedajú vrátiť. To, čo 

si dal výnimočnosti, ťa nechalo zbankrotovať a tvoj dom pokladov 

je neplodný a prázdny, s otvorenými dverami pozývajúcimi všetko, 

čo by chcelo narušiť tvoj pokoj, aby vstúpilo a ničilo. 

Už dávno sme povedali, že sa nebudeme zamýšľať nad 

prostriedkami, ktorými sa dosahuje spása, ani nad tým, ako ju 

dosiahnuť. Ale UVAŽUJ a dobre zvažuj, či je tvojím prianím, aby 

si videl svojho brata bez hriechu. Na zvláštnosť musí byť odpoveď 



565 

 

 

"nie". Bezhriešny brat JE jeho nepriateľom, zatiaľ čo hriech, ak by 

to bolo možné, by bol jeho priateľom. hriechy tvojho brata 
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by sa ospravedlnil a dal by mu význam, ktorý pravda 

popiera.Všetko, čo je skutočné, hlása jeho bezhriešnosť. Všetko, čo 

je nepravdivé, hlása jeho hriechy ako skutočné. Ak je ON hriešny, 

potom nie je VAŠA skutočnosť skutočná, ale len sen o 

výnimočnosti, ktorý trvá okamih a rozpadá sa na prach. 

Neobhajujte tento nezmyselný sen, v ktorom Boh prišiel o to, 

čo miluje, a vy zostávate mimo spásy. Len toto je isté v tomto 

premenlivom svete, ktorý v skutočnosti nemá zmysel: Keď s tebou 

nie je úplne pokoj a keď trpíš akoukoľvek bolesťou, videl si vo 

svojom bratovi nejaký hriech a RADOVAL si sa z toho, o čom si si 

myslel, že tam je. tvoja výnimočnosť sa ti vďaka tomu zdala 

bezpečná. A tak si zachránil to, čo si TY určil za svojho spasiteľa, a 

namiesto toho si ukrižoval toho, ktorého ti dal Boh. Tak ste s ním 

zviazaní, lebo ste ním aj vy. a tak je výnimočnosť jeho 

"nepriateľom", a teda aj VAŠOU. 

 
ROZUZLENIE SNA 

Kristus vo vás je veľmi pokojný. Pozerá na to, čo miluje, a pozná 

to ako seba samého. A tak sa raduje z toho, čo vidí, pretože vie, že 

je to jedno s Ním a s Jeho Otcom. Aj výnimočnosť má radosť z 

toho, čo vidí, hoci to nie je pravdivé. avšak to, čo hľadáte, JE 

zdrojom radosti, ako si to predstavujete. To, čo si želáte, je pre vás 

pravdivé. Nie je ani možné, aby ste si niečo želali a nemali vieru, 

že to tak je. želanie sa stáva skutočnosťou, rovnako ako vôľa tvorí. 

sila želania udržiava ilúzie rovnako silno, ako sa láska rozširuje. 

Až na to, že jedno klame, druhé lieči. 

Neexistuje žiadny sen o výnimočnosti, nech je jeho forma 

akokoľvek skrytá alebo zamaskovaná, nech sa zdá byť akokoľvek 

krásna, nech akokoľvek jemne ponúka nádej na pokoj a únik pred 

bolesťou, v ktorej netrpíš svojím odsúdením. V snoch sa zamieňa 

účinok a príčina, lebo tu sa tvorca sna domnieva, že to, čo stvoril, 

sa deje jemu. Neuvedomuje si, že odtiaľto vybral niť, odtiaľto 

útržok a utkal obraz z ničoho. Časti totiž nepatria k sebe a celok 

neprispieva k častiam ničím, čo by im dalo zmysel. 

Odkiaľ by mohol prameniť váš pokoj, ak nie z odpustenia? 

Kristus v tebe hľadí len na pravdu a nevidí žiadne odsúdenie, ktoré 

by potrebovalo odpustenie. Je pokojný, pretože nevidí žiadne 
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hriech. Stotožnite sa s Ním a čo má On, čo vy nemáte? On je vaše 

oči, vaše uši, vaše ruky, vaše nohy. Aké nežné sú pohľady, ktoré 

vidí, zvuky, ktoré počuje. Aká krásna je Jeho ruka, ktorá drží brata, 

a ako láskyplne kráča vedľa neho a ukazuje mu, čo môže vidieť a 

počuť, a kde nič neuvidí a žiadny zvuk nepočuje. 

Ale nechaj svoju výnimočnosť, aby mu ukázala cestu, a TY ho 

budeš nasledovať.A OBA budú kráčať v nebezpečenstve, každý so 

svojím zámerom, v temnom lese bez zraku, neosvetlenom inak ako 

meniacimi sa drobnými zábleskami, ktoré na okamih zaiskria zo 

svetlušiek hriechu a potom zhasnú, aby priviedli toho druhého k 

bezmennej priepasti a vrhli ho cez ňu. Veď čo iné môže potešiť 

výnimočnosť než zabíjanie? Čo iné hľadá ako pohľad na smrť? 

Kam inam vedie než do záhuby? Nemysli si však, že sa na tvojho 

brata pozrela ako prvá a že ho nenávidela skôr, než začala 

nenávidieť teba. hriech, ktorý jej oči v ňom vidia a na ktorý sa rada 

pozerá, videla aj v tebe a pozerá sa naň stále s radosťou. je to však 

radosť pozerať sa na rozklad a šialenstvo a veriť, že táto 

rozpadávajúca sa vec, ktorej mäso sa už uvoľnilo z kostí a 

namiesto očí má diery bez zraku, je ako ty? 

Radujte sa, že nemáte oči, ktorými by ste videli, uši, ktorými 

by ste počúvali, ruky, ktoré by vás držali, ani nohy, ktoré by vás 

viedli. Tešte sa, že len Kristus vám môže požičať svoje, kým vy ich 

potrebujete. aj ony sú ilúzie, rovnako ako tie vaše. A predsa, 

pretože slúžia inému účelu, sila, ktorú ich účel drží, je im daná. a to, 

čo vidia a počujú a držia a vedú, je dané svetlom, aby ste mohli 

viesť, ako ste boli vedení. 

Kristus vo vás je veľmi pokojný. On vie, kam ideš, a vedie ťa 

tam s jemnosťou a požehnaním po celú cestu. Jeho láska k Bohu 

nahradí všetok strach, o ktorom ste si mysleli, že ho v sebe vidíte. 

Jeho svätosť sa ti ukazuje v tom, koho držíš za ruku a koho k nemu 

vedieš. A to, čo vidíš, je podobné tebe samému. Veď čo iné ako 

Krista môžeš vidieť a počuť, milovať a nasledovať domov? On sa 

najprv pozrel na teba, ale spoznal, že nie si úplný. A tak hľadal 

vašu úplnosť v každej živej bytosti, na ktorú hľadí a ktorú miluje. 

A hľadá ju stále, aby vám každá mohla ponúknuť Božiu Lásku. 

On však mlčí, lebo vie, že láska je teraz v tebe a bezpečne ju 

drží tá istá ruka, ktorá drží tvojho brata v tvojej ruke. Kristova ruka 

drží všetkých jeho bratov v sebe. Dáva im videnie 
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pre ich nevidiace oči a spieva im o nebi, aby ich uši už nepočuli 

zvuk boja a smrti. Siahne cez ne a vystiera ruku, aby každý 

požehnal všetko živé a videl ich svätosť. A teší sa, že tieto pohľady 

sú tvoje, aby si sa na ne mohol pozerať spolu s Ním a zdieľať Jeho 

radosť. Jeho dokonalý nedostatok výnimočnosti ti ponúka, aby si 

mohol zachrániť všetky živé bytosti pred smrťou a prijať od každej 

z nich dar života, ktorý tvoje odpustenie ponúka tvojmu Ja. pohľad 

Krista je všetko, čo je možné vidieť. pieseň Krista je všetko, čo je 

možné počuť. Kristova ruka je všetko, čoho sa dá držať. niet inej 

cesty než kráčať s Ním. 

Vy, ktorí sa chcete uspokojiť s výnimočnosťou a hľadáte spásu 

vo vojne s láskou, uvažujte o tomto: Čo je Jeho, je tvoje, lebo v 

tvojom dokončení je Jeho vlastné. Ten, ktorý nechcel byť bez 

svojho Syna, nikdy nemohol chcieť, aby ste boli bez brata. A či by 

ti dal brata, keby nebol tak dokonalý ako ty a rovnako podobný 

Jemu vo svätosti, ako musíš byť TY? 

Predtým, ako môže dôjsť ku konfliktu, musia existovať 

pochybnosti. A každá pochybnosť sa musí týkať vás samých. 

Kristus nepochybuje a z jeho istoty pochádza jeho pokoj. Svoju 

istotu vymení za všetky vaše pochybnosti, ak budete súhlasiť s tým, 

že je s vami jedno a že táto Jednota je nekonečná, nadčasová a na 

dosah, pretože vaše ruky sú JEHO. On je v tebe, a predsa kráča vedľa 

teba a pred tebou a vedie ťa cestou, ktorou musí ísť, aby našiel seba 

samého úplného. Jeho pokoj sa stáva vašou istotou. a kde sú 

pochybnosti, keď prišla istota? 

 

ZÁCHRANA PRED STRACHOM 

Pred svätosťou tvojho brata sa svet utíši a pokoj naň zostúpi v 

nežnosti a požehnaní takom úplnom, že po konflikte nezostane ani 

stopa, ktorá by ťa prenasledovala v temnote noci. On je tvojím 

Spasiteľom od snov strachu. On je uzdravením vášho pocitu obete 

a strachu, že to, čo máte, sa rozptýli s vetrom a obráti sa na prach. 

V ňom je tvoja istota, že Boh je tu a s tebou TERAZ. kým je tým, 

čím je, môžeš si byť istý, že Boh je poznateľný a BUDE ti známy. 

Nikdy by totiž nemohol opustiť svoje vlastné stvorenie. A 

znamenie, že je to tak, spočíva v tvojom bratovi, ktorý ti ponúkol, 

že všetky tvoje pochybnosti o sebe samom sa môžu rozplynúť pred 

jeho svätosťou. 
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Vidieť v ňom Božie stvorenie. Jeho Otec v ňom totiž čaká na vaše 

uznanie, že vás stvoril ako svoju súčasť. 

Bez teba by Boh chýbal, nebo by bolo neúplné, Syn bez 

Otca.Neexistoval by vesmír ani realita. Lebo to, čo Boh chce, je 

celé a je Jeho súčasťou, pretože Jeho vôľa je jedna. Nič živé nie je 

Jeho súčasťou a nič NIE JE, ale je živé v Ňom. Svätosť tvojho 

brata ti ukazuje, že Boh je s ním a s tebou Jedno; že to, čo má on, 

je tvoje, pretože nie si oddelený od neho ani od jeho Otca. 

V celom vesmíre nie je pre vás nič stratené. Nič, čo Boh 

stvoril, ti s láskou nepoložil ako tvoje navždy.A žiadna myšlienka v 

Jeho mysli nechýba v tvojej mysli. Je Jeho vôľou, aby si zdieľal 

Jeho lásku k tebe a pozeral sa na seba s takou láskou, ako ťa počal 

pred počiatkom sveta a ako ťa pozná doteraz. Boh nemení Svoju 

Myseľ o Svojom Synovi pominuteľnými okolnosťami, ktoré 

nemajú význam vo večnosti, kde prebýva On a ty s Ním. tvoj brat 

JE taký, akého ho stvoril. A práve to ťa zachraňuje zo sveta, ktorý 

nestvoril. 

Nezabúdajte, že uzdravenie Božieho Syna je všetko, pre čo 

svet je. To je jediný cieľ, ktorý v ňom Duch Svätý vidí, a teda 

jediný, ktorý má. Kým neuvidíte uzdravenie Syna ako všetko, čo si 

želáte, aby svet dosiahol, podľa času a všetkého zdania, nepoznáte 

Otca ani seba. Lebo svet budeš používať na to, čo nie je jeho 

cieľom, a neunikneš jeho zákonom násilia a smrti. je ti však dané, 

aby si bol mimo jeho zákonov vo VŠETKÝCH ohľadoch, vo 

VŠETKOM a za VŠETKÝCH okolností; vo VŠETKÝCH 

pokušeniach vnímať to, čo nie je, a vo VŠETKEJ viere, že Boží 

Syn môže trpieť bolesťou, pretože sa vidí taký, aký nie je. 

Pozrite sa na svojho brata a uvidíte v ňom úplný zvrat 

zákonov, ktoré zdanlivo vládnu tomuto svetu. Vidieť v jeho 

slobode Tvoju slobodu, lebo taká je. Nedovoľ, aby jeho 

výnimočnosť zatienila pravdu v ňom, lebo ani jednému zákonu 

smrti, ktorým ho spútavaš, TY neunikneš. A ani jeden hriech, ktorý 

v ňom vidíš, vás OBA neudrží v pekle, ale jeho dokonalá bezhriešnosť 

vás oboch Oslobodí, lebo svätosť je celkom nestranná, s jedným 

súdom vyneseným nad všetkými, na ktorých sa pozerá. A ten sa 

vynáša nie sám od seba, ale prostredníctvom Hlasu, ktorý hovorí 

za Boha vo všetkom, čo žije a zdieľa Jeho Bytie. 
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Oči, ktoré vidia, sa môžu pozerať na JEHO bezhriešnosť. Vo 

všetkom vidia JEHO nádheru. A je to ON, koho hľadajú všade, a 

nenachádzajú žiadny pohľad ani miesto, ani čas, kde by nebol. Vo 

svätosti tvojho brata, dokonalom rámci pre tvoju spásu a spásu 

sveta, je zasadená žiarivá spomienka na Toho, v ktorom tvoj brat 

žije, a ty spolu s ním. Nedovoľ, aby tvoje oči zaslepil závoj 

výnimočnosti, ktorý pred ním, a rovnako aj pred tebou, zakrýva 

Kristovu tvár. A nech strach z Boha už nezadržiava pred vami 

videnie, ktoré ste mali vidieť. telo vášho brata vám neukazuje 

Krista. On JE vyobrazený vo svojej svätosti. 

Vyberte si teda jeho telo alebo jeho svätosť ako to, čo 

CHCETE vidieť a čo si vyberiete, na čo sa budete pozerať.Budete si 

však vyberať v nespočetných situáciách a v čase, ktorý sa zdá, že 

nemá konca, kým sa nerozhodnete pre pravdu. Veď večnosť sa 

nezíska späť tým, že v ňom ešte raz zapriete Krista. a kde je vaša 

spása, ak je len telom? Kde je tvoj pokoj, ak nie v jeho svätosti? A 

kde je sám Boh, ak nie v tej jeho časti, ktorú navždy vložil do 

svätosti tvojho brata, aby si mohol vidieť pravdu o sebe, konečne 

stanovenú v termínoch, ktoré si spoznal a pochopil? 

Svätosť tvojho brata je pre teba sviatosťou a požehnaním. 

Jeho chyby nemôžu odoprieť Božie požehnanie jemu samému, ani 

vám, ktorí ho vidíte pravdivo. Jeho omyly môžu spôsobiť odklad, 

ktorý je vám daný, aby ste si od neho vzali, aby obaja mohli 

ukončiť cestu, ktorá sa nikdy nezačala a nepotrebuje koniec. to, čo 

nikdy nebolo, nie je vašou súčasťou. vy si však budete MYSLIEŤ, 

že je, kým si neuvedomíte, že to nie je súčasťou toho, kto stojí 

vedľa vás. On je zrkadlom teba samého, v ktorom vidíš rozsudok, 

ktorý si vyniesol nad vami oboma. kristus v tebe vidí svoju svätosť. 

tvoja výnimočnosť sa pozerá na jeho telo a nevidí ho. Pozrite sa 

naňho ako na to, čím JE, aby vaše vyslobodenie nebolo dlhé. 

Nezmyselné blúdenie, bez cieľa a bez akéhokoľvek naplnenia, je 

všetko, čo vám môže ponúknuť druhá voľba. Márnosť nesplnenej 

funkcie ťa bude prenasledovať, kým tvoj brat bude ležať v spánku, 

kým sa nesplní to, čo ti bolo pridelené, a on nevstane z minulosti. 

Ten, ktorý odsúdil sám seba, a rovnako aj teba, je ti daný, aby si sa 

spolu s ním zachránil pred odsúdením. A OBA uvidia Božiu slávu 

v jeho Synovi, ktorého ste si pomýlili s telom a zviazali zákonmi, 

ktoré nemajú 
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Neuvedomujete si s radosťou, že tieto zákony nie sú pre vás? 

Potom ho nevnímajte ako ich väzňa. Nemôže byť, že to, čo riadi 

časť Boha, neplatí pre všetkých ostatných. ty sa podriaďuješ 

zákonom, ktoré vidíš ako tie, ktoré mu vládnu. Premýšľaj teda, aká 

veľká musí byť Božia láska k tebe, že ti dal časť seba, aby ťa 

zachránil od bolesti a dal ti šťastie. A nikdy nepochybuj, ale tvoja 

výnimočnosť zanikne pred Božou vôľou,ktorá miluje každú jeho 

časť rovnakou láskou. Kristus vo vás MÔŽE skutočne vidieť 

svojho brata. Rozhodol by si sa proti svätosti, ktorú vidí On? 

Výnimočnosť je funkcia, ktorú ste si dali. Znamená to, že si sám 

seba vytvoril, sám seba udržiavaš, nič nepotrebuješ a nie si spojený 

s ničím mimo tela. V jeho očiach ste samostatný vesmír, ktorý má 

všetku moc udržať sa kompletne v sebe, s každým vchodom 

zatvoreným proti vniknutiu a každým oknom zamrežovaným proti 

svetlu. Vždy napadnutý a vždy rozzúrený, s hnevom vždy plne 

oprávneným, si sledoval tento cieľ s ostražitosťou, o ktorej si si nikdy 

nemyslel, že ustúpi, a úsilím, o ktorom si si nikdy nemyslel, že 

prestane. A celé toto pochmúrne odhodlanie bolo pre toto; chceli 

ste, aby výnimočnosť bola PRAVDA. 

Teraz sa od vás žiada, aby ste sa usilovali o iný cieľ s oveľa 

menšou ostražitosťou; s malým úsilím a s malým časom, s Božou 

mocou, ktorá ho udržiava a sľubuje úspech.A predsa je pre vás z 

týchto dvoch cieľov ťažší práve tento. "Obetu" seba samého 

chápete, ani túto cenu nepovažujete za príliš veľkú. Ale maličká 

ochota, prikývnutie Bohu, pozdrav Kristovi vo vás, sa vám zdá ako 

bremeno únavné a zdĺhavé, príliš ťažké na to, aby ste ho uniesli. 

Avšak na oddanosť pravde, ako ju ustanovil Boh, sa nežiadajú 

žiadne obete, nevyvoláva sa žiadna námaha a všetka moc nebies a 

moc samotnej pravdy sa dáva na to, aby poskytla prostriedky a 

ZABEZPEČILA dosiahnutie cieľa. 

Vy, ktorí si myslíte, že je ľahšie vidieť telo svojho brata ako 

jeho svätosť, uistite sa, že rozumiete tomu, čo rozhodlo o tomto 

súde. Tu jasne zaznel hlas výnimočnosti, ktorý súdil proti Kristovi a 

stanovil vám cieľ, ktorý môžete dosiahnuť, a čo nemôžete urobiť. 

Nezabúdajte, že tento rozsudok sa musí vzťahovať na to, čo robíte 

s Ním ako so svojím spojencom. Ono totiž nevie, čo robíte 

prostredníctvom Krista. Pre Neho tento súd nemá vôbec žiadny 

zmysel, lebo len to, čo 
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Jeho Otec chce, že je to možné, a neexistuje žiadna alternatíva, ktorú 

by mohol vidieť. Z Jeho bezkonfliktnosti pochádza váš pokoj a z 

Jeho zámeru pochádzajú prostriedky na dosiahnutie cieľa bez 

námahy a odpočinku. 

 
MIESTO STRETNUTIA 

Ako horko-ťažko každý, kto je zviazaný s týmto svetom, obhajuje 

výnimočnosť, ktorú chce mať za pravdu! Jeho želanie je preňho 

zákonom a on sa mu podriaďuje. Nič z toho, čo si jeho 

výnimočnosť vyžaduje, neodmieta. Nič z toho, čo potrebuje, 

neodopiera tomu, čo miluje. A kým ho volá, nepočuje iný Hlas. 

Žiadna námaha nie je príliš veľká, žiadna cena príliš vysoká, 

žiadna cena príliš drahá, aby zachránila jeho výnimočnosť pred 

najmenšou nepatrnosťou, najmenším útokom, zašepkanou 

pochybnosťou, náznakom hrozby alebo čímkoľvek iným než 

najhlbšou úctou. to je tvoj syn, milovaný tebou, ako si ty pre 

svojho Otca. Stojí však na mieste tvojich výtvorov, ktoré sú pre teba 

synom, aby si sa mohol podeliť o Božie otcovstvo, nie mu ho 

vyrvať. čo je to za syna, ktorého si stvoril, aby bol tvojou silou? 

Čo je to za dieťa zeme, na ktoré sa vylieva taká láska? Čo je to za 

paródiu Božieho stvorenia, ktorá zaberá miesto tvojho? A kde sú 

ONI teraz, keď si Boží zástup našiel iného syna, ktorého 

uprednostňuje pred nimi. 

Božia pamäť nesvieti sama. To, čo je v tvojom bratovi, stále 

obsahuje celé stvorenie, všetko stvorené a tvoriace, narodené i ešte 

nenarodené, ešte v budúcnosti alebo zdanlivo minulé. To, čo je v 

ňom, je nemenné a vaša nemennosť sa pozná v jeho uznaní. 

Svätosť v tebe mu patrí. A tým, že ju v ňom vidíš, vracia sa k tebe. 

Všetka pocta, ktorú si dal výnimočnosti, patrí jemu, a tak sa vracia 

k tebe. Všetka láska a starostlivosť, silná ochrana, myšlienka vo 

dne i v noci, hlboký záujem, silné presvedčenie, že toto si ty, patria 

jemu. Nič, čo ste dali výnimočnosti, ale patrí jemu. a nič, čo patrí 

jemu, nepatrí vám. 

Ako môžete poznať svoju hodnotu, keď si vás namiesto toho 

nárokuje výnimočnosť? Ako môžeš nevedieť, že je to v jeho 

svätosti? Snažte sa, aby vaša výnimočnosť nebola pravdou, pretože 

ak by ňou bola, boli by ste naozaj stratení. Buďte radšej vďační, že 

vám je dané vidieť jeho svätosť, AKO je pravdou. a čo je pravdivé v 
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ňom, musí byť rovnako pravdivé aj vo vás. 

Položte si túto otázku: Dokážete ochrániť myseľ? Telo áno, 

trochu, nie od času, ale dočasne. A veľa si myslíte, že ušetríte, 
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vás bolí. Načo by ste si ho šetrili? Lebo v tejto voľbe spočíva jej 

zdravie aj škoda. Zachrániš ju na parádu, ako návnadu na ulovenie 

inej ryby, na umiestnenie svojej výnimočnosti v lepšom štýle, alebo 

utkáš rám lásky okolo svojej nenávisti, a odsúdiš ju na rozklad a 

smrť. A ak vidíš takýto účel u svojho brata, také je aj tvoje vlastné 

odsúdenie. Upleťte si teda okolo neho radšej rám svätosti, aby na 

ňom zažiarila pravda a poskytla vám bezpečie pred rozkladom. 

Otec chráni to, čo stvoril. Nemôžete sa ho dotknúť falošnými 

predstavami, ktoré ste si vytvorili, pretože ho nevytvorili vy. 

Nedovoľte, aby vás vaše hlúpe predstavy vystrašili. Na to, čo je 

nesmrteľné, nemožno zaútočiť; čo je len dočasné, NEMÁ žiadny 

účinok. Význam má len účel, ktorý v ňom vidíš, a ak je pravdivý, 

jeho bezpečnosť spočíva v bezpečí. Ak nie, nemá to žiadny zmysel 

a je to prostriedok na nič. Čokoľvek, čo je vnímané ako prostriedok 

pre pravdu, má účasť na jej svätosti a spočíva vo svetle rovnako 

bezpečne ako ona sama. Ani toto svetlo nezhasne, keď sa stratí. 

Jeho svätý účel mu dal nesmrteľnosť a nastavil ďalšie svetlo v 

nebi, kde tvoje stvorenia spoznávajú dar od teba, znamenie, že si 

na ne nezabudol. 

Skúškou všetkého na zemi je jednoducho toto: "Na čo to 

slúži?" Odpoveď na ňu z toho robí to, čím to je pre vás. Sama o 

sebe nemá žiadny význam, ale vy jej môžete dať skutočnosť podľa 

účelu, ktorému slúži. Tu ste len prostriedkom, spolu s ňou. Boh je 

prostriedok aj cieľ. V nebi sú prostriedky a cieľ jedno a spolu s ním 

jedno. Toto je stav pravého stvorenia, ktorý sa nenachádza v čase, 

ale vo večnosti. nikomu z nás sa to nedá opísať. Neexistuje ani 

žiadny spôsob, ako sa dozvedieť, čo tento stav znamená. Nie je to 

pochopiteľné, kým neprejdeš cez učenie k Danému; nie je to 

pochopiteľné, kým opäť nevytvoríš svätý domov pre svoje 

výtvory. 

Spolutvorca Otca musí mať Syna, ale tento Syn musí byť 

stvorený ako on sám. Dokonalá bytosť, všeobsahujúca a 

všeobsiahla, ktorej nie je čo pridať a z ktorej nie je čo odobrať; 

ktorá sa nezrodila z veľkosti ani hmotnosti, ani z času, ani sa 

nedrží obmedzení či neistôt akéhokoľvek druhu. Tu sa prostriedky 

a cieľ spájajú v jedno, ani tento nemá vôbec žiadny cieľ. To všetko 

je pravda, a predsa to nemá význam pre nikoho, kto si v pamäti 

stále uchováva jednu nenaučenú lekciu, jednu myšlienku s ešte 
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neistým cieľom alebo jedno želanie s rozpolteným cieľom. Tento 

kurz sa nesnaží učiť to, čo sa nedá ľahko naučiť. Jeho rozsah 

nepresahuje váš vlastný, okrem toho, že hovorí, že to, čo 
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je tvoja, príde k tebe, keď budeš pripravený. Tu sú prostriedky a 

účel oddelené, pretože boli takto vytvorené a takto vnímané. A 

preto s nimi zaobchádzame, akoby boli. Je nevyhnutné mať na 

pamäti, že všetko vnímanie je stále postavené na hlavu, kým nie je 

pochopený jeho účel. Vnímanie sa NEVYJADRUJE ako 

prostriedok. A práve to sťažuje pochopenie celého rozsahu, v 

ktorom musí závisieť od toho, PREČO ho vnímate. Zdá sa, že 

vnímanie vás UČÍ, čo vidíte. a predsa len svedčí o tom, čo ste sa 

naučili. Je to vonkajší obraz želania; obraz, ktorý ste CHCELI, aby 

bol pravdivý. 

Pozrite sa na seba a uvidíte telo. Pozrite sa na toto telo v inom 

svetle a vyzerá inak.A bez svetla sa zdá, že je preč.Napriek tomu 

ste si istí, že je tu, pretože ho stále cítite rukami a počujete, ako sa 

hýbe. Tu je obraz, ktorým chcete byť vy sami. Je to prostriedok na 

splnenie vášho želania. Dáva oči, ktorými sa naň pozeráte, ruky, 

ktoré ho ohmatávajú, a uši, ktorými počúvate zvuky, ktoré vydáva. 

DÔKAZUJE vám svoju vlastnú realitu. 

Takto sa telo stáva teóriou o sebe samom, bez možnosti 

dôkazu mimo seba a bez úniku v rámci svojho zorného poľa. Jeho 

priebeh je istý, keď sa naň pozerá vlastnými očami. Rastie a vädne, 

prekvitá a umiera. A vy si nemôžete predstaviť seba mimo neho. 

Označuješ ho za hriešne a nenávidíš jeho činy, odsudzuješ ho ako 

zlé. Tvoja výnimočnosť ti však našepkáva: "Tu je môj milovaný 

syn, v ktorom mám zaľúbenie." Tak sa "syn" stáva prostriedkom, 

ktorý slúži "otcovmu" zámeru. Nie identickým, dokonca ani nie 

podobným, ale predsa len prostriedkom, ktorý "otcovi" ponúka to, 

čo CHCE. Takáto je paródia na Božie stvorenie. Lebo tak ako 

stvorenie Jeho Syna Mu prinášalo radosť a svedectvo o Jeho Láske 

a zdieľalo Jeho zámer, tak aj telo svedčí o myšlienke, ktorá ho 

stvorila, a hovorí za svoju skutočnosť a pravdu. 

A tak sa stali dvaja synovia a obaja sa zdajú chodiť po tejto 

zemi bez miesta stretnutia a bez stretnutia. Jedného vidíš mimo 

seba, svojho vlastného milovaného syna. Druhý spočíva vo vnútri, 

syn jeho Otca, vo vašom bratovi, ako je on vo vás. ich rozdiel 

nespočíva v tom, ako vyzerajú, ani kam idú, ba ani v tom, čo robia. 

Majú iný CIEĽ. Práve ten ich spája s im podobnými a oddeľuje 

každého z nich od všetkých aspektov s iným cieľom. Syn 
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Boh zachováva vôľu svojho Otca.Syn človeka vníma cudziu vôľu a 

želá si, aby to tak bolo.A tak jeho vnímanie slúži jeho želaniu tým, 

že mu dáva zdanie pravdy.Vnímanie však môže slúžiť aj inému 

cieľu. Nie je viazané na zvláštnosť, ale na tvoju voľbu. a JE ti 

dané, aby si sa rozhodol inak a použil vnímanie na iný cieľ. A to, 

čo vidíte, bude dobre slúžiť tomuto účelu a PROSÍŤ vás o svoju 

vlastnú realitu. 
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Náprava 

 
Kristus vo vás neobýva telo, ale je vo vás. A tak to musí byť, že TY 

nie si v tele.To, čo je v tebe, nemôže 

byť vonku. A je isté, že nemôžete byť mimo toho, čo je 

stredobodom vášho života.To, čo vám dáva život, nemôže byť 

umiestnené v smrti. Ani vy už nemôžete. Kristus je v rámci 

svätosti, ktorej jediným cieľom je, aby sa zjavil tým, ktorí ho 

nepoznajú, aby ich volal, aby k nemu prišli a videli ho tam, kde si 

mysleli, že je ich telo. Vtedy sa ich telá rozplynú, aby v nich mohli 

rámcovať Jeho svätosť. 

Nikto, kto v sebe nosí Krista, ho nemôže všade nerozpoznať. 

S VÝJIMKOU tiel. A kým si myslia, že sú v telách, tam, kde si 

myslia, že sú, On nemôže byť. a tak Ho nosia nevedomky a 

nedávajú Ho najavo. a tak Ho nepoznajú tam, kde je. Syn človeka 

nie je vzkrieseným Kristom. a predsa Syn Boží zostáva presne tam, 

kde je, a kráča s ním v jeho svätosti, tak jasne viditeľnej, ako je 

jeho zvláštnosť ustanovená v jeho tele. 

Telo nepotrebuje žiadne liečenie. Ale myseľ, ktorá si myslí, 

že je telom, je skutočne chorá! A práve tu Kristus predkladá liek. 

Jeho zámer zahalí telo do svojho svetla a naplní ho svätosťou, 

ktorá z neho žiari. A nič, čo telo povie alebo urobí, ho len 

zviditeľňuje. tým, ktorí ho nepoznajú, ho nesie v nežnosti a láske, 

aby uzdravil ich myseľ. Takéto je poslanie, ktoré si 
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A taká musí byť aj vaša misia pre neho. 

 
URČENÁ ÚLOHA 

Nemôže byť ťažké plniť úlohu, ktorú vám určil Kristus, pretože je 

to On, kto ju plní.A pri jej plnení sa naučíte, že telo sa zdá byť len 

prostriedkom na jej plnenie. Lebo myseľ je Jeho. A tak musí byť aj 

tvoja. Jeho svätosť riadi telo prostredníctvom mysle v jednote s 

Ním. A ty sa zjavuješ svojmu svätému bratovi tak, ako on tebe. Tu 

je stretnutie svätého Krista so sebou samým; ani sa nevnímajú 

žiadne rozdiely, ktoré by stáli medzi aspektmi Jeho svätosti, ktoré 

sa stretávajú a spájajú a pozdvihujú Ho k Jeho Otcovi, celého a 

čistého a hodného Jeho večnej Lásky. 

Ako môžeš v sebe prejaviť Krista, ak sa nepozrieš na svätosť 

a neuvidíš Ho tam? Vnímanie vám hovorí, že VY sa prejavujete v 

tom, čo vidíte. Pozrite sa na telo a uveríte, že ste tam. A každé telo, 

na ktoré sa pozriete, vám pripomína vás samých; vašu hriešnosť, 

vaše zlo a predovšetkým vašu smrť. A nepohŕdali by ste tým, kto 

vám to hovorí, a nehľadali by ste radšej jeho smrť? Posolstvo a 

posol sú jedno. A ty MUSÍŠ vidieť svojho brata ako seba samého. 

Zarámovaný v jeho tele uvidíš svoju hriešnosť, v ktorej stojíš 

odsúdený. Zasadený do jeho svätosti, Kristus v ňom ohlasuje SÁM 

SEBA ako teba. 

Vnímanie je voľba toho, čím chcete byť, v akom svete chcete 

žiť a v akom stave si myslíte, že bude vaša myseľ spokojná a 

uspokojená. Vyberá si, kde si myslíte, že je vaše bezpečie, na 

základe vášho rozhodnutia. Odhaľuje sa vám tak, ako by ste chceli, 

aby ste boli. A vždy je verná vášmu zámeru, od ktorého sa nikdy 

neoddeľuje, ani nevydáva najmenšie svedectvo niečomu, čo zámer 

vo vašej mysli nepodporuje. Vnímanie je súčasťou toho, čo je 

tvojím zámerom vidieť, pretože prostriedky a cieľ nie sú nikdy 

oddelené. a tak sa naučíš, že to, čo sa zdá mať život oddelene, ho 

nemá. 

TY si prostriedok pre Boha; nie oddelený, ani so životom 

oddeleným od Jeho. Jeho život sa prejavuje vo vás, ktorí ste Jeho 

Synom. Každý aspekt Jeho samého je utvorený vo svätosti a 

dokonalej čistote, v láske nebeskej a takej úplnej, že si želá len to, 

aby všetko, na čo sa pozerá, uvoľnil k sebe. Jeho žiara prežaruje 

každé telo, na ktoré sa pozerá, a celú jeho temnotu rozmetáva na 
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svetlo už len tým, že sa pozerá okolo TOHO 
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svetlo. Závoj sa dvíha vďaka jej jemnosti a nič nezakrýva Kristovu 

tvár pred jej pozorovateľmi. A vy obaja teraz stojíte tam, pred 

Ním, aby ste Mu dovolili odhrnúť závoj, ktorý vás zdanlivo 

oddeľuje a rozdeľuje. 

Keďže VERÍTE, že ste oddelení, aj nebo sa vám predstavuje ako 

oddelené. Nie preto, že je v pravde, ale preto, aby sa k vám 

spojenie, ktoré vám bolo dané, aby ste sa pripojili k pravde, mohlo 

dostať prostredníctvom toho, čo chápete. Otec a Syn a Duch Svätý 

sú ako jeden, ako sa všetci vaši bratia spájajú ako jeden v pravde. 

Kristus a Jeho Otec nikdy neboli oddelení a Kristus zostáva vo 

vašom chápaní, v tej vašej časti, ktorá zdieľa Otcovu vôľu. duch 

Svätý spája tú druhú časť, tú maličkú bláznivú túžbu byť oddelený, 

iný a zvláštny, s Kristom, aby sa jednota stala jasnou pre to, čo je 

SKUTOČNE jedno. V tomto svete sa to nechápe, ale MÔŽE sa to 

naučiť. 

Duch Svätý slúži Kristovi vo vašej mysli, aby sa cieľ 

výnimočnosti mohol napraviť tam, kde je chyba. Pretože jeho 

zámer je stále jednotný s Otcom aj Synom, pozná Božiu vôľu a 

vie, čo si VY skutočne želáte. To však chápe myseľ vnímaná ako 

jedno, vedomá si toho, že je jedno, a tak aj VYJADRENÁ. Úlohou 

Ducha Svätého je naučiť vás, AKO sa táto jednota prežíva, ČO 

musíte robiť, aby ste ju mohli prežívať, a KAM máte ísť, aby ste to 

mohli robiť. 

To všetko berie na vedomie čas a miesto, akoby boli 

oddelené, pretože kým si myslíte, že časť z vás je oddelená, pojem 

jednoty spojenej v jedno je nezmyselný. Je zrejmé, že takto 

rozdelená myseľ by nikdy nemohla byť učiteľom Jednoty, ktorá v 

sebe spája všetky veci. A tak To, čo JE v tejto mysli a Zjednocuje 

všetky veci dohromady, musí byť jej Učiteľom. musí však používať 

jazyk, ktorému táto myseľ rozumie v stave, v akom si myslí, že je. 

A musí používať všetko učenie, aby prenieslo ilúzie na pravdu, 

pričom vezme všetky falošné predstavy o tom, čo ste, a dovedie 

vás za ne k pravde, ktorá JE za nimi. Toto všetko sa dá veľmi 

jednoducho zredukovať na toto: 

To, čo je rovnaké, nemôže byť iné, 

A to, čo je jedno, nemôže mať samostatné časti. 
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ZÁCHRANCA Z TEMNOTY 

Nie je zrejmé, že to, čo vnímajú oči tela, vás napĺňa strachom? Možno 

si myslíte, že tam nachádzate nádej na uspokojenie. Možno sa vám 

zdá, že vo svete, ako ho vnímate, dosiahnete pokoj a uspokojenie. 

Napriek tomu musí byť zrejmé, že výsledok sa nemení. Napriek 

vašim nádejam a fantáziám VŽDY je výsledkom zúfalstvo. A nie je 

žiadna výnimka, ani nikdy nebude. jediná hodnota, ktorú môže 

mať minulosť, je, že sa dozviete, že vám nedala žiadnu odmenu, 

ktorú by ste si chceli ponechať. Lebo len tak sa jej budete chcieť 

vzdať a nechať ju navždy odísť. 

Nie je zvláštne, že stále živíte nádej na uspokojenie zo sveta, 

ktorý vidíte? V žiadnom prípade, v žiadnom čase a na žiadnom 

mieste, nebolo vašou odmenou nič iné ako strach a pocit viny. Ako 

dlho je potrebné, aby ste si uvedomili, že šanca na zmenu v 

TOMTO ohľade sotva stojí za odkladanie zmeny, ktorá by mohla 

viesť k lepšiemu výsledku? Jedno je totiž isté; spôsob, akým to 

vidíte a už dlho vidíte, neposkytuje žiadnu oporu pre vaše budúce 

nádeje a už vôbec nie náznaky úspechu. Vkladať svoje nádeje tam, 

kde žiadna nádej nie je, vás MUSÍ robiť beznádejnými. a predsa je 

táto beznádejnosť vašou voľbou, zatiaľ čo vy by ste hľadali nádej 

tam, kde ju nikdy nenájdete. 

Nie je pravda aj to, že ste našli nejakú nádej mimo tohto sveta; 

nejaký záblesk, nestály, kolísavý, ale nejasne viditeľný, že nádej je 

opodstatnená na základe, ktorý nie je na tomto svete? A predsa 

vám vaša nádej, že by tu ešte mohli byť, stále bráni vzdať sa 

beznádejnej a nevďačnej úlohy, ktorú ste si stanovili. Môže mať 

zmysel pevná viera, že existuje dôvod podporovať snahu o to, čo 

vždy zlyhávalo, na základe toho, že sa to zrazu podarí a prinesie 

to, čo to nikdy predtým neprinieslo? 

Jeho minulosť zlyhala. Buďte radi, že vo vašej mysli už nie je, 

aby zatemnila to, čo tam je. Neberte formu za obsah, pretože forma 

je len prostriedkom na obsah. A rám je len prostriedok na udržanie 

obrazu, aby ho bolo vidieť. Rám, ktorý obraz zakrýva, nemá 

žiadny zmysel. Nemôže BYŤ rámom, ak je tým, čo vidíte. Bez 

obrazu je rám bez svojho významu. Jeho ÚČELOM je odlíšiť 

obraz, a nie on sám. 

Kto zavesí na stenu prázdny rám a stojí pred ním v hlbokej 

úcte, akoby tam bolo majstrovské dielo? Ale ak vidíte 
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Tvoj brat ako telo, JE to len to, čo robíš.Majstrovské dielo, ktoré 

Boh vložil do tohto rámca, je všetko, čo je vidieť.Telo ho na 

chvíľu udrží, ale nijako ho nezakryje. To, čo Boh stvoril, však 

nepotrebuje rám, pretože to, čo stvoril, podopiera a rámuje v sebe. 

Svoje majstrovské dielo vám ponúka, aby ste ho videli. a chceli by 

ste radšej vidieť rám NAOZAJ? A nevidieť obraz vôbec? 

Duch Svätý je rám, ktorý Boh postavil okolo tej jeho časti, 

ktorú by ste videli ako samostatnú.Jeho rám je však spojený s jeho 

Stvoriteľom, je jedno s ním a s jeho majstrovským dielom.To je 

jeho účel a vy nerobíte z rámu obraz, keď sa rozhodnete vidieť ho 

na jeho mieste.Rám, ktorý mu dal Boh, ale slúži jeho účelu, nie 

vášmu, oddelene od jeho. Je to váš ODDELENÝ účel, ktorý 

zatieňuje obraz a namiesto neho si ctí rám. Boh však svoje 

majstrovské dielo zasadil do rámu, ktorý pretrvá naveky, keď sa 

ten váš rozpadne na prach. Ale nemysli si, že obraz je nejakým 

spôsobom zničený. To, čo Boh stvorí, je v bezpečí pred 

akoukoľvek skazou, nezmenené a dokonalé vo večnosti. 

Prijmite Boží rámec namiesto svojho a uvidíte majstrovské 

dielo. Pozrite sa na jeho nádheru a pochopte Myseľ, ktorá ho 

myslela nie v mäse a kostiach, ale v ráme, ktorý je rovnako krásny ako 

On sám. Jeho svätosť osvetľuje bezhriešnosť, ktorú rám temnoty 

skrýva, a vrhá závoj svetla na tvár obrazu, ktorý len odráža svetlo, 

ktoré z neho žiari k jeho Stvoriteľovi. Nemysli si, že táto tvár bola 

niekedy zatemnená preto, že si ju videl v ráme smrti. Boh ju 

uchoval v bezpečí, aby si sa na ňu mohol pozerať a vidieť svätosť, 

ktorú jej dal. 

V temnote uvidíte Spasiteľa Z temnoty a pochopíte svojho 

brata tak, ako vám ho ukazuje myseľ jeho Otca. On vystúpi z 

temnoty, keď sa naňho pozriete, a vy už viac nebudete vidieť 

temnotu. Tma sa ho nedotkla, ani vy, ktorí ste ho vyviedli, aby ste 

sa naňho pozreli. Jeho bezhriešnosť len zobrazuje tú tvoju. Jeho 

jemnosť sa stane tvojou silou a obaja sa radi pozrieme do svojho 

vnútra a uvidíme svätosť, ktorá tam musí byť PRÍČINOU toho, na 

čo si v ňom hľadel. On je rámom, do ktorého je zasadená vaša 

svätosť, a to, čo Boh dal jemu, musí byť dané aj vám. Akokoľvek 

v ňom prehliadne majstrovské dielo a vidí len rámec temnoty, stále 

je vašou jedinou úlohou, aby ste v ňom uvideli to, čo on nevidí. A 

v tomto videní je zdieľané videnie, ktoré hľadí na Krista 
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Namiesto toho, aby videl smrť. 

Ako by sa Pán nebies nemohol tešiť, ak oceníte jeho 

majstrovské dielo? Čo iné by mohol urobiť, ako poďakovať vám, 

ktorí milujete Jeho Syna tak ako On? Či by vám nedal poznať 

svoju lásku, keby ste sa len podelili o jeho chválu toho, čo miluje? 

Boh si váži stvorenie ako dokonalý Otec, ktorým je. A tak je Jeho 

radosť úplná, keď sa k Jeho chvále pripojí akákoľvek jeho časť, 

aby sa podelila o Jeho radosť. Tento brat je Jeho dokonalým darom 

pre vás. A On je rád a vďačný, keď ďakujete Jeho dokonalému 

Synovi za to, že je tým, čím je. A všetka Jeho vďaka a radosť žiari 

na vás, ktorí by ste spolu s Ním doplnili Jeho radosť. A tak sa zavŕši 

Tvoja. Ani jeden lúč temnoty nevidia tí, ktorí chcú, aby sa Otcovo 

šťastie naplnilo a ich spolu s Jeho. vďačnosť samotného Boha je 

zadarmo ponúkaná každému, kto zdieľa Jeho zámer. Nie je Jeho 

vôľou byť sám. A nie je to ani vaša vôľa. 

Odpusť svojmu bratovi a nemôžeš sa od neho odlúčiť, ani od 

jeho Otca.Nepotrebuješ odpustenie, lebo úplne čistý nikdy 

nezhrešil. Dajte teda, čo vám dal, aby ste videli jeho Syna ako 

jedného a ďakovali jeho Otcovi, ako on ďakuje vám. Ani neverte, 

že všetka Jeho chvála nie je daná vám. Lebo to, čo dávaš, je Jeho a 

dávajúc to, učíš sa chápať Jeho dar pre teba. A dávajte Duchu 

Svätému to, čo obetuje Otcovi i Synovi. Nič nemá nad tebou moc 

okrem Jeho vôle a tvojej, ktorá len rozširuje Jeho vôľu. Pre ňu si 

bol stvorený ty a s tebou tvoj brat a v jednote s tebou. 

Ste rovnakí, ako je Boh sám jeden a nie je rozdelený vo svojej 

vôli. A musíte mať jeden cieľ, pretože On vám obom dal ten istý. 

Jeho Vôľa sa spája, keď sa spájate vo vôli, aby ste sa stali úplnými 

tým, že ponúknete dokončenie svojmu bratovi. Nevidieť v ňom 

hriešnosť, ktorú vidí on, ale vzdávať mu česť, aby ste si vážili seba 

i jeho. Každému z vás je daná moc spásy, aby únik z temnoty do 

svetla bol váš, aby ste sa oň podelili; aby ste ako jeden videli to, čo 

nikdy nebolo oddelené, ani oddelené od všetkej Božej Lásky ako 

rovnako darovanej. 

 

ZÁKLADNÝ ZÁKON VNÍMANIA 

Do akej miery si ceníte vinu, do takej miery budete 
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Vnímajte svet, v ktorom je útok ospravedlniteľný.Do tej miery, do 

akej si uvedomujete, že vina je bezvýznamná, do tej miery budete 

vnímať, že útok nemôže byť ospravedlniteľný. To je v prísnom 

súlade so základným zákonom videnia: Vidíte to, čomu veríte, že 

tam je, a veríte, že tam je, pretože to tam CHCETE. Vnímanie nemá 

iný zákon ako tento. ostatné ale vyplýva z tohto, aby ho udržalo a 

ponúklo mu podporu. Toto je forma vnímania, prispôsobená 

tomuto svetu, základnejšieho Božieho zákona; že láska vytvára 

samu seba a nič iné, len samu seba. 

Božie zákony neplatia priamo pre svet, ktorý ovláda 

vnímanie, pretože takýto svet nemohla stvoriť Myseľ, pre ktorú 

vnímanie nemá význam. Jeho zákony sa však odrážajú všade. Nie 

že by svet, v ktorom je tento odraz, bol vôbec skutočný. Iba preto, 

že Jeho Syn verí, že je, a od viery Svojho Syna sa nemohol nechať 

úplne oddeliť. Nemohol vstúpiť do šialenstva Svojho Syna spolu s 

ním, ale mohol si byť istý, že Jeho zdravý rozum tam ide s ním, 

aby sa navždy nestratil v šialenstve svojho želania. 

Vnímanie spočíva na výbere, poznanie nie. Poznanie má len 

jeden zákon, pretože má len jedného Stvoriteľa. Tento svet má 

však dvoch, ktorí ho stvorili, a tí ho nevnímajú rovnako. pre 

každého má iný účel a pre každého je dokonalým prostriedkom, 

ktorý slúži cieľu, pre ktorý je vnímaný. Pre zvláštnosť je 

dokonalým rámcom, aby sa mohla rozbehnúť; dokonalým bojiskom, 

aby mohla viesť svoje vojny, dokonalým útočiskom pre ilúzie, ktoré 

by chcela uskutočniť. Ani jednu, ale udržiava vo svojom vnímaní; 

ani jednu, ale môže plne ospravedlniť. 

Je tu ešte jeden Stvoriteľ sveta, ktorý je súčasne aj Nápravcom 

bláznivej viery, že čokoľvek by sa dalo vytvoriť a udržať bez 

nejakého spojenia, ktoré by to udržiavalo v rámci Božích zákonov; 

nie tak, ako samotný zákon udržiava vesmír, ako ho Boh stvoril, 

ale v nejakej forme prispôsobenej potrebe, o ktorej sa Boží Syn 

domnieva, že ju má. Opravený omyl je koncom omylu. A takto 

Boh stále chránil svojho Syna, aj keď v omyle. Vo svete, ktorý 

vytvoril omyl, je iný cieľ, pretože má iného Stvoriteľa, ktorý môže 

zosúladiť jeho cieľ s cieľom svojho Stvoriteľa. V Jeho vnímaní 

sveta nie je vidieť nič iné, ako ospravedlňujúce odpustenie a 

pohľad na dokonalú bezhriešnosť. Nič nevzniká, ale stretáva sa s 

okamžitým a úplným odpustením. 
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Nič nezostáva na okamih, aby zastrelo bezhriešnosť, ktorá 

žiari nezmenená, mimo úbohých pokusov výnimočnosti, aby ju 
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z mysle, kde musí byť, a zapáliť telo namiesto neho. Nebeské 

lampy nie sú na to, aby si ich vybrala a videla ich tam, kde chce. 

Ak si zvolí, že ich chce vidieť inde, než sú doma, akoby svietili na 

mieste, kde nikdy nemôžu byť, a VY s tým súhlasíte, potom musí 

Stvoriteľ sveta napraviť váš omyl, aby ste nezostali v tme, kde 

lampy nie sú. Všetci tu vstúpili do tmy, no nikto do nej nevstúpil 

sám. Prišiel totiž s nebeskou pomocou v sebe, ktorá je pripravená 

ho kedykoľvek vyviesť Z temnoty do svetla. 

Čas, ktorý si vyberie, môže byť kedykoľvek, pretože pomoc je 

tu a čaká len na jeho rozhodnutie. A keď sa rozhodne využiť to, čo 

mu je dané, vtedy uvidí, že každá situácia, o ktorej si predtým 

myslel, že je prostriedkom na ospravedlnenie jeho hnevu, sa mení 

na udalosť, ktorá ospravedlňuje jeho lásku. Bude jasne počuť, že 

výzvy k vojne, ktoré predtým počul, sú v skutočnosti výzvami k 

pokoju. Pochopí, že tam, kde útočil, je len ďalší oltár, na ktorom 

môže s rovnakou ľahkosťou a oveľa väčším šťastím udeľovať 

odpustenie. A všetky pokušenia si vyloží nanovo ako ďalšiu 

príležitosť priniesť mu radosť. Ako môže byť nesprávne vnímanie 

hriechom? Nech všetky chyby tvojho brata nie sú pre teba ničím 

iným než príležitosťou, aby si videl pôsobenie Pomocníka, ktorého 

ti dal, aby si videl svet, ktorý stvoril, namiesto tvojho. 

Čo je teda oprávnené? Čo chcete? Tieto dve otázky sú totiž 

rovnaké. A keď ich vidíte AKO rovnaké, vaša voľba je hotová. 

Pretože práve to, že ich vidíte ako jedno, prináša oslobodenie od 

presvedčenia, že existujú dva spôsoby videnia. Tento svet vám 

môže ponúknuť veľa k vášmu pokoju a mnoho príležitostí na 

rozšírenie vášho vlastného odpustenia. Taký je jeho účel, pre tých, 

ktorí CHCÚ vidieť, ako na nich zostupuje mier a odpustenie, a 

ponúka im svetlo. 

Stvoriteľ sveta nežnosti má dokonalú moc vyvážiť svet násilia 

a nenávisti, ktorý sa zdá stáť medzi vami a jeho nežnosťou. V Jeho 

odpúšťajúcich očiach sa nenachádza. A preto nemusí byť ani vo 

vašich. Hriech je pevné presvedčenie vnímanie, ktoré sa NEMÔŽE 

zmeniť. čo bolo zatratené, je zatratené a zatratené navždy, je 

navždy neodpustiteľné. Ak teda JE odpustené, vnímanie hriechu 

muselo byť nesprávne. A tak je zmena možná. Aj Duch Svätý vidí 

to, čo vidí, ako ďaleko za hranicou možnosti zmeny. Na jeho 

videnie však hriech nemôže zasiahnuť, pretože hriech bol jeho 



583 

 

 

pohľadom OPRAVENÝ. A tak musel byť 



25 NÁPRAVA 

582 

 

 

 

 

chyba, nie hriech. Lebo to, o čom tvrdil, že sa nikdy nemôže stať, 

sa stalo. Hriech je napadnutý trestom, a tak sa zachoval. Ale 

odpustiť ho znamená zmeniť jeho stav z omylu na pravdu. 

Boží Syn nemohol nikdy zhrešiť, ale MOHOL si želať to, čo 

by mu ublížilo. A MÁ moc myslieť si, že mu môže byť ublížené. 

Čo iné by to mohlo byť ako nesprávne vnímanie seba samého? Je 

to hriech alebo omyl, odpustiteľný alebo nie? Potrebuje pomoc 

alebo odsúdenie? Je vaším cieľom, aby bol spasený alebo 

zatratený? Nezabúdate, že to, čím je pre vás, urobí z tejto voľby 

VAŠU budúcnosť? Veď ju robíte TERAZ, v okamihu, keď sa 

všetok čas stáva prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Urobte teda 

svoju voľbu. Ale uvedomte si, že V tejto voľbe je zvolený cieľ 

sveta, ktorý vidíte, a BUDE ospravedlnený. 

 
SPOJENIE MYSLÍ 

Myseľ, ktorá je spojená a uvedomuje si, že je spojená, nemôže cítiť 

vinu. Nemôžu totiž útočiť a tešia sa, že je to tak, pretože v tejto 

šťastnej skutočnosti vidia svoje bezpečie. Ich radosť spočíva v 

nevinnosti, ktorú vidia. A preto ju vyhľadávajú, pretože je ich 

cieľom pozorovať ju a radovať sa z nej. Každý hľadá to, čo mu 

prinesie radosť, ako ju definuje. Nie je to cieľ ako taký, ktorý sa 

mení, ale spôsob, akým je cieľ VIDENÝ, robí výber prostriedkov 

nevyhnutným a mimo nádeje na zmenu, ak sa cieľ nezmení. A 

potom sa prostriedky vyberajú znova, pretože to, čo prinesie 

radosť, sa definuje iným spôsobom a hľadá sa inak. 

Základný zákon vnímania by sa teda dal vyjadriť takto: 

"Budeš sa radovať z toho, čo vidíš, pretože to VIDÍŠ, aby si sa 

radoval." A kým si myslíte, že utrpenie a hriech vám prinesú radosť, 

tak dlho tu budú, aby ste ich videli. Nič nie je škodlivé ani 

prospešné okrem toho, čo si želáte. Práve vaše želanie spôsobuje, 

že je to také, aké to na vás pôsobí. Pretože ste si ho VYVOLILI ako 

prostriedok na získanie tých istých účinkov v presvedčení, že 

prinášajú radosť a potešenie. Aj v nebi platí tento zákon. Boží Syn 

tvorí, aby mu prinášal radosť, a zdieľa Otcov zámer vo svojom 

vlastnom stvorení, aby sa jeho radosť zväčšila a spolu s ňou aj 

Božia. 

Vy, tvorcovia sveta, ktorý taký nie je, odpočiňte si a utešte sa 

v inom svete, kde vládne pokoj.Tento svet prinášate so sebou 
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všetkým unaveným očiam a unaveným srdciam, ktoré hľadia na 

hriech a bijú jeho smutné 
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refrén. Od vás môže pochádzať ich odpočinok. Z teba môže 

povstať svet, na ktorý sa budú tešiť, keď sa naň pozrú, a kde sa ich 

srdcia potešia. V tebe je vízia, ktorá sa rozprestiera na všetkých a 

pokrýva ich jemnosťou a svetlom. a v tomto rozširujúcom sa svete 

svetla je temnota, o ktorej si mysleli, že tam je, vytláčaná, až je len 

vzdialeným tieňom, vzdialeným, na ktorý si dlho nespomenú, keď 

ich slnko ožiari do ničoty. A všetky ich "zlé" myšlienky a "hriešne" 

nádeje, ich sny o vine a nemilosrdnej pomste a každé želanie 

ubližovať, zabíjať a umierať zmiznú pred slnkom, ktoré prinášaš. 

Neurobili by ste to z lásky k Bohu? A pre seba? Veď si len 

pomysli, čo by to pre teba urobilo. Vaše "zlé" myšlienky, ktoré vás 

teraz prenasledujú, sa vám budú zdať čoraz vzdialenejšie a 

vzdialenejšie. A budú sa vzďaľovať čoraz viac, pretože slnko v 

tebe vyšlo, aby mohli byť vytlačené pred svetlom. chvíľu sa 

zdržia, MALÚ chvíľu, v pokrútených podobách príliš vzdialených 

na to, aby ich bolo možné rozpoznať, a navždy zmiznú. A v 

slnečnom svetle budeš stáť v tichu, v nevinnosti a úplne bez 

strachu. A z teba sa bude šíriť pokoj, ktorý si našiel, aby tvoj pokoj 

nikdy nemohol odpadnúť a zanechať ťa bez domova. tí, ktorí 

ponúkajú pokoj každému, našli domov v nebi, ktorý svet nemôže 

zničiť. Lebo je dosť veľké na to, aby udržalo svet vo svojom 

pokoji. 

V tebe je celé nebo. Každý list, ktorý padá, je v tebe oživený. 

Každý vták, ktorý kedy spieval, bude v tebe opäť spievať. A každý 

kvet, ktorý kedy rozkvitol, si pre teba zachoval svoju vôňu a svoju 

nádheru." Aký cieľ môže nahradiť vôľu Boha a jeho Syna, aby sa 

nebo vrátilo tomu, pre koho bolo stvorené ako jeho jediný domov? 

Nič pred ním a nič po ňom. Žiadne iné miesto, žiadny iný stav ani 

čas. Nič za ním ani bližšie. Nič iné. V žiadnej podobe. to môžeš 

priniesť celému svetu a všetkým myšlienkam, ktoré doň vstúpili a na 

chvíľu sa pomýlili. Ako lepšie by sa dali priviesť k pravde vaše 

vlastné omyly, než ochotou priniesť so sebou svetlo nebies, keď 

kráčate za svet temnoty do svetla? 

 

STAV BEZHRIEŠNOSTI 

Stav bezhriešnosti je len tento: Potreba viny je preč, pretože nemá 

žiadny zmysel, a preto nie je dôvod vnímať Božieho Syna inak, 

ako je. 
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nemá zmysel bez cieľa hriechu. Útok a hriech sú spojené ako jedna 

ilúzia, každá z nich je príčinou, cieľom a ospravedlnením tej druhej. 

Kaţdý z nich je sám o sebe bezvýznamný, ale zdá sa, ţe čerpá 

zmysel z toho druhého. Každý z nich závisí od druhého, nech sa 

zdá, že má akýkoľvek zmysel. A nikto by nemohol veriť v jedno, 

ak by to druhé nebolo pravdou, pretože každé potvrdzuje, že to 

druhé MUSÍ byť pravdivé. 

Útok robí z Krista vášho nepriateľa a z Boha spolu s ním. 

Nemusíte sa báť, keď máte takýchto "nepriateľov"? A nesmiete sa 

báť sami seba? Veď ste ublížili sami sebe a urobili ste zo svojho Ja 

svojho "nepriateľa". A teraz musíte veriť, že nie ste vy, ale niečo, 

čo je vám cudzie a "niečo iné", "niečo", čoho sa treba báť namiesto 

toho, aby ste ho milovali. kto by útočil na niečo, čo vníma ako 

úplne nevinné? A kto, AK chce zaútočiť, si nemôže nemyslieť, že to 

musí byť vinné, aby si to želanie zaslúžilo a nechalo ho nevinným? 

A kto by videl Božieho Syna ako nevinného a želal si jeho smrť? 

Kristus stojí pred vami oboma, zakaždým, keď sa na seba pozriete. 

Neodišiel preto, že máte zatvorené oči. Ale čo je možné vidieť, 

keď hľadáte svojho Spasiteľa a vidíte ho očami bez zraku? 

Nie je to Kristus, ktorého vidíte, keď sa tak pozeráte. Je to 

"nepriateľ", ktorého si mýlite s Kristom. A nenávidíte ho, pretože 

v ňom nie je žiadny hriech, ktorý by ste mohli vidieť. Nepočujete 

ani jeho prosté volanie, obsahovo nezmenené v akejkoľvek forme 

volania, aby ste sa s ním spojili a pripojili sa k nemu v nevinnosti a 

pokoji. A predsa pod nezmyselnými výkrikmi ega JE také volanie, 

ktoré mu dal Boh, aby ste v ňom počuli Jeho volanie k vám a 

odpovedali tým, že Bohu vrátite, čo je Jeho vlastné. 

Boží Syn od vás žiada len to, aby ste mu vrátili, čo mu patrí, 

aby ste sa na tom mohli podieľať spolu s ním. Sám nemá ani to, ani 

to. Tak musí zostať pre oboch zbytočný. Spoločne dá každému 

rovnakú silu zachrániť toho druhého a spolu s ním zachrániť aj 

seba. Odpustil ti, tvoj Spasiteľ ti ponúka spásu. Odsúdený tebou, 

ponúka ti smrť. V každom vidíš len odraz toho, čím si sa rozhodol, 

aby bol pre teba. Ak sa rozhodnete proti jeho správnej funkcii, 

jedinej, ktorú má v pravde, pripravujete ho o všetku radosť, ktorú 

by našiel, keby plnil úlohu, ktorú mu dal Boh. Nemyslite si však, 

že nebo je stratené len pre neho. Ani 
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nemôže byť znovu získaný, ak mu nebude ukázaná cesta skrze 

teba, aby si ju našiel, kráčajúc po jeho boku. 

Nie je to žiadna obeť, aby bol zachránený, pretože jeho 

slobodou získate svoju vlastnú.Nechať jeho funkciu naplniť je len 

prostriedkom, aby ste mohli naplniť svoju. A tak kráčaš k nebu 

alebo k peklu, ale nie sám. Aká krásna bude jeho bezhriešnosť, 

keď si ju uvedomíš! A aká veľká bude vaša radosť, keď vám bude 

môcť slobodne ponúknuť dar zraku, ktorý mu Boh dal pre vás! 

Nepotrebuje nič iné, len to, aby ste mu dopriali slobodu dokončiť 

úlohu, ktorú mu dal Boh. Nezabúdajte na to, že to, čo robí on, 

robíte spolu s ním. A ako ho vidíte, tak mu určujete funkciu, ktorú 

pre vás bude mať, kým ho neuvidíte inak a NECHÁTE ho byť tým, 

čo mu Boh určil, aby bol pre vás. 

Proti nenávisti, ktorú môže Boží Syn prechovávať voči sebe 

samému, je Boh presvedčený, že nemá moc zachrániť to, čo 

stvoril, pred bolesťou pekla. Ale v láske, ktorú prejavuje sám sebe, 

je Boh slobodný, aby sa stala jeho vôľa. V každom z vás vidíte 

obraz vlastného presvedčenia o tom, aká musí byť Božia vôľa pre 

vás. Vo svojej odpúšťajúcej vôli chápete Jeho Lásku k vám; 

svojím útokom veríte, že vás nenávidí, mysliac si, že nebo musí byť 

peklom. Pozrite sa ešte raz na svojho brata, nie bez pochopenia, že 

je cestou do neba alebo do pekla, ako ho vnímate. Nezabúdaj však 

na toto; úloha, ktorú mu prisudzuješ, je prisúdená TEBE a ty budeš 

kráčať po ceste, na ktorú si mu ukázal, pretože je to tvoj súd nad 

sebou samým. 

 

ŠPECIÁLNA FUNKCIA 

Božia milosť jemne spočíva na odpúšťajúcich očiach a všetko, na 

čo sa pozerajú, hovorí o ňom. Nevidí žiadne zlo, na svete nič, čoho 

by sa mal báť, a nikoho, kto by sa líšil od neho samého. A ako ich 

miluje, tak sa s láskou a nežnosťou pozerá aj na seba. Za svoje 

chyby by sa neodsúdil viac ako zatratil iného. Nie je rozhodcom 

pomsty ani trestateľom hriechu. dobrota jeho pohľadu spočíva na 

ňom samom so všetkou nežnosťou, ktorú ponúka druhým. Veď on 

by len uzdravoval a len žehnal. A keďže je v súlade s tým, čo chce 

Boh, má moc uzdravovať a požehnávať všetkých, na ktorých hľadí 

s Božou milosťou na očiach. 

Oči si zvyknú na tmu a svetlo žiarivého dňa 
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sa zdá byť bolestivé pre oči, ktoré si dlho zvykali na matné efekty 

vnímané za súmraku. A odvracajú sa od slnečného svetla a jasnosti, 

ktorú prináša tomu, na čo sa pozerajú. Šero sa zdá byť lepšie, ľahšie sa 

vidí a lepšie sa rozpoznáva. Neurčité a nejasné sa zdá byť ľahšie na 

pohľad; menej bolestivé pre oči ako to, čo je úplne jasné a 

jednoznačné. A predsa oči nie sú na to určené. A kto môže 

povedať, že má radšej tmu, a zachovať si, že CHCE vidieť? Túžba 

vidieť privoláva na oči Božiu milosť a prináša dar svetla, ktorý 

umožňuje vidieť. 

Uvidíš svojho brata? Boh je rád, že sa na neho pozeráš. 

Nechce, aby si svojho Spasiteľa nepoznal. Nechce ani to, aby 

zostal bez funkcie, ktorú mu dal. Nech už nie je osamelý, lebo 

osamelí sú tí, ktorí nevidia na svete žiadnu funkciu, ktorú by mohli 

naplniť; žiadne miesto, kde by boli potrební, a žiadny cieľ, ktorý 

by mohli dokonale splniť iba oni. 

Taký je láskavý pohľad Ducha Svätého na výnimočnosť; jeho 

použitie toho, čo ste stvorili, aby uzdravoval namiesto toho, aby 

škodil.Každému dáva osobitnú funkciu v spáse, ktorú môže naplniť 

len on sám; úlohu určenú len jemu. Ani plán nie je úplný, kým 

nenájde svoju osobitnú funkciu a nenaplní úlohu, ktorá mu bola 

pridelená, aby sa stal úplným vo svete, kde vládne neúplnosť. 

Tu, kde neplatia Božie zákony v dokonalej podobe, môže 

urobiť JEDNU dokonalú vec a urobiť JEDINÉ dokonalé 

rozhodnutie. A týmto činom osobitnej vernosti voči tomu, kto je 

vnímaný ako iný než on sám, sa dozvedá, že dar bol daný jemu 

samému, a tak MUSIA byť jedno. Odpustenie je jediná funkcia, 

ktorá má zmysel v čase. Je to prostriedok, ktorý Duch Svätý 

používa na to, aby previedol výnimočnosť z hriechu na spásu. 

Odpustenie je určené všetkým. Keď však spočinie na všetkých, je 

úplné a spolu s ním sa zavŕši každá funkcia tohto sveta. vtedy už 

nie je čas. 

Aj keď je čas, stále je čo robiť. A každý musí urobiť to, čo je 

mu pridelené, pretože od neho závisí VŠETOK plán. V čase MÁ 

osobitnú úlohu, lebo tak sa rozhodol, a keď si ju vybral, urobil si ju 

pre seba. Jeho želanie nebolo popreté, ale zmenilo formu, aby 

mohlo slúžiť jeho bratovi A jemu samému, a tak sa stalo 

prostriedkom na záchranu namiesto straty. Spása nie je ničím iným 

ako pripomienkou, že tento svet nie je tvojím domovom, jeho 
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zákony ti nie sú vnútené, jeho hodnoty nie sú tvoje. A to je vidieť a 

chápať, keď sa každý ujíma svojej úlohy v jeho 
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ničenie, ako to urobil pri jeho tvorbe. Má prostriedky na oboje, ako 

to robil vždy. zvláštnosť, ktorú si vybral, aby si ublížil, určil Boh 

za prostriedok jeho spásy, a to od okamihu, keď sa rozhodol. Jeho 

zvláštny hriech sa stal jeho zvláštnou milosťou. Jeho zvláštna 

nenávisť sa stala jeho zvláštnou láskou. 

Duch Svätý POTREBUJE tvoju zvláštnu funkciu, aby sa 

naplnila Jeho.Nemysli si, že ti tu chýba zvláštna hodnota.Ty si ju 

chcel a je ti daná. Všetko, čo si vytvoril, môže ľahko a dobre slúžiť 

spaseniu. Boží Syn nemôže urobiť nijaké rozhodnutie, ktoré by 

Duch Svätý nemohol použiť vo svoj prospech, a NIE proti sebe. 

Len v temnote sa tvoja výnimočnosť javí ako útok. Vo svetle 

vidíte ako svoju ŠPECIÁLNU FUNKCIU v pláne zachrániť Božieho 

Syna pred VŠETKÝM útokom a dať mu pochopiť, že je v bezpečí, 

ako vždy bol a ako zostane v čase i vo večnosti. to je funkcia, 

ktorú dostal každý z vás jeden pre druhého. vezmite ju teda jemne 

jeden druhému z rúk a nech sa spása dokonale naplní vo vás 

oboch. Urobte toto JEDNO, aby vám bolo dané všetko. 

 

ZMIERNENIE TRESTU 

A ak Duch Svätý dokáže premeniť každú vetu, ktorú ste na seba 

uvalili, na požehnanie, potom to nemôže byť hriech. Hriech je 

jediná vec na celom svete, ktorá sa NEMÔŽE zmeniť. Je nemenný. 

A od jeho nemennosti závisí svet. Zdá sa, že kúzla sveta môžu 

pred hriešnikmi zakrývať bolesť hriechu a klamať pozlátkom a 

ľsťou. každý však vie, že cenou za hriech je smrť. A tak to aj je. 

Lebo hriech je ŽIADOSŤ o smrť, želanie, aby základy tohto sveta 

boli isté ako láska, spoľahlivé ako nebo a silné ako sám Boh. Svet 

JE bezpečný z lásky pre každého, kto si myslí, že hriech je možný. 

Ani sa nezmení. a predsa JE možné, aby to, čo Boh stvoril, nemalo 

spoločné vlastnosti s jeho stvorením, keď sa mu v každom ohľade 

protiví? 

Nemôže to byť tak, že túžba "hriešnika" po smrti je rovnako 

silná ako Božia vôľa po živote. Ani základ sveta, ktorý On 

nestvoril, nemôže byť pevný a istý ako nebo. Ako je možné, že 

peklo a nebo sú rovnaké? A je možné, že to, čo On nechcel, sa 

nedá zmeniť? Čo je nemenné okrem Jeho Vôle? A čo môže zdieľať 

Jeho vlastnosti okrem Jeho samého? Aké želanie môže povstať 

proti Jeho Vôli a byť nemenné? Keby si si mohol uvedomiť, že Nič 
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Božia vôľa, tento kurz by pre vás nebol ťažký. Veď práve tomu 

neveríte. Nič iné by ste však nemohli uveriť, keby ste sa pozreli na 

to, čo to v skutočnosti je. 

Vráťme sa k tomu, čo sme povedali predtým, a zamyslime sa 

nad tým dôkladnejšie. Musí to byť tak, že buď je Boh šialený, alebo 

je tento svet miestom šialenstva. Ani jedna Jeho myšlienka nemá v 

rámci tohto sveta zmysel. A nič z toho, čo svet považuje za 

pravdivé, nemá v Jeho mysli vôbec žiadny zmysel. To, čo nedáva 

zmysel a nemá zmysel, JE šialenstvo. A to, čo je šialenstvo, 

NEMÔŽE byť pravda. Ak by bolo pravdivé jedno presvedčenie, 

ktoré sa tu tak hlboko cení, potom je každá Myšlienka, ktorú kedy 

Boh mal, ilúziou. a ak je pravdivá iba jedna Jeho Myšlienka, 

potom sú všetky presvedčenia, ktorým svet pripisuje akýkoľvek 

význam, falošné a nemajú vôbec žiadny zmysel. toto JE voľba, ktorú 

robíte. Nesnažte sa to vidieť inak, ani to neprekrúcajte na niečo, 

čím to nie je. Lebo len toto rozhodnutie môžete urobiť. ostatné je 

na Bohu, a nie na vás. 

Ospravedlňovať jednu hodnotu, ktorú svet presadzuje, 

znamená popierať zdravý rozum vášho otca a váš. Boh a jeho 

milovaný Syn totiž nemyslia inak. A práve zhoda ich myslenia 

robí zo Syna spolutvorcu s Mysľou, ktorej Myšlienka ho stvorila. 

A ak sa rozhodne veriť jednej myšlienke, ktorá je v rozpore s 

pravdou, rozhodol sa, že nie je Synom svojho Otca, pretože Syn je 

šialený a zdravý rozum musí ležať mimo Otca A Syna. Tomu 

veríte. nemyslite si, že táto viera závisí od formy, ktorú na seba 

berie. Kto si myslí, že svet je v NIEČOM zdravý, že je 

ospravedlniteľný v NIEČOM, čo si myslí, alebo že je udržiavaný 

NIEČÍM vo forme rozumu, ten verí, že je to pravda. Hriech nie je 

skutočný Z toho dôvodu, že Otec a Syn nie sú šialení. Tento svet je 

nezmyselný PRETOŽE spočíva na hriechu. kto by mohol stvoriť 

nezmeniteľné, ak nespočíva na pravde? 

Duch Svätý má moc zmeniť celý základ sveta, ktorý vidíte, na 

niečo iné; na základ, ktorý nie je šialený, na ktorom sa dá založiť 

zdravé vnímanie, iné vnímanie sveta. A taký, v ktorom nie je v 

rozpore nič, čo by Božieho syna viedlo k zdravému rozumu a 

radosti. Nič nesvedčí o smrti a krutosti, o odlúčení a rozdielnosti. 

Lebo tu je všetko vnímané ako jedno a nikto nestráca, aby každý 

mohol získať. 
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Všetko, čomu veríte, porovnajte s touto jedinou požiadavkou. 

A pochopte, že všetko, čo spĺňa túto jedinú požiadavku, je 
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hodný vašej viery. Ale nič iné. Čo nie je láska, je hriech, a buď 

jedno, alebo druhé vníma ako šialené a nezmyselné. Láska je 

základom sveta vnímaného ako úplne šialený pre hriešnikov, ktorí 

veria, že ich cesta je cesta k zdravému rozumu. Hriech je však 

rovnako šialený v očiach lásky, ktorej nežné oči by sa pozreli za 

hranice šialenstva a pokojne spočinuli na pravde. Každý z nich vidí 

svet nemenný, pretože každý z nich definuje nemennú a večnú pravdu 

o tom, čím ste. a každý z nich odráža pohľad na to, čím musia byť 

Otec a Syn, aby bol tento pohľad zmysluplný a zdravý. 

Tvojou špeciálnou funkciou je špeciálna forma, v ktorej sa ti 

skutočnosť, že Boh nie je šialený, javí ako najrozumnejšia a 

najzmysluplnejšia.Obsah je rovnaký.Forma je prispôsobená tvojim 

špeciálnym potrebám a špeciálnemu času a miestu, v ktorom si 

myslíš, že sa nachádzaš a kde môžeš byť slobodný od miesta a 

času a všetkého, o čom si myslíš, že ťa musí obmedzovať.Syn 

Boží nemôže byť viazaný časom ani miestom, ani ničím, čo Boh 

nechcel.Ak sa však Jeho vôľa považuje za šialenstvo, potom forma 

zdravého rozumu, ktorá ju robí najprijateľnejšou pre tých, ktorí sú 

šialení, vyžaduje špeciálnu voľbu. Túto voľbu nemôžu urobiť ani 

šialenci, ktorých problémom je, že ich voľby nie sú slobodné a 

urobené rozumom vo svetle zmyslu. 

Bolo by šialenstvom zveriť spásu šialencom. Pretože NIE JE 

šialený, určil Boh Toho, kto je rovnako zdravý ako On, aby 

vzbudil zdravší svet a vyšiel v ústrety každému, kto si za svoju 

spásu zvolil šialenstvo. tomuto Jedinému je daná voľba formy, 

ktorá mu najviac vyhovuje; takého, ktorý nebude útočiť na svet, 

ktorý vidí, ale pokojne doň vstúpi a Ukáže mu, že je šialený. Tento 

Jediný však poukazuje na alternatívu, na INÝ spôsob nazerania na 

to, čo predtým videl a čo uznáva ako svet, v ktorom žije a o 

ktorom si myslel, že mu predtým rozumel. 

Teraz to MUSÍ spochybniť, pretože forma alternatívy je taká, 

ktorú nemôže poprieť, ani prehliadnuť, ani ju vôbec úplne 

nevnímať.Pre každého je jeho špeciálna funkcia určená na to, aby 

ju vnímal ako možnú a čoraz viac žiadanú, pretože mu dokazuje, že 

je to alternatíva, ktorú naozaj CHCE. Z tejto pozície mu jeho 

hriešnosť a všetok hriech, ktorý vo svete vidí, ponúka čoraz menej. 

Až kým nepochopí, že ho to STOJÍ zdravý rozum a stojí medzi ním 

a akoukoľvek nádejou, že bude zdravý. 
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Ani on nezostáva bez úniku pred šialenstvom, pretože má osobitný 

podiel na úniku všetkých. Nemôže o nič viac zostať mimo, bez 

osobitnej funkcie v nádeji na pokoj, ako by Otec mohol 

prehliadnuť svojho Syna a prejsť okolo neho v bezstarostnej 

ľahostajnosti. 

Na čo sa dá spoľahnúť okrem Božej lásky? A kde je zdravý 

rozum, ak nie v Ňom? Ten, kto hovorí v Jeho mene, vám to môže 

ukázať v alternatíve, ktorú vybral špeciálne pre vás. Je Božou 

vôľou, aby ste si to zapamätali a vyšli tak z najhlbšieho smútku do 

dokonalej radosti. Prijmite funkciu, ktorá vám bola pridelená v 

Božom vlastnom pláne ukázať Jeho synom, že peklo a nebo sú 

rozdielne, NIE rovnaké. A že v nebi sú všetci rovnakí, bez 

rozdielov, ktoré by z neba urobili peklo a z pekla nebo, ak by 

takéto šialenstvo bolo možné. 

Celá viera, že niekto stráca, ale odráža základný princíp Boh 

musí byť šialený. V tomto svete sa totiž zdá, že jeden musí získať 

ZA TO, že iný prehral. Ak by TOTO bola pravda, potom je Boh 

naozaj šialený! Čo je však toto presvedčenie iné ako forma 

základnejšej tézy: "Hriech je skutočný a vládne svetu"? Za každý 

malý zisk musí niekto stratiť a zaplatiť presnú sumu v krvi a 

utrpení. Lebo inak by triumfovalo zlo a zničenie by bolo celkovou 

cenou akéhokoľvek zisku. Vy, ktorí veríte, že Boh je šialený, 

pozorne sa na to pozrite a pochopte, že šialený musí byť buď Boh, 

alebo TO, ale sotva obaja. 

Spása je znovuzrodenie myšlienky, že nikto nemôže stratiť, 

aby niekto získal. A každý MUSÍ získať, ak chce niekto získať. Tu 

sa obnovuje zdravý rozum. A na tejto jedinej skale pravdy môže 

viera v Božiu večnú zdravosť spočinúť v dokonalej dôvere a 

dokonalom pokoji. Rozum je spokojný, lebo tu sa dajú napraviť 

všetky šialené presvedčenia. a hriech MUSÍ byť nemožný, ak je 

TOTO pravda. Toto je skala, na ktorej spočíva spasenie, rozhľadňa, 

z ktorej Duch Svätý dáva zmysel a smer plánu, v ktorom má svoju 

osobitnú úlohu. Tu sa totiž vaša osobitná funkcia stáva celkom, 

pretože sa podieľa na FUNKCII celku. 

Pamätajte, že všetko pokušenie je len toto: šialená viera, že 

Božie šialenstvo vás urobí zdravými a dá vám to, čo chcete. Že 

buď Boh, alebo vy musíte pre šialenstvo prehrať, pretože vaše 

ciele sa NEDÁ zosúladiť. Smrť si vyžaduje život, ale život sa 
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náklady. Nikto nemôže trpieť, aby sa naplnila Božia vôľa. Spása je 

Jeho vôľou, pretože sa na nej podieľate. Nie pre vás samotných, ale 

pre Ja, ktorým je Boží Syn. On NEMÔŽE stratiť, lebo ak by mohol, 

strata by bola jeho Otca, a v Ňom nie je možná žiadna strata. A to je 

rozumné preto, lebo je to pravda. 

 
PRINCÍP SPÁSY 

Duch Svätý môže použiť všetko, čo mu dáte, na vašu spásu. 

Nemôže však použiť to, čo mu odopriete, pretože vám to nemôže 

vziať bez vašej ochoty. Keby to totiž urobil, verili by ste, že vám 

to vyrval proti vašej vôli. A tak by ste sa nenaučili, že to JE vaša 

vôľa byť bez nej. Nemusíš Mu ju dávať úplne dobrovoľne, lebo 

keby si mohol, nepotreboval by si ju. Ale toto potrebuje On; aby si 

si ju radšej vzal, než aby si si ju nechal len pre seba, a uznal, že to, 

čo nikomu neprináša stratu, by si nepoznal. toľko je potrebné 

dodať k myšlienke, že nikto nemôže stratiť, aby si ty získal. A nič 

viac. 

Tu je jediný princíp, ktorý spása potrebuje. Nie je ani 

potrebné, aby vaša viera v ňu bola silná, neochvejná a bez útokov 

všetkých presvedčení, ktoré jej odporujú. NEMUSÍTE byť pevne 

verní. Pamätajte však, že spasenie nepotrebuje spasený. Nie si 

povolaný robiť to, čo by človek rozdelený ešte proti sebe 

považoval za nemožné. Málo ver, že by sa v takomto stave mysle 

dala nájsť múdrosť. Ale buďte vďační, že sa od vás žiada len malá 

viera. čo okrem malej viery zostáva tým, ktorí ešte stále veria v 

hriech? Čo by mohli vedieť o nebi a spravodlivosti spasených? 

V spasení je druh spravodlivosti, o ktorej svet nič nevie. Pre 

svet je spravodlivosť a MSTA to isté, pretože hriešnici vnímajú 

spravodlivosť len ako svoj trest, ktorý možno znáša niekto iný, ale 

ktorému neuniknú. Zákony hriechu VYŽADUJÚ obeť. Kto to môže 

byť, na tom nezáleží. Ale smrť musí byť cenou a musí byť 

zaplatená. To nie je spravodlivosť, ale šialenstvo. Ako by sa však 

dala definovať spravodlivosť bez šialenstva, kde láska znamená 

nenávisť a smrť sa chápe ako víťazstvo a triumf nad večnosťou, 

nadčasovosťou a životom? Vy, ktorí neviete o spravodlivosti, sa 

stále môžete pýtať a dozvedieť sa odpoveď. 

Spravodlivosť sa na všetkých pozerá rovnako. Nie je to len o tom, že 

by jednému chýbalo to, čo má iný. To je totiž pomsta v akejkoľvek 
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Spravodlivosť si nevyžaduje nijakú obeť, lebo každá obeť sa prináša 

preto, aby sa zachoval a udržal hriech. Je to platba, ktorá sa 

ponúka za cenu hriechu, ale nie za celkovú cenu. Zvyšok sa berie 

od iného, aby sa položil vedľa vašej malej platby, aby "odčinil" 

všetko, čo by ste si zachovali a nevzdali sa. Tak je obeť vnímaná 

ako čiastočne tvoja, pričom niekto iný má ďaleko väčšiu časť. a v 

celkovej cene je jeho väčšia, tým menej je tvoja. A spravodlivosť, 

keďže je slepá, sa uspokojí tým, že sa zaplatí, nezáleží na tom, 

kým. Môže toto BYŤ spravodlivosť? Boh o tom nevie. Ale 

spravodlivosť VIE, a vie to dobre. On je totiž úplne spravodlivý ku 

každému. 

Pomsta je Božej mysli cudzia preto, že pozná spravodlivosť. 

Byť spravodlivý znamená byť spravodlivý a NIE byť 

pomstychtivý. Spravodlivosť a pomsta sú nemožné, pretože každá 

z nich odporuje druhej a popiera, že je skutočná. Je nemožné, aby 

ste sa delili o spravodlivosť Ducha Svätého s mysľou, ktorá si 

vôbec dokáže predstaviť zvláštnosť. Ako by však mohol byť 

spravodlivý, ak odsudzuje hriešnika za zločiny, ktoré nespáchal, 

ale MYSLÍ si, že ich spáchal? A kde by bola spravodlivosť, keby od 

tých, ktorí sú posadnutí myšlienkou trestu, požadoval, aby ju bez 

pomoci odložili a vnímali, že nie je pravdivá? Pre tých, ktorí stále 

veria, že hriech má zmysel, je nesmierne ťažké pochopiť 

spravodlivosť Ducha Svätého. 

MUSIA veriť, že zdieľa ich vlastné zmätky, a nemôžu sa 

vyhnúť pomste, ktorú musí priniesť ich vlastná viera v 

spravodlivosť. A tak sa boja Ducha Svätého a vnímajú v ňom Boží 

"hnev". Nemôžu mu ani dôverovať, že ich nezasiahne smrťou 

bleskami vytrhnutými z "nebeského ohňa" vlastnou Božou 

rozhnevanou rukou. veria, že nebo je peklo, a MÁJÚ strach z lásky. 

a hlboké podozrenie a chlad strachu ich prepadne, keď im niekto 

povie, že nikdy nezhrešili. Ich svet závisí od stability hriechu. A 

"hrozbu" toho, čo Boh pozná ako spravodlivosť, vnímajú ako 

ničivejšiu pre seba a pre svoj svet než pomstu, ktorej rozumejú a 

ktorú milujú. 

Tak aj stratu hriechu považujú za prekliatie.A utekajú pred 

Duchom Svätým, akoby to bol posol z pekla, poslaný zhora, v 

zradnosti a ľsti, aby na nich v prestrojení za osloboditeľa a priateľa 

vykonal Božiu pomstu. Čím iným by pre nich mohol byť ako 
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pre nich okrem dverí do pekla, ktoré vyzerajú ako nebeská brána? 
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Spravodlivosť však nemôže potrestať tých, ktorí žiadajú trest, ale 

majú Sudcu, ktorý vie, že sú v pravde úplne nevinní. V rámci 

spravodlivosti je povinný oslobodiť ich a dať im všetku česť, ktorú 

si zaslúžia a ktorú si sami odopreli, pretože nie sú spravodliví a 

nedokážu pochopiť, že sú nevinní. Láska nie je pre hriešnikov 

pochopiteľná, pretože si myslia, že spravodlivosť je odštiepená od 

lásky a znamená niečo iné. 

A tak je láska vnímaná ako slabá a pomsta ako silná. Lebo 

láska stratila, keď súd opustil jej stranu, a je príliš slabá, aby 

zachránila pred trestom. Ale pomsta bez lásky ZÍSKALA na sile 

tým, že je oddelená a oddelená od lásky. A čo iné ako pomsta teraz 

môže pomôcť a zachrániť, kým láska stojí chabo bokom, s 

bezmocnými rukami, zbavená spravodlivosti a vitality a bezmocná 

zachrániť? Čo môže Láska žiadať od vás, ktorí si myslíte, že toto 

všetko je pravda? Mohol by v spravodlivosti a v láske veriť, že vo 

vašom zmätku máte čo dať?" Nežiada sa od vás, aby ste mu ďaleko 

dôverovali. Nie ďalej ako to, čo vidíš, že ti ponúka, a čo uznávaš, že 

by si sám nemohol dať. 

Boh vo svojej spravodlivosti uznáva všetko, čo si zaslúžiš, ale 

chápe aj to, že to nemôžeš prijať sám. Jeho osobitnou úlohou je 

podržať vám dary, ktoré si nevinní zaslúžia. A kaţdý, ktorý prijmeš, 

prináša radosť jemu i tebe. On vie, že nebo je bohatšie urobené 

každým, ktorý prijmeš. a Boh sa teší, keď Jeho Syn prijíma to, čo 

milujúca spravodlivosť vie, že mu patrí. Lebo láska a 

spravodlivosť sa NEROVNAJÚ. AK sú rovnaké, milosrdenstvo stojí 

po Božej pravici a dáva Božiemu Synovi moc odpúšťať JEMU 

hriechy. 

Ako je možné, že tomu, kto si zaslúži všetko, je niečo 

zatajené? Veď by to bolo nespravodlivé a naozaj nespravodlivé 

voči všetkej svätosti, ktorá je v ňom, akokoľvek ju nepozná. Boh 

nepozná žiadnu nespravodlivosť. Nedopustil by, aby jeho Syna 

súdili tí, čo hľadajú jeho smrť a vôbec by nemohli vidieť jeho 

hodnotu. Akých čestných svedkov by mohli zavolať, aby hovorili 

v jeho prospech? A kto by sa prišiel prihovoriť za neho, a nie proti 

jeho životu? Žiadnu spravodlivosť by ste mu nedopriali." Boh však 

zabezpečil, aby sa spravodlivosť MALA uskutočniť voči Synovi, 

ktorého miluje, a ochránil by ho pred všetkou nespravodlivosťou, 

ktorú by ste sa mu mohli snažiť ponúknuť, veriac, že pomsta JE 
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jeho náležitou odplatou. 

Tak ako sa výnimočnosť nestará o to, kto zaplatí cenu hriechu, 
tak sa aj zaplatí, 
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Duch Svätý nedbá na to, kto sa konečne pozerá na nevinnosť, ak ju 

vidí a pozná. Stačí totiž len JEDEN svedok, ak vidí naozaj. 

Jednoduchá spravodlivosť nežiada viac. Od každého sa Duch 

Svätý pýta, či bude tým jediným, aby sa spravodlivosť vrátila k 

láske a tam bola uspokojená. Každú osobitnú funkciu prideľuje len 

na to, aby sa každý naučil, že láska a spravodlivosť nie sú oddelené. a 

obe sa posilňujú vzájomným spojením. Bez lásky je spravodlivosť 

zaujatá a slabá. A láska bez spravodlivosti je nemožná. Láska je totiž 

spravodlivá a nemôže trestať bez príčiny. Aký dôvod môže BYŤ, 

aby ospravedlnil útok na nevinného? V spravodlivosti teda láska 

napravuje chyby, ale nie v pomste. To by totiž bolo nespravodlivé 

voči nevinnosti. 

Môžete byť dokonalým svedkom moci lásky A spravodlivosti, 

ak pochopíte, že nie je možné, aby si Boží Syn zaslúžil 

pomstu.Nemusíte za každých okolností vnímať, že je to pravda. 

Nemusíš sa ani pozerať na svoje skúsenosti vo svete, ktoré sú len 

tieňom všetkého, čo sa SKUTOČNE odohráva v tvojom vnútri. 

pochopenie, ktoré potrebuješ, nepochádza od teba, ale od väčšieho 

Ja, takého veľkého a svätého, že nemohlo pochybovať o svojej 

nevinnosti. tvoja osobitná funkcia je volaním k nemu, aby sa na 

teba usmial, ktorého bezhriešnosť zdieľa. Jeho pochopenie bude 

Tvoje. A tak sa naplnila osobitná funkcia Ducha Svätého. Boží Syn 

našiel svedka svojej bezhriešnosti, a nie svojho hriechu. Ako málo 

potrebujete, aby ste dali Duchu Svätému, aby sa vám dostalo 

jednoduchej spravodlivosti! 

Bez nestrannosti neexistuje spravodlivosť. Ako môže byť 

výnimočnosť spravodlivá? Nesúďte preto, že nemôžete, nie preto, 

že aj vy ste úbohý hriešnik. Ako môže výnimočný SKUTOČNE 

pochopiť, že spravodlivosť je rovnaká pre všetkých? Vziať 

jednému, aby sa dalo druhému, musí byť nespravodlivosťou voči 

obom, pretože v očiach Ducha Svätého sú si rovní. Ich Otec dal 

obom rovnaké dedičstvo. Kto by chcel mať viac alebo menej, 

nevie, že má všetko. Nie je sudcom toho, čo musí patriť druhému, 

lebo si myslí, že ON je ochudobnený. a tak musí byť závistlivý a 

snažiť sa odobrať tomu, koho odsudzuje. Nie je nestranný a 

nedokáže spravodlivo vidieť práva iného, pretože jeho vlastné sú 

mu zastreté. 

Máte PRÁVO na celý vesmír, na dokonalý pokoj, úplné 
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oslobodenie od všetkých následkov hriechu a na večný život, 

radostný a úplný v každom ohľade, ako ho Boh určil pre svojich 

svätých. 
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Syn. To je jediná spravodlivosť, ktorú nebo pozná, a všetko, čo 

Duch Svätý prináša na zem. Tvoja osobitná funkcia ti neukazuje 

nič iné, len že pre teba môže zvíťaziť dokonalá spravodlivosť. a si v 

bezpečí pred pomstou vo všetkých podobách. Svet klame, ale 

nemôže nahradiť Božiu spravodlivosť svojou vlastnou verziou. 

Lebo iba láska JE spravodlivá a MÔŽE vnímať, čo musí 

spravodlivosť prisúdiť Božiemu Synovi. Nechajte lásku rozhodnúť 

a nikdy sa nebojte, že sa vo svojej nespravodlivosti pripravíte o to, 

čo vám pridelila Božia spravodlivosť. 

 
NEBESKÁ SPRAVODLIVOSŤ 

Čo môže byť iné ako arogancia, keď si myslíte, že vaše malé 

chyby nemôže napraviť nebeská spravodlivosť? A čo by to mohlo 

znamenať iné, než že sú to hriechy, a nie chyby, navždy 

nenapraviteľné, a že sa na ne má reagovať pomstou, nie 

spravodlivosťou? Ste ochotní byť oslobodení od všetkých následkov 

hriechu? Na túto otázku nemôžete odpovedať, kým neuvidíte 

všetko, čo táto odpoveď musí znamenať. Ak totiž odpoviete "áno", 

znamená to, že sa vzdáte všetkých hodnôt tohto sveta v prospech 

nebeského pokoja. Ani jeden hriech by ste si nezachovali. A ani 

JEDNU pochybnosť o tom, že je to možné, si nebudete ctiť, aby 

hriech zostal na svojom mieste. znamená, že pravda má teraz 

väčšiu hodnotu ako VŠETKY ilúzie. A uznávaš, že pravda ti musí 

byť zjavená, pretože nevieš, čo to je. 

Darovať neochotne neznamená získať dar, pretože sa zdráhate 

ho PRIJAŤ. Je pre vás uložený, kým nezmizne neochota ho prijať a 

kým ho nebudete chcieť dostať. Božia spravodlivosť si vyžaduje 

vďačnosť, nie strach. Nič z toho, čo dáte, sa nestratí pre vás ani pre 

nikoho iného, ale je opatrované a uchovávané v nebi, kde sú 

všetky poklady darované Božiemu Synovi uchovávané pre neho a 

ponúkané každému, kto len natiahne ruku v ochote ich prijať. Ani 

pokladov nie je menej, keď sa rozdávajú. Každý dar len PRIDÁVA 

k zásobám. Boh je totiž spravodlivý. Nebojuje proti neochote 

svojho Syna vnímať spasenie ako dar od neho. by však jeho 

spravodlivosť nebola uspokojená, kým ho nedostane každý. 

Buďte si istí, že každá odpoveď na problém, ktorý rieši Duch 

Svätý, bude vždy taká, v ktorej nikto neprehrá. A to musí byť 

pravda, pretože On od nikoho nežiada žiadnu obeť. Odpoveď, 
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ktorá od niekoho vyžaduje čo i len najmenšiu stratu, problém 

nevyriešila, ale ho ešte zväčšila, sťažila jeho riešenie a urobila ho 

ešte nespravodlivejším. Je to 
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nemožné, aby Duch Svätý videl nespravodlivosť ako riešenie. 

Podľa neho to, čo je nespravodlivé, musí byť napravené PRETO, že 

je to nespravodlivé. A každá chyba je vnímanie, v ktorom je 

prinajmenšom jeden vnímaný nespravodlivo. Takto sa 

spravodlivosť nepriznáva Božiemu synovi. keď je niekto vnímaný 

ako porazený, bol odsúdený. a trest sa stáva jeho povinnosťou 

namiesto spravodlivosti. 

Vidina neviny znemožňuje trest a zaručuje spravodlivosť. 

Vnímanie Ducha Svätého neponecháva žiadnu pôdu pre útok. 

Útok by mohla ospravedlniť iba STRATA a stratu akéhokoľvek 

druhu On nevidí. Svet rieši problémy iným spôsobom. Riešenie 

vidí ako stav, v ktorom je rozhodnuté, kto vyhrá a kto prehrá; 

koľko si vezme ten, kto prehral, a koľko môže porazený ešte 

obhájiť. 

Tento problém však stále zostáva nevyriešený, pretože jedine 

spravodlivosť môže vytvoriť stav, v ktorom niet porazeného, 

nikoho, s kým by sa zaobchádzalo nespravodlivo a kto by bol 

ukrátený, a tak by mal dôvod na pomstu. Riešením problému 

nemôže byť pomsta, ktorá v najlepšom prípade môže priniesť ďalší 

problém pridaný k prvému, v ktorom vražda nie je zrejmá. riešenie 

problému Duchom Svätým je spôsob, ktorým problém KONČÍ. Bol 

vyriešený PRETO, že sa stretol so spravodlivosťou. Kým sa tak 

nestane, bude sa opakovať, pretože ešte nebol vyriešený. Zásada, 

že spravodlivosť znamená, že nikto nemôže prehrať, je pre tento 

postup kľúčová. Zázraky totiž ZÁVISIA od spravodlivosti. Nie tak, 

ako ju vidíme očami tohto sveta, ale ako ju pozná Boh a ako sa 

poznanie odráža v pohľade, ktorý dáva Duch Svätý. 

Nikto si nezaslúži prehrať. A to, čo by bolo nespravodlivé voči 

nemu, sa nemôže stať. Uzdravenie musí byť pre každého, AK si 

nezaslúži útok akéhokoľvek druhu. Aký poriadok môže byť v 

zázrakoch, ak si niekto nezaslúži trpieť viac a iní menej? A JE toto 

spravodlivosť voči úplne nevinnému? Zázrak JE spravodlivosť. 

Nie je to zvláštny dar pre niektorých, ktorý by sa mal odoprieť 

iným ako menej hodným, viac odsúdeným, a teda mimo 

uzdravenia. Kto môže byť oddelený od spasenia, ak je jeho 

CIEĽOM koniec výnimočnosti? Kde je spravodlivosť spásy, ak sú 

niektoré chyby neodpustiteľné a zaručujú pomstu namiesto 

uzdravenia a návratu pokoja? 
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Spása sa nemôže snažiť pomôcť Božiemu Synovi byť 
nespravodlivejší ako 

Snažil sa ním byť. Ak by sa zázraky, dar Ducha Svätého, dali 
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špeciálne pre vyvolenú a zvláštnu skupinu a oddelený od 

ostatných, ktorí si to menej zaslúžia, potom je VŠETKO pre 

výnimočnosť. Čo nemôže vnímať, o tom nevydáva svedectvo. A 

každý má rovnaké právo na Jeho dar uzdravenia, oslobodenia a 

pokoja. Odovzdať problém Duchu Svätému, aby ho vyriešil za vás, 

znamená, že ho CHCETE vyriešiť. nechať si ho pre seba, aby ste ho 

vyriešili bez Jeho pomoci, znamená rozhodnúť sa, že má zostať 

nevyriešený, nedoriešený a trvajúci v sile nespravodlivosti a útoku. 

Nikto k vám nemôže byť nespravodlivý, ak ste sa najprv 

nerozhodli, že budete nespravodliví. A potom musia problémy 

povstať, aby vám zatarasili cestu, a pokoj musí byť rozptýlený 

vetrom nenávisti. 

Ak si nemyslíš, že všetci tvoji bratia majú rovnaké právo na 

zázraky ako ty, nebudeš sa domáhať svojho práva na ne, pretože si 

bol nespravodlivý voči tomu, kto má rovnaké práva. Snažte sa 

popierať a budete sa cítiť popieraní. Snažte sa odopierať, a už ste boli 

odopretí. Zázrak NIKDY nemôže byť prijatý preto, že by ho iný 

nemohol prijať. Zázraky ponúka iba odpustenie. A odpustenie musí 

byť spravodlivé pre každého. 

Malé problémy, ktoré si nechávaš a skrývaš, sa stávajú 

tvojimi tajnými hriechmi, pretože si sa nerozhodol, že ich necháš 

odstrániť.A tak sa na ne nabaľuje prach a rastú, až kým nezakryjú 

všetko, čo vnímaš, a nenechajú ťa spravodlivým voči nikomu. Ani 

jedno právo si nemyslíte, že máte. A zatrpknutosť, s oprávnenou 

pomstou a strateným milosrdenstvom, vás odsudzuje ako 

nehodných odpustenia. neodpustený NEMÁ milosrdenstvo, ktoré 

by mohol udeliť druhému. Preto musí byť vašou jedinou 

zodpovednosťou prijať odpustenie pre seba. zázrak, ktorý dostanete, 

DÁTE. Každý z nich sa stáva ilustráciou zákona, na ktorom 

spočíva spása; že spravodlivosť musí byť vykonaná pre všetkých, 

ak má byť niekto uzdravený. Nikto nemôže prehrať a každý MUSÍ 

mať prospech. 

Každý zázrak je príkladom toho, čo dokáže spravodlivosť, 

keď sa ponúka všetkým rovnako. Je prijímaná a dávaná rovnako. 

Je to vedomie, že dávanie a prijímanie sú rovnaké. Pretože nerobí 

rovnaké na rozdiel od iných, nevidí rozdiely tam, kde žiadne nie 

sú. A tak je rovnaká pre všetkých, pretože v NICH nevidí žiadne 

rozdiely. Jej ponuka je univerzálna a učí len jedno posolstvo: 
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To, čo patrí Bohu, patrí každému a je jeho vlastníctvom. 
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Prechod 

 
V "dynamike" útoku je kľúčovou myšlienkou obetovanie. Je to základ, 

na ktorom sa zakladajú VŠETKY kompromisy, VŠETKY zúfalé 

pokusy o dohodu a VŠETKY konflikty, ktoré dosahujú zdanlivú 

rovnováhu. Je symbolom ústrednej témy, že NIEKTO MUSÍ 

STRATIŤ. Jeho zameranie na telo je zjavné, pretože je vždy 

pokusom o OBMEDZENIE STRATY. Telo je samo o sebe obetou; 

vzdanie sa moci v mene toho, aby ste si zachránili aspoň kúsok pre 

seba. Vidieť brata v inom tele, oddelenom od vášho, je vyjadrením 

túžby vidieť malú časť z neho a obetovať zvyšok. Pozrite sa na 

svet a neuvidíte nič, čo by bolo pripútané k niečomu mimo seba. 

Všetky zdanlivé entity sa môžu trochu priblížiť alebo trochu 

vzdialiť, ale NEMÔŽU sa spojiť. 

 

"OBEŤ" JEDNOTY 

Svet, ktorý vidíte, je založený na "obetovaní" jednoty. Je to obraz 

úplnej nejednoty a úplného nedostatku spojenia. Okolo každej 

entity je postavená stena, ktorá sa zdá byť taká pevná, že to vyzerá, 

akoby to, čo je vnútri, nikdy nemohlo dosiahnuť von a to, čo je 

vonku, nikdy nemôže dosiahnuť a spojiť sa s tým, čo je zamknuté, 

vnútri steny. Každá časť musí obetovať druhú časť, aby sa udržala 

kompletná. Keby sa totiž spojili, každá z nich by stratila svoju 

vlastnú identitu a ich oddelením sa zachovávajú ich ja. 

To málo, čo telo ohradzuje, sa STÁVA JA, ktoré sa zachováva 

vďaka obetovaniu všetkého ostatného. A všetko ostatné musí túto 

malú časť ZABUDOVAŤ, zostať neúplné, aby si zachovalo svoju 
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vnímanie seba samého, strata tela by bola naozaj obetou. Pohľad na 

telá sa totiž stáva znamením, že obeť je obmedzená a niečo stále 

zostáva len pre vás. A aby toto málo patrilo tebe, sú obmedzenia 

kladené na všetko vonkajšie, rovnako ako na všetko, čo si myslíš, 

že je tvoje. Lebo dávať a prijímať JE to isté. A prijať obmedzenia 

tela znamená uložiť tieto obmedzenia každému bratovi, ktorého 

vidíte. Musíte ho totiž vidieť tak, ako vidíte seba. 

Telo JE strata a môže sa obetovať. A kým svojho brata vnímate 

ako telo, oddelené od vás a oddelené vo svojej cele, požadujete 

obetu od neho A od vás. Aká väčšia obeť by sa mohla požadovať, 

než aby sa Boží Syn vnímal bez svojho Otca? A aby jeho Otec bol 

bez svojho Syna? A predsa každá obeť vyžaduje, aby boli oddelení 

a bez toho druhého. Pamäť Boha MUSÍ byť popretá, ak sa od 

niekoho žiada akákoľvek obeť. Aké svedectvo o celistvosti 

Božieho Syna je viditeľné vo svete oddelených tiel, nech by 

akokoľvek svedčil o pravde? V takomto svete je NEVIDITEĽNÝ. 

Jeho pieseň zjednotenia a lásky nie je vôbec počuť. je mu však 

dané, aby svet ustúpil pred jeho piesňou a pohľad na neho nahradil 

oči tela. 

Tí, ktorí chcú vidieť svedkov pravdy namiesto ilúzie, len 

žiadajú, aby mohli vo svete vidieť zmysel, ktorý mu dáva zmysel a 

robí ho zmysluplným.Bez vašej špeciálnej funkcie nemá tento svet 

pre vás zmysel. Môže sa však stať pokladnicou bohatou a 

neobmedzenou ako samotné nebo. Neuplynie tu okamih, v ktorom 

by nebolo vidieť svätosť tvojho brata, aby sa pridala k 

neobmedzeným zásobám ku každému skromnému kúsku a 

maličkej omrvinke šťastia, ktorú si sám sebe pridelíš. 

Jednotu môžete stratiť zo zreteľa, ale nemôžete obetovať jej 

realitu. Nemôžete ani ZTRATIŤ to, čo by ste chceli obetovať, ani 

zabrániť Duchu Svätému v jeho úlohe ukázať vám, že sa to 

nestratilo. Počúvajte teda pieseň, ktorú vám spieva váš brat. A 

nechaj svet ustúpiť a prijmi odpočinok, ktorý ponúka jeho 

svedectvo v mene pokoja. Ale neodsudzujte ho, lebo sami 

nepočujete pieseň o oslobodení, ani nevidíte, o čom je mu dané 

svedčiť, aby ste to videli a radovali sa s ním. Nerobte z jeho 

svätosti obeť svojej viery v hriech. obetujete svoju nevinnosť spolu 

s jeho a zomriete zakaždým, keď v ňom uvidíte hriech, ktorý si 

zaslúži smrť. 
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V každom okamihu sa však môžeš znovuzrodiť a znovu dostať život. 

Jeho svätosť ti dáva život, ktorý nemôže zomrieť, pretože jeho 

bezhriešnosť je Bohu známa, a nemôže byť tebou obetovaný, ako 

nemôže byť svetlo v tebe zahladené, pretože ho nevidí. Vy, ktorí 

by ste chceli obetovať život a urobiť svoje oči a uši svedkami smrti 

Boha a jeho svätého Syna, nemyslite si, že máte moc urobiť z nich 

to, čo Boh nechcel, aby boli. V nebi nie je Boží Syn uväznený v 

tele, ani nie je obetovaný v samote hriechu. 

A ako je v nebi, tak musí byť naveky a všade. On je navždy ten 

istý. Každý okamih sa rodí nanovo, nedotknutý časom a ďaleko 

mimo dosahu akejkoľvek obety života alebo smrti. Veď ani jednu 

z nich neurobil a iba jednu mu dal Ten, ktorý vie, že jeho dary 

nikdy nemôžu utrpieť obeť a stratu. Božia spravodlivosť spočíva v 

nežnosti na jeho Synovi a chráni ho pred všetkou 

nespravodlivosťou, ktorú by naňho chcel svet uvaliť. Je možné, že 

by si TY mohol jeho hriechy urobiť skutočnosťou a obetovať za 

neho Otcovu vôľu? 

Neodsudzujte ho, keď ho vidíte v hnijúcom väzení, v ktorom 

vidí sám seba. Vašou osobitnou úlohou je zabezpečiť, aby sa dvere 

otvorili, aby mohol vyjsť a zažiariť na vás a vrátiť vám dar 

slobody tým, že ho od vás prijme. Aká je osobitná funkcia Ducha 

Svätého, ak nie oslobodiť svätého Božieho Syna z väzenia, ktoré si 

urobil, aby sa UCHÝLIL pred spravodlivosťou? Mohla by byť vaša 

funkcia úlohou oddelenou a samostatnou od Jeho vlastnej? 

 

FORMY CHYBY 

Nie je ťažké pochopiť dôvody, prečo neprosíte Ducha Svätého, 

aby za vás vyriešil VŠETKY problémy. Nemá väčšie ťažkosti pri 

riešení niektorých ako iných. Každý problém je pre Neho rovnaký, 

pretože každý z nich sa rieši práve TAKÝM istým spôsobom a 

prostredníctvom TAKÉHO istého prístupu. aspekty, ktoré treba 

riešiť, sa nemenia, nech už má problém akúkoľvek podobu. 

Problém sa môže objaviť v mnohých podobách a bude sa tak diať, 

kým bude problém trvať. Nemá zmysel pokúšať sa ho riešiť v 

špeciálnej forme. Bude sa opakovať a potom sa bude opakovať 

znova a znova, až kým nebude navždy vyriešený a v žiadnej 

podobe sa už neobjaví. A až potom sa od neho oslobodíte. 

Duch Svätý vám ponúka oslobodenie od KAŽDÉHO problému, 
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myslíte si, že máte. Pre neho sú rovnaké, pretože každá z nich, bez 

ohľadu na to, akú formu zdanlivo má, je požiadavkou, aby niekto 

utrpel stratu a priniesol obeť, aby ste vy mohli získať. A keď sa 

situácia vyrieši tak, že nikto nestratí, je problém preč, pretože to 

bola chyba vo vnímaní, ktorá sa teraz napravila. Jeden omyl nie je 

pre Neho ťažšie uviesť na pravú mieru ako iný. Lebo JE len jeden 

omyl; celá myšlienka, že strata je možná a môže viesť k zisku pre 

kohokoľvek. Keby to bola pravda, potom by bol Boh 

nespravodlivý; hriech by bol možný, útok oprávnený a pomsta 

spravodlivá. 

Táto jediná chyba, v akejkoľvek podobe, má JEDNU 

nápravu.Niet žiadnej straty; myslieť si, že je, je omyl.Nemáte 

žiadne problémy, hoci si myslíte, že máte.A predsa by ste si to 

nemohli myslieť, keby ste videli, ako miznú jeden po druhom, bez 

ohľadu na veľkosť, zložitosť, miesto a čas, alebo akýkoľvek 

atribút, ktorý vnímate a vďaka ktorému sa každý z nich zdá byť 

odlišný od ostatných.Nemyslite si, že hranice, ktoré kladiete tomu, 

čo vidíte, môžu Boha akokoľvek obmedzovať. 

Zázrak spravodlivosti môže napraviť VŠETKY chyby. Každý 

problém JE chyba. Koná nespravodlivosť voči Božiemu Synovi, a 

preto nie je pravdivý. duch Svätý nehodnotí nespravodlivosti ako 

veľké alebo malé, alebo väčšie či menšie. Nemajú pre neho žiadne 

vlastnosti. Sú to chyby, kvôli ktorým Boží Syn trpí, ale zbytočne. 

A tak odníma tŕne a klince. Nepozastavuje sa nad tým, aby 

posúdil, či je zranenie veľké alebo malé. Usudzuje len jedno: že 

ubližovať Božiemu Synovi MUSÍ byť nespravodlivé, a preto to tak 

nie je. 

Vy, ktorí si myslíte, že je bezpečné dať opraviť len niektoré 

chyby, zatiaľ čo ostatné si nechávate pre seba, pamätajte na toto: 

Spravodlivosť je úplná.Neexistuje nič také ako čiastočná 

spravodlivosť. Ak je Boží Syn vinný, potom je odsúdený a 

nezaslúži si milosrdenstvo od Boha spravodlivosti. Nežiadajte však 

od Boha, aby ho potrestal, pretože VY ho považujete za vinného a 

chceli by ste, aby zomrel. Boh vám ponúka prostriedky, aby ste 

videli jeho nevinu. Bolo by spravodlivé potrestať ho preto, že sa 

nechcete pozrieť na to, čo je tam vidieť? Zakaždým, keď si 

nechávate problém na riešenie pre seba alebo usudzujete, že je to 

problém, ktorý nemá riešenie, urobili ste ho veľkým a minulosťou 
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nádeje na uzdravenie. Popierate zázrak spravodlivosti MÔŽE byť 

spravodlivý. 

Ak je Boh spravodlivý, potom nemôže existovať žiadne 
problémy, ktoré spravodlivosť nemôže 
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vyriešiť. Ale vy veríte, že niektoré nespravodlivosti sú spravodlivé 

a dobré a nevyhnutné na zachovanie seba samého. Práve tieto 

problémy sú podľa vás veľké a nedajú sa vyriešiť. Sú totiž tí, 

ktorých CHCEŠ, aby utrpeli stratu, a nikto, koho chceš úplne 

uchrániť pred obetovaním. Ešte raz sa zamyslite nad svojou 

osobitnou funkciou. JEDEN je ti daný, aby si v ňom videl svoju 

dokonalú bezhriešnosť. A ty od neho nebudeš žiadať žiadnu obeť, 

pretože by si nemohol chcieť, aby utrpel stratu. Zázrak 

spravodlivosti, ktorý privoláš, spočinie na tebe rovnako isto ako na 

ňom. Ani Duch Svätý nebude spokojný, kým ho neprijme každý. 

Lebo to, čo mu dávaš, JE každého a tvojím dávaním môže 

zabezpečiť, aby to každý dostal rovnako. 

Premýšľajte teda, aké veľké bude vaše vlastné oslobodenie, 

keď budete ochotní prijať nápravu všetkých svojich 

problémov.Nebudete si ponechávať ani jeden, pretože bolesť v 

akejkoľvek podobe nebudete chcieť. A uvidíš, že každé malé 

zranenie sa vyrieši pred nežným pohľadom Ducha Svätého. Lebo 

všetky sú v Jeho očiach maličké a nestojí to za viac než len za 

drobný povzdych, než zmiznú, aby sa navždy zrušili a nezabudlo sa 

na ne. to, čo sa kedysi zdalo byť zvláštnym problémom, chybou 

bez nápravy alebo trápením bez liečby, sa premenilo na všeobecné 

požehnanie. Obeta je preč. A na jej mieste sa môže spomínať 

Božia láska, ktorá rozžiari všetky spomienky na obetu a stratu. 

Na Boha sa nedá pamätať, kým sa spravodlivosť nebude 

milovať, a nie obávať. Nemôže byť nespravodlivý voči nikomu a 

ničomu, pretože vie, že všetko, čo je, patrí jemu a bude navždy 

také, ako to stvoril. Nič nemiluje, ale musí byť bezhriešne a 

nenapadnuteľné. tvoja osobitná funkcia otvára doširoka dvere, za 

ktorými je spomienka na Jeho Lásku zachovaná dokonale 

neporušená a nepoškvrnená. A stačí si len priať, aby ti bolo 

namiesto pekla dané nebo, a každá závora a prekážka, ktorá sa zdá, 

že drží dvere bezpečne zatarasené a zamknuté, len odpadne a 

zmizne. Lebo nie je vôľou vášho Otca, aby ste ponúkali alebo 

prijímali menej, ako vám dal, keď vás stvoril v dokonalej láske. 

 

POHRANIČIE 

Zložitosť nie je od Boha. Ako by mohla byť, keď všetko, čo pozná, 

je jedno? Pozná JEDNO stvorenie, JEDNU skutočnosť, JEDNU 
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pravdu a JEDNÉHO Syna. Nič nie je v rozpore s jednotou. Ako by 

teda mohla existovať 
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zložitosť v ňom? O čom treba rozhodnúť? Veď práve konflikt 

umožňuje voľbu. Pravda je jednoduchá, je jedna, bez protikladu. a 

ako by mohol do jej jednoduchej prítomnosti vstúpiť spor a priniesť 

zložitosť tam, kde je jednota? Pravda nerobí žiadne rozhodnutia, 

pretože nie je medzi čím sa rozhodovať. A iba ak by existovala, 

rozhodovanie by mohlo byť nevyhnutným krokom na ceste k 

jednote. to, čo je všetko, neponecháva priestor pre nič iné. 

Tento rozsah však presahuje rámec tohto učebného plánu. Nie 

je ani potrebné, aby sme sa zaoberali niečím, čo sa nedá hneď 

pochopiť.Medzi týmto svetom a nebom je hranica myslenia. Nie je 

to miesto, a keď ho dosiahnete, je mimo času. Tu sa stretávajú 

myšlienky; tu sa stretávajú protichodné hodnoty a všetky ilúzie sa 

kladú vedľa pravdy, kde sa posudzujú ako nepravdivé. Toto 

pohraničie sa nachádza hneď za nebeskou bránou. Tu je každá 

myšlienka čistá a úplne jednoduchá. Tu sa popiera hriech a 

namiesto neho sa prijíma všetko, čo JE. 

Toto je koniec cesty. Nazvali sme ho skutočným svetom. A 

predsa je tu rozpor v tom, že tieto slová naznačujú obmedzenú 

skutočnosť, čiastočnú pravdu, výsek vesmíru, ktorý sa stal 

pravdou. Je to preto, že poznanie neútočí na vnímanie. Spájajú sa a 

len jeden z nich pokračuje za bránu, kde je Jednota. Spása je 

hraničná oblasť, kde miesto a čas a voľba majú ešte význam, a 

predsa možno vidieť, že sú dočasné, nemiestne, a každá voľba už 

bola vykonaná. 

Nič, v čo verí Boží Syn, nemôže byť zničené. Ale to, čo je pre 

neho pravda, musí byť podrobené poslednému porovnaniu, ktoré 

kedy urobí, poslednému hodnoteniu, ktoré bude možné, 

konečnému súdu nad týmto svetom. Je to súd pravdy nad ilúziou, 

poznania nad vnímaním; - nemá význam a neexistuje. Toto nie je 

vaše rozhodnutie. Je to len jednoduché konštatovanie jednoduchého 

faktu. Ale v tomto svete NEEXISTUJÚ jednoduché fakty, pretože 

to, čo je rovnaké a čo odlišné, zostáva nejasné. jediná podstatná 

vec, aby ste sa vôbec mohli rozhodnúť, je toto rozlišovanie. A v 

tom spočíva rozdiel medzi svetmi. V tomto svete je voľba 

znemožnená. V skutočnom svete je výber zjednodušený. 

Spása sa zastaví len kúsok od neba, pretože len vnímanie 
potrebuje 
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záchrana. Nebo nikdy nebolo stratené, a preto nemôže byť 

spasené.Kto si však môže vybrať medzi túžbou po nebi a túžbou po 

pekle, ak si neuvedomí, že to NIE je to isté? Tento rozdiel je 

cieľom vzdelávania, ktorý si tento kurz stanovil. Tento cieľ 

neprekročí. Jeho jediným cieľom je naučiť, čo je rovnaké a čo 

rozdielne, a ponechať priestor na jedinú voľbu, ktorú možno 

urobiť. 

V tomto zložitom a príliš komplikovanom svete neexistuje 

žiadny základ pre výber. Nikto totiž nerozumie tomu, čo je rovnaké, 

a zdá sa, že si vyberá tam, kde v skutočnosti žiadna voľba nie je. 

Skutočný svet je oblasťou voľby, ktorá sa stala skutočnou nie vo 

výsledku, ale vo vnímaní ALTERNATÍV pre voľbu. to, že voľba JE, 

je ilúzia. v nej sa však skrýva zrušenie KAŽDEJ ilúzie, túto 

nevynímajúc. 

Nie je to ako s vašou zvláštnou funkciou, kde sa oddelenie 

ruší zmenou účelu v tom, čo bolo kedysi zvláštnosťou a teraz je 

spojením? VŠETKY ilúzie sú len jedny. A v uznaní, že je to tak, 

spočíva schopnosť vzdať sa všetkých pokusov vybrať si medzi 

nimi a UROBIŤ ich odlišnými. Niet tu žiadneho konfliktu. Pri 

vzdaní sa ilúzie, ktorá je UZNANÁ ako taká, nie je možná žiadna 

obeť. Tam, kde bola všetka realita stiahnutá z toho, čo nikdy 

nebolo pravdivé, môže byť ťažké vzdať sa toho a vybrať si to, čo 

MUSÍ byť pravdivé? 

 

KDE HRIECH ZANECHAL 

Odpustenie je ekvivalentom nebeskej spravodlivosti na tomto svete. 

Premieňa svet hriechu na jednoduchý svet, v ktorom sa 

spravodlivosť môže odrážať spoza brány, za ktorou sa skrýva 

úplná bezhraničnosť. V bezhraničnej láske nič nemôže potrebovať 

odpustenie. A to, čo je láska vo svete, ustupuje jednoduchej 

spravodlivosti za bránou, ktorá sa otvára do neba. Nikto neodpustí, 

ak neuveril v hriech a stále verí, že mu treba veľa odpustiť. 

Odpustenie sa tak stáva prostriedkom, vďaka ktorému sa dozvedá, 

že neurobil nič, čo by mal odpustiť. Odpustenie vždy spočíva na 

tom, kto ho ponúka, kým nevidí, že ho už nepotrebuje. A tak sa 

vracia k svojej skutočnej funkcii tvoriť, ktorú mu jeho odpustenie 

opäť ponúka. 

Odpustenie mení svet hriechu na svet slávy, ktorý je nádherný 
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na pohľad. Každý kvet žiari svetlom a každý vták spieva o 

nebeskej radosti. Neexistuje tu smútok ani rozlúčka, pretože všetko 

je úplne odpustené. A čo bolo odpustené, musí 
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spojiť, pretože nič nestojí medzi nimi, aby ich oddelilo a oddelilo. 

Bezhriešni musia vnímať, že sú jedno, lebo medzi nimi nestojí nič, 

čo by druhého odstrčilo. a v priestore, ktorý hriech nechal voľný, 

sa spájajú ako jedno, v radosti spoznávajúc, že to, čo je ich 

súčasťou, nebolo od seba oddelené a rozčlenené. 

Sväté miesto, na ktorom stojíte, je len priestor, ktorý zanechal 

hriech. A tu vidíte Kristovu tvár, ktorá sa vynára na jeho mieste. 

Kto by mohol hľadieť na Kristovu tvár a nespomenúť si na jeho 

Otca, aký skutočne je? Kto by sa mohol báť lásky a stáť na zemi, 

kde hriech zanechal miesto pre nebeský oltár, aby sa vzniesol a 

týčil ďaleko nad svetom a siahal za hranice vesmíru, aby sa dotkol 

srdca celého stvorenia? Čo iné je Nebo ako pieseň vďaky, lásky a 

chvály, ktorú všetko stvorené vzdáva Zdroju svojho stvorenia? 

Najsvätejší z oltárov je postavený tam, kde sa kedysi verilo, že je 

hriech. A sem prichádza každé svetlo neba, aby sa znovu rozžiarilo 

a zväčšilo v radosti. Lebo tu sa im navracia to, čo bolo stratené, a 

všetka ich žiara sa opäť stáva celá. 

Odpustenie neprináša malé zázraky, ktoré by sa dali položiť 

pred nebeskú bránu. Tu prichádza sám Boží Syn, aby prijal každý 

dar, ktorý ho privádza bližšie k jeho domovu. Ani jeden sa nestratí 

a žiaden nie je cenený viac ako ktorýkoľvek iný. Každý z nich mu 

pripomína Otcovu lásku tak isto ako ostatné. A každý ho učí, že to, 

čoho sa bál, miluje najviac. Čo, ALE zázrak by mohol zmeniť jeho 

názor, aby pochopil, že lásky sa nemožno báť? Aký iný zázrak 

existuje okrem tohto? A čo iné NEMUSÍ byť, aby sa priestor medzi 

vami rozplynul? 

Tam, kde bol kedysi hriech, povstane svet, ktorý sa stane 

oltárom pravdy, a TY sa tam pripojíš k nebeským svetlám a budeš 

spievať ich pieseň vďaky a chvály. A tak, ako k vám prichádzajú, 

aby sa naplnili, pôjdete s nimi aj vy. Lebo nikto nepočuje pieseň 

Neba a nezostane bez hlasu, ktorý by k nej pridal svoju silu a 

urobil ju ešte sladšou. A každý sa pripojí k spevu pri oltári, ktorý 

bol vztýčený v malom mieste, ktoré hriech vyhlásil za svoje. A to, 

čo bolo vtedy maličké, sa vznieslo do veľkosti piesne, v ktorej sa 

vesmír spojil iba s jediným hlasom. Táto maličká škvrna hriechu, 

ktorá stojí medzi vami, stále brzdí šťastné otvorenie nebeskej 

brány. Aká malá je to prekážka, ktorá vám zadržiava bohatstvo 

neba! A 
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aká veľká bude radosť v nebi, keď sa pripojíte k mohutnému chóru 

Božej lásky! 

 
MALÁ PREKÁŽKA 

Malá prekážka sa môže zdať naozaj veľká tým, ktorí nechápu, že 

zázraky sú všetky rovnaké. A predsa je tento kurz práve o tom, že 

sa to má naučiť, pretože len to je jediné, čo sa dá naučiť. A môžete 

sa to naučiť mnohými rôznymi spôsobmi. Každé učenie je 

pomocou alebo prekážkou k nebeskej bráne. Nič medzi tým nie je 

možné. Existujú len dvaja učitelia, ktorí ukazujú rôzne cesty. A ty 

pôjdeš tou cestou, ktorou ťa vedie zvolený učiteľ. sú len dva 

smery, ktorými sa môžeš vydať, kým je čas a kým má voľba 

zmysel. Nikdy totiž nebude iná cesta ako cesta do neba. ty si len 

vyberieš, či pôjdeš K nebi, alebo preč do nikam. nič iné si 

NEMÔŽEŠ vybrať. 

Nikdy sa nestratí nič okrem času, ktorý je nakoniec 

bezvýznamný. Lebo je to len malá prekážka na ceste k večnosti, 

celkom bezvýznamná pre skutočného Učiteľa sveta. ale keďže 

vňho veríte, prečo by ste ho mali mrhať a nikam ho neviesť, keď 

sa dá využiť na dosiahnutie takého vysokého cieľa, aký môže 

dosiahnuť učenie? Nemyslite si, že cesta k nebeskej bráne je vôbec 

ťažká. Nič, čo podniknete s istým cieľom a vysokým odhodlaním a 

šťastnou dôverou, držiac sa navzájom za ruku a držiac krok s piesňou 

Neba, nie je ťažké. Ale je naozaj ťažké blúdiť, osamelý a 

nešťastný, po ceste, ktorá k ničomu nevedie a ktorá nemá žiadny 

cieľ. 

Boh dal svojho Učiteľa, aby nahradil toho, ktorého ste 

vytvorili, nie aby s ním bol v rozpore.A to, čo chcel nahradiť, bolo 

nahradené.Čas trval len okamih vo vašej mysli, bez vplyvu na 

večnosť. A tak prešiel všetok čas a všetko je presne také, aké bolo 

pred tým, než bola vytvorená cesta do ničoty. Ten maličký tikot 

času, v ktorom bola urobená prvá chyba a všetky v rámci tej jednej 

chyby, držal aj NÁPRAVU tej jednej a všetkých, ktoré prišli v 

rámci tej prvej. a v tom maličkom okamihu čas zmizol, pretože to 

bolo všetko, čo kedy bolo. na čo dal Boh odpoveď, JE zodpovedané 

a je preč. 

Vás, ktorí stále veríte, že žijete v čase a neviete, že je preč, 

Duch Svätý stále vedie nekonečne malým a nezmyselným 
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bludiskom, ktoré stále vnímate v čase, hoci už dávno 
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Myslíš si, že žiješ v tom, čo je minulosťou. Každú vec, na ktorú sa 

pozeráš, si videl len na okamih, dávno predtým, ako jej 

neskutočnosť ustúpila pravde. Ani jedna ilúzia ešte stále nezostala 

vo vašej mysli bez odpovede. Neistota sa stala istotou tak dávno, 

že je naozaj ťažké držať ju pri srdci, akoby bola stále pred tebou. 

Malý okamih, ktorý by si chcel uchovať a urobiť večným, odišiel 

v nebi príliš rýchlo na to, aby si čokoľvek všimlo, že prišiel.To, čo 

zmizlo príliš rýchlo na to, aby to ovplyvnilo jednoduché poznanie 

Božieho Syna, sotva ešte môže byť, aby si si vybral za svojho 

učiteľa. Iba v minulosti, - dávnej minulosti, príliš krátkej na to, aby sa 

svet stal odpoveďou na stvorenie, - sa zdalo, že tento svet povstal. Tak 

veľmi dávno, na taký nepatrný časový interval, že v nebeskej piesni 

nechýbal ani jeden tón. 

A predsa v každom neodpustiteľnom skutku alebo myšlienke, 

v každom rozsudku a vo všetkej viere v hriech je ten jeden okamih 

stále privolávaný späť, akoby sa mohol v čase zopakovať.Máš pred 

očami dávnu spomienku. A kto žije len v spomienkach, nevie, kde 

je. Je to azda NÁVŠTEVA k miestu, na ktorom stojí? Je každá 

ozvena z minulosti, ktorú môže počuť, skutočnosťou v tom, čo je 

počuť tam, kde je teraz? A nakoľko môžu jeho vlastné ilúzie o 

čase a mieste ovplyvniť zmenu miesta, kde sa skutočne nachádza? 

Neodpustené je hlas, ktorý volá z minulosti, ktorá je už 

navždy preč. A všetko, čo na ňu poukazuje ako na skutočnú, je len 

želaním, aby sa to, čo je preč, stalo opäť skutočným a bolo 

vnímané ako tu a teraz, namiesto toho, čo je SKUTOČNE teraz a tu. 

Je to prekážka pre pravdu, že minulosť je preč a nemôže sa vám 

vrátiť? A CHCETE si zachovať ten desivý okamih, keď sa zdalo, že 

nebo zmizlo, a Boha ste sa báli a urobili z neho symbol svojej 

nenávisti? 

Zabudnite na časy teroru, ktoré boli tak dávno napravené a 

zrušené. Môže hriech odolať Božej vôli? Môže byť na vás, aby ste 

videli minulosť a vložili ju do prítomnosti? Nemôžete sa vrátiť 

späť. A všetko, čo vám ukazuje cestu smerom do minulosti, vám 

ale určuje poslanie, ktorého splnenie môže byť len nereálne. Taká 

je spravodlivosť, o ktorú sa postaral váš večne milujúci Otec a 

ktorá musí prísť k vám. A pred vašou vlastnou nespravodlivosťou 

voči sebe samému vás ochránil. nemôžete zablúdiť, pretože niet inej 

cesty než Jeho a nikam inam nemôžete ísť než k Nemu. 
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Dovolil by Boh, aby jeho Syn zablúdil na dlhej ceste? 



26 PRECHOD 

608 

 

 

 

 

pretože spomienka na minulé časy? Strašný okamih z dávnej 

minulosti, ktorý sa teraz dokonale napravil, nemá žiadnu hodnotu 

ani význam. Nech sa na mŕtvych a odchádzajúcich pokojne 

zabudne. Na jeho miesto prišlo vzkriesenie. a teraz ste súčasťou 

vzkriesenia, NIE smrti. Žiadne ilúzie z minulosti nemajú moc 

udržať vás na mieste smrti, klenby, do ktorej Boží Syn vstúpil v 

jednom okamihu, aby bol okamžite obnovený v dokonalej Láske 

svojho Otca. A ako môže byť držaný v reťaziach, ktoré boli dávno 

odstránené a navždy zmizli z jeho mysle? 

Syn, ktorého stvoril Boh, je rovnako slobodný, ako ho Boh 

stvoril. Znovuzrodil sa v okamihu, keď sa rozhodol namiesto 

života zomrieť. A či mu teraz neodpustíte, pretože v minulosti 

urobil chybu, na ktorú si Boh nepamätá a ktorá tam nie je? Teraz 

sa presúvate sem a tam medzi minulosťou a prítomnosťou. Niekedy 

sa minulosť zdá byť skutočná, akoby to bola prítomnosť. Hlasy z 

minulosti počujeme a potom o nich pochybujeme. Podobáš sa 

človeku, ktorý má stále halucinácie, ale chýba mu presvedčenie o 

tom, čo vníma. to je hranica medzi svetmi, most medzi minulosťou 

a prítomnosťou. Tu zostáva tieň minulosti, ale stále sa matne 

rozoznáva prítomné svetlo. Keď sa raz uvidí, na toto svetlo sa nedá 

zabudnúť. Musí vás vytiahnuť z minulosti do prítomnosti, kde 

skutočne SÚ. 

Tieňové hlasy nemenia zákony času ani večnosti. Pochádzajú z 

toho, čo je minulé a pominulo, a nebránia skutočnej existencii tu a 

teraz. skutočný svet je druhou časťou halucinácie čas a smrť sú 

skutočné a majú existenciu, ktorú možno VNÍMAŤ. táto strašná 

ilúzia bola popretá len v čase, ktorý Boh potreboval na to, aby dal 

svoju odpoveď ilúzii pre všetky časy a všetky okolnosti. a potom 

už nebola, aby ju bolo možné zažiť ako tam. 

Každý deň, každú minútu v každom dni a každý okamih, 

ktorý sa v každej minúte odohráva, prežívate znova, keď čas hrôzy 

nahradila láska. A tak každý deň umierate, aby ste žili znova, až 

kým neprekročíte priepasť medzi minulosťou a prítomnosťou, 

ktorá vôbec nie je priepasťou. Taký je každý život; zdanlivý interval 

od narodenia k smrti a opäť k životu, opakovanie dávno minulého 

okamihu, ktorý sa nedá prežiť. A celý čas je len bláznivé 

presvedčenie, že to, čo sa skončilo, je stále tu a teraz. 

Odpusťte minulosti a nechajte ju odísť, pretože je preč.Už 
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nestojíte na zemi, ktorá leží medzi svetmi. 
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dosiahli svet, ktorý leží pri nebeskej bráne.Vôli Božej nič nebráni, 

ani nie je potrebné, aby ste znovu opakovali cestu, ktorá sa už 

dávno skončila. Pozerajte na seba nežne a uzrite svet, v ktorom sa 

vnímanie vašej nenávisti premenilo na svet lásky. 

 
URČENÝ PRIATEĽ 

Všetko na tomto svete, o čom si myslíte, že je dobré, hodnotné a 

stojí za to sa o to usilovať, vám môže ublížiť a aj ublíži. Nie preto, 

že má moc ublížiť, ale len preto, že ste popreli, že je to len ilúzia, a 

urobili ju skutočnou. A pre vás JE skutočná. NIE JE to nič. A 

prostredníctvom svojej vnímanej skutočnosti vstúpila do celého 

sveta chorých ilúzií. Všetka viera v hriech, v silu útoku, v zranenie 

a ujmu, v obeť a smrť sa dostala k vám. Nikto totiž nemôže urobiť 

JEDNU ilúziu skutočnou, a pritom uniknúť ostatným. Veď kto si 

môže vybrať, aby si ponechal tie, ktoré uprednostňuje, a našiel 

bezpečie, ktoré mu môže poskytnúť iba pravda? Kto môže veriť, 

že ilúzie sú rovnaké, a stále tvrdiť, že aj jedna je najlepšia? 

Neveďte svoje malé životy v samote, s jednou ilúziou ako 

jediným priateľom.To nie je priateľstvo hodné Božieho Syna, ani 

priateľstvo, s ktorým by mohol zostať spokojný. Boh mu však dal 

lepšieho priateľa, v ktorom spočíva všetka moc na zemi i na nebi. 

Jediná ilúzia, ktorú TY považuješ za priateľa, ti zakrýva JEHO 

milosť a majestátnosť a bráni ti, aby si ho priateľsky a s 

odpustením objal. Bez neho ste bez priateľa. Nehľadajte iného 

priateľa, ktorý by ho nahradil. iný priateľ NEEXISTUJE. to, čo 

určil Boh, nemá náhradu, lebo aká ilúzia môže nahradiť pravdu? 

Kto býva v tieni, je naozaj sám a samota nie je Božou vôľou. 

Dovolili by ste, aby si jeden tieň uzurpoval trón, ktorý Boh určil 

pre vášho Priateľa, keby ste si len uvedomili, že jeho prázdnota 

nechala TEBE prázdnym a neobsadeným? Nerobte si ilúziu 

priateľa, lebo ak ju urobíte, môže len zaujať miesto toho, ktorého 

Boh nazval vaším Priateľom. A práve on je v pravde tvojím 

JEDINÝM Priateľom. On ti prináša dary, ktoré nie sú z tohto sveta, 

a len ten, komu boli dané, sa môže postarať o to, aby si ich prijal. 

On ich umiestni na tvoj trón, keď mu urobíš miesto na jeho tróne. 
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PRESKÚMANIE ZÁSAD 

Toto je kurz zázrakov. A ako taký musí pochopiť zákony 

uzdravovania, aby mohol byť dosiahnutý cieľ kurzu. Zopakujme si 

zásady, ktoré sme prebrali, a usporiadajme ich tak, aby sme zhrnuli 

všetko, čo musí nastať, aby bolo uzdravenie možné. Keď je totiž 

raz možné, MUSÍ k nemu dôjsť. Všetky choroby pochádzajú z 

odlúčenia. keď sa odlúčenie popiera, odchádza. Lebo JE preč 

hneď, ako sa myšlienka, ktorá ju vyvolala, vylieči a nahradí ju 

zdravý rozum. Choroba a hriech sú vnímané ako dôsledok a príčina, 

vo vzťahu, ktorý je skrytý pred vedomím, aby mohol byť 

starostlivo uchránený pred svetlom rozumu. 

Vina žiada o trest a jej žiadosti je vyhovené. Nie v pravde, ale 

vo svete tieňov a ilúzií postavenom na hriechu. syn Boží vníma to, 

čo by chcel vidieť, pretože vnímanie JE splnené želanie. Vnímanie 

sa mení, vytvorené na miesto nemenného poznania. napriek tomu 

je pravda nezmenená. Nemožno ju vnímať, ale iba poznať. to, čo 

sa vníma, má mnoho podôb, ale žiadna nemá význam. Privedená k 

pravde je jej nezmyselnosť celkom zjavná. Oddelené od pravdy sa 

zdá, že má zmysel a je skutočné. 

Zákony vnímania sú protikladné pravde a to, čo platí o 

poznaní, neplatí o ničom, čo je mimo neho.Boh však dal svetu 

choroby odpoveď, ktorá sa vzťahuje na VŠETKY jeho formy. Božia 

odpoveď je večná, hoci pôsobí v čase, kde je potrebná. pretože 

však JE od Boha, zákony času jej pôsobenie neovplyvňujú. Je v 

tomto svete, ale nie je jeho súčasťou. Je totiž skutočná a prebýva 

tam, kde musí byť každá skutočnosť. Idey neopúšťajú svoj zdroj a 

svoje účinky, ale zdajú sa byť mimo nich. Idey sú z mysle. to, čo sa 

premieta von a zdá sa byť mimo mysle, vôbec nie je mimo, ale je 

účinkom toho, čo je vnútri a neopustilo svoj zdroj. 

Božia odpoveď sa nachádza tam, kde musí byť viera v hriech, 

pretože len tam sa dajú úplne odstrániť jeho následky, a to bez 

príčiny. Zákony vnímania musia byť zvrátené, pretože sú zvrátením 

zákonov pravdy. zákony pravdy navždy zostanú pravdivé a 

nemôžu byť zvrátené, ale môžu byť VIDENÉ ako prevrátené. a to 

musí byť napravené tam, kde leží ilúzia zvrátenia. 

Nie je možné, aby jedna ilúzia bola menej prístupná pravde 

ako ostatné. Je však možné, že niektoré majú väčšiu hodnotu a 
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menej ochotne ponúkol pravde uzdravenie a pomoc. Žiadna ilúzia v 

sebe nemá pravdu. Napriek tomu sa zdá, že niektoré sú pravdivejšie 

ako iné, hoci to zjavne nedáva žiadny zmysel. Jediné, čo hierarchia 

ilúzií môže ukázať, sú preferencie, nie skutočnosť. Aký význam 

má preferencia pre pravdu? Ilúzie sú ilúzie a sú nepravdivé. Vaše 

preferencie im nedávajú žiadnu realitu. Ani jedna z nich nie je v 

žiadnom prípade pravdivá a všetky sa musia s rovnakou ľahkosťou 

podriadiť tomu, čo im všetkým dal Boh ako odpoveď. Božia vôľa 

je jediná. a každé želanie, ktoré sa zdá byť v rozpore s Jeho vôľou, 

nemá Nijaký základ v pravde. 

Hriech nie je omyl, pretože presahuje rámec nápravy a stáva 

sa nemožným. Avšak presvedčenie, že je skutočný, spôsobilo, že 

niektoré chyby sa zdajú byť navždy minulosťou nádeje na 

uzdravenie a trvalým dôvodom pre peklo. Keby to tak bolo, či by 

sa proti nebu postavil jeho vlastný opak, rovnako reálny ako on. 

Potom by sa Božia vôľa rozdelila na dve časti a celé stvorenie by 

bolo podriadené zákonom dvoch protichodných síl, až by sa Boh stal 

netrpezlivým, rozdelil by svet a odsunul by útok na seba. takto 

stratil svoju myseľ, vyhlásil by, že hriech mu vzal jeho skutočnosť 

a priviedol by svoju lásku konečne na päty pomsty. Pri takomto 

šialenom obraze sa dá očakávať šialená obhajoba, ale NEmôže 

stanoviť, že obraz musí byť pravdivý. 

Nič nedáva zmysel tam, kde žiadny zmysel nie je.A pravda 

nepotrebuje obhajobu, aby bola pravdivá. Iluzie nemajú svedkov 

ani účinky. Kto sa na ne pozerá, je len oklamaný. Odpustenie je tu 

jedinou funkciou a slúži na to, aby prinieslo radosť, ktorú tento 

svet popiera, do každého aspektu Božieho Syna, kde sa myslelo, že 

vládne hriech. Možno nevidíte úlohu, ktorú odpustenie zohráva pri 

ukončení smrti a všetkých presvedčení, ktoré vznikajú z hmly 

viny. 

Hriechy sú presvedčenia, ktoré vnášate medzi svojho brata a 

seba. Obmedzujú vás v čase a na mieste a dávajú vám malý 

priestor a jemu iný malý priestor. toto oddeľovanie je vo vašom 

vnímaní symbolizované telom, ktoré je jasne oddelené a je vecou 

oddelenou. avšak to, čo tento symbol predstavuje, je len vaše 

želanie BYŤ oddelený a oddelený. Odpustenie odstraňuje to, čo stojí 

medzi vaším bratom a vami. Je to želanie, aby ste boli spojení s 

ním, a NIE oddelení. Nazývame to "želanie", pretože ešte stále 
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uvažuje o iných možnostiach a ešte úplne nedosiahlo za svet 

voľby. Napriek tomu je toto želanie v súlade so stavom Neba, a nie 

v protiklade 
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Božej vôli. Hoci vám ani zďaleka nedá úplné dedičstvo, odstráni 

prekážky, ktoré ste postavili medzi Nebo, kde ste, a uznanie toho, 

kde a čím ste. Fakty sa nemenia. fakty však možno popierať, a tak 

ich nepoznať, hoci boli známe PRED tým, ako boli popreté. 

Spása, dokonalá a úplná, si vyžaduje len malé želanie, aby to, čo 

je pravda, bolo pravda; malú ochotu prehliadnuť to, čo nie je; malý 

vzdych, ktorý hovorí o nebi ako o prednosti pred týmto svetom, 

ktorému zdanlivo vládne smrť a opustenosť. V radostnej odpovedi 

vo vás povstane stvorenie, aby ste svet, ktorý vidíte, nahradili 

nebom, úplne dokonalým a úplným. čo je odpustenie iné ako 

ochota, aby pravda bola pravdou? Čo môže zostať nevyliečené a 

zlomené z Jednoty, ktorá v sebe drží všetky veci? Niet hriechu. A 

každý zázrak je možný v okamihu, keď Boží Syn vníma, že jeho 

želania a Božia vôľa sú jedno. 

Čo je Božia vôľa? Chce, aby jeho Syn mal všetko.A to zaručil, 

keď ho stvoril ako všetko. Je nemožné, aby sa niečo stratilo, ak to, 

čo MÁTE, je to, čo ste. Toto je zázrak, ktorým sa stvorenie stalo 

vašou funkciou, zdieľaním s Bohom. Okrem Neho sa nedá 

pochopiť, a preto nemá na tomto svete žiadny význam. 

Boží Syn tu nežiada príliš veľa, ale príliš málo. Obetoval by 

vlastnú identitu so všetkým, aby našiel malý poklad. A to nemôže 

urobiť bez pocitu izolácie, straty a osamelosti. To je ten poklad, 

ktorý sa usiloval nájsť. A mohol sa ho len báť. Je strach 

pokladom? Môže byť neistota tým, čo CHCETE? Alebo je to omyl 

o vašej vôli a o tom, čím naozaj ste? Zamyslime sa nad tým, v čom 

je chyba, aby sme ju mohli napraviť, nie chrániť. 

Hriech je útok viery, ktorý sa môže premietať mimo mysle, v 

ktorej viera vznikla. Tu je pevné presvedčenie, že myšlienky 

MÔŽU opustiť svoj zdroj, ktorý sa stal skutočným a zmysluplným. 

a z tohto omylu vzniká svet hriechu a obetí. Tento svet je pokusom 

dokázať svoju nevinu, pričom si ctí útok. Jeho zlyhanie spočíva v 

tom, že sa STÁLE cítite vinní, hoci bez toho, aby ste pochopili 

PREČO. Následky sú vnímané ako oddelené od svojho zdroja a zdá 

sa, že ich nemôžete ovplyvniť ani im zabrániť. čo je takto 

oddelené, nemôže sa nikdy spojiť. 
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Príčina a dôsledok sú jedno, nie oddelené. Boh si želá, aby ste sa 

naučili to, čo vždy platilo: že vás stvoril ako svoju súčasť, a to 

musí byť stále pravda, pretože myšlienky neopúšťajú svoj zdroj. 

Taký je zákon stvorenia; že každá myšlienka, ktorú myseľ počne, 

ale PRIDÁVA k jej hojnosti, NIKDY jej neuberá. to platí rovnako o 

tom, čo sa nečinne chce, ako aj o tom, čo sa skutočne chce, pretože 

myseľ si môže želať, aby bola oklamaná, ale nemôže ju prinútiť, aby 

bola tým, čím nie je. A veriť, že myšlienky môžu opustiť svoj 

zdroj, znamená pozývať ilúzie, aby boli pravdivé, BEZ ÚSPECHU. 

Nikdy totiž nebude možné dosiahnuť úspech pri pokuse oklamať 

Božieho Syna. 

Zázrak je možný vtedy, keď sa príčina a dôsledok spoja, a nie 

od seba oddelia.Liečenie dôsledkov bez príčiny môže len presunúť 

dôsledky do iných foriem.A to NIE je uvoľnenie. Boží Syn sa nikdy 

nemohol uspokojiť s niečím menším než s úplným spasením a 

únikom od viny. Lebo inak stále požaduje, aby priniesol nejakú 

obeť, a tým popiera, že všetko je jeho, neobmedzené stratou 

akéhokoľvek druhu. Drobná obeť je vo svojich účinkoch práve taká 

istá ako celá myšlienka obety. Ak je možná strata v akejkoľvek 

podobe, potom je Boží Syn učinený neúplným a nie je sám sebou. 

Zriekol sa svojho Otca A seba samého a oboch urobil svojimi 

nepriateľmi v nenávisti. 

Ilúzie slúžia účelu, na ktorý boli vytvorené. A od svojho účelu 

odvodzujú akýkoľvek význam, ktorý sa zdá, že majú. Boh dal 

všetkým ilúziám, ktoré boli stvorené, INÝ účel, ktorý by 

ospravedlnil zázrak, nech by mal akúkoľvek podobu. V každom 

zázraku spočíva všetko uzdravenie, pretože Boh im všetkým dal 

odpoveď ako jednému. A čo je pre Neho jedno, musí byť rovnaké. 

Ak si myslíš, že to, čo je rovnaké, je odlišné, klameš len sám seba. 

čo Boh nazýva jedným, bude navždy jedno, nie oddelené. Jeho 

kráľovstvo JE zjednotené; tak bolo stvorené a takým bude navždy. 

Zázrak ale volá tvoje starodávne meno, ktoré spoznáš, pretože 

pravda je v tvojej pamäti. A na toto meno volá tvoj brat, aby ho 

prepustil a aby prepustil aj teba. Nebesá žiaria na Božieho Syna. 

Nezapierajte ho, aby ste boli oslobodení. V každom okamihu sa 

Syn Boží znovuzrodí, kým sa nerozhodne znova zomrieť. V 

každom želaní ublížiť si volí smrť namiesto toho, čo mu chce jeho 

Otec. každý okamih mu však ponúka život, lebo jeho Otec chce, 
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aby žil. 

V ukrižovaní je položené vykúpenie, lebo uzdravenie nie je 
potrebné 
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kde nie je bolesť ani utrpenie. Odpoveďou na akýkoľvek útok je 

odpustenie. Tak je útok zbavený svojich účinkov a na nenávisť sa 

odpovedá v mene lásky. vám, ktorým bolo dané zachrániť Božieho 

Syna pred ukrižovaním, pred peklom a smrťou, všetka sláva 

naveky. Lebo vy máte moc zachrániť Božieho syna, pretože jeho 

Otec si to želal. a vo vašich rukách leží všetka spása, aby bola 

ponúknutá i prijatá ako jedna. 

Používať moc, ktorú vám dal Boh, tak, ako si to želá On, je 

prirodzené. Nie je arogantné byť takým, akého vás stvoril, alebo 

využiť to, čo vám dal, aby ste odpovedali na všetky chyby jeho 

Syna a oslobodili ho. Ale JE arogantné odložiť moc, ktorú ti dal, a 

vybrať si malé, nezmyselné želanie namiesto toho, čo si želá On. 

dar Boha pre teba JE neobmedzený. Neexistuje okolnosť, na ktorú 

by nedokázal odpovedať, a problém, ktorý by sa nedal vyriešiť v 

jeho milostivom svetle. 

Zostaňte v pokoji tam, kde vás chce mať Boh. A buďte 

prostriedkom, vďaka ktorému váš brat nájde pokoj, v ktorom sa 

splnia vaše želania. Spojme sa, aby sme priniesli požehnanie svetu 

hriechu a smrti. Veď to, čo môže zachrániť každého z nás, môže 

zachrániť nás všetkých. Medzi Božími synmi nie je rozdiel. 

jednota, ktorú výnimočnosť popiera, zachráni všetkých, lebo to, čo 

je jedno, nemôže mať žiadnu výnimočnosť. A všetko patrí 

každému z nich. Žiadne želania neležia medzi bratom a jeho 

vlastným. dostať od jedného znamená pripraviť ich o všetkých. A 

predsa požehnať len jedného dáva požehnanie všetkým ako 

jednému. 

Tvoje starobylé meno patrí všetkým, rovnako ako ich meno 

patrí tebe. Volajte na meno svojho brata a Boh vám odpovie, lebo 

na neho voláte. Mohol by odmietnuť odpoveď, keď už VŽDY 

odpovedal všetkým, ktorí ho vzývajú? Zázrak nemôže spôsobiť 

žiadnu zmenu. Môže však spôsobiť, že to, čo bolo vždy pravdou, 

spoznajú aj tí, ktorí to nevedia. A týmto malým darom pravdy, ale 

nechal byť samým sebou; Synovi Božiemu dovolil byť sebou 

samým a celé stvorenie oslobodil, aby vzývalo Božie meno ako 

jedno. 

 

BEZPROSTREDNOSŤ SPÁSY 

Jediným zostávajúcim problémom, ktorý máte, je to, že vidíte 
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interval medzi časom, keď odpustíte, a získate výhody dôvery. to 

ale odráža to málo, čo by ste medzi sebou udržali, aby ste mohli 

byť trochu oddelení. Lebo čas a priestor sú jedno 
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ilúzia, ktorá má rôzne podoby. Ak sa premietla mimo vašej mysle, 

považujete ju za čas. čím bližšie je k miestu, kde sa nachádza, tým 

viac ju považujete za priestor. 

Existuje vzdialenosť, ktorú by ste od seba chceli oddeliť, a 

tento priestor vnímate ako čas, pretože stále veríte, že ste jeden pre 

druhého vonkajší. To znemožňuje dôveru. A vy nemôžete veriť, že 

dôvera by vyriešila každý problém TERAZ. preto si myslíte, že je 

bezpečnejšie zostať trochu opatrný a trochu ostražitý voči 

záujmom vnímaným ako oddelené. Z tohto vnímania si neviete 

predstaviť, že by ste získali to, čo ponúka odpustenie TERAZ. 

Interval, ktorý podľa vás leží medzi poskytnutím a prijatím daru, sa 

vám zdá byť intervalom, v ktorom sa obetujete a utrpíte stratu. vidíte 

prípadnú spásu, nie okamžité výsledky. 

Spása JE okamžitá. Pokiaľ ju takto nevnímate, budete sa jej 

báť a budete veriť, že riziko straty je veľké medzi časom, keď sa 

jej cieľom stanete vy, a jej účinkami, ktoré sa dostavia. V tejto 

podobe je stále zahalený omyl, ktorý je zdrojom strachu. Spása 

ZATIAĽ zotrie priestor, ktorý medzi vami ešte vidíte, a umožní 

vám okamžite sa stať jedným. A práve TU by spočívala strata, 

ktorej sa obávate. Nepremietajte tento strach do času, pretože čas 

nie je nepriateľom, ako ho vnímate. Čas je rovnako neutrálny ako 

telo, s výnimkou toho, za čo ho považujete. Ak by ste chceli, aby 

medzi vami zostal ešte malý priestor, chceli by ste malý čas, v 

ktorom sa odpustenie na chvíľu zadrží. to spôsobuje, že interval 

medzi časom, v ktorom sa odpustenie zadrží a dá, sa zdá byť 

nebezpečný, s hrôzou oprávnený. 

Priestor medzi vami je však zjavný TERAZ a nemožno ho 

vnímať v budúcom čase. Už ho nemožno prehliadnuť inak ako v 

prítomnosti. Budúca strata nie je váš strach. Ale súčasné SPOJENIE 

je tvojím strachom. kto môže cítiť opustenosť inak ako TERAZ? 

Budúca príčina zatiaľ nemá žiadne účinky. A preto musí platiť, že 

ak sa bojíte, existuje PRÍTOMNÁ príčina. A práve TÚ treba 

napraviť, nie budúci stav. 

Plány, ktoré si robíte pre bezpečnosť, sú všetky uložené v 

budúcnosti, kde nemôžete plánovať. Zatiaľ jej nebol daný žiadny 

cieľ a to, čo sa stane, nemá zatiaľ žiadnu príčinu. kto môže 

predvídať následky bez príčiny? A kto by sa mohol obávať účinkov, 

ak by si nemyslel, že už boli spôsobené, a neposudzoval by ich ako 
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katastrofálne TERAZ? Viera v hriech vzbudzuje strach a rovnako ako 

jeho príčina sa pozerá dopredu; pozerá sa dozadu, ale PREHĽADÁ 
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čo je tu a teraz.Ale len tu a teraz musí byť jeho príčina, ak už boli 

jeho účinky posúdené ako hrozné. A tým, že sa to prehliada, je 

chránená a oddeľovaná od uzdravenia. Lebo zázrak je TERAZ. 

Stojí už tu, v prítomnej milosti, v jedinom časovom intervale, 

ktorý hriech a strach prehliadli, ale ktorý je všetko, čo JE čas. 

Vykonanie všetkej nápravy netrvá vôbec dlho. 

Napriek tomu sa môže zdať, že PRIJATIE cvičenia trvá celú 

večnosť. Zmena cieľa, ktorú Duch Svätý priniesol do vášho 

vzťahu, má v sebe všetky účinky, ktoré uvidíte. môžete sa na ne 

pozrieť TERAZ. Prečo čakať, kým sa časom rozvinú, a báť sa, že 

nemusia prísť, hoci už sú tu? Bolo vám povedané, že všetko, čo 

prichádza od Boha, prináša dobro. a predsa sa zdá, akoby to tak 

nebolo. Dobro v podobe katastrofy je ťažké pripísať si vopred. Ani 

táto myšlienka nemá v skutočnosti zmysel. 

Prečo by sa malo dobro zjaviť v podobe zla? A nie je to 

klamstvo, ak sa tak deje? Jeho príčina je tu, ak sa vôbec objaví. 

prečo teda nie sú zjavné jeho účinky? Prečo v budúcnosti? A ty sa 

snažíš uspokojiť s povzdychom a s "rozumovaním", ktorému teraz 

nerozumieš, ale raz ho pochopíš. a vtedy bude jeho zmysel jasný. to 

nie je rozum, lebo je nespravodlivý a jasne naznačuje trest, kým 

nenastane čas oslobodenia. Vzhľadom na zmenu cieľa v prospech 

dobra nie je dôvod, aby sa interval, v ktorom dôjde k nešťastiu, 

jedného dňa vnímal ako "dobrý", ale teraz v podobe bolesti. Ide o 

obetu TERAZ, ktorá by nemohla byť cenou, ktorú Duch Svätý 

žiada za to, čo dal bez akejkoľvek ceny. 

Táto ilúzia má však príčinu, ktorá, hoci je nepravdivá, musí 

byť už vo vašej mysli. A táto ilúzia je len jedným z dôsledkov, 

ktoré vyvoláva, a jednou z foriem, v ktorých je vnímaný jej 

výsledok. Tento časový interval, keď je odplata vnímaná ako 

forma, v ktorej sa "dobro" objavuje, je len jedným z aspektov 

malého priestoru, ktorý leží medzi vami, ešte neodpustenými. 

Neuspokojte sa s budúcim šťastím. Nemá žiadny význam a 

NIE je vašou spravodlivou odmenou. Veď dôvod na slobodu máš 

TERAZ.Čo ti prinesie sloboda v podobe väzňa? Prečo by sa 

oslobodenie malo maskovať ako smrť? Odklad je nezmyselný a 

"uvažovanie", ktoré by tvrdilo, že účinky súčasnej príčiny treba 

odložiť do budúcnosti, je len popieraním skutočnosti, že dôsledok 

a príčina 
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musia byť jednotní. Nepozerajte sa na čas, ale na malý priestor 

medzi vami, od ktorého sa treba oslobodiť. A nedovoľte, aby sa 

zamaskoval za čas, a tak sa zachoval, pretože jeho podoba sa 

zmenila, a to, čo JE, sa nedá rozpoznať. zámer Ducha Svätého 

TERAZ je váš. Nemalo by byť Jeho šťastie aj vaším? 

 
LEBO PRIŠLI 

Pomysli, aký svätý musíš byť ty, z ktorého Hlas pre Boha s láskou 

volá tvojho brata, aby si v ňom prebudil Hlas, ktorý odpovedá na 

tvoje volanie! A pomyslite, aký svätý musí byť on, keď v ňom spí 

vaša vlastná spása, s jeho slobodou spojená! Akokoľvek si želáš, 

aby bol odsúdený, Boh je v ňom. a nikdy sa nedozvieš, že je aj v 

tebe, kým útočíš na Jeho vyvolený domov a bojuješ s Jeho 

vojskom. Vnímajte ho jemne. Pozerajte láskavými očami na toho, 

kto v sebe nosí Krista, aby ste mohli uzrieť Jeho slávu a tešiť sa, že 

nebo nie je od vás oddelené. 

Je príliš veľa žiadať trochu dôvery k tomu, kto vám nesie 

Krista, aby vám boli odpustené všetky hriechy a aby ste zostali bez 

jediného, ktorý ešte stále opatrujete? Nezabúdaj, že tieň držaný 

medzi tvojím bratom a tebou zatieňuje Kristovu tvár a spomienku 

na Boha. A vymenil by si ich za dávnu nenávisť? Zem, na ktorej 

stojíš, je svätá vďaka Tým, ktorí ju, stojac tam s tebou, požehnali 

Svojou nevinnosťou a pokojom. 

Krv nenávisti vybledne, aby sa tráva opäť zazelenala a kvety 

boli biele a trblietavé v letnom slnku. To, čo bolo miestom smrti, 

sa teraz stalo živým chrámom vo svete svetla. Vďaka nim. Je to Ich 

prítomnosť, ktorá opäť pozdvihla svätosť, aby zaujala svoje 

starobylé miesto na starobylom tróne. Vďaka Nim vyrástli zázraky 

ako tráva a kvety na neúrodnej pôde, ktorú nenávisť spálila a 

spustila. To, čo nenávisť spôsobila, Oni zrušili. A teraz stojíš na 

zemi takej svätej, že sa k nej skláňajú nebesá, aby sa s ňou spojili a 

pripodobnili ju sebe samej." Tieň dávnej nenávisti zmizol a všetka 

skaza a vädnutie navždy odišli zo zeme, kam prišli Oni. 

Čo je pre Teba sto alebo tisíc rokov, alebo desaťtisíce? Keď 

prídu, zmysel času sa naplní.To, čo nikdy nebolo, sa po Ich 

príchode zmení na nič. Čo nenávisť 
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je odovzdané láske a sloboda osvetľuje každú živú bytosť a vynáša 

ju do neba, kde sa svetlá stávajú čoraz jasnejšími, keď sa každý z 

nich vracia domov. Neúplné sa opäť stáva úplným a radosť neba sa 

zväčšuje, pretože sa mu vrátilo to, čo mu patrí. Zakrvavená zem je 

očistená a šialenci zhodili svoje šatstvo šialenstva, aby sa k Nim 

pripojili na zemi, na ktorej stojíte. 

Nebo je vďačné za tento dar toho, čo bolo tak dlho 

zadržiavané. Lebo prišli, aby zhromaždili svojich. Čo bolo 

zamknuté, je otvorené; čo bolo držané mimo svetla, je odovzdané, 

aby naň mohlo zažiariť svetlo a aby medzi svetlom nebies a 

svetom nezostal žiadny priestor ani vzdialenosť. 

Najsvätejšie zo všetkých miest na zemi je miesto, kde sa 

dávna nenávisť stala súčasnou láskou. A rýchlo prichádzajú do 

živého chrámu, kde je pre nich zriadený domov.V nebi niet 

svätejšieho miesta. A Oni prišli prebývať do chrámu, ktorý im bol 

ponúknutý, aby bol miestom ich odpočinku, ako aj tvojho. to, čo 

nenávisť uvoľnila láske, sa stáva najjasnejším svetlom v nebeskej 

žiari. A všetky svetlá v Nebi jasnejšie rastú, z vďačnosti za to, čo 

bolo obnovené. 

Okolo vás sa s láskou vznášajú anjeli, aby odohnali všetky 

zatemnené myšlienky hriechu a udržali svetlo tam, kde vstúpilo. 

Tvoje stopy rozjasňujú svet, lebo kam kráčaš, tam s tebou ochotne 

kráča odpustenie. Nikto na zemi, ale vzdáva vďaku tomu, kto mu 

obnovil domov a ochránil ho pred krutou zimou a mrazom. A má 

Pán nebies a jeho Syn dať menej z vďaky za toľko viac? 

Teraz je chrám živého Boha znovu postavený ako hostiteľ pre 

Toho, ktorým bol stvorený.Tam, kde prebýva On, prebýva s Ním 

aj Jeho Syn, nikdy nie oddelený. A ďakujú, že sú konečne vítaní. 

Tam, kde stál kríž, stojí teraz zmŕtvychvstalý Kristus a v Jeho 

očiach sa uzdravujú dávne jazvy. Prastarý zázrak prišiel požehnať 

a nahradiť prastaré nepriateľstvo, ktoré prišlo zabíjať. V nežnej 

vďačnosti sa Boh Otec a Syn vracajú k tomu, čo im patrí a bude 

patriť navždy. Teraz je zámer Ducha Svätého splnený. Lebo oni 

prišli! Lebo konečne prišli! 
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ZOSTÁVAJÚCA ÚLOHA 

Čo teda treba ešte urobiť, aby ste si uvedomili Ich prítomnosť? Iba 

to, že máš diferencovaný pohľad na to, kedy je útok oprávnený a kedy 

je podľa teba nespravodlivý a nemá byť povolený. Keď ho vnímate 

ako nespravodlivý, myslíte si, že reakcia hnevu je teraz 

spravodlivá. A tak vnímate to, čo je rovnaké, ako rozdielne. 

Zmätok nie je obmedzený. Ak sa vôbec vyskytne, bude úplný. a jeho 

prítomnosť, v akejkoľvek podobe, zakryje Ich prítomnosť. sú známe 

s jasnosťou, alebo vôbec. Zmätené vnímanie bude blokovať 

poznanie. Nie je to otázka veľkosti zmätku, ani toho, ako veľmi 

zasahuje. Jeho jednoduchá prítomnosť zatvára dvere k Ním a 

udržuje ich tam neznáme. 

Čo to znamená, ak vnímate útok v určitých formách ako 

nespravodlivý voči vám? Znamená to, že musia existovať určité 

formy, v ktorých ho považujete za FAIR. Lebo ako inak by ste 

mohli niektoré hodnotiť ako nespravodlivé? Niektoré teda 

dostávajú zmysel a sú vnímané ako zmysluplné. A len niektoré sú 

vnímané ako nezmyselné. A tým sa popiera skutočnosť, že 

VŠETKO je nezmyselné; rovnako bez príčiny a následku a nemôže 

mať žiadne účinky. Ich Prítomnosť je zastretá akýmkoľvek 

závojom, ktorý stojí medzi Ich žiarivou nevinnosťou a vaším 

vedomím, že je vaša a ROVNAKO patrí každej živej bytosti spolu s 

vami. Boh neobmedzuje. A to, čo je obmedzené, nemôže byť Nebo. 

Takže to MUSÍ byť peklo. 

Nespravodlivosť a útok sú JEDEN omyl, ktorý je tak pevne 

spojený, že tam, kde je vnímaný jeden, musí byť videný aj druhý. 

Nemôže sa s vami zaobchádzať nespravodlivo. Presvedčenie, že 

ste, je len inou formou predstavy, že vás niekto, nie vy, 

ochudobňuje. Projekcia príčiny obete je základom všetkého, čo sa 

vníma ako nespravodlivé, a nie ako vaša spravodlivá zásluha. A 

predsa ste to VY, kto to od seba žiada, v hlbokej nespravodlivosti 

voči Božiemu Synovi. nemáte iného nepriateľa než seba samého a 

ste mu skutočne nepriateľom, pretože ho nepoznáte AKO seba 

samého. Čo môže byť nespravodlivejšie, ako to, že mu odoberiete 

to, čím JE, odopriete mu právo byť sám sebou a budete od neho 

žiadať, aby obetoval Lásku svojho Otca a vás, akoby mu to 

nepatrilo? 

Vyvarujte sa pokušenia vnímať, že sa s vami zaobchádza 
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nespravodlivo. V tomto pohľade sa snažíte nájsť nevinu, ktorá nie 

je ich, ale len vaša, a to za cenu viny niekoho iného. Dá sa nevinnosť 

kúpiť tým, že svoju vinu odovzdáte niekomu inému? A JE to 
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nevinnosti, o ktorú sa váš útok na neho pokúša? Nie je to odplata 

za váš vlastný útok na Božieho Syna, o ktorú sa usilujete? Nie je 

bezpečnejšie veriť, že ste v tom nevinne a napriek svojej nevine ste 

sa stali obeťou? Nech sa hra o vine hrá akýmkoľvek spôsobom, 

MUSÍ dôjsť k strate. Niekto musí stratiť svoju nevinu, aby mu ju 

niekto iný mohol vziať a urobiť ju svojou vlastnou. 

Myslíte si, že váš brat je voči vám nespravodlivý, pretože si 

myslíte, že jeden musí byť nespravodlivý, aby bol druhý nevinný. 

A v tejto hre vnímate jediný účel celého vášho vzťahu. A ten sa 

snažíte pridať k účelu, ktorý mu bol daný. účelom Ducha Svätého 

je dať poznať prítomnosť vašich svätých hostí. A k tomuto účelu 

sa NEMÔŽE nič pridať, pretože svet je bezúčelný okrem tohto. 

pridať alebo ubrať z tohto JEDNÉHO cieľa znamená len ubrať 

všetok účel svetu a sebe samému. A každú nespravodlivosť, ktorú 

na teba svet zdanlivo uvalí, si na ŇU uvalil TY tým, že si ju urobil 

bezúčelnou, bez funkcie, ktorú vidí Duch Svätý. A jednoduchá 

spravodlivosť bola takto odopretá každému živému tvorovi na 

zemi. 

Čo táto nespravodlivosť spôsobuje vám, ktorí nespravodlivo 

súdite a vidíte tak, ako ste súdili vy, nedokážete vypočítať.Svet sa 

stáva mdlým a hrozivým, a ani stopa po všetkej šťastnej iskre, 

ktorú priniesla spása, aby vám osvetlila cestu. A tak sa vidíš 

zbavený svetla, opustený tmou, nespravodlivo ponechaný bez 

cieľa v márnom svete. Svet je spravodlivý, pretože Duch Svätý 

priviedol nespravodlivosť k svetlu vo vnútri a tam sa všetka 

nespravodlivosť vyriešila a bola nahradená spravodlivosťou a 

láskou. Ak kdekoľvek vnímate nespravodlivosť, stačí povedať: 

"Týmto popieram prítomnosť Otca a Syna. A radšej by 

som o nich vedel, než aby som videl nespravodlivosť, 

ktorá ich prítomnosť odhaľuje." 
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Želanie, aby sa s nimi zaobchádzalo nespravodlivo, je pokusom o 

kompromis, ktorý by 

KOMBINUJTE útok a nevinnosť. Kto dokáže spojiť úplne 

nezlučiteľné a vytvoriť jednotu z toho, čo sa nikdy nemôže spojiť? 

Kráčajte po jemnej ceste a nebudete sa báť zla ani tieňov v noci. Na 

svoju cestu však neumiestňuj symboly hrôzy, inak si upletieš 

tŕňovú korunu, z ktorej neunikneš ani ty, ani tvoj brat. Nemôžeš sa 

ukrižovať sám. A ak sa s tebou nespravodlivo zaobchádza, musí 

trpieť nespravodlivosť, ktorú vidíš ty. nemôžeš sa obetovať sám. 

Lebo obeta je úplná. Ak by sa vôbec mohla uskutočniť, zahŕňala by 

celé Božie stvorenie a Otca s obetou jeho milovaného Syna. 

V tvojom oslobodení od obety sa zjavuje a ukazuje, že je jeho 

vlastný. Každú bolesť, ktorou trpíte, však považujete za dôkaz, že 

on je vinný z útoku. Takto by si zo seba urobil znamenie, že stratil 

svoju nevinu, a stačí mu pozrieť sa na teba, aby si uvedomil, že bol 

odsúdený. A to, čo pre teba bolo nespravodlivé, príde k nemu v 

spravodlivosti. nespravodlivá pomsta, ktorú teraz trpíš, patrí jemu, 

a keď spočinie na ňom, si TY oslobodený. Neželaj si, aby si sa stal 

živým symbolom jeho viny, lebo smrti, ktorú si mu spôsobil, 

neunikneš. V jeho NEVINNOSTI však nájdeš svoju vlastnú. 

 

OBRAZ UKRIŽOVANIA 

Vždy, keď súhlasíte s tým, že budete trpieť bolesť, že budete zbavení, 
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alebo v núdzi, ale obviňuješ svojho brata z útoku na Božieho 

Syna.Držíš mu pred očami obraz svojho ukrižovania, aby videl, že 

jeho hriechy sú napísané v nebi v tvojej krvi a smrti, a ideš pred 

ním, zatváraš bránu a zatracuješ ho do pekla.Ale to je napísané v 

pekle, a nie v nebi, kde si mimo útoku, a dokazuješ jeho 

NEVINNOSŤ. Obraz seba samého, ktorý mu ponúkaš, ukazuješ 

SÁM a dávaš mu celú svoju vieru. Duch Svätý vám ponúka, aby 

ste mu dali obraz seba samého, v ktorom nie je žiadna bolesť a už 

vôbec nie výčitky. A to, čo bolo umučené pre jeho vinu, sa stáva 

dokonalým svedectvom jeho neviny. 

Sila svedectva je neuveriteľná, pretože prináša presvedčenie. 

Svedkovi sa verí, pretože poukazuje na to, čo reprezentuje, a čo 

presahuje jeho samého. Chorý a trpiaci TY, ale predstavuje vinu 

tvojho brata; svedok, ktorého posielaš, aby nezabudol na zranenia, 

ktoré mu spôsobil, a od ktorého, ako prisaháš, nikdy neunikne. 

tento chorý a žalostný obraz TY prijímaš, ak len môže slúžiť na 

jeho potrestanie. chorí sú nemilosrdní ku každému a v nákaze sa 

snažia zabíjať. Smrť sa im zdá ľahkou cenou, ak môžu povedať: 

"Hľa, brat, z tvojej ruky zomriem." Veď choroba je svedkom jeho 

viny a smrť by dokázala, že jeho chyby musia byť hriechmi. 

Choroba je len "malá" smrť, forma pomsty, ktorá ešte nie je 

úplná. Napriek tomu hovorí s istotou o tom, čo predstavuje. Na 

bezútešný a trpký obraz, ktorý si poslal svojmu bratovi, si sa 

pozeral so zármutkom. A všetkému, čo mu ukázal, si uveril, lebo to 

svedčilo o jeho vine, ktorú si vnímal a miloval. Teraz ti Duch 

Svätý do rúk, ktoré urobil jemnými svojím dotykom, kladie obraz 

iného teba. Je to obraz ešte tela, lebo to, čo naozaj ste, sa nedá vidieť 

ani zobraziť. tento však nebol použitý na účel útoku, a preto vôbec 

nikdy netrpel bolesťou. Svedčí o večnej pravde, že ti nemôže byť 

ublížené, a poukazuje za seba na tvoju i jeho nevinnosť. 

Ukáž to svojmu bratovi, ktorý uvidí, že každá jazva je 

zahojená a každá slza je zotretá v smiechu a láske. A tam sa pozrie 

na svoje odpustenie a uzdravenými očami sa pozrie zaň, na 

nevinnosť, ktorú v tebe uvidí. Tu je dôkaz, že nikdy nezhrešil; že 

nič z toho, čo mu jeho šialenstvo prikázalo, nikdy neurobil a nikdy 

nemalo nijaké následky. Že žiadna výčitka mu 
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položené na jeho srdce, nikdy nebolo oprávnené a žiadny útok sa 

ho nemôže dotknúť otráveným a neúprosným žihadlom strachu. 

Osvedčte jeho nevinu a NIE jeho vinu. VAŠE uzdravenie je jeho 

útechou a zdravím, pretože dokazuje, že ilúzie nie sú pravdivé. 

Motiváciou tohto sveta nie je vôľa po živote, ale túžba po 

smrti. Jeho jediným cieľom je dokázať, že vina je skutočná. Žiadna 

svetská myšlienka, čin alebo pocit nemá inú motiváciu ako túto." 

To sú svedkovia, ktorí sú povolaní, aby im verili, a dodávajú 

presvedčivosť systému, za ktorý hovoria a ktorý zastupujú. A 

každý z nich má mnoho hlasov, ktoré hovoria k tvojmu bratovi a k 

tebe samému rôznymi jazykmi. A predsa je pre oboch posolstvo 

rovnaké. Ozdoba tela sa usiluje ukázať, akí krásni sú svedkovia 

viny. Starosti o telo ukazujú, aký krehký a zraniteľný je tvoj život; 

ako ľahko sa zničí to, čo miluješ. Depresia hovorí o smrti a 

márnosti skutočnej starosti o čokoľvek. najsilnejším svedectvom 

márnosti, ktoré posilňuje všetky ostatné a pomáha im vykresliť 

obraz, v ktorom je hriech ospravedlnený, je choroba v akejkoľvek 

podobe. 

Chorí majú dôvod pre každú zo svojich neprirodzených túžob 

a zvláštnych potrieb. Veď kto by mohol žiť život, ktorý sa tak 

skoro skončí, a nevážiť si hodnotu pominuteľných radostí? Aké 

radosti by mohli byť, ktoré pretrvajú? Nemajú slabí ľudia právo 

veriť, že každý ukradnutý kúsok rozkoše je spravodlivou odmenou 

za ich malý život? Ich smrť zaplatí za všetky, či už si užívajú ich 

výhody, alebo nie. koniec života musí prísť, nech už ho strávime 

akýmkoľvek spôsobom. A tak sa tešte z rýchlo pominuteľných a 

prchavých vecí. 

Nie sú to hriechy, ale svedectvá o zvláštnej viere, že hriech a 

smrť sú skutočné a že nevinnosť a hriech skončia rovnako v zániku 

hrobu. Keby to bola pravda, bol by tu dôvod zostať spokojný s 

hľadaním pominuteľných radostí a pestovaním drobných potešení, kde 

sa len dá. v tomto obraze však telo nie je vnímané ako neutrálne a 

bez cieľa, ktorý je mu vlastný. Stáva sa totiž symbolom výčitiek, 

znakom viny, ktorej dôsledky sú stále vidieť, takže príčinu 

nemožno nikdy poprieť. 

Tvojou úlohou je ukázať svojmu bratovi, že hriech nemôže 

mať žiadnu príčinu. Aké márne musí byť vidieť v sebe obraz 

dôkazu, že to, čo je vašou funkciou, nikdy nemôže byť! Obraz 
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odníma všetky znaky 





27 TELO A SEN 

624 

 

 

 

 

obvinenia a obžaloby. Zobrazený bez účelu nie je vnímaný ani ako 

chorý, ani ako dobrý, ani ako zlý, ani ako dobrý. Neponúkajú sa 

žiadne dôvody, na základe ktorých by ho bolo možné vôbec 

nejakým spôsobom hodnotiť. Nemá ţivot, ale nie je ani mŕtva. 

Stojí mimo akejkoľvek skúsenosti strachu alebo lásky. Teraz totiž 

ešte o ničom nesvedčí, jeho účel je otvorený a myseľ sa opäť stáva 

slobodnou, aby si mohla vybrať, za čo je. Teraz nie je odsúdená, 

ale čaká na účel, ktorý jej bude daný, aby mohla plniť funkciu, 

ktorú dostane. 

V tomto prázdnom priestore, z ktorého bol odstránený cieľ 

hriechu, sa môže slobodne rozpamätať nebo. Tu môže prísť jeho 

pokoj a dokonalé uzdravenie nahradiť smrť. telo sa môže stať 

znamením života, prísľubom vykúpenia a závanom nesmrteľnosti 

pre tých, ktorých už omrzelo vdychovať páchnuci pach smrti. 

Nech je jeho cieľom uzdravenie. potom bude vysielať posolstvo, 

ktoré dostalo, a svojím zdravím a krásou hlásať pravdu a hodnotu, 

ktorú predstavuje. Nech dostane moc predstavovať nekonečný 

život, ktorý je navždy nenapadnutý. A pre svojho brata nech je 

jeho posolstvom: "Hľa, brat, z tvojej ruky žijem." 

Jednoduchý spôsob, ako to dosiahnuť, je len tento: nechať 

telo, aby nemalo žiadny účel z minulosti, keď ste si boli istí, že 

jeho účelom je podporovať vinu. Na tom trvá váš zmrzačený obraz, 

ktorý je trvalým znakom toho, čo predstavuje. To nenecháva 

žiadny priestor, v ktorom by mu mohol byť daný iný pohľad, iný 

účel. vy NEZNÁTE jeho účel. Dali ste len ILUZIE účelu veci, ktorú 

ste vytvorili, aby ste pred sebou ukryli svoju funkciu. Táto vec bez 

účelu nemôže skryť funkciu, ktorú jej dal Duch Svätý. Nech sa 

teda jej účel a tvoja funkcia konečne zosúladia a obidve sa vnímajú 

ako jedno. 

 

STRACH Z UZDRAVENIA 

Je liečenie desivé? Pre mnohých áno. Obvinenie je totiž prekážkou 

lásky a poškodené telá sú obvineniami. Pevne stoja v ceste dôvere 

a pokoju a hlásajú, že slabí nemôžu mať dôveru a že poškodení 

nemajú dôvod na pokoj. kto bol zranený svojím bratom a mohol by 

ho ešte milovať a dôverovať mu? Útočil a bude útočiť znova. 

Nechráň ho, lebo tvoje poškodené telo ukazuje, že sa pred ním musíš 

chrániť. odpustiť môže byť skutkom lásky, 
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ale nie je to jeho zásluha. Môže byť ľutovaný pre svoju vinu, ale 

nie oslobodený. A ak mu odpustíte jeho previnenia, len mu pridáte 

ku všetkým vinu, ktorú si skutočne zaslúžil. 

Nevyliečený nemôže odpustiť. Oni sú totiž svedkami toho, že 

odpustenie je nespravodlivé. Ponechali by si následky viny, ktorú 

prehliadajú. nikto však nemôže odpustiť hriech, o ktorom je 

presvedčený, že je skutočný. A to, čo má následky, MUSÍ byť 

skutočné, pretože to, čo spôsobilo, je tam vidieť. Odpustenie nie je 

ľútosť, ktorá sa ale snaží odpustiť to, o čom vie, že je pravdivé. 

Dobro sa nedá vrátiť za zlo, pretože odpustenie najprv 

nekonštatuje hriech a POTOM ho neodpúšťa. kto môže povedať a 

myslieť to vážne: "Brat môj, ty si mi ublížil, a predsa, pretože som 

lepší z tých dvoch, odpúšťam ti svoje zranenie." Jeho odpustenie a 

tvoje zranenie nemôžu existovať spolu. Jedno popiera druhé a 

MUSÍ ho urobiť falošným. 

Byť svedkom hriechu a zároveň ho odpustiť je paradox, ktorý 

rozum nedokáže pochopiť. Tvrdí totiž, že to, čo sa ti stalo, si 

nezaslúži odpustenie. A tým, že ju udeľuješ, udeľuješ svojmu 

bratovi milosť, ale ponechávaš si dôkaz, že nie je skutočne 

nevinný. Chorí zostávajú žalobcami. Nemôžu odpustiť svojim 

bratom a ani sebe. Lebo nikto, v kom vládne pravé odpustenie, 

nemôže trpieť. Nedrží dôkaz hriechu pred očami svojho brata. A 

tak ho musel prehliadnuť a odstrániť zo svojich vlastných. 

Odpustenie nemôže byť pre jedného a pre druhého nie. Kto 

odpúšťa, JE uzdravený. A v jeho uzdravení spočíva dôkaz, ţe 

skutočne odpustil a neponechal si ţiadnu stopu odsúdenia, ktorú by 

ešte stále drţal voči sebe alebo voči ţivej bytosti. 

Odpustenie nie je skutočné, pokiaľ neprináša uzdravenie 

tvojmu bratovi A tebe samému.Musíš potvrdiť, že jeho hriechy na 

teba nemali žiadny vplyv, aby si dokázal, že neboli skutočné. Ako 

inak by mohol byť bez viny? A ako by mohla byť ospravedlnená 

jeho nevina, ak by jeho hriechy nemali žiadny účinok, ktorý by 

odôvodňoval vinu? Hriechy sú mimo odpustenia už len preto, že by 

mali za následok účinky, ktoré sa nedajú zrušiť a úplne 

prehliadnuť. V ich zrušení spočíva dôkaz, že boli iba chybami. 

Uzdrav sa, aby si bol odpúšťajúci a ponúkal spásu svojmu bratovi i 

sebe samému. zlomené telo ukazuje, že myseľ nebola uzdravená. 

Zázrak uzdravenia dokazuje, že odlúčenie je bez účinku. čo by si 
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viery. A všetko, čo povieš, urobíš alebo 
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myslieť, ale svedčí o tom, čo ho učíte. 

Tvoje telo môže byť prostriedkom, aby si ho naučil, že kvôli 

nemu nikdy netrpelo bolesťou.A svojím uzdravením mu môže 

podať nemé svedectvo o svojej nevine. Práve toto svedectvo môže 

hovoriť s mocou väčšou ako tisíc jazykov. Lebo tu je mu dokázané 

jeho odpustenie. zázrak mu nemôže ponúknuť nič menšie, ako dal 

tebe. Tak aj tvoje uzdravenie ukazuje, že tvoja myseľ je uzdravená 

a odpustila mu to, čo neurobil. A tak je presvedčený, že jeho 

nevina sa nikdy nestratila, a uzdravený je spolu s vami. 

Takto zázrak ruší všetko, čo svet potvrdzuje, že nikdy nemôže 

byť zrušené. A beznádej a smrť musia zmiznúť pred dávnym volaním 

života. Toto volanie má moc, ktorá ďaleko prevyšuje slabé a úbohé 

volanie smrti a viny. starobylé volanie Otca k svojmu Synovi a 

Syna k svojim bude ešte poslednou poľnicou, ktorú svet kedy 

počuje. Brat, Niet smrti. a to sa naučíš, keď len chceš ukázať 

svojmu bratovi, že si mu neublížil. On si myslí, že tvoja krv je na 

jeho rukách, a tak stojí odsúdený. tebe je však dané, aby si mu 

svojím uzdravením ukázal, že jeho vina je len látka nezmyselného 

sna. 

Ako spravodlivé sú zázraky! Veď udeľujú rovnaký dar 

úplného oslobodenia od viny tvojmu bratovi i tebe samému.Tvoje 

uzdravenie zachraňuje bolesť jemu i tebe a ty si uzdravený, lebo si 

mu prial dobro. To je zákon, ktorému sa zázrak podriaďuje; že 

uzdravenie nevidí žiadnu zvláštnosť. Nepochádza zo súcitu, ale z 

lásky. A láska by dokázala, že všetko utrpenie je len márnou 

predstavou, bláznivým želaním bez účinkov. tvoje zdravie je 

výsledkom tvojej túžby vidieť brata bez krvi na rukách a bez viny 

na srdci, ktoré je zaťažené dôkazom hriechu. A to, čo si želáš, ti JE 

dané vidieť. 

"Cena" za tvoj pokoj je jeho. Túto "cenu" Duch Svätý a svet 

interpretujú odlišne. svet to vníma ako konštatovanie "faktu", že 

tvoja spása je jeho. Duch Svätý VIE, že tvoje uzdravenie je 

svedectvom o ňom a vôbec nemôže byť mimo neho. Pokiaľ on 

súhlasí s utrpením, ty budeš neuzdravený. ty mu však môžeš 

ukázať, že jeho utrpenie je bezúčelné a úplne bez príčiny. Ukážte 

mu svoje uzdravenie a on už nebude súhlasiť s tým, aby trpel. 

Lebo jeho nevinnosť bola potvrdená v tvojich i jeho očiach. a 

smiech nahradí tvoje vzdychy, pretože Boží Syn 
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nezabudol, že JE Boží Syn. 

Kto sa teda bojí uzdravenia? Iba tí, pre ktorých obeta a bolesť 

ich brata predstavuje ich vlastný pokoj. Ich bezmocnosť a slabosť 

predstavuje dôvody, na základe ktorých OSPRAVODLŇUJÚ jeho 

bolesť. Neustále pálenie viny, ktorým trpí, slúži na to, aby 

dokázali, že on je otrokom, ale oni sú slobodní. neustála bolesť, 

ktorou trpia, dokazuje, že sú slobodní PRETO, že ho držia 

spútaného. a choroba je žiaduca, aby zabránila zmene rovnováhy v 

obete. Ako by sa mohol Duch Svätý na chvíľu odradiť, ba čo viac, 

zdôvodniť takýmto argumentom pre chorobu? A je potrebné, aby 

sa vaše uzdravenie odkladalo preto, že sa pozastavíte nad 

počúvaním šialenstva? 

Uvažujte o tom, ako sa toto vnímanie seba samého musí 

rozširovať, a neprehliadnite skutočnosť, že každá myšlienka sa 

rozširuje, pretože to je jej účelom, pretože je tým, čím v 

skutočnosti JE. Z predstavy seba ako dvoch vychádza nevyhnutný 

pohľad na rozdelenie funkcií medzi nimi. A to, čo by ste chceli 

opraviť, je len polovica chyby, ktorá je podľa vás celá. Hriechy 

tvojho brata sa stávajú ústredným cieľom nápravy, aby tvoje chyby a 

jeho vlastné neboli vnímané ako jedno. tvoje sú chyby, ale jeho sú 

hriechy, a nie rovnaké ako tvoje. Jeho si zaslúžia trest, zatiaľ čo 

tvoje by sa mali v rámci spravodlivosti prehliadnuť. 

V tomto výklade nápravy svoje vlastné chyby ani 

neuvidíte.Pozornosť nápravy sa sústredila mimo vás, na toho, kto 

nemôže byť vašou súčasťou, kým trvá toto vnímanie.To, čo je 

odsúdené, sa nikdy nemôže vrátiť k žalobcovi, ktorý to nenávidel a 

nenávidí to stále. To je váš brat, ohnisko vašej nenávisti, nehodný 

byť vašou súčasťou, a teda mimo vás; druhá polovica, ktorá je 

popieraná. A len to, čo zostalo bez jeho prítomnosti, je vnímané ako 

celok. tejto zostávajúcej polovici musí Duch Svätý predstavovať 

druhú polovicu, kým nepoznáte, že to JE druhá polovica. A to robí 

tak, že obom vám dáva funkciu, ktorá je jedna, nie odlišná. 

Korekcia je funkcia daná OBA, ale ani jedna samostatne. A 

keď sa plní ako SPOLOČNÁ, MUSÍ opravovať chyby u oboch. 

Nemôže nechať chyby v jednom nevyliečené a druhého oslobodiť. 

to je rozdelený účel, ktorý nemôže byť spoločný, a preto nemôže 

byť funkciou, ktorú Duch Svätý považuje za svoju. A môžete si 

byť istí, že nebude plniť funkciu, ktorú nemôže pochopiť a uznať 
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zachované napriek vašim odlišným názorom na to, aká je vaša 

funkcia. Ak by zachoval rozdelenú funkciu, boli by ste skutočne 

stratení. Jeho neschopnosť vidieť svoj cieľ rozdelený a odlišný pre 

každého z vás zachováva vaše Ja pred tým, aby si uvedomilo 

akúkoľvek inú funkciu než svoju vlastnú. 

Nápravu treba prenechať tomu, kto vie, že náprava a 

odpustenie sú to isté. S polovičnou mysľou sa to nedá pochopiť. 

Nápravu teda prenechajte mysli, ktorá JE jednotná, funguje ako 

jeden celok, pretože nie je rozdelená v účele a chápe jedinú 

funkciu ako Svoju JEDINÚ. Tu je daná funkcia, ktorú Ona chápe 

ako Svoju vlastnú, a nie oddelene od tej, ktorú si Jej Darca 

ponecháva, AKO bola zdieľaná. V Jeho prijatí tejto funkcie spočíva 

prostriedok, vďaka ktorému je vaša myseľ zjednotená. Jeho jediný 

cieľ zjednocuje polovice, ktoré vnímate ako oddelené. A každá z 

nich odpúšťa tej druhej, aby mohla prijať svoju druhú polovicu ako 

svoju súčasť. 

 
SYMBOL NEMOŽNÉHO 

Moc nemôže odporovať. Opozícia by ju totiž oslabila a oslabená 

moc je v rozpore s ideami. Slabá sila nemá zmysel a moc použitá 

na oslabenie je použitá na obmedzenie. A preto musí byť 

obmedzená a slabá, pretože to je jej účelom. Moc je bez odporu, 

aby bola sama sebou. Žiadna slabosť do nej nemôže zasiahnuť bez 

toho, aby ju zmenila na niečo, čím nie je. Oslabovať znamená 

obmedzovať a vnucovať protiklad, ktorý je v rozpore s 

koncepciou, na ktorú útočí. A tým sa k myšlienke pripája niečo, 

čím nie je, a robí ju nezrozumiteľnou. Kto dokáže pochopiť dvojitý 

pojem, napríklad ako "oslabená-moc" alebo ako "nenávistná-

láska"? 

Rozhodli ste sa, že váš brat je symbolom "nenávistnej lásky", 

"oslabenej moci" a predovšetkým "živej smrti".A preto pre vás nemá 

žiadny význam, pretože znamená to, čo nemá zmysel. Predstavuje 

dvojitú myšlienku, kde polovica je zrušená zvyšnou polovicou. No 

aj tá je rýchlo popretá tou polovicou, ktorú zrušila, a tak obe 

zanikajú. A teraz znamená nič. Symboly, ktoré ale predstavujú 

myšlienky, ktoré nemôžu byť, musia znamenať prázdny priestor a 

ničotu. Ničota a prázdny priestor však NEMÔŽU byť 

interferenciou. To, čo MÔŽE rušiť uvedomovanie si skutočnosti, je 
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Obraz tvojho brata, ktorý vidíš, nič neznamená.Nie je v ňom 

nič, čo by si mohol napadnúť alebo poprieť, čo by si mohol 

milovať alebo nenávidieť, čo by si mohol obdarovať mocou alebo 

považovať za slabé.Obraz bol úplne zrušený, pretože symbolizoval 

rozpor, ktorý zrušil MYSL, ktorú znázorňoval.A tak obraz nemá 

žiadnu príčinu.Kto môže vnímať účinok bez príčiny? Čo môže byť 

bezpríčinné iné ako ničota? Obraz vášho brata, ktorý vidíte, je 

úplne neprítomný a nikdy nebol. Nech je teda prázdny priestor, 

ktorý zaberá, UZNÁVANÝ ako prázdny a čas venovaný jeho 

videniu vnímaný ako nečinne strávený, čas neobsadený. 

Prázdny priestor, ktorý sa nepovažuje za zaplnený, nevyužitý 

časový interval, ktorý sa nepovažuje za využitý a plne obsadený, sa 

stáva tichým pozvaním pravde, aby vstúpila a udomácnila sa. 

Nemožno vykonať žiadnu prípravu, ktorá by zvýšila skutočnú 

príťažlivosť pozvania. Lebo to, čo necháte ako voľné, naplní Boh, 

a kde je On, tam MUSÍ zostať pravda. Neoslabená moc, bez 

protikladu, je to, čo stvorenie JE. Na to NEEXISTUJÚ žiadne 

symboly. Nič neukazuje mimo pravdy, lebo čo môže znamenať 

viac než všetko? A predsa pravé zrušenie musí byť láskavé. A tak 

prvou náhradou za váš obraz je iný obraz, iného druhu. 

Tak ako sa nedá zobraziť ničota, neexistuje ani symbol pre 

totalitu. Skutočnosť je napokon známa bez formy, nezobrazená a 

neviditeľná. Odpustenie ešte nie je sila známa ako úplne bez 

hraníc. napriek tomu neurčuje žiadne hranice, ktoré ste sa rozhodli 

stanoviť. Odpustenie je prostriedok, ktorým sa pravda dočasne 

predstavuje. Umožňuje Duchu Svätému, aby umožnil výmenu 

obrazov až do času, keď pomôcky stratia význam a učenie sa 

skončí. Žiadna učebná pomôcka nemá využitie, ktoré by mohlo 

presiahnuť cieľ učenia. Keď je jej cieľ dosiahnutý, je nefunkčná. V 

prestávke medzi učením má však využitie, ktorého sa teraz bojíte, 

ale napriek tomu si ho zamilujete. 

Obraz tvojho brata, ktorý ti dal, aby si obsadil priestor, ktorý v 

poslednom čase zostal neobsadený a prázdny, nebude potrebovať 

žiadnu obranu. Lebo mu dáte drvivú prednosť. Ani na okamih 

neotáľajte s rozhodnutím, že je to jediný obraz, ktorý chcete. 

Nestojí na dvojitých koncepciách. hoci je to len polovica obrazu a 

je neúplná, vo svojom vnútri je rovnaká. Druhá polovica toho, čo 

predstavuje, zostáva neznáma, ale nie je zrušená. A tak zostáva 
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aby sám urobil posledný krok.A to, čo nakoniec nahradí každú 

učebnú pomôcku, bude iba BYŤ. Odpustenie zmizne a symboly sa 

vytratia a nič, čo kedy oči videli alebo uši počuli, nezostane na 

vnímanie. 

Sila, ktorá je úplne bezhraničná, neprišla ničiť, ale prijať svojich. 

Nikde nie je možnosť voľby funkcie. Voľbu, ktorú sa bojíte stratiť, 

ste nikdy nemali. A predsa sa len zdá, že to zasahuje do moci 

neobmedzených a jediných myšlienok, úplných a šťastných, bez 

protikladu. Nepoznáš pokoj sily, ktorá ničomu neodporuje. a 

predsa iný druh vôbec nemôže byť. Privítaj Silu, ktorá je za 

hranicou odpustenia a za hranicou sveta symbolov a obmedzení. 

Chcel by iba BYŤ, a tak iba JE. 

 
TICHÁ ODPOVEĎ 

V tichu sa odpovedá na všetky otázky a každý problém sa rieši v 

tichosti. V konflikte nemôže BYŤ žiadna odpoveď a žiadne riešenie, 

pretože jeho účelom je neumožniť žiadne riešenie a zabezpečiť, 

aby žiadna odpoveď nebola jasná.Problém, ktorý je v konflikte, 

NEMÁ odpoveď, pretože je vnímaný rôznymi spôsobmi.A to, čo by 

bolo odpoveďou z jedného pohľadu, nie je odpoveďou v inom 

svetle.Ste v konflikte.Preto vám musí byť jasné, že nemôžete 

odpovedať vôbec na nič, pretože konflikt nemá žiadne obmedzené 

účinky.Ak však Boh dal odpoveď, musí existovať spôsob, akým sa 

vaše problémy vyriešia, pretože to, čo chce, sa už stalo. 

Musí to byť tak, že čas nie je dôležitý a každý problém môže 

byť vyriešený TERAZ. Ale musí to byť aj tak, že vo vašom stave 

mysle je riešenie nemožné, preto vám Boh musel dať spôsob, ako 

sa dostať do iného stavu mysle, v ktorom už odpoveď je. Taký je 

svätý okamih. Práve sem by ste mali priniesť všetky svoje problémy 

a ZANECHAŤ ich. Sem patria, pretože tu je ich odpoveď. Musí byť 

zbytočné pokúšať sa riešiť problém tam, kde odpoveď nemôže 

byť. Ale rovnako určite sa musí vyriešiť, ak sa prenesie tam, kde 

odpoveď JE. 

Nepokúšajte sa riešiť žiadne problémy, ale v rámci istoty 

svätého okamihu. Lebo tam bude problém zodpovedaný a vyriešený. 

Mimo neho nebude žiadne riešenie, pretože tam nie je žiadna 

odpoveď, ktorú by bolo možné nájsť. Nikde vonku sa nikdy 

nekladie jediná, jednoduchá otázka. svet si môže klásť len dvojité 
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otázky s mnohými odpoveďami, z ktorých žiadna nebude stačiť. 
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Nepoloží otázku, na ktorú by sa malo odpovedať, ale len zopakuje 

svoj názor. Všetky otázky kladené v rámci tohto sveta sú len 

spôsobom POHĽADU, nie položenou otázkou. Na otázku položenú 

v nenávisti nemožno odpovedať, pretože je sama osebe odpoveďou. 

Dvojitá otázka sa pýta a odpovedá, pričom obe svedčia o tom istom 

v inej forme. 

Svet sa pýta iba JEDNU otázku. Je to táto: "Ktoré z týchto 

ilúzií sú pravdivé? Ktoré z nich ustanovujú pokoj a ponúkajú 

radosť? A ktoré môžu priniesť únik od všetkej bolesti, z ktorej je 

tento svet stvorený?" Nech už má táto otázka akúkoľvek podobu, 

jej cieľ je rovnaký. Pýta sa, ale aby sa zistilo, že hriech je skutočný, a 

odpovedá vo forme preferencie. "Ktorému hriechu dávaš prednosť? 

To je ten, ktorý by ste si mali vybrať. Ostatné nie sú pravdivé." Čo 

môže telo dostať, čo by si chcel zo všetkých najviac? Je to tvoj 

sluha a tvoj priateľ. Povedz mu však, čo chceš, a ono ti bude s 

láskou a dobre slúžiť." A to nie je otázka, lebo vám povie, čo 

chcete a kam si pre to máte ísť. Nenecháva priestor na 

spochybňovanie svojho presvedčenia, okrem toho, že to, čo 

uvádza, berie otázke formu. 

Pseudopotázka nemá odpoveď. DIKTÁTUJE odpoveď, aj keď 

sa pýta. Takto je každé kladenie otázok vo svete formou 

propagandy pre seba samého. Tak ako sú svedectvá tela len 

zmyslami z jeho vnútra, tak sú aj odpovede na otázky sveta 

obsiahnuté v otázkach. Tam, kde odpovede predstavujú otázky, 

nepridávajú nič nové a nič sa nedozvedáme. 

Úprimná otázka je nástroj na učenie, ktorý sa pýta na niečo, 

čo NEviete. Nestanovuje podmienky pre odpoveď, ale len sa pýta, 

aká by mala byť odpoveď. Nikto v konfliktnom stave sa však 

nemôže slobodne pýtať túto otázku, pretože nechce čestnú 

odpoveď, ktorou sa konflikt končí. Iba vo svätom okamihu možno 

úprimne položiť čestnú otázku. A zo zmyslu otázky vyplýva 

zmysluplnosť odpovede. Tu je možné oddeliť svoje želania od 

odpovede, aby ti mohla byť daná, a tiež aby si ju PRIJAL. odpoveď 

je poskytnutá všade. len tu však môže byť VYHLASOVANÁ. 

Úprimná odpoveď si nežiada žiadnu obeť, pretože odpovedá na 

skutočne položené otázky.Otázky sveta sa len pýtajú, od koho sa 

žiada obeť, a nepýtajú sa, či má obeť vôbec zmysel.A tak BEZ 

odpovede "od koho" zostane nepoznaná, nevypočutá, 
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a tak sa otázka zachovala neporušená, pretože dala odpoveď sama 

sebe. Svätý okamih je interval, v ktorom je myseľ dostatočne 

pokojná, aby počula odpoveď, ktorá nie je obsiahnutá v položenej 

otázke. Ponúka niečo nové a odlišné od otázky. Ako by sa na ňu 

dalo odpovedať, ak sa len opakuje? 

Preto sa nepokúšajte riešiť žiadne problémy vo svete, z 

ktorého je odpoveď vylúčená. Ale prineste problém na jediné 

miesto, ktoré pre vás s láskou skrýva odpoveď. Tu sú odpovede, 

ktoré vyriešia vaše problémy, pretože stoja mimo nich, a pozrite sa na 

to, na čo sa dá odpovedať; na to, čo otázka JE. v rámci sveta 

odpovede len vyvolávajú ďalšiu otázku, hoci tú prvú nechávajú 

bez odpovede. Vo svätom okamihu môžeš priviesť otázku k 

odpovedi a získať odpoveď, ktorá bola stvorená PRE teba. 

 
PRÍKLAD UZDRAVENIA 

Jediný spôsob, ako sa uzdraviť, je byť uzdravený. Zázrak sa rozšíri 

aj bez vašej pomoci, ale vy ste potrební, aby sa mohol začať. 

Prijmite zázrak uzdravenia, a ten bude pokračovať vďaka tomu, že 

JE. Je jeho prirodzenosťou, že sa rozšíri v okamihu, keď sa zrodí. 

A rodí sa v okamihu, keď je ponúknutý a PRIJATÝ. Nikto nemôže 

žiadať iného, aby bol uzdravený. Ale môže sa nechať uzdraviť, a 

tak ponúknuť druhému to, čo dostal. kto môže obdarovať druhého 

tým, čo nemá? A kto sa môže podeliť o to, čo sám sebe odopiera? 

Duch Svätý hovorí k VÁM. Nehovorí k niekomu inému. ale tvojím 

počúvaním sa Jeho hlas rozširuje, pretože si PRIJAL, čo hovorí. 

Zdravie je svedkom zdravia. Pokiaľ nie je dosvedčené, 

zostáva bez presvedčenia. Až keď je preukázané, je dokázané a 

MUSÍ si vynútiť presvedčenie. Nikto nie je uzdravený 

prostredníctvom dvojitých posolstiev. Ak si želáte byť iba 

uzdravení, uzdravíte sa. Váš JEDINEČNÝ zámer to umožňuje. Ak 

sa však uzdravenia bojíte, nemôže cez vás prísť. Jediné, čo je 

potrebné na uzdravenie, je absencia strachu. Kto sa bojí, nie je 

uzdravený a nemôže sa uzdraviť. To však neznamená, že konflikt 

musí navždy zmiznúť z vašej mysle. Keby totiž bol, nebolo by 

potom potrebné žiadne uzdravenie. Ale znamená to, že hoci len na 

okamih milujete bez útokov. Stačí okamih. Zázraky nečakajú na 

čas. 

Svätý okamih je miestom prebývania zázraku. Odtiaľ každý 
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človek sa rodí na tento svet ako svedok stavu mysle, ktorý 

prekonal konflikt a dosiahol mier. Prináša útechu z miesta mieru 

na bojisko a dokazuje, že vojna nemá žiadne účinky. Veď všetky 

zranenia, ktoré sa vojna snažila priniesť, polámané telá a rozdrvené 

údy, kričiaci umierajúci a mlčiaci mŕtvi, sú jemne pozdvihnuté a 

utešené. Niet smútku tam, kde prišiel zázrak, aby uzdravil. A nie je 

potrebné nič viac než len JEDEN okamih vašej lásky bez útoku, 

aby sa toto všetko udialo. V tomto jedinom okamihu ste uzdravení 

a v tomto jedinom okamihu sa uskutočňuje všetko uzdravenie. 

Čo stojí mimo vás, keď prijímate požehnanie, ktoré prináša 

svätý okamih? Nebojte sa požehnania, lebo Ten, ktorý vás 

požehnáva, miluje celý svet a nenecháva vo svete nič, čoho by sa 

mohol báť. Ale ak sa budeš vyhýbať požehnaniu, svet sa ti bude 

zaiste zdať strašný, lebo si mu odoprel pokoj a útechu a nechal si 

ho zomrieť. nepozeral by sa na svet tak trpko zbavený pokoja ako 

na odsúdenie ten, kto ho mohol zachrániť, ale ustúpil, lebo sa bál, 

že bude uzdravený? Oči všetkých umierajúcich prinášajú výčitky a 

utrpenie šepká: "Čoho sa treba báť?" Dobre zvážte jeho otázku. 

Pýta sa ťa v tvojom mene. Umierajúci svet ťa žiada len o to, aby si 

si na chvíľu oddýchol od útoku na seba, aby bol uzdravený. 

Príďte k svätému okamihu a uzdravte sa, lebo nič z toho, čo 

ste tam dostali, nezostane po vašom návrate do sveta. A keď 

budete požehnaní, prinesiete požehnanie. Život je vám daný, aby 

ste ho dali umierajúcemu svetu. A trpiace oči už nebudú 

obviňovať, ale budú žiariť vďačnosťou tebe, ktorý si požehnanie dal. 

žiara svätého okamihu rozžiari tvoje oči a dá im zrak, aby videli 

ponad všetko utrpenie a namiesto neho videli Kristovu tvár. 

Uzdravenie NAHRADÍ utrpenie. Kto sa pozerá na jedno, nemôže 

vnímať druhé, lebo oboje tam nemôže byť. A toho, čo uvidíte, 

bude svet svedkom a bude svedkom TOHO. 

Tak je tvoje uzdravenie všetko, čo svet potrebuje, aby bol 

uzdravený. Potrebuje JEDNU lekciu, ktorú sa dokonale naučil. A 

potom, keď na ňu zabudnete, svet vám jemne pripomenie, čo ste sa 

naučili. Žiadnu posilu neodoprie jeho vďaka vám, ktorí ste sa 

nechali uzdraviť, aby mohol žiť. Vyvolá svojich svedkov, aby ti 

ukázali tvár Krista, ktorý priniesol 
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svet obvinení je nahradený svetom, v ktorom všetky oči s láskou 

hľadia na Priateľa, ktorý im priniesol oslobodenie. A tvoj brat 

šťastne uvidí mnohých priateľov, ktorých považoval za 

nepriateľov. 

Problémy nie sú špecifické, ale majú špecifické formy a tieto 

špecifické formy tvoria svet. A nikto nerozumie povahe svojho 

problému. Keby to vedel, už by ho nevidel. Jeho podstata spočíva 

v tom, že NIE JE. A tak, hoci ho vníma, NIE je schopný vnímať ho 

taký, aký je. Ale uzdravenie je zjavné v konkrétnych prípadoch a 

zovšeobecňuje ich tak, že zahŕňa všetky. Je to preto, že napriek 

rôznym formám sú v skutočnosti rovnaké. Cieľom všetkého učenia 

je prenos, ktorý sa zavŕši v rámci dvoch situácií, ktoré sú vnímané 

ako jedno, pretože sú v nich JEDINE spoločné prvky. to však môže 

dosiahnuť len ten, kto nevidí rozdiely, ktoré vidíš ty. Úplný prenos 

svojho učenia neuskutočňujete vy. Ale to, že sa uskutočnil napriek 

všetkým rozdielom, ktoré vidíš, ťa presviedča, že nemohli byť 

skutočné. 

Vaše uzdravenie sa rozšíri a bude sa týkať problémov, o 

ktorých ste si mysleli, že nie sú vaše. A bude tiež zrejmé, že sa 

vyrieši množstvo vašich rôznych problémov, keďže sa niektorému 

z nich podarilo uniknúť. Nemôže to byť ich odlišnosť, ktorá to 

umožnila, pretože učenie nepreskakuje zo situácií na ich protiklady 

a neprináša rovnaké výsledky. Všetko liečenie musí prebiehať 

zákonitým spôsobom, v súlade so zákonmi, ktoré boli správne 

vnímané, ale nikdy neboli porušené. Nebojte sa spôsobu, akým ich 

vnímate. Vy sa mýlite, ale vo vás je Ten, kto je SPRÁVNY. 

Prenechajte teda odovzdanie svojho učenia Tomu, kto 

skutočne rozumie jeho zákonom a kto zaručí, že zostanú 

neporušené a neobmedzené.Vašou úlohou je len aplikovať to, čo 

vás naučil, na SOBE a On urobí zvyšok. A tak ti silu tvojho učenia 

potvrdí množstvo rôznych svedkov, ktorých nájde. Tvoj brat bude 

medzi nimi vidieť prvý, ale tisíce stoja za ním a za každým z nich 

sú tisíce ďalších. Môže sa zdať, že každý z nich má problém, ktorý 

je odlišný od ostatných. Napriek tomu sa riešia spoločne. A ich 

spoločná odpoveď ukazuje, že otázky nemohli byť oddelené. 

Pokoj vám, ktorým sa ponúka uzdravenie. A naučíte sa 
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že pokoj sa vám dostane, keď prijmete uzdravenie pre seba. Jeho 

celkovú hodnotu nemusíte hodnotiť, aby ste pochopili, že ste z 

neho mali úžitok. to, čo sa udialo v okamihu, keď do vás vstúpila 

láska bez útoku, zostane vo vás navždy. Jedným z jej účinkov bude 

aj vaše uzdravenie, rovnako ako uzdravenie vášho brata. Všade, 

kam pôjdeš, budeš vidieť jej znásobené účinky. avšak všetci 

svedkovia, ktorých uvidíš, budú oveľa menší ako všetci, ktorí v 

skutočnosti existujú. Nekonečno sa nedá pochopiť len spočítaním 

jeho jednotlivých častí. Boh ti ďakuje za tvoje uzdravenie, lebo 

vie, že je darom lásky k jeho Synovi, a preto je mu dané. 

 
ÚČEL BOLESTI 

Bolesť ukazuje, že telo musí byť skutočné. Je to hlasný, zastierajúci 

hlas, ktorého výkriky by umlčali to, čo hovorí Duch Svätý, a 

zabránili by, aby si si Jeho slová uvedomil. Bolesť si vynucuje 

pozornosť, odvádza ju od Neho a sústreďuje sa na seba. Jej účel je 

rovnaký ako účel rozkoše, pretože obe sú prostriedkami na to, aby 

sa telo stalo skutočným. čo má spoločný účel, je rovnaké. To je 

zákon účelu, ktorý v sebe spája všetkých, ktorí sa na ňom 

podieľajú. Rozkoš a bolesť sú rovnako neskutočné, pretože ich 

účel sa nedá dosiahnuť. Sú teda prostriedkami na nič, pretože majú 

cieľ bez zmyslu. a zdieľajú nedostatok zmyslu, ktorý má ich účel. 

Hriech sa mení z bolesti na potešenie a opäť na bolesť. Každé 

svedectvo je totiž rovnaké a nesie len jedno posolstvo: "Môžeš mať 

aj potešenie, ale len za cenu bolesti." K týmto svedkom sa pripájajú 

mnohí ďalší. Každý z nich sa zdá byť iný, pretože má iné meno, a 

tak sa zdá, že odpovedá na iný zvuk. Až na to sú si všetci svedkovia 

hriechu podobní. Nazvite rozkoš bolesťou, a bude to bolieť. 

Nazvite bolesť potešením, a bolesť za potešením už nebude cítiť. 

Svedkovia hriechu sa len presúvajú z jedného mena na druhé, ako 

jeden krok vpred a druhý vzad. A predsa nie je rozdiel v tom, ktoré 

je na prvom mieste. Svedkovia hriechu počujú len volanie smrti. 

Toto telo, ktoré je samo o sebe bezúčelné, uchováva všetky vaše 

spomienky a všetky vaše nádeje.Používajte jeho oči, aby ste videli, 

jeho uši, aby ste počuli, a nechajte ho povedať vám, čo cíti. ONO 

TO NEVIE. Povie vám len mená, ktoré ste mu dali, aby ich 

používalo, keď VY vyvoláte svedkov jeho 
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Nemôžeš si spomedzi nich vyberať, ktoré sú pravdivé, lebo každý, 

ktorý si vyberieš, je rovnaký ako ostatné.Vyberieš si to alebo ono 

meno, ale nič viac.Svedka neurobíš pravdivým preto, že si ho 

nazval menom pravdy. Pravda sa v ňom nachádza vtedy, ak je to 

pravda, ktorú PREDSTAVUJE. A v opačnom prípade klame, ak by 

si ho mal nazvať svätým menom samotného Boha. 

Boží svedok nevidí žiadnych svedkov PROTI telu. Nepozýva 

ani na svedkov pod inými menami, ktorí by iným spôsobom 

hovorili o jeho skutočnosti. VIE, že nie je skutočné. Nič by totiž 

nemohlo obsahovať to, o čom si myslí, že v sebe ukrýva. Nemohlo 

by ani povedať časti samotného Boha, čo má cítiť a aká je jej 

funkcia. musí však milovať všetko, čo je vám drahé. a za každého 

svedka smrti tela posiela svedka vášho života v tom, ktorý nepozná 

smrť. Každý zázrak, ktorý prináša, je svedectvom, že telo nie je 

skutočné. Jeho bolesti a slasti uzdravuje rovnako, lebo VŠETKY 

svedectvá hriechu Ho nahrádzajú. 

Zázrak nerobí rozdiely v názvoch, ktorými sa nazývajú 

svedkovia hriechu. Dokazuje len, že to, čo predstavujú, nemá žiadne 

účinky. A dokazuje to preto, lebo na ich miesto prišli jeho vlastné 

účinky. Nezáleží na mene, ktorým si nazval svoje utrpenie. Už ho 

niet. Ten, kto prináša zázrak, ich všetky vnímal ako jedno a nazval 

ich menom strach. Ako je strach svedkom smrti, tak je zázrak 

svedkom života. Je to svedectvo, ktoré nikto nemôže poprieť, 

pretože je to ÚČINOK života, ktorý prináša. umierajúci žije, mŕtvi 

vstávajú a bolesť zmizla. zázrak však nehovorí len o sebe, ale o 

tom, čo predstavuje. 

Aj láska má vo svete hriechu svoje symboly. Zázrak odpúšťa, 

pretože znamená to, čo je minulosťou odpustenia, a je pravdivý. Aké 

hlúpe a šialené je myslieť si, že zázrak je viazaný zákonmi, ktoré 

prišiel výlučne zrušiť! Zákony hriechu majú rôznych svedkov s 

rôznou silou. A dosvedčujú rôzne utrpenia. avšak pre Toho, kto 

posiela zázraky, aby požehnal svet, je drobné bodnutie bolesti, 

malá svetská rozkoš a samotné mŕtvoly len jediným zvukom; volaním 

po uzdravení a prostým volaním o pomoc vo svete plnom utrpenia. 

Zázrak svedčí o ich SAMOTNOSTI. Je to ich rovnakosť, ktorú 

dokazuje. 

Zákony, ktoré ich nazývajú odlišnými, sú rozpustené a 
ZOBRAZENÉ 
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ako powerless.The účelom zázraku je dosiahnuť this.And Boh 
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Sám zaručil silu zázrakov pre to, o čom svedčia. Buďte svedkami 

zázraku, a nie zákonov hriechu. Už nie je potrebné trpieť. Ale JE 

potrebné, aby ste boli uzdravení, pretože utrpenie sveta ho urobilo 

hluchým k jeho záchrane a vyslobodeniu. 

Vzkriesenie sveta očakáva vaše uzdravenie a vaše šťastie, aby 

ste mohli ukázať uzdravenie sveta. Svätý okamih nahradí všetok 

hriech, ak si len so sebou ponesiete jeho účinky. A nikto si 

nevyberie, že bude trpieť viac. Akej lepšej funkcii by ste mohli 

slúžiť ako tejto? Buďte uzdravení, aby ste mohli uzdravovať, a 

netrpte, aby sa na vás vzťahovali zákony hriechu. A pravda sa 

zjaví vám, ktorí ste sa rozhodli nechať symboly lásky, aby 

nahradili hriech. 

 
ILÚZIA UTRPENIA 

Utrpenie je zdôraznením všetkého, čím vám svet ublížil. Tu sa 

jasne ukazuje dementná verzia spasenia sveta. Podobne ako pri sne o 

treste, v ktorom si snívajúci neuvedomuje, čo vyvolalo útok proti 

nemu samému, vidí sa napadnutý nespravodlivo a niečím, čo nie je 

on sám. Je obeťou tohto "niečoho iného", veci mimo seba, za ktorú 

nemá dôvod niesť zodpovednosť. Musí byť nevinný, pretože 

nevie, čo robí, ale čo sa robí jemu. Napriek tomu je jeho vlastný 

útok na seba samého stále zjavný, pretože je to on, kto znáša utrpenie. 

A nemôže mu uniknúť, pretože jeho zdroj vidí mimo seba. 

Teraz sa vám ukazuje, že môžete uniknúť.Všetko, čo je 

potrebné, je pozrieť sa na problém tak, ako JE, a nie tak, ako ste si 

ho nastavili. Ako by mohol existovať iný spôsob riešenia 

problému, ktorý je veľmi jednoduchý, ale bol zahalený ťažkými 

mrakmi komplikácií, ktoré boli vytvorené preto, aby sa problém 

nevyriešil? Bez mrakov sa problém objaví v celej svojej 

primitívnej jednoduchosti. Výber nebude ťažký, pretože problém 

je absurdný, keď je jasne viditeľný. Nikto nemá problém 

rozhodnúť sa, či nechať vyriešiť jednoduchý problém, ak je VIDENÉ, 

že mu ubližuje, a tiež sa veľmi ľahko odstráni. 

"Úvaha", ktorou svet vznikol, na ktorej spočíva, ktorou sa 

udržiava, je jednoducho takáto: "TY si príčinou toho, čo robím. 

Tvoja prítomnosť ospravedlňuje môj hnev a ty existuješ a myslíš si. 
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Kým vy útočíte, ja musím byť nevinný. A to, čím trpím, JE váš 

útok." Nikto, kto sa na túto "úvahu" pozerá presne tak, ako je, 

nemôže nevidieť, že z nej nič nevyplýva a nedáva zmysel. Napriek 

tomu sa zdá byť zmysluplná, pretože sa tvári, akoby vám svet 

ubližoval. A tak sa zdá, akoby z hľadiska príčiny nebolo potrebné 

ísť za hranice zjavného. 

Únik z odsúdenia je potreba, ktorú majú všetci vo 

svete.Napriek tomu si neuvedomujú svoju spoločnú potrebu. 

Každý z nich si totiž myslí, že ak splní svoju časť, odsúdenie sveta 

spočinie na ňom. A práve to vníma ako svoj podiel na jeho 

oslobodení. Pomsta musí mať ohnisko. Inak je nôž pomstiteľa v 

jeho vlastnej ruke a namierený na neho samého. A musí ho vidieť 

v ruke iného, ak by sa chcel stať obeťou útoku, ktorý si nevybral. 

A tak trpí ranami, ktoré na sebe utŕžil nôž, ktorý nedrží. to je CIEĽ 

sveta, ktorý vidí. A takto nazeraný svet poskytuje prostriedky, 

ktorými sa tento účel zdá byť naplnený. 

Prostriedky potvrdzujú cieľ, ale samy o sebe nie sú príčinou. 

Príčina sa nezmení ani tým, že ju budeme vidieť oddelene od jej 

účinkov. Príčina VYTVORÍ účinky, ktoré potom svedčia o príčine, 

a nie samy o sebe. Pozrite sa teda za účinky. Nie tu musí spočívať 

príčina utrpenia a hriechu. A nezastavuj sa pri utrpení a hriechu, 

pretože sú len odrazom svojej príčiny. 

Úloha, ktorú zohrávate pri záchrane sveta pred odsúdením, je 

vaším VLASTNÝM únikom. Nezabúdajte, že svedok zla vo svete 

nemôže hovoriť inak ako o tom, čo vo svete videlo potrebu zla. A 

práve tu sa prvýkrát zjavila vaša vina. V odlúčení od tvojho brata sa 

začal prvý útok na teba samého. A práve o tom vydáva svet 

svedectvo. Nehľadaj inú príčinu a nehľadaj medzi mocnými 

légiami jeho svedkov jeho záhubu. Podporujú jeho nárok na tvoju 

vernosť. To, čo skrýva pravdu, nie je miesto, kde by si mal hľadať 

pravdu. svedkovia hriechu stoja všetci v jednom malom priestore. 

A práve TU nájdete príčinu svojho pohľadu na svet. 

Kedysi ste si neuvedomovali, čo musí byť skutočnou príčinou 

všetkého, čo na vás svet, ako sa zdá, bez pozvania a bez 

požiadania vrhá. Jednou vecou ste si boli istí; zo všetkých 

mnohých príčin ste 
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vnímané ako prinášajúce bolesť a utrpenie, vaša vina medzi nimi 

nebola. Takto vznikajú VŠETKY ilúzie.Ten, kto ich vytvára, ich 

nevníma ako svoje vlastné a ich realita nezávisí od neho. Nech už 

majú akúkoľvek príčinu, je to niečo celkom iné než on a to, čo 

vidí, je ODDELENÉ od jeho mysle. Nemôže pochybovať o 

reálnosti svojich snov, pretože nevidí, akú úlohu zohráva pri ich 

vytváraní a pri tom, aby sa mu zdali skutočné. 

Nikto sa nemôže prebudiť zo sna, ktorý svet sníva ZA neho. 

Stáva sa súčasťou sna niekoho iného. Nemôže si vybrať, či sa prebudí 

zo sna, ktorý si nevytvoril. Bezmocne stojí, je obeťou sna, ktorý 

vymyslela a opatruje iná myseľ. Táto myseľ sa oňho musí starať 

rovnako ľahostajne, ako sa stará o jeho pokoj a šťastie počasie alebo 

denná doba. Nemiluje ho, ale obsadzuje ho, ako sa jej zachce, do 

akejkoľvek úlohy, ktorá uspokojuje jej sen. Jeho hodnota je taká 

malá, že je len tancujúcim tieňom, ktorý skáče hore a dole podľa 

nezmyselného plánu, ktorý sa zrodil v planom snívaní sveta. 

Toto je jediný obraz, ktorý môžete vidieť, jediná alternatíva, 

ktorú si môžete vybrať, druhá možnosť príčiny, ak NIE ste 

snívajúcim svojich snov.A toto si vyberiete, ak popierate, že 

príčina utrpenia je vo VAŠEJ mysli. Buďte naozaj radi, že je, 

pretože takto ste JEDINÝM rozhodovateľom o svojom osude v 

čase. Je na vás, aby ste sa rozhodli medzi spiacou smrťou a snami 

o zle alebo šťastným prebudením a radosťou zo života. Medzi čím 

by ste si mohli vybrať ALE život alebo smrť, bdenie alebo spánok, 

mier alebo vojnu, svoje sny alebo realitu? Ak je ti však voľba 

skutočne daná, potom musíš vidieť príčiny vecí, medzi ktorými sa 

rozhoduješ, presne TAKÉ, AKÉ sú, a KDE sú. akú voľbu možno 

urobiť medzi dvoma stavmi, z ktorých však jeden je jasne 

rozpoznateľný? Kto by si mohol slobodne vyberať medzi 

následkami, keď len jeden je vnímaný ako ten, ktorý závisí od 

neho? 

Poctivú voľbu nikdy nemožno vnímať ako voľbu, ktorá je 

rozdelená medzi maličké ty a obrovský svet s rôznymi snami o 

pravde v tebe.Rozdiel medzi realitou a snami nie je medzi 

snívaním o svete a tým, čo snívaš v skrytosti. ONI sú jedno. Snenie 

o svete je len časťou tvojho vlastného sna, ktorý si prezradil a 

videl, akoby bol jeho začiatkom aj koncom, oboje. A predsa ho 

začal Tvoj tajný sen, ktorý 
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nevnímate, hoci spôsobila časť, ktorú vidíte a nepochybujete, že je 

skutočná. Ako by si mohol pochybovať, keď spíš a tajne snívaš, že 

jej príčina je skutočná? 

Brat, ktorý sa od teba oddelil, odveký nepriateľ, vrah, ktorý ťa 

prenasleduje v noci a plánuje tvoju smrť, ale chce, aby bola 

zdĺhavá a pomalá.O tom snívaš.Pod týmto snom sa však skrýva 

ďalší, v ktorom sa stávaš vrahom, tajným nepriateľom, 

mrchožrútom a ničiteľom svojho brata i sveta. Tu je PRÍČINA 

utrpenia, priestor medzi tvojím snom a tvojou skutočnosťou. Malá 

medzera, ktorú ani nevidíš, rodisko ilúzií a strachu, čas hrôzy a 

dávnej nenávisti, okamih katastrofy, to všetko je tu. Tu je PRÍČINA 

nereálnosti. A práve tu bude zrušená. 

VY ste snívajúci vo svete snov. Žiadna iná príčina to nebola a 

ani nikdy nebude. Nič strašnejšie ako planý sen nevydesilo 

Božieho Syna a nedonútilo ho myslieť si, že stratil svoju 

nevinnosť, zaprel svojho Otca a začal bojovať sám so sebou. Sen 

je taký strašný, taký zdanlivo skutočný, že sa nemohol prebudiť do 

reality bez potu hrôzy a výkriku smrteľného strachu, ak jeho 

prebudeniu nepredchádzal miernejší sen a neumožnil jeho 

pokojnejšej mysli prijať, nie sa báť, Hlas, ktorý ho s láskou volá, 

aby ho prebudil. Boh chcel, aby sa prebudil jemne a s radosťou. A 

dal mu prostriedky, aby sa prebudil bez strachu. Prijmite sen, ktorý 

dal namiesto vášho. Nie je ťažké zmeniť sen, keď sa raz spozná 

snívajúci. 

Odpočívajte v Duchu Svätom a dovoľte, aby Jeho nežné sny 

nahradili tie, ktoré ste snívali v hrôze a v strachu zo smrti. On 

prináša odpúšťajúce sny, v ktorých sa nerozhoduje o tom, kto je 

vrah a kto bude obeťou. V snoch, ktoré prináša, NEEXISTUJE 

vražda a NEEXISTUJE smrť. Sen o vine sa vám stráca z očí, hoci 

máte zatvorené oči. Úsmev prišiel rozjasniť tvoju spiacu tvár. 

spánok je teraz pokojný, lebo sú to šťastné sny. 

Jemne snívaj o svojom bezhriešnom bratovi, ktorý sa s tebou 

spája vo svätej nevinnosti. A z tohto sna Pán nebies sám prebudí 

svojho milovaného Syna. Snívaj o láskavostiach svojho brata 

namiesto toho, aby si sa vo svojich snoch zaoberal jeho chybami. 

Vyber si jeho ohľaduplnosť, o ktorej budeš snívať, namiesto toho, 

aby si počítal bolesti, ktoré ti spôsobil. Odpusťte mu jeho ilúzie a 

poďakujte mu za všetky 
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A nezatracujte jeho mnohé dary, pretože nie je dokonalý vo vašich 

snoch. 

Predstavuje svojho Otca, ktorého vidíte ako toho, ktorý vám 

ponúka život aj smrť. Brat, On dáva len život.To, čo vidíte ako 

dary, ktoré ponúka váš brat, však predstavuje dary, o ktorých 

snívate, že vám ich dáva váš Otec. Nech sú všetky dary tvojho 

brata vnímané vo svetle lásky a dobroty, ktoré ti ponúka. A nech 

žiadna bolesť nenaruší tvoj sen o hlbokom ocenení jeho darov pre 

teba. 

 
"HRDINA" SNA 

Telo je ústrednou postavou snenia o svete.Bez neho neexistuje sen, 

ani neexistuje bez sna, v ktorom vystupuje ako osoba, ktorú treba 

vidieť a ktorej treba veriť. Zaujíma ústredné miesto v každom sne, 

ktorý rozpráva príbeh o tom, ako bolo stvorené inými telami, 

zrodilo sa do sveta mimo tela, chvíľu žije a umiera, aby sa v 

prachu spojilo s inými telami, ktoré umierajú ako ono samo. V 

krátkom čase, ktorý mu bol vymedzený na život, hľadá iné telá ako 

svojich priateľov a nepriateľov. Jeho hlavnou starosťou je jeho 

bezpečnosť. Jeho pohodlie je jeho hlavným pravidlom. Snaží sa 

vyhľadávať potešenie a vyhýbať sa veciam, ktoré by mu ubližovali. 

predovšetkým sa snaží naučiť sa, že jeho bolesti a radosti sú rozdielne 

a dajú sa od seba odlíšiť. 

Snenie o svete má mnoho podôb, pretože telo sa snaží 

mnohými spôsobmi dokázať, že je autonómne a skutočné. 

Navlieka na seba veci, ktoré si kúpilo za malé kovové kotúčiky 

alebo papierové prúžky, ktoré svet vyhlasuje za hodnotné a dobré. 

Pracuje, aby ich získalo, robí nezmyselné veci a vyhadzuje ich za 

nezmyselné veci, ktoré nepotrebuje, ba ani nechce. Najíma si iné 

orgány, aby ho chránili, a zhromažďuje ďalšie nezmyselné veci, 

ktoré môže nazývať svojimi. Rozhliadne sa po zvláštnych 

orgánoch, ktoré by mohli zdieľať jeho sen. Niekedy sníva o tom, 

že je dobyvateľom slabších tiel, ako je ono samo. V niektorých 

fázach sna je však otrokom tiel, ktoré by mu chceli ublížiť a mučiť 

ho. 

Sériové dobrodružstvá tela od narodenia až po smrť sú témou 

každého sna, ktorý svet kedy mal.Hrdina tohto sna sa nikdy 

nezmení, rovnako ako jeho cieľ. Hoci samotný sen má mnoho 
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Túto jedinú lekciu sa snaží naučiť znova a znova a ešte raz, že je to 

PRÍČINA a NIE dôsledok. A vy ste jej dôsledkom a nemôžete byť jej 

príčinou. 

Preto nie ste snívajúci, ale SNÍVAJÚCI. A tak sa nečinne 

potulujete po miestach a udalostiach, ktoré si ONA vymyslela.To, 

že telo robí len toto, je pravda, pretože JE len postavou v sne. Ale 

kto reaguje na postavy v sne, ak ich nevidí, akoby boli skutočné? 

V okamihu, keď ich vidí tak, ako SÚ, už naňho nepôsobia, pretože 

chápe, že im ich pôsobenie ZABEZPEČIL tým, že ich spôsobil a 

spôsobil, že sa mu zdajú skutočné. 

Ako veľmi ste ochotní uniknúť účinkom všetkých snov, ktoré 

kedy svet mal? Je vaším želaním, aby sa žiadny sen nezdal byť 

príčinou toho, čo robíte? Potom sa pozerajme len na začiatok sna, 

pretože časť, ktorú vidíte, je len druhou časťou, ktorej príčina 

spočíva v prvej. Nikto, kto spí a sníva vo svete, si nepamätá svoj 

útok na seba samého. Nikto neverí, že skutočne existoval čas, keď 

nepoznal telo a nikdy si nemohol predstaviť tento svet ako 

skutočný. Hneď by si všimol, že tieto predstavy sú jedna veľká 

ilúzia, príliš smiešna na to, aby sa dala len vysmiata. Aké vážne sa 

teraz zdajú byť! A nikto si nepamätá, kedy by sa boli stretli so 

smiechom a s nedôverou. 

Môžeme si to zapamätať, ak sa pozrieme priamo na ich 

príčinu. A uvidíme dôvod na smiech, nie dôvod na strach. Vráťme 

sen, ktorý dal preč, snívajúcemu, ktorý vníma sen ako oddelený od 

seba a vykonaný pre neho. Do večnosti, kde je všetko jedno, sa 

vkradla maličká, bláznivá myšlienka, na ktorej sa Syn Boží 

nezabudol zasmiať. V jeho zabudnutí sa myšlienka stala vážnou 

myšlienkou a možnou na uskutočnenie i reálne účinky. Spoločne 

sa môžeme smiať obom a pochopiť, že čas nemôže zasahovať do 

večnosti. Je smiešne myslieť si, že čas môže prísť, aby obišiel 

večnosť, ktorá VYHOVUJE, že čas neexistuje. 

Bezčasie, v ktorom sa čas stáva skutočnosťou; časť Boha, 

ktorá môže napadnúť samu seba; samostatný brat ako nepriateľ; 

myseľ v tele, to všetko sú formy kruhovitosti, ktorej koniec začína na 

jej začiatku a končí na jej príčine. Svet, ktorý vidíte, zobrazuje 

presne to, čo ste si mysleli, že ste urobili. Až na to, že teraz si 

myslíte, že to, čo ste urobili, sa robí vám. Vina za to, čo ste si 

mysleli, sa ukladá 
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mimo seba a na vinný svet, ktorý sníva vaše sny a myslí vaše 

myšlienky namiesto vás. Prináša svoju pomstu, nie vašu vlastnú. 

Drží vás v úzkom ohraničení v tele, ktoré trestá za všetky hriešne 

veci, ktoré telo robí vo svojom sne. Nemáte žiadnu moc prinútiť 

telo, aby prestalo so svojimi zlými skutkami, pretože ste ho 

nestvorili a nemôžete ovládať jeho činy, jeho zámer ani jeho osud. 

Svet ale dokazuje starodávnu pravdu; budete veriť, že vám iní 

robia presne to, čo si myslíte, že ste im urobili vy. Ale keď ich raz 

oklamete a budete ich obviňovať, nebudete vidieť príčinu toho, čo 

robia, pretože CHCETE, aby vina spočívala na nich. Aké detinské 

je toto malicherné zariadenie na udržanie si nevinnosti tým, že 

vytlačíte vinu mimo seba, ale nikdy sa jej nezbavíte! Nie je ľahké 

vnímať žart, keď všade okolo vás vaše oči vidia jeho ťažké 

následky, ale bez ich nepatrnej príčiny. bez príčiny sa jeho 

následky zdajú byť naozaj vážne a smutné. a predsa len nasledujú. 

A je to ich PRÍČINA, ktorá nesleduje nič a je len žartom. 

V jemnom smiechu Duch Svätý vníma príčinu a nehľadí na 

následky. Ako inak by mohol napraviť váš omyl, keď ste úplne 

prehliadli príčinu? Vyzýva vás, aby ste mu priniesli každý hrozný 

následok, aby ste sa spolu pozreli na jeho hlúpu príčinu a chvíľu sa 

s ním zasmiali. Vy posudzujete následky, ale ON posudzuje ich 

príčinu. A Jeho súdom sa účinky odstraňujú. Možno prídeš v 

slzách, ale počuj Ho, ako hovorí: "Môj brat, svätý Boží Syn, pozri 

na svoj planý sen, v ktorom sa to mohlo stať," a odídeš zo svätej 

chvíle so svojím smiechom a tvoj brat sa spojí s Jeho. 

Tajomstvo spasenia spočíva len v tom, že si to robíte sami. 

Bez ohľadu na formu útoku to stále platí. Nech sa ktokoľvek stavia 

do úlohy nepriateľa a útočníka, stále je to pravda. nech sa zdá byť 

príčinou akejkoľvek bolesti a utrpenia, ktoré pociťujete, stále je to 

pravda. Vôbec by ste totiž nereagovali na postavy vo sne, o 

ktorých by ste vedeli, že sa VÁM snívajú. Nech sú akokoľvek 

nenávistné a zlomyseľné, nemohli by na vás mať žiadny vplyv, ak 

by ste si neuvedomili, že je to VÁŠ sen. táto jediná získaná lekcia 

vás oslobodí od utrpenia, nech má akúkoľvek podobu. 

Duch Svätý bude opakovať túto jednu všeobecnú lekciu 

oslobodenia, kým sa ju nenaučíme, bez ohľadu na formu 
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Akákoľvek bolesť, ktorú mu prinesiete, bude pre neho odpoveďou 

na túto jednoduchú pravdu. Táto jediná odpoveď totiž odstraňuje 

PRÍČINU každej formy smútku a bolesti. Forma vôbec 

neovplyvňuje Jeho odpoveď, pretože ťa chce naučiť len jedinej 

príčine všetkých, bez ohľadu na ich formu. A pochopíš, že zázraky 

odrážajú jednoduché tvrdenie, 

"Urobil som túto vec a tú by som chcel zrušiť." 

Prineste teda všetky formy utrpenia k Tomu, ktorý vie, že 

každá z nich je ako ostatné. On nevidí rozdiely tam, kde žiadne 

neexistujú, a naučí vás, ako je každá z nich spôsobená. Žiadne z 

nich nemá inú príčinu ako všetky ostatné a všetky sa dajú ľahko 

odstrániť len jedinou skutočne naučenou lekciou. Spása je 

tajomstvo, ktoré si si nechal len pre seba. Vesmír to vyhlasuje, no 

ty jeho svedectvám vôbec nevenuješ pozornosť. Lebo oni 

dosvedčujú vec, ktorú nechceš vedieť. zdá sa, že ju pred tebou 

skrývajú. a predsa sa potrebuješ len učiť, ale rozhodol si sa 

NEpočúvať, NEvidieť. Ako inak budete vnímať svet, keď si to 

uvedomíte! Keď svetu odpustíte svoju vinu, VY sa od nej 

oslobodíte. Jeho nevinnosť si NEvyžaduje tvoju vinu, ani Tvoja 

nevinnosť nespočíva na jeho hriechoch. 

To je zrejmé; tajomstvo, ktoré si nechávaš len pre seba.A 

práve to ťa oddeľuje od sveta a tvojho brata od teba. Teraz sa len 

musíte naučiť, že OBA ste nevinní alebo vinní. jediná vec, ktorá je 

nemožná, je, aby ste sa nepodobali jeden druhému; aby OBA boli 

pravdivé. to je jediné tajomstvo, ktoré sa ešte musíte naučiť. A 

nebude to žiadne tajomstvo, že ste vyliečení. 
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Odstránenie strachu 

 
Zázrak nerobí nič. Jediné, čo robí, je to, že UNDO. A tým ruší zásah 

do toho, čo sa stalo. Nepridáva, 

ale len odoberá. A to, čo berie, je už dávno preč, ale keď sa uchováva 

v pamäti, zdá sa, že má okamžité účinky.Tento svet už dávno 

skončil. Myšlienky, ktoré ho vytvorili, už nie sú v mysli, ktorá na 

ne myslela a chvíľu ich milovala. Zázrak, ale ukazuje, že minulosť 

je preč, a to, čo skutočne odišlo, nemá žiadne účinky. Spomínanie 

na príčinu môže vyvolať len ilúzie jej prítomnosti, nie účinky. 

Všetky následky viny tu už nie sú. Lebo vina sa skončila. S jej 

odchodom odišli aj jej dôsledky, ktoré zostali bez príčiny. prečo by 

ste sa na ňu v spomienkach upínali, keby ste netúžili po jej 

účinkoch? Spomínanie je rovnako selektívne ako vnímanie, je jeho 

minulým časom. Je to vnímanie minulosti, akoby sa odohrávala 

teraz a ešte stále bola k videniu. Pamäť, rovnako ako vnímanie, je 

zručnosť, ktorú ste si vymysleli, aby ste nahradili to, čo vám dal 

Boh do stvorenia. A ako všetky veci, ktoré ste stvorili, môže slúžiť 

na iný účel a byť prostriedkom na niečo iné. Môže byť použitá na 

liečenie a nie na ubližovanie, ak si to želáte. 

Nič z toho, čo sa používa na liečenie, nepredstavuje snahu 

urobiť čokoľvek. Je to uznanie, že nemáte žiadne potreby, ktoré by 

znamenali, že je potrebné niečo urobiť. Je to neselektívna pamäť, 

ktorá sa nepoužíva na zasahovanie do pravdy. Všetky veci môže 

Duch Svätý 
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zamestnávajú na uzdravenie, boli mu dané bez obsahu a účelu, na 

ktorý boli vytvorené. Sú to len zručnosti bez uplatnenia. Čakajú na 

svoje použitie. Nemajú oddanosť ani cieľ. 

 
SÚČASNÁ PAMÄŤ 

Duch Svätý skutočne môže využívať pamäť, pretože v nej je sám 

Boh.Nie je to však pamäť na minulé udalosti, ale len na súčasný 

stav.Tak dlho ste si zvykali veriť, že pamäť uchováva len to, čo je 

minulosťou, že je pre vás ťažké uvedomiť si, že je to schopnosť, 

ktorá si môže pamätať TERAZ. Obmedzenia pamäti, ktoré jej 

ukladá svet, sú rovnako rozsiahle ako tie, ktoré nechávate ukladať 

svet vám. NEEXISTUJE žiadne prepojenie pamäti s minulosťou. 

Ak by ste ju tam chceli mať, tak tam je. Ale iba vaša TÚŽBA 

vytvorila toto spojenie a iba vy ste ho udržali v časti času, kde sa 

zdá, že vina stále pretrváva. 

Duch Svätý používa pamäť úplne nezávisle od času. Nesnaží 

sa ju použiť ako prostriedok na zachovanie minulosti, ale skôr ako 

spôsob, ako ju nechať odísť. Pamäť uchováva správu, ktorú dostala, a 

robí to, čo jej bolo dané. Nepíše správu, ani neurčuje, na čo je 

určená. Podobne ako telo, je sama v sebe bezúčelná. a ak sa zdá, že 

slúži na to, aby opatrovala dávnu nenávisť, a ponúka vám obrazy 

nespravodlivostí a bolestí, ktoré ste si zachraňovali, tak ste žiadali, 

aby jej posolstvo bolo také, aké je. Odovzdaná do svojich trezorov, 

tam sa skrýva história celej minulosti tela. Všetky podivné 

asociácie vytvorené s cieľom udržať minulosť pri živote, prítomnosť 

mŕtvu, sú v nej uložené a čakajú na tvoj príkaz, aby ti boli prinesené a 

znovu prežité. A tak sa zdá, že ich účinky sa zväčšujú časom, ktorý 

im vzal príčinu. 

Čas je však len ďalšou fázou toho, čo nič nerobí. Pracuje ruka v 

ruke so všetkými ostatnými atribútmi, ktorými sa snažíte zatajiť 

pravdu o sebe. Čas nič neodníma ani nemôže obnoviť. a predsa ho 

zvláštne využívate, akoby minulosť spôsobila prítomnosť, ktorá je 

len dôsledkom, v ktorom nie je možná žiadna zmena, pretože jeho 

príčina pominula. zmena však musí mať príčinu, ktorá pretrvá, inak 

nebude trvať. V prítomnosti sa nedá uskutočniť žiadna zmena, ak 

je jej príčina minulosťou. Lenže minulosť sa udržiava v pamäti, 

keď ju využívate, a tak je to spôsob, ako udržať minulosť PROTI 

prítomnosti. 
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Nezabudnite na nič, čo ste sa naučili sami, pretože ste boli 
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zle naučené. A kto by si udržal v pamäti nezmyselnú lekciu, keď 

sa môže naučiť a zachovať si lepšiu? Keď sa objavia dávne 

spomienky na nenávisť, pamätajte, že ich príčina je preč. A tak 

nemôžeš pochopiť, na čo slúžia. Nedovoľ, aby príčinou, ktorú by 

si im teraz chcel dať, bolo to, čo z nich urobilo to, čím boli alebo 

čím sa zdali byť. Buďte radi, že je to preč, lebo to je to, od čoho by 

ste boli odpustení. A namiesto toho sa pozrite na nové účinky 

príčiny prijatej TERAZ, s následkami TU. Prekvapia vás svojou 

krásou. Dávne nové myšlienky, ktoré prinášajú, budú šťastnými 

dôsledkami príčiny takej dávnej, že ďaleko presahuje rozpätie 

pamäti, ktoré vidí vaše vnímanie. 

Toto je príčina, na ktorú si Duch Svätý spomenul, keď ste 

chceli zabudnúť. Nie je minulosťou, pretože On nedovolil, aby sa 

na ňu nezabudlo. Nikdy sa nezmenila, pretože nikdy neexistoval 

čas, v ktorom by ju bezpečne neuchovával vo vašej mysli. Jeho 

dôsledky sa ti budú zaiste zdať nové, pretože si si myslel, že si si 

ich Príčinu nezapamätal. nikdy však nebola neprítomná v tvojej 

mysli, pretože nebolo vôľou tvojho Otca, aby na ňu Jeho Syn 

nezabudol. 

To, čo si pamätáte, nikdy nebolo. Pochádza to z 

bezpríčinnosti, ktorú si zamieňate s príčinou. Môže si zaslúžiť len 

smiech, keď sa dozviete, že ste si spomenuli na následky, ktoré boli 

bez príčiny a NIKDY nemohli byť následkami. zázrak vám 

pripomína Príčinu večne prítomnú, dokonale nedotknutú časom a 

zásahmi. Nikdy sa nezmenila na to, čím JE. A TY si jej následkom, 

rovnako nemenným a dokonalým ako Ona sama. Jej pamäť neleží v 

minulosti, ani nečaká na budúcnosť. Nezjavuje sa v zázrakoch. tie 

vám len pripomínajú, že Neodišla. keď jej odpustíte svoje hriechy, 

už ju nezapriete. 

Vy, ktorí sa snažíte odsúdiť svojho vlastného Stvoriteľa, 

nemôžete pochopiť, že to nie je On, kto odsúdil svojho Syna. 

Chceli by ste Mu odoprieť Jeho účinky, a predsa Mu nikdy neboli 

odopreté. Neexistoval čas, v ktorom by Jeho Syn mohol byť 

odsúdený za to, čo bolo bez príčiny a proti Jeho vôli. To, o čom by 

svedčilo tvoje spomínanie, je len strach z Boha. On neurobil to, 

čoho sa bojíš. Ani ty si ju už neurobil. A tak sa nestratila tvoja 

nevinnosť. Nepotrebujete uzdravenie, aby ste boli uzdravení. V 

tichosti vidíte v zázraku lekciu, ako nechať Príčinu, aby mala Svoje 
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VLASTNÉ účinky, a nerobiť nič, čo by jej prekážalo. 
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Zázrak prichádza ticho do mysle, ktorá sa na okamih zastaví a 

zostane stáť. Z tohto tichého okamihu a z mysle, ktorú vtedy v 

tichu uzdravil, sa jemne dostane k iným myslám, aby sa podelili o 

jeho ticho. a tie sa pridajú a neurobia nič, čo by zabránilo jeho 

žiarivému rozšíreniu späť do mysle, ktorá spôsobila, že všetky 

mysle sú. Zrodené zo zdieľania, nemôže byť žiadna časová pauza, 

ktorá by spôsobila zázračné oneskorenie v ponáhľaní sa do 

všetkých nepokojných myslí a priniesla im chvíľkové ticho, keď sa 

do nich vráti spomienka na Boha. Ich vlastné spomínanie je teraz 

tiché, a to, čo prišlo na jeho miesto, nebude potom úplne bez 

pamäti. 

Ten, ktorému je daný čas, ďakuje za každý pokojný okamih, 

ktorý mu je daný. V tomto okamihu totiž môže Jeho pamäť 

ponúknuť všetky svoje poklady Božiemu Synovi, pre ktorého boli 

uchovávané. Ako rád ich obetuje tomu, pre koho mu boli dané! A 

jeho Stvoriteľ sa delí o jeho vďaku, lebo nechce byť ochudobnený 

o jeho účinky. Okamžik mlčania, ktorý prijíma Jeho Syn, dáva 

prijatie večnosti a Jemu a necháva Ich vstúpiť tam, kde by chceli 

zostať. V tom okamihu totiž Boží Syn nerobí nič, čo by mu 

naháňalo strach. 

Ako okamžite vzniká spomienka na Boha v mysli, ktorá sa 

nebojí túto spomienku zadržať. Jej vlastné spomínanie už pominulo. 

niet minulosti, ktorá by udržiavala jej desivý obraz v ceste 

radostnému prebudeniu do prítomného pokoja. Trúby večnosti 

znejú v celom tichu, ale nerušia ho. A to, na čo sa teraz spomína, 

nie je strach, ale skôr príčina, ktorú strach stvoril, aby sa stala 

nezabudnuteľnou a neuskutočnenou. Ticho hovorí jemnými tónmi 

lásky, ktorú si Boží Syn pamätá z čias, keď jeho vlastné 

spomínanie vstúpilo medzi prítomnosť a minulosť, aby ich 

uzavrelo. 

Teraz si Boží Syn konečne uvedomuje súčasnú Príčinu a jej 

blahodarné účinky. Teraz chápe, že to, čo stvoril, je bezpríčinné a 

nespôsobuje žiadne účinky. Nič nespôsobil. A keď to vidí, chápe, 

že nikdy nemal potrebu niečo robiť a nikdy to nerobil. Jeho Príčina 

JE Svojimi účinkami. nikdy neexistovala žiadna príčina popri nej, 

ktorá by mohla vytvárať inú minulosť alebo budúcnosť. Jeho 

účinky sú nemenne večné, mimo strachu a úplne mimo sveta 

hriechu. 
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Čo sa stratilo, vidieť bez príčiny nie? A kde je obeta, keď 

namiesto straty prišla spomienka na Boha? 
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Čo môže byť lepším spôsobom, ako preklenúť malú priepasť 

medzi ilúziami a skutočnosťou, než nechať cez ňu prúdiť 

spomienku na Boha, ktorá sa stane mostom, na ktorého 

prekročenie stačí jeden okamih? Veď Boh ju uzavrel sám sebou. 

Jeho spomienka neprešla a nenechala navždy uviaznutého Syna na 

brehu, kde môže zahliadnuť iný breh, na ktorý nikdy nedosiahne. 

Jeho Otec chce, aby bol vyzdvihnutý a jemne prenesený na druhý 

breh. On postavil most a je to On, kto po ňom prenesie svojho 

Syna. Nemajte strach, že by zlyhal v tom, čo si želá. Ani to, že by 

ste boli vylúčení z Vôle, ktorá je pre vás. 

 
OBRÁTENIE NÁSLEDKU A PRÍČINY 

Bez príčiny nemôžu byť žiadne účinky, a predsa bez účinkov nie je 

príčina.Príčina, ktorá je príčinou, sa STÁVA svojimi účinkami; 

Otec je otcom prostredníctvom svojho Syna. Účinky nevytvárajú 

svoju príčinu, ale ustanovujú jej príčinnosť. Syn teda dáva otcovstvo 

svojmu Stvoriteľovi a prijíma dar, ktorý mu on dal. Práve preto, že 

je Božím Synom, musí byť aj otcom, ktorý tvorí tak, ako ho Boh 

stvoril. Kruh stvorenia nemá konca. Jeho začiatok a koniec sú 

rovnaké. V sebe však obsahuje vesmír všetkého stvorenia, bez 

začiatku a bez konca. 

Otcovstvo JE stvorenie. Láska sa musí rozšíriť. Čistota nie je 

obmedzená. Prirodzenosťou nevinného je byť navždy 

neobmedzený, bez prekážky či obmedzenia. Čistota teda nie je 

telesná. Nemožno ju nájsť ani tam, kde je obmedzenie. Telo sa dá 

vyliečiť jeho účinkami, ktoré sú rovnako neobmedzené ako ono 

samo. Napriek tomu musí dôjsť k všetkému uzdraveniu, pretože 

myseľ je rozpoznaná tak, že nie je v tele a jej nevinnosť je celkom 

mimo neho a tam, kde je VŠETKO uzdravenie. Kde sa teda 

nachádza uzdravenie? Iba tam, kde je jeho príčina daná jeho účinkami. 

Lebo choroba je nezmyselný pokus dať účinky bezpríčinnosti a 

PRINÚTIŤ ju byť príčinou. 

Vždy v chorobe sa Boží Syn pokúša urobiť zo seba svoju vec a 

nedovolí, aby bol Synom svojho Otca. Pre túto nemožnú túžbu 

neverí, že je účinkom Lásky a musí byť príčinou kvôli tomu, čím 

je. príčinou uzdravenia je jediná Príčina všetkého. Má len JEDEN 

účinok. A v tomto uznaní bezpríčinnosti nie sú dané žiadne účinky 

a žiadne nie sú viditeľné. Myseľ v tele a svet iných tiel, z ktorých 
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"výtvory", vy, "iná" myseľ, tvoríte s účinkami, ktoré nie sú 

podobné vám. A vy ako ich "otec" musíte byť ako oni. Vôbec nič 

sa nestalo, len to, že ste sa uložili k spánku a snívali sen, v ktorom 

ste boli sami sebe cudzí, a pritom ste boli len súčasťou sna niekoho 

iného. 

Zázrak vás neprebudí, ale len vám ukáže, kto je snívajúci. 

Naučí vás, že existuje možnosť výberu snov, kým ešte spíte, v 

závislosti od účelu vášho snívania. Želáte si sny o uzdravení, alebo 

sny o smrti? Sen je ako spomienka v tom zmysle, že zobrazuje to, 

čo ste si ŽELALI, aby sa vám ukázalo. Prázdne skladisko s 

otvorenými dverami ukrýva všetky vaše útržky spomienok a snov. 

ak ste však snívajúci, vnímate aspoň toľko; že ste sen spôsobili VY 

a môžete prijať aj iný sen. Ale pre túto zmenu obsahu sna si treba 

uvedomiť, že ste to vy, kto sníval sen, ktorý sa vám nepáči. Je to 

len následok, ktorý ste spôsobili VY, a vy by ste neboli príčinou 

tohto následku. 

V snoch o vraždách a útokoch ste obeťou v umierajúcom tele 

zabitého. V odpúšťajúcich snoch sa však nikto nepýta, či je obeťou 

a trpiteľom. To sú šťastné sny, ktoré zázrak vymení za vaše 

vlastné. Nežiada, aby ste si vytvorili iný; len aby ste videli, že ste si 

vytvorili ten, ktorý by ste za tento vymenili. tento svet je bez 

príčiny, ako je bez príčiny každý sen, ktorý niekto v rámci sveta 

sníval. Žiadne plány nie sú možné a neexistuje žiadny zámer, ktorý 

by sa dal nájsť a pochopiť. 

Čo iné sa dá očakávať od veci, ktorá nemá príčinu? Ak však 

nemá príčinu, nemá ani zmysel.Môžete spôsobiť sen, ale nikdy mu 

nedáte skutočné účinky. To by si totiž zmenil jeho príčinu, a to 

nemôžeš urobiť. snívajúci sen nie je bdelý, ale nevie, že spí. Vidí 

ilúzie o sebe ako o chorom alebo zdravom, skľúčenom alebo 

šťastnom, ale bez stabilnej príčiny so zaručenými účinkami. 

Zázrak zistí, že sa vám sníva sen a že jeho obsah nie je 

pravdivý.Toto je kľúčový krok pri riešení ilúzií. Nikto sa ich 

nebojí, keď vníma, že si ich vymyslel. Strach sa držal na mieste 

PRETO, že nevidel, že je autorom sna, a nie postavou v sne. Dáva 

SÁM sebe následky, ktoré sa mu zdá, že dal svojmu bratovi. a to je 

len to, čo mu sen zostavil a ponúkol, aby mu ukázal, že jeho 
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Tak sa bojí svojho vlastného útoku, ale vidí ho v rukách iného. Ako 

obeť trpí jeho následkami, ale nie ich príčinou. Nie je autorom 

svojho útoku a je nevinný v tom, čo spôsobil. Zázrak nerobí nič 

iné, len mu ukazuje, že nič nespôsobil. To, čoho sa bojí, je príčina 

bez následkov, ktoré by ju ZAVINILI. A tak to nikdy nebolo. 

Odlúčenie sa začalo snom, že Otec bol zbavený svojich 

účinkov a bezmocný ich udržať, pretože už nebol ich Stvoriteľom. 

Snívajúci v sne stvoril sám seba, ale to, čo stvoril, sa obrátilo proti 

nemu a prevzalo úlohu svojho Stvoriteľa, ako mal snívajúci. a ako 

on nenávidel svojho Stvoriteľa, tak ho nenávideli aj postavy v sne. 

Jeho telo je ich otrokom, ktorého zneužívajú, pretože motívy, ktoré 

mu dal, prijali za svoje. A nenávidia ho pre pomstu, ktorú by im 

ponúkol. Práve ich pomsta na tele sa javí ako dôkaz, že snívajúci 

nemohol byť tvorcom sna. Následok a príčina sa najprv rozdelia a 

potom obrátia, takže následok sa stáva príčinou; príčina 

následkom. 

Je to posledný krok oddelenia, ktorým sa začína spása, ktorá 

pokračuje na DRUHEJ ceste.Tento posledný krok je dôsledkom 

toho, čo bolo predtým, a javí sa ako príčina. Zázrak je prvým 

krokom, ktorým sa príčine vracia funkcia príčiny, nie účinku. 

Tento zmätok totiž spôsobil sen, a kým trvá, bude sa báť 

prebudenia. Ani výzva k prebudeniu nebude vypočutá, pretože sa 

zdá byť výzvou k strachu. 

Ako každá lekcia, ktorú si Duch Svätý žiada, aby ste sa 

naučili, aj tento zázrak je jasný. Ukazuje, čo chce, aby ste sa 

naučili, a ukazuje vám, že jeho účinky sú tým, čo CHCETE. V Jeho 

odpúšťajúcich snoch sú účinky vašich zrušené a nenávidení 

nepriatelia vnímaní ako priatelia, s milosrdným úmyslom. Ich 

nepriateľstvo je teraz vnímané ako bezdôvodné, pretože ho 

nezavinili. A ty môžeš prijať úlohu tvorcu ich nenávisti, pretože 

VIDÍŠ, že nemá žiadne účinky. Teraz ste oslobodení od tejto veľkej 

časti sna; svet je neutrálny a telies, ktoré sa stále zdajú pohybovať 

ako samostatné veci, sa netreba báť. A tak nie sú choré. 

Zázrak vracia príčinu strachu vám, ktorí ste ho spôsobili. Ale 

tiež ukazuje, že keď nemá účinky, nie je príčinou, pretože funkciou 

príčiny je mať účinky. 
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príčinu. Takto sa telo uzdravuje zázrakmi, pretože ukazujú, že 

myseľ VYTVORILA chorobu a zamestnala telo, aby bolo obeťou 

alebo dôsledkom toho, čo vytvorila. Polovičná lekcia však nepoučí 

o celku. Zázrak je zbytočný, ak sa naučíte iba to, že telo môže byť 

uzdravené, pretože to nie je lekcia, ktorú bol poslaný učiť. lekcia je, 

že CHORÁ bola MYSĽ, ktorá si myslela, že telo môže byť choré; 

premietanie jej viny nič nespôsobilo a nemalo žiadne účinky. 

Tento svet je plný zázrakov.Stoja v žiarivom tichu vedľa 

každého sna o bolesti a utrpení, o hriechu a vine. Sú alternatívou 

sna, voľbou byť snívajúcim, namiesto toho, aby sme odmietli 

aktívnu úlohu pri vytváraní sna. Sú radostnými účinkami vrátenia 

následku choroby jej príčine. Telo sa uvoľňuje, pretože myseľ 

uznáva, že "toto sa nestalo mne, ale ja to robím". A tak je myseľ 

slobodná urobiť namiesto toho inú voľbu. Počnúc týmto miestom 

bude spása pokračovať a meniť priebeh každého kroku na zostupe 

k odlúčeniu, až kým sa všetky kroky nevrátia späť, rebrík nezmizne 

a všetky sny sveta sa nezrušia. 

 

DOHODA O PRIPOJENÍ 

To, čo nás s úplnou istotou čaká za spasením, nás nezaujíma. Sotva 

ste totiž začali dovoliť, aby vaše prvé, neisté kroky smerovali 

nahor po rebríku, ktorý vás viedol dole. zázrak je v súčasnosti len 

vašou starosťou. Tu musíme začať. A keď ste začali, bude cesta 

pokojná a jednoduchá pri stúpaní k prebudeniu a ukončení sna. 

keď prijmete zázrak, nepridáte svoj sen o strachu k tomu, ktorý sa 

už sníva. Bez podpory sen zanikne bez účinkov. Lebo je to VAŠA 

podpora, ktorá ho posilňuje. 

Žiadna myseľ nie je chorá, kým iná myseľ nesúhlasí s tým, že 

sú oddelené. A tak je to ich SPOLOČNÉ rozhodnutie byť chorý. Ak 

zadržíte súhlas a prijmete úlohu, ktorú hráte pri vytváraní choroby, 

druhá myseľ nemôže premietať svoju vinu bez vašej pomoci, aby 

sa mohla vnímať ako oddelená a oddelená od vás. tak nie je telo 

vnímané ako choré oboma vašimi mysľami, z oddelených hľadísk. 

Zjednotenie s bratovou mysľou zabraňuje PRÍČINE choroby a jej 

vnímaným dôsledkom. Uzdravenie je účinkom myslí, ktoré sa 

spájajú, tak ako choroba pochádza z myslí, ktoré sa oddeľujú. 
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Zázrak nerobí nič len preto, že mysle sú spojené a nemôžu sa 

oddeliť.V snení sa to však obrátilo a oddelené mysle sú vnímané 

ako telá, ktoré sú oddelené a ktoré sa nemôžu spojiť. Nedovoľte, 

aby bol váš brat chorý, lebo ak je, opustili ste ho v jeho vlastnom 

sne tým, že ste ho s ním zdieľali. On nevidel príčinu choroby tam, 

kde je, a vy ste prehliadli priepasť medzi vami, v ktorej sa choroba 

zrodila. tak ste sa SPOJILI v chorobe, aby ste zachovali malú 

nezhojenú priepasť, v ktorej sa choroba starostlivo chráni, opatruje 

a udržiava pevnou vierou, aby Boh neprišiel preklenúť malú 

priepasť, ktorá k nemu vedie. Nebojujte proti Jeho príchodu 

ilúziami, lebo práve Jeho príchod si prajete nad všetky veci, ktoré 

sa vo sne zdanlivo lesknú. 

Koniec snívania je koniec strachu a láska nikdy nebola vo 

svete snov. Priepasť JE malá. A predsa v sebe skrýva zárodky moru 

a každej formy zla, pretože je túžbou držať sa od seba, a nie sa spojiť. 

A tak sa zdá, že dáva chorobe príčinu, ktorá NIE JE jej príčinou. 

cieľom medzery je všetka príčina, ktorú má choroba. Bola totiž 

stvorená na to, aby vás udržiavala oddelených, v tele, ktoré 

vnímate, akoby ONA bola príčinou bolesti. 

Príčinou bolesti je odlúčenie, nie telo, ktoré je len jej 

dôsledkom. Odlúčenie je však len prázdny priestor, ktorý nič 

neuzatvára, nič nerobí a je rovnako nepodstatný ako prázdne 

miesto medzi vlnami, ktoré vytvorila prechádzajúca loď. A zakryté 

práve tak rýchlo, ako sa voda vrhá, aby uzavrela medzeru, a ako ju 

vlny pri spájaní zakrývajú. kde je medzera medzi vlnami, keď sa 

spojili a zakryli priestor, ktorý sa zdal, že ich na chvíľu oddelí? 

Kde je dôvod na chorobu, keď sa mysle spojili a uzavreli malú 

medzeru medzi nimi, kde sa zdalo, že rastú semená choroby? 

Boh stavia most, ale len v priestore, ktorý zostal čistý a voľný 

po zázraku. Semená choroby a hanbu viny nemôže premostiť, 

pretože nemôže zničiť cudziu vôľu, ktorú nestvoril. Nechajte jej 

účinky zmiznúť a nezvierajte ich dychtivými rukami, aby ste si ich 

ponechali pre seba. Zázrak ich všetky zmetie nabok, a tak uvoľní 

miesto Tomu, kto chce prísť, a premostí návrat svojho Syna k sebe 

samému. 

Spočítaj teda strieborné zázraky a zlaté sny o šťastí 
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Dvere sú otvorené nie zlodejom, ale tvojim hladujúcim bratom, 

ktorí si za zlato pomýlili lesklý kamienok a uskladnili hromadu 

snehu, ktorý sa leskol ako striebro. Za otvorenými dverami im 

nezostalo nič. Čo je svet okrem malej priepasti vnímanej tak, aby 

roztrhla večnosť a rozdelila ju na dni, mesiace a roky? A čo ste vy, 

ktorí žijete vo svete, okrem obrazu Božieho Syna v rozbitých 

kúskoch, z ktorých každý je ukrytý v samostatnom a neistom 

kúsku hliny? 

Nebojte sa, ale nechajte svoj svet osvetliť zázrakmi. A tam, 

kde bolo vidieť priepasť, ktorá stála medzi vami, pripojte sa k 

svojmu bratovi. A choroba bude videná BEZ príčiny. Sen o 

uzdravení v odpustení spočíva a jemne ti ukazuje, že si nikdy 

nezhrešil. Zázrak nezanechá dôkaz viny, aby ti priniesol svedectvo 

o tom, čo nikdy nebolo. A vo vašom sklade vytvorí miesto prijatia 

pre vášho Otca a vaše Ja. Dvere sú otvorené, aby mohli prísť všetci 

tí, ktorí by už nechceli hladovať a chceli by sa tešiť z hostiny 

hojnosti, ktorá je tam pred nimi pripravená. A stretnú sa s tvojimi 

pozvanými hosťami, ktorých zázrak požiadal, aby prišli k tebe. 

Je to sviatok, ktorý sa nepodobá na tie, ktoré ukázalo snívanie 

sveta. Lebo tu platí, že čím viac niekto dostane, tým viac zostáva 

pre všetkých ostatných, aby sa o to podelili. Hostia si so sebou 

priniesli neobmedzené zásoby. A nikto nie je ochudobnený ani 

nemôže byť ochudobnený. Tu je hostina, ktorú Otec kladie pred 

svojho Syna a delí sa o ňu s ním rovnakým dielom. a v Ich delení sa 

nemôže BYŤ žiadna medzera, v ktorej by hojnosť ochabovala a 

redla. Sem nemôžu vstúpiť chudobné roky, lebo čas nečaká na túto 

hostinu, ktorá nemá konca. Lebo Láska prestrela Svoj stôl v 

priestore, ktorý akoby oddeľoval Tvojich hostí od Teba. 

 

VÄČŠIE SPOJENIE 

Prijať zmierenie za seba znamená nepodporovať niekoho sen o 

chorobe a smrti. Znamená to, že nezdieľate jeho túžbu odlúčiť sa a 

necháte ho obrátiť ilúzie proti sebe. Ani si neželáte, aby sa 

namiesto toho obrátili na vás. Takto nemajú ŽIADNE účinky. A vy 

ste slobodní od snov o bolesti, pretože ste ho nechali byť. Ak mu 

nepomôžete, budete trpieť bolesť spolu s ním, pretože si to želáte. 

A vy sa stanete postavou v jeho sne o bolesti, ako on v 
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vaše. Tak sa obaja stávate ilúziami a bez identity. Môžete byť 

kýmkoľvek alebo čímkoľvek, podľa toho, čí zlý sen zdieľate. 

Môžete si byť istí len jednou vecou: že ste zlí, pretože sa delíte o 

sny strachu. 

Existuje spôsob, ako nájsť istotu práve TU a TERAZ. 

Odmietnite byť súčasťou bojazlivých snov, nech už majú 

akúkoľvek podobu, pretože v nich stratíte identitu. nájdete seba 

samého tým, že ich neprijmete ako príčinu, ktorá vám spôsobuje a 

dáva účinky. Stojíte mimo nich, ale nie mimo toho, kto ich sníva. 

Takto oddeľujete snívajúceho od sna a pripájate sa k jednému, ale 

druhého nechávate ODCHÁDZAŤ. Sen je len ilúzia v mysli. A s 

mysľou sa CHCEŠ spojiť, ale NIKDY nie so snom. Je to sen, 

ktorého sa bojíte, a NIE myseľ. vnímate ich ako to isté, pretože si 

myslíte, že VY ste len sen. A to, čo je skutočné a čo je len ilúzia v 

tebe samom, nevieš a nedokážeš rozlíšiť. 

Tak ako ty, aj tvoj brat si myslí, že je sen. Nepodieľajte sa na 

jeho ilúzii o sebe samom, pretože vaša identita závisí od jeho 

reality. Myslite na neho skôr ako na myseľ, v ktorej stále 

pretrvávajú ilúzie, ale ako na myseľ, ktorou je brat pre vás. Nie je 

bratom vytvoreným tým, čo sníva, ani jeho telo, "hrdina" sna, nie 

je tvojím bratom. Je to jeho REALITA, ktorá je tvojím bratom, tak 

ako je tvoja pre neho. tvoja a jeho myseľ sú spojené v bratstve. 

Jeho telo a jeho sny ale akoby tvorili malú medzeru, v ktorej sa 

tvoje spojili s jeho. 

A predsa medzi vašimi mysľami NIE JE žiadna priepasť.Spojiť 

sa s jeho snami znamená nestretnúť sa s ním, pretože jeho sny by sa 

od vás oddelili. Preto ho uvoľnite, len svojím nárokom na bratstvo, 

a nie na sny strachu. Dovoľte mu uznať, kým je, tým, že nebudete 

podporovať jeho ilúzie svojou vierou, lebo ak to urobíte, budete 

mať vieru vo VAŠE. S vierou v tú vašu sa ON neoslobodí a VY 

zostanete v zajatí jeho sna. a sny strachu budú prenasledovať malú 

priepasť, obývanú len ilúziami, ktoré ste si navzájom podporovali 

v mysliach. 

Buďte si istí, že ak vy splníte svoju úlohu, aj on splní svoju, 

pretože sa k vám pripojí tam, kde stojíte. Nevolajte ho, aby vám 

vyšiel v ústrety v priepasti medzi vami, inak musíte veriť, že je to 

vaša skutočnosť, rovnako ako jeho. Nemôžete urobiť jeho časť, ale 

tú urobíte, keď sa stanete pasívnou postavou v jeho sne namiesto 
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v snoch nemá význam, pretože snívajúci a sen sú jedno. Kto zdieľa 

sen, musí BYŤ snom, ktorý zdieľa, pretože zdieľaním vzniká 

príčina. 

Zdieľate zmätok a ste zmätení, pretože v medzere neexistuje 

žiadne stabilné ja.To, čo je rovnaké, sa zdá byť odlišné, pretože to, čo 

je rovnaké, sa zdá byť odlišné. Jeho sny sú tvoje, pretože si im to 

dovolil. Ale keby ste mu vzali svoje vlastné, bol by od nich 

slobodný, a od svojich tiež. vaše sny sú svedkami jeho a jeho svedčia 

o pravdivosti vašich. ak však uvidíte, že vo vašich NIE JE pravda, 

jeho sny odídu a on pochopí, čo je PRÍČINOU sna. 

Duch Svätý je v OBOCH vašich mysliach a je jeden, pretože 

neexistuje žiadna priepasť, ktorá by oddeľovala Jeho Jednotu od Seba 

samého.Na priepasti medzi vašimi telami nezáleží, pretože to, čo je 

v Ňom spojené, je VŽDY jedno. Nikto nie je chorý, ak niekto iný 

prijme jeho spojenie s ním. Jeho túžba byť chorým a odlúčeným 

rozumom nemôže zostať bez svedka alebo príčiny. a OBOJE 

zmizne, ak niekto chce byť s ním zjednotený. Má sny, že bol 

oddelený od svojho brata, ktorý tým, že nezdieľa svoj sen, nechal 

priestor medzi nimi prázdny. A Otec prichádza, aby spojil svojho 

Syna, ktorého spojil Duch Svätý. 

Úlohou Ducha Svätého je vziať rozbitý obraz Božieho Syna a 

znovu ho poskladať. Tento svätý obraz, úplne uzdravený, drží v 

rukách každému jednotlivému kúsku, ktorý si myslí, že je obrazom 

sám o sebe. každému ponúka jeho identitu, ktorú predstavuje celý 

obraz, namiesto len malého, rozbitého kúsku, o ktorom trval na tom, 

že je ním samým. A keď uvidí TENTO obraz, spozná sám seba. Ak 

nezdieľaš zlý sen svojho brata, toto JE obraz, ktorý zázrak vloží do 

malej medzery, ponechanej čistej od všetkých semien chorôb a 

hriechu. a tu Otec prijme svojho Syna, pretože jeho Syn bol 

milostivý sám k sebe. 

Ďakujem ti, Otče, že viem, že prídeš zaplniť každú malú 

medzeru, ktorá leží medzi rozbitými kúskami tvojho svätého Syna. 

Tvoja svätosť, úplná a dokonalá, spočíva v každom z nich. A sú 

spojené, pretože čo je v jednom, je vo všetkých. Aké sväté je aj to 

najmenšie zrnko piesku, keď ho spoznáme ako súčasť 

dokončeného obrazu Božieho Syna! Formy, ktoré na seba rozbité 

kúsky zdanlivo berú, nič neznamenajú. Veď celok je v každom z 

nich. a každý aspekt Božieho Syna je presne taký istý ako každá 
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Nepripájajte sa k snom svojho brata, ale pripojte sa k NEMU, 

a kde sa pripojíte k Jeho Synovi, tam je Otec. Kto hľadá 

náhradníkov, keď vidí, že nič nestratil? Kto by CHCEL mať 

"výhody" choroby, keď dostal jednoduché šťastie zdravia? To, čo 

Boh dal, nemôže BYŤ stratou, a čo nie je od Neho, nemá žiadne 

účinky. Čo by ste teda vnímali v medzere? Zárodky choroby 

pochádzajú z presvedčenia, že v odlúčení je RADOSŤ a jej vzdanie by 

bolo OBETOU. Zázraky však vznikajú, keď netrváte na tom, aby 

ste v medzere videli to, čo tam nie je. vaša ochota PUSTIŤ ilúzie je 

všetko, čo Liečiteľ Božieho Syna vyžaduje. On umiestni zázrak 

uzdravenia tam, kde boli zárodky choroby. A nebude to žiadna 

strata, ale iba zisk. 

 
ALTERNATÍVA K SNOM O STRACHU 

Čo iné je pocit choroby ako pocit obmedzenia? Rozdelenia a 

odlúčenia sa? Vnímanie priepasti medzi sebou a tým, čo sa považuje 

za zdravie? Dobro sa vidí vonku, zlo vo vnútri.A tak je choroba 

oddeľovaním seba od dobra a udržiavaním zla vo vnútri. Boh je 

ALTERNATÍVOU k snom o strachu. Kto sa na nich podieľa, 

NIKDY sa nemôže podieľať na ňom. Ale kto sa od zdieľania s nimi 

vzďaľuje, ten sa s Ním zdieľa. iná voľba neexistuje. Okrem toho, 

že ho zdieľaš, nemôže nič existovať. A TY existuješ, pretože Boh 

sa s tebou podelil o Svoju Vôľu, aby Jeho stvorenie mohlo tvoriť. 

Práve zdieľanie zlých snov o nenávisti a zlobe, horkosti a 

smrti, o hriechu, utrpení, bolesti a strate ich robí skutočnými. Ak 

nie sú zdieľané, sú vnímané ako bezvýznamné. Strach sa z nich 

vytráca, pretože ste im neposkytli svoju podporu. Tam, kde sa 

stratil strach, MUSÍ prísť láska, pretože existujú len tieto 

alternatívy. Tam, kde sa objaví jedna, druhá zmizne. A tá, ktorú 

zdieľaš, sa stáva jedinou, ktorú máš. máš tú, ktorú prijímaš, 

pretože je jedinou, ktorú si ŽELÁŠ mať. nezdieľaš zlé sny, ak 

snívajúcemu odpustíš a vnímaš, že nie je tým, čo si vysníval. A tak 

nemôže byť súčasťou toho vášho, od ktorého ste OBA oslobodení. 

Odpustenie oddeľuje snívajúceho od zlého sna, a tým ho 

oslobodzuje. 

Pamätajte, že ak zdieľate zlý sen, budete veriť, že ste 

sen, ktorý zdieľate. A bojíte sa ho, nebudete chcieť vedieť. 
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svoju vlastnú identitu, pretože si myslíte, že TO je strašné.A 

BUDETE popierať svoje Ja a kráčať po cudzej pôde, ktorú váš 

Stvoriteľ nestvoril a kde sa zdá, že ste niečím, čím nie ste.Budete 

bojovať proti svojmu Ja, ktoré sa zdá byť vaším nepriateľom, a 

budete útočiť na svojho brata ako na súčasť toho, čo nenávidíte. 

Niet kompromisu. ste svoje Ja alebo ilúzia. Čo môže byť medzi 

ilúziou a pravdou? Stredná cesta, kde môžete byť niečím, čo nie 

ste vy, musí byť sen a nemôže byť pravdou. 

Malú medzeru medzi ilúziami a pravdou ste si predstavili ako 

miesto, kde sa nachádza všetko vaše bezpečie a kde je vaše Ja 

bezpečne ukryté tým, čo ste vytvorili. Tu je ustanovený svet, ktorý 

je chorý, a tento svet vnímajú oči tela. Tu sú zvuky, ktoré počuje; 

hlasy, ktoré jeho uši boli stvorené na to, aby ich počuli. avšak 

pohľady a zvuky, ktoré telo dokáže vnímať, sú bezvýznamné. 

Nemôže vidieť ani počuť. Nevie, čo je videnie; čo je počúvanie. Je 

tak málo schopné vnímať, ako je schopné posudzovať, chápať 

alebo vedieť. Jeho oči sú slepé, jeho uši hluché. Nemôže myslieť, a 

preto nemôže mať účinky. 

Čo Boh stvoril, aby bolo choré? A čo, čo stvoril, nemôže byť? 

Nech vaše oči nevidia sen, vaše uši svedčia o ilúzii.Boli stvorené, 

aby sa pozerali na svet, ktorý nie je, aby počuli hlasy, ktoré 

nemôžu vydávať zvuk.A predsa sú tu iné zvuky a iné pohľady, 

ktoré možno vidieť, počuť a pochopiť. Veď oči a uši sú zmysly 

bez zmyslu a to, čo vidia a počujú, len hlásia. Nie ony počujú a 

vidia, ale TY, ktorý si poskladáš každý roztrieštený kúsok, každý 

nezmyselný útržok a kúsok dôkazu a vytvoríš svedectvo o svete, 

ktorý chceš. Nech uši a oči tela nevnímajú tieto nespočetné 

úlomky videné v medzere, ktorú ste si vymysleli, a nech 

nepresvedčujú ich tvorcu, že jeho predstavy sú skutočné. 

Stvorenie dokazuje skutočnosť, pretože má rovnakú funkciu ako 

všetko stvorenie. Nie je vytvorené z malých kúskov skla, kúska dreva, 

možno jednej alebo dvoch nití, ktoré sú poskladané tak, aby 

potvrdzovali jeho pravdivosť. Skutočnosť od toho nezávisí. 

NEEXISTUJE žiadna priepasť, ktorá by oddeľovala pravdu od 

snov a od ilúzií. Pravda im nenechala priestor na žiadnom mieste 

ani v žiadnom čase. Vypĺňa totiž každé miesto a každý čas a robí 

ich úplne nedeliteľnými. 

Vy, ktorí veríte, že medzi vami je malá priepasť. 
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pochopte, že práve tu ste držaní ako väzni vo svete, o ktorom si 

myslíte, že tu existuje. Svet, ktorý vidíte, neexistuje, pretože 

miesto, kde ho vnímate, nie je skutočné. Priepasť je starostlivo 

ukrytá v hmle a hmlisté obrazy sa dvíhajú, aby ju zakryli 

nejasnými, neistými formami a meniacimi sa tvarmi, večne 

neurčitými a neistými. v priepasti však NIE JE NIČ. a NIE sú tu 

žiadne desivé tajomstvá ani temné hrobky, kde z kostí smrti 

vyrastá hrôza. Pozrite sa na malú medzeru a uvidíte nevinnosť a 

prázdnotu hriechu, ktorú uvidíte v sebe, keď stratíte strach z 

UZNANIA lásky. 

 
TAJNÉ SĽUBY 

Kto trestá telo, je blázon. Lebo tu je vidieť malú medzeru, a predsa 

tu nie je. Neodsúdila sa, ani sa neurobila tým, čím nie je. Nesnaží 

sa z bolesti urobiť radosť a nehľadá trvalé potešenie v prachu. 

Nehovorí, čo je jej cieľom, a nedokáže pochopiť, na čo slúži. 

Neobetuje sa, pretože nemá vôľu, nemá preferencie a nemá 

pochybnosti. Nepýta sa, čím je. A tak nemá potrebu súťažiť. Môže 

sa stať obeťou, ale NEMÔŽE sa cítiť ako obeť. Neprijíma žiadnu 

úlohu, ale robí to, čo sa mu povie, bez toho, aby ho niekto napadol. 

Je naozaj nezmyselné považovať za zodpovednú za zrak vec, 

ktorá nevidí, a obviňovať ju zo zvukov, ktoré sa vám nepáčia, hoci 

ona nepočuje. Netrpí trestom, ktorý jej udeľujete, pretože nemá cit. 

Chová sa tak, ako si želáte, ale nikdy sa nerozhodne. Nenarodí sa a 

nezomrie. Môže len bezcieľne nasledovať cestu, na ktorú bolo 

nasmerované. A ak sa táto cesta zmení, rovnako ľahko kráča inou 

cestou. Nestojí na žiadnej strane a nesúdi cestu, po ktorej ide. 

Nevníma žiadnu priepasť, pretože nenávidí. Môže byť POUŽITÁ 

na nenávisť, ale nemôže sa tým stať nenávistnou. 

To, čo nenávidíte, čoho sa bojíte, čo sa vám hnusí a čo 

CHCETE, telo nepozná.Posielate ho, aby hľadalo oddelenie a aby 

bolo oddelenou vecou. A potom ho nenávidíš, nie pre to, čím je, ale 

pre to, ako ho využívaš. krčíš sa pred tým, čo vidí a čo počuje, a 

nenávidíš jeho krehkosť a malosť. A opovrhuješ jeho činmi, ale 

nie svojimi vlastnými. Vidí a koná pre VÁS. Počuje VÁŠ hlas. A je 

krehké a malé podľa VAŠICH predstáv. Zdá sa, že ťa trestá, a tak 
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si zaslúži vašu nenávisť pre obmedzenia, ktoré vám prináša. Vy ste 

si z nej však urobili symbol obmedzení, ktoré chcete, aby vaša 

myseľ mala, videla a UDRŽIAVALA. 

Telo ZASTUPUJE priepasť medzi tým malým kúskom mysle, 

ktorý nazývate svojím, a všetkým ostatným, čo je skutočne 

vaše.Nenávidíte ho, ale myslíte si, že je to vaše ja a že bez neho by 

ste svoje ja stratili. Toto je tajný sľub, ktorý si zložil s každým 

bratom, ktorý by chcel kráčať oddelene. toto je tajná prísaha, ktorú 

opätovne skladáš, kedykoľvek vnímaš, že si napadnutý. Nikto 

nemôže trpieť, ak nevidí, že je napadnutý a že útokom stráca. 

Nevyslovený a nepočutý vo vedomí je každý sľub na chorobu. 

Napriek tomu je to sľub druhému, že sa ním necháte zraniť a na 

oplátku ho napadnete. 

Choroba je hnev, ktorý sa vybíja na tele, aby trpelo bolesťou. 

Je to zrejmý účinok toho, čo bolo vykonané v skrytosti, v súhlase s 

tajným želaním iného, aby bol od teba oddelený, ako by si ty bol 

oddelený od neho. Pokiaľ sa OBA nedohodnete, že je to vaše 

želanie, nemôže to mať žiadne účinky. Ten, kto hovorí: 

"NEEXISTUJE žiadna priepasť medzi mojou a tvojou mysľou", 

dodržal Boží sľub, nie svoju maličkú prísahu, že bude navždy 

verný až do smrti. A jeho uzdravením je uzdravený jeho brat. 

To nech je vaša dohoda s každým z nich: aby ste boli jedno s 

ním, a nie oddelení.A on dodrží sľub, ktorý ste s ním dali, lebo je 

to sľub, ktorý dal Bohu, ako ho dal Boh jemu. Boh plní svoje 

sľuby, jeho Syn plní svoje. Pri jeho stvorení mu Otec povedal: "Ty 

si môj miláčik a ja tvoj naveky. Buďte dokonalí ako ja, lebo nikdy 

nemôžete byť bezo mňa." Jeho Syn si nepamätá, že odpovedal: 

"Chcem." Hoci sa v tomto sľube zrodil, Boh mu ho pripomína 

zakaždým, keď sa s ním nerozdelí o sľub, že bude chorý, ale nechá 

svoju myseľ uzdraviť a zjednotiť. Jeho tajné sľuby sú bezmocné pred 

Božou vôľou,ktorej sľuby zdieľa. A to, čo nahrádza, nie je jeho 

vôľa, ktorá sa zasľúbila Bohu. 

 

KRÁSNY VZŤAH 

Boh nežiada nič a jeho Syn, rovnako ako on, nemusí žiadať nič. 

Veď v ňom nie je žiadny nedostatok. Prázdny priestor, malá 

medzera, by bol nedostatkom. A len tam by mohol chcieť niečo, čo 

nemá. priestor, kde Boh nie je, medzera medzi Otcom a Synom 
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nie je vôľa oboch, ktorí sľúbili, že budú jedno. Boží sľub je 

sľubom Jemu samému a neexistuje nikto, kto by mohol byť neverný 

tomu, čo chce ako súčasť toho, čo JE. Prísľub, že medzi Ním a 

tým, čím je, nie je žiadna medzera, nemôže byť nepravdivý. Aká 

vôľa môže prísť medzi to, čo MUSÍ byť Jedno a v ktorého 

celistvosti nemôže byť žiadna medzera? 

Krásny vzťah, ktorý máte so všetkými svojimi bratmi, je 

vašou súčasťou, pretože je súčasťou samotného Boha. Nie ste 

chorí, ak si odopierate svoju celistvosť a zdravie, Zdroj pomoci, 

Volanie k uzdraveniu a Volanie k uzdraveniu? Váš Spasiteľ čaká 

na uzdravenie a svet čaká spolu s ním. Ani vy nie ste mimo neho. 

Lebo uzdravenie bude jedno, alebo nebude vôbec, jeho jednota je 

tam, kde spočíva uzdravenie. Čo iné by mohlo napraviť oddelenie 

než jeho opak? V žiadnom aspekte spasenia neexistuje stredná 

cesta. Buď ho prijmeš úplne, alebo ho neprijmeš. čo je neoddelené, 

musí byť spojené. a čo je spojené, nemôže byť oddelené. 

Buď je medzi tebou a tvojím bratom priepasť, alebo ste 

jedno.Neexistuje nič medzi tým, žiadna iná možnosť a žiadna 

lojalita, ktorá by sa delila medzi nich. Rozdelená vernosť je len 

neviera voči obom a len vás núti krúžiť dookola a neisto sa chytať 

akejkoľvek slamky, ktorá sa zdá byť prísľubom úľavy. kto si však 

môže postaviť dom na slame a spoliehať sa na to, že mu poskytne 

útočisko pred vetrom? Z tela sa dá urobiť takýto domov, pretože 

mu chýba základ v pravde. A predsa, AK to tak je, možno ho 

vnímať NIE ako svoj domov, ale len ako pomôcku, ktorá vám má 

pomôcť dosiahnuť domov, v ktorom prebýva Boh. S TÝMTO 

cieľom JE telo uzdravené. Nepoužíva sa na to, aby svedčilo o sne o 

odlúčení a chorobe. Ani sa nečinne neobviňuje z toho, čo 

neurobilo. Slúži na to, aby pomáhalo uzdraveniu Božieho Syna, a 

na tento účel nemôže BYŤ choré. Nepripojí sa k účelu, ktorý nie je 

tvojím vlastným, a ty si si VYBRAL, aby nebolo choré. všetky 

zázraky sú založené na tejto voľbe a sú ti dané v okamihu, keď ju 

urobíš. Žiadna forma choroby nie je imúnna, pretože voľba sa nedá 

urobiť z hľadiska formy. Voľba choroby VYPADÁ ako forma, ale 

je to 

jeden, ako je jeho opak. A podľa toho ste chorí alebo zdraví. 

Ale nikdy nie ty sám. Tento svet je len sen o tom, že môžeš 

BYŤ sám a myslieť bez toho, aby si ovplyvnil tých, ktorí sú mimo 
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ALE byť 
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chorý. Zdá sa, že to dokazuje, že musíte byť oddelení.Všetko, čo to 

znamená, je, že ste sa snažili dodržať sľub, že budete verní nevere. 

A predsa nevera JE choroba. Je ako dom postavený na slame. Zdá sa, 

že je sama osebe celkom pevná a podstatná. Jeho stabilitu však 

nemožno posúdiť oddelene od jeho základov. Ak stojí na slame, 

nie je potrebné zatvárať dvere, zamykať okná a upevňovať závory. 

Vietor ju prevráti a príde dážď a odnesie ju do zabudnutia. Aký 

zmysel má snažiť sa byť v bezpečí v tom, čo bolo STVORENÉ pre 

nebezpečenstvo a pre strach? Načo ju zaťažovať ďalšími zámkami 

a reťazami a ťažkými kotvami, keď jej slabosť nespočíva v nej 

samej, ale v krehkosti malej priepasti ničoty, na ktorej stojí? Čo 

môže byť bezpečné, čo sa opiera o tieň? Postavili by ste svoj 

domov na tom, na čom 

sa zrúti pod váhou pierka? 

Váš domov je postavený na zdraví vášho brata, na jeho šťastí, 

bezhriešnosti a na všetkom, čo mu sľúbil jeho Otec. Žiadny tajný 

sľub, ktorý ste namiesto toho dali, neotriasol základmi jeho 

domova. Budú naň fúkať vetry a bičovať ho dážď, ale bez účinku. 

svet ho odplaví, a predsa tento dom bude stáť naveky, lebo jeho sila 

nespočíva len v ňom samom. Je to bezpečná archa, spočívajúca na 

Božom zasľúbení, že jeho Syn je v ňom bezpečný naveky. Aká 

priepasť sa môže postaviť medzi bezpečie tohto prístrešia a jeho 

Zdroj? Odtiaľto možno telo vidieť také, aké je, a nemá ani menšiu, 

ani väčšiu hodnotu ako to, do akej miery môže byť použité na 

oslobodenie Božieho Syna do jeho domova. A s týmto svätým 

zámerom sa na chvíľu stáva domovom svätosti, pretože sa s TEBOU 

delí o Otcovu vôľu. 
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Prebudenie 

 
Neexistuje čas, miesto ani stav, kde by Boh chýbal. Niet sa čoho 

báť. Neexistuje spôsob, akým by mohla byť medzera 

Kompromis, ktorý by predstavovala najmenšia a najmenšia 

medzera v Jeho večnej Láske, je úplne nemožný. Znamenalo by to 

totiž, že Jeho Láska by v sebe mohla skrývať len náznak nenávisti, 

Jeho nežnosť by sa niekedy zmenila na útok a Jeho večná 

trpezlivosť by niekedy zlyhala. Tomu všetkému veríte, keď vnímate 

priepasť medzi svojím bratom a sebou. Ako by si mu potom mohol 

dôverovať? Veď On musí byť vo svojej Láske klamlivý. Buď teda 

ostražitý; nech sa k tebe nepriblíži príliš blízko a nenechá medzi 

tebou a Jeho Láskou medzeru, cez ktorú by si mohol uniknúť, ak 

by bolo treba utiecť. 

Tu je najzreteľnejšie vidieť bázeň pred Bohom. Lebo láska JE 

zradná pre tých, ktorí sa boja, pretože strach a nenávisť sa nikdy 

nemôžu rozísť. Nikto, kto nenávidí, ale bojí sa lásky, a preto sa 

MUSÍ báť Boha. Isté je, že nevie, čo znamená láska. Bojí sa 

milovať a miluje nenávidieť, a preto si myslí, že láska je bojazlivá; 

nenávisť je láska." Toto je dôsledok, ktorý musí priniesť malá 

priepasť tým, ktorí si ju ctia a myslia si, že je ich spásou a nádejou. 

Strach z Boha! Najväčšia prekážka, ktorú musí pokoj 

prekonať, ešte nezmizla.Ostatné už pominuli, ale táto ešte stále 

zostáva, aby ti zatarasila cestu a spôsobila, že cesta k svetlu sa ti 

bude zdať temná a desivá, nebezpečná a bezútešná.Rozhodol si sa, 

že tvoj brat je tvoj nepriateľ. Niekedy možno aj priateľom, za 

predpokladu, že vaše rozdielne záujmy 
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umožnil vaše priateľstvo na chvíľu. Ale nie bez medzery medzi 

vami, aby sa opäť nepremenil na nepriateľa. opatrné priateľstvo, 

obmedzené rozsahom a starostlivo obmedzené množstvom, sa stalo 

zmluvou, ktorú ste s ním uzavreli. zdieľali ste kvalifikovanú 

entente, v ktorej klauzula o odlúčení bola bodom, na ktorom ste sa 

obaja dohodli, že ho zachováte. A jej porušenie sa považovalo za 

nedovolené porušenie zmluvy. 

 
ZMENŠOVANIE ROZDIELOV 

Priepasť medzi vami nie je priestorom medzi dvoma oddelenými 

telami.Zdá sa, že oddeľuje vaše oddelené mysle. Je to symbol sľubu, 

ktorý ste si dali, že sa stretnete, keď si to budete želať, a oddelíte 

sa, kým sa obaja nerozhodnete opäť stretnúť. a potom sa zdá, že sa 

vaše telá dostanú do kontaktu a znamenajú miesto stretnutia, ktoré sa 

spojí. Vždy je však možné, aby ste sa vydali vlastnou cestou. 

Podmienené "právom" na odlúčenie sa dohodnete, že sa z času na 

čas stretnete a budete sa držať od seba v intervaloch odlúčenia, 

ktoré vás chránia pred "obetovaním" lásky. Telo vás 

ZACHRAŇUJE, lebo vás zbavuje úplnej obete a dáva vám čas, v 

ktorom môžete znovu vybudovať svoje oddelené ja, ktoré sa podľa 

vás pri stretnutí zmenšuje. 

Telo by nemohlo oddeľovať vaše mysle, ak by ste nechceli, 

aby bolo príčinou oddelenia a vzdialenosti medzi vami.Takto ho 

obdarujete mocou, ktorá nie je v ňom samom. A v tom spočíva 

jeho moc nad VAMI. Teraz si totiž myslíte, že určuje, kedy sa 

stretnete, a obmedzuje vašu schopnosť nadviazať spoločenstvo s 

mysľou toho druhého. A teraz vám hovorí, kam máte ísť a ako tam 

máte ísť, čo je pre vás možné podniknúť a čo nie. Diktuje, čo jeho 

zdravie znesie a čo ho unaví a znechutí. A jeho "vrodené" slabosti 

stanovujú obmedzenia toho, čo by ste chceli robiť, a udržujú váš 

cieľ obmedzený a slabý. 

Telo sa tomu prispôsobí, ak si to želáte. Dovolí len 

obmedzené odpustky v "láske" s prestávkami nenávisti medzi 

nimi. A prevezme velenie nad tým, kedy má "milovať" a kedy sa 

má bezpečnejšie stiahnuť do strachu. Bude to choré, pretože 

neviete, čo znamená milovať. A tak MUSÍTE zneužiť každú 

okolnosť a každého, koho stretnete, a vidieť v nich účel, ktorý nie 

je váš. 
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Nie je to láska, ktorá žiada obetu. Ale strach Žiada obetu lásky, 

pretože v prítomnosti lásky strach nemôže zostať. Aby sa nenávisť 

udržala, láska sa MUSÍ báť a len niekedy je prítomná; niekedy je 

preč. tak sa láska považuje za zradnú, pretože sa zdá, že prichádza a 

odchádza neisto a neponúka vám žiadnu stabilitu. nevidíte, aká 

obmedzená a slabá je vaša vernosť a ako často ste žiadali, aby láska 

odišla a nechala vás pokojne na pokoji, v "pokoji". 

Telo, nevinné v akomkoľvek cieli, je vašou výhovorkou pre 

variabilné ciele, ktoré si držíte a ktoré telo núti udržiavať. Nebojíte 

sa jeho slabosti, ale jeho nedostatku sily ALEBO slabosti. uznali by 

ste, že vám nič nestojí v ceste? Vedeli by ste, že NEEXISTUJE 

žiadna priepasť, za ktorú by ste sa mohli skryť? Je to šok, ktorý 

prichádza k tým, ktorí sa dozvedia, že ich Spasiteľ už nie je ich 

nepriateľom. Je tu bojovnosť, ktorú vzbudzuje poznanie, že telo 

nie je skutočné. A okolo šťastného posolstva "Boh je láska" sa 

vznáša podtón zdanlivého strachu. 

Keď však medzera zmizne, nastane večný pokoj. Nič viac a 

nič menej.Čo by vás bez bázne pred Bohom mohlo prinútiť opustiť 

ho? Aké hračky alebo drobnosti v medzere by vám mohli poslúžiť 

na to, aby ste sa na okamih vzdialili od Jeho lásky? Dovolili by ste 

telu povedať "nie" volaniu do neba, keby ste sa nebáli, že pri 

hľadaní Boha nájdete stratu seba samého? A predsa MOHLO by sa 

vaše Ja stratiť tým, že sa nájde? 

 

PRÍCHOD HOSŤA 

Prečo by ste nemali vnímať ako oslobodenie od utrpenia to, že sa 

dozviete, že ste slobodní? Prečo by ste neakceptovali pravdu 

namiesto toho, aby ste sa na ňu pozerali ako na nepriateľa? Prečo sa 

vám ľahká cesta, tak jasne vyznačená, že nie je možné zablúdiť, 

zdá tŕnistá, drsná a príliš ťažká na to, aby ste po nej kráčali? Nie je 

to preto, že ju považujete za cestu do pekla, namiesto toho, aby ste 

sa na ňu pozerali ako na jednoduchú cestu, ktorá bez obety a 

akejkoľvek straty vedie k tomu, aby ste sa ocitli v nebi a v Bohu? 

Kým si neuvedomíte, že sa ničoho nevzdávate, kým nepochopíte, 

že NEEXISTUJE žiadna strata, budete trochu ľutovať cestu, ktorú 

ste si vybrali. A nebudete vidieť mnohé zisky, ktoré vám vaša 

voľba ponúkla. no hoci ich nevidíte, sú tu. ich PRÍČINA sa 

uskutočnila a musia byť prítomné tam, kde ich príčina vstúpila. 
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uzdravený. A keďže ste uzdravení, moc uzdravovať musí byť teraz 

aj vaša. Zázrak nie je samostatná vec, ktorá sa stane náhle, ako 

dôsledok bez príčiny. Nie je ani sám o sebe príčinou. Ale tam, kde 

je jeho príčina, musí byť aj on. Teraz je spôsobená, hoci ešte nie je 

vnímaná. A jeho účinky sú tu, hoci ešte nie sú viditeľné. Pozrite sa 

teraz dovnútra a neuvidíte dôvod na ľútosť, ale skutočne dôvod na 

radosť a nádej na pokoj. 

Bolo beznádejné pokúšať sa nájsť nádej na mier na bojisku. 

Bolo zbytočné žiadať útek od hriechu a bolesti od toho, čo bolo 

stvorené na to, aby slúžilo na ZACHOVANIE hriechu a bolesti. 

Lebo bolesť a hriech sú jedna ilúzia, rovnako ako nenávisť a strach, 

útok a vina, ale jedno. tam, kde sú bez príčiny, ich účinky pominuli a 

láska musí prísť tam, kde nie sú. Prečo sa neradujete? Ste bez 

bolesti a choroby, nešťastia a straty a všetkých účinkov nenávisti a 

útoku. Bolesť už nie je vaším priateľom a vina vaším bohom a 

mali by ste privítať účinky lásky. 

Tvoj Hosť prišiel.Ty si ho požiadal a On prišiel.Nepočul si ho 

vstúpiť, lebo si ho úplne neprijal. A predsa s Ním prišli Jeho dary. 

Položil vám ich k nohám a teraz vás žiada, aby ste sa na ne pozreli 

a prijali ich za svoje. On POTREBUJE vašu pomoc, aby ich dal 

všetkým, ktorí kráčajú oddelene a veria, že sú oddelení a sami. 

Budú uzdravení, keď prijmete svoje dary, pretože váš Hosť prijme 

každého, koho nohy sa dotkli svätej zeme, na ktorej stojíte a kde sú 

položené Jeho dary pre nich. 

Nevidíš, koľko teraz môžeš dať, pretože všetko, čo si dostal, 

si už dostal.Ale Ten, ktorý vošiel, čaká na teba, aby prišiel tam, 

kam si ho pozval.Niet iného miesta, kde by našiel svojho hostiteľa, 

ani miesta, kde by sa s ním mohol stretnúť jeho hostiteľ. A nikde 

inde nemožno získať Jeho dary pokoja a radosti a všetko šťastie, ktoré 

Jeho prítomnosť prináša. Sú totiž tam, kde je Ten, ktorý ich 

priniesol so sebou, aby mohli byť vaše. nemôžete vidieť svojho 

Hosťa, ale môžete vidieť dary, ktoré priniesol. A keď sa na ne 

pozriete, uveríte, že Jeho Prítomnosť tam musí byť. Lebo to, čo 

teraz môžeš urobiť, by si nemohol urobiť bez lásky a milosti, ktoré 

v sebe skrýva Jeho Prítomnosť. 

Taký je prísľub milujúceho Boha; Jeho Syn má život a 
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každá živá bytosť bola jeho súčasťou a nič iné nemalo život. To, 

čomu ste dali "život", nie je živé a symbolizuje to len vaše želanie 

byť živý okrem života, živý v smrti, pričom smrť vnímate ako život a 

život ako smrť. Zmätok tu nadväzuje na zmätok, pretože na 

zmätku bol založený tento svet a na ničom inom sa neopiera. Jeho 

základ sa nemení, hoci sa zdá, že sa neustále mení. čo to však je 

okrem stavu, ktorý zmätok v skutočnosti znamená? Stabilita pre 

tých, ktorí sú zmätení, nemá zmysel a zmena a posun sa stávajú 

zákonom, na ktorom si zakladajú svoj život. 

Telo sa nemení. Predstavuje väčší sen, že zmena je možná. 

Zmeniť sa znamená dosiahnuť stav odlišný od toho, v ktorom ste 

sa nachádzali predtým. v nesmrteľnosti NEEXISTUJE žiadna 

zmena a nebo to nevie. tu na zemi má však dvojitý účel, pretože sa 

môže stať, že bude učiť protichodné veci. A tie odrážajú učiteľa, 

ktorý ich učí. Telo sa môže VYJADRITEĽNE meniť s časom, s 

chorobou alebo so zdravím a s udalosťami, ktoré ho zdanlivo 

menia. to však znamená, že myseľ zostáva nezmenená vo svojom 

presvedčení o tom, aký je účel tela. 

Choroba je požiadavka, aby telo bolo niečím, čím nie je. Jeho 

ničota je zárukou, že nemôže byť choré. Vo vašej požiadavke, aby 

bolo niečím viac, spočíva myšlienka choroby. Žiada totiž, aby Boh 

bol menej než všetko, čím v skutočnosti je. čo sa teda stane s vami, 

veď ste to vy, od koho sa táto obeť žiada? Veď sa mu hovorí, že 

časť z neho mu už nepatrí. Musí obetovať tvoje ja a v jeho obete sa 

stávaš väčším a On je zmenšený tvojou stratou. A to, čo z Neho 

zmizlo, sa stáva tvojím bohom a chráni ťa pred tým, aby si bol 

jeho súčasťou. 

Telo, ktoré sa žiada za boha, bude napadnuté, pretože jeho 

ničota nebola uznaná. A tak sa zdá, že je vecou, ktorá má v sebe 

moc. ako niečo môže byť vnímané a myslieť si, že cíti a koná, a 

držať vás vo svojom zajatí ako väzňa seba samého. a môže zlyhať v 

tom, čo ste od neho žiadali. A vy ju budete nenávidieť pre jej 

malosť, neuvedomujúc si, že zlyhanie nespočíva v tom, že nie je 

viac, než by mala byť, ale len vo vašej neschopnosti vnímať, že nie 

je ničím. Jej ničota je však vašou spásou, pred ktorou by ste chceli 

utiecť. 

Ako "niečo" je telo požiadané, aby bolo Božím nepriateľom, a 

nahrádza to, čím je, malosťou, obmedzenosťou a zúfalstvom. Je to 
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oslavujte, keď sa na telo pozeráte ako na vec, ktorú milujete, alebo 

sa naň pozeráte ako na vec, ktorú nenávidíte. Lebo ak je On 

súhrnom všetkého, potom to, čo nie je v Ňom, neexistuje, a Jeho 

zavŕšenie JE jeho ničotou. tvoj Spasiteľ nie je mŕtvy, ani nebýva v 

tom, čo bolo postavené ako chrám na smrť. Žije v Bohu, a práve to 

ho pre vás robí Spasiteľom, a iba to. Ničota jeho tela oslobodzuje 

tvoje telo od choroby a od smrti. Lebo to, čo je tvoje, nemôže byť 

viac ani menej ako to, čo je jeho. 

 
BOŽÍ SVEDKOVIA 

Odsudzujte svojho Spasiteľa nie preto, že si myslí, že je telo. Lebo 

za jeho snami je jeho realita. Ale najprv sa musí naučiť, že je 

Spasiteľ, a až potom si môže spomenúť, čím je. a musí zachrániť 

toho, kto chce byť spasený. Na záchrane závisí jeho šťastie. Lebo 

kto je Spasiteľom, ak nie ten, kto DÁ spasenie? Tak sa naučí, že 

musí byť jeho, aby ju dával. Ak nedá, nebude vedieť, že má, lebo 

dávanie je DÔKAZOM toho, že má. Iba tí, ktorí si myslia, že Boh sa 

zmenšuje ich silou, by mohli nepochopiť, že to tak musí byť. Veď 

kto BY MOHOL dávať, ak nemá, a kto by mohol stratiť tým, že 

dáva to, čo sa tým musí ZVÝŠIŤ? 

Myslíte si, že Otec sa stratil, keď vás stvoril? Stal sa slabým, 

pretože sa podelil o svoju lásku? Stal sa neúplným kvôli vašej 

dokonalosti? Alebo si ty DÔKAZOM toho, že je dokonalý a úplný? 

Neupierajte Mu svedectvo vo sne, ktorému dáva Jeho Syn 

prednosť pred jeho skutočnosťou. Musí byť Spasiteľom OD sna, 

ktorý si vytvoril, aby sa od neho oslobodil. Musí vidieť niekoho 

iného ako NIE telo, jedno s ním bez múru, ktorý svet postavil, aby 

od seba oddelil všetko živé, čo nevie, že žije. vo sne o telách a smrti 

je ešte jedna téma pravdy; možno nie viac ako len malá iskra, 

priestor svetla vytvorený v tme, kde Boh stále svieti. Nemôžete sa 

zobudiť. Môžeš sa však nechať prebudiť. môžeš prehliadať sny 

svojho brata. Tak dokonale mu môžeš odpustiť jeho ilúzie, že sa 

stane tvojím Spasiteľom z tvojich snov. A keď ho uvidíš žiariť v 

priestore svetla, kde Boh prebýva v tme, uvidíš, že Boh sám je 

tam, kde je jeho telo. Pred týmto svetlom telo zmizne, ako ťažké 

tiene musia ustúpiť svetlu. Tma si nemôže vybrať, aby zostala. 
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Príchod svetla znamená, že je preč. V sláve potom uvidíte svojho 

brata a pochopíte, čo naozaj vypĺňa priepasť, ktorá vás tak dlho 

rozdeľovala. 

Tam, na jej mieste, Boží svedok stanovil jemnú cestu 

láskavosti k Božiemu Synovi.Komu odpustíte, ten má moc 

odpustiť vám vaše ilúzie. Vaším darom slobody je vám to dané. 

Uvoľnite cestu láske, ktorú ste nevytvorili, ale ktorú môžete 

rozšíriť. Na zemi to znamená odpusti svojmu bratovi, aby sa z 

tvojej mysle odstránila temnota. Keď k nemu vďaka vášmu 

odpusteniu príde svetlo, nezabudne na svojho Spasiteľa a nechá ho 

nespaseného. Veď práve vo VAŠEJ tvári videl svetlo, ktoré bude 

mať pri sebe, keď bude kráčať temnotou k večnému svetlu. 

Aký si svätý, že Boží Syn môže byť tvojím Spasiteľom 

uprostred snov o opustenosti a katastrofe. Pozri, ako dychtivo 

prichádza a odstupuje od ťažkých tieňov, ktoré ho zakrývali, a 

žiari na teba vo vďačnosti a láske. On je sám sebou, ale nie je sám 

sebou. A tak ako jeho Otec nestratil časť z neho v tvojom stvorení, 

tak aj svetlo v ňom je ešte jasnejšie, pretože si mu dal svoje svetlo, 

aby si ho zachránil z temnoty. A teraz musí byť svetlo vo vás také 

jasné, ako svieti v ňom. to je tá iskra, ktorá svieti vo sne; aby ste 

mu pomohli prebudiť sa a aby ste si boli istí, že jeho prebúdzajúce 

sa oči spočinú na vás. A v jeho radostnej spáse ste zachránení VY. 

 

ROLE SENOV 

Veríte, že pravda môže byť len nejakou ilúziou? Sú to sny, pretože 

nie sú pravdivé. Ich rovnaká nepravdivosť sa stáva základom 

zázraku, čo znamená, že ste pochopili, že sny sú sny; a že únik 

nezávisí od sna, ale len od prebudenia. Je možné, že niektoré sny 

sa zachovávajú a z iných sa prebúdzame? Voľba nespočíva v tom, 

ktoré sny si ponechať, ale len v tom, či chcete žiť v snoch, alebo sa 

z nich prebudiť. Je to teda tak, že zázrak si nevyberá niektoré sny, 

ktoré nechá nedotknuté svojou blahodarnosťou. Nemôžete niektoré 

sny snívať a z niektorých sa prebudiť, pretože buď spíte, alebo 

bdiete. A snívanie ide len s jedným z nich. 

Sny, o ktorých si myslíte, že sa vám páčia, by vás brzdili 

rovnako ako tie, v ktorých je vidieť strach. Lebo KAŽDÝ sen je len 

sen 
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strach, bez ohľadu na to, akú má podobu. Strach je viditeľný vo 

vnútri, vonku alebo v oboch. Alebo sa môže maskovať do 

príjemnej podoby. Nikdy však v sne nechýba, pretože strach je 

materiálom snov, z ktorého sú všetky vytvorené. Ich podoba sa 

môže meniť, ale nemôžu byť vyrobené z niečoho iného. Zázrak by 

bol naozaj zradný, keby vám dovolil, aby ste sa stále báli, pretože 

ste strach NEPOZNALI. potom by ste neboli ochotní prebudiť sa, 

na čo vám zázrak pripravuje cestu. 

Najjednoduchšie sa dá povedať, že útok je reakciou na 

nesplnenú funkciu, ako ju vnímate VY. Môže byť vo vás alebo v 

niekom inom, ale tam, kde ju vnímate, tam bude aj napadnutá. 

Depresia alebo útok musia byť témou každého sna, pretože sú 

stvorené zo strachu. tenký plášť potešenia a radosti, do ktorého 

môžu byť zabalené, len mierne zakrýva ťažkú hrudu strachu, ktorá 

je ich jadrom. A práve TO vníma zázrak, a nie obal, v ktorom je 

zviazaný. 

Keď sa hneváte, nie je to preto, že niekto nesplnil funkciu, 

ktorú ste mu pridelili? A nestáva sa práve toto "dôvodom", prečo je 

váš útok oprávnený? Sny, o ktorých si myslíte, že sa vám páčia, sú 

tie, v ktorých boli naplnené funkcie, ktoré ste si určili; potreby, 

ktoré si pripisujete, sú naplnené. Nezáleží na tom, či sú naplnené, 

alebo len chcené. Ide o predstavu, že EXISTUJÚ, z ktorej pramenia 

obavy. Sny nie sú chcené viac alebo menej. Sú želané alebo nie. A 

každý z nich predstavuje nejakú funkciu, ktorú ste mu priradili; 

nejaký cieľ, ktorý udalosť, telo alebo vec MUSIA predstavovať a 

MUSIA pre vás dosiahnuť. Ak sa to podarí, myslíte si, že sa vám sen 

páči. Ak sa to nepodarí, myslíte si, že sen je smutný. Ale to, či sa 

podarí alebo nepodarí, nie je jeho jadro, ale len chabý obal. 

Aké šťastné by boli vaše sny, keby ste vy neboli tým, kto dáva 

"správnu" úlohu každej postave, ktorú sen obsahuje. Nikto nemôže 

zlyhať, iba vaša PREDSTAVA o ňom, a neexistuje žiadna zrada, 

ALE táto. Jadro snov, ktoré dáva Duch Svätý, NIKDY nie je strach. 

Pokrývky sa nemusia javiť ako zmenené, ale to, čo znamenajú, SA 

zmenilo, pretože zakrývajú niečo iné. Vnímanie je určené ich 

účelom v tom zmysle, že sa zdajú BYŤ tým, PRE čo sú. tieňová 

postava, ktorá útočí, sa stáva bratom, ktorý vám dáva šancu 

pomôcť, ak sa to stane funkciou 
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sen. A sny o smútku sa tak menia na radosť. 

Na čo je tvoj brat? Nevieš, pretože Tvoja funkcia je pre Teba 

nejasná. Nepripisuj mu úlohu, o ktorej si myslíš, že by ti priniesla 

šťastie. A nesnažte sa mu ublížiť, keď sa mu nepodarí prevziať 

úlohu, ktorú ste mu prisúdili, v tom, o čom snívate, že by mal byť 

váš život. V každom svojom sne žiada o pomoc a ty mu môžeš 

pomôcť, ak budeš vnímať funkciu sna tak, ako ju vníma On, ktorý 

dokáže využiť všetky sny ako prostriedky slúžiace na splnenie 

jemu danej funkcie. Pretože On miluje snívajúceho, nie sen, každý 

sen sa stáva obetou lásky. Jeho stredobodom je totiž Jeho láska k 

vám, ktorá láskou osvetľuje akúkoľvek podobu. 

 
NEMENNÝ PRÍBYTOK 

Je v tebe miesto, kde sa zabudlo na celý tento svet, kde ešte neostala 

žiadna spomienka na hriech a ilúziu.Je v tebe miesto, ktoré opustil 

čas a kde zaznieva ozvena večnosti.Je v tebe miesto odpočinku, 

ktoré je tak tiché, že sa neozve iný zvuk ako hymnus nebies, aby 

potešil Boha Otca a Syna. Tam, kde obaja zostávajú, sú spomínaní, 

obaja. A tam, kde sú, je nebo a pokoj. Nemyslite si, že môžete 

zmeniť miesto ich pobytu. Lebo tvoja Identita zostáva v Nich a tam, 

kde sú Oni, musíš byť navždy aj TY. Nemennosť Neba je v tebe, tak 

hlboko v tebe, že nič na tomto svete sa len míňa, nepozorovane a 

neviditeľne. Tichá nekonečnosť nekonečného pokoja ťa jemne 

obklopuje vo svojom mäkkom objatí, tak silnom a tichom, pokojnom 

v moci svojho Stvoriteľa, že nič nemôže narušiť posvätný Boží Syn 

v tebe. Tu je úloha, ktorú Duch Svätý dáva vám, ktorí čakáte na 

Božieho Syna a chceli by ste ho uzrieť, prebudiť sa a radovať sa. On 

je vašou súčasťou a vy jeho, pretože je Synom svojho Otca, a nie 

pre nejaký účel, ktorý v ňom môžete vidieť. Nežiada sa od teba nič 

iné, len prijať to nemenné a večné, čo v ňom zostáva, lebo tam je 

tvoja Identita. pokoj v tebe môžeš nájsť len v ňom. A každá 

myšlienka lásky, ktorú mu ponúkate, ale prináša 

vás priblíži k vášmu prebudeniu do večného pokoja a nekonečnej 
radosti. 

Tento posvätný Boží Syn je ako vy; je zrkadlom Otcovej lásky k 

vám, jemnou pripomienkou Otcovej lásky, ktorou bol stvorený a 

ktorá stále pretrváva v ňom, ako pretrváva vo vás. Buďte veľmi 

pokojní, 
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a počúvajte v ňom Boží hlas a nechajte ho, aby vám povedal, aká 

je jeho funkcia. Bol stvorený, aby ste boli celí, pretože len úplný 

môže byť súčasťou Božieho dokončenia, ktoré vás stvorilo. 

Otec od vás nežiada žiadny iný dar, než aby ste vo všetkom 

stvorení videli len žiarivú slávu jeho daru pre vás. Pozrite sa na 

jeho Syna, jeho dokonalý dar, v ktorom Otec žiari naveky a 

ktorému je celé stvorenie dané za vlastné. Pretože ho má, je dané aj 

vám, a tam, kde sa nachádza v ňom, hľaďte na svoj pokoj. pokoj, 

ktorý vás obklopuje, prebýva v ňom, a z tohto pokoja pochádzajú 

šťastné sny, v ktorých sa vaše ruky spájajú v nevinnosti. Nie sú to 

ruky, ktoré sa chytajú v snoch o bolesti. nedržia meč, lebo 

zanechali svoje držanie každej márnej ilúzie sveta. A keďže sú 

prázdne, dostali namiesto toho bratovu ruku, v ktorej spočíva 

zavŕšenie. 

Keby ste poznali slávny cieľ, ktorý leží za odpustením, 

nedržali by ste sa žiadnej myšlienky, nech by sa na nej objavil 

akokoľvek ľahký dotyk zla. Pochopili by ste totiž, aká veľká je 

cena držania čohokoľvek, čo Boh nedal v mysliach, ktoré dokážu 

nasmerovať ruku na požehnanie a doviesť Božieho Syna do domu 

jeho Otca. nechceli by ste byť priateľom toho, ktorého jeho Otec 

stvoril ako svoj domov? Ak si ho Boh váži hodného seba samého, 

zaútočili by ste naňho rukou nenávisti? Kto by položil krvavé ruky 

na samotné nebo a dúfal, že nájde jeho pokoj? Váš brat si myslí, že 

drží ruku smrti. Neverte mu. Ale namiesto toho sa nauč, aký si 

požehnaný ty, ktorý ho môžeš oslobodiť, len keď mu ponúkneš 

svoju. 

Je ti daný sen, v ktorom je on tvojím Spasiteľom, a nie tvojím 

nepriateľom v nenávisti.Je ti daný sen, v ktorom si mu odpustil 

všetky jeho sny o smrti; sen o nádeji, ktorý s ním zdieľaš, namiesto 

toho, aby si sníval zlé, oddelené sny o nenávisti.Prečo sa ti zdá také 

ťažké zdieľať tento sen? Pretože ak Duch Svätý nedá tomuto snu 

jeho funkciu, bol stvorený pre nenávisť a bude pokračovať v 

službách smrti. Každá jeho podoba nejakým spôsobom volá po 

smrti. A tí, čo slúžia pánovi smrti, prišli na bohoslužbu do 

oddeleného sveta, každý so svojím maličkým oštepom a 

zhrdzaveným mečom, aby splnili svoje dávne sľuby, že zomrú. 

Také je jadro strachu v každom sne, ktorý bol odlúčený od 

použitia tým, kto vidí pre sen inú funkciu. Keď sa sny zdieľajú, 
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hoci práve pre to bol stvorený každý sen.Vo svete snov však nič 

nezostáva bez nádeje na zmenu a zlepšenie, pretože tu sa 

nenachádza nezmeniteľnosť. Buďme naozaj radi, že je to tak, a 

nehľadajme večné v tomto svete. Odpúšťajúce sny sú 

prostriedkom, ako ustúpiť od snívania o svete mimo seba. A 

vedúce napokon za všetky sny, k pokoju večného života. 

 
ODPUSTENIE A MIER 

Ako veľmi si ochotný odpustiť svojmu bratovi? Ako veľmi túžiš 

po pokoji namiesto nekonečných sporov, utrpenia a bolesti? Tieto 

otázky sú rovnaké, len v inej podobe. Odpustenie JE tvojím 

pokojom, pretože v ňom spočíva koniec odlúčenia a sen o 

nebezpečenstve a zničení, hriechu a smrti; o šialenstve a vražde, 

smútku a strate. Toto je "obeť", ktorú žiada spása, a namiesto nej s 

radosťou ponúka pokoj. 

Prisahaj, že nezomrieš, svätý Boží Syn! Uzatváraš dohodu, 

ktorú nemôžeš dodržať.Syna života nemožno zabiť. Je nesmrteľný 

ako jeho Otec. to, čím je, sa nedá zmeniť. On je jediná vec v celom 

vesmíre, ktorá MUSÍ byť jediná. čo sa zdá byť večné, všetko bude 

mať koniec. hviezdy zmiznú a noc a deň už nebudú. Všetky veci, 

ktoré prichádzajú a odchádzajú, prílivy a odlivy, ročné obdobia a 

životy ľudí; všetky veci, ktoré sa časom menia, kvitnú a blednú, sa 

nevrátia. Tam, kde čas stanovil koniec, nie je večné. Boží Syn sa 

nikdy nemôže zmeniť tým, čo z neho urobil človek. Bude taký, 

aký bol a aký je, lebo čas neurčil jeho osud, ani neurčil hodinu 

jeho narodenia a smrti. Odpustenie ho nezmení. Čas však čaká na 

odpustenie, aby veci času zmizli, lebo nemajú zmysel. 

Nič neprežilo svoj účel. Ak je to určené na smrť, musí to 

zomrieť, ak to neprijme tento účel za svoj. Zmena je jediná vec, 

ktorá sa tu môže stať požehnaním, kde účel nie je pevne 

stanovený, akokoľvek sa zdá byť nemenný. nemyslite si, že si 

môžete stanoviť cieľ, ktorý sa nepodobá Božiemu účelu pre vás, a 

ustanoviť ho ako nemenný a večný. môžete si dať účel, ktorý nemáte. 

NEMÔŽEŠ si však odobrať moc zmeniť svoje zmýšľanie a vidieť v 

ňom iný cieľ. Zmena je najväčším darom, ktorý Boh dal všetkým, 

čo ste 
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by sa stal večným, aby sa zabezpečilo, že len nebo nepominie. 

Nenarodili ste sa, aby ste zomreli. Nemôžete sa zmeniť, pretože 

vašu funkciu určil Boh. Všetky ostatné ciele sú stanovené v čase a 

menia sa, aby sa čas mohol zachovať, okrem JEDNÉHO. 

Odpustenie nemá za cieľ zachovať čas, ale ukončiť ho, keď už 

nemá zmysel. Jeho účel sa skončil, je preč. A tam, kde kedysi 

zdanlivo vládol, je teraz obnovená funkcia, ktorú Boh ustanovil pre 

svojho Syna s plným vedomím. Čas nemôže stanoviť koniec jej 

naplnenia, ani jej nemennosť. niet smrti, pretože živí sa podieľajú na 

funkcii, ktorú im dal ich Stvoriteľ. Funkciou života nemôže byť 

zomrieť. Musí byť 

predĺženie života, aby bol ako jeden naveky a navždy, bez konca. 

Tento svet ti zviaže nohy, zviaže ruky a zabije telo, len ak si 

myslíš, že bol stvorený na ukrižovanie Božieho Syna. Lebo aj keď 

to bol sen o smrti, nemusíš ho pre seba nechať stáť. Nech sa TO 

zmení, a nič na svete, ale musí sa zmeniť aj to. Lebo nič tu nie je, 

ale je definované ako to, za čo ho považujete. Aký krásny je svet, 

ktorého cieľom je odpustenie Božiemu Synovi! Aký slobodný od 

strachu, aký naplnený požehnaním a šťastím! A aké radostné je 

aspoň chvíľu prebývať na takomto šťastnom mieste! Ani sa nedá 

zabudnúť, že v takomto svete JE to len chvíľka, kým bezčasie 

pokojne príde, aby nahradilo čas. 

 
PRETRVÁVAJÚCA ILÚZIA 

Nehľadajte mimo seba. Lebo sa to nepodarí a ty budeš plakať 

zakaždým, keď padne modla. Nebo nemožno nájsť tam, kde nie je, 

a okrem neho nemôže byť pokoj. Každá modla, ktorú uctievaš, 

keď ťa Boh volá, nikdy neodpovie namiesto neho. NEEXISTUJE 

žiadna iná odpoveď, ktorú by ste mohli nahradiť a nájsť šťastie, 

aké prináša Jeho odpoveď. Nehľadajte ho mimo seba. Lebo všetka 

vaša bolesť pochádza jednoducho z márneho hľadania toho, čo 

chcete, a naliehania, kde to treba nájsť. čo ak to tam nie je? Dávate 

prednosť tomu, aby ste mali pravdu, alebo aby ste boli šťastní? 

Buďte radi, že vám bolo povedané, kde sa zdržiava šťastie, a 

nehľadajte ho už inde. zlyháte. Ale je vám dané poznať pravdu a 

nehľadajte ju mimo seba. 

Nikto, kto sem prichádza, ale musí mať stále nádej, nejakú 

pretrvávajúcu ilúziu alebo sen, že existuje niečo mimo neho, čo mu 
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ho, to nemôže byť tak. A preto svojím príchodom popiera pravdu o 

sebe a hľadá niečo VIAC ako všetko, akoby sa časť z neho oddelila 

a našla sa tam, kde celý zvyšok nie je. To je účel, ktorým obdarúva 

telo; aby hľadalo to, čo mu chýba, a dalo mu to, čo by ho urobilo 

úplným. A tak bezcieľne blúdi a hľadá niečo, čo nemôže nájsť, a 

verí, že je tým, čím nie je. 

Pretrvávajúca ilúzia ho bude nútiť hľadať tisíce modiel a za 

nimi hľadať ďalšie tisíce. A každá z nich ho zlyhá, všetky okrem 

jednej; lebo zomrie a nechápe, že modla, ktorú hľadá, JE jeho 

smrť. Jej podoba sa zdá byť mimo neho samého. a predsa sa 

usiluje zabiť Božieho Syna vo svojom vnútri a dokázať, že nad 

ním zvíťazil. to je cieľ, ktorý má každá modla, lebo to je úloha, 

ktorá jej bola pridelená, a to je úloha, ktorá sa nedá splniť. 

Vždy, keď sa snažíte dosiahnuť cieľ, v ktorom je hlavným 

príjemcom zlepšenie tela, snažíte sa priviesť svoju smrť. Veríte 

totiž, že môžete trpieť nedostatkom, a nedostatok JE smrť. 

Obetovať sa znamená vzdať sa, a teda byť bez a utrpieť stratu. A 

týmto vzdaním sa je život znemožnený. Nehľadajte mimo seba. 

hľadanie naznačuje, že nie ste vo svojom vnútri celiství a bojíte sa 

pozrieť na svoju devastáciu a radšej hľadáte mimo seba to, čo ste. 

Modly musia padnúť preto, lebo nemajú život, a čo je bez života, 

je znamením smrti.Prišli ste zomrieť, a čo by ste čakali, ak nie 

VNÍMANIE znamení smrti, ktoré hľadáte? Žiadny smútok a žiadne 

utrpenie neohlasuje iné posolstvo než nájdená modla, ktorá 

predstavuje paródiu života, ktorá je vo svojej neživotnosti v 

skutočnosti smrťou, poňatou ako skutočná a dostala živú podobu. 

každá však musí zlyhať, rozpadnúť sa a rozpadnúť, pretože forma 

smrti nemôže byť životom a to, čo je obetované, nemôže byť celé. 

Všetky modly tohto sveta boli vytvorené preto, aby ste nepoznali 

pravdu vo svojom vnútri; a aby ste zachovali vernosť snu, že 

musíte nájsť to, čo je mimo vás, aby ste boli úplní a šťastní. Je 

márne uctievať modly v nádeji na pokoj. Boh prebýva vo vašom 

vnútri a vaše naplnenie spočíva v ňom. Žiadna modla ho 

nenahradí. Nehľadajte modly. Nehľadajte ich mimo seba. 

Zabudnime na účel sveta, ktorý mu dala minulosť. Lebo inak bude 

budúcnosť rovnaká ako minulosť a bude len sériou depresívnych 

snov, v ktorých vás zlyhajú všetky modly, 

jeden po druhom a všade vidíte smrť a sklamanie. 
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Aby ste to všetko zmenili a otvorili si cestu nádeje a 

oslobodenia v tom, čo sa zdalo byť nekonečným kruhom zúfalstva, 

stačí, ak sa rozhodnete, že neviete, aký je účel sveta.Dávate mu 

ciele, ktoré nemá, a tak rozhodujete, na čo slúži.Snažíte sa v ňom 

vidieť miesto modiel, ktoré sa nachádzajú mimo vás, s mocou 

doplniť to, čo je vo vás, tým, že rozdelíte to, čo ste, medzi obe. 

Svoje sny si vyberáte, pretože sú tým, čo si prajete, vnímané tak, 

akoby vám to bolo dané. vaše modly robia to, čo by ste chceli, aby 

robili, a majú moc, ktorú im pripisujete. A vy ich márne 

prenasledujete vo sne, pretože chcete ich moc ako svoju vlastnú. 

Kde sú však sny, ak nie v spiacej mysli? A môže sa snu 

podariť uskutočniť obrazy, ktoré si premieta mimo seba? Šetrite 

časom, bratia, naučte sa, čo je čas PRE. A urýchlite koniec modiel 

vo svete, ktorý je smutný a chorý z toho, že v ňom vidíte modly. 

vaše sväté mysle sú oltáre Bohu a tam, kde je On, nemôžu zostať 

žiadne modly. strach z Boha je len strach zo straty modiel. Nie je 

to strach zo straty vašej reality. Vy ste si však zo svojej skutočnosti 

urobili modlu, ktorú musíte chrániť pred svetlom pravdy. a celý 

svet sa stáva prostriedkom, ktorým možno túto modlu zachrániť. 

Spása sa tak javí ako ohrozenie života a ponuka smrti. 

Nie je to tak. Spása sa snaží dokázať, že smrť NEEXISTUJE a 

existuje iba život. Obetou smrti sa NIC nestráca. Modla NEMÔŽE 

nahradiť Boha. Dovoľte Mu, aby vám pripomenul svoju lásku k 

vám, a nesnažte sa utopiť Jeho Hlas v spevoch hlbokého zúfalstva k 

modlám seba samého. Nehľadajte svoju nádej mimo svojho Otca. 

Lebo nádej na šťastie NIE je zúfalstvo. 

 

KRISTUS A ANTIKRIST 

Čo je to modla? Myslíte si, že to viete? Modly sú totiž nepoznané 

ako také a nikdy nie sú videné také, aké naozaj sú.To je ich jediná 

sila. Ich ÚČEL je nejasný a obaja sa ich boja a uctievajú ich, 

pretože neviete, na čo slúžia a prečo boli vytvorené. modla je obraz 

vášho brata, ktorý by ste si vážili viac ako to, čím JE. Modly sa 

robia preto, aby ho bolo možné nahradiť, bez ohľadu na ich 

podobu. A to je to, čo sa nikdy nevníma a nepozná. Či už je to telo 

alebo vec, miesto, situácia alebo okolnosť, predmet, ktorý vlastní 

alebo 
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alebo právo požadované alebo dosiahnuté, je to to isté. 

Nenechajte sa oklamať ich podobou. Modly sú len náhradou 

vašej reality. V istom zmysle veríte, že doplnia vaše malé ja, pre 

bezpečie vo svete, ktorý vnímate ako nebezpečný, so silami, ktoré 

sa hromadia proti vašej dôvere a pokoju. Majú moc doplniť vaše 

nedostatky a pridať hodnotu, ktorú nemáte. V modly neverí nikto, 

kto si nezotročil malosť a stratu. A tak musí hľadať mimo svojej 

malosti silu, aby zdvihol hlavu a postavil sa mimo všetkej biedy, 

ktorú svet odráža. To je trest za to, že nehľadáte vo svojom vnútri 

istotu a tichý pokoj, ktorý vás oslobodí od sveta a umožní vám stáť 

bokom, v tichu a pokoji. 

Modla je falošný dojem alebo falošná viera; nejaká forma anti-

Krista, ktorá tvorí medzeru medzi Kristom a tým, čo vidíte. Modla 

je želanie, ktoré sa stalo hmatateľným a dostalo formu, a tak sa 

vníma ako skutočné a vidí sa mimo mysle. stále je to však 

myšlienka a nemôže opustiť myseľ, ktorá je jej zdrojom. Ani jej 

forma nie je oddelená od myšlienky, ktorú predstavuje. Všetky 

formy antikrista sa stavajú proti Kristovi. A padajú pred jeho 

tvárou ako temný závoj, ktorý akoby vás od neho oddeľoval, 

osamotený v tme. a predsa je tu svetlo. Mrak nezatieni slnko. Ani 

závoj nemôže zahnať to, čo sa zdá, že oddeľuje, ani o jediné blato 

zatemniť samotné svetlo. 

Tento svet modiel JE závojom cez Kristovu tvár, pretože jeho 

CIEĽOM je oddeliť tvojho brata od seba. Temný a hrôzostrašný 

cieľ, ale myšlienka bez moci zmeniť jedno steblo trávy z niečoho 

živého na znamenie smrti. Jej podoba nie je nikde, pretože jej 

zdroj prebýva vo vašej mysli, kde neprebýva Boh. Kde je toto 

miesto, kde bolo vylúčené to, čo je všade, a bolo držané bokom? 

Aká ruka by sa mohla zdvihnúť, aby zatarasila cestu Bohu? Čí hlas 

by mohol žiadať, aby nevstúpil? To "viac ako všetko" nie je vec, 

ktorá by ťa nútila triasť sa a chvieť sa v strachu. Kristov nepriateľ 

nie je nikde. Nemôže na seba vziať nijakú podobu, v ktorej by 

NIKDY nebol skutočný. 

Čo je to modla? Nič! Predtým, ako sa zdá, že ožíva, treba jej 

veriť a dať jej moc, aby sa jej báli. Jej život a moc sú darom jej 

veriaceho, a to je to, čo zázrak obnovuje, čo MÁ život a moc hodné 

daru neba a večného pokoja. Zázrak neobnovuje pravdu, svetlo 

závoj 
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medzi sa neuhasil. Iba dvíha závoj a necháva pravdu žiariť bez 

zábran, pretože je taká, aká je. Nepotrebuje vieru, aby bola sama 

sebou, pretože už bola stvorená, takže JE. Modla je UTVORENÁ 

vierou, a keď sa od nej odstúpi, modla "umiera". 

To je antikrist; zvláštna myšlienka, že existuje moc, ktorá 

presahuje všemohúcnosť, miesto za nekonečnom, čas presahujúci 

večnosť. Tu bol svet modiel nastavený myšlienkou, že táto moc a 

miesto a čas dostali formu a formujú svet, v ktorom sa stalo 

nemožné. Tu prichádza nesmrteľné, aby zomrelo, všeobsiahle, aby 

utrpelo stratu, nadčasové, aby sa stalo otrokom času. Tu sa 

nemenné mení; Boží pokoj, navždy daný všetkému živému, 

ustupuje chaosu. A Boží Syn, dokonalý, bezhriešny a milujúci ako 

jeho Otec, prichádza, aby chvíľu nenávidel; aby trpel bolesť a 

napokon zomrel. 

Kde je modla? Nikde! Môže existovať medzera v tom, čo je 

nekonečné, miesto, kde čas môže prerušiť večnosť? Miesto 

temnoty nastavené tam, kde je všetko svetlo, pochmúrny výklenok 

oddelený od toho, čo je nekonečné, NEMÁ kde byť. Modla je mimo 

miesta, kam Boh všetko navždy umiestnil a nenechal miesto pre 

nič, čo by mohlo byť VYŠŠIE ako Jeho vôľa. Modla nesmie byť 

ničím a nikde, zatiaľ čo Boh je všetko a všade. 

Aký zmysel má potom modla? Na čo slúži? To je jediná 

otázka, na ktorú existuje mnoho odpovedí, pričom každá závisí od 

toho, komu bola položená.Svet VERÍ v modly. Nikto neprichádza, 

ak ich neuctieval, a stále sa pokúša hľadať takú, ktorá by mu ešte 

mohla ponúknuť dar, ktorý skutočnosť neobsahuje. Každý uctievač 

modiel prechováva nádej, že jeho osobitné božstvá mu dajú viac, 

než majú ostatní ľudia. MUSÍ to byť viac. Je v podstate jedno čoho 

viac; viac krásy, viac inteligencie, viac bohatstva, alebo dokonca 

viac utrpenia a viac bolesti. Ale VIAC niečoho je modla ZA. A keď 

jedno zlyhá, na jeho miesto nastúpi iné, s nádejou, že nájdeme viac 

niečoho iného. Nenechajte sa oklamať formami, ktoré "niečo" 

nadobúda. Modla je prostriedok na získanie VIAC. A práve TO je 

proti Božej vôli. 

Boh nemá veľa synov, ale iba jedného.Kto môže mať viac a 

komu môže byť dané menej? V nebi by sa Boží Syn len smial, 

keby modly mohli narušiť jeho pokoj. Práve pre neho je Duch 

Svätý 
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hovorí a hovorí vám, že modly tu nemajú žiadny účel. Lebo viac 

ako nebo nikdy mať nemôžete. Ak je Nebo v tebe, prečo by si 

hľadal modly, ktoré by z Neba urobili menej, aby ti dali viac, než 

Boh daroval tvojmu bratovi a tebe ako jednému s Ním? Boh ti dal 

všetko, čo je. A aby si si bol istý, že o to nemôžeš prísť, dal to isté 

aj všetkému živému. A tak JE každá živá bytosť tvojou súčasťou, 

ako je súčasťou Jeho samého. Žiadna modla ťa nemôže ustanoviť 

za VIAC ako Boh. Nikdy však nebudeš spokojný s tým, že si 

MIERNEJŠÍ. 

 
ODPÚŠŤAJÚCI SEN 

Otrok modiel je dobrovoľným otrokom. Lebo ochotný musí byť, 

aby sa nechal uctievať tým, čo nemá život, a aby hľadal moc v 

bezmocnom. Čo sa stalo svätému Božiemu Synovi, že si to mohol 

želať; nechať sa padnúť nižšie ako kamene na zemi a hľadieť na 

modly, aby ho vyzdvihli? Vypočuj si teda svoj príbeh v sne, ktorý 

si si vymyslel, a spýtaj sa sám seba, či nie je pravda, že veríš, že to 

NIE je sen: Sen o súde prišiel do mysle, ktorú Boh stvoril dokonalú 

ako seba samého. a v tom sne sa nebo zmenilo na peklo a Boh sa 

stal nepriateľom svojho Syna. 

Ako sa môže Boží Syn prebudiť zo sna? Je to sen o súde. 

Nesmie teda súdiť, ale sa prebudí. Lebo sa bude zdať, že sen trvá, 

kým je jeho súčasťou. Nesúďte, lebo ten, kto súdi, BUDE 

potrebovať modly, ktoré zadržia súd, aby na ňom nespočinul. 

Nemôže poznať ani seba samého, ktorého odsúdil. Nesúďte, 

pretože sa stávate súčasťou zlých snov, kde sú modly vašou 

"pravou" identitou a vašou záchranou pred súdom, ktorý na vás v 

hrôze a vine spočíva. 

Všetky postavy v sne sú modly, ktoré boli vytvorené, aby vás 

zachránili pred snom.Sú však ČASŤOU toho, pred čím vás mali 

zachrániť.Takto modla UDRŽUJE sen pri živote a strašný, pretože 

kto by si ho mohol priať, keby nebol v hrôze a zúfalstve? A to 

modla predstavuje, a tak jej uctievanie JE uctievaním zúfalstva a 

hrôzy a sna, z ktorého pochádzajú. Odsúdenie je 

nespravodlivosťou voči Božiemu Synovi a JE spravodlivosťou, že 

ten, kto ho odsudzuje, neunikne trestu, ktorý na seba uvalil v rámci 

sna, ktorý vytvoril. Boh vie o spravodlivosti, nie o treste. V sne o 

súde však útočíš a si odsúdený; a chceš byť otrokom modiel, ktoré sa 
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medzi vaším rozsudkom a trestom, ktorý prináša. 

Vo sne, ktorý sa vám sníva, nemôže byť žiadna spása. Modly 

totiž musia byť jeho súčasťou, aby vás zachránili pred tým, čo si 

myslíte, že ste dosiahli a urobili, aby ste sa stali hriešnymi a zhasli 

Svetlo vo vás. Detičky, je tu. vy len snívate a modly sú hračky, o 

ktorých snívate, že sa s nimi hráte. kto potrebuje hračky, ak nie 

deti? Predstierajú, že vládnu svetu, a dávajú svojim hračkám moc 

pohybovať sa, hovoriť, myslieť a cítiť a hovoriť za NICH. ale 

všetko, čo sa zdá, že ich hračky robia, je v mysliach tých, ktorí sa s 

nimi hrajú. Tí však ochotne zabúdajú, že si vymysleli sen, v 

ktorom sú ich hračky skutočné, ani neuznávajú, že ich želania sú 

ich vlastné. 

Nočné mory sú detské sny. Hračky sa obrátili proti dieťaťu, 

ktoré si myslelo, že ich urobilo skutočnými. Alebo MÔŽE hračka 

vyrásť veľká a nebezpečná, zúrivá a divoká? Tomu dieťa verí, 

pretože sa bojí svojich myšlienok a namiesto nich ich dáva 

hračkám. A ich realita sa stáva jeho vlastnou, pretože sa zdá, že ho 

ZACHÁVAJÚ od jeho myšlienok. ale udržujú jeho myšlienky živé 

a skutočné, ale videné mimo neho, kde sa môžu obrátiť proti nemu 

za jeho zradu voči nim. Myslí si, že ich POTREBUJE, aby mohol 

uniknúť svojim myšlienkam, pretože si myslí, že myšlienky sú 

skutočné. a tak si z čohokoľvek urobí hračku, aby jeho svet zostal 

mimo neho a hral sa, že ON je len jeho súčasťou. 

Je čas, keď by detstvo malo prejsť a navždy odísť. Snažte sa 

nezachovávať detské hračky. Všetky ich odložte, lebo ich už 

nepotrebujete. Sen o súde je detská hra, v ktorej sa dieťa stáva 

otcom, mocným, ale s malou múdrosťou dieťaťa. čo mu ubližuje, 

to zničí, čo mu pomáha, to požehná. Ibaže to posudzuje ako dieťa, 

ktoré nevie, čo bolí a čo uzdraví. A zdá sa, že sa dejú zlé veci, a on 

sa bojí všetkého chaosu vo svete, o ktorom si myslí, že sa riadi 

zákonmi, ktoré vytvoril. a predsa je skutočný svet neovplyvnený 

svetom, o ktorom si myslí, že je skutočný. Ani jeho zákony sa 

nezmenili, pretože im nerozumel. 

Skutočný svet je stále len sen. Až na to, že postavy sa zmenili. 

Nie sú vnímané ako modly, ktoré zrádzajú. Je to sen, v ktorom sa 

nikto nepoužíva na to, aby nahradil niečo iné, ani sa nezasahuje 



29 PREBUDENIE 

682 

 

 

 
 

medzi myšlienkami, ktoré si myseľ predstavuje, a tým, čo vidí. 

Nikto nie je používaný na niečo, čím nie je, pretože všetky detské 

veci boli odložené. A to, čo bolo kedysi snom o odsúdení, sa teraz 

zmenilo na sen, v ktorom je všetko radosťou, pretože to je CIEĽ, 

ktorý má. Sem môžu vstúpiť len odpúšťajúce sny, pretože čas sa 

už takmer skončil. A podoby, ktoré do sna vstupujú, sú teraz 

vnímané ako bratia, nie v odsudzovaní, ale v láske. 

Odpúšťajúce sny majú malú potrebu trvať. Nesnažia sa 

oddeliť myseľ od toho, čo si myslí. nesnažia sa dokázať, že sen 

sníva niekto iný. A v týchto snoch zaznieva melódia, ktorú si 

každý zapamätá, hoci ju nepočul od čias, keď sa ešte nezačali 

všetky časy. Odpustenie, keď je raz úplné, prináša bezčasovosť, 

takže pieseň neba možno počuť nie ušami, ale svätosťou, ktorá 

nikdy neopustila oltár, ktorý navždy zostáva v hĺbke Božieho 

Syna. A keď túto pieseň opäť počuje, vie, že ju nikdy nepočul. a 

kde je čas, keď sny o súde boli odložené? 

Kedykoľvek pocítite strach v akejkoľvek podobe - a vy sa 

SKUTOČNE bojíte, ak necítite hlboké uspokojenie, istotu pomoci, 

pokojnú istotu, že Nebo ide s vami -, buďte si istí, že ste si vytvorili 

modlu, a verte, že vás zradí. Lebo pod tvojou nádejou, že ťa 

zachráni, sa skrýva vina a bolesť zo sebapodrazu a neistoty, taká 

hlboká a trpká, že ani sen nedokáže úplne zakryť všetok tvoj pocit 

záhuby. tvoja sebapodraza MUSÍ vyústiť do strachu, lebo strach JE 

súd, čo určite vedie k šialenému hľadaniu modiel a k smrti. 

Odpúšťajúce sny vám pripomínajú, že žijete v bezpečí a 

neútočíte na seba. Tak sa vaše detské hrôzy rozplynú a sny sa 

stanú znamením, že ste začali odznova, a nie ďalším pokusom 

uctievať modly a útočiť. Odpúšťajúce sny sú láskavé ku každému, 

kto v sne figuruje. a tak prinášajú snívajúcemu úplné oslobodenie 

od snov strachu. Nebojí sa svojho súdu, pretože nikoho nesúdil, 

ani sa neusiloval o to, aby sa prostredníctvom súdu oslobodil od 

toho, čo mu súd musí uložiť. A po celý čas si spomína na to, na čo 

zabudol, keď sa zdalo, že súd je cestou, ktorá ho ZACHRÁNI od 

jeho trestu. 
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Nový začiatok 

 
Nový začiatok sa teraz stáva stredobodom učebného plánu.Cieľ je 
jasný, ale teraz potrebujete konkrétne metódy na jeho dosiahnutie. 

rýchlosť, akou ju dosiahnete, závisí len od tejto jedinej veci: od 

vašej ochoty cvičiť každý krok. Každý z nich vám pri každom 

pokuse trochu pomôže. A spoločne vás tieto kroky dovedú od snov 

odsúdenia k odpúšťajúcim snom a von z bolesti a strachu. nie sú 

pre vás nové, ale zatiaľ sú pre vás skôr myšlienkami než 

pravidlami myslenia. Preto ich teraz musíme chvíľu praktizovať, 

kým sa nestanú pravidlami, podľa ktorých žijete. Snažíme sa, aby 

sa z nich teraz stali zvyky, aby ste ich mali pripravené na 

akúkoľvek potrebu. 

 
PRAVIDLÁ ROZHODOVANIA 

Rozhodnutia sú kontinuálne. Nie vždy viete, kedy ich robíte. Ale s 

trochou praxe s tými, ktoré rozpoznáte, sa začne vytvárať súbor, 

ktorý vás prevedie cez ostatné. Nie je múdre nechať sa 

zamestnávať každým krokom, ktorý urobíte. správny súbor, prijatý 

vedome zakaždým, keď sa zobudíte, vás posunie ďaleko dopredu. A 

ak sa vám zdá, že odpor je silný a odhodlanie slabé, nie ste 

pripravení. NEBOJUJTE SAMI SO SEBOU. Ale premýšľajte o tom, 

aký deň chcete, a povedzte si, že JE spôsob, ako sa práve tento deň 

môže stať práve takýmto. potom sa znovu pokúste mať deň, aký 

chcete. 
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1. Výhľad sa začína takto: 

"Dnes nebudem robiť žiadne rozhodnutia sám." 

To znamená, že sa rozhodnete nebyť sudcom, ktorý 

rozhoduje o tom, čo máte robiť. Ale musí to tiež znamenať, že 

nebudete posudzovať situácie, v ktorých budete vyzvaní, aby 

ste reagovali. Ak ich totiž posudzujete, stanovili ste pravidlá, 

ako na ne máte reagovať. A potom iná odpoveď nemôže 

nevyvolať zmätok, neistotu a strach. 

To je teraz váš hlavný problém. Stále sa rozhodujete a 

potom sa rozhodnete opýtať, čo by ste mali urobiť. A to, čo 

počujete, nemusí vyriešiť problém tak, ako ste ho videli najprv 

VY. to vedie k strachu, pretože je to v rozpore s tým, čo 

vnímate, a tak sa cítite napadnutý. A preto sa hneváte. existujú 

pravidlá, podľa ktorých sa to nestane. Zo začiatku sa to však 

stáva, kým sa učíte počúvať. 

2. Počas dňa, kedykoľvek si na to spomeniete a budete mať 

pokojnú chvíľu na premýšľanie, si znovu povedzte, aký deň 

chcete; aké pocity by ste chceli mať, čo by ste chceli, aby sa 

vám stalo, a čo by ste chceli zažiť, a povedzte si, 

"Ak sa nerozhodnem sám, 

Toto je deň, ktorý mi bude DÁVANÝ." 

Tieto dva postupy, ak ich budete dobre praktizovať, vám 

umožnia riadiť sa bez strachu, pretože odpor sa najskôr 

nevyskytne a potom sa sám nestane problémom. 

Ale stále budú chvíle, keď už budete súdiť. Teraz 

odpoveď vyvolá útok, ak si rýchlo nevyrovnáte myseľ, aby ste 

chceli odpoveď, ktorá bude fungovať. Buďte si istí, že sa tak 

stalo, ak cítite, že nechcete sedieť bokom, a požiadajte, aby 

vám bola daná odpoveď. To znamená, že ste sa sami rozhodli 

a nevidíte OTÁZKU. Teraz potrebujete rýchlu regeneráciu 

pred tým, ako sa spýtate. 

3. Spomeňte si ešte raz na deň, ktorý chcete, a uvedomte si, že sa 

stalo niečo, čo nie je jeho súčasťou.Potom si uvedomte, že ste 

si sami položili otázku a museli ste si stanoviť 
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potom povedzte, 

"Nemám žiadne otázky. Zabudol som, o čom sa mám rozhodnúť." 

Tým sa zrušia podmienky, ktoré ste nastavili, a umožní sa 

ANSWER vám ukáže, aká musela byť otázka v skutočnosti. 

Snažte sa toto pravidlo dodržiavať bezodkladne, napriek 

vášmu nesúhlasu. Lebo ste sa už rozčúlili a váš strach z toho, 

že dostanete inú odpoveď, než akú si kladie vaša verzia 

otázok, bude naberať na obrátkach, až uveríte, že deň, ktorý 

chcete, je taký, v ktorom dostanete SVOJU odpoveď na 

SVOJU otázku. a tú nedostanete, pretože by vám zničila deň 

tým, že by vás pripravila o to, čo naozaj chcete. to môže byť 

veľmi ťažké si uvedomiť, keď ste sa raz sami rozhodli pre 

pravidlá, ktoré vám sľubujú šťastný deň. Toto rozhodnutie sa 

však stále dá zrušiť, a to jednoduchými metódami, ktoré 

môžete prijať. 

4. Ak ste takí neochotní prijímať, že nemôžete ani len pustiť 

svoju otázku, môžete začať meniť svoj názor týmto: 

"Aspoň sa môžem rozhodnúť, že sa mi nepáči to, čo teraz cítim." 

To je zrejmé a otvára to cestu k ďalšiemu jednoduchému 

kroku. 

5. Keď ste sa rozhodli, že sa vám nepáči, ako sa cítite, čo môže 

byť jednoduchšie ako pokračovať, 

"A tak dúfam, že som sa mýlil." 

To pôsobí proti pocitu odporu a pripomína vám, že pomoc 

vám nie je vnucovaná, ale že je to niečo, čo chcete a čo 

potrebujete, pretože sa vám nepáči, ako sa cítite.Toto malé 

otvorenie vám bude stačiť na to, aby ste mohli urobiť ešte 

niekoľko krokov, ktoré potrebujete, aby ste si nechali pomôcť. 

Teraz ste dosiahli bod obratu, pretože vám došlo, že VY 

získate, ak to, čo ste sa rozhodli, nebude tak. Kým tento bod 

nedosiahnete, budete veriť, že vaše šťastie závisí od toho, či 

máte PRAVDU. Ale toľko rozumu ste teraz dosiahli; bolo by 

vám lepšie, keby ste sa mýlili. 

6. Toto malé zrnko múdrosti vám bude stačiť na to, aby ste sa 

dostali ďalej.Nie ste nútení, ale len dúfate, že získate vec, 
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môžete povedať úplne úprimne, 

"CHCEM sa na to pozrieť inak." 

Teraz ste zmenili názor na tento deň a spomenuli ste si, 

čo naozaj chcete. Jeho účel už nezatienilo šialené 

presvedčenie, že ho chcete kvôli cieľu mať pravdu, keď sa 

mýlite. Takto sa do vášho vedomia dostala pripravenosť 

prosiť, pretože nemôžete byť v konflikte, keď žiadate o to, čo 

chcete, a vidíte, že to JE to, o čo žiadate. 

7. Tento posledný krok je len uznaním nedostatku odporu, 

ktorému treba pomôcť. Je to vyjadrenie otvorenej mysle, ktorá 

si ešte nie je istá, ale je ochotná nechať si ukázať: 

"Možno sa na to dá pozrieť aj inak. Čo 

môžem stratiť, keď sa opýtam?" 

Teraz teda môžete položiť otázku, ktorá dáva zmysel, a tak 

bude dávať zmysel aj odpoveď. Nebudete proti nej ani bojovať, 

pretože vidíte, že je to VY, komu pomôže. 

Musí vám byť jasné, že je ľahšie mať šťastný deň, ak 

zabránime nešťastiu, aby vôbec vstúpilo. Na to je však potrebná 

prax v pravidlách, ktoré vás ochránia pred pustošivým strachom. 

keď sa to podarí, žalostný sen o posudzovaní je navždy zrušený. 

Zatiaľ však potrebujete praktizovať pravidlá na jeho zrušenie. 

Zamyslime sa teda ešte raz nad prvým z rozhodnutí, ktoré sa tu 

ponúka. 

Povedali sme si, že šťastný deň môžete začať s odhodlaním 

nerobiť rozhodnutia sami. Zdá sa, že to je skutočné rozhodnutie 

samo o sebe. A predsa sa nemôžete rozhodovať sami. Jedinou 

otázkou v skutočnosti je, ČÍM sa ich rozhodnete robiť. To je naozaj 

všetko. prvé pravidlo teda nie je nútenie, ale jednoduché 

konštatovanie jednoduchého faktu. Sami od seba nebudete robiť 

rozhodnutia, KÝM sa rozhodnete. Lebo sa robia s modlami alebo s 

Bohom. A vy požiadate o pomoc Krista alebo antikrista, a to, čo si 

vyberiete, sa s vami spojí a povie vám, čo máte robiť. 

Váš deň nie je náhodný. Je určený tým, čo si vyberiete, aby 

ste ho prežili, a tým, ako ho vníma priateľ, ktorého radu ste 

vyhľadali. 
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vaše šťastie. Predtým, ako sa pre niečo rozhodnete, vždy 

požiadajte o radu. Dovoľte, aby ste TOTO pochopili, a uvidíte, že 

tu nemôže byť nátlak ani dôvod na odpor, aby ste mohli byť 

slobodní. NEEXISTUJE sloboda od toho, čo musí nastať. A ak si 

myslíte, že existuje, musíte sa mýliť. 

Aj druhé pravidlo je len fakt. Vy a váš poradca sa totiž musíte 

dohodnúť na tom, čo chcete, skôr než sa to môže uskutočniť. Je to 

len táto DOHODA, ktorá umožňuje, aby sa všetky veci stali. Nič 

nemôže byť spôsobené bez určitej formy spojenia, či už so snom o 

súde, alebo s Hlasom pre Boha. Rozhodnutia spôsobujú výsledky 

PROSTREDNÍCTVOM toho, že sa nerobia izolovane. Robíte ich vy 

a váš poradca, pre seba a tiež pre svet. deň, ktorý chcete, ponúknete 

svetu, pretože to bude to, o čo ste požiadali, a posilní pravidlá 

vášho poradcu vo svete. Čie kráľovstvo je dnes pre vás svetom? 

Aký deň sa rozhodnete mať? 

Stačia dvaja, ktorí by chceli mať v tento deň šťastie, aby ho 

sľúbili celému svetu. Potrebujú len dvoch, ktorí pochopia, že 

nemôžu rozhodovať sami, aby zaručili, že radosť, o ktorú žiadali, 

bude úplne zdieľaná. Pochopili totiž základný zákon, ktorý robí 

rozhodnutie mocným a dáva mu všetky účinky, ktoré kedy bude 

mať. Potrebuje len dvoch. títo dvaja sa spoja skôr, ako môže dôjsť 

k rozhodnutiu. Nech je to jediná pripomienka, ktorú budete mať na 

pamäti, a budete mať deň, aký chcete, a dáte ho svetu tým, že ho 

sami budete mať. Vaše rozhodnutie bolo zo sveta zrušené vaším 

rozhodnutím pre šťastný deň. A ako ste dostali, tak musíte aj 

dávať. 

 

SLOBODA VÔLE 

Nechápete, že bojovať proti Duchu Svätému znamená bojovať 

proti SOBE? On ti hovorí, ale Tvoja vôľa; hovorí za Teba. V Jeho 

božstve je len tvoja vlastná. A všetko, čo vie, je len tvoje poznanie, 

zachránené pre teba, aby si skrze Neho mohol plniť svoju vôľu. Boh 

ťa Žiada, aby si konal svoju vôľu. Spája sa s TEBOU. Svoje 

kráľovstvo nezriadil sám. A samotné nebo predstavuje len tvoju 

vôľu, kde je všetko stvorené pre teba. Žiadna iskra života, ale bola 

stvorená s tvojím radostným súhlasom, tak ako by si to chcel ty. A 

ani jedna Myšlienka, ktorú Boh kedy mal, ale čakala na tvoje 

požehnanie, aby sa mohla zrodiť. Boh nie je tvojím nepriateľom. 
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Aké nádherné je plniť tvoju vôľu! Lebo to je sloboda.Nič iné by 

sa nemalo nazývať menom slobody. Ak nekonáš svoju vôľu, nie si 

slobodný. A či by Boh nechal svojho Syna bez toho, čo si sám 

vybral? Boh ale zabezpečil, aby si nikdy nestratil svoju vôľu, keď 

ti dal svoju dokonalú odpoveď. Vypočuj si ju teraz, aby si si 

pripomenul Jeho lásku a naučil sa svoju vôľu. Boh by nechcel, aby 

sa jeho Syn stal väzňom toho, čo nechce. SPOLU s tebou si želá, 

aby si bol slobodný. a odporovať mu znamená urobiť voľbu proti 

SOBE a rozhodnúť sa, že budeš spútaný. 

Ešte raz sa pozrite na svojho nepriateľa, ktorého ste sa 

rozhodli nenávidieť namiesto toho, aby ste ho milovali. Tak sa 

totiž na svete zrodila nenávisť a tak sa v ňom presadila vláda 

strachu. Teraz počúvajte, ako k vám Boh hovorí prostredníctvom 

toho, ktorý je Jeho hlasom a zároveň aj vaším, a pripomína vám, 

že nie je vašou vôľou nenávidieť a byť väzňom strachu, otrokom 

smrti, malým tvorom s malým životom. vaša vôľa je bezhraničná, 

nie je vašou vôľou, aby bola spútaná. To, čo v tebe spočíva, sa 

spojilo so samotným Bohom pri zrode celého stvorenia. Pamätaj 

na Toho, ktorý ťa stvoril a prostredníctvom tvojej vôle stvoril 

všetko. Ani jedna stvorená vec ti len ďakuje, lebo sa zrodila z 

tvojej vôle. Žiadne nebeské svetlo nesvieti inak ako pre teba, lebo 

bolo ustanovené v nebi z tvojej vôle. 

Aký máte dôvod na hnev vo svete, ktorý len čaká na vaše 

požehnanie, aby bol slobodný? Ak ste väzňom, potom ani sám Boh 

nemôže byť slobodný. Veď čo sa deje tomu, koho Boh tak miluje, 

deje sa samotnému Bohu. Nemysli si, že ťa chce spútať Ten, ktorý 

ťa spolu so sebou urobil spolutvorcom vesmíru. Chcel by len 

zachovať tvoju vôľu naveky a navždy neobmedzenú. 

Tento svet čaká na slobodu, ktorú mu dáte, keď spoznáte, že 

ste slobodní. Ale svetu neodpustíte, kým neodpustíte tomu, kto 

vám dal vašu vôľu. Lebo práve prostredníctvom vašej vôle je svetu 

daná sloboda. Ani vy nemôžete byť slobodní okrem Toho, ktorého 

svätú vôľu zdieľate. Boh sa na teba obracia s prosbou, aby svet bol 

spasený, lebo tvojou vlastnou spásou je uzdravený. A nikto 

nechodí po zemi, ale musí závisieť od tvojho rozhodnutia, aby sa 

naučil, že smrť nad ním nemá moc, lebo má účasť na tvojej 

slobode, ako má účasť na tvojej vôli. JE to tvoja vôľa uzdraviť ho, 

a pretože si sa rozhodol SPOLU s ním, je uzdravený. A teraz je Boh 
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NAD VŠETKY MODLY 

Idoly sú dosť špecifické. Tvoja vôľa je však univerzálna, je 

neobmedzená, a preto nemá formu, ani sa neuspokojuje s jej 

vyjadrením v podmienkach formy. Idoly sú obmedzenia. sú 

presvedčením, že existujú formy, ktoré prinesú šťastie, a to, BY 

obmedzujúce, je všetko dosiahnuté. Je to, ako keby ste si povedali: 

"Nepotrebujem všetko. túto maličkosť chcem a bude mi ako 

všetko." A to vás musí neuspokojovať, pretože JE to vaša vôľa, aby 

všetko bolo vaše. Rozhodnite sa pre modly a ŽIADATE o stratu. 

Rozhodnite sa pre pravdu, a všetko JE vaše. 

Nie je to forma, ktorú hľadáte.Aká forma môže nahradiť lásku 

Boha Otca? Aká forma môže nahradiť všetku lásku v Božstve 

Boha Syna? Aká modla môže z toho, čo je jedno, urobiť dve? A 

MÔŽE byť neobmedzené obmedzené? Vy nechcete modlu. Nie je 

vašou vôľou mať ju. Neobdaruje vás darom, ktorý hľadáte. Keď sa 

rozhodnete pre podobu toho, čo chcete, strácate pochopenie jeho 

účelu. Svoju vôľu teda vidíte v modle, čím ju redukujete na 

konkrétnu podobu. to však nikdy nemôže BYŤ vaša vôľa, pretože 

to, čo sa podieľa na celom stvorení, sa nemôže uspokojiť s malými 

predstavami a drobnosťami. 

Za hľadaním každej modly sa skrýva túžba po 

úplnosti.Úplnosť nemá žiadnu formu, pretože je 

neobmedzená.Hľadanie špeciálnej osoby alebo veci, ktorá by vás 

doplnila, aby ste boli úplní, môže znamenať len to, že veríte, že vám 

nejaká forma chýba.A keď ju nájdete, dosiahnete úplnosť vo forme, 

ktorá sa vám páči.To je CIEĽ modly; aby ste sa nepozreli za ňu, k 

zdroju presvedčenia, že ste neúplní. To by sa mohlo stať iba vtedy, 

keby ste zhrešili. Hriech je totiž predstava, že ste sami a oddelení od 

toho, čo je celé. A tak by bolo potrebné, aby hľadanie celistvosti 

prebiehalo ZA hranicami obmedzení na seba samého. 

Nikdy to nie je IDOL, ktorý chcete. Ale to, čo si myslíte, že 

vám ponúka, naozaj chcete a máte PRÁVO žiadať. Ani by nebolo 

možné, aby vám to bolo odopreté. vaša vôľa byť úplný je len 

Božou vôľou, a tá sa vám DÁVA tým, že ste Jeho. Boh nepozná 

formu. Nemôže ti odpovedať v pojmoch, ktoré nemajú zmysel. a 

tvoja vôľa by nemohla byť uspokojená prázdnymi formami, 

vytvorenými len preto, aby vyplnili medzeru, ktorá tam nie je. Nie 

je to to, čo CHCETE. Stvorenie nedáva žiadnej samostatnej osobe a 
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žiadnej samostatnej veci moc doplniť Božieho Syna. čo idol 
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môže byť vyzvaný, aby dal Božiemu Synovi to, čo už má? 

Dokončenie je FUNKCIA Božieho Syna. On sa oň vôbec 

nemusí usilovať. Nad všetkými modlami stojí jeho svätá vôľa byť 

len tým, čím je. Lebo viac ako celok nemá zmysel. Keby v ňom 

bola zmena, keby sa dal zredukovať na akúkoľvek formu a 

obmedziť na to, čo v ňom nie je, nebol by taký, ako ho Boh stvoril. 

akú modlu môže potrebovať, aby bol sám sebou? Veď či sa môže 

vzdať časti seba samého? To, čo nie je celé, nemôže urobiť celým. 

Ale to, čo sa skutočne žiada, sa nedá odoprieť. Tvoja vôľa JE 

splnená. Nie v akejkoľvek podobe, ktorá by ťa neuspokojila, ale v 

celej úplne krásnej Myšlienke, ktorú má Boh o tebe. 

Nič, o čom Boh nevie, neexistuje. A to, čo vie, existuje 

navždy, nemenne. Myšlienky totiž trvajú tak dlho, ako dlho trvá 

myseľ, ktorá na ne myslela. a v Božej mysli neexistuje koniec ani 

čas, v ktorom by Jeho myšlienky chýbali alebo mohli trpieť 

zmenou. Myšlienky sa nerodia a nemôžu zomrieť. Zdieľajú 

vlastnosti svojho Stvoriteľa, ani nemajú samostatný život mimo 

jeho. myšlienky, ktoré myslíš, sú v tvojej mysli, ako si ty v Mysle, 

ktorá ťa myslela. A tak v tom, čo existuje v Božej mysli, nie sú 

žiadne oddelené časti. Je to navždy jedno, večne zjednotené a v 

pokoji. 

Zdá sa, že myšlienky prichádzajú a odchádzajú.To však 

znamená, že si ich niekedy uvedomujete a niekedy nie. 

Nezapomenutá myšlienka sa pre vás znovu zrodí, keď sa vráti do 

vášho vedomia. nezomrela však, keď ste na ňu zabudli. Bola tu 

vždy, ale vy ste si ju neuvedomovali. myšlienka, ktorú má Boh v 

rukách, sa vaším zabudnutím dokonale nezmenila. Vždy bude 

presne taká, aká bola pred časom, keď ste zabudli, a bude presne 

taká istá, keď si spomeniete. A rovnaká je aj v rámci intervalu, keď 

ste zabudli. 

Božie myšlienky sú ďaleko za každou zmenou a žiaria 

naveky. Nečakajú na zrod. Čakajú na prijatie a spomienku. 

Myšlienka, ktorú má Boh o tebe, je ako hviezda, nemenná na 

večnej oblohe. Je tak vysoko v nebi, že tí, čo sú mimo neba, 

nevedia, že tam je, ale stále, biela a krásna bude žiariť po celú 

večnosť. nebolo času, keď by tam nebola; nebol okamih, keď by 

jej svetlo zoslablo alebo bolo menej dokonalé. 

Kto pozná Otca, pozná toto svetlo, lebo On je večné nebo, 
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ktoré ho drží v bezpečí, navždy vyzdvihnuté a pevne ukotvené. Jeho 

dokonalá čistota nezávisí od toho, či ho na zemi vidno, alebo nie. . 
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Obloha ho objíma a jemne ho drží na jeho dokonalom mieste, ktoré 

je od zeme vzdialené ako zem od neba. Nie je to vzdialenosť ani 

čas, čo udržuje túto hviezdu neviditeľnú pre Zem. Ale tí, čo 

hľadajú modly, nemôžu vedieť, že táto hviezda je tam. 

Nad všetkými modlami je myšlienka, ktorú o tebe má Boh. 

Úplne nedotknutá zmätkom a hrôzou sveta, snami o narodení a 

smrti, ktoré sa tu snívajú, nespočetnými podobami, ktoré môže 

mať strach, úplne nerušená, Myšlienka, ktorú má Boh, zostáva 

presne taká, aká bola vždy. Obklopená tichom takým úplným, že 

sa k nej ani zďaleka nepriblíži žiadny zvuk boja, spočíva v istote a 

dokonalom pokoji. Tu je tvoja jediná skutočnosť uchovávaná v 

bezpečí, úplne nevedomá celého sveta, ktorý uctieva modly a ktorý 

nepozná Boha. V dokonalej istote svojej nemennosti a svojho 

spočinutia vo večnom domove Myšlienka, ktorú o tebe uchováva 

Boh, nikdy neopustila myseľ svojho Stvoriteľa, o ktorom vie, že je 

tam, tak ako o nej vie jej Stvoriteľ. 

Kde inde by mohla existovať myšlienka, ktorú má Boh o vás, 

než tam, kde ste vy? Je tvoja realita niečím iným než tebou a vo 

svete, o ktorom tvoja realita nič nevie? Mimo teba neexistuje 

večná obloha, nemenná hviezda ani realita. V nebi je Myseľ Syna 

Nebeského, lebo tam sa Myseľ Otca a Syna spojili vo stvorení, 

ktoré nemôže mať konca. nemáš dve skutočnosti, ale jednu. 

Nemôžeš si ani uvedomovať viac ako jednu. modla ALEBO 

Myšlienka, ktorú má Boh o tebe, je tvojou realitou. Nezabúdajte 

teda, že modly musia skrývať to, čím ste, nie pred Božou mysľou, 

ale pred vašou vlastnou. Hviezda stále svieti, obloha sa nikdy 

nezmenila. Ale ty, sám svätý Boží Syn, si nie si vedomý svojej 

skutočnosti. 

 

PRAVDA ZA ILÚZIAMI 

Budete útočiť na to, čo vás neuspokojuje, a tak neuvidíte, že ste si to 

vymysleli.VŽDY bojujete s ilúziami. Lebo pravda za nimi je taká 

krásna a taká pokojná v milujúcej nežnosti, že keby ste si ju 

uvedomili, úplne by ste zabudli na obranu a vrhli sa do jej náručia. 

Na pravdu sa nikdy nedá zaútočiť. A to ste vedeli, keď ste si 

vytvárali modly. Boli vytvorené preto, aby sa na to zabudlo. 

Útočíte len na falošné myšlienky, nikdy nie na pravdivé. Všetky 

modly sú falošné predstavy, ktoré ste si vytvorili, aby ste vyplnili 
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medzeru, ktorá podľa vás vznikla medzi vami a tým, čo je 

pravdivé. A útočíte na ne pre veci, ktoré podľa vás predstavujú. 
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Na to, čo sa nachádza za nimi, nemožno zaútočiť. 

Únavní, neuspokojiví bohovia, ktorých ste stvorili, sú 

nafúknuté detské hračky. Dieťa sa zľakne, keď drevená hlava 

vyskočí, keď sa náhle otvorí zatvorená škatuľa, alebo keď mäkký a 

tichý vlnený medveď začne pískať, keď ho chytí do ruky. Pravidlá, 

ktoré si vytvorilo pre škatule a medvede, ho zlyhali a narušili jeho 

"kontrolu" nad tým, čo ho obklopuje. A on sa bojí, pretože si 

myslel, že pravidlá ho chránia. Teraz sa musí naučiť, že škatule a 

medvede ho neoklamali, neporušili žiadne pravidlá, ani 

neznamenajú, že jeho svet sa stal chaotickým a nebezpečným. Mýlil 

sa. Nepochopil, čo ho robilo bezpečným, a myslel si, že to odišlo. 

Medzera, ktorá tam nie je, je vyplnená hračkami v 

nespočetných podobách. A zdá sa, že každá z nich porušuje 

pravidlá, ktoré ste pre ňu stanovili. Nikdy nebola taká, ako ste si 

mysleli. Musí sa zdať, že porušuje vaše pravidlá bezpečnosti, 

pretože tie pravidlá boli nesprávne. Ale VÁS to neohrozuje. môžete 

sa smiať na vyskakujúcich hlavičkách a pískajúcich hračkách, 

rovnako ako dieťa, ktoré sa dozvedá, že preň nepredstavujú 

hrozbu. ale hoci sa s nimi rado hrá, stále ich vníma ako 

dodržiavanie pravidiel, ktoré si vytvorilo pre svoje potešenie. 

Takže stále existujú pravidlá, ktoré sa mu môžu zdať, že porušujú 

a desia ho. a predsa JE vydané na milosť a nemilosť svojim 

hračkám? A MÔŽU pre neho predstavovať hrozbu? 

Realita sa riadi Božími zákonmi, a nie pravidlami, ktoré 

určujete vy. Jeho zákony sú zárukou vašej bezpečnosti. Všetky 

ilúzie, ktorým o sebe veríte, sa NEpodriaďujú žiadnym zákonom. 

Zdá sa, že chvíľu tancujú podľa pravidiel, ktoré ste im určili. 

Potom však padnú a už sa nemôžu vzchopiť. Sú to len hračky, deti 

moje. Netrápte sa pre ne. Ich tanec vám nikdy nepriniesol radosť. 

Ale neboli ani vecami, ktoré by vám naháňali strach, ani vás 

neohrozovali, ak by sa riadili vašimi pravidlami. Nesmiete si ich 

ani vážiť, ani na ne útočiť, ale len sa na ne pozerať ako na detské 

hračky bez jediného vlastného významu. Uvidíte v nich jednu, a 

uvidíte ich všetky. Nevidieť v nich nikoho, a nedotknú sa vás. 

Zdanie klame preto, lebo je to len zdanie, a nie realita. 

Nezabývajte sa nimi v žiadnej podobe, ale zakrývajú skutočnosť a 

prinášajú strach, pretože zakrývajú pravdu. Neútočte na to, čo ste si 

vytvorili, aby ste sa nechali oklamať, pretože tým dokazujete, že ste 
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boli oklamaní. Útok MÁ moc urobiť ilúzie skutočnými. 
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to, čo vytvára, je nič.Koho by mohla vystrašiť moc, ktorá nemôže 

mať žiadne skutočné účinky? Čo by to mohlo byť iné ako ilúzia, 

ktorá robí veci podobnými sama sebe? Pokojne sa pozri na jej 

hračky a pochop, že sú to modly, ktoré len tancujú márnym 

túžbam. Neodovzdávajte im svoju úctu, lebo ich niet. Na to sa však 

rovnako zabúda pri útoku. Boží Syn nepotrebuje obranu proti 

svojim snom. Jeho modly ho vôbec neohrozujú. Jeho jedinou 

chybou je, že ich považuje za skutočné. čo môže spôsobiť moc 

ilúzií? 

Zdanie môže oklamať len myseľ, ktorá chce byť oklamaná. A 

vy môžete urobiť jednoduchú voľbu, ktorá vás navždy postaví 

ďaleko za klamstvo.Nemusíte sa zaoberať tým, ako sa to stane, 

pretože tomu nemôžete rozumieť. Ale pochopíte, že mocné zmeny 

sa rýchlo dostavili, keď ste sa rozhodli pre jednu veľmi 

jednoduchú vec; nechcete to, čo podľa vás dáva modla. Takto totiž 

Boží Syn vyhlasuje, že je slobodný od modiel. A takto JE 

slobodný. 

Spása je naozaj paradox! Čo iné by to mohlo byť ako šťastný 

sen? Žiada sa od vás len to, aby ste odpustili všetko, čo nikto nikdy 

neurobil; aby ste prehliadli to, čo nie je; a aby ste sa nepozerali na 

neskutočné ako na skutočnosť.Žiada sa od vás len to, aby ste 

nechali svoju vôľu, aby ste už nehľadali veci, ktoré nechcete. A 

žiada sa od vás, aby ste sa oslobodili od všetkých snov o tom, čím 

ste nikdy neboli, a aby ste sa už viac nesnažili nahrádzať Božiu 

vôľu silou planých želaní. 

Tu sa sen o odlúčení začína rozplývať a miznúť. Tu sa totiž 

začína vnímať priepasť, ktorá tu nie je, bez hračiek hrôzy, ktoré ste 

si vyrobili. Nežiada sa viac ako toto. Buď vskutku rád, že spása 

žiada tak málo, nie tak veľa. V skutočnosti nežiada NIC. A dokonca 

aj v ilúziách žiada len to, aby odpustenie bolo náhradou za strach. 

Také je jediné pravidlo pre šťastné sny. medzera je vyprázdnená od 

hračiek strachu a vtedy je zrejmá jej neskutočnosť. Sny sú na NIČ. A 

Boží Syn ich nemôže potrebovať. Neponúkajú mu žiadnu jedinú 

vec, ktorú by mohol chcieť. Svojou vôľou sa zbavuje ilúzií, ale 

obnovuje sa v tom, čím je. Čo iné by mohol byť Boží plán jeho 

spásy, ako prostriedok, ktorý ho má odovzdať sebe samému? 

 

JEDINÝ ÚČEL 
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Skutočný svet je stav mysle, v ktorom je jediným cieľom 



30 NOVÝ ZAČIATOK 

694 

 

 

JEDINÝ ÚČEL 

 
 

svet je vnímaný ako odpustenie. Strach nie je jeho cieľom a jeho 

cieľom sa stáva ÚNIK od viny. Vníma sa hodnota odpustenia a 

nahrádza modly, ktoré sa už nehľadajú, pretože ich "dary" nie sú 

drahé. Žiadne pravidlá sa nečinne neurčujú a nekladú sa žiadne 

požiadavky na nikoho a nič, čo by sa prekrúcalo a prispôsobovalo 

snu o strachu. Namiesto toho je tu túžba pochopiť všetky stvorené 

veci také, aké skutočne sú. A uznáva sa, že všetkým veciam treba 

najprv odpustiť a POTOM ich pochopiť. 

Tu sa predpokladá, že porozumenie sa získava útokom. Tam je 

jasné, že útokom sa porozumenie STRATÍ. V plnej miere sa uznáva 

hlúposť snahy o dosiahnutie cieľa, ktorým je vina. A modly sa tam 

nechcú, pretože vina sa chápe ako jediná príčina bolesti v akejkoľvek 

podobe. Nikto nie je pokúšaný jej márnou príťažlivosťou, pretože 

utrpenie a smrť boli vnímané ako veci, ktoré sa nechcú a o ktoré sa 

neusiluje. možnosť slobody bola pochopená a vítaná a prostriedky, 

ktorými ju možno získať, sa teraz dajú pochopiť. svet sa stáva 

miestom nádeje, pretože jeho jediným cieľom je byť miestom, kde 

sa môže naplniť nádej na šťastie. A nikto nestojí mimo tejto 

nádeje, pretože svet sa zjednotil vo viere, že cieľ sveta je ten, ktorý 

musia všetci zdieľať, ak má byť nádej viac než len sen. 

Na nebo sa ešte celkom nezabudlo, pretože cieľ odpustenia 

stále zostáva. Každý je však presvedčený, že prekročí odpustenie, a 

zostáva len dovtedy, kým sa v ňom nedosiahne dokonalosť. Netúži 

po ničom inom než po tomto. A strach odpadol, lebo je vo svojom 

cieli spojený sám so sebou. je v ňom nádej na šťastie taká istá a 

stála, že sotva môže zostať a ešte chvíľu čakať, kým sa nohami ešte 

dotkne zeme. a predsa rád počká, kým sa každá ruka spojí a každé 

srdce pripraví, aby povstalo a išlo s ním. Lebo tak je pripravený na 

krok, v ktorom je všetko odpustenie zanechané. 

Posledný krok patrí Bohu, pretože len Boh mohol stvoriť 

dokonalého Syna a podeliť sa s ním o svoje otcovstvo. Nikto mimo 

neba nevie, ako sa to môže stať, pretože pochopiť to je samo nebo. 

Aj skutočný svet má svoj zmysel ešte pod stvorením a večnosťou. 

Strach však pominul, pretože jeho účelom je odpustenie, nie 

modloslužba. A tak je Syn neba pripravený byť sám sebou a 

pamätať na to, že Boží Syn vie všetko, čo jeho Otec chápe, a 

dokonale to chápe spolu s ním. 
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Skutočný svet je ešte stále nedostatočný, pretože je to Boží 

zámer; iba jeho, a predsa úplne zdieľaný a dokonale naplnený. 

Reálny svet je stav, v ktorom sa myseľ naučila, ako ľahko idoly 

odchádzajú, keď sú stále vnímané, ale nechcené. Ako ochotne ich 

môže myseľ nechať odísť, keď pochopila, že modly nie sú ničím a 

nikde a sú bezúčelné. Lebo len vtedy možno vinu a hriech vnímať 

bez účelu a ako bezvýznamné. 

Takto je skutočný cieľ sveta jemne uvedený do povedomia, aby 

nahradil cieľ hriechu a viny.A všetko, čo stálo medzi tvojou 

predstavou o sebe a tým, čím si, odpustenie radostne zmyje.Boh však 

nemusí znovu stvoriť svojho Syna, aby mu bolo vrátené to, čo je 

jeho. Priepasť medzi tvojím bratom a tebou samým nikdy nebola 

TAM. A to, čo Boží Syn poznal pri stvorení, musí poznať znova. 

Keď sa bratia účelovo spoja vo svete strachu, stoja už na 

okraji skutočného sveta. Možno sa ešte stále obzerajú späť a myslia 

si, že vidia modlu, ktorú chcú. ich cesta však bola určite nastavená 

preč od modiel smerom k realite. Keď totiž spojili svoje ruky, bola 

to Kristova ruka, ktorú vzali, a budú hľadieť na toho, ktorého ruku 

držia. Na Kristovu tvár sa pozerajú skôr, ako si spomenú na Otca. 

On totiž musí byť nezabudnuteľný, kým jeho Syn nedosiahne viac 

ako odpustenie, až po Božiu lásku. Napriek tomu je Kristova láska 

prijímaná ako prvá. A potom príde poznanie, že sú jedno. 

Aký ľahký a ľahký je krok cez úzke hranice sveta strachu, 

keď spoznáš, koho ruku držíš! V tvojej ruke je všetko, čo 

potrebuješ, aby si s dokonalou istotou navždy kráčal preč od 

strachu, išiel rovno ďalej a rýchlo dosiahol samotnú nebeskú bránu. 

Lebo Ten, ktorého ruku držíte, čakal, len aby ste sa k nemu 

pripojili. Teraz, keď si prišiel, či by ON otáľal s tým, aby ti ukázal 

cestu, po ktorej musí kráčať s tebou? Jeho požehnanie spočíva na 

tebe tak isto, ako spočíva láska Jeho Otca na Ňom. Jeho vďačnosť 

voči tebe presahuje tvoje chápanie, pretože si Mu umožnil povstať z 

reťazí a ísť s tebou, spolu, do domu Jeho Otca. 

Zo sveta odchádza dávna nenávisť. A s ňou odchádza všetka 

nenávisť a všetok strach. Už sa neohliadajte späť, pretože to, čo vás 

čaká, je všetko, čo ste si kedy v srdci želali. Vzdajte sa sveta! Ale nie 

preto, aby ste sa obetovali. nikdy ste to nechceli. aké šťastie ste tu 

hľadali, ktoré vám neprinieslo bolesť? Ktorá chvíľa spokojnosti 

nebola vykúpená za 
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strašnú cenu v minciach utrpenia? Radosť nemá žiadnu cenu. Je to 

vaše sväté právo a to, za čo platíte, nie je šťastie. Buďte na svojej 

ceste rýchlejší vďaka úprimnosti a nedovoľte, aby vás tunajšie 

skúsenosti spätne oklamali. Neboli bez trpkej ceny a neradostných 

následkov. 

Neohliadajte sa späť, iba ak úprimne. A keď vás bude lákať 

nejaká modla, myslite na toto: 

"Nikdy Ti modla nepriniesla nič iné ako 

"dar" viny. Ani jedna nebola kúpená inak 

ako za cenu bolesti, ani ju nikdy 

nezaplatil sám." 

Buď teda milosrdný k svojmu bratovi. A nevyberajte si modlu 

bez rozmyslu, pamätajte, že on bude platiť náklady rovnako ako 

vy. Lebo keď sa obzrieš späť, bude meškať a ty nebudeš vnímať, 

koho milujúcu ruku držíš. Pozerajte sa teda dopredu a kráčajte s 

dôverou, so šťastným srdcom, ktoré bije v nádeji a netlčie v 

strachu. 

Božia vôľa navždy spočíva v tých, ktorých ruky sú spojené. 

Kým sa nespojili, mysleli si, že je ich nepriateľom. Keď sa však 

spojili a mali spoločný cieľ, mohli sa slobodne naučiť, že ich vôľa 

je jedna. A tak sa Božia vôľa musí dostať až k ich vedomiu. Ani 

oni nemôžu dlho zabúdať, že je len ich vlastná. 

 
OSPRAVEDLNENIE ODPUSTENIA 

Hnev NIKDY nie je oprávnený. Útok nemá žiadne opodstatnenie. Tu 

sa začína únik pred strachom a bude dokonaný. Tu je skutočný 

svet daný výmenou za sny o strachu. Lebo práve na ňom spočíva 

odpustenie a je len prirodzené. nežiada sa od vás, aby ste ponúkali 

odpustenie tam, kde je útok oprávnený a bol by ospravedlnený. To 

by totiž znamenalo, že odpúšťate hriech tým, že prehliadate to, čo 

v skutočnosti existuje. To nie je odpustenie. Predpokladalo by to 

totiž, že tým, že odpoviete spôsobom, ktorý nie je oprávnený, sa 

vaše odpustenie stane odpoveďou na útok, ktorý bol vykonaný. A 

tak je odpustenie nevhodné tým, že sa udeľuje tam, kde nie je na 

mieste. 

Odpustenie je VŽDY oprávnené. Neodpustíte neodpustiteľné, 

ani neprehliadnete skutočný útok, ktorý si vyžaduje trest. Spása 
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odpovede, ktoré sú neprimerané tomu, čo je skutočné. Namiesto 

toho len žiada, aby ste primerane reagovali na to, čo nie je 

skutočné, tým, že nebudete vnímať to, čo sa nestalo. Ak by 

odpustenie bolo neoprávnené, žiadalo by sa od vás, aby ste 

obetovali svoje práva, keď vrátite odpustenie za útok. Ale od vás 

sa len žiada, aby ste odpustenie vnímali ako prirodzenú reakciu na 

tieseň, ktorá spočíva na omyle, a preto volá o pomoc. Odpustenie 

je JEDINÁ rozumná reakcia. Uchráni vaše práva pred obetovaním. 

Toto pochopenie je jedinou zmenou, ktorá umožní 

skutočnému svetu povstať a nahradiť sny o hrôze. Strach nemôže 

vzniknúť, ak útok nie je oprávnený, a ak by mal reálny základ, 

odpustenie by ho nemalo. Skutočný svet sa dosiahne vtedy, keď 

vnímate, že základ odpustenia je celkom reálny a plne 

odôvodnený. Kým ho považujete za neopodstatnený dar, musí 

ZAVÁŽIŤ vinu, ktorú by ste chceli "odpustiť". Neopodstatnené 

odpustenie JE útok. A to je všetko, čo môže svet kedy dať. 

Niekedy odpúšťa "hriešnikom", ale zostáva si vedomý toho, že 

zhrešili. A tak si nezaslúžia odpustenie, ktoré dáva. 

Toto je falošné odpustenie, ktoré svet používa, aby udržal pocit 

hriechu nažive.A keďže Boh je spravodlivý, zdá sa, že jeho 

odpustenie nemôže byť skutočné. Takto je strach z Boha istým 

dôsledkom toho, že sa odpustenie považuje za nezaslúžené. Nikto, 

kto sa považuje za vinného, sa nemôže vyhnúť strachu z Boha. Je 

však zachránený od tejto dilemy, ak dokáže odpustiť. myseľ musí 

myslieť na svojho Stvoriteľa, ako sa pozerá na seba. Ak dokážeš 

vidieť, že tvoj brat si zaslúži odpustenie, naučil si sa, že odpustenie je 

tvoje právo rovnako ako jeho. Ani si nebudeš myslieť, že Boh pre 

teba zamýšľa strašný súd, ktorý si tvoj brat nezaslúži. Je totiž 

pravda, že si nemôžeš zaslúžiť ani viac, ani menej ako on. 

Odpustenie uznané ako zaslúžené uzdraví. Dáva zázraku silu 

prehliadnuť ilúzie.Takto sa naučíte, že aj vám musí byť odpustené. 

Nemôže existovať žiadna podoba, ktorá by sa NEDALA 

prehliadnuť. Keby totiž existoval, musel by najprv existovať 

nejaký hriech, ktorý stojí mimo odpustenia. bol by to omyl, ktorý 

je viac než omyl; osobitná forma omylu, ktorá zostáva nemenná, 

večná a nedá sa napraviť ani z nej uniknúť. bol by to jeden omyl, 

ktorý by mal moc zrušiť stvorenie a vytvoriť svet, ktorý by ho 

mohol nahradiť a zničiť Božiu vôľu. Iba ak by to bolo možné, 
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vydržať zázrak a nebyť ním uzdravený. 

Neexistuje istejší dôkaz, že modloslužba je to, čo si želáte, 

ako presvedčenie, že existujú určité formy choroby a bezradnosti, 

ktoré odpustenie nemôže vyliečiť. To znamená, že si radšej 

ponechávate niektoré modly a ešte nie ste pripravení všetky modly 

opustiť. A tak si myslíte, že niektoré prejavy sú skutočné a vôbec 

nie sú prejavy. Nenechajte sa oklamať významom pevného 

presvedčenia, že niektoré zdania je ťažšie prehliadať ako iné. 

VŽDY to znamená, že si myslíte, že odpustenie musí byť 

obmedzené. A vy ste si stanovili cieľ čiastočného odpustenia a 

obmedzeného úniku od viny pre VÁS. Čo iné to môže byť ako 

falošné odpustenie sebe a všetkým, ktorí sa zdajú byť mimo vás? 

Musí byť pravda, že zázrak môže uzdraviť VŠETKY formy 

choroby, inak nemôže uzdravovať. Jeho účelom nemôže byť 

posudzovanie, ktoré formy sú skutočné a ktoré zdanlivé sú 

pravdivé. Ak musí jedno zdanie zostať mimo uzdravenia, jedna 

ilúzia musí byť súčasťou pravdy. A vy ste nemohli uniknúť všetkej 

vine, ale len jej časti. Božiemu Synovi musíte odpustiť CELKOVO. 

Inak si zachováš obraz seba samého, ktorý nie je celý, a budeš sa 

naďalej báť nazrieť do svojho vnútra a nájsť tam únik od každej 

modly. Spása spočíva na viere, že NEMÔŽU existovať niektoré 

formy viny, ktoré nemôžete odpustiť. A tak nemôžu existovať 

prejavy, ktoré nahradili pravdu o Božom Synovi. 

Pozerajte sa na svojho brata s ochotou vidieť ho takého, aký 

je. A nenechávajte si jeho časť mimo svojej ochoty, aby bol 

uzdravený. Uzdraviť znamená urobiť ho celým. A to, čo je 

celistvé, nemôže mať žiadne chýbajúce časti, ktoré by boli držané 

mimo. Odpustenie spočíva v tom, že si to uvedomíme a budeme 

radi, že nemôžu existovať niektoré formy choroby, ktoré zázrak 

musí nemať silu uzdraviť. 

Boží Syn je dokonalý, inak by nemohol BYŤ Božím Synom. 

Nepoznáte ho ani vtedy, ak si myslíte, že si nezaslúži únik od viny 

vo VŠETKÝCH jej podobách a VŠETKÝCH jej dôsledkoch. ak 

chcete poznať pravdu o sebe, nemôžete o ňom premýšľať inak ako 

takto: 

"Ďakujem ti, Otče, za tvojho dokonalého 

Syna a v jeho sláve uvidím svojho." 
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Tu je radostné konštatovanie, že neexistujú formy zla, ktoré 

by mohli prekonať Božiu vôľu; radostné uznanie, že vina neuspela 

v tvojom želaní urobiť ilúzie skutočnými. 
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je to okrem jednoduchého konštatovania pravdy? 

Pozrite sa na svojho brata s touto nádejou v sebe a pochopíte, 

že nemohol urobiť chybu, ktorá by v ňom zmenila pravdu. Nie je 

ťažké prehliadnuť chyby, ktorým neboli dané žiadne účinky. Ale 

to, čo vidíš ako moc urobiť z Božieho Syna modlu, NEODPUSTÍŠ. 

Veď sa vám stal rytinou a znamením smrti. Je TOTO váš Spasiteľ? 

Mýli sa jeho Otec vo vzťahu k svojmu Synovi? Alebo ste sa v 

ňom, ktorý vám bol daný, aby vás uzdravil, oklamali pre VAŠU 

spásu a vyslobodenie? 

 
NOVÝ VÝKLAD 

Nechal by Boh zmysel sveta na vašom výklade? Ak by to urobil, 

nemal by žiadny zmysel. Nemôže sa totiž stať, že by sa zmysel 

neustále menil, a predsa by bol pravdivý. Duch Svätý sa pozerá na 

svet ako na svet s jediným cieľom, ktorý je nemenný. A žiadna 

situácia nemôže ovplyvniť jeho cieľ, ale musí byť s ním v súlade. 

Lebo len ak by sa jeho cieľ mohol meniť s každou situáciou, 

mohla by byť každá z nich otvorená výkladu, ktorý je zakaždým 

iný, keď o nej premýšľate. Do scenára, ktorý si napíšete pre každú 

minútu dňa, pridáte nejaký prvok a všetko, čo sa teraz stane, 

znamená niečo iné. Odoberiete iný prvok a každý význam sa podľa 

toho posunie. 

Čo odrážajú vaše scenáre okrem vašich plánov, ako by mal 

vyzerať deň? A tak posudzujete nešťastie a úspech, pokrok, ústup, 

zisk a stratu.Všetky tieto úsudky sa robia podľa úloh, ktoré vám 

scenár prideľuje. O tom, že samy osebe nemajú žiadny význam, 

svedčí ľahkosť, s akou sa tieto nálepky menia pri iných súdoch, 

vynášaných o rôznych aspektoch skúsenosti. A potom, pri pohľade 

späť, sa vám zdá, že v tom, čo bolo predtým, vidíte iný význam. 

Čo ste v skutočnosti urobili, okrem toho, že ste ukázali, že tam 

žiadny zmysel NEBOL? Ale vy ste priradili význam vo svetle 

cieľov, ktoré sa menia, pričom každý význam sa mení podľa toho, 

ako sa menia. 

Iba stály cieľ môže udalostiam dodať stabilný zmysel. Musí im 

však priradiť JEDEN zmysel. Ak sa im pripisujú rôzne významy, 

musí to znamenať, že odrážajú len rôzne účely. A to je všetok 

význam, ktorý majú. Môže toto BYŤ zmysel? Môže byť zmätok 

tým, čo znamená význam? Vnímanie nemôže byť v neustálom 
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rozsudok nikdy oprávnené. Jeho prítomnosť nemá iný význam, 

ako ukázať, že ste napísali desivý scenár a podľa toho sa bojíte. Ale 

nie preto, že vec, ktorej sa bojíte, má sama osebe desivý význam. 

Spoločný CIEĽ je jediným prostriedkom, ktorým možno 

stabilizovať vnímanie a dať svetu a všetkým skúsenostiam v ňom 

jeden výklad. V tomto spoločnom účele je jeden úsudok, ktorý 

zdieľa každý a všetko, čo vidíte. nemusíte súdiť, pretože ste sa 

naučili, že jeden zmysel dostalo všetko, a ste radi, že ho vidíte 

všade. Nemôže sa meniť, pretože by ste ho vnímali všade, 

nezmenený okolnosťami. A tak ho PONÚKAŠ všetkým udalostiam 

a dovolíš im, aby ti ponúkli stabilitu. 

Únik pred odsúdením spočíva jednoducho v tomto: všetky 

veci majú len jeden cieľ, ktorý zdieľate s celým svetom.A nič na 

svete mu nemôže odporovať, pretože patrí všetkému tak, ako patrí 

vám. V jedinom účele je koniec všetkých myšlienok obety, ktoré 

musia predpokladať odlišný účel pre toho, kto získava, a pre toho, 

kto stráca. okrem tejto myšlienky by nemohla existovať žiadna 

myšlienka obety. a práve táto myšlienka odlišných cieľov 

spôsobuje, že sa mení vnímanie a zmysel. V jednom jednotnom cieli 

sa to stáva nemožným, pretože vaša dohoda spôsobuje, že výklad sa 

stabilizuje a trvá. 

Ako možno skutočne nadviazať komunikáciu, keď používané 

symboly znamenajú rôzne veci? Cieľ Ducha Svätého dáva jeden 

výklad, ktorý má význam pre vás aj pre vášho brata.Takto môžete 

komunikovať vy s ním a on s vami. V symboloch, ktorým obaja 

rozumiete, sa obeta významu ruší. Každá obeť so sebou prináša 

stratu vašej schopnosti vidieť vzťahy medzi udalosťami. A ak sa na 

ne pozeráme oddelene, NEMÁ to žiadny význam. Nemajú totiž 

žiadne svetlo, ktorým by ich bolo možné vidieť a pochopiť. 

nemajú žiadny zmysel. A to, na čo slúžia, sa nedá vidieť. Pri 

akejkoľvek myšlienke na stratu NEEXISTUJE žiadny zmysel. 

Nikto sa s vami nedohodol na tom, čo to znamená. Je to súčasť 

pokriveného scenára, ktorý sa nedá vyložiť zmysluplne. Musí byť 

navždy nezrozumiteľný. Toto nie je komunikácia. vaše temné sny 

sú len nezmyselné, izolované scenáre, ktoré píšete v spánku. 

Nehľadajte v oddelených snoch zmysel. Iba sny o odpustení môžu 

byť spoločné. pre vás oboch znamenajú to isté. 

Neinterpretujte zo samoty, pretože to, čo vidíte, nič 
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svet je neisté miesto, v ktorom sa pohybujete v nebezpečenstve a 

neistote. Stabilita chýba len vašim INTERPRETÁCIÁM, pretože nie 

sú v súlade s tým, čím skutočne ste. Tento stav je taký zdanlivo 

nebezpečný, že v ňom MUSÍ vznikať strach. Nepokračujte v tom, 

bratia moji. Máme JEDNÉHO vykladača. A prostredníctvom Jeho 

používania symbolov sme spojení, takže pre nás všetkých 

znamenajú to isté. Náš spoločný jazyk nám umožňuje hovoriť so 

všetkými našimi bratmi, a aby sme si s nimi rozumeli, bolo nám 

všetkým dané odpustenie, a tak môžeme opäť komunikovať. 

 
NEMENNÁ REALITA 

Zdanie klame, ale dá sa zmeniť. Skutočnosť je nemenná. Vôbec 

neklame, a ak nedokážete vidieť ďalej ako za zdanie, ste oklamaní. 

Všetko, čo vidíte, sa totiž zmení, a predsa ste to predtým 

považovali za skutočné a teraz to opäť považujete za skutočné. 

Realita je teda zredukovaná na formu a je schopná zmeny. 

Skutočnosť je nemenná. Práve to ju robí skutočnou a oddeľuje ju od 

VŠETKÝCH zdanlivých javov. Musí prekročiť všetky formy, aby 

bola sama sebou. Nemôže sa zmeniť. 

Zázrak je prostriedkom na preukázanie toho, že všetky 

prejavy sa môžu meniť, pretože sú prejavy, a nemôžu mať 

nemennosť, ktorú má realita. Zázrak dosvedčuje záchranu pred 

zjavmi tým, že UKAZUJE, že sa môžu meniť. Tvoj brat má v sebe 

nemennosť, ktorá presahuje zdanlivosť aj klamstvo. Je zastretá 

meniacimi sa pohľadmi naňho, ktoré VNÍMATE ako jeho 

skutočnosť. šťastný sen o ňom má podobu zdania jeho dokonalého 

zdravia, jeho dokonalej slobody od všetkých foriem nedostatku a 

bezpečnosti pred katastrofami všetkého druhu. zázrak je dôkazom, 

že nie je viazaný stratou ani utrpením v žiadnej forme, pretože sa 

dá tak ľahko ZMENIŤ. To dokazuje, že to NIKDY nebolo skutočné 

a nemohlo vychádzať z jeho skutočnosti. Tá je totiž nemenná a 

nemá žiadne účinky, ktoré by čokoľvek v nebi alebo na zemi 

mohlo niekedy zmeniť. Zdanie sa však ukazuje ako neskutočné Z 

TOHO DÔVODU, že sa mení. 

Čo je pokušenie iné ako túžba urobiť ilúzie skutočnými? 

Nezdá sa, že by to bolo želanie, aby žiadna skutočnosť nebola 

taká. napriek tomu je to tvrdenie, že niektoré formy idolov majú 

silnú príťažlivosť, vďaka ktorej je ťažšie im odolať ako tým, ktoré 
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nedotýkajte sa niektorých snov, ale zamlčte ich neskutočnosť a 

namiesto toho im dajte skutočnosť. A nebo nedá odpoveď na 

modlitbu, ani vám nemôže dať zázrak, aby ste uzdravili zjavy, 

ktoré sa vám nepáčia. stanovili ste si LIMITY. To, o čo prosíš, ti JE 

dané, ale nie od Boha, ktorý nepozná hranice. obmedzil si SÁM 

SEBA. 

Realita je nemenná. Zázraky len ukazujú, že to, čo ste vložili 

medzi realitu a vaše vedomie, je neskutočné a vôbec do nej 

nezasahuje.Cena za presvedčenie, že musí existovať nejaké 

zjavenie mimo nádeje na zmenu, je, že zázrak nemôže z vás 

dôsledne vychádzať. Vy ste si totiž PROSILI, aby bol zadržaný od 

moci uzdraviť všetky sny. neexistuje zázrak, ktorý by ste nemohli 

mať, keď si ŽELÁTE uzdravenie. Neexistuje však zázrak, ktorý by 

vám mohol byť daný BEZ toho, aby ste ho chceli. Vyberte si, čo 

chcete uzdraviť, a Ten, kto dáva všetky zázraky, nedostal slobodu 

udeľovať svoje dary Božiemu Synovi. Keď je pokúšaný, popiera 

skutočnosť. A stáva sa dobrovoľným otrokom toho, čo si namiesto 

toho vybral. 

AK je realita nemenná, je tu už zázrak, ktorý uzdravuje všetky 

veci, ktoré sa menia, a ponúka vám ich, aby ste ich videli v 

šťastnej podobe, zbavené strachu. Bude ti dané, aby si sa takto 

pozeral na svojho brata. Nie však vtedy, keď by ste to v niektorých 

ohľadoch chceli inak. Lebo to ale znamená, že by ste ho nemali 

uzdraveného a celého. kristus v ňom je dokonalý. To je to, na čo 

by si sa chcel pozerať? Potom nech o ňom nemáte žiadne sny, 

ktoré by ste uprednostnili pred tým, aby ste videli toto. A uvidíte v 

ňom Krista, pretože ho DOVOĽTE, aby k vám prišiel. A keď sa ti 

zjaví, budeš si istý, že si mu podobný, lebo On je nemenný v 

tvojom bratovi A v tebe. 

Na to sa budete pozerať, keď sa rozhodnete, že neexistuje ani 

jeden vzhľad, ktorý by ste mali namiesto toho, aký váš brat 

skutočne je. Nedovoľte, aby sem vstúpilo pokušenie uprednostniť 

sen a neistota. Nebuď vinný a neboj sa, keď ťa pokúša sen o tom, 

aký je. Nedávaj mu však moc, aby v tvojom pohľade naňho 

nahradil to, čo je v ňom nemenné. niet falošného vzhľadu, ale 

zanikne, ak namiesto neho žiadaš zázrak. niet bolesti, od ktorej by 

nebol oslobodený, ak by si chcel, aby bol, ale tým, čím je. prečo by 

si sa mal báť vidieť v ňom Krista? Ty však v tom, čo vidíš, uzrieš 
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SÁM SEBA. Keď je uzdravený, ste oslobodení od viny, pretože 

jeho vzhľad JE pre vás váš vlastný. 
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Jednoduchosť 

spásy 

 
Aké jednoduché je spasenie! Všetko, čo hovorí, je, že to, čo nikdy 

nebolo pravdou, nie je pravdou ani teraz a nikdy nebude. Nemožné 

sa nestalo a nemôže mať žiadne následky. A to je všetko. Môže 

byť ťažké naučiť sa to pre každého, kto CHCE, aby to bola pravda? 

Iba neochota naučiť sa to môže takú ľahkú lekciu urobiť ťažkou. 

Aké ťažké je pochopiť, že to, čo je nepravdivé, nemôže byť 

pravdivé, a to, čo je pravdivé, nemôže byť nepravdivé? Už 

nemôžete povedať, že nevnímate žiadne rozdiely medzi nepravdou 

a pravdou. bolo vám presne povedané, ako rozoznať jedno od 

druhého, a práve to, čo máte robiť, ak sa zmýlite. Prečo sa teda 

vytrvalo neučíte také jednoduché veci? 

Existuje na to dôvod. Ale nemýľte si ho s ťažkosťami v 

jednoduché veci, ktoré ťa spasenie žiada, aby si sa naučil. Učí len 

to, čo je úplne zrejmé. Len prechádza od jednej zdanlivej lekcie k 

druhej, a to jednoduchými krokmi, ktoré vás jemne vedú od jednej 

k druhej, bez akéhokoľvek napätia. Nemôže to byť mätúce, a 

predsa ste zmätení. Nejako sa totiž domnievate, že to, čo je úplne 

zmätené, sa ľahšie učí a chápe. to, čo ste sa sami naučili, je taký 

obrovský učebný výkon, že je to naozaj neuveriteľné. Ale dosiahli 

ste to, pretože ste chceli, a nepozastavili ste sa nad tým, že by ste 

usilovne hodnotili, že je ťažké sa to naučiť, alebo že je to príliš 

zložité na pochopenie. 
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Nikto, kto chápe, čo ste sa naučili, ako starostlivo ste sa to 

učili a s akou námahou ste si to donekonečna precvičovali a 

opakovali vo všetkých možných podobách, by nikdy nemohol 

pochybovať o sile vašej schopnosti učiť sa.Na svete niet väčšej 

sily.Svet vznikol vďaka nej a ani teraz nezávisí od ničoho 

iného.Lekcie, ktoré ste sa sami naučili, boli tak prehnane naučené a 

zafixované, že sa dvíhajú ako ťažké záclony, ktoré zakrývajú 

jednoduché a zjavné veci. Nehovorte, že sa ich nemôžete naučiť. 

Veď vaša schopnosť učiť sa je dosť silná na to, aby vás naučila, že 

vaša vôľa nie je vaša, vaše myšlienky vám nepatria, a dokonca aj 

vy ste niekto iný. 

Kto by mohol tvrdiť, že takéto lekcie sú jednoduché? Vy ste sa 

však naučili viac.Pokračovali ste ďalej, robili ste každý krok, nech 

bol akokoľvek ťažký, bez sťažovania sa, až kým sa nevytvoril svet, 

ktorý vám vyhovoval. A každá lekcia, z ktorej sa skladá svet, 

vzniká z prvého dosiahnutého učenia; obrovského tak, že Hlas 

Ducha Svätého sa zdá byť malý a tichý pred jeho veľkosťou. Svet 

sa začal jednou zvláštnou lekciou, dosť silnou na to, aby sa Boh 

zabudol a Jeho Syn sa stal cudzincom, vo vyhnanstve z domova, 

kde ho sám Boh ustanovil. vy, ktorí ste sa učili, že Syn Boží je 

vinný, nehovorte, že sa nemôžete naučiť jednoduché veci, ktoré 

vás učí spása! 

Učenie je schopnosť, ktorú ste si sami vytvorili a dali. Nebola 

stvorená na to, aby ste plnili Božiu vôľu, ale aby ste udržali 

želanie, že sa jej dá odporovať a že vôľa mimo nej je ešte 

skutočnejšia ako ona. A to sa učenie snažilo ukázať a vy ste sa 

naučili to, na čo bolo stvorené. Teraz sa vaša starodávna nadmerná 

učenosť neúprosne stavia pred Hlas pravdy a učí vás, že Jeho lekcie 

nie sú pravdivé; sú príliš ťažké na učenie, príliš ťažké na videnie a 

príliš protichodné tomu, čo je skutočne pravdivé. vy sa ich však 

budete učiť, pretože ich učenie je jediným cieľom vašej učebnej 

schopnosti, ktorú Duch Svätý vidí v celom svete. Jeho jednoduché 

lekcie v odpustení majú moc mocnejšiu ako tvoje, pretože volajú 

od Boha a od tvojho Ja k tebe. 

Je to MALÝ HLAS, taký malý a tichý, že sa nemôže vzniesť 

nad nezmyselný hluk zvukov, ktoré nemajú žiadny význam? Boh 

nechcel, aby naňho jeho Syn zabudol. A sila Jeho Vôle je v Hlase, 

ktorý hovorí za Neho. Ktorú lekciu sa naučíš? Aký výsledok je 
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nevyhnutný, istý ako Boh a ďaleko za všetkými pochybnosťami a 

otázkami? Je možné, že tvoje malé učenie, zvláštne vo výsledku a 

neuveriteľné v náročnosti, odolá jednoduchým lekciám, ktoré sa ti 

dostávajú v každom okamihu každého dňa, odkedy sa začal čas a 

učenie? 

Poučenia, ktoré si treba vziať, sú len dve. Každá má svoj 

výsledok v inom svete. A každý svet určite vyplýva zo svojho 

zdroja. istým výsledkom lekcie, že Boží Syn je vinný, je svet, 

ktorý vidíte. JE to svet hrôzy a zúfalstva. Nie je v ňom ani nádej na 

šťastie. neexistuje žiadny plán bezpečia, ktorý by ste si mohli urobiť a 

ktorý by sa vám niekedy podaril. neexistuje radosť, ktorú by ste tu 

mohli hľadať a dúfať, že ju nájdete. To však nie je jediný 

výsledok, ktorý môže priniesť vaše učenie. Akokoľvek ste sa 

preučili zvolenú úlohu, lekcia, ktorá odráža Božiu lásku, je ešte 

silnejšia. A vy sa BUDETE učiť, že Boží Syn je nevinný, a uvidíte 

iný svet. 

Výsledkom lekcie, že Boží Syn je bez viny, je svet, v ktorom 

niet strachu, všetko je presvetlené nádejou a žiari nežnou 

prívetivosťou. Nič, len ťa volá jemnou výzvou, aby si sa stal 

tvojím priateľom, a dovoľ, aby sa k tebe pripojil. A nikdy 

nezostane volanie nevypočuté, nepochopené, ani nezostane bez 

odpovede v tom istom jazyku, v ktorom bolo volanie vyslovené. A 

pochopíš, že to bolo to volanie, ktoré všetci a všetko v rámci sveta 

VŽDY vydávali, ale ty si ho nevnímal tak, ako bolo. A teraz vidíte, 

že ste sa mýlili. Boli ste oklamaní formami, v ktorých bolo toto 

volanie ukryté. A tak ste ho nepočuli a stratili ste priateľa, ktorý 

vždy chcel byť vašou súčasťou. Jemné, večné volanie každej časti 

Božieho stvorenia k celku je počuť v celom svete, ktorý táto druhá 

lekcia prináša. 

Neexistuje živá bytosť, ktorá by nezdieľala univerzálnu vôľu, 

aby bola celá a aby ste jej volanie nenechali bez odozvy. Bez vašej 

odpovede je ponechaná na smrť, ako je zachránená pred smrťou, 

keď ste vypočuli jej volanie ako prastaré volanie k životu a 

pochopili, že je len vaše. Kristus v tebe spomína na Boha s celou 

istotou, s akou pozná jeho lásku. Ale len ak je Jeho Syn nevinný, 

môže byť Láskou. Lebo Boh by sa naozaj bál, keby ten, ktorého 

stvoril nevinného, mohol byť otrokom viny. Boží dokonalý Syn si 

pamätá svoje stvorenie. Ale vo vine zabudol, čím v skutočnosti je. 
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Bázeň pred Bohom vyplýva z poučenia, že jeho Syn je 



31 JEDNODUCHOSŤ SPASENIA 

706 

 

 

 
 

vinný ako Božia láska, musí si spomenúť, keď sa dozvie o svojej 

nevine. Nenávisť totiž musí byť otcom strachu a na svojho otca 

musí hľadieť ako na seba samu. Ako veľmi sa mýlite vy, ktorí 

nepočujete volanie, ktoré sa ozýva za každým zdanlivým volaním 

na smrť, ktoré spieva za každým vražedným útokom a prosí, aby 

láska obnovila umierajúci svet! Nechápete, kto vás volá za každou 

formou nenávisti, za každou výzvou k vojne. spoznáte ho však, 

keď mu dáte odpoveď v jazyku, ktorým volá. Zjaví sa, keď mu 

odpoviete, a vy v ňom spoznáte, že Boh JE Láska. 

Čo je pokušenie iné ako túžba urobiť nesprávne rozhodnutie o 

tom, čo by ste sa chceli naučiť, a mať výsledok, ktorý nechcete? 

Práve uznanie, že ide o neželaný stav mysle, sa stáva prostriedkom, 

ktorým sa voľba prehodnocuje; iný výsledok sa považuje za 

preferovaný. ste oklamaní, ak si myslíte, že chcete katastrofu, 

rozkol a bolesť. Nepočúvajte volanie po tom vo svojom vnútri. 

Počúvajte skôr hlbšie volanie, ktoré je za ním a ktoré vyzýva k 

pokoju a radosti. A celý svet vám dá radosť a pokoj. Lebo ako 

počujete, tak aj odpovedáte. A hľa! Vaša odpoveď je dôkazom 

toho, čo ste sa naučili. Jej výsledkom je svet, na ktorý sa pozeráte. 

Na chvíľu sa upokojme a zabudnime na všetko, čo sme sa kedy 

naučili, na všetky myšlienky, ktoré sme mali, a na všetky 

predsudky, ktoré máme o tom, čo veci znamenajú a aký je ich účel. 

Nepamätajme si svoje vlastné predstavy o tom, na čo slúži svet. 

Nech sa z našej mysle uvoľní a zmetie každá predstava, ktorú o 

všetkých máme. Buďte nevinní v posudzovaní, nevedomí si 

žiadnych myšlienok na zlo alebo dobro, ktoré vám kedy prešli 

mysľou o komkoľvek. Teraz ho nepoznáme. Ale vy ste slobodní, 

aby ste sa o ňom dozvedeli a nanovo ho spoznali. Teraz sa pre vás 

znovu narodil a vy ste sa pre neho znovu narodili, bez minulosti, 

ktorá ho odsúdila na smrť, a vy s ním. Teraz je slobodný žiť, tak 

ako ste slobodní vy, pretože dávne učenie pominulo a zanechalo 

miesto pre pravdu, aby sa mohla znovu narodiť. 

 

ILÚZIA NEPRIATEĽA 

Starodávna lekcia nie je prekonaná protikladom nového a starého. 

Nie je porazená, aby sa pravda poznala, ani sa proti nej nebojuje, 

aby stratila na príťažlivosti pravdy. Neexistuje žiadna bitka, ktorú 

treba pripraviť; žiaden čas, ktorý treba vynaložiť, a žiadne plány, 
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ktoré treba pripraviť na to, aby sa 
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v novom. Je tu staroveký boj, ktorý sa vedie PROTI pravde, ale 

pravda naň nereaguje.Komu by sa mohlo v takejto vojne ublížiť, 

ak nie je zranený sám? V pravde nemá nepriateľa. A môže byť 

napadnutý snami? 

Zopakujme si, čo sa zdá, že stojí medzi vami a pravdou o tom, 

čím ste. Existujú totiž kroky, ako sa jej vzdať. Prvým je 

rozhodnutie, ktoré urobíte VY. Ale potom vám je pravda 

DAROVANÁ. Pravdu by ste si chceli ZASTAVIŤ. A svojím 

želaním si stanovujete dve možnosti, ktoré treba urobiť zakaždým, 

keď si myslíte, že sa musíte o niečom rozhodnúť. Ani jedna z nich 

nie je pravdivá. Nie sú ani rozdielne. Napriek tomu ich musíme 

vidieť obe, skôr než sa budete môcť pozrieť za ne, na jedinú 

alternatívu, ktorá JE odlišnou voľbou. Ale nie v snoch, ktoré ste si 

vytvorili, aby vám to mohlo byť zastreté. 

To, medzi čím by ste si vybrali, nie je voľba a dáva len ilúziu, 

že je slobodná, pretože v každom prípade bude mať jeden 

výsledok. V skutočnosti to teda vôbec nie je voľba. Vodca a 

nasledovník sa objavujú ako samostatné roly, pričom každá z nich 

zdanlivo disponuje výhodami, o ktoré by ste nechceli prísť. V ich 

spojení sa teda zdá byť nádej na uspokojenie a na pokoj. vidíte sa 

rozdelení do oboch týchto rolí, navždy rozdelení medzi ne. a každý 

priateľ alebo nepriateľ sa stáva prostriedkom, ktorý vám pomôže 

zachrániť sa pred tým. 

Možno to nazývate láskou. Možno si myslíte, že je to konečne 

ospravedlnená vražda.Nenávidíte toho, ktorému ste dali úlohu 

vodcu, keď ste ju chceli mať, a rovnako nenávidíte aj to, že ju 

neprijal. Niekedy chceš nechať v sebe povstať nasledovníka a 

odovzdať mu úlohu vodcu. a práve to si urobil svojmu bratovi ZA 

a naučil si sa myslieť si, že toto je jeho cieľ. Pokiaľ mu neslúži, 

nesplnil funkciu, ktorú ste mu dali. A tak si zaslúži smrť, pretože 

nemá žiadny účel a nie je pre vás užitočný. 

A čo on? Čo od vás chce? Čo iné by mohol chcieť, ako to, čo 

chcete vy od neho? V tom je život rovnako jednoduchý ako smrť, 

pretože to, čo si vyberiete, vyberiete aj pre neho. Medzi týmito 

dvoma je voľba, pretože z nich existuje iný výsledok. Či bude pre 

teba vodcom alebo nasledovníkom, na tom nezáleží, lebo ty si si 

vybral smrť. Ale ak on volá po smrti alebo volá po živote; po 

nenávisti alebo po odpustení a pomoci, nie je výsledok rovnaký. 
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Počúvajte toho, a ste od neho oddelení, 
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a sú stratené. Ale počúvajte druhého a spojte sa s ním a vo vašej 

odpovedi nájdete spásu. Hlas, ktorý v ňom počuješ, je len tvoj 

vlastný. O čo ťa žiada? A počúvajte dobre! Lebo sa pýta na to, čo 

k tebe príde, pretože vidíš obraz SÁMA a počuješ SVOJ hlas, ktorý 

ťa žiada o to, čo CHCEŠ. 

Skôr ako odpoviete, zamyslite sa nad týmto: 

"Odpoveď, ktorú dávam svojmu 

bratovi, je to, o čo žiadam.A to, čo sa 

dozviem o ňom, je to, čo sa dozviem o 

sebe." 

Potom chvíľu počkajme, stíšme sa a zabudnime na všetko, čo 

sme si mysleli, že sme počuli, a uvedomme si, koľko toho 

nevieme. Tento brat nás nevedie ani nenasleduje, ale kráča vedľa 

nás po tej istej ceste. Je ako my, tak blízko alebo tak ďaleko od toho, 

čo chceme, ako mu to dovolíme. nedosahujeme žiadne úspechy, 

ktoré on nedosiahne s nami, a ustupujeme, ak on nepostupuje. 

neberte ho za ruku v hneve, ale v láske, lebo v jeho pokroku 

počítate svoj vlastný. A po ceste ideme oddelene, ak ho bezpečne 

neudržíš po svojom boku. 

Pretože je vám rovný v Božej láske, budete zachránení od 

všetkého, čo sa zdá, a odpoviete Kristovi, ktorý vás volá. Upokojte 

sa a počúvajte. nemyslite na staré myšlienky. Zabudnite na 

pochmúrne lekcie, ktoré ste sa naučili o tomto Božom Synovi, 

ktorý vás volá. Kristus volá všetkých s rovnakou nežnosťou, 

nevidí vodcov ani nasledovníkov a na všetkých počuje len jednu 

odpoveď. Pretože počuje jeden Hlas, nemôže počuť inú odpoveď 

ako tú, ktorú dal, keď ho Boh ustanovil za svojho jediného Syna. 

Na okamih sa veľmi upokojte. Prichádzajte bez toho, aby ste 

mysleli na to, čo ste sa predtým naučili, a odložte všetky 

predstavy, ktoré ste si vytvorili.Staré odpadne pred novým bez 

vášho odporu alebo úmyslu. Nebude žiadny útok na veci, ktoré ste 

považovali za vzácne a vyžadujúce starostlivosť. Nebude žiadny 

útok na vaše želanie počuť volanie, ktoré nikdy nebolo vyslovené. 

Nič vám neublíži na tomto svätom mieste, na ktoré prichádzate, 

aby ste v tichosti počúvali a dozvedeli sa pravdu o tom, čo 

skutočne chcete. Nebude sa od vás žiadať nič viac, než aby ste sa 

to naučili. Ale keď si ho vypočuješ, pochopíš, že potrebuješ, ale 
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odídeš bez myšlienok, ktoré si nechcel a ktoré nikdy neboli 

pravdivé. 

Odpusťte svojmu bratovi všetky prejavy, ktoré sú len 
starodávne 
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lekcie, ktoré ste sa naučili o hriešnosti vo VÁS. Počúvajte len jeho 

volanie o milosť a oslobodenie od všetkých desivých predstáv, 

ktoré má o tom, čím je, a o tom, čím musíte byť vy. Bojí sa kráčať 

s vami a myslí si, že možno trochu vzadu, trochu vpredu, by bolo pre 

neho bezpečnejšie miesto. Môžeš urobiť pokrok, ak si myslíš to 

isté, postupovať len vtedy, keď by on ustúpil, a ustupovať, keď by 

on išiel dopredu? Lebo tak zabúdate na cieľ cesty, ktorým je len 

rozhodnutie kráčať SPOLU s ním, teda ani ho nevedie, ani ho 

nenasleduje. je to teda cesta, po ktorej idete SPOLU, nie sami. A v 

tejto voľbe sa mení výsledok učenia, lebo Kristus sa znovuzrodil 

pre vás oboch. 

Stačí chvíľa strávená bez vašich starých predstáv o tom, kto je 

váš veľký spoločník a čo by mal žiadať, aby sa to stalo. A vy si 

uvedomíte, že jeho cieľ je rovnaký ako váš. On žiada to, čo chcete 

VY, a potrebuje to isté ako VY. Možno to v ňom má inú podobu, 

ale nie je to podoba, na ktorú odpovedáte vy. On žiada a vy 

dostávate, lebo ste prišli len s jedným cieľom: aby ste sa obaja 

naučili, že sa milujete bratskou láskou. a ako brat musí byť jeho 

Otec rovnaký ako váš, ako je on podobný vám. 

Spoločné dedičstvo si pamätáte a prijímate ho obaja. 

Samostatne je vám obom odopreté. Nie je jasné, že kým stále 

trváte na tom, že chcete viesť alebo nasledovať, myslíte si, že 

kráčate sami, bez nikoho po svojom boku? To je cesta do nikam, 

pretože svetlo nemožno dať, kým kráčate sami, a tak nevidíte, 

ktorou cestou idete. A tak nastáva zmätok a pocit nekonečných 

pochybností, keď sa potácate sem a tam v tme a osamote. To sú 

však len zdania toho, aká je cesta a ako ju treba prejsť. Veď vedľa 

vás je Ten, kto drží svetlo pred vami, takže každý krok robíte s 

istotou a istotou cesty. Páska na očiach vám síce môže zakryť zrak, 

ale nemôže spôsobiť, aby sa cesta sama stala temnou. A ten, kto 

cestuje s vami, MÁ svetlo. 

 

SEBAOBVINENÝ 

Odsudzujú len tí, ktorí sa sami obviňujú. Keď sa pripravujete na 

voľbu, ktorá povedie k rôznym výsledkom, je potrebné si najprv 

osvojiť jednu vec. Musí sa stať zvykom reagovať tak typickým pre 

všetko, čo robíte, že sa stane vašou prvou reakciou na všetko 
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pokušenia a na každú situáciu, ktorá nastane. Naučte sa to a naučte 

sa to dobre, pretože práve tu sa oneskorenie šťastia skracuje o čas, 

ktorý si nemôžete uvedomiť. Nikdy nenáviď svojho brata za jeho 

hriechy, ale iba za svoje vlastné. Nech sa zdá, že jeho hriechy majú 

akúkoľvek podobu, zastiera to len skutočnosť, že si myslíš, že sú 

tvoje, a preto si zaslúžia "spravodlivý" útok. 

Prečo by jeho hriechy mali BYŤ hriechmi, keby ste neverili, 

že vám nemôžu byť odpustené? Prečo sú v ňom skutočné, ak ste 

neverili, že sú vašou skutočnosťou? A prečo na ne útočíte všade 

okrem toho, že nenávidíte seba? Si ty sám hriechom? Odpovedáte 

"áno" vždy, keď útočíte, lebo útokom tvrdíte, že ste vinní a musíte 

dať, čo si zaslúžite. A čo iné si môžete zaslúžiť, než to, čo SOM? 

Keby ste neverili, že si útok zaslúžite, nikdy by vám nenapadlo 

DÁVAŤ útok vôbec niekomu. Prečo by ste mali? Aký by ste z toho 

mali úžitok? Aký by mohol byť výsledok, ktorý by ste CHCELI? A 

aký prospech by vám mohla priniesť vražda? 

Hriechy sú v telách, nie sú vnímané v mysliach, nie sú 

vnímané ako ciele, ale ako činy. Telá konajú a mysle nie. A preto 

musí byť telo vinné za to, čo robí. Nie je vnímané ako pasívna vec, 

ktorá poslúcha vaše príkazy a sama od seba nerobí vôbec nič. Ak ste 

hriechom, ste TELO, lebo myseľ nekoná. A účel musí byť v tele, 

nie v mysli. telo musí konať samo a motivovať sa. Ak ste 

hriechom, uzamykáte myseľ v tele a jej účel dávate do jej väzenia, 

ktoré koná namiesto nej. Väzeň sa neriadi príkazmi, ale 

VYKUŠUJE príkazy na väzňa. 

Väzňom je však TELO, a nie myseľ.Telo nemyslí. Nemá moc 

učiť sa, odpúšťať ani zotročovať. Nevydáva žiadne príkazy, 

ktorým by myseľ musela slúžiť, ani neurčuje podmienky, ktorým 

by sa musela podriadiť. Vo väzení drží len ochotnú myseľ, ktorá v 

ňom chce zotrvať. Znechucuje sa na príkaz mysle, ktorá sa chce 

stať jej väzňom. A starne a umiera, pretože táto myseľ je chorá 

sama v sebe. Učenie je všetko, čo spôsobuje zmenu. A tak by sa 

telo, v ktorom nemôže dôjsť k žiadnemu učeniu, nikdy nemohlo 

zmeniť, ak by myseľ nepreferovala, aby sa telo zmenilo vo svojich 

prejavoch, aby vyhovovalo účelu, ktorý mu myseľ dala. Lebo ono 

sa MÔŽE učiť, a TAM sa uskutočňujú všetky zmeny. 

Myseľ, ktorá si myslí, že je to hriech, má len jeden cieľ; aby 
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Telo nech je zdrojom hriechu a nech ho drží vo väzení, ktoré si 

vybralo a stráži, a nech sa drží na uzde, spiaceho väzňa vrčiacich 

psov nenávisti a zla, choroby a útoku; bolesti a veku, smútku a 

utrpenia. Tu sa uchovávajú myšlienky obete, lebo tu vládne vina a 

prikazuje, aby svet bol ako ona sama; miesto, kde nič nemôže nájsť 

milosť alebo prežiť pustošenie strachu, iba vražda a smrť. Lebo tu 

ste sa stali hriechom a hriech nemôže zniesť radostné a slobodné, 

lebo sú to nepriatelia, ktorých hriech musí zabiť. V smrti je hriech 

zachovaný a tí, čo si myslia, že sú hriech, musia zomrieť za to, za 

čo sa považujú. 

Tešme sa, že uvidíte, čomu veríte, a že vám bolo dané zmeniť 

to, čomu veríte.Telo bude nasledovať. Nikdy vás nemôže zaviesť 

tam, kde by ste nechceli byť. Nestráži váš spánok ani nezasahuje 

do vášho prebudenia. Osloboďte svoje telo z väzenia a nebudete 

vidieť nikoho ako väzňa toho, čomu ste unikli. Nebudeš chcieť 

držať v pocite viny svojich vyvolených nepriateľov, ani držať v 

okovoch ilúzie meniacej sa lásky tých, ktorých považuješ za 

priateľov. 

Nevinný sa oslobodí z vďaky za svoje oslobodenie. A to, čo 

vidia, podporuje ich slobodu od uväznenia a smrti. Otvorte svoju 

myseľ zmene, a od vášho brata ALEBO od vás nebude vymáhaný 

starodávny trest. Lebo Boh povedal, že NEEXISTUJE žiadna 

obeť, ktorú možno žiadať; NEEXISTUJE žiadna obeť, ktorú 

možno priniesť. 

 

SKUTOČNÁ ALTERNATÍVA 

Existuje tendencia myslieť si, že svet môže ponúknuť útechu a 

únik z problémov, ktorých cieľom je ZABRAŇOVAŤ.Prečo by to 

tak malo byť? Pretože je to miesto, kde sa výber medzi ilúziami 

zdá byť JEDINOU možnosťou. A vy máte pod kontrolou výsledky, 

ktoré si vyberáte. Tak si myslíte, že v úzkom pásme od narodenia 

po smrť je vám daný malý čas, ktorý môžete využiť len pre seba; 

čas, keď sú s vami všetci v konflikte, ale vy si môžete vybrať, 

ktorá cesta vás vyvedie z konfliktu a preč od ťažkostí, ktoré sa vás 

netýkajú. a predsa sa vás TÝKAJÚ. Ako teda môžete pred nimi 

uniknúť tak, že ich necháte za sebou? To, čo musí ísť s vami, si 

vezmete so sebou, nech sa rozhodnete kráčať po akejkoľvek ceste. 

Skutočná voľba nie je ilúzia. Ale svet nemá čo ponúknuť. Všetky 
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jej cesty vedú len k sklamaniu, ničote a smrti.V jej alternatívach 

Niet voľby. Nehľadajte tu únik pred problémami.Svet bol stvorený 

tak, aby sa problémom nedalo uniknúť. Nenechaj sa oklamať 

rôznymi názvami jeho ciest. majú len jeden cieľ. a každá z nich je 

len prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa, pretože práve sem 

vedú všetky jeho cesty, nech sa zdá, že začínajú akokoľvek odlišne; 

nech sa zdá, že vedú akokoľvek odlišne. Ich cieľ je istý, pretože 

medzi nimi nie je na výber. Všetky vedú k smrti. Po niektorých sa 

chvíľu cestuje veselo, než nastúpi bezútešnosť. A na niektorých 

pocítite tŕne hneď. voľba nie je v tom, AKÝ bude koniec, ale 

KEDY príde. 

Tam, kde je každý koniec istý, nie je na výber. Možno by ste 

radšej vyskúšali všetky, než sa naozaj dozviete, že sú len jedny. 

Zdá sa, že ciest, ktoré tento svet môže ponúknuť, je pomerne veľa, 

ale musí prísť čas, keď každý začne vidieť, ako veľmi sa podobajú 

jedna druhej. Ľudia zomreli, keď to videli, pretože nevideli inú 

cestu ako cesty, ktoré im ponúkal svet. A keď sa dozvedeli, že 

nikam nevedú, stratili nádej. A predsa to bol čas, keď mohli dostať 

najväčšiu lekciu. všetci musia dospieť k tomuto bodu a prekročiť ho. 

Je naozaj pravda, že vo svete nie je vôbec na výber. Ale to nie je 

lekcia sama osebe. lekcia má svoj cieľ a v TOM pochopíte, PREČO. 

Prečo by ste sa snažili vyskúšať inú cestu, iného človeka alebo 

iné miesto, keď ste sa naučili, ako lekcia začína, ale ešte 

nechápete, na čo slúži? Jej účelom je ODPOVEĎ na hľadanie, ktoré 

musia podniknúť všetci, ktorí stále veria, že sa dá nájsť iná 

odpoveď. Učte sa teraz, bez zúfalstva, na svete nie je žiadna nádej 

na odpoveď. Ale neodsudzujte lekciu, ktorá sa týmto iba ZAČÍNA. 

Nehľadajte vo svete ďalší smerovník, ktorý sa zdá ukazovať na 

ešte inú cestu. Už nehľadajte nádej tam, kde nie je. Urobte rýchlo 

svoje učenie TERAZ a pochopte, že len strácate čas, ak neprejdete 

cez to, čo ste sa naučili, k tomu, čo sa ešte len naučíte. Lebo z 

tohto najnižšieho bodu povedie učenie k výšinám šťastia, v 

ktorých uvidíš cieľ lekcie jasne žiariaci a dokonale v dosahu tvojho 

učenia. 

Kto by sa chcel dať odvrátiť od všetkých ciest sveta, keby 

nepochopil ich skutočnú zbytočnosť? Nie je potrebné 
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že by mal začať s týmto, aby namiesto toho hľadal inú cestu? Lebo 

kým vidí možnosť voľby tam, kde nie je, akú silu rozhodovania 

môže použiť? Veľké uvoľnenie moci musí začať poznaním, kde 

má skutočne ÚSES. A aké rozhodnutie má moc, ak sa uplatňuje v 

situáciách bez možnosti voľby? 

Poznanie, že svet môže ponúknuť len jednu voľbu, bez 

ohľadu na to, akú má podobu, je začiatkom prijatia skutočnosti, že 

namiesto nej existuje REÁLNA alternatíva. Bojovať proti tomuto 

kroku znamená poraziť svoj cieľ, ktorý tu máte. Neprišli ste, aby 

ste sa naučili nájsť cestu, ktorú svet neobsahuje. Hľadanie rôznych 

ciest vo svete je len hľadaním rôznych foriem pravdy. A to by vám 

bránilo dosiahnuť pravdu. 

Nemyslite si, že šťastie sa dá nájsť, ak sa vydáte cestou OD 

neho. To nedáva zmysel a nemôže to byť cesta. Vám, ktorým sa 

zdá, že tento smer je príliš ťažký na osvojenie, zopakujem, že ak 

chcete dosiahnuť cieľ, musíte postupovať jeho smerom, NIE od 

neho. A každá cesta, ktorá vedie inam, neposunie cieľ, ktorý treba 

nájsť. Ak je TOTO ťažké pochopiť, potom JE tento kurz nemožné 

sa naučiť. Ale až potom. Lebo inak je to jednoduché učenie v 

samozrejmosti. 

Existuje možnosť voľby, ktorú máte právo urobiť, keď vidíte 

skutočné alternatívy. Kým sa tento bod nedosiahne, NEMÁTE na 

výber a môžete sa len rozhodnúť, ako by ste si vybrali to lepšie, 

aby ste sa opäť oklamali. tento kurz sa nepokúša naučiť nič viac 

než to, že moc rozhodovania nemôže spočívať vo výbere rôznych 

foriem toho, čo je stále TÁ istá ilúzia a ten istý omyl. Od toho 

závisia všetky voľby na svete; vyberáš si medzi svojím bratom a 

sebou samým a získaš toľko, koľko on stratí, a to, čo stratíš, je to, čo 

mu je dané. Ako veľmi to odporuje pravde, keď cieľom tejto lekcie 

je naučiť, že to, čo tvoj brat stratí, si stratil TY, a to, čo on získa, je 

to, čo sa dáva tebe. 

Neopustil svoje myšlienky! Ale ty si zabudol na Jeho 

prítomnosť a nespomenul si si na Jeho lásku. Žiadna cesta na svete 

nemôže viesť k Nemu, ani žiadny svetský cieľ nie je jednotný s 

Jeho. Ktorá cesta na celom svete povedie dovnútra, keď každá 

cesta bola stvorená na to, aby oddelila cestu od cieľa, ktorý MUSÍ 

mať, ak nie je len márnym blúdením? Všetky cesty, ktoré vedú preč 

od toho, čím si, ťa dovedú 
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nikdy však nenechal svoje myšlienky zomrieť bez ich zdroja, ktorý 

by bol navždy v nich samých. On neopustil Svoje Myšlienky! 

Nemohol sa od nich vzdialiť o nič viac, než ony mohli zadržať 

Jeho. V jednote s Ním zotrvávajú a vo svojej jednote sú obaja 

zachovaní úplní. 

Niet cesty, ktorá by viedla preč od Neho. Cesta od SÁMEHO 

neexistuje. Aké hlúpe a šialené je myslieť si, že by mohla 

existovať cesta s takýmto cieľom! Kam by mohla viesť? A ako by 

si sa po nej mohol vydať na cestu, kráčajúc po nej bez toho, aby si 

sa so svojou vlastnou skutočnosťou zjednotil? Odpusť si svoje 

šialenstvo a zabudni na všetky nezmyselné cesty a všetky ciele bez 

cieľa. nemajú žiadny význam. nemôžeš uniknúť tomu, čím si. Veď 

Boh JE milosrdný a nenechal svojho syna, aby ho opustil. Za to, 

čím je, buď vďačný, lebo v tom je tvoj únik pred šialenstvom a 

pred smrťou. Nikde inde ako tam, kde je On, Ťa nemožno nájsť. 

niet cesty, ktorá by neviedla k Nemu. 

 
KONCEPT SEBA SAMÉHO VERZUS JA 

Poznávanie sveta je postavené na koncepcii seba samého 

prispôsobenej realite sveta. Dobre sa k nej hodí. Pre tento obraz je 

to obraz, ktorý vyhovuje svetu tieňov a ilúzií. Tu kráča ako doma, 

kde to, čo vidí, je s ním jedno. Budovanie predstavy o sebe samom 

je to, za čím stojí poznávanie sveta. To je jeho cieľom; aby ste 

prišli bez ja a vytvorili si ho až na ceste. A kým dosiahnete 

"dospelosť", zdokonalíte ho, aby ste sa mohli stretnúť so svetom za 

rovnakých podmienok, v jednote s jeho požiadavkami. 

KONCEPT seba samého si vytvárate VY. Vôbec sa na seba 

nepodobá. Je to modla, vytvorená na miesto vašej reality ako 

Božieho Syna. koncepcia ja, ktorú by svet učil, nie je tým, čím sa 

zdá byť. Je totiž stvorené na to, aby slúžilo dvom účelom, z 

ktorých však myseľ dokáže rozpoznať len jeden. Prvý predstavuje 

tvár nevinnosti, aspekt pôsobiaci ON. Je to tvár, ktorá sa usmieva a 

očaruje, a dokonca sa zdá, že miluje. Hľadá spoločníkov a pozerá, 

niekedy s ľútosťou, na trpiacich a niekedy ponúka útechu. Verí, že 

je dobrá v rámci zlého sveta. 

Tento aspekt sa môže hnevať, pretože svet je zlý a nedokáže 

poskytnúť lásku a útočisko, ktoré si nevinnosť zaslúži.A tak je táto 

tvár často mokrá od sĺz nad nespravodlivosťou, ktorú svet udeľuje 
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by bolo veľkorysé a dobré. Tento aspekt nikdy nezaútočí ako prvý. 

Ale každý deň sto malých vecí uskutočňuje malé útoky na jeho 

nevinnosť, provokuje ho k podráždeniu a nakoniec k otvorenej 

urážke a zneužitiu. 

Tvár nevinnosti, ktorú pojem "ja" tak hrdo nosí, znesie útok v 

sebaobrane, veď či nie je známe, že svet s bezbrannou nevinnosťou 

zaobchádza kruto? Nikto, kto vytvára obraz seba samého, túto tvár 

nevynecháva, pretože ju potrebuje. Druhú stranu nechce vidieť. a 

predsa práve sem sa zamerala učenosť sveta, lebo práve tu je 

nastavená "realita" sveta, aby sa postarala o to, že modla pretrvá. 

Pod tvárou nevinnosti sa skrýva lekcia, ktorú má koncept "ja" 

poskytnúť. Je to lekcia v strašnom posunutí a strach taký ničivý, že 

tvár, ktorá sa nad ním usmieva, musí navždy odvrátiť zrak, aby 

nepostrehla zradu, ktorú skrýva. Táto lekcia učí toto: "Som vec, 

ktorú si zo mňa urobil, a keď sa na mňa pozeráš, stojíš odsúdený, 

kvôli tomu, čo som." Nad takýmto poňatím seba sa svet súhlasne 

usmieva, lebo zaručuje, že cesty sveta sú bezpečne udržiavané a tí, 

čo po nich kráčajú, neuniknú. 

Tu je hlavná lekcia, ktorá zaručuje, že váš brat bude odsúdený 

na večnosť. Lebo to, čo ste vy, sa teraz stalo JEHO hriechom. Pre 

to nie je možné žiadne odpustenie. Už nezáleží na tom, čo robí, 

lebo váš obviňujúci prst ukazuje na neho, neochvejne a smrteľne 

namierený. Ukazuje aj na teba, ale ten je držaný ešte hlbšie v hmle 

pod tvárou nevinnosti. A v týchto zahalených klenotniciach sú 

uchované všetky jeho i tvoje hriechy a uchovávané v temnote, kde 

ich nemožno vnímať ako chyby, ktoré by svetlo určite ukázalo. 

nemôžeš byť obvinený z toho, čo si, ani nemôžeš zmeniť veci, 

ktoré ťa núti robiť. A vy ste jeden pre druhého symbolom svojich 

hriechov, mlčky, a predsa s ustavičnou naliehavosťou, odsudzujúc 

stále svojho brata za to, čo nenávidíte. 

Koncepty sú naučené.Nie sú prirodzené. Okrem učenia 

neexistujú. Nie sú dané a musia sa vytvoriť. Ani jeden z nich nie je 

pravdivý a mnohé pochádzajú z horúčkovitých predstáv, 

rozpálených nenávisťou a skreslených predstáv zrodených zo 

strachu. Čo je pojem, ak nie myšlienka, ktorej jej tvorca dáva 

vlastný význam? Pojmy 
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udržiavať svet. Nemožno ich však použiť na preukázanie toho, že 

svet je skutočný. Všetky totiž vznikajú vo svete, rodia sa v jeho 

tieni, rastú v jeho spôsoboch a napokon "dozrievajú" v jeho 

myslení. Sú to predstavy modiel, namaľované štetcami sveta, ktoré 

nemôžu vytvoriť jediný obraz predstavujúci pravdu. 

Pojem "ja" je nezmyselný, pretože nikto tu nevidí, čo je PRE, 

a preto si nemôže predstaviť, čo JE. A predsa sa všetko učenie, 

ktoré riadi svet, začína a končí s jediným cieľom - naučiť ťa 

tomuto pojmu o sebe, aby si sa rozhodol riadiť zákonmi tohto 

sveta a nikdy sa nesnažil vyjsť za jeho cesty, ani si neuvedomil, 

ako vidíš seba samého. Teraz musí Duch Svätý nájsť spôsob, ako 

vám pomôcť pochopiť, že toto poňatie seba samého musí byť 

zrušené, ak vám má byť dopriaty pokoj v duši. Nemôže byť 

odučené ani inak než lekciami, ktorých cieľom je naučiť vás, že ste 

niečo INÉ. V opačnom prípade by sa totiž od vás žiadalo, aby ste 

to, čomu teraz veríte, vymenili za úplnú stratu seba samého, a 

vznikla by vo vás ešte väčšia hrôza. 

Takto sú plány lekcií Ducha Svätého usporiadané v 

jednoduchých krokoch, takže aj keď sa niekedy vyskytne istá 

neľahkosť a isté utrpenie, nedochádza k rozbitiu toho, čo sme sa 

naučili, ale len k opätovnému preloženiu toho, čo sa zdá byť 

dôkazom v jeho prospech. Zamyslime sa teda nad tým, aký je 

dôkaz toho, že ste tým, čo z vás urobil váš brat. Lebo hoci ešte 

nevnímate, že je to to, čo si myslíte, určite ste sa už naučili, že sa 

CHOVÁTE, akoby to tak bolo. Reaguje ON za teba? A vedel 

presne, čo sa stane? Mohol vidieť tvoju budúcnosť a nariadiť, skôr 

než prišla, čo máš za každých okolností urobiť? Musel stvoriť svet 

rovnako ako teba, aby mal takú predvídavosť vo veciach, ktoré 

prídu. 

To, že si taký, akého ťa urobil tvoj brat, sa zdá byť veľmi 

nepravdepodobné. Aj keby to urobil, kto ti dal tvár nevinnosti? Je 

to Tvoj príspevok? Kto je teda to "ty", ktoré ho vytvorilo? A kto je 

oklamaný všetkou tvojou dobrotou a takto na ňu útočí? Zabudnime 

na hlúposť tohto pojmu a zamyslime sa len nad týmto; existujú dve 

časti toho, za čo sa považujete. Ak jednu z nich vytvoril váš brat, 

kto bol pri tom, aby vytvoril tú druhú? A pred kým treba niečo 

skrývať? Ak je svet zlý, ešte stále netreba skrývať to, z čoho si ty 

sám stvorený. kto to má vidieť? A čo, ale je napadnuté, by mohlo 
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Dôvodom, prečo sa tento koncept musí uchovávať v tme, je možno 

to, že na svetle by ste ho za pravdivý nepovažovali vy. A čo by sa 

stalo so svetom, ktorý poznáte, keby sa odstránili všetky jeho 

základy? Vaša predstava o svete ZÁVISÍ od tejto predstavy o sebe. 

A oboje by zaniklo, keby sa o niektorom z nich začalo 

pochybovať. Duch Svätý sa vás nesnaží uvrhnúť do paniky. Preto 

sa len pýta, či by sa mohla vynoriť len MALÁ otázka. 

Existujú alternatívy o tom, čo musíte byť. Môžete byť 

napríklad vecou, ktorú ste si vybrali, aby bol váš BRATER.To 

posúva koncept ja od toho, čo je úplne pasívne, a aspoň vytvára 

priestor pre aktívnu voľbu a určité uznanie, že do toho musí vstúpiť 

interakcia. Existuje určité pochopenie, že ste si vybrali pre vás 

oboch a to, čo predstavuje, má význam, ktorý ste mu dali vy. 

Ukazuje to aj istý záblesk pohľadu do zákona vnímania, že to, čo 

vidíte, odráža stav mysle VNÍMATEĽA. kto však urobil výber ako 

prvý? Ak ste tým, čím ste si vybrali svojho brata, existovali 

alternatívy, medzi ktorými sa dalo vyberať, a niekto sa musel 

najprv rozhodnúť pre tú, ktorú si vybral, a ostatné nechal ísť. 

Aj keď tento krok má svoje zisky, zatiaľ sa nepribližuje k 

základnej otázke. Niečo musí byť pred týmito koncepciami ja. A 

niečo muselo vykonať učenie, ktoré ich dalo vzniknúť. Ani jeden z 

týchto pohľadov to nedokáže vysvetliť. hlavnou výhodou posunu k 

druhému z prvého je, že do výberu ste nejakým spôsobom vstúpili 

VY svojím rozhodnutím. Táto výhoda je však zaplatená takmer 

rovnakou stratou, pretože teraz TY stojíš obvinený z viny za to, 

čím je tvoj brat. A musíš sa podieľať na jeho vine, pretože si si ju 

vybral na jeho obraz. kým predtým bol zradný len on, teraz musíš 

byť odsúdený spolu s ním. 

Pojem "ja" bol vždy veľkým záujmom sveta. A každý verí, že 

musí nájsť odpoveď na záhadu seba samého. Spásu nemožno 

vnímať inak ako ÚNIK od pojmov. Nezaoberá sa obsahom mysle, 

ale jednoduchým konštatovaním, že MYSLÍ. A to, čo môže 

myslieť, má možnosť voľby a MOŽNO sa ukáže, že rôzne 

myšlienky majú rôzne dôsledky. Môže sa teda naučiť, že všetko, 

čo si myslí, odráža hlboký zmätok, ktorý cíti v súvislosti s tým, 

ako bolo stvorené, a 
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čo to je. A nejasne sa zdá, že pojem "ja" odpovedá na to, čo nevie. 

Nehľadajte svoje Ja v symboloch.Nemôže existovať žiadny 

pojem, ktorý by mohol nahradiť to, čím ste. Čo záleží na tom, 

ktorý pojem prijmete, keď vnímate svoje Ja, ktoré je v interakcii so 

zlom a reaguje na zlé veci? Tvoj pojem seba samého zostane aj tak 

celkom bezvýznamný. a nebudeš vnímať, že môžeš komunikovať 

inak ako so sebou samým. vidieť vinný svet je len znakom toho, že 

tvoje učenie bolo vedené svetom a ty ho vidíš tak, ako vidíš seba 

samého. Pojem ja zahŕňa všetko, na čo sa pozeráte, a nič nie je mimo 

tohto vnímania. Ak ťa môže niečo zraniť, vidíš obraz svojich 

tajných želaní. Nič viac ako to. A vo svojom utrpení akéhokoľvek 

druhu vidíte svoju vlastnú skrytú túžbu zabíjať. 

Počas učenia si vytvoríte mnoho pojmov o sebe samom. Každý 

z nich ukáže zmeny vo vašich vlastných vzťahoch, pretože sa 

zmení vaše vnímanie seba samého. Pri každej zmene nastane 

určitý zmätok, ale buďte vďační, že učenie sveta uvoľňuje svoje 

zovretie vašej mysle. A buďte si istí a šťastní v dôvere, že 

nakoniec odíde a zanechá vašu myseľ v pokoji. Úloha žalobcu sa 

objaví na mnohých miestach a v mnohých podobách. A každá z 

nich sa bude zdať, že obviňuje VÁS. nebojte sa však, že sa to nedá 

zrušiť. 

Svet vás nemôže naučiť žiadne obrazy, ak sa ich nechcete 

naučiť. Príde čas, keď všetky obrazy pominú a vy uvidíte, že 

neviete, čo ste. Práve do tejto odpečatenej a otvorenej mysle sa 

vracia pravda, bez prekážok a obmedzení. tam, kde boli predstavy 

o sebe položené, sa zjavuje pravda presne taká, aká JE. Keď sa 

každý koncept podrobí pochybnostiam a spochybneniu a rozpozná 

sa, že sa nezakladá na žiadnych predpokladoch, ktoré by obstáli na 

svetle, vtedy pravda môže slobodne vstúpiť do svojej svätyne, 

čistá a bez viny. Neexistuje výrok, ktorý by sa svet bál počuť viac 

ako tento: 

"Neviem, čo som, a preto neviem, čo robím, kde som a ako sa mám 

pozerať na svet alebo na seba." 

V tomto učení sa však rodí spása. A to, čo si ty, bude 

POVIE vám o sebe. 
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ROZPOZNÁVANIE DUCHA 

Vidíte telo alebo spoznávate Ducha. Medzi týmito dvoma 

možnosťami neexistuje kompromis. Ak je jedno skutočné, druhé 

musí byť falošné, pretože to, čo je skutočné, popiera svoj opak. Vo 

videní nie je iná voľba ako táto. To, pre čo sa v nej rozhodnete, 

určuje VŠETKO, čo vidíte a považujete za skutočné a čo považujete 

za pravdivé. Od tejto jedinej voľby závisí celý váš svet, pretože tu 

ste si určili, čo ste, či telo alebo Duch vo svojom vlastnom 

presvedčení. Ak si vyberiete telo, nikdy neuniknete telu ako svojej 

vlastnej realite, pretože ste si vybrali, že to tak CHCETE. Zvoľte si 

však Ducha a celé Nebo sa skloní, aby sa dotklo vašich očí a 

požehnalo váš svätý zrak, aby ste už viac nevideli svet tela, iba aby 

vás liečil, utešoval a žehnal. 

Spása je záhuba. Ak sa rozhodnete vidieť telo, uvidíte svet 

odlúčenia, nesúvisiacich vecí a udalostí, ktoré nedávajú žiadny 

zmysel. Ten sa objavuje a mizne v smrti; ten je odsúdený na 

utrpenie a stratu. A nikto nie je presne taký, aký bol v 

predchádzajúcom okamihu, ani nebude taký, aký je teraz, v 

nasledujúcom okamihu. kto by mohol mať dôveru tam, kde je 

vidieť toľko zmien, veď kto je hoden, ak je len prach? Spása je 

zrušením toho všetkého. A stálosť vzniká v očiach tých, ktorých 

spása oslobodila od pohľadu na cenu zachovania viny, pretože sa 

rozhodli nechať ju namiesto toho odísť. 

Spasenie si nevyžaduje, aby ste videli Ducha a nevnímali telo. 

Žiada len, aby to bolo vaše rozhodnutie. Bez pomoci totiž dokážete 

vidieť telo, ale nechápete, ako vidieť svet mimo neho. Práve váš 

svet spasenie zruší a umožní vám vidieť iný svet, ktorý by VAŠE 

oči nikdy nenašli. Nezaoberajte sa tým, ako by to vôbec mohlo 

byť. nechápete, ako to, čo vidíte, vzniklo, aby sa stretlo s vaším 

zrakom. Keby ste to totiž vedeli, už by to nebolo. Závoj 

nevedomosti je zatiahnutý cez zlo a dobro a musí byť prekročený, 

aby oboje zmizlo, aby vnímanie nenašlo úkryt. Ako sa to dá 

dosiahnuť? Vôbec sa to nedeje. Čo by mohlo byť vo vesmíre, 

ktorý stvoril Boh, čo sa ešte musí urobiť? 

Iba v arogancii si môžete myslieť, že vy musíte urobiť cestu 

do neba jednoduchou. Sú vám dané prostriedky, pomocou ktorých 

uvidíte svet, ktorý nahradí ten, ktorý ste vytvorili. Nech sa stane 

vaša vôľa! V nebi aj na zemi to platí navždy. Nezáleží na tom, kde 
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ani to, čo si myslíte, že je pravda o vás samých. Nezáleží na tom, 

na čo sa pozeráte, ani na tom, čo sa rozhodnete cítiť, myslieť alebo 

si priať. Veď sám Boh povedal: "Nech sa stane tvoja vôľa." A 

podľa toho sa vám aj stane. 

Vy, ktorí veríte, že si môžete vybrať, či chcete vidieť Božieho 

Syna takého, akým by ste ho chceli mať, nezabúdajte, že žiadna 

predstava o vás samých neodolá pravde o tom, čím ste. Zrušiť 

pravdu by bolo nemožné. Ale pojmy nie je ťažké zmeniť. JEDINÉ 

videnie, jasne videné, ktoré nezapadá do obrazu, ako bolo vnímané 

predtým, zmení svet pre oči, ktoré sa učia vidieť, pretože sa zmenil 

koncept SÁM. Ste VY nezraniteľní? Potom je svet vo vašich očiach 

neškodný. Odpúšťate? Potom je svet odpúšťajúci, pretože ste mu 

odpustili jeho previnenia, a tak sa na vás pozerá očami, ktoré vidia 

ako vy. TY si telo? Tak je celý svet vnímaný ako zradný a chce 

zabíjať. 

Si duch, bez smrti, bez prísľubu skazy a škvrny hriechu? Svet 

teda vnímate ako stabilný, plne hodný vašej dôvery; ako šťastné 

miesto, kde si môžete na chvíľu oddýchnuť, kde sa netreba ničoho 

báť, ale len milovať. kto je nevítaný pre ľudí s láskavým srdcom? 

A čo by mohlo ublížiť skutočne nevinným? Nech sa stane tvoja 

vôľa, sväté Božie dieťa. Nezáleží na tom, či si myslíš, že si na 

zemi alebo v nebi. To, čo pre teba chce tvoj Otec, sa nikdy nemôže 

zmeniť. pravda v tebe zostáva žiarivá ako hviezda, čistá ako svetlo, 

nevinná ako Láska sama. a ty si hodná, aby sa tvoja Vôľa stala! 

 

VÍZIA SPASITEĽA 

Učenie je zmena. Spása sa nesnaží použiť prostriedky, ktoré sú 

zatiaľ príliš cudzie vášmu mysleniu, aby vám pomohli, ani 

uskutočniť také zmeny, ktoré by ste nemohli rozpoznať. Pojmy sú 

potrebné, kým trvá vnímanie, a ZMENA pojmov je úlohou spásy. 

Musí sa totiž zaoberať protikladmi, nie pravdou, ktorá nemá 

protiklad a nemôže sa meniť. V pojmoch tohto sveta sú vinní "zlí"; 

"dobrí" sú nevinní. A nikto tu nie je, ale má o sebe koncepciu, v 

ktorej počíta s tým, že "dobrý" mu odpustí "zlého". Nikomu 

nedôveruje ani v "dobro", lebo verí, že "zlo" musí číhať v pozadí. 

Táto koncepcia zdôrazňuje zradu a dôvera sa stáva nemožnou. 

Nemohla by sa ani zmeniť, kým vnímate "zlé" vo VÁS. 
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Nemôžete si uvedomiť svoje "zlé" myšlienky, pokiaľ vidíte v 

útoku hodnotu.Niekedy ich budete vnímať, ale nebudete ich 

považovať za bezvýznamné. A tak prichádzajú v desivej podobe, s 

obsahom stále skrytým, aby otriasli vašou žalostnou predstavou o 

sebe samom a očiernili ju ďalším "zločinom". nemôžete si priznať 

svoju nevinu, pretože ste v sebe príliš zmätení. Ale ak by sa ti pred 

očami zjavil JEDEN brat ako úplne hodný odpustenia, potom sa 

tvoja predstava o sebe SAMOM úplne zmení. Tvoje "zlé" 

myšlienky boli odpustené spolu s jeho, pretože si im dovolil, aby 

ťa všetky neovplyvnili. Už si si nevybral, že by si mal byť v ňom 

znamením zla a viny. A tak ako si dal svoju dôveru tomu, čo je v 

ňom dobré, dal si ju aj tomu, čo je v tebe dobré. 

Z hľadiska pojmov ho teda vnímate viac než len ako telo, 

pretože dobro nikdy nie je tým, čím sa zdá byť telo.Činy tela 

vnímate ako pochádzajúce z vašej "základnej" časti, a teda aj z 

neho. Tým, že sa sústredíte na dobro v ňom, telo sa vo vašom 

pohľade stáva čoraz vytrvalejším a nakoniec ho budete vidieť len ako 

čosi viac než len tieň krúžiaci okolo dobra. A taká bude vaša 

predstava o SOBE, keď dosiahnete svet, ktorý presahuje pohľad, 

ktorý vám ponúkajú vidieť len vaše oči. To, čo vidíte, si totiž 

nebudete vykladať bez Pomôcky, ktorú vám dal Boh. A v Jeho 

očiach JE iný svet. 

Žijete v tom svete rovnako ako v tomto. Obe sú totiž predstavy 

o sebe, ktoré sa môžu vymieňať, ale nikdy nie spoločne. Kontrast 

je oveľa väčší, než si myslíte, pretože tento koncept seba samého 

budete milovať, pretože nebol stvorený len pre vás. Zrodila sa ako 

dar pre niekoho, koho nevnímate ako seba samého, a bola daná 

VÁM. Lebo vaše odpustenie, ktoré ste mu ponúkli, bolo teraz 

prijaté pre OBA. 

Verte v toho, ktorý kráča s vami, aby sa vaša ustráchaná 

predstava o sebe zmenila. A pozerajte sa na dobro v ňom, aby vás 

nedesili vaše "zlé" myšlienky, pretože nezakrývajú váš pohľad na 

neho. A jediné, čo si táto zmena vyžaduje, je, aby ste boli VÔĽA, 

aby táto šťastná zmena nastala. Nežiada sa nič viac. V jeho mene 

si spomeňte, čo vám prinieslo poňatie seba samého, ktoré teraz 

zastávate, a privítajte radostný kontrast, ktorý sa vám ponúka. 

Natiahnite ruku, aby ste mohli mať dar 
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láskavého odpustenia, ktoré ponúkate tomu, kto ho potrebuje 

rovnako ako vy. A nech sa krutá predstava o sebe zmení na takú, 

ktorá prináša Boží pokoj. 

Predstava o sebe samom, ktorú teraz máte, by zaručila, že 

vaša funkcia tu zostane navždy nedokončená a neuskutočnená. A 

tak vás odsudzuje k trpkému pocitu hlbokej depresie a 

márnosti.Nemusí sa však napraviť, ak sa nerozhodnete držať ho mimo 

nádeje na zmenu a udržiavať ho statický a skrytý vo svojej mysli. 

Dajte ju radšej tomu, kto rozumie zmenám, ktoré potrebuje, aby 

mohla slúžiť funkcii, ktorá vám bola daná, aby vám priniesla 

pokoj, aby ste mohli ponúknuť pokoj, ktorý bude váš. Vo vašej 

mysli sú alternatívy, ktoré môžete použiť, a vy sa MÔŽETE vidieť 

iným spôsobom. Nechceli by ste sa radšej pozerať na seba ako na 

POTREBNÉHO pre spásu sveta, namiesto ako na nepriateľa spásy? 

Pojem "ja" stojí ako štít, tichá barikáda pred pravdou a skrýva 

ju pred vašimi očami. Všetky veci, ktoré vidíš, sú obrazy, pretože 

sa na ne pozeráš ako cez bariéru, ktorá ti zatemňuje zrak a 

deformuje videnie, takže nič nevidíš jasne. Svetlo je zadržiavané 

od všetkého, čo vidíš. Zahliadnete nanajvýš tieň toho, čo je za ním. 

Prinajmenšom sa len pozeráte na tmu a vnímate desivé predstavy, 

ktoré pochádzajú z vinných myšlienok a pojmov zrodených zo 

strachu. a to, čo vidíte, je peklo, pretože strach JE peklo. všetko, čo 

je vám dané, je na oslobodenie; zrak, videnie a vnútorný Sprievodca, 

to všetko vás vyvedie z pekla s tými, ktorých milujete, vedľa seba 

a s nimi aj vesmír. 

Pozrite sa na svoju úlohu vo vesmíre! Každej časti pravého 

stvorenia zveril Pán lásky a života VŠETKU záchranu pred 

pekelnou biedou. A každému z nich doprial milosť byť Spasiteľom 

pre svätých, ktorí sú osobitne zverení do jeho starostlivosti. A to sa 

človek naučí, keď sa najprv pozrie na JEDNÉHO brata tak, ako sa 

pozerá na seba, a uvidí v ňom zrkadlo seba samého. tak je pojem 

seba samého položený, lebo nič nestojí medzi jeho zrakom a tým, 

na čo sa pozerá, aby posúdil, čo vidí. A v tomto jedinom pohľade 

vidí Kristovu tvár a chápe, že sa pozerá na každého tak, ako sa 

pozerá na tohto Jediného. Lebo tam, kde predtým bola tma, je 

svetlo a teraz je závoj z jeho pohľadu zdvihnutý. 

Závoj cez Kristovu tvár, strach z Boha a spásy, láska k vine a 

smrti, to všetko sú rôzne názvy. 
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len pre jednu chybu: že medzi tebou a tvojím bratom je priestor, 

ktorý oddeľuje ilúzia o tebe samom, ktorá ho od teba oddeľuje a 

teba od neho. Meč úsudku je zbraň, ktorú dávate ilúzii seba 

samého, aby mohla bojovať a udržať priestor, ktorý drží vášho 

brata od seba, neobsadený láskou. kým však držíte tento meč, 

musíte vnímať telo ako seba samého, pretože ste viazaní na 

oddelenie od pohľadu na toho, kto drží zrkadlo inému pohľadu na 

to, čím je, a teda čím musíte byť VY. 

Čo je pokušenie iné ako ŽIADOSŤ zostať v pekle a utrpení? A 

čo iné by to mohlo vyvolať ako obraz seba samého, ktorý MÔŽE 

byť nešťastný a zostať v pekle a mukách? Kto sa naučil vidieť 

svojho brata NIE takto, ten sa zachránil, a tak je spasiteľom pre 

ostatných. každému Boh zveril všetko, lebo čiastočný spasiteľ by 

bol ten, kto je len čiastočne spasený. svätí, ktorých Boh dal 

každému z vás zachrániť, sú všetci, ktorých stretnete alebo na 

ktorých sa pozriete, nevediac, kto sú; všetci tí, ktorých ste videli v 

okamihu a zabudli, aj tí, ktorých ste poznali dávno, aj tí, ktorých 

ešte stretnete, nezabudnutí a ešte nenarodení. Veď Boh ti dal 

svojho Syna, aby ťa zachránil pred každou predstavou, ktorú kedy 

mal. 

Ale keď chceš zostať v pekle, ako by si mohol byť 

Spasiteľom Božieho Syna? Ako by si poznal jeho svätosť, keď ho 

vidíš mimo svojej? Veď svätosť sa vidí svätými očami, ktoré 

hľadia na nevinnosť vo vnútri, a tak očakávajú, že ju uvidia všade. 

A tak ju vyvolávajú v každom, na koho sa pozrú, aby bol taký, 

akého od neho očakávajú. To je Spasiteľov pohľad; aby videl jeho 

nevinnosť vo všetkých, na ktorých sa pozerá, a všade videl svoju 

spásu. Medzi svojimi pokojnými a otvorenými očami a tým, čo 

vidí, nedrží žiadnu predstavu o sebe. VYVÁŽA svetlo na to, na čo 

sa pozerá, aby to videl také, aké to naozaj je. 

Nech už má pokušenie akúkoľvek podobu, vždy odráža len 

túžbu byť sebou samým, ktorým nie ste. A z tohto želania vzniká 

koncept, ktorý vás učí, že ste tým, čím chcete byť. Táto predstava 

zostane vašou predstavou o sebe samom, až kým sa želanie, ktoré 

ju zrodilo, nestane drahým. Kým si ho však budete pestovať, 

budete v ňom vidieť svojho brata v podobe ja, ktorého obraz 

zrodilo želanie z VÁS. Lebo vízia MÔŽE predstavovať iba želanie, 

pretože nemá moc tvoriť. Napriek tomu sa môže pozerať s láskou 
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jednoduchá voľba, či sa pridáte k tomu, čo vidíte, alebo sa budete 

držať bokom a oddelíte sa. 

Spasiteľova vízia je rovnako nevinná voči tomu, aký je váš 

brat, ako aj bez akéhokoľvek hodnotenia vás samých. Vôbec v 

nikom nevidí minulosť. A tak slúži úplne otvorenej mysli, 

nezaťaženej starými pojmami a pripravenej pozerať sa len na to, čo 

prináša prítomnosť. Nemôže súdiť, pretože nevie. a UZNÁVAJÚC 

to sa len pýta: "Aký význam má to, čo vidím?" A keď sa to dozvie, 

tak sa len pýta: "Aký význam má to, čo vidím? Potom dostane 

odpoveď. A dvere sú otvorené pre Kristovu tvár, aby zažiarila na 

toho, kto v nevinnosti žiada vidieť za závoj starých myšlienok a 

starodávnych konceptov, ktoré sa tak dlho a draho držali PROTI 

videniu Krista vo vás. 

Buďte teda ostražití pred pokušením a pamätajte, že je to len 

bláznivé a nezmyselné želanie urobiť zo seba niečo, čím nie ste. A 

myslite aj na to, čím by ste chceli byť namiesto toho. Je to vec 

šialenstva, bolesti a smrti; vec zrady a čierneho zúfalstva, 

zlyhávajúcich snov a žiadnej inej nádeje, než zomrieť a ukončiť 

sen o strachu. TOTO je pokušenie; nič viac ako toto. Môže byť 

ťažké rozhodnúť sa PROTI TOMU? Zamyslite sa nad tým, čo 

pokušenie JE, a pozrite sa na skutočné alternatívy, medzi ktorými 

si vyberáte. Sú len dve. Nenechajte sa oklamať tým, čo sa javí ako 

mnoho možností. je peklo alebo nebo, a z nich si vyberiete len 

JEDNU. Nedovoľte, aby svetlo sveta, ktoré vám bolo dané, bolo 

pred svetom skryté. Svetlo POTREBUJE, lebo je naozaj temné a 

ľudia si zúfajú, pretože im je zatajené videnie Spasiteľa, a to, čo 

vidia, je smrť. Ich Spasiteľ stojí, nevedomý a neznámy, a hľadí na 

nich neotvorenými očami. A oni nemôžu vidieť, kým sa na nich 

nepozrie vidiacimi očami a neponúkne im odpustenie svojimi 

vlastnými. Môžeš ty, ktorému Boh hovorí: "Prepusť môjho Syna!", 

byť v pokušení nepočúvať, keď sa dozvieš, že si to TY, pre koho 

žiada prepustenie? A čo iné ako práve toto by mal tento kurz 

naučiť? A čo iné ako toto je tu pre 

sa naučiť? 

 
VYBERTE SI EŠTE RAZ 

Pokušenie má jednu lekciu, ktorú by vám dalo vo všetkých svojich 

podobách, kdekoľvek sa objaví. Presvedčilo by svätého Božieho 
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Syna, že je telom, ktoré sa zrodilo v tom, čo musí zomrieť, nemôže 

uniknúť svojej krehkosti a je zviazané tým, čo 
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mu prikazuje cítiť. Určuje mu hranice toho, čo môže robiť; jeho 

moc je jedinou silou, ktorú má; jeho chápadlá nemôžu prekročiť 

jej malý dosah. BOLI by ste takí, keby sa vám zjavil Kristus v celej 

svojej sláve a žiadal by vás iba toto, 

"Vyberte si ešte raz, či chcete zaujať miesto medzi 

Spasiteľmi sveta, alebo chcete 

zostať v pekle a držať svojich bratov tam." 

On totiž prišiel a žiada o to. 

Ako sa rozhodnete? Ako ľahko sa to vysvetľuje! Vždy si 

vyberáte medzi svojou slabosťou a silou Krista vo vás. A to, čo si 

vyberiete, je to, čo považujete za skutočné. Jednoducho tým, že ste 

nikdy nepoužili slabosť na usmernenie svojho konania, ste jej 

nedali žiadnu moc. A Kristovo svetlo vo vás dostalo na starosti 

všetko, čo robíte. Lebo ste k nemu priniesli svoju slabosť a on vám 

namiesto nej dal svoju silu. 

Skúšky sú len lekcie, ktoré ste si nestihli osvojiť, a tak tam, 

kde ste sa predtým rozhodli nesprávne, sa teraz môžete rozhodnúť 

lepšie, a tak sa vyhnúť všetkej bolesti, ktorú vám prinieslo to, čo ste 

si vybrali predtým. V každej ťažkosti, každom trápení a v každom 

zmätku ťa Kristus volá a jemne ti hovorí: "Brat môj, vyber si 

znova." Nechcel by nechať ani jeden zdroj bolesti nevyliečený, ani 

nijaký obraz, ktorý by zahalil pravdu. Nenechal by vás bez útechy, 

osamotených v pekelných snoch, ale oslobodil by vaše mysle od 

všetkého, čo pred vami zakrýva jeho tvár. Jeho svätosť je vaša, 

pretože On je JEDINÁ moc, ktorá je vo vás skutočná. Jeho sila je 

vaša, pretože On je Ja, ktoré Boh stvoril ako svojho JEDINÉHO 

Syna. 

Obrazy, ktoré si vytvárate, nemôžu zvíťaziť nad tým, čím by 

vás chcel mať sám Boh. Nikdy sa teda nebojte pokušenia, ale 

vnímajte ho tak, ako je; ako ďalšiu šancu znovu si vybrať a nechať 

Kristovu silu zvíťaziť v každej okolnosti a na každom mieste, kde 

ste si predtým vytvorili obraz seba samého. Lebo to, čo sa zdá 

zakrývať Kristovu tvár, je bezmocné pred jeho majestátom a mizne 

pred jeho svätým pohľadom. Spasitelia sveta, ktorí vidia ako On, 

sú len tí, ktorí si zvolili Jeho silu namiesto vlastnej slabosti, 

videnej mimo Neho. oni vykúpia svet, lebo sú spojení v celej moci 

Božej vôle. A to, čo chcú, je len to, čo chce On. 
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Naučte sa teda šťastnému návyku reagovať na každé pokušenie 

vnímať sa ako slabý a nešťastný týmito slovami, 

"Som taký, akého ma Boh stvoril. Jeho Syn 

a ja som jeho Syn." 

Takto je Kristova sila pozvaná, aby zvíťazila a nahradila 

všetku vašu slabosť silou, ktorá pochádza od Boha a ktorá nikdy 

nezlyhá. A tak sú zázraky také prirodzené, ako sa zdali byť strach a 

agónia pred rozhodnutím pre svätosť. V tejto voľbe totiž miznú 

falošné rozdiely, odkladajú sa iluzórne alternatívy a nezostáva nič, 

čo by prekážalo pravde. 

Ste takí, akých vás Boh stvoril, a taká je aj každá živá bytosť, 

na ktorú sa pozeráte, bez ohľadu na obrazy, ktoré vidíte. To, čo 

vidíš ako chorobu a bolesť, ako slabosť, utrpenie a stratu, je len 

pokušenie vnímať sa bezbranne a v pekle. nepodľahni tomu a 

uvidíš, že všetka bolesť v každej podobe, nech sa vyskytne 

kdekoľvek, sa rozplynie ako hmla pred slnkom. Prišiel zázrak, aby 

uzdravil Božieho syna a zatvoril dvere za jeho snami o slabosti a 

otvoril mu cestu k spáse a oslobodeniu. Znovu si vyberte, čím by 

ste ho chceli mať, a pamätajte, že každá vaša voľba zakladá vašu 

vlastnú identitu, ako ju budete vidieť, a verte, že JE. 

Neodopieraj mi malý dar, o ktorý ťa prosím, keď ti zaň 

kladiem k nohám Boží pokoj a moc prinášať tento pokoj každému, 

kto blúdi svetom neistý, osamelý a v neustálom strachu. Lebo je ti 

dané, aby si sa s ním spojil a skrze Krista v tebe mu odkryl oči a 

nechal ho hľadieť na Krista v ňom. Bratia moji v spáse, 

neprestávajte počuť môj hlas a počúvať moje slová. Nežiadam nič 

iné, len vaše VLASTNÉ oslobodenie. Vo svete, ktorého láskavosť 

môže byť ešte taká intenzívna a inkluzívna, že je odtiaľ len krok 

do neba, niet miesta pre peklo. Tvojim unaveným očiam prinášam 

víziu iného sveta, takého nového, čistého a sviežeho, že zabudneš 

na bolesť a smútok, ktoré si videl predtým. o túto víziu sa však 

musíš podeliť s každým, koho uvidíš, lebo inak ju neuvidíš. dať 

tento dar je spôsob, ako ho urobiť svojím. A Boh v milujúcej 

láskavosti určil, aby to BOLO pre teba. 

Buďme radi, že môžeme chodiť po svete a nájsť toľko 

príležitostí, aby sme vnímali ďalšiu situáciu, v ktorej môže Boží 

dar raz 
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byť opäť uznaný ako náš! A tak zmiznú všetky pozostatky pekla, 

tajné "hriechy" a skrytá nenávisť. A všetka nádhera, ktorú skrývali, 

sa nášmu zraku zjaví ako nebeské trávniky, aby nás pozdvihla 

vysoko nad tŕnisté cesty, po ktorých sme putovali, kým sa objavil 

Kristus. Počúvajte ma, bratia moji, počúvajte a pripojte sa ku mne. 

Boh ustanovil, že nemôžem volať nadarmo, a v jeho istote 

spokojne spočívam. Lebo vy budete počuť a vy si znovu vyberiete. 

A v tejto voľbe je každý slobodný. 

Ďakujem ti, Otče, za týchto svätých, ktorí sú mojimi bratmi, 

pretože sú tvojimi synmi. Moja viera v nich je Tvoja. Som si tak 

istý, že prídu ku mne, ako si Ty istý tým, čím sú a navždy budú. 

Prijmú dar, ktorý im ponúkam, pretože Ty si mi ho dal v ich mene. 

A ako by som ja chcel, ale plniť Tvoju svätú vôľu, tak sa aj oni 

rozhodnú. A ja za nich ďakujem. Pieseň spásy sa bude ozývať 

svetom pri každej ich voľbe. Veď sme jedno v cieli a koniec pekla 

je blízko. 

Radostne vítam každého brata, ktorý by sa chcel so mnou 

pridať k ceste za pokušením a ktorý s pevným odhodlaním hľadí k 

svetlu, ktoré v dokonalej stálosti žiari tam vonku. Daj mi moje 

vlastné, lebo patria Tebe. A môžeš zlyhať v tom, čo je len Tvoja 

vôľa? Ďakujem Ti za to, čím sú moji bratia. A keď sa každý z nich 

rozhodne pripojiť sa ku mne, pieseň vďaky zo zeme do neba sa 

rozrastá z drobných roztrúsených nitiek melódie do jedného 

všeobjímajúceho chóru zo sveta vykúpeného z pekla a 

vzdávajúceho Ti vďaku. 

A teraz hovoríme "Amen". Lebo Kristus prišiel prebývať v 

príbytku, ktorý si mu určil skôr, než nastal čas, v pokojnej 

večnosti.Cesta sa končí na mieste, kde sa začala. Nezostáva po nej 

žiadna stopa. Ani jedna ilúzia nie je priznaná viere a ani jedna 

škvrna temnoty ešte nezostala, aby pred niekým zakryla Kristovu 

tvár. Tvoja vôľa sa naplnila, úplne a dokonale, a celé stvorenie Ťa 

uznáva a pozná ako jediný Zdroj, ktorý má. Jasne v Tvojej 

Podobnosti žiari Svetlo zo všetkého, čo žije a hýbe sa v Tebe. Veď 

sme dosiahli to, kde sme všetci jedno, a sme doma, kde si nás 

chceš mať. 



31 JEDNODUCHOSŤ SPASENIA 

728 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

A 
KURZ V 

ZÁZRAKY 

 

 
PRACOVNÁ KNIHA  

❉ 



 

 

 





i 

 

 

Obsah 

 
ČASŤ 1 

Úvod ..................................................................................................... 1 

1 "Nič, čo vidím, nič neznamená." .......................................................... 3 

2 "Všetkému, čo vidím, som dal všetok význam, ktorý to pre mňa má." 4 

3 "Nerozumiem ničomu, čo vidím." ........................................................ 5 

4 "Tieto myšlienky nič neznamenajú, sú ako veci, ktoré vidím." .6 

5 "Nikdy sa nerozčúlim z dôvodu, ktorý si myslím." .............................. 8 

6 "Som rozrušený, pretože vidím niečo, čo tam nie je." ........................ 10 

7 "Vidím len minulosť." ......................................................................... 11 

8 "Moja myseľ sa zaoberá myšlienkami na minulosť." .......................... 13 

9 "Nevidím nič také, aké to je teraz." ..................................................... 15 

10 "Moje myšlienky nič neznamenajú." .................................................. 16 

11 "Moje nezmyselné myšlienky mi ukazujú nezmyselný svet." ................. 18 

12 "Som rozrušený, pretože vidím svet bez zmyslu." .............................. 19 

13 "Svet bez zmyslu vyvoláva strach." ....................................................... 21 

14 "Boh nestvoril svet bez zmyslu." ........................................................ 23 

15 "Moje myšlienky sú obrazy, ktoré som vytvoril." .............................. 25 

16 "Nemám neutrálne myšlienky." .......................................................... 26 

17 "Nevidím žiadne neutrálne veci." ....................................................... 28 

18 "Nie som sám, kto pociťuje účinky môjho videnia." .......................... 29 

19 "Nie som sám, kto pociťuje účinky svojich myšlienok." .................... 30 

20 "Som rozhodnutý to vidieť." ............................................................... 31 

21 "Som rozhodnutý vidieť veci inak." ................................................... 32 

22 "To, čo vidím, je forma pomsty."........................................................ 33 

23 "Môžem uniknúť pred svetom, ktorý vidím, keď sa vzdám útočných 

myšlienok." ......................................................................................... 34 

24 "Nevnímam svoje najlepšie záujmy." ................................................. 36 

25 "Neviem, na čo je čokoľvek." ............................................................. 38 

26 "Moje útočné myšlienky útočia na moju nezraniteľnosť." .................. 40 

27 "Predovšetkým chcem vidieť." ............................................................ 42 

28 "Predovšetkým chcem vidieť veci inak." ............................................ 43 

29 "Boh je vo všetkom, čo vidím." .......................................................... 45 

30 "Boh je vo všetkom, čo vidím, pretože Boh je v mojej mysli." .......... 47 

31 "Nie som obeťou sveta, ktorý vidím." ................................................ 48 

32 "Vymyslel som si svet, ktorý vidím." .................................................. 49 

33 "Na svet sa dá pozerať aj inak." .......................................................... 50 

34 "Namiesto toho by som mohol vidieť mier." ...................................... 51 

35 "Moja myseľ je súčasťou Božej mysle. Som veľmi svätý."................ 53 

36 "Moja svätosť obklopuje všetko, čo vidím." ........................................ 55 

37 "Moja svätosť požehnáva svet." ............................................................ 56 



ii 

PRACOVNÁ 

KNIHA 

 

 

38 "Nie je nič, čo by moja svätosť nemohla urobiť." .............................. 58 

39 "Moja svätosť je moja spása." ............................................................ 60 

40 "Som požehnaný ako Boží Syn." ....................................................... 62 

41 "Boh ide so mnou, kamkoľvek idem." ............................................... 63 

42 "Boh je moja sila, vízia je jeho dar." .................................................. 65 

43 "Boh je môj zdroj. Bez neho nemôžem vidieť." ................................. 67 

44 "Boh je svetlo, v ktorom vidím." ........................................................ 69 

45 "Boh je myseľ, ktorou myslím." ......................................................... 71 

46 "Boh je Láska, v ktorej odpúšťam." ................................................... 73 

47 "Boh je sila, v ktorú dôverujem." ....................................................... 75 

48 "Nie je sa čoho báť." ........................................................................... 77 

49 "Boží hlas ku mne hovorí po celý deň" ............................................... 78 

50 "Podporuje ma Božia láska." .............................................................. 79 

Recenzia I .......................................................................................... 80 

51 1 až 5 .................................................................................................. 82 

52 6 až 10 ................................................................................................ 84 

53 11 až 15 .............................................................................................. 85 

54 16 až 20 .............................................................................................. 87 

55 21 až 25 .............................................................................................. 88 

56 26 až 30 .............................................................................................. 89 

57 31 až 35 .............................................................................................. 91 

58 36 až 40 .............................................................................................. 93 

59 41 až 45 .............................................................................................. 94 

60 46 až 50 .............................................................................................. 95 

61 "Ja som svetlo sveta." ......................................................................... 96 

62 "Odpustenie je mojou úlohou ako svetlo sveta." ................................ 98 

63 "Svetlo sveta prináša pokoj každej mysli skrze moje odpustenie." .... 99 

64 "Nech nezabudnem na svoju funkciu." ............................................ 100 

65 "Moja jediná funkcia je tá, ktorú mi dal Boh." ................................. 102 

66 "Moje šťastie a moja funkcia sú jedno." ........................................... 104 

67 "Láska ma stvorila ako seba samu." ................................................. 107 

68 "Láska nezná zášť." .......................................................................... 109 

69 "Moje krivdy vo mne skrývajú svetlo sveta." ................................... 111 

70 "Moja spása pochádza odo mňa." ...................................................... 113 

71 "Iba Boží plán spásy bude fungovať." ............................................... 116 

72 "Prechovávanie krivdy je útokom na Boží plán spasenia." .............. 119 

73 "Chcem, aby bolo svetlo." ................................................................ 122 

74 "Neexistuje žiadna iná vôľa ako Božia." .......................................... 125 

75 "Prišlo svetlo." .................................................................................. 127 

76 "Nepodlieham žiadnym zákonom okrem Božích." .......................... 129 

77 "Mám právo na zázraky". ................................................................. 132 

78 "Nech zázraky nahradia všetky sťažnosti." .......................................... 134 

79 "Dovoľte mi rozpoznať problém, aby sa dal vyriešiť." .................... 136 

80 "Dovoľte mi uznať, že moje problémy sú vyriešené." ..................... 138 



OBSAH 

iii 

 

 

Recenzia II ....................................................................................... 140 

8161  a 62 ................................................................................................... 141 

8263  a 64 ................................................................................................... 142 

8365  a 66 ................................................................................................... 143 

8467  a 68 ................................................................................................... 144 

8569  a 70 ................................................................................................... 145 

8671  a 72 ................................................................................................... 146 

8773  a 74 ................................................................................................... 147 

8875  a 76 ................................................................................................... 148 

8977  a 78 ................................................................................................... 149 

9079  a 80 ................................................................................................... 150 

91 "Zázraky sú viditeľné vo svetle." ...................................................... 151 

92 "Zázraky sú viditeľné vo svetle a svetlo a sila sú jedno." ................. 154 

93 "Svetlo, radosť a pokoj zostávajú vo mne." ...................................... 156 

94 "Som taký, akého ma Boh stvoril." ................................................... 159 

95 "Som jedno Ja, zjednotený so svojím Stvoriteľom." .......................... 161 

96 "Spása pochádza z môjho Jediného Ja." ........................................... 165 

97 "Som duch." ...................................................................................... 168 

98 "Prijmem svoju úlohu v Božom pláne spásy." .................................. 170 

99 "Spása je tu mojou jedinou úlohou." ................................................ 173 

100 "Moja úloha je pre Boží plán spásy podstatná." ............................... 176 

101 "Božia vôľa pre mňa je dokonalé šťastie." ......................................... 178 

102 "Zdieľam Božiu vôľu, aby som bol šťastný." ....................................... 180 

103 "Boh, ktorý je Láska, je aj šťastie." ..................................................... 181 

104 "Hľadám len to, čo mi patrí v pravde." ............................................. 182 

105 "Boží pokoj a radosť sú moje." .......................................................... 184 

106 "Dovoľte mi byť ticho a počúvať pravdu." ....................................... 186 

107 "Pravda napraví chyby v mojej mysli." ............................................ 188 

108 "Dávať a prijímať je jedno v pravde."............................................... 191 

109 "Spočívam v Bohu." ......................................................................... 193 

110 "Som taký, akého ma Boh stvoril." ................................................... 195 

Recenzia III ..................................................................................... 197 

111 91 a 92 .............................................................................................. 200 

112 93 a 94 .............................................................................................. 201 

113 95 a 96 .............................................................................................. 202 

114 97a 98 ............................................................................................... 203 

115 99 a100 ............................................................................................. 204 

116 101 a 102 .......................................................................................... 205 

117 103 a 104 .......................................................................................... 206 

118 105 a 106 .......................................................................................... 207 

119 107 a 108 .......................................................................................... 208 

120 109 a110 ........................................................................................... 209 

121 "Odpustenie je kľúčom k šťastiu" ..................................................... 210 

122 "Odpustenie ponúka všetko, čo chcem." .............................................. 213 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

iv 

 

 

123 "Ďakujem svojmu Otcovi za jeho dary pre mňa." ............................. 216 

124 "Nech si uvedomím, že som jedno s Bohom." .................................. 218 

125 "V tichosti dnes prijímam Božie slovo." ............................................ 221 

126 "Všetko, čo dávam, dávam sebe." ..................................................... 223 

127 "Niet inej lásky ako Božej." ............................................................... 226 

128 "Svet, ktorý vidím, nemá nič, čo by som chcel." .............................. 229 

129 "Za týmto svetom je svet, ktorý chcem." .......................................... 231 

130 "Nie je možné vidieť dva svety." ...................................................... 233 

131 "Nikto nemôže zlyhať, kto žiada, aby dosiahol pravdu." .................. 235 

132 "Stratil som svet zo všetkého, čo som si myslel, že je." .................... 238 

133 "Nebudem si vážiť to, čo je bezcenné." ............................................. 241 

134 "Nechajte ma vnímať odpustenie také, aké je." .................................... 244 

135 "Ak sa bránim, som napadnutý." ........................................................ 248 

136 "Choroba je obranou proti pravde." ..................................................... 253 

137 "Keď som uzdravený, nie som uzdravený sám." ............................... 257 

138 "Nebo je rozhodnutie, ktoré musím urobiť." ..................................... 260 

139 "Prijmem zmierenie za seba." ........................................................... 263 

140 "Len o spáse možno povedať, že lieči." ............................................ 266 

Recenzia IV ...................................................................................... 269 

141 121 a 122 ........................................................................................... 271 

142 123 a 124 ........................................................................................... 271 

143 125 a 126 ........................................................................................... 271 

144 127 a 128 ........................................................................................... 271 

145 129 a 130 ........................................................................................... 272 

146 131 a 132 ........................................................................................... 272 

147 133 a 134 ........................................................................................... 272 

148 135 a 136 ........................................................................................... 272 

149 137 a 138 ........................................................................................... 273 

150 139 a 140 ........................................................................................... 273 

151 "Všetky veci sú ozvenou Božieho hlasu." ......................................... 274 

152 "Moc rozhodovať je moja." ............................................................... 278 

153 "V mojej bezbrannosti spočíva moja bezpečnosť." ............................... 281 

154 "Som medzi Božími služobníkmi." ................................................... 285 

155 "Ustúpim a nechám ho viesť." .......................................................... 288 

156 "Chodím s Bohom v dokonalej svätosti." .......................................... 291 

157 "Do Jeho prítomnosti chcem teraz vstúpiť." ...................................... 293 

158 "Dnes sa učím dávať tak, ako prijímam." .......................................... 295 

159 "Dávam zázraky, ktoré som dostal." ................................................. 297 

160 "Som doma. Strach je tu cudzí." ....................................................... 299 

161 "Daj mi svoje požehnanie, svätý Boží Syn." ..................................... 301 

162 "Som taký, akého ma Boh stvoril." ................................................... 304 

163 "Smrť neexistuje.Boží Syn je slobodný." .......................................... 306 

164 "Teraz sme jedno s tým, ktorý je naším prameňom." ........................ 308 

165 "Nech moja myseľ nepopiera Božiu myšlienku." ............................. 310 

166 "Sú mi zverené Božie dary." ............................................................. 312 



OBSAH 

v 

 

 

167 "Život je len jeden, a ten zdieľam s Bohom." ................................... 315 

168 "Tvoja milosť mi je daná. Teraz si ju nárokujem." ........................... 318 

169 "Z milosti žijem. Milosťou som oslobodený." .................................. 320 

170 "V Bohu nie je krutosť a vo mne tiež nie." ....................................... 323 

Recenzia V ...................................................................................... 326 

171 151 a 152 .......................................................................................... 329 

172 153 a 154 .......................................................................................... 329 

173 155 a 156 .......................................................................................... 329 

174 157 a 158 .......................................................................................... 330 

175 159 a 160 .......................................................................................... 330 

176 161 a 162 .......................................................................................... 330 

177 163 a 164 .......................................................................................... 331 

178 165 a 166 .......................................................................................... 331 

179 167 a 168 .......................................................................................... 331 

180 169 a 170 .......................................................................................... 332 

Naše ďalšie lekcie... ......................................................................... 333 

181 "Dôverujem svojim bratom, ktorí sú so mnou jedno." ...................... 334 

182 "Ešte chvíľu pobudnem a pôjdem domov." ...................................... 336 

183 "Vzývam Božie meno a svoje vlastné." ............................................ 339 

184 "Božie meno je moje dedičstvo." ...................................................... 342 

185 "Chcem Boží pokoj." ........................................................................ 345 

186 "Spása sveta závisí odo mňa." ........................................................... 348 

187 "Žehnám svet, lebo žehnám seba." .................................................... 351 

188 "Teraz vo mne žiari Boží pokoj." ...................................................... 354 

189 "Teraz cítim v sebe Božiu lásku." ..................................................... 356 

190 "Namiesto bolesti si volím radosť z Boha." ...................................... 358 

191 "Ja som sám svätý Boží Syn." .......................................................... 360 

192 "Mám funkciu, ktorú by Boh chcel, aby som plnil."......................... 362 

193 "Všetky veci sú lekciou, ktorú mi Boh chce dať." .............................. 364 

194 "Budúcnosť zverujem do Božích rúk." ............................................. 367 

195 "Láska je cesta, ktorou kráčam vo vďačnosti." ................................. 369 

196 "Môžem to byť len ja sám, koho ukrižujem." ................................... 371 

197 "To môže byť, ale moja vďačnosť si zaslúžim." ............................... 374 

198 "Len moje odsúdenie ma zraňuje." ................................................... 376 

199 "Nie som telo. Som slobodný." ......................................................... 379 

200 "Niet pokoja okrem Božieho pokoja." .............................................. 381 

Recenzia VI ..................................................................................... 383 

201 181 .................................................................................................... 385 

202 182 .................................................................................................... 385 

203 183 .................................................................................................... 386 

204 184 .................................................................................................... 386 

205 185 .................................................................................................... 387 

206 186 .................................................................................................... 387 

207 187 .................................................................................................... 388 

208 188 .................................................................................................... 388 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

vi 

 

 

209 189 ..................................................................................................... 389 

210 190 ..................................................................................................... 389 

211 191 ..................................................................................................... 390 

212 192 ..................................................................................................... 390 

213 193 ..................................................................................................... 391 

214 194 ..................................................................................................... 391 

215 195 ..................................................................................................... 392 

216 196 ..................................................................................................... 392 

217 197 ..................................................................................................... 393 

218 198 ..................................................................................................... 393 

219 199 ..................................................................................................... 394 

220 200 ..................................................................................................... 394 

ČASŤ II 

Úvod ................................................................................................. 395 

Čo je odpustenie?.............................................................................. 398 

221 "Pokoj mojej mysli. Nech sú všetky moje myšlienky pokojné." ....... 399 

222 "Boh je so mnou. V ňom žijem a dýcham." ...................................... 399 

223 "Boh je môj život. Nemám iný život ako jeho." ................................ 400 

224 "Boh je môj Otec a miluje svojho Syna." .......................................... 400 

225 "Boh je môj Otec a jeho Syn ho miluje." .......................................... 401 

226 "Čaká ma môj domov. Ponáhľam sa tam." ....................................... 401 

227 "Toto je môj svätý okamih oslobodenia." .......................................... 402 

228 "Boh ma neodsúdil. Ja už nie." .......................................................... 402 

229 "Láska, ktorá ma stvorila, je to, čo som." .......................................... 403 

230 "Teraz budem hľadať a nájdem Boží pokoj." .................................... 403 

Čo je spasenie? ................................................................................. 404 

231 "Otče, chcem len na teba pamätať." .................................................. 405 

232 "Buď v mojej mysli, Otče môj, po celý deň," ................................... 405 

233 "Odovzdávam svoj život Bohu, aby dnes bežal." .............................. 406 

234 "Otče, dnes som opäť tvojím Synom." .............................................. 406 

235 "Boh vo svojom milosrdenstve chce, aby som bol spasený." ............ 407 

236 "Vládnem svojou mysľou, ktorú musím ovládať len ja sám." ........... 407 

237 "Teraz by som bol taký, akého ma Boh stvoril." ............................... 408 

238 "Na mojom rozhodnutí spočíva celá spása." ..................................... 408 

239 "Sláva môjho Otca je moja." ............................................................. 409 

240 "Strach nie je oprávnený v žiadnej forme." ....................................... 409 

Čo je svet? ........................................................................................ 410 

241 "Tento svätý okamih je spasenie, ktoré prišlo." .................................... 411 

242 "Tento deň patrí Bohu. Je to môj dar pre neho." ............................... 411 

243 "Dnes nebudem nič súdiť." ................................................................ 412 

244 "Nikde na svete mi nehrozí nebezpečenstvo." .................................. 412 

245 "Tvoj pokoj je so mnou, Otče. Som v bezpečí." ................................ 413 

246 "Milovať môjho Otca znamená milovať jeho Syna." ........................ 413 



OBSAH 

vii 

 

 

247 "Bez odpustenia budem stále slepý." ................................................ 414 

248 "Čokoľvek trpí, nie je mojou súčasťou." ........................................... 414 

249 "Odpustením sa končí všetko utrpenie a strata." ................................... 415 

250 "Nech sa nevidím ako obmedzený." ................................................. 415 

Čo je hriech? .................................................................................... 416 

251 "Nepotrebujem nič iné ako pravdu." ................................................. 417 

252 "Syn Boží je moja identita." .............................................................. 417 

253 "Moje Ja je vládcom vesmíru." .......................................................... 418 

254 "Nech je vo mne ticho každému hlasu okrem Božieho." .................. 418 

255 "Tento deň som sa rozhodol stráviť v dokonalom pokoji." .............. 419 

256 "Boh je dnes mojím jediným cieľom." ............................................. 419 

257 "Dovoľte mi spomenúť si, čo je mojím cieľom." ............................. 420 

258 "Nech si uvedomím, že mojím cieľom je Boh." ............................... 420 

259 "Nech si pamätám, že niet hriechu." ................................................. 421 

260 "Dovoľte mi spomenúť si, že ma stvoril Boh." ................................. 421 

Čo je telo? ........................................................................................ 422 

261 "Boh je moje útočisko a istota." ........................................................ 423 

262 "Nech dnes nevnímam žiadne rozdiely." ........................................... 423 

263 "Môj svätý zrak vidí všetky veci ako čisté."......................................... 424 

264 "Som obklopený Božou láskou." ...................................................... 424 

265 "Vidím len jemnosť stvorenia." ........................................................... 425 

266 "Moje sväté Ja zostáva v tebe, Boží Syn." ......................................... 425 

267 "Moje srdce bije v Božom pokoji." ................................................... 426 

268 "Nech je všetko presne tak, ako je." ................................................. 426 

269 "Môj zrak vychádza, aby hľadel na Kristovu tvár." .......................... 427 

270 "Dnes nebudem používať oči tela." .................................................. 427 

Čo je Kristus? .................................................................................. 428 

271 "Kristova je vízia, ktorú dnes použijem." ......................................... 429 

272 "Ako môžu ilúzie uspokojiť Božieho Syna?" ....................................... 429 

273 "Ticho Božieho pokoja je moje." ...................................................... 430 

274 "Dnešok patrí láske. Nech sa nebojím." ............................................ 430 

275 "Boží uzdravujúci hlas dnes chráni všetky veci." ................................. 431 

276 "Božie slovo mi bolo dané, aby som hovoril." .................................. 431 

277 "Nedovoľ, aby som tvojho syna zväzoval zákonmi, ktoré som vytvoril."

 432 

278 "Ak som ja zviazaný, môj Otec nie je slobodný." ............................. 432 

279 "Sloboda stvorenia sľubuje moju vlastnú slobodu." .............................. 433 

280 "Aké hranice môžem klásť Božiemu Synovi?" ................................. 433 

Čo je to Duch Svätý? ...................................................................... 434 

281 "Nemôže mi ublížiť nič iné ako moje myšlienky." ........................... 435 

282 "Dnes sa nebudem báť lásky." .......................................................... 435 

283 "Moja pravá identita zostáva v Tebe." .............................................. 436 

284 "Môžem sa rozhodnúť zmeniť všetky myšlienky, ktoré zraňujú." .... 436 

285 "Moja svätosť dnes žiari jasne a zreteľne." ....................................... 437 

286 "Ticho nebies dnes drží moje srdce." ................................................ 437 

287 "Ty si môj cieľ, môj Otče. Len Ty."................................................... 438 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

viii 

 

 

288 "Dovoľ mi dnes zabudnúť na bratovu minulosť." ............................. 438 

289 "Minulosť je preč. Nemôže sa ma dotknúť." ..................................... 439 

290 "Moje súčasné šťastie je všetko, čo vidím." ......................................... 439 

Čo je skutočný svet? ........................................................................ 440 

291 "Toto je deň pokoja a mieru." .............................................................. 441 

292 "Šťastný výsledok všetkých vecí je istý." ......................................... 441 

293 "Všetok strach je preč a je tu len láska." .............................................. 442 

294 "Moje telo je úplne neutrálna vec." ................................................... 442 

295 "Duch Svätý sa dnes pozerá cezo mňa." ........................................... 443 

296 "Duch Svätý dnes hovorí skrze mňa." ............................................... 443 

297 "Odpustenie je jediný dar, ktorý dávam." ......................................... 444 

298 "Milujem ťa, Otče, a milujem tvojho Syna." ........................................ 444 

299 "Večná svätosť zostáva vo mne." ......................................................... 445 

300 "Len okamih trvá tento svet." ............................................................ 445 

Čo je druhý príchod? ...................................................................... 446 

301 "A sám Boh zotrie všetky slzy." ......................................................... 447 

302 "Tam, kde bola tma, hľadím na svetlo." ............................................ 447 

303 "Dnes sa vo mne narodil svätý Kristus." ........................................... 448 

304 "Nech môj svet nezakrýva pohľad na Krista." .................................. 448 

305 "Je tu pokoj, ktorý nám udeľuje Kristus." ......................................... 449 

306 "Kristov dar je všetko, čo dnes hľadám." .......................................... 449 

307 "Protichodné želania nemôžu byť mojou vôľou." ............................. 450 

308 "Tento okamih je jediný možný." ..................................................... 450 

309 "Dnes sa nebudem báť pozrieť sa dovnútra." .................................... 451 

310 "V nebojácnosti a láske trávim dnešný deň." ........................................ 451 

Čo je Posledný súd? ......................................................................... 452 

311 "Všetky veci posudzujem tak, ako by som ich chcel mať." .............. 453 

312 "Vidím všetky veci tak, ako by som ich chcel mať." ........................ 453 

313 "Teraz nech mi príde nové vnímanie." .............................................. 454 

314 "Hľadám budúcnosť, ktorá sa líši od minulosti." .............................. 454 

315 "Všetky dary, ktoré moji bratia dávajú, patria mne." ........................ 455 

316 "Všetky dary, ktoré dávam svojim bratom, sú moje vlastné." ........... 455 

317 " Idem po ceste, ktorá mi bola určená." ............................................. 456 

318 "Vo mne sú prostriedky spásy a jej cieľ jedno." ................................. 456 

319 "Prišiel som pre spásu sveta." ............................................................ 457 

320 "Môj Otec mi dáva všetku moc." ...................................................... 457 

Čo je stvorenie? ................................................................................ 458 

321 "Otče, moja sloboda je len v tebe." .................................................... 459 

322 "Môžem sa vzdať toho, čo nikdy nebolo skutočné." ......................... 459 

323 "S radosťou prinášam 'obeť' strachu." .................................................. 460 

324 "Ja len nasledujem, lebo nechcem viesť." .......................................... 460 

325 "Všetky veci, ktoré si myslím, že vidím, odrážajú myšlienky." ........ 461 

326 "Som navždy Božím účinkom." ........................................................ 461 

327 "Musím len zavolať a Ty mi odpovieš." ............................................ 462 

328 "Vybral som si druhé miesto, aby som získal prvé." ......................... 462 



OBSAH 

ix 

 

 

329 "Už som si vybral, čo chceš." ............................................................ 463 

330 "Dnes si už neublížim." .................................................................... 463 

Čo je to Ego? ................................................................................... 464 

331 "Nie je žiaden konflikt, lebo moja vôľa je Tvoja." ........................... 465 

332 "Strach spája svet. Odpustenie ho oslobodzuje." .................................. 465 

333 "Odpustenie tu ukončuje sen o konflikte." ......................................... 466 

334 "Dnes si nárokujem dary, ktoré dáva odpustenie." ............................... 466 

335 "Rozhodol som sa vidieť bezhriešnosť svojho brata." ...................... 467 

336 "Odpustenie mi dáva vedieť, že mysle sú spojené." ......................... 467 

337 "Moja bezhriešnosť ma chráni pred všetkým zlým." ............................ 468 

338 "Ovplyvňujú ma len moje myšlienky." .............................................. 468 

339 "Dostanem všetko, o čo požiadam." ................................................. 469 

340 "Dnes sa môžem oslobodiť od utrpenia." .......................................... 469 

Čo je to zázrak? .............................................................................. 470 

341 "Môžem útočiť len na svoju vlastnú bezhriešnosť, 
A len vďaka tomu som v bezpečí." ................................................... 471 

342 "Nechávam odpustenie spočinúť na všetkých veciach, 
Lebo tak mi bude odpustené."............................................................ 471 

343 "Nie som požiadaný, aby som sa obetoval 
Nájsť milosrdenstvo a Boží pokoj." .................................................. 472 

344 "Dnes som sa naučil zákon lásky; že to, čo 
Dávam svojho brata, je to môj dar pre mňa." .................................... 472 

345 "Dnes ponúkam len zázraky, 
Chcel by som, aby mi boli vrátené." ................................................. 473 

346 "Dnes ma obklopuje Boží pokoj, 
A zabúdam na všetko okrem Jeho lásky." ........................................ 473 

347 "Hnev musí vychádzať z úsudku. Odsúdenie je 
zbraň, ktorú by som použil proti sebe. 
Aby sa mi všetky zázraky vyhýbali." ................................................... 474 

348 "Nemám dôvod na hnev ani na strach, 
lebo ma obklopuješ. A v každej potrebe 
Vnímam, že mi stačí Tvoja milosť." .................................................... 474 

349 "Dnes nechávam Kristovu víziu hľadieť na 
Všetky veci pre mňa a neposudzujte ich, ale dajte 
Namiesto toho je každý z nich zázrakom lásky." .............................. 475 

350 "Zázraky sú zrkadlom večnej Božej 
lásky. Obetovať ich znamená 
pamätať na Neho, 
A skrze jeho pamiatku zachrániť svet." ............................................ 475 

Čo som? ............................................................................................ 476 

351 "Môj bezhriešny brat je mojím 
sprievodcom k pokoju. Môj hriešny brat 
je mojím sprievodcom k bolesti. 
A ktoré si vyberiem, to uvidím." ...................................................... 477 

352 "Odsudzovanie a láska sú protiklady. Z 
jedného pochádzajú všetky bolesti sveta. 
Ale z 
Druhým je pokoj samotného Boha." ................................................. 477 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

x 

 

 

353 "Moje oči, môj jazyk, moje ruky, moje nohy 
majú dnes len jeden cieľ: aby mi bol daný 
Kristus 
aby sa použil na požehnanie sveta zázrakmi." .................................. 478 

354 "Stojíme spolu, Kristus a ja, v pokoji a 
istote cieľa. A v ňom 
je jeho Stvoriteľ, ako je on vo mne." ................................................ 478 

355 "Nie je konca všetkým pokojom a 
radostiam A všetkým zázrakom, ktoré 
dám. 
Keď prijímam Božie slovo.Prečo nie dnes?" ................................... 479 

356 "Choroba je len iné meno pre hriech. 
Uzdravenie je len iné meno pre Boha. 
Zázrak je teda volaním k nemu." ...................................................... 479 

357 "Pravda odpovedá na každé naše volanie k 
Bohu, odpovedá najprv zázrakmi a potom 
Vracia sa k nám, aby bol sám sebou." .............................................. 480 

358 "Žiadne volanie k Bohu nemôže 
zostať nevypočuté alebo bez 
odpovede. A tým si môžem byť istý; 
Jeho odpoveď je tá, ktorú naozaj chcem." ........................................ 480 

359 "Božou odpoveďou je určitá forma pokoja. 
Všetka bolesť je uzdravená, všetko utrpenie 
nahradené radosťou. 
Všetky dvere väzenia sú otvorené. A všetky hriechy 
je chápaný len ako omyl." ................................................................ 481 

360 "Pokoj mne, svätému Božiemu Synovi. 
Pokoj môjmu bratovi, ktorý je so mnou 
jedno. 
Nech je skrze nás celý svet požehnaný pokojom." ........................... 481 

Naše záverečné lekcie... .................................................................. 482 

361 "Tento svätý okamih by som Ti chcel dať. 
na Buď ty, kto to má na starosti. Lebo ja by som Ťa nasledoval, 
365Uisťujem sa, že Tvoje vedenie mi dáva pokoj." ...................................... 483 

Tento kurz je začiatok, nie koniec... .............................................. 484 



 

 

 



 

 

 



1 

 

 

ČASŤ 1 

 
ÚVOD 

 

Teoretický základ, ako je text, je potrebný ako pozadie, aby tieto 

cvičenia mali zmysel, ale práve cvičenia umožnia dosiahnutie cieľa. 

Netrénovaná myseľ nemôže dosiahnuť nič. Cieľom týchto cvičení 

je vycvičiť myseľ, aby myslela v súlade s tým, čo je uvedené v 

kurze. 

Cvičenia sú veľmi jednoduché, netrvajú dlhšie ako niekoľko 

minút a nezáleží na tom, kde ich vykonávate. Nevyžadujú si 

žiadnu prípravu. Sú očíslované, prebiehajú od 1 do 365. 

Tréningové obdobie je jeden rok. Nevykonávajte viac ako jednu 

lekciu denne. 

Cieľom tejto cvičebnice je naučiť myseľ inak vnímať všetko 

na svete.Cvičebnica je rozdelená na dve časti, prvá sa zaoberá 

zrušením toho, čo vidíte teraz, a druhá obnovením zraku. 

Odporúča sa, aby ste si každú lekciu niekoľkokrát denne 

zopakovali, najlepšie zakaždým na inom mieste, a ak je to možné, 

v každej situácii, v ktorej trávite dlhší čas. cieľom je naučiť myseľ 

zovšeobecňovať lekcie, aby ste pochopili, že každá z nich je 

rovnako použiteľná v jednej situácii ako v inej. 

Ak nie je uvedené inak, cvičenia by sa mali vykonávať s 

otvorenými očami, pretože cieľom je naučiť sa vidieť. Jediné 

pravidlo, ktoré by sa malo dodržiavať počas celého cvičenia, je 

cvičiť cvičenia s veľkou konkrétnosťou. Každé z nich sa vzťahuje na 

každú situáciu, v ktorej sa ocitnete, a na všetko, čo v nej vidíte. 

Cvičenia na každý deň sú naplánované okolo jednej ústrednej 

myšlienky, pričom cvičenia pozostávajú z aplikácie tejto myšlienky na 

čo najviac konkrétností. Dbajte na to, aby ste sa nerozhodli, že 

existujú veci, ktoré vidíte a na ktoré sa myšlienka pre daný deň 

nedá aplikovať. cieľom cvičení bude vždy zvýšiť aplikáciu 

myšlienky na všetko. To nebude 
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vyžadujú úsilie. Len sa uistite, že pri uplatňovaní tejto myšlienky 

nerobíte žiadne výnimky. 

Niektorým myšlienkam možno ťažko uveríte a iné sa vám 

budú zdať prekvapujúce. To nevadí.Žiadame vás len, aby ste ich 

aplikovali na to, čo vidíte.Nežiadame vás, aby ste ich hodnotili, 

dokonca ani aby ste im verili.Žiadame vás len, aby ste ich použili. 

Práve ich použitie im dá zmysel a ukáže vám, že sú pravdivé. 

Zapamätajte si len toto: nemusíte im veriť, nemusíte ich prijímať a 

nemusíte ich vítať. Niektorým z nich sa môžete aktívne brániť. Na 

ničom z toho nezáleží, ani to nezníži ich účinnosť. Pri uplatňovaní 

myšlienok, ktoré cvičenia obsahujú, si však nedovoľte robiť žiadne 

výnimky. nech sú vaše reakcie na tieto myšlienky akékoľvek, 

použite ich. Nič viac ako to sa nevyžaduje. 
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le  s o v á n i e 1 
 

"Nič, čo vidím v tejto miestnosti [na tejto 

ulici, z tohto okna, na tomto mieste], nič 

neznamená." 

Teraz sa pomaly pozerajte okolo seba a cvičte sa v uplatňovaní tejto 

myšlienky na všetko, čo vidíte: 

"Táto tabuľka nič neznamená." "Táto 

stolička nič neznamená." "Táto ruka 

nič neznamená." "Táto noha nič 

neznamená." "Toto pero nič 

neznamená." 

Potom sa pozrite ďalej od svojej bezprostrednej oblasti a použite túto 

myšlienku na širší rozsah: 

"Tie dvere nič neznamenajú." "Toto 

telo nič neznamená." "Táto lampa nič 

neznamená." "Tento znak nič 

neznamená." "Ten tieň nič 

neznamená." 

Všimnite si, že tieto výroky nie sú usporiadané v žiadnom 

poradí a nezohľadňujú rozdiely v druhoch vecí, na ktoré sú 

aplikované.To je účelom cvičenia.Výroky sa jednoducho aplikujú 

na všetko, čo vidíte.Keď si precvičujete aplikáciu tejto myšlienky na 

daný deň, používajte ju úplne bez rozdielu. Nesnažte sa ju 

aplikovať na všetko, čo vidíte, pretože tieto cvičenia by sa nemali 

stať rituálnymi. Uistite sa len, že nič, čo vidíte, nie je výslovne 

vylúčené. Jedna vec je ako druhá, pokiaľ ide o aplikáciu 

myšlienky. 

Každá z prvých troch lekcií by sa nemala vykonávať viac ako 

dvakrát denne, najlepšie ráno a večer. Nemali by sa ani skúšať 

dlhšie ako približne minútu, ak to neznamená, že sa treba 

ponáhľať. Podstatný je príjemný pocit voľného času. 
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le  s o n 2 
 

"Všetkému, čo vidím v tejto miestnosti [na tejto ulici, z tohto okna, 

na tomto mieste], som dal všetok význam, ktorý to pre mňa 

má." 

Cvičenia s touto myšlienkou sú rovnaké ako pri prvej myšlienke. 

Začnite s vecami, ktoré sú blízko vás, a aplikujte túto myšlienku na 

všetko, na čom spočinie váš pohľad.Potom zväčšujte rozsah smerom 

von.Otočte hlavu tak, aby ste zahrnuli všetko, čo je na oboch 

stranách. Ak je to možné, otočte sa a aplikujte myšlienku na to, čo 

bolo za vami. Pri výbere predmetov na jej aplikáciu zostaňte čo 

najrozhodnejší, nesústreďte sa na nič konkrétne a nesnažte sa 

zahrnúť všetko v danej oblasti, inak si spôsobíte napätie. Len sa 

ľahko a pomerne rýchlo pozerajte okolo seba a snažte sa vyhnúť 

výberu podľa veľkosti, jasu, farby, materiálu alebo relatívnej 

dôležitosti pre vás. 

Snímajte predmety jednoducho tak, ako ich vidíte. Skúste 

cvičenie rovnako ľahko aplikovať na telo alebo gombík, poklopec 

alebo podlahu, ruku alebo jablko. Jediným kritériom pre uplatnenie 

myšlienky na čokoľvek je len to, že na to zažiarili vaše oči. 

Nesnažte sa zahrnúť nič konkrétne, ale uistite sa, že nič nie je 

výslovne vylúčené. 
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le  s o n 3 

"Nerozumiem ničomu, čo vidím v tejto 

miestnosti [na tejto ulici, z tohto okna, na tomto 

mieste]." 

Túto myšlienku aplikujte rovnakým spôsobom ako tie 

predchádzajúce, bez toho, aby ste robili akékoľvek 

rozdiely.Čokoľvek, čo vidíte, sa stane vhodným predmetom pre 

aplikáciu tejto myšlienky. Dbajte na to, aby ste nespochybňovali 

vhodnosť čohokoľvek na uplatnenie tejto myšlienky. Toto nie sú 

cvičenia v posudzovaní. čokoľvek je vhodné, ak to vidíte. Niektoré z 

vecí, ktoré vidíte, môžu mať pre vás emocionálny význam. 

Pokúste sa tieto pocity odložiť a jednoducho tieto veci použite 

presne tak, ako by ste použili čokoľvek iné. 

Cieľom cvičení je pomôcť vám očistiť myseľ od všetkých 

minulých asociácií, vidieť veci presne tak, ako sa vám javia teraz, a 

uvedomiť si, ako málo im v skutočnosti rozumiete. Preto je 

dôležité, aby ste si pri výbere vecí, na ktoré sa má aplikovať 

myšlienka na daný deň, zachovali úplne otvorenú myseľ, 

neobmedzenú hodnotením. Na tento účel je jedna vec ako druhá; 

rovnako vhodná, a preto rovnako užitočná. 
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le  s o n 4 
 

"Tieto myšlienky nič neznamenajú.Sú ako veci, 

ktoré vidím v tejto miestnosti [na tejto ulici, od 

toto okno, na tomto mieste]." 

Na rozdiel od predchádzajúcich cvičení sa tieto cvičenia 

nezačínajú myšlienkou na daný deň. V týchto cvičeniach začnite 

tým, že si budete približne minútu všímať myšlienky, ktoré vám 

prechádzajú hlavou. potom na ne aplikujte myšlienku. Ak si už 

uvedomujete nešťastné myšlienky, použite ich ako námety pre 

myšlienku. Nevyberajte si však len tie myšlienky, ktoré považujete 

za "zlé". ak sa naučíte pozerať na svoje myšlienky, zistíte, že 

predstavujú takú zmes, že v istom zmysle nemožno žiadnu z nich 

nazvať "dobrou" alebo "zlou". 

Pri výbere predmetov na uplatnenie dnešnej myšlienky je 

potrebná obvyklá špecifickosť. Nebojte sa používať "dobré" aj 

"zlé" myšlienky. Žiadna z nich nepredstavuje vaše skutočné 

myšlienky, ktoré sa nimi zakrývajú. Tie "dobré", ktorých ste si 

vedomí, sú len tieňmi toho, čo sa nachádza za nimi, a tiene sťažujú 

videnie. Tie "zlé" sú prekážkou pre zrak a znemožňujú videnie. 

nechcete ani jedno, ani druhé. 

Toto je hlavné cvičenie, ktoré sa bude z času na čas opakovať 

v trochu inej podobe.Cieľom je naučiť vás prvé kroky k cieľu, 

ktorým je oddelenie nezmyselného od zmysluplného. Je to prvý 

pokus v rámci dlhodobého cieľa naučiť sa vnímať nezmyselné ako 

niečo mimo vás a zmysluplné ako niečo vo vás. Je to tiež začiatok 

tréningu vašej mysle rozpoznávať, čo je rovnaké a čo odlišné. Pri 

používaní svojich myšlienok na aplikáciu myšlienky na dnes 

označte každú myšlienku ústrednou postavou alebo udalosťou, 

ktorú obsahuje; napr: 

"Táto myšlienka o ničom neznamená. 

Je to ako veci, ktoré vidím v tejto miestnosti [alebo kdekoľvek ste]." 

Túto myšlienku môžete použiť aj pri konkrétnej myšlienke, 

ktorú považujete za škodlivú.Tento postup je užitočný, ale 

nenahrádza viac náhodných postupov, ktoré treba dodržiavať pri 

cvičeniach. Nerobte to, 
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skúmajte však svoju myseľ dlhšie ako približne minútu.Ste ešte 

príliš neskúsení na to, aby ste sa vyhli tendencii zbytočne sa 

zaujímať. Okrem toho, keďže tieto cvičenia sú prvými svojho 

druhu, môže byť pre vás pozastavenie úsudku v súvislosti s 

myšlienkami mimoriadne ťažké. Tieto cvičenia neopakujte počas 

dňa viac ako tri alebo štyri razy. neskôr sa k nim ešte vrátime. 
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le  s o v á n i e 5 
 

"Nikdy sa nerozčúlim z dôvodu, ktorý si myslím." 

Túto myšlienku, podobne ako predchádzajúcu, môžete použiť pri 

akejkoľvek osobe, situácii alebo udalosti, o ktorej si myslíte, že vám 

spôsobuje bolesť.Aplikujte ju konkrétne na to, čo považujete za 

príčinu svojho rozrušenia, a použite opis pocitu v akomkoľvek 

termíne, ktorý sa vám zdá byť presný.Rozrušenie sa môže javiť ako 

strach, obavy, depresia, úzkosť, hnev, nenávisť, žiarlivosť alebo v 

akejkoľvek inej podobe, pričom všetky tieto pocity budú vnímané ako 

rôzne. Kým sa však nenaučíte, že na forme nezáleží, každá forma 

sa stane vhodným námetom pre cvičenia na daný deň. Uplatňovanie 

rovnakej myšlienky na každú z nich zvlášť je prvým krokom k 

tomu, aby ste nakoniec uznali, že sú všetky rovnaké. 

Keď používate dnešnú myšlienku pre konkrétnu vnímanú 

príčinu rozrušenia v akejkoľvek forme, použite názov formy, v 

ktorej rozrušenie vidíte, aj príčinu, ktorú mu pripisujete. 

Napríklad: 

"Nie som nahnevaný z dôvodu, ktorý si 

myslím." "Nebojím sa z dôvodu, ktorý si 

myslím." 

Ani to by však nemalo nahradiť cvičenie, počas ktorého najprv v 

mysli hľadáte "zdroje" rozrušenia, ktorým veríte, a formy 

rozrušenia, ktoré podľa vás z nich vyplývajú. 

Pri týchto cvičeniach, viac ako pri predchádzajúcich, môže 

byť ťažké byť nerozlišujúci a vyhnúť sa tomu, aby ste niektorým 

témam prikladali väčšiu váhu ako iným. Mohlo by pomôcť, keby 

ste cvičeniam predchádzali tvrdením: 

"Neexistujú žiadne malé 

rozruchy.Všetky rovnako narúšajú môj 

pokoj." 

Potom preskúmajte svoju myseľ, či vás niečo netrápi, bez ohľadu 

na to, ako veľmi alebo ako málo si myslíte, že to robí. 

Možno tiež zistíte, že ste menej ochotní aplikovať dnešnú 

myšlienku na niektoré vnímané zdroje rozrušenia ako na iné. Ak k 
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najprv z toho: 

"Nemôžem si nechať túto formu 

rozrušenia a ostatné nechať ísť. Na 

účely týchto 

cvičenia, potom ich budem všetky považovať za rovnaké." 

Potom sa maximálne na minútu zamyslite a pokúste sa 

identifikovať niekoľko rôznych foriem rozrušenia, ktoré vás 

znepokojujú, bez ohľadu na to, akú relatívnu dôležitosť im 

pripisujete. Na každú z nich aplikujte dnešnú myšlienku, pričom 

použite názov zdroja rozrušenia, ako ho vnímate, aj pocitov, ako 

ich prežívate. Ďalšie príklady sú: 

"Nemám obavy z dôvodu, ktorý si myslím." "Nie som 

v depresii z dôvodu, ktorý si myslím." 

Stačí trikrát alebo štyrikrát počas dňa. 
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le  s o v á n i e 6 
 

"Som rozrušený, pretože vidím niečo, čo tam nie je." 

Cvičenia s touto myšlienkou sú veľmi podobné predchádzajúcim. 

Aj v tomto prípade je potrebné pri každom použití myšlienky 

veľmi konkrétne pomenovať formu rozrušenia (hnev, strach, 

obavy, depresia atď.) a vnímaný zdroj. Napríklad: 

"Som nahnevaný na 

"Bojím sa, že tam 

nie som." 

pretože vidím niečo, čo tam nie je." pretože vidím 

niečo, čo tam nie je. 

Dnešnú myšlienku je možné aplikovať na všetko, čo vás 

rozčuľuje, a môžete ju s výhodou používať počas celého dňa. 

Potrebným trom alebo štyrom cvičeniam by však malo 

predchádzať približne minútové hľadanie v mysli, ako to bolo 

predtým, a aplikácia myšlienky na každú rozrušujúcu myšlienku, 

ktorú pri hľadaní odhalíte. 

Ak sa opäť budete brániť aplikovať túto myšlienku na niektoré 

znepokojujúce myšlienky viac ako na iné, pripomeňte si dve 

upozornenia uvedené v predchádzajúcej lekcii: 

"Neexistujú žiadne malé rozruchy.Všetky 

rovnako narúšajú môj pokoj." 

A: 

"Nemôžem si nechať túto formu rozrušenia a nechať 

ostatní odchádzajú. Na účely týchto cvičení ich teda 

budem všetky považovať za rovnaké." 
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le  s o v á n i e 7 
 

"Vidím len minulosť." 

Tejto myšlienke je ťažké uveriť najmä na prvý pohľad. Napriek 

tomu je dôvodom všetkých predchádzajúcich. 

To je dôvod, prečo nič, čo vidíte, nič neznamená. 

Je to dôvod, prečo ste všetkému, čo vidíte, dali všetok 

význam, ktorý to pre vás má. 

To je dôvod, prečo nerozumiete ničomu, čo vidíte. 

To je dôvod, prečo vaše myšlienky nič neznamenajú a prečo 

sú ako veci, ktoré vidíte. 

To je dôvod, prečo nikdy nie ste rozrušení z dôvodu, ktorý si 

myslíte. 

Je to dôvod, prečo ste rozrušení, pretože vidíte niečo, čo tam 

nie je. 

Staré predstavy o čase sa menia veľmi ťažko, pretože všetko, 

čomu veríte, je zakorenené v čase a závisí od toho, či sa o ňom 

naučíte nové predstavy.Práve preto však potrebujete nové 

predstavy o čase.Táto prvá predstava o čase nie je v skutočnosti 

taká zvláštna, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Pozrite sa 

napríklad na šálku. 

Vidíte pohár, alebo si len prezeráte svoje minulé skúsenosti, 

keď ste zdvihli pohár, boli ste smädní, pili ste z pohára, cítili ste 

okraj pohára na perách, raňajkovali ste a podobne? Nie sú aj vaše 

estetické reakcie na pohár založené na minulých skúsenostiach? 

Ako inak by ste vedeli, či sa tento druh šálky rozbije, ak ju 

upustíte? Čo viete o tejto šálke okrem toho, čo ste sa naučili v 

minulosti? Nemali by ste žiadnu predstavu o tom, aký je tento 

pohár, okrem vášho učenia v minulosti. Vidíte ho teda naozaj? 

Rozhliadnite sa okolo seba. To platí rovnako pre všetko, na čo 

sa pozeráte. Potvrďte to tým, že myšlienku pre dnešný deň 

použijete bez rozdielu na všetko, čo vám padne do oka. Napríklad: 

"V tejto ceruzke vidím len 

minulosť." "V tejto topánke vidím 

len minulosť." "V tejto ruke vidím 

len minulosť." "V tomto tele vidím 

len minulosť." "V tejto tvári vidím 
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Nezdržujte sa pri žiadnej konkrétnej veci, ale nezabudnite nič 

konkrétne nevynechať. Krátko sa venujte každej téme a potom 

prejdite na ďalšiu. 
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le  s o v á n i e 8 

"Moja myseľ sa zaoberá myšlienkami na minulosť." 

Táto myšlienka je, samozrejme, dôvodom, prečo vidíte len 

minulosť. Nikto v skutočnosti nevidí nič. Vidí len svoje myšlienky 

premietnuté navonok. zaujatosť mysle minulosťou je príčinou 

úplného nepochopenia času, ktorým trpí vaše videnie. vaša myseľ 

nedokáže pochopiť prítomnosť, ktorá je jediným časom, ktorý 

existuje. Preto nemôže pochopiť čas a vlastne nemôže pochopiť 

nič. 

Jediná úplne pravdivá myšlienka, ktorú môžeme mať o 

minulosti, je, že tu nie je.Myslieť na ňu vôbec znamená myslieť na 

ilúzie.Len málo myslí si uvedomilo, čo vlastne znamená 

predstavovať si minulosť alebo predvídať budúcnosť. Myseľ je pri 

tom vlastne prázdna, pretože v skutočnosti na nič nemyslí. 

Cieľom dnešných cvičení je začať trénovať svoju myseľ, aby 

rozpoznala, kedy v skutočnosti vôbec nemyslí. Zatiaľ čo vašu 

myseľ zamestnávajú bezmyšlienkovité "nápady", pravda je 

zablokovaná. Rozpoznať, že vaša myseľ je len prázdna, namiesto 

toho, aby ste verili, že je naplnená skutočnými myšlienkami, je prvým 

krokom k otvoreniu cesty k vízii. 

Dnešné cvičenia by ste mali robiť so zatvorenými očami.Je to 

preto, že v skutočnosti nič nevidíte a ľahšie si uvedomíte, že bez 

ohľadu na to, ako živo si predstavujete myšlienku, nič nevidíte. S 

čo najmenšími investíciami hľadajte vo svojej mysli asi minútu a 

len si všímajte myšlienky, ktoré tam nájdete. Každú z nich 

pomenujte podľa ústrednej postavy alebo témy, ktorú obsahuje, a 

prejdite na ďalšiu. Cvičné obdobie začnite slovami: 

"Zdá sa, že premýšľam o ." 

Potom každú svoju myšlienku konkrétne pomenujte, napríklad: 

"Zdá sa mi, že myslím na [meno osoby], na 

[názov predmetu], na [názov emócie]," 

a tak ďalej, pričom na konci skúmania mysle sa končí slovami: 

"Ale moja myseľ sa zaoberá myšlienkami na minulosť." 
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Toto môžete urobiť štyrikrát alebo päťkrát počas dňa, pokiaľ 

nezistíte, že vás to dráždi. Ak sa vám zdá, že je to náročné, stačí tri 

alebo štyri razy.Možno vám však pomôže, ak do samotného 

hľadania v mysli zahrniete aj svoje podráždenie alebo akékoľvek 

emócie, ktoré môže táto myšlienka vyvolať. 
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le  s o v á n i e 9 
 

"Nevidím nič také, aké to je teraz." 

Táto myšlienka zjavne vyplýva z predchádzajúcich dvoch. Ale 

hoci ju možno dokážete intelektuálne prijať, je nepravdepodobné, 

že by pre vás ešte niečo znamenala. Pochopenie však v tejto chvíli 

nie je potrebné. V skutočnosti je uznanie toho, že nerozumiete, 

nevyhnutným predpokladom na zrušenie vašich falošných 

predstáv. Tieto cvičenia sa týkajú praxe, nie pochopenia. nemusíte 

praktizovať to, čomu skutočne rozumiete. Bolo by skutočne 

kruhové usilovať sa o pochopenie a predpokladať, že ho už máte. 

Pre netrénovanú myseľ je ťažké uveriť, že to, čo sa zdá byť 

zobrazené pred ňou, tam nie je.Táto myšlienka môže byť dosť 

znepokojujúca a môže sa stretnúť s aktívnym odporom v rôznych 

formách.To však nebráni jej uplatneniu. Pri týchto ani iných 

cvičeniach sa nevyžaduje nič viac. Každý malý krok odstráni kúsok 

temnoty a pochopenie nakoniec rozjasní každý kút mysle, ktorý bol 

zbavený trosiek, ktoré ho zatemňujú. 

Tieto cvičenia, na ktoré stačia tri alebo štyri cvičenia, 

spočívajú v tom, že sa pozeráte okolo seba a aplikujete myšlienku na 

daný deň na všetko, čo vidíte, pričom nezabúdate na potrebu jej 

bezvýhradného uplatňovania a na základné pravidlo nič 

nevylučovať. Opäť sa zdôrazňuje, že hoci sa netreba pokúšať o 

úplné začlenenie, treba sa vyhnúť špecifickému vylúčeniu. Dbajte na 

to, aby ste toto rozlišovanie robili poctivo. môžete byť v pokušení 

ho zastierať. 

Napríklad: 

"Nevidím tento písací stroj taký, aký je 

teraz." "Nevidím tento kľúč taký, aký je 

teraz." 

"Nevidím tento telefón taký, aký je teraz." 

Začnite s vecami, ktoré sú vám najbližšie, a potom rozšírte rozsah: 

"Nevidím ten vešiak, aký je teraz." 

"Nevidím tú tvár takú, aká je teraz." 

"Nevidím tie dvere tak, ako sú teraz." 
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le  s o v á n i e 1 0 
 

"Moje myšlienky nič neznamenajú." 

Táto myšlienka sa vzťahuje na všetky myšlienky, ktoré si 

uvedomujete alebo ktoré si uvedomíte v období cvičenia. 

Dôvodom, prečo sa táto myšlienka vzťahuje na všetky z nich, je to, 

že nie sú vašimi skutočnými myšlienkami. Toto rozlíšenie sme 

uviedli už predtým a uvedieme ho aj teraz. zatiaľ nemáte žiadny 

základ na porovnávanie. Keď ho získate, nebudete mať 

pochybnosti o tom, že to, čo ste kedysi považovali za svoje 

myšlienky, nič neznamená. 

Tento druh nápadu sme použili už druhýkrát.Forma je len 

mierne odlišná. Tentoraz je myšlienka uvedená slovami "Moje 

myšlienky" namiesto "Tieto myšlienky" a nie je vytvorená žiadna 

otvorená súvislosť s vecami okolo vás. Dôraz sa teraz kladie na 

nedostatočnú reálnosť toho, čo si myslíte, že si myslíte. 

Tento aspekt procesu nápravy sa začal myšlienkou, že 

myšlienky, ktorých ste si vedomí, sú bezvýznamné, skôr vonkajšie 

ako vnútorné; a potom zdôraznil ich minulý, a nie súčasný stav. 

Teraz zdôrazňujeme, že prítomnosť týchto "myšlienok" znamená, 

že nemyslíte. Je to len iný spôsob, ako zopakovať naše 

predchádzajúce tvrdenie, že vaša myseľ je v skutočnosti prázdna. 

uvedomiť si to znamená rozpoznať ničotu, keď si myslíte, že ju 

vidíte. Ako také je to predpokladom videnia. 

Pri týchto cvičeniach zatvorte oči a začnite ich tak, že si 

pomaly zopakujete dnešnú myšlienku.Potom pridajte: 

"Táto myšlienka mi pomôže oslobodiť sa od všetkého, čomu teraz 

verím." 

Cvičenia spočívajú, tak ako predtým, v hľadaní všetkých 

myšlienok, ktoré máte k dispozícii, bez výberu alebo 

posudzovania. Snažte sa vyhnúť akémukoľvek triedeniu. Ak vám to 

pomôže, môžete si predstaviť, že sledujete zvláštne usporiadaný 

sprievod, ktorý prechádza okolo a ktorý má pre vás len malý, ak 

vôbec nejaký osobný význam. Keď vám každý z nich prejde 

mysľou, povedzte: 

"Táto myšlienka o  nič neznamená." "Táto 
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myšlienka o   nič neznamená." 

Dnešná myšlienka môže samozrejme slúžiť pre každú 

myšlienku, ktorá trápi 
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vás kedykoľvek. Okrem toho sa odporúča päť cvičení, pričom 

každé z nich nesmie trvať dlhšie ako približne minútu hľadania 

mysle. Neodporúča sa tento časový úsek predlžovať a v prípade 

nepríjemných pocitov by sa mal skrátiť na pol minúty alebo 

dokonca na menej. Nezabudnite si však myšlienku pred jej 

konkrétnym použitím pomaly zopakovať a tiež pridať: 

"Táto myšlienka mi pomôže oslobodiť sa od všetkého, čomu teraz 

verím." 
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le  s o v á n i e 1 1 
 

"Moje nezmyselné myšlienky mi ukazujú nezmyselný svet." 

Toto je prvá myšlienka, ktorá súvisí s hlavnou fázou procesu 

nápravy; s obrátením myslenia sveta. Zdá sa, akoby svet určoval 

to, čo vnímate. Dnešná myšlienka zavádza koncept, že vaše 

myšlienky určujú svet, ktorý vnímate. Buďte naozaj radi, že ju 

môžete praktizovať v tejto počiatočnej podobe, pretože v tejto 

myšlienke je isté vaše oslobodenie. v nej spočíva kľúč k 

odpusteniu. 

Cvičné obdobia pre dnešnú myšlienku sa majú uskutočniť 

trochu inak ako tie predchádzajúce. Začnite so zatvorenými očami 

a myšlienku si pomaly opakujte. Potom otvorte oči a rozhliadnite 

sa okolo seba, blízko alebo ďaleko, hore alebo dole - kdekoľvek. 

Počas približne minúty, ktorú strávite používaním myšlienky, si ju 

len opakujte, pričom sa uistite, že tak robíte bez náhlenia a bez 

pocitu naliehavosti alebo námahy. 

Aby tieto cvičenia priniesli čo najväčší úžitok, oči by mali 

prechádzať od jednej veci k druhej pomerne rýchlo, pretože by sa 

nemali zdržiavať na ničom konkrétnom.Slová by však mali byť 

používané neuspěchaným, dokonca pomalým spôsobom.Úvod do 

tejto myšlienky by sa mal praktizovať čo najnenápadnejšie. Obsahuje 

základ pre pokoj, uvoľnenie a oslobodenie od starostí, ktoré sa 

snažíme dosiahnuť. Po skončení cvičenia zatvorte oči a ešte raz si 

pomaly zopakujte myšlienku. 

Tri tréningové hodiny dnes budú pravdepodobne stačiť. Ak 

však nie sú žiadne alebo len malé ťažkosti a chuť robiť viac, 

možno ich urobiť aj päť. Viac sa neodporúča. 
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le  s o v á n i e 1 2 
 

"Som rozrušený, pretože vidím svet bez zmyslu." 

Význam tejto myšlienky spočíva v tom, že obsahuje korekciu 

hlavného skreslenia vnímania. Myslíte si, že to, čo vás rozrušuje, 

je svet, ktorý naháňa strach, je smutný, násilný alebo šialený. 

všetky tieto prívlastky ste mu dali vy. svet je sám o sebe 

bezvýznamný. 

Tieto cvičenia sa vykonávajú s otvorenými očami. 

Rozhliadnite sa okolo seba, tentoraz celkom pomaly. Pokúste sa 

zrýchliť tak, aby pomalé presúvanie pohľadu z jednej veci na 

druhú zahŕňalo pomerne konštantný časový interval. Nedovoľte, 

aby sa čas presunu výrazne predlžoval alebo skracoval, ale naopak, 

snažte sa počas celej doby udržiavať odmerané, rovnomerné 

tempo. na tom, čo vidíte, nezáleží. učíte sa to, keď všetkému, na 

čom spočinie váš pohľad, venujete rovnakú pozornosť a rovnaký 

čas. to je začiatočný krok k tomu, aby ste sa naučili pripisovať 

všetkým rovnakú hodnotu. 

Keď sa pozriete okolo seba, povedzte si: 

"Myslím, že vidím svet plný strachu, nebezpečný svet, nepriateľský svet, 

smutný svet, zlý svet, bláznivý svet," 

a tak ďalej, s použitím akýchkoľvek opisných výrazov, ktoré vás 

napadnú. Ak vás napadnú výrazy, ktoré sa vám zdajú skôr 

pozitívne ako negatívne, uveďte ich. Môžete napríklad uvažovať o 

"dobrom svete" alebo "spokojnom svete". Ak vás takéto výrazy 

napadnú, použite ich spolu s ostatnými. Možno ešte nechápete, 

prečo tieto "pekné" prídavné mená patria do týchto cvičení, ale 

nezabudnite, že "dobrý svet" znamená "zlý" a "uspokojivý svet" 

znamená "neuspokojivý". všetky pojmy, ktoré vám napadnú, sú 

vhodnými témami pre dnešné cvičenia. na ich zdanlivej kvalite 

nezáleží. 

Dbajte na to, aby ste nemenili časové intervaly medzi 

uplatnením dnešnej myšlienky na to, čo považujete za príjemné a 

čo za nepríjemné. Na účely týchto cvičení medzi nimi nie je žiadny 

rozdiel. Na konci cvičného obdobia doplňte: 

"Ale som rozrušený, pretože vidím svet bez zmyslu." 
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To, čo je bezvýznamné, nie je ani dobré, ani zlé.Prečo by sme 

teda mali 
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bezvýznamný svet vás rozrušil? Ak by ste dokázali prijať svet ako 

nezmyselný a nechali by ste naň napísať pravdu, urobilo by vás to 

neopísateľne šťastnými. Ale pretože je bezvýznamný, ste nútení 

napísať naň to, čo by ste chceli, aby bol. Práve to v ňom vidíte. 

Práve to je v pravde bezvýznamné. Pod vašimi slovami je napísané 

Božie slovo. pravda vás teraz rozčuľuje, ale keď sa vaše slová 

vymažú, uvidíte Jeho. To je konečný cieľ týchto cvičení. 

Na precvičenie dnešnej myšlienky stačí tri alebo štyri razy. 

Cvičenie by nemalo trvať dlhšie ako jednu minútu.Možno sa vám 

aj to bude zdať príliš dlhé. Cvičenie ukončite vždy, keď pocítite 

napätie. 
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le  s o v á n i e 1 3 
 

"Svet bez zmyslu vyvoláva strach." 

Dnešná myšlienka je vlastne inou formou predchádzajúcej 

myšlienky, len je konkrétnejšia, pokiaľ ide o vyvolané emócie. V 

skutočnosti je svet bez zmyslu nemožný. Nič bez zmyslu neexistuje. 

Z toho však nevyplýva, že nebudete vnímať niečo, čo nemá 

zmysel. Naopak, budete si s mimoriadnou pravdepodobnosťou 

myslieť, že to vnímate. 

Poznanie bezvýznamnosti vyvoláva vo všetkých odlúčených 

silnú úzkosť. Predstavuje situáciu, v ktorej sa Boh a ego navzájom 

"vyzývajú", čí zmysel sa má zapísať do prázdneho priestoru, ktorý 

poskytuje bezvýznamnosť. Ego sa horúčkovito ponáhľa, aby tam 

etablovalo svoje vlastné "idey", pretože sa obáva, že prázdnota môže 

byť inak využitá na demonštráciu jeho vlastnej neskutočnosti. A už 

len v tomto má pravdu. 

Preto je dôležité, aby ste sa naučili rozpoznať nezmyselné a 

prijať ho bez strachu. Ak sa bojíte, je isté, že svet obdarujete 

vlastnosťami, ktoré nemá, a zahltíte ho obrazmi, ktoré neexistujú. 

Pre ego sú ilúzie bezpečnostnými prostriedkami, ako musia byť aj 

pre vás, ktorí sa stotožňujete s egom. 

Dnešné cvičenia, ktoré by sa mali vykonať asi trikrát alebo 

štyrikrát, vždy najviac na minútu, sa majú cvičiť trochu iným 

spôsobom ako predchádzajúce. So zatvorenými očami si zopakujte 

dnešnú myšlienku. potom oči otvorte a pomaly sa rozhliadnite okolo 

seba: 

"Pozerám sa na svet bez zmyslu." 

Opakujte si toto tvrdenie, keď sa pozeráte okolo seba.Potom 

zatvorte oči a na záver povedzte: 

"Bezvýznamný svet vyvoláva strach, pretože si myslím, že 

súťažím s Bohom." 

Možno sa vám bude zdať ťažké vyhnúť sa odporu voči tomuto 

záverečnému vyhláseniu v tej či onej forme.Nech už je tento odpor v 

akejkoľvek forme. 
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si pripomeňte, že sa naozaj bojíte takejto myšlienky kvôli "pomste" 

"nepriateľa"." Neočakáva sa, že v tejto chvíli budete tomuto 

tvrdeniu veriť, a pravdepodobne sa ho budete snažiť odmietnuť 

ako absurdné. Pozorne si však všímajte všetky prejavy otvoreného 

alebo skrytého strachu, ktoré môže vzbudiť. toto je náš prvý pokus o 

explicitné vyjadrenie vzťahu príčiny a následku, ktorého 

rozpoznávanie je pre vás veľmi neskúsené. Nezdržujte sa 

záverečným tvrdením a snažte sa naň ani nemyslieť, iba počas 

cvičných období. to vám v súčasnosti postačí. 



ČASŤ I 

27 

 

 

 
 

le  s o n 1 4 
 

"Boh nestvoril nezmyselný svet" 

 
 

Myšlienka pre dnešok je samozrejme dôvodom, prečo je svet bez 

zmyslu nemožný. Čo Boh nestvoril, to neexistuje. A všetko, čo 

existuje, existuje tak, ako to On stvoril. svet, ktorý vidíte, nemá nič 

spoločné so skutočnosťou. Je vaším vlastným výtvorom a 

neexistuje. 

Dnešné cvičenia sa cvičia so zatvorenými očami.Doba 

hľadania mysle by mala byť krátka, maximálne minúta. 

Nevykonávajte viac ako tri cvičenia s dnešnou myšlienkou, pokiaľ 

vám nevyhovujú. Ak sa vám to podarí, bude to preto, že naozaj 

chápete, na čo slúžia. 

Myšlienka na dnes je ďalším krokom k tomu, aby ste sa 

naučili opustiť myšlienky, ktoré ste napísali na svet, a na ich 

mieste videli Božie slovo.Prvé kroky v tejto výmene, ktorú možno 

skutočne nazvať spasením, môžu byť dosť ťažké a dokonca dosť 

bolestivé. Niektoré z nich vás zavedú priamo do strachu. 

Nezostanete v ňom však. pôjdete ďaleko za jeho hranice. Naše 

smerovanie smeruje k dokonalému bezpečiu a dokonalému pokoju. 

So zatvorenými očami si predstavte všetky hrôzy na svete, 

ktoré vás napadnú. Každú z nich pomenujte, ako vám napadne, a 

potom poprite jej reálnosť. Boh ich nestvoril, a preto nie sú 

skutočné. Povedzte napríklad: 

"Boh túto vojnu nestvoril, a preto nie je skutočná." 

"Boh tú haváriu lietadla nestvoril, a preto nie je skutočná." 

"Boh nestvoril túto katastrofu [uveďte], a preto nie je skutočná." 

Vhodnými témami pre aplikáciu dnešnej myšlienky je aj 

všetko, čoho sa bojíte, že by sa mohlo stať vám alebo niekomu, o 

koho máte obavy. V každom prípade pomenujte "katastrofu" 

celkom konkrétne. Nepoužívajte všeobecné pojmy. Nehovorte 

napríklad: "Boh nestvoril chorobu", ale: "Boh nestvoril rakovinu", 

infarkt alebo čokoľvek, čo vo vás môže vzbudiť strach. 

Je to váš osobný repertoár hrôz, na ktoré sa pozeráte.Tieto 

veci sú súčasťou sveta, ktorý vidíte. Niektoré z nich sú 
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spoločné ilúzie a iné sú súčasťou vášho osobného pekla. Na tom 

nezáleží.To, čo Boh nestvoril, môže byť len vo vašej vlastnej 

mysli okrem Jeho. Preto to nemá žiadny význam. S vedomím tejto 

skutočnosti ukončite cvičebné obdobia zopakovaním dnešnej 

myšlienky: 

"Boh nestvoril svet bez zmyslu." 

Dnešnú myšlienku možno samozrejme aplikovať na všetko, 

čo vás počas dňa vyrušuje, okrem cvičenia. Pri jej uplatňovaní 

buďte veľmi konkrétni. Povedzte: 

"Boh nestvoril svet bez zmyslu. 

Nevytvoril [uveďte situáciu 

ktorá vás znepokojuje], a preto nie je skutočná." 
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le  s o v á n i e 1 5 
 

"Moje myšlienky sú obrazy, ktoré som vytvoril." 

Je to preto, že myšlienky, o ktorých si myslíte, že ich vidíte, sa 

vám javia ako obrazy, takže ich nepoznáte ako nič.Myslíte si, že 

ich vidíte, a tak si myslíte, že ich vidíte.Takto vzniklo vaše 

"videnie". To je funkcia, ktorú ste dali očiam svojho tela. Nie je to 

videnie. Je to vytváranie obrazov. Nahrádza videnie a nahrádza 

videnie ilúziami. 

Táto úvodná myšlienka k procesu tvorby obrazu, ktorý 

nazývate videnie, pre vás nebude mať veľký význam.Začnete ju 

chápať, keď uvidíte malé okraje svetla okolo tých istých známych 

predmetov, ktoré vidíte teraz. To je začiatok skutočného videnia. 

Môžete si byť istí, že skutočné videnie príde rýchlo, keď sa tak 

stane. 

Počas našej cesty môžete mať mnoho "svetelných 

epizód".Môžu mať rôzne podoby, niektoré z nich budú celkom 

nečakané. Nebojte sa ich. Sú to znamenia, že konečne otvárate oči. 

Nebudú pretrvávať, pretože len symbolizujú skutočné vnímanie a 

nesúvisia s poznaním. Tieto cvičenia vám neodhalia poznanie. 

Pripravia však cestu k nemu. Pri praktizovaní dnešnej myšlienky si 

ju opakujte najprv pre seba a potom ju aplikujte na všetko, čo 

vidíte okolo seba, pričom použite jej názov a 

nechajte na ňom spočinúť oči, ako hovoríte: 

"Toto je obraz, ktorý som vytvoril." "To 

je obraz, ktorý som vytvoril." 

Na uplatnenie dnešnej myšlienky nie je potrebné zahrnúť veľké 

množstvo konkrétnych predmetov. Je však potrebné, aby ste sa 

každému predmetu venovali aj naďalej, kým si budete myšlienku 

opakovať. Myšlienku by ste mali zakaždým opakovať pomerne 

pomaly. 

Hoci počas približne minútového cvičenia, ktoré sa odporúča, 

zrejme nebudete môcť uplatniť túto myšlienku na veľmi veľa vecí, 

snažte sa, aby bol výber čo najnáhodnejší. Ak sa začnete cítiť nesvoj, 

stačí na cvičenie menej ako minúta. Nemajte viac ako tri obdobia 

aplikácie dnešnej myšlienky, pokiaľ sa s ňou necítite úplne 

spokojní, a neprekračujte štyri. 
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"Nemám neutrálne myšlienky." 

Dnešná myšlienka je prvým krokom k rozptýleniu presvedčenia, že 

vaše myšlienky nemajú žiadny účinok. Všetko, čo vidíte, je 

výsledkom vašich myšlienok.V tejto skutočnosti neexistuje žiadna 

výnimka.Myšlienky nie sú veľké ani malé, silné ani slabé. Sú len 

pravdivé alebo nepravdivé. Tie, ktoré sú pravdivé, vytvárajú svoju 

vlastnú podobu. tie, ktoré sú nepravdivé, vytvárajú svoju. 

Neexistuje sebaprotirečivejší pojem ako pojem "plané myšlienky". 

To, čo dáva vzniknúť vnímaniu celého sveta, sa sotva dá nazvať 

nečinným. Každá vaša myšlienka prispieva k pravde alebo k ilúzii; 

buď rozširuje pravdu, alebo rozmnožuje ilúzie. Vskutku nič 

nemôžete rozmnožiť, ale tým ju ani nerozšírite. Okrem toho, že 

nikdy nesmiete byť nečinní, spása si vyžaduje, aby ste si uvedomili, 

že každá vaša myšlienka prináša buď mier, alebo vojnu; buď lásku, 

alebo strach. Neutrálny výsledok je nemožný, pretože neutrálna 

myšlienka je nemožná. Existuje také pokušenie odmietnuť 

myšlienky strachu ako nepodstatné, triviálne a také, ktoré nestojí za 

to, aby ste sa nimi zaoberali, že je nevyhnutné, aby ste ich všetky 

uznali za rovnako deštruktívne, ale rovnako nereálne. Túto myšlienku 

budeme praktizovať v mnohých podobách, kým ju naozaj 

pochopiť. 

Pri uplatňovaní dnešnej myšlienky hľadajte v mysli asi 

minútu so zatvorenými očami a aktívne sa snažte neprehliadnuť 

žiadnu "malú" myšlienku, ktorá má tendenciu uniknúť hľadaniu.Je 

to dosť ťažké, kým si na to nezvyknete. Zistíte, že je pre vás stále 

ťažké nerobiť umelé rozdiely. Každá myšlienka, ktorá vás 

napadne, bez ohľadu na kvalitu, ktorú jej priradíte, je vhodným 

predmetom na uplatnenie dnešnej myšlienky. 

Počas cvičenia si najprv zopakujte myšlienku a potom, keď 

vám každá z nich prejde mysľou, podržte ju vo vedomí a zároveň 

si ju povedzte: 

"Táto myšlienka nie je neutrálna." "Táto 

myšlienka nie je neutrálna." 

Ako zvyčajne, použite dnešnú myšlienku vždy, keď si uvedomíte 
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určitú myšlienku, ktorá vo vás vyvoláva znepokojenie. Navrhujeme 

nasledujúcu formu 
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na tento účel: 

"Táto myšlienka nie je neutrálna, pretože 

nemám neutrálne myšlienky." 

Odporúča sa štyri alebo päť cvičení, ak ich považujete za 

relatívne ľahké. Ak sa vyskytne námaha, postačia tri.Dĺžka 

cvičebnej periódy by sa mala skrátiť aj v prípade nepríjemných 

pocitov. 
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"Nevidím žiadne neutrálne veci." 

Táto myšlienka je ďalším krokom smerom k identifikácii príčiny a 

následku tak, ako skutočne fungujú.Nevidíte žiadne neutrálne veci, 

pretože nemáte neutrálne myšlienky. Vždy je to myšlienka, ktorá je 

na prvom mieste, napriek pokušeniu veriť, že je to v skutočnosti 

naopak. takto svet nemyslí, ale musíte sa naučiť, že takto myslíte 

vy. Keby to tak nebolo, vnímanie by nemalo žiadnu príčinu a samo 

by bolo príčinou skutočnosti. Vzhľadom na jeho veľmi premenlivú 

povahu je to sotva pravdepodobné. 

Pri uplatňovaní dnešnej myšlienky si s otvorenými očami povedzte: 

"Nevidím neutrálne veci, pretože nemám neutrálne myšlienky." 

Potom sa poobzerajte okolo seba a zastavte sa na každej veci, ktorá 

vás zaujme, dostatočne dlho na to, aby ste mohli povedať: 

"Nevidím neutrálny  , pretože moje 

myšlienky o   nie sú neutrálne." 

Môžete napríklad povedať: 

"Nevidím neutrálnu stenu, pretože moje myšlienky 

o stenách nie sú neutrálne." 

"Nevidím neutrálne telo, pretože moje myšlienky o 

telách nie sú neutrálne." 

Ako zvyčajne, je nevyhnutné nerozlišovať medzi tým, čo 

považujete za živé alebo neživé, príjemné alebo nepríjemné. Bez 

ohľadu na to, čomu veríte, nevidíte nič, čo je skutočne živé a skutočne 

radostné. Je to preto, že si zatiaľ nie ste vedomí žiadnych 

myšlienok, ktoré sú pravdivé, a teda skutočne radostné. 

Odporúčajú sa tri alebo štyri konkrétne cvičebné obdobia, 

pričom na dosiahnutie maximálneho prínosu nie sú potrebné menej 

ako tri, a to aj v prípade, že pociťujete odpor. Ak však áno, dĺžka 

cvičenia sa môže skrátiť na menej ako približne minútu, ktorá sa inak 

odporúča. 
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le  s o v á n i e 1 8 

"Nie som sám, kto pociťuje účinky môjho videnia." 

Dnešná myšlienka je ďalším krokom k poznaniu, že myšlienky, 

ktoré vyvolávajú to, čo vidíte, nie sú nikdy neutrálne alebo 

nedôležité. Zdôrazňuje tiež myšlienku, že mysle sú spojené, na čo 

bude neskôr kladený čoraz väčší dôraz. 

Dnešná myšlienka sa netýka ani tak toho, čo vidíte, ako skôr 

toho, ako to vidíte. Preto budú dnešné cvičenia klásť dôraz na 

tento aspekt vášho vnímania. Tri alebo štyri cvičenia, ktoré sa 

odporúčajú, by sa mali vykonať nasledovne: 

Náhodne si vyberte predmety na aplikáciu tejto myšlienky a na 

každý z nich sa pozerajte dostatočne dlho, aby ste mohli povedať: 

"Nie som sám, kto pociťuje účinky toho, ako vidím ." 

Obdobie nácviku ukončite zopakovaním všeobecnejšieho tvrdenia: 

"Nie som sám, kto pociťuje účinky môjho videnia." 

Stačí približne minúta alebo ešte menej. 
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"Nie som sám, kto pociťuje účinky svojich myšlienok." 

Myšlienkou na dnes je zrejme dôvod, prečo vaše videnie 

neovplyvňuje len vás. Všimnite si, že niekedy myšlienky súvisiace 

s myslením predchádzajú myšlienky súvisiace s vnímaním, zatiaľ 

čo inokedy je poradie opačné. Dôvodom je, že na poradí v 

skutočnosti nezáleží. myslenie a jeho výsledky sú v skutočnosti 

súčasné, pretože príčina a následok nie sú nikdy oddelené. 

Dnes opäť zdôrazňujeme skutočnosť, že mysle sú spojené. 

Táto myšlienka je na prvý pohľad zriedkavo vítaná, pretože sa zdá, 

že so sebou nesie obrovský pocit zodpovednosti, a dokonca sa 

môže považovať za "zásah do súkromia".Je však faktom, že 

neexistujú súkromné myšlienky. Napriek vášmu počiatočnému 

odporu voči tejto myšlienke však pochopíte, že musí byť pravdivá, 

ak je spása vôbec možná. A spása musí byť možná, pretože je to 

Božia vôľa. 

Približne minútu hľadania mysle, ktorú si vyžadujú dnešné 

cvičenia, treba absolvovať so zatvorenými očami. Najprv sa má 

zopakovať myšlienka a potom sa v mysli starostlivo vyhľadajú 

myšlienky, ktoré v tom čase obsahuje. Keď sa nad každou z nich 

zamyslíte, pomenujte ju v zmysle ústrednej osoby alebo témy, 

ktorú obsahuje, a držte ju pritom v mysli a povedzte: 

"Nie som sám, kto pociťuje účinky tejto myšlienky o ." 

Požiadavka čo najväčšej nerozlišovacej schopnosti pri výbere 

predmetov na cvičné obdobie by vám už mala byť celkom známa a 

nebudeme ju opakovať každý deň, hoci ju občas pripomenieme. 

Nezabúdajte však, že náhodný výber predmetov pre všetky cvičné 

obdobia zostáva nevyhnutný po celý čas. Nedostatok poriadku v 

tejto súvislosti vám nakoniec zmysluplne umožní rozpoznať 

nedostatok poriadku v zázrakoch. 

Okrem aplikácie dnešnej myšlienky "podľa potreby" sú 

potrebné aspoň tri cvičenia, ktoré v prípade potreby skrátia čas. 

Nepokúšajte sa o viac ako štyri. 
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"Som rozhodnutý to vidieť." 

Doteraz sme sa k našim cvičným obdobiam stavali dosť 

neformálne.Prakticky sme sa nesnažili usmerniť čas na ich 

vykonávanie, vyžadovalo sa minimálne úsilie a dokonca sme ani 

nežiadali o aktívnu spoluprácu a záujem. Tento nenútený prístup 

bol zámerný a veľmi starostlivo naplánovaný. nestratili sme zo zreteľa 

zásadný význam zvratu vášho myslenia. závisí od neho spása 

sveta. nedočkáte sa ho však, ak sa budete považovať za nútené a ak 

sa podvolíte odporu a opozícii. 

Toto je náš prvý pokus o zavedenie štruktúry. Nechápte ho 

nesprávne ako snahu vyvíjať silu alebo tlak. Chcete spásu. Chcete 

byť šťastní. Chcete pokoj. Teraz ich nemáte, pretože vaša myseľ je 

úplne nedisciplinovaná a nedokážete rozlišovať medzi radosťou a 

smútkom, potešením a bolesťou, láskou a strachom. Teraz sa ich 

učíte rozlišovať. A skutočne veľká bude vaša odmena. 

Všetko, čo si vízia vyžaduje, je vaše rozhodnutie vidieť.To, čo 

chcete, je vaše. Nemýľte si malé úsilie, ktoré sa od vás vyžaduje, 

so znamením, že náš cieľ nemá veľkú hodnotu. Môže byť spása 

sveta bezvýznamným cieľom? A môže byť svet spasený, ak ním 

nie ste vy? Boh má jedného Syna a on je vzkriesenie a život. Jeho 

vôľa sa plní, pretože mu je daná všetka moc na nebi i na zemi. Vo 

vašom odhodlaní vidieť je vám daná vízia. 

Dnešné cvičenia spočívajú v tom, že si počas dňa 

pripomínate, že chcete vidieť. Dnešná myšlienka tiež ticho 

predpokladá uznanie, že teraz nevidíte. Preto pri opakovaní 

myšlienky vyjadrujete, že ste odhodlaní zmeniť svoj súčasný stav 

na lepší, a to taký, ktorý naozaj chcete. 

Dnešnú myšlienku si dnes opakujte pomaly a pozitívne aspoň 

dvakrát za hodinu, pričom sa o to pokúste každú polhodinu. 

Netrápte sa, ak na to zabudnete, ale vynaložte skutočné úsilie, aby 

ste si to zapamätali. Dodatočné opakovanie by ste mali aplikovať 

na akúkoľvek situáciu, osobu alebo udalosť, ktorá vás rozčuľuje. 

Môžete ich vnímať inak, a aj ich budete vnímať. To, čo si želáte, 

uvidíte. Taký je skutočný zákon príčiny a následku, ako funguje vo 

svete. 
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"Som rozhodnutý vidieť veci inak." 

Dnešná myšlienka je samozrejme pokračovaním a rozšírením tej 

predchádzajúcej. Tentoraz je však okrem aplikácie myšlienky na 

konkrétne situácie, ktoré nastanú, potrebné aj špecifické obdobie 

hľadania mysle. Odporúča sa päť cvičebných období, pričom na 

každé z nich treba vyhradiť celú minútu. 

Počas cvičenia si najprv opakujte myšlienku. Potom zatvorte 

oči a pozorne v mysli vyhľadajte minulé, súčasné alebo očakávané 

situácie, ktoré vo vás vyvolávajú hnev. Hnev môže mať podobu 

akejkoľvek reakcie od mierneho podráždenia až po zúrivosť. na 

stupni prežívanej emócie nezáleží. budete si čoraz viac 

uvedomovať, že mierny záchvev podráždenia nie je ničím iným 

ako závojom, ktorý sa sťahuje cez intenzívny hnev. 

Snažte sa preto, aby vám počas cvičenia neunikali "malé" 

myšlienky hnevu. Pamätajte si, že v skutočnosti nepoznáte, čo vo 

vás vyvoláva hnev, a nič z toho, čo si v tejto súvislosti myslíte, nič 

neznamená. pravdepodobne budete v pokušení venovať sa 

niektorým situáciám viac ako iným s mylným odôvodnením, že sú 

"zjavnejšie". Je to len príklad presvedčenia, že niektoré formy 

útoku sú oprávnenejšie ako iné. 

Keď budete v mysli hľadať všetky formy, v ktorých sa útočné 

myšlienky objavujú, každú z nich si zapamätajte a povedzte si: 

"Som odhodlaný vidieť   [meno osoby] inak." 

"Som odhodlaný vidieť   [uveďte situáciu] inak." 

Snažte sa byť čo najkonkrétnejší.Môžete napríklad zamerať svoj 

hnev na konkrétnu vlastnosť konkrétnej osoby a veriť, že hnev sa 

obmedzuje len na tento aspekt. Ak vaše vnímanie danej osoby trpí 

touto formou skreslenia, povedzte: 

"Som rozhodnutý vidieť [uveďte vlastnosť] v 

[meno osoby] inak." 
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"To, čo vidím, je forma pomsty." 

Dnešná myšlienka presne vystihuje spôsob, akým musí vidieť svet 

každý, kto má v mysli útočné myšlienky. Po premietnutí svojho 

hnevu do sveta vidí, že sa na neho chystá pomsta. Svoj vlastný útok 

tak vníma ako sebaobranu. to sa stáva čoraz viac začarovaným 

kruhom, kým nie je ochotný zmeniť spôsob svojho videnia. V 

opačnom prípade ho myšlienky na útok a protiútok zamestnajú a 

ľudia celý jeho svet. aký pokoj v duši je mu potom možný? Práve z 

tejto divokej fantázie chcete uniknúť. Nie je to radostná správa, keď 

počujete, že nie je skutočná? Nie je to radostné zistenie, že môžete 

uniknúť? Stvorili ste to, čo by ste chceli zničiť; všetko, čo 

nenávidíte a čo by ste chceli napadnúť a zabiť. Všetko, čoho sa 

bojíš 

neexistuje. 

Pozrite sa dnes na svet okolo seba aspoň päťkrát, zakaždým 

aspoň na minútu. Keď budete pomaly prechádzať očami z jedného 

predmetu na druhý, z jedného tela na druhé, povedzte si: 

"Vidím len to, čo sa kazí." 

"Nevidím nič, čo pretrvá." 

"To, čo vidím, nie je 

skutočné." 

"To, čo vidím, je forma pomsty." 

Na konci každého cvičenia si položte otázku: 

"Je toto svet, ktorý naozaj chcem vidieť?" 

Odpoveď je určite zrejmá. 
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"Môžem uniknúť pred svetom, ktorý vidím, keď sa vzdám útočných 

myšlienok." 

Dnešná myšlienka obsahuje jedinú cestu zo strachu, ktorá bude 

úspešná. Nič iné nebude fungovať, všetko ostatné je bezvýznamné. 

Ale táto cesta nemôže zlyhať. Každá vaša myšlienka tvorí určitý 

výsek sveta, ktorý vidíte. Práve s vašimi myšlienkami teda musíme 

pracovať, ak sa má zmeniť vaše vnímanie sveta. 

Ak sú príčinou sveta, ktorý vidíte, útočné myšlienky, musíte 

sa naučiť, že práve tieto myšlienky nechcete. Nemá zmysel 

lamentovať nad svetom, nemá zmysel snažiť sa svet zmeniť. Nie je 

možné ho zmeniť, pretože je len dôsledkom. Skutočne však má 

zmysel meniť svoje myšlienky o svete. Tu meníte príčinu. Účinky 

sa zmenia automaticky. 

Svet, ktorý vidíte, je svetom pomsty a všetko v ňom je 

symbolom pomsty. Každé vaše vnímanie "vonkajšej reality" je 

obrazovou reprezentáciou vašich vlastných útočných myšlienok. 

Možno sa dobre pýtať, či sa to dá nazvať videním. Nie je fantázia 

lepším slovom pre takýto proces a halucinácia vhodnejším 

termínom pre výsledok? 

Vidíš svet, ktorý si stvoril, ale nevidíš seba ako tvorcu 

obrazu.Nemôžeš byť zachránený od sveta, ale môžeš uniknúť od jeho 

príčiny.To je to, čo znamená spása, pretože kde je svet, ktorý vidíš, 

keď jeho príčina zmizne? Vízia už obsahuje náhradu za všetko, čo 

si myslíš, že teraz vidíš. Láskavosť môže osvetliť tvoje obrazy a 

tak ich premeniť, že ich budeš milovať, aj keď boli vytvorené z 

nenávisti. Lebo ich nebudete tvoriť sami. 

Dnešná myšlienka prináša myšlienku, že nie ste uväznení vo 

svete, ktorý vidíte, pretože jeho príčinu možno zmeniť.Táto zmena 

si vyžaduje najprv identifikovať príčinu a potom ju nechať odísť, 

aby mohla byť nahradená.Prvé dva kroky v tomto procese si 

vyžadujú vašu spoluprácu. Posledný krok už nie je potrebný. vaše 

predstavy už boli nahradené. Uskutočnením prvých dvoch krokov 

zistíte, že je to tak. 

Okrem toho, že ho budete používať počas celého dňa podľa 

potreby, je pri uplatňovaní dnešnej myšlienky potrebných päť 



ČASŤ I 

35 

 

 

cvičení. Ako sa pozeráte 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

36 

 

 

 
 

o sebe, pomaly si túto myšlienku opakujte a potom zavrite oči a 

venujte asi minútu tomu, aby ste v mysli vyhľadali čo najviac 

útočných myšlienok, ktoré vás napadnú. Pri každej z nich si 

povedzte: 

"Môžem uniknúť pred svetom tým, že 

sa vzdám útočných myšlienok na ." 

Pri vyslovovaní každej útočnej myšlienky si ju zapamätajte, potom 

ju vynechajte a prejdite na ďalšiu. 

Počas cvičenia nezabudnite zahrnúť myšlienky na útok aj na 

to, že ste napadnutí. Ich účinky sú úplne rovnaké, pretože sú úplne 

rovnaké. zatiaľ si to neuvedomujete a v tejto chvíli sa od vás žiada, 

aby ste ich v dnešných cvičných obdobiach považovali len za 

rovnaké. Stále sa nachádzame vo fáze identifikácie príčiny sveta, 

ktorý vidíte. Keď si konečne uvedomíte, že myšlienky na útok a na 

to, že ste napadnutí, sa nelíšia, budete pripravení nechať príčinu 

odísť. 
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"Nevnímam svoje najlepšie záujmy." 

V žiadnej situácii, ktorá nastane, si neuvedomujete výsledok, ktorý 

by vás urobil šťastným.Preto nemáte návod na vhodné konanie a 

nemáte možnosť posúdiť výsledky. To, čo robíte, je určené vaším 

vnímaním situácie, a toto vnímanie je nesprávne. Je teda 

nevyhnutné, že nebudete slúžiť svojim najlepším záujmom. tie sú 

však vaším jediným cieľom v každej správne vnímanej situácii. V 

opačnom prípade nerozpoznáte, aké sú. 

Ak by ste si uvedomili, že nevnímate svoje najlepšie záujmy, 

mohli by ste sa dozvedieť, aké sú. Ale v prítomnosti vášho 

presvedčenia, že viete, aké sú, sa nemôžete učiť. Dnešná 

myšlienka je krokom k otvoreniu vašej mysle, aby sa učenie mohlo 

začať. 

Dnešné cvičenia si vyžadujú oveľa väčšiu poctivosť, než ste 

zvyknutí používať. Niekoľko tém, ktoré by ste mali dnes poctivo a 

starostlivo zvážiť v každom z piatich cvičných období, bude 

užitočnejších ako povrchné skúmanie veľkého množstva tém. Na 

každé obdobie skúmania mysle, ktoré cvičenia zahŕňajú, sa 

odporúčajú dve minúty. 

Cvičenia začínajú opakovaním dnešnej myšlienky, po ktorom 

so zatvorenými očami hľadajte v mysli nevyriešené situácie, ktoré 

vás momentálne trápia. Dôraz by sa mal klásť na odhalenie 

výsledku, ktorý chcete. rýchlo si uvedomíte, že v rámci želaného 

výsledku máte na mysli viacero cieľov; a tiež to, že tieto ciele sú 

na rôznych úrovniach a často sú v rozpore. 

Pomenujte každú situáciu, ktorá sa vám prihodí, a starostlivo 

vymenujte čo najviac cieľov, ktoré by ste chceli dosiahnuť pri jej 

riešení.Forma každej žiadosti by mala byť približne takáto: 

"V situácii, ktorá sa týka , by som chcel, 

aby sa stalo, a aby sa stalo," 

a tak ďalej. Snažte sa pokryť čo najviac rôznych druhov 

výsledkov, ktoré vás úprimne napadnú, aj keď sa vám niektoré z 

nich nezdajú priamo súvisiace s danou situáciou alebo dokonca s 

ňou vôbec nesúvisia. 
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Ak sa tieto cvičenia vykonávajú správne, rýchlo zistíte, že na 

situáciu kladiete množstvo požiadaviek, ktoré s ňou nemajú nič 

spoločné.Spoznáte tiež, že mnohé z vašich cieľov sú protichodné, 

že nemáte na mysli jednotný výsledok a že v súvislosti s 

niektorými cieľmi musíte zažiť sklamanie, nech sa situácia vyvíja 

akokoľvek. 

Po tom, čo si pre každú nevyriešenú situáciu, ktorá vás 

napadne, napíšete zoznam čo najväčšieho počtu cieľov, ktoré si 

želáte, si povedzte: 

"V tejto situácii nevnímam svoje najlepšie záujmy," 

a prejsť k ďalšiemu. 
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"Neviem, na čo je čokoľvek." 

Účel je zmysel. Dnešná myšlienka vysvetľuje, prečo nič, čo vidíte, 

nič neznamená. Neviete, na čo to slúži. Preto to pre vás nemá 

zmysel. Všetko je pre vaše vlastné záujmy. to je to, na čo to slúži; 

to je jeho účel; to je to, čo to znamená. Práve v uvedomení si tohto 

sa vaše ciele zjednotia. Práve v uvedomení si tohto dostáva to, čo 

vidíte, zmysel. 

Vnímate svet a všetko v ňom ako zmysluplné z hľadiska 

cieľov ega. Tieto ciele nemajú nič spoločné s vašimi vlastnými 

záujmami, pretože ego nie ste vy. Táto falošná identifikácia 

spôsobuje, že nie ste schopní pochopiť, na čo čo čokoľvek slúži. V 

dôsledku toho ste odsúdení na to, že to budete zneužívať. keď tomu 

uveríte, budete sa snažiť stiahnuť ciele, ktoré ste svetu priradili, 

namiesto toho, aby ste sa ich snažili posilniť. 

Iný spôsob, ako opísať ciele, ktoré teraz vnímate ako 

hodnotné, je povedať, že sa všetky týkajú "osobných" záujmov. 

Keďže nemáte žiadne osobné záujmy, vaše ciele sa v skutočnosti 

netýkajú ničoho. Pri ich ctení teda nemáte žiadne ciele. A tým 

pádom neviete, na čo vám čokoľvek je. 

Predtým, ako si z dnešných cvičení urobíte prehľad, je potrebné 

sa zamyslieť ešte nad jednou vecou. Na najpovrchnejších úrovniach 

síce rozpoznávate účel, ale na týchto úrovniach sa účel nedá 

pochopiť. Napríklad chápete, že telefón slúži na to, aby ste mohli 

hovoriť s niekým, kto sa fyzicky nenachádza vo vašej 

bezprostrednej blízkosti. Nerozumiete však tomu, kvôli čomu sa s 

ním chcete spojiť. a práve to spôsobuje, že váš kontakt s ním má 

alebo nemá zmysel. 

Pre vaše učenie je veľmi dôležité, aby ste boli ochotní vzdať 

sa cieľov, ktoré ste si pre všetko stanovili. Jediným spôsobom, ako 

to dosiahnuť, je uznanie, že sú bezvýznamné, a nie "dobré" alebo 

"zlé". dnešná myšlienka je krokom týmto smerom. 

Vyžaduje sa šesť tréningových hodín, z ktorých každá trvá dve 

minúty. Každé cvičenie by sa malo začať pomalým opakovaním 

dnešnej myšlienky, po ktorom sa pozriete okolo seba a necháte svoj 

pohľad spočinúť na čomkoľvek, čo vám padne do oka, blízkom 
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alebo vzdialenom, "dôležitom" alebo 
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"nedôležité", "ľudské" alebo "neľudské". S očami uprenými na 

každý takto vybraný predmet povedzte napríklad: 

"Neviem, na čo slúži toto kreslo." 

"Neviem, na čo je táto ceruzka." 

"Neviem, na čo je táto ruka." 

Hovorte to celkom pomaly, bez toho, aby ste pohli očami, kým 

nedokončíte výrok. Potom prejdite na ďalšiu tému a použite 

dnešnú myšlienku ako predtým. 
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le  s s o n2 6 
 

"Moje útočné myšlienky útočia na moju nezraniteľnosť." 

Je určite jasné, že ak môžete byť napadnutý, nie ste nezraniteľný. 

Útok vnímate ako skutočnú hrozbu. Je to preto, lebo veríte, že 

skutočne môžete zaútočiť. A to, čo by malo účinky 

prostredníctvom vás, musí mať účinky aj na vás. Práve tento zákon 

vás v konečnom dôsledku zachráni. Teraz ho však zneužívate. 

musíte sa preto naučiť, ako ho môžete využiť vo svoj prospech, a 

nie proti nemu. 

Pretože vaše útočné myšlienky sa budú premietať, budete sa 

báť útoku. A ak sa bojíte útoku, musíte veriť, že nie ste 

nezraniteľní. Útočné myšlienky vás preto robia zraniteľnými vo 

vašej vlastnej mysli, kde sa útočné myšlienky nachádzajú. Útočné 

myšlienky a nezraniteľnosť nemožno akceptovať spoločne. 

Vzájomne si odporujú. 

Dnešná myšlienka prináša myšlienku, že vždy útočíte sami na 

seba. Ak útočné myšlienky musia zahŕňať presvedčenie, že ste 

zraniteľní, ich účinkom je, že vás oslabujú vo vašich vlastných 

očiach. útočia teda na vaše vnímanie seba samých. A pretože im 

veríte, nemôžete už veriť sami sebe. Na miesto toho, čím ste, 

prišiel falošný obraz o vás samých. 

Cvičenie s dnešnou myšlienkou vám pomôže pochopiť, že 

zraniteľnosť alebo nezraniteľnosť je výsledkom vašich vlastných 

myšlienok. Nič okrem vašich myšlienok vás nemôže napadnúť. 

Nič okrem vašich myšlienok vás nemôže prinútiť myslieť si, že ste 

zraniteľní. A nič okrem vašich myšlienok vám nemôže dokázať, že 

to tak nie je. 

Na uplatnenie dnešnej myšlienky je potrebných šesť cvičení. 

Každú z nich by ste mali skúsiť absolvovať celé dve minúty, hoci v 

prípade prílišného nepohodlia sa čas môže skrátiť na minútu. Ďalej 

ho neskracujte. 

Cvičenie by malo začať zopakovaním dnešnej myšlienky, 

potom zavrite oči a prečítajte si nevyriešené situácie, ktorých 

výsledky vo vás vyvolávajú obavy.Obavy môžu mať podobu 

depresie, obáv, hnevu, pocitu vnucovania, strachu, predtuchy alebo 

zaujatia. Akýkoľvek doteraz nevyriešený problém, ktorý 
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má tendenciu vracať sa vo vašich myšlienkach počas dňa, je 

vhodnou témou. Počas jedného cvičného obdobia ich nebudete 

môcť použiť veľa, pretože každej z nich by ste sa mali venovať 

dlhší čas ako zvyčajne. Dnešnú myšlienku by ste mali aplikovať 

nasledovne: 

Najprv pomenujte situáciu: 

"Obávam sa, že  ." 

Potom si prejdite všetky možné následky, ktoré sa vám v tejto 

súvislosti vyskytli a ktoré vo vás vyvolali obavy, a o každom z 

nich konkrétne povedzte: 

"Obávam sa.   sa stane." 

Ak cvičenia vykonávate správne, mali by ste mať pre každú použitú 

situáciu k dispozícii päť alebo šesť tiesňových možností, prípadne 

aj viac. Je oveľa užitočnejšie dôkladne pokryť niekoľko situácií, než 

sa dotýkať väčšieho počtu. 

Ako bude zoznam predpokladaných výsledkov jednotlivých 

situácií pokračovať, pravdepodobne sa vám niektoré z nich, najmä 

tie, ktoré sa vám objavia ku koncu, budú zdať menej prijateľné. 

Snažte sa však ku všetkým pristupovať rovnako, nakoľko to len 

pôjde. 

Po vymenovaní každého výsledku, ktorého sa obávate, si 

povedzte: 

"Táto myšlienka je útokom na mňa samého." 

Každé cvičenie ukončite zopakovaním dnešnej myšlienky ešte raz. 
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le  s s o  n 27  
 

"Predovšetkým chcem vidieť." 

Dnešná myšlienka vyjadruje niečo silnejšie ako len odhodlanie. 

Dáva vízii prioritu medzi vašimi túžbami. Možno váhate, či túto 

myšlienku použiť, pretože si nie ste istí, či ju myslíte naozaj vážne. 

Na tom však nezáleží. Cieľom dnešných cvičení je priblížiť čas, 

keď bude myšlienka úplne pravdivá. 

Môže existovať veľké pokušenie veriť, že sa od vás žiada 

nejaká obeť, keď hovoríte, že chcete vidieť predovšetkým. Ak vás 

znepokojí nedostatok príslušných výhrad, dodajte: 

"Vízia nikoho nič nestojí." 

Ak strach zo straty stále pretrváva, pridajte ďalšie: 

"Môže len požehnať." 

Dnešná myšlienka potrebuje veľa opakovaní, aby priniesla 

maximálny úžitok. Mal by sa používať aspoň každú polhodinu, a 

ak je to možné, aj častejšie. Môžete to skúsiť každých pätnásť alebo 

dvadsať minút. Odporúča sa, aby ste si stanovili určitý časový 

interval používania myšlienky po prebudení alebo krátko po ňom a 

pokúsili sa ho dodržiavať počas celého dňa. Nebude to ťažké, aj 

keď ste v tom čase zaangažovaní do rozhovoru alebo inak 

zaneprázdnení. stále si môžete opakovať jednu krátku vetu bez 

toho, aby ste rušili čokoľvek, čo sa deje. 

Skutočnou otázkou je, ako často si to budete pamätať? Ako 

veľmi chcete, aby dnešná myšlienka bola pravdivá? Odpovedzte si 

na jednu z týchto otázok a máte zodpovedanú aj druhú. 

Pravdepodobne vám bude chýbať niekoľko aplikácií, a možno aj 

dosť veľa. Nenechajte sa tým vyrušiť, ale snažte sa od tej chvíle 

dodržiavať svoj plán. Ak len raz počas dňa pocítite, že ste boli pri 

opakovaní dnešnej myšlienky úplne úprimní, môžete si byť istí, že 

ste si ušetrili mnoho rokov námahy. 
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le  s s o  n 28  

"Predovšetkým chcem vidieť veci inak." 

Dnes naozaj konkrétne aplikujeme myšlienku včerajšieho dňa. V 

týchto cvičných obdobiach budete prijímať sériu konkrétnych 

záväzkov.Otázka, či ich v budúcnosti dodržíte, nie je našou 

starosťou. Ak ste ich ochotní prijať aspoň teraz, začali ste cestu k 

ich dodržiavaniu. A to sme ešte len na začiatku. 

Možno sa čudujete, prečo je dôležité povedať napríklad: 

"Predovšetkým chcem vidieť tento stôl inak." Sama o sebe nie je 

vôbec dôležitá.Čo však je sama o sebe dôležitá? A čo znamená "samo 

o sebe "? Vidíte na sebe veľa samostatných vecí, čo v skutočnosti 

znamená, že vôbec nevidíte. Buď vidíte, alebo nevidíte. Keď ste 

videli jednu vec inak, budete vidieť všetky veci inak. svetlo, ktoré 

uvidíte v ktorejkoľvek z nich, je to isté svetlo, ktoré uvidíte vo 

všetkých. 

Keď poviete: "Predovšetkým sa chcem na tento stôl pozerať 

inak," zaväzujete sa, že stiahnete svoje predsudky o stole a otvoríte 

svoju myseľ tomu, čím je a na čo slúži. Nedefinujete ho v zmysle 

minulosti. Pýtate sa, čo je, namiesto toho, aby ste mu hovorili, čo 

je. nezväzujete jeho význam svojou drobnou skúsenosťou so 

stolmi, ani neobmedzujete jeho účel na svoje drobné osobné 

myšlienky. 

Nebudete spochybňovať to, čo sme už definovali. A účelom 

týchto cvičení je klásť otázky a prijímať odpovede. Tým, že poviete: 

"Predovšetkým chcem vidieť tento stôl inak," sa zaväzujete, že 

budete vidieť. Nie je to výlučný záväzok. Je to záväzok, ktorý sa 

vzťahuje na stôl rovnako ako na čokoľvek iné, ani viac, ani menej. 

V skutočnosti by ste mohli získať víziu práve z tohto stola, ak 

by ste z neho stiahli všetky svoje vlastné myšlienky a pozerali sa 

naň s úplne otvorenou mysľou. Má vám čo ukázať; niečo krásne a 

čisté a nekonečne hodnotné, plné šťastia a nádeje. Pod všetkými 

vašimi predstavami o ňom sa skrýva jeho skutočný účel, účel, 

ktorý zdieľa s celým vesmírom. 

Pri použití tabuľky ako predmetu na uplatnenie myšlienky na 
dnešok 
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preto skutočne žiadate, aby ste videli účel vesmíru.Túto istú 

požiadavku budete klásť každému predmetu, ktorý používate v 

obdobiach praxe.A každému z nich sa zaväzujete, že necháte, aby 

vám bol odhalený jeho účel, namiesto toho, aby ste naň uvalili svoj 

vlastný úsudok. 

Dnes budeme mať šesť dvojminútových cvičení, počas 

ktorých sa najprv povie myšlienka na daný deň a potom sa aplikuje 

na všetko, čo vidíte pri pohľade okolo seba. Nielenže by sa 

predmety mali vyberať náhodne, ale každému z nich by sa mala 

venovať rovnaká úprimnosť, keď sa naň aplikuje dnešná myšlienka, 

aby sa uznala rovnaká hodnota všetkých predmetov, ktoré 

prispievajú k vášmu videniu. 

Ako zvyčajne, žiadosti by mali obsahovať názov predmetu, na 

ktorý sa vaše oči náhodou rozsvietili, a vy by ste na ňom mali 

spočinúť, kým hovoríte: 

"Predovšetkým chcem vidieť túto  ." 

Každú žiadosť treba podávať pomaly a čo najrozvážnejšie.Netreba 

sa ponáhľať. 



ČASŤ I 

47 

 

 

 
 

le  s s o  n 29  
 

"Boh je vo všetkom, čo vidím." 

Dnešná myšlienka vysvetľuje, prečo môžete vo všetkom vidieť 

zmysel. Vysvetľuje, prečo nič nie je samostatné, samo o sebe alebo 

v sebe. A vysvetľuje, prečo nič, čo vidíte, nič neznamená. V 

skutočnosti vysvetľuje každú myšlienku, ktorú sme doteraz 

použili, a tiež všetky nasledujúce. Dnešná myšlienka je celým 

základom videnia. 

Pravdepodobne sa vám bude zdať, že táto myšlienka je v tejto 

chvíli veľmi ťažko pochopiteľná. Možno sa vám bude zdať hlúpa, 

neúctyhodná, nezmyselná, smiešna a dokonca aj odporná. Určite 

Boh nie je napríklad v stole, ako ho vidíte vy, no včera sme 

zdôraznili, že stôl má spoločný cieľ s vesmírom. A to, čo zdieľa 

účel vesmíru, zdieľa účel svojho Stvoriteľa. 

Skúste sa teda dnes naučiť pozerať na všetky veci s láskou, 

uznaním a otvorenosťou.Teraz ich nevidíte. Chceli by ste vedieť, 

čo v nich je? Nič nie je také, ako sa vám zdá. Jeho svätý účel stojí 

mimo tvojho malého dosahu. keď ti zrak ukáže svätosť, ktorá 

osvetľuje svet, dokonale pochopíš dnešnú myšlienku. a nebudeš 

chápať, ako ti to vôbec mohlo byť ťažké. 

Našich šesť dnešných dvojminútových tréningov by malo 

prebiehať podľa už známeho vzoru: Začnite tým, že si zopakujete 

myšlienku, a potom ju aplikujte na náhodne vybrané predmety, 

pričom každý z nich konkrétne pomenujte. Snažte sa vyhnúť 

tendencii k samoúčelnému výberu, ktorý môže byť v súvislosti s 

dnešnou myšlienkou obzvlášť lákavý pre jej úplne cudzí charakter. 

Pamätajte, že akýkoľvek poriadok, ktorý zavediete, je rovnako 

cudzí realite. 

Váš zoznam tém by preto mal byť čo najmenej selektívny. 

Vhodný zoznam by mohol napríklad obsahovať: 

"Boh je v tomto vešiaku." 

"Boh je v tomto časopise." 

"Boh je v tomto prste." 

"Boh je v tejto lampe." 

"Boh je v tomto tele." "Boh 

je v týchto dverách." 
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"Boh je v tom odpadkovom koši." 

Okrem určených cvičebných hodín si aspoň raz za hodinu 

zopakujte dnešnú myšlienku a pomaly sa rozhliadnite okolo seba, 

keď si budete slová hovoriť bez náhlenia. Aspoň raz alebo dvakrát 

by ste pri tom mali zažiť pocit pokoja. 
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le  s s na 30  

"Boh je vo všetkom, čo vidím, pretože Boh je v mojej mysli." 

Myšlienka pre dnešok je odrazovým mostíkom pre víziu. Z tejto 

myšlienky sa pred vami otvorí svet a vy sa naň pozriete a uvidíte v 

ňom to, čo ste nikdy predtým nevideli. Ani to, čo ste videli 

predtým, nebude pre vás ani len slabo viditeľné. 

Dnes sa snažíme používať nový druh projekcie. Nesnažíme sa 

zbaviť toho, čo sa nám nepáči, tým, že to vidíme zvonka. Namiesto 

toho sa snažíme vidieť vo svete to, čo je v našej mysli a čo chceme 

rozpoznať, že tam je. tak sa snažíme spojiť s tým, čo vidíme, 

namiesto toho, aby sme to držali mimo nás. To je základný rozdiel 

medzi videním a spôsobom videnia. 

Dnešnú myšlienku by ste mali uplatňovať čo najčastejšie 

počas celého dňa. Vždy, keď budete mať chvíľu času, pomaly si ju 

opakujte, pozerajte sa okolo seba a snažte sa uvedomiť si, že táto 

myšlienka sa vzťahuje na všetko, čo teraz vidíte alebo by ste mohli 

vidieť, keby to bolo v dosahu vášho zraku. 

Skutočné videnie sa neobmedzuje na pojmy ako "blízko" a 

"ďaleko". Aby ste si na túto myšlienku začali zvykať, skúste pri 

aplikácii dnešnej myšlienky myslieť na veci, ktoré sú mimo vášho 

súčasného dosahu, ako aj na tie, ktoré skutočne vidíte. Skutočné 

videnie nie je obmedzené len priestorom a vzdialenosťou, ale vôbec 

nezávisí od telesných očí. jeho jediným zdrojom je myseľ. 

Aby ste si na túto myšlienku lepšie zvykli, venujte niekoľko 

cvičení aplikácii dnešnej myšlienky so zatvorenými očami, 

používajte akékoľvek predmety, ktoré vám napadnú, a pozerajte sa 

skôr dovnútra ako von.Dnešná myšlienka platí rovnako pre obe. 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

50 

 

 

 

le  s o v á n i e 3 1 
 

"Nie som obeťou sveta, ktorý vidím." 

Dnešná myšlienka je úvodom k vášmu vyhláseniu o uvoľnení. Opäť 

by sa táto myšlienka mala vzťahovať na svet, ktorý vidíte vonku, 

aj na svet, ktorý vidíte vo svojom vnútri. Pri uplatňovaní tejto 

myšlienky budeme používať formu praxe, ktorá sa bude používať 

čoraz častejšie, so zmenami podľa pokynov. Všeobecne povedané, 

forma zahŕňa dva aspekty, jeden, v ktorom uplatňujete myšlienku 

trvalejšie, a druhý pozostávajúci z častého uplatňovania myšlienky 

počas dňa. 

Na dnešný deň sú potrebné dve dlhšie cvičenia s touto 

myšlienkou, jedno ráno a jedno večer.Odporúča sa tri až päť minút 

na každé z nich. Počas tohto času sa pomaly rozhliadnite okolo 

seba a zároveň si dvakrát alebo trikrát zopakujte myšlienku. potom 

zavrite oči a tú istú myšlienku aplikujte na svoj vnútorný svet. 

Utečiete z oboch spolu, pretože vnútorný je príčinou vonkajšieho. 

Keď skúmate svoj vnútorný svet, nechajte myšlienky, ktoré 

vám prechádzajú mysľou, aby sa dostali do vášho vedomia, každú z 

nich na chvíľu zvážte a potom ju vystriedajte ďalšou. Snažte sa 

nevytvárať medzi nimi žiadnu hierarchiu. Sledujte ich príchod a 

odchod čo najnezaujatejšie. Nezameriavajte sa na žiadnu konkrétnu, 

ale snažte sa nechať prúd myšlienok plynúť rovnomerne a pokojne, 

bez toho, aby ste do toho nejako zvlášť investovali.Keď sedíte a 

pokojne pozorujete svoje myšlienky, opakujte si dnešnú myšlienku 

tak často, ako sa vám zachce, ale bez pocitu náhlenia. 

Okrem toho si počas dňa čo najčastejšie opakujte myšlienku 

na dnešný deň. Pripomínajte si, že vyhlasujete nezávislosť v mene 

svojej vlastnej slobody. A vo vašej slobode spočíva sloboda sveta. 

Dnešná myšlienka je mimoriadne užitočná aj ako odpoveď na 

akúkoľvek formu pokušenia. Je to vyhlásenie, že mu nepodľahnete 

a nevydáte sa do otroctva. 
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le  s s na 32  

"Vymyslel som si svet, ktorý vidím." 

Dnes pokračujeme v rozvíjaní témy príčiny a následku. Nie ste 

obeťou sveta, ktorý vidíte, pretože ste si ho vymysleli. Môžete sa 

ho vzdať rovnako ľahko, ako ste si ho vymysleli. budete ho vidieť 

alebo nevidieť, ako budete chcieť. Kým ho chcete, budete ho 

vidieť; keď ho už nechcete, nebude tu pre vás. 

Dnešná myšlienka, rovnako ako predchádzajúce, sa týka vášho 

vnútorného a vonkajšieho sveta, ktoré sú vlastne rovnaké. Keďže 

ich však vnímate ako odlišné, cvičebné obdobia pre dnešok budú opäť 

zahŕňať dve fázy, pričom jedna sa bude týkať sveta, ktorý vidíte 

navonok, a druhá sveta, ktorý vidíte vo svojej mysli. V dnešných 

cvičeniach sa pokúste zaviesť myšlienku, že obidva sa nachádzajú 

vo vašej vlastnej predstavivosti. 

Opäť začneme cvičenia ráno a večer tým, že si dvakrát alebo 

trikrát zopakujeme dnešnú myšlienku, pričom sa budeme pozerať 

okolo seba na svet, ktorý vnímate ako vonkajší. Potom zavrite oči 

a rozhliadnite sa po svojom vnútornom svete. snažte sa k obom 

pristupovať čo najrovnomernejšie. Myšlienku na dnešný deň si 

opakujte neuspěchane tak často, ako chcete, a pozorujte pritom 

obrazy, ktoré vaša predstavivosť predkladá vášmu vedomiu. 

Pri dvoch dlhších cvičeniach sa odporúča trvať tri až päť 

minút, pričom sa nevyžadujú menej ako tri minúty. Ak cvičenie 

považujete za odpočinkové, môžete využiť aj viac ako päť. Aby ste 

si to uľahčili, vyberte si čas, keď sa očakáva málo rušivých 

vplyvov a keď sa sami cítite primerane pripravení. 

V týchto cvičeniach treba pokračovať aj počas dňa, a to čo 

najčastejšie. Kratšie aplikácie spočívajú v pomalom opakovaní 

myšlienky, keď skúmate svoj vnútorný alebo vonkajší svet. 

Nezáleží na tom, čo si vyberiete. 

Myšlienku na dnešný deň by ste mali okamžite aplikovať aj 

na akúkoľvek situáciu, ktorá vás môže trápiť. Uplatnite túto 

myšlienku tak, že si poviete: 

"Túto situáciu som si vymyslel tak, ako ju vidím ja." 
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le  s o n 3 3 

"Na svet sa dá pozerať aj inak." 

Dnešná myšlienka je pokusom uvedomiť si, že môžete zmeniť 

svoje vnímanie sveta v jeho vonkajších aj vnútorných 

aspektoch.Rannej a večernej aplikácii by ste mali venovať celých 

päť minút. 

V týchto cvičebných obdobiach by ste mali myšlienku 

opakovať tak často, ako to považujete za výhodné, hoci je 

nevyhnutné, aby ste ju aplikovali bez náhlenia. Striedavo skúmajte 

svoje vonkajšie a vnútorné vnímanie, ale bez náhleho pocitu 

posunu. Jednoducho sa náhodne rozhliadnite po svete, ktorý 

vnímate ako vonkajší, potom zavrite oči a s rovnakou 

nenútenosťou skúmajte svoje vnútorné myšlienky. Snažte sa zostať 

rovnako nezainteresovaní v oboch prípadoch a zachovať si tento 

odstup, keď budete túto myšlienku opakovať počas celého dňa. 

Kratšie cvičenia by mali byť čo najčastejšie. Konkrétne 

aplikácie dnešnej myšlienky by sa mali uskutočniť aj okamžite, keď 

nastane akákoľvek situácia, ktorá vás zvádza k rozruchu. Pri týchto 

aplikáciách povedzte: 

"Existuje aj iný pohľad na vec." 

Nezabudnite použiť dnešnú myšlienku hneď, ako si 

uvedomíte, že ste v núdzi. Možno bude potrebné venovať približne 

minútu tichému sedeniu a myšlienku si niekoľkokrát zopakovať. 

Pri tejto forme aplikácie vám pravdepodobne pomôže zatvorenie 

očí. 
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"Namiesto toho by som mohol vidieť mier." 

Dnešná myšlienka začína opisovať podmienky, ktoré prevládajú v 

inom spôsobe videnia. Pokoj mysle je jednoznačne vnútornou 

záležitosťou. Musí sa začať od vašich vlastných myšlienok a potom 

sa rozšíriť smerom von. Práve z vášho pokoja mysle vychádza 

pokojné vnímanie sveta. 

Na dnešné cvičenia sú potrebné tri dlhšie cvičenia. Odporúča 

sa jedna ráno a jedna večer, pričom ďalšia sa môže uskutočniť 

kedykoľvek medzitým, keď sa zdá, že je to najpriaznivejšie pre 

pripravenosť. Všetky cvičenia by sa mali vykonávať so 

zatvorenými očami. Aplikácie dnešnej myšlienky by sa mali týkať 

vášho vnútorného sveta. 

Približne päť minút hľadania mysle je potrebných na každé 

dlhšie cvičenie. Hľadajte v mysli myšlienky strachu, situácie 

vyvolávajúce úzkosť, "urážlivé" osobnosti alebo udalosti alebo 

čokoľvek iné, o čom prechovávate neláskavé myšlienky. Všetky si 

zbežne všímajte, pomaly si opakujte myšlienku na dnešný deň, 

keď sledujete, ako sa vám vynárajú v mysli, a každú z nich 

nechajte odísť, aby ju nahradila ďalšia. 

Ak začnete mať ťažkosti s premýšľaním o konkrétnych 

témach, pokračujte v opakovaní myšlienky pre seba, bez toho, aby 

ste ju aplikovali na niečo konkrétne. Dbajte však na to, aby ste 

nevylučovali nič konkrétne. 

Kratšie aplikácie majú byť časté a majú sa vykonávať vždy, 

keď máte pocit, že je váš pokoj akýmkoľvek spôsobom 

ohrozený.Cieľom je chrániť sa pred pokušením počas celého dňa. 

Ak sa vo vašom vedomí objaví konkrétna forma pokušenia, 

cvičenie by malo mať túto podobu: 

"Mohol by som v tejto situácii vidieť pokoj namiesto toho, čo v nej vidím 

teraz." 

Ak je váš pokoj narušený všeobecnejšími nepriaznivými 

emóciami, ako sú depresia, úzkosť alebo obavy, použite túto 

myšlienku v jej pôvodnej podobe. Ak zistíte, že potrebujete viac 

ako jednu aplikáciu dnešnej myšlienky, ktorá vám pomôže zmeniť 
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vašu myseľ v nejakom konkrétnom kontexte, skúste si vyhradiť 

niekoľko minút a venujte ich 
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opakujte túto myšlienku, kým nepocítite úľavu. Pomôže vám, ak si 

to konkrétne poviete: 

"Môžem nahradiť svoje pocity depresie, úzkosti alebo obáv [alebo svoje 

myšlienky týkajúce sa tejto situácie, osobnosti alebo udalosti] pokojom." 
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le  s o v á n i e 3 5 

"Moja myseľ je súčasťou Božej mysle. Som veľmi svätý." 

Dnešná predstava nevystihuje to, ako sa vidíte teraz. Opisuje však to, 

čo vám ukáže vízia. Pre každého, kto si myslí, že je na tomto svete, je 

ťažké uveriť tomu o sebe. Dôvod, prečo si myslí, že je na tomto 

svete, je však ten, že tomu neverí. Uveríte, že ste súčasťou toho, kde 

si myslíte, že ste. 

Je to preto, že sa obklopujete prostredím, ktoré chcete. A chcete, 

aby chránilo obraz, ktorý ste si vytvorili. obraz je jeho súčasťou. 

to, čo vidíte, keď si myslíte, že ste v ňom, vidíte očami obrazu. Nie 

je to videnie. Obrazy nemôžu vidieť. 

Dnešná myšlienka predstavuje úplne iný pohľad na seba 

samého. Tým, že určuje váš Zdroj, určuje vašu Identitu a opisuje 

vás takého, aký v skutočnosti musíte byť v pravde.Pre dnešnú 

myšlienku použijeme trochu iný druh aplikácie, pretože dnes sa 

kladie dôraz skôr na vnímateľa než na to, čo vníma. 

Počas každého z troch dnešných päťminútových cvičení si 

najprv zopakujte dnešnú myšlienku a potom zatvorte oči a hľadajte 

v mysli rôzne druhy opisných výrazov, v ktorých sa vidíte. Zahrňte 

všetky atribúty založené na egu, ktoré si pripisujete, pozitívne 

alebo negatívne, žiaduce alebo nežiaduce, veľkolepé alebo 

ponižujúce. Všetky sú rovnako nereálne, pretože sa na seba 

nepozeráte očami svätosti. 

V skoršej časti obdobia hľadania mysle budete 

pravdepodobne zdôrazňovať to, čo považujete za negatívnejšie 

aspekty vášho vnímania seba samého. Ku druhej časti obdobia 

cvičenia vám však môžu napadnúť aj sebapreceňujúce opisné 

výrazy. Pokúste sa uvedomiť si, že na smerovaní vašich predstáv o 

sebe nezáleží. Ilúzie nemajú v realite žiadny smer. sú len 

nepravdivé. 

Vhodný nevybraný zoznam na uplatnenie tejto myšlienky pre 

dnešok by mohol byť nasledovný: 

"Vnímam sa ako vnucovaný." 

"Vnímam sa ako 

deprimovaný." 
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"Vidím sa ako neúspešný." 

"Považujem sa za 

ohrozeného." "Vidím sa ako 

bezmocný." 

"Považujem sa za víťaza." 

"Vidím sa ako porazený." 

"Vidím sa ako charitatívny." 

"Vidím sa ako cnostný." 

O týchto pojmoch by ste nemali uvažovať abstraktne. Budú sa 

vám vynárať, keď sa vám budú v mysli vynárať rôzne situácie, 

osobnosti a udalosti, v ktorých figurujete. Vyberte si akúkoľvek 

konkrétnu situáciu, ktorá vás napadne, identifikujte opisný termín 

alebo termíny, ktoré sa podľa vás vzťahujú na vaše reakcie na danú 

situáciu, a použite ich pri aplikácii dnešnej myšlienky. Po tom, čo 

ste každý z nich pomenovali, doplňte: 

"Ale moja myseľ je súčasťou Božej mysle. Som veľmi svätý." 

Počas dlhších cvičení sa pravdepodobne vyskytnú intervaly, 

počas ktorých vás nič konkrétne nenapadne. Nenamáhajte sa 

vymýšľať konkrétne veci, ktorými by ste tento interval vyplnili, 

ale len sa uvoľnite a pomaly opakujte dnešnú myšlienku, kým vás 

niečo nenapadne. Hoci nič, čo vás napadne, by ste nemali z 

cvičenia vynechať, nič by ste nemali "vyhrabávať" námahou. 

Nemala by sa používať ani sila, ani rozlišovanie. 

Počas dňa si čo najčastejšie vyberajte konkrétnu vlastnosť 

alebo vlastnosti, ktoré si v danom čase pripisujete, a aplikujte na 

ne myšlienku na dnešný deň, pričom ku každej z nich pridajte 

myšlienku v uvedenej forme. Ak vás nič konkrétne nenapadne, len 

si myšlienku opakujte so zatvorenými očami. 
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le  s o v á n i e 3 6 

"Moja svätosť obklopuje všetko, čo vidím." 

Dnešná myšlienka rozširuje včerajšiu myšlienku od vnímateľa k 

vnímanému. Ste svätí, pretože vaša myseľ je súčasťou Božej 

mysle. A pretože si svätý, aj tvoj pohľad musí byť svätý. 

"Bezhriešny" znamená bez hriechu. nemôžeš byť bez hriechu ani 

trochu. si bez hriechu alebo nie. Ak je vaša myseľ súčasťou Božej, 

musíte byť bez hriechu, inak by časť Jeho mysle bola hriešna. Váš 

pohľad súvisí s Jeho svätosťou, nie s vaším egom, a teda ani s 

vaším telom. 

Dnes sú potrebné štyri troj- až päťminútové tréningy. Snažte 

sa ich rozdeliť pomerne rovnomerne a kratšie aplikácie 

vykonávajte často, aby ste chránili svoju ochranu počas celého 

dňa. dlhšie cvičebné úseky by mali mať túto podobu: 

Najprv zavrite oči a niekoľkokrát si pomaly zopakujte dnešnú 

myšlienku. Potom oči otvorte a pomaly sa rozhliadnite okolo seba, 

pričom túto myšlienku konkrétne aplikujte na všetko, čo si 

všimnete vo svojom náhodnom prieskume. Povedzte napríklad: 

"Moja svätosť obklopuje tento 

koberec." "Moja svätosť obklopuje 

túto stenu." "Moja svätosť obklopuje 

tieto prsty." "Moja svätosť obklopuje 

túto stoličku." "Moja svätosť 

obklopuje toto telo." "Moja svätosť 

obklopuje toto pero." 

Niekoľkokrát počas týchto cvičení zatvorte oči a zopakujte si 

myšlienku. Potom oči otvorte a pokračujte ako predtým. 

Pri kratších cvičeniach zatvorte oči a zopakujte si myšlienku; 

pri opakovaní sa pozrite okolo seba a na záver si ju zopakujte ešte 

raz so zatvorenými očami. Všetky aplikácie by sa mali, 

samozrejme, vykonávať celkom pomaly, čo najľahšie a bez námahy. 
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le  s o v á n i e 3 7 

"Moja svätosť požehnáva svet." 

Táto myšlienka obsahuje prvé záblesky vašej skutočnej funkcie vo 

svete alebo toho, prečo ste tu.Vaším cieľom je vidieť svet cez vašu 

vlastnú svätosť.Takto ste vy a svet spolu požehnaní. Nikto 

nestráca, nikomu sa nič neberie, každý získava vďaka vášmu 

svätému videniu. Znamená to koniec obety, pretože ponúka 

každému, čo mu patrí. A má nárok na všetko, pretože je to jeho právo 

ako Božieho Syna. 

Neexistuje iný spôsob, ako odstrániť myšlienku obety z 

myslenia sveta. Akýkoľvek iný spôsob vnímania bude nevyhnutne 

vyžadovať platbu niekomu alebo niečomu. V dôsledku toho 

vnímajúci stratí. Nebude ani tušiť, prečo prehráva. napriek tomu je 

jeho celistvosť obnovená v jeho vedomí prostredníctvom tvojho 

videnia. tvoja svätosť ho požehnáva tým, že od neho nič 

nepožaduje. Tí, ktorí sa vnímajú ako celok, nekladú žiadne 

požiadavky. 

Tvoja svätosť je spásou sveta. Umožňuje ti učiť svet, že je s 

tebou jedno, nie tým, že mu budeš kázať, nie tým, že mu budeš 

niečo hovoriť, ale len tým, že si v tichosti uvedomíš, že v tvojej 

svätosti je spolu s tebou všetko požehnané. 

Dnešné štyri dlhšie cvičenia, z ktorých každé bude trvať tri až 

päť minút, sa začnú opakovaním dnešnej myšlienky, po ktorej 

bude nasledovať približne minúta rozhliadania sa okolo seba, 

počas ktorej budete myšlienku aplikovať na všetko, čo uvidíte: 

"Moja svätosť požehnáva toto 

kreslo." "Moja svätosť požehnáva 

toto okno." "Moja svätosť 

požehnáva toto telo." 

Potom zavrite oči a použite túto myšlienku na akúkoľvek osobu, 

ktorá vám napadne, použite jej meno a povedzte: 

"Moja svätosť ti žehná, [meno]." 

Môžete pokračovať v cvičení so zatvorenými očami; ak si to 

želáte, môžete oči opäť otvoriť a aplikovať dnešnú myšlienku na 
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svoj vonkajší svet; môžete ju striedavo aplikovať 
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na to, čo vidíte okolo seba, a na tých, ktorí sú vo vašich 

myšlienkach; alebo môžete použiť akúkoľvek kombináciu týchto 

dvoch fáz aplikácie, ktorú uprednostňujete. Obdobie cvičenia by sa 

malo ukončiť zopakovaním myšlienky so zatvorenými očami a 

ďalšou, ktorá nasleduje hneď po nej, s otvorenými očami. 

Kratšie cvičenia spočívajú v čo najčastejšom opakovaní 

myšlienky. Obzvlášť užitočné je použiť ju v tichosti na 

kohokoľvek, koho stretnete, a používať pri tom jeho meno. Je 

nevyhnutné použiť myšlienku, ak sa vám zdá, že niekto vo vás 

vyvoláva nepriaznivú reakciu. Okamžite mu ponúknite požehnanie 

svojej svätosti, aby ste sa ju naučili udržiavať vo vlastnom vedomí. 
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le  s o v á n i e 3 8 

"Nie je nič, čo by moja svätosť nemohla urobiť." 

Tvoja svätosť ruší všetky zákony sveta. Je mimo všetkých 

obmedzení času, priestoru, vzdialenosti a akýchkoľvek limitov. 

Tvoja svätosť je vo svojej moci úplne neobmedzená, pretože ťa 

ustanovuje za Božieho Syna, ktorý je v jednote s mysľou svojho 

Stvoriteľa. Prostredníctvom vašej svätosti sa prejavuje Božia moc. 

Prostredníctvom vašej svätosti sa Božia moc stáva dostupnou. A 

neexistuje nič, čo by Božia moc nemohla urobiť. 

Tvoja svätosť teda môže odstrániť všetku bolesť, ukončiť 

všetok smútok a vyriešiť všetky problémy. Môže tak urobiť vo 

vzťahu k sebe samému aj ku komukoľvek inému. Je rovnaká vo 

svojej moci pomôcť komukoľvek, pretože je rovnaká vo svojej 

moci zachrániť kohokoľvek. Ak ste svätí, tak je sväté všetko, čo 

Boh stvoril. ste svätí, pretože všetky veci, ktoré stvoril, sú sväté. a 

všetky veci, ktoré stvoril, sú sväté, pretože ste svätí. 

V dnešných cvičeniach použijeme silu vašej svätosti na všetky 

problémy, ťažkosti alebo utrpenie v akejkoľvek podobe, na ktoré si 

spomeniete u seba alebo u niekoho iného. Nebudeme robiť žiadne 

rozdiely, pretože žiadne rozdiely neexistujú. 

Počas štyroch dlhších cvičení, z ktorých každé by malo trvať 

celých päť minút, si zopakujte dnešnú myšlienku, zavrite oči a 

potom v mysli hľadajte akýkoľvek pocit straty alebo nešťastia 

akéhokoľvek druhu, ako ho vidíte. Snažte sa čo najmenej 

rozlišovať medzi situáciou, ktorá je ťažká pre vás, a situáciou, 

ktorá je ťažká pre niekoho iného. Konkrétne identifikujte situáciu a 

tiež meno dotknutej osoby. Túto formu použite pri uplatňovaní 

myšlienky na dnešný deň: 

"V situácii, ktorá sa týka   v ktorej sa vidím, nie je nič, 

čo by moja svätosť nemohla urobiť." 

"V situácii, ktorá sa týka   v ktorej sa vidí, nie je nič, 

čo by moja svätosť nemohla urobiť." 

Z času na čas môžete tento postup obmieňať a pridať nejaké 

vlastné relevantné myšlienky. Možno by ste chceli, napr. 
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napríklad zahrnúť myšlienky ako: 

"Nie je nič, čo by moja svätosť nedokázala, pretože v nej spočíva 

Božia moc." 

Uveďte akékoľvek varianty, ktoré sa vám páčia, ale nech sú 

cvičenia zamerané na tému: "Nie je nič, čo by moja svätosť 

nemohla urobiť." Cieľom dnešných cvičení je začať vám 

vštepovať pocit, že máte vládu nad všetkými vecami vďaka tomu, 

čím ste. 

V častých kratších aplikáciách používajte myšlienku v jej 

pôvodnej podobe, pokiaľ sa nevyskytne alebo neprichádza na 

myseľ konkrétny problém týkajúci sa vás alebo niekoho iného. V 

takom prípade použite konkrétnejšiu formu aplikácie. 
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le  s s na 39  

"Moja svätosť je moja spása." 

Ak je vina peklo, čo je jej opak? Rovnako ako text, ku ktorému bol 

tento pracovný zošit napísaný, aj myšlienky, ktoré sú použité pri 

cvičeniach, sú veľmi jednoduché, jasné a úplne jednoznačné. 

Nejde nám o intelektuálne výkony ani o logické hračky. zaoberáme 

sa len úplne zrejmými vecami, ktoré boli prehliadnuté v oblakoch 

zložitosti, v ktorých si myslíte, že myslíte. 

Ak je vina peklo, čo je jej opak? To určite nie je ťažké.Váhanie, 

ktoré možno pociťujete pri odpovedi, nie je spôsobené 

nejednoznačnosťou otázky. Veríte však, že vina je peklo? Ak by 

ste to urobili, hneď by ste videli, aký je text priamy a jednoduchý, 

a vôbec by ste nepotrebovali pracovnú učebnicu. Nikto 

nepotrebuje cvičenie, aby získal to, čo už má. 

Už sme povedali, že vaša svätosť je spásou sveta.A čo vaša 

vlastná spása? Nemôžete dať to, čo nemáte. Spasiteľ musí byť 

spasený. Ako inak by mohol učiť spaseniu? Dnešné cvičenia sa 

budú týkať len teba, pričom si uvedomujeme, že tvoja spása je 

rozhodujúca pre spásu sveta. Keď budete cvičenia aplikovať na 

svoj vlastný svet, bude z toho mať prospech celý svet. 

Tvoja svätosť je odpoveďou na každú otázku, ktorá bola kedy 

položená, je položená teraz alebo bude položená v budúcnosti.Tvoja 

svätosť znamená koniec viny, a teda koniec pekla.Tvoja svätosť je 

spásou sveta a tvojou vlastnou. Ako by si z nej mohol byť 

vylúčený ty, ktorému tvoja svätosť patrí? Boh nepozná nesvätosť. 

Je možné, že nepozná svojho Syna? 

Na štyri dlhšie tréningové úseky pre dnešný deň je potrebné 

venovať celých päť minút. Odporúčame dlhšie a častejšie tréningy. 

Ak chcete prekročiť minimálne požiadavky, odporúča sa skôr viac 

ako dlhšie tréningy, hoci sa odporúčajú obidva spôsoby. 

Cvičenie začnite ako zvyčajne tým, že si zopakujete dnešnú 

myšlienku. Potom so zatvorenými očami vyhľadajte svoje 

neláskavé myšlienky v akejkoľvek podobe, v ktorej sa objavujú: 

nepokoj, depresia, hnev, strach, obavy, útok, neistota atď. A tak sa 

z nich potrebujete 
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aby boli zachránené. 

Konkrétne situácie, udalosti alebo osobnosti, ktoré sa vám 

spájajú s neláskavými myšlienkami akéhokoľvek druhu, sú 

vhodnými témami pre dnešné cvičenia. Pre vašu záchranu je 

nevyhnutné, aby ste ich vnímali inak. a práve vaše požehnanie na ne 

vás zachráni a dá vám víziu. 

Pomaly, bez vedomého výberu a bez zbytočného dôrazu na 

niektorú konkrétnu myšlienku, hľadajte vo svojej mysli každú 

myšlienku, ktorá stojí medzi vami a vašou spásou. Na každú z nich 

takto aplikujte myšlienku na dnešný deň: 

"Moje neláskavé myšlienky ma držia v pekle. Moja 

svätosť je mojou spásou." 

Možno sa vám tieto sedenia budú zdať jednoduchšie, ak ich 

budete striedať s niekoľkými krátkymi obdobiami, počas ktorých si 

len niekoľkokrát pomaly zopakujete dnešnú myšlienku.Možno sa vám 

bude zdať užitočné zaradiť aj niekoľko krátkych intervalov, počas 

ktorých budete len relaxovať a nebudete na nič myslieť. Trvalá 

koncentrácia je spočiatku veľmi ťažká. Bude oveľa ľahšie, keď sa 

vaša myseľ stane disciplinovanejšou a menej rozptýlenou. 

Medzitým by ste mali do svojich období podávania žiadostí 

bez obáv vniesť rozmanitosť v akejkoľvek forme, ktorá sa vám 

páči. Nemeňte však samotnú myšlienku tým, že budete meniť 

spôsob jej uplatňovania. Nech už sa rozhodnete používať ju 

akokoľvek, myšlienka by mala byť uvedená tak, aby jej význam 

zostal zachovaný, že vaša svätosť je vašou spásou. 

Každé cvičenie ukončite zopakovaním myšlienky v jej 

pôvodnej podobe a dodaním: 

"Ak je vina peklo, čo je jej opak?" 

Pri kratších aplikáciách, ktoré by sa mali robiť asi trikrát alebo 

štyrikrát za hodinu a podľa možnosti aj viackrát, si môžete položiť 

túto otázku, zopakovať dnešnú myšlienku, alebo najlepšie oboje. Ak 

sa objavia pokušenia, obzvlášť užitočná je táto forma myšlienky: 

"Moja svätosť je mojou záchranou pred týmto." 
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le  s s o  n 40  
 

"Som požehnaný ako Boží syn." 

Dnes začneme vkladať niektoré šťastné veci, na ktoré máte nárok, 

keďže ste tým, čím ste. Dnes nie sú potrebné žiadne dlhé cvičenia, 

ale veľmi časté krátke cvičenia. Raz za desať minút by bolo veľmi 

žiaduce a vyzývame vás, aby ste sa o to pokúsili a aby ste tento 

plán dodržiavali vždy, keď to bude možné. Ak zabudnete, skúste to 

znova. Ak sú dlhé prestávky, skúste to znova. kedykoľvek si 

spomeniete, skúste to znova. 

Počas cvičenia nemusíte zatvárať oči, aj keď vám to 

pravdepodobne pomôže viac. Počas dňa sa však môžete ocitnúť v 

mnohých situáciách, keď by zatvorenie očí nebolo vhodné. 

Nevynechajte kvôli tomu cvičebnú periódu. Ak naozaj chcete, 

môžete celkom dobre cvičiť takmer za akýchkoľvek okolností. 

Dnešné cvičenia si vyžadujú málo času a žiadnu námahu. 

Zopakujte si dnešnú myšlienku a potom pridajte niekoľko 

vlastností, ktoré sa vám spájajú s tým, že ste Boží Syn, a aplikujte 

ich na seba. Jedno cvičebné obdobie môže pozostávať napríklad z 

nasledujúcich cvičení: 

"Som požehnaný ako Boží syn. 

Som šťastný, pokojný, milujúci a spokojný." 

Ďalší by mohol byť nasledovný: 

"Som požehnaný ako Boží syn. 

Som pokojný, tichý, sebaistý a sebavedomý." 

Ak máte k dispozícii len krátky čas, stačí, ak si poviete, že ste 

požehnaní ako Boží syn. 
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le  s o n 4 1 
 

"Boh ide so mnou, kamkoľvek idem." 

Dnešná myšlienka nakoniec úplne prekoná pocit osamelosti a 

opustenosti, ktorý zažívajú všetci odlúčení. Depresia je nevyhnutným 

dôsledkom odlúčenia. Rovnako ako úzkosť, obavy, hlboký pocit 

bezmocnosti, bieda, utrpenie a intenzívny strach zo straty. 

Odlúčení vymysleli mnoho "liekov" na to, čo považujú za 

"choroby sveta". Jediné, čo však nerobia, je spochybňovanie 

reality problému. Jeho dôsledky však nemožno vyliečiť, pretože 

nie je skutočný. 

Dnešná myšlienka má moc navždy ukončiť všetky tieto 

hlúposti. A bláznovstvo to je, napriek vážnym a tragickým 

formám, ktoré môže mať. Hlboko vo vašom vnútri je všetko, čo je 

dokonalé, pripravené vyžarovať cez vás a do celého sveta. Vylieči 

všetok smútok a bolesť, strach a stratu, pretože vylieči myseľ, 

ktorá si myslela, že tieto veci sú skutočné, a trpela z vernosti týmto 

presvedčeniam. 

Nikdy nemôžeš byť zbavený svojej dokonalej svätosti, 

pretože jej Zdroj ide s tebou, kamkoľvek ideš.Nikdy nemôžeš 

trpieť, pretože Zdroj všetkej radosti ide s tebou, kamkoľvek 

ideš.Nikdy nemôžeš byť sám, pretože Zdroj všetkého života ide s 

tebou, kamkoľvek ideš. Nič nemôže zničiť tvoj pokoj mysle, 

pretože Boh ide s tebou, kamkoľvek ideš. 

Chápeme, že tomu všetkému neveríte. Ako by ste mohli, keď 

je pravda ukrytá hlboko vo vašom vnútri, pod ťažkým mrakom 

šialených myšlienok, hustým a zahmlievajúcim, no zároveň 

predstavujúcim všetko, čo vidíte? Dnes urobíme prvý skutočný 

pokus dostať sa cez tento temný a ťažký mrak a prejsť cez neho k 

svetlu za ním. 

Dnes sa uskutoční len jeden dlhý tréning. Ráno, hneď ako 

vstanete, ak je to možné, sa na tri až päť minút pokojne posaďte so 

zatvorenými očami. Na začiatku cvičenia si veľmi pomaly zopakujte 

dnešnú myšlienku.Potom sa nesnažte na nič myslieť.Namiesto toho sa 

snažte získať pocit, že ste sa obrátili dovnútra, za všetky nečinné 

myšlienky sveta.Snažte sa vstúpiť veľmi hlboko do vlastnej mysle 

a zbaviť ju všetkých myšlienok, ktoré by mohli odviesť vašu 
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Z času na čas si môžete dnešnú myšlienku zopakovať, ak ju 

považujete za užitočnú. Predovšetkým sa však snažte ponoriť do 

seba a do vnútra, preč od sveta a všetkých hlúpych myšlienok sveta. 

snažíte sa dostať za všetky tieto veci. snažíte sa opustiť zdanlivosť a 

priblížiť sa k realite. 

Je celkom možné dosiahnuť Boha. V skutočnosti je to veľmi 

jednoduché, pretože je to tá najprirodzenejšia vec na svete. Dalo by 

sa dokonca povedať, že je to jediná prirodzená vec na svete. cesta 

sa vám otvorí, ak uveríte, že je to možné. toto cvičenie môže priniesť 

veľmi prekvapivé výsledky už pri prvom pokuse. a skôr či neskôr je 

vždy úspešné. podrobnejšie sa tomuto druhu cvičenia budeme 

venovať postupne. Nikdy však úplne nezlyhá a je možný okamžitý 

úspech. Počas celého dňa často používajte dnešnú myšlienku, 

opakujte ju veľmi pomaly a najlepšie so zatvorenými očami. 

premýšľajte o tom, čo hovoríte; čo tieto slová znamenajú. Sústreďte 

sa na svätosť, ktorú o vás naznačujú; na neochvejné spoločenstvo, 

ktoré je vaše; na 

úplnú ochranu, ktorá vás obklopuje. 

Môžete si naozaj dovoliť smiať sa myšlienkam na strach a 

pamätať na to, že Boh ide s vami, kamkoľvek idete. 
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le  s s o  n 42  
 

"Boh je moja sila, vízia je jeho dar." 

Dnešná myšlienka v sebe spája dve veľmi silné myšlienky, ktoré 

majú veľký význam. Uvádza tiež vzťah príčiny a následku, ktorý 

vysvetľuje, prečo nemôžete zlyhať vo svojom úsilí dosiahnuť cieľ 

kurzu. uvidíte, pretože je to vôľa Božia. Je to Jeho sila, nie vaša 

vlastná, ktorá vám dáva silu. A je to Jeho dar pre vás, a nie váš 

vlastný, ktorý vám ponúka videnie. 

Boh je skutočne vašou silou. A to, čo dáva, je skutočne dané. 

To znamená, že ju môžete prijať kedykoľvek a kdekoľvek, 

kdekoľvek ste a v akýchkoľvek okolnostiach sa nachádzate. Váš 

prechod časom a priestorom nie je náhodný. nemôžete nebyť na 

správnom mieste v správnom čase. Taká je Božia sila. Také sú 

jeho dary. 

Dnes budeme mať dve troj- až päťminútové dlhšie cvičenia, 

jedno čo najskôr po prebudení a druhé čo najbližšie k času, keď 

idete spať. Je však lepšie počkať, kým si budete môcť sami v pokoji 

sadnúť v čase, keď sa budete cítiť pripravení, než sa zaoberať 

časom ako takým. 

Cvičenie začnite tým, že si pomaly, s otvorenými očami, 

zopakujete dnešnú myšlienku.Potom oči zatvorte a myšlienku si 

zopakujte znova, celkom pomaly. Potom sa snažte nemyslieť na 

nič iné ako na myšlienky, ktoré vás napadnú v súvislosti s dnešnou 

myšlienkou: 

"Vízia musí byť možná. Boh dáva skutočne," 

Al

eb

o, 

 

 
"Božie dary, ktoré mi dal Boh, musia byť moje, pretože mi ich dal." 

Akákoľvek myšlienka, ktorá jasne súvisí so samotnou 

myšlienkou, je 

vhodné. Možno budete prekvapení, aké množstvo poznatkov 

súvisiacich s kurzom obsahujú niektoré z vašich vlastných 

myšlienok. Nechajte ich prísť bez cenzúry, pokiaľ si neuvedomíte, 

že vaša myseľ len blúdi a vy ste dovolili, aby sa do nej votreli 

očividne nepodstatné myšlienky. Môžete tiež dospieť do bodu, keď 
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myseľ. Ak sa takéto rušivé vplyvy vyskytnú, otvorte oči a 

zopakujte si myšlienku ešte raz, pričom sa pomaly rozhliadnite; 

zavrite oči, zopakujte si myšlienku ešte raz a potom pokračujte v 

hľadaní súvisiacich myšlienok v mysli. 

Nezabudnite však, že aktívne hľadanie nie je pre dnešné 

cvičenia vhodné.Skúste len ustúpiť a nechať myšlienky prísť. Ak 

sa vám to zdá ťažké, je lepšie stráviť obdobie cvičenia striedaním 

pomalého opakovania myšlienky s otvorenými očami, potom so 

zatvorenými, potom s otvorenými a tak ďalej, než sa namáhať, aby 

ste našli vhodné myšlienky. 

Počet krátkych cvičení, ktoré by boli najprínosnejšie, nie je 

obmedzený.Myšlienka na deň je počiatočným krokom k tomu, aby 

ste spojili myšlienky a naučili sa, že to, čo študujete, je jednotný 

myšlienkový systém, v ktorom nechýba nič, čo je potrebné, a nie je 

v ňom zahrnuté nič, čo by si odporovalo alebo bolo nepodstatné. 

Čím častejšie si budete počas dňa opakovať túto myšlienku, tým 

častejšie si budete pripomínať, že cieľom kurzu je 

a že ste na to nezabudli. 



ČASŤ I 

73 

 

 

 
 

le  s s o  n 43  
 

"Boh je môj zdroj. Bez neho nemôžem vidieť." 

Vnímanie nie je Božou vlastnosťou. Je to oblasť poznania. On 

však stvoril Ducha Svätého ako prostredníka medzi vnímaním a 

poznaním. Bez tohto spojenia s Bohom by vnímanie vo vašich 

mysliach navždy nahradilo poznanie. vďaka tomuto spojeniu s 

Bohom sa vnímanie zmení a očistí natoľko, že povedie k poznaniu. 

to je jeho funkcia, ako ju vidí Duch Svätý. Preto je to jeho funkcia 

v pravde. 

V Bohu nevidíš. Vnímanie nemá v Bohu žiadnu funkciu a 

neexistuje.Avšak v spasení, ktoré je zrušením toho, čo nikdy 

nebolo, má vnímanie mocný účel. Stvorené Božím Synom na 

nesvätý účel, musí sa stať prostriedkom na obnovenie jeho svätosti 

v jeho vedomí. Vnímanie nemá zmysel. napriek tomu mu Duch Svätý 

dáva zmysel veľmi blízky Božiemu. Uzdravené vnímanie sa stáva 

prostriedkom, ktorým Boží Syn odpúšťa svojmu bratovi, a tým 

odpúšťa aj sebe. 

Nemôžete vidieť bez Boha, pretože nemôžete byť bez Boha. 

Čokoľvek robíte, robíte v Ňom, pretože na čokoľvek myslíte, 

myslíte Jeho mysľou. Ak je videnie skutočné a je skutočné do tej 

miery, do akej zdieľa zámer Ducha Svätého, potom nemôžete 

vidieť mimo Boha. 

Dnes sú potrebné tri päťminútové tréningy, jeden čo najskôr a 

druhý čo najneskôr. Tretia sa môže uskutočniť v najvhodnejšom a 

najvhodnejšom čase, ktorý okolnosti a pripravenosť dovolia. 

Na začiatku týchto cvičení si opakujte myšlienku s 

otvorenými očami. Potom sa krátko rozhliadnite okolo seba a 

aplikujte myšlienku konkrétne na to, čo vidíte. Na túto fázu cvičenia 

stačí štyri alebo päť predmetov. môžete si napríklad povedať: "Čo si 

myslíš? 

"Boh je môj zdroj. Bez neho nemôžem vidieť tento stôl." 

"Boh je môj Zdroj. Bez neho nemôžem vidieť tento obraz." 

Hoci by táto časť obdobia cvičenia mala byť relatívne krátka, 

uistite sa, že subjekty pre túto fázu vyberáte bez rozdielu, bez 

vlastného zaradenia alebo vylúčenia. 
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V druhej a dlhšej fáze cvičenia zatvorte oči, zopakujte si dnešnú 

myšlienku a potom nechajte všetky relevantné myšlienky, ktoré 

vás napadnú, aby ste túto myšlienku doplnili svojím vlastným 

spôsobom. Myšlienky ako napr: 

"Vidím očami odpustenia," "Vidím svet 

ako požehnaný," 

"Svet mi môže ukázať sám seba," 

"Vidím svoje vlastné myšlienky, ktoré sú ako Božie," 

alebo je vhodná akákoľvek myšlienka, ktorá viac či menej priamo 

súvisí s dnešnou myšlienkou. Myšlienky nemusia mať zjavný 

vzťah k myšlienke, ale nemali by byť v protiklade k nej. 

Ak by ste zistili, že vaša myseľ blúdi; ak si začnete 

uvedomovať myšlienky, ktoré sa zjavne vymykajú dnešnej 

myšlienke, alebo ak sa vám zdá, že nie ste schopní na nič myslieť, 

otvorte oči, zopakujte prvú fázu a potom skúste znovu druhú fázu. 

Nedovoľte, aby nastalo dlhšie obdobie, počas ktorého by ste sa 

zaoberali nepodstatnými myšlienkami. K prvej fáze cvičenia sa 

vracajte tak často, ako je to potrebné, aby ste tomu zabránili. 

Pri uplatňovaní dnešnej myšlienky v kratších cvičebných 

obdobiach sa forma môže meniť podľa okolností a situácií, v ktorých 

sa počas dňa ocitnete. Keď ste napríklad s niekým iným, snažte sa 

nezabudnúť povedať mu to potichu, 

"Boh je môj zdroj. Bez neho ťa nemôžem vidieť." 

Táto forma platí rovnako pre cudzích ľudí, ako aj pre tých, ktorých 

dobre poznáte.V skutočnosti sa snažte vôbec nerobiť rozdiely 

tohto druhu. 

Túto myšlienku by ste mali aplikovať aj počas dňa na rôzne 

situácie a udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť, najmä na tie, ktoré 

vás nejakým spôsobom znepokojujú. Na tento druh aplikácie 

použite tento formulár: 

"Boh je môj zdroj. Bez neho to nemôžem vidieť." 

Ak sa vám neponúkne žiadna konkrétna téma, len zopakujte 

myšlienku v jej pôvodnej podobe. 

Snažte sa dnes nedopustiť, aby vám dlhé časové úseky 

ubiehali bez toho, aby ste si spomenuli na dnešnú myšlienku, a 

tým aj na svoju funkciu. 
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le  s o n4 4 
 

"Boh je svetlo, v ktorom vidím." 

Dnes pokračujeme vo včerajšej myšlienke a pridáme jej ďalší 

rozmer. Nemôžete vidieť v tme a nemôžete vytvoriť svetlo. môžete 

vytvoriť tmu a potom si myslieť, že v nej vidíte, ale svetlo odráža 

život, a preto je aspektom stvorenia. Stvorenie a tma nemôžu 

existovať súčasne, ale svetlo a život musia ísť spolu, sú len 

rôznymi aspektmi stvorenia. 

Aby ste mohli vidieť, musíte si uvedomiť, že svetlo je vo 

vnútri, nie vonku.Nevidíte mimo seba. Ani vybavenie na videnie 

nie je mimo vás. Podstatnou súčasťou tohto vybavenia je svetlo, 

ktoré videnie umožňuje. Je vždy s vami a umožňuje videnie za 

každých okolností. 

Dnes sa pokúsime dosiahnuť toto svetlo. Na tento účel 

použijeme formu cvičenia, ktorú sme už raz navrhli a ktorú budeme 

využívať čoraz častejšie. Je to obzvlášť náročná forma pre 

nedisciplinovanú myseľ, pretože predstavuje hlavný cieľ tréningu 

mysle. Stelesňuje presne to, čo netrénovanej mysli chýba. napriek 

tomu sa tréning musí uskutočniť, ak chcete vidieť. 

Dnes absolvujte aspoň tri tréningové hodiny, pričom každá z 

nich bude trvať tri až päť minút. Dlhší čas sa veľmi odporúča, ale 

len vtedy, ak zistíte, že vám čas len tak plynie bez pocitu námahy 

alebo len s malou námahou. forma cvičenia, ktorú dnes použijeme, 

je pre trénovanú myseľ tou najprirodzenejšou a najľahšou na svete, 

rovnako ako sa zdá byť najprirodzenejšou a najťažšou pre 

netrénovanú myseľ. 

Vaša myseľ už nie je úplne netrénovaná.Ste celkom 

pripravení naučiť sa formu cvičenia, ktorú dnes použijeme, ale 

možno narazíte na silný odpor.Dôvod je veľmi jednoduchý.Pri 

cvičení v tejto forme zanecháte všetko, čomu teraz veríte, a všetky 

myšlienky, ktoré ste si vytvorili. Správne povedané, toto je 

oslobodenie od pekla. Vnímané očami ega je to strata identity a 

zostup do pekla. 

Ak sa dokážete od ega aspoň trochu vzdialiť, nebudete mať 

problém rozpoznať, že jeho odpor a obavy sú 

bezvýznamné.Možno vám pomôže, keď si občas pripomeniete, že 
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ego je bezvýznamné. 
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na čas, že dosiahnuť svetlo znamená uniknúť z temnoty, nech si 

myslíte čokoľvek. Boh je Svetlo, v ktorom vidíte.Snažíte sa ho 

dosiahnuť. 

Cvičenie začnite tým, že si s otvorenými očami zopakujete 

dnešnú myšlienku, potom ich pomaly zatvorte a myšlienku si 

zopakujte ešte niekoľkokrát. Potom sa pokúste ponoriť do svojej 

mysle a nechajte odísť každý druh rušenia a vnikania tým, že sa 

okolo nich pokojne ponoríte. vašu myseľ v tom nemožno zastaviť, 

pokiaľ sa ju sami nerozhodnete zastaviť. Iba sa uberá svojím 

prirodzeným smerom. Pokúste sa pozorovať svoje prechádzajúce 

myšlienky bez účasti a pokojne sa okolo nich prešmyknite. 

Neobhajujeme žiadnu konkrétnu formu prístupu, ale potrebný 

je zmysel pre dôležitosť toho, čo robíte, jeho neoceniteľnú hodnotu 

pre vás a vedomie, že sa pokúšate o niečo veľmi sväté. Spása je 

vaším najšťastnejším úspechom. Je tiež jediným, ktorý má nejaký 

význam, pretože je jediným, ktorý má pre vás vôbec nejaký úžitok. 

Ak sa v akejkoľvek forme objaví odpor, zastavte sa a 

zopakujte si dnešnú myšlienku, pričom majte zatvorené oči, pokiaľ si 

neuvedomujete strach. V takom prípade vás pravdepodobne viac 

upokojí, ak oči nakrátko otvoríte. snažte sa však čo najskôr vrátiť k 

cvičeniu. 

Ak cvičenia vykonávate správne, mali by ste zažiť určitý pocit 

uvoľnenia a dokonca pocit, že sa blížite k svetlu, ak nie doň skutočne 

vstupujete.Skúste myslieť na svetlo, bez formy a bez hraníc, keď 

prechádzate myšlienkami tohto sveta. A nezabúdajte, že vás 

nemôžu udržať vo svete, ak im na to nedáte silu. 

Počas dňa si túto myšlienku často opakujte s otvorenými 

alebo zatvorenými očami, ako sa vám to práve zdá lepšie. 

Nezabúdajte.Predovšetkým buďte odhodlaní nezabudnúť dnes. 
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le  s s na 45  
 

"Boh je myseľ, ktorou myslím." 

Dnešná myšlienka je kľúčom k tomu, aké sú vaše skutočné 

myšlienky. Nie sú ničím, čo si myslíte, že si myslíte, rovnako ako 

nič, čo si myslíte, že vidíte, nijako nesúvisí s videním. Medzi tým, 

čo je skutočné, a tým, čo si myslíte, že je skutočné, neexistuje 

žiadny vzťah. Nič z toho, čo si myslíte, že sú vaše skutočné 

myšlienky, sa v žiadnom ohľade nepodobá vašim skutočným 

myšlienkam. Nič z toho, čo si myslíte, že vidíte, sa nijako 

nepodobá tomu, čo vám ukáže videnie. 

Myslíte Božou mysľou. Preto sa s Ním delíte o svoje 

myšlienky, ako sa On delí o svoje s vami. Sú to tie isté myšlienky, 

pretože ich myslí tá istá Myseľ. zdieľať znamená pripodobniť sa 

alebo zjednotiť. Myšlienky, ktoré myslíte s Božou mysľou, 

neopúšťajú ani vašu myseľ, pretože myšlienky neopúšťajú svoj 

zdroj. preto sú vaše myšlienky v Božej mysli, tak ako ste vy. Sú aj 

vo vašej mysli, kde je On. Ako ste súčasťou Jeho mysle, tak sú aj 

vaše myšlienky súčasťou Jeho myšlienok. 

Kde sú teda vaše skutočné myšlienky? Dnes sa k nim 

pokúsime dostať.Budeme ich musieť hľadať vo vašej mysli, 

pretože práve tam sa nachádzajú.Musia tam stále byť, pretože 

nemohli odísť. To, na čo myslí Božia myseľ, je večné, pretože je 

súčasťou stvorenia. 

Naše tri dnešné päťminútové cvičenia budú mať rovnakú 

všeobecnú formu, akú sme použili pri aplikácii včerajšej 

myšlienky.Pokúsime sa opustiť neskutočné a hľadať skutočné. 

Budeme popierať svet v prospech pravdy. Nedovolíme, aby nás 

myšlienky sveta brzdili, a nedovolíme, aby nám presvedčenia sveta 

hovorili, že to, čo by Boh chcel, aby sme robili, je nemožné. 

Namiesto toho sa budeme snažiť uvedomiť si, že len to, čo 

chce Boh, je možné.Budeme sa tiež snažiť pochopiť, že len to, čo 

chce Boh, je to, čo chceme robiť.A budeme sa tiež snažiť pamätať 

na to, že nemôžeme zlyhať v tom, čo chce, aby sme robili. Máme 

všetky dôvody na to, aby sme si boli istí, že sa nám to dnes podarí. 

Je to Božia vôľa. 

Dnešné cvičenie začnite tým, že si zopakujete túto myšlienku, 
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zatvorte pritom oči. Pomerne krátky čas venujte premýšľaniu o 

niekoľkých vlastných relevantných myšlienkach a majte pritom na 

pamäti túto myšlienku. Po pridaní štyroch alebo piatich vlastných 

myšlienok si myšlienku znovu zopakujte a jemne si povedzte: 

"Moje skutočné myšlienky sú v mojej mysli. Chcel by som ich nájsť." 

Potom sa pokúste prekonať všetky nereálne myšlienky, ktoré 

zakrývajú pravdu vo vašej mysli, a preniknite k večnosti. 

Pod všetkými nezmyselnými myšlienkami a bláznivými 

nápadmi, ktorými si zahltil svoju myseľ, sa skrývajú myšlienky, 

ktoré si na začiatku myslel s Bohom. Sú tam vo vašej mysli teraz, 

úplne nezmenené.Budú tam vždy, presne tak, ako vždy boli. 

Všetko, na čo ste odvtedy mysleli, sa zmení, ale základ, na 

ktorom spočívajú, je úplne nemenný. Práve k tomuto základu 

smerujú dnešné cvičenia. Tu je vaša myseľ spojená s Božou 

mysľou. Tu sú vaše myšlienky zjednotené s Jeho myšlienkami. 

Pre tento druh praxe je potrebná len jedna vec: pristupujte k 

nemu ako k oltáru zasvätenému v samotnom nebi Bohu Otcovi a 

Bohu Synovi. Na takéto miesto sa totiž snažíte dostať. 

pravdepodobne si ešte nedokážete uvedomiť, ako vysoko sa 

snažíte vystúpiť. ale aj s tým malým pochopením, ktoré ste už získali, 

by ste si mali byť schopní pripomenúť, že nejde o žiadnu planú 

hru, ale o cvičenie vo svätosti a o pokus dosiahnuť nebeské 

kráľovstvo. Pri používaní kratšej formy na uplatnenie dnešnej 

myšlienky sa snažte uvedomiť si, aké dôležité je pre vás pochopiť 

svätosť mysle, ktorá myslí s Bohom. keď si budete túto myšlienku 

počas dňa opakovať, venujte minútu alebo dve tomu, aby ste ocenili 

svätosť svojej mysle. Odstúpte, hoci len na chvíľu, od všetkých 

myšlienok, ktoré sú nehodné Toho, ktorého ste hostiteľom. a 

poďakujte Mu za myšlienky, ktoré myslí 

s vami. 
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le  s s o  n 46  
 

"Boh je Láska, v ktorej odpúšťam." 

Boh neodpúšťa, pretože nikdy neodsúdil. A predtým, ako je 

potrebné odpustiť, musí dôjsť k odsúdeniu. Odpustenie je veľkou 

potrebou tohto sveta, ale to preto, že je to svet ilúzií. Tí, ktorí 

odpúšťajú, sa tak zbavujú ilúzií, zatiaľ čo tí, ktorí odopierajú, sa k 

nim pripútavajú. Tak ako odsudzujete iba seba, tak aj odpúšťate 

iba sebe. 

Hoci Boh neodpúšťa, jeho láska je základom odpustenia. 

Strach odsudzuje a láska odpúšťa. Odpustenie teda ruší to, čo 

strach spôsobil, a vracia myseľ k vedomiu Boha. Z tohto dôvodu 

možno odpustenie skutočne nazvať spásou. Je prostriedkom, 

vďaka ktorému miznú ilúzie. 

Dnešné cvičenia si vyžadujú aspoň tri plné päťminútové 

tréningy a čo najviac kratších aplikácií. Cvičenia začnite tým, že si 

ako zvyčajne zopakujete dnešnú myšlienku. Zatvorte pri tom oči a 

minútu alebo dve strávte hľadaním tých, ktorým ste neodpustili. 

Nezáleží na tom, "koľko" ste neodpustili. odpustili ste im úplne 

alebo vôbec. 

Ak cvičenia robíte dobre, nemali by ste mať problém nájsť 

množstvo ľudí, ktorým ste neodpustili. Je bezpečným pravidlom, 

že každý, koho nemáte radi, je vhodnou témou. Spomeňte každého 

z nich menom a povedzte: 

"Boh je láska, v ktorej ti odpúšťam, [meno]." 

Cieľom prvej fázy dnešného cvičenia je dostať vás do čo 

najlepšej pozície, aby ste si mohli odpustiť. Po tom, čo ste 

aplikovali dnešnú myšlienku na všetkých, ktorí vám prišli na um, 

povedzte si, 

"Boh je Láska, v ktorej si odpúšťam." 

Zvyšok cvičenia potom venujte ponuke súvisiacich nápadov, ako 

napríklad: 

"Boh je Láska, ktorou milujem sám seba." 
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"Boh je Láska, v ktorej som požehnaný." 

Forma žiadostí sa môže značne líšiť, ale hlavná myšlienka by sa 

nemala stratiť zo zreteľa.Môžete napríklad povedať: 

"Nemôžem byť vinný, lebo som Boží Syn." "Už 

mi bolo odpustené." 

"V mysli milovanej Bohom nie je možný strach." 

"Netreba útočiť, lebo láska mi odpustila." 

Cvičné obdobie by sa však malo ukončiť zopakovaním dnešnej 

myšlienky v pôvodnom znení. 

Kratšie žiadosti môžu pozostávať buď z opakovania 

myšlienky na dnešok v pôvodnej alebo príbuznej forme, alebo v 

prípade potreby z konkrétnejších žiadostí. Budú potrebné 

kedykoľvek počas dňa, keď si uvedomíte akúkoľvek negatívnu 

reakciu na kohokoľvek, prítomného alebo neprítomného. V 

takomto prípade mu to povedzte v tichosti, 

"Boh je láska, v ktorej ti odpúšťam." 
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le  s s na 47  
 

"Boh je sila, v ktorú dôverujem." 

Ak dôverujete vlastným silám, máte všetky dôvody na obavy, 

úzkosť a strach. Čo môžete predvídať alebo kontrolovať? Na čo sa 

vo vás dá spoľahnúť? Čo by vám dalo schopnosť uvedomiť si 

všetky aspekty akéhokoľvek problému a vyriešiť ich tak, aby z 

nich mohlo vzísť len dobro? Čo je vo vás, čo vám dáva 

rozpoznanie správneho riešenia a záruku, že sa uskutoční? 

Sami od seba nemôžete urobiť nič z toho.Veriť, že môžete, 

znamená vkladať dôveru tam, kde je neoprávnená, a 

ospravedlňovať strach, úzkosť, depresiu, hnev a smútok. Kto môže 

vložiť svoju dôveru do slabosti a cítiť sa bezpečne? Kto však môže 

vložiť svoju vieru v silu a cítiť sa slabý? 

Boh je tvojou istotou za každých okolností. Jeho hlas hovorí v 

jeho mene vo všetkých situáciách a v každom aspekte všetkých 

situácií a presne vám hovorí, čo máte robiť, aby ste sa dovolávali 

jeho sily a jeho ochrany. Neexistujú žiadne výnimky, pretože Boh 

nemá žiadne výnimky. A Hlas, ktorý hovorí v Jeho mene, myslí 

rovnako ako On. 

Dnes sa pokúsime preniknúť cez vašu vlastnú slabosť k zdroju 

skutočnej sily. Dnes sú potrebné štyri päťminútové cvičenia a 

vyzývame k dlhším a častejším cvičeniam. Zavrite oči a začnite 

ako zvyčajne opakovaním dnešnej myšlienky. potom minútu alebo 

dve venujte hľadaniu situácií vo svojom živote, do ktorých ste 

vložili strach, a každú z nich odmietnite tým, že si poviete, 

"Boh je sila, v ktorú dôverujem." 

Teraz sa pokúste preklenúť všetky obavy spojené s vlastným 

pocitom nedostatočnosti. Je zrejmé, že každá situácia, ktorá vo vás 

vyvoláva obavy, je spojená s pocitom nedostatočnosti, pretože inak 

by ste verili, že danú situáciu dokážete úspešne zvládnuť. 

Sebavedomie nezískate tým, že si budete veriť. Ale Božia sila vo 

vás je úspešná vo všetkom. 

Uznanie vlastnej slabosti je nevyhnutným krokom k náprave 

vašich chýb. Ale je to sotva dostatočný krok pri poskytovaní 
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dôveru, ktorú potrebujete a na ktorú máte nárok. Musíte si tiež 

uvedomiť, že vaša dôvera vo vašu skutočnú silu je v každom 

ohľade a za každých okolností plne oprávnená. 

V poslednej fáze cvičenia sa snažte preniknúť do svojej mysle 

na miesto skutočného bezpečia.Spoznáte, že ste ho dosiahli, ak 

pocítite hlboký pokoj, hoci len na krátky čas. Nechajte odísť 

všetky nepodstatné veci, ktoré sa hmýria a bublajú na povrchu 

vašej mysle, a siahnite dolu a pod ne, do nebeského kráľovstva. je 

tam miesto vo vás, kde je dokonalý pokoj. Je vo vás miesto, kde 

nič nie je nemožné. Je vo vás miesto, kde prebýva Božia sila. 

Často si opakujte dnešnú myšlienku. Používajte ju ako 

odpoveď na akékoľvek vyrušovanie. Pamätajte, že pokoj je vaším 

právom, pretože svoju dôveru zverujete Božej sile. 
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le  s s o  n 48  

"Nie je sa čoho báť." 

Dnešná myšlienka jednoducho konštatuje skutočnosť. Pre tých, 

ktorí veria v ilúzie, to nie je fakt, ale ilúzie nie sú fakty. V 

skutočnosti sa niet čoho báť. Je veľmi ľahké to rozpoznať. Je však 

veľmi ťažké to rozpoznať pre tých, ktorí chcú, aby ilúzie boli 

pravdou. 

Dnešné cvičenia budú veľmi krátke, veľmi jednoduché a veľmi 

časté. Jednoducho si túto myšlienku opakujte čo najčastejšie. 

môžete ju používať s otvorenými očami kedykoľvek a v 

akejkoľvek situácii. Dôrazne však odporúčame, aby ste si vždy, 

keď je to možné, vyhradili približne minútu, zavreli oči a 

myšlienku si niekoľkokrát pomaly zopakovali. Obzvlášť dôležité 

je, aby ste myšlienku použili okamžite, ak by niečo narušilo váš 

pokoj. 

Prítomnosť strachu je neklamným znakom toho, že sa 

spoliehate na svoju vlastnú silu.Uvedomenie si toho, že sa nemáte 

čoho báť, ukazuje, že niekde vo svojej mysli, nie nevyhnutne na 

mieste, ktoré ešte nepoznáte, ste si spomenuli na Boha a dovolili 

ste, aby Jeho sila nahradila tú vašu.V okamihu, keď ste ochotní to 

urobiť, sa naozaj nemáte čoho báť. 
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le  s s o n4 9 
 

"Boží hlas ku mne hovorí po celý deň." 

Je celkom možné počúvať Boží hlas celý deň bez toho, aby ste 

akokoľvek prerušili svoje bežné činnosti.Tá časť vašej mysle, v 

ktorej prebýva pravda, je v neustálej komunikácii s Bohom, či už 

si to uvedomujete alebo nie. Je to druhá časť vašej mysle, ktorá 

funguje vo svete a riadi sa zákonmi sveta. Práve táto časť je 

neustále rozptýlená, neorganizovaná a veľmi neistá. 

Tá časť, ktorá počúva Boží hlas, je pokojná, vždy v pokoji a 

úplne istá. Je to skutočne jediná časť, ktorá existuje. Tá druhá časť 

je divoká ilúzia, zúrivá a rozrušená, ale bez akejkoľvek reality. 

skúste ju dnes nepočúvať. skúste sa stotožniť s tou časťou svojej 

mysle, kde navždy vládne pokoj a mier. skúste počuť, ako vás 

láskyplne volá Boží Hlas a pripomína vám, že váš Stvoriteľ 

nezabudol na svojho Syna. 

Dnes budeme potrebovať aspoň štyri päťminútové cvičenia, a 

ak to bude možné, aj viac.Budeme sa snažiť počuť Hlas, ktorý vám 

pripomína Boha a vaše Ja. Budeme k tejto najšťastnejšej a 

najsvätejšej myšlienke pristupovať s dôverou a vedomím, že tým 

spájame svoju vôľu s Božou vôľou. On chce, aby ste počuli Jeho 

Hlas. Dal vám ho, aby ste ho počuli. 

Počúvajte v hlbokom tichu. Buďte veľmi pokojní a otvorte svoju 

myseľ. Prekonajte všetky hlučné výkriky a choré predstavy, ktoré 

zakrývajú vaše skutočné myšlienky a zakrývajú vaše večné 

spojenie s Bohom. Ponorte sa hlboko do pokoja, ktorý na vás čaká 

za bláznivými, búrlivými myšlienkami, zvukmi a pohľadmi tohto 

šialeného sveta. nežijete v ňom. snažíme sa dostať do vášho 

skutočného domova. Snažíme sa dosiahnuť miesto, kde ste 

skutočne vítaní. snažíme sa dosiahnuť Boha. 

Nezabudnite si dnešnú myšlienku často opakovať. Ak je to 

potrebné, robte to s otvorenými očami, ale keď je to možné, so 

zatvorenými. A uistite sa, že sedíte ticho a pomaly si opakujete 

dnešnú myšlienku, kedykoľvek môžete, zatvorte oči na svet a 

uvedomte si, že pozývate Boží hlas, aby k vám hovoril. 
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le  s s o  n 50  
 

"Podporuje ma Božia láska." 

Tu je odpoveď na každý problém, s ktorým sa stretnete dnes, zajtra 

a po celý čas. V tomto svete veríte, že vás udržiava všetko okrem 

Boha.Vaša viera je vložená do tých najtriviálnejších a najšialenejších 

symbolov: tabletky, peniaze, "ochranné" oblečenie, "vplyv", 

"prestíž", obľúbenosť, poznanie "správnych" ľudí a nekonečný 

zoznam foriem ničoty, ktoré obdarúvate magickou mocou. Všetky 

tieto veci vám nahrádzajú Božiu lásku. Všetky tieto veci si ctíte, 

aby ste si zabezpečili identifikáciu s telom. Sú to piesne chvály 

ega. 

Nevkladajte svoju dôveru v bezcenné. Neudrží vás. Jedine 

Božia láska vás ochráni za každých okolností. Pozdvihne vás z 

každej skúšky a vyzdvihne vás vysoko nad všetky domnelé 

nebezpečenstvá tohto sveta do ovzdušia dokonalého pokoja a 

bezpečia. Prenesie vás do stavu mysle, ktorý nič nemôže ohroziť, 

nič nemôže narušiť a nič nemôže narušiť večný pokoj Božieho 

Syna. 

Nedôverujte ilúziám. Zlyhajú vás. Celú svoju vieru vložte do 

Božej lásky vo vás, ktorá je večná, nemenná a navždy nezlomná. 

To je odpoveď na všetko, čo vás dnes čaká. Vďaka Božej Láske vo 

vás môžete vyriešiť všetky zdanlivé ťažkosti bez námahy a s 

istotou. Hovorte si to dnes často. Je to vyhlásenie oslobodenia od 

viery v modly. Je to vaše uznanie pravdy o sebe samom. 

Dnes dvakrát, ráno a večer, nechajte myšlienku na dnešný deň 

preniknúť hlboko do vášho vedomia. Opakujte si ju, premýšľajte o 

nej, nechajte príbuzné myšlienky, aby vám pomohli rozpoznať jej 

pravdivosť, a nechajte pokoj, aby vás obklopil ako ochranná 

prikrývka a istota. Nedovoľte, aby do svätej mysle Božieho Syna 

vstúpili prázdne a hlúpe myšlienky, ktoré by ju narušili. Také je 

nebeské kráľovstvo. Také je miesto odpočinku, kam vás Otec 

navždy umiestnil. 
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Počnúc dnešným dňom budeme mať sériu kontrolných období. 

Každé z nich sa bude týkať piatich už predstavených myšlienok, 

počnúc prvou a končiac päťdesiatou. Po každej z myšlienok budú 

nasledovať krátke komentáre, ktoré by ste mali zohľadniť pri 

svojom hodnotení. V období precvičovania by sa mali cvičenia 

vykonať nasledovne: 

Začnite deň prečítaním piatich myšlienok s 

komentárom.Potom nie je potrebné dodržiavať žiadne konkrétne 

poradie pri ich zvažovaní, hoci každú z nich by ste mali precvičiť 

aspoň raz. Každému cvičeniu venujte dve minúty alebo viac, 

pričom premýšľajte o myšlienke a súvisiacich komentároch. Robte 

to počas dňa čo najčastejšie. Ak vás niektorá z piatich myšlienok 

osloví viac ako ostatné, sústreďte sa na ňu. Na konci dňa si však 

nezabudnite ešte raz prezrieť všetky. 

Nie je potrebné, aby ste sa v cvičeniach venovali komentárom 

doslovne alebo dôkladne. Pokúste sa skôr len zdôrazniť ústredný 

bod a premýšľajte o ňom ako o súčasti vášho prehľadu myšlienky, 

ku ktorej sa vzťahuje. 

Kontrolné cvičenia by ste mali vykonávať so zatvorenými 

očami a pokiaľ možno osamote na tichom mieste. Toto sa 

zdôrazňuje najmä pri preskúšaní vo vašom štádiu učenia. Bude však 

potrebné, aby ste sa naučili nevyžadovať žiadne špeciálne 

prostredie, v ktorom by ste mohli aplikovať to, čo ste sa naučili. 

Najviac to budete potrebovať v situáciách, ktoré sa javia ako 

rozrušujúce, a nie v tých, ktoré sa už zdajú byť pokojné a tiché. 

Cieľom vášho učenia je umožniť vám, aby ste so sebou 

priniesli pokoj a vyliečili trápenie a nepokoj. To sa nedá dosiahnuť 

tým, že sa im budete vyhýbať a hľadať pre seba útočisko izolácie. 

ešte sa naučíte, že pokoj je vašou súčasťou a vyžaduje si len to, 

aby ste boli schopní prijať akúkoľvek situáciu, v ktorej sa 

nachádzate. a nakoniec sa naučíte, že neexistuje žiadna hranica pre 

to, kde sa nachádzate, takže váš pokoj je všade, taký, aký ste. 

Všimnite si, že na účely preskúmania nie sú myšlienky vždy 

uvedené v ich pôvodnej forme. Používajte ich tak, ako sú tu 

uvedené. Nie je potrebné vracať sa k pôvodným výrokom, ani 
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Teraz zdôrazňujeme vzťahy medzi prvými päťdesiatimi 

myšlienkami, ktoré sme prebrali, a súdržnosť myšlienkového 

systému, ku ktorému vás vedú. 
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Dnešný prehľad sa týka týchto myšlienok: 

[1] "Nič, čo vidím, nič neznamená." 

Dôvodom je to, že nič nevidím a nič nemá význam. Je potrebné, 

aby som si to uvedomil, aby som sa naučil vidieť. To, čo si 

myslím, že teraz vidím, zaberá miesto videnia. Musím to nechať 

odísť tým, že si uvedomím, že to nemá žiadny význam, aby vízia 

mohla zaujať jeho miesto. 

[2] "Tomu, čo vidím, som dal všetok význam, ktorý to pre mňa má." 

Posúdil som všetko, na čo sa pozerám, a vidím len a len toto.Toto 

nie je videnie. Je to len ilúzia reality, pretože moje úsudky sú úplne 

mimo reality. Som ochotný uznať, že moje úsudky nie sú platné, 

pretože chcem vidieť. Moje úsudky mi ublížili a nechcem podľa 

nich vidieť. 

[3] "Nerozumiem ničomu, čo vidím." 

Ako by som mohol pochopiť, čo vidím, keď som to posúdil 

nesprávne? To, čo vidím, je projekcia mojich vlastných 

myšlienkových chýb. Nerozumiem tomu, čo vidím, pretože to nie 

je pochopiteľné. Nemá zmysel snažiť sa to pochopiť. Ale je dôvod 

nechať to ísť, aby som uvoľnil miesto tomu, čo sa dá vidieť, 

pochopiť a milovať. To, čo vidím teraz, môžem vymeniť za toto 

len tým, že budem ochotný to urobiť. Nie je to lepšia voľba ako tá, 

ktorú som urobil predtým? 

[4] "Tieto myšlienky nič neznamenajú." 

Myšlienky, ktorých som si vedomý, nič neznamenajú, pretože sa 

snažím myslieť bez Boha. To, čo nazývam "moje" myšlienky, nie 

sú moje skutočné myšlienky. Moje skutočné myšlienky sú 

myšlienky, ktoré myslím s Bohom. Neuvedomujem si ich, pretože 

som si na ich miesto vytvoril "svoje" myšlienky. Som ochotný 

uznať, že "moje" myšlienky nič neznamenajú, a nechať ich odísť. 

Rozhodujem sa, aby ich nahradilo to, čo ich malo nahradiť. "Moje" 

myšlienky sú bezvýznamné, ale celé stvorenie spočíva v 

Myšlienkach, ktoré myslím s Bohom. 

[5] "Nikdy sa nerozčúlim z dôvodu, ktorý si myslím." 
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Nikdy nie som rozrušený z dôvodu, ktorý si myslím, pretože som 

neustále 
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snažím sa ospravedlniť "svoje" myšlienky. Neustále sa snažím, 

aby boli pravdivé. Zo všetkých vecí si robím svojich "nepriateľov", 

aby bol môj hnev oprávnený a moje útoky opodstatnené. 

Neuvedomil som si, ako veľmi som všetko, čo vidím, zneužil tým, 

že som tomu prisúdil túto úlohu. Urobil som to, aby som bránil 

myšlienkový systém, ktorý mi ublížil a ktorý už nechcem. Som 

ochotný nechať ho odísť. 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

92 

 

 

 

le  s s o  n 52  

Dnešný prehľad sa týka týchto myšlienok: 

[6] "Som rozrušený, pretože vidím to, čo tam nie je." 

Realita nikdy nie je desivá. Je nemožné, aby ma rozrušila. 

Skutočnosť prináša len dokonalý pokoj. Keď som rozrušený, je to 

vždy preto, že som nahradil realitu ilúziami, ktoré som si 

vymyslel. Ilúzie ma rozčuľujú, pretože som im dal realitu, a preto 

považujem skutočnosť za ilúziu. Tento môj zmätok nijako 

neovplyvňuje nič v Božom stvorení. Vždy ma nič nerozruší. 

[7] "Vidím len minulosť." 

Keď sa pozerám okolo seba, odsudzujem svet, na ktorý sa 

pozerám. Nazývam to videním. Keď si odpustím a spomeniem si, 

kto som, požehnám každého a všetko, čo vidím.Nebude žiadna 

minulosť, a teda ani žiadni "nepriatelia". A budem sa s Bohom 

pozerať na všetko, čo som predtým nevidel. 

[8] "Moja myseľ sa zaoberá myšlienkami na minulosť." 

Vidím len svoje vlastné myšlienky a moja myseľ sa zaoberá 

minulosťou. Čo teda môžem vidieť také, aké je? Dovoľte mi 

spomenúť si, že sa pozerám na minulosť, aby som zabránil 

prítomnosti, aby mi svitla v mysli. Dovoľte mi pochopiť, že sa 

snažím využiť čas proti Bohu. Nech sa naučím vzdať sa minulosti 

a uvedomím si, že sa tým ničoho nevzdávam. 

[9] "Nevidím nič také, aké to je teraz." 

Ak nič nevidím tak, ako je to teraz, možno skutočne povedať, že 

nič nevidím. Môžem vidieť len to, čo je teraz.Voľba nespočíva v 

tom, či vidieť minulosť alebo prítomnosť: je to len voľba, či 

vidieť, alebo nevidieť.To, čo som sa rozhodol vidieť, ma stálo 

videnie. Teraz by som si chcel vybrať znova, aby som mohol 

vidieť. 

[10] "Moje myšlienky nič neznamenajú." 

Nemám žiadne súkromné myšlienky.Ale sú to len súkromné 

myšlienky, ktorých som si vedomý.Čo môžu tieto myšlienky 

znamenať? Neexistujú, a preto nič neznamenajú. Moja myseľ je 

však súčasťou stvorenia a súčasťou jeho Stvoriteľa. či by som sa 
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radšej nemal pripojiť k mysleniu vesmíru, ako zatieniť všetko, čo 

je skutočne moje, svojimi úbohými a bezvýznamnými 

"súkromnými" myšlienkami? 
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le  s o v á n i e 5 3 

Dnes sa budeme venovať nasledujúcim témam: 

[11] "Moje nezmyselné myšlienky mi ukazujú nezmyselný svet." Keďže 

myšlienky, ktorých som si vedomý, nič neznamenajú, svet, ktorý 

ich zobrazuje, nemôže mať žiadny zmysel.To, čo tento svet 

vytvára, je šialené, a rovnako aj to, čo vytvára. Skutočnosť nie je 

šialená, 

a mám reálne aj šialené myšlienky. Preto môžem vidieť skutočný 

svet, ak sa pozerám na svoje skutočné myšlienky ako na vodítko pri 

videní. 

[12] "Som rozrušený, pretože vidím svet bez zmyslu." 

Šialené myšlienky sú rozrušujúce, vytvárajú svet, v ktorom nikde 

nie je poriadok. Vo svete, ktorý predstavuje chaotické myslenie, 

vládne len chaos a chaos nemá žiadne zákony. V takomto svete 

nemôžem žiť v pokoji. Som vďačný, že tento svet nie je skutočný 

a že ho vôbec nemusím vidieť, ak sa nerozhodnem vážiť si ho. A 

ja sa nerozhodnem vážiť si to, čo je úplne šialené a nemá žiadny 

zmysel. 

[13] "Svet bez zmyslu vyvoláva strach." 

Úplne šialené vyvoláva strach, pretože je úplne nespoľahlivé a 

neposkytuje žiadny dôvod na dôveru. Na nič v šialenstve sa nedá 

spoľahnúť. Neposkytuje žiadnu istotu ani nádej. Takýto svet však 

nie je skutočný. Dal som mu ilúziu reality a trpel som pre svoju 

vieru v ňu. Teraz som sa rozhodol túto vieru zrušiť a dôverovať 

realite. Keď sa tak rozhodnem, uniknem všetkým dôsledkom sveta 

strachu, pretože uznávam, že neexistuje. 

[14] "Boh nestvoril svet bez zmyslu." 

Ako môže existovať nezmyselný svet, ak ho nestvoril Boh? On je 

zdrojom všetkého zmyslu a všetko, čo je skutočné, je v Jeho mysli. 

Je to aj v mojej mysli, pretože On to stvoril spolu so mnou. Prečo 

by som mal naďalej trpieť následkami svojich vlastných šialených 

myšlienok, keď dokonalosť stvorenia je mojím domovom? 

Dovoľte mi, aby som si uvedomil silu svojho rozhodnutia a 

spoznal, kde skutočne prebývam. 
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[15] "Moje myšlienky sú obrazy, ktoré som vytvoril." 

Čokoľvek vidím, odráža moje myšlienky. To moje myšlienky mi 

hovoria, kde som a čo som.To, že vidím svet, v ktorom je 
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je utrpenie, strata a smrť, mi ukazuje, že vidím len zobrazenie 

svojich šialených myšlienok a nedovoľujem svojim skutočným 

myšlienkam, aby vrhali blahodarné svetlo na to, čo vidím.Avšak 

Božia cesta je istá.Predstavy, ktoré som si vytvoril, nemôžu proti 

nemu zvíťaziť, pretože to nie je moja vôľa. Moja vôľa je Jeho vôľa 

a ja pred Neho nepostavím žiadnych iných bohov. 
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le  s s o  n 54  

Toto sú nápady na preskúmanie pre dnešný deň: 

[16] "Nemám neutrálne myšlienky." 

Neutrálne myšlienky sú nemožné, pretože všetky myšlienky majú 

moc. Buď vytvoria falošný svet, alebo ma privedú k tomu 

skutočnému. Tak ako svet, ktorý vidím, vzniká z mojich 

myšlienkových chýb, tak mi pred očami vznikne skutočný svet, 

keď dovolím, aby sa moje chyby napravili. Moje myšlienky 

nemôžu byť ani pravdivé, ani nepravdivé. Musia byť buď jedno, 

alebo druhé. to, čo vidím, mi ukazuje, ktoré sú. 

[17] "Nevidím žiadne neutrálne veci." 

To, čo vidím, svedčí o tom, čo si myslím. Keby som nemyslel, 

neexistoval by som, pretože život je myslenie. Dovoľte mi pozerať 

sa na svet ako na reprezentáciu môjho vlastného duševného stavu. 

Viem, že stav mojej mysle sa môže meniť. a tak viem, že sa môže 

meniť aj svet, ktorý vidím. 

[18] "Nie som sám, kto pociťuje účinky môjho videnia." 

Ak nemám súkromné myšlienky, nemôžem vidieť súkromný svet. 

Dokonca aj šialená myšlienka odlúčenia musela byť zdieľaná, aby 

sa mohla stať základom sveta, ktorý vidím.Toto zdieľanie však bolo 

zdieľaním ničoho. Môžem sa dovolávať aj svojich skutočných 

myšlienok, ktoré zdieľajú všetko so všetkými. Tak ako moje 

myšlienky odlúčenia privolávajú myšlienky odlúčenia iných, tak moje 

skutočné myšlienky v nich prebúdzajú skutočné myšlienky. a svet, 

ktorý mi moje skutočné myšlienky ukazujú, sa im rozjasní pred 

očami rovnako ako mne. 

[19] "Nie som sám, kto zažíva účinky svojich myšlienok." 

V ničom nie som sám. Všetko, čo si myslím, hovorím alebo robím, 

sa dotýka celého vesmíru. Boží Syn nemôže myslieť, hovoriť ani 

konať nadarmo. V ničom nemôže byť sám. Preto je v mojej moci 

zmeniť každú myseľ spolu s mojou, lebo moja je Božia moc. 

[20] "Som rozhodnutý to vidieť." 

Uvedomujem si spoločnú povahu svojich myšlienok a som 

odhodlaný vidieť. Chcel by som sa pozrieť na svedkov, ktorí mi 
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ukazujú, že myslenie sveta sa zmenilo. Chcel by som sa pozrieť na 

dôkaz, že to, čo bolo vykonané prostredníctvom mňa, umožnilo 

láske nahradiť strach, smiechu nahradiť plač a hojnosti nahradiť 

stratu. Pozrel by som sa na skutočný svet a nechal by som sa ním 

poučiť, že moja vôľa a vôľa Božia sú jedno. 
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le  s o v á n i e 5 5 

Dnešná recenzia obsahuje nasledujúce informácie: 

[21] "Som rozhodnutý vidieť veci inak." 

To, čo vidím teraz, sú len príznaky choroby, katastrofy a smrti. To 

nemôže byť to, čo Boh stvoril pre svojho milovaného 

Syna.Samotný fakt, že vidím takéto veci, je dôkazom, že 

nerozumiem Bohu, a preto nerozumiem ani jeho Synovi. To, čo 

vidím, mi hovorí, že neviem, kto som. Som rozhodnutý vidieť vo 

mne svedkov pravdy, a nie tých, ktorí mi ukazujú ilúziu o mne 

samom. 

[22] "To, čo vidím, je forma pomsty." 

Svet, ktorý vidím, je sotva obrazom láskyplných myšlienok. Je to 

obraz útoku na všetko a všetkým. Je všetkým možným, len nie 

odrazom Božej lásky a lásky jeho Syna. Tento obraz vytvárajú 

moje vlastné útočné myšlienky. Moje milujúce myšlienky ma 

zachránia pred týmto vnímaním sveta a dajú mi pokoj, ktorý mi 

Boh chcel dať. 

[23] "Môžem uniknúť pred svetom tým, že sa vzdám útočných 

myšlienok." V tom spočíva moja spása a nikde inde. bez útočných 

myšlienok by som nemohol vidieť svet útokov. Keď odpustenie 

umožní, aby sa do môjho vedomia vrátila láska, uvidím svet 

pokoja, bezpečia a radosti. a to 

to je to, čo som sa rozhodol vidieť namiesto toho, na čo sa pozerám 
teraz. 

[24] "Nevnímam svoje najlepšie záujmy." 

Ako by som mohol rozpoznať svoje najlepšie záujmy, keď neviem, 

kto som? To, čo si myslím, že sú moje najlepšie záujmy, by ma len 

pripútalo bližšie k svetu ilúzií. Som ochotný nasledovať 

Sprievodcu, ktorého mi dal Boh, aby som zistil, aké sú moje 

najlepšie záujmy, pričom si uvedomujem, že ich sám nemôžem 

vnímať. 

[25] "Neviem, na čo je čokoľvek." 

Pre mňa je cieľom všetkého dokázať, že moje ilúzie o mne samom 

sú skutočné. Na tento účel sa snažím využiť všetkých a všetko. Práve 

na to podľa mňa slúži svet. preto nepoznám jeho skutočný účel. 
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účel, ktorý som dal svetu, viedol k jeho desivému obrazu. Dovoľte 

mi otvoriť svoju myseľ jeho skutočnému účelu tým, že stiahnem ten, 

ktorý som mu dal, a spoznám o ňom pravdu. 
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le  s s na 56  

Naša dnešná recenzia sa týka nasledujúcich 

bodov: 

[26] "Moje útočné myšlienky útočia na moju nezraniteľnosť." 

Ako môžem vedieť, kto som, keď vidím, že na mňa neustále 

útočia? Zdá sa, že ma ohrozuje bolesť, choroba, strata, vek a smrť. 

Všetky moje nádeje, želania a plány sa zdajú byť vydané na milosť 

a nemilosť svetu, ktorý nemôžem ovplyvniť. Pokúsil som sa vzdať 

svojho dedičstva výmenou za svet, ktorý vidím. Ale Boh mi moje 

dedičstvo uchoval v bezpečí. Moje vlastné skutočné myšlienky ma 

naučia, čo to je. 

[27] "Predovšetkým chcem vidieť." 

Uvedomujem si, že to, čo vidím, odráža to, čo si myslím, že som, a 

uvedomujem si, že moja najväčšia potreba je vízia.Svet, ktorý vidím, 

svedčí o tom, že obraz, ktorý som si vytvoril, je bojazlivý. Ak si 

chcem spomenúť na to, kto som, je nevyhnutné, aby som sa tohto 

obrazu seba samého zbavil. Keď ho nahradím pravdou, určite sa 

mi dostane vízie. A s touto víziou sa budem pozerať na svet a na 

seba s láskou a láskou. 

[28] "Predovšetkým chcem vidieť inak." 

Svet, ktorý vidím, udržiava môj strach zo seba samého a zaručuje 

jeho pretrvávanie. Kým vidím svet tak, ako ho vidím teraz, pravda 

nemôže vstúpiť do môjho vedomia. Chcel by som, aby sa mi 

otvorili dvere za týmto svetom, aby som sa mohol pozrieť zaň, do 

sveta, ktorý odráža Božiu lásku. 

[29] "Boh je vo všetkom, čo vidím." 

Za každým obrazom, ktorý som vytvoril, sa pravda nemení. Za 

každým závojom, ktorý som nakreslil na tvár lásky, zostáva jej 

svetlo nezatienené. Za všetkými mojimi šialenými želaniami je 

moja vôľa spojená s vôľou môjho Otca. Boh je stále všade a vo 

všetkom navždy. A my, ktorí sme Jeho súčasťou, sa ešte pozrieme 

za všetky prejavy a spoznáme pravdu, ktorá je za nimi všetkými. 

[30] "Boh je vo všetkom, čo vidím, pretože Boh je v mojej mysli." 

V mojej vlastnej mysli, za všetkými mojimi šialenými 
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myšlienkami o odlúčení a útokoch, je vedomie, že všetko je 

navždy jedno. Nestratil som 
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vedomosti o tom, kto som, pretože som na to zabudol. Bolo pre 

mňa uchovávané v mysli Boha, ktorý neopustil svoje myšlienky. A 

ja, ktorý som medzi nimi, som jedno s nimi a s Ním. 
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Dnes si tieto myšlienky zopakujeme: 

[31] "Nie som obeťou sveta, ktorý vidím." 

Ako môžem byť obeťou sveta, ktorý sa dá úplne zrušiť, ak sa tak 

rozhodnem? Moje reťaze sú uvoľnené. Môžem ich zhodiť len tým, že 

si to želám. Dvere väzenia sú otvorené. Môžem ho opustiť 

jednoducho tým, že vyjdem von. V tomto svete ma už nič nedrží. 

Iba moje želanie zostať ma drží vo väzení. Vzdal by som sa 

šialených želaní a konečne vyšiel na slnko. 

[32] "Vymyslel som si svet, ktorý vidím." 

Ja som si vytvoril väzenie, v ktorom sa vidím.Stačí, aby som si to 

uvedomil, a som slobodný. Sám seba som oklamal, keď som veril, že 

je možné uväzniť Božieho Syna. V tomto presvedčení som sa trpko 

mýlil, čo už nechcem. syn boží musí byť navždy slobodný. Je taký, 

akého ho Boh stvoril, a nie taký, akého by som z neho urobil ja. Je 

tam, kde by ho Boh chcel mať, a nie tam, kde som si myslel, že ho 

budem držať ako väzňa. 

[33] "Na svet sa dá pozerať aj inak." 

Keďže účel sveta nie je taký, aký som mu prisúdil, musí existovať 

iný spôsob, ako sa naň pozerať. Vidím všetko hore nohami a moje 

myšlienky sú opakom pravdy. Vidím svet ako väzenie pre Božieho 

Syna. Musí to teda byť tak, že svet je naozaj miestom, kde môže 

byť oslobodený. Chcel by som sa pozerať na svet taký, aký je, a 

vidieť ho ako miesto, kde Boží Syn nachádza slobodu. 

[34] "Namiesto toho by som mohol vidieť mier." 

Keď budem vidieť svet ako miesto slobody, uvedomím si, že 

odráža Božie zákony, a nie pravidlá, ktoré som si vymyslel, aby sa 

nimi riadil. Pochopím, že v ňom vládne mier, a nie vojna. A 

budem vnímať, že pokoj prebýva aj v srdciach všetkých, ktorí so 

mnou zdieľajú toto miesto. 

[35] "Moja myseľ je súčasťou Božej mysle. Som veľmi svätý." 

Keď sa delím o pokoj sveta so svojimi bratmi, začínam chápať, že 

tento pokoj pochádza z hĺbky môjho vnútra.Svet, na ktorý sa 

pozerám, prijal svetlo môjho odpustenia a svieti. 
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odpustenie späť na mňa. V tomto svetle začínam vidieť to, čo moje 

ilúzie o mne samom skrývali. Začínam chápať svätosť všetkého 

živého vrátane mňa a ich jednotu so mnou. 
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Tieto nápady sú určené na preskúmanie dnes: 

[36] "Moja svätosť obklopuje všetko, čo vidím." 

Z mojej svätosti pochádza vnímanie skutočného sveta. Po 

odpustení sa už nevnímam ako vinník. Môžem prijať nevinnosť, 

ktorá je pravdou o mne. Pri pohľade chápajúcimi očami vidím iba 

svätosť sveta, pretože si môžem predstaviť iba myšlienky, ktoré 

mám o sebe. 

[37] "Moja svätosť požehnáva svet." 

Vnímanie mojej svätosti ma nepožehnáva samého. Každý a všetko, 

čo vidím v jej svetle, má účasť na radosti, ktorú mi prináša. 

Neexistuje nič, čo by bolo mimo tejto radosti, pretože neexistuje 

nič, čo by nemalo účasť na mojej svätosti. Keď spoznávam svoju 

svätosť, tak aj svätosť sveta žiari, aby ju všetci videli. 

[38] "Nie je nič, čo by moja svätosť nemohla urobiť." 

Moja svätosť má neobmedzenú moc uzdravovať, pretože má 

neobmedzenú moc zachraňovať. Od čoho sa dá zachrániť okrem 

ilúzií? A čo sú všetky ilúzie okrem falošných predstáv o sebe samom? 

Moja svätosť ich všetky ruší tým, že o mne tvrdí pravdu. V 

prítomnosti mojej svätosti, ktorú zdieľam so samotným Bohom, 

všetky modly miznú. 

[39] "Moja svätosť je moja spása." 

Keďže moja svätosť ma zachraňuje od akejkoľvek viny, uznanie mojej 

svätosti je uznaním mojej spásy. Je to aj uznanie spásy sveta. Keď 

raz prijmem svoju svätosť, nič ma nemôže vystrašiť. A pretože sa 

nebojím, každý musí mať účasť na mojom pochopení, ktoré je 

Božím darom pre mňa a pre svet. 

[40] "Som požehnaný ako Boží syn." 

V tom spočíva môj nárok na všetko dobré a len dobré. Som 

požehnaný ako Boží syn. Všetky dobré veci sú moje, pretože mi 

ich Boh určil. Kvôli tomu, kým som, nemôžem trpieť žiadnou 

stratou, nedostatkom ani bolesťou. Môj Otec ma podporuje, chráni 

a riadi vo všetkom. Jeho starostlivosť o mňa je nekonečná a je so 

mnou navždy. Ako Jeho Syn som večne požehnaný. 
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Nasledujúce myšlienky sú určené na preskúmanie dnes: 

[41] "Boh ide so mnou, kamkoľvek idem." 

Ako môžem byť sám, keď Boh ide vždy so mnou? Ako môžem 

pochybovať a byť si neistý sám sebou, keď dokonalá istota je v 

Ňom? Ako ma môže niečo znepokojovať, keď On vo mne spočíva 

v absolútnom pokoji? Ako môžem trpieť, keď ma skrze Neho 

obklopuje láska a radosť? Nech si o sebe nepestujem ilúzie. Som 

dokonalý, pretože Boh ide so mnou všade, kam sa pohnem. 

[42] "Boh je moja sila, vízia je jeho dar." 

Nech sa dnes nepozerám na vlastné oči, aby som videl. Nech som 

ochotný vymeniť svoju žalostnú ilúziu videnia za videnie, ktoré mi 

dáva Boh. Kristovo videnie je Jeho darom a On mi ho dal. Dovoľte 

mi, aby som dnes tento dar vzýval, aby mi tento deň pomohol 

pochopiť večnosť. 

[43] "Boh je môj zdroj. Bez neho nemôžem vidieť." 

Vidím to, čo Boh chce, aby som videl. Nič iné nevidím. Mimo 

Jeho vôle sa nachádzajú len ilúzie. Práve tie si vyberám, keď si 

myslím, že môžem vidieť okrem Neho. Práve tie si vyberám, keď 

sa snažím vidieť očami tela. ale bolo mi dané videnie Krista, ktoré 

ich má nahradiť. Práve cez túto víziu sa rozhodujem vidieť. 

[44] "Boh je svetlo, v ktorom vidím." 

V tme nevidím. Jediným svetlom je Boh, preto ak mám vidieť, 

musí to byť skrze neho. Snažil som sa definovať, čo je to videnie, a 

mýlil som sa. Teraz mi je dané pochopiť, že Boh je Svetlo, v 

ktorom vidím. Dovoľte mi privítať videnie a šťastný svet, ktorý mi 

ukáže. 

[45] "Boh je myseľ, ktorou myslím." 

Nemám myšlienky, ktoré by som nezdieľal s Bohom. Nemám 

žiadne myšlienky okrem Jeho, pretože nemám žiadnu myseľ 

okrem Jeho. Ako súčasť Jeho mysle sú moje myšlienky Jeho a 

Jeho myšlienky sú moje. 
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Tieto nápady sú určené na dnešné preskúmanie: 

[46] "Boh je Láska, v ktorej odpúšťam." 

Boh neodpúšťa, pretože nikdy neodsúdil. Bezúhonní nemôžu 

obviňovať a tí, ktorí prijali svoju nevinu, nevidia dôvod na 

odpustenie. Odpustenie je však prostriedok, ktorým uznám svoju 

nevinu. Je to odraz Božej lásky na zemi. Priblíži ma k nebu 

natoľko, aby sa ku mne mohla dostať Božia Láska a pozdvihnúť 

ma do môjho domova. 

[47] "Boh je sila, v ktorú dôverujem." 

Nie je to moja vlastná sila, ktorou odpúšťam. Je to sila Boha vo 

mne, na ktorú si spomínam, keď odpúšťam. Keď začínam vidieť, 

spoznávam Jeho odraz na zemi. Odpúšťam všetko, pretože cítim, 

ako sa vo mne mieša Jeho sila. A začínam si spomínať na Lásku, na 

ktorú som sa rozhodol zabudnúť, ale ktorá na mňa nezabudla. 

[48] "Nie je sa čoho báť." 

Ako bezpečný sa mi bude zdať svet, keď ho uvidím! Nebude sa 

podobať tomu, čo si predstavujem, že vidím teraz. Všetci a všetko, 

čo uvidím, sa bude skláňať ku mne, aby ma požehnalo. V každom 

spoznám svojho najdrahšieho Priateľa. čoho by som sa mohol báť 

vo svete, ktorému som odpustil a ktorý odpustil mne? 

[49] "Boží hlas ku mne hovorí po celý deň." 

Neexistuje chvíľa, v ktorej by Boží hlas prestal volať na moje 

odpustenie, aby ma zachránil. Neexistuje chvíľa, v ktorej by Jeho 

hlas prestal riadiť moje myšlienky, usmerňovať moje činy a viesť 

moje nohy. Neochvejne kráčam k pravde. Nikam inam nemôžem 

ísť, pretože Boží Hlas je jediný hlas a jediný sprievodca, ktorý bol 

daný Jeho Synovi. 

[50] "Podporuje ma Božia láska." 

Keď počúvam Boží hlas, som podporovaný jeho láskou. Keď 

otváram oči, Jeho Láska mi osvetľuje svet, aby som ho videl.Keď 

odpúšťam, Jeho Láska mi pripomína, že Jeho Syn je bez hriechu.A 

keď sa pozerám na svet pohľadom, ktorý mi dal, spomínam si, že 

som Jeho Syn. 
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"Ja som svetlo sveta." 

Kto je svetlom sveta okrem Božieho Syna? Toto je teda len 

konštatovanie pravdy o sebe samom. Je to opak vyhlásenia pýchy, 

arogancie alebo sebaklamu. Neopisuje to predstavu o sebe samom, 

ktorú ste si vytvorili. Neodkazuje na žiadnu z vlastností, ktorými 

ste obdarili svoje modly. Odkazuje na vás, ako ste boli stvorení 

Bohom. Jednoducho uvádza pravdu. 

Pre ego je dnešná myšlienka stelesnením sebaoslavy. Ego 

však nerozumie pokore a mylne ju považuje za sebaponižovanie. 

Pokora spočíva v prijatí svojej úlohy pri spasení a v neprijatí 

žiadnej inej. Nie je pokorou trvať na tom, že nemôžeš byť svetlom 

sveta, ak ti túto funkciu pridelil Boh. Je to len arogancia, ktorá by 

tvrdila, že táto funkcia nemôže byť pre vás, a arogancia je vždy z 

ega. 

Skutočná pokora si vyžaduje, aby ste prijali dnešnú 

myšlienku, pretože je to Boží hlas, ktorý vám hovorí, že je 

pravdivá. To je počiatočný krok k prijatiu vašej skutočnej funkcie 

na zemi. Je to obrovský krok k tomu, aby ste zaujali svoje 

právoplatné miesto v spasení. Je to pozitívne potvrdenie vášho práva 

byť spasený a uznanie moci, ktorá vám bola daná na záchranu 

iných. 

Na túto myšlienku budete chcieť dnes myslieť čo najčastejšie. 

Je to dokonalá odpoveď na všetky ilúzie, a teda aj na všetky 

pokušenia. Privádza všetky predstavy, ktoré ste si o sebe vytvorili, 

k pravde a pomáha vám odísť v pokoji, nezaťažení a istí si svojím 

cieľom. 

Dnes by ste mali absolvovať čo najviac cvičení, hoci každé z 

nich by nemalo trvať dlhšie ako minútu alebo dve. Mali by sa 

začať tým, že si poviete: 

"Som svetlo sveta, to je moja jediná úloha. Preto 

som tu." 

Potom o týchto tvrdeniach chvíľu premýšľajte, najlepšie so 

zatvorenými očami, ak to situácia dovoľuje. Nechajte si prísť na 

um niekoľko súvisiacich myšlienok, a ak sa vám myseľ zatúla, 
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od hlavnej myšlienky. 

Nezabudnite začať aj ukončiť deň cvičením. Takto sa budete 

prebúdzať s potvrdením pravdy o sebe, posilňovať ju počas celého 

dňa a prechádzať do spánku, keď si znovu potvrdíte svoju funkciu 

a svoj jediný cieľ tu. Tieto dve cvičné obdobia môžu byť dlhšie 

ako ostatné, ak ich považujete za užitočné a chcete ich predĺžiť. 

Dnešná myšlienka ďaleko presahuje malicherné názory ega na 

to, čo ste a aký je váš účel. Ako nositeľ spásy je to samozrejme 

potrebné. Je to prvý z mnohých obrovských krokov, ktoré urobíme 

v nasledujúcich týždňoch. Pokúste sa dnes začať budovať pevné 

základy pre tieto pokroky. 

Ste svetlom sveta. Boh na vás postavil svoj plán spasenia 

svojho Syna. 
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"Odpustenie je mojou úlohou ako svetlo sveta." 

Práve vaše odpustenie privedie svet temnoty k svetlu. Je to vaše 

odpustenie, ktoré vám umožní rozpoznať svetlo, v ktorom vidíte. 

Odpustenie je dôkazom toho, že ste svetlom sveta. prostredníctvom 

vášho odpustenia sa vám do pamäti vracia pravda o vás samých. 

preto vo vašom odpustení spočíva vaša spása. 

Ilúzie o sebe a o svete sú jednou z nich. Preto je každé 

odpustenie darom pre vás samých.Vaším cieľom je zistiť, kto ste, 

keď ste popreli svoju identitu útokom na stvorenie a jeho 

Stvoriteľa. Teraz sa učíte, ako sa rozpamätať na pravdu. Na to 

musí byť útok nahradený odpustením, aby myšlienky na život 

mohli nahradiť myšlienky na smrť. 

Pamätajte, že pri každom útoku sa odvolávate na svoju 

slabosť, zatiaľ čo pri každom odpustení sa odvolávate na Kristovu 

silu vo vás. Nezačnete potom chápať, čo pre vás urobí odpustenie? 

Odstráni z vašej mysle všetok pocit slabosti, napätia a únavy. 

Odstráni všetok strach, vinu a bolesť. Obnoví vo vašom vedomí 

nezraniteľnosť a silu, ktorú Boh dal svojmu Synovi. 

Radi začneme a ukončíme tento deň praktizovaním dnešnej 

myšlienky a používajme ju počas dňa čo najčastejšie. Pomôže vám 

to urobiť deň takým šťastným, akým ho chce mať Boh. A pomôže 

ľuďom okolo vás, ako aj tým, ktorí sa zdajú byť ďaleko v priestore 

a čase, aby s vami toto šťastie zdieľali. 

Čo najčastejšie si so zatvorenými očami, ak je to možné, hovorte: 

"Odpustenie je mojou úlohou svetla sveta. Chcel by 

som plniť svoju funkciu, aby som bol šťastný." 

Potom venujte minútu alebo dve úvahe o svojej funkcii a o šťastí a 

uvoľnení, ktoré vám prinesie. 

Nechajte príbuzné myšlienky voľne prichádzať, pretože vaše 

srdce tieto slová rozpozná a vo vašej mysli je vedomie, že sú 

pravdivé. Ak by sa vaša pozornosť zatúlala, zopakujte myšlienku a 

doplňte ju: 

"Zapamätal by som si to, pretože chcem byť šťastný." 
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"Svetlo sveta prináša pokoj každej mysli skrze 

moje odpustenie." 

Aký svätý si ty, ktorý máš moc vniesť pokoj do každej mysle! Akí 

požehnaní ste vy, ktorí sa dokážete naučiť rozpoznať prostriedky, 

ktoré vám to umožnia! Aký cieľ by ste mohli mať, ktorý by vám 

priniesol väčšie šťastie? 

S takouto funkciou ste naozaj svetlom sveta.Boží Syn sa na 

vás obracia so žiadosťou o svoje vykúpenie. Je tvoje, aby si mu ho 

dal, lebo ti patrí. neprijmi namiesto neho žiadny triviálny cieľ 

alebo bezvýznamnú túžbu, inak zabudneš na svoju funkciu a 

zanecháš Božieho syna v pekle. nie je to planá žiadosť, ktorá sa od 

teba žiada. žiada sa od teba, aby si prijal spásu, aby bola tvoja, aby 

si ju mohol dať. 

Keďže si uvedomujeme dôležitosť tejto funkcie, radi si ju dnes 

budeme často pripomínať.Deň začneme tým, že si ju uvedomíme, a 

deň ukončíme s myšlienkou na ňu v našom vedomí. A počas 

celého dňa si to budeme opakovať tak často, ako len budeme 

môcť: 

"Svetlo sveta prináša pokoj do každej mysle prostredníctvom 

môjho odpustenia. 

Ja som prostriedok, ktorý Boh určil na spásu sveta." 

Pravdepodobne vám bude ľahšie nechať prísť súvisiace 

myšlienky počas minúty alebo dvoch, ktoré by ste mali venovať 

tomuto uvažovaniu, ak môžete zavrieť oči. Na takúto príležitosť 

však nečakajte. Nemali by ste premárniť žiadnu príležitosť na 

posilnenie dnešnej myšlienky. 

Pamätajte, že Boží Syn očakáva svoju spásu od vás. A kto iný 

ako vaše Ja musí byť Jeho Synom? 
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"Nech nezabudnem na svoju funkciu." 

Dnešná myšlienka je len iným spôsobom, ako povedať: "Nech sa 

nedám zviesť do pokušenia." Cieľom sveta, ktorý vidíš, je 

zatemniť tvoju funkciu odpustenia a poskytnúť ti ospravedlnenie, 

aby si na ňu zabudol. Je to pokušenie opustiť Boha a jeho Syna, 

ktoré na seba berie fyzickú podobu. Práve na to sa pozerajú oči 

tela. 

Nič, čo sa zdá, že vidia oči tela, nemôže byť ničím iným než 

formou pokušenia, pretože to bol účel samotného tela.Ale naučili 

sme sa, že Duch Svätý má pre všetky ilúzie, ktoré ste si vytvorili, 

iné využitie, a preto v nich vidí iný účel. Pre Ducha Svätého je svet 

miestom, kde sa učíte odpúšťať si to, čo považujete za svoje 

hriechy. V tomto vnímaní sa fyzická podoba pokušenia stáva 

duchovným poznaním spásy. 

Ak si zopakujeme niekoľko posledných lekcií, vašou úlohou 

je byť svetlom sveta, čo je úloha, ktorú vám dal Boh. Len 

arogancia ega vás vedie k tomu, aby ste o tom pochybovali, a len 

strach ega vás núti považovať sa za nehodných úlohy, ktorú vám 

pridelil sám Boh. 

Spása sveta čaká na tvoje odpustenie, pretože vďaka nemu Boží 

Syn uniká všetkým ilúziám, a tým aj všetkým pokušeniam. Boží 

Syn ste vy. Šťastný budeš len vtedy, keď budeš plniť funkciu, 

ktorú ti dal Boh. To preto, lebo vašou funkciou je byť šťastný 

pomocou prostriedkov, ktorými sa šťastie stáva nevyhnutným. 

Iný spôsob neexistuje. Preto vždy, keď sa rozhodujete, či 

budete alebo nebudete plniť svoju funkciu, v skutočnosti sa 

rozhodujete, či budete alebo nebudete šťastní. Zapamätajme si to 

dnes. Pripomeňme si to ráno a opäť večer a tiež počas celého dňa. 

Na všetky rozhodnutia, ktoré dnes urobíte, sa vopred pripravte 

tým, že si uvedomíte, že všetky sú naozaj veľmi jednoduché. 

Každé z nich povedie k šťastiu alebo nešťastiu. Môže takéto 

jednoduché rozhodnutie 
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je naozaj ťažké vyrobiť? Nenechajte sa oklamať formou 

rozhodnutia. Zložitosť formy neznamená zložitosť obsahu. Nie je 

možné, aby akékoľvek rozhodnutie na zemi malo iný obsah ako 

práve táto jediná jednoduchá voľba. To je jediná voľba, ktorú vidí 

Duch Svätý. preto je to jediná voľba, ktorá existuje. 

Dnes sa teda cvičme s týmito myšlienkami: 

"Nech nezabudnem na svoju funkciu." 

"Nech sa nesnažím nahradiť Božie 

rozhodnutie svojím." "Dovoľte mi odpustiť 

a byť šťastný." 

Aspoň raz venujte desať alebo pätnásť minút premýšľaniu so 

zatvorenými očami. Súvisiace myšlienky vám prídu na pomoc, ak si 

uvedomíte zásadný význam svojej funkcie pre vás a pre svet. 

Pri častých aplikáciách dnešnej myšlienky, ktoré sa majú 

uskutočniť počas dňa, venujte niekoľko minút preskúmaniu 

myšlienok a potom premýšľajte o nich a o ničom inom. Najmä 

spočiatku to bude ťažké, pretože nie ste zbehlí v disciplíne mysle, 

ktorú si to vyžaduje. možno si budete musieť dosť často opakovať 

"Nech nezabudnem na svoju funkciu", aby ste sa ľahšie sústredili. 

Vyžadujú sa dve formy kratších cvičení. Niekedy vykonávajte 

cvičenia so zatvorenými očami a snažte sa sústrediť na myšlienky, 

ktoré uplatňujete. Inokedy majte oči po skontrolovaní myšlienok 

otvorené a pozerajte sa pomaly a neselektívne okolo seba, pričom si 

hovorte: 

"Toto je svet, ktorý mám zachrániť." 
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le  s o v á n i e 6 5 
 

"Moja jediná funkcia je tá, ktorú mi dal Boh." 

Myšlienka na dnes potvrdzuje váš záväzok k spáse. Zároveň vám 

pripomína, že nemáte inú funkciu ako túto. Obe tieto myšlienky sú 

zjavne potrebné pre úplný záväzok. Spasenie nemôže byť jediným 

cieľom, ktorý si držíte, kým si ešte ceníte iné. Úplné prijatie spásy 

ako vašej jedinej funkcie nevyhnutne zahŕňa dve fázy: uznanie 

spásy ako vašej funkcie a zrieknutie sa všetkých ostatných cieľov, 

ktoré ste si pre seba vymysleli. len tak môžete zaujať svoje 

právoplatné miesto medzi spasiteľmi sveta. len tak môžete 

povedať a myslieť to vážne: "Mojou jedinou funkciou je tá, ktorú 

mi dal Boh." To je jediný spôsob, ako môžete nájsť pokoj v duši. 

Dnes a niekoľko nasledujúcich dní si vyhraďte desať až pätnásť 

minút na dlhšie cvičenie, počas ktorého sa pokúsite pochopiť a 

prijať, čo dnešná myšlienka skutočne znamená. Ponúka vám únik 

zo všetkých vašich vnímaných ťažkostí. Vkladá kľúč od dverí 

pokoja, ktoré ste si sami pred sebou zavreli, do vašich vlastných 

rúk. Dáva vám odpoveď na všetko hľadanie, ktoré ste robili od 

začiatku času. 

Ak je to možné, snažte sa každý deň vykonávať predĺžené 

cvičenie približne v rovnakom čase.Skúste si tento čas určiť už 

dnes vopred a potom ho čo najpresnejšie dodržiavať. 

Cieľom je usporiadať si deň tak, aby ste si vyhradili čas pre 

Boha, ako aj pre všetky triviálne ciele a úlohy, ktoré budete sledovať. 

Je to súčasť dlhodobého disciplinárneho tréningu, ktorý vaša 

myseľ potrebuje, aby ju Duch Svätý mohol dôsledne používať na 

účel, ktorý s vami zdieľa. 

V tomto cvičnom období si na úvod zopakujte dnešnú 

myšlienku. Potom zatvorte oči, ešte raz si zopakujte myšlienku a 

pozorne sledujte svoju myseľ, aby ste zachytili všetky myšlienky, 

ktoré vás napadnú. 

Spočiatku sa nesnažte sústrediť len na myšlienky súvisiace s 

dnešnou myšlienkou. Skôr sa snažte odhaliť každú, ktorá sa objaví 

a zasahuje do nej. Každú z nich si všímajte tak, ako k vám 

prichádza, s čo najmenším zapojením alebo znepokojením, pričom 

každú z nich odmietnite 
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hovoriť si: 

"Táto myšlienka odráža cieľ, ktorý mi bráni prijať moju jedinú 

funkciu." 

Po čase bude ťažšie nájsť rušivé myšlienky. Pokúste sa však 

pokračovať ešte asi minútu a pokúste sa zachytiť niekoľko 

nečinných myšlienok, ktoré predtým unikali vašej pozornosti, ale 

nenamáhajte sa a nevyvíjajte pri tom zbytočné úsilie.Potom si 

povedzte: 

"Na tomto čistom liste nech je napísaná moja skutočná funkcia." 

Nemusíte použiť presne tieto slová, ale pokúste sa získať pocit 

ochoty, aby vaše ilúzie o účele boli nahradené pravdou. 

Nakoniec si ešte raz zopakujte dnešnú myšlienku a zvyšok 

cvičenia sa snažte sústrediť na jej dôležitosť pre vás, na úľavu, 

ktorú vám jej prijatie prinesie tým, že raz a navždy vyrieši vaše 

konflikty, a na to, do akej miery naozaj chcete spásu napriek 

svojim hlúpym predstavám o opaku. 

Počas kratších cvičení, ktoré by sa mali vykonávať aspoň raz 

za hodinu, použite túto formu pri uplatňovaní dnešnej myšlienky: 

"Moja jediná funkcia je tá, ktorú mi dal 

Boh. Žiadnu inú nechcem a nemám." 

Pri cvičení niekedy zavrite oči, inokedy ich nechajte otvorené a 

pozerajte sa okolo seba. To, čo vidíte teraz, sa úplne zmení, keď 

úplne prijmete dnešnú myšlienku. 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

118 

 

 

 

le  s s o n6 6 
 

"Moje šťastie a moja funkcia sú jedno." 

Určite ste si všimli, že na našich nedávnych lekciách sme kládli 

dôraz na súvislosť medzi plnením svojich funkcií a dosahovaním 

šťastia. Je to preto, že túto súvislosť v skutočnosti nevidíte. ale je 

medzi nimi viac než len súvislosť, sú rovnaké. ich formy sú rôzne, 

ale ich obsah je úplne jednotný. 

Ego neustále bojuje s Duchom Svätým o základnú otázku, aká 

je vaša funkcia. Tak isto neustále bojuje s Duchom Svätým o to, čo 

je vaše šťastie. Nie je to obojstranný boj. ego útočí a Duch Svätý 

neodpovedá. On vie, aká je vaša funkcia. Vie, že je to vaše šťastie. 

Dnes sa pokúsime prekonať tento úplne nezmyselný boj a dospieť 

k pravde o vašej funkcii. Nebudeme sa zapájať do neustálych 

sporov o to, čo to je. nebudeme sa beznádejne zapájať do 

definovania šťastia a určovania prostriedkov na jeho dosiahnutie. 

nebudeme sa oddávať egu tým, že budeme počúvať jeho útoky na 

Budeme len radi, že môžeme zistiť, čo je pravda. 

Cieľom nášho dnešného dlhšieho cvičenia je, aby ste prijali 

skutočnosť, že medzi funkciou, ktorú vám dal Boh, a vaším 

šťastím je nielen veľmi reálna súvislosť, ale že sú vlastne totožné. 

Boh vám dáva iba šťastie. Preto funkcia, ktorú vám dal, musí byť 

šťastím, aj keď sa zdá byť odlišná. Dnešné cvičenia sú pokusom 

prekročiť tieto zdanlivé rozdiely a rozpoznať spoločný obsah tam, 

kde v skutočnosti existuje. 

Začnite desať- až pätnásťminútové cvičenie zopakovaním 

týchto myšlienok: 

"Boh mi dáva len šťastie." "Dal mi 

moju funkciu." 

"Preto mojou funkciou musí byť šťastie." 

Pokúste sa v tejto postupnosti vidieť logiku, aj keď nesúhlasíte so 

záverom. Len ak sú prvé dve myšlienky nesprávne, záver môže byť 

nesprávny. Zamyslime sa teda nad predpokladmi pre 
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zatiaľ čo my cvičíme. 

Prvým predpokladom je, že Boh vám dáva len šťastie. To 

môže byť, samozrejme, nepravdivé, ale aby to bolo nepravdivé, je 

potrebné definovať Boha ako niečo, čo nie je. Láska nemôže dať 

zlo, a čo nie je šťastie, je zlo. Boh nemôže dať to, čo nemá, a 

nemôže mať to, čo nie je. Ak Boh nedáva iba šťastie, musí byť zlý. 

A práve tejto Jeho definícii veríte, ak neprijímate prvý predpoklad. 

Druhým predpokladom je, že Boh vám dal vašu funkciu. 

Videli sme, že vaša myseľ má len dve časti. Jednu ovláda ego a 

tvoria ju ilúzie, druhá je domovom Ducha Svätého, kde prebýva 

pravda. okrem nich neexistujú iní vodcovia, medzi ktorými by ste 

si mohli vybrať, a výsledkom vašej voľby nemôžu byť iné 

výsledky než strach, ktorý vždy vyvoláva ego, a láska, ktorú vždy 

ponúka Duch Svätý, aby ho nahradil. 

Musí to byť teda tak, že vašu funkciu určil Boh svojím 

hlasom, alebo ju určilo ego, ktoré ste si vytvorili, aby ste Ho 

nahradili.Čo je pravda? Ak vám vašu funkciu nedal Boh, musí to 

byť dar ega. Naozaj má ego dary, ktoré môže dať, keďže samo je 

ilúziou a ponúka len ilúziu darov? 

Premýšľajte o tom počas dnešného dlhšieho 

cvičenia.Premýšľajte tiež o mnohých podobách, ktoré ilúzia vašej 

funkcie nadobudla vo vašej mysli, a o mnohých spôsoboch, 

ktorými sa snažíte nájsť spásu pod vedením ega. Našli ste ju? Boli 

ste šťastní? Priniesli vám pokoj? 

Dnes potrebujeme veľkú úprimnosť. Spomeňte si spravodlivo 

na výsledky a zvážte tiež, či bolo niekedy rozumné očakávať šťastie 

od čohokoľvek, čo kedy ego navrhlo. Ego je však jedinou 

alternatívou k Hlasu Ducha Svätého. Budete počúvať šialenstvo 

alebo počuť pravdu. Pokúste sa urobiť túto voľbu, keď budete 

premýšľať o predpokladoch, na ktorých spočíva náš záver. 

Môžeme sa podieľať na tomto závere, ale na žiadnom inom. Veď 

sa oň s nami delí sám Boh. 

Dnešná myšlienka je ďalším obrovským krokom vo vnímaní 

rovnakého ako rovnakého a odlišného ako odlišného. Na jednej 

strane stoja všetky ilúzie. Na druhej strane stojí všetka pravda. 

Skúsme si dnes uvedomiť, že len pravda je pravdivá. 

V kratších obdobiach praxe, ktoré by boli najviac užitočné 
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ak sa dnes vykonáva dvakrát za hodinu, odporúča sa táto forma 

aplikácie: 

"Moje šťastie a funkcia sú jedno, pretože Boh mi dal oboje." 

Nebude trvať dlhšie ako minútu a pravdepodobne aj menej, ak si tieto 

slová budete pomaly opakovať a počas ich vyslovovania o nich 

trochu premýšľať. 
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le  s o v á n i e 6 7 
 

"Láska ma stvorila ako seba samu." 

Dnešná myšlienka je úplným a presným vyjadrením toho, čo ste. 

Preto ste svetlom sveta. To je dôvod, prečo ťa Boh ustanovil za 

záchrancu sveta. to je dôvod, prečo Boží Syn hľadá svoju spásu 

práve v tebe. Je spasený tým, čím ste. 

Dnes vynaložíme všetko úsilie, aby sme dosiahli túto pravdu o 

vás a aby sme si plne uvedomili, hoci len na chvíľu, že je to 

pravda. V dlhšom období praxe budeme premýšľať o vašej realite 

a jej úplne nemennej a nezmeniteľnej povahe. Začneme tým, že si 

zopakujeme túto pravdu o vás, a potom strávime niekoľko minút 

pridávaním príslušných myšlienok, ako napr: 

"Svätosť ma stvorila celého." 

"Láskavosť ma stvorila láskavého." 

"Ochota ma stvorila ochotného." 

"Dokonalosť ma stvorila dokonalého." 

Každá vlastnosť, ktorá je v súlade s Bohom, ako sa definuje, je 

vhodná na použitie. Dnes sa snažíme zrušiť vašu definíciu Boha a 

nahradiť ju Jeho vlastnou. Snažíme sa tiež zdôrazniť, že ste 

súčasťou Jeho definície seba samého. 

Po tom, čo ste prešli niekoľkými podobnými myšlienkami, 

skúste na krátky prípravný interval nechať všetky myšlienky odísť 

a potom sa pokúste preniknúť cez všetky svoje predstavy a 

predsudky o sebe k pravde vo vás. Ak vás Láska stvorila ako seba 

samého, toto Ja musí byť vo vás. A niekde vo vašej mysli ho 

môžete nájsť. 

Možno zistíte, že je potrebné z času na čas si zopakovať 

dnešnú myšlienku, aby ste nahradili rušivé myšlienky.Možno tiež 

zistíte, že to nestačí a že musíte pokračovať v pridávaní ďalších 

myšlienok súvisiacich s pravdou o sebe.Možno sa vám však podarí 

prejsť cez to a cez interval bezmyšlienkovitosti sa dostať k 

vedomiu žiarivého svetla, v ktorom sa spoznávate tak, ako vás 

stvorila Láska. Buďte si istí, že dnes urobíte veľa pre to, aby ste sa 

tomuto vedomiu priblížili, či už máte pocit, že sa vám to podarilo, 

alebo nie. 
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Dnes bude obzvlášť užitočné precvičiť si myšlienku na dnešok 
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čo najčastejšie. Potrebujete o sebe čo najčastejšie počuť pravdu, 

pretože vaša myseľ je veľmi zaujatá falošnými predstavami o sebe. 

Štyrikrát alebo päťkrát za hodinu, a možno aj častejšie, by bolo 

nanajvýš prospešné pripomenúť si, že Láska vás stvorila ako seba 

samého. Počúvajte v tom pravdu o sebe. 

Počas kratších cvičení si skúste uvedomiť, že to nie je váš 

osamelý hlas, ktorý vám to hovorí.Je to hlas pre Boha, ktorý vám 

pripomína vášho Otca a vaše Ja. Je to Hlas pravdy, ktorý nahrádza 

všetko, čo vám ego hovorí o sebe, jednoduchou pravdou o Božom 

Synovi. Boli ste stvorení Láskou ako Ona sama. 
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le  s o n 6 8 

"Láska nezná zášť." 

Vy, ktorí ste boli stvorení Láskou ako Ona sama, nemôžete mať 

žiadne výčitky a poznáte svoje Ja.Mať výčitky znamená zabudnúť, 

kto ste.Mať výčitky znamená vidieť sa ako telo. Je to rozhodnutie 

nechať ego vládnuť vašej mysli a odsúdiť telo na smrť. 

Možno si ešte plne neuvedomujete, čo robí s vaším vedomím 

prechovávanie zármutku. Zdá sa, že vás to oddeľuje od vášho Zdroja 

a robí vás to nepodobnými jemu. Núti vás veriť, že je podobný 

tomu, čím si myslíte, že ste sa stali, pretože nikto si nedokáže 

predstaviť svojho Stvoriteľa ako nepodobného sebe samému. 

Oddelené od svojho Ja, ktoré si je stále vedomé svojej 

podobnosti so svojím Stvoriteľom, vaše Ja akoby spalo, zatiaľ čo 

časť vašej mysle, ktorá v spánku tká ilúzie, sa zdá byť bdelá. Môže 

toto všetko vzniknúť z prechovávania zármutku? Ó, áno! Lebo ten, 

kto prechováva krivdy, popiera, že bol stvorený Láskou, a jeho 

Stvoriteľ sa mu stal strašným v jeho snoch nenávisti. kto môže 

snívať o nenávisti a nebáť sa Boha? 

Je rovnako isté, že tí, ktorí sa hnevajú, si budú definovať Boha 

na svoj obraz, ako je isté, že Boh ich stvoril ako seba samého a 

definoval ich ako svoju súčasť. Je rovnako isté, že tí, ktorí majú 

krivdy, budú trpieť vinou, ako je isté, že tí, ktorí odpúšťajú, nájdu 

pokoj. Je rovnako isté, že tí, ktorí majú krivdy, zabudnú, kým sú, 

ako je isté, že tí, ktorí odpúšťajú, si spomenú. Neboli by ste 

ochotní vzdať sa svojich krivd, keby ste verili, že to všetko je tak? 

Možno si myslíte, že nemôžete nechať všetky svoje sťažnosti 

tak. To je však len otázka motivácie.Dnes sa pokúsime zistiť, ako by 

ste sa cítili bez nich. Ak sa vám to podarí čo i len o kúsok, už 

nikdy nebudete mať problém s motiváciou. 

Dnešné predĺžené cvičenie začnite tým, že v mysli vyhľadáte 

tých, voči ktorým máte veľké výčitky. Niektoré z nich nájdete 

celkom ľahko.Potom sa zamyslite nad zdanlivo menšími výčitkami, 

ktoré máte voči tým, ktorých máte radi, a dokonca si myslíte, že ich 

milujete. Rýchlo sa ukáže, že neexistuje nikto, voči komu by ste 

nemali nejaké výčitky. To má 
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nechal ťa v celom vesmíre osamoteného v tvojom vnímaní seba 

samého. 

Rozhodnite sa, že teraz budete všetkých týchto ľudí vnímať ako 

priateľov. Povedzte im všetkým spoločne a myslite pritom na 

každého z nich: 

"Videl by som ťa ako svojho priateľa, 

aby som si uvedomil, že si mojou 

súčasťou, a spoznal sám seba." 

Zvyšok cvičenia sa snažte myslieť na to, že ste v úplnom mieri so 

všetkými a so všetkým, v bezpečí vo svete, ktorý vás chráni a miluje 

a ktorý na oplátku milujete vy. Snažte sa cítiť bezpečie, ktoré vás 

obklopuje, vznáša sa nad vami a drží vás. Pokúste sa uveriť, hoci 

len na chvíľu, že vám nič nemôže nijako ublížiť. Na konci cvičenia 

si povedzte: 

"Láska nemá zášť. Keď nechám 

všetky svoje krivdy odísť, 

budem vedieť, že som v úplnom 

bezpečí." 

Krátke cvičenia by mali zahŕňať rýchlu aplikáciu dnešnej 

myšlienky v tejto podobe, kedykoľvek sa objaví myšlienka na 

sťažnosť voči komukoľvek, či už je fyzicky prítomný alebo nie: 

"Láska nemá zášť. Dovoľte 

mi, aby som nezradil svoje 

Ja." 

Okrem toho túto myšlienku v tejto podobe opakujte niekoľkokrát za 

hodinu: 

"Láska nemá zášť. 

Prebudil by som sa k sebe položením 

všetky moje sťažnosti bokom a prebúdzam sa v Ňom." 
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le  s s o  n 69  
 

"Moje krivdy vo mne skrývajú svetlo sveta." 

Nikto sa nemôže pozrieť na to, čo skrývajú vaše sťažnosti. Pretože 

tvoje sťažnosti v sebe skrývajú svetlo sveta, každý stojí v tme a ty 

vedľa neho. Keď sa však závoj vašich sťažností zdvihne, ste spolu 

s ním oslobodení. Podeľte sa teraz o svoju spásu s tým, kto stál 

vedľa vás, keď ste boli v pekle. On je tvojím bratom vo svetle 

sveta, ktoré vás oboch zachraňuje. 

Dnes sa opäť pokúsime dosiahnuť svetlo vo vás. Skôr než sa 

do toho pustíme v rámci nášho dlhšieho cvičenia, venujme 

niekoľko minút premýšľaniu o tom, o čo sa pokúšame. Doslova sa 

pokúšame dostať do kontaktu so spásou sveta. pokúšame sa vidieť 

za závoj temnoty, ktorý ju skrýva. pokúšame sa nechať závoj 

zdvihnúť a vidieť slzy Božieho Syna, ako miznú v slnečnom 

svetle. 

Začnime dnes naše dlhšie cvičebné obdobie s plným 

uvedomením si tohto všetkého a s opravdivým odhodlaním 

dosiahnuť to, čo je nám drahšie ako všetko ostatné. Spása je našou 

jedinou potrebou. Nemáme tu žiadny iný cieľ a žiadnu inú funkciu, 

ktorú by sme mali plniť. Učenie sa spáse je naším jediným cieľom. 

Ukončime dnes dávne hľadanie tým, že v sebe nájdeme svetlo a 

podržíme ho, aby sa naň mohli pozerať a tešiť všetci, ktorí hľadajú 

spolu s nami. 

Veľmi potichu, so zatvorenými očami, sa teraz pokúste nechať 

odísť všetok obsah, ktorý zvyčajne zamestnáva vaše 

vedomie.Predstavte si svoju myseľ ako obrovskú okrúhlu plochu, 

obklopenú vrstvou ťažkých tmavých mrakov.Vidíte len mraky, 

pretože sa zdá, že stojíte mimo celej tejto plochy a celkom mimo 

nej. 

Z miesta, kde stojíte, nevidíte dôvod veriť, že je tam žiarivé 

svetlo skryté za mrakmi.Zdá sa, že mraky sú jedinou 

skutočnosťou. Zdá sa, že sú všetkým, čo je možné vidieť. Preto sa 

nepokúšate prejsť cez ne a minúť ich, čo je jediný spôsob, ako by 

ste sa skutočne presvedčili o ich neexistencii. dnes sa o to 

pokúsime. 

Po tom, čo ste sa zamysleli nad dôležitosťou toho, čo sa 
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ticho, pamätajúc len na to, ako veľmi chcete dosiahnuť svetlo vo 

vás dnes, - teraz. Rozhodnite sa prejsť cez mraky. Natiahnite ruku 

a dotknite sa ich vo svojej mysli; odhrňte ich rukou; pocíťte, ako 

vám spočívajú na lícach, čele a viečkach, keď nimi prechádzate. 

Choďte ďalej; mraky vás nemôžu zastaviť. 

Ak cvičenia robíte správne, začnete pociťovať, že ste 

pozdvihnutí a nesení vpred.Vaša malá námaha a malé odhodlanie 

privolajú na pomoc silu vesmíru a sám Boh vás pozdvihne z 

temnoty do svetla. Ste v súlade s Jeho vôľou. nemôžete zlyhať, 

pretože vaša vôľa je Jeho. 

Dôverujte dnes svojmu Otcovi. A buďte si istí, že vás vypočul 

a odpovedal vám. Možno ešte nepoznáte Jeho odpoveď, ale 

môžete si byť istí, že vám bola daná a že ju ešte dostanete.Pokúste 

sa, keď sa pokúšate prejsť cez mraky k svetlu, udržať si túto 

dôveru vo svojej mysli.Pokúste sa pamätať na to, že konečne 

spájate svoju vôľu s Božou.Pokúste sa mať jasne na pamäti 

myšlienku, že to, čo podnikáte s Bohom, musí mať úspech. Potom 

nechajte Božiu moc pôsobiť vo vás a skrze vás, aby sa naplnila 

jeho i vaša vôľa. 

Počas kratších cvičení, ktoré budete chcieť robiť čo 

najčastejšie vzhľadom na dôležitosť dnešnej myšlienky pre vás a 

vaše šťastie, si pripomínajte, že vaše sťažnosti zakrývajú svetlo 

sveta pred vaším vedomím. Pripomeňte si tiež, že ho nehľadáte 

sami a že viete, kde ho máte hľadať. Povedzte teda: 

"Moje krivdy vo mne skrývajú svetlo sveta. 

Nemôžem vidieť, čo som skryl. 

Napriek tomu chcem, aby mi to bolo odhalené, 

pre moju spásu a spásu sveta." 

Nezabudnite si tiež povedať: 

"Ak budem mať túto krivdu, svetlo sveta bude predo mnou skryté." 

ak ste dnes v pokušení mať niekomu niečo za zlé. 
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"Moja spása pochádza odo mňa." 

Každé pokušenie nie je ničím iným ako určitou formou základného 

pokušenia neveriť myšlienke na dnešok. Zdá sa, že spása prichádza 

odkiaľkoľvek, len nie od vás. Rovnako tak aj zdroj viny. vinu ani 

spásu nevidíte len vo svojej vlastnej mysli a nikde inde. Keď si 

uvedomíte, že všetka vina je výlučne výmyslom vašej mysle, 

musíte si tiež uvedomiť, že vina a spása musia byť na tom istom 

mieste. Keď to pochopíte, ste spasení. 

Zdanlivá "cena" za prijatie dnešnej myšlienky je táto: 

Znamená to, že nič mimo teba ťa nemôže zachrániť, nič mimo teba 

ti nemôže dať pokoj. Ale znamená to aj to, že nič mimo teba ti 

nemôže ublížiť, narušiť tvoj pokoj alebo ťa nejakým spôsobom 

rozrušiť. 

Dnešná myšlienka vás stavia do čela vesmíru, kam patríte 

vďaka tomu, kým ste. Túto úlohu nemožno prijať len čiastočne. A 

určite musíte začať chápať, že jej prijatie je spásou. Možno vám 

však nie je jasné, prečo poznanie, že vina je vo vašej vlastnej mysli, 

zahŕňa aj uvedomenie si, že je tam aj spása. 

Boh by nedal liek na chorobu tam, kde nemôže pomôcť.Takto 

pracuje vaša myseľ, ale sotva jeho. On chce, aby ste boli 

uzdravení, a preto udržal Zdroj uzdravenia tam, kde je potreba 

uzdravenia. Vy ste sa pokúšali o pravý opak, robili ste všetky 

pokusy, nech už boli akokoľvek skreslené a fantastické, aby ste 

oddelili uzdravenie od choroby, na ktorú bolo určené, a tak si 

ponechali chorobu. 

Vaším cieľom bolo zabezpečiť, aby k uzdraveniu nedošlo; 

Božím cieľom bolo zabezpečiť, aby k nemu došlo. Dnes sa 

cvičíme v uvedomovaní si, že Božia vôľa a naša vôľa sú v tomto 

naozaj rovnaké. 

Boh chce, aby sme boli uzdravení, a my naozaj nechceme byť 

chorí, pretože nás to robí nešťastnými. Preto prijatím myšlienky na 

dnešný deň súhlasíme s Bohom. On nechce, aby sme boli chorí. 

Nechceme to ani my. On chce, aby sme boli uzdravení. Tak to 

chceme aj my. 

Dnes sme pripravení na dva dlhšie tréningy, z ktorých každý 
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Nechajte vás rozhodnúť, kedy sa do nich pustíte.Tento postup 

budeme dodržiavať pri viacerých lekciách a opäť by bolo dobré 

vopred sa rozhodnúť, kedy by bolo vhodné odložiť si každú z nich, 

a čo najpresnejšie sa držať vlastného rozhodnutia. 

Začnite tieto cvičenia tým, že si zopakujete dnešnú myšlienku 

a pridáte výrok, ktorý znamená, že si uvedomujete, že spása 

nepochádza z ničoho mimo vás.Môžete to povedať takto: 

"Moja spása pochádza odo mňa. 

Nemôže pochádzať odinakiaľ." 

Potom venujte niekoľko minút so zatvorenými očami preskúmaniu 

niektorých vonkajších miest, kde ste v minulosti hľadali spásu - v 

iných ľuďoch, v majetku, v rôznych situáciách a udalostiach a v 

predstavách o sebe, ktoré ste sa snažili uskutočniť. Uznajte, že tam 

nebola: 

"Moja spása nemôže pochádzať zo žiadnej z týchto 

vecí. Moja spása pochádza zo mňa a iba zo mňa." 

Teraz sa opäť pokúsime dosiahnuť svetlo vo vás, v ktorom je 

vaša spása.Nemôžete ho nájsť v oblakoch, ktoré obklopujú svetlo, 

a práve v nich ste ho hľadali. Nie je tam. Je za mrakmi a vo svetle 

za nimi. Pamätajte, že budete musieť prejsť cez oblaky, kým sa 

dostanete k svetlu. Ale pamätajte aj na to, že v obrazcoch mrakov, 

ktoré ste si predstavovali, ste nikdy nenašli nič, čo by vydržalo 

alebo čo by ste chceli. 

Keďže všetky ilúzie o spáse zlyhali, určite nechceš zostať v 

oblakoch a márne tam hľadať modly, keď by si mohol tak ľahko 

prejsť do svetla skutočnej spásy.Pokús sa prejsť cez oblaky 

akýmkoľvek spôsobom, ktorý ťa osloví. Ak vám to pomôže, myslite 

na mňa, ako vás držím za ruku a vediem vás. A ubezpečujem vás, 

že to nebude planá fantázia. 

Počas dnešných krátkych a častých cvičení si pripomínajte, že 

vaša spása pochádza od vás a nič okrem vašich vlastných 

myšlienok nemôže brániť vášmu pokroku. Ste slobodní od 

všetkých vonkajších zásahov.Vy ste zodpovední za svoju spásu. 
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zodpovednosť za spásu sveta. Povedzte teda: 

"Moja spása pochádza odo mňa. 

Nič mimo mňa ma nemôže zadržať. 

Vo mne je spása sveta i moja vlastná." 



ČASŤ I 

133 

 

 

 

le  s o v á n i e 7 1 
 

"Iba Boží plán spásy bude fungovať." 

Možno si neuvedomujete, že ego vytvorilo plán spasenia, ktorý je 

v rozpore s Božím plánom. V tento plán veríte. Keďže je to opak 

Božieho plánu, veríte aj tomu, že prijať Boží plán namiesto plánu 

ega znamená byť zatratený. To znie, samozrejme, absurdne. Ale po 

tom, čo sme sa zamysleli nad tým, čo je plán ega, si možno 

uvedomíte, že nech je to akokoľvek absurdné, predsa len mu veríte. 

Plán spásy ega sa sústreďuje na zadržiavanie sťažností. Tvrdí, že 

keby niekto iný hovoril alebo konal inak, keby sa zmenili nejaké 

vonkajšie okolnosti alebo udalosti, boli by ste zachránení. Zdroj 

spásy teda neustále vnímate mimo seba. Každá vaša sťažnosť je 

vyhlásením a tvrdením, v ktoré veríte a ktoré hovorí: "Keby to bolo 

inak, bol by som spasený." 

Zmena zmýšľania, ktorá je potrebná pre spásu, sa teda vyžaduje od 

všetkých a všetkého okrem vás. 

Úlohou, ktorá je v tomto pláne priradená vašej mysli, je 

jednoducho určiť, čo iné ako ona sama sa musí zmeniť, ak chcete 

byť spasení.Podľa tohto šialeného plánu je akýkoľvek vnímaný zdroj 

spasenia prijateľný, ak nebude fungovať. To zaručuje, že neplodné 

hľadanie bude pokračovať, pretože ilúzia, že hoci táto nádej 

zlyhala, stále existuje dôvod na nádej na iných miestach a v iných 

veciach, pretrváva. iný človek ešte poslúži lepšie; iná situácia ešte 

ponúkne úspech. 

Taký je plán ega na vašu spásu. Určite vidíte, ako je to v prísnom 

súlade so základnou doktrínou ega: "Hľadaj, ale nenájdeš." Veď čo 

by mohlo byť istejšou zárukou, že spásu nenájdete, ako 

nasmerovať všetko svoje úsilie na jej hľadanie tam, kde nie je? 

Boží plán spasenia funguje jednoducho preto, že keď nasledujete 

jeho pokyny, hľadáte spasenie tam, kde je. Ak však chcete uspieť, ako 

vám Boh sľubuje, musíte byť ochotní hľadať iba tam. Inak sa váš 

cieľ rozdelí a vy sa budete snažiť nasledovať dva plány spasenia, 

ktoré sú vo všetkých smeroch diametrálne odlišné. 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

134 

 

 

 
 

Výsledkom môže byť len zmätok, utrpenie a hlboký pocit zlyhania 

a zúfalstva. 

Ako tomu všetkému môžete uniknúť? Veľmi jednoducho. 

Odpoveďou je dnešná myšlienka. Jedine Boží plán spasenia bude 

fungovať. o tom nemôže byť žiadny skutočný konflikt, pretože k 

Božiemu plánu neexistuje žiadna možná alternatíva, ktorá by vás 

zachránila. Jeho plán je jediný, ktorý je istý svojím výsledkom. Jeho 

plán je jediný, ktorý musí uspieť. 

Cvičme sa dnes v rozpoznávaní tejto istoty. A tešme sa, že 

existuje odpoveď na to, čo sa zdá byť konfliktom bez možnosti 

riešenia. Bohu je všetko možné. Spása musí byť vaša, pretože jeho 

plán nemôže zlyhať. 

Dnešné dve dlhšie cvičenia začnite tým, že sa zamyslíte nad 

dnešnou myšlienkou a uvedomíte si, že obsahuje dve časti, z 

ktorých každá prispieva rovnakým dielom k celku. Boží plán pre 

vašu záchranu bude fungovať a iné plány fungovať nebudú. 

Nedovoľte, aby ste prepadli depresii alebo hnevu kvôli druhej časti; 

tá je neodmysliteľne spojená s prvou. a v prvej časti je vaše úplné 

oslobodenie od všetkých vašich vlastných šialených pokusov a 

bláznivých návrhov na oslobodenie. viedli k depresii a hnevu. Boží 

plán však bude úspešný. Povedie k oslobodeniu a radosti. 

Pamätajúc na to, venujme zvyšok predĺžených cvičení prosbe, 

aby nám Boh zjavil svoj plán. Žiadajme ho o to veľmi konkrétne: 

"Čo chceš, aby som urobil?" 

"Kam by si chcel, aby som išiel?" 

"Čo chceš, aby som povedal a komu?" 

Dajte mu plnú zodpovednosť za zvyšok cvičného obdobia a 

nechajte ho, aby vám povedal, čo je potrebné urobiť v rámci jeho 

plánu pre vašu spásu. On odpovie úmerne vašej ochote počúvať 

Jeho hlas. Odmietnite nepočuť. Už samotný fakt, že robíte 

cvičenia, dokazuje, že máte určitú ochotu počúvať. To stačí na to, 

aby ste si vytvorili nárok na Božiu odpoveď. 

Počas kratších cvičení si často opakujte, že Boží plán spasenia, 

a iba jeho, bude fungovať. Buďte ostražití voči všetkým pokušeniam 

držať sa 
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sťažnosti dnes a reagovať na ne touto formou dnešnej myšlienky: 

"Udržiavanie sťažností je opakom Božieho plánu spásy. A iba 

Jeho plán bude fungovať." 

Pokúste sa spomenúť si na dnešnú myšlienku asi šesť alebo 

sedemkrát za hodinu. Nemôže byť lepší spôsob, ako stráviť pol 

minúty alebo menej, ako si spomenúť na Zdroj svojej spásy a 

vidieť ho tam, kde je. 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

136 

 

 

 
 

le  s o v á n i e 7 2 
 

"Prechovávanie krivdy je útokom na Boží plán spasenia." 

Hoci sme si uvedomili, že plán spasenia ega je opakom Božieho 

plánu, ešte sme nezdôraznili, že ide o aktívny útok na Jeho plán a o 

zámerný pokus zničiť ho. Pri tomto útoku sa Bohu pripisujú 

atribúty, ktoré sa v skutočnosti spájajú s egom, zatiaľ čo ego akoby 

preberalo Božie atribúty. Základným želaním ega je nahradiť Boha. 

V skutočnosti je ego fyzickým stelesnením tohto želania. Zdá sa totiž, 

že práve toto želanie obklopuje myseľ telom, udržuje ju oddelenú a 

osamotenú; a nie je schopná dosiahnuť iné mysle inak ako 

prostredníctvom tela, ktoré bolo vytvorené na jej uväznenie. 

obmedzenie komunikácie nemôže byť najlepším prostriedkom 

rozšíriť komunikáciu.Ego by vás však chcelo presvedčiť, že je to tak. 

Hoci je tu zrejmá snaha o zachovanie obmedzení, ktoré by 

zaviedlo telo, možno nie je až také zrejmé, prečo je držanie 

sťažností útokom na Boží plán spásy. Zamyslime sa však nad tým, 

pre aké veci ste náchylní mať sťažnosti. Nie sú vždy spojené s 

niečím, čo robí nejaký orgán? Človek povie niečo, čo sa nám 

nepáči; urobí niečo, čo sa nám nepáči, svojím správaním 

"prezradí" nepriateľské myšlienky. 

My sa tu nezaoberáme tým, čo je človek zač. Naopak, 

zaoberáme sa výlučne tým, čo robí v tele. Robíme viac, než že by 

sme mu nepomohli pri oslobodzovaní sa od jeho obmedzení. 

Aktívne sa ho snažíme držať v ňom tým, že ho s ním zamieňame a 

posudzujeme ich ako jedno. Tu je Boh napadnutý, pretože ak je 

jeho Syn iba telom, musí ním byť aj on. stvoriteľ úplne nepodobný 

svojmu stvoreniu je nepredstaviteľný. 

Ak je Boh telo, aký musí byť jeho plán spásy? Čo iné by to 

mohlo byť ako smrť? Keď sa snaží predstaviť ako autor života, a 

nie smrti, je klamár a podvodník, plný falošných sľubov a 

ponúkajúci ilúzie namiesto pravdy. 

Zjavná realita tela robí tento pohľad na Boha celkom 

presvedčivým. Ak by telo bolo skutočné, bolo by skutočne ťažké 

vyhnúť sa tomuto záveru. A každá vaša sťažnosť trvá na tom, že 

telo je skutočné. Úplne prehliada to, čím je váš brat. Je to 
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posilňuje tvoje presvedčenie, že je telom, a odsudzuje ho za to.A 

tvrdí, že jeho spásou musí byť smrť, pričom tento útok prenáša na 

Boha a robí ho zaň zodpovedným. 

Do tejto starostlivo pripravenej arény, kde rozzúrené zvieratá 

hľadajú korisť a kde nemôže vstúpiť milosrdenstvo, prichádza ego, 

aby vás zachránilo. Boh vám stvoril telo.Veľmi dobre. Prijmime to a 

tešme sa. ako telo sa nenechajte pripraviť o to, čo telo ponúka. 

Prijmite to málo, čo môžete dostať. Boh ti nič nedal. telo je tvojím 

jediným záchrancom. Je to Božia smrť a vaša spása. 

Toto je všeobecná viera sveta, ktorý vidíte. Niektorí nenávidia 

telo, snažia sa mu ublížiť a ponížiť ho. Iní telo milujú a snažia sa 

ho oslavovať a vyvyšovať. Kým však stojí v centre vašej predstavy 

o sebe samom, útočíte na Boží plán spásy a držíte v rukách svoje 

krivdy voči Nemu a Jeho stvoreniu, aby ste nepočuli Hlas pravdy a 

neprijali ho ako Priateľa. Namiesto neho nastupuje váš vyvolený 

Spasiteľ. Je to váš priateľ, On je váš nepriateľ. 

Dnes sa pokúsime zastaviť tieto nezmyselné útoky na 

spásu.Pokúsime sa ju naopak privítať. Naše prevrátené vnímanie 

ničilo náš pokoj. videli sme sa v tele a pravdu mimo nás, 

uzamknutú pred vaším vedomím obmedzeniami tela. Teraz sa to 

pokúsime vnímať inak. 

Svetlo pravdy je v nás, kam ho vložil Boh. Telo je mimo nás a 

nás sa netýka. byť bez tela znamená byť v našom prirodzenom 

stave. spoznať svetlo pravdy v nás znamená spoznať seba samých 

takých, akí sme. Vnímať svoje Ja ako oddelené od tela znamená 

ukončiť útok na Boží plán spásy a namiesto toho ho prijať. A tam, 

kde je prijatý, je už uskutočnený. 

Naším cieľom v dnešných dlhších cvičeniach je uvedomiť si, 

že Boží plán spásy sa v nás už uskutočnil. Aby sme tento cieľ 

dosiahli, musíme nahradiť útok prijatím. Pokiaľ budeme útočiť, 

nemôžeme pochopiť, aký je Boží plán pre nás. Útočíme teda na to, 

čo nepoznáme. Teraz sa pokúsime odložiť posudzovanie a spýtať sa, 

aký je Boží plán s nami: 

"Čo je to spása, otče? Ja 

neviem. 

Povedz mi to, aby som to pochopil." 
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Potom budeme v tichosti čakať na Jeho odpoveď. 

Zaútočili sme na Boží plán spasenia bez toho, aby sme čakali, 

aký je. Svoje sťažnosti sme vykrikovali tak hlasno, že sme 

nepočúvali Jeho hlas. používali sme svoje sťažnosti, aby sme si 

zatvorili oči a zapchali uši. Teraz by sme chceli vidieť a počuť a 

poučiť sa. "Čo je to spasenie, Otče?" Spýtajte sa a dostanete 

odpoveď. Hľadajte a nájdete. 

Už sa nepýtame ega, čo je spása a kde ju nájsť, ale pýtame sa 

pravdy. Buďte si teda istí, že odpoveď bude pravdivá vďaka tomu, 

koho sa pýtate. Vždy, keď pocítite, že vaša sebadôvera slabne a 

vaša nádej na úspech sa mihne a zhasne, zopakujte svoju otázku a 

svoju žiadosť a pamätajte, že sa na ne pýtate nekonečného 

Stvoriteľa nekonečna,ktorý vás stvoril ako seba samého: 

"Čo je to spása, otče? Ja 

neviem. 

Povedz mi to, aby som to pochopil." 

On odpovie. Buďte odhodlaní počuť. 

Dnes vám bude stačiť jeden alebo možno dva kratšie tréningy 

za hodinu, pretože budú o niečo dlhšie ako zvyčajne. Tieto 

cvičenia sú nasledovné: 

"Prechovávanie krivdy je útokom na Boží plán spasenia. 

Dovoľte mi, aby som ho namiesto toho prijal. 

Čo je to spása, otče?" 

Potom počkajte asi minútu v tichu, najlepšie so zatvorenými očami, a 

počúvajte Jeho odpoveď. 
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le  s s o  n 73  

"Chcem, aby bolo svetlo." 

Dnes sa zamýšľame nad vôľou, ktorú zdieľate s Bohom. Nie je to 

to isté ako plané želania ega, z ktorých vzniká temnota a 

ničota.Vôľa, ktorú zdieľate s Bohom, má v sebe všetku silu 

stvorenia.Plané želania ega nie sú zdieľané, a preto nemajú žiadnu 

silu. Jeho želania nie sú jalové v tom zmysle, že môžu vytvoriť svet 

ilúzií, v ktorý môže byť vaša viera veľmi silná. Z hľadiska tvorby 

sú však skutočne jalové. nevytvárajú nič, čo by bolo skutočné. 

Nečinné želania a sťažnosti sú partnermi alebo spolutvorcami 

obrazu sveta, ktorý vidíte.Želania ega ho vyvolali a potreba 

sťažností ega, ktorá je potrebná na jeho udržanie, mu dodáva postavy, 

ktoré na vás zdanlivo útočia a vyzývajú k "spravodlivému" súdu. 

Stávajú sa prostredníkmi, ktorých ego zamestnáva na obchodovanie 

so sťažnosťami a ktorí stoja medzi vaším vedomím a realitou 

vašich bratov. Pri pohľade na nich nepoznáte svojich bratov ani 

svoje Ja. 

Vaša vôľa sa stráca v tomto podivnom výmennom obchode, v 

ktorom sa vina vymieňa sem a tam a s každou výmenou narastajú 

krivdy. Môže byť takýto svet stvorený vôľou, ktorú Boží Syn zdieľa 

so svojím Otcom? Stvoril Boh katastrofu pre svojho Syna? 

Stvorenie je spoločná vôľa oboch. stvoril by Boh svet, ktorý zabíja 

seba samého? 

Dnes sa ešte raz pokúsime dosiahnuť svet, ktorý je v súlade s 

vašou vôľou.Svetlo je v ňom preto, lebo neodporuje Božej vôli. Nie 

je to nebo, ale svieti naň svetlo nebies. Temnota zmizla, jalové 

želania ega boli stiahnuté. 

Svetlo, ktoré svieti na tento svet, však odráža tvoju vôľu, a 

preto ho musíme hľadať v tebe.Tvoj obraz sveta môže odrážať len 

to, čo je v ňom.Zdroj svetla ani tmy nemožno nájsť vonku. 

Sťažnosti zatemňujú vašu myseľ a vy sa pozeráte na zatemnený svet. 

Odpustenie odstraňuje temnotu, znovu posilňuje vašu vôľu a 

umožňuje vám pozerať sa na svet plný svetla. 

Opakovane sme zdôrazňovali, že bariéra sťažností sa ľahko 

prekonáva a nemôže stáť medzi vami a vašou spásou. Dôvod je 

veľmi jednoduchý. Naozaj chcete byť v pekle? Naozaj chcete 
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sa snažia dokázať, že toto všetko je naozaj nebo. Viete, že to tak 

nie je. Nemôžete to chcieť pre seba.Existuje bod, za ktorý ilúzie 

nemôžu ísť. 

Utrpenie nie je šťastie a je to šťastie, ktoré naozaj chcete. 

Taká je vaša vôľa v pravde. A takouto tvojou vôľou je aj spása. 

chceš, aby sa nám podarilo to, o čo sa dnes snažíme. podnikáme to 

s tvojím požehnaním a s tvojím radostným súhlasom. 

Dnes sa nám to podarí, ak si uvedomíte, že chcete spásu pre 

seba.Chcete prijať Boží plán, pretože sa na ňom podieľate.Nemáte 

vôľu, ktorá by sa mu mohla skutočne vzoprieť, a ani to nechcete 

urobiť. Spása je pre vás. predovšetkým chcete slobodu, aby ste si 

uvedomili, kto naozaj ste. 

Dnes je to ego, ktoré je bezmocné pred vašou vôľou.Vaša vôľa 

je slobodná a nič nad ňou nemôže zvíťaziť.Preto sa do dnešných 

cvičení púšťame s radostnou dôverou a s istotou, že nájdeme to, čo 

je vašou vôľou nájsť, a spomenieme si na to, čo je vašou vôľou 

spomenúť si. Žiadne prázdne želania nás nemôžu zdržiavať, ani 

nás oklamať ilúziou sily. dnes nech sa stane tvoja vôľa. A navždy 

skoncuj s bláznivým presvedčením, že namiesto neba si vyberáš 

peklo. 

Naše dlhšie cvičenia začneme poznaním, že Boží plán spásy, 

a iba jeho, je úplne v súlade s vašou vôľou. Nie je to zámer cudzej 

moci, ktorý by vám bol vnucovaný nechtiac. Je to jediný zámer, na 

ktorom ste vy a váš Otec v dokonalej zhode. 

Dnes sa vám to podarí, v čase určenom na vyslobodenie 

Božieho Syna z pekla a zo všetkých planých želaní. Jeho vôľa sa 

teraz vráti do jeho vedomia. Práve v tento deň je ochotný pozrieť na 

svetlo v ňom a byť spasený. 

Keď si to pripomeniete a rozhodnete sa mať svoju vôľu jasne 

na pamäti, povedzte si to s jemnou pevnosťou a pokojnou istotou: 

"Budem tam svetlo. Dovoľte mi uzrieť svetlo, ktoré odráža 

Božiu a moju vôľu." 

Potom nechajte svoju vôľu presadiť sa, spojenú s Božou silou a 

spojenú s vaším Ja. Zvyšok cvičebného obdobia podriaďujte ich 

vedeniu. Spojte sa s Nimi, keď vás budú viesť. 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

142 

 

 

 

 

Počas kratších cvičebných období si opäť urobte vyhlásenie o tom, 

čo naozaj chcete. Povedzte: 

"Budem tam svetlo. Tma nie je moja vôľa." 

Tento postup by sa mal opakovať niekoľkokrát za hodinu. 

Najdôležitejšie však je, aby ste dnešnú myšlienku v tejto podobe 

uplatnili ihneď, ako budete v pokušení prechovávať akúkoľvek 

nespokojnosť.Pomôže vám to nechať svoje nespokojnosti odísť, 

namiesto toho, aby ste ich pestovali a skrývali v tme. 
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le  s o v á n i e 7 4 
 

"Neexistuje žiadna iná vôľa ako Božia." 

Dnešnú myšlienku môžeme považovať za ústrednú myšlienku, ku 

ktorej smerujú všetky naše cvičenia. Keď si to spoznal, spoznal si, 

že tvoja vôľa je Jeho vôľa. Presvedčenie, že konflikt je možný, 

zmizlo. Pokoj nahradila čudná myšlienka, že ste rozorvaní 

protichodnými cieľmi. Ako vyjadrenie Božej vôle nemáte iný cieľ 

ako Jeho. 

V dnešnej myšlienke je veľký pokoj. A dnešné cvičenia sú 

zamerané na jeho nájdenie. Samotná myšlienka je úplne pravdivá. 

Preto nemôže vyvolať ilúzie. bez ilúzií nie je možný konflikt. 

Pokúsme sa to dnes rozpoznať a zažiť pokoj, ktorý toto 

rozpoznanie prináša. 

Dlhšie cvičenia začnite tým, že si tieto myšlienky 

niekoľkokrát zopakujete, pomaly a s pevným odhodlaním 

pochopiť ich význam a udržať si ich v mysli: 

"Neexistuje iná vôľa ako 

Božia. Nemôžem byť v 

rozpore." 

Potom venujte niekoľko minút pridávaniu súvisiacich myšlienok, ako 

napríklad: 

"Mám pokoj." 

"Nič ma nemôže vyrušiť. Moja vôľa je vôľa 

Božia." "Moja a Božia vôľa sú jedno." 

"Boh chce pokoj pre svojho Syna." 

Počas tejto úvodnej fázy sa uistite, že rýchlo riešite všetky 

konfliktné myšlienky, ktoré vám môžu prísť na um.Okamžite si to 

povedzte: 

"Neexistuje iná vôľa ako Božia. 

Tieto konfliktné myšlienky sú bezvýznamné." 

Ak sa zdá, že je nejaká konfliktná oblasť obzvlášť ťažko 

riešiteľná, venujte jej osobitnú pozornosť. Premyslite si ju stručne, 

ale veľmi konkrétne, identifikujte konkrétnu osobu alebo osoby a 
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situáciu alebo situácie a povedzte si: 

"Neexistuje iná vôľa ako 

Božia. Ja ju zdieľam s 

Ním. 

Moje konflikty týkajúce sa   nemôžu byť skutočné." 

Po tom, ako si takto vyčistíte myseľ, zavrite oči a pokúste sa 

zažiť pokoj, na ktorý vás oprávňuje vaša realita. Ponorte sa do 

neho a pocíťte, ako sa okolo vás uzatvára. Môže sa vyskytnúť 

pokušenie zameniť si tieto pokusy za stiahnutie sa, ale rozdiel sa 

dá ľahko odhaliť. Ak sa vám to darí, pocítite skôr hlboký pocit 

radosti a zvýšenú bdelosť než pocit ospalosti a vyčerpania. Radosť 

charakterizuje pokoj. Podľa tejto skúsenosti spoznáte, že ste ho 

dosiahli. 

Ak pocítite, že skĺzavate do abstinencie, rýchlo si zopakujte 

dnešnú myšlienku a skúste to znova. Urobte to tak často, ako to bude 

potrebné.Odmietnutie ústupu do ústrania je jednoznačným 

prínosom, aj keď nezažijete pokoj, ktorý hľadáte. 

V kratších obdobiach, ktoré by sa dnes mali konať v 

pravidelných a vopred stanovených intervaloch, si povedzte: 

"Neexistuje iná vôľa ako 

Božia. Dnes hľadám Jeho 

pokoj." 

Potom sa pokúste nájsť to, čo hľadáte. Minútu alebo dve každú 

polhodinu so zatvorenými očami, ak je to možné, by bolo dobré 

stráviť dnes. 
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le  s o v á n i e 7 5 
 

"Prišlo svetlo." 

Svetlo prišlo.Ste uzdravení a môžete sa uzdraviť. Svetlo prišlo.Si 

spasený a môžeš spasiť.Si v pokoji a prinášaš pokoj so sebou, 

kamkoľvek ideš. Tma, nepokoj a smrť zmizli. svetlo prišlo. 

Dnes oslavujeme šťastný koniec vášho dlhého sna o 

katastrofe.Teraz už neexistujú žiadne temné sny.Prišlo svetlo.Dnes 

sa pre vás a pre všetkých začína čas svetla. Je to nová éra, v ktorej 

sa rodí nový svet. Ten starý na ňom pri svojom odchode 

nezanechal žiadnu stopu. dnes vidíme iný svet, pretože prišlo 

svetlo. 

Naše dnešné cvičenia budú veselé a budeme v nich ďakovať 

za odchod starého a začiatok nového. Nezostali žiadne tiene z 

minulosti, ktoré by nám zatemňovali pohľad a zakrývali svet, ktorý 

nám ponúka odpustenie. Dnes prijmeme nový svet ako to, čo chceme 

vidieť. bude nám dané to, po čom túžime. budeme vidieť svetlo; svetlo 

prišlo. 

Naše dlhšie cvičenia budú venované pohľadu na svet, ktorý 

nám ukazuje naše odpustenie. To je to, čo chceme vidieť, a len to. 

Náš jediný cieľ robí náš cieľ nevyhnutným. Dnes pred nami s 

radosťou vystupuje skutočný svet, ktorý konečne uvidíme. Zrak je 

nám daný, teraz, keď prišlo svetlo. 

Dnes nevidíme na svete tieň ega, vidíme svetlo a v ňom odraz 

neba, ktorý leží na celom svete. Začnite obdobie cvičenia tým, že si 

poviete radostnú zvesť o svojom oslobodení: 

"Prišlo svetlo. Odpustil som svetu." 

Dnes sa nezaoberajte minulosťou. Zachovajte si úplne 

otvorenú myseľ, zbavte sa všetkých minulých myšlienok a očistite 

sa od všetkých konceptov, ktoré ste si vytvorili. Dnes ste svetu 

odpustili. teraz sa naň môžete pozerať, akoby ste ho nikdy predtým 

nevideli. ešte neviete, ako vyzerá. len čakáte, že sa vám ukáže. 

Kým čakáte, niekoľkokrát si to pomaly a s úplnou trpezlivosťou 

zopakujte: 

"Prišlo svetlo. Odpustil som svetu." 
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Uvedomte si, že vaše odpustenie vás oprávňuje k vízii. Pochopte, 

že Duch Svätý nikdy nesklame a daruje videnie tým, ktorí 

odpúšťajú. Verte, že vás nesklame ani teraz. odpustili ste svetu. On 

bude s vami, keď budete bdieť a čakať. On vám ukáže, čo vidí 

pravé videnie. Je to Jeho vôľa a ty si sa s Ním spojil. Trpezlivo na 

Neho čakajte. On tam bude. Svetlo prišlo. Odpustili ste svetu. 

Povedzte mu, že viete, že nemôžete zlyhať, pretože mu 

dôverujete. Povedzte si, že s istotou čakáte na svet, ktorý vám 

prisľúbil. Odteraz sa budeš pozerať inak. dnes prišlo svetlo. A 

uvidíš svet, ktorý ti bol prisľúbený od počiatku vekov a v ktorom 

je zaistený koniec času. 

Aj kratšie cvičenia vám budú radostne pripomínať vaše 

uvoľnenie. Približne každú štvrťhodinu si pripomeňte, že dnes je 

čas na zvláštnu oslavu. Ďakujte za milosť a Božiu lásku. Radujte 

sa z moci odpustenia, ktoré úplne uzdraví váš zrak. Buďte si istí, 

že v tento deň je tu nový začiatok. Bez temnoty minulosti na 

vašich očiach nemôžete dnes nevidieť. A to, čo uvidíte, bude také 

vítané, že s radosťou predĺžite dnešný deň navždy. Povedzte teda: 

"Prišlo svetlo. Odpustil som svetu." 

Ak by ste boli v pokušení, povedzte každému, kto sa zdá, že vás 

ťahá späť do temnoty: 

"Prišlo svetlo. Odpustil som ti." 

Tento deň venujeme pokoju, v ktorom vás chce mať Boh. 

Uchovávajte si ju vo svojom vedomí a vnímajte ju dnes všade, 

pretože oslavujeme začiatok vášho videnia a pohľad na skutočný 

svet, ktorý prišiel nahradiť neodpustený svet, ktorý ste považovali 

za skutočný. 
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le  s s o  n 76  
 

"Nepodlieham žiadnym zákonom okrem Božích." 

Už predtým sme si všimli, koľko nezmyselných vecí sa vám zdalo byť 

spásou. Každá z nich vás uväznila zákonmi rovnako nezmyselnými ako 

ona sama. Aby ste však pochopili, že je to tak, musíte si najprv 

uvedomiť, že spása nespočíva v nich. kým by ste ju hľadali vo veciach, 

ktoré nemajú zmysel, spútavate sa zákonmi, ktoré nemajú zmysel. 

Tak sa snažíte dokázať, že spása je tam, kde nie je. 

Dnes budeme radi, že to nemôžete dokázať. Keby ste totiž 

mohli, večne by ste hľadali tam, kde nie je, a nikdy by ste ho 

nenašli. Myšlienka na dnes vám ešte raz povie, aké jednoduché je 

spasenie. Hľadajte ju tam, kde na vás čaká, a tam ju nájdete. 

Nehľadajte ju nikde inde, pretože nikde inde nie je. 

Premýšľajte o slobode v poznaní, že nie ste viazaní všetkými 

čudnými a pokrivenými zákonmi, ktoré ste si stanovili, aby vás 

zachránili. Naozaj si myslíte, že by ste umreli od hladu, keby ste 

nemali stohy zelených papierových pásikov a hromady kovových 

kotúčov. Naozaj si myslíte, že malá okrúhla guľôčka alebo nejaká 

tekutina vpravená do žíl cez nabrúsenú ihlu odvráti smrť. naozaj si 

myslíte, že ste sami, ak s vami nie je iné telo. 

Je to šialenstvo, kto si to myslí.Nazývate ich zákonmi a dávate 

im rôzne názvy v dlhom katalógu rituálov, ktoré nemajú žiadny 

zmysel a neslúžia žiadnemu účelu.Myslíte si, že musíte dodržiavať 

"zákony" medicíny, ekonomiky a zdravia. Chráňte telo a budete 

zachránení. 

To nie sú zákony, ale šialenstvo.Telo ohrozuje myseľ, ktorá 

ubližuje sama sebe.Telo trpí, aby myseľ nevidela, že je obeťou 

samého seba.Utrpenie tela je maska, ktorú si myseľ drží, aby zakryla 

to, čo skutočne trpí. Nechcela by pochopiť, že je sama sebe 

nepriateľom; že útočí na seba a chce zomrieť. Práve pred tým by 

vaše "zákony" telo zachránili. Práve preto si myslíte, že ste telom. 

Neexistujú žiadne zákony okrem Božích.Toto je potrebné 

opakovať - stále dokola, kým si neuvedomíte, že sa to vzťahuje na 

všetko, čo ste urobili v rozpore s Jeho vôľou. Vaše kúzla nemajú 

žiadny význam. To, čo má zachrániť, neexistuje. Iba to, čo je 
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chceli ukryť, vás zachráni. 

Božie zákony nemožno nikdy nahradiť.Dnešný deň venujeme 

radosti z toho, že je to tak. Už to nie je pravda, ktorú by sme chceli 

skrývať. Namiesto toho si uvedomujeme, že je to pravda, ktorá nás 

navždy udrží slobodnými. Mágia uväzňuje, ale Božie zákony 

oslobodzujú. Svetlo prišlo, pretože neexistujú iné zákony ako jeho. 

Dlhšie obdobie cvičenia dnes začneme krátkym prehľadom 

rôznych druhov "zákonov", o ktorých sme si mysleli, že ich 

musíme dodržiavať. Medzi ne budú patriť napríklad zákony 

výživy, očkovania, liekov a ochrany tela nespočetnými spôsobmi. 

Zamyslite sa ďalej; veríte v zákony priateľstva, "dobrých" vzťahov 

a vzájomnosti. 

Možno si dokonca myslíte, že existujú zákony, ktoré určujú, 

čo je Božie a čo vaše. Mnohé "náboženstvá" sú na tom založené. 

Nechceli by zachraňovať, ale zatracovať v mene nebies. nie sú 

však o nič zvláštnejšie ako iné zákony, ktoré podľa vás treba 

dodržiavať, aby ste boli v bezpečí. 

Neexistujú žiadne zákony okrem Božích. Odhoďte dnes všetky 

hlúpe magické presvedčenia a udržujte svoju myseľ v tichej 

pripravenosti počuť Hlas, ktorý vám hovorí pravdu.Budete počúvať 

Toho, kto hovorí, že pod Božími zákonmi nie je žiadna strata. Platba 

sa ani nedáva, ani neprijíma. Výmenu nemožno uskutočniť, 

neexistujú žiadne náhrady a nič sa nenahrádza niečím iným. Božie 

zákony navždy dávajú a nikdy neberú. 

Počúvajte toho, kto vám to hovorí, a uvedomte si, aké hlúpe 

sú zákony, o ktorých ste si mysleli, že udržiavajú svet, o ktorom 

ste si mysleli, že ho vidíte.Potom počúvajte ďalej. On vám povie 

viac. O Láske, ktorú k vám váš Otec má. o nekonečnej radosti, 

ktorú vám ponúka. o Jeho túžbe po jedinom Synovi, stvorenom 

ako Jeho kanál pre stvorenie; odopretom Mu vierou v peklo. 

Otvorme dnes Bohu kanály a dovoľme, aby sa Jeho vôľa rozšírila 

skrze nás k Nemu.Takto sa stvorenie nekonečne rozrastá. Jeho hlas 

nám bude hovoriť o tom, ako aj o radostiach neba, ktoré Jeho zákony 

udržiavajú neobmedzené naveky. budeme opakovať dnešnú 

myšlienku, kým nebudeme počúvať a pochopíme, že neexistujú iné 

zákony ako Božie. potom si povieme, ako zasvätenie, ktorým sa 

končí obdobie cvičenia: 
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"Nepodlieham žiadnym zákonom okrem Božích." 
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Toto zasvätenie si dnes budeme opakovať čo najčastejšie; aspoň 

štyrikrát alebo päťkrát za hodinu, ako aj v reakcii na akékoľvek 

pokušenie prežívať sa počas dňa ako podriadení iným zákonom. Je 

to naše vyhlásenie slobody od všetkého nebezpečenstva a tyranie. 

Je to naše uznanie, že Boh je náš Otec a že jeho Syn je spasený. 
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le  s o v á n i e 7 7 
 

"Mám právo na zázraky." 

Máte právo na zázraky, pretože ste to, čo ste.Budete prijímať 

zázraky, pretože Boh je to, čo ste.A budete ponúkať zázraky, pretože 

ste jedno s Bohom. Opäť, aké jednoduché je spasenie! Je to len 

vyjadrenie vašej skutočnej identity. Práve to budeme dnes 

oslavovať. Váš nárok na zázraky nespočíva vo vašich ilúziách o 

sebe samých. Nezávisí od žiadnych magických schopností, ktoré 

ste si prisúdili, ani od rituálov, ktoré ste si vymysleli. Je 

neoddeliteľnou súčasťou pravdy o tom, čím ste. Je obsiahnutá v 

tom, čím je Boh, váš Otec. Bola zaistená pri vašom stvorení a 

zaručená zákonmi 

Boha. 

Dnes sa budeme domáhať zázrakov, ktoré vám patria, pretože 

sú vaše. Dostali ste prísľub úplného oslobodenia od sveta, ktorý ste 

stvorili.Boli ste uistení, že Božie kráľovstvo je vo vás a nikdy ho 

nemôžete stratiť.Nežiadame viac, ako nám v skutočnosti patrí.Dnes 

sa však tiež uistíme, že sa neuspokojíme s menším množstvom. 

Dlhšie obdobie cvičenia začnite tým, že si celkom 

sebavedome poviete, že máte nárok na zázraky. Zavrite oči a 

pripomeňte si, že žiadate len o to, čo vám právom patrí. 

Pripomeňte si tiež, že zázraky sa nikdy neberú jednému a nedávajú 

druhému a že tým, že žiadate o svoje práva, podporujete práva 

všetkých. Zázraky sa neriadia zákonmi tohto sveta. Vyplývajú len 

z Božích zákonov. 

Po tejto krátkej úvodnej fáze pokojne počkajte na uistenie, že 

vašej žiadosti bude vyhovené. Prosili ste o spásu sveta a o svoju 

vlastnú. Žiadali ste, aby vám boli dané prostriedky, ktorými sa to 

dosiahne. nemôžete v tom nemať istotu. žiadate len o to, aby sa 

splnila Božia vôľa. V skutočnosti tým o nič nežiadate. konštatujete 

skutočnosť, ktorú nemožno poprieť. 

Duch Svätý vás môže len ubezpečiť, že vaša žiadosť je 

splnená.To, že ste ju prijali, musí tak byť.Dnes už nie je priestor na 

pochybnosti a neistotu.Konečne sa pýtame na skutočnú 

otázku.Odpoveďou je jednoduché konštatovanie jednoduchej 

skutočnosti. Dostanete 
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uistenie, ktoré hľadáte. 

Naše kratšie cvičenia budú časté a budú venované aj 

pripomínaniu jednoduchej skutočnosti.Povedzte si to dnes často: 

"Mám právo na zázraky." 

Požiadajte o ne vždy, keď sa vyskytne situácia, v ktorej sú potrebné. 

Tieto situácie rozpoznáte; pri ich hľadaní sa nespoliehate na seba, 

preto máte plné právo ich dostať, kedykoľvek o ne požiadate. 

Nezabúdajte tiež na to, aby ste sa neuspokojili s menej ako 

dokonalou odpoveďou. V prípade pokušenia si rýchlo povedzte: 

"Nevymením zázraky za sťažnosti. 

Chcem len to, čo mi patrí. 

Boh ustanovil zázraky za moje právo." 



ČASŤ I 

153 

 

 

 

le  s s o  n 78  

"Nech zázraky nahradia všetky sťažnosti." 

Možno vám ešte nie je celkom jasné, že každé rozhodnutie, ktoré 

urobíte, je rozhodnutím medzi sťažnosťou a zázrakom. Každá 

sťažnosť stojí ako temný štít nenávisti pred zázrakom, ktorý chce 

zakryť. a keď ho zdvihnete pred oči, neuvidíte zázrak za ním. a 

predsa na vás celý čas čaká vo svetle, ale vy namiesto toho vidíte 

svoje sťažnosti. Dnes prekročíme hranice sťažností, aby sme sa 

namiesto nich pozreli na zázrak. obrátime spôsob, akým vidíte, tým, 

že nedovolíme, aby sa zrak zastavil skôr, než uvidí. Nebudeme 

čakať pred štítom nenávisti, ale položíme ho 

a jemne zdvihnúť oči v tichu, aby sme uvideli Božieho Syna. 

Čaká na vás za vašimi krivdami, a keď ich odložíte, objaví sa 

v žiarivom svetle tam, kde každá z nich stála predtým. Každá 

sťažnosť je totiž prekážkou v pohľade, a keď sa zdvihne, uvidíte 

Božieho Syna tam, kde vždy bol. On stojí vo svetle, ale vy ste boli v 

tme. Každá krivda prehlbovala tmu a vy ste nemohli vidieť. 

Dnes sa pokúsime vidieť Božieho Syna.Nedovolíme, aby sme 

boli voči nemu slepí, nebudeme sa pozerať na svoje krivdy. Tak sa 

obráti videnie sveta, keď budeme hľadieť smerom k pravde, preč 

od strachu. 

Vyberieme si jednu osobu, ktorú ste použili ako terč svojich 

sťažností, odložíme sťažnosti a pozrieme sa na ňu. Možno 

niekoho, koho sa bojíte, a dokonca ho nenávidíte; niekoho, o kom 

si myslíte, že ho milujete, a kto vás hnevá; niekoho, koho nazývate 

priateľom, ale koho vnímate ako niekedy ťažkého alebo ťažko 

vyhovujúceho; náročného, dráždivého alebo nepravého ideálu, 

ktorý by mal prijať za svoj podľa úlohy, ktorú ste mu určili. 

Viete, koho si vybrať; jeho meno vám už napadlo. Bude to 

ten, o ktorého budeme prosiť, aby nám ukázal Božieho Syna. 

Vďaka tomu, že ho uvidíte za krivdami, ktoré sme voči nemu mali, 

sa dozviete, že to, čo ležalo skryté, kým ste ho nevideli, je v 

každom a možno ho vidieť. Ten, kto bol nepriateľom, je viac než 

priateľom, keď sa oslobodí, aby prijal svätú úlohu, ktorú mu určil 

Duch Svätý. Dovoľte mu, aby sa vám dnes stal spasiteľom. Taká je 

jeho úloha v pláne Boha, vášho Otca. 
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Dnes ho v tejto úlohe uvidíme na našich dlhších tréningoch. 

Pokúsime sa ho udržať vo svojej mysli, najprv tak, ako o ňom teraz 

uvažujete. 
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Preberieme jeho chyby, ťažkosti, ktoré ste s ním mali, bolesť, 

ktorú vám spôsobil, jeho zanedbávanie a všetky malé i väčšie 

bolesti, ktoré vám spôsobil. Budeme si všímať jeho telo aj s jeho 

chybami a lepšími stránkami, budeme myslieť na jeho chyby a 

dokonca aj na jeho "hriechy". 

Prosme teda toho, ktorý pozná tohto Božieho Syna v jeho 

skutočnosti a pravde, aby sme sa na neho pozerali inak a videli nášho 

Spasiteľa, ako žiari vo svetle pravého odpustenia, ktoré nám bolo 

dané.Prosíme ho v mene svätého Boha a jeho Syna, svätého ako on 

sám: 

"Dovoľ mi, aby som v ňom uvidel 

svojho Spasiteľa, ktorého si mi určil, 

aby ma viedol k svätému svetlu. 

V ktorom stojí, aby som sa k nemu mohol pripojiť." 

Oči tela sú zatvorené, a keď myslíš na toho, kto ťa zarmútil, 

nech sa tvojej mysli ukáže svetlo v ňom, ktoré presahuje tvoje 

zármutky. To, o čo ste žiadali, sa nedá odoprieť. Tvoj Spasiteľ na 

to dlho čakal. Chcel by byť slobodný a svoju slobodu urobiť 

tvojou. Duch Svätý sa skláňa od neho k tebe a nevidí v Božom 

Synovi žiadne oddelenie. A to, čo vidíš skrze neho, vás oboch 

oslobodí. 

Teraz buď veľmi ticho a pozeraj na svojho žiariaceho 

Spasiteľa. Pohľad na neho nezakrývajú žiadne temné krivdy. 

Dovolili ste Duchu Svätému, aby cez neho vyjadril úlohu, ktorú 

mu Boh dal, aby ste mohli byť spasení. Boh vám ďakuje za tieto 

dnešné tiché chvíle, v ktorých ste odložili svoje predstavy a 

pozerali na zázrak lásky, ktorý vám namiesto nich ukázal Duch 

Svätý. Svet a nebo sa pripájajú k vašej vďake, lebo ani jedna 

Myšlienka Božia, ale musí sa radovať, keď ste spasení, a celý svet 

s vami. 

Budeme na to pamätať počas celého dňa a budeme brať úlohu, 

ktorá nám bola pridelená, ako súčasť Božieho plánu spásy, a nie 

ako našu vlastnú. Pokušenie odpadne, keď dovolíme každému, 

koho stretneme, aby nás zachránil, a odmietneme skryť jeho svetlo 

za naše sťažnosti. Každému, koho stretnete, a tým, na ktorých 

myslíte alebo si ich pamätáte z minulosti, dovoľte, aby vám bola 

pridelená úloha Spasiteľa, aby ste sa o ňu s nimi mohli podeliť. 
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Modlíme sa za vás oboch a tiež za všetkých nevidiacich: 

"Nech zázraky nahradia všetky sťažnosti." 
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le  s s o  n 79  
 

"Dovoľte mi rozpoznať problém, aby sa dal vyriešiť." 

Problém sa nedá vyriešiť, ak neviete, o aký problém ide. Aj keď je 

už naozaj vyriešený, stále budete mať problém, pretože nedokážete 

rozpoznať, že bol vyriešený. Taká je situácia vo svete. Problém 

oddelenia, ktorý je v skutočnosti jediným problémom, už bol 

vyriešený. Ale riešenie nie je rozpoznané, pretože problém nie je 

rozpoznaný. 

Zdá sa, že každý na tomto svete má svoje vlastné problémy. A 

predsa sú všetky rovnaké a musia byť uznané ako jeden celok, ak 

má byť prijaté jediné riešenie, ktoré ich všetky vyrieši. kto môže 

vidieť, že problém bol vyriešený, ak si myslí, že problémom je 

niečo iné? Aj keď dostane odpoveď, nemôže vidieť jej význam. 

V takejto situácii sa teraz nachádzate.Máte odpoveď, ale stále 

si nie ste istí, v čom je problém. Zdá sa, že pred vami stojí dlhý rad 

rôznych problémov, a keď sa vyrieši jeden, vyvstane ďalší a ďalší. 

zdá sa, že nemajú konca kraja. Neexistuje čas, v ktorom by ste sa 

cítili úplne bez problémov a v pokoji. 

Pokušenie považovať problémy za mnohé je pokušením 

udržať problém odlúčenia nevyriešený.Zdá sa, že svet vám 

predkladá obrovské množstvo problémov, z ktorých každý si 

vyžaduje inú odpoveď. Toto vnímanie vás stavia do pozície, v 

ktorej musí byť vaše riešenie problémov nedostatočné a neúspech 

musí byť nevyhnutný. 

Zdá sa, že nikto nedokáže vyriešiť všetky problémy, ktoré 

svet prináša. Zdá sa, že sa nachádzajú na toľkých úrovniach, v 

takých rôznych formách a s takým rôznorodým obsahom, že vás 

stavajú pred nemožnú situáciu. Znepokojenie a depresia sú 

nevyhnutné, keď sa na ne pozeráte. Niektoré sa objavia nečakane, 

práve keď si myslíte, že ste vyriešili tie predchádzajúce. Iné 

zostávajú nevyriešené pod mrakom popierania a z času na čas sa 

vynárajú, aby vás prenasledovali, aby sa opäť skryli, ale stále 

nevyriešené. 

Celá táto zložitosť je len zúfalým pokusom nerozpoznať 

problém, a preto ho nenechať vyriešiť. Keby ste si uvedomili, že 

vaším jediným problémom je odlúčenie, bez ohľadu na to, akou 
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by ste mohli prijať odpoveď, pretože by ste videli jej význam. Ak 

by ste vnímali základnú stálosť všetkých problémov, ktorým čelíte, 

pochopili by ste, že máte prostriedky na ich vyriešenie. A tieto 

prostriedky by ste použili, pretože by ste rozpoznali problém. 

Počas dlhších cvičení sa budeme pýtať, v čom je problém a 

aká je naň odpoveď. Nebudeme predpokladať, že to už vieme. 

budeme sa snažiť oslobodiť svoju myseľ od všetkých rôznych 

druhov problémov, o ktorých si myslíme, že ich máme. Budeme sa 

snažiť uvedomiť si, že máme len jeden problém, ktorý sme 

nedokázali rozpoznať. Budeme sa pýtať, aký je, a čakať na 

odpoveď. dozvieme sa ju. potom sa budeme pýtať na jeho riešenie. 

A bude nám povedané. 

Naše dnešné cvičenia budú úspešné do tej miery, do akej 

nebudeme trvať na definovaní problému. Možno sa nám nepodarí 

zbaviť sa všetkých našich predsudkov, ale to nie je nevyhnutné. 

Jediné, čo je potrebné, je mať určité pochybnosti o reálnosti našej 

verzie toho, čo sú naše problémy. Snažíme sa rozpoznať, že sme 

dostali odpoveď tým, že sme rozpoznali problém, takže problém a 

odpoveď sa môžu spojiť a my môžeme byť pokojní. 

Kratšie cvičenia na dnes nebudú stanovené podľa času, ale 

podľa potreby.Dnes uvidíte veľa problémov, z ktorých každý si 

vyžaduje odpoveď. Naše úsilie bude smerovať k tomu, aby sme si 

uvedomili, že existuje len jeden problém a jedna odpoveď. V 

tomto rozpoznaní sú všetky problémy vyriešené. V tomto poznaní 

je mier. 

Nedajte sa oklamať formou dnešných problémov. 

Kedykoľvek sa zdá, že sa objavia nejaké ťažkosti, rýchlo si 

povedzte: 

"Dovoľte mi rozpoznať tento problém, aby sme ho mohli vyriešiť." 

Potom sa pokúste pozastaviť všetky úsudky o tom, v čom je 

problém. Ak je to možné, zavrite na chvíľu oči a spýtajte sa, o čo 

ide.Budete vypočutí a dostanete odpoveď. 
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le  s o n 8 0 

"Dovoľte mi uznať, že moje problémy sú vyriešené." 

Ak ste ochotní rozpoznať svoje problémy, zistíte, že žiadne problémy 

nemáte.Váš jediný hlavný problém bol vyriešený a žiadne iné 

nemáte. Preto musíte byť v pokoji. Spása skutočne závisí od 

rozpoznania tohto jediného problému a pochopenia, že bol 

vyriešený. Jeden problém - jedno riešenie. Spása je dokonaná. 

Bola vám daná sloboda od konfliktu. Prijmite túto skutočnosť a ste 

pripravení zaujať svoje právoplatné miesto v Božom pláne 

spasenia. 

Váš jediný problém je vyriešený! Opakujte si to dnes stále 

dokola s vďačnosťou a presvedčením.Spoznali ste svoj jediný 

problém, čím ste otvorili cestu Duchu Svätému, aby vám dal Božiu 

odpoveď. Odložili ste klamstvo a uvideli ste svetlo pravdy. Prijali 

ste pre seba spasenie tým, že ste problém priviedli k odpovedi. A 

odpoveď môžete rozpoznať, pretože problém bol identifikovaný. 

Dnes máte právo na pokoj. Problém, ktorý bol vyriešený, vás 

nemôže trápiť. Len si buďte istí, že nezabudnete, že všetky 

problémy sú rovnaké. Ich rozmanité podoby vás neoklamú, kým si 

to budete pamätať. Jeden problém - jedno riešenie. Prijmite pokoj, 

ktorý toto jednoduché konštatovanie prináša. 

Počas dnešných dlhších cvičení sa budeme domáhať pokoja, 

ktorý nám musí patriť, keď sa problém a odpoveď spoja. Problém 

musí zmiznúť, pretože Božia odpoveď nemôže zlyhať. Keď ste 

spoznali jedno, spoznali ste aj druhé. Riešenie je neodmysliteľne 

spojené s problémom. odpoveď ste dostali a odpoveď ste prijali. 

ste spasení. 

Teraz nech je vám daný pokoj, ktorý prináša vaše prijatie. 

Zavrite oči a prijmite svoju odmenu. Uznajte, že vaše problémy 

boli vyriešené. Uvedomte si, že ste mimo konfliktu, slobodní a v 

pokoji. Predovšetkým si uvedomte, že máte jeden problém a že 

tento problém má jedno riešenie. Práve v tom spočíva 

jednoduchosť spásy. Práve vďaka tomu je zaručené, že bude 

fungovať. 

Často sa dnes uisťujte, že vaše problémy boli 
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vyriešené. Opakujte túto myšlienku s hlbokým presvedčením tak 

často, ako je to len možné. A obzvlášť nezabudnite aplikovať 

myšlienku na dnešný deň na akýkoľvek konkrétny problém, ktorý 

sa môže vyskytnúť. Povedzte rýchlo: 

"Dovoľte mi uznať, že tento problém je vyriešený." 

Buďme odhodlaní neshromažďovať dnes sťažnosti. Buďme 

odhodlaní zbaviť sa problémov, ktoré neexistujú. Prostriedkom je 

jednoduchá úprimnosť. Neklamte sami seba o tom, čo je problém, 

a musíte uznať, že bol vyriešený. 
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Teraz sme pripravení na ďalšie preskúmanie. Začneme tam, kde 

sme skončili náš posledný prehľad, a každý deň sa budeme 

venovať dvom myšlienkam.Skoršia časť každého dňa bude 

venovaná jednej z týchto myšlienok a druhá časť dňa druhej. 

Budeme mať jedno dlhšie cvičenie a časté kratšie, v ktorých si 

každú z nich precvičíme. 

Dlhšie tréningové obdobia sa budú riadiť touto všeobecnou 

formou: Na každú z nich si vyhraďte približne pätnásť minút a 

začnite premýšľať o myšlienke a komentároch, ktoré sú súčasťou 

zadania. Venujte asi tri alebo štyri minúty ich pomalému 

prečítaniu, ak chcete, niekoľkokrát, a potom zavrite oči a počúvajte. 

Ak zistíte, že vaša myseľ blúdi, zopakujte prvú fázu, ale snažte sa 

väčšiu časť obdobia cvičenia stráviť tichým, ale pozorným 

počúvaním. 

Čaká na vás správa. Buďte si istí, že ju dostanete. Pamätajte, 

že patrí vám a že ho chcete. Nedovoľte, aby váš zámer ochabol 

tvárou v tvár rozptyľujúcim myšlienkam. Uvedomte si, že nech 

majú akúkoľvek podobu, nemajú žiadny význam ani silu. 

Nahraďte ich svojím odhodlaním uspieť. Nezabúdajte, že vaša 

vôľa má moc nad všetkými predstavami a snami. dôverujte jej, že 

vás prevedie a prenesie nad všetky. 

Považujte tieto cvičenia za zasvätenie sa ceste, pravde a 

životu. Odmietnite sa dať odviesť na okľuku, do ilúzií a myšlienok 

na smrť.Ste zasvätení spáse. Buďte každý deň odhodlaní nenechať 

svoju funkciu nesplnenú. 

Potvrdzujte svoje odhodlanie aj v kratších cvičeniach, pričom 

na všeobecné použitie používajte pôvodnú formu myšlienky a v 

prípade potreby konkrétnejšiu formu. Niektoré konkrétne formy 

budú uvedené v komentároch. ide však len o návrhy. Nezáleží na 

konkrétnych slovách, ktoré použijete. 
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le  s o v á n i e 8 1 

Naše dnešné nápady na preskúmanie sú: 

[61] "Ja som svetlo sveta." 

Aký som svätý ja, ktorý som dostal úlohu osvetľovať svet! 

Dovoľte mi, aby som sa zastavil pred svojou svätosťou. V jej 

pokojnom svetle nech zmiznú všetky moje konflikty. V jej pokoji 

nech si uvedomím, kto som. 

Niektoré konkrétne formy uplatnenia tejto myšlienky, keď sa 

objavia špecifické ťažkosti, môžu byť: 

"Nech nezakrývam svetlo sveta vo mne." 

"Nech svetlo sveta žiari týmto vzhľadom." "Tento tieň 

zmizne pred svetlom." 

[62] "Odpustenie je mojou úlohou ako svetlo sveta." 

Prijatím svojej funkcie v sebe uvidím svetlo. A v tomto svetle bude 

moja funkcia pred mojím zrakom jasná a úplne jednoznačná. Moje 

prijatie nezávisí od toho, či si uvedomím, čo je moja funkcia, 

pretože ešte nerozumiem odpusteniu, ale budem veriť, že vo svetle 

ju uvidím takú, aká je. 

Konkrétne formy použitia tejto myšlienky môžu zahŕňať: 

"Nech mi to pomôže naučiť sa, čo znamená 

odpustenie." "Nech neoddeľujem svoju funkciu 

od svojej vôle." "Nechcem to použiť na cudzí 

účel." 
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Tieto myšlienky si dnes zopakujeme: 

[63] "Svetlo sveta prináša pokoj každej mysli skrze moje 

odpustenie." 

Moje odpustenie je prostriedkom, vďaka ktorému sa svetlo sveta 

prejavuje skrze mňa. Moje odpustenie je prostriedkom, vďaka 

ktorému si uvedomujem svetlo sveta vo mne. Moje odpustenie je 

prostriedkom, ktorým sa svet uzdravuje spolu so mnou. Dovoľte 

mi teda odpustiť svetu, aby bol uzdravený spolu so mnou. 

Návrhy konkrétnych foriem uplatnenia tejto myšlienky sú: 

"Nech sa pokoj rozšíri z mojej mysle na tvoju, 

[meno]." "Zdieľam s tebou svetlo sveta, [meno]." 

"Vďaka môjmu odpusteniu to vidím tak, ako to je." 

[64] "Nech nezabudnem na svoju funkciu." 

Nezabudol by som na svoju funkciu, pretože by som si spomenul 

na svoje Ja. Svoju funkciu nemôžem plniť tak, že zabudnem. A ak 

nebudem plniť svoju funkciu, nebudem prežívať radosť, ktorú pre 

mňa Boh zamýšľa. 

Medzi vhodné konkrétne formy tejto myšlienky patria: 

"Nech to nepoužívam na to, aby som pred sebou skryl svoju funkciu." 

"Využil by som to ako príležitosť na naplnenie svojej funkcie." 

"Môže to ohroziť moje ego, ale nemôže to nijako zmeniť moju funkciu." 
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Dnes si tieto myšlienky zopakujeme: 

[65] "Moja jediná funkcia je tá, ktorú mi dal Boh." 

Nemám inú funkciu ako tú, ktorú mi dal Boh. Toto poznanie ma 

oslobodzuje od všetkých konfliktov, pretože to znamená, že 

nemôžem mať protichodné ciele.S jediným cieľom som si vždy istý, 

čo mám robiť, čo mám hovoriť a čo si mám myslieť. Všetky 

pochybnosti musia zmiznúť a ja uznávam, že mojou jedinou 

funkciou je tá, ktorú mi dal Boh. 

Konkrétnejšie aplikácie tejto myšlienky môžu mať tieto podoby: 

"Moje vnímanie tejto skutočnosti nemení moju funkciu." 

"To mi nedáva inú funkciu ako tú, ktorú mi dal Boh." "Nech to 

nepoužívam na ospravedlnenie funkcie, ktorú mi Boh nedal." 

[66] "Moje šťastie a moja funkcia sú jedno." 

Všetky veci, ktoré pochádzajú od Boha, sú jedno. Pochádzajú z 

Jednoty a musia byť prijímané ako jedno. Naplnenie mojej funkcie 

je mojím šťastím, pretože oboje pochádza z toho istého Zdroja. A 

ak chcem nájsť šťastie, musím sa naučiť rozpoznať, čo ma robí 

šťastným. 

Niektoré užitočné formuláre pre konkrétne aplikácie tejto 

myšlienky sú: 

"To nemôže oddeliť moje šťastie od mojej funkcie." 

"Jednota môjho šťastia a mojej funkcie 

zostať úplne nedotknuté." 

"Nič, vrátane tohto, nemôže ospravedlniť ilúziu šťastia 

okrem mojej funkcie." 
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Toto sú nápady pre dnešnú recenziu: 

[67] "Láska ma stvorila ako seba samu." 

Som podobný svojmu Stvoriteľovi. Nemôžem trpieť, nemôžem 

zažiť stratu a nemôžem zomrieť. Nie som telo. Dnes by som 

spoznal svoju realitu. Nebudem uctievať žiadne modly, ani 

nebudem vyzdvihovať vlastné predstavy o sebe, ktoré by nahradili 

moje Ja. Som na podobu svojho Stvoriteľa. Láska ma stvorila ako 

Sama seba. 

Pri uplatňovaní tejto myšlienky vám môžu pomôcť tieto konkrétne 
formuláre: 

"Nech v tom nevidím ilúziu seba samého." 

"Keď sa na to pozerám, nech si spomeniem na 

svojho Stvoriteľa." "Môj Stvoriteľ to nevytvoril 

tak, ako to vidím ja." 

[68] "Láska nezná zášť." 

Sťažnosti sú láske úplne cudzie. Sťažnosti útočia na lásku a zahmlievajú 

jej svetlo. Ak mám sťažnosti, útočím na lásku, a teda na svoje Ja. 

Moje Ja sa mi tak stáva cudzím. Dnes som rozhodnutý neútočiť na 

svoje Ja, aby som si mohol spomenúť, kto som. 

Tieto konkrétne formuláre na uplatnenie tejto myšlienky by boli 
užitočné: 

"To nie je ospravedlnenie pre odmietnutie 

môjho Ja." "Nebudem to používať na útok 

na lásku." 

"Nech ma to nepokúša, aby som zaútočil sám na seba." 
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Dnešný prehľad sa bude zaoberať týmito myšlienkami: 

[69] "Moje krivdy vo mne skrývajú svetlo sveta." 

Moje sťažnosti mi ukazujú, čo nie je, a skrývajú predo mnou to, čo 

by som chcel vidieť. Keď si to uvedomím, na čo mi sú moje 

sťažnosti? Držia ma v temnote a skrývajú svetlo. Sťažnosti a svetlo 

nemôžu ísť spolu, ale svetlo a videnie sa musia spojiť, aby som 

mohol vidieť. Aby som videl, musím odložiť sťažnosti. Chcem 

vidieť, a to bude prostriedok, vďaka ktorému sa mi to podarí. 

Konkrétne aplikácie tejto myšlienky by sa mohli uskutočniť v 
týchto formách: 

"Dovoľte mi, aby som to nepoužíval ako prekážku v pohľade." 

"Svetlo sveta to všetko rozžiari." "To 

nepotrebujem. Chcem vidieť." 

[70] "Moja spása pochádza odo mňa." 

Dnes spoznám, kde je moja spása. Je vo mne, pretože tam je jej 

zdroj. Neopustila svoj Zdroj, a preto nemohla opustiť moju myseľ. 

Nebudem ju hľadať mimo seba. Nenachádza sa vonku a potom sa 

neprináša dovnútra. Ale z môjho vnútra sa dostane mimo mňa a 

všetko, čo uvidím, bude len odrážať svetlo, ktoré žiari vo mne a v sebe. 

Tieto formy myšlienky sú vhodné na konkrétnejšie použitie: 

"Nech ma to nepokúša, aby som sa odvrátil od seba a hľadal 

svoju spásu." "Nedovolím, aby to narušilo moje vedomie 

Zdroj mojej spásy." 

"Toto nemá moc odňať mi spásu." 
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Tieto nápady sú určené na preskúmanie dnes: 

[71] "Iba Boží plán spásy bude fungovať." 

Nemá zmysel, aby som divoko hľadal spásu. Videl som ju v mnohých 

ľuďoch a v mnohých veciach, ale keď som po nej siahol, nebola 

tam. Mýlil som sa v tom, kde je. Mýlil som sa v tom, čo je. Už sa 

nebudem púšťať do zbytočného hľadania. Iba Boží plán spasenia 

bude fungovať. a budem sa radovať, pretože Jeho plán nikdy nemôže 

zlyhať. 

Toto je niekoľko navrhovaných foriem na konkrétne uplatnenie 

tejto myšlienky: 

"Boží plán spásy ma zachráni pred mojím vnímaním tejto situácie." 

"Toto nie je žiadna výnimka v Božom pláne pre moju spásu." 

"Dovoľte mi, aby som to vnímal len vo svetle Božieho plánu spásy." 

[72] "Prechovávanie krivdy je útokom na Boží plán spasenia." 

Udržiavanie sťažností je pokusom dokázať, že Boží plán spasenia 

nebude fungovať. Ale iba Jeho plán bude fungovať. Tým, že si 

držím sťažnosti, vylučujem svoju jedinú nádej na spasenie z 

moje vedomie. Už by som týmto šialeným spôsobom neporazil svoje 

vlastné záujmy. Prijal by som Boží plán spásy a bol by som šťastný. 

Konkrétne aplikácie tejto myšlienky môžu mať tieto podoby: 

"Keď sa na to pozerám, rozhodujem sa medzi nesprávnym vnímaním a 

spásou." "Ak v tom vidím dôvody na krivdu, nevidím dôvody na svoju 

spásu." 

"Toto si vyžaduje záchranu, nie útok." 
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Náš dnešný prehľad sa bude zaoberať týmito myšlienkami: 

[73] "Chcem, aby bolo svetlo." 

Dnes použijem silu svojej vôle. Nie je mojou vôľou tápanie v tme, 

strach z tieňov a obavy z neviditeľných a neskutočných vecí. Svetlo 

bude dnes mojím sprievodcom. Budem ho nasledovať tam, kam 

ma vedie, a budem sa pozerať len na to, čo mi ukazuje. tento deň 

zažijem pokoj pravého vnímania. 

Tieto formy tejto myšlienky by boli užitočné pre konkrétne 

použitie: 

"To nemôže zakryť svetlo, ktoré chcem 

vidieť." "Stojíš so mnou vo svetle, 

[meno]." "Vo svetle to bude vyzerať 

inak." 

[74] "Neexistuje žiadna iná vôľa ako Božia." 

Dnes som v bezpečí, pretože neexistuje iná vôľa ako Božia. 

Môžem sa báť len vtedy, keď verím, že existuje aj iná vôľa. 

Snažím sa útočiť, len keď sa bojím, a len keď sa snažím útočiť, 

môžem veriť, že je ohrozená moja večná bezpečnosť. dnes spoznám, 

že toto všetko sa nestalo. Som v bezpečí, pretože neexistuje iná 

vôľa ako Božia. 

Toto sú niektoré užitočné formy tejto myšlienky pre 

konkrétne aplikácie: 

"Dovoľte mi, aby som to vnímal v súlade s Božou vôľou." 

"Je to Božia vôľa, že si jeho syn, [meno], a moja tiež." "Je to 

súčasť Božej vôle pre mňa, nech to vnímam akokoľvek." 
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Dnes si tieto myšlienky zopakujeme: 

[75] "Prišlo svetlo." 

Keď sa rozhodnem pre spásu namiesto útoku, rozhodnem sa len 

rozpoznať to, čo tu už je. Spása je už urobené rozhodnutie. Útok a 

sťažnosti nie sú tu na výber. Preto si vždy vyberám medzi pravdou 

a ilúziou; medzi tým, čo je, a tým, čo nie je. Svetlo prišlo. Môžem 

si len vybrať svetlo, pretože ono nemá alternatívu. Nahradilo 

temnotu a temnota zmizla. 

Tieto formy by boli užitočné pre konkrétne aplikácie tejto 

myšlienky: 

"To mi nemôže ukázať tmu, lebo prišlo svetlo." "Svetlo v 

tebe je všetko, čo chcem vidieť, [meno]." 

"Videl by som v tom len to, čo je." 

[76] "Nepodlieham žiadnym zákonom okrem Božích." 

Tu je dokonalé vyjadrenie mojej slobody. Nepodlieham žiadnym 

iným zákonom okrem Božích. Neustále som v pokušení vymýšľať 

si iné zákony a dávať im nad sebou moc. Trpím len preto, že v ne 

verím. nemajú na mňa vôbec žiadny skutočný vplyv. Som dokonale 

slobodný od účinkov všetkých zákonov okrem Božích. A Jeho 

zákony sú zákony slobody. 

Pre konkrétne formy uplatnenia tejto myšlienky by boli užitočné 
tieto: 

"Moje vnímanie toho mi ukazuje, že verím v zákony, ktoré neexistujú." 

"Vidím v tom len Božie zákony." 

"Dovoľte mi, aby v tom pôsobili Božie zákony, a nie moje vlastné." 
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Toto sú naše nápady na dnešnú recenziu: 

[77] "Mám právo na zázraky." 

Mám právo na zázraky, pretože nepodlieham žiadnym zákonom 

okrem Božích. Jeho zákony ma oslobodzujú od všetkých sťažností 

a nahrádzajú ich zázrakmi. A ja by som prijal zázraky namiesto 

sťažností, ktoré sú len ilúziou, ktorá zakrýva zázraky za nimi. 

Teraz by som prijal len to, na čo ma oprávňujú Božie zákony, aby 

som to mohol použiť v prospech funkcie, ktorú mi dal. 

Tieto návrhy môžete použiť na konkrétne aplikácie tejto 

myšlienky: 

"Za tým je zázrak, na ktorý mám nárok." 

"Nedovoľ mi, aby som ti [meno] vyčítal, ale aby 

som ti namiesto toho ponúkol zázrak, ktorý ti patrí." 

"Vidíte, že mi to ponúka zázrak." 

[78] "Nech zázraky nahradia všetky sťažnosti." 

Touto myšlienkou spájam svoju vôľu s vôľou Ducha Svätého a 

vnímam ich ako jedno. Vďaka tejto myšlienke prijímam svoje 

oslobodenie z pekla. Touto myšlienkou vyjadrujem svoju vôľu, 

aby všetky moje ilúzie boli nahradené pravdou podľa Božieho 

plánu pre moju spásu. Nechcem robiť žiadne výnimky ani 

náhrady. Chcem celé nebo a iba nebo, ako si to želá Boh. 

Na uplatnenie tejto myšlienky sú užitočné tieto konkrétne formy: 

"Nechcel by som mať túto krivdu oddelene od svojej spásy." 

"Nech sú naše sťažnosti nahradené zázrakmi, [meno]." 

"Okrem toho je to zázrak, ktorý nahradí všetky moje sťažnosti." 
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V tomto prehľade použijeme tieto myšlienky: 

[79] "Dovoľte mi rozpoznať problém, aby sa dal vyriešiť." 

Dovoľte mi, aby som si dnes uvedomil, že problémom je vždy 

nejaká forma sťažnosti, ktorú by som si vážil. Dovoľte mi tiež 

pochopiť, že riešením je vždy zázrak, ktorým nechám nahradiť 

sťažnosť. Dnes by som si pripomenul jednoduchosť spásy tým, že 

by som si posilnil lekciu, že existuje jeden problém a jedno 

riešenie. Problémom je sťažnosť, riešením je zázrak. a pozývam 

riešenie, aby ku mne prišlo prostredníctvom môjho odpustenia 

sťažnosti a môjho prijatia zázraku, ktorý ju nahradí. 

Konkrétne aplikácie tejto myšlienky môžu mať tieto podoby: 

"Predstavuje to pre mňa problém, ktorý by som vyriešil." 

"Zázrak, ktorý stojí za touto sťažnosťou, ju vyrieši za mňa." 

"Odpoveďou na tento problém je zázrak, ktorý skrýva." 

[80] "Dovoľte mi uznať, že moje problémy sú vyriešené." 

Zdá sa, že mám problémy len preto, že zle využívam čas. Som 

presvedčený, že problém je na prvom mieste, a kým sa vyrieši, 

musí uplynúť čas. Problém a odpoveď nevnímam ako súčasne sa 

vyskytujúce. to preto, lebo si ešte neuvedomujem, že Boh 

umiestnil odpoveď spolu s problémom, takže ich nemožno časovo 

oddeliť. Duch Svätý ma to naučí, ak mu to dovolím. A pochopím, 

že je nemožné, aby som mal problém, ktorý ešte nebol vyriešený. 

Tieto formy myšlienky budú užitočné pre konkrétne aplikácie: 

"Nemusím čakať, kým sa to vyrieši." 

"Odpoveď na tento problém je mi už daná, ak ju prijmem." "Čas nemôže 

oddeliť tento problém od jeho riešenia." 
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"Zázraky sú viditeľné vo svetle." 

Je dôležité pamätať na to, že zázraky a vízia spolu nevyhnutne 

súvisia. Toto je potrebné opakovať a často opakovať. Je to 

ústredná myšlienka vášho nového myšlienkového systému a 

vnímania, ktoré vytvára. Zázrak je vždy prítomný. Jeho prítomnosť 

nie je spôsobená vaším videním; jeho neprítomnosť nie je 

dôsledkom vašej neschopnosti vidieť. Ovplyvnené je len vaše 

uvedomenie si zázraku. uvidíte ho vo svetle; neuvidíte ho v tme. 

Pre vás je teda svetlo kľúčové. Kým zostávate v tme, zázrak 

zostáva neviditeľný. Preto ste presvedčení, že neexistuje. Vyplýva 

to z predpokladov, z ktorých temnota pochádza. Odmietanie svetla 

vedie k neschopnosti vnímať ho. Neschopnosť vnímať svetlo 

znamená vnímať tmu. Svetlo je potom pre vás nepoužiteľné, hoci 

tam je. nemôžete ho používať, pretože jeho prítomnosť nepoznáte. 

A zdanlivá realita tmy robí myšlienku svetla bezvýznamnou. Keď 

vám niekto povie, že to, čo nevidíte, existuje, znie to ako 

šialenstvo. 

Je veľmi ťažké presvedčiť sa, že je šialenstvo nevidieť to, čo je, a 

namiesto toho vidieť to, čo nie je.Nepochybujete o tom, že oči tela 

vidia, nepochybujete o tom, že obrazy, ktoré vám ukazujú, sú 

skutočnosťou.Vaša viera spočíva v tme, nie vo svetle. 

Ako sa to dá zvrátiť? Pre vás je to nemožné, ale nie ste v tom 

sami.Vaše úsilie, nech je akokoľvek malé, má silnú podporu. Keby 

ste si uvedomili, aká veľká je táto sila, vaše pochybnosti by sa 

rozplynuli. Dnes sa budeme venovať snahe dať vám pocítiť túto 

silu. keď v sebe pocítite silu, vďaka ktorej máte všetky zázraky na 

dosah, nebudete pochybovať. Zázraky, ktoré skrýva váš pocit 

slabosti, vyskočia do vedomia, keď pocítite silu vo vás. 

Dnes si trikrát vyhraďte asi desať minút na tichý čas, počas 

ktorého sa pokúsite zanechať svoje slabosti. Dosiahnete to veľmi 

jednoducho, keď sa poučíte, že nie ste telo. Viera smeruje k tomu, 

čo chcete, a podľa toho poučíte svoju myseľ. vaša vôľa zostáva 

vaším učiteľom a vaša vôľa má všetku silu robiť to, čo chce. ak sa 

rozhodnete, môžete uniknúť telu. 
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Môžete v sebe zažiť silu. 

Dlhšie cvičenia začnite týmto tvrdením o skutočných 

príčinných a následkových vzťahoch: 

"Zázraky sú viditeľné vo svetle. 

Oči tela nevnímajú svetlo. Ale ja nie 

som telo.Čo som?" 

Otázka, ktorou tento výrok končí, je potrebná pre naše dnešné 

cvičenia.To, čo si myslíte, že ste, je presvedčenie, ktoré treba 

zrušiť. Ale to, čím skutočne ste, vám musí byť odhalené. 

Presvedčenie, že ste telom, si vyžaduje opravu, pretože je omylom. 

pravda o tom, čím ste, si vyžaduje silu vo vás, aby ste si 

uvedomili, čo tento omyl zakrýval. 

Ak nie ste telo, čo ste? Musíte si uvedomiť, čím Duch Svätý 

nahradí obraz tela vo vašej mysli. musíte cítiť niečo, do čoho 

môžete vložiť svoju vieru, keď ju zdvihnete z tela. Potrebujete 

skutočnú skúsenosť niečoho iného, niečoho pevnejšieho a 

istejšieho; hodnejšieho vašej viery a skutočne existujúceho. 

Ak nie ste telo, čo ste? Spýtajte sa na to úprimne a potom 

venujte niekoľko minút tomu, aby ste svoje mylné myšlienky o 

svojich vlastnostiach opravili a nahradili ich protikladmi. Povedzte 

napríklad: 

"Nie som slabý, ale silný." 

"Nie som bezmocný, ale všemocný." 

"Nie som obmedzený, ale 

neobmedzený." "Nie som 

pochybný, ale istý." 

"Nie som ilúzia, ale skutočnosť." 

"Nevidím v tme, ale vo svetle." 

V druhej fáze cvičenia sa pokúste zažiť tieto pravdy o sebe. 

Sústreďte sa najmä na prežívanie sily. Pamätajte, že každý pocit 

slabosti je spojený s presvedčením, že ste telo, presvedčením, ktoré je 

mylné a nezaslúži si žiadnu vieru. Pokúste sa z neho svoju vieru 

odstrániť, hoci len na chvíľu. Postupne si zvyknete udržiavať vieru 

v to, čo je vo vás hodnotnejšie. 
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Po zvyšok cvičenia sa uvoľnite a buďte si istí, že vaše úsilie, nech 

je akokoľvek skromné, je plne podporované Božou silou a 

všetkými Jeho myšlienkami. Práve od Neho bude pochádzať vaša 

sila. Práve vďaka Ich silnej podpore v sebe pocítite silu. sú s vami 

zjednotení v tomto období cvičenia, v ktorom zdieľate cieľ 

podobný Ich vlastnému. Ich svetlo je svetlom, v ktorom uvidíte 

zázraky, pretože Ich sila je vašou silou. Ich sila sa stane vašimi 

očami, aby ste mohli vidieť. 

Päťkrát alebo šesťkrát za hodinu si v primerane pravidelných 

intervaloch pripomínajte, že zázraky sú viditeľné vo svetle. Tiež sa 

uistite, že sa stretnete s pokušením dnešnej myšlienky. Tento 

formulár by bol užitočný na tento špeciálny účel: 

"Zázraky sú viditeľné vo svetle. Dovoľte mi, aby som kvôli tomu nezatváral 

oči." 
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"Zázraky sú viditeľné vo svetle a svetlo a sila sú jedno." 

Dnešná myšlienka je pokračovaním predchádzajúcej.Svetlo si 

nepredstavujete ako silu a tmu ako slabosť. Je to preto, že vaša 

predstava o tom, čo znamená vidieť, je spojená s telom, jeho očami 

a mozgom. Preto veríte, že môžete zmeniť to, čo vidíte, tým, že si 

pred očami ponecháte malé kúsky skla alebo iného priehľadného 

materiálu, ktoré držíte v rámčeku alebo si ich priložíte k oku. 

Toto je jedno z mnohých magických presvedčení, ktoré 

vychádzajú z presvedčenia, že ste telo a jeho oči vidia. Veríte tiež, 

že mozog tela dokáže myslieť. Keby ste rozumeli podstate 

myslenia, mohli by ste sa tejto šialenej myšlienke len zasmiať. Je 

to, ako keby ste si mysleli, že držíte v ruke zápalku, ktorá zapaľuje 

slnko a dáva mu všetko teplo, alebo že máte v ruke uväznený 

vesmír, bezpečne zviazaný, kým ho nepustíte." A predsa to nie je o 

nič hlúpejšie, ako veriť, že oči tela vidia, mozog môže myslieť. 

Je to Božia sila vo vás, ktorá je svetlom, v ktorom vidíte, ako 

je to Jeho myseľ, ktorou myslíte. Jeho sila popiera vašu slabosť. Je 

to vaša slabosť, ktorá vidí očami tela, ktoré sa obzerá v tme, aby 

uzrelo podobu seba samého; malých, slabých, chorých a 

umierajúcich, tých, ktorí sú v núdzi, bezmocných a bojazlivých, 

smutných, chudobných, hladujúcich a bezradných. Títo sú videní 

očami, ktoré nevidia a nemôžu požehnať. 

Sila tieto veci prehliada, pretože vidí minulosť. Udržuje svoj 

stály pohľad na svetlo, ktoré sa nachádza za nimi. Spája sa so 

svetlom, ktorého je súčasťou. Vidí samu seba. Prináša svetlo, v 

ktorom sa objavuje vaše Ja. V tme vnímate Ja, ktoré tam nie je. 

Sila je pravda o vás; slabosť je modla, ktorú falošne uctievajú 

a ktorú zbožňujú, aby sa sila rozptýlila a aby tma vládla tam, kde 

Boh určil, aby bolo svetlo. Sila pochádza z pravdy a žiari svetlom, 

ktoré jej dal jej Zdroj; slabosť odráža temnotu svojho stvoriteľa. Je 

chorá a pozerá sa na chorobu, ktorá je podobná jej samej. 

Pravda je spasiteľom a môže každému priniesť len šťastie a 

mier. Dáva svoju silu každému, kto o ňu požiada, v neobmedzenom 
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zásobovanie. Vidí, že nedostatok u niekoho by bol nedostatkom u 

všetkých, a preto dáva svoje svetlo, aby všetci videli a mali z toho 

úžitok ako jeden. Jeho sila je spoločná, aby mohla všetkým 

priniesť zázrak, v ktorom sa zjednotia v cieli, odpustení a láske. 

Slabosť, ktorá hľadí do tmy, nevidí zmysel v odpustení a v 

láske. Vidí všetkých ostatných odlišných od seba a nič na svete, o 

čo by sa chcela podeliť. Súdi a odsudzuje, ale nemiluje. V temnote 

zostáva, aby sa skrylo, a sníva, že je silné a víťazné, víťaz nad 

obmedzeniami, ktoré ale v temnote rastú do obrovských rozmerov. 

Bojí sa, útočí a nenávidí sa a tma zakrýva všetko, čo vidí, a 

zanecháva jeho sny rovnako desivé ako ono samo. Nie sú tu žiadne 

zázraky, ale len nenávisť. Oddeľuje sa od toho, čo vidí, zatiaľ čo 

svetlo a sila sa vnímajú ako jedno. 

Svetlo sily nie je svetlo, ktoré vidíte. Nemení sa, nebliká a 

nezhasína. Neprechádza z noci do dňa a späť do tmy, kým opäť 

nepríde ráno. Svetlo sily je stále, isté ako láska, večne sa rado 

rozdáva, lebo nemôže rozdávať inak ako sebe. Nikto nemôže 

márne žiadať, aby sa podieľal na jeho pohľade, a nikto, kto vstúpi 

do jeho príbytku, nemôže odísť bez zázraku pred očami a bez sily 

a svetla, ktoré zostávajú v jeho srdci. 

Sila v tebe ti ponúkne svetlo a usmerní tvoje videnie, aby si sa 

nezdržiaval prázdnymi tieňmi, ktoré oči tela poskytujú na 

sebaklam. Sila a svetlo sa v tebe spájajú a tam, kde sa stretávajú, je 

tvoje Ja pripravené prijať ťa za svojho. Takéto miesto stretnutia sa 

dnes snažíme nájsť a spočinúť v ňom, pretože pokoj Boží je tam, 

kde teraz čaká vaše Ja, Jeho Syn, aby sa opäť stretlo so Sebou a bolo 

ako Jedno. 

Venujme dnes dvakrát dvadsať minút, aby sme sa mohli 

pripojiť k tomuto stretnutiu. Nechajte sa priviesť k svojmu Ja. Jeho 

sila bude svetlom, v ktorom vám bude daný dar videnia. 

Zanechajme teda dnes na chvíľu tmu a budeme sa cvičiť vo videní 

vo svetle, zatvoríme oči tela a požiadame pravdu, aby nám 

ukázala, ako nájsť miesto stretnutia seba a Ja, kde svetlo a sila sú 

jedno. 

Po rannom stretnutí využijeme deň na prípravu na večer, keď 

sa opäť stretneme v nádeji a dôvere. Opakujme si čo najčastejšie 

myšlienku na dnešný deň a uvedomme si, že sme uvedení do 

videnia a vyvedení z temnoty do svetla, kde možno vnímať len 
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le  s s o n9 3 

"Svetlo, radosť a pokoj zostávajú vo mne." 

Myslíte si, že ste domovom zla, temnoty a hriechu. Myslíte si, že 

keby niekto mohol vidieť pravdu o vás, bol by odpudzovaný, 

odvracal by sa od vás ako od jedovatého hada. myslíte si, že keby sa 

vám zjavilo, čo je o vás pravdivé, zasiahla by vás taká hrôza, že by 

ste sa vrhli na smrť vlastnou rukou a žili by ste ďalej, keď ste 

videli, že to nie je možné. 

Sú to presvedčenia tak pevne zakorenené, že je ťažké pomôcť 

vám vidieť, že sa nezakladajú na ničom. To, že ste sa dopustili 

omylov, je zrejmé. Že ste hľadali spásu čudnými spôsobmi; boli 

ste oklamaní, podvedení a vystrašení hlúpymi fantáziami a divokými 

snami; a klaňali ste sa modlám z prachu; to všetko je pravda podľa 

toho, čomu teraz veríte. 

Dnes sa na to pýtame nie z hľadiska toho, čo si myslíte vy, ale 

z úplne iného východiskového bodu, z ktorého sú takéto plané 

myšlienky nezmyselné.Tieto myšlienky nie sú v súlade s Božou 

vôľou.Tieto čudné názory s vami nezdieľa.To stačí na to, aby sme 

dokázali, že sú nesprávne, ale vy to nevnímate. 

Prečo by ste sa netešili z uistenia, že všetko zlo, ktoré si 

myslíte, že ste urobili, sa nikdy nestalo, že všetky vaše "hriechy" 

sú ničím, že ste čistí a svätí, ako ste boli stvorení, a že vo vás 

prebýva svetlo, radosť a pokoj? Vaša predstava o sebe nemôže 

odolať Božej vôli. myslíte si, že je to smrť, ale je to život. Myslíte 

si, že ste zničení, ale ste zachránení. 

Ja, ktoré ste vytvorili, nie je Boží Syn. Preto toto ja vôbec 

neexistuje. A všetko, čo sa zdá, že robí a myslí, nič neznamená. 

Nie je ani zlé, ani dobré. Je neskutočné a nič viac ako to. Nebojuje 

s Božím Synom. Neubližuje mu, ani neútočí na jeho pokoj. 

Nemení stvorenie, ani nezmenšuje večnú bezhriešnosť na hriech a 

lásku na nenávisť. Akú moc môže mať toto ja, ktoré si stvoril, keď 

by odporovalo Božej vôli? 

Boh zaručuje vašu bezhriešnosť. Je potrebné to opakovať stále 

dokola, kým to neprijmete. Je to pravda. Boh zaručuje vašu 

bezhriešnosť. Nič sa jej nemôže dotknúť, ani zmeniť to, čo Boh 
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stvorený ako večný. Tvoje ja, ktoré si stvoril, zlé a plné hriechu, je 

bezvýznamné.Tvoja bezhriešnosť je zaručená Bohom a v tebe zostáva 

svetlo, radosť a pokoj. 

Spasenie si vyžaduje prijatie jedinej myšlienky: si taký, akého 

ťa Boh stvoril, a nie taký, akého si si ho sám vytvoril.Nech si 

myslíš, že si urobil čokoľvek zlé, si taký, akého ťa Boh stvoril. 

Nech ste urobili akékoľvek chyby, pravda o vás zostáva 

nezmenená. Stvorenie je večné a nemenné. vašu bezhriešnosť 

zaručuje Boh. Ste a navždy budete presne takí, akí ste boli stvorení. 

Svetlo, radosť a pokoj vo vás prebývajú, pretože ich tam vložil 

Boh. 

V našich dnešných dlhších cvičeniach, ktoré by boli 

najvýhodnejšie, keby sme ich robili prvých päť minút každej 

hodiny bdenia, začneme konštatovaním pravdy o našom stvorení: 

"Svetlo, radosť a pokoj zostávajú vo 

mne. Moja bezhriešnosť je zaručená 

Bohom." 

Potom odložte svoje hlúpe predstavy o sebe a zvyšok cvičenia sa 

snažte prežívať to, čo vám dal Boh, namiesto toho, čo ste si sami 

určili. 

Ste to, čo stvoril Boh, alebo to, čo ste stvorili vy. Jedno Ja je 

pravé, druhé neexistuje.Skúste zažiť jednotu svojho Jediného Ja. 

Pokúste sa oceniť Jeho svätosť a lásku, z ktorej bolo stvorené. 

Snažte sa nezasahovať do Ja, ktoré Boh stvoril ako vás, tým, že 

Jeho majestátnosť schováte za drobné modly zla a hriešnosti, ktoré 

ste si vytvorili, aby ste Ho nahradili. Dovoľte Mu, aby vstúpilo do 

svojho vlastného. Tu si, to si ty. A svetlo, radosť a pokoj prebývajú 

vo vás, pretože je to tak. 

Možno nebudete chcieť alebo dokonca nebudete môcť využiť 

prvých päť minút každej hodiny na tieto cvičenia.Pokúste sa však o 

to, keď budete môcť. Nezabudnite si aspoň každú hodinu 

zopakovať tieto myšlienky: 

"Svetlo, radosť a pokoj zostávajú vo 

mne. Moja bezhriešnosť je zaručená 

Bohom." 

Potom sa pokúste aspoň na minútu zavrieť oči a uvedomiť si, že 
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toto je výpoveď pravdy o vás. 

Ak nastane situácia, ktorá sa zdá byť znepokojujúca, rýchlo 

rozptýľte ilúziu strachu tým, že si tieto myšlienky zopakujete. Ak 

by ste boli v pokušení na niekoho sa nahnevať, povedzte mu to 

potichu: 
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"Svetlo, radosť a pokoj zostávajú vo 

vás. Boh zaručuje tvoju bezhriešnosť." 

Dnes môžeš urobiť veľa pre spásu sveta.Dnes môžeš urobiť veľa 

pre to, aby si sa priblížil k úlohe, ktorú ti Boh pridelil.A dnes 

môžeš urobiť veľa pre to, aby si sa presvedčil, že myšlienka na 

tento deň je naozaj pravdivá. 
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le  s s o  n 94  
 

"Som taký, akého ma Boh stvoril." 

Dnes pokračujeme s jedinou myšlienkou, ktorá prináša úplnú 

spásu; s jediným tvrdením, ktoré robí všetky formy pokušenia 

bezmocnými; s jedinou myšlienkou, ktorá umlčuje ego a úplne ho 

ruší. Ste takí, akých vás Boh stvoril. Zvuky tohto sveta utíchajú, 

pohľady tohto sveta miznú a všetky myšlienky, ktoré tento svet 

kedy mal, sú navždy zmazané touto jedinou myšlienkou. Tu je 

spása dokonaná. Tu sa obnovuje zdravý rozum. 

Pravé svetlo je sila a sila je bezhriešnosť. Ak zostanete takí, 

akých vás Boh stvoril, musíte byť silní a svetlo musí byť vo vás. 

Ten, ktorý zabezpečil vašu bezhriešnosť, musí byť zárukou aj sily 

a svetla. ste takí, akých vás Boh stvoril. Temnota nemôže zatieniť 

slávu Božieho syna. stojíte vo svetle, silní v bezhriešnosti, v ktorej 

ste boli stvorení a v ktorej zostanete po celú večnosť. 

Dnes budeme opäť venovať prvých päť minút každej hodiny 

bdenia snahe precítiť vo vás pravdu. Začnite tento čas hľadania 

týmito slovami: 

"Som taký, akého ma 

Boh stvoril. Som jeho 

Syn naveky." 

Teraz sa pokúste osloviť Božieho Syna vo vás.Je to Ja, ktoré nikdy 

nezhrešilo, ani si nevytvorilo obraz, ktorý by nahradil skutočnosť. 

Toto je Ja, ktoré nikdy neopustilo svoj domov v Bohu, aby neisto 

kráčalo svetom. toto je Ja, ktoré nepozná strach, ani si nevie 

predstaviť stratu, utrpenie či smrť. 

Na dosiahnutie tohto cieľa sa od vás nevyžaduje nič iné, len 

aby ste odložili všetky modly a predstavy o sebe samých, prešli 

dlhý zoznam vlastností, dobrých aj zlých, ktoré ste si pripisovali, a 

v tichom očakávaní čakali na pravdu. Boh sám prisľúbil, že bude 

zjavená všetkým, ktorí o ňu prosia. Vy sa pýtate teraz. Nemôžeš 

zlyhať, pretože On nemôže zlyhať. 

Ak nesplníte požiadavku cvičiť prvých päť minút z každej 

hodiny, aspoň si to pripomínajte každú hodinu: 
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"Som taký, akého ma 

Boh stvoril. Som jeho 

Syn naveky." 

Dnes si často hovorte, že ste takí, akých vás Boh stvoril. A 

nezabudnite týmito slovami odpovedať každému, kto sa vám zdá byť 

podráždený: 

"Si taký, akého ťa Boh 

stvoril. Si jeho synom 

naveky." 

Vynaložte maximálne úsilie, aby ste dnes vykonali hodinové 

cvičenia. Každé z nich bude obrovským krokom k vášmu 

oslobodeniu a míľnikom v učení sa myšlienkového systému, ktorý 

tento kurz predstavuje. 
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le  s o v á n i e 9 5 
 

"Som jedno Ja, zjednotený so svojím Stvoriteľom." 

Dnešná myšlienka vás presne opisuje tak, ako vás stvoril Boh.Ste 

jedno v sebe a jedno s Ním.Ste jednotou všetkého stvorenia. Vaša 

dokonalá jednota znemožňuje zmenu vo vás. Vy to neakceptujete a 

nedokážete si uvedomiť, že to tak musí byť, len preto, že sa 

domnievate, že ste sa už zmenili. vidíte sa ako smiešnu paródiu na 

Božie stvorenie, slabí, zlomyseľní, škaredí a hriešni, nešťastní a 

sužovaní bolesťou. 

Taká je vaša verzia seba samého; ja rozdelené na mnoho 

bojujúcich častí, oddelené od Boha, ktoré len ťažko drží 

pohromade jeho nestály a vrtošivý stvoriteľ, ku ktorému sa 

modlíte. Nepočuje vaše modlitby, pretože je hluché. Nevidí vo vás 

Jednotu, pretože je slepé. Nechápe, že ste Boží Syn, pretože je 

nezmyselné a ničomu nerozumie. 

Dnes sa pokúsime vnímať len to, čo počujeme a vidíme a čo 

nám dáva zmysel. Naše cvičenia budeme opäť smerovať k 

dosiahnutiu vášho Jediného Ja, ktoré je zjednotené so svojím 

Stvoriteľom. V trpezlivosti a nádeji sa o to dnes opäť pokúsime. 

Využitie prvých piatich minút každej hodiny bdenia na 

precvičovanie myšlienky na daný deň má v štádiu učenia, v ktorom 

sa práve nachádzate, osobitné výhody. V tejto chvíli je ťažké 

nedovoliť svojej mysli, aby blúdila, ak podniká dlhšie pokusy. 

Určite ste si to už uvedomili. videli ste, do akej miery vám chýba 

duševná disciplína a že potrebujete tréning mysle. Je potrebné, aby ste 

si to uvedomili, pretože to skutočne bráni vášmu napredovaniu. 

Časté, ale kratšie cvičenia majú pre vás v tomto období ďalšie 

výhody. Okrem toho, že ste si uvedomili svoje ťažkosti s udržaním 

pozornosti, ste si určite všimli, že ak vám váš cieľ často 

nepripomíname, máte tendenciu naň na dlhé časové úseky 

zabúdať. Často si nedokážete spomenúť na jeho krátke uplatnenie 

počas dňa a ešte ste si nevytvorili návyk používať ho ako 

automatickú reakciu na pokušenie. 

V tomto období je teda pre vás potrebná štruktúra, ktorá by 

mala zahŕňať časté pripomínanie vášho cieľa a pravidelné pokusy 

o 
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dosiahnuť ho. Pravidelnosť z časového hľadiska nie je ideálnou 

požiadavkou pre najvýhodnejšiu formu praktizovania spásy. Je 

však výhodná pre tých, ktorých motivácia je nedôsledná a ktorí 

zostávajú voči učeniu silne obrnení. 

Preto budeme ešte chvíľu dodržiavať päťminútové cvičenia za 

hodinu a vyzývame vás, aby ste ich vynechávali čo najmenej. 

Využívanie prvých piatich minút v hodine bude obzvlášť užitočné, 

pretože zavádza pevnejšiu štruktúru. Nepoužívajte však svoje 

výpadky z tohto rozvrhu ako výhovorku, aby ste sa k nemu čo 

najskôr nevrátili. 

Môže sa vyskytnúť pokušenie považovať tento deň za stratený, 

pretože ste už zlyhali v tom, čo sa od vás vyžaduje.To by ste však 

mali uznať ako to, čo to je; odmietnutie nechať svoje chyby 

napraviť a neochota skúsiť to znova. 

Duch Svätý sa vo svojom učení nezdržiava vašimi chybami. 

On môže byť zdržiavaný len vašou neochotou nechať ich odísť. 

Buďme preto odhodlaní, najmä počas nasledujúceho týždňa, byť 

ochotní odpustiť si svoje poklesky v usilovnosti a zlyhania pri 

dodržiavaní pokynov na praktizovanie myšlienky dňa. 

Táto tolerancia voči slabostiam nám umožní, aby sme ich 

prehliadali, a nie aby sme im dávali silu zdržiavať naše učenie. Ak 

jej dáme silu, aby to urobila, považujeme ju za silu a zamieňame si 

silu so slabosťou. Keď sa vám nepodarí splniť požiadavky tohto 

kurzu, urobili ste len chybu. to si vyžaduje nápravu a nič iné. 

Dovoľovať pokračovať v chybe znamená robiť ďalšie chyby 

na základe tej prvej a posilňovať ju. Práve tento proces treba odložiť, 

pretože je to len ďalší spôsob, ktorým by ste bránili ilúzie proti 

pravde. Nechajte všetky tieto chyby odísť tým, že ich rozpoznáte 

také, aké sú. Sú to pokusy udržať vás v nevedomosti, že ste 

Jedným Ja, zjednotení so svojím Stvoriteľom, v jednote s každým 

aspektom stvorenia a neobmedzení v moci a v mieri. 

Toto je pravda a nič iné nie je pravda. Dnes si túto pravdu 

opäť potvrdíme a pokúsime sa vo vás dosiahnuť miesto, v ktorom 

niet pochýb, že len toto je pravda. Dnešné cvičebné obdobie 

začnite týmto 
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ubezpečenie, ktoré ste poskytli svojej mysli so všetkou istotou, ktorú 

môžete poskytnúť: 

"Som jedno Ja, zjednotený so svojím 

Stvoriteľom, v jednote s každým 

aspektom stvorenia a neobmedzený v 

moci a v mieri." 

Potom zatvorte oči a zopakujte si to pomaly a zamyslene, 

pričom sa snažte, aby sa vám význam slov vryl do mysle a 

nahradil falošné predstavy: 

"Ja som jedno Ja." 

Niekoľkokrát si to zopakujte a potom sa pokúste precítiť význam, 

ktorý tieto slová vyjadrujú.Ste jedno Ja, zjednotené a bezpečné vo 

svetle, radosti a pokoji.Ste Boží Syn, jedno Ja s jedným 

Stvoriteľom a jedným cieľom: priniesť uvedomenie si tejto 

Jednoty do všetkých myslí, aby pravé stvorenie mohlo rozšíriť 

Všetkosť a Jednotu Boha. 

Ste jedno Ja, úplné, uzdravené a celistvé, s mocou zdvihnúť 

závoj temnoty zo sveta a nechať svetlo vo vás prejsť, aby učilo 

svet pravdu o sebe samom.Ste jedno Ja, v dokonalej harmónii so 

všetkým, čo je a čo bude. Ste Jedno Ja, svätý Boží Syn, zjednotený 

so svojimi bratmi v tomto Ja; zjednotený so svojím Otcom v Jeho 

Vôli. 

Precíťte v sebe toto jediné Ja a dovoľte Mu, aby rozptýlilo 

všetky vaše ilúzie a pochybnosti.Toto je vaše Ja, samotný Boží 

Syn, bezhriešny ako Jeho Stvoriteľ, s Jeho silou vo vás a Jeho 

Láskou, ktorá je navždy vaša. Ste jedno Ja a je vám dané, aby ste 

toto Ja v sebe cítili a aby ste všetky svoje ilúzie vyhnali z Jedinej 

mysle, ktorá je týmto Ja, svätou pravdou vo vás. 

Nezabudnite na dnešok. Potrebujeme vašu pomoc, váš malý 

podiel na prinášaní šťastia celému svetu. A nebo sa na vás pozerá s 

dôverou, že sa o to dnes pokúsite. Podeľte sa teda o jeho istotu, 

lebo je vaša. Buďte ostražití. Nezabudnite dnes. 

Počas celého dňa nezabúdajte na svoj cieľ. Opakujte si dnešnú 

myšlienku čo najčastejšie a pochopte, že zakaždým, keď tak 

urobíte, niekto počuje hlas nádeje, rozochvenie pravdy vo svojej 

mysli, jemné šumenie vetra pokoja. Vaše vlastné uznanie, že ste 
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jedno Ja, zjednotení so svojím Otcom, je výzvou pre celý svet, aby 

bol s vami zjednotený. každému, koho dnes stretnete 
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nezabudnite mu dať sľub dnešného nápadu a povedať mu to: 

"Si so mnou jedno Ja, 

zjednotení s naším Stvoriteľom v 

tomto Ja. Ctím si vás kvôli tomu, 

čo som, 

A aký je On, ktorý nás miluje ako jeden." 
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"Spása pochádza z môjho Jediného Ja." 

Hoci ste jedno Ja, prežívate sa ako dvaja: ako dobrý a zlý, milujúci 

a nenávidiaci, myseľ a telo.Tento pocit rozdelenia na protiklady 

vyvoláva pocity ostrého a neustáleho konfliktu a vedie k 

horúčkovitým pokusom o zmierenie protichodných aspektov tohto 

vnímania seba samého.Hľadali ste mnoho takýchto riešení, ale 

žiadne z nich nefungovalo. Protiklady, ktoré v sebe vidíte, nikdy 

nebudú kompatibilné. Jeden však existuje. 

Ak chcete byť spasení, musíte prijať skutočnosť, že pravdu a 

ilúziu nemožno zosúladiť bez ohľadu na to, ako sa snažíte, aké 

prostriedky používate a kde vidíte problém. Kým to neprijmete, 

budete sa pokúšať o nekonečné zoznamy cieľov, ktoré nemôžete 

dosiahnuť; nezmyselný rad vynaložených prostriedkov, času a 

úsilia, nádeje a pochybností, pričom každý z nich bude rovnako 

márny ako ten predchádzajúci a zlyhá tak, ako určite zlyhá ten 

nasledujúci. 

Problémy, ktoré nemajú zmysel, sa nedajú vyriešiť v rámci, 

ktorý im bol stanovený.Dve ja v konflikte sa nedajú vyriešiť a 

dobro a zlo nemajú miesto stretnutia. Ja, ktoré ste si vytvorili, 

nikdy nemôže byť vaším Ja, ani vaše Ja sa nemôže rozdeliť na dve 

časti a stále bude tým, čím je a musí byť navždy. 

Myseľ a telo nemôžu existovať súčasne. Nepokúšajte sa ich 

zosúladiť, pretože jedno popiera, že druhé môže byť skutočné. Ak 

ste fyzickí, vaša myseľ sa vytratila z vašej predstavy o sebe, pretože 

nemá miesto, v ktorom by mohla byť skutočne vašou súčasťou. Ak 

ste Duch, potom telo musí byť pre vašu realitu bezvýznamné. 

Duch využíva myseľ ako prostriedok na nájdenie svojho 

sebavyjadrenia. A myseľ, ktorá slúži Duchu, je pokojná a naplnená 

radosťou. Jej sila pochádza z Ducha a šťastne tu plní svoju 

funkciu. myseľ sa však môže vidieť aj oddelená od Ducha a 

vnímať sa v tele, ktoré si zamieňa sama so sebou. bez svojej 

funkcie potom nemá pokoj a šťastie je jej myšlienkam cudzie. 

Avšak myseľ bez Ducha nemôže myslieť. Poprela svoj zdroj 

sily a považuje sa za bezmocnú, obmedzenú a slabú. Odlúčená od 

svojej funkcie si teraz myslí, že je sama a oddelená, napadnutá 
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armády zhromaždené proti sebe a skrývajúce sa v krehkej podpore tela. 

Teraz musí zmieriť nepodobné s podobným, lebo si myslí, že práve na 

to je. Už na to nestrácajte čas. Kto dokáže vyriešiť nezmyselné 

konflikty, ktoré sen predkladá? Čo by to riešenie mohlo znamenať v 

skutočnosti? Akému účelu by mohlo slúžiť? Na čo slúži? Spása 

nemôže uskutočniť ilúzie a vyriešiť problém, ktorý neexistuje. 

Možno dúfate, že to dokáže. napriek tomu by ste mali Boží plán na 

uvoľnenie Jeho 

drahý Syn mu priniesol bolesť a nedokázal ho oslobodiť? 

Vaše Ja si uchováva svoje myšlienky a tie zostávajú vo vašej 

mysli a v Božej mysli. Duch Svätý uchováva spásu vo vašej mysli 

a ponúka jej cestu k pokoju. Spása je myšlienka, ktorú zdieľaš s 

Bohom, pretože Jeho Hlas ju za teba prijal a odpovedal v tvojom 

mene, že sa to stalo. Takto je spása uchovávaná medzi 

myšlienkami, ktoré sú vášmu Ja drahé a ktoré pre vás opatruje. 

Dnes sa pokúsime nájsť túto Myšlienku, ktorej prítomnosť vo 

vašej mysli zaručuje Ten, kto k vám hovorí z vášho Jediného Ja. 

Naše hodinové päťminútové cvičenie bude Jeho hľadaním vo vašej 

mysli. Spása prichádza z tohto Jediného Ja prostredníctvom Toho, 

kto je mostom medzi vašou mysľou a Ním. 

Trpezlivo čakajte a nechajte Ho, aby vám hovoril o vašom Ja 

a o tom, čo môže robiť vaša myseľ, ktorá sa Mu obnovila a 

slobodne slúži Jeho Vôli. 

Začnite tým, že poviete toto: 

"Spása pochádza z môjho jediného Ja. Jeho myšlienky sú moje." 

Potom hľadajte Jeho myšlienky a prijmite ich za svoje. 

Sú to vaše vlastné skutočné myšlienky, ktoré ste popreli, a 

nechali ste svoju myseľ blúdiť vo svete snov, aby ste namiesto 

nich našli ilúzie. Tu sú vaše myšlienky, jediné, ktoré máte. Spása 

je medzi nimi; nájdi ju tam. 

Ak sa vám to podarí, myšlienky, ktoré k vám prídu, vám 

povedia, že ste spasení a že vaša myseľ našla funkciu, ktorú chcela 

stratiť. Vaše Ja ju privíta a dá jej pokoj. Obnovená v sile bude opäť 

prúdiť od Ducha k Duchu vo všetkých veciach, ktoré Duch stvoril 

ako Sama seba. Vaša myseľ požehná všetky veci. Zmätok sa 

skončil, ste obnovení, pretože ste našli svoje Ja. 

Vaše Ja vie, že dnes nemôžete zlyhať. Možno vaša myseľ 
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zostane ešte chvíľu neistá. Nenechaj sa tým vyviesť z miery. 
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vaše Ja prežíva Zachráni to pre vás a bude to ešte vaše v plnom 

vedomí. Zakaždým, keď stráviš päť minút z hodiny hľadaním 

Toho, kto spája tvoju myseľ a Ja, ponúkaš Mu ďalší poklad, ktorý 

má byť pre teba uchovaný. 

Zakaždým, keď dnes poviete svojej zúrivej mysli, že spása 

pochádza z vášho Jediného Ja, uložíte do svojej rastúcej zásoby 

ďalší poklad. A všetko to dostane každý, kto o to požiada a prijme 

tento dar. Premýšľaj teda, koľko ti je dnes dané, aby si ho dal, aby 

ti bolo dané! 
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le  s o v á n i e 9 7 
 

"Ja som Duch." 

Dnešná myšlienka vás stotožňuje s vaším Jediným Ja. Neakceptuje 

žiadnu rozdelenú identitu, ani sa nesnaží spájať protichodné 

faktory do jednoty. Jednoducho konštatuje pravdu. Túto pravdu 

dnes praktizujte tak často, ako len môžete, pretože vyvedie vašu 

myseľ z konfliktu do pokojných polí mieru. Nemôže do nej vstúpiť 

chlad strachu, pretože vaša myseľ bola zbavená šialenstva a 

opustila ilúzie o rozdelenej identite. 

Znovu opakujeme pravdu o tvojom Ja, svätom Božom Synovi, 

ktorý spočíva v tebe, ktorého myseľ bola obnovená.Ty si Duch, 

ktorý je s láskou obdarený všetkou láskou, pokojom a radosťou 

tvojho Otca. Si Duch, ktorý dopĺňa Sám seba a zdieľa Jeho funkciu 

Stvoriteľa. On je vždy s vami, ako ste vy s Ním. 

Dnes sa vám pokúsime priblížiť realitu. Pri každom cvičení sa 

uvedomenie aspoň trochu priblíži; niekedy sa ušetrí tisíc rokov alebo 

viac. Minúty, ktoré venujete, sa násobia znova a znova, pretože 

zázrak využíva čas, ale neovláda ho. Spása je zázrak, prvý a 

posledný; prvý, ktorý je posledný, lebo je jeden. 

Ty si Duch, v ktorého mysli prebýva zázrak, v ktorom sa 

zastaví všetok čas; zázrak, v ktorom sa minúta strávená 

používaním týchto myšlienok stáva časom, ktorý nemá dĺžku a 

ktorý nemá koniec. Daruj teda tieto minúty dobrovoľne a spoľahni 

sa na Toho, kto sľúbil, že vedľa nich položí bezčasie. On ponúkne 

všetku svoju silu každému malému úsiliu, ktoré vynaložíte. 

Dajte mu minúty, ktoré dnes potrebuje, aby vám pomohol 

pochopiť, že spolu s ním ste Duchom, ktorý v ňom prebýva a ktorý 

svojím hlasom volá všetko živé; ponúka svoj pohľad každému, kto 

oň prosí; nahrádza omyl jednoduchou pravdou. 

Duch Svätý si rád zoberie z vašich rúk päť minút z každej 

hodiny a bude ich nosiť po tomto boľavom svete, kde sa zdá, že 

vládne bolesť a utrpenie. Neprehliadne jedinú otvorenú myseľ, 

ktorá prijme uzdravujúci dar, ktorý prinášajú, a položí ich všade, 

kde vie, že budú vítané. A ich liečivá sila bude narastať zakaždým, 

keď ich niekto prijme ako svoje myšlienky, 
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a používa ich na liečenie. 

Takto sa tvoj dar pre Neho tisíckrát a desaťtisíckrát znásobí.A 

keď sa ti vráti, prekoná svojou silou malý dar, ktorý si mu dal, tak 

ako žiara slnka prekoná malý záblesk, ktorý v neistom okamihu 

urobí svetluška a zhasne.Stály jas tohto svetla zostane a vyvedie ťa z 

temnoty, ani nebudeš môcť znovu zabudnúť na cestu. 

Začnite tieto šťastné cvičenia so slovami, ktoré vám hovorí 

Duch Svätý, a nechajte ich, aby sa skrze neho rozliehali po svete: 

"Duch som ja, svätý Boží Syn, 

slobodný od všetkých obmedzení, bezpečný, 

uzdravený a celý, slobodný odpúšťať a 

slobodný zachraňovať svet." 

Duch Svätý, vyjadrený skrze vás, prijme tento dar, ktorý ste od 

neho dostali, zväčší jeho silu a vráti vám ho. 

Každé dnešné cvičenie mu s radosťou ponúknite. A On k vám 

bude hovoriť a pripomínať vám, že ste Duch, jedno s Ním a s 

Bohom, so svojimi bratmi a so svojím Ja. Počúvajte Jeho uistenie 

zakaždým, keď vyslovíte slová, ktoré vám dnes ponúka, a dovoľte 

Mu, aby vašej mysli povedal, že sú pravdivé. 

Použite ich proti pokušeniu a uniknite jeho žalostným 

následkom, ak podľahnete presvedčeniu, že ste niečo iné.Duch 

Svätý vám dnes dáva pokoj. Prijmite jeho slová a ponúknite mu 

ich. 
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"Prijmem svoju úlohu v Božom pláne spásy." 

Dnešný deň je dňom osobitného zasvätenia.Dnes stojíme len na 

jednej strane. Sme na strane pravdy a opúšťame ilúzie. Nebudeme 

kolísať medzi nimi, ale zaujmeme pevný postoj na strane Jediného. 

dnes sa zasväcujeme pravde a spaseniu, ako ho Boh naplánoval. 

Nebudeme tvrdiť, že je to niečo iné, nebudeme ju hľadať tam, kde 

nie je. S radosťou ju prijímame takú, aká je, a berieme na seba 

úlohu, ktorú nám určil Boh. 

Aké šťastné je mať istotu! Všetky naše pochybnosti dnes 

odkladáme a zaujímame stanovisko s istotou cieľa a s vďakou, že 

pochybnosti sú preč a prišla istota.Máme mocný cieľ, ktorý máme 

naplniť, a dostali sme všetko, čo potrebujeme, aby sme dosiahli 

cieľ. V ceste nám nestojí jediná chyba. Boli sme totiž oslobodení 

od chýb. Všetky naše hriechy sú zmyté tým, že sme si uvedomili, že 

to boli len omyly. 

Bezúhonní nemajú strach, pretože sú v bezpečí a uvedomujú 

si svoje bezpečie.Neodvolávajú sa na mágiu, ani nevymýšľajú 

úniky pred vymyslenými hrozbami bez reality. Spočívajú v 

pokojnej istote, že urobia to, čo im je dané urobiť. Nepochybujú o 

svojich schopnostiach, pretože vedia, že ich funkcia bude naplnená 

úplne, v dokonalom čase a na dokonalom mieste. zaujali 

stanovisko, ktoré dnes zaujmeme, aby sme sa mohli podeliť o ich 

istotu, a tak ju zvýšiť tým, že ju sami prijmeme. 

Budú s nami; všetci, ktorí sa dnes postavili na našu stranu, 

nám radi ponúknu všetko, čo sa naučili, a každý zisk, ktorý 

získali.Aj tí, ktorí ešte nie sú istí, sa k nám pridajú a požičajú si 

našu istotu, aby ju ešte posilnili.Zatiaľ čo tí, ktorí sa ešte nenarodili, 

budú počuť volanie, ktoré sme počuli, a odpovedia naň, keď sa 

budú musieť znova rozhodnúť.Dnes sa nerozhodujeme len pre 

seba. 

Nestojí vám za to, aby ste každú hodinu venovali päť minút 

svojho času a dokázali prijať šťastie, ktoré vám Boh daroval? 

Nestojí za to, aby ste si každú hodinu na päť minút uvedomili 

svoju zvláštnu funkciu tu? Nie je päť minút v hodine len malá 

požiadavka vzhľadom na odmenu, ktorá je taká veľká, že nemá 
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prinajmenšom. 

Tu je ponuka, ktorá vám zaručí úplné oslobodenie od bolesti 

každého druhu a radosť, akú svet neobsahuje.Môžete vymeniť 

trochu svojho času za pokoj v duši a istotu cieľa s prísľubom 

úplného úspechu.A keďže čas nemá význam, za všetko sa od vás 

žiada nič. Tu je obchod, ktorý nemôžete prehrať. A to, čo získate, 

je skutočne neobmedzené! 

Každú hodinu mu dnes darujte svoj malý darček v podobe 

piatich minút. On dá slovám, ktoré použijete pri praktizovaní 

dnešnej myšlienky, hlboké presvedčenie a istotu, ktorá vám chýba. 

Jeho slová sa spoja s vašimi a každé opakovanie dnešnej 

myšlienky sa stane úplnou oddanosťou, uskutočnenou vo viere tak 

dokonale a tak isto ako On vo vás. 

Jeho dôvera v teba vnesie svetlo do všetkých slov, ktoré 

vyslovíš, a ty sa dostaneš za ich zvuk k tomu, čo skutočne 

znamenajú. Dnes s Ním cvičíte, ako hovoríte: 

"Prijmem svoju úlohu v Božom pláne spásy." 

Počas každých piatich minút, ktoré s Ním strávite, prijme vaše 

slová a vráti vám ich celé rozžiarené vierou a dôverou, ktoré budú 

také silné a pevné, že osvetlia svet nádejou a radosťou. 

Nepremeškajte jedinú príležitosť byť radostným prijímateľom Jeho 

darov, aby ste ich mohli dať svetu už dnes. 

Dajte mu slová a On urobí zvyšok. On vám umožní pochopiť 

vašu špeciálnu funkciu. Otvorí vám cestu k šťastiu a pokoj a 

dôvera budú Jeho darmi, Jeho odpoveďou na vaše slová. On 

odpovie celou svojou vierou, radosťou a istotou, že to, čo hovoríte, 

je pravda. a vy potom budete mať presvedčenie o tom, že On 

pozná funkciu, ktorú máte na zemi i v nebi. On bude s vami v 

každom období cvičenia, ktoré s ním zdieľate, a každý okamih 

času, ktorý mu ponúknete, vymení za bezčasie a pokoj. 

Počas celej hodiny nechajte svoj čas stráviť šťastnou 

prípravou na ďalších päť minút, ktoré opäť strávite s Ním. 

Opakujte si dnešnú myšlienku, kým budete čakať na radostný čas, 

ktorý k vám opäť príde. Opakujte si ju často a nezabúdajte, že 

zakaždým, keď tak urobíte, ste nechali svoju myseľ pripraviť sa na 

šťastný čas, ktorý príde. 

A keď uplynie hodina a On je tu opäť, aby s vami strávil 



ČASŤ I 

199 

 

 

chvíľu, buďte vďační a odložte všetky pozemské úlohy, všetky 
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Povedzte mu ešte raz, že prijímate úlohu, ktorú by chcel, aby ste 

prijali a pomohol vám ju naplniť, a On vás uistí, že chcete túto 

voľbu, ktorú urobil s vami a vy s ním. 
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"Spása je tu mojou jedinou úlohou." 

Spása a odpustenie sú to isté. Obe znamenajú, že sa niečo 

pokazilo; niečo, pred čím treba zachrániť alebo čo treba odpustiť; 

niečo, čo nie je v poriadku a čo treba napraviť, niečo, čo je mimo 

alebo odlišné od Božej vôle. Oba pojmy teda naznačujú niečo 

nemožné, čo sa však predsa len stalo, čo má za následok stav 

konfliktu medzi tým, čo je, a tým, čo by nikdy nemohlo byť. 

Pravda aj ilúzie sú si teraz rovné, pretože obe sa stali. 

Nemožné sa stáva vecou, za ktorú potrebujete odpustenie; záchranu 

pred ňou. Spása je hranicou medzi pravdou a ilúziou. Odráža 

pravdu, pretože je prostriedkom, vďaka ktorému môžete uniknúť 

ilúziám. nie je však pravdou, pretože ruší to, čo sa nikdy nestalo. 

Ako by vôbec mohlo existovať miesto stretnutia, kde by sa 

mohla zmieriť zem a nebo v mysli, v ktorej existujú obe? Myseľ, 

ktorá vidí ilúzie, ich považuje za skutočné. majú existenciu v tom, 

že sú myšlienkami. A predsa nie sú skutočné, pretože myseľ, ktorá 

tieto myšlienky myslí, je oddelená od Boha. 

Čo spája oddelenú myseľ a myšlienky s mysľou a 

myšlienkou, ktoré sú navždy jedno? Aký plán by mohol udržať 

pravdu nedotknuteľnú, a pritom rozpoznať potrebu, ktorú ilúzie 

prinášajú, a ponúknuť prostriedky, ktorými sa dajú odstrániť bez 

útoku a bez dotyku bolesti? Čo iné ako Myšlienka Božia by mohlo 

byť týmto plánom, ktorým sa prehliadne nikdy neurobené a 

zabudne sa na hriechy, ktoré nikdy neboli skutočné? 

Duch Svätý uchováva tento Boží plán presne tak, ako bol od 

neho prijatý v Božej mysli a vo vašej mysli. Je mimo času, pretože 

jeho zdroj je nadčasový, ale pôsobí v čase, pretože vy veríte, že čas 

je skutočný. Duch Svätý sa neochvejne pozerá na to, čo vidíte; na 

hriech, bolesť a smrť, na smútok a odlúčenie a na stratu. vie však, 

že jedna vec musí byť stále pravdivá: Boh je stále Láska a toto nie 

je Jeho vôľa. 

Je to Myšlienka, ktorá privádza ilúzie k pravde a vidí ich ako 

zdanlivé javy, za ktorými je nemenné a isté.Je to Myšlienka, ktorá 

zachraňuje a odpúšťa, pretože neverí v to, čo nie je stvorené jediným 

Zdrojom, ktorý pozná.Je to Myšlienka, ktorá zachraňuje a odpúšťa. 
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ktorého úlohou je zachrániť vás tým, že vám dá svoju funkciu ako 

vlastnú. 

Spása je vašou úlohou u Toho, ktorému bol plán daný. Teraz 

ste spolu s Ním poverení týmto plánom. On má jedinú odpoveď na 

zjavenia bez ohľadu na ich podobu, veľkosť, hĺbku alebo 

akúkoľvek vlastnosť, ktorú zdanlivo majú: 

"Spása je tu mojou jedinou úlohou. 

Boh je stále Láska a toto nie je Jeho vôľa." 

Vy, ktorí ešte chcete robiť zázraky, uistite sa, že dobre 

praktizujete dnešnú myšlienku.Snažte sa vnímať silu v tom, čo 

hovoríte, pretože v týchto slovách spočíva vaša sloboda.Váš Otec 

vás miluje. Celý svet bolesti nie je Jeho vôľa. Odpusťte si 

myšlienku, že to pre vás chcel. Potom dovoľ, aby do zatemnených 

miest tvojej mysle, ktorá myslela na myšlienky, ktoré nikdy neboli 

Jeho Vôľou, vstúpila Myšlienka, ktorou nahradil všetky tvoje 

chyby. 

Táto časť patrí Bohu, rovnako ako zvyšok. Nemyslí si svoje 

osamotené myšlienky a neskrýva ich pred Ním. Vpusťte do nej 

svetlo a nebudete hľadieť na žiadnu prekážku v tom, čo pre vás 

chce. Otvor svoje tajomstvá Jeho láskavému Svetlu a uvidíš, ako 

jasne toto Svetlo v tebe stále žiari. 

Praktizujte dnes Jeho myšlienku a dovoľte Jeho Svetlu, aby 

vyhľadalo a osvietilo všetky tmavé miesta a zažiarilo cez ne, aby 

ich spojilo s ostatnými. Je Božou vôľou, aby vaša myseľ bola 

jednotná s Jeho mysľou. Je Božou vôľou, aby mal len jedného 

Syna. Je Božou vôľou, aby ste Jeho jediným Synom boli vy. 

Myslite na tieto veci pri dnešnom cvičení a začnite svoje 

dlhšie cvičebné obdobia s týmto poučením na ceste pravdy: 

"Spása je tu mojou jedinou úlohou. 

Spása a odpustenie je to isté." 

Potom sa obráťte na Toho, kto s vami zdieľa vašu funkciu, a 

nechajte Ho, aby vás naučil, čo potrebujete, aby ste sa naučili 

odložiť všetok strach a spoznali svoje Ja ako Lásku, ktorá vo vás 

nemá protiklad. 

Odpusťte všetky myšlienky, ktoré by odporovali pravde o 

vašej úplnosti, jednote a pokoji.Nemôžete stratiť dary, ktoré vám 
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dal váš Otec.Nechcete byť iným ja.Nemáte žiadnu funkciu, ktorá 

by nebola od Boha. Odpusťte si to, o čom si myslíte, že ste 

vytvorili. Odpustenie a spása sú to isté. Odpustite tomu, čo ste si 

vytvorili, 
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a ste spasení. 

Na dnes máte špeciálne posolstvo, ktoré má moc navždy 

odstrániť z vašej mysle všetky formy pochybností a strachu. Ak 

budete v pokušení uveriť ich pravdivosti, pamätajte, že zdanie 

nemôže odolať pravde, ktorú tieto mocné slová obsahujú: 

"Spása je tu mojou jedinou úlohou. 

Boh je stále Láska a toto nie je Jeho vôľa." 

Tvoja jediná funkcia ti hovorí, že si Jeden. Pripomeňte si to 

medzi časmi, keď venujete päť minút na to, aby ste sa podelili s 

Tým, ktorý s vami zdieľa Boží plán. Pripomeňte si to: 

"Spása je tu mojou jedinou úlohou." 

Takto vložte odpustenie do svojej mysle a nechajte všetok strach 

jemne odložiť, aby v vás Láska našla svoje právoplatné miesto a 

ukázala vám, že ste Boží Syn. 
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"Moja úloha je pre Boží plán spásy podstatná." 

Tak ako Boží Syn dopĺňa svojho Otca, aj vaša účasť na ňom 

dopĺňa Otcov plán. Spása musí zvrátiť bláznivú vieru v oddelené 

myšlienky a oddelené telá, ktoré vedú oddelené životy a idú svojou 

cestou. Jedna funkcia, ktorú zdieľajú oddelené mysle, ich spája v 

jednom cieli, pretože každá z nich je pre všetky rovnako podstatná. 

Božia vôľa pre vás je dokonalé šťastie.Prečo by ste sa mali 

rozhodnúť ísť proti Jeho vôli? Úlohu, ktorú vám uložil, aby ste sa 

podieľali na uskutočňovaní Jeho plánu, vám dal preto, aby ste 

mohli byť obnovení v tom, čo chce On. Táto časť je pre Jeho plán 

rovnako podstatná ako tvoje šťastie. tvoja radosť musí byť úplná, 

aby Jeho plán pochopili tí, ku ktorým ťa posiela. vo tvojej žiarivej 

tvári uvidia svoju funkciu a vo tvojom šťastnom smiechu budú 

počuť, ako k nim Boh volá. 

Bez vašej radosti je jeho radosť neúplná.Bez vášho úsmevu 

svet nemôže byť spasený.Kým ste smutní, svetlo, ktoré sám Boh 

určil ako prostriedok na záchranu sveta, je matné a bez lesku. A 

nikto sa nesmeje, pretože všetok smiech môže byť len ozvenou 

toho vášho. 

V Božom pláne ste skutočne dôležití. Tak ako tvoje svetlo 

zväčšuje každé svetlo, ktoré svieti v nebi, tak tvoja radosť na zemi 

vyzýva všetky mysle, aby sa vzdali svojich trápení a zaujali svoje 

miesto vedľa teba v Božom pláne. Boží poslovia sú radostní a ich 

radosť lieči smútok a zúfalstvo. Sú dôkazom toho, že Boh chce 

dokonalé šťastie pre všetkých, ktorí prijmú Otcove dary za svoje. 

Dnes sa nenecháme zarmútiť. Ak to urobíme, zlyháme v 

úlohe, ktorá je podstatná pre Boží plán, ako aj pre našu víziu. 

Smútok je znakom toho, že by ste chceli hrať inú úlohu, namiesto 

tej, ktorú vám určil Boh. tak neukážete svetu, aké veľké šťastie 

vám praje. A tak neuznávate, že je vaše. 

Dnes sa pokúsime pochopiť, aká je naša úloha v oblasti 

radosti. Ak ste smutní, vaša úloha nie je naplnená, a celý svet je 

tak spolu s vami ochudobnený o radosť. Boh žiada, aby ste boli 

šťastní, aby svet videl, ako veľmi miluje svojho Syna, a nechce, aby 

smútok povstal, aby sa znížil jeho 
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radosť; žiaden strach ho netrápi, aby nenarušil jeho pokoj. 

Dnes ste Božím poslom. Prinášate Jeho šťastie všetkým, na 

ktorých sa pozriete; Jeho pokoj každému, kto sa na vás pozrie a 

vidí Jeho posolstvo vo vašej šťastnej tvári. Dnes sa na to 

pripravíme v našich päťminútových cvičeniach tým, že pocítime, 

ako v nás vzniká šťastie podľa Otcovej a našej vôle. 

Začnite cvičenia s myšlienkou, ktorú dnešná myšlienka 

obsahuje.Potom si uvedomte, že vašou úlohou je byť šťastný. Len 

to sa žiada od vás alebo od každého, kto chce zaujať svoje miesto 

medzi Božími poslami. Premýšľajte, čo to znamená. naozaj ste sa 

mýlili vo svojom presvedčení, že sa od vás žiada obeť. vy však 

dostávate podľa Božieho plánu a nikdy nestrácate, neobetujete sa 

ani nezomierate. 

Pokúsme sa teraz nájsť tú radosť, ktorá nám a celému svetu 

dokazuje Božiu vôľu pre nás. Vašou úlohou je, aby ste ju tu našli a 

aby ste ju našli teraz. Kvôli tomu ste prišli. Nech je tento deň 

dňom, keď sa vám to podarí! Pozrite sa hlboko do svojho vnútra, 

nezneistení všetkými malými myšlienkami a hlúpymi cieľmi, ktoré 

míňate, keď stúpate v ústrety Kristovi vo vás. 

Bude tam. Na čo by ste sa mohli radšej pozerať namiesto 

Toho, ktorý čaká, aby ste sa naňho mohli pozrieť? Aká malá 

myšlienka má moc zadržať ťa? Aký nerozumný cieľ ti môže 

zabrániť v úspechu, keď Ten, ktorý ťa volá, je sám Boh? On tam 

bude. ste dôležití pre Jeho plán. ste Jeho poslom dnes. A musíš 

nájsť to, čo chce, aby si dal. 

Nezabudnite na dnešnú myšlienku medzi dlhšími 

tréningovými obdobiami. Je to vaše Ja, ktoré vás dnes volá. A je to 

On, ktorému odpovedáte zakaždým, keď si poviete, že ste nevyhnutní 

pre Boží plán spásy sveta. 



ČASŤ I 

207 

 

 

 

le  s o n 1 0 1 
 

"Božia vôľa pre mňa je dokonalé šťastie." 

Dnes budeme pokračovať v téme šťastia. Stále si myslíte, že si 

vyžaduje utrpenie ako pokánie za vaše "hriechy".Nie je to tak, ale 

musíte si to myslieť, kým veríte, že hriech je skutočný a že Boží Syn 

môže hrešiť. Ak je hriech skutočný, potom je trest spravodlivý a 

nemožno mu uniknúť. Spásu teda nemožno získať inak ako 

utrpením. 

Ak je hriech skutočný, potom musí byť šťastie ilúziou, 

pretože oboje nemôže byť pravda. Hriešni ľudia zaručujú len smrť 

a bolesť, a práve o ňu žiadajú, lebo vedia, že na nich čaká a že si 

ich niekde, niekedy, nájde v nejakej podobe, ktorá vyrovná účet, 

ktorý dlhujú Bohu. On ich však bude prenasledovať a oni mu 

nemôžu uniknúť. 

Ak je hriech skutočný, spasenie musí byť bolestné. Bolesť je 

cenou za hriech a ak je hriech skutočný, utrpeniu sa nikdy 

nevyhneme. Spásy sa treba báť, lebo bude zabíjať, ale pomaly, 

všetko odoberie, kým udelí vítané dobrodenie smrti obetiam, ktoré 

sú pred upokojením spásy len o málo viac ako kosti. Jeho hnev je 

bezhraničný, nemilosrdný, ale úplne spravodlivý. 

Kto by hľadal takýto krutý trest? Kto by neutekal pred spásou 

a nesnažil sa všemožne utopiť Hlas, ktorý mu ju ponúka? Prečo by 

sa snažil počúvať a prijať Jeho ponuku? Ak je hriech skutočný, 

jeho obetou je smrť, a to v krutej podobe, ktorá zodpovedá zlým 

želaniam, v ktorých sa hriech rodí. Ak je hriech skutočný, spása sa 

stala vaším úhlavným nepriateľom, kliatbou Boha na vás, ktorí ste 

ukrižovali jeho Syna. 

Dnes potrebujete tréningové obdobia. Cvičenia učia, že hriech 

nie je skutočný a všetko to, o čom si myslíte, že musí pochádzať z 

hriechu, sa nikdy nestane, pretože to nemá príčinu. Prijímajte 

vykúpenie s otvorenou mysľou, ktorá si nepestuje žiadne 

pretrvávajúce presvedčenie, že ste z Božieho Syna urobili diabla. 

Nie je hriech.S touto myšlienkou sa dnes cvičíme tak často, 

ako len môžeme, pretože je základom dnešnej myšlienky. Božia 

vôľa pre vás je dokonalé šťastie, pretože neexistuje hriech a 

utrpenie je bez príčiny. 
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Radosť je spravodlivá a bolesť je len znamením, že si sa zle 

pochopil. 

Nebojte sa Božej vôle. Ale obráťte sa k nej s dôverou, že vás 

oslobodí od všetkých následkov, ktoré hriech spôsobil v 

horúčkovitej predstavivosti. Povedzte: 

"Božia vôľa pre mňa je dokonalé šťastie. 

Neexistuje žiadny hriech, nemá žiadne 

následky." 

Preto by ste mali začať cvičiť a potom sa znovu pokúsiť nájsť 

radosť, ktorú tieto myšlienky vnesú do vašej mysle. Venujte týchto 

päť minút s radosťou, aby ste odstránili ťažké bremeno, ktoré ste 

na seba uvalili šialeným presvedčením, že hriech je skutočný. 

Dnes unikni šialenstvu.Vydal si sa na cestu slobody a dnešná 

myšlienka ti prináša krídla, ktoré ťa urýchlia, a nádej, že pôjdeš 

ešte rýchlejšie k očakávanému cieľu mieru. Neexistuje žiadny 

hriech. Pamätaj na to dnes a hovor si to tak často, ako len môžeš: 

"Božia vôľa pre mňa je dokonalé 

šťastie. To je pravda, pretože v nej nie je 

hriech." 
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"Zdieľam Božiu vôľu, aby som bol šťastný." 

Nechcete trpieť.Možno si myslíte, že si za to niečo kúpite, a možno 

stále trochu veríte, že si za to kúpite to, čo chcete.Ale toto 

presvedčenie je teraz určite otrasené, aspoň natoľko, aby ste o ňom 

pochybovali a aby ste mali podozrenie, že naozaj nemá zmysel. 

Ešte nezmizla, ale chýbajú jej korene, ktoré ju kedysi pevne 

upevňovali na temných a skrytých tajných miestach vašej mysle. 

Dnes sa pokúšame ešte viac uvoľniť jej oslabenú pozíciu. A 

uvedomiť si, že bolesť je bezúčelná, bez príčiny a bez sily niečo 

dosiahnuť. Nemôže si vôbec nič kúpiť. Nič neponúka a neexistuje. 

a všetko, o čom si myslíte, že vám ponúka, postráda existenciu ako 

ona sama. boli ste otrokom ničoho. Buďte dnes slobodní a pripojte sa 

k šťastnej Božej Vôli. 

Niekoľko dní sa budeme venovať dlhším cvičeniam, ktoré sú 

naplánované tak, aby vám pomohli dosiahnuť šťastie, ktoré do vás 

vložila Božia vôľa. Tu je váš domov a tu je vaše bezpečie. Tu je 

váš pokoj a tu nie je strach. Tu je spása. Tu je konečne odpočinok. 

Začnite dlhšie cvičenia s týmto prijatím Božej vôle pre vás: 

"Podieľam sa na Božej vôli, aby som bol 

šťastný, a teraz ju prijímam ako svoju 

funkciu." 

Potom hľadajte túto funkciu hlboko vo svojej mysli, pretože je 

tam, čaká len na vašu voľbu.Nemôžete ju nenájsť, keď sa dozviete, 

že je to vaša voľba a že zdieľate Božiu vôľu. 

Buďte šťastní, lebo vašou jedinou úlohou tu je 

šťastie.Nemusíte byť menej láskyplní k Božiemu Synovi ako Ten, 

ktorého láska ho stvorila takého láskyplného, ako je On sám. 

Okrem týchto hodinových päťminútových odpočinkov sa dnes 

často zastavuj a povedz si, že si teraz prijal šťastie ako svoju jedinú 

funkciu. a buď si istý, že sa pri tom pripájaš k Božej Vôli. 
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"Boh, ktorý je Láska, je aj šťastie." 

Šťastie je atribútom lásky. Nemôže byť mimo nej, ani ho nemožno 

zažiť tam, kde láska nie je. Láska nemá hranice, je všade. A preto 

je všade aj radosť. Napriek tomu môže myseľ popierať, že je to 

tak, a veriť, že v láske sú medzery, do ktorých môže vstúpiť hriech 

a priniesť bolesť namiesto radosti. 

Táto zvláštna viera by obmedzila šťastie tým, že by lásku 

nanovo definovala ako obmedzenú a zaviedla by protiklad v tom, 

čo nemá hranice a protiklad. Strach sa potom spája s láskou a jeho 

výsledkom sa stáva dedičstvo myslí, ktoré si myslia, že to, čo si 

vytvorili, je skutočné. Tieto predstavy, ktoré nemajú žiadnu 

pravdivú realitu, svedčia o strachu z Boha, pričom sa zabúda, že 

keďže je Láska, musí byť radosťou. 

Tento základný omyl sa dnes opäť pokúsime uviesť na pravú 

mieru a poučiť sa o ňom: 

"Boh, ktorý je Láska, je aj šťastie. 

Báť sa Ho znamená báť sa 

radosti." 

Začnite svoje dnešné dlhšie cvičenia touto asociáciou, ktorá 

opravuje falošné presvedčenie, že Boh je strach. Zdôrazňuje tiež, že 

šťastie vám patrí vďaka tomu, čím On je. 

Dovoľte, aby sa táto jediná oprava dostala do vašej mysle 

každú dnešnú bdelú hodinu.Potom privítajte všetko šťastie, ktoré 

prináša, pretože pravda nahradí strach a radosť sa stane tým, čo 

očakávate namiesto bolesti. Boh je Láska, a preto vám to bude 

dané. Toto očakávanie posilňujte často počas celého dňa a utíšte 

všetky svoje obavy týmto uistením, láskavým a úplne pravdivým: 

"Boh, ktorý je Láska, je aj šťastie. A 

práve šťastie dnes hľadám. 

Nemôžem zlyhať, pretože hľadám pravdu." 
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"Hľadám len to, čo mi patrí v pravde." 

Dnešná myšlienka nadväzuje na myšlienku, že radosť a pokoj nie 

sú len plané sny. Sú vaším právom, pretože ste tým, čím ste. 

Prichádzajú k vám od Boha,ktorý vám nemôže nedať to, čo chce. 

Musí však byť pripravené miesto na prijatie jeho darov. Neprivíta 

ich s radosťou myseľ, ktorá namiesto nich prijala dary, ktoré 

vytvorila tam, kde patria jemu, ako ich náhradu. 

Dnes by sme chceli odstrániť všetky nezmyselné a 

samoúčelné dary, ktoré sme položili na svätý oltár, kam patria 

Božie dary. Sú to dary, ktoré sú v pravde naše vlastné. Jeho sú dary, 

ktoré sme zdedili skôr, ako vznikol čas, a ktoré nám budú patriť aj 

vtedy, keď čas prejde do večnosti. 

To sú dary, ktoré sú v nás teraz, pretože sú nadčasové. A my 

nemusíme čakať, kým ich dostaneme. Patria nám už dnes. Preto 

ich chceme mať už teraz a vieme, že keď si ich vyberáme namiesto 

toho, čo sme vytvorili, len zjednocujeme svoju vôľu s tým, čo chce 

Boh, a uznávame, že to isté je jedno. 

Naše dnešné dlhšie cvičenia, hodinových päť minút, ktoré sú 

venované pravde pre vašu spásu, by mali začínať týmto: 

"Hľadám len to, čo mi patrí v pravde, a 

radosť a pokoj sú mojím dedičstvom." 

Potom odložte konflikty sveta, ktoré ponúkajú iné dary a iné ciele 

z ilúzií, ktorým svedčia a ktoré hľadáte len vo svete snov. To 

všetko odložíme a namiesto toho hľadáme to, čo je skutočne naše, 

keď prosíme, aby sme spoznali, čo nám Boh dal. 

Vo svojej mysli si pred jeho oltárom vyčistíme sväté miesto, 

kde sú vítané jeho dary pokoja a radosti a kam prichádzame, aby 

sme našli to, čo nám dal.Dnes prichádzame s dôverou a vedomím, 

že to, čo nám v pravde patrí, nám dáva on. A nič iné by sme si 

neželali, pretože nič iné nám v pravde nepatrí. 

Tak mu dnes uvoľníme cestu tým, že si jednoducho 

uvedomíme, že Jeho vôľa sa už stala a že radosť a pokoj nám 

patria ako Jeho večné dary.Nedovolíme, aby sme ich stratili z 

dohľadu medzi 
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časy, keď ich prídeme hľadať tam, kde ich položil. Túto 

pripomienku si budeme pripomínať čo najčastejšie: 

"Hľadám len to, čo mi patrí v pravde. 

Všetko, čo chcem, sú Božie dary radosti a 

pokoja." 
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"Boží pokoj a radosť sú moje." 

Boží pokoj a radosť sú vaše.Dnes ich prijmeme s vedomím, že 

nám patria. A budeme sa snažiť pochopiť, že tieto dary sa 

zväčšujú, keď ich prijímame. nepodobajú sa darom, ktoré môže 

dať svet a pri ktorých darca stráca, keď dáva dar; prijímajúci je 

bohatší o svoju stratu. nie sú to dary, ale obchody uzavreté s vinou. 

Skutočne darovaný dar neznamená žiadnu stratu. Nie je 

možné, aby niekto získal, pretože iný stráca. To znamená 

obmedzenie a nedostatok. Takto sa nedáva žiadny dar. Takéto 

"dary" sú len ponukou na hodnotnejší výnos; pôžičkou s úrokmi, 

ktoré sa majú splatiť v plnej výške; dočasným požičiavaním, ktoré 

má byť zástavou dlhu, ktorý sa má splatiť väčšou sumou, než 

dostal ten, kto dar prijal. 

Toto zvláštne skreslenie významu dávania preniká do 

všetkých úrovní sveta, ktorý vidíte. Z darov, ktoré dávate, odoberá 

všetok zmysel a z tých, ktoré beriete, vám nenecháva nič. Hlavným 

vzdelávacím cieľom, ktorý si tento kurz stanovil, je obrátiť váš 

pohľad na dávanie, aby ste mohli prijímať. Odpúšťanie sa stalo 

zdrojom strachu, a tak by ste sa vyhýbali jedinému prostriedku, 

ktorým môžete prijímať. 

Prijmite Boží pokoj a radosť a naučíte sa inak pozerať na dar. 

Božie dary sa nikdy nezmenšujú, keď ich rozdávate, ale naopak, 

zväčšujú sa. Tak ako nebeský pokoj a radosť zosilnejú, keď ich 

prijmete ako Boží dar pre vás, tak rastie aj radosť vášho Stvoriteľa, 

keď jeho radosť a pokoj prijmete za svoje. 

Skutočné dávanie je tvorba. Rozširuje neobmedzené na 

neobmedzené, večnosť na bezčasie a lásku na seba samu. Pridáva 

sa ku všetkému, čo je už úplné, nie v jednoduchom zmysle 

pridávania ďalšieho, pretože to znamená, že predtým toho bolo menej. 

Pridáva tým, že necháva to, čo nemôže obsiahnuť samo seba, naplniť 

svoj cieľ - rozdávať všetko, čo má, a zabezpečiť si to navždy. 

Dnes prijmite Boží pokoj a radosť za svoje. Dovoľte mu, aby 

sa naplnil tak, ako On definuje naplnenie. Pochopíte, že to, čo 

dokončí Jeho, musí dokončiť aj Jeho Syna. On nemôže dávať 

prostredníctvom straty. O nič viac nemôžete ani vy. Prijmite dnes 
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Jeho dar radosti a pokoja a On vám poďakuje za váš dar pre Neho. 

Dnes sa naše tréningové hodiny začnú trochu inak. Začnite 
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dnes myslite na tých bratov, ktorým ste odopreli pokoj a radosť, na 

ktoré majú právo podľa rovnakých Božích zákonov. Tu ste ich 

upreli sami sebe. A sem sa musíš vrátiť, aby si ich vzal za svojich." 

Chvíľu premýšľaj o svojich "nepriateľoch" a každému z nich 

povedz, ako ti napadne: 

"Brat môj, pokoj a radosť ti ponúkam, 

Aby som mal Boží pokoj a radosť ako svoju." 

Takto sa pripravíte na to, aby ste spoznali Božie dary, ktoré vám 

Boh dáva, a vaša myseľ sa zbaví všetkého, čo by vám dnes bránilo 

v úspechu. Teraz ste pripravení prijať dar pokoja a radosti, ktorý 

vám Boh dal. Teraz ste pripravení zažiť radosť a pokoj, ktoré ste si 

doteraz odopierali. Teraz môžete povedať: "Boží pokoj a radosť sú 

moje." Dali ste totiž to, čo ste chceli prijať. 

Ak si pripravíte myseľ tak, ako vám navrhujeme, musíte dnes 

uspieť, pretože ste nechali všetky prekážky pokoja a radosti 

povstať a to, čo je vaše, môže konečne prísť k vám. Povedzte si 

teda: "Boží pokoj a radosť sú moje," zavrite na chvíľu oči a 

nechajte Jeho hlas, aby vás uistil, že slová, ktoré vyslovujete, sú 

pravdivé. 

Strávte tak s Ním svojich päť minút vždy, keď môžete, ale 

nemyslite si, že menej je bezcenné, keď Mu nemôžete dať viac. 

Nezabudnite aspoň každú hodinu vysloviť slová, ktoré Ho 

vyzývajú, aby vám dal to, čo chce dať a čo chcete prijať. 

Rozhodnite sa, že dnes nebudete zasahovať do toho, čo chce 

On. A ak sa vám zdá, že vás brat pokúša odmietnuť Boží dar, ktorý 

mu bol daný, vnímajte to len ako ďalšiu príležitosť, aby ste si 

dovolili prijať Božie dary ako svoje.Potom s vďakou požehnajte 

svojho brata a povedzte: 

"Brat môj, pokoj a radosť ti ponúkam, 

Aby som mal Boží pokoj a radosť ako svoju." 
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"Dovoľte mi byť ticho a počúvať pravdu." 

Ak odložíte hlas ega, nech sa vám zdá, že volá akokoľvek hlasno; 

ak neprijmete jeho malicherné dary, ktoré vám nedávajú nič, čo by 

ste skutočne chceli; ak budete počúvať s otvorenou mysľou, ktorá 

vám nepovedala, čo je spása; potom budete počuť mocný Hlas 

pravdy, tichý v sile, silný v tichu a úplne istý vo svojich 

posolstvách. 

Počúvajte a počujte, ako k vám Otec hovorí svojím určeným 

hlasom, ktorý umlčuje hromy nezmyselného a ukazuje cestu k 

pokoju tým, ktorí nevidia. Upokojte sa dnes a počúvajte pravdu. 

Nenechajte sa oklamať hlasmi mŕtvych, ktoré vám hovoria, že 

našli zdroj života, a ponúkajú vám ho za vašu vieru. Nepočúvajte 

ich, ale počúvajte pravdu. 

Nebojte sa dnes obísť hlasy sveta, ľahko prejdite okolo ich 

nezmyselného presviedčania. Nepočúvajte ich. Dnes sa upokojte a 

počúvajte pravdu. Prejdite okolo všetkých vecí, ktoré nehovoria o 

tom, kto drží vaše šťastie vo svojej ruke, ktorú vám podáva na 

privítanie a v láske. Dnes počúvajte len Jeho a nečakajte, kým sa k 

Nemu dostanete. Počúvajte dnes jeden hlas. 

Dnes sa prísľub Božieho slova plní. Počúvajte a mlčte. Chcel k 

vám prehovoriť. Prichádza so zázrakmi tisíckrát šťastnejšími a 

úžasnejšími, ako boli tie, o ktorých ste kedy snívali alebo si ich 

želali vo svojich snoch. Jeho zázraky sú skutočné. Nevyprchajú, 

keď sa skončí snívanie. namiesto toho ukončia sen; a trvajú večne, 

lebo prichádzajú od Boha k Jeho drahému Synovi, ktorého druhé 

meno si ty. 

Pripravte sa na zázraky už dnes. Dovoľte, aby sa dnes splnil 

dávny sľub vášho Otca, ktorý dal vám a všetkým vašim bratom. 

Počúvajte Ho dnes a počúvajte Slovo, ktoré dvíha závoj, čo leží na 

zemi, a prebúdza všetkých, čo spia a nevidia. Boh ich volá 

prostredníctvom teba. Potrebuje váš hlas, aby k nim prehovoril, 

lebo kto by mohol osloviť Božieho Syna, ak nie jeho Otec, ktorý 

volá prostredníctvom vášho Ja? 

Počúvajte ho dnes a ponúknite mu svoj hlas, aby hovoril 

všetkým zástupom, ktoré čakajú na slovo, ktoré dnes bude hovoriť. 
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Buďte pripravení na spasenie. Je tu a dnes vám bude dané. A 
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naučíte sa svoju funkciu od Toho, ktorý ju pre vás vybral v mene 

vášho Otca. 

Počúvajte dnes a budete počuť Hlas, ktorý sa prostredníctvom 

vás rozozvučí po celom svete. Nositeľ všetkých zázrakov 

potrebuje, aby ste ich najprv prijali, a tak sa stali radostným 

darcom toho, čo ste dostali. Takto sa spása začína a takto sa aj 

končí; keď je všetko tvoje a všetko rozdané, zostane ti to navždy. A 

poučenie bolo získané. 

Dnes budeme praktizovať dávanie nie tak, ako ho chápete 

teraz, ale tak, ako je. Dlhšie cvičenia by sa mali začať touto 

žiadosťou o vaše osvietenie: 

"Budem ticho a budem počúvať pravdu. 

Čo to znamená dávať a prijímať?" 

Pýtajte sa a očakávajte odpoveď.Vaša žiadosť je žiadosťou, ktorej 

odpoveď už dlho čaká na to, aby ste ju dostali. Začína sa ňou 

služba, pre ktorú ste prišli a ktorá oslobodí svet od toho, aby si 

myslel, že dávanie je spôsob, ako prehrať. A tak sa svet stane 

pripraveným pochopiť a prijať. 

Dnes sa upokojte a počúvajte pravdu. Každých päť minút 

strávených počúvaním otvorí tisíc myslí pravde. A budú počuť 

sväté slovo, ktoré počujete. A keď hodina uplynie, opäť uvoľníte 

tisíc ďalších, ktorí sa zastavia, aby spolu s vami požiadali, aby im 

bola daná pravda. 

Dnes sa sväté Božie slovo zachováva tým, že ho prijímate, aby 

ste ho rozdávali, a tak mohli učiť svet, čo znamená dávať, keď ho 

budete počúvať a učiť sa od neho. Nezabudnite dnes posilniť svoje 

rozhodnutie počúvať a prijímať Slovo svojou pripomienkou, ktorú 

si dnes dávajte tak často, ako je to len možné: 

"Dovoľte mi byť ticho a počúvať 

pravdu. Dnes som Boží posol, 

Môj hlas je jeho, aby som dal to, čo dostávam." 
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"Pravda napraví všetky chyby v mojej mysli." 

Čo iné môže napraviť ilúzie ako pravda? A čo iné sú omyly ako 

ilúzie, ktoré zostávajú nerozpoznané? Tam, kde vstúpila pravda, 

chyby miznú, len sa vytrácajú a nezanechávajú po sebe ani stopu, 

po ktorej by sa na ne dalo spomínať. Zmizli, pretože bez viery 

nemajú život, a tak sa rozplynú v ničote a vrátia sa tam, odkiaľ 

prišli. Z prachu na prach prichádzajú a odchádzajú, lebo len pravda 

zostáva. 

Viete si predstaviť, čo je to stav mysle bez ilúzií? Ako by ste 

sa cítili? Skúste si spomenúť, kedy bol čas, - možno minúta, 

možno ešte menej, - keď vás nič nenarušilo v pokoji; keď ste si 

boli istí, že ste milovaní a v bezpečí. Potom si skúste predstaviť, 

aké by to bolo, keby sa tento okamih predĺžil až do konca času a 

do večnosti. 

Potom nech sa pocit pokoja, ktorý ste pocítili, stokrát znásobí 

a potom ešte stokrát znásobí. A teraz máte náznak, nie viac ako len 

slabý náznak stavu, v ktorom bude vaša myseľ odpočívať, keď 

príde pravda. 

Bez ilúzií by nebolo strachu, pochybností ani útokov.Keď 

príde pravda, je po bolesti, pretože v mysli už nie je miesto pre 

pominuteľné myšlienky a mŕtve predstavy. Pravda úplne obsadí 

vašu myseľ a oslobodí vás od všetkých presvedčení o 

pominuteľnosti. Nemajú miesto, pretože prišla pravda a nikde nie 

sú. Nemožno ich nájsť, pretože pravda je teraz navždy všade. 

Keď príde pravda, nezostane chvíľu stáť, aby zmizla alebo sa 

zmenila na niečo iné. Nepresúva sa a nemení svoju podobu, ani 

neprichádza a neodchádza a opäť neprichádza. Zostáva presne taká, 

aká vždy bola, aby sa na ňu dalo spoľahnúť v každej potrebe a aby sa 

jej dalo s dokonalou dôverou dôverovať vo všetkých zdanlivých 

ťažkostiach a pochybnostiach, ktoré vzbudzujú prejavy, ktoré svet 

predstavuje. Tie sa len rozplynú, keď pravda napraví omyly vo 

vašej mysli. 

Keď príde pravda, ukrýva vo svojich krídlach dar dokonalej 

stálosti a lásku, ktorá sa tvárou v tvár bolesti nezľakne, ale hľadí 
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za ňou, pevne a isto. Tu je dar uzdravenia, pretože pravda 

nepotrebuje obranu, a preto na ňu nie je možné zaútočiť. Iluzie 

možno priviesť k pravde, aby sa napravili. Ale pravda stojí ďaleko 

za ilúziami a nemožno ju k nim priviesť, aby sa zmenila na pravdu. 

Pravda neprichádza a neodchádza, ani sa neposúva, ani 

nemení, raz v tomto, raz v tamtom zjavení, uniká zachyteniu a 

uniká z dosahu. Neskrýva sa. Stojí v otvorenom svetle, v očividnej 

dostupnosti. Je nemožné, aby ju niekto skutočne hľadal a neuspel. 

Dnešok patrí pravde. Dajte pravde, čo jej patrí, a ona vám dá 

to, čo vám patrí. Nebolo vám súdené trpieť a zomrieť. Váš Otec si 

želá, aby tieto sny zmizli. Nech ich pravda všetky napraví. 

Nežiadame o to, čo nemáme, žiadame len o to, čo nám patrí, aby 

sme to uznali za svoje. 

Dnes cvičíme na šťastnú nôtu istoty, ktorá sa zrodila z 

pravdy.Chvejúce sa a neisté kroky ilúzie dnes nie sú naším 

prístupom.Sme si tak istí úspechom, ako sme si istí, že žijeme, 

dúfame, dýchame a myslíme. Nepochybujeme, že dnes kráčame s 

pravdou, a počítame s tým, že vstúpi do všetkých cvičení, ktoré dnes 

robíme. Začnite tým, že požiadate Toho, ktorý ide s vami na tento 

podnik, aby bol vo vašom vedomí, keď s Ním idete. nie ste 

stvorení z mäsa, krvi a kostí, ale boli ste stvorení tou istou 

Myšlienkou, ktorá dala dar svetla aj Jemu. On je tvojím Bratom, a 

tak ako ty, aj tvoj Otec vie, že ste obaja rovnakí. Je to tvoje Ja, 

ktoré žiadaš, aby išlo s tebou, a ako by mohol 

chýbať tam, kde ste? 

Pravda napraví všetky omyly vo vašej mysli, ktoré vám 

hovoria, že by ste mohli byť mimo Neho.Dnes sa s Ním 

porozprávajte a zaviažte sa, že skrze vás sa bude napĺňať Jeho 

funkcia. Podieľať sa na Jeho funkcii znamená podieľať sa na Jeho 

radosti. Jeho dôvera je s vami, ako hovoríte: 

"Pravda napraví všetky omyly v mojej 

mysli a ja spočiniem v tom, ktorý je 

mojím Ja." 

Potom mu dovoľ, aby ťa jemne viedol k pravde, ktorá ťa obklopí a 

dá ti taký hlboký a pokojný pokoj, že sa budeš len neochotne 

vracať do známeho sveta. 

A predsa sa budete tešiť, keď sa opäť pozriete na tento svet. 
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Budú sa zväčšovať s každým darom, ktorý dáte v podobe piatich 

malých minút, a chyby, ktoré obklopujú svet, sa budú opravovať 

tak, ako ich necháte opravovať vo svojej mysli. 

Nezabudnite na svoju dnešnú funkciu. Zakaždým, keď si s 

dôverou poviete: "Pravda napraví všetky chyby v mojej mysli," 

hovoríte za celý svet a za Toho, ktorý by chcel oslobodiť svet, ako 

by chcel oslobodiť vás. 
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"Dávať a prijímať je jedno v pravde." 

Vízia závisí od dnešnej predstavy. Je v nej svetlo, pretože zmieruje 

všetky zdanlivé protiklady. A čo je svetlo iné ako rozriešenie, 

zrodené z pokoja, všetkých vašich konfliktov a mylných 

myšlienok do jednej predstavy, ktorá je úplne pravdivá? Aj tá 

zmizne, pretože namiesto nej sa objaví Myšlienka, ktorá stojí za 

ňou, aby zaujala jej miesto. A teraz sme navždy v mieri, pretože 

sen sa už skončil. 

Pravé svetlo, ktoré umožňuje pravé videnie, nie je svetlo, 

ktoré vidia oči tela. Je to stav mysle, ktorý sa zjednotil natoľko, že 

tmu vôbec nemožno vnímať. A tak to, čo je rovnaké, je videné ako 

jedno, zatiaľ čo to, čo nie je rovnaké, zostáva nepovšimnuté, 

pretože to tam nie je. 

Je to svetlo, ktoré neukazuje protiklady a videnie, ktoré je 

uzdravené, má moc liečiť. Toto je svetlo, ktoré prináša váš pokoj 

iným mysliam, aby sa oň podelili a tešili sa, že sú jedno s vami i so 

sebou. Toto je svetlo, ktoré lieči, pretože prináša jediné vnímanie, 

založené na jednom referenčnom rámci, z ktorého vychádza jeden 

význam. 

Tu sa dávanie aj prijímanie chápe ako rôzne aspekty jednej 

Myšlienky, ktorej pravda nezávisí od toho, ktorá je vnímaná ako 

prvá, ani od toho, ktorá sa zdá byť na druhom mieste. Tu sa chápe, 

že oboje sa vyskytuje spoločne, že Myšlienka zostáva úplná. A v 

tomto chápaní je základňa, na ktorej sú všetky protiklady 

zosúladené, pretože sú vnímané z toho istého referenčného rámca, 

ktorý túto Myšlienku zjednocuje. 

Jedna myšlienka, úplne zjednotená, poslúži na zjednotenie 

všetkých myšlienok.To je to isté, ako keby ste povedali, že jedna 

náprava postačí na všetky nápravy alebo že úplné odpustenie 

jednému bratovi stačí na to, aby prinieslo spásu všetkým mysliam. 

To sú totiž len niektoré osobitné prípady jedného zákona, ktorý platí 

pre každý druh učenia, ak ho riadi Ten, ktorý pozná pravdu. 

Naučiť sa, že dávať a prijímať je to isté, je mimoriadne 

užitočné, pretože to možno tak ľahko vyskúšať a presvedčiť sa o 

tom, že je to pravda. A keď sa tento špeciálny prípad osvedčil, 
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okolnosť, kde sa to skúša, myšlienka, ktorá za tým stojí, sa dá 

zovšeobecniť na iné oblasti pochybností a dvojitého videnia. A 

odtiaľ sa rozšíri a nakoniec dospeje k jedinej Myšlienke, ktorá je 

základom všetkých. 

Dnes si precvičíme špeciálny prípad dávania a prijímania. Túto 

jednoduchú lekciu budeme používať v samozrejmosti, pretože má 

výsledky, ktoré nemôžeme prehliadnuť. Dávať znamená prijímať. 

Dnes sa pokúsime ponúknuť pokoj každému a uvidíme, ako rýchlo 

sa nám pokoj vráti. Svetlo je pokoj a v tomto pokoji sa nám dáva 

videnie a my môžeme vidieť. 

Preto začíname cvičenia inštrukciou na dnešný deň a 

hovoríme: 

"Dávať a prijímať je v pravde jedno. To, 

čo teraz dávam, aj dostanem." 

Potom zatvorte oči a päť minút premýšľajte o tom, čo by ste 

každému ponúkli, aby to bolo vaše.Môžete napríklad povedať: 

"Každému ponúkam ticho." 

"Každému ponúkam pokoj v duši." 

"Každému ponúkam jemnosť." 

Každú z nich vyslovujte pomaly a potom sa na chvíľu odmlčte v 

očakávaní, že dostanete dar, ktorý ste dali, a ten vám príde v takom 

množstve, v akom ste ho dali.Zistíte, že máte presnú odmenu, 

pretože o to ste prosili. Mohlo by byť užitočné myslieť aj na toho, 

komu chcete svoje dary odovzdať. On zastupuje ostatných a 

prostredníctvom neho dávate všetkým. 

Naša dnešná veľmi jednoduchá lekcia vás veľa naučí. 

Dôsledok a príčinu budete odteraz chápať oveľa lepšie, a preto 

teraz urobíme oveľa rýchlejší pokrok. dnešné cvičenia považujte 

za rýchle pokroky vo vašom učení, ktoré budú zakaždým 

rýchlejšie a istejšie: 

"Dávať a prijímať je jedno v pravde." 
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"Spočívam v Bohu." 

Dnes prosíme o odpočinok a pokoj, ktorý by nebol otrasený zjavmi 

sveta. Prosíme o pokoj a ticho uprostred všetkého toho zmätku, 

ktorý sa rodí zo stretu snov. prosíme o bezpečie a šťastie, hoci sa nám 

zdá, že hľadíme na nebezpečenstvo a na smútok. A máme 

myšlienku, ktorá na našu prosbu odpovie tým, o čo žiadame. 

"Spočívam v Bohu." Táto myšlienka vám prinesie odpočinok 

a pokoj, mier a ticho, bezpečie a šťastie, ktoré hľadáte. "Spočívam 

v Bohu." Táto myšlienka má moc prebudiť vo vás spiacu pravdu, 

ktorej zrak vidí za hranice zdanlivého a vidí tú istú pravdu v 

každom a vo všetkom, čo existuje. Tu je koniec utrpenia pre celý 

svet a pre každého, kto kedy prišiel a ešte príde, aby sa na chvíľu 

zdržal. Tu je myšlienka, v ktorej sa Boží Syn znovu rodí, aby 

spoznal sám seba. 

"Spočívam v Bohu." Táto myšlienka vás úplne nerušene 

prevedie cez búrky a boje, cez nešťastie a bolesť, cez stratu a smrť a 

povedie vás ďalej k Božej istote. Neexistuje utrpenie, ktoré by 

nemohla vyliečiť. Neexistuje problém, ktorý by nedokázala 

vyriešiť. A pred očami vás, ktorí spočívate v Bohu, sa žiadne 

zdanie neobráti na pravdu. 

Toto je deň pokoja.Odpočívaš v Bohu, a kým svetom lomcujú 

vetry nenávisti, tvoj pokoj zostáva úplne nerušený. Tvoj pokoj je 

pokojom pravdy. Zdanie vás nemôže rušiť. Voláte všetkých, aby 

sa k vám pripojili vo vašom odpočinku, a oni vás počujú a prídu k 

vám, pretože odpočívate v Bohu. nebudú počuť iný hlas ako váš, 

pretože ste svoj hlas dali Bohu a teraz v ňom odpočívate a 

nechávate ho, aby hovoril cez vás. 

V Ňom nemáš žiadne starosti a obavy, žiadne bremeno, 

žiadnu úzkosť, žiadnu bolesť, žiaden strach z budúcnosti a žiadne 

výčitky z minulosti. V bezčasí odpočívaš, zatiaľ čo čas plynie bez 

toho, aby sa ťa dotkol, pretože tvoj odpočinok sa nemôže vôbec 

nikdy zmeniť. 

Dnes si oddýchnite.A keď zavriete oči, ponorte sa do ticha. Nech 

tieto chvíle odpočinku a oddychu uistia vašu myseľ, že všetky jej 

bláznivé predstavy boli len snami horúčky, ktorá pominula. 
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teraz, keď odpočívaš v Bohu. Urobte si dnes čas, aby ste skĺzli zo 

snov do pokoja. 

Každú hodinu, keď si dnes odpočinieš, sa zrazu rozveselí 

unavená myseľ, vták s polámanými krídlami začne spievať, dlho 

vyschnutý potok začne znovu tiecť.Svet sa znovu rodí zakaždým, 

keď odpočívaš, a každú hodinu si pripomínaš, že si prišiel priniesť 

na svet Boží pokoj, aby si spolu s tebou odpočinul. 

Každých päť minút, ktoré dnes odpočívate, približuje svet k 

prebudeniu. A čas, keď odpočinok bude to jediné, čo existuje, sa 

približuje všetkým opotrebovaným a unaveným mysľam, ktoré sú 

teraz príliš unavené na to, aby išli samy. A budú počuť, ako vták 

začne spievať, a uvidia, ako potok začne opäť tiecť, so 

znovuzrodenou nádejou a obnovenou energiou, aby mohli kráčať 

ľahšími krokmi po ceste, ktorá sa im zrazu zdá ľahká, keď idú. 

Dnes odpočívajte v Božom pokoji a pozývajte svojich bratov 

z vášho odpočinku, aby ste ich spolu s vami pritiahli k odpočinku. 

Dnes budeš verný svojej dôvere, na nikoho nezabudneš a všetkých 

privedieš do bezhraničného kruhu svojho pokoja, do svätyne, kde 

odpočívaš. 

Otvorte dvere chrámu a nechajte ich prísť z ďalekého i 

blízkeho sveta, vašich vzdialených bratov i najbližších priateľov, nech 

sem všetci vstúpia a odpočívajú s vami.Dnes odpočívate v Božom 

pokoji, pokojne a bez strachu. Každý z bratov prichádza, aby si 

odpočinul a ponúkol vám ho. 

Tu spoločne odpočívame, lebo tak je náš odpočinok úplný, a 

čo dnes dávame, to sme už dostali. Čas nie je strážcom toho, čo 

dnes dávame. dávame tým, ktorí sa ešte nenarodili, a tým, ktorí už 

prešli, každej Božej myšlienke a mysli, v ktorej sa tieto myšlienky 

zrodili a kde odpočívajú. A pripomíname im ich miesto odpočinku 

zakaždým, keď si to povieme; 

"Spočívam v Bohu." 
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"Som taký, akého ma Boh stvoril." 

Dnešnú myšlienku budeme z času na čas opakovať. Táto jediná 

myšlienka by totiž stačila na záchranu vás i sveta, ak by ste uverili, 

že je pravdivá. Jej pravdivosť by znamenala, že ste v sebe 

neurobili žiadne zmeny, ktoré by mali realitu, ani ste nezmenili 

vesmír tak, aby to, čo Boh stvoril, nahradil strach a zlo, bieda a 

smrť. 

Ak zostanete takí, akých vás Boh stvoril, strach nemá zmysel, 

zlo neexistuje a utrpenie a smrť neexistujú. Dnešná myšlienka je 

teda všetko, čo potrebujete, aby ste umožnili úplnú nápravu, ktorá 

uzdraví vašu myseľ a dá vám dokonalý pohľad, ktorý vylieči 

všetky chyby, ktorých sa akákoľvek myseľ dopustila kedykoľvek a 

kdekoľvek. Stačí, aby sa vyliečila minulosť a budúcnosť bola 

slobodná. Stačí nechať prítomnosť prijať takú, aká je. Stačí nechať 

čas, aby sa stal prostriedkom pre celý svet, aby sa naučil uniknúť 

pred časom a každou zmenou, ktorú čas zdanlivo prináša v plynutí. 

Ak zostanete takí, akých vás Boh stvoril, zdanie nemôže 

nahradiť pravdu, zdravie sa nemôže zmeniť na chorobu, ani smrť 

nemôže nahradiť život či strach lásku. To všetko sa nestalo, ak 

zostávate takí, akých vás Boh stvoril. Nepotrebujete žiadnu inú 

myšlienku, len túto jedinú, aby vykúpenie prišlo na svetlo sveta a 

oslobodilo ho od minulosti. 

V tejto jedinej myšlienke je celá minulosť zrušená, 

prítomnosť zachránená, aby sa pokojne rozšírila do bezčasovej 

budúcnosti. Ak ste takí, akých vás Boh stvoril, potom nedošlo k 

oddeleniu vašej mysle od Jeho, k rozdeleniu medzi vašou mysľou a 

inými mysľami, ale len k jednote vo vašej vlastnej mysli. 

Liečivá sila dnešnej myšlienky je neobmedzená. Je miestom 

zrodu všetkých zázrakov, veľkým obnoviteľom pravdy vo vedomí 

sveta. Praktizujte dnešnú myšlienku s vďačnosťou. Je to pravda, 

ktorá vás prichádza oslobodiť. Toto je pravda, ktorú vám Boh 

prisľúbil. Toto je Slovo, v ktorom sa končí všetok smútok. 

Pri päťminútových cvičeniach začnite týmto citátom z textu: 

"Som taký, akého ma Boh stvoril. Jeho Syn 

a ja som jeho Syn." 
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tvojej mysle toto Ja, ktoré je samotným svätým Božím Synom. 

Hľadajte v sebe Toho, ktorý je vo vás Kristom, Božím Synom a 

Bratom sveta; Spasiteľa, ktorý bol navždy spasený, s mocou spasiť 

každého, kto sa Ho akokoľvek zľahka dotkne a žiada Slovo, ktoré 

mu hovorí, že je Jeho bratom. 

Ste takí, akých vás Boh stvoril.Dnes si ctite svoje Ja. Nech sa 

dnes neuctievajú rytiny, ktoré ste si vytvorili, aby ste boli Božím 

Synom namiesto toho, čím je. Hlboko vo vašej mysli čaká svätý 

Kristus vo vás na vaše uznanie ako vás. A ty si stratený a nepoznáš 

sám seba, kým On je neuznaný a nepoznaný. 

Hľadajte Ho dnes a nájdite Ho. On bude vaším Spasiteľom od 

všetkých modiel, ktoré ste si vytvorili. Lebo keď Ho nájdete, 

pochopíte, aké bezcenné sú vaše modly a aké falošné boli obrazy, 

ktorým ste verili." Dnes urobíme veľký pokrok k pravde, keď 

necháme modly odísť a otvoríme dnes svoje ruky, srdcia a mysle 

Bohu. Budeme naňho spomínať počas celého dňa s vďačným 

srdcom a s láskyplnými myšlienkami pre všetkých, ktorí sa s nami 

dnes stretnú, lebo takto si ho pripomíname. A budeme hovoriť, že 

môžeme byť 

pripomenul svojho Syna, naše sväté Ja, Krista v každom z nás: 

"Som taký, akého ma Boh stvoril." 

Hlásajme túto pravdu tak často, ako len môžeme. 

Toto je Božie slovo, ktoré vás oslobodzuje. To je kľúč, ktorý 

otvára nebeskú bránu a ktorý vám umožňuje vstúpiť do Božieho 

pokoja a do Jeho večnosti. 
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Tretí prehľad začíname dnes.Každý deň budeme preberať dve z 

posledných dvadsiatich myšlienok, až kým ich nepreberieme 

všetky.Budeme dodržiavať špeciálny formát týchto cvičení, ktorý 

by ste mali čo najpresnejšie dodržiavať.Samozrejme, chápeme, že 

pre vás môže byť nemožné, aby ste každý deň a každú hodinu 

robili to, čo je tu navrhnuté ako optimálne. 

Učeniu nebude brániť, keď vynecháte cvičnú hodinu, pretože 

v určenom čase to nie je možné. Nie je ani potrebné, aby ste 

vynakladali nadmerné úsilie, aby ste si boli istí, že dobehnete, čo 

sa týka počtu hodín. Rituály nie sú naším cieľom a zmarili by náš 

cieľ učenia. Učeniu však bude brániť, keď vynecháte cvičebné 

obdobie, pretože mu nie ste ochotní venovať čas, ktorý sa od vás 

žiada. Nepodvádzajte sa v tomto smere. Neochota sa dá čo 

najstarostlivejšie skryť za pláštik situácií, ktoré nemôžete 

ovplyvniť. Naučte sa rozlišovať situácie, ktoré sú pre vaše cvičenie 

nevhodné, od tých, ktoré si stanovíte na udržanie 

kamufláž pre vašu neochotu. 

Tréningy, ktoré ste stratili, pretože ste ich z nejakého dôvodu 

nechceli robiť, by ste mali absolvovať hneď, ako si svoj cieľ 

rozmyslíte. Nie ste ochotní spolupracovať pri praktizovaní spásy 

len vtedy, ak to zasahuje do cieľov, ktoré sú vám drahšie. Keď 

stiahnete hodnotu, ktorú im pripisujete, dovoľte, aby vaše obdobia 

cvičenia boli náhradou za vaše litánie k nim. Nedali vám nič. Ale 

vaše obdobia cvičenia vám ponúkajú všetko. Prijmite ich ponuku a 

buďte pokojní. 

Formát, ktorý by ste mali používať pri týchto recenziách, je 

nasledovný: Dvakrát denne venujte päť minút, alebo dlhšie, ak 

chcete, uvažovaniu o pridelených myšlienkach. Prečítajte si 

myšlienky a komentáre, ktoré sú v cvičeniach na každý deň 

napísané ako prvé. potom o nich začnite v tichosti premýšľať a 

nechajte svoju myseľ, aby ich spojila s vašimi potrebami, 

zdanlivými problémami a všetkými vašimi obavami. 

Umiestnite myšlienky do svojej mysle a nechajte ju, aby ich 

použila podľa vlastného uváženia. Dajte jej vieru, že ich bude 

používať múdro a že jej v jej rozhodnutiach pomôže Ten, kto vám 
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dôverovať, ale čo je vo vašej mysli? Verte, že v týchto 

preskúmaniach prostriedky, ktoré používa Duch Svätý, nezlyhajú. 

Múdrosť vašej mysle vám príde na pomoc. Na začiatku jej dajte 

smer, potom sa v tichej viere oprite a nechajte ju použiť 

myšlienky, ktoré ste jej dali, tak ako boli dané vám. 

Dostali ste ich v dokonalej dôvere; v dokonalej dôvere, že ich 

budete dobre používať; v dokonalej viere, že pochopíte ich 

posolstvá a využijete ich pre seba. Ponúknite ich svojej mysli v 

rovnakej dôvere, istote a viere. Nezlyhá. Je to prostriedok, ktorý si 

Duch Svätý vybral pre vašu spásu. A s Jeho dôverou si zaslúži aj 

tú vašu. 

Zdôrazňujeme, aké výhody pre vás bude mať, ak sa budete 

prvých päť minút dňa venovať hodnoteniu a tiež posledných päť 

minút dňa, keď sa zobudíte. Ak sa to nedá, skúste si ich aspoň 

rozdeliť tak, aby ste sa jednej venovali ráno a druhej hodinu tesne 

pred spaním. 

Cvičenia, ktoré treba robiť počas dňa, sú rovnako dôležité a 

možno majú ešte väčšiu hodnotu.Mali ste sklon robiť cvičenia a 

potom sa venovať iným veciam bez toho, aby ste na nich uplatnili 

to, čo ste sa naučili. V dôsledku toho sa vaše učenie málo 

upevňovalo a vy ste mu nedali príležitosť, aby vám dokázalo svoju 

hodnotu. 

Tu je ďalšia šanca, ako ju dobre využiť. V týchto prehľadoch 

zdôrazňujeme, že je potrebné, aby vaše učenie neležalo nečinne 

medzi dlhšími cvičeniami. Pokúste sa každú hodinu venovať 

svojim dvom denným nápadom krátkym, ale serióznym 

preskúšaniam. Jeden použite v danú hodinu a druhý o pol hodiny 

neskôr. Každému z nich nemusíte venovať viac ako len chvíľu. 

Opakujte si ju a nechajte svoju myseľ chvíľu odpočívať v 

tichu a pokoji.Potom sa venujte iným veciam, ale snažte sa, aby 

vám táto myšlienka zostala v mysli a pomáhala vám udržať si 

pokoj počas celého dňa. Ak sa otrasiete, myslite na ňu znova. tieto 

cvičebné obdobia sú naplánované tak, aby vám pomohli vytvoriť si 

návyk uplatňovať to, čo sa naučíte, každý deň vo všetkom, čo 

robíte. 

Neopakujte ho a potom ho položte. Jeho užitočnosť je pre vás 

neobmedzená. Je určená na to, aby vám slúžila vo všetkých 

smeroch, vo všetkých časoch a na všetkých miestach a vždy, keď 
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a urobte ho svätým, hodným Božieho Syna, príjemným Bohu a 

vášmu Ja. 

Každodenná kontrolná úloha bude zakončená zopakovaním 

myšlienky, ktorú treba použiť každú hodinu a ktorú treba použiť aj 

na každú polhodinu. Nezabúdajte na ne. táto druhá šanca s každou 

z týchto myšlienok prinesie taký veľký pokrok, že z týchto 

preskúšaní vyjdeme s takým veľkým študijným prínosom, že 

začneme opäť na pevnej pôde. 

Nezabudnite, ako málo ste sa naučili. Nezabudnite, koľko sa 

toho môžete naučiť teraz. Nezabúdajte na to, že vás váš Otec 

potrebuje, keď si prezeráte tieto myšlienky, ktoré vám dal. 
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Na rannú a večernú kontrolu: 

[91] "Zázraky sú viditeľné vo svetle." 

V tme nevidím. Nech svetlo svätosti a 

pravdy osvieti moju myseľ a nech 

vidím nevinnosť v sebe. 

[92] "Zázraky sú viditeľné vo svetle a svetlo a sila sú jedno." 

Vidím silu, ktorá je pre mňa Božím darom. 

Moja slabosť je tma, ktorú Jeho dar 

rozptyľuje 

Tým, že mi dá svoju silu, aby som ju nahradil. 

Na hodinu: 

"Zázraky sú viditeľné vo svetle." 

Na polhodinu: 

"Zázraky sú viditeľné vo svetle a svetlo a sila sú jedno." 
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Na rannú a večernú kontrolu: 

[93] "Svetlo, radosť a pokoj zostávajú vo 

mne." Ja som domovom svetla, radosti 

a pokoja. Prijímam ich do domu, ktorý 

zdieľam s Bohom, pretože som jeho 

súčasťou. 

[94] "Som taký, akého ma Boh stvoril." 

Navždy zostanem taký, aký som bol, 

Stvorený Nezmeniteľným ako on sám. A 

ja som jedno s Ním a On so mnou. 

Na hodinu: 

"Svetlo, radosť a pokoj zostávajú vo mne." 

Na polhodinu: 

"Som taký, akého ma Boh stvoril." 
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Na rannú a večernú kontrolu: 

[95] "Som jedno Ja, zjednotený so svojím Stvoriteľom." 

Pokoj a dokonalý mier sú moje Pretože 

som jedno Ja, úplne celé, v jednote s 

celým stvorením a s Bohom. 

[96] "Spása pochádza z môjho Jediného Ja." 

Z môjho Jediného Ja, ktorého poznanie stále 

zostáva v mojej mysli, vidím dokonalý Boží plán 

Pre moju spásu dokonale naplnenú. 

Na hodinu: 

"Som jedno Ja, zjednotený so svojím Stvoriteľom." 

Na polhodinu: 

"Spása pochádza z môjho Jediného Ja." 
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Na rannú a večernú kontrolu: 

[97] "Ja som duch." 

Ja som Boží Syn. Žiadne telo 

nemôže zadržať môjho Ducha ani mi 

uložiť obmedzenie, ktoré Boh 

nestvoril. 

[98] "Prijmem svoju úlohu v Božom pláne spásy." 

Čo môže byť mojou úlohou, ak nie 

prijať Božie slovo, ktoré ma stvorilo, za 

to, čím som a čím budem navždy? 

Na hodinu: 

"Ja som duch." 

Na polhodinu: 

"Prijmem svoju úlohu v Božom pláne spásy." 
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Na rannú a večernú kontrolu: 

[99] "Spása je tu mojou jedinou úlohou." 

Mojou úlohou tu je odpustiť svetu všetky 

chyby, ktorých som sa dopustil. 

Pretože takto 

Som od nich oslobodený s celým svetom. 

[100] "Moja úloha je pre Boží plán spásy podstatná." 

Som nevyhnutný pre Boží plán 

Pre spásu sveta. Lebo On 

Dal mi svoj plán, aby som mohol zachrániť svet. 

Na hodinu: 

"Spása je tu mojou jedinou úlohou." 

Na polhodinu: 

"Moja úloha je pre Boží plán spásy nevyhnutná." 
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Na rannú a večernú kontrolu: 

[101] "Božia vôľa pre mňa je dokonalé šťastie." 

Božia vôľa je pre mňa dokonalým šťastím. 

A ja môžem trpieť, ale z presvedčenia, 

že okrem Jeho vôle existuje aj iná vôľa. 

[102] "Zdieľam Božiu vôľu, aby som bol 

šťastný." Zdieľam vôľu môjho Otca pre 

mňa, Jeho Syna. To, čo mi dal, je všetko, 

čo chcem. 

To, čo mi dal, je všetko. 

Na hodinu: 

"Božia vôľa pre mňa je dokonalé šťastie." 

Na polhodinu: 

"Zdieľam Božiu vôľu, aby som bol šťastný." 
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Na rannú a večernú kontrolu: 

[103] "Boh, ktorý je Láska, je aj šťastie." 

Nech si pamätám, že láska je šťastie 

A nič iné neprináša radosť.A tak som sa 

rozhodol, že nebudem prijímať žiadne 

náhrady za lásku. 

[104] "Hľadám len to, čo mi patrí v pravde." 

Láska je moje dedičstvo a s ňou aj 

radosť. To sú dary, ktoré mi dal môj 

Otec. Chcel by som prijať všetko, čo 

mi patrí v pravde. 

Na hodinu: 

"Boh, ktorý je Láska, je aj šťastie." 

Na polhodinu: 

"Hľadám len to, čo mi patrí v pravde." 
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Na rannú a večernú kontrolu: 

[105] "Boží pokoj a radosť sú moje." 

Dnes prijmem Boží pokoj a radosť v 

radostnej výmene za všetky náhrady 

Ktoré som vytvoril pre šťastie a pokoj. 

[106] "Dovoľte mi byť ticho a počúvať 

pravdu." Nech sa môj vlastný slabý hlas 

upokojí a nech ma počuje mocný hlas 

samotnej pravdy, ktorý ma uisťuje, že 

som dokonalý Boží Syn. 

Na hodinu: 

"Boží pokoj a radosť sú moje." 

Na polhodinu: 

"Dovoľte mi byť ticho a počúvať pravdu." 
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Na rannú a večernú kontrolu: 

[107] "Pravda napraví všetky chyby v mojej mysli." 

Mýlim sa, keď si myslím, že môžem 

Nechajte sa zraniť akýmkoľvek 

spôsobom. Som Boží Syn, ktorého Ja 

bezpečne spočíva v Božej mysli. 

[108] "Dávať a prijímať je jedno v pravde." 

Dnes všetko odpustím, aby som 

Nech sa naučí prijímať pravdu vo mne a 

spozná moju bezhriešnosť. 

Na hodinu: 

"Pravda napraví všetky chyby v mojej mysli." 

Na polhodinu: 

"Dávať a prijímať je jedno v pravde." 
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Na rannú a večernú kontrolu: 

[109] "Spočívam v Bohu." 

Dnes odpočívam v Bohu a nechávam ho pracovať 

Vo mne a skrze mňa, kým ja v Ňom 

odpočívam v tichu a dokonalej istote. 

[110] "Som taký, akého ma Boh stvoril." 

Dnes odkladám všetky choré ilúzie 

o sebe samom a nechávam svojho 

Otca, aby mi povedal, kto skutočne 

som. 

Na hodinu: 

"Spočívam v Bohu." 

Na polhodinu: 

"Som taký, akého ma Boh stvoril." 
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"Odpustenie je kľúčom k šťastiu." 

Tu je odpoveď na vaše hľadanie pokoja. Tu je kľúč k zmyslu vo 

svete, ktorý sa zdá, že nemá zmysel. Tu je cesta k bezpečiu v 

zdanlivých nebezpečenstvách, ktoré vás ohrozujú na každom 

kroku a vnášajú neistotu do všetkých vašich nádejí, že niekedy 

nájdete pokoj a mier. Tu sú zodpovedané všetky otázky; tu je 

konečne zabezpečený koniec všetkej neistoty. 

Neodpúšťajúca myseľ je plná strachu a láske neposkytuje 

priestor, aby mohla byť sama sebou; žiadne miesto, kde by mohla 

v pokoji roztiahnuť krídla a vznášať sa nad nepokojmi 

sveta.Neodpúšťajúca myseľ je smutná, bez nádeje na oddych a 

oslobodenie od bolesti. Trpí a zostáva v biede, obzerá sa v tme, 

nevidí, ale je si istá nebezpečenstvom, ktoré tam číha. 

Neúprosná myseľ je zmietaná pochybnosťami, zmätená sama 

sebou a všetkým, čo vidí, vystrašená a nahnevaná, slabá a 

cholerická, bojí sa ísť dopredu, bojí sa zostať, bojí sa zobudiť alebo 

zaspať, bojí sa každého zvuku, ale ešte viac sa bojí ticha; bojí sa 

tmy, ale ešte viac sa bojí prichádzajúceho svetla. 

Čo iné ako svoje zatratenie môže vnímať neľútostná myseľ? 

Čo môže vidieť okrem dôkazu, že všetky jej hriechy sú skutočné? 

Neodpúšťajúca myseľ nevidí žiadne chyby, ale iba hriechy. Pozerá 

na svet bezočivými očami a kričí, keď vidí svoje vlastné projekcie, 

ktoré sa dvíhajú, aby zaútočili na jej úbohú paródiu života. Chce žiť, 

ale želá si, aby bola mŕtva. Chce odpustenie, ale nevidí žiadnu nádej. 

Chce uniknúť, ale nedokáže si to predstaviť, pretože všade vidí 

hriech. 

Neodpustiteľná myseľ je v zúfalstve, bez vyhliadky na 

budúcnosť, ktorá by mohla ponúknuť niečo iné ako ďalšie 

zúfalstvo. Svoj súd o svete však považuje za nezvratný a nevidí, že 

sa na toto zúfalstvo odsúdila sama. Myslí si, že sa nemôže zmeniť, 

pretože to, čo vidí, svedčí o tom, že jeho úsudok je správny. 

Nepýta sa, pretože si myslí, že vie. Nepýta sa, lebo si je isté, že má 

pravdu. 

Odpustenie sa získava. Nie je vrodené mysli, ktorá nemôže 

hrešiť. Tak ako hriech bola myšlienka, ktorú ste sa naučili sami, aj 
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ktorý predstavuje druhé Ja vo vás.Prostredníctvom neho sa naučíte 

odpustiť Ja, o ktorom si myslíte, že ste ho vytvorili, a nechať ho 

zmiznúť. Takto navrátite svoju myseľ ako jedno k Tomu, ktorý je 

vaším Ja a ktorý nikdy nemôže zhrešiť. 

Každá neodpúšťajúca myseľ je pre vás príležitosťou naučiť tú 

svoju, ako si odpustiť. Každá z nich čaká na vyslobodenie z pekla 

prostredníctvom vás a obracia sa na vás s prosbou o nebo tu a 

teraz. Nemá žiadnu nádej, ale vy sa stávate jej nádejou. A vy sa 

ako jeho nádej stávate svojou vlastnou. Neodpúšťajúca myseľ sa 

musí prostredníctvom vášho odpustenia naučiť, že bola zachránená 

z pekla. A keď učíš spaseniu, naučíš sa to aj ty. 

Všetko vaše učenie a učenie sa však nebude od vás, ale od 

Učiteľa, ktorý vám bol daný, aby vám ukázal cestu.Dnes sa cvičíme 

v tom, ako sa naučiť odpúšťať. Ak chceš, môžeš sa dnes naučiť 

vziať kľúč k šťastiu a použiť ho vo svoj prospech. Ráno venujeme 

desať minút a večer ďalších desať minút tomu, aby sme sa naučili, 

ako dávať odpustenie a ako ho aj prijímať. 

Neodpúšťajúca myseľ neverí, že dávať a prijímať je to isté. 

My sa však dnes pokúsime naučiť, že sú jedno, a to 

prostredníctvom praktizovania odpúšťania voči tomu, koho 

považujete za nepriateľa, a tomu, koho považujete za priateľa. A 

keď sa naučíte vnímať oboch ako jedno, rozšírime túto lekciu aj na 

seba a uvidíme, že ich únik zahŕňal aj náš únik. 

Dlhšie cvičenia začnite tým, že budete myslieť na niekoho, 

koho nemáte radi, kto vás zrejme dráždi alebo vo vás vyvoláva 

ľútosť, ak sa s ním stretnete; na niekoho, kým aktívne opovrhujete 

alebo sa ho len snažíte prehliadnuť. Nezáleží na tom, akú podobu 

má váš hnev. pravdepodobne ste si ho už vybrali. On to urobí. 

Teraz zatvorte oči a v mysli si ho predstavte, chvíľu sa naňho 

pozerajte.Pokúste sa v ňom postrehnúť nejaké svetlo; malý 

záblesk, ktorý ste si nikdy nevšimli. Pokúste sa nájsť nejakú malú 

iskru jasu, ktorá by presvitala cez škaredý obraz, ktorý o ňom 

máte. Pozerajte sa na tento obraz, kým v ňom niekde neuvidíte 

svetlo, a potom sa snažte, aby sa toto svetlo rozšírilo, až ho 

pokryje a urobí obraz krásnym a dobrým. 

Chvíľu sa pozerajte na toto zmenené vnímanie a obráťte svoju 

myseľ na toho, ktorého nazývate priateľom.Skúste preniesť svetlo, 

ktoré ste sa naučili, na 
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vidieť okolo svojho bývalého "nepriateľa". Vnímajte ho teraz viac 

ako svojho priateľa, pretože v tomto svetle vám jeho svätosť 

ukazuje vášho spasiteľa, spaseného a zachraňujúceho, uzdraveného a 

celého. potom mu dovoľte, aby vám ponúkol svetlo, ktoré v ňom 

vidíte, a nech sa váš "nepriateľ" a Priateľ spoja v požehnaní toho, 

čo ste mu dali. Teraz si ty jedno s nimi a oni s tebou. Teraz ti bolo 

odpustené tebou samým. 

Počas celého dňa nezabúdajte na úlohu, ktorú odpustenie 

zohráva pri prinášaní šťastia každej neodpustiteľnej mysli, medzi 

ktorými je aj tá vaša. Každú hodinu si hovorte: 

"Odpustenie je kľúčom k šťastiu. 

Prebudím sa zo sna, že som 

smrteľný, omylný a plný hriechu, 

A vedzte, že som dokonalý Boží Syn." 
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"Odpustenie ponúka všetko, čo chcem." 

Čo by ste mohli chcieť, aby vám odpustenie nemohlo dať? Chcete 

pokoj? Odpustenie ho ponúka. Chcete šťastie, pokojnú myseľ, 

istotu cieľa a pocit hodnoty a krásy, ktorý presahuje svet? Chcete 

starostlivosť a bezpečie a teplo istej ochrany vždy? Chcete pokoj, 

ktorý nemožno narušiť, jemnosť, ktorá nikdy nemôže byť zranená, 

hlbokú, trvalú útechu a odpočinok taký dokonalý, že ho nemožno 

nikdy narušiť? 

Všetko toto odpustenie vám ponúka a ešte viac. Keď sa 

prebudíte, v očiach sa vám rozžiari a dodá vám radosť, s ktorou sa 

môžete stretnúť s novým dňom. Upokojuje vaše čelo, keď spíte, a 

spočíva na vašich viečkach, aby ste nevideli sny plné strachu a zla, 

zloby a útokov. A keď sa opäť prebudíte, ponúka vám ďalší deň 

šťastia a pokoja. To všetko vám ponúka odpustenie a ešte viac. 

Odpustenie umožňuje zdvihnúť závoj, ktorý zakrýva Kristovu 

tvár pred tými, ktorí sa pozerajú na svet neodpustením. Umožňuje 

vám spoznať Božieho Syna a očisťuje vašu pamäť od všetkých 

mŕtvych myšlienok, aby sa cez prah vašej mysle mohla vynoriť 

spomienka na Otca. 

Čo by ste chceli, aby odpustenie nebolo možné? Aké dary 

okrem týchto sú hodné vyhľadávania? Aká vymyslená hodnota, 

triviálny účinok alebo pominuteľný prísľub, ktorý sa nikdy 

nedodrží, môže mať väčšiu nádej ako to, čo prináša odpustenie? 

Prečo by ste hľadali inú odpoveď ako tú, ktorá odpovie na všetko? 

Tu je dokonalá odpoveď, daná na nedokonalé otázky, bezvýznamné 

žiadosti, polovičnú ochotu počúvať a menej ako polovičnú 

usilovnosť a čiastočnú dôveru. 

Tu je odpoveď! Už ju nehľadajte. Namiesto nej nenájdete inú. 

Boží plán pre vašu spásu sa nemôže zmeniť, ani nemôže zlyhať. 

Buďte vďační, že zostáva presne taký, ako ho naplánoval. 

Nemenne stojí pred vami ako otvorené dvere, spoza ktorých na vás 

volá teplo a prijatie a vyzýva vás, aby ste vstúpili a cítili sa ako 

doma, kam patríte. 

Tu je odpoveď! Chceli by ste stáť vonku, zatiaľ čo celé nebo na 

vás čaká vo vnútri? Odpustite a nechajte si odpustiť. Keď dáš, 
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Neexistuje iný plán spásy Božieho Syna ako tento. Radujme sa 

dnes, že je to tak, lebo tu máme odpoveď, jasnú a zrozumiteľnú, vo 

svojej jednoduchosti prekonávajúcu klamstvo. Všetky zložitosti, 

ktoré svet spriadal z krehkých pavučín, miznú pred mocou a 

vznešenosťou tohto mimoriadne jednoduchého vyjadrenia pravdy. 

Tu je odpoveď! Už sa neodvracajte v bezcieľnom blúdení. 

Prijmite spasenie teraz. Je to Boží dar, a nie dar sveta. Svet 

nemôže dať žiadne hodnotné dary mysli, ktorá prijala to, čo jej dal 

Boh. Boh si želá, aby spása bola prijatá dnes a aby spletité sny už 

pred vami neskrývali svoju ničotnosť. 

Otvorte dnes oči a pozrite sa na šťastný svet bezpečia a mieru. 

Odpustenie je prostriedok, ktorým prichádza na miesto pekla. V 

tichu sa vynára, aby pozdravilo vaše otvorené oči, a napĺňa vaše 

srdce hlbokým pokojom, keď sa vo vašom vedomí vynárajú 

prastaré pravdy, ktoré sa navždy nanovo zrodili. To, čo si vtedy 

zapamätáte, sa nedá opísať. vaše odpustenie vám to však ponúka. 

Pamätajúc na dary, ktoré nám dáva odpustenie, sa dnes 

púšťame do cvičenia s nádejou a vierou, že práve v tento deň sa 

nám dostane spásy. Úpenlivo a radi sa o ňu dnes budeme usilovať, 

vedomí si toho, že držíme v rukách kľúč, a prijmeme odpoveď 

neba na peklo, ktoré sme si vytvorili, ale kde by sme už nechceli 

zostať. 

Ráno a večer s radosťou venujeme štvrťhodinu hľadaniu, v 

ktorom je zaručený koniec pekla. Začnite v nádeji, lebo sme 

dosiahli bod obratu, v ktorom sa cesta stáva oveľa ľahšou. A teraz 

je cesta krátka, ktorú ešte prejdeme. Sme naozaj blízko k určenému 

koncu sna. 

Keď začínate tieto cvičenia, ponorte sa do šťastia, pretože 

prinášajú istú odmenu za zodpovedané otázky a za to, čo vám 

prinesie prijatie odpovede.Dnes vám bude dopriate pocítiť pokoj, 

ktorý ponúka odpustenie, a radosť, ktorú vám prináša zdvihnutie 

závoja. 

Pred svetlom, ktoré dnes dostanete, bude svet blednúť, až kým 

nezmizne, a vy uvidíte iný svet, ktorý si neviete slovami predstaviť. 

Teraz kráčame priamo do svetla a dostávame dary, ktoré boli pre 

nás pripravené od začiatku času a čakali na dnešok. Odpustenie 

ponúka všetko, čo si prajete. Dnes všetko, čo si 
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sú vám dané. 

Nedovoľte, aby sa vaše dary počas dňa vytratili, pretože sa 

opäť vraciate do sveta plného zmien a pochmúrnych výjavov. 

Udržujte si svoje dary v jasnom vedomí, keď v srdci zmien vidíte to, 

čo je nemenné; svetlo pravdy, ktoré sa skrýva za zdanlivosťou. 

Buďte v pokušení nenechať svoje dary uniknúť a upadnúť do 

zabudnutia, ale pevne ich držte vo svojej mysli tým, že sa na ne 

budete snažiť myslieť aspoň minútu, keď uplynie každá 

štvrťhodina. 

Pripomeňte si, aké vzácne sú tieto dary, pomocou tejto 

pripomienky, ktorá má silu udržať vaše dary vo vašom vedomí počas 

celého dňa: 

"Odpustenie ponúka všetko, čo chcem. 

Dnes som to prijal ako pravdu. 

Dnes som dostal Božie dary." 
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"Ďakujem svojmu Otcovi za jeho dary pre mňa." 

Dnes buďme vďační. Prišli sme na miernejšie cesty a hladšie 

chodníky. Neexistuje myšlienka na návrat späť a žiadny neúprosný 

odpor voči pravde. Zostáva síce trochu váhania, drobné námietky a 

váhavosť, ale môžeme byť vďační za svoje zisky, ktoré sú oveľa 

väčšie, než si uvedomujeme. 

Deň venovaný vďačnosti vám prinesie úžitok v podobe 

určitého pochopenia skutočného rozsahu všetkých výdobytkov, 

ktoré ste dosiahli; darov, ktoré ste dostali. Tešte sa dnes v 

láskyplnej vďačnosti, že vás váš Otec nenechal samých, ani vás 

nenechal blúdiť v tme osamote. Buď vďačný, že ťa zachránil pred 

ja, o ktorom si si myslel, že si ho stvoril, aby si zaujal miesto Jeho 

a Jeho stvorenia. Vzdajte mu dnes vďaku. 

Ďakujte mu, že vás neopustil a že jeho láska bude na vás 

žiariť navždy, bez zmeny. Ďakujte aj za to, že ste nemenní, lebo 

Syn, ktorého miluje, je nemenný ako on sám. Buďte vďační, že ste 

spasení. Buď rád, že máš v spasení úlohu, ktorú máš plniť. Buďte 

vďační, že vaša hodnota ďaleko prevyšuje vaše skromné dary a 

malicherné hodnotenia toho, ktorého Boh ustanovil za svojho 

Syna. 

Dnes vo vďačnosti pozdvihneme svoje srdcia nad zúfalstvo a 

pozdvihneme svoje vďačné oči, ktoré sa už nebudú pozerať dolu na 

prach. Dnes spievame pieseň vďačnosti na počesť Ja, ktoré Boh 

chcel, aby bolo našou pravou identitou v Ňom. dnes sa usmievame 

na každého, koho vidíme, a kráčame ľahšími krokmi, keď ideme 

robiť to, čo je nám určené. nejdeme sami. A ďakujeme, že do našej 

samoty prišiel Priateľ, aby nám hovoril spásne Božie slovo. 

A ďakujem vám, že ste ho počúvali. Jeho slovo je bez zvuku, 

ak ho nepočujete. Keď mu ďakujete, patrí vďaka aj vám. 

Nevypočuté posolstvo nezachráni svet, nech je Hlas, ktorý hovorí, 

akokoľvek mocný, nech je posolstvo akokoľvek láskyplné. vďaka 

vám, ktorí ste počuli, lebo sa stávate poslom, ktorý so sebou prináša 

Jeho Hlas, a nech sa ozýva dookola. 

Prijmite dnes Božiu vďaku, keď mu vzdávate vďaky. 
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On by vám totiž chcel ponúknuť vďaku, ktorú mu vzdávate, 

pretože vaše dary prijíma s láskyplnou vďačnosťou a vracia ich 

tisíc a stotisíc navyše, ako boli dané. Požehná vaše dary tým, že sa 

s vami o ne podelí, a tak rastú v sile a moci, až naplnia svet 

radosťou a vďačnosťou. 

Prijmite Jeho vďaku a dnes mu dvakrát na pätnásť minút 

odovzdajte svoju. A uvedomíte si, komu ďakujete a komu ďakuje 

On, keď mu ďakujete. Táto svätá polhodina, ktorú Mu venujete, sa 

vám vráti v podobe rokov za každú sekundu; sila na záchranu 

sveta sa vám za vaše poďakovanie vráti o celé eóny rýchlejšie. 

Prijmite Jeho vďaku a pochopíte, s akou láskou vás má vo 

svojej mysli, aká hlboká a bezhraničná je Jeho starostlivosť o vás, 

aká dokonalá je Jeho vďačnosť voči vám. Nezabúdajte každú 

hodinu myslieť na Neho a ďakujte Mu za všetko, čo ste dali Jeho 

Synovi, aby sa mohol povzniesť nad svet a pamätať na svojho 

Otca a na svoje Ja. 
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"Nech si uvedomím, že som jedno s Bohom." 

Dnes budeme opäť ďakovať za našu identitu v Bohu. Náš domov je 

v bezpečí, ochrana zaručená vo všetkom, čo robíme, moc a sila nám 

je k dispozícii vo všetkých našich podnikoch. V ničom nemôžeme 

zlyhať. Všetko, čoho sa dotkneme, nadobúda žiarivé svetlo, ktoré 

požehnáva a ktoré uzdravuje. V jednote s Bohom a s vesmírom 

ideme svojou cestou s radosťou a s myšlienkou, že sám Boh ide 

všade s nami. 

Aké sväté sú naše mysle! A všetko, čo vidíme, odráža svätosť 

mysle, ktorá je v jednote s Bohom a sama so sebou. Ako ľahko 

miznú chyby a smrť nahrádza večný život. Naše žiarivé stopy 

ukazujú cestu k pravde, lebo Boh je naším spoločníkom, keď 

kráčame svetom len chvíľu. a tí, čo prídu za nami, spoznajú cestu, 

lebo svetlo, ktoré nesieme, zostáva za nami, ale stále zostáva s 

nami, keď kráčame ďalej. 

To, čo dostávame, je naším večným darom pre tých, ktorí 

prídu po nás, a pre tých, ktorí boli pred nami alebo s nami chvíľu 

zostali. A Boh, ktorý nás miluje rovnakou láskou, akou sme boli 

stvorení, sa na nás usmieva a ponúka nám šťastie, ktoré sme dali. 

Dnes nebudeme pochybovať o jeho láske k nám, ani spochybňovať 

jeho ochranu a starostlivosť. 

Medzi našu vieru a vedomie Jeho prítomnosti sa nemôžu 

postaviť žiadne nezmyselné obavy.Dnes sme s Ním jedno v 

poznaní a spomienke.Cítime Ho vo svojom srdci. Naša myseľ 

obsahuje Jeho myšlienky, naše oči vidia Jeho nádheru vo všetkom, 

na čo sa pozeráme. Dnes vidíme len milujúceho a milovaného. 

Vidíme ho v podobe bolesti a bolesť ustupuje pokoju. Vidíme 

ju v šialených, smutných a utrápených, osamelých a ustráchaných 

ľuďoch, ktorým sa vracia pokoj a mier, v ktorom boli stvorení. A 

vidíme to aj u umierajúcich a mŕtvych, ktorým sa vracia život. 

Toto všetko vidíme, pretože sme to najprv videli v sebe. 

Tým, ktorí vedia, že sú jedno s Bohom, nemožno nikdy 

odoprieť žiadny zázrak. Žiadna ich myšlienka, ale má moc 

uzdraviť všetky formy utrpenia u kohokoľvek v časoch minulých a 

časoch, ktoré ešte len prídu, rovnako ľahko ako u tých, ktorí 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

258 

 

 

kráčajú vedľa nich teraz. Ich 



ČASŤ I 

259 

 

 

 
 

Myšlienky sú nadčasové a odstupujú od vzdialenosti ako od času. 

K tomuto vedomiu sa pripájame, keď hovoríme, že sme jedno 

s Bohom. V týchto slovách totiž hovoríme aj to, že sme spasení a 

uzdravení, že môžeme zachraňovať a uzdravovať. Prijali sme a teraz 

by sme chceli dať, lebo by sme si chceli uchovať dary, ktoré nám 

dal náš Otec. Dnes by sme zažili, že sme s ním jedno, aby svet 

mohol zdieľať naše poznanie skutočnosti. V našej skúsenosti je 

svet oslobodený; keď popierame svoje oddelenie od Otca, je 

uzdravený spolu s nami. 

Pokoj vám dnes. Zabezpečte si svoj pokoj tým, že si budete 

uvedomovať, že ste jedno so svojím Stvoriteľom, pretože On je s 

vami. Niekedy dnes, kedykoľvek sa vám to bude zdať najlepšie, 

venujte polhodinu myšlienke, že ste jedno s Bohom. Toto je náš 

prvý pokus o dlhšie obdobie, pre ktoré nedáme žiadne pravidlá ani 

špeciálne slová, ktoré by viedli vaše meditácie. budeme dôverovať 

Božiemu hlasu, aby dnes hovoril, ako uzná za vhodné, s istotou, že 

nesklame. Zostaňte s ním túto polhodinu. On urobí zvyšok. 

Váš úžitok nebude menší, ak si myslíte, že sa nič nestane. 

Možno dnes nie ste pripravení prijať zisk. No niekedy, niekde, k 

vám príde, ani ho nespoznáte, keď vám s istotou svitne na um. táto 

polhodina bude zarámovaná v zlate, pričom každá minúta bude 

ako diamant osadená okolo zrkadla, ktoré vám toto cvičenie 

ponúkne. A uvidíte na ňom Kristovu tvár v odraze svojej vlastnej. 

Možno dnes, možno zajtra uvidíte svoju vlastnú premenu v 

pohári, ktorý vám táto svätá polhodina ponúkne, aby ste sa na seba 

pozreli. Keď budeš pripravený, nájdeš ju tam, vo svojej mysli, a 

budeš čakať, kým ju nájdeš. potom si spomenieš na myšlienku, 

ktorej si venoval túto polhodinu, vďačne si vedomý, že nikdy 

nebol lepšie strávený čas. 

Možno dnes, možno zajtra, sa pozriete do tohto skla a pochopíte, 

že bezhriešne svetlo, ktoré vidíte, patrí vám; krása, na ktorú sa 

pozeráte, je vaša vlastná. Počítaj s touto polhodinou ako so svojím 

darom Bohu, s istotou, že Jeho návratom bude pocit lásky, ktorý 

nedokážeš pochopiť, radosť, ktorá je príliš hlboká, aby si ju 

pochopil, pohľad, ktorý je príliš svätý na to, aby ho videli oči tela, 

a predsa si môžeš byť istý, že jedného dňa, možno dnes, možno 

zajtra, pochopíš a pochopíš a uvidíš. 

Pridajte ďalšie šperky do zlatého rámu, ktorý drží zrkadlo 
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vám dnes ponúkol tým, že si každú hodinu opakoval: 

"Nech pamätám, že som jedno s 

Bohom, jedno so všetkými bratmi a so 

svojím Ja, vo večnej svätosti a pokoji." 



ČASŤ I 

261 

 

 

 
 

le  s o n 1 2 5 
 

"V tichosti dnes prijímam Božie slovo." 

Nech je tento deň dňom ticha a pokojného počúvania.Tvoj Otec si 

želá, aby si dnes počúval jeho slovo. Volá vás z hĺbky vašej mysle, 

kde prebýva. Počúvajte ho dnes. Žiadny pokoj nie je možný, kým 

jeho Slovo nebude počuť celý svet; kým vaša myseľ v tichom 

počúvaní neprijme posolstvo, ktoré musí svet počuť, aby nastolil 

tichý čas pokoja. 

Tento svet sa zmení prostredníctvom vás. Žiadne iné 

prostriedky ho nemôžu zachrániť, pretože Boží plán je jednoducho 

takýto: Boží Syn je slobodný, aby zachránil sám seba, dostal Božie 

slovo, aby bolo jeho sprievodcom, navždy v jeho mysli a po jeho 

boku, aby ho z jeho vlastnej vôle, navždy slobodného ako Boh, 

viedlo určite do domu jeho Otca. Nie je vedený silou, ale iba 

láskou. Nie je súdený, ale iba posväcovaný. 

V tichu budeme dnes počuť Jeho hlas, bez zasahovania našich 

malicherných myšlienok, bez našich osobných túžob a bez 

akéhokoľvek posudzovania Jeho svätého slova. Dnes nebudeme 

súdiť sami seba, pretože to, čo sme, sa nedá súdiť. Stojíme mimo 

všetkých súdov, ktoré svet vyniesol nad Božím Synom. Nepozná 

ho. dnes nebudeme počúvať svet, ale budeme v tichosti čakať na 

Božie slovo. 

Počuj, svätý Boží Syn, tvoj Otec hovorí. Jeho hlas ti chce dať 

svoje sväté slovo, aby si po svete šíril zvesť o spáse a svätom čase 

pokoja. dnes sme sa zhromaždili pri Božom tróne, na tichom 

mieste v tvojej mysli, kde On navždy prebýva vo svätosti, ktorú 

stvoril a nikdy neopustí. 

Nečakal, kým mu vrátite svoju myseľ, aby vám dal svoje 

slovo. Neskrýval sa pred vami, kým ste sa od Neho na chvíľu 

vzdialili. On si nepestuje ilúzie, ktoré si o sebe robíte. Pozná 

svojho Syna a chce, aby zostal Jeho súčasťou bez ohľadu na jeho sny; 

bez ohľadu na jeho bláznovstvo, že jeho vôľa nie je jeho vlastná. 

Dnes k vám hovorí. Jeho hlas čaká na tvoje mlčanie, pretože 

Jeho slovo nemôžeš počuť, kým sa tvoja myseľ na chvíľu 

neupokojí a kým sa neumlčia nezmyselné túžby. Čakajte na Jeho 

slovo v tichu. 
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je vo vás pokoj, ktorý vás dnes vyzýva, aby ste pomohli pripraviť 

svoju najsvätejšiu myseľ na počúvanie hlasu jej Stvoriteľa. 

Dnes si trikrát v čase, ktorý je najvhodnejší na ticho, vyhraďte 

desať minút na počúvanie sveta a namiesto toho si vyberte jemné 

počúvanie Božieho slova. On k vám hovorí z väčšej blízkosti ako 

vaše srdce. Jeho hlas je bližšie ako tvoja ruka. Jeho Láska je všetko, 

čím ste vy a čím je On; je rovnaká ako vy a vy ste rovnakí ako On. 

Je to váš hlas, ktorému načúvate, keď k vám hovorí. Je to vaše 

slovo, ktoré hovorí. Je to Slovo slobody a pokoja, jednoty vôle a 

cieľa, bez oddelenia a rozdelenia v jedinej mysli Otca a Syna. V 

tichu dnes načúvajte svojmu Ja a nechajte Ho, aby vám povedalo, 

že Boh nikdy neopustil svojho Syna a vy ste nikdy neopustili svoje 

Ja. 

Buďte len ticho. Nebudeš potrebovať žiadne iné pravidlo, len 

toto, aby ťa dnešné cvičenie pozdvihlo nad myslenie sveta a 

oslobodilo tvoj pohľad od očí tela. Len buďte ticho a počúvajte. 

Budete počuť Slovo, v ktorom sa vôľa Boha Syna spája s vôľou 

Jeho Otca, v jednote s ňou, bez ilúzií, ktoré by sa vmiešavali medzi 

úplne nedeliteľné a pravdivé. 

Keď dnes uplynie každá hodina, na chvíľu sa zastavte a 

pripomeňte si, že máte pre tento deň osobitný cieľ: - v tichosti 

prijímať Božie slovo. 
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"Všetko, čo dávam, dávam sebe." 

Dnešná myšlienka, ktorá je úplne cudzia egu a mysleniu sveta, je 

kľúčová pre myšlienkový obrat, ktorý tento kurz prinesie. Keby ste 

tomuto tvrdeniu uverili, nebol by problém s úplným odpustením, 

istotou cieľa a istým smerovaním. pochopili by ste prostriedok, 

ktorým k vám prichádza spása, a neváhali by ste ho teraz použiť. 

Zvážme, čomu veríte namiesto tejto myšlienky. Zdá sa vám, že 

iní ľudia sú mimo vás a môžu sa správať spôsobom, ktorý nemá 

vplyv na vaše myšlienky, ani ich na vaše. Preto vaše postoje 

nemajú na nich žiadny vplyv a ich prosby o pomoc nijako nesúvisia 

s vašimi. ďalej si myslíte, že môžu hrešiť bez toho, aby to 

ovplyvnilo vaše vnímanie seba samého, zatiaľ čo vy môžete ich 

hriech odsúdiť, a pritom zostať mimo odsúdenia a v pokoji. 

Keď "odpúšťate" hriech, nemáte z toho žiadny priamy 

úžitok.Milosrdenstvo nehodnému dávate len preto, aby ste 

poukázali na to, že ste lepší, na vyššej úrovni ako ten, komu 

odpúšťate. On si nezaslúžil tvoju dobročinnú toleranciu, ktorou 

obdarúvaš toho, kto nie je hoden tohto daru, pretože jeho hriechy 

ho znížili pod skutočnú rovnosť s tebou. Nemá nárok na vaše 

odpustenie. Je to dar pre neho, ale sotva pre vás. 

Takto je odpustenie v podstate nezmyselné; je to charitatívny 

rozmar, láskavý, ale nezaslúžený; dar, ktorý sa raz udeľuje, 

inokedy odopiera. Nezaslúžené, odopieranie nie je spravodlivé, ani 

nie je spravodlivé, aby ste trpeli, keď je odopierané. Hriech, ktorý 

odpúšťaš, nie je tvoj vlastný. Spáchal ho niekto iný ako ty. A ak si 

k nemu potom milostivý tým, že mu dávaš to, čo si nezaslúži, tvoj 

dar nie je o nič viac tvoj, ako bol jeho hriech. 

Ak je to pravda, odpustenie sa nemôže spoľahlivo a s istotou 

oprieť o nič. Je to výstrednosť, v ktorej sa niekedy rozhodnete 

zhovievavo udeliť nezaslúženú milosť. Zostáva však tvojím 

právom nechať hriešnika, aby neunikol oprávnenej odplate za svoj 

hriech. myslíš si, že by Pán nebies dovolil spásu sveta 
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závisieť na tom? Nebola by Jeho starostlivosť o vás skutočne malá, 

keby vaša spása spočívala na rozmaru? 

Nerozumiete odpusteniu. Ako ho chápete vy, je to len 

kontrola otvoreného útoku, bez toho, aby ste potrebovali nápravu 

vo svojej mysli. Nemôže vám priniesť pokoj, ako ho vnímate vy. 

Nie je prostriedkom na vaše oslobodenie od toho, čo vidíte v 

niekom inom ako vo vás. Nemá moc obnoviť vašu jednotu s ním 

vo vašom vedomí. Nie je tým, čím ju Boh pre vás zamýšľal. 

Ak ste mu nedali dar, ktorý od vás žiada, nemôžete rozpoznať 

jeho dary a myslíte si, že vám ich nedal. Ale či by ťa žiadal o dar, 

keby nebol určený tebe? Mohol by sa uspokojiť s prázdnymi 

gestami a vyhodnotiť takéto malicherné dary ako hodné Jeho Syna? 

Spása je lepší dar ako tento a pravé odpustenie ako prostriedok, 

ktorým sa dosahuje, musí uzdraviť myseľ, ktorá dáva, pretože 

dávanie je prijímaním. To, čo zostáva ako neprijaté, nebolo dané, 

ale to, čo bolo dané, muselo byť prijaté. 

Dnes sa pokúsime pochopiť pravdu, že darca a prijímateľ sú 

to isté.Budete potrebovať pomoc, aby ste to pochopili, pretože je to 

tak cudzie myšlienkam, na ktoré ste zvyknutí. Ale pomoc, ktorú 

potrebujete, je tu. Dajte mu dnes svoju vieru a požiadajte ho, aby 

sa dnes podieľal na vašom praktizovaní v pravde. A ak zachytíte 

len maličký záblesk uvoľnenia, ktoré sa skrýva v myšlienke, ktorú 

dnes praktizujeme, je to deň slávy pre svet. 

Venujte dnes dvakrát pätnásť minút pokusu o pochopenie 

dnešnej myšlienky. Je to myšlienka, vďaka ktorej odpustenie 

zaujme správne miesto vo vašich prioritách. Je to myšlienka, ktorá 

oslobodí vašu myseľ od každej zábrany, čo odpustenie znamená, a 

umožní vám uvedomiť si jeho hodnotu pre vás. 

V tichu zatvorte oči pred svetom, ktorý nerozumie odpusteniu, 

a hľadajte útočisko na tichom mieste, kde sa menia myšlienky a 

odkladajú falošné presvedčenia. Zopakujte si dnešnú myšlienku a 

požiadajte o pomoc pri pochopení jej skutočného významu. Buďte 

ochotní nechať sa poučiť. S radosťou počúvajte Hlas pravdy a 

uzdravenia, ktorý k vám hovorí, a budete rozumieť slovám, ktoré 

hovorí, a spoznáte, že vám hovorí vaše slová. 

Čo najčastejšie si pripomínajte, že dnes máte cieľ; cieľ, ktorý robí 

tento deň pre vás a všetkých vašich bratov mimoriadne cenným. 
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Nedovoľte, aby vaša myseľ na tento cieľ dlho zabudla, ale povedzte 

si: 

"Všetko, čo dávam, dávam sebe. 

Pomoc, ktorú potrebujem, aby som sa 

naučil, že je to pravda, je teraz so 

mnou.A ja mu budem dôverovať." 

Potom strávte tichú chvíľu a otvorte svoju myseľ Jeho náprave a 

Jeho láske. A tomu, čo od Neho počujete, budete veriť, pretože to, 

čo On dáva, budete aj prijímať. 
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"Niet inej lásky ako Božej." 

Možno si myslíte, že sú možné rôzne druhy lásky. Možno si 

myslíte, že existuje druh lásky pre toho, druh pre tamtoho; spôsob, 

ako milovať jedného, iný spôsob, ako milovať ešte iného. Láska je 

jedna. Nemá žiadne oddelené časti ani stupne; žiadne druhy ani 

úrovne, žiadne odlišnosti ani rozdiely. Je ako ona sama, nemenná 

po celý čas. Nikdy sa nemení s človekom alebo okolnosťami. Je to 

srdce Boha a tiež jeho Syna. 

Význam lásky je nejasný pre každého, kto si myslí, že láska 

sa môže zmeniť. Nevidí, že zmeniť lásku musí byť nemožné. A tak 

si myslí, že raz môže milovať a inokedy nenávidieť. Myslí si tiež, 

že lásku možno niekomu darovať, a predsa môže zostať sama 

sebou, hoci ju iným odopiera. veriť týmto veciam o láske znamená 

nerozumieť jej. Keby mohla robiť takéto rozdiely, musela by súdiť 

medzi spravodlivým a hriešnikom a vnímať Božieho Syna v 

oddelených častiach. 

Láska nemôže súdiť. Keďže je sama jedno, pozerá na 

všetkých ako na jedno. Jej zmysel spočíva v jednote. A musí sa 

vymykať mysli, ktorá o nej uvažuje ako o čiastočnej alebo 

čiastočnej.Neexistuje iná láska ako Božia a celá láska je Jeho. 

Neexistuje princíp, ktorý by vládol tam, kde nie je láska. Láska je 

zákon bez protikladu. Jej celistvosť je silou, ktorá drží všetko ako 

jedno, spojenie medzi Otcom a Synom, ktoré ich oboch navždy 

drží ako tých istých. 

Žiadny kurz, ktorého cieľom je naučiť vás, čo skutočne ste, 

nemôže nezdôrazniť, že nie je rozdiel medzi tým, čo ste, a tým, čo je 

láska. Význam lásky je váš a zdieľa ho aj sám Boh. To, čo ste, je 

totiž to, čo je On. neexistuje žiadna iná láska než Jeho a to, čo je 

On, je všetko, čo existuje. nie je naňho kladené žiadne 

obmedzenie, a tak ste neobmedzení aj vy. 

Žiadne zákony, ktorými sa svet riadi, vám nepomôžu 

pochopiť zmysel lásky. To, čomu svet verí, bolo vytvorené, aby 

zakrylo zmysel lásky a udržalo ho v temnote a tajomstve. 

neexistuje jediná zásada, ktorú svet dodržiava, ale porušuje pravdu 

o tom, čo je láska a čo ste aj vy. Nehľadajte vo svete svoje Ja. 
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Láska sa nenachádza v temnote 
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A predsa je dokonale zrejmý očiam, ktoré vidia, a ušiam, ktoré 

počujú jeho hlas. 

Dnes sa cvičíme v tom, aby sme oslobodili svoju myseľ od 

všetkých zákonov, o ktorých si myslíte, že ich musíte dodržiavať, 

od všetkých obmedzení, v ktorých žijete, a od všetkých zmien, o 

ktorých si myslíte, že sú súčasťou ľudského osudu. Dnes urobíme 

najväčší jednotlivý krok, ktorý tento kurz požaduje pri vašom 

napredovaní k stanovenému cieľu. Ak dnes dosiahnete čo i len 

slabý záblesk toho, čo znamená láska, pokročili ste vo vzdialenosti 

bez miery a v čase nad rámec počítania rokov k svojmu 

oslobodeniu. 

Buďme teda spolu radi, že dnes môžeme venovať nejaký čas 

Bohu, a pochopme, že niet lepšieho využitia času, ako je toto. 

Dvakrát dnes na pätnásť minút utekajte od každého zákona, v 

ktorý teraz veríte. Otvorte svoju myseľ a odpočiňte si. svetu, ktorý 

sa zdá, že vás drží ako väzňa, môže uniknúť každý, komu nie je 

drahý. Odstráňte všetku hodnotu, ktorú ste pripisovali jeho 

skromným ponukám a nezmyselným darom, a dovoľte, aby ich 

všetky nahradil Boží dar. 

Volajte k svojmu Otcovi a buďte si istí, že vám odpovie 

svojím hlasom. On sám to prisľúbil.A On sám vloží iskru pravdy do 

vašej mysle všade tam, kde sa vzdáte falošného presvedčenia, 

temnej ilúzie o vlastnej realite a o tom, čo znamená láska. On dnes 

prežiari vaše jalové myšlienky a pomôže vám pochopiť pravdu 

lásky. V láskyplnej nežnosti bude s vami zotrvávať, keď dovolíte 

Jeho hlasu, aby vašu čistú a otvorenú myseľ učil významu lásky. a 

On túto lekciu požehná Svojou Láskou. 

Dnes sa légia budúcich rokov čakania na spásu rozplynie pred 

nadčasovosťou toho, čo sa naučíš. Dnes ďakujme, že sme ušetrení 

budúcnosti podobnej minulosti. dnes nechávame minulosť za 

sebou, aby sme si na ňu už nikdy nespamätali. A pozdvihujeme oči 

na inú prítomnosť, kde budúcnosť žiari na rozdiel od minulosti v 

každom atribúte. 

Svet v detstve je čerstvo narodený. A my budeme sledovať, 

ako rastie v sile a zdraví, aby vylial svoje požehnanie na všetkých, 

ktorí sa prídu naučiť odvrhnúť svet, o ktorom si mysleli, že bol 

stvorený v nenávisti, aby bol nepriateľom lásky. Teraz sú všetci 

spolu s nami slobodní. Teraz sú všetci našimi bratmi v Božej láske. 
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Budeme si ich pamätať po celý deň, pretože ak chceme 

poznať svoje Ja, nemôžeme nechať časť seba mimo našej lásky. 
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trikrát za hodinu myslite na toho, kto sa vydáva na cestu s vami a 

kto sa prišiel naučiť to, čo sa musíte naučiť vy. A keď si naňho 

spomeniete, odovzdajte mu tento odkaz od svojho Ja: 

"Žehnám ťa, brat, Božou láskou, o ktorú sa 

chcem s tebou podeliť. Lebo by som sa chcel 

naučiť radostnú lekciu, že niet lásky 

Ale Božie a tvoje a moje a všetkých." 
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s t r  a  n a1 2 8 

"Svet, ktorý vidím, nemá nič, čo by som chcel." 

Svet, ktorý vidíte, vám nemá čo ponúknuť; nič, čo by ste mohli 

nejako využiť, ani nič, čo by vám prinieslo radosť. Uverte tejto 

myšlienke a ste zachránení od rokov utrpenia, od nespočetných 

sklamaní a od nádejí, ktoré sa menia na horký popol zúfalstva. Túto 

myšlienku musí prijať za pravdivú len ten, kto chce opustiť tento 

svet a vzniesť sa nad jeho malicherný rozsah a malé cesty. 

Každá vec, ktorú si tu ceníte, je len reťaz, ktorá vás spája so 

svetom, a neslúži na nič iné ako na toto. Všetko totiž musí slúžiť 

účelu, ktorý si mu dal, kým v ňom neuvidíš iný účel. jediný účel 

hodný tvojej mysle, ktorý tento svet obsahuje, je, aby si ho prešiel 

bez otáľania, aby si vnímal nejakú nádej tam, kde žiadna nie je. 

Nenechaj sa viac oklamať. Svet, ktorý vidíte, nemá nič, čo by ste 

chceli. 

Utečte dnes z reťazí, ktoré ste uviazali na svoju myseľ, keď 

ste tu vnímali spásu. Lebo to, čo si ceníte, robíte súčasťou seba, 

ako sa vnímate. všetko, o čo sa snažíte, aby vaša hodnota bola vo 

vašich očiach väčšia, vás ďalej obmedzuje, skrýva pred vami vašu 

hodnotu a pridáva ďalšiu zábranu cez dvere, ktoré vedú k 

skutočnému uvedomeniu si svojho Ja. 

Nech nič, čo sa týka telesných myšlienok, nezdržuje váš 

postup k spaseniu, ani nedovoľte pokušeniu veriť, že svet má 

niečo, čo chcete, aby vás zdržalo. Nič tu nie je na to, aby ste si ho 

vážili. Nič tu nestojí za jediný okamih meškania a bolesti; za 

jediný okamih neistoty a pochybností. Bezcenné neponúka nič. 

Istotu hodnoty nemožno nájsť v bezcennosti. 

Dnes sa cvičíme v tom, aby sme opustili všetky myšlienky na 

hodnoty, ktoré sme dali svetu. Opúšťame ho od účelov, ktoré sme 

mu dali, od jeho aspektov, fáz a snov. Držíme ho bezúčelne v našej 

mysli a uvoľňujeme ho od všetkého, čo sme si želali, aby bol. tak 

zdvíhame reťaze, ktoré zatvárajú dvere k slobode od sveta, a 

prekonávame všetky malé hodnoty a zmenšené ciele. 

Upokojte sa a buďte chvíľu ticho a uvidíte, ako ďaleko sa 

povznesiete nad svet, keď zbavíte svoju myseľ pút a necháte ju 

hľadať úroveň, kde je doma. Bude vďačná za to, že je slobodná a 
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zatiaľ čo. Vie, kam patrí. Ale uvoľnite mu krídla a ono poletí s 

istotou a radosťou za svojím svätým cieľom. Nech odpočíva u 

svojho Stvoriteľa, aby sa mu tam vrátil zdravý rozum, sloboda a 

láska. 

Dnes mu trikrát doprajte desať minút odpočinku. A keď 

potom otvoríte oči, nebudete si nič z toho, čo vidíte, vážiť tak, ako 

keď ste sa na to pozerali predtým.Celý váš pohľad na svet sa len o 

kúsok zmení zakaždým, keď necháte svoju myseľ uniknúť z jej 

okov. A vy patríte tam, kde by mal byť a kam si ide oddýchnuť, 

keď ho zo sveta pustíte. váš sprievodca je istý. Otvorte mu svoju 

myseľ. Buď ticho a odpočívaj. Chráňte svoju myseľ aj počas dňa. 

A keď si myslíš, že v nejakom aspekte alebo obraze sveta vidíš 

nejakú hodnotu, odmietni položiť túto reťaz na svoju myseľ a povedz 

si to s tichou istotou: 

"To ma nebude zvádzať k tomu, aby 

som sa zdržiaval. Svet, ktorý vidím, 

nemá nič, čo by som chcel." 
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"Za týmto svetom je svet, ktorý chcem." 

Toto je myšlienka, ktorá vyplýva z tej, ktorú sme včera praktizovali. 

Nemôžete sa zastaviť pri myšlienke, že svet je bezcenný, pretože 

ak neuvidíte, že je tu ešte niečo, v čo môžete dúfať, budete len 

deprimovaní. Nekladieme dôraz na to, aby ste sa vzdali sveta, ale 

aby ste ho vymenili za to, čo je oveľa uspokojivejšie, naplnené 

radosťou a schopné ponúknuť vám pokoj. myslíte si, že tento svet 

vám to môže ponúknuť? 

Možno by stálo za to sa ešte raz zamyslieť nad hodnotou tohto 

sveta. Možno uznáte, že nie je žiadna strata, ak sa vzdáte všetkých 

myšlienok na hodnotu tohto sveta. Svet, ktorý vidíte, je naozaj 

nemilosrdný, nestály, krutý, nezaujatý vami, rýchlo sa mstiaci a 

bezcitný s nenávisťou. Dáva, len aby zrušil, a berie ti všetko, čo si si 

na chvíľu vážil. Žiadnu trvalú lásku nenájdeš, lebo tu žiadna nie je. 

toto je svet času, kde sa všetko končí. 

Je stratou nájsť namiesto toho svet, kde prehrať je nemožné, 

kde láska trvá večne, nenávisť nemôže existovať a pomsta nemá 

zmysel? Je stratou nájsť všetky veci, ktoré naozaj chcete, a vedieť, 

že nemajú koniec a zostanú presne také, aké ich chcete mať po 

celý čas? 

Ale aj tie sa nakoniec vymenia za to, o čom nemôžeme 

hovoriť, pretože odtiaľ sa dostanete tam, kde slová úplne 

zlyhávajú, do ticha, kde je jazyk nevyslovený, a predsa určite 

zrozumiteľný. Komunikácia, jednoznačná a jasná ako deň, zostáva 

neobmedzená po celú večnosť. a Boh sám hovorí so svojím Synom 

tak, ako jeho Syn hovorí s ním. Ich jazyk nemá slová, pretože to, čo 

hovoria, sa nedá symbolizovať. Ich poznanie je priame a úplne 

spoločné a úplne jednotné. 

Ako ďaleko ste od toho vy, ktorí zostávate pripútaní k tomuto 

svetu. A ako blízko ste, keď ho vymeníte za svet, po ktorom túžite. 

Teraz je posledný krok istý; teraz stojíte na okamih od bezčasia. 

Tu sa môžeš pozerať len dopredu, nikdy späť, aby si znovu uvidel 

svet, ktorý nechceš. Tu je svet, ktorý prichádza na jeho miesto, 

keď odpútate svoju myseľ od maličkostí, ktoré svet nastoľuje, aby 

vás v ňom udržal ako väzňa. nevážte si ich a budú 
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zmizne. Vážte si ich a budú sa vám zdať skutočné. 

Taká je voľba.Akú stratu pre vás môže znamenať rozhodnutie 

nevážiť si ničotu? Tento svet neskrýva nič, čo by ste skutočne 

chceli, ale to, čo si namiesto toho vyberiete, naozaj chcete! Nech je 

vám to dané už dnes. Čaká to, ale len na to, aby ste si to vybrali a 

nahradili tým všetko, čo hľadáte, ale nechcete. 

Cvičte svoju ochotu urobiť túto zmenu desať minút ráno a 

večer a ešte raz medzi tým. Začnite týmto: 

"Za týmto svetom je svet, ktorý chcem. 

Rozhodol som sa vidieť ten svet namiesto 

tohto, lebo tu nie je nič, čo by som 

naozaj chcel." 

Potom zatvor oči pred svetom, ktorý vidíš, a v tichej tme sleduj, 

ako sa svetlá, ktoré nie sú z tohto sveta, jedno po druhom 

rozsvecujú, až kým tam, kde sa jedno začína, druhé končí, a strácajú 

všetok význam, keď splynú v jedno. 

Dnes sa k tebe skláňajú nebeské svetlá, aby ti svietili na 

viečka, keď budeš odpočívať mimo sveta temnoty. Tu je svetlo, 

ktoré tvoje oči nemôžu vidieť. A predsa ho tvoja myseľ vidí jasne 

a dokáže ho pochopiť. Dnes sa ti dostáva deň milosti a my ti zaň 

ďakujeme. V tento deň si uvedomujeme, že to, čo si sa bál stratiť, 

bola len strata. 

Teraz chápeme, že to nie je strata, lebo sme konečne videli jej 

opak, a sme vďační, že sme sa rozhodli. Spomeňte si na svoje 

rozhodnutie každú hodinu a na chvíľu si voľbu potvrďte tým, že 

odložíte všetky myšlienky, ktoré máte, a krátko sa budete venovať 

len tomuto: 

"Svet, ktorý vidím, nemá nič, čo by som 

chcel. Za týmto svetom je svet, ktorý 

chcem." 
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"Nie je možné vidieť dva svety." 

Vnímanie je konzistentné. To, čo vidíte, odráža vaše myslenie. A 

vaše myslenie odráža vašu voľbu toho, čo chcete vidieť.Rozhodujú 

o tom vaše hodnoty, pretože to, čo si ceníte, musíte chcieť vidieť a 

veriť, že to, čo vidíte, naozaj existuje. Nikto nemôže vidieť svet, 

ktorému jeho myseľ nepridelila hodnotu. a nikto sa nemôže 

nepozerať na to, o čom verí, že chce. 

Kto však dokáže skutočne nenávidieť a milovať zároveň? Kto 

môže túžiť po tom, čo nechce mať v skutočnosti? A kto sa môže 

rozhodnúť vidieť svet, ktorého sa bojí? Strach musí oslepiť, lebo to 

je jeho zbraň; to, čo sa bojíš vidieť, nemôžeš vidieť. Láska a 

vnímanie teda idú ruka v ruke, ale strach zahalí do tmy to, čo je. 

Čo teda môže strach premietnuť do sveta? Čo je možné vidieť 

v tme, čo je skutočné? Pravda je zatienená strachom a to, čo zostáva, 

je len predstava. Čo však môže byť skutočné v slepých 

predstavách paniky? Čo by ste chceli, aby sa vám to ukázalo? Čo 

by ste si priali, aby sa v takom sne zachovalo? 

Strach vytvoril všetko, čo si myslíte, že vidíte. Všetko 

oddelenie, všetky rozdiely a množstvo rozdielov, o ktorých si 

myslíte, že tvoria svet. Nie sú tam. Vymyslel ich nepriateľ lásky. 

láska však nemôže mať nepriateľa, a tak nemajú žiadnu príčinu, 

žiadne bytie a žiadne následky. Môžu byť hodnotené, ale zostávajú 

neskutočné. Možno ich hľadať, ale nemožno ich nájsť. 

Dnes ich nebudeme hľadať a nebudeme márniť tento deň 

hľadaním toho, čo sa nedá nájsť. Nie je možné vidieť dva svety, 

ktoré sa nijako neprekrývajú. Hľadajte jeden, druhý zmizne. Ale 

jeden zostáva. Sú rozsahom voľby, za ktorý vaše rozhodnutie 

nemôže ísť. reálne a nereálne je všetko, medzi čím sa dá voliť, a 

nič viac ako tieto. 

Dnes sa nebudeme pokúšať o kompromis tam, kde nie je 

možný. Svet, ktorý vidíte, je dôkazom toho, že ste sa už rozhodli 

rovnako všeobjímajúco ako jeho opak. To, čo by sme sa dnes 

naučili, je viac než len poučenie, že nemôžete vidieť dva svety. 

Učí nás tiež, že ten, ktorý vidíte, je celkom v súlade s hľadiskom, z 

ktorého 
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ho vidíte. Všetko je to jeden celok, pretože vychádza z jednej 

emócie a odráža sa vo všetkom, čo vidíte. 

Šesťkrát dnes s radosťou venujeme päť minút myšlienke, 

ktorá ukončí všetky kompromisy a pochybnosti, a prekročíme ich 

všetky ako jeden celok.Nebudeme robiť tisíce nezmyselných 

rozdielov, ani sa pokúšať priniesť so sebou kúsok neskutočnosti, 

keď svoju myseľ venujeme hľadaniu len toho, čo je skutočné. 

Začnite svoje hľadanie iného sveta tým, že požiadate o silu, 

ktorá presahuje vašu vlastnú, a uvedomte si, čo hľadáte.Nechcete 

ilúzie.A na týchto päť minút prídete s vyprázdnenými rukami od 

všetkých drobných pokladov tohto sveta.Čakáte na Boha, aby vám 

pomohol, ako hovoríte: 

"Nie je možné vidieť dva svety. 

Nech prijmem silu, ktorú mi Boh ponúka, a 

nech nevidím žiadnu hodnotu v tomto 

svete, aby som našiel svoju slobodu a 

oslobodenie." 

Boh tam bude. Lebo ste povolali veľkú nezlomnú Silu, ktorá s 

vami urobí tento obrovský krok vo vďačnosti. Nebude vám chýbať 

ani Jeho vďaka vyjadrená v hmatateľnom vnímaní a v pravde. 

Nebudete pochybovať o tom, na čo sa budete pozerať. Lebo hoci je to 

vnímanie, nie je to taký druh videnia, aký doteraz videli len vaše 

oči. A spoznáte Božiu silu, ktorá vás podopiera, keď ste sa takto 

rozhodli. 

Pokušenia sa dnes ľahko zbavíte, kedykoľvek sa objavia, len 

tým, že si uvedomíte hranice svojej voľby. Neskutočné alebo 

skutočné, falošné alebo pravdivé je to, čo vidíte, a len to, čo vidíte. 

Vnímanie je v súlade s vašou voľbou a peklo alebo nebo k vám 

prichádza ako jedno. 

Ak prijmete malú časť pekla ako skutočnú, zatratíte svoje oči 

a prekliate svoj zrak a to, čo uvidíte, bude naozaj peklo. Avšak 

uvoľnenie neba stále zostáva v dosahu vašej voľby, aby nahradilo 

všetko, čo by vám peklo ukázalo. Všetko, čo musíte povedať 

ktorejkoľvek časti pekla, nech už má akúkoľvek podobu, je 

jednoducho toto: 

"Nie je možné vidieť dva svety. 

Hľadám svoju slobodu a 
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A to nie je súčasťou toho, čo chcem." 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

278 

 

 

 
 

le  s o v á n i e 1 3 1 
 

"Nikto nemôže zlyhať, kto žiada, aby dosiahol pravdu." 

Neúspech sa týka vás, keď sa snažíte dosiahnuť ciele, ktoré sa 

nedajú dosiahnuť. Hľadáte stálosť v nestálom; lásku tam, kde nie 

je; bezpečie uprostred nebezpečenstva; nesmrteľnosť v temnote 

sna o smrti. Kto by mohol uspieť tam, kde je rozpor prostredím 

jeho hľadania a miestom, kam prichádza, aby našiel stabilitu? 

Ciele, ktoré nemajú zmysel, sa nedosahujú. Nie je možné ich 

dosiahnuť, pretože prostriedky, ktorými sa o ne usilujete, sú 

nezmyselné už samy osebe.Kto môže používať také nezmyselné 

prostriedky a dúfať, že ich prostredníctvom niečo získa? Kam 

môžu viesť? A čo by mohli dosiahnuť, čo by dávalo nejakú nádej, 

že budú skutočné? 

Hľadanie imaginárneho vedie k smrti, pretože je to hľadanie 

ničoty, a keď hľadáte život, žiadate si smrť. Hľadáte bezpečie a 

istotu, zatiaľ čo vo svojom srdci sa modlíte za nebezpečenstvo a 

ochranu pre malý sen, ktorý ste si vytvorili. 

Hľadanie je tu však nevyhnutné. Kvôli tomu ste prišli a určite 

urobíte to, kvôli čomu ste prišli. Svet vám však nemôže diktovať 

cieľ, ktorý hľadáte, ak mu na to nedáte moc. V opačnom prípade si 

stále môžete slobodne vybrať cieľ, ktorý leží mimo sveta a každej 

svetskej myšlienky a ktorý k vám prichádza z myšlienky, ktorej ste 

sa vzdali, ale na ktorú ste si spomenuli, ktorá je stará, a predsa 

nová; je ozvenou zabudnutého dedičstva, ale obsahuje všetko, čo 

naozaj chcete. 

Buďte radi, že musíte hľadať. Buďte radi, že hľadáte nebo a 

musíte nájsť cieľ, ktorý naozaj chcete. Nikto nemôže netúžiť po 

tomto cieli a nakoniec ho dosiahnuť. Boží Syn nemôže hľadať 

márne, aj keď sa snaží násilne odkladať, klamať sám seba a myslieť 

si, že hľadá peklo. Keď sa mýli, nájde nápravu, keď blúdi, je 

privedený späť k určenej úlohe. 

Nikto nezostane v pekle, pretože nikto nemôže opustiť svojho 

Stvoriteľa ani ovplyvniť Jeho dokonalú, nadčasovú a nemennú 

Lásku.Nájdeš nebo. Všetko, čo hľadáte, okrem tohto, odpadne, nie 

však preto, že by vám to bolo vzaté. Odíde to preto, lebo to 

nechcete. dosiahnete cieľ, ktorý naozaj chcete, tak isto, ako vás Boh 
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stvoril v bezhriešnosti. 
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Prečo čakať na nebo? Je tu už dnes.Čas je veľkou ilúziou, že 

je minulosťou alebo budúcnosťou.To však nemôže byť pravda, ak 

je tam, kde si Boh želá, aby bol jeho Syn. Ako by mohla byť Božia 

vôľa v minulosti alebo sa ešte len má stať? To, čo chce, je teraz, 

bez minulosti a úplne bez budúcnosti. Je to tak vzdialené od času 

ako malá sviečka od vzdialenej hviezdy alebo to, čo ste si vybrali, od 

toho, čo naozaj chcete. 

Nebo zostáva tvojou jedinou alternatívou voči tomuto 

zvláštnemu svetu, ktorý si stvoril, a všetkým jeho cestám, jeho 

premenlivým modelom a neistým cieľom, jeho bolestným 

radostiam a tragickým radostiam. Boh nestvoril žiadne protiklady. 

To, čo popiera svoju vlastnú existenciu a útočí na seba, nie je od 

Neho. Nestvoril dve mysle, z ktorých jedna je radostným dôsledkom 

neba a druhá smutným výsledkom zeme, ktorá je v každom ohľade 

opakom neba. 

Boh netrpí konflikty. Ani jeho stvorenie nie je rozdelené na 

dve časti. Ako je možné, že jeho Syn môže byť v pekle, keď ho 

sám Boh ustanovil v nebi? Mohol by stratiť to, čo mu Večná vôľa 

dala za svoj domov naveky? Nesnažme sa dlhšie vnucovať Jeho 

jedinému zámeru cudziu vôľu. On je tu, pretože chce byť, a to, čo 

chce, je teraz prítomné mimo dosahu času. 

Dnes si namiesto pravdy nevyberieme paradox. Ako by si 

mohol Boží Syn nájsť čas na to, aby odňal Božiu vôľu? Takto popiera 

sám seba a popiera to, čo nemá protiklad. Myslí si, že stvoril peklo 

protikladné nebu, a verí, že prebýva v tom, čo neexistuje, zatiaľ čo 

nebo je miesto, ktoré nemôže nájsť. Zanechajte dnes takéto hlúpe 

myšlienky a namiesto toho obráťte svoju myseľ k pravdivým 

myšlienkam. 

Nikto nemôže zlyhať, kto žiada, aby dosiahol pravdu, a my 

dnes žiadame, aby sme dosiahli pravdu.Dnes budeme tomuto cieľu 

trikrát venovať desať minút a budeme žiadať, aby sme videli, ako 

povstáva skutočný svet, aby sme nahradili hlúpe predstavy, ktoré 

nám boli drahé, pravdivými myšlienkami, ktoré sa objavujú 

namiesto myšlienok, ktoré nemajú žiadny význam, žiadny účinok a 

v pravde nemajú ani zdroj, ani podstatu. 

To si uvedomujeme, keď začíname naše cvičenia. 

Začnite týmto: 
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"Chcem vidieť iný svet a myslieť 

Iný druh myšlienky ako tie, ktoré som urobil. 

Svet, ktorý hľadám, som nevytvoril sám, 

Myšlienky, ktoré chcem myslieť, nie sú moje vlastné." 
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Niekoľko minút sledujte svoju myseľ a pozorujte, hoci máte 

zatvorené oči, nezmyselný svet, ktorý považujete za skutočný. 

Preskúmajte aj myšlienky, ktoré sú s takýmto svetom zlučiteľné a 

o ktorých si myslíte, že sú pravdivé. Potom ich nechajte odísť a 

ponorte sa pod ne na sväté miesto, kam nemôžu vstúpiť. vo vašej 

mysli sú pod nimi dvere, ktoré ste nemohli úplne zamknúť, aby ste 

skryli to, čo sa nachádza za nimi. 

Hľadajte tieto dvere a nájdite ich. Ale skôr než sa ich pokúsite 

otvoriť, pripomeňte si, že nikto nemôže zlyhať, kto žiada, aby sa 

dostal k pravde, a práve túto žiadosť dnes prednesiete. Nič iné ako 

toto nemá teraz význam; žiadny iný cieľ si teraz neceníš ani 

nehľadáš; nič pred týmito dverami naozaj nechceš a hľadáš len to, 

čo leží za nimi. 

Vystri ruku a uvidíš, ako ľahko sa dvere otvoria, keď máš 

jediný úmysel prekročiť ich.Anjeli ti osvetlia cestu, takže všetka 

tma zmizne a ty budeš stáť v takom jasnom a čistom svetle, že 

pochopíš všetko, čo vidíš. Možno ťa malá chvíľka prekvapenia 

prinúti zastaviť sa, kým si uvedomíš, že svet, ktorý pred sebou 

vidíš vo svetle, odráža pravdu, ktorú si poznal a na ktorú si pri 

blúdení v snoch celkom nezabudol. 

Dnes nemôžete zlyhať. Kráča s vami Duch, ktorého vám 

poslalo nebo, aby ste sa jedného dňa priblížili k týmto dverám a s 

jeho pomocou bez námahy prekĺzli k svetlu. Dnes ten deň nastal. 

Dnes Boh plní svoj dávny sľub, ktorý dal svojmu svätému Synovi, 

tak ako si jeho Syn pamätá na ten, ktorý dal jemu. je to deň radosti, 

lebo prichádzame k určenému času a miestu, kde nájdete cieľ 

všetkého svojho hľadania tu a všetkého hľadania na svete, ktoré sa 

spoločne skončí, keď prejdete za dvere. 

Často si pripomínajte, že dnešný deň by mal byť časom 

osobitnej radosti, a zdržte sa pochmúrnych myšlienok a nezmyselných 

nárekov. Prišiel čas spásy. dnešok je sám nebom určený ako čas 

milosti pre vás a pre svet. Ak na túto radostnú skutočnosť 

zabudnete, pripomeňte si ju týmto: 

"Dnes hľadám a nachádzam všetko, čo 

chcem. Môj jediný cieľ mi to ponúka. 

Nikto nemôže zlyhať, kto žiada, aby dosiahol pravdu." 
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"Stratil som svet zo všetkého, čo som si myslel, že je." 

Čo drží svet v reťaziach okrem vašej viery? A čo môže zachrániť 

svet okrem vášho Ja? Viera je naozaj mocná. Myšlienky, ktoré 

máš, sú mocné a ilúzie majú rovnako silné účinky ako pravda. blázon 

si myslí, že svet, ktorý vidí, je skutočný, a nepochybuje o tom. Nedá 

sa zviklať ani tým, že spochybní účinky svojich myšlienok. Nádej 

na slobodu sa mu konečne naskytne až vtedy, keď sa spochybní 

ich zdroj. 

Napriek tomu je spása ľahko dosiahnuteľná, pretože každý 

môže slobodne zmeniť svoje zmýšľanie a s ním sa menia aj všetky 

jeho myšlienky. Teraz sa zmenil zdroj myšlienok, pretože zmeniť 

svoju myseľ znamená, že ste zmenili zdroj všetkých myšlienok, 

ktoré ste si mysleli, mysleli alebo ešte len budete myslieť. 

Oslobodzuješ minulosť od toho, čo si si myslel 

predtým.Oslobodzuješ budúcnosť od všetkých dávnych myšlienok na 

hľadanie toho, čo nechceš nájsť.Jediným časom zostáva prítomnosť. 

Tu v prítomnosti je svet oslobodený. Lebo keď necháš minulosť, 

aby sa oslobodila, a budúcnosť oslobodíš od svojich dávnych obáv, 

nájdeš únik a daruješ ho svetu. 

Zotročili ste svet všetkými svojimi obavami, pochybnosťami a 

trápením, svojou bolesťou a slzami, a všetky vaše trápenia naň 

tlačia a držia ho v zajatí vašej viery. Smrť ho zasahuje všade, 

pretože vo svojej mysli držíte trpkú myšlienku na smrť. Svet sám o 

sebe nie je ničím. Vaša myseľ mu musí dať zmysel. A to, čo na 

ňom vidíš, sú tvoje želania, ktoré sa odohrávajú, aby si sa na ne 

mohol pozerať a považovať ich za skutočné. 

Možno si myslíte, že ste svet nestvorili, ale prišli ste 

neochotne k tomu, čo už bolo stvorené, sotva ste čakali, že vaše 

myšlienky mu dajú zmysel.V skutočnosti ste však našli presne to, 

čo ste hľadali, keď ste prišli. Neexistuje iný svet ako ten, ktorý si 

želáte, a v tom spočíva vaše konečné oslobodenie. Zmeň len svoju 

myseľ na to, čo chceš vidieť, a celý svet sa musí zmeniť podľa 

toho. 

Myšlienky neopúšťajú svoj zdroj.Táto ústredná téma sa v 

texte často opakuje a treba ju mať na pamäti, ak chcete pochopiť 
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ktorý vidíte, a že sa mení, keď zmeníte názor. Ale je to pýcha 
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ktorý tvrdí, že ste sa dostali do sveta, ktorý je úplne oddelený od 

vás, ktorý sa nedá ovplyvniť tým, čo si myslíte, a ktorý je úplne 

odlišný od toho, čo si náhodou myslíte, že je. 

Žiadny svet neexistuje! To je hlavná myšlienka, ktorú sa kurz 

snaží naučiť. Nie každý je pripravený ju prijať a každý musí ísť tak 

ďaleko, ako sa len môže nechať viesť po ceste k pravde. Vráti sa a 

pôjde ešte ďalej, alebo možno na chvíľu ustúpi a potom sa opäť vráti. 

Uzdravenie je však darom pre tých, ktorí sú pripravení naučiť 

sa, že svet neexistuje, a dokážu túto lekciu prijať už teraz.Ich 

pripravenosť im prinesie lekciu v podobe, ktorú dokážu pochopiť a 

rozpoznať. Niektorí ju náhle uvidia na prahu smrti a povstanú, aby ju 

naučili. Iní ju nájdu v skúsenosti, ktorá nie je z tohto sveta a ktorá 

im ukáže, že svet neexistuje, pretože to, čo vidia, musí byť pravda, 

a predsa to jasne odporuje svetu. a niektorí ju nájdu v tomto kurze a v 

cvičeniach, ktoré dnes robíme. Dnešná myšlienka je pravdivá, 

pretože svet neexistuje. A ak je skutočne vašou vlastnou predstavou, 

potom ju môžete stratiť zo všetkých vecí, o ktorých ste si kedy 

mysleli, že sú, len tým, že zmeníte všetky myšlienky, ktoré jej tieto 

podoby dali. Chorí sa uzdravia, keď sa vzdáte všetkých myšlienok 

na chorobu, a mŕtvi vstanú, keď necháte myšlienky na život 

nahradiť všetky myšlienky, ktoré ste kedy mali na smrť. 

Lekciu, ktorú sme už raz zopakovali, musíme teraz zdôrazniť 

znova, pretože je pevným základom dnešnej myšlienky.Si taký, 

akého ťa Boh stvoril.Neexistuje miesto, kde by si mohol trpieť, ani 

čas, ktorý by mohol zmeniť tvoj večný stav. Ako môže existovať 

svet času a miesta, ak zostávate takí, ako vás Boh stvoril? 

Aké je dnešné ponaučenie, ak nie iné, ako povedať, že spoznať 

svoje Ja je spásou sveta? Oslobodiť svet od každého druhu bolesti 

znamená len zmeniť svoje zmýšľanie o sebe samom. okrem vašich 

myšlienok neexistuje žiadny svet, pretože myšlienky neopúšťajú 

svoj zdroj a vy udržiavate svet vo svojej mysli v myšlienkach. 

Ak ste však takí, akých vás Boh stvoril, nemôžete myslieť 

oddelene od Neho, ani tvoriť to, čo nemá spoločnú nadčasovosť a 

lásku. Sú tieto vlastnosti vlastné svetu, ktorý vidíte? Vytvára sa 

podobne ako On? Ak to tak nie je, nie je skutočný a nemôže byť 

vôbec. Ak je skutočný, svet, ktorý vidíš, je falošný, lebo Božie 

stvorenie sa svetu nepodobá v žiadnom ohľade. a ako to bola Jeho 

Myšlienka, ktorou si bol stvorený, tak to sú tvoje myšlienky, ktoré 
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sa delíte s Bohom. 

Osloboďte svet! Vaše skutočné stvorenia čakajú na toto 

uvoľnenie, aby vám dali otcovstvo, nie ilúzie, ale ako Bohu v 

pravde. Boh sa delí o svoje otcovstvo s vami, ktorí ste jeho synom, 

pretože nerobí rozdiely v tom, čo je on sám a čo je ešte on sám. 

To, čo stvoril, nie je oddelené od Neho, a nikde nekončí Otec, 

nikde nezačína Syn ako niečo, čo je od Neho oddelené. 

Svet neexistuje, pretože je myšlienkou oddelenou od Boha a 

vytvorenou tak, aby oddeľovala Otca a Syna, oddeľovala časť 

samotného Boha, a tak ničila jeho celistvosť. Môže byť svet, ktorý 

pochádza z tejto myšlienky, skutočný? Môže vôbec niekde byť? 

Odmietnite ilúzie, ale prijmite pravdu. Poprite, že ste tieňom 

nakrátko položeným na umierajúci svet. Uvoľnite svoju myseľ a 

budete hľadieť na oslobodený svet. 

Dnes je naším cieľom oslobodiť svet od všetkých planých 

myšlienok, ktoré sme kedy mali o ňom a o všetkých živých 

tvoroch, ktoré na ňom vidíme.Nemôžu tam byť; nie viac ako my. 

Lebo spolu s nimi sme v dome, ktorý nám určil náš Otec. A my, 

ktorí sme takí, akých nás stvoril, by sme dnes chceli oslobodiť svet 

od každej našej ilúzie, aby sme mohli byť slobodní. 

Týmto začnite pätnásťminútovú periódu, v ktorej dnes dvakrát 

cvičíme: 

"Ja, ktorý zostávam taký, ako ma Boh stvoril 

Stratil by som svet zo všetkého, čo som si 

myslel, že je. Lebo ja som skutočný, pretože 

svet nie je, 

A ja by som poznal svoju vlastnú realitu." 

Potom len odpočívajte, pozorní, ale bez napätia, a nechajte svoju 

myseľ v tichu zmeniť sa tak, aby sa svet oslobodil spolu s vami. 

Nemusíte si uvedomovať, že uzdravenie prichádza k mnohým 

bratom na druhom konci sveta, ako aj k tým, ktorých vidíte v 

blízkosti, keď vysielate tieto myšlienky, aby požehnali svet. Vy 

však pocítite svoje vlastné oslobodenie, hoci možno ešte úplne 

nechápete, že ste nikdy nemohli byť oslobodení sami. 

Počas celého dňa zvyšujte slobodu vysielanú prostredníctvom 

svojich myšlienok do celého sveta a hovorte vždy, keď budete v 

pokušení poprieť silu svojej jednoduchej zmeny myslenia: 
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že je, a namiesto toho si vyberám vlastnú 

realitu." 
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"Nebudem si vážiť to, čo je bezcenné." 

Niekedy je pri vyučovaní prospešné, najmä po tom, čo ste prešli 

tým, čo sa zdá byť teoretické a dosť vzdialené od toho, čo sa 

študent už naučil, vrátiť ho k praktickým otázkam. To urobíme 

dnes. Nebudeme hovoriť o vznešených, svetoborných 

myšlienkach, ale namiesto toho sa budeme venovať prínosu pre 

vás. 

Nežiadate od života príliš veľa, ale príliš málo.Keď sa necháte 

strhnúť k telesným záležitostiam, k veciam, ktoré si kúpite, k 

vznešenosti, ktorú si cení svet, žiadate si smútok, nie šťastie. Tento 

kurz sa vám nesnaží vziať to málo, čo máte. Nesnaží sa nahradiť 

uspokojenie, ktoré svet obsahuje, utopickými predstavami. 

Na svete nie je žiadne uspokojenie. Dnes si uvedieme 

skutočné kritériá, podľa ktorých treba testovať všetky veci, o 

ktorých si myslíte, že ich chcete. Ak nespĺňajú tieto zdravé 

požiadavky, vôbec sa neoplatí po nich túžiť, pretože môžu len 

nahradiť to, čo ponúka viac. 

Zákony, ktorými sa riadi výber, nemôžete vytvoriť, rovnako 

ako nemôžete vytvoriť alternatívy, z ktorých by ste si mohli 

vybrať. Výber môžete urobiť, ba dokonca musíte. Je však múdre 

naučiť sa, aké zákony uvádzate do pohybu, keď si vyberáte, a 

medzi akými alternatívami si vyberáte. Už sme zdôraznili, že sú len 

dve, nech sa ich zdá byť akokoľvek veľa. 

Rozsah je stanovený a nemôžeme ho zmeniť. Bolo by voči 

vám veľmi nešetrné, keby ste nechali alternatívy neobmedzené, a 

tak odkladali konečnú voľbu, kým by ste ich všetky včas nezvážili 

a neboli tak jasne privedení na miesto, kde je potrebné urobiť len 

jednu voľbu. 

Ďalším láskavým a súvisiacim zákonom je, že neexistuje 

žiadny kompromis v tom, čo musí vaša voľba priniesť. Nemôže 

vám priniesť len málo, pretože medzi tým nie je nič. Každá voľba, 

ktorú urobíte, vám prinesie buď všetko, alebo nič. preto ak sa 

naučíte skúšky, pomocou ktorých dokážete rozlíšiť všetko od 

ničoho, urobíte lepšiu voľbu. 

Po prvé, ak si vyberiete vec, ktorá nebude trvať večne, to, čo 
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hodnoty. Čas môže 
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nikdy neberte hodnotu, ktorá je skutočná. To, čo zaniká a 

odumiera, nikdy neexistovalo a neprináša žiadnu obetu tomu, kto 

si to vyberá. Nič ho neoklame v podobe, o ktorej si myslí, že sa mu 

páči. 

Ak sa rozhodnete vziať vec niekomu inému, nič vám 

nezostane. Je to preto, že keď mu odopriete právo na všetko, 

odopreli ste aj svoje vlastné. Nebudete teda uznávať veci, ktoré 

skutočne máte, a popierať ich. Kto sa snaží odobrať, bol oklamaný 

ilúziou, že strata môže ponúknuť zisk. strata však musí ponúknuť 

stratu a nič viac. 

Vaša ďalšia úvaha je tá, na ktorej spočívajú ostatné. Prečo má 

pre vás voľba, ktorú urobíte, hodnotu? Čo k nej priťahuje vašu 

myseľ? Akému účelu slúži? Tu sa dá najľahšie zo všetkého 

oklamať, pretože to, čo ego chce, nedokáže rozpoznať. Dokonca ani 

nehovorí pravdu, ako ju vníma, pretože si potrebuje udržať 

aureolu, ktorou chráni svoje ciele pred pošpinením a pred hrdzou, 

aby ste videli, aké je nevinné. 

Jeho kamufláž je však len tenkou vrstvou, ktorá môže 

oklamať len tých, ktorí sa nechajú oklamať. Jej ciele sú zrejmé 

každému, kto sa ich snaží hľadať. Tu je klamstvo zdvojené, pretože 

ten, kto je oklamaný, nepostrehne, že len nezískal. Bude veriť, že 

poslúžil skrytým cieľom ega. a hoci sa snaží udržať jeho aureolu vo 

svojom zraku jasnú, predsa musí vnímať jeho pošramotené okraje 

a zhrdzavené jadro. 

Jeho neúčinné chyby sa mu javia ako hriechy, pretože sa na 

pošpinené pozerá ako na svoje vlastné; hrdza je znakom hlbokej 

nehodnosti v ňom samom. Ten, kto by si ešte zachoval ciele ega a 

slúžil im ako vlastným, nerobí chyby podľa diktátu svojho vodcu. 

Toto vedenie učí, že je omylom veriť, že hriechy sú len omyly, 

lebo kto by trpel za svoje hriechy, keby to tak bolo? 

A tak sa dostávame ku kritériu voľby, ktoré je najťažšie 

uveriteľné, pretože jeho zjavnosť je prekrytá mnohými úrovňami 

nejasnosti. Ak cítite nejakú vinu za svoju voľbu, dovolili ste 

cieľom ega, aby sa dostali medzi skutočné alternatívy, a tak si 

neuvedomujete, že sú len dve. a alternatíva, o ktorej si myslíte, že 

ste si ju vybrali, sa zdá byť desivá a príliš nebezpečná na to, aby 

bola ničotou, ktorou v skutočnosti je. 

Všetky veci sú cenné alebo bezcenné, hodné alebo nehodné 
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hľadania, úplne žiadúce alebo nestojí za najmenšiu námahu ich 

získať. 
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Práve preto je výber jednoduchý. Zložitosť nie je nič iné ako 

dymová clona, ktorá zakrýva veľmi jednoduchú skutočnosť, že 

žiadne rozhodnutie nemôže byť ťažké. 

Aký prínos máte z toho, že ste sa to naučili? Je to oveľa viac než 

len to, že sa môžete ľahko a bezbolestne rozhodovať. Samotné 

nebo sa dosahuje prázdnymi rukami a otvorenou mysľou, ktorá 

prichádza s ničím, aby našla všetko a vyhlásila to za svoje. dnes sa 

pokúsime dosiahnuť tento stav s odloženým sebaklamom a s 

úprimnou ochotou vážiť si len to skutočne hodnotné a skutočné. 

Týmto sa začnú naše dve predĺžené tréningové hodiny po 

pätnástich minútach: 

"Nebudem si vážiť to, čo je bezcenné, 

a len to, čo má hodnotu, budem 

hľadať, lebo len to chcem nájsť." 

A potom prijmi to, čo čaká na každého, kto bez záťaže príde k 

nebeskej bráne, ktorá sa otvorí, keď príde. Ak si začnete dovoliť 

zhromažďovať nejaké zbytočné bremená alebo si myslíte, že 

vidíte, že pred vami stoja nejaké ťažké rozhodnutia, rýchlo si 

odpovedzte touto jednoduchou myšlienkou: 

"Nebudem si vážiť to, čo je 

bezcenné, lebo to, čo je cenné, patrí 

mne." 
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le  s s o n1 3 4 

"Nechajte ma vnímať odpustenie také, aké je." 

Preskúmajme význam slova "odpustiť", pretože je náchylné na 

skreslenie a vnímanie ako niečo, čo znamená nespravodlivú obeť 

spravodlivého hnevu, neoprávnený a nezaslúžený dar a úplné 

popretie pravdy. V takomto ponímaní sa odpustenie musí 

považovať za obyčajnú výstrednú hlúposť a zdá sa, že tento smer 

spočíva v spasení na rozmaru. 

Tento pokrivený pohľad na to, čo znamená odpustenie, sa dá 

ľahko napraviť, keď dokážete prijať skutočnosť, že o odpustenie sa 

neprosí za to, čo je pravda. Musí sa obmedziť na to, čo je 

nepravdivé. Netýka sa všetkého okrem ilúzií. Pravda je Božím 

výtvorom a odpúšťať to nemá zmysel. Všetka pravda patrí Jemu, 

odráža Jeho zákony a vyžaruje Jeho Lásku. Potrebuje to 

odpustenie? Ako môžete odpustiť bezhriešnemu a večne 

dobrotivému? 

Hlavný problém, ktorý vidíte v skutočnom odpustení, spočíva 

v tom, že stále veríte, že musíte odpustiť pravde, a nie 

ilúziám.Odpustenie chápete ako márnu snahu prehliadnuť to, čo 

existuje; prehliadnuť pravdu v neopodstatnenej snahe oklamať 

seba samého tým, že ilúziu urobíte pravdou. Tento pokrivený 

pohľad ale odráža moc, ktorú si myšlienka hriechu ešte stále 

udržiava vo vašej mysli, ako sa na seba pozeráte. 

Pretože si myslíte, že vaše hriechy sú skutočné, považujete 

odpustenie za podvod. Je totiž nemožné myslieť si, že hriech je 

pravdivý, a zároveň neveriť, že odpustenie je klamstvo.Tak je 

odpustenie naozaj len hriechom, ako všetky ostatné. Hovorí, že 

pravda je falošná, a usmieva sa na skazených, akoby boli 

bezúhonní ako tráva; bieli ako sneh. Je klamlivé v tom, čo si myslí, 

že môže dosiahnuť. Chce vidieť ako správne to, čo je očividne 

nesprávne; odporné ako dobré. 

V takomto pohľade niet úniku. Je len ďalším znakom toho, že 

hriech je neodpustiteľný, v najlepšom prípade ho treba zatajiť, 

poprieť alebo nazvať iným menom, pretože odpustenie je zradou 

pravdy. Vinu nemožno odpustiť. Ak zhrešíš, tvoja vina je večná. tí, 

ktorým sa odpúšťa z pohľadu, že ich hriechy sú skutočné, sú 
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žalostne zosmiešnení a dvakrát odsúdení; najprv sami sebou za to, 

čo si myslia, že urobili, a ešte raz tými, ktorí im odpúšťajú. 
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Práve neskutočnosť hriechu robí odpustenie prirodzeným a úplne 

zdravým, hlbokou úľavou pre tých, ktorí ho ponúkajú; tichým 

požehnaním tam, kde je prijaté. Nepočíta s ilúziami, ale zbiera ich 

ľahko, s malým smiechom a jemne ich kladie k nohám pravdy. A 

tam úplne zmiznú. 

Odpustenie je to jediné, čo predstavuje pravdu v ilúziách sveta. 

Vidí ich ničotu a hľadí priamo cez tisíce podôb, v ktorých sa môžu 

objaviť. Pozerá sa na lži, ale nedá sa oklamať. Nepočúva 

sebaobviňujúce výkriky hriešnikov šialených vinou. Pozerá na ne 

pokojným pohľadom a len im hovorí: "Brat môj, to, čo si myslíš, 

nie je pravda." 

Sila odpustenia spočíva v jeho úprimnosti, ktorá je taká 

neskazená, že vidí ilúzie ako ilúzie, nie ako pravdu. Práve vďaka 

tomu sa stáva neklamárom tvárou v tvár lži, veľkým obnoviteľom 

jednoduchej pravdy. Svojou schopnosťou prehliadnuť to, čo nie je, 

otvára cestu k pravde, ktorú predtým blokovali sny o vine. 

Teraz môžete slobodne nasledovať cestu, ktorú vám otvára 

vaše pravé odpustenie. Ak totiž jeden z bratov prijal tento váš dar, 

dvere sú otvorené aj pre vás. existuje veľmi jednoduchý spôsob, 

ako nájsť dvere k pravému odpusteniu a vnímať ich otvorené 

doširoka na privítanie. keď cítite, že ste v pokušení obviniť 

niekoho z hriechu v akejkoľvek forme, nedovoľte svojej mysli, aby 

sa zaoberala tým, čo si myslíte, že urobil, pretože to je sebaklam. 

Namiesto toho sa spýtajte: "Mal by som z toho obviniť sám seba?" 

Takto uvidíte alternatívy voľby v termínoch, ktoré robia 

voľbu zmysluplnou, a udržíte svoju myseľ bez viny a bolesti tak, 

ako to zamýšľal sám Boh a ako to je v pravde. Sú to len lži, ktoré 

by chceli odsúdiť. V pravde je nevinnosť to jediné, čo existuje. 

Odpustenie stojí medzi ilúziami a pravdou, medzi svetom, ktorý 

vidíte, a tým, ktorý leží za ním, medzi peklom viny a nebeskou 

bránou. 

Po tomto moste, tak mocnom ako Láska, ktorá ho požehnala, sú 

všetky sny o zle, nenávisti a útokoch v tichosti privedené k 

pravde.Nie sú uchovávané, aby sa dvíhali a chvastali a aby desili 

hlúpeho snílka, ktorý im verí. Jemne ho prebudili zo sna tým, že 

pochopil, že to, čo si myslel, že vidí, tam nikdy nebolo. A teraz 

nemôže cítiť, že mu bol odopretý akýkoľvek únik. 

Nemusí bojovať, aby sa zachránil. Nemusí 
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zabiť drakov, o ktorých si myslel, že ho prenasledujú. 

Nepotreboval ani postaviť ťažké kamenné múry a železné dvere, o 

ktorých si myslel, že ho ochránia. Môže odstrániť ťažkopádne a 

zbytočné brnenie, ktoré bolo vyrobené, aby pripútalo jeho myseľ k 

strachu a utrpeniu. Jeho krok je ľahký, a keď zdvihne nohu, aby 

vykročil vpred, zostane za ním hviezda, ktorá ukazuje cestu tým, 

čo ho nasledujú. 

Odpustenie treba praktizovať, pretože svet nedokáže pochopiť 

jeho význam, ani vám nedá sprievodcu, ktorý by vás naučil jeho 

blahodarnosti. Na celom svete neexistuje myšlienka, ktorá by 

viedla k pochopeniu zákonov, ktorými sa riadi, ani Myšlienka, 

ktorú odráža. Je svetu rovnako cudzia ako vaša vlastná realita. A 

predsa spája vašu myseľ so skutočnosťou vo vás. 

Dnes praktizujeme pravé odpustenie, aby sa čas spojenia už 

viac neodkladal. Aby sme sa stretli s našou Skutočnosťou v slobode 

a v pokoji. Naše praktizovanie sa stane šľapajami osvetľujúcimi cestu 

všetkým našim bratom, ktorí nás budú nasledovať do Skutočnosti, 

ktorú s nimi zdieľame. Aby sme to mohli dosiahnuť, venujme dnes 

dvakrát štvrťhodinu a strávme ju s Vodcom, ktorý chápe význam 

odpustenia a bol k nám poslaný, aby nás tomu naučil. Žiadajme ho o to: 

"Nechajte ma vnímať odpustenie také, aké je." 

Potom si vyberte jedného brata podľa jeho pokynov a spíšte 

jeho "hriechy", ako sa vám jeden po druhom vynárajú v mysli. 

Určite sa nezastavujte pri žiadnom z nich, ale uvedomte si, že jeho 

"previnenia" používate, ale aby ste zachránili svet od všetkých 

myšlienok na hriech. Krátko sa zamyslite nad všetkými zlými 

vecami, ktoré ste si o ňom mysleli, a zakaždým si položte otázku: 

"Odsúdil by som sám seba za to, že som to urobil?" 

Nech je oslobodený od všetkých myšlienok, ktoré ste v ňom 

mali na hriech. A teraz ste pripravení na slobodu. Ak ste sa doteraz 

cvičili v ochote a úprimnosti, začnete pociťovať pozdvihnutie, 

odľahčenie na hrudi, hlboký a istý pocit úľavy. zostávajúci čas by 

ste mali venovať prežívaniu úniku zo všetkých ťažkých reťazí, 

ktoré ste sa snažili položiť na svojho brata a ktoré boli položené na 

vás. 

Odpustenie by ste mali praktizovať počas celého dňa, pretože 

sa vám mnohokrát stane, že zabudnete na jeho význam a zaútočíte 
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na seba. Keď k tomu dôjde, dovoľte svojej mysli, aby túto ilúziu 

videla. 



ČASŤ I 

299 

 

 

 
 

povedzte si: 

"Dovoľte mi vnímať odpustenie také, 

aké je. Mám sa z toho obviňovať? 

Nebudem na seba nakladať túto 

reťaz." 

Pri všetkom, čo robíte, pamätajte na toto: 

"Nikto nie je ukrižovaný sám, a 

predsa nikto nemôže vstúpiť do neba 

sám." 
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"Ak sa bránim, som napadnutý." 

Kto by sa bránil, ak by si nemyslel, že bol napadnutý, že útok je 

skutočný a že jeho vlastná obrana ho môže zachrániť? A v tom 

spočíva hlúposť obrany; dáva ilúziám plnú realitu a potom sa s 

nimi pokúša zaobchádzať ako so skutočnými. Pridáva ilúzie k 

ilúziám, čím dvojnásobne sťažuje nápravu. 

A práve to robíte, keď sa pokúšate plánovať budúcnosť, 

aktivovať minulosť alebo organizovať prítomnosť podľa svojich 

predstáv. Operujete s presvedčením, že sa musíte chrániť pred tým, 

čo sa deje, pretože musí obsahovať to, čo vás ohrozuje. Pocit 

ohrozenia je uznaním prirodzenej slabosti; presvedčením, že 

existuje nebezpečenstvo, ktoré má silu vyzvať vás, aby ste sa 

primerane bránili. 

Svet je založený na tejto šialenej viere.A všetky jeho štruktúry, 

všetky jeho myšlienky a pochybnosti, jeho tresty a ťažké zbrane, 

jeho právne definície a kódexy, jeho etika, jeho vodcovia a jeho 

bohovia, to všetko slúži len na zachovanie jeho pocitu ohrozenia. 

Lebo nikto nechodí po svete v zbroji, ale musí mať hrôzu, ktorá 

mu bije do srdca. 

Obrana je desivá. Vychádza zo strachu, ktorý sa s každou 

obranou zväčšuje.Myslíte si, že ponúka bezpečie.Napriek tomu 

hovorí o skutočnom strachu a oprávnenej hrôze. Nie je zvláštne, že 

sa nepozastavíte a nepýtate sa, keď vypracúvate svoje plány a 

robíte si hrubšie brnenie a pevnejšie zámky, čo a ako bránite a 

proti čomu? 

Najprv sa zamyslime nad tým, čo obhajujete. Musí to byť 

niečo, čo je veľmi slabé a ľahko napadnuteľné. Musí to byť niečo, 

čo sa stalo ľahkou korisťou, čo sa nedokáže brániť a potrebuje 

vašu obranu. čo iné ako telo má takú krehkosť, že je potrebná 

neustála starostlivosť a pozorná, hlboká starostlivosť, aby sa ochránil 

jeho malý život? Čo iné ako telo ochabuje a musí zlyhávať, aby 

slúžilo Božiemu Synovi ako dôstojný hostiteľ? 

Telo však nie je to, čoho sa môže báť, ani to, čoho sa treba 

báť. Nemá iné potreby ako tie, ktoré mu pripisujete. Nepotrebuje 

žiadne zložité obranné štruktúry, žiadne lieky na podporu zdravia, 
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žiadnu starostlivosť a vôbec žiadnu starosť. Bráňte jeho život 

alebo mu dajte dary, aby bolo krásne, alebo múry, aby bolo 

bezpečné, a vy len poviete, že váš dom je otvorený zlodejovi času, 

porušiteľný a rozpadávajúci sa, takže ho treba strážiť 
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svojím životom. 

Nie je tento obraz desivý? Môžete byť pokojní s takouto 

predstavou svojho domova? Čo však udelilo telu právo takto vám 

slúžiť okrem vášho vlastného presvedčenia? To vaša myseľ dala 

telu všetky funkcie, ktoré v ňom vidíte, a stanovila jeho hodnotu 

ďaleko za malú hromádku prachu a vody. Kto by robil obhajobu 

niečomu, čo uznal za také? 

Telo nepotrebuje žiadnu obranu. To sa nedá príliš často 

zdôrazňovať. Bude silné a zdravé, ak ho myseľ nebude zneužívať 

tým, že mu bude prideľovať úlohy, ktoré nemôže plniť, ciele, ktoré 

presahujú jeho možnosti, a vznešené ciele, ktoré nemôže 

dosiahnuť. Takéto pokusy, smiešne, ale hlboko cenené, sú zdrojom 

mnohých šialených útokov, ktoré na ňu podnikáte. Zdá sa totiž, že 

zlyháva vo vašich nádejach, potrebách, hodnotách a snoch. 

"Ja", ktoré potrebuje ochranu, nie je skutočné. Telo, bezcenné 

a sotva hodné najmenšej obrany, stačí vnímať ako niečo celkom iné, 

a stane sa zdravým, použiteľným nástrojom, prostredníctvom 

ktorého môže myseľ pracovať, kým sa jeho užitočnosť 

neskončí.Kto by si ho chcel ponechať, keď sa jeho užitočnosť 

skončí? 

Bráňte telo a zaútočili ste na svoju myseľ. Videli ste v nej totiž 

chyby, slabosti, obmedzenia a nedostatky, pred ktorými podľa vás 

treba telo zachrániť. A uvalíte na telo všetku bolesť, ktorá vyplýva 

z predstavy mysle ako obmedzenej a krehkej, oddelenej od iných 

myslí a oddelenej od svojho Zdroja. 

To sú myšlienky, ktoré potrebujú uzdravenie, a telo na ne 

zareaguje zdravím, keď ich opraví a nahradí pravdou.To je jediná 

skutočná obrana tela.Ale je to miesto, kde hľadáte jeho obranu? 

Ponúkaš mu ochranu, z ktorej nemá žiaden úžitok, ale len zvyšuje 

tvoje duševné utrpenie. neliečiš, ale len berieš nádej na uzdravenie, 

pretože nechápeš, v čom musí spočívať nádej, ak má zmysel. 

Uzdravená myseľ neplánuje. Uskutočňuje plány, ktoré 

dostáva prostredníctvom počúvania Múdrosti, ktorá nie je jej 

vlastná. Čaká, kým sa dozvie, čo má urobiť, a potom to urobí. 

Nezávisí na sebe v ničom okrem svojej primeranosti plniť plány, 

ktoré jej boli pridelené. Je si isté, že prekážky 
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nemôže brániť jeho postupu k dosiahnutiu akéhokoľvek cieľa, 

ktorý slúži väčšiemu plánu stanovenému pre dobro všetkých. 

Uzdravená myseľ je oslobodená od presvedčenia, že musí 

plánovať, hoci nemôže poznať výsledok, ktorý je najlepší, 

prostriedky, ktorými sa dosiahne, ani to, ako rozpoznať problém, 

ktorý má plán vyriešiť. Musí vo svojich plánoch zneužívať telo, 

kým nerozpozná, že je to tak. Keď to však uzná za pravdivé, vtedy 

je uzdravené a nechá telo odísť. 

Zotročenie tela plánmi, ktoré si nevyliečená myseľ vytvorí, 

aby sa zachránila, musí spôsobiť, že telo bude choré. Nie je 

slobodné, aby bolo prostriedkom pomoci v pláne, ktorý ďaleko 

presahuje jeho vlastnú ochranu a ktorý potrebuje jeho službu na 

krátky čas. V tejto funkcii je zdravie zabezpečené. Lebo všetko, čo 

myseľ na to použije, bude fungovať bezchybne a so silou, ktorá jej 

bola daná a nemôže zlyhať. 

Možno nie je ľahké pochopiť, že plány, ktoré si človek sám 

iniciuje, sú len obranou, ktorej cieľom je, aby sa všetky 

realizovali.Sú to prostriedky, ktorými sa vystrašená myseľ snaží o 

vlastnú ochranu na úkor pravdy.Nie je ťažké uvedomiť si to v 

niektorých podobách, ktoré tieto sebaklamy majú, pretože 

popieranie skutočnosti je veľmi zjavné.Napriek tomu sa 

plánovanie často neuznáva ako obrana. 

Myseľ, ktorá sa zaoberá plánovaním pre seba, je zamestnaná 

nastavením kontroly nad budúcimi udalosťami. Nemyslí si, že 

bude zabezpečená, ak si sama nevytvorí vlastné opatrenia. Čas sa 

stáva dôrazom na budúcnosť, ktorú treba ovládať učením a 

skúsenosťami získanými z minulých udalostí a predchádzajúcich 

presvedčení. Prehliada prítomnosť, pretože sa opiera o myšlienku, 

že minulosť naučila dosť na to, aby myseľ mohla riadiť svoj 

budúci smer. 

Myseľ, ktorá plánuje, tak odmieta zmenu.To, čo sa naučila 

predtým, sa stáva základom jej budúcich cieľov. Jej minulá 

skúsenosť riadi jej voľbu toho, čo sa stane. A nevidí, že tu a teraz 

je všetko, čo potrebuje, aby si zaručila budúcnosť celkom inú ako v 

minulosti, bez pokračovania akýchkoľvek starých myšlienok a 

chorých presvedčení. Očakávanie nehrá vôbec žiadnu úlohu, pretože 

súčasná dôvera riadi cestu. Obrana sú plány, ktoré sa zaväzujete 

robiť proti pravde. 
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Ich cieľom je vybrať to, čo schvaľujete, a nebrať do úvahy to, čo 

považujete za nezlučiteľné s vašou predstavou o realite.To, čo zostáva, 

je však skutočne nezmyselné. Lebo práve vaša realita je tou 

"hrozbou", ktorá 
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tvoja obrana by útočila, zatienila, rozobrala a ukrižovala. 

Čo by ste nemohli prijať, keby ste vedeli, že všetko, čo sa 

deje, všetky udalosti, minulé, súčasné aj budúce, sú jemne 

naplánované tým, ktorého jediným cieľom je vaše dobro? Možno 

ste zle pochopili Jeho plán, pretože On by vám nikdy neponúkol 

bolesť. Ale tvoja obrana ti nedovolila vidieť Jeho láskyplné 

požehnanie, ktoré žiari v každom tvojom kroku, ktorý si kedy 

urobil. Kým vy ste si robili plány na smrť, On vás jemne viedol k 

večnému životu. 

Tvoja súčasná dôvera v Neho je obranou, ktorá ti sľubuje 

nerušenú budúcnosť bez stopy smútku a s radosťou, ktorá sa 

neustále zväčšuje, pretože tento život sa stáva svätým okamihom, 

ktorý sa odohráva v čase, ale dbá len na nesmrteľnosť. Nech žiadna 

obrana, ale vaša prítomná dôvera neriadi budúcnosť a tento život 

sa stane zmysluplným stretnutím s pravdou, ktorú by zakryla len 

vaša obrana. 

Bez obrany sa stávate svetlom, ktoré Nebo vďačne uznáva za 

svoje. A povedie vás ďalej cestami určenými pre vaše šťastie 

podľa dávneho plánu, ktorý sa začal, keď sa zrodil čas.Vaši 

nasledovníci spoja svoje svetlo s vaším a to sa bude zväčšovať, až 

kým sa svet nerozžiari radosťou. A naši bratia s radosťou odložia 

svoju ťažkopádnu obranu, ktorá im nič neprinášala a mohla ich len 

desiť. 

Dnes budeme s dôverou očakávať tento čas, pretože je to 

súčasť toho, čo bolo pre nás naplánované. Budeme si istí, že 

všetko, čo potrebujeme, je nám dané na to, aby sme to dnes dosiahli. 

Nerobíme si žiadne plány, ako sa to stane, ale uvedomujeme si, že 

naša bezbrannosť je všetko, čo je potrebné na to, aby nám pravda s 

istotou svitla v mysli. 

Dnes si dvakrát na pätnásť minút oddýchneme od 

nezmyselného plánovania a od každej myšlienky, ktorá bráni 

pravde vstúpiť do našej mysle.Dnes budeme prijímať namiesto 

plánovania, aby sme mohli dávať namiesto organizovania. A je nám 

skutočne dané, ako hovoríme: 

"Ak sa bránim, som napadnutý. Ale 

v bezbrannosti budem silný, 

A ja sa dozviem, čo skrýva moja obrana." 
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Nič okrem toho. Ak sú nejaké plány, povieme vám o nich. 

Nemusia to byť plány, ktoré ste považovali za potrebné, ani 
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skutočne odpovede na problémy, o ktorých ste si mysleli, že vás 

trápia. Sú to však odpovede na iný druh otázok, ktoré zostávajú 

nezodpovedané, ale potrebujú odpoveď, až kým k vám konečne 

nepríde Odpoveď. 

Všetky vaše obranné opatrenia boli zamerané na to, aby ste 

nedostali to, čo dostanete dnes. A vo svetle a radosti jednoduchej 

pravdy sa budete čudovať, prečo ste si vôbec mysleli, že sa musíte 

brániť pred uvoľnením. Nebo od vás nič nežiada. To peklo si kladie 

extravagantné požiadavky na obetu. V týchto časoch sa dnes ničoho 

nevzdáte, keď sa bez obrany predstavíte svojmu Stvoriteľovi takí, 

akí naozaj ste. 

Spomenul si na vás. Dnes si na neho spomenieme. Lebo toto 

je veľkonočný čas vašej spásy. A vy znovu povstanete z toho, čo 

sa zdalo byť smrťou a beznádejou. Teraz sa vo vás znovuzrodilo 

svetlo nádeje, lebo teraz prichádzate bez obrany, aby ste sa naučili 

úlohu, ktorá je pre vás v rámci Božieho plánu. Aké malé plány 

alebo magické presvedčenia môžu mať ešte hodnotu, keď ste 

dostali svoju funkciu od hlasu samotného Boha? 

Snažte sa tento deň formovať tak, ako si myslíte, že by vám to 

najviac prospelo. Nedokážete si totiž predstaviť všetko šťastie, 

ktoré k vám príde bez vášho plánovania. Naučte sa dnes. A celý 

svet urobí tento obrovský krok a oslávi s vami váš veľkonočný čas. 

počas dňa, keď sa objavia hlúpe maličkosti, ktoré vo vás vzbudia 

obranyschopnosť a budú vás zvádzať k tomu, aby ste sa zapojili do 

tkania plánov, pripomeňte si, že toto je výnimočný deň na učenie, 

a potvrďte to týmto: 

"Toto je môj veľkonočný čas a ja ho 

chcem svätiť. Nebudem sa brániť, 

Pretože Boží Syn nepotrebuje obhajobu 

proti pravde o svojej Skutočnosti." 
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"Choroba je obranou proti pravde." 

Nikto sa nemôže uzdraviť, ak nepochopí, akému účelu má choroba 

slúžiť. Potom totiž pochopí aj to, že jej účel nemá žiadny zmysel. 

Keďže je bez príčiny a bez akéhokoľvek zmysluplného zámeru, 

nemôže vôbec byť. keď to pochopíme, uzdravenie je automatické. 

Túto bezvýznamnú ilúziu rozptyľuje tým istým prístupom, ktorý 

ich všetky prenáša k pravde, a len ich tam necháva zmiznúť. 

Choroba nie je náhoda. Ako všetky obrany je to šialený 

nástroj na sebaklam. A ako všetky ostatné, jej cieľom je zakryť 

realitu, zaútočiť na ňu, zmeniť ju, znefunkčniť, skresliť, prekrútiť 

alebo zredukovať na malú hromádku nezmontovaných častí. 

Cieľom všetkých obrán je zabrániť tomu, aby pravda bola celá. 

Časti sa vnímajú tak, akoby každá z nich bola celá sama v sebe. 

Obrany nie sú neúmyselné, ani sa nerobia bez vedomia. Sú to 

tajné čarovné prútiky, ktorými mávate, keď sa zdá, že pravda 

ohrozuje to, čomu by ste chceli veriť. Zdajú sa byť nevedomé, ale 

vďaka rýchlosti, s akou sa ich rozhodnete použiť. V tej sekunde, 

dokonca ešte menej, v ktorej sa rozhodnete, si presne uvedomíte, 

čo by ste sa pokúsili urobiť, a potom pokračujete v myslení, že sa 

to stalo. 

Kto iný ako vy vyhodnotí hrozbu, rozhodne o nevyhnutnosti 

úniku a vytvorí sériu obranných opatrení na zníženie hrozby, ktorá 

bola vyhodnotená ako reálna? To všetko sa nedá robiť nevedome. 

Potom si však váš plán vyžaduje, aby ste zabudli, že ste ho 

vytvorili, takže sa zdá, že je vonkajší voči vášmu zámeru; udalosť 

mimo vášho duševného stavu, výsledok so skutočným účinkom na 

vás, namiesto toho, aby bol ovplyvnený vaším ja. 

Práve toto rýchle zabúdanie na úlohu, ktorú zohrávate pri 

vytváraní svojej "reality", spôsobuje, že sa vám zdá, že obrana je 

mimo vašej kontroly. Na to, čo ste zabudli, si však môžete 

spomenúť za predpokladu ochoty prehodnotiť rozhodnutie, ktoré 

je dvojnásobne chránené zabudnutím. vaše nepamätanie je len 

znakom toho, že toto rozhodnutie stále platí, pokiaľ ide o vaše 

túžby. 

To si nemýľte s faktom. Obhajoba musí znemožniť rozpoznanie 
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Snažia sa o to a zdá sa, že sa im to darí. Každá obrana berie 

fragmenty celku, skladá ich bez ohľadu na všetky ich skutočné 

vzťahy, a tak vytvára ilúziu celku, ktorý neexistuje. Je to tento 

proces, ktorý predstavuje hrozbu, a nie akýkoľvek výsledok, ktorý 

môže byť výsledkom. 

Keď sú časti vytrhnuté z celku a vnímané ako samostatné a 

celistvé, stávajú sa symbolmi, ktoré sú symbolom útoku na celok, 

sú úspešné a už nikdy nebudú vnímané ako celok. A pritom ste 

zabudli, že stoja len pre vaše vlastné rozhodnutie, čo má byť 

skutočné, aby zaujali miesto toho, čo je skutočné. 

Choroba je rozhodnutie. Nie je to vec, ktorá sa vám prihodí 

celkom nechtiac, ktorá vás oslabuje a prináša vám utrpenie. Je to 

rozhodnutie, ktoré urobíte, plán, ktorý si stanovíte, keď sa na 

okamih objaví pravda vo vašej vlastnej pomýlenej mysli a zdá sa, 

že celý váš svet sa chveje a pripravuje na pád. Teraz si chorý, aby 

pravda mohla odísť a viac neohrozovala tvoje ustanovizne. 

Ako si myslíte, že choroba vás dokáže ochrániť pred pravdou? 

Pretože dokazuje, že telo nie je od teba oddelené, a preto musíš 

byť oddelený od pravdy. trpíš bolesťou, pretože telo trpí, a v tejto 

bolesti si s ním zjednotený. Takto sa zachováva vaša "pravá" 

identita a podivná, strašidelná myšlienka, že by ste mohli byť 

niečím, čo presahuje túto malú hromadu prachu, sa umlčí a utíši. Veď 

pozri, tento prach ťa môže prinútiť trpieť, skrútiť ti údy a zastaviť 

srdce, prikázať ti zomrieť a prestať byť. 

Tak je telo silnejšie ako pravda, ktorá ťa žiada, aby si žil, ale 

nemôže prekonať tvoje rozhodnutie zomrieť. A tak je telo silnejšie 

ako večný život, nebo krehkejšie ako peklo a proti Božiemu 

zámeru spasenia Jeho Syna stojí rozhodnutie silnejšie ako Jeho 

vôľa. Jeho Syn je prach, Otec neúplný a chaos triumfálne sedí na 

Jeho tróne. 

Také je vaše plánovanie vlastnej obrany. A vy veríte, že nebo 

sa pred takýmito šialenými útokmi, keď Boh oslepne vašimi 

ilúziami, pravda sa zmení na lož a celý vesmír sa stane otrokom 

zákonov, ktoré by mu vaša obrana vnútila, chveje.Kto však verí 

ilúziám, ak nie ten, kto ich vymyslel? Kto iný ich môže vidieť a 

reagovať na ne, akoby boli pravdou? 

Boh nevie o tvojich plánoch zmeniť Jeho vôľu.Vesmír 
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nedbá na zákony, ktorými ste si mysleli, že sa bude riadiť. A nebo 

sa nesklonilo pred peklom, ani život pred smrťou. Môžeš si len 

vybrať, či si budeš myslieť, že zomrieš, alebo budeš trpieť 

chorobou, alebo budeš akokoľvek prekrúcať pravdu. To, čo je 

stvorené, je mimo toho všetkého. Obrana sú plány, ako poraziť to, 

čo sa nedá napadnúť. To, čo je nezmeniteľné, sa nemôže zmeniť. 

A to, čo je úplne nezmeniteľné, nemôže hrešiť. 

Taká je jednoduchá pravda. Neodvoláva sa na moc ani na 

triumf. Neprikazuje poslušnosť, ani sa nesnaží dokázať, aké úbohé 

a márne sú vaše pokusy plánovať obranu, ktorá by ju zmenila. Chce 

vám len poskytnúť šťastie, pretože taký je jej cieľ. Možno si trochu 

povzdychne, keď odmietnete jeho dary, a predsa s úplnou istotou 

vie, že to, čo chce pre vás Boh, musíte prijať. 

Práve táto skutočnosť dokazuje, že čas je ilúzia. Umožňuje 

vám totiž myslieť si, že to, čo vám Boh dal, nie je pravda práve 

teraz, ako to musí byť. Čas je totiž len ďalšou nezmyselnou 

obranou, ktorú ste si vytvorili proti pravde. Avšak to, čo Boh chce, 

je tu a vy zostávate takí, akých vás stvoril. 

Pravda má moc, ktorá je ďaleko za hranicou obrany, pretože 

tam, kde jej bolo dovolené vstúpiť, nemôžu zostať žiadne ilúzie.A 

prichádza ku každej mysli, ktorá zloží zbrane a prestane sa hrať s 

hlúposťou. Nájdeme ju kedykoľvek; dnes, ak sa rozhodnete cvičiť 

v tom, aby ste pravdu prijali. to je náš dnešný cieľ. a dvakrát 

venujeme štvrťhodinu tomu, aby sme požiadali pravdu, aby k nám 

prišla a oslobodila nás. 

A pravda príde, pretože nikdy nebola mimo nás. Čaká len na 

toto pozvanie, ktoré dnes dávame. Uvádzame ju uzdravujúcou 

modlitbou, ktorá nám pomôže povzniesť sa nad obranyschopnosť a 

nechať pravdu byť takou, aká vždy bola: 

"Choroba je obranou proti pravde. 

Prijmem pravdu o tom, čo som, 

A nech je moja myseľ dnes úplne uzdravená." 

Vaša otvorená myseľ sa uzdraví, keď mier a pravda nahradia 

vojnu a márne predstavy. Nebudú existovať žiadne temné zákutia, 

ktoré by choroba mohla zakryť a ochrániť pred svetlom pravdy. 

Vo vašej mysli nezostanú žiadne nejasné postavy z vašich snov, 

ani ich nejasné a nezmyselné snahy so šialene hľadanými 
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si želá, aby sa pokúsil oprávniť telo poslúchnuť. 

Teraz je telo uzdravené, pretože zdroj choroby bol otvorený 

pre úľavu. A podľa toho spoznáte, že ste cvičili dobre; telo by 

nemalo vôbec cítiť. Ak ste boli úspešní, nebude mať pocit choroby 

alebo dobrého pocitu, bolesti alebo potešenia. V mysli nie je vôbec 

žiadna reakcia na to, čo robí telo. Jeho užitočnosť zostáva a nič 

viac. 

Možno si neuvedomujete, že tým sa odstránia obmedzenia, 

ktoré ste telu kládli na základe cieľov, ktoré ste mu dali.Keď sa 

tieto ciele odložia, sila, ktorú má telo, bude vždy stačiť na všetky 

skutočne užitočné účely.Zdravie tela je plne zaručené, pretože nie je 

obmedzené časom, počasím ani únavou, jedlom a pitím, ani 

žiadnymi zákonmi, ktorým ste ho predtým nútili slúžiť.Teraz 

nemusíte robiť nič, aby ste ho uzdravili, pretože choroba sa stala 

nemožnou. 

Túto ochranu je však potrebné zachovať pozorným sledovaním. 

Ak dovolíte, aby vaša myseľ prechovávala útočné myšlienky, 

podľahla úsudku alebo si robila plány proti neistote, ktorá príde, 

opäť ste sa pomýlili a vytvorili ste si telesnú identitu, ktorá 

napadne telo, pretože myseľ je chorá. Ak k tomu dôjde, poskytnite 

okamžitú nápravu tým, že nedovolíte, aby vám vaša 

obranyschopnosť dlhšie ubližovala. Nedajte sa zmiasť tým, čo 

treba liečiť, ale povedzte si to: 

"Zabudol som, čo naozaj som, lebo 

som si pomýlil svoje telo so sebou 

samým. Choroba je obranou proti 

pravde, ale ja nie som telo. a moja 

myseľ nemôže útočiť. Takže nemôžem 

byť chorý." 
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"Keď som uzdravený, nie som uzdravený sám." 

Dnešná myšlienka zostáva ústrednou myšlienkou, na ktorej spočíva 

spása. Uzdravenie je totiž opakom všetkých myšlienok sveta, ktoré 

sa zaoberajú chorobou a oddelenými stavmi. Choroba je ústupom od 

druhých a uzavretím sa do spojenia. Stáva sa dverami, ktoré sa 

zatvárajú pred oddeleným ja a udržujú ho v izolácii a osamotení. 

Choroba je izolácia. Zdá sa totiž, že sa človek oddeľuje od 

všetkých ostatných, že trpí tým, čo ostatní necítia. Dáva telu 

konečnú moc urobiť odlúčenie skutočným a udržať myseľ v 

osamelom väzení, rozdelenú a držanú na kusy pevnou stenou 

chorého tela, ktorú nemôže prekonať. Svet sa podriaďuje 

zákonom, ktorým slúži choroba, ale uzdravenie funguje mimo 

nich. 

Nie je možné, aby bol niekto uzdravený sám. V chorobe musí 

byť oddelený a samostatný. Ale uzdravenie je jeho vlastné 

rozhodnutie byť opäť jedno a prijať svoje Ja so všetkými jeho 

časťami neporušené a nepoškodené. V chorobe sa jeho Ja javí ako 

rozčlenené a bez jednoty, ktorá mu dáva život. Uzdravenie sa však 

uskutočňuje, keď vidí, že telo nemá moc útočiť na univerzálnu 

jednotu Božieho Syna. 

Choroba by dokázala, že lož musí byť pravdou. Ale 

uzdravenie dokazuje, že pravda je pravda.Oddelenie, ktoré by 

choroba nastolila, sa v skutočnosti nikdy nestalo. Uzdraviť sa 

znamená len prijať to, čo vždy bolo jednoduchou pravdou a vždy 

zostane presne tak, ako to bolo navždy. Očiam privyknutým na 

ilúzie však treba ukázať, že to, na čo sa pozerajú, je falošné. Takže 

uzdravenie, ktoré pravda nikdy nepotrebuje, musí ukázať, že 

choroba nie je skutočná. 

Uzdravenie by sme teda mohli nazvať proti-snom, ktorý ruší 

sen o chorobe v mene pravdy, ale nie v pravde samotnej. Tak ako 

odpustenie prehliada všetky hriechy, ktoré sa nikdy nestali, 

uzdravenie len odstraňuje ilúzie, ktoré sa nestali. Tak ako skutočný 

svet povstane na miesto toho, čo vôbec nikdy nebolo, aj 

uzdravenie ponúka náhradu za imaginárne stavy a falošné 

predstavy, ktoré sny vyšívajú do obrazov pravdy. 
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funkcie. Lebo antikrist sa stáva mocnejším ako Kristus pre tých, 

ktorí snívajú 
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svet je skutočný. Telo sa zdá byť pevnejšie a stabilnejšie ako 

myseľ. A láska sa stáva snom, zatiaľ čo strach zostáva jedinou 

skutočnosťou, ktorú možno vidieť, zdôvodniť a plne pochopiť. 

Tak, ako odpustenie zaženie všetky hriechy a skutočný svet 

zaujme miesto toho, čo ste si vytvorili, tak aj uzdravenie musí 

nahradiť predstavy o chorobe, ktoré máte pred jednoduchou 

pravdou. Keď vidíte, že choroba zmizla napriek všetkým zákonom, 

podľa ktorých nemôže byť iná ako skutočná, potom sú otázky 

zodpovedané. A zákony sa už nemôžu viac opatrovať ani 

dodržiavať. 

Uzdravenie je sloboda. Ukazuje totiž, že sny nezvíťazia nad 

pravdou. Uzdravenie je spoločné. A týmto atribútom dokazuje, že 

zákony na rozdiel od tých, ktoré tvrdia, že choroba je nevyhnutná, 

sú silnejšie ako ich chorobné protiklady. Uzdravenie je sila. Lebo jeho 

nežnou rukou sa prekonáva slabosť. A mysle, ktoré boli v tele 

zamurované, slobodné, aby sa spojili s inými mysľami, aby boli 

navždy silné. Uzdravenie, odpustenie a radostná výmena celého 

sveta smútku za svet, kam smútok nemôže vstúpiť, sú prostriedky, 

ktorými vás Duch Svätý nabáda, aby ste ho nasledovali. Jeho 

jemné lekcie učia, ako ľahko môže byť spása tvoja; ako málo 

cviku potrebuješ vynaložiť, aby si nechal Jeho zákony nahradiť tie, 

ktoré si si vytvoril, aby si sa udržal 

väzňa na smrť. 

Jeho život sa stane tvojím vlastným, keď mu poskytneš malú 

pomoc, o ktorú ťa žiada, aby ťa oslobodil od všetkého, čo ti kedy 

spôsobovalo bolesť.A keď sa necháš uzdraviť, uvidíš, že spolu s 

tebou sú uzdravení aj všetci tí, ktorí sú okolo teba, ktorí ti 

prechádzajú mysľou alebo ktorých sa dotýkaš, alebo tí, ktorí s 

tebou zdanlivo nemajú žiadny kontakt. Možno ich všetkých 

nespoznáte, ani si neuvedomíte, aká veľká je vaša obeta celému 

svetu, keď dovolíte, aby k vám prišlo uzdravenie. Nikdy však nie 

ste uzdravení sami. A zástupy a zástupy dostanú dar, ktorý 

dostanete vy, keď budete uzdravení. 

Tí, ktorí sú uzdravení, sa stávajú nástrojmi uzdravenia. 

Neuplynie ani čas medzi okamihom, keď sú uzdravení, a celou 

milosťou uzdravenia, ktorú im je dané rozdávať. A kto to neprijíma 

do svojej mysle, stáva sa útočiskom, kde môžu zostať odpočívať 

unavení. Lebo tu je darovaná pravda a tu sú všetky ilúzie 
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Neposkytli by ste útočisko Božej vôli? Vy, ale pozvať svoje 
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Self byť doma, a môže byť toto pozvanie odmietnuté? Žiadajte, 

aby sa stalo nevyhnutné, a nikdy nezlyháte.Iná možnosť je žiadať, 

aby sa stalo to, čo sa stať nemôže, a to sa nemôže podariť.Dnes 

prosíme, aby našu myseľ zamestnávala len pravda; aby myšlienky 

na uzdravenie dnes smerovali od toho, čo je uzdravené, k tomu, čo 

ešte musí byť uzdravené, s vedomím, že oboje sa stane jedným. 

Keď udrie hodina, budeme si pamätať, že našou úlohou je 

nechať uzdraviť našu myseľ, aby sme mohli priniesť uzdravenie 

svetu, vymeniť kliatbu za požehnanie, bolesť za radosť a odlúčenie za 

Boží pokoj. Nestojí minúta hodiny za to, aby sme dostali takýto 

dar? Nie je malý čas malý výdavok, ktorý môžeme ponúknuť za 

dar všetkého? 

Na takýto dar však musíme byť pripravení. A tak týmto 

začneme deň a venujeme desať minút týmto myšlienkam, ktorými 

aj dnes večer skončíme: 

"Keď som uzdravený, nie som uzdravený 

sám. A chcel by som sa podeliť o svoje 

uzdravenie so svetom, aby choroba bola 

vyhnaná z mysle Jediného Božieho Syna, 

ktorý je mojím jediným Ja." 

Nech je uzdravenie skrze vás práve dnes. A keď budete 

odpočívať v tichu, buďte pripravení dávať tak, ako prijímate, držať 

len to, čo dávate, a prijímať Božie slovo, aby nahradilo všetky 

bláznivé myšlienky, ktoré si kedy človek vymyslel. Teraz sme sa 

zišli, aby sme uzdravili všetko, čo bolo choré, a ponúkli 

požehnanie tam, kde bol útok. Ani na túto funkciu nenecháme 

zabudnúť, keď sa každá hodina dňa prešmykne, pripomínajúc si 

našu funkciu s touto myšlienkou: 

"Keď som uzdravený, nie som uzdravený 

sám. A chcel by som požehnať svojich 

bratov, lebo by som 

Uzdravujte sa s nimi, ako sa oni uzdravujú so mnou." 
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le  s o v á n i e 1 3 8 

"Nebo je rozhodnutie, ktoré musím urobiť." 

V tomto svete je nebo voľbou, pretože tu veríme, že existujú 

alternatívy, medzi ktorými si môžeme vybrať. Myslíme si, že 

všetky veci majú svoj protiklad, a to, čo chceme, si vyberáme. Ak 

existuje nebo, musí existovať aj peklo, pretože protiklad je spôsob, 

akým vytvárame to, čo vnímame a čo si myslíme, že je skutočné. 

Stvorenie nepozná protiklad. Ale tu je protiklad súčasťou toho, že 

je "skutočný". 

Práve toto zvláštne vnímanie pravdy spôsobuje, že voľba neba 

sa zdá byť totožná so zrieknutím sa pekla. V skutočnosti to tak nie 

je, ale to, čo je pravdivé v Božom stvorení, sem nemôže vstúpiť, 

kým sa to neodrazí v nejakej forme, ktorú svet môže pochopiť. 

Pravda nemôže prísť tam, kde by ju bolo možné vnímať len so 

strachom, pretože to by bol omyl, ktorý pravdu môže priviesť k 

ilúziám. Odpor robí pravdu nežiaducou, a preto nemôže prísť. 

Voľba je zrejmým únikom z toho, čo sa javí ako protiklady. 

Rozhodnutie umožňuje, aby sa jeden z protichodných cieľov stal 

cieľom úsilia a vynaloženia času.Bez rozhodnutia je čas len stratou 

a úsilie rozptýlené. Vynakladá sa na nič za nič. a čas plynie bez 

výsledkov. Neexistuje pocit zisku, pretože sa nič nedosiahne, nič 

sa nenaučí. 

Treba vám pripomenúť, že si myslíte, že máte pred sebou tisíc 

možností, hoci v skutočnosti máte len jednu. A aj to sa zdá byť 

voľbou. Nenechajte sa zmiasť všetkými pochybnosťami, ktoré by 

vyvolalo nespočetné množstvo rozhodnutí. urobíte len jedno. A 

keď sa rozhodneš, pochopíš, že to nebola žiadna voľba, pretože 

pravda je pravda a nič iné nie je skutočné. 

Výber závisí od učenia. Pravdu sa však nemožno naučiť, 

možno ju len spoznať. V rozpoznaní spočíva jej prijatie, a keď je 

prijatá, je poznaná. Poznanie však presahuje ciele, ktoré sa 

snažíme v rámci tohto kurzu naučiť. Naše učenie sú ciele, ktoré sa 

majú dosiahnuť prostredníctvom učenia sa, ako ich dosiahnuť, čo 

sú a čo vám ponúkajú. Rozhodnutia sú výsledkom vášho učenia, 

pretože spočívajú na tom, čo ste prijali ako pravdu o tom, čo ste a 
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aké musia byť vaše potreby. 

V tomto šialene komplikovanom svete sa zdá, že nebo má 

skôr podobu voľby, než aby bolo tým, čím je. Zo všetkých volieb, 

ktoré ste sa pokúšali urobiť, je táto najjednoduchšia, 

najdefinitívnejšia, prototyp všetkých ostatných, tá, ktorá rieši 

všetky rozhodnutia. Ak by ste mohli rozhodnúť o ostatných, táto 

zostane nevyriešená. Ale keď vyriešite toto, ostatné sa vyriešia 

spolu s ním, pretože všetky rozhodnutia, ale toto zakrývajú tým, že 

na seba berú rôzne podoby. Tu je konečné a jediné rozhodnutie, v 

ktorom sa prijíma alebo popiera pravda. 

Preto dnes začíname uvažovať o voľbe, ktorú nám pomohol 

urobiť čas. Taký je jeho svätý účel, ktorý sa teraz zmenil podľa 

zámeru, ktorý ste mu dali; aby bol prostriedkom na preukázanie, že 

peklo je skutočné, nádej sa mení na zúfalstvo a samotný život musí 

byť nakoniec prekonaný smrťou. Len v smrti sa vyriešia protiklady, 

pretože ukončiť protiklad znamená zomrieť. A tak spása musí byť 

vnímaná ako smrť, pretože život je vnímaný ako konflikt. vyriešiť 

konflikt znamená ukončiť aj svoj život. 

Tieto bláznivé presvedčenia môžu nadobudnúť podvedomie 

veľkej intenzity a zovrieť myseľ hrôzou a úzkosťou tak silno, že sa 

nevzdá svojich predstáv o vlastnej ochrane. Musí byť zachránená 

pred spasením, musí sa vyhrážať, aby bola v bezpečí, a magicky sa 

obrniť proti pravde. A tieto rozhodnutia sa robia bez vedomia, aby 

sa udržali v bezpečí, nenarušené; mimo otázok, rozumu a 

pochybností. 

Nebo sa vyberá vedome.Voľba sa nedá urobiť, kým nie sú 

presne videné a pochopené alternatívy. Všetko, čo je zahalené 

tieňmi, musí byť vyzdvihnuté k pochopeniu, aby sa mohlo znovu 

posúdiť, tentoraz s pomocou Neba, a všetky chyby v úsudku, 

ktorých sa myseľ predtým dopustila, sú otvorené náprave, pretože 

pravda ich odmieta ako bezdôvodné. Teraz sú bez následkov. 

Nemožno ich zakryť, pretože sa uznáva ich ničotnosť. 

Vedomá voľba neba je rovnako istá ako koniec strachu z pekla, 

keď sa vynorí z ochranného štítu nevedomosti a vyjde na svetlo.Kto 

môže rozhodnúť medzi jasne videným a nepoznaným? Kto sa však 

môže nerozhodnúť medzi alternatívami, keď sa len jedna vidí ako 

hodnotná, druhá ako úplne bezcenná vec, len pomyselný zdroj viny a 

bolesti? Kto sa zdráha urobiť takúto voľbu? A máme dnes váhať s 
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Keď sa prebudíme, rozhodneme sa pre nebo a strávime päť 
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minút, aby sme sa uistili, že sme urobili jediné rozumné 

rozhodnutie. Uvedomujeme si, že robíme vedomú voľbu medzi 

tým, čo má existenciu, a tým, čo nemá nič, len zdanie pravdy. Jeho 

pseudobytie privedené k tomu, čo je skutočné, je vo svetle chatrné 

a priehľadné. Teraz v sebe nedrží žiadnu hrôzu, pretože to, čo sa 

stalo obrovským, pomstychtivým, nemilosrdným s nenávisťou, si 

vyžaduje nejasnosť, aby sa tam mohol vložiť strach. Teraz sa to 

uznáva len ako hlúpy, triviálny omyl. 

Predtým, ako dnes večer zavrieme oči a zaspíme, potvrdíme si 

voľbu, ktorú sme urobili každú hodinu medzi spánkom a spánkom. 

A teraz venujeme posledných päť minút nášho bdelého dňa 

rozhodnutiu, s ktorým sme sa prebudili. S každou uplynulou 

hodinou sme v krátkom tichom čase venovanom zachovaniu 

zdravého rozumu znovu deklarovali svoju voľbu. A nakoniec týmto 

uzatvárame deň a uznávame, že sme si vybrali, ale to, čo chceme: 

"Nebo je rozhodnutie, ktoré musím urobiť. 

Robím to teraz a nezmení svoj názor, 

Pretože je to jediná vec, ktorú chcem." 
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"Prijmem zmierenie za seba." 

Tu je koniec výberu. Tu totiž prichádzame k rozhodnutiu prijať 

seba samého tak, ako nás Boh stvoril. A čo iné je voľba ako 

neistota toho, čím sme? Neexistuje žiadna pochybnosť, ktorá by tu 

nebola zakorenená. neexistuje žiadna otázka, ktorá by ju 

neodrážala. neexistuje žiadny konflikt, ktorý by nemal za následok 

jedinú jednoduchú otázku: "čo som?" 

Kto iný by si však mohol položiť túto otázku ako ten, kto 

odmietol spoznať sám seba? Jedine odmietnutie uznať seba 

samého by mohlo spôsobiť, že by sa táto otázka zdala byť 

úprimná.Jediná vec, ktorú môže každá živá bytosť s istotou 

poznať, je to, čím je. Z tohto jediného bodu istoty sa pozerá na 

ostatné veci rovnako isto ako na seba. Neistota o tom, čím musíš 

byť, je sebaklam v takom obrovskom meradle, že si jeho veľkosť 

možno len ťažko predstaviť. 

Byť nažive a nepoznať seba samého znamená veriť, že ste 

naozaj mŕtvi. Veď čo je život okrem toho, aby ste boli sami sebou, 

a čo iné ako vy môže byť namiesto toho živé? Kto je pochybovač? 

O čom pochybuje? O kom pochybuje? Kto mu môže odpovedať? 

On len konštatuje, že nie je sám sebou, a preto, keďže je niečím 

iným, stáva sa pýtajúcim sa na to, čo to niečo je. 

Nikdy by však nemohol byť nažive, keby nepoznal odpoveď. 

Ak sa pýta, akoby ju nepoznal, len to ukazuje, že nechce byť tým, 

čím je. Prijal ju, pretože žije; odsúdil ju a poprel jej hodnotu; a 

rozhodol sa, že nepozná jedinú istotu, vďaka ktorej žije. Tak sa 

stáva neistým vo svojom živote, pretože to, čím je, poprel. 

Práve pre toto popieranie potrebuješ Pokánie.Tvoje popieranie 

nič nezmenilo na tom, čím si. Rozdelili ste však svoju myseľ na to, 

čo pozná a nepozná pravdu. Ste sami sebou. O tom niet pochýb, a 

predsa o tom pochybujete. Ale nepýtate sa, ktorá časť vás môže o 

sebe skutočne pochybovať. Nemôže to byť skutočne časť teba, 

ktorá si kladie túto otázku, pretože sa pýta toho, kto pozná 

odpoveď. Keby to bola časť vás, istota by bola nemožná. 

Pokánie odstraňuje zvláštnu myšlienku, že je možné o sebe 

pochybovať a nebyť si istý tým, čo skutočne si. To je hĺbka 
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Je to však univerzálna otázka sveta. Čo to dokazuje okrem toho, že 

svet je šialený? Prečo zdieľať jeho šialenstvo v smutnej viere, že to, čo 

je tu univerzálne, je pravda? Nič, čomu svet verí, nie je pravda. Je to 

miesto, ktorého účelom je byť domovom, kam môžu prísť tí, ktorí 

tvrdia, že nepoznajú sami seba, aby sa pýtali, čím to vlastne sú. A 

budú prichádzať znova, kým sa neprijme čas Pokánia, 

a naučia sa, že nie je možné o sebe pochybovať a neuvedomovať 

si, čím ste. Od vás možno žiadať len prijatie, pretože to, čím ste, je 

isté. Je to navždy stanovené vo svätej Božej mysli a vo vašej 

vlastnej. Je to tak ďaleko mimo akýchkoľvek pochybností a 

otázok, že pýtať sa, čo to musí byť, je jediným dôkazom, ktorý 

potrebujete, aby ste ukázali, že veríte rozporu, že neviete to, čo 

nemôžete nevedieť. 

Je to otázka alebo tvrdenie, ktoré vo výroku popiera samé seba? 

Nedovoľme, aby sa naša svätá myseľ zaoberala nezmyselnými 

úvahami, ako je táto. Máme tu poslanie. Neprišli sme posilniť 

šialenstvo, v ktoré sme kedysi verili. Nezabúdajme na cieľ, ktorý 

sme prijali. Je to viac než len naše šťastie, ktoré sme prišli získať. 

to, čo sme prijali ako to, čím sme, hlása, čím musia byť všetci spolu s 

nami. 

Nesklamte svojich bratov, inak zlyháte sami. Pozerajte na nich s 

láskou, aby vedeli, že sú vašou súčasťou a vy ich. Toto učí Pokánie 

a dokazuje, že jednota Božieho Syna je nenarušená jeho 

presvedčením, že nevie, čím je. Dnes prijmite Vykúpenie nie 

preto, aby ste zmenili realitu, ale len preto, aby ste prijali pravdu o 

sebe, a choďte svojou cestou radujúc sa z nekonečnej Božej Lásky. 

Práve to sa od nás žiada. Práve to dnes urobíme. 

Päť minút ráno a večer budeme venovať našej dnešnej úlohe. 

Začneme týmto prehľadom toho, čo je naším poslaním: 

"Prijmem zmierenie za seba, lebo 

zostávam taký, akého ma Boh 

stvoril." 

Nestratili sme poznanie, ktoré nám dal Boh, keď nás stvoril ako 

seba.Môžeme si ho pamätať za každého, lebo v stvorení sú všetky 

mysle ako jedna a v našej pamäti je spomienka na to, ako sú nám 

naši bratia drahí v pravde, ako veľmi je súčasťou nás každá myseľ, 

ako 
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verné, že pre nás naozaj boli, a ako ich všetky obsahuje láska 

nášho Otca. 

V mene Stvoriteľa a Jeho jednoty so všetkými aspektmi 

stvorenia opakujeme vďaku za všetko stvorenie, že sme sa dnes 

každú hodinu venovali našej veci, a odkladáme všetky myšlienky, 

ktoré by nás odvádzali od nášho svätého cieľa. Na niekoľko minút 

nechajte svoju myseľ očistiť od všetkých hlúpych pavučín, ktoré by 

svet utkal okolo svätého Božieho Syna. A spoznajte krehkosť 

reťazí, ktoré akoby držali poznanie seba samého mimo vášho 

vedomia, ako hovoríte: 

"Prijmem zmierenie za seba, lebo 

zostávam taký, akého ma Boh 

stvoril." 
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"Len o spáse možno povedať, že lieči." 

Slovo liek sa nedá použiť na žiadny liek, ktorý svet považuje za 

prospešný. To, čo svet vníma ako liečebné, je len to, čo urobí telo 

"lepším".Keď sa snaží liečiť myseľ, nevidí žiadne oddelenie od 

tela, v ktorom podľa neho myseľ existuje. Jeho formy liečenia tak 

musia nahrádzať ilúziu ilúziou. Jedno presvedčenie o chorobe 

nadobúda inú podobu, a tak teraz pacient vníma aj sám seba. 

Nie je uzdravený. Len sa mu snívalo, že je chorý, a v sne 

našiel čarovnú formulku, ktorá ho uzdraví.Zo sna sa však 

neprebudil, a tak jeho myseľ zostáva presne taká, aká bola 

predtým. Nevidel svetlo, ktoré by ho prebudilo a ukončilo sen. aký 

je rozdiel medzi obsahom sna a skutočnosťou? Človek buď spí, 

alebo sa prebudí. nič medzi tým neexistuje. 

Šťastné sny, ktoré prináša Duch Svätý, sa líšia od snov tohto 

sveta, v ktorých sa človeku môže iba zdať, že bdie.Sny, ktoré 

odpustenie necháva vnímať myseľ, nevyvolávajú inú formu 

spánku, aby sa snívajúcemu sníval ďalší sen. Jeho šťastné sny sú 

zvestovateľmi úsvitu pravdy na mysli. Vedú od spánku k jemnému 

prebudeniu, takže sny zmiznú. A takto liečia po celú večnosť. 

Pokánie s istotou uzdravuje a lieči všetky choroby. Pretože 

myseľ, ktorá chápe, že choroba nemôže byť ničím iným ako snom, 

sa nedá oklamať podobami, ktoré sen môže mať. Choroba tam, kde 

nie je vina, nemôže prísť, lebo je to len iná forma viny. Pokánie 

nevylieči chorého, lebo to nie je vyliečenie. Odstraňuje vinu, ktorá 

umožňuje vznik choroby. a to je skutočne vyliečenie. Lebo choroba 

je teraz preč a nezostalo nič, k čomu by sa mohla vrátiť. 

Pokoj vám, ktorí ste boli uzdravení v Bohu, a nie v planých 

snoch. Lebo uzdravenie musí pochádzať zo svätosti a svätosť 

nemožno nájsť tam, kde sa pestuje hriech. Boh prebýva vo svätých 

chrámoch. Tam, kde vstúpil hriech, je mu zabránené, no niet 

miesta, kde by nebol. A preto hriech nemôže mať žiadny domov, v 

ktorom by sa mohol ukryť pred Jeho dobrodením. niet miesta, kde 

by nebola svätosť, a nikde sa hriech 
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a choroba môže pretrvať. 

Toto je myšlienka, ktorá lieči. Nerozlišuje medzi 

neskutočnosťami. Ani sa nesnaží liečiť to, čo nie je choré, bez 

ohľadu na to, kde je potreba liečby. Toto nie je mágia. Je to len 

odvolanie sa na pravdu, ktorá nemôže neuzdraviť a uzdravovať 

navždy. Nie je to myšlienka, ktorá posudzuje ilúziu podľa jej 

veľkosti, zdanlivej vážnosti alebo čohokoľvek, čo súvisí s jej 

podobou. Sústreďuje sa len na to, čím je, a vie, že žiadna ilúzia 

nemôže byť skutočná. 

Nesnažme sa dnes liečiť to, čo nemôže trpieť chorobou. 

Uzdravenie treba hľadať, ale tam, kde je, a potom ho aplikovať na 

to, čo je choré, aby sa to mohlo vyliečiť. Neexistuje žiadny liek, 

ktorý svet poskytuje a ktorý by mohol spôsobiť zmenu v 

čomkoľvek. myseľ, ktorá prináša ilúzie pravde, sa skutočne mení. 

neexistuje žiadna zmena okrem tejto. Veď ako sa môže jedna 

ilúzia líšiť od druhej inak než v atribútoch, ktoré nemajú žiadnu 

podstatu, žiadnu realitu, žiadne jadro a nič, čo by bolo skutočne 

odlišné? 

Dnes sa snažíme zmeniť svoje zmýšľanie o zdroji choroby, 

pretože hľadáme liek na všetky ilúzie, nie ďalšiu zmenu medzi 

nimi.Dnes sa pokúsime nájsť zdroj uzdravenia, ktorý je v našej 

mysli, pretože ho tam pre nás vložil náš Otec. Nie je ďalej od nás, 

než sme my sami. Je nám tak blízko ako naše vlastné myšlienky, 

tak blízko, že ho nie je možné stratiť. stačí ho len hľadať a musíme 

ho nájsť. 

Dnes sa nenecháme oklamať tým, čo sa nám javí ako 

choré.Dnes prekročíme zdanlivosť a dosiahneme zdroj uzdravenia, 

od ktorého nie je nič oslobodené.Budeme úspešní do tej miery, do 

akej si uvedomíme, že nikdy nemožno zmysluplne rozlišovať 

medzi tým, čo je nepravdivé a rovnako nepravdivé. Tu neexistujú 

žiadne stupne a žiadne presvedčenie, že to, čo neexistuje, je v 

niektorých podobách pravdivejšie ako v iných. Všetky sú 

nepravdivé a možno ich vyliečiť, pretože nie sú pravdivé. 

Odložíme teda svoje amulety, amulety a lieky, spevy a kúsky 

mágie v akejkoľvek podobe.Budeme ticho a budeme načúvať 

Hlasu uzdravenia, ktorý vylieči všetky choroby ako jeden celok a 

navráti zdravý rozum Božiemu Synovi. Žiadny iný hlas okrem 

Toho nemôže liečiť. Dnes počujeme jediný Hlas, ktorý nám hovorí 
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o pravde, kde sa končia všetky ilúzie a pokoj sa vracia do večného 

tichého domova Boha. 

Keď sa zobudíme, počúvame ho a necháme ho, aby k nám 

hovoril päť minút na začiatku dňa, a na konci dňa ho počúvame 

ešte päť minút. 
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pred spaním. Jediná príprava spočíva v tom, že necháme svoje 

rušivé myšlienky odložiť, nie oddelene, ale všetky ako jeden 

celok.Sú rovnaké. Nemáme potrebu robiť ich odlišnými, a tak 

odďaľovať čas, keď budeme môcť počuť, ako k nám hovorí náš 

Otec. Počujeme ho teraz, prichádzame k nemu dnes. 

Nemáme v rukách nič, na čom by sme lipli, modlíme sa s 

pozdvihnutým srdcom a počúvajúcou mysľou: 

"Len o spáse možno povedať, že lieči. 

Hovor k nám, Otče, aby sme boli uzdravení." 

A budeme cítiť, že spása nás pokrýva jemnou ochranou a pokojom 

takým hlbokým, že žiadna ilúzia nemôže narušiť našu myseľ, ani 

nám ponúknuť dôkaz, že je skutočná. To sa naučíme dnes. A 

budeme sa každú hodinu modliť za uzdravenie, a keď udrie 

hodina, venujeme minútu tomu, aby sme počuli, že nám bude daná 

odpoveď na našu modlitbu, keď sa jej budeme zúčastňovať v tichu 

a radosti. toto je deň, keď k nám príde uzdravenie. toto je deň, keď 

sa skončí odlúčenie a my si spomenieme, kým naozaj sme. 
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Teraz opäť prehľad, tentoraz s vedomím, že sa pripravujeme na 

druhú časť učenia sa o tom, ako možno pravdu aplikovať.Dnes sa 

začneme sústrediť na pripravenosť na to, čo bude nasledovať. 

Taký je náš cieľ pre túto revíziu a pre nasledujúce lekcie. 

Preskúmame teda posledné lekcie a ich hlavné myšlienky tak, aby 

sme uľahčili pripravenosť, ktorú by sme teraz chceli dosiahnuť. 

Každý krok v rámci nášho preskúmania spája ústredná téma, 

ktorú možno jednoducho vyjadriť týmito slovami: 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

Toto je skutočnosť a predstavuje pravdu o tom, čo ste vy a čo je váš 

Otec. Je to táto Myšlienka, ktorou Otec odovzdal stvorenie Synovi 

a ustanovil Syna za spolutvorcu seba samého. Je to táto Myšlienka, 

ktorá Synovi plne zaručuje spásu. V jeho mysli totiž nemôžu 

prebývať iné myšlienky než tie, ktoré zdieľa jeho Otec. Nedostatok 

odpustenia blokuje túto Myšlienku pred jeho vedomím, a predsa je 

navždy pravdivá. 

Začnime našu prípravu s určitým pochopením mnohých 

foriem, v ktorých môže byť nedostatok skutočného odpustenia 

starostlivo skrytý. Pretože sú to ilúzie, nevnímame ich ako to, čím 

sú, ale ako to, čím sú; obrany, ktoré chránia vaše neodpustiteľné 

myšlienky pred tým, aby ste ich videli a spoznali. Ich účelom je 

ukázať vám niečo iné a zadržať nápravu prostredníctvom 

sebaklamov, ktoré sú vytvorené na jej miesto. 

A predsa vaša myseľ uchováva len to, čo si myslíte o 

Bohu.Vaše sebaklamy nemôžu nahradiť pravdu. O nič viac ako 

dieťa, ktoré hodí palicu do oceánu, nemôže zmeniť príchod a 

odchod prílivu a odlivu, ohrievanie vody slnkom, striebro mesiaca 

na nej v noci. Takto začíname každé cvičné obdobie v tomto 

prehľade s prípravou svojej mysle na pochopenie lekcií, ktoré 

čítame, a na vnímanie významu, ktorý nám ponúkajú. 

Každý deň začnite časom venovaným príprave svojej mysle, 

aby ste sa naučili, čo vám každá myšlienka, ktorú budete v ten deň 

skúmať, môže ponúknuť v slobode a pokoji. Otvorte svoju myseľ a 

očistite ju od všetkých myšlienok, ktoré by ju chceli oklamať, a 
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odstráňte zvyšok: 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

Päť minút s touto myšlienkou stačí na to, aby ste deň nastavili 

podľa Božieho určenia a aby ste Jeho mysľou riadili všetky 

myšlienky, ktoré v ten deň dostanete. Nebudú pochádzať len od 

vás, pretože všetky budú zdieľané s Ním. A tak každá z nich bude 

prinášať posolstvo Jeho Lásky k vám a vracať posolstvá vaše 

Jemu. Tak bude spoločenstvo s Pánom Zástupov vaše, ako si to On 

sám želal. A tak ako sa Jeho Vlastná úplnosť spája s Ním, tak sa 

On spojí s vami, ktorí ste úplní, keď sa spojíte s Ním a On s vami. 

Po príprave si len prečítajte každú z dvoch myšlienok, ktoré vám 

boli v ten deň pridelené. Potom zatvorte oči a pomaly si ich 

povedzte.Teraz sa nemusíte ponáhľať, pretože využívate čas na 

určený účel. Nech každé slovo žiari významom, ktorý mu dal Boh, 

ako vám bolo dané prostredníctvom Jeho hlasu. Nech vám každá 

myšlienka, ktorú si v ten deň preberiete, dá dar, ktorý do nej vložil, 

aby ste ho mali. a na naše cvičenie nebudeme používať iný formát 

ako tento: 

Každú hodinu dňa si pripomeňte myšlienku, ktorou ste deň 

začali, a strávte s ňou tichú chvíľu.Potom si tieto dve myšlienky, 

ktoré ste si nacvičili na deň, opakujte bez náhlenia, s dostatočným 

časovým odstupom, aby ste videli dary, ktoré pre vás obsahujú, a 

nechajte ich prijať tam, kde majú byť. Nepridávame žiadne ďalšie 

myšlienky, ale nechajme ich byť posolstvami, ktorými sú. 

nepotrebujeme nič viac, než aby nám to prinieslo šťastie a 

odpočinok a nekonečný pokoj, dokonalú istotu a všetko, čo náš 

Otec chce, aby sme dostali ako dedičstvo, ktoré máme od Neho. 

Každý deň cvičenia, keď hodnotíme, uzatvárame tak, ako sme začali, 

opakujúc najprv myšlienku, ktorá urobila tento deň pre nás 

zvláštnym časom požehnania a šťastia; a vďaka našej vernosti 

obnovila svet od tmy k svetlu, od smútku k radosti, od bolesti k 

pokoju, od hriechu k svätosti. Boh vám, ktorí takto praktizujete 

zachovávanie Jeho Slova, vzdáva vďaku. a keď pred spánkom opäť 

venujete svoju myseľ myšlienkam na deň, Jeho vďačnosť vás 

obklopuje pokojom, v ktorom si želá, aby ste boli navždy, a teraz sa 

učíte, aby ste si ho opäť nárokovali ako svoje dedičstvo. 
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le  s o v á n i e 1 4 1 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

[121] "Odpustenie je kľúčom k šťastiu." 

[122] "Odpustenie ponúka všetko, čo chcem." 

 

 

 

 

le  s s o n1 4 2 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

[123] "Ďakujem svojmu Otcovi za jeho dary pre mňa." 

[124] "Nech si uvedomím, že som jedno s Bohom." 

 

 

 

 

le  s s o n1 4 3 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

[125] "V tichosti dnes prijímam Božie slovo." 

[126] "Všetko, čo dávam, dávam sebe." 

 

 

 

 

le  s s o n1 4 4 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

[127] "Niet inej lásky ako Božej." 

[128] "Svet, ktorý vidím, nemá nič, čo by som chcel." 
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le  s s o n1 4 5 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

[129] "Za týmto svetom je svet, ktorý chcem." 

[130] "Nie je možné vidieť dva svety." 

 

 

 

 

le  s s o n1 4 6 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

[131] "Nikto nemôže zlyhať, kto žiada, aby dosiahol pravdu." 

[132] "Stratil som svet zo všetkého, čo som si myslel, že je." 

 

 

 

 

le  s s o n1 4 7 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

[133] "Nebudem si vážiť to, čo je bezcenné." 

[134] "Nechajte ma vnímať odpustenie také, aké je." 

 

 

 

 

le  s s o n1 4 8 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

[135] "Ak sa bránim, som napadnutý." 

[136] "Choroba je obranou proti pravde." 
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le  s o v á n i e 1 4 9 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

[137] "Keď som uzdravený, nie som uzdravený sám." 

[138] "Nebo je rozhodnutie, ktoré musím urobiť." 

 

 

 

 
le  s o v á n i e 1 5 0 

"V mojej mysli je len to, čo si myslím o Bohu." 

[139] "Prijmem zmierenie za seba." 

[140] "Len o spáse možno povedať, že lieči." 
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"Všetky veci sú ozvenou Božieho hlasu." 

Nikto nemôže súdiť na základe čiastkových dôkazov. To nie je 

rozsudok. Je to len názor založený na neznalosti a pochybnostiach. 

Jeho zdanlivá istota je len pláštikom pre neistotu, ktorú by 

zakrývala. Potrebuje iracionálnu obhajobu, pretože je iracionálna. a 

jej obhajoba sa zdá byť silná, presvedčivá a nepochybná, pretože pod 

ňou sú všetky pochybnosti. 

Zdá sa, že nepochybujete o svete, ktorý vidíte.V skutočnosti 

nespochybňujete to, čo sa vám ukazuje očami tela. Ani sa nepýtaš, 

prečo tomu veríš, hoci si sa už dávno naučil, že tvoje zmysly 

klamú. to, že im veríš do posledného detailu, ktorý uvádzajú, je ešte 

zvláštnejšie, keď sa pozastavíš a spomenieš si, ako často boli 

naozaj chybnými svedkami! Prečo im tak bezvýhradne dôveruješ? 

Prečo, ale kvôli skrytým pochybnostiam, ktoré by ste chceli zakryť 

demonštráciou istoty? 

Ako to môžete posúdiť? Váš úsudok sa opiera o svedectvo, 

ktoré vám ponúkajú vaše zmysly.Ale svedectvo nikdy nebolo 

falošnejšie ako toto. Ale ako inak môžete súdiť svet, ktorý vidíte? 

Žalostne veríte tomu, čo vám hlásia vaše oči a uši. myslíte si, že 

vaše prsty sa dotýkajú skutočnosti a uzatvárajú sa do pravdy. To je 

vedomie, ktorému rozumiete a ktoré považujete za skutočnejšie 

než to, o čom svedčí večný Hlas samého Boha. 

Môže to byť rozsudok? Často ste boli vyzývaní, aby ste sa 

zdržali súdenia, nie preto, že by vám to bolo odopreté.Nemôžete 

súdiť. Môžete len veriť úsudkom ega, ktoré sú všetky falošné. 

Starostlivo vedie vaše zmysly, aby dokázalo, akí ste slabí; akí ste 

bezmocní a vystrašení, akí sa obávate spravodlivého trestu, akí ste 

čierni hriechom, akí ste úbohí vo svojej vine. 

Tá vec, o ktorej hovorí a ktorú by chcel ešte obhajovať, ste vy 

sami. A vy tomu s tvrdohlavou istotou veríte.V pozadí však 

zostáva skrytá pochybnosť, že tomu, čo vám s takou 

presvedčivosťou ukazuje ako skutočnosť, neverí. Odsudzuje len 

seba samého. Sama v sebe vidí vinu. Je to jeho vlastné zúfalstvo, 

ktoré vidí vo vás. 

Nepočúvajte jeho hlas.Svedkov, ktorých posiela, aby vám 
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je tvoja vlastná sú falošné, a hovoriť s istotou o tom, čo nevedia. 

tvoja viera v nich je slepá, pretože by ste nezdieľali pochybnosti 

ich pán nemôže úplne poraziť. veríte, že pochybovať o svojich 

vazalov je pochybovať o sebe. Musíš sa však naučiť pochybovať o 

ich dôkazoch, ktoré ti uvoľnia cestu k poznaniu seba samého, a nechať 

hlas boha, aby sám rozhodoval o tom, čo je hodné tvojej vlastnej 

viery. 

Nepovie ti, že tvojho brata máš súdiť podľa toho, čo na ňom 

vidia tvoje oči, ani podľa toho, čo hovoria ústa jeho tela tvojim 

ušiam, ani podľa toho, čo o ňom hovorí dotyk tvojich prstov. Míňa 

takéto prázdne svedectvá, ktoré len falošne svedčia o Božom 

Synovi. Pozná len to, čo Boh miluje, a vo svätom svetle toho, čo 

vidí, sa všetky sny ega o tom, čím ste, rozplývajú pred nádherou, 

ktorú vidí. 

Nechajte Ho, aby bol sudcom toho, čo ste, pretože On má 

istotu, o ktorej niet pochýb, pretože spočíva na takej veľkej istote, 

že pochybnosti pred Jeho tvárou nemajú zmysel. Kristus nemôže 

pochybovať o sebe samom. Boží hlas Ho môže len ctiť, tešiť sa z 

Jeho dokonalej, večnej bezhriešnosti. koho súdil, môže sa len 

smiať z viny, nechce sa teraz hrať s hračkami hriechu; nepočúva 

svedectvá tela pred vytržením Jeho svätej tváre. 

A tak vás súdi. Prijmite Jeho slovo o tom, čo ste, pretože On 

svedčí o vašom krásnom stvorení a o mysli, ktorej Myšlienka 

stvorila vašu skutočnosť.Čo môže znamenať telo pre Toho, kto 

pozná slávu Otca a Syna? Aké šepoty ega môže počuť? Čo Ho 

môže presvedčiť, že vaše hriechy sú skutočné? 

Nech je aj sudcom všetkého, čo sa vám na tomto svete zdá. 

Jeho lekcie vám umožnia preklenúť priepasť medzi ilúziami a 

pravdou. On odstráni všetku vieru, ktorú ste vložili do bolesti, 

nešťastia, utrpenia a straty. Dá vám zrak, ktorý sa dokáže pozrieť za 

tieto pochmúrne prejavy a dokáže vo všetkých uvidieť nežnú 

Kristovu Tvár. už nebudete pochybovať o tom, že vás, ktorí ste 

milovaní Bohom, môže stretnúť len dobro, pretože On bude súdiť 

všetky udalosti a učiť jedinú lekciu, ktorú všetky obsahujú. 

Vyberie si v nich prvky, ktoré predstavujú pravdu, a neberie 

do úvahy tie, ktoré odrážajú len plané sny. A bude nanovo 

interpretovať všetko, čo vidíte, a všetky udalosti, každú okolnosť a 

každú udalosť, ktorá sa vás akokoľvek dotýka, z 



ČASŤ I 

277 

 

 

A uvidíte lásku nad nenávisťou, stálosť v zmene, čistotu v hriechu 

a len nebeské požehnanie pre svet. 

Také je vaše vzkriesenie, pretože váš život nie je súčasťou 

ničoho, čo vidíte. Stojí mimo tela a sveta, mimo každého svedka 

nesvätosti, vo Svätom, svätý ako On sám. V každom a vo všetkom 

by ti Jeho Hlas nehovoril o ničom inom než o tvojom Ja a o tvojom 

Stvoriteľovi, ktorý je s Ním jedno. Tak budete vo všetkom vidieť 

svätú Kristovu Tvár a vo všetkom nebudete počuť iný zvuk než 

ozvenu Božieho Hlasu. 

Dnes cvičíme bez slov, okrem začiatku času, ktorý trávite s 

Bohom. Tieto chvíle uvádzame len jediným pomalým opakovaním 

myšlienky, ktorou sa deň začína. a potom pozorujeme svoje 

myšlienky a v tichosti sa obraciame na toho, ktorý v nich vidí 

prvky pravdy. Dovoľte Mu, aby zhodnotil každú myšlienku, ktorá 

vám príde na um, odstránil z nej prvky snov a vrátil vám ju ako 

čistú myšlienku, ktorá nie je v rozpore s Božou vôľou. 

Dajte mu svoje myšlienky a on vám ich vráti ako zázraky, 

ktoré radostne ohlasujú plnosť a šťastie, ktoré Boh chce svojmu 

Synovi ako dôkaz svojej večnej Lásky. A keď sa každá myšlienka 

takto premení, nadobudne liečivú silu od Mysle, ktorá v nej videla 

pravdu a nedala sa oklamať tým, čo bolo falošne pridané. všetky 

vlákna fantázie zmiznú a to, čo zostane, sa zjednotí do dokonalej 

Myšlienky, ktorá všade ponúka svoju dokonalosť. 

Venujte tomu pätnásť minút, keď sa prebudíte, a s radosťou 

venujte ďalších pätnásť minút, než pôjdete spať.Vaša služba sa 

začína, keď sa očistia všetky vaše myšlienky. Takto sa učíte učiť 

Božieho Syna svätú lekciu jeho svätosti. Nikto nemôže nepočúvať, 

keď počuješ, ako hlas Boží vzdáva česť Božiemu Synovi. a každý sa 

s tebou podelí o myšlienky, ktoré ti pretlmočil do mysle. 

Taká je vaša Veľká noc. A tak kladieš na svet dar 

snehobielych ľalií, ktoré nahrádzajú svedkov hriechu a smrti. 

Skrze tvoje premenenie je svet vykúpený a radostne oslobodený od 

viny. Teraz pozdvihujeme svoje vzkriesené mysle v radosti a 

vďačnosti tomu, ktorý nám navrátil zdravý rozum. 

A my budeme každú hodinu spomínať na toho, ktorý je 

spasením a vyslobodením. Keď ďakujeme, svet sa s nami spája a 

šťastne 
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prijíma naše sväté myšlienky, ktoré nebesá napravili a očistili. 

Teraz sa konečne začala naša služba, aby sme po svete roznášali 

radostnú zvesť, že pravda nemá ilúzie a Boží pokoj 

prostredníctvom nás patrí všetkým. 
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"Moc rozhodovať je moja." 

Nikto nemôže utrpieť stratu, ak to nie je jeho vlastné rozhodnutie. 

Nikto netrpí bolesťou, ak si tento stav nezvolí sám. Nikto nemôže 

smútiť ani sa báť, ani si myslieť, že je chorý, ak to nie sú výsledky, 

ktoré chce. A nikto nezomiera bez vlastného súhlasu. Nič sa 

nedeje, len čo predstavuje tvoje želanie, a nič sa nevynechá, čo si 

vyberieš. Tu je váš svet, kompletný vo všetkých detailoch. Tu je 

pre vás celá jeho realita. A len tu je spása. 

Možno si myslíte, že tento postoj je extrémny a príliš 

všeobecný na to, aby bol pravdivý. Môže však mať pravda 

výnimky? Ak máte dar všetkého, môže byť strata skutočná? Môže 

byť bolesť súčasťou pokoja alebo smútok súčasťou radosti? Môže 

strach a choroba vstúpiť do mysle, v ktorej prebýva láska a dokonalá 

svätosť? Pravda musí byť všeobsiahla, ak je vôbec pravdou. 

Nepripúšťajte žiadny opak a žiadne výnimky, pretože to by 

znamenalo úplné popretie pravdy. 

Spása je uznanie, že pravda je pravda a nič iné nie je 

pravda.Toto ste už počuli, ale možno ste ešte neprijali obe časti. 

Bez prvej nemá druhá zmysel, ale bez druhej už nie je pravdivá ani 

prvá. pravda nemôže mať opak. to sa nedá príliš často povedať a 

premýšľať o tom. Ak je totiž pravdivé aj to, čo nie je pravdivé, aj 

to, čo je pravdivé, potom je časť pravdy nepravdivá a pravda stratila 

svoj význam. Nič okrem pravdy nie je pravdivé, a čo je 

nepravdivé, je falošné. 

Toto je najjednoduchšie, ale zároveň najneprehľadnejšie 

rozlíšenie. Ale nie preto, že by bolo ťažké ho vnímať. Skrýva sa za 

obrovským množstvom možností, ktoré sa nezdajú byť úplne vaše. a 

tak sa zdá, že pravda má niektoré aspekty, ktoré popierajú 

konzistenciu, ale nezdajú sa byť, ale sú to vami zavedené rozpory. 

Keďže vás stvoril Boh, musíte zostať nemenní, pričom 

prechodné stavy sú podľa definície falošné. A to zahŕňa všetky 

zmeny v cítení, zmeny v stave tela a mysle, vo všetkom vedomí a 

vo všetkých reakciách.Toto je všeobsiahlosť, ktorá odlišuje pravdu 

od nepravdy a nepravdu oddeľuje od pravdy ako toho, čím je. 

Nie je zvláštne, že si myslíte, že ste stvorili svet 
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vidíte aroganciu? Boh ju nestvoril. Čo môže vedieť o 

pominuteľných, hriešnych a vinných, ustráchaných, trpiacich a 

osamelých a o mysli, ktorá žije v tele, ktoré musí zomrieť? Vy ho 

len obviňujete zo šialenstva, keď si myslíte, že stvoril svet, v 

ktorom sa takéto veci zdajú byť realitou. On nie je šialený. A 

predsa len šialenstvo vytvára takýto svet. 

Myslieť si, že Boh stvoril chaos, protirečí svojej vôli, 

vymyslel protiklady k pravde a dopustil, aby smrť zvíťazila nad 

životom, to všetko je arogancia. Pokora by hneď videla, že tieto 

veci nie sú od Neho. A vidíte, čo Boh nestvoril? Myslieť si, že 

áno, znamená len veriť, že dokážeš vnímať to, čo Boh nechcel, aby 

bolo. A čo môže byť arogantnejšie ako toto? 

Buďme dnes skutočne pokorní a prijmime to, čo sme 

vytvorili, také, aké to je. Moc rozhodovania je len na nás. 

Rozhodnite sa, ale prijmite svoje právoplatné miesto spolutvorcu 

vesmíru, a všetko, čo si myslíte, že ste vytvorili, zmizne. to, čo 

potom vystúpi do povedomia, bude všetko, čo kedy bolo, večne také, 

aké je teraz. a nahradí to sebaklam, ktorý bol vytvorený len preto, 

aby si privlastnil oltár Otca a Syna. 

Dnes praktizujeme pravú pokoru a vzdávame sa falošnej 

pretvárky, ktorou sa ego snaží dokázať svoju aroganciu. Iba ego 

môže byť arogantné. Pravda je však pokorná v tom, že uznáva 

svoju mocnosť, svoju nemennosť a svoju večnú celistvosť, 

všeobjímajúcu, dokonalý Boží dar jeho milovaného Syna. 

Odkladáme aroganciu, ktorá hovorí, že sme hriešnici, vinní a 

bojazliví, hanbíme sa za to, čím sme, a namiesto toho v pravej pokore 

pozdvihujeme svoje srdcia k Tomu, ktorý nás stvoril 

nepoškvrnených, podobných sebe v moci a láske.Moc rozhodnutia 

je naša vlastná. A my prijímame od Neho to, čím sme, a pokorne 

uznávame Božieho Syna. 

Uznanie Božieho Syna znamená aj to, že všetky 

sebakoncepcie boli odložené a uznané za falošné.Bola spoznaná ich 

arogancia. A v pokore sa s radosťou prijíma za svoje vyžarovanie 

Božieho Syna, jeho jemnosť, jeho dokonalá bezhriešnosť, jeho 

Otcova láska, jeho právo na nebo a oslobodenie od pekla. Teraz sa 

pripájame k radostnému uznaniu, že lož je falošná a len pravda je 

pravdivá. 

Keď vstaneme, myslíme len na pravdu a päť minút si 
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precvičujeme jej cesty, čím povzbudzujeme svoju vystrašenú 

myseľ: 
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"Rozhodovacia právomoc je moja. 

Tento deň prijmem seba samého 

takého, akého ma stvorila vôľa môjho 

Otca." 

Potom budeme v tichosti čakať a vzdáme sa všetkých sebaklamov, 

keď pokorne požiadame svoje Ja, aby sa nám zjavilo.A Ten, ktorý 

nikdy neodišiel, príde opäť k nášmu vedomiu, vďačný, že obnoví 

svoj domov Bohu, ako to malo byť. 

V trpezlivosti naňho čakajte počas celého dňa a každú hodinu 

ho pozývajte slovami, ktorými sa deň začal, a zakončite ho 

rovnakým pozvaním k svojmu Ja. Boží hlas vám odpovie, pretože 

hovorí za vás a za vášho Otca. Nahradí pokoj Boží za všetky vaše 

bláznivé myšlienky, pravdu Božiu za sebaklamy a Božieho Syna 

za vaše ilúzie o sebe samých. 
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le  s o n 1 5 3 
 

"V mojej bezbrannosti spočíva moja bezpečnosť." 

Vy, ktorí sa cítite ohrození týmto meniacim sa svetom, jeho 

zvratmi osudu a trpkými žartmi, jeho krátkymi vzťahmi a všetkými 

"darmi", ktoré vám len požičiava, aby vám ich opäť vzal, 

zúčastnite sa tejto lekcie. Svet neposkytuje žiadne bezpečie. Je 

zakorenený v útoku a všetky jeho "dary" zdanlivého bezpečia sú 

iluzórne klamy. Útočí a potom opäť útočí. Tam, kde takto hrozí 

nebezpečenstvo, nie je možný pokoj duše. 

Svet vyvoláva len obranyschopnosť. Hrozba totiž prináša 

hnev, hnev spôsobuje, že útok sa zdá byť rozumný, čestne 

vyprovokovaný a spravodlivý v mene sebaobrany. Obranárstvo je 

však dvojitou hrozbou. Svedčí totiž o slabosti a vytvára systém 

obrany, ktorý nemôže fungovať. Teraz sú slabí ešte viac 

podkopávaní, pretože existuje zrada vonku a ešte väčšia zrada vo 

vnútri. Myseľ je teraz zmätená a nevie, kam sa obrátiť, aby našla 

únik zo svojich predstáv. 

Je to, akoby ho držal kruh, v ktorom ho zväzuje ďalší kruh, a v 

ňom ďalší, až sa už nedá dúfať v únik ani ho dosiahnuť. Útok, 

obrana; obrana, útok, sa stávajú kruhmi hodín a dní, ktoré 

spútavajú myseľ ťažkými oceľovými pásmi s prekrytím železom, 

ktoré sa vracajú, len aby začali odznova. zdá sa, že v neustále sa 

uťahujúcom zovretí väzenia mysle niet prestávky ani konca. 

Obrana je najnákladnejšia zo všetkých cien, ktoré by si ego 

vyžiadalo. Skrýva sa v nich šialenstvo v takej pochmúrnej podobe, 

že nádej na zdravý rozum sa zdá byť len planým snom, ktorý je 

mimo možností. Pocit ohrozenia, ktorý svet podnecuje, je tak hlbší 

a tak ďaleko presahuje šialenstvo a intenzitu, ktorú si dokážete 

predstaviť, že nemáte ani potuchy o všetkej devastácii, ktorú 

spôsobila. ste jej otrokom. neviete, čo robíte v strachu pred ňou. 

nechápete, koľko ste museli obetovať vy, ktorí cítite jej železné 

zovretie na svojom srdci. 

Neuvedomujete si, čo ste svojou obranou spôsobili, aby ste 

sabotovali svätý Boží pokoj. Na Božieho Syna sa totiž pozeráte len 

ako na obeť útoku fantázií, snov a ilúzií, ktoré si vytvoril; v ich 

prítomnosti je však bezmocný, potrebuje sa len brániť 
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ešte viac fantázií a snov, ktoré ho utešujú ilúziami o jeho 

bezpečnosti. 

Bezbrannosť je sila. Svedčí o rozpoznaní Krista vo vás. Možno 

si spomeniete, že kurz tvrdí, že voľba sa vždy robí medzi jeho silou 

a vašou vlastnou slabosťou, ktorú vidíte mimo neho. Na bezbrannosť 

nemožno nikdy zaútočiť, pretože rozpoznáva silu, takže veľký útok 

je hlúposť alebo hlúpa hra, ktorú môže hrať unavené dieťa, keď sa 

mu chce spať, aby si spomenulo, čo chce. Bezbrannosť je slabosť. 

Ohlasuje, že ste zapreli Krista a začali sa báť hnevu jeho Otca. Čo 

vás teraz môže zachrániť od vášho bludu o rozhnevanom Bohu, 

ktorého desivý obraz podľa vás pôsobí vo všetkom zle sveta? Čo 

iné ako ilúzie by mohlo 

brániť vás teraz, keď sú to len ilúzie, proti ktorým bojujete? 

Dnes nebudeme hrať takéto detské hry. Naším skutočným 

cieľom je totiž zachrániť svet a nekonečnú radosť, ktorú nám naša 

funkcia ponúka, by sme nevymenili za hlúposť. Nenechali by sme 

si ujsť šťastie, pretože nám náhodou prebehol mysľou nezmyselný 

útržok sna a postavy v ňom sme si pomýlili so Synom Božím; jeho 

nepatrný okamih s večnosťou. 

Dnes sa pozeráme za sny a uvedomujeme si, že 

nepotrebujeme žiadnu obranu, pretože sme stvorení ako 

nenapadnuteľní, bez akejkoľvek myšlienky, želania či sna, v 

ktorom by mal útok nejaký význam. Teraz sa už nemôžeme báť, 

pretože sme všetky hrôzostrašné myšlienky nechali za sebou. A v 

bezbrannosti stojíme v bezpečí, pokojne si istí svojou 

bezpečnosťou teraz, istí spasením; istí, že naplníme svoj vyvolený 

cieľ, keď naša služba rozšíri svoje sväté požehnanie po svete. 

Na chvíľu sa upokoj a v tichu premýšľaj, aký svätý je tvoj 

cieľ, ako bezpečne odpočívaš, nedotknuteľný v jeho svetle. Boží 

služobníci sa rozhodli, že pravda bude s nimi. Kto je svätejší ako 

oni? Kto si môže byť istejší, že jeho šťastie je plne zaručené? A kto 

by mohol byť mocnejšie chránený? Akú obranu by mohli 

potrebovať tí, ktorí patria medzi vyvolených Bohom na základe 

jeho vyvolenia a aj ich vlastných? 

Úlohou Božích služobníkov je pomáhať svojim bratom, aby 

sa rozhodli tak, ako sa rozhodli oni. Boh si zvolil všetkých, ale len 

málo z nich si uvedomilo, že Jeho vôľa je len ich vlastná. A kým 

neučíte to, čo ste sa naučili, spása čaká a temnota drží svet v 
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pochmúrne väzenie. Ani sa nedozviete, že k vám prišlo svetlo a 

váš útek sa uskutočnil. Svetlo totiž neuvidíte, kým ho neponúknete 

všetkým svojim bratom. Keď si ho z vašich rúk vezmú, tak ho 

spoznáte ako svoje vlastné. 

Spásu si môžeme predstaviť ako hru, ktorú hrajú šťastné deti. 

Navrhol ju Ten, ktorý miluje svoje deti a ktorý by rád nahradil ich 

hrôzu naháňajúce hračky radostnými hrami, ktoré ich naučia, že 

hra na strach je preč. Jeho hra poučuje o šťastí, pretože v nej niet 

porazeného. Každý, kto sa hrá, musí vyhrať a v jeho výhre je 

zabezpečený zisk pre každého. Hra na strach sa s radosťou 

odkladá, keď deti prichádzajú k poznaniu výhod, ktoré prináša 

spasenie. 

Ty, ktorý si hral, že si stratil nádej, opustený svojím Otcom, 

ponechaný sám v hrôze v strašnom svete, ktorý sa zbláznil z 

hriechu a viny, buď teraz šťastný. Táto hra sa skončila. Teraz 

nastal pokojný čas, v ktorom odložíme hračky viny a navždy 

uzamkneme svoje čudesné a detské myšlienky o hriechu pred 

čistou a svätou mysľou nebeských detí a Božieho Syna. Zastavíme 

sa už len na chvíľu, aby sme si zahrali našu poslednú šťastnú hru 

na tejto zemi. A potom odchádzame na svoje právoplatné miesto, 

kde pravda pretrváva a hry nemajú zmysel. 

Tak sa príbeh skončil. Nech tento deň priblíži svetu poslednú 

kapitolu, aby sa každý dozvedel, že príbehy, ktoré čítal o desivom 

osude, porážke všetkých jeho nádejí, jeho žalostnej obrane pred 

pomstou, ktorej nemôže uniknúť, boli len jeho vlastnou klamlivou 

fantáziou. Boží služobníci ho prišli prebudiť z temných snov, ktoré 

tento príbeh vyvolal v jeho zmätenej, zmätenej pamäti tohto 

pokriveného príbehu. Boží Syn sa môže konečne usmiať, keď sa 

dozvie, že to nie je pravda. 

Dnes cvičíme vo forme, ktorú si ešte nejaký čas udržíme. 

Každý deň začneme tým, že sa budeme čo najdlhšie venovať 

dennej myšlienke. Päť minút sa teraz stane tým najmenším, čo 

venujeme príprave na deň, v ktorom je spása jediným naším cieľom. 

10 minút by bolo lepšie, 15 minút ešte lepšie. A keď sa prestane 

objavovať rozptýlenie, ktoré by nás odvrátilo od nášho cieľa, 

zistíme, že polhodina je príliš krátky čas na to, aby sme ho strávili 

s Bohom. Ani v noci nebudeme ochotní dať menej vo vďačnosti a 

radosti. 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

286 

 

 

Každá hodina prispieva k nášmu rastúcemu pokoju, pretože 

nezabúdame byť verní vôli, ktorú zdieľame s Bohom. Niekedy 

možno aj minútu, 
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ešte menej, bude to najviac, čo môžeme ponúknuť, keď udrie 

hodina. Niekedy zabudneme. Inokedy sa na nás uzavrú záležitosti 

tohto sveta a my sa nebudeme môcť na chvíľu stiahnuť a obrátiť 

svoje myšlienky k Bohu. 

Keď však môžeme, budeme zachovávať svoju dôveru ako 

Boží služobníci, keď si budeme každú hodinu pripomínať svoje 

poslanie a jeho lásku. A budeme ticho sedieť a čakať na Neho, 

počúvať Jeho hlas a učiť sa, čo chce, aby sme robili v hodine, ktorá 

ešte len príde, a zároveň Mu ďakovať za všetky dary, ktoré nám 

dal v tej minulej. 

Časom, s cvičením, na Neho nikdy neprestanete myslieť a 

budete počuť Jeho láskyplný hlas, ktorý vedie vaše kroky na tiché 

cesty, po ktorých budete kráčať v skutočnej bezbrannosti. Budete 

totiž vedieť, že Nebo ide s vami. Ani na chvíľu by ste sa od Neho 

neodtrhli, hoci svoj čas strávite ponúkaním spásy svetu. myslíte si, 

že vám to On neumožní, keď sa rozhodnete uskutočniť Jeho plán 

na spásu sveta a vašu? 

Dnes je našou témou naša bezbrannosť.Oblečieme sa do nej, keď 

sa pripravujeme na deň.Povstaneme silní v Kristovi a necháme 

svoju slabosť zmiznúť, keď si uvedomíme, že jeho sila zostáva v 

nás. Pripomenieme si, že On zostáva pri nás počas celého dňa a 

nikdy nenechá našu slabosť bez opory svojej sily. 

Jeho silu vzývame vždy, keď cítime, že hrozba našej obrany 

podkopáva našu istotu cieľa. Na chvíľu sa zastavíme, keď nám On 

povie: "Som tu." Vaše cvičenie teraz začne brať vážnosť lásky, 

ktorá vám pomôže udržať vašu myseľ, aby sa neodklonila od 

svojho zámeru. 

Nebojte sa a nebuďte bojazliví. Nemôžete pochybovať o tom, 

že dosiahnete svoj konečný cieľ.Boží služobníci nemôžu nikdy zlyhať, 

pretože láska, sila a pokoj, ktoré z nich vyžarujú pre všetkých ich 

bratov, pochádzajú od neho.Sú to jeho dary pre vás. Bezbrannosť je 

všetko, čo mu musíš dať na oplátku. odložíš, ale to, čo nikdy 

nebolo skutočné, aby si mohol pozerať na Krista a vidieť jeho 

bezhriešnosť. 
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le  s o n 1 5 4 
 

"Som medzi Božími služobníkmi." 

Nebuďme dnes arogantní ani falošne pokorní. Takúto hlúposť sme 

už prekročili, nemôžeme a ani nemusíme súdiť sami seba. Sú to 

len pokusy oddialiť rozhodnutie a oddialiť záväzok k našej funkcii. 

Nie je našou úlohou posudzovať našu hodnotu, ani nemôžeme 

vedieť, aká úloha je pre nás najlepšia; čo môžeme urobiť v rámci 

väčšieho plánu, ktorý nemôžeme vidieť v jeho celistvosti. Naša 

úloha je obsadená v nebi, nie v pekle. A to, čo považujeme za 

slabosť, môže byť sila; to, čo považujeme za svoju silu, je často 

arogancia. 

Nech už je vaša úloha akákoľvek, bola vybraná Božím 

hlasom, ktorého úlohou je hovoriť aj za vás. Vidiac vaše silné 

stránky presne také, aké sú, a rovnako si uvedomujúc, kde ich 

možno najlepšie uplatniť, na čo, komu a kedy, vyberá a prijíma 

vašu úlohu za vás. Nepracuje bez vášho vlastného súhlasu. Nedá sa 

však oklamať tým, čím ste, a počúva len svoj hlas vo vás. 

Vďaka Jeho schopnosti počuť jeden hlas, ktorý je Jeho 

vlastný, si konečne uvedomíte, že vo vás je jeden hlas. A tento 

Jeden Hlas ti určuje tvoju funkciu, sprostredkúva ti ju a dáva ti 

silu, aby si ju pochopil, robil to, čo s ňou súvisí, a aby si bol 

úspešný vo všetkom, čo s ňou súvisí. Boh k tomu pripojil svojho 

Syna, a tak sa Jeho Syn stáva Jeho poslom jednoty s Ním. 

Práve toto spojenie prostredníctvom Božieho hlasu, Otca a 

Syna, oddeľuje spásu od sveta. Je to tento Hlas, ktorý hovorí o 

zákonoch, ktoré svet nedodržiava; ktorý sľubuje spásu od každého 

hriechu, so zrušením viny v mysli, ktorú Boh stvoril bez hriechu. 

Teraz si táto myseľ opäť uvedomuje, kto ju stvoril, a Jeho trvalé 

spojenie so sebou samou. Tak je jej Ja jedinou Skutočnosťou, v 

ktorej sa spája jej vôľa a vôľa Boha. 

Posol si nevyberá posolstvo, ktoré doručuje. Nespochybňuje 

právo toho, kto tak robí, ani sa nepýta, prečo si vybral tých, ktorí 

prijmú posolstvo, ktoré prináša. Stačí, že ho prijme, prinesie tým, 

pre ktorých bolo určené, a splní svoju úlohu pri jeho doručovaní. 

Ak trvá na posudzovaní 
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aké by mali byť posolstvá, aký je ich cieľ alebo kam by sa mali 

niesť, neplní svoju správnu úlohu ako nositeľ Slova. 

V úlohe nebeských poslov je jeden zásadný rozdiel, ktorý ich 

odlišuje od tých, ktorých vymenúva svet. Posolstvá, ktoré 

doručujú, sú určené najprv im. A až keď ich dokážu prijať pre seba, 

stávajú sa schopnými prinášať ich ďalej a dávať ich všade tam, kde 

mali byť. Tak ako pozemskí poslovia, ani oni nenapísali posolstvá, 

ktoré nesú, ale stávajú sa ich prvými prijímateľmi v pravom zmysle 

slova, prijímajú, aby sa pripravili na ich odovzdávanie. 

Pozemský posol plní svoju úlohu tým, že rozdáva všetky 

posolstvá.Boží poslovia plnia svoju úlohu tým, že prijímajú Jeho 

posolstvá ako svoje vlastné a tým, že ich rozdávajú, ukazujú, že 

posolstvám rozumejú. Nevyberajú si žiadne úlohy, ktoré by im 

neboli zverené Jeho autoritou. A tak získavajú každým 

posolstvom, ktoré rozdávajú. 

Chceli by ste prijímať Božie posolstvá? Lebo tak sa stávate 

Jeho poslami. ste teraz určení. a predsa čakáte, aby ste odovzdali 

posolstvá, ktoré ste dostali, a tak neviete, že sú vaše, a nepoznáte 

ich. Nikto nemôže prijať a pochopiť, že dostal, kým nedá. Lebo v 

dávaní je jeho vlastné prijatie toho, čo dostal. 

Vy, ktorí ste teraz Božími poslami, prijímate Jeho posolstvá, 

pretože to patrí k vašej úlohe. On nezlyhal a neponúkol vám to, čo 

ste potrebovali, ani to nezostalo neprijaté.Ešte jedna časť vašej 

určenej úlohy je však pred vami. Ten, ktorý pre vás prijal Božie 

posolstvá, by chcel, aby ste ich prijali aj vy. Takto sa totiž s Ním 

stotožňujete a hlásite sa o svoje. 

Práve toto spojenie sa dnes snažíme rozpoznať. Nebudeme sa 

však snažiť oddeliť svoju myseľ od Toho, ktorý hovorí za nás, 

pretože je to len náš hlas, ktorý počujeme, keď sa mu venujeme. 

On jediný môže hovoriť k nám a za nás, spájajúc v jednom hlase 

získavanie a dávanie Božieho slova; dávanie a prijímanie Jeho 

vôle. 

Cvičíme sa v tom, aby sme mu dávali to, čo chce, aby sme 

spoznali jeho dary pre nás. On potrebuje náš hlas, aby mohol 

hovoriť skrze nás. Potrebuje naše ruky, aby držali Jeho posolstvá a 

niesli 
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ich tým, ktorých menuje. Potrebuje naše nohy, aby nás priviedol 

tam, kam chce, aby tí, ktorí čakajú v biede, boli konečne 

vyslobodení. A potrebuje našu vôľu spojenú s jeho vôľou, aby sme 

boli skutočnými prijímateľmi darov, ktoré dáva. 

Naučme sa však pre dnešok túto lekciu: nepoznáme, čo 

dostávame, kým to nedáme.Počuli ste to už na sto spôsobov, a 

predsa vám stále chýba viera. Ale toto je isté; kým vám ju viera 

nedá, dostanete tisíc zázrakov a potom dostanete ešte tisíc ďalších, 

ale nebudete vedieť, že sám Boh vám nezanechal žiadny dar okrem 

toho, čo už máte; ani neodoprel najmenšie požehnanie svojmu 

Synovi. Čo to pre vás môže znamenať, kým sa nestotožníte s ním a 

s jeho vlastnými? 

Naša dnešná lekcia znie takto: 

"Som medzi služobníkmi Božími a som 

vďačný, že mám prostriedky, ktorými 

môžem spoznať, že som slobodný." 

Svet ustupuje, keď sa nám rozsvieti myseľ a my si uvedomíme, že 

tieto sväté slová sú pravdivé. Sú posolstvom, ktoré nám dnes 

poslal náš Stvoriteľ. Teraz demonštrujeme, ako zmenili naše 

zmýšľanie o nás samých a o tom, aká je naša funkcia. Keď totiž 

dokážeme, že neprijímame žiadnu vôľu, o ktorú by sme sa 

nepodelili, naše mnohé dary od Stvoriteľa sa nám vynoria pred 

očami a skočia nám do rúk, a my spoznáme, čo sme dostali. 
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le  s o v á n i e 1 5 5 
 

"Ustúpim a nechám ho viesť." 

Vo svete je spôsob života, ktorý tu nie je, hoci sa zdá, že 

je.Nemeníš vzhľad, hoci sa častejšie usmievaš.Tvoje čelo je 

pokojné, tvoje oči sú tiché. A tí, čo chodia po svete ako ty, 

spoznávajú svojich. no tí, čo ešte nevnímali túto cestu, spoznávajú 

aj teba a veria, že si im podobný ako predtým. 

Svet je ilúzia. Tí, ktorí sa rozhodnú doň prísť, hľadajú miesto, 

kde by mohli byť ilúziou a vyhnúť sa svojej vlastnej Realite.Keď 

však zistia, že ich vlastná Realita je aj tu, ustúpia a nechajú ju 

viesť. Nechať ilúziu kráčať pred pravdou je šialenstvo, ale nechať 

ilúziu klesnúť za pravdu a nechať pravdu vystupovať takú, aká je, 

je jednoduchý rozum. 

Toto je jednoduchá voľba, ktorú dnes robíme. Šialená ilúzia 

zostane ešte chvíľu na očiach tým, ktorí sa rozhodli prísť a ešte sa 

neradovali, že sa vo voľbe pomýlili. Nemôžu sa učiť priamo z 

pravdy, pretože popreli, že je to tak. A tak potrebujú učiteľa, ktorý 

vníma ich bláznovstvo, ale napriek tomu sa dokáže pozrieť za 

ilúziu na jednoduchú pravdu v nich. 

Ak by pravda žiadala, aby sa vzdali sveta, zdalo by sa im, že 

žiada obetovať niečo, čo je skutočné. Mnohí sa rozhodli zrieknuť sa 

sveta, pričom stále verili v jeho reálnosť, a trpeli pocitom straty a 

neboli podľa toho oslobodení. Iní si nevybrali nič iné ako svet a 

trpeli pocitom ešte hlbšej straty, ktorej nerozumeli. 

Medzi týmito cestami je ďalšia cesta, ktorá vedie preč od 

straty každého druhu, lebo obe obete a nedostatok sú rýchlo 

zanechané.Toto je cesta, ktorá je ti teraz určená.Kráčaš po nej tak, 

ako kráčajú iní, ani sa nezdá, že by si sa od nich odlišoval, hoci v 

skutočnosti si.Takto im môžeš slúžiť, zatiaľ čo slúžiš sebe, a 

nasmerovať ich kroky na cestu, ktorú ti Boh otvoril, a ich 

prostredníctvom teba. 
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Zdá sa, že ilúzia sa vás stále drží, aby ste ich mohli osloviť.Ale 

ustúpila a nie je to ilúzia, o ktorej vás počujú hovoriť, ani ilúzia, na 

ktorú sa pozerajú ich oči a ktorú chápe ich myseľ. Teraz k nim 

môže pravda, ktorá kráča pred vami, prehovoriť prostredníctvom 

ilúzie, pretože cesta teraz vedie okolo ilúzie, zatiaľ čo vy na nich 

na ceste voláte, aby vás nasledovali. 

Všetky cesty nakoniec povedú k tejto. Lebo obeta a odriekanie 

sú cesty, ktoré nikam nevedú, voľby na porážku a ciele, ktoré zostanú 

nemožné. To všetko ustupuje, keď vo vás vystupuje pravda, aby ste 

vyviedli svojich bratov z ciest smrti a nasmerovali ich na cestu k 

šťastiu. Ich utrpenie je len ilúzia. Potrebujú však sprievodcu, ktorý 

ich z neho vyvedie, pretože si mýlia ilúziu s pravdou. 

Také je volanie spásy a nič viac. Žiada, aby ste prijali pravdu a 

nechali ju ísť pred sebou, osvetľujúc cestu vykúpenia z ilúzie. Nie 

je to výkupné s cenou. Neexistuje žiadna cena, ale len zisk. Iluzia 

môže len zdanlivo držať v reťaziach svätého Božieho Syna. Od 

ilúzií je však zachránený. Keď ustupujú, opäť nachádza sám seba. 

Kráčajte teraz bezpečne, ale opatrne, pretože táto cesta je pre vás 

nová.A možno zistíte, že ste stále v pokušení kráčať pred pravdou a 

nechať sa viesť ilúziami. Tvoji svätí bratia ti boli daní, aby ťa 

nasledovali v tvojich stopách, keď budeš s istotou kráčať k pravde. 

Teraz ide pred vami, aby videli niečo, s čím sa môžu stotožniť; 

niečo, čomu rozumejú, aby ich viedlo. 

Na konci cesty však medzi pravdou a vami nebude žiadna 

priepasť, žiadna vzdialenosť. A všetky ilúzie, ktoré kráčali po 

ceste, po ktorej ste putovali, budú preč aj od vás, pričom nezostane 

nič, čo by pravdu udržalo mimo Božieho zavŕšenia, svätého ako 

On sám. Ustúpte vo viere a nechajte pravdu, aby vás viedla. Vy 

neviete, kam idete, ale Ten, ktorý vie, ide s vami. Nechajte sa ním 

viesť spolu s ostatnými. 

Keď sa sny skončia, čas zatvorí dvere všetkým pominuteľným 

veciam a zázraky budú bezúčelné, svätý Boží Syn sa nebude 

vydávať na cesty. Nebude si priať byť skôr ilúziou než pravdou. A 

my k tomu vykročíme, keď budeme postupovať po ceste, ktorú 

nám ukazuje pravda. Toto je naša posledná cesta, ktorú 

uskutočňujeme pre všetkých. Nesmieme zablúdiť. Lebo ako 

pravda ide pred nami, tak ide aj pred našimi bratmi, ktorí nás budú 

nasledovať. 
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Kráčame k Bohu. Zastavte sa a zamyslite sa nad tým. Môže byť 

nejaká cesta svätejšia alebo si viac zaslúži vaše úsilie, vašu lásku a 

váš plný úmysel? Ktorý spôsob by vám mohol dať viac než všetko, 

alebo ponúknuť menej, a predsa uspokojiť svätého Božieho Syna? 

Kráčame k Bohu. Pravda, ktorá teraz kráča pred nami, je s Ním 

jedno a vedie nás tam, kde On vždy bol. Aká iná cesta ako táto by 

mohla byť cestou, ktorú by ste si vybrali namiesto nej? 

Vaše nohy sú bezpečne postavené na ceste, ktorá vedie svet k 

Bohu. Nehľadajte cesty, ktoré vás zdanlivo vedú inde. Sny nie sú 

dôstojným sprievodcom pre teba, ktorý si Boží Syn. Nezabúdajte, 

že On vložil svoju ruku do vašej a dal vám svojich bratov vo svojej 

dôvere, že ste hodní Jeho dôvery vo vás. On sa nedá oklamať. Jeho 

Dôvera urobila tvoju cestu istou a tvoj cieľ bezpečným. nesklameš 

svojich bratov ani svoje Ja. 

A teraz ťa prosí, aby si na Neho každý deň chvíľu myslel, aby 

k tebe hovoril a hovoril ti o Svojej Láske, aby ti pripomenul, aká 

veľká je Jeho dôvera, aká bezhraničná je Jeho Láska. Vo vašom 

mene a v Jeho mene, ktoré sú rovnaké, dnes s radosťou cvičíme s 

touto myšlienkou: 

"Ustúpim a nechám ho viesť, lebo chcem 

kráčať po ceste k nemu." 
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le  s o v á n i e 1 5 6 
 

"Chodím s Bohom v dokonalej svätosti." 

Dnešná myšlienka ale uvádza jednoduchú pravdu, ktorá 

znemožňuje myšlienku na hriech. Sľubuje, že vina nemá príčinu, a 

keďže je bez príčiny, neexistuje. Vyplýva to iste zo základnej 

myšlienky, ktorá sa v texte tak často spomína; myšlienky 

neopúšťajú svoj zdroj. Ak je to pravda, ako je možné byť mimo 

Boha? Ako by si mohol chodiť po svete sám a oddelený od svojho 

Zdroja? 

V myšlienkach, ktoré prezentujeme v našich učebných 

osnovách, nie sme nedôslední. Pravda musí byť pravdivá v celom 

rozsahu, ak je pravdivá. Nemôže si protirečiť, ani byť sčasti neistá 

a sčasti istá. Nemôžete chodiť po svete oddelene od Boha, pretože 

bez neho by ste nemohli byť. On je tým, čím je váš život. kde ste 

vy, tam je aj On. existuje jeden Život. ten Život zdieľate s Ním. 

Nič nemôže byť bez Neho a žiť. 

Ale tam, kde je On, musí byť svätosť aj život. Čo žije, je sväté 

ako On sám, pretože to, čo zdieľa Jeho život, je súčasťou svätosti a 

nemôže byť hriešne, ako si slnko nemôže vybrať, či chce byť z 

ľadu, more si nemôže vybrať, či chce byť oddelené od vody, alebo 

tráva rastie s koreňmi zavesenými vo vzduchu. 

Je v tebe Svetlo, ktoré nemôže zomrieť, ktorého prítomnosť je 

taká svätá, že svet je vďaka tebe posvätený. Všetky veci, ktoré 

žijú, ti prinášajú dary a s vďačnosťou a radosťou ich obetujú pri 

tvojich nohách. Vôňa kvetov je ich darom pre teba. Vlny sa pred 

tebou skláňajú a stromy rozprestierajú náruč, aby ťa chránili pred 

horúčavou, a kladú pred teba na zem svoje listy, aby si mohol 

kráčať v mäkkosti, zatiaľ čo vietor sa utápa v šepote okolo tvojej 

svätej hlavy. Svetlo v tebe je to, čo túži vidieť vesmír. všetko živé 

sa pred tebou zastavuje, lebo spoznáva, kto kráča s tebou. Svetlo, 

ktoré nesieš, je ich vlastné, a tak v tebe vidia svoju svätosť a 

pozdravujú ťa ako Spasiteľa a ako Boha. Prijmite ich úctu, lebo je 

to zásluha samotnej Svätosti, ktorá kráča s vami a premieňa sa v 

Jeho jemné Svetlo všetky veci premieňa na Jeho podobu a čistotu. 

Takto funguje spasenie. Keď ustúpite, Svetlo v 
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vykročíte vpred a obklopíte svet. Nezvestuje koniec hriechu v 

treste a smrti. V ľahkosti a v smiechu je preč, lebo je vidieť jeho 

kurióznu absurditu. Je to hlúpa myšlienka, hlúpy sen, nie desivý, 

možno smiešny, ale kto by pre taký nezmyselný rozmar premárnil 

chvíľu v prístupe k samotnému Bohu? 

A predsa si premárnil mnoho, mnoho rokov práve touto 

hlúpou myšlienkou.Minulosť je preč aj so všetkými jej 

predstavami.Už ťa nedržia v putách.Blíženie k Bohu je blízko. A v 

malom intervale pochybností, ktorý ešte zostáva, možno stratíte 

svojho Spoločníka z dohľadu a zameníte ho za nezmyselný, dávny 

sen, ktorý je už minulosťou. 

"Kto ide so mnou?" Túto otázku si treba klásť tisíckrát denne, 

kým istota neukončí pochybnosti a nenastolí pokoj. Dnes nech sa 

pochybnosti skončia. Boh hovorí za teba, keď odpovedá na tvoju 

otázku týmito slovami: 

"Kráčam s Bohom v dokonalej svätosti. 

Osvetľujem svet, osvetľujem svoju myseľ 

a všetky mysle, ktoré Boh stvoril spolu so 

mnou." 
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le  s o n 1 5 7 
 

"Do Jeho prítomnosti chcem teraz vstúpiť." 

Tento deň je dňom ticha a dôvery. Je to zvláštny čas zasľúbenia vo 

vašom kalendári dní. Je to čas, ktorý Nebo vyčlenilo, aby svietilo a 

vrhalo nadčasové svetlo na tento deň, keď zaznievajú ozveny 

večnosti. Tento deň je svätý, pretože prináša novú skúsenosť, iný 

druh pocitu a uvedomenia. strávili ste dlhé dni a noci oslavovaním 

smrti. dnes sa učíte cítiť radosť zo života. 

Je to ďalší kľúčový bod v učebných osnovách.Teraz 

pridávame nový rozmer; novú skúsenosť, ktorá vrhá svetlo na všetko, 

čo sme sa už naučili, a pripravuje nás na to, čo sa ešte musíme 

naučiť. Privádza nás k dverám, kde sa učenie končí, a my 

zahliadneme, čo sa nachádza za najvyššími bodmi, ktoré môže 

dosiahnuť. Na okamih nás tam nechá a my sa vydáme za ňu, istí si 

svojím smerom a jediným cieľom. 

Dnes vám bude dopriate pocítiť dotyk neba, hoci sa vrátite na 

cesty učenia, ale na ceste ste už zašli dosť ďaleko na to, aby ste 

zmenili čas natoľko, že sa povzniesli nad jeho zákony a na chvíľu 

vstúpili do večnosti. To sa budete učiť čoraz viac, pretože každá 

lekcia, ktorú si verne precvičíte, vás rýchlejšie privedie na toto sväté 

miesto a na chvíľu vás ponechá vášmu Ja. 

On bude dnes riadiť vaše cvičenie, pretože to, o čo teraz 

žiadate, je to, čo chce On. A keď ste dnes spojili svoju vôľu s Jeho 

vôľou, musí vám byť dané to, o čo žiadate. Nepotrebuješ nič iné, 

len dnešnú myšlienku, aby si zapálil svoju myseľ, a nechaj ju 

odpočívať v pokojnom očakávaní a v tichej radosti, v ktorej rýchlo 

zanecháš svet za sebou. 

Od tohto dňa vaša služba nadobúda skutočnú oddanosť a 

žiaru, ktorá sa šíri z vašich prstov na tých, ktorých sa dotýkate, a 

požehnáva tých, na ktorých sa pozeráte. Vízia zasahuje každého, 

koho stretnete, a každého, na koho myslíte alebo kto myslí na vás. 

Lebo tvoja dnešná skúsenosť tak premení tvoju myseľ, že sa stane 

dotykovým kameňom pre sväté Božie myšlienky. 

Vaše telo bude dnes posvätené a jeho jediným cieľom je teraz 

priniesť svetu víziu toho, čo dnes prežívate. Takýto zážitok 

nemôžeme dať priamo. Napriek tomu zanecháva 
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videnie v našich očiach, ktoré môžeme ponúknuť každému, aby 

čím skôr prišiel k tej istej skúsenosti, v ktorej sa pokojne zabudne 

na svet a na chvíľu sa spomenie na nebo. 

Keď sa táto skúsenosť zväčšuje a všetky ciele okrem tohto sa 

stávajú bezcennými, svet, do ktorého sa vrátite, sa stáva o niečo 

bližšie ku koncu času; o niečo viac sa podobá nebesiam svojimi 

cestami; o niečo bližšie je jeho oslobodenie. A vy, ktorí mu 

prinášate svetlo, budete vidieť svetlo istejšie; videnie zreteľnejšie. 

Príde čas, keď sa už nevrátite v tej istej podobe, v akej sa 

objavujete teraz, pretože ju nebudete potrebovať.Teraz však má 

svoj účel a bude dobre slúžiť. Dnes sa vydáme na cestu, o ktorej sa 

vám ani nesnívalo. Ale Svätý, Darca šťastných snov života, 

Prekladateľ vnímania na pravdu, svätý Sprievodca do neba, ktorý 

vám bol daný, vysníval pre vás túto cestu, ktorú dnes podniknete a 

začnete, so skúsenosťou, ktorú vám tento deň ponúka, aby bola 

vaša. 

Do Kristovej prítomnosti teraz vstúpime pokojne, nevnímajúc 

nič okrem Jeho žiarivej tváre a dokonalej Lásky. Videnie Jeho 

Tváre s vami zostane, ale nastane okamih, ktorý presahuje všetky 

videnia, dokonca aj toto najsvätejšie. to vás nikdy nenaučí, pretože 

ste to nedosiahli učením. videnie však hovorí o vašej spomienke na 

to, čo ste v tom okamihu poznali a čo určite opäť spoznáte. 
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s t r  a  n  a 1 5 8 

"Dnes sa učím dávať tak, ako prijímam." 

Čo ste dostali? Poznanie, že ste mysľou, v Mysle a čisto mysľou, 

navždy bez hriechu, úplne bez strachu, pretože ste boli stvorení z 

Lásky. Neopustili ste ani svoj Zdroj a zostali ste takí, akí ste boli 

stvorení. To vám bolo dané ako poznanie, ktoré nemôžete stratiť. 

Bolo dané aj každej živej bytosti, pretože len vďaka tomuto 

poznaniu žije. 

Toto všetko ste dostali. Nikto, kto chodí po svete, to nedostal. 

Nie je to poznanie, ktoré dávaš, lebo to ti dalo stvorenie. to všetko 

sa nedá naučiť. čo sa teda máš naučiť dávať dnes? Naša včerajšia 

lekcia evokovala tému, ktorú nachádzame na začiatku textu. Skúsenosť 

sa nedá zdieľať priamo tak, ako sa dá zdieľať vízia. zjavenie, že 

otec a syn sú jedno, príde časom do každej mysle. avšak tento čas 

určuje samotná myseľ, nie je naučená. 

Čas je už stanovený. Zdá sa, že je to celkom ľubovoľné.Na 

tejto ceste však nie je žiadny krok, ktorý by niekto urobil náhodne. 

Už ho urobil, hoci sa naň ešte nevydal. Zdá sa totiž, že čas sa uberá 

len jedným smerom. Podnikáme len cestu,  ktorá sa už skončila. 

zdá sa však, že má pre nás ešte neznámu budúcnosť. Čas je trik; 

šikovnosť rúk, obrovská ilúzia, v ktorej postavy prichádzajú a 

odchádzajú akoby kúzlom. a predsa je za zjavmi plán, ktorý sa 

nemení. scenár je napísaný. kedy sa skúsenosť skončí, má tvoje 

pochybovanie stanovené. Lebo my sa na cestu pozeráme len z 

bodu, kde sa skončila, obzeráme sa späť a predstavujeme si, že 

sme 

ešte raz; v duchu si prečítajte, čo sa stalo. 

Učiteľ nedáva skúsenosti, pretože sa ich nenaučil. Zjavila sa 

mu v určenom čase. Ale videnie je jeho darom. Ten môže dať 

priamo, pretože Kristovo poznanie sa nestratí, pretože má videnie, 

ktoré môže dať každému, kto o to požiada. Otcova vôľa a jeho 

vôľa sú spojené v poznaní." Existuje však vízia, ktorú vidí Duch 

Svätý, pretože ju vidí aj Kristova myseľ. 

Tu sa spája svet pochybností a tieňov s nehmotným. Tu je tiché 

miesto vo svete, ktoré je posvätené odpustením a láskou. Tu sú 

všetky protiklady zmierené, pretože tu 
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cesta sa končí. Skúsenosť, nenaučená, neučená, nevidená, je len tu. 

To je mimo nášho cieľa, pretože presahuje to, čo treba dosiahnuť. 

Našou starosťou je Kristova vízia. tú môžeme dosiahnuť. Kristova 

vízia má jeden zákon. Nepozerá sa na telo a nemýli si ho so 

Synom, ktorého stvoril Boh. Hľadí na svetlo, ktoré presahuje telo; 

na ideu, ktorá presahuje to, čoho sa možno dotknúť, na čistotu 

nezatemnenú omylmi, žalostnými chybami a desivými 

myšlienkami viny zo snov o hriechu. Nevidí žiadne odlúčenie. A 

pozerá sa na každého, na všetky okolnosti, na všetky udalosti a deje 

bez najmenšieho 

blednutie svetla, ktoré vidí. 

To sa dá naučiť a musia sa to naučiť všetci, ktorí to chcú 

dosiahnuť. Vyžaduje si to len uznanie, že svet nemôže dať nič, čo 

by sa s tým mohlo čo do hodnoty porovnávať; ani stanoviť cieľ, 

ktorý by nezmizol, keď sa to pochopí. A to dnes dávate; 

nevnímajte nikoho ako telo. Pozdravte ho ako Božieho Syna, 

ktorým je, a uznajte, že je s vami jedno vo svätosti. 

Takto sú mu odpustené hriechy, lebo Kristus má videnie, 

ktoré má moc prehliadnuť ich všetky. V jeho odpustení sú preč. 

Nevidené jedným človekom len miznú, pretože na ich miesto 

prichádza vízia svätosti, ktorá sa nachádza za nimi. Nezáleží na 

tom, akú podobu mali, ani na tom, aké obrovské sa zdali byť, ani 

na tom, komu sa zdali byť na škodu. už nie sú a všetky účinky, 

ktoré sa zdali mať, zmizli spolu s nimi, nedokonané a nikdy sa 

nedokončia. 

Tak sa naučíte dávať, ako prijímate.A tak sa Kristov pohľad 

pozerá aj na vás. Túto lekciu nie je ťažké sa naučiť, ak si 

uvedomíte, že vo svojom bratovi vidíte len seba. Ak je on stratený 

v hriechu, musíš byť aj ty; ak v ňom vidíš svetlo, tvoje hriechy boli 

odpustené tebe samému. Každý brat, s ktorým sa dnes stretnete, vám 

poskytuje ďalšiu príležitosť nechať na seba zažiariť Kristov pohľad 

a ponúknuť vám Boží pokoj. 

Nezáleží na tom, kedy príde zjavenie, lebo to nie je čas.Čas 

však má ešte jeden dar, v ktorom sa pravé poznanie odráža tak 

presne, že jeho obraz zdieľa jeho neviditeľnú svätosť; jeho podoba 

žiari jeho nesmrteľnou Láskou. Dnes sa cvičíme vo videní 

Kristovými očami. A prostredníctvom svätých darov, ktoré 

dávame, sa Kristov pohľad pozerá aj na nás samých. 
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le  s o n 1 5 9 
 

"Dávam zázraky, ktoré som dostal." 

Nikto nemôže dať to, čo nedostal. Aby ste mohli dať nejakú vec, 

musíte ju najprv mať vo svojom vlastníctve. Tu sa zákony neba a 

sveta zhodujú. Ale aj tu sa rozchádzajú. svet verí, že ak chceme vec 

vlastniť, musíme si ju ponechať. Spása učí niečo iné. dávať znamená 

ako rozpoznať, že si dostal. Je to dôkaz, že to, čo máš, je tvoje. 

Chápeš, že si uzdravený, keď dávaš uzdravenie.Keď odpúšťaš, 

prijímaš odpustenie ako uskutočnené v sebe.Poznáš svojho brata ako 

seba samého, a tak vnímaš, že si celý.Neexistuje zázrak, ktorý by 

si nemohol dať, pretože všetky sú ti dané. Prijmite ich teraz tak, že 

otvoríte skladisko svojej mysle, kde sú uložené, a rozdáte ich. 

Kristova vízia je zázrak. Pochádza zďaleka, pretože odráža 

Večnú lásku a znovuzrodenie lásky, ktorá nikdy nezomrela, ale 

zostala zahalená. Kristova vízia zobrazuje nebo, pretože vidí svet, 

ktorý sa tak podobá nebu, že sa v ňom môže zrkadliť to, čo Boh 

stvoril dokonalé. Zatemnené sklo, ktoré predstavuje svet, môže 

ukazovať len pokrivené obrazy v rozbitých častiach. Skutočný svet 

zobrazuje nevinnosť neba. 

Kristovo videnie je zázrak, v ktorom sa rodia všetky zázraky. 

Je ich zdrojom, zostáva s každým zázrakom, ktorý dávate, a predsa 

zostáva vaším. Je putom, ktorým sa darca a prijímateľ spájajú v 

predĺžení tu na zemi, ako sú jedno v nebi. Kristus v nikom nevidí 

hriech a v jeho očiach sú bezhriešni ako jeden. ich svätosť bola 

daná jeho Otcom a ním samým. 

Kristova vízia je mostom medzi svetmi. A v jeho moc môžete 

bezpečne dôverovať, že vás prenesie z tohto sveta do sveta, ktorý 

sa stal svätým vďaka odpusteniu. Veci, ktoré sa tu zdajú byť 

celkom pevné, sú tam len tieňmi, priehľadnými, slabo viditeľnými, 

občas zabudnutými, a nikdy nedokážu zatieniť svetlo, ktoré žiari za 

nimi. Svätosť bola navrátená zraku a slepý môže vidieť. 

Toto je jediný dar Ducha Svätého; pokladnica, na ktorú sa 

môžete s úplnou istotou obrátiť pre všetko, čo môže 
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prispieť k vášmu šťastiu. Všetky sú tu už položené. Všetky môžete 

dostať, ale len ak o to požiadate. Tu sa dvere nikdy nezamykajú a 

nikomu sa neodoprie ani tá najmenšia prosba, ani tá 

najnaliehavejšia potreba. Neexistuje tu žiadna choroba, ktorá by 

ešte nebola vyliečená. V tejto zlatej Kristovej pokladnici niet 

neuspokojeného nedostatku, niet neuspokojenej potreby. 

Tu si svet pripomína, čo sa stratilo, keď vznikol. Tu je totiž 

opravený, znovu sa stáva novým, ale v inom svetle. To, čo malo 

byť domovom hriechu, sa stáva centrom vykúpenia a ohniskom 

milosrdenstva, kde sú trpiaci uzdravení a prijatí. Nikto sa neodvráti 

od tohto nového domova, kde ho čaká spása. Nikto mu nie je 

cudzí. Nikto od neho nič nežiada okrem daru prijatia jeho prijatia. 

Kristova vízia je svätou pôdou, v ktorej zapúšťajú korene ľalie 

odpustenia. Toto je ich domov. Môžu byť odtiaľto prenesené späť 

do sveta, ale nikdy nemôžu rásť v jeho neúrodnej a plytkej pôde. 

potrebujú svetlo, teplo a láskavú starostlivosť, ktorú im poskytuje 

Kristova láska. potrebujú lásku, s ktorou na ne hľadí. A stávajú sa 

jeho poslami, ktorí dávajú ako 

dostali. 

Vezmite si z jeho skladu, aby sa jeho poklady zväčšili. Jeho 

ľalie neopúšťajú svoj domov, keď sa vracajú do sveta. Ich korene 

zostávajú. Neopúšťajú svoj prameň, ale nesú so sebou jeho 

dobrodenie a menia svet na záhradu podobnú tej, z ktorej prišli a 

do ktorej sa s pridanou vôňou opäť vracajú. Teraz sú dvakrát 

požehnané. Posolstvá, ktoré priniesli od Krista, boli doručené a 

vrátili sa k nim. A oni mu ich s radosťou vracajú. 

Pozrite sa na zásobu zázrakov, ktoré sú pre vás pripravené.Nie 

ste hodní daru, keď vám ho Boh určil? Nesúďte Božieho Syna, ale 

nasledujte cestu, ktorú ustanovil. Kristus vysníval sen o 

odpustenom svete. Je to jeho dar, vďaka ktorému možno 

uskutočniť sladký prechod od smrti k životu; od beznádeje k nádeji. 

Snívajme s ním. Jeho sen nás prebúdza k pravde. Jeho videnie 

dáva prostriedky na návrat k našej nestratenej a večnej svätosti v 

Bohu. 
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le  s s o n1 6 0 
 

"Som doma. Strach je tu cudzí." 

Strach je cudzí cestám lásky. Ak sa stotožníte so strachom, budete 

si cudzí. A tak ste pre seba neznámi. to, čo je vaše Ja, zostáva 

cudzím pre tú časť vás, ktorá si myslí, že je skutočné, ale odlišné 

od vás. Kto by mohol byť za takýchto okolností zdravý? Kto iný 

než blázon by mohol veriť, že je tým, čím nie je, a súdiť sám seba? 

Je medzi nami cudzinec, ktorý pochádza z myšlienok tak 

cudzích pravde, že hovorí iným jazykom, pozerá sa na svet, ktorý 

pravda nepozná, a chápe to, čo pravda považuje za nezmyselné. 

Cudzinec ešte nepozná, ku komu prichádza, a predsa tvrdí, že mu 

patrí domov, zatiaľ čo ten, kto je doma, je teraz cudzinec. 

A pritom by bolo ľahké povedať: "Toto je môj domov. Patrím 

sem a neodídem odtiaľ, lebo mi to prikázal nejaký blázon." Aký je 

dôvod, aby sme to nepovedali? Aký by mohol byť dôvod okrem 

toho, že ste si sem pozvali tohto cudzieho človeka, aby zaujal vaše 

miesto a nechal vás, aby ste boli sami sebe cudzincom ? Nikto by sa 

nenechal tak zbytočne vyradiť, keby si nemyslel, že existuje iný 

domov, ktorý by viac vyhovoval jeho vkusu. 

Kto je ten cudzinec? Je to strach alebo vy, kto sa nehodí do 

domu, ktorý Boh poskytol svojmu Synovi? Je strach jeho vlastný, 

stvorený na jeho podobu? Je to strach, ktorý lásku dopĺňa a ktorým sa 

dopĺňa? Neexistuje domov, ktorý by mohol poskytnúť útočisko 

láske a strachu. nemôžu spolu existovať. Ak ste skutoční, potom 

strach musí byť ilúziou. A ak je strach skutočný, potom vôbec 

neexistujete. 

Ako jednoducho je teda táto otázka vyriešená. Kto sa bojí, ten 

sa zaprel a povedal: "Ja som tu cudzinec. A tak prenechávam svoj 

domov niekomu, kto je mi podobnejší ako ja, a dávam mu všetko, 

o čom som si myslel, že mi patrí." Teraz je vyhnancom z nutnosti, 

nevie, kto je, nie je si istý všetkým okrem tohto; že nie je sám 

sebou a že mu bol odopretý jeho domov. 

Čo teraz hľadá? Čo môže nájsť? Cudzinec sám pre seba 

nemôže nájsť domov, nech by ho hľadal kdekoľvek, pretože si 

znemožnil návrat. Jeho cesta je stratená, ibaže by ho zázrak hľadal 
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a ukážte mu, že už nie je cudzí.Zázrak príde. Lebo v jeho domove 

zostáva jeho Ja. Nepozvalo dovnútra žiadneho cudzinca a neprijalo 

žiadnu cudziu myšlienku, aby bolo Sebou. A bude volať svojich k 

sebe, aby uznalo, čo je jeho vlastné. 

Kto je ten cudzinec? Nie je to ten, ktorého tvoje Ja nevolá? 

Teraz nie ste schopní rozpoznať tohto cudzinca vo svojom strede, 

pretože ste mu prisúdili svoje právoplatné miesto.Vaše Ja si je však 

isté svojím vlastným Ja tak, ako si je Boh istý svojím Synom. 

Nemôže byť zmätený, pokiaľ ide o stvorenie. Je si istý tým, čo Mu 

patrí. Medzi Jeho poznanie a skutočnosť Jeho Syna sa nemôže 

vmiešať žiadny cudzinec. On nevie o cudzích. Je si istý svojím 

Synom. 

Jeho istota je dostatočná. Ten, o kom vie, že je jeho Syn, patrí 

tam, kam On svojho Syna navždy postavil. Odpovedal vám, ktorí 

sa pýtate: "Kto je ten cudzinec?" Počuj Jeho hlas, ktorý ťa pokojne 

a s istotou uisťuje, že nie si cudzí svojmu Otcovi, ani tvoj Stvoriteľ 

nie je cudzí tebe. koho Boh spojil, zostáva navždy jedným, doma v 

Ňom, nie je cudzí sebe. 

Dnes ďakujeme, že Kristus prišiel na svet, aby hľadal to, čo 

mu patrí. Jeho pohľad nevidí cudzích, ale vidí svojich a radostne sa s 

nimi spája. Oni ho vidia ako cudzinca, lebo sa nepoznajú. keď ho 

však privítajú, spomenú si. a on ich opäť jemne vedie domov, kam 

patria. Ani na jedného nezabúda. Ani na jedného vám nezabudne 

dať spomenúť, aby bol váš domov úplný a dokonalý, ako bol 

založený. On na vás nezabudol. Ale vy si naňho nezapamätáte, 

kým sa na všetkých nebudete pozerať tak, ako sa pozerá On. Kto 

popiera svojho brata, popiera Jeho, a tým odmieta prijať dar videnia, 

ktorým sa jeho 

Ja je jasne rozpoznané, jeho domov je pripomenutý a prichádza spása. 
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le  s o v á n i e 1 6 1 
 

"Daj mi svoje požehnanie, svätý Boží Syn." 

Dnes cvičíme inak a postavíme sa proti svojmu hnevu, aby naše 

obavy zmizli a dali priestor láske. Tu je spása v jednoduchých 

slovách, v ktorých cvičíme s dnešnou myšlienkou. Tu je odpoveď 

na pokušenie, ktoré nikdy nemôže neprijať Krista tam, kde 

predtým prevládal strach a hnev. Tu je vykúpenie dokonané, svet 

bezpečne prešiel a nebo je teraz obnovené. Tu je odpoveď Božieho 

hlasu. 

Úplná abstrakcia je prirodzeným stavom mysle. Ale jej časť je 

teraz neprirodzená. Nepozerá sa na všetko ako na jeden celok. 

Namiesto toho vidí len fragmenty celku, pretože len tak mohla 

vymyslieť čiastočný svet, ktorý vidíte. Účelom všetkého videnia je 

ukázať vám to, čo chcete vidieť. všetko počúvanie len prináša 

vašej mysli zvuky, ktoré chce počuť. 

Takto vznikli špecifiká.A práve špecifiká musíme teraz používať 

v praxi. Odovzdávame ich Duchu Svätému, aby ich použil na iný 

účel, než na aký sme ich dali my. On však môže použiť, ale to, čo 

sme vytvorili, aby nás učil z iného hľadiska, aby sme vo všetkom 

videli iné použitie. 

Jeden brat je všetkým bratom. Každá myseľ obsahuje všetky 

mysle, pretože každá myseľ je jedna. Taká je pravda." A predsa, 

objasňujú tieto myšlienky zmysel stvorenia? Prinášajú vám tieto 

slová so sebou dokonalú jasnosť? Čím sa môžu zdať, že sú len 

prázdnymi zvukmi, možno peknými; správnymi v pocitoch, ale v 

podstate nepochopiteľnými ani zrozumiteľnými. Myseľ, ktorá sa 

naučila myslieť konkrétne, už nedokáže pochopiť abstrakciu v tom 

zmysle, že je všeobsiahla. Musíme vidieť málo, aby sme sa naučili 

veľa. 

Zdá sa, že práve telo obmedzuje našu slobodu, núti nás trpieť 

a napokon hasí náš život.Avšak telá sú len symbolmi konkrétnej 

formy strachu. Strach bez symbolov si nevyžaduje žiadnu reakciu, 

pretože symboly môžu zastúpiť významy. Láska nepotrebuje 

žiadne symboly, pretože je pravdivá. Ale strach sa viaže na 

konkrétnosti, keďže je falošný. 

Telo útočí, ale myseľ nie. Táto myšlienka určite pripomína 
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náš text, kde sa často zdôrazňuje. To je 
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rozumné telá sa ľahko stávajú symbolmi strachu. Mnohokrát ste 

boli vyzvaní, aby ste sa pozerali za telo, pretože jeho pohľad 

predstavuje symbol "nepriateľa" lásky, ktorého Kristov pohľad 

nevidí. telo je terčom útoku, pretože nikto si nemyslí, že nenávidí 

myseľ. Čo iné ako myseľ však usmerňuje telo k útoku? Čo iné by 

mohlo byť sídlom strachu okrem toho, čo myslí na strach? 

Nenávisť je špecifická.Musí existovať vec, na ktorú sa 

útočí.Nepriateľ musí byť vnímaný v takej podobe, aby sa ho dalo 

dotknúť, vidieť a počuť, a nakoniec zabiť. Keď sa nenávisť opiera 

o nejakú vec, volá po smrti tak isto, ako Boží hlas hlása, že niet 

smrti. Strach je nenásytný, pohlcuje všetko, čo jeho oči uvidia; vo 

všetkom vidí seba samého; je nútený obrátiť sa proti sebe a ničiť. 

Kto vidí brata ako telo, vidí ho ako symbol strachu. A zaútočí, 

pretože to, čo vidí, je jeho vlastný strach, ktorý je mimo neho, 

pripravený zaútočiť a vyčíňa, aby sa s ním opäť spojil. Nemýľte sa 

v intenzite zúrivosti, ktorú musí projektovaný strach plodiť. Krikne 

od hnevu a pazúry driape do vzduchu v šialenej nádeji, že sa 

dostane k svojmu stvoriteľovi a pohltí ho. 

To vidia oči tela v tom, koho si nebo váži, koho milujú anjeli 

a koho Boh stvoril dokonalého. To je jeho skutočnosť. A v 

Kristovom pohľade sa odráža jeho ľúbeznosť v podobe takej svätej 

a takej krásnej, že by si sa len ťažko mohol zdržať pokľaknutia pri 

jeho nohách. no namiesto toho ho vezmeš za ruku, lebo si mu 

podobný v pohľade, ktorý ho takto vidí. 

Útok na neho je pre teba nepriateľom, lebo nepostrehneš, že v 

jeho rukách je tvoja spása.Žiadaj ho o to, a on ti to dá.Žiadaj ho, 

aby nesymbolizoval tvoj strach.Chceš, aby sa láska zničila? Alebo 

by si chcel, aby sa ti zjavila a oslobodila ťa? 

Dnes cvičíme vo forme, ktorú sme si vyskúšali už skôr. Vaša 

pripravenosť je teraz bližšie a vy sa dnes priblížite Kristovej vízii. 

Ak máte v úmysle dosiahnuť ju, dnes sa vám to podarí. A keď sa 

vám to podarí, nebudete ochotní prijať svedkov, ktorých 

vyvolávajú oči vášho tela. To, čo uvidíte, vám bude spievať dávne 

melódie, ktoré si budete pamätať. V nebi sa na teba nezabúda. či 

by si si to nezapamätal? 

Vyberte si jedného brata, symbol ostatných, a požiadajte ho o 
spásu. 
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Najprv ho uvidíte čo najjasnejšie v tej istej podobe, na ktorú ste 

zvyknutí. Pozorujte jeho tvár, ruky a nohy, jeho oblečenie, sledujte 

jeho úsmev a známe gestá, ktoré tak často robí. Potom mysli na 

toto; to, čo vidíš teraz, ti zakrýva pohľad na toho, ktorý ti môže 

odpustiť všetky hriechy; ktorého sväté ruky môžu vziať preč 

klince, ktoré ti prebodli tvoje vlastné, a zdvihnúť tŕňovú korunu, 

ktorú si si nasadil na krvácajúcu hlavu. 

Požiadajte ho o to, aby vás oslobodil: 

"Daj mi svoje požehnanie, svätý Boží 

Syn. Chcel by som sa na teba pozerať 

očami Krista a vidieť v tebe svoju 

dokonalú bezhriešnosť." 

A On odpovie tomu, koho si volal, lebo počuje Boží hlas v tebe a 

odpovie v tvojom vlastnom. Pozrite teraz na toho, ktorého ste 

videli len ako telo a kosť, a uznajte, že k vám prišiel Kristus. 

Dnešná myšlienka je vaším bezpečným únikom pred hnevom 

a strachom. Určite ju okamžite použite, ak by ste boli v pokušení 

zaútočiť na brata a vnímali v ňom symbol svojho strachu. A 

uvidíš, ako sa zrazu premení z nepriateľa na Spasiteľa; z diabla na 

Krista. 
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le  s o n 1 6 2 
 

"Som taký, akého ma Boh stvoril." 

Táto jediná myšlienka, pevne uchovaná v mysli, by zachránila 

svet. Z času na čas si ju zopakujeme, keď dosiahneme ďalšie 

štádium učenia. Keď budete napredovať, bude pre vás znamenať 

oveľa viac. Tieto slová sú posvätné, pretože sú to slová, ktoré dal 

Boh ako odpoveď na svet, ktorý ste stvorili. Pri nich zaniká a 

všetky veci viditeľné v jeho hmlistých oblakoch a parných ilúziách 

sa rozplynú, keď sa tieto slová vyslovia. Lebo pochádzajú od 

Boha. 

Tu je Slovo, ktorým sa Syn stal šťastím svojho Otca, Jeho 

láskou a Jeho zavŕšením. Tu sa ohlasuje stvorenie a uctieva sa 

také, aké je. niet sna, ktorý by tieto slová nerozptýlili; niet 

myšlienky na hriech a ilúzie, ktorú by sen obsahoval a ktorá by 

nezmizla pred ich mocou. Sú trúbou prebudenia, ktorá znie po 

celom svete. mŕtvi sa prebúdzajú v odpovedi na jej volanie. a tí, čo 

žijú a počujú tento zvuk, sa nikdy nebudú pozerať na smrť. 

Svätý je ten, kto si tieto slová osvojí; vstáva s nimi v mysli, 

pripomína si ich počas dňa a večer ich nosí so sebou, keď ide spať. 

Jeho sny sú šťastné a jeho odpočinok bezpečný; jeho bezpečnosť istá 

a jeho telo uzdravené, pretože spí a prebúdza sa s pravdou stále pred 

sebou. Zachráni svet, pretože dáva svetu to, čo dostáva zakaždým, 

keď praktizuje slová pravdy. 

Dnes cvičíme jednoducho. Veď slová, ktoré používame, sú 

mocné a nepotrebujú žiadne myšlienky, aby zmenili myseľ toho, 

kto ich používa. Tak úplne ju zmenili, že je teraz pokladnicou, do 

ktorej Boh ukladá všetky svoje dary a všetku svoju Lásku, aby ju 

rozdelil celému svetu, zväčšenú v dávaní; udržiavanú v úplnosti, 

pretože jej zdieľanie je neobmedzené. A tak sa učíte myslieť s 

Bohom. Kristova vízia obnovila váš zrak tým, že zachránila vašu 

myseľ. 

Dnes si ťa ctíme.Tvoje právo na dokonalú svätosť teraz 

prijímaš. S týmto prijatím sa každému prináša spása, lebo kto by si 

mohol vážiť hriech, keď takáto svätosť požehnala svet? Kto by si 

mohol zúfať, keď je tvoja dokonalá radosť dostupná všetkým 
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ako liek na smútok a nešťastie, na všetky pocity straty a na úplné 

oslobodenie od hriechu a viny? 

A kto by ti teraz nebol bratom, ty, jeho Vykupiteľ a Spasiteľ. 

Kto by ťa neprijal do svojho srdca s láskyplným pozvaním, 

dychtivý spojiť sa s niekým, kto je mu podobný vo svätosti? Si 

taký, akého ťa Boh stvoril." Tieto slová rozháňajú noc a tma už nie 

je. Svetlo dnes prišlo požehnať svet, lebo ste spoznali Božieho 

Syna a v tomto spoznaní je svet. 
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"Smrť neexistuje.Boží Syn je slobodný." 

Smrť je myšlienka, ktorá má mnoho podôb, často nepoznaných. 

Môže sa objaviť ako smútok, strach, úzkosť alebo pochybnosti; ako 

hnev, nevera a nedostatok dôvery; starosť o telá, závisť a všetky 

formy, v ktorých vás môže pokúšať túžba byť takí, akí nie ste. 

Všetky takéto myšlienky sú len odrazom uctievania smrti ako 

spasiteľa a darcu oslobodenia. 

Stelesnenie strachu, hostiteľa hriechu, boha vinníkov a pána 

všetkých ilúzií a klamstiev, myšlienka na smrť sa zdá byť mocná. 

Zdá sa totiž, že drží všetko živé vo svojej zvädnutej ruke; všetky 

nádeje a želania vo svojom zničujúcom zovretí. Všetky ciele 

vníma len vo svojich bezočivých očiach. krehkí, bezmocní a chorí 

sa skláňajú pred jej obrazom a myslia si, že len on je skutočný, 

nevyhnutný, hodný ich dôvery. Lebo len ona určite príde. 

Všetky veci okrem smrti sa javia ako neisté, príliš rýchlo 

stratené, hoci sa ťažko získavajú, neisté vo svojom výsledku, 

schopné sklamať nádeje, ktoré kedysi vyvolali, a namiesto túžob a 

snov zanechať po sebe chuť prachu a popola. Ale so smrťou sa 

počíta. Príde totiž istými krokmi, keď nastane čas jej príchodu. 

Nikdy nezabudne vziať si celý život ako rukojemníka. 

Klonili by ste sa takýmto modlám? Tu je sila a moc 

samotného Boha vnímaná v modle z prachu. Tu je opak Boha 

vyhlásený za pána všetkého stvorenia, silnejší ako Božia vôľa pre 

život, nekonečnosť lásky a dokonalá, nemenná stálosť neba. Tu je 

vôľa Otca a Syna definitívne porazená a uložená na odpočinok pod 

náhrobný kameň, ktorý smrť položila na telo svätého Božieho 

Syna. 

Bezbožný v porážke sa stal tým, čím by ho chcela mať smrť. 

Jeho epitaf, ktorý napísala sama smrť, mu nedáva meno, lebo sa 

premenil na prach. Píše sa v ňom len toto: "Tu leží svedok, že Boh 

je mŕtvy." A toto píše stále znova a znova, zatiaľ čo jeho ctitelia po 

celý čas súhlasia a pokľaknúc s čelom k zemi si bojazlivo šepkajú, 

že je to tak. 

Nie je možné uctievať smrť v akejkoľvek podobe a zároveň si 
vybrať 
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Niekoľko z nich by ste si nevážili a vyhýbali by ste sa im, zatiaľ čo 

v ostatné by ste stále verili. Lebo smrť je totálna. Buď všetky veci 

zomrú, alebo žijú a nemôžu zomrieť. Žiadny kompromis nie je 

možný. Opäť tu totiž vidíme zrejmý postoj, ktorý musíme prijať, 

ak sme pri zmysloch; to, čo úplne odporuje jednej myšlienke, 

nemôže byť pravdivé, ak sa nepreukáže, že jej opak je nepravdivý. 

Myšlienka Božej smrti je taká absurdná, že aj šialenci majú 

problém jej uveriť. Naznačuje totiž, že Boh kedysi žil a nejako 

zahynul, zrejme ho zabili tí, ktorí nechceli, aby prežil. ich silnejšia 

vôľa mohla zvíťaziť nad jeho, a tak večný život ustúpil smrti. A s 

Otcom zomrel aj Syn. 

Uctievači smrti sa môžu báť. A môžu takéto myšlienky 

naháňať strach? Keby videli, že je to len to, čomu veria, okamžite 

by sa oslobodili. A vy im to dnes ukážete. Smrť neexistuje a my sa 

jej teraz zriekame v každej podobe, pre ich spásu a aj pre našu 

vlastnú. Boh smrť nestvoril, preto akúkoľvek podobu má, musí byť 

ilúziou. toto stanovisko dnes zaujímame. A je nám dané, aby sme 

sa pozreli za smrť a videli svetlo za ňou. 

Otče náš, požehnaj dnes naše oči.Sme Tvoji poslovia a 

chceli by sme sa pozerať na nádherný odraz Tvojej lásky, ktorá 

žiari vo všetkom.Žijeme a dýchame len v Tebe.Nie sme oddelení 

od Tvojho večného života.Neexistuje smrť, lebo smrť nie je Tvoja 

vôľa. A my zostávame tam, kam si nás umiestnil, v živote, ktorý 

zdieľame s Tebou a so všetkým živým, aby sme boli ako Ty a 

boli Tvojou súčasťou navždy. prijímame Tvoje myšlienky ako naše 

a naša vôľa je navždy jednotná s Tvojou. amen. 
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"Teraz sme jedno s tým, ktorý je naším prameňom." 

Kedy inokedy ako teraz možno spoznať pravdu? Jediný čas, ktorý 

existuje, je prítomnosť. A tak dnes, v tomto okamihu, teraz, 

prichádzame, aby sme sa pozreli na to, čo je tu navždy; nie v 

našich očiach, ale v očiach Krista. On sa pozerá za čas a vidí 

večnosť, ktorá je tam zastúpená. Počuje zvuky, ktoré plodí 

nezmyselný rušný svet, no počuje ich slabo, lebo za nimi všetkými 

počuje pieseň neba a hlas Boží jasnejší, zmysluplnejší, bližší. 

Svet sa pred jeho očami ľahko stráca. Jeho zvuky slabnú. Melódia 

z diaľky za svetom je čoraz zreteľnejšia; starodávne volanie, na ktoré 

On dáva starodávnu odpoveď. Lebo sú len tvojou odpoveďou na 

Volanie tvojho Otca k tebe. Kristus odpovedá za teba, ozýva sa 

tvojím Ja, používa tvoj hlas, aby dal svoj radostný súhlas; prijíma 

za teba tvoje vyslobodenie. 

Aké sväté je dnes tvoje cvičenie, keď ti dáva svoj zrak a 

počúva za teba a odpovedá v tvojom mene na volanie, ktoré 

počuje. Aký tichý je čas, ktorý mu venuješ, aby si ho strávil mimo 

sveta. Ako ľahko sa zabúda na všetky tvoje zdanlivé hriechy a 

nezabúda na všetky tvoje bolesti. V tento deň je smútok odložený, 

pre pohľady a zvuky, ktoré prichádzajú z blízkosti bližšej ako svet, 

objasnené vám, ktorí dnes prijmete dary, ktoré On dáva. 

Je tu ticho, do ktorého svet nemôže zasiahnuť.Je tu starobylý 

pokoj, ktorý nosíš vo svojom srdci a ktorý si nestratil.Je tu pocit 

svätosti, ktorého sa nikdy nedotkla myšlienka na hriech.To všetko 

si dnes budeš pamätať. Vernosť v praktizovaní dnes prinesie 

odmenu takú veľkú a takú úplne odlišnú od všetkého, čo si hľadal 

predtým, že budeš vedieť, že tu je tvoj poklad a tu je tvoj 

odpočinok. 

Toto je deň, keď sa márne predstavy rozostúpia ako opona a 

odhalia to, čo je za nimi. Tu sa zviditeľňuje to, čo tu skutočne je, 

zatiaľ čo všetky tiene, ktoré sa zdali, že to zakrývajú, upadajú do 

temnoty. Teraz sa rovnováha vyrovnáva a váhy súdu sa 

prenechávajú tomu, kto súdi pravdivo. A pri Jeho súde sa pred 

vašimi očami rozvinie svet v dokonalej nevinnosti. Teraz ho 

uvidíte 
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Kristovými očami. Teraz je vám jasná jeho premena. 

Bratia, tento deň je pre svet posvätný.Vaša vízia, ktorá vám 

bola daná z diaľky, sa na všetky veci vo svete pozerá v novom 

svetle. A to, čo vidíte, sa stáva uzdravením a spásou sveta. 

Hodnotné aj bezcenné je vnímané a rozpoznané ako to, čím je. A 

to, čo je hodné vašej lásky, dostane vašu lásku, zatiaľ čo nič, čoho 

sa treba báť, nezostane. 

Dnes nebudeme súdiť. Dostaneme len to, čo nám bude dané 

zo súdu, ktorý sa uskutoční mimo sveta. Naše dnešné cvičenie sa 

stane naším darom vďačnosti za oslobodenie od slepoty a od 

biedy. Všetko, čo vidíme, len zvýši našu radosť, pretože jeho 

svätosť odráža našu vlastnú. Stojíme odpustení v Kristových 

očiach, pričom celý svet je odpustený v našich vlastných. 

Požehnávame svet, keď sa naň pozeráme vo svetle, v akom na 

nás hľadí náš Spasiteľ, a ponúkame mu slobodu, ktorú nám dáva 

svojím odpúšťajúcim pohľadom, nie svojím vlastným. Otvorte 

oponu vo svojom praktizovaní už len tým, že necháte odísť všetky 

veci, o ktorých si myslíte, že ich chcete. Svoje malicherné poklady 

odložte a nechajte vo svojej mysli čistý a otvorený priestor, kam 

môže prísť Kristus a ponúknuť vám poklad spásy. On potrebuje 

vašu najsvätejšiu myseľ, aby zachránil svet. 

Nie je tento cieľ hodný toho, aby bol váš? Nemá sa Kristova 

vízia hľadať nad neuspokojivými cieľmi sveta? Nedovoľte, aby 

dnešný deň prešiel bez toho, aby dary, ktoré pre vás skrýva, 

nedostali váš súhlas a vaše prijatie. môžeme zmeniť svet, ak ich 

uznáte. možno nevidíte hodnotu, ktorú vaše prijatie dáva svetu. 

Ale to určite chcete. práve dnes môžete vymeniť všetko utrpenie za 

radosť. Cvičte úprimne a dar je váš. Chcel by ťa Boh oklamať? 

Môže Jeho prísľub zlyhať? Môžeš zadržať tak málo, keď Jeho ruka 

drží úplnú spásu Jeho Syna? 
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"Nech moja myseľ nepopiera Božiu myšlienku." 

Čo robí tento svet skutočným okrem vášho vlastného popierania 

pravdy, ktorá sa nachádza za ním? Čo iné ako vaše myšlienky na 

utrpenie a smrť zakrývajú dokonalé šťastie a večný život, ktorý 

vám chce váš Otec? A čo môže zakryť to, čo sa nedá zakryť, 

okrem ilúzie? Čo iné by vám mohlo zatajiť to, čo už máte, než 

vaša voľba nevidieť to, čo popierate, že to existuje? 

Stvorila vás Božia myšlienka. Neopustila ťa, ani si od nej 

nikdy nebol oddelený ani na okamih. Patrí ti. Ňou žiješ. Je tvojím 

Zdrojom života, drží ťa v jednote s ňou a všetko je s tebou v 

jednote, pretože ťa neopustila. myšlienka Božia ťa chráni, stará sa 

o teba, robí ti mäkké miesto odpočinku a hladkú cestu, osvetľuje 

tvoju myseľ šťastím a láskou. Večnosť a večný život žiaria vo vašej 

mysli, pretože Myšlienka Božia vás neopustila a stále s vami 

zostáva. 

Kto by mu odoprel bezpečie a pokoj, radosť, uzdravenie a 

duševný pokoj, pokojný odpočinok, pokojné prebudenie, keby len 

spoznal, kde sa nachádzajú? Či by sa okamžite nepripravil ísť tam, 

kde sa nachádzajú, a neopustil by všetko ostatné ako bezcenné v 

porovnaní s nimi? A keď ich nájde, či by sa neujistil, že zostanú s 

ním a on zostane s nimi? 

Nepopierajte nebo. Dnes je tvoje, ale len na požiadanie. Ani 

nemusíš vnímať, aký veľký je to dar, ako sa zmení tvoja myseľ, 

kým k tebe príde. pros, aby si dostal, a je ti dané. Presvedčenie 

spočíva v ňom. Kým ho neprijmeš ako svoje, zostáva neistota. ale 

Boh je spravodlivý. Istota sa nevyžaduje, aby ste dostali to, čo 

môže darovať len vaše prijatie. 

Žiadajte s túžbou.Nemusíte si byť istí, že žiadate len to, čo 

chcete. Ale keď ju dostanete, budete si istí, že máte poklad, ktorý 

ste vždy hľadali. Za čo by ste ho potom vymenili? Čo by vás teraz 

podnietilo k tomu, aby ste ho nechali zmiznúť z vašej extatickej 

predstavy? Veď tento pohľad dokazuje, že si vymenil svoju 

slepotu za vidiace oči Krista; tvoja myseľ prišla odložiť popieranie 

a prijať Božiu Myšlienku za svoje dedičstvo. 
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Teraz sú už všetky pochybnosti preč, koniec cesty je istý a spása je 

ti daná. Teraz je Kristova moc vo vašej mysli, aby vás uzdravila 

tak, ako ste boli uzdravení. Teraz ste medzi Spasiteľmi sveta. Váš 

osud leží tam a nikde inde. Súhlasil by Boh, aby jeho Syn zostal 

navždy vyhladovaný odopieraním potravy, ktorú potrebuje k 

životu? Prebytok prebýva v ňom a nedostatok ho nemôže odrezať 

od trvalej Božej Lásky a od jeho domova. 

Cvičte dnes v nádeji. Vaše pochybnosti sú bezvýznamné, lebo 

Boh je istý a myšlienka na neho nikdy nechýba. Istota musí zostať 

vo vás, ktorí ste Jeho hostiteľmi. Tento kurz odstraňuje všetky 

pochybnosti, ktoré ste postavili medzi Neho a vašu istotu o Ňom. 

Spoliehame sa na Boha, a nie na seba, že nám dá istotu. A v Jeho 

mene praktizujeme to, čo nám Jeho slovo prikazuje. Jeho istota 

leží nad každou našou pochybnosťou. Jeho Láska zostáva nad 

každým naším strachom. Myšlienka na Neho je stále nad všetkými 

snami a v našej mysli podľa Jeho Vôle. 
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"Sú mi zverené Božie dary." 

Všetky veci sú vám dané. Božia dôvera vo vás je bezhraničná. Pozná 

svojho Syna. Dáva bez výnimky, nezadržiava nič, čo by mohlo 

prispieť k vášmu šťastiu. A predsa, ak vaša vôľa nie je v jednote s 

Jeho vôľou, Jeho dary nedostanete. Ale prečo si myslíte, že 

existuje aj iná vôľa ako Jeho? 

Tu je paradox, ktorý je základom stvorenia sveta.Tento svet 

nie je Božou vôľou, a preto nie je skutočný.Tí, ktorí si myslia, že 

je skutočný, však musia veriť, že existuje aj iná vôľa, a to taká, 

ktorá vedie k opačným účinkom, než aké chce Boh. Vskutku 

nemožné. ale každá myseľ, ktorá sa pozerá na svet a posudzuje ho 

ako istý, pevný, dôveryhodný a pravdivý, verí v dvoch stvoriteľov; 

alebo v jedného, v seba samého. Nikdy však v jedného Boha. 

Božie dary nie sú prijateľné pre nikoho, kto zastáva takéto 

zvláštne názory. Musí veriť, že prijať Božie dary, nech sú 

akokoľvek zjavné, nech ho akokoľvek naliehavo vyzývajú, aby ich 

prijal za svoje, znamená byť dotlačený k zrade voči sebe samému. 

Musí popierať ich prítomnosť, protirečiť pravde a trpieť, aby 

zachoval svet, ktorý stvoril. 

Tu je jediný domov, o ktorom si myslí, že ho pozná. Tu je 

jediné bezpečie, o ktorom si myslí, že ho môže nájsť.Bez sveta, 

ktorý si vytvoril, je vyvrheľ, bezdomovec a má strach. 

Neuvedomuje si, že práve tu sa naozaj bojí a je aj bezdomovcom; 

vyvrheľ putujúci tak ďaleko od domova, tak dlho preč, že si 

neuvedomuje, že zabudol, odkiaľ prišiel, kam ide, a dokonca ani 

to, kto vlastne je. 

Na jeho osamelom, nezmyselnom putovaní ho však 

sprevádzajú Božie dary, ktoré sú mu neznáme. Nemôže ich stratiť. 

Ale nepozrie sa na to, čo mu bolo dané. Putuje ďalej, vedomý si 

márnosti, ktorú vidí všade okolo seba, vnímajúc, ako sa jeho malý 

údel len zmenšuje, ako ide vpred do nikam. Stále putuje v biede a 

chudobe, sám, hoci Boh je s ním a poklad jeho taký veľký, že 

všetko, čo svet obsahuje, je bezcenné pred jeho veľkosťou. 

Zdá sa, že je to žalostná postava, unavený, opotrebovaný, v 

odrbanom odeve a s nohami, ktoré trochu krvácajú z kamenistej 
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cesty, po ktorej kráča. Nie - 
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ale stotožnil sa s ním, pretože každý, kto sem príde, sa vydal na 

cestu, po ktorej kráča on, a pocítil porážku a beznádej, ako ich 

pociťuje on. Je však naozaj tragický, keď vidíte, že kráča po ceste, 

ktorú si zvolil, a potrebuje si len uvedomiť, Kto kráča s ním, a 

otvoriť svoje poklady, aby bol slobodný? 

Toto je vaše vyvolené ja, ktoré ste si vytvorili ako náhradu za 

realitu. Toto ja divoko brániš proti všetkým rozumným dôvodom, 

všetkým dôkazom a všetkým svedkom s dôkazmi, ktorí dokazujú, 

že to nie si ty.Nedbáš na ne.Ideš svojou určenou cestou s očami 

sklopenými, aby si nezahliadol pravdu, aby si sa oslobodil od 

sebaklamu a bol slobodný. 

Bojíte sa, aby ste nepocítili Kristov dotyk na svojom ramene a 

nevnímali Jeho nežnú ruku, ktorá vás vedie k tomu, aby ste sa 

pozreli na svoje dary. Ako by si potom mohol ohlasovať svoju 

chudobu vo vyhnanstve? On by ťa rozosmial pri takomto vnímaní 

seba samého. Kde je potom sebaľútosť? A čo sa stane s celou tou 

tragédiou, ktorú si sa snažil urobiť pre toho, komu Boh zamýšľal 

len radosť? 

Teraz ťa dostihol tvoj dávny strach a spravodlivosť ťa 

konečne dostihla. Kristova ruka sa dotkla tvojho ramena a ty cítiš, 

že nie si sám. dokonca si myslíš, že to úbohé ja, o ktorom si si 

myslel, že si ty, možno nie je tvoja identita. Možno je Božie slovo 

pravdivejšie ako tvoje vlastné. Možno sú Jeho dary pre teba 

skutočné. Možno ho úplne neprekabátil tvoj plán udržať Jeho Syna 

v hlbokom zabudnutí a ísť cestou, ktorú si si vybral bez svojho Ja. 

Božia vôľa nie je proti. Ona len je. Nie je to Boh, ktorého ste 

uväznili vo svojom pláne stratiť svoje Ja. On nevie o pláne, ktorý 

by bol tak cudzí Jeho Vôli. bola tu potreba, ktorej nerozumel a na 

ktorú dal odpoveď. to je všetko. a vy, ktorí ste túto odpoveď dostali, 

nepotrebujete už nič iné, len toto. 

Teraz žijeme, lebo teraz nemôžeme zomrieť. Túžba po smrti 

je vyslyšaná a zrak, ktorý na ňu hľadel, teraz nahradil zrak, ktorý 

vníma, že nie ste tým, za čo sa vydávate. Kráča s vami Ten, kto 

jemne odpovedá na všetky vaše obavy touto jedinou milosrdnou 

odpoveďou: "Nie je to tak." On poukazuje na všetky dary, ktoré 

máte, zakaždým, keď vás trápi myšlienka na chudobu, a hovorí o 

svojom spoločníkovi, keď sa vnímate ako osamelí a vystrašení. 

On vám však pripomína ešte jednu vec, na ktorú ste zabudli. 
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Jeho dotyk na tebe ťa totiž urobil podobným sebe samému.Dary, 

ktoré máš, nie sú len pre teba.To, čo ti prišiel ponúknuť, sa teraz 

musíš naučiť dávať.To je lekcia, ktorú ti dáva, lebo ťa zachránil pred 

samotou, ktorú si chcel vytvoriť, aby si sa ukryl pred Bohom. 

Pripomenul vám všetky dary, ktoré vám Boh dal. Hovorí aj o tom, 

čo sa stane vašou vôľou, keď tieto dary prijmete a uznáte, že sú 

vaše vlastné. 

Dary sú tvoje, zverené do tvojej starostlivosti, aby si ich dal 

všetkým, ktorí si vybrali osamelú cestu, ktorej si unikol. 

Nerozumejú, ale sledujú svoje želania. Teraz si to ty, kto ich učí. 

Veď ty si sa od Krista naučil, že existuje iná cesta, po ktorej majú 

kráčať. uč ich tým, že im ukážeš šťastie, ktoré prichádza k tým, 

ktorí pocítili Kristov dotyk a spoznali Božie dary. Nech vás 

smútok nepokúša, aby ste boli neverní svojej dôvere. 

Tvoje vzdychy budú teraz prezrádzať nádeje tých, ktorí od 

teba očakávajú svoje oslobodenie.Tvoje slzy sú ich slzami. Ak si 

chorý, ty, ale zadržiavaš ich uzdravenie. čoho sa bojíš, ale učí ich, 

že ich obavy sú oprávnené. Tvoja ruka sa stane darcom Kristovho 

dotyku; tvoja zmena zmýšľania sa stane dôkazom, že kto prijíma 

Božie dary, nemôže nikdy nič vytrpieť. je ti zverené oslobodenie 

sveta od bolesti. 

Nezraďte ho. Staňte sa živým dôkazom toho, čo môže Kristov 

dotyk ponúknuť každému. Boh vám zveril všetky svoje dary. Buďte 

vo svojom šťastí svedkami toho, ako sa premení myseľ, ktorá sa 

rozhodne prijať Jeho dary a pocítiť Kristov dotyk. Také je teraz 

vaše poslanie. Boh totiž zveruje rozdávanie svojich darov všetkým, 

ktorí ich prijali. Podelil sa s vami o svoju radosť. A vy sa o ňu 

teraz idete podeliť so svetom. 
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"Život je len jeden, a ten zdieľam s Bohom." 

Neexistujú rôzne druhy života, pretože život je ako pravda. Nemá 

stupne. Je to jeden stav, na ktorom sa podieľajú všetky veci, ktoré 

Boh stvoril. Rovnako ako všetky Jeho myšlienky nemá protiklad. 

Neexistuje smrť, pretože to, čo Boh stvoril, zdieľa Jeho život. 

Neexistuje smrť, pretože protiklad k Bohu neexistuje. neexistuje 

smrť, pretože Otec a Syn sú jedno. 

Zdá sa, že v tomto svete existuje stav, ktorý je opakom 

života.Nazývate ho smrťou.Ale naučili sme sa, že myšlienka smrti 

má mnoho podôb. Je to jediná myšlienka, ktorá je základom 

všetkých pocitov, ktoré nie sú vrcholne šťastné. Je to poplach, na 

ktorý reagujete akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je dokonalou 

radosťou. Všetok smútok, strata, úzkosť, utrpenie a bolesť, dokonca 

aj malý povzdych únavy, mierne nepohodlie alebo najnepatrnejšie 

zamračenie, potvrdzujú smrť. A tak popieraš svoj život. 

Myslíte si, že smrť sa týka tela. Je to však len predstava, ktorá 

nemá súvis s tým, čo sa považuje za fyzické. Myšlienka je v mysli. 

Potom ju možno uplatniť podľa toho, ako ju myseľ riadi. Jej pôvod 

je však tam, kde sa musí zmeniť, ak nastane zmena. Myšlienky 

neopúšťajú svoj zdroj. dôraz, ktorý tento kurz kladie na túto 

myšlienku, je spôsobený jej ústredným postavením v našich 

pokusoch zmeniť svoje myslenie o sebe. Je to dôvod, prečo sa 

môžete uzdraviť. Je príčinou uzdravenia. Je dôvodom, prečo 

nemôžete zomrieť. Jej pravda vás ustanovila za jedno s Bohom. 

Smrť je myšlienka, že ste oddelení od svojho Stvoriteľa. Je to 

presvedčenie, že podmienky sa menia, emócie sa striedajú z príčin, 

ktoré nemôžete ovplyvniť, ktoré ste nespôsobili a ktoré nikdy 

nemôžete zmeniť. Je to utkvelé presvedčenie, že myšlienky môžu 

opustiť svoj zdroj a nadobudnúť vlastnosti, ktoré zdroj neobsahuje, 

stať sa odlišnými od svojho pôvodu, oddeliť sa od neho druhom aj 

vzdialenosťou, časom a formou. 

Smrť nemôže pochádzať zo života. Myšlienky zostávajú 

spojené so svojím zdrojom. Môžu rozšíriť všetko, čo ich zdroj 

obsahuje. V tom môžu ďaleko presahovať samy seba. Nemôžu 

však zrodiť to, čo im nikdy nebolo dané. Ako sú stvorené, také 
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bude aj ich stvorenie. Ako sa zrodili, tak sa potom aj zrodia. A 

odkiaľ prišli, tam sa aj vrátia. 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

322 

 

 

Myseľ si môže myslieť, že spí, ale to je všetko. Nemôže zmeniť to, 

čo je jej bdelým stavom. Nemôže si vytvoriť telo, ani v ňom 

zotrvať. To, čo je mysli cudzie, neexistuje, pretože to nemá zdroj. 

Myseľ totiž vytvára všetky veci, ktoré sú, a nemôže im dať 

vlastnosti, ktoré jej chýbajú, ani zmeniť svoj vlastný večný, 

vedomý stav. Nemôže vytvoriť fyzické. čo sa zdá, že umiera, je len 

znakom spiacej mysle. 

Opakom života môže byť len iná forma života. Ako taký sa 

môže zmieriť s tým, čo ho stvorilo, pretože v skutočnosti nie je 

protikladom. Jeho forma sa môže meniť, môže sa javiť ako to, čím 

nie je. Napriek tomu je myseľ mysľou bdelou alebo spiacou. Nie je 

jej protikladom v ničom stvorenom, ani v tom, čo sa zdá, že tvorí, 

keď sa domnieva, že spí. 

Boh tvorí len bdelú myseľ. On nespí a jeho stvorenia sa 

nemôžu deliť o to, čo im nedáva, ani si vytvárať podmienky, o 

ktoré sa s nimi nedelí.Myšlienka na smrť nie je opakom myšlienky 

na život. Navždy bez protikladov akéhokoľvek druhu zostávajú 

Božie myšlienky navždy nemenné, s mocou rozširovať sa navždy 

nemenne, ale predsa v sebe, lebo sú všade. 

To, čo sa zdá byť opakom života, je len spánok.Keď sa myseľ 

rozhodne byť tým, čím nie je, a prijať cudziu moc, ktorú nemá, 

cudzí stav, do ktorého nemôže vstúpiť, alebo falošný stav, ktorý 

nie je v jej zdroji, zdá sa, že len na chvíľu zaspí. Sníva o čase; o 

časovom intervale, v ktorom sa to, čo sa zdá, že sa stalo, nikdy 

nestalo, uskutočnené zmeny sú bez podstaty a všetky udalosti 

nikde nie sú. Keď sa myseľ prebudí, pokračuje len tak, ako vždy 

bola. 

Buďme dnes deťmi pravdy a nezapierajme naše sväté 

dedičstvo. Náš život nie je taký, ako si ho predstavujeme. Kto 

mení život preto, že zatvára oči, alebo robí zo seba to, čím nie je, 

pretože spí a vidí v snoch opak toho, čím je? Dnes nebudeme 

žiadať smrť v žiadnej podobe. Ani nedovolíme, aby predstavy o 

protikladoch života pretrvali čo i len okamih tam, kde Myšlienku 

večného života stanovil sám Boh. 

Jeho svätý domov sa dnes snažíme zachovať tak, ako ho On 

založil a ako si želá, aby bol naveky. On je Pánom toho, čo si dnes 

myslíme. A v Jeho myšlienkach, ktoré nemajú protiklad, chápeme, 

že existuje jeden život a že sa s Ním, s celým stvorením, s ich 
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aj myšlienky, ktoré stvoril v jednote života, ktorá sa v smrti 

nemôže oddeliť a opustiť Zdroj života, odkiaľ pochádza. 

Máme spoločný život, pretože máme jeden Zdroj, Zdroj, z 

ktorého k nám prichádza dokonalosť, zostávajúca vždy vo svätých 

mysliach, ktoré On stvoril dokonalé. Akí sme boli, takí sme teraz a 

budeme navždy. Spiaca myseľ sa musí prebudiť, keď vidí svoju 

vlastnú dokonalosť, v ktorej sa zrkadlí Pán života, tak dokonale, že 

zaniká v tom, čo sa v nej odráža. A teraz už nie je len obyčajným 

odrazom. Stáva sa tým, čo sa odráža, a svetlom, ktoré odraz 

umožňuje. Teraz už nie je potrebné žiadne videnie. Prebudená 

myseľ totiž pozná svoj Zdroj, svoje Ja, svoju Svätosť. 
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le  s s o n1 6 8 

"Tvoja milosť mi je daná. Teraz si ju nárokujem." 

Boh k nám hovorí. Nemali by sme sa s ním rozprávať? On nie je 

vzdialený. Nesnaží sa pred nami skrývať. My sa pred Ním snažíme 

skryť a trpíme klamstvom. On zostáva úplne prístupný. Miluje 

svojho Syna." Neexistuje iná istota ako táto, a predsa to stačí. 

Svojho Syna bude milovať navždy. Keď jeho myseľ zostane spať, 

On ho stále miluje. A keď sa jeho myseľ prebudí, miluje ho nikdy 

nemeniacou sa Láskou. 

Keby ste poznali zmysel Jeho lásky, nádej a zúfalstvo by boli 

nemožné, pretože nádej by bola navždy uspokojená a zúfalstvo 

akéhokoľvek druhu nemysliteľné. Jeho milosť je Jeho odpoveďou 

na každé zúfalstvo, lebo v nej spočíva spomienka na Jeho Lásku. 

či by s radosťou nedal prostriedky, ktorými sa spoznáva Jeho 

Vôľa? Jeho milosť je tvoja tým, že ju uznáš. A spomienka na Neho 

sa prebúdza v mysli, ktorá od Neho žiada prostriedky, ktorými sa 

uskutočňuje jeho spánok. 

Dnes prosíme Boha o dar, ktorý starostlivo uchováva v našich 

srdciach a čaká na uznanie. Je to dar, ktorým sa k nám Boh skláňa 

a dvíha nás, pričom sám robí posledný krok spásy. Všetky kroky 

okrem tohto sa učíme, poučení jeho hlasom. Nakoniec však 

prichádza On sám, berie nás do svojho náručia a zmetá pavučiny 

nášho spánku. Jeho dar milosti je viac než len odpoveď. Obnovuje 

všetky spomienky, na ktoré spiaca myseľ zabudla; všetku istotu o tom, 

čo je zmyslom lásky. 

Boh miluje svojho Syna. Žiadajte ho teraz, aby vám dal 

prostriedky, ktorými tento svet zmizne, a najprv príde videnie a o 

chvíľu neskôr poznanie. V milosti totiž uvidíte svetlo, ktoré v láske 

pokryje celý svet, a uvidíte, ako strach zmizne z každej tváre, keď 

srdcia povstanú a budú si svetlo nárokovať ako svoje. čo teraz 

zostáva, aby sa nebo zdržalo o okamih dlhšie? Čo zostáva 

nedokončené, keď vaše odpustenie spočíva na všetkom? 

Dnes je nový a svätý deň, pretože dostávame to, čo nám bolo 

dané. Naša viera spočíva v Darcovi, nie v našom vlastnom prijatí. 

Uznávame svoje chyby, ale ten, ktorému sú všetky chyby 

neznáme, je ešte ten, ktorý odpovedá na naše chyby tým, že nám 
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dáva prostriedky, aby sme ich odložili a povstali k nemu vo 

vďačnosti a láske. 
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A zostupuje nám v ústrety, keď k nemu prichádzame, pretože to, 

čo nám pripravil, nám dáva a my prijímame. Taká je Jeho vôľa, 

pretože miluje svojho Syna. K nemu sa dnes modlíme, vraciame sa, 

ale slová, ktoré nám dal skrze svoj vlastný hlas, svoje slovo, svoju 

lásku: 

"Tvoja milosť mi je daná. Teraz sa o ňu 

hlásim. Otče, prichádzam k Tebe. A Ty 

prídeš ku mne, kto prosí. Som Syn, 

ktorého miluješ." 
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"Z milosti žijem. Milosťou som oslobodený." 

Milosť je aspektom Božej lásky, ktorý sa najviac podobá stavu, 

ktorý prevláda v jednote pravdy. Je to najvznešenejšia túžba sveta, 

pretože vedie úplne mimo sveta. Prekonáva učenie, ale je cieľom 

učenia, pretože milosť nemôže prísť, kým sa myseľ nepripraví na 

skutočné prijatie. Milosť sa stáva nevyhnutnou okamžite u tých, 

ktorí pripravili stôl, na ktorý ju možno jemne položiť a ochotne 

prijať; oltár čistý a svätý pre tento dar. 

Milosť je prijatie Božej lásky vo svete zdanlivej nenávisti a 

strachu. Len vďaka milosti nenávisť a strach zmiznú, pretože 

milosť predstavuje stav taký protikladný všetkému, čo svet 

obsahuje, že tí, ktorých myseľ je osvietená darom milosti, nemôžu 

uveriť, že svet strachu je skutočný. 

Milosť sa nedá naučiť.Posledný krok musí ísť nad rámec 

všetkého učenia. Milosť nie je cieľom, o ktorý sa tento kurz 

usiluje. na milosť sa však pripravujeme tak, že otvorená myseľ 

môže počuť volanie k prebudeniu. Nie je pevne uzavretá pred 

Božím hlasom. Uvedomila si, že existujú veci, ktoré nepozná, a tak 

je pripravená prijať stav úplne odlišný od skúsenosti, s ktorou je 

dôverne oboznámená. 

Možno sa zdá, že sme sa dostali do rozporu s naším tvrdením, 

že zjavenie Otca a Syna ako jedného bolo už stanovené. Ale 

povedali sme tiež, že myseľ určuje, kedy ten čas nastane, a určila 

ho. A predsa vás vyzývame, aby ste vydávali svedectvo o Božom 

slove, aby ste urýchlili skúsenosť pravdy a urýchlili jej príchod do 

každej mysle, ktorá rozpozná jej účinky na vás. 

Jednota je jednoducho myšlienka, že Boh je. A vo svojom bytí 

zahŕňa všetky veci. Žiadna myseľ nemá nič okrem Neho. Povieme 

"Boh je" a potom prestaneme hovoriť, pretože v tomto poznaní 

slová nemajú zmysel. Neexistujú pery, ktoré by ich vyslovili, a 

žiadna časť mysle nie je dostatočne zreteľná na to, aby cítila, že si 

teraz uvedomuje niečo, čo nie je ona sama. Spojila sa so svojím 

Zdrojom a rovnako ako jej Zdroj sám, iba je. 

Nemôžeme o tom hovoriť ani písať, ba dokonca na to ani 

myslieť. Do každej mysle to príde, keď úplne spozná, že jej vôľa je 
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Božia, a úplne ju prijme. Vracia myseľ do 
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nekonečná prítomnosť, v ktorej si nemožno predstaviť minulosť ani 

budúcnosť. Leží za hranicami spásy; za hranicami všetkých 

myšlienok na čas, odpustenie a svätú Kristovu tvár.Boží Syn sa 

jednoducho stratil vo svojom Otcovi, tak ako sa jeho Otec stratil v 

ňom. Svet vôbec nikdy nebol. Večnosť zostáva stálym stavom. 

Je to skúsenosť, ktorú sa snažíme urýchliť. Avšak odpustenie, 

naučené a osvojené, so sebou prináša skúsenosti, ktoré svedčia o 

tom, že čas, keď sa myseľ sama rozhodla vzdať všetkého okrem 

tohto, je už blízko. Neuponáhľame ju v tom, že to, čo ponúkneš, 

bolo utajené pred Tým, kto učí, čo odpustenie znamená. Všetko 

učenie už bolo v Jeho mysli, dokonané a úplné. On spoznal všetko, 

čo v sebe skrýva čas, a dal to všetkým mysľam, aby každá z nich 

mohla z bodu, kde sa skončil čas, určiť, kedy sa uvoľní pre 

zjavenie a večnosť. 

Už sme niekoľkokrát zopakovali, že ste sa vydali na cestu, 

ktorá sa skončila. Lebo jednota musí byť tu. Akýkoľvek čas, ktorý 

si myseľ stanovila pre zjavenie, je úplne irelevantný pre to, čo 

musí byť stálym stavom, navždy takým, akým vždy bolo; navždy 

zostať takým, akým je teraz. My len preberáme úlohu, ktorá nám 

bola už dávno pridelená, a plne ju uznávame ako dokonale splnenú 

tým, kto napísal scenár spásy v mene svojho Stvoriteľa a v mene 

svojho Stvoriteľovho Syna. 

Nie je potrebné ďalej vysvetľovať to, čomu nikto na svete 

nerozumie. Keď príde zjavenie vašej Jednoty, bude to známe a 

plne pochopené. Teraz nás čaká práca, pretože tí, ktorí sú v čase, 

môžu hovoriť o veciach, ktoré sú za nimi, a počúvať slová, ktoré 

vysvetľujú, že to, čo má prísť, je už minulosťou. Aký význam však 

môžu tieto slová odovzdať tým, ktorí ešte stále počítajú hodiny, 

vstávajú, pracujú a chodia podľa nich spať? 

Stačí teda, že máte čo robiť, aby ste zohrali svoju 

úlohu.Koniec pre vás musí zostať nejasný, kým svoju úlohu 

nesplníte. Na tom nezáleží. Lebo od vašej úlohy stále závisí všetko 

ostatné. Keď sa ujmete úlohy, ktorá vám bola pridelená, spása sa o 

kúsok priblíži ku každému neistému srdcu, ktoré ešte nebije v 

súlade s Bohom. Odpustenie je ústrednou témou, ktorá sa tiahne 

celým spasením, drží všetky jeho časti v zmysluplných vzťahoch, 

smeruje jeho priebeh a jeho výsledok je istý. 

A teraz prosíme o milosť, posledný dar, ktorý môže spása 
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Skúsenosť, ktorú milosť poskytuje, sa časom skončí, pretože 

milosť predchádza nebo, ale nenahrádza myšlienku na čas, ale len 

na chvíľu. Práve tu sa ukladajú zázraky; aby ste ich vrátili zo 

svätých okamihov, ktoré dostávate prostredníctvom milosti vo 

svojej skúsenosti, všetkým, ktorí vidia svetlo, ktoré zostáva na 

vašej tvári. 

Čo iné je Kristova tvár, než tá, ktorá sa na okamih vydala do 

bezčasia a priniesla jasný odraz jednoty, ktorú v okamihu pocítil, 

aby požehnal svet? Ako by si ju mohol konečne dosiahnuť navždy, 

kým časť teba zostáva vonku, nepoznaná, neprebudená a potrebuje 

ťa ako svedka pravdy? 

Buď vďačný za návrat, ako si bol rád, že si mohol odísť a 

prijať dary, ktoré ti milosť poskytla. Nesiete si ich späť k sebe. A 

zjavenie nestojí ďaleko za vami. Jeho príchod je zaistený. Prosíme o 

milosť a o skúsenosť, ktorá pochádza z milosti. Vítame uvoľnenie, 

ktoré ponúka každému. Nežiadame o neprositeľné. Nehľadíme 

ďalej, než čo nám milosť môže dať. To totiž môžeme dať v 

milosti, ktorá nám bola daná. 

Náš dnešný vzdelávací cieľ nepresahuje túto modlitbu, ale čo 

by mohlo byť na svete viac, ako to, o čo dnes prosíme Toho, ktorý 

nám dáva milosť, o ktorú prosíme, ako bola daná jemu? 

"Z milosti žijem. Milosťou som 

oslobodený. Z milosti dávam. Z milosti 

uvoľňujem." 
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"V Bohu nie je krutosť a vo mne tiež nie." 

Nikto neútočí bez úmyslu ublížiť.To nemôže byť výnimkou. Keď 

si myslíte, že útočíte v sebaobrane, myslíte tým, že byť krutý je 

ochrana; ste v bezpečí vďaka krutosti. myslíte tým, že veríte, že 

ublížiť druhému vám prináša slobodu. A myslíte tým, že útočiť 

znamená vymeniť stav, v ktorom ste, za niečo lepšie, bezpečnejšie, 

chránené pred nebezpečným vpádom a pred strachom. 

Ako veľmi šialená je myšlienka, že brániť sa pred strachom 

znamená útočiť! Veď strach sa tu rodí a živí krvou, aby rástol, 

napučal a zúril. A tak sa strach chráni, nie uniká." Dnes sa naučíme 

lekciu, ktorá vám môže ušetriť viac zdržania a zbytočného 

utrpenia, než si dokážete predstaviť. Je to toto: 

To, proti čomu sa brániš, tvoríš ty sám a 

tvoja vlastná obrana proti tomu je 

skutočná. 

A je to nevyhnutné. Odlož zbrane, A len 

vtedy to vnímaj ako falošné. 

Zdá sa, že je to nepriateľ, bez ktorého útočíte. Vaša obrana 

však vytvára nepriateľa vo vnútri; cudziu myšlienku, ktorá s vami 

vedie vojnu, zbavuje vás pokoja a rozdeľuje vašu myseľ na dva 

tábory, ktoré sa zdajú byť úplne nezlučiteľné. Láska má totiž teraz 

nepriateľa, protiklad; a strach, cudzinec, teraz potrebuje vašu obranu 

pred hrozbou toho, čím skutočne ste. 

Ak sa pozorne zamyslíte nad prostriedkami, ktorými vaša 

vymyslená sebaobrana pokračuje na svojej pomyselnej ceste, 

pochopíte, na akých predpokladoch táto myšlienka stojí. Po prvé, je 

zrejmé, že idey musia opustiť svoj zdroj. Veď si to ty, kto podniká 

útok, a musel si ho najskôr vymyslieť. napriek tomu útočíš mimo 

seba a oddeľuješ svoju myseľ od toho, kto má byť napadnutý, s 

dokonalou vierou, že rozdelenie, ktoré si vykonal, je skutočné. 

Ďalej sú to atribúty lásky, ktorými je obdarený jej nepriateľ. 

Strach sa totiž stáva vašou istotou a ochrancom vášho pokoja, ku 

ktorému sa obraciate pre útechu a únik pred pochybnosťami o 

svojich silách a nádejou na odpočinok v bezsennom pokoji. A 



ČASŤ I 

333 

 

 

keďže láska je oklieštená o to, čo jej a len jej patrí, láska je 

obdarená atribútmi strachu. Lebo láska by 
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a požiadal by vás, aby ste odložili všetku obranu ako hlúposť.A vaše 

zbrane by sa rozpadli na prach. Lebo také sú. 

S láskou ako nepriateľom sa krutosť musí stať bohom a 

bohovia vyžadujú, aby tí, ktorí ich uctievajú, poslúchali ich diktát 

a odmietali ich spochybňovať. Tvrdé tresty sú neúprosne ukladané 

tým, ktorí sa pýtajú, či sú tieto požiadavky rozumné alebo dokonca 

zdravé. To ich nepriatelia sú nerozumní a šialení, zatiaľ čo oni sú 

vždy milosrdní a spravodliví. 

Dnes sa na tohto krutého boha pozeráme nezaujato a všímame 

si, že hoci má pery od krvi a oheň akoby z neho šľahal, je len z 

kameňa. Nemôže nič urobiť. nemusíme sa vzpierať jeho moci. 

Žiadnu nemá. A tí, čo v ňom vidia svoje bezpečie, nemajú 

žiadneho ochrancu, žiadnu silu, ktorú by si mohli privolať v 

nebezpečenstve, ani mocného bojovníka, ktorý by za nich bojoval. 

Tento moment môže byť hrozný. Ale môže to byť aj chvíľa 

vášho oslobodenia z opovrhnutiahodného otroctva. Rozhodnete sa, 

že budete stáť pred týmto idolom a uvidíte ho presne takého, aký 

je. Vrátite láske to, čo ste sa jej snažili vyrvať, a položíte pred 

tento bezduchý kus kameňa? Alebo si vytvoríte inú modlu, ktorá 

ho nahradí? Lebo boh krutosti má mnoho podôb. Dá sa nájsť aj 

iný. 

Nemyslite si však, že strach je únikom pred strachom. 

Pripomeňme si, čo kurz zdôraznil o prekážkach na ceste k mieru. 

Tou poslednou, najťažšou, ktorej sa nedá uveriť, že je ničím a 

zdanlivou prekážkou so vzhľadom pevného bloku, 

nepreniknuteľnou, hrôzostrašnou a neprekonateľnou, je strach zo 

samotného Boha. Tu je základný predpoklad, ktorý nadchýna 

myšlienku strachu ako boha. Strach totiž milujú tí, ktorí ho 

uctievajú, a láska sa zdá byť teraz investovaná s krutosťou. 

Odkiaľ pochádza úplne šialená viera v bohov pomsty? Láska 

si nezamieňa svoje atribúty s atribútmi strachu, ale uctievači strachu 

musia v nepriateľovi strachu vidieť svoju vlastnú zámenu, jeho 

krutosť, ktorá je teraz súčasťou lásky. A čo sa stáva strašnejším ako 

srdce samotnej Lásky? Krv sa zdá byť na Jeho perách; oheň z 

Neho vychádza. A On je strašný nadovšetko, krutý nad 

pomyslenie, zrážajúci všetkých, ktorí Ho uznávajú za svojho Boha. 

Voľba, ktorú dnes urobíte, je istá. Veď sa naposledy pozrieš na 

tento kúsok vytesaného kameňa, ktorý si vytvoril, a nazveš ho 
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bohom nie 
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Na toto miesto ste sa už dostali, ale rozhodli ste sa, že tento krutý 

boh s vami zostane v inej podobe. A tak sa s vami vrátil aj strach z 

Boha. Tentoraz ho tu zanecháte. A vraciaš sa do nového sveta 

nezaťaženého jeho ťarchou; nepozeráš sa do jeho bezočivých očí, 

ale do videnia, ktoré ti vrátila tvoja voľba. 

Teraz patria vaše oči Kristovi a On sa pozerá cez ne. Teraz 

tvoj hlas patrí Bohu a je jeho ozvenou. A teraz tvoje srdce zostáva 

navždy pokojné. vybrali ste si Ho namiesto modiel a vaše 

vlastnosti, ktoré vám dal Stvoriteľ, sú vám konečne navrátené. 

Božie volanie je vypočuté a vypočuté. Teraz strach uvoľnil miesto 

láske, keď sám Boh nahradil krutosť. 

Otče, sme ako Ty. Niet v nás krutosti, lebo v Tebe žiadna nie 

je.Tvoj pokoj je náš.A my požehnávame svet tým, čo sme dostali od 

Teba samého. Znovu sa rozhodujeme a robíme svoju voľbu pre 

všetkých našich bratov, lebo vieme, že sú s nami jedno. prinášame 

im Tvoju spásu, ako sme ju teraz prijali my. A ďakujeme za nich, 

ktorí nás robia úplnými. V nich vidíme Tvoju slávu a v nich 

nachádzame svoj pokoj. Svätí sme, lebo Tvoja svätosť nás oslobodila. 

a vzdávame vďaky. Amen. 
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Tentoraz sme pripravení venovať viac úsilia a času tomu, čo 

robíme.Uvedomujeme si, že sa pripravujeme na ďalšiu fázu 

porozumenia.Chceli by sme tento krok urobiť úplne, aby sme 

mohli pokračovať istejšie, úprimnejšie, s pevnejšou vierou. Naše 

kroky neboli neochvejné a pochybnosti nás nútili kráčať neisto a 

pomaly po ceste, ktorú nám tento kurz vytýčil. Teraz sa však 

ponáhľame, lebo sa blížime k väčšej istote, pevnejšiemu zámeru a 

istejšiemu cieľu. 

Upevni naše nohy, Otče náš, daj, aby naše pochybnosti utíchli 

a naša svätá myseľ sa upokojila, a prehovor k nám.Nemáme ti čo 

povedať.Chceli by sme len počúvať tvoje slovo a urobiť ho svojím. 

Veď naše cvičenie, ako otec vedie malé dieťa po ceste, ktorej 

nerozumie. A predsa ho nasleduje s istotou, že je v bezpečí, lebo ho 

otec vedie po ceste. 

Tak ti prinášame naše cvičenia. A ak zakopneme, Ty nás 

pozdvihneš. Ak zabudneme na cestu, spoliehame sa na Tvoju istú 

pamäť. blúdime, ale Ty nás nezabudneš zavolať späť. Urýchli teraz 

naše kroky, aby sme mohli kráčať istejšie a rýchlejšie k Tebe. A 

my prijímame slovo, ktoré nám ponúkaš, aby si zjednotil naše 

cvičenie, keď si prezeráme myšlienky, ktoré si nám dal. 

Toto je myšlienka, ktorá by mala predchádzať myšlienkam, 

ktoré prehodnocujeme. Každá z nich ale objasňuje nejaký aspekt 

tejto myšlienky alebo jej pomáha byť zmysluplnejšou, osobnejšou a 

pravdivejšou a viac vystihujúcou sväté Ja, ktoré zdieľame a ktoré sa 

teraz pripravujeme znovu spoznať: 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

Len toto Ja pozná lásku. Len toto Ja je dokonale konzistentné vo 

svojich myšlienkach, pozná svojho Stvoriteľa, rozumie sebe 

samému, je dokonalé vo svojom poznaní a láske a nikdy sa 

nevymkne zo stavu trvalého spojenia so svojím Otcom a sebou 

samým. 

A práve to nás čaká na konci cesty. Každý krok, ktorý 

urobíme, nás k nemu o kúsok priblíži.Tento prehľad nám 

nesmierne skráti čas, ak budeme mať na pamäti, že To zostáva 
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naším cieľom a pri cvičení sa k nemu približujeme. Pozdvihnime 
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naše srdcia z prachu do života, keď si spomenieme, že toto nám 

bolo sľúbené a že tento kurz bol poslaný, aby nám otvoril cestu 

svetla a krok za krokom nás naučil, ako sa vrátiť k Večnému Ja, o 

ktorom sme si mysleli, že sme ho stratili. Vydávam sa na cestu s 

vami. Lebo chvíľu zdieľam vaše pochybnosti a obavy, aby ste 

mohli prísť ku mne, ktorý poznáte cestu, po ktorej sa prekonávajú 

všetky obavy a pochybnosti. Kráčame spolu. Musím chápať 

neistotu a bolesť, hoci viem, že nemajú žiadny význam." Spasiteľ 

však musí zostať s tými, ktorých učí, vidieť to, čo vidia oni, ale stále 

si v mysli uchovávať cestu, ktorá ho vyviedla von a teraz vyvedie 

aj vás. Boží Syn je ukrižovaný, kým vy 

choďte so mnou po ceste. 

Moje vzkriesenie prichádza znova zakaždým, keď bezpečne 

dovediem brata na miesto, kde sa cesta končí a je zabudnutá. 

Obnovujem sa zakaždým, keď sa brat dozvie, že existuje cesta z 

biedy a bolesti. Znovuzrodím sa zakaždým, keď sa bratova myseľ 

obráti k svetlu v ňom a hľadá ma. Na nikoho som nezabudol. 

Pomôžte mi teraz, aby som vás priviedol späť tam, kde sa cesta 

začala, aby ste si so mnou vybrali ďalšiu cestu. 

Uvoľnite ma, keď budete znovu praktizovať myšlienky, ktoré 

som vám priniesol od Toho, ktorý vidí vašu trpkú potrebu a pozná 

odpoveď, ktorú mu dal Boh.Spoločne si tieto myšlienky 

prezrieme.Spoločne im venujeme svoj čas a úsilie a spoločne ich 

budeme učiť svojich bratov. Boh by nechcel mať nebo neúplné. 

Čaká na vás tak ako ja. Som neúplný bez vašej účasti na mne. A 

keď budem celý, pôjdeme spolu do nášho starobylého domova, 

ktorý bol pre nás pripravený skôr, než nastal čas, a ktorý čas 

udržiava nezmenený, nepoškvrnený a bezpečný, ako bude nakoniec, 

keď sa čas skončí. 

Nech je teda táto recenzia vaším darom pre mňa. Len to 

potrebujem, aby ste počuli slová, ktoré hovorím, a odovzdali ich 

svetu.Vy ste môj hlas, moje oči, moje nohy, moje ruky, ktorými 

zachraňujem svet. Ja, z ktorého k tebe volám, je len tvoje vlastné. K 

nemu ideme spolu. chyť sa za ruku svojho brata, lebo po tejto ceste 

nekráčame sami. V ňom kráčam s tebou a ty so mnou. Náš Otec 

chce, aby Jeho Syn bol s Ním jedno. čo žije, ale nesmie byť potom 

jedno s tebou? 

Nech sa táto recenzia stane časom, v ktorom sa s vami 
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podelíme o novú skúsenosť, ktorá je však stará ako čas a ešte 

staršia. Posväť svoje meno. Tvoja sláva navždy nepoškvrnená. A 

tvoja celistvosť teraz úplná, ako ju ustanovil Boh. Ty si Jeho Syn, 

ktorý završuje Jeho 
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rozšírenie vo vašom vlastnom. Praktizujeme len prastarú pravdu, 

ktorú sme poznali skôr, ako sa zdalo, že ilúzia si nárokuje svet. A 

my pripomíname svetu, že je slobodný od všetkých ilúzií 

zakaždým, keď hovoríme, 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

Týmto začíname každý deň našej revízie.Týmto začíname a 

končíme každé obdobie cvičenia. A s touto myšlienkou spíme, aby 

sme sa opäť zobudili s tými istými slovami na perách a privítali 

ďalší deň. Žiadna myšlienka, ktorú by sme prehodnocovali, ale 

obklopujeme sa ňou a používame myšlienky, aby sme ju udržiavali 

pred našou mysľou a udržiavali ju jasne v pamäti počas celého dňa. 

A tak, keď skončíme s týmto preskúmaním, spoznáme, že slová, 

ktoré vyslovujeme, sú pravdivé. 

Tieto slová sú však len pomôckami a majú sa používať okrem 

začiatku a konca cvičenia, ale na to, aby sa myseľ podľa potreby 

vrátila k svojmu cieľu. Veríme v skúsenosť, ktorá prichádza z 

praxe, nie v prostriedky, ktoré používame. čakáme na skúsenosť a 

uvedomujeme si, že tu spočíva len presvedčenie. Používame slová 

a snažíme sa a znovu sa snažíme ísť za ne, k ich významu, ktorý je 

ďaleko za ich zvukom. Zvuk slabne a mizne, keď sa približujeme k 

Zdroju významu. Práve tu nachádzame odpočinok. 
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"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[151] "Všetky veci sú ozvenou Božieho hlasu." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[152] "Moc rozhodovať je moja." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

 

 
 

le  s o v á n i e 1 7 2 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[153] "V mojej bezbrannosti spočíva moja bezpečnosť." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[154] "Som medzi Božími služobníkmi." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

 

 

 

le  s o v á n i e 1 7 3 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[155] "Ustúpim a nechám ho viesť." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[156] "Chodím s Bohom v dokonalej svätosti." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 
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"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[157] "Do Jeho prítomnosti chcem teraz vstúpiť." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[158] "Dnes sa učím dávať tak, ako prijímam." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

 

 
 

le  s o v á n i e 1 7 5 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[159] "Dávam zázraky, ktoré som dostal." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[160] "Som doma. Strach je tu cudzí." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

 

 

 

le  s o v á n i e 1 7 6 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[161] "Daj mi svoje požehnanie, svätý Boží Syn." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[162] "Som taký, akého ma Boh stvoril." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 
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"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[163] "Smrť neexistuje.Boží Syn je slobodný." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[164] "Teraz sme jedno s tým, ktorý je naším prameňom." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

 

 
 

s t r  a  n  a 1 7 8 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[165] "Nech moja myseľ nepopiera Božiu myšlienku." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[166] "Sú mi zverené Božie dary." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

 

 
 

le  s s o n1 7 9 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[167] "Život je len jeden, a ten zdieľam s Bohom." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[168] "Tvoja milosť mi je daná. Teraz si ju nárokujem." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 
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"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[169] "Z milosti žijem. Milosťou som oslobodený." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 

[170] "V Bohu nie je krutosť a vo mne tiež nie." 

"Boh je len Láska, a preto som aj ja." 
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V niekoľkých nasledujúcich lekciách sa zameriame najmä na 

upevnenie vašej ochoty, aby vaše slabé odhodlanie bolo silné; vaše 

rozptýlené ciele splynú do jedného zámeru.Zatiaľ sa od vás 

nevyžaduje úplná oddanosť po celý čas. Ale žiadame vás, aby ste 

teraz cvičili, aby ste dosiahli pocit pokoja, ktorý vám takýto 

jednotný záväzok poskytne, hoci len občas. Práve prežívanie tohto 

vám dáva istotu, že budete úplne ochotní nasledovať cestu, ktorú vám 

kurz určuje. Naše lekcie sú teraz zamerané práve na rozširovanie 

obzorov, 

a priame prístupy k špeciálnym blokom, ktoré udržujú váš pohľad 

úzky a príliš obmedzený na to, aby ste videli hodnotu nášho cieľa. 

Teraz sa pokúšame tieto bloky odstrániť, hoci len nakrátko. samotné 

slová nedokážu vyjadriť pocit oslobodenia, ktorý ich odstránenie 

prináša. Ale skúsenosť slobody a pokoja, ktorá prichádza, keď sa 

vzdáte prísnej kontroly nad tým, čo vidíte, hovorí sama za seba. vaša 

motivácia sa natoľko zintenzívni, že slová sa stanú nepodstatnými. 

budete si istí tým, čo chcete a čo je bezcenné. 

A tak začíname našu cestu za slovami tým, že sa najprv 

sústredíme na to, čo nám ešte bráni v napredovaní. Skúsenosť 

toho, čo existuje za hranicou obranyschopnosti, zostáva mimo 

dosahu, kým je popieraná. Môže to tam byť, ale vy nemôžete 

prijať jej prítomnosť. Preto sa teraz pokúsime každý deň na chvíľu 

prekročiť všetky obrany. Nežiada sa viac, pretože viac ako to nie je 

potrebné. Bude to stačiť na to, aby sa zaručilo, že zvyšok príde. 
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le  s o n 1 8 1 

"Dôverujem svojim bratom, ktorí sú so mnou jedno." 

Dôvera k bratom je nevyhnutná na to, aby ste si upevnili a udržali 

vieru vo svoju schopnosť prekonať pochybnosti a nedostatok 

istého presvedčenia o sebe samom.Keď útočíte na brata, 

vyhlasujete, že je obmedzený tým, čo ste v ňom videli. Nepozeráte 

sa za jeho chyby. Naopak, zväčšujú ich a stávajú sa blokmi pre 

vaše uvedomenie si Ja, ktoré leží za vašimi vlastnými chybami a za 

jeho zdanlivými hriechmi, ako aj za vašimi. 

Vnímanie je zamerané. Práve to dáva tomu, čo vidíte, 

konzistenciu. Zmeňte toto zameranie a to, čo vidíte, sa zmení 

podľa toho.Vaše videnie sa teraz zmení tak, aby podporovalo 

zámer, ktorý nahradil ten, ktorý ste mali predtým. Odstráňte svoje 

zameranie na hriechy svojho brata a zažijete pokoj, ktorý pochádza 

z viery v bezhriešnosť. táto viera dostáva svoju jedinú istú podporu z 

toho, čo vidíte v druhých, ktorí prešli svojimi hriechmi. Ich chyby, 

ak sa na ne sústredíš, sú totiž svedkami hriechov v tebe. A vy 

neprekročíte ich pohľad a neuvidíte bezhriešnosť, ktorá sa 

nachádza za nimi. 

Preto pri dnešnom cvičení najprv nechávame všetky takéto 

malé sústredenia ustúpiť našej veľkej potrebe, aby sa naša 

bezhriešnosť stala zjavnou.Poučíme svoju myseľ, že hľadáme 

práve a len toto, a to len na malú chvíľu. Nezáleží nám na našich 

budúcich cieľoch a to, čo sme videli v predchádzajúcom okamihu, 

sa nás v tomto časovom intervale, v ktorom cvičíme zmenu svojho 

zámeru, netýka. hľadáme nevinnosť a nič iné. hľadáme ju bez 

záujmu o nič iné než o prítomnosť. 

Hlavným rizikom úspechu bolo zapojenie sa do vašich 

minulých a budúcich cieľov. Boli ste dosť zaujatí tým, ako veľmi 

sa ciele, ktoré tento kurz presadzuje, líšia od tých, ktoré ste mali 

predtým. A tiež vás znepokojovala deprimujúca a obmedzujúca 

myšlienka, že aj keby ste uspeli, nevyhnutne opäť stratíte cestu. Ako 

by to mohlo mať význam? Veď minulosť je preč, budúcnosť je len 

predstava. Tieto obavy sú len obranou proti súčasnej zmene 

zamerania vnímania. Nič viac. 

Tieto nezmyselné obmedzenia o chvíľu odložíme. Nehľadíme 
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na minulé presvedčenia a to, čomu budeme veriť, nebude 

zasahovať do 
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nás teraz. Do času cvičenia vstupujeme s jediným zámerom: 

pozrieť sa na bezhriešnosť vo svojom vnútri.Uvedomujeme si, že 

sme stratili tento cieľ, ak nám hnev v akejkoľvek forme bráni v 

ceste. A ak sa nám prihodia bratove hriechy, naše zúžené 

zameranie obmedzí náš pohľad a obráti naše oči na naše vlastné 

chyby, ktoré budeme zveličovať a nazývať našimi "hriechmi". 

Ak sa teda na chvíľu objavia takéto bloky, bez ohľadu na 

minulosť alebo budúcnosť ich prekonáme pomocou pokynov pre 

našu myseľ, aby zmenila svoje zameranie, ako hovoríme: 

"Na to by som sa nechcel pozerať. 

Dôverujem svojim bratom, ktorí sú so mnou jedno." 

A tieto myšlienky použijeme aj na to, aby sme boli počas dňa v 

bezpečí.Nehľadáme dlhodobé ciele. Keď sa zdá, že každá 

prekážka blokuje pohľad na našu bezhriešnosť, hľadáme len 

chvíľkové úľavy od utrpenia, ktoré sústredenie na hriech prinesie, 

a nenapravené zostanú. 

Nepýtame sa ani na fantázie. Lebo to, na čo sa chceme 

pozerať, skutočne existuje.A keď sa sústredíme viac než na chyby, 

uvidíme svet úplne bez hriechu. Keď vidieť toto je všetko, čo 

chceme vidieť, keď toto je všetko, čo hľadáme v mene pravého 

vnímania, sú Kristove oči nevyhnutne naše. a láska, ktorú k nám 

cíti, sa stane aj našou vlastnou. to sa stane jedinou vecou, ktorú 

uvidíme odzrkadlenú vo svete a v sebe. 

Svet, ktorý kedysi hlásal naše hriechy, sa stáva dôkazom toho, 

že sme bez hriechu.A naša láska ku každému, na koho sa 

pozrieme, svedčí o tom, že sme si pripomenuli sväté Ja, ktoré 

nepozná hriech a nikdy by si nemohlo nič predstaviť bez svojej 

bezhriešnosti. O túto spomienku sa usilujeme, keď dnes obraciame 

svoju myseľ k praktizovaniu. Nepozeráme sa ani dopredu, ani 

dozadu, pozeráme sa priamo do prítomnosti. A odovzdávame svoju 

dôveru skúsenosti, o ktorú žiadame teraz. Naša bezhriešnosť je len 

Božou vôľou. tento okamih je našou ochotnou jednotou s Jeho 

vôľou. 
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le  s s o n1 8 2 

"Ešte chvíľu a pôjdem domov." 

Zdá sa, že tento svet, v ktorom žijete, nie je pre vás domovom. A 

niekde vo svojej mysli viete, že je to pravda. Stále ťa prenasleduje 

spomienka na domov, akoby existovalo miesto, ktoré ťa volá, aby 

si sa vrátil, hoci nepoznáš Hlas, ani to, čo ti Hlas pripomína. stále 

sa tu však cítiš cudzincom, odniekiaľ úplne neznámym. Nič nie je 

také určité, aby ste mohli s istotou povedať, že ste tu vyhnancom. 

Len neodbytný pocit, niekedy nie viac ako drobné pulzovanie, 

inokedy sotva zapamätateľný, aktívne odmietaný, ale určite sa opäť 

vráti do mysle. 

Nikto okrem nás nevie, o čom hovoríme. Niektorí sa však 

snažia svoje utrpenie zahnať hrami, ktoré hrajú, aby sa zabavili, a 

uchránili sa tak pred smútkom. Iní zasa popierajú, že sú smutní, a 

svoje slzy vôbec nepoznajú. Ešte iní budú tvrdiť, že to, o čom 

hovoríme, je ilúzia, ktorú nemožno považovať za viac než za sen. 

kto by však v prostej úprimnosti, bez obranárstva a sebaklamu 

poprel, že rozumie slovám, ktoré hovoríme? 

Dnes hovoríme za každého, kto chodí po tomto svete, lebo nie 

je doma. Chodí neisto a nekonečne hľadá, hľadá v tme to, čo 

nemôže nájsť; nepozná, čo hľadá. Tisíce domovov si vytvoril, ale 

žiadny neuspokojuje jeho nepokojnú myseľ. Nechápe, že stavia 

zbytočne. domov, ktorý hľadá, si nemôže vytvoriť sám. Nebo sa 

nedá ničím nahradiť. Všetko, čo kedy vytvoril, bolo peklo. 

Možno si myslíte, že je to váš domov z detstva, ktorý by ste 

opäť našli.Detstvo vášho tela a jeho útočisko sú teraz tak 

skreslenou spomienkou, že máte len obraz minulosti, ktorá sa 

nikdy nestala. Napriek tomu je vo vás Dieťa, ktoré hľadá dom 

svojho Otca a vie, že je mu tu cudzí. Toto Dieťa je večné, s 

nevinnosťou, ktorá pretrvá naveky. kam toto Dieťa pôjde, je svätá 

pôda. Je to Jeho svätosť, ktorá osvetľuje nebo a ktorá prináša na 

zem čistý odraz svetla zhora, v ktorom sú zem a nebo spojené v 

jedno. 

Toto dieťa vo vás váš Otec pozná ako svojho vlastného Syna. Je 
to 
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toto dieťa, ktoré pozná svojho Otca. Tak hlboko túži ísť domov, 

tak neprestajne, Jeho hlas k vám volá, aby ste ho nechali chvíľu 

odpočívať. Nežiada si viac než len niekoľko okamihov oddychu; 

len prestávku, počas ktorej by sa mohlo vrátiť a znovu dýchať 

svätý vzduch, ktorý napĺňa dom Jeho Otca. On sa vráti. Dajte mu 

však len chvíľu, aby mohol byť sám sebou v pokoji, ktorý je jeho 

domovom, a odpočívať v tichu, pokoji a láske. 

Toto dieťa potrebuje vašu ochranu. Je ďaleko od domova. Je 

také malé, že sa zdá byť tak ľahko odstrčené, jeho maličký hlas je 

tak ľahko zastretý, jeho volanie o pomoc takmer nepočuť uprostred 

škrekotu, drsných a škrípavých zvukov sveta.Vie však, že v tebe 

stále spočíva jeho istá ochrana.Nesklameš ho. On sa vráti domov a 

ty spolu s ním. 

Toto Dieťa je vaša bezbrannosť, vaša sila. Dôveruje ti. Prišlo, 

lebo vedelo, že nesklameš. Neustále ti šepká o svojom domove. 

Lebo ťa chce priviesť späť so sebou, aby On sám zostal a nevrátil 

sa znova tam, kam nepatrí a kde žije ako vyhnanec vo svete 

cudzích myšlienok. Jeho trpezlivosť nemá hraníc. Bude čakať, 

kým v sebe nebudete počuť Jeho nežný Hlas, ktorý vás volá, aby 

ste Ho v pokoji nechali odísť spolu s vami tam, kde je doma, a vy s 

Ním. 

Keď sa na chvíľu zastavíš, keď sa ti svet vzdiali, keď 

bezcenné myšlienky prestanú mať hodnotu v tvojej nepokojnej 

mysli, vtedy budeš počuť Jeho hlas. Tak dojemne ťa volá, že Mu 

už nebudeš dlhšie odolávať. V tom okamihu ťa vezme k sebe 

domov a ty zostaneš s Ním v dokonalom tichu, tichý a pokojný, 

mimo všetkých slov, nedotknutý strachom a pochybnosťami, 

vznešene presvedčený, že si doma. 

Dnes často odpočívajte s Ním. On sa totiž chcel stať malým 

dieťaťom, aby ste sa od Neho naučili, aký silný je ten, kto 

prichádza bez obrany a ponúka len posolstvá lásky tým, ktorí si 

myslia, že je ich nepriateľom. On drží v ruke moc nebies a nazýva 

ich priateľom a dáva im svoju silu, aby videli, že im chce byť 

priateľom. Žiada, ale oni Ho chránia, lebo Jeho domov je ďaleko a 

On sa doň sám nevráti. 

Kristus sa znovuzrodí ako malé Dieťa vždy, keď pútnik opustí 

svoj domov. Musí sa totiž naučiť, že to, čo by chcel chrániť, je len 
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toto Dieťa, ktoré prichádza bezbranné a ktoré je chránené 

bezbrannosťou. Dnes sa s Ním z času na čas vráťte domov.Ste tu 

rovnako cudzí ako On. 

Urobte si dnes čas a odložte svoj štít, ktorý nič neprináša, a 

odložte kopiju a meč, ktoré ste zdvihli proti neexistujúcemu 

nepriateľovi. Kristus ťa nazval priateľom a bratom. Dokonca 

prišiel za tebou, aby ťa požiadal o pomoc pri tom, aby si ho pustil 

domov dokončeného a úplného. Prišiel ako malé dieťa, ktoré musí 

prosiť svojho otca o ochranu a lásku. On vládne vesmíru, a predsa 

neprestajne žiada, aby ste sa vrátili spolu s Ním a aby ste už viac 

neprijímali ilúzie za svojich bohov. 

Nestratili ste svoju nevinnosť. Po tom túžiš, to je túžba tvojho 

srdca, to je hlas, ktorý počuješ, a to je volanie, ktoré nemožno 

odmietnuť. Sväté Dieťa zostáva s vami. Jeho domov je tvoj. Dnes 

ti dáva svoju bezbrannosť a ty ju prijímaš výmenou za všetky 

hračky boja, ktoré si si vyrobil. A teraz je cesta otvorená a cesta 

má konečne koniec na dohľad. Zastav sa na chvíľu, choď s Ním 

domov a buď chvíľu v pokoji. 
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le  s o v á n i e 1 8 3 

"Vzývam Božie meno a svoje vlastné." 

Božie meno je sväté, ale nie je svätejšie ako tvoje.Vzývať jeho 

meno znamená vzývať svoje vlastné.Otec dáva svojmu synovi svoje 

meno, a tak ho stotožňuje so svojím. Jeho bratia zdieľajú jeho 

meno, a tak sú spojení putom, ku ktorému sa obracajú pre svoju 

identitu. Meno vášho otca vám pripomína, kto ste, a to aj vo svete, 

ktorý to nevie; aj keď ste si naň nespomenuli. božie meno 

nemožno počuť bez odozvy, ani vysloviť bez ozveny v mysli, 

ktorá vás volá, aby ste si spomenuli. Vyslovte Jeho Meno a 

pozvete anjelov, aby obklopili zem, na ktorej stojíte, a spievali 

vám, keď rozprestrú svoje krídla, aby vás chránili a ochránili pred 

každou svetskou myšlienkou, ktorá by mohla narušiť vašu svätosť. 

Opakujte Božie meno a celý svet odpovie tým, že odloží 

ilúzie. Každý sen, ktorý je svetu drahý, sa zrazu rozplynie a tam, 

kde sa zdalo, že stojí, nájdeš hviezdu; zázrak milosti. chorí vstanú, 

uzdravení zo svojich chorých myšlienok. slepí vidia, hluchí 

počujú, smútiaci odhodia svoj smútok a slzy bolesti vyschnú, keď 

šťastný smiech príde požehnať svet. 

Opakujte Božie meno a malé mená stratia svoj význam. 

Žiadne pokušenie, ale stáva sa bezmennou a nechcenou vecou pred 

Božím menom. Opakujte Jeho Meno a uvidíte, ako ľahko 

zabudnete na mená všetkých bohov, ktorých si ceníte. Stratili 

meno boha, ktoré si im dal. stávajú sa pre teba anonymnými a 

bezcennými, hoci predtým, ako si dovolil, aby Božie Meno 

nahradilo ich malé mená, si pred nimi stál a uctieval si ich, 

pomenúvajúc ich ako bohov. 

Opakujte Božie meno a vzývajte svoje Ja, ktorého meno je 

Jeho. Opakujte Jeho meno a všetky drobné, bezmenné veci na 

zemi sa dostanú do správnej perspektívy. Tí, ktorí vzývajú Božie 

meno, si nemôžu zameniť bezmenné za Meno, ani hriech za 

milosť, ani telá za svätého Božieho Syna. 

A ak sa pripojíte k bratovi, keď s ním sedíte v tichu a spolu s 

ním v tichosti opakujete Božie meno, vytvorili ste oltár, ktorý 

siaha k samotnému Bohu a k 
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Jeho syn. Cvičte sa aj dnes; opakujte pomaly Božie meno znova a 

znova. Zabudnite na každé meno okrem Jeho. 

Nič iné nepočujte. Nechajte všetky svoje myšlienky ukotviť 

na Ňom. Žiadne iné slová nepoužívame, iba na začiatku, keď 

vyslovíme dnešnú myšlienku, ale len raz. A potom sa Božie Meno 

stane našou jedinou myšlienkou, jediným slovom, jedinou vecou, 

ktorá zamestnáva našu myseľ, jediným želaním, ktoré máme, 

jediným zvukom, ktorý má nejaký význam, a jediným menom 

všetkého, čo chceme vidieť; všetkého, čo by sme chceli nazvať 

svojím. 

Takto dávame pozvanie, ktoré sa nikdy neodmieta. A Boh 

príde a odpovie na ňu sám.Nemysli si, že počuje malé modlitby 

tých, ktorí k nemu volajú s menami modiel, ktoré si svet ctí.Takto 

sa k nemu nemôžu dostať. Nemôže vypočuť prosby, aby nebol 

sám sebou alebo aby jeho Syn dostal iné meno ako jeho. 

Opakujte Jeho meno a uznáte Ho za jediného Stvoriteľa 

reality. A uznávate aj to, že Jeho Syn je Jeho súčasťou a tvorí v 

Jeho mene. Ticho sa usaďte a nechajte Jeho Meno, aby sa stalo 

všeobjímajúcou myšlienkou, ktorá úplne ovláda vašu myseľ. 

Nechajte utíchnuť všetky myšlienky okrem tejto Jedinej. A na 

všetky ostatné myšlienky reagujte Týmto a uvidíte, ako Božie 

Meno nahrádza tisíc malých mien, ktoré ste dali svojim 

myšlienkam, neuvedomujúc si, že existuje Jedno Meno pre všetko, 

čo je, a všetko, čo bude. 

Dnes môžeš dosiahnuť stav, v ktorom budeš zakúšať dary 

milosti.Môžeš uniknúť všetkým otroctvám sveta a dať svetu 

rovnaké oslobodenie, aké si našiel ty.Môžeš si spomenúť na to, na 

čo svet zabudol, a ponúknuť mu svoje vlastné spomínanie.Dnes 

môžeš prijať úlohu, ktorú zohrávaš v jeho spáse, a tiež svoju 

vlastnú, a oboje môžeš dokonale uskutočniť. 

Obráťte sa k Božiemu menu, aby ste boli oslobodení, a bude 

vám dané. Žiadna iná modlitba okrem tejto nie je potrebná, lebo 

ona v sebe obsahuje všetky. slová sú nepodstatné a všetky žiadosti 

nepotrebné, keď Boží Syn vzýva meno svojho Otca. Myšlienky jeho 

Otca sa stávajú jeho vlastnými. Vznáša svoj nárok na všetko, čo jeho 

Otec dal, stále dáva a navždy bude dávať. Volá k Nemu, aby všetky 

veci, o ktorých si myslel, že ich stvoril, boli teraz bezmenné, a 

namiesto nich sa sväté Božie meno stáva jeho súdom o ich 
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bezcennosti. 

Všetky maličkosti sú tiché. Malé zvuky sú teraz bez zvuku. Na 
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zmizli drobné pozemské veci. Vesmír pozostáva len z Božieho 

Syna, ktorý vzýva svojho Otca. A hlas jeho Otca mu dáva odpoveď 

vo svätom mene jeho Otca. V tomto večnom, nehybnom vzťahu, v 

ktorom komunikácia ďaleko presahuje všetky slová, a predsa 

svojou hĺbkou a výškou presahuje všetko, čo by slová mohli 

vyjadriť, je večný pokoj. V mene nášho Otca by sme dnes chceli 

zažiť tento pokoj. A v Jeho mene nám bude daný. 
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le  s s o n1 8 4 

"Božie meno je moje dedičstvo." 

Žijete podľa symbolov. Pre všetko, čo vidíte, ste si vymysleli 

mená. Každé z nich sa stáva samostatnou entitou, ktorá sa 

označuje vlastným menom. Tým ju vyčleňujete z jednoty. Tým 

označujete jej osobitné vlastnosti a oddeľujete ju od ostatných vecí 

zdôraznením priestoru, ktorý ju obklopuje. Tento priestor kladiete 

medzi všetky veci, ktorým dávate iné meno; všetky deje z hľadiska 

miesta a času; všetky telesá, ktoré pozdravujete menom. 

Tento priestor, ktorý vnímate ako oddeľujúci všetky veci 

jednu od druhej, je prostriedkom, ktorým sa dosahuje vnímanie 

sveta. Vidíte niečo tam, kde nič nie je, a rovnako tak nevidíte nič 

tam, kde je jednota; priestor medzi všetkými vecami, medzi všetkými 

vecami a vami. Týmto rozdelením si myslíte, že ste sa ustanovili 

ako jednota, ktorá funguje s nezávislou vôľou. 

Čo sú to za mená, pod ktorými sa svet stáva sériou oddelených 

udalostí, zjednotených vecí, oddelených tiel, ktoré držia kúsky 

mysle ako oddelené vedomia? Tieto mená ste im dali vy, keď ste 

ustanovili vnímanie tak, ako ste si želali, aby vnímanie bolo. 

Bezmenným veciam ste dali mená, a tak im bola daná aj skutočnosť. 

Veď to, čo je pomenované, dostáva význam a bude potom 

vnímané ako zmysluplné, ako príčina skutočných účinkov, s 

dôsledkom vlastným sebe samému. Takto sa skutočnosť vytvára 

čiastočným videním, účelovo postaveným proti danej pravde. Jej 

nepriateľom je celistvosť. Vymýšľa si malé veci a pozerá sa na ne. 

A nedostatok priestoru, zmysel pre jednotu alebo videnie, ktoré 

vidí inak, sa stávajú hrozbami, ktoré musí 

prekonať, dostať sa do konfliktu a popierať. 

Ale či táto iná vízia stále zostáva pre myseľ prirodzeným 

smerom, ktorým môže smerovať svoje vnímanie. Je ťažké naučiť 

myseľ tisíc cudzích mien a tisíce ďalších. Napriek tomu veríte, že 

práve to znamená učenie; jeho jeden zo základných cieľov, pomocou 

ktorého sa dosahuje komunikácia a možno zmysluplne zdieľať 

pojmy. 

To je súhrn dedičstva, ktoré svet udeľuje. A každý, kto sa 

naučí myslieť si, že je to tak, prijíma znamenia a 
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symboly, ktoré tvrdia, že svet je skutočný. Práve za tým si stoja. 

Nenechávajú nikoho na pochybách, že to, čo je pomenované, 

existuje. Je to viditeľné, ako sa predpokladá. To, čo popiera, že je 

nepravdivé, je len ilúzia, pretože je to konečná skutočnosť. 

spochybňovať ju je šialenstvo; prijať jej prítomnosť je dôkazom 

zdravého rozumu. 

Také je učenie sveta. Je to fáza učenia, ktorou musí prejsť každý, 

kto prichádza. Čím skôr však pochopí, na čom spočíva, aké 

pochybné sú jeho predpoklady, aké pochybné sú jeho výsledky, 

tým skôr začne pochybovať o jeho účinkoch. Učenie, ktoré sa 

zastaví pri tom, čo by chcel svet naučiť, nemá zmysel. Na svojom 

mieste slúži len ako východiskový bod, od ktorého sa môže začať 

iný druh učenia, môže sa získať nové vnímanie a všetky svojvoľné 

názvy, ktoré svet udeľuje, sa môžu odobrať, keď sa vyvolajú 

pochybnosti. 

Nemyslite si, že ste stvorili svet. Iluzie, áno! Ale to, čo je 

pravda na zemi a v nebi, je mimo tvojho pomenovania. Keď sa 

obraciaš na brata, obraciaš sa na jeho telo. Jeho skutočná identita 

je pred vami skrytá tým, čím si myslíte, že v skutočnosti je. Jeho 

telo reaguje na to, ako ho nazývate, pretože jeho myseľ súhlasí s 

tým, že meno, ktoré mu dávate, prijme za svoje. a tak je jeho 

jednota dvakrát popretá, pretože vy ho vnímate oddelene od seba a 

on toto oddelené meno prijíma ako svoje. 

Bolo by naozaj zvláštne, keby ste boli požiadaní, aby ste 

prekročili všetky symboly sveta a navždy na ne zabudli, ale boli by 

ste požiadaní, aby ste prevzali funkciu učiteľa.Musíte chvíľu 

používať symboly sveta. Ale nech vás neoklamú ani ony. Vôbec 

nič neznamenajú a pri vašom cvičení vás od nich oslobodí práve 

táto myšlienka. Stávajú sa len prostriedkami, pomocou ktorých 

môžete komunikovať spôsobom, ktorému svet rozumie, ale o 

ktorom si uvedomujete, že nie je jednotou, v ktorej možno nájsť 

pravú komunikáciu. To, čo potrebujete, sú teda každý deň 

intervaly, v ktorých sa učenie sveta stáva prechodnou fázou; 

väzením, z ktorého vychádzate do slnečného svetla a zabúdate na 

tmu. Tu pochopíte Slovo, Meno, ktoré vám dal Boh; jedinú 

totožnosť, ktorú majú všetky veci spoločnú; jediné uznanie toho, 

čo je pravdivé. a potom vykročte späť do temnoty, nie preto, že by 

ste ju považovali za skutočnú, ale len preto, aby ste jej 
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neskutočnosť ohlásili v termínoch, ktoré ešte majú 

zmysel vo svete, ktorému vládne temnota. 
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Používajte všetky malé mená a symboly, ktoré vymedzujú svet 

temnoty, ale neprijímajte ich ako svoju realitu.Duch Svätý ich 

používa všetky, ale nezabúda, že stvorenie má jedno meno, jeden 

význam a jediný Zdroj, ktorý v sebe zjednocuje všetky veci. 

Používajte všetky mená, ktoré im svet udeľuje, ale pre pohodlie, 

nezabúdajte však, že spolu s vami zdieľajú Božie Meno. 

Boh nemá meno. A predsa sa jeho meno stáva poslednou 

lekciou, že všetky veci sú jedno, a pri tejto lekcii sa končí všetko 

učenie. Všetky mená sú jednotné, celý priestor je naplnený odrazom 

pravdy. Každá priepasť je uzavretá a oddelenie uzdravené. meno 

Boha je dedičstvom, ktoré dal tým, čo si vybrali učenie sveta na 

miesto neba. V našom cvičení je naším cieľom, aby naša myseľ 

prijala to, čo dal ako odpoveď na žalostné dedičstvo, ktoré ste 

urobili ako primeranú poctu Synovi, ktorého miluje. 

Nikto nemôže zlyhať, kto hľadá význam Božieho mena. Slovo 

musí dopĺňať skúsenosť. Najprv však musíte prijať Jedno Meno 

pre celú skutočnosť a uvedomiť si, že mnohé mená, ktoré ste dali 

jej aspektom, skresľovali to, čo vidíte, ale vôbec nezasahovali do 

pravdy. Jedno Meno vnášame do svojho praktizovania. Jedno 

Meno používame na zjednotenie svojho pohľadu. 

A hoci pre každé uvedomenie si aspektu Božieho Syna 

používame iné meno, chápeme, že majú len jedno meno, ktoré im 

dal. Práve toto meno používame pri praktizovaní. A 

prostredníctvom Jeho používania miznú všetky hlúpe oddeľovania, 

ktoré nás držali slepými. A my dostávame silu vidieť za ne. Teraz 

je náš zrak požehnaný požehnaniami, ktoré môžeme dávať tak, ako 

ich dostávame. 

Otče, naše meno je tvoje. V ňom sme spojení so všetkým živým a s 

Tebou, ktorý si ich jediný Stvoriteľ. To, čo sme vytvorili a 

nazvali mnohými rôznymi menami, je len tieňom, ktorý sme sa 

pokúšali vrhnúť na Tvoju vlastnú Skutočnosť. a sme radi a vďační, 

že sme sa mýlili. všetky naše omyly Ti odovzdávame, aby sme boli 

zbavení všetkých účinkov, ktoré sa zdali mať naše chyby. A namiesto 

každej z nich prijímame pravdu, ktorú nám dávaš Ty. Tvoje meno 

je našou záchranou a únikom z toho, čo sme urobili. Tvoje meno 

nás spája v jednote, ktorá je naším dedičstvom a pokojom. 

amen. 
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le  s o v á n i e 1 8 5 

"Chcem Boží pokoj." 

Vysloviť tieto slová nie je nič. Ale myslieť tieto slová je všetko. 

Keby ste ich mohli myslieť vážne len na okamih, už by ste 

nemohli prežívať smútok v žiadnej forme, na žiadnom mieste ani v 

žiadnom čase. Nebo by sa úplne vrátilo do plného vedomia, pamäť 

na Boha by sa úplne obnovila, vzkriesenie celého stvorenia by bolo 

plne uznané. 

Nikto nemôže myslieť tieto slová vážne a nebyť uzdravený. 

Nemôže sa hrať so snami, ani si myslieť, že on sám je sen. 

Nemôže si vytvoriť peklo a myslieť si, že je skutočné. Chce Boží 

pokoj a ten mu je daný. Lebo to je všetko, čo chce, a to je všetko, čo 

dostane. Mnohí povedali tieto slová. Ale len málo z nich ich 

myslelo vážne. stačí sa pozrieť na svet, ktorý vidíte okolo seba, 

aby ste sa presvedčili, ako veľmi málo ich je. Svet by sa úplne 

zmenil, keby sa dvaja zhodli na tom, že tieto slová vyjadrujú 

jedinú vec, ktorú chcú. 

Dve mysle s jedným zámerom sa stanú takými silnými, že to, 

čo chcú, sa stane Božou vôľou. Mysle sa totiž môžu spojiť len v 

pravde. V snoch nemôžu mať dve rovnaké zámery. Pre každého z 

nich je hrdina sna iný; výsledok, ktorý chceli, nie je pre oboch 

rovnaký. Prehrávajúci a získavajúci sa len posúvajú v meniacich sa 

vzorcoch, pretože pomer zisku a straty a straty a zisku nadobúda 

iný aspekt inej formy. 

Kompromis však môže priniesť len sen. Niekedy má podobu 

spojenia, ale len podobu.Zmysel musí zo sna uniknúť, pretože 

kompromis je cieľom snívania. Myšlienky sa v snoch nemôžu 

zjednotiť. Iba vyjednávajú. A aké vyjednávanie im môže priniesť 

Boží pokoj? Na jeho miesto prichádzajú ilúzie. A to, čo On 

znamená, sa stráca pre spiace mysle, ktoré chcú robiť kompromisy, 

každý na svoj prospech a na úkor druhého. 

Znamenať, že chcete Boží pokoj, znamená zrieknuť sa 

všetkých snov. Tieto slová totiž nemyslí nikto, kto chce ilúzie, a 

preto hľadá prostriedky, ktoré prinášajú ilúzie. Pozrel sa na ne a 

zistil, že sú nedostatočné. Teraz sa usiluje prekročiť ich a uznáva, 

že ďalší sen by neponúkal nič viac ako všetky ostatné. Sny sú pre 
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neho jedno. A naučil sa, že ich jediný rozdiel je vo forme, pretože 

jeden prinesie rovnaké zúfalstvo a 
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utrpenie, rovnako ako ostatné. 

Myseľ, ktorá si želá len mier, sa musí spojiť s inými mysľami, 

pretože tak sa získava mier. A keď je túžba po mieri úprimná, 

prostriedky na jeho nájdenie sú dané vo forme, ktorej rozumie každá 

myseľ, ktorá ho úprimne hľadá. Nech už má lekcia akúkoľvek 

podobu, je pre neho naplánovaná tak, aby sa nemohol pomýliť, ak je 

jeho prosba úprimná. a ak žiada bez úprimnosti, neexistuje forma, v 

ktorej by sa lekcia stretla s prijatím a bola skutočne osvojená. 

Venujme sa dnes cvičeniu, aby sme si uvedomili, že slová, 

ktoré hovoríme, myslíme naozaj vážne. Chceme Boží pokoj. To 

nie je prázdne želanie. Tieto slová nežiadajú, aby nám bol daný 

ďalší sen. Nežiadajú o kompromis, ani sa nesnažia uzavrieť ďalší 

obchod v nádeji, že ešte môže existovať taký, ktorý môže uspieť 

tam, kde všetky ostatné zlyhali. myslieť tieto slová vážne uznáva, 

že ilúzie sú márne, žiadať večné namiesto premenlivých snov, 

ktoré sa zdanlivo menia v tom, čo ponúkajú, ale sú jedno v ničote. 

Dnes venujte cvičenie starostlivému prehľadávaniu svojej 

mysle, aby ste našli sny, ktoré si stále ceníte. O čo žiadate vo 

svojom srdci? Zabudnite na slová, ktoré pri vyslovovaní svojich 

prosieb používate. Uvažujte len o tom, čo vás podľa vás poteší a 

prinesie vám šťastie. Nedajte sa však vystrašiť pretrvávajúcimi 

ilúziami, pretože na ich podobe teraz nezáleží. Nech nie sú 

niektoré sny prijateľnejšie a pre iné si vyhraďte hanbu a tajomstvo. 

sú jedno. 

A keďže sú jednotní, mali by sme si všetci položiť jednu 

otázku: "Je toto to, čo by som chcel mať namiesto neba a Božieho 

pokoja?" Toto je voľba, ktorú urobíte. Nenechajte sa oklamať, že 

je to inak. V tomto nie je možný nijaký kompromis. buď si 

vyberiete Boží pokoj, alebo ste si vypýtali sny. A sny prídu tak, 

ako ste si ich vyžiadali. avšak Boží pokoj príde rovnako určite a 

zostane s vami navždy. Nezmizne s každým zákrutom cesty, aby 

sa znovu objavil bez poznania v podobách, ktoré sa posúvajú a 

menia s každým vaším krokom. 

Chceš Boží pokoj.Tak ako všetci, ktorí hľadajú sny. Pre nich, 

ako aj pre seba, žiadate len to, keď túto žiadosť vyslovíte s 

hlbokou úprimnosťou. Tak sa totiž dostaneš k tomu, čo naozaj 

chcú, a spojíš svoj vlastný zámer s tým, čo hľadajú predovšetkým 

oni, možno pre nich neznáme, ale pre teba isté. 
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niekedy ste boli slabí, neistí vo svojom cieli a nevedeli ste, čo 

chcete, kde to máte hľadať a kam sa obrátiť o pomoc pri tomto 

pokuse. Pomoc vám bola poskytnutá. A nevyužili by ste ju tým, že 

by ste sa o ňu podelili? 

Nikto, kto skutočne hľadá Boží pokoj, ho nemôže nenájsť. 

Veď len žiada, aby už viac neklamal sám seba tým, že si odopiera 

to, čo je Božou vôľou. kto môže zostať nespokojný, kto žiada to, čo 

už má? Kto môže zostať bez odpovede, kto žiada odpoveď, ktorá 

mu patrí? Boží pokoj je váš. 

Pre vás ju stvoril, dal vám ju jej Stvoriteľ a ustanovil ju ako 

svoj večný dar. Ako môžeš zlyhať, keď len prosíš o to, čo si On 

pre teba želá? A ako by sa tvoja žiadosť mohla obmedziť len na 

teba? Žiadny Boží dar nemôže byť nezdieľaný. Práve táto 

vlastnosť odlišuje Božie dary od každého sna, ktorý sa kedy zdal 

byť na mieste pravdy. 

Nikto nemôže stratiť a každý musí získať vždy, keď niekto 

žiada a prijíma akýkoľvek Boží dar. Boh dáva, ale aby zjednotil. 

Odobrať mu nemá zmysel. A keď je rovnako bezvýznamné aj pre 

vás, môžete si byť istí, že s Ním zdieľate jednu vôľu a On s vami. 

A budete tiež vedieť, že zdieľate Jednu Vôľu so všetkými svojimi 

bratmi, ktorých zámer je váš. 

Práve tento jediný zámer dnes hľadáme, spájajúc naše túžby s 

potrebou každého srdca, s volaním každej mysle, s nádejou, ktorá 

sa nachádza za hranicou zúfalstva, s láskou, ktorú by útok skryl, s 

bratstvom, ktoré sa nenávisť snažila rozdeliť, ale ktoré stále 

zostáva také, aké ho Boh stvoril.Môžeme dnes s takouto pomocou 

pri sebe zlyhať, keď žiadame, aby nám bol daný Boží pokoj? 
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s t r  a  n  a 1 8 6 

"Spása sveta závisí odo mňa." 

Tu je výrok, ktorý jedného dňa zbaví každú myseľ arogancie. Tu je 

myšlienka pravej pokory, ktorá nepovažuje za svoju žiadnu 

funkciu, ale tú, ktorá vám bola daná. Ponúka vám prijatie úlohy, ktorá 

vám bola pridelená, bez toho, aby ste trvali na inej úlohe. 

Neposudzuje vašu správnu úlohu. Uznáva však, že Božia vôľa sa 

plní tak na zemi, ako aj v nebi. Zjednocuje všetky vôle na zemi v 

nebeskom pláne na záchranu sveta a obnovuje ho v nebeskom mieri. 

Nebojujme s našou funkciou. My sme ju nezaviedli. Nie je to 

náš nápad. Sú nám dané prostriedky, pomocou ktorých sa 

dokonale uskutoční. Jediné, čo sa od nás žiada, je prijať svoju 

úlohu v úprimnej pokore a nepopierať so sebaklamnou aroganciou, 

že sme toho hodní. To, čo nám je dané urobiť, máme silu urobiť. 

Naša myseľ je dokonale prispôsobená na to, aby sme prijali úlohu, 

ktorú nám pridelil Ten, ktorý nás dobre pozná. 

Dnešná myšlienka sa môže zdať dosť triezva, kým nepochopíte 

jej význam. Hovorí len o tom, že váš Otec na vás stále pamätá a 

ponúka vám dokonalú dôveru, ktorú má vo vás, ktorí ste jeho 

Synom. Nežiada, aby ste sa v niečom líšili od toho, čím ste. čo iné 

by mohla žiadať pokora, než práve toto? A čo iné by mohla 

arogancia odmietnuť ako toto? Dnes sa nebudeme vyhýbať svojej 

úlohe z falošných dôvodov, že skromnosť poburuje. Je to pýcha, 

ktorá by chcela poprieť volanie samotného Boha. 

Všetku falošnú pokoru dnes odkladáme, aby sme mohli počúvať 

Boží hlas, ktorý nám zjavuje, čo chce, aby sme 

robili.Nepochybujeme o svojej primeranosti na funkciu, ktorú nám 

ponúkne. Budeme si istí len tým, že On pozná naše sily, našu 

múdrosť a našu svätosť. a ak nás uzná za hodných, tak sme. Je to 

len arogancia, ktorá usudzuje inak. Je len jeden spôsob, ako sa 

oslobodiť z väzenia, ktoré vám priniesol váš plán dokázať, že 

nepravdivé je pravdivé. Prijmite namiesto toho plán, ktorý ste 

nevytvorili. Neposudzujte svoju hodnotu voči nemu. Ak ťa Boží 

hlas ubezpečuje, že spása potrebuje tvoj podiel a že celok závisí od 

teba, buď si istý, že je to tak. arogantný musí lipnúť na slovách, 

bojí sa ísť za ne k skúsenosti, ktorá by mohla 
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Pokorní však môžu počuť Hlas, ktorý im hovorí, čo sú a čo majú 

robiť. 

Arogancia vytvára o sebe obraz, ktorý nie je skutočný. Práve 

tento obraz sa chveje a ustupuje v hrôze, keď vás Hlas pre Boha 

ubezpečuje, že máte silu, múdrosť a svätosť, aby ste prekonali 

všetky obrazy.Nie ste slabí, ako je obraz o sebe, nie ste nevedomí a 

bezmocní. Hriech v tebe nemôže pošpiniť pravdu a nešťastie sa 

nemôže priblížiť k svätému Božiemu domu. 

To všetko vám Hlas pre Boha približuje. A keď hovorí, obraz 

sa chveje a snaží sa zaútočiť na hrozbu, ktorú nepozná; cíti, ako sa 

jeho základ rozpadá. Nechajte ho ísť. Spása sveta závisí od teba, a nie 

od tejto malej hromádky prachu. čo môže povedať svätému 

Božiemu Synovi? Prečo sa ňou vôbec musí zaoberať? 

A tak nájdeme svoj pokoj.Prijmeme funkciu, ktorú nám dal 

Boh, pretože všetky ilúzie spočívajú na čudnej viere, že si môžeme 

vytvoriť inú. Naše roly, ktoré sme si sami vytvorili, sa menia a zdá sa, 

že sa menia od smútku až po extatickú blaženosť milovaných a 

milujúcich. môžeme sa smiať alebo plakať a privítať deň s 

pozdravom alebo so slzami. Zdá sa, že sa mení samotná naša 

podstata, keď zažívame tisíce zmien nálad, a naše emócie nás 

skutočne vysoko povznášajú alebo nás v beznádeji vrhajú na zem. 

Je to Boží Syn? Mohol stvoriť takú nestabilitu a nazvať ju 

Synom? Ten, ktorý je nemenný, zdieľa svoje vlastnosti so svojím 

stvorením. Všetky obrazy, ktoré Jeho Syn zdanlivo vytvára, 

nemajú vplyv na to, čím je. Prechádzajú mu mysľou ako vetrom 

zmietané listy, ktoré v okamihu vytvoria vzor, rozpadnú sa, aby sa 

opäť zoskupili, a rozutekajú sa preč. Alebo ako preludy videné nad 

púšťou, ktoré sa dvíhajú z prachu. 

Tieto nepodstatné obrazy odídu a zanechajú vašu myseľ bez 

mráčika a pokojnú, keď prijmete funkciu, ktorá vám bola 

daná.Obrazy, ktoré vytvárate, vyvolávajú len protichodné ciele, 

nestále a nejasné, neisté a dvojznačné. Kto by mohol byť stály vo 

svojom úsilí alebo nasmerovať svoju energiu a sústredený pohon k 

takýmto cieľom? Funkcie, ktoré si svet váži, sú také neisté, že sa pri 

najväčšej istote menia desaťkrát za hodinu. Aká nádej na zisk 

môže spočívať na takýchto cieľoch? 

V krásnom kontraste, istom ako návrat slnka každé ráno, aby 

rozptýlilo noc, vyniká vaša skutočne daná funkcia jasne a 
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o jeho platnosti nie sú žiadne pochybnosti. Pochádza od Toho, kto 

nepozná omyl. A Jeho hlas si je istý svojimi posolstvami. 

Nezmenia sa ani nebudú v rozpore. Všetky smerujú k jednému 

cieľu, ktorý môžeš dosiahnuť. tvoj plán môže byť nemožný, ale 

Boží nemôže nikdy zlyhať, pretože On je jeho zdrojom. 

Robte to, čo vám prikazuje Jeho hlas. A ak od teba žiada 

niečo, čo sa zdá nemožné, spomeň si, kto ťa žiada a kto chce, aby 

si to odoprel. Potom zvážte toto: Čo je pravdepodobnejšie, že má 

pravdu? Hlas, ktorý hovorí za Stvoriteľa všetkých vecí, ktorý 

pozná všetky veci presne tak, ako sú, alebo pokrivený obraz seba 

samého, zmätený, zmätený, nedôsledný a neistý vo všetkom? 

Nenechajte sa viesť jeho hlasom. Počúvajte radšej istý Hlas, ktorý 

vám hovorí o funkcii, ktorú vám dal váš Stvoriteľ,ktorý si vás 

pamätá a nalieha, aby ste si teraz spomenuli na Neho. 

Jeho jemný hlas volá zo známeho do neznámeho. Chcel by ťa 

potešiť, hoci nepozná smútok. Chcel by ti poskytnúť náhradu, hoci 

je úplný; dar, hoci vie, že už všetko máš. Má Myšlienky, ktoré 

odpovedajú na každú potrebu, ktorú Jeho Syn vníma, hoci ich 

nevidí. Lebo Láska musí dávať, a to, čo sa dáva v Jeho mene, 

nadobúda formu, ktorá je vo svete formy najužitočnejšia. 

To sú formy, ktoré nikdy nemôžu oklamať, hoci pochádzajú zo 

Samotnej Beztvárnosti. Odpustenie je pozemská forma lásky, ktorá 

tak, ako je v nebi, nemá nijakú formu, a predsa to, čo je tu potrebné, 

je tu dané tak, ako je to potrebné. V tejto forme môžeš plniť svoju 

funkciu aj tu, hoci to, čo pre teba bude znamenať láska, keď sa ti 

obnoví beztvárnosť, je ešte väčšie. Spása sveta závisí od vás, ktorí 

dokážete odpúšťať. Taká je vaša funkcia tu. 
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le  s s o n1 8 7 

"Žehnám svet, lebo žehnám seba." 

Nikto nemôže dávať, ak nemá. V skutočnosti je dávanie dôkazom 

toho, že máme.Už sme to spomínali. Nikto nemôže pochybovať o 

tom, že to, čo by ste chceli dať, musíte najprv vlastniť. Je to druhá 

fáza, v ktorej sa svet a skutočné vnímanie líšia. Keď ste mali a 

dali, potom svet tvrdí, že ste stratili to, čo ste vlastnili. Pravda 

tvrdí, že dávanie zväčší to, čo vlastníte. 

Ako je to možné? Veď je isté, že ak dáte preč konečnú vec, 

oči vášho tela ju nebudú vnímať ako vašu.A predsa sme sa naučili, že 

veci predstavujú len myšlienky, ktoré ich tvoria. A nechýba ti 

dôkaz, že keď rozdávaš myšlienky, posilňuješ ich vo vlastnej 

mysli. Možno sa pri dávaní mení podoba, v ktorej sa myšlienka 

zdanlivo javí. napriek tomu sa musí vrátiť k tomu, kto dáva. Ani 

forma, ktorú na seba berie, nemôže byť menej prijateľná. Musí byť 

viac. 

Myšlienky musia najprv patriť vám, a až potom ich môžete 

dávať. Ak chcete zachrániť svet, najprv prijmite spásu pre seba. 

Neuveríte však, že sa to stalo, kým neuvidíte zázraky, ktoré to 

prináša každému, na koho sa pozriete. V tom je myšlienka dávania 

objasnená a dostáva zmysel. Teraz môžete vnímať, že vaším 

dávaním sa zväčšuje váš sklad. 

Chráňte všetky veci, ktoré si ceníte, tým, že ich rozdáte, a 

budete mať istotu, že ich nikdy nestratíte. To, o čom ste si mysleli, 

že nemáte, sa tým ukáže ako vaše. Tá sa totiž časom zmení a stane 

sa nepoznateľnou, akokoľvek sa ju budete snažiť uchovať v 

bezpečí. Žiadna forma netrvá dlho. To myšlienka, ktorá sa skrýva 

za formou vecí, žije nemenne. 

Dávaj rád.Môžeš tým len získať.Myšlienka zostáva a rastie v 

sile, keď sa posilňuje dávaním. Myšlienky sa rozširujú, keď sa 

zdieľajú, pretože sa nemôžu stratiť. Neexistuje darca a príjemca v 

zmysle, ako si ich predstavuje svet. Je tu darca, ktorý si uchováva; 

ďalší, ktorý bude tiež dávať. A obaja musia pri tejto výmene 

získať, lebo každý bude mať myšlienku v podobe, ktorá mu 

najviac pomáha. To, čo sa mu zdá, že stráca, je vždy niečo, čo si 

bude ceniť menej 
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ako to, čo sa mu určite vráti. 

Nikdy nezabúdajte, že dávate len sebe. Kto chápe, čo 

znamená dávať, musí sa smiať myšlienke na obetu. Nemôže si tiež 

neuvedomiť mnohé podoby, ktoré obeta môže mať. Smeje sa aj z 

bolesti a straty, z choroby a smútku, z chudoby, hladu a smrti. 

Uvedomuje si, že obeta zostáva jedinou myšlienkou, ktorá stojí za 

všetkými, a v jeho jemnom smiechu sa uzdravujú. 

Uznané ilúzie musia zmiznúť. Akceptujte utrpenie a odstráňte 

myšlienku na utrpenie.Vaše požehnanie leží na každom, kto trpí, 

keď sa rozhodnete vidieť všetko utrpenie také, aké je. Myšlienka 

na obeť dáva vzniknúť všetkým formám, ktoré sa zdajú, že 

utrpenie má. a obeť je myšlienka taká šialená, že ju zdravý rozum 

hneď zavrhne. Nikdy neverte, že sa môžete obetovať. V tom, čo má 

nejakú hodnotu, nie je miesto pre obetu. Ak sa takáto myšlienka 

objaví, už jej prítomnosť dokazuje, že vznikla chyba a treba urobiť 

nápravu. Vaše požehnanie ju napraví. Dané najprv vám, je teraz aj 

vaše. Žiadna forma obety a utrpenia nemôže dlho vydržať 

pred tvárou toho, kto odpustil a požehnal sa. 

Ľalie, ktoré ti ponúka tvoj brat, polož na svoj oltár a tie, ktoré 

mu ponúkneš ty, polož vedľa nich. Kto by sa mohol báť pozrieť na 

takú krásnu svätosť? Veľká ilúzia bázne pred Bohom sa zmenšuje 

na ničotu pred čistotou, na ktorú tu budeš hľadieť. Nebojte sa 

pozerať. blaženosť, na ktorú sa pozriete, vás zbaví všetkých 

myšlienok na formu a namiesto toho tu zanechá dokonalý dar 

navždy, navždy na pribúdanie, navždy váš, navždy darovaný. 

Teraz sme v myšlienkach zajedno, lebo strach pominul. A tu, 

pred oltárom jedného Boha, jedného Otca, jedného Stvoriteľa a 

jednej myšlienky, stojíme spolu ako jeden Boží Syn. Nie oddelení 

od Toho, ktorý je naším Zdrojom; nie vzdialení od jedného brata, 

ktorý je súčasťou nášho Jediného Ja, ktorého nevinnosť nás 

všetkých spojila v jedno, stojíme v požehnaní a dávame tak, ako 

dostávame. meno Boha je na našich perách. A keď sa pozrieme do 

svojho vnútra, vidíme, ako v našom odraze žiari čistota Neba, v 

ktorej sa odráža Láska nášho Otca. 

Teraz sme požehnaní a teraz požehnávame svet.To, na čo sme 

sa pozerali, by sme rozšírili, lebo by sme to videli všade.Videli by 

sme, ako v každom žiari Božia milosť. Nechceli by sme, aby bola 

zadržaná v ničom, na čo sa pozrieme. A aby 
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zabezpečiť, aby tento svätý pohľad bol náš, ponúkame ho 

všetkému, čo vidíme. Lebo tam, kde ho uvidíme, sa nám vráti v 

podobe ľalií, ktoré môžeme položiť na náš oltár a urobiť z neho 

domov pre samotnú Nevinnosť, ktorá v nás prebýva a ponúka nám 

svoju svätosť ako našu. 
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le  s o v á n i e 1 8 8 

"Teraz vo mne žiari Boží pokoj." 

Prečo čakať na nebo? Tí, ktorí hľadajú svetlo, si len zakrývajú oči. 

Svetlo je v nich už teraz. Osvietenie je len poznanie, vôbec nie 

zmena. Svetlo nie je zo sveta, a predsa vy, ktorí v sebe nosíte 

svetlo, ste aj tu cudzí. svetlo prišlo s vami z vášho rodného 

domova a zostalo s vami, pretože je vám vlastné. Je to jediná vec, 

ktorú si so sebou prinášate od Toho, ktorý je vaším Zdrojom. 

Svieti vo vás, pretože osvetľuje váš domov, a vedie vás späť tam, 

odkiaľ prišlo, a vy ste doma. 

Toto svetlo sa nemôže stratiť. Prečo čakať, že ho nájdeme v 

budúcnosti, alebo si myslieť, že sa už stratilo alebo že tu nikdy 

nebolo? Dá sa naň pozrieť tak ľahko, že argumenty, ktoré 

dokazujú, že tam nie je, sa stávajú smiešnymi. kto môže poprieť 

prítomnosť toho, čo v ňom vidí? Nie je ťažké pozrieť sa dovnútra, 

lebo tam sa začína všetko videnie. Neexistuje pohľad, či už zo sna, 

alebo z pravdivejšieho zdroja, ktorý by nebol len tieňom videného 

prostredníctvom vnútorného videnia. Tam sa začína vnímanie a 

tam sa aj končí. Nemá iný zdroj ako tento. 

Boží pokoj teraz žiari vo vás a z vášho srdca sa šíri do celého 

sveta. Zastavuje sa, aby pohladil každú živú bytosť a zanechal v 

nej požehnanie, ktoré zostáva naveky a navždy. To, čo dáva, musí 

byť večné. Odstraňuje všetky myšlienky na pominuteľné a 

bezcenné. Prináša obnovu všetkým unaveným srdciam a osvetľuje 

všetky vízie, keď prechádza okolo. Všetky jej dary dostáva každý a 

všetci sa spájajú v ďakovaní vám, ktorí dávate, a vám, ktorí ste 

dostali. 

Žiarenie vo vašej mysli pripomína svetu to, na čo zabudol, a 

svet obnovuje spomienky aj vám. Z teba vyžaruje spása s darmi, 

ktoré presahujú každú mieru, dávajú sa a vracajú. tebe, darcovi 

daru, vzdáva vďaky sám Boh. A v jeho požehnaní žiari svetlo v 

tebe jasnejšie a pridáva sa k darom, ktoré môžeš ponúknuť svetu. 

Boží pokoj sa nikdy nedá zadržať. Kto ho v sebe spozná, musí 

ho dať. A prostriedky na jeho udelenie sú v jeho chápaní. Odpúšťa, 

pretože v ňom spoznal pravdu. Boží pokoj teraz žiari v tebe a vo 

všetkom živom. Na 
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ticho je všeobecne uznávané. Lebo to, na čo sa pozerá váš vnútorný 

pohľad, je vaše vnímanie vesmíru. 

Pokojne si sadnite a zavrite oči.Svetlo vo vás je dostatočné. Len 

ono má moc darovať vám zrak. Vylúčte vonkajší svet a nechajte 

svoje myšlienky letieť k pokoju vo vnútri. ony poznajú cestu. Lebo 

úprimné myšlienky, nepoškvrnené snívaním o svetských veciach 

mimo teba, sa stávajú svätými poslami samotného Boha. tieto 

myšlienky myslíš s ním. ony spoznávajú svoj domov. A s istotou 

smerujú k svojmu Zdroju, kde Boh Otec a Syn sú jedno. 

Svieti na nich Boží pokoj, ale musia zostať aj vo vás, pretože 

sa zrodili vo vašej mysli, tak ako sa vaša zrodila v Božej. Vedú vás 

späť k pokoju, odkiaľ prišli, ale aby vám pripomenuli, ako sa 

musíte vrátiť. Počúvajú hlas vášho Otca, keď vy odmietate 

počúvať. A jemne vás nabádajú, aby ste prijali Jeho Slovo také, 

aké je, namiesto fantázií a tieňov. Pripomínajú vám, že ste 

spolutvorcom všetkého živého. Lebo tak ako Boží pokoj žiari vo 

vás, musí žiariť aj na nich. 

Dnes sa cvičíme v tom, ako sa priblížiť k svetlu v 

nás.Berieme svoje blúdiace myšlienky a jemne ich privádzame späť 

tam, kde sú v súlade so všetkými myšlienkami, ktoré zdieľame s 

Bohom. Nenecháme ich blúdiť. necháme svetlo v našej mysli, aby 

ich usmernilo, aby sa vrátili domov. zradili sme ich a prikázali sme 

im, aby od nás odišli. Teraz ich však voláme späť a očisťujeme ich 

od cudzích túžob a neusporiadaných želaní. obnovujeme im svätosť 

ich dedičstva. 

Takto sa naša myseľ obnovuje spolu s nimi a my uznávame, 

že Boží pokoj stále žiari v nás a z nás na všetko živé, čo zdieľa náš 

život.Všetkým odpustíme a zbavíme celý svet toho, čo sme si 

mysleli, že nám urobil. Veď sme to my, kto tvorí svet taký, aký by 

sme ho chceli mať. Teraz sa rozhodujeme, aby bol nevinný, 

zbavený hriechu a otvorený spáse. A my naň kladieme svoje 

spásne požehnanie, keď hovoríme: 

"Teraz vo mne žiari Boží pokoj. Nech 

všetky veci žiaria na mňa v tomto pokoji a 

nech ich požehnám svetlom, ktoré je vo mne." 
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s t r  a  n  a 1 8 9 

"Teraz cítim v sebe Božiu lásku." 

Je v tebe svetlo, ktoré svet nemôže vnímať. A jeho očami toto 

svetlo neuvidíte, lebo ste zaslepení svetom, ale máte oči, aby ste ho 

videli. Je tu pre vás, aby ste sa naň pozreli. Nebolo do vás vložené, 

aby zostalo skryté pred vašimi očami. toto svetlo je odrazom 

myšlienky, ktorú teraz praktizujeme. cítiť v sebe Božiu lásku 

znamená vidieť svet nanovo, žiariaci nevinnosťou, živý nádejou a 

požehnaný dokonalou láskou a milosrdenstvom. 

Kto by mohol cítiť strach v takomto svete? Víta vás, teší sa, že 

ste prišli, a spieva vám chválu, pretože vás chráni pred všetkými 

formami nebezpečenstva a bolesti. Ponúka vám teplý a láskavý 

domov, v ktorom môžete chvíľu zostať. Požehnáva vás počas celého 

dňa a bdie nad vami v noci ako tichý strážca vášho svätého spánku. 

Vidí vo vás spásu a chráni vo vás svetlo, v ktorom vidí svoje 

vlastné. Ponúka vám svoje kvety a sneh ako vďaku za vašu priazeň. 

Toto je svet, ktorý zjavuje Božia láska. Je taký odlišný od 

sveta, ktorý vidíte zatemnenými očami zloby a strachu, že jeden 

popiera druhý. Iba jeden z nich možno vôbec vnímať. ten druhý je 

úplne bezvýznamný. Svet, v ktorom na všetko svieti odpustenie a 

pokoj ponúka svoje nežné svetlo každému, je nepredstaviteľný pre 

tých, ktorí vidia svet nenávisti, povstávajúci z útoku, pripravený 

pomstiť sa, vraždiť a ničiť. 

Svet nenávisti je však rovnako neviditeľný a nepredstaviteľný 

pre tých, ktorí v sebe cítia Božiu Lásku.Ich svet odráža pokoj a 

mier, ktorý v nich žiari; jemnosť a nevinnosť, ktoré vidia okolo 

seba; radosť, s ktorou hľadia z nekonečných studní radosti vo 

svojom vnútri. Na to, čo v sebe pocítili, sa pozerajú a všade vidia 

Jeho istý odraz. 

Čo by ste videli? Máte na výber. Ale naučte sa a nedovoľte 

svojej mysli zabudnúť na tento zákon videnia: budete sa pozerať 

na to, čo cítite vo svojom vnútri. Ak si vo vašom srdci nájde 

miesto nenávisť, budete vnímať strašný svet, ktorý kruto drží v 

ostrých, kostnatých prstoch smrť. Ak v sebe cítite Božiu lásku, 

pozeráte sa na svet milosrdenstva a lásky. 
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Dnes prechádzame ilúziami, keď sa snažíme dosiahnuť to, čo je v 

nás pravdivé, a pocítiť Jeho všeobjímajúcu nehu, Jeho lásku, ktorá 

nás pozná dokonale ako seba samého, Jeho pohľad, ktorý je darom, 

ktorý nám Jeho láska udeľuje.Dnes sa učíme ceste. Je taká istá ako 

samotná Láska, ku ktorej nás nesie. Jej jednoduchosť sa totiž 

vyhýba nástrahám, ktoré hlúpe konvulzie zdanlivého uvažovania 

sveta len zakrývajú. 

Jednoducho urobte toto: Odložte všetky myšlienky o tom, čo 

ste a čo je Boh, všetky predstavy, ktoré ste sa naučili o svete, 

všetky predstavy, ktoré máte o sebe. Vyprázdnite svoju myseľ od 

všetkého, o čom si myslí, že je buď pravdivé, alebo nepravdivé, 

alebo dobré, alebo zlé; od každej myšlienky, ktorú hodnotí ako 

hodnú, a od všetkých predstáv, za ktoré sa hanbí. Ničoho sa 

nedržte. Neprinášajte si so sebou ani jednu myšlienku, ktorú vás 

naučila minulosť, ani jedno presvedčenie, ktoré ste sa kedy z 

čohokoľvek naučili. Zabudnite na tento svet, zabudnite na tento chod 

a s úplne prázdnymi rukami príďte k svojmu Bohu. 

Či to nie je On, kto pozná cestu k vám? Vy nepotrebujete 

poznať cestu k nemu. Vašou úlohou je jednoducho dovoliť, aby 

všetky prekážky, ktoré ste postavili medzi Syna a Boha Otca, boli v 

tichosti navždy odstránené. Boh splní svoju úlohu v radostnej a 

okamžitej odpovedi. pros a prijmi. Ale nekladajte si žiadne 

požiadavky, ani neukazujte cestu k Bohu, ktorou by sa vám mal 

zjaviť. cesta k nemu vedie len cez to, že ho necháte byť. Lebo tak 

sa presadí aj vaša skutočnosť. 

A tak si dnes nevyberáme cestu, ktorou k nemu pôjdeme. Ale 

vyberáme si, či Ho necháme prísť. A pri tejto voľbe odpočívame. 

A v našich tichých srdciach a otvorených mysliach Jeho Láska 

sama sebe razí cestu. To, čo nebolo odmietnuté, je určite tam, ak je 

to pravda, a možno to určite dosiahnuť. Boh pozná svojho Syna a 

pozná aj cestu k nemu. Nepotrebuje svojho Syna, aby mu ukázal, 

ako nájsť cestu. Cez každé otvorené dvere žiari Jeho Láska von zo 

Svojho domova vo vnútri a osvetľuje svet v nevinnosti. 

Otče, nepoznáme cestu k Tebe. Ale volali sme a Ty si nám 

odpovedal.Nebudeme zasahovať. Cesty spásy nie sú naše, lebo patria 

Tebe. A práve k Tebe ich hľadáme. Naše ruky sú otvorené na prijatie 

Tvojich darov. nemáme žiadne myšlienky, ktoré by sme mysleli 
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oddelene od Teba, a neprechovávame žiadne presvedčenie o tom, čo sme a 

kto nás stvoril. Tvoja je cesta, ktorú by sme chceli nájsť a 

nasledovať. a prosíme len o to, aby sa Tvoja vôľa, ktorá je aj 

našou vlastnou, stala v nás a vo svete, aby sa teraz stala súčasťou 

neba. amen. 
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le  s s o n1 9 0 
 

"Namiesto bolesti si volím radosť z Boha." 

Bolesť je nesprávna perspektíva.Ak ju prežívame v akejkoľvek 

forme, je to dôkaz sebaklamu. Vôbec nie je skutočnosťou. 

Neexistuje forma, ktorú by mala a ktorá by nezmizla, ak by sa na 

ňu pozeralo správne. Bolesť totiž ohlasuje, že Boh je krutý. Ako by 

mohla byť skutočná v akejkoľvek podobe? Svedčí o nenávisti 

Boha Otca voči jeho Synovi; o hriešnosti, ktorú v ňom vidí, a o 

jeho šialenej túžbe po pomste a smrti. Dajú sa takéto projekcie 

dosvedčiť? Môžu byť iné ako úplne falošné? 

Bolesť je len svedectvom Synových omylov v tom, čo si 

myslí, že je. Je to sen o zúrivej odplate za zločin, ktorý nemohol 

byť spáchaný; o útoku na to, čo je úplne nenapadnuteľné. Je to 

nočná mora opustenia večnou Láskou, ktorá nemohla opustiť 

Syna, ktorého stvorila z lásky. 

Bolesť je znakom toho, že namiesto pravdy vládnu ilúzie. 

Dokazuje, že Boh je popieraný, zamieňaný so strachom, vnímaný 

ako šialenec a považovaný za zradcu seba samého. Ak je Boh 

skutočný, bolesť neexistuje. Ak je bolesť skutočná, neexistuje 

Boh. Pomsta totiž nie je súčasťou lásky. A strach, popierajúci 

lásku a využívajúci bolesť na to, aby dokázal, že Boh je mŕtvy, 

ukázal, že smrť víťazí nad životom. telo je Boží Syn, v smrti 

porušiteľný, rovnako smrteľný ako Otec, ktorého zabil. 

Pokoj takýmto hlúpostiam! Nastal čas, aby sme sa takýmto 

šialeným nápadom vysmievali. Netreba ich považovať za divoké 

zločiny alebo tajné hriechy s vážnymi dôsledkami. Kto iný ako 

blázon by si ich mohol predstaviť ako príčinu čohokoľvek? Ich 

svedok, bolesť, je rovnako šialený ako oni a netreba sa ho báť o nič 

viac ako šialených ilúzií, ktorými sa zaštiťuje a snaží sa dokázať, 

že musia byť stále pravdivé. 

Bolesť vám spôsobujú len vaše myšlienky. Nič, čo je mimo 

vašej mysle, vám nemôže nijako ublížiť alebo vás zraniť. 

Neexistuje žiadna príčina mimo vás, ktorá by sa mohla dostať dnu 

a spôsobiť vám útlak. Nikto okrem vás samých vás neovplyvňuje. 

na svete nie je nič, čo by malo moc spôsobiť, že budete chorí alebo 

smutní, slabí alebo krehkí. Ale ste to vy, kto má moc ovládať 
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všetky veci, ktoré vidíte, už len tým, že si uvedomujete, čo ste. Keď 

v nich budete vnímať neškodnosť, prijmú vašu svätú vôľu za svoju. 

A to, čo bolo vnímané ako strašné, sa teraz stane 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

378 

 

 

zdroj nevinnosti a svätosti. 

Svätí bratia, chvíľu o tom premýšľajte: svet, ktorý vidíte, nič 

nerobí. Nemá žiadne účinky. Predstavuje len vaše myšlienky. A 

úplne sa zmení, keď sa rozhodnete zmeniť svoje zmýšľanie a 

vyberiete si radosť z Boha ako to, čo naozaj chcete. vaše Ja žiari v 

tejto svätej radosti, nezmenenej, nemennej a nepremennej naveky a 

navždy. A ty by si malému kútiku svojej mysle odoprel jeho 

vlastné dedičstvo a udržiaval ho ako nemocnicu pre bolesť, choré 

miesto, kam musia živé veci nakoniec prísť zomrieť? 

Môže sa zdať, že svet vám spôsobuje bolesť. A predsa svet 

ako bezpríčinný nemá moc spôsobovať. Ako účinok nemôže 

spôsobovať účinky. Ako ilúzia je tým, čo si želáte. vaše nečinné 

želania predstavujú jeho bolesti. Vaše čudné túžby mu prinášajú zlé 

sny. Vaše myšlienky na smrť ho obklopujú strachom, zatiaľ čo vo 

vašom láskavom odpustení žije. 

Bolesť je myšlienka na zlo, ktoré nadobúda podobu a pôsobí 

chaos vo vašej svätej mysli. Bolesť je výkupné, ktoré ste ochotne 

zaplatili za to, aby ste neboli slobodní. V bolesti je Bohu odopretý 

Syn, ktorého miluje. V bolesti sa zdá, že strach víťazí nad láskou a 

čas nahrádza večnosť a nebo. A svet sa stáva krutým a trpkým 

miestom, kde vládne smútok a malé radosti ustupujú pred náporom 

divokej bolesti, ktorá čaká, aby ukončila všetku radosť v utrpení. 

Zložte zbrane a bez obrany príďte na tiché miesto, kde 

nebeský pokoj konečne všetko upokojuje. Odložte všetky 

myšlienky na nebezpečenstvo a strach. Nedovoľte, aby s vami 

vstúpil akýkoľvek útok. Odložte krutý meč odsúdenia, ktorý si 

držíte pri krku, a odložte ubíjajúce útoky, ktorými sa snažíte 

zakryť svoju svätosť. Tu pochopíš, že niet bolesti. Tu ti patrí Božia 

radosť. 

Toto je deň, keď je vám dané, aby ste si uvedomili lekciu, 

ktorá obsahuje všetku moc spasenia. Je to toto: Bolesť je ilúzia, 

radosť skutočnosť. Bolesť je len spánok, radosť je prebudenie. Bolesť 

je klam, len radosť je pravda. A tak opäť urobíme jedinú voľbu, 

ktorú kedy môžeme urobiť; 

volíme medzi ilúziou a pravdou, bolesťou a radosťou alebo medzi 

peklom a nebom. Nech vďačnosť nášmu Učiteľovi naplní naše 

srdcia, keď si môžeme slobodne vybrať radosť namiesto bolesti, 

svätosť namiesto hriechu, Boží pokoj namiesto konfliktu a svetlo 
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neba namiesto temnoty sveta. 
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le  s o n 1 9 1 

"Ja som sám svätý Boží Syn." 

Tu je vaše vyhlásenie o oslobodení z otroctva sveta. A tu je 

oslobodený aj celý svet.Nevidíte, čo ste urobili, keď ste svetu dali 

úlohu žalára Božieho Syna. Čo iné by to mohlo byť, než 

zlomyseľný a ustráchaný, bojaci sa tieňov, trestajúci a divoký, 

postrádajúci všetok rozum, slepý, šialený a smutný? 

Čo ste urobili, že by to mal byť váš svet? Čo ste urobili, že 

vidíte práve toto? Poprite svoju vlastnú identitu a toto vám 

zostane.Pozeráte sa na chaos a vyhlasujete ho za seba.Neexistuje 

pohľad, ktorý by vám to nesvedčil. Neexistuje zvuk, ktorý by 

nehovoril o krehkosti v tebe i mimo teba; neexistuje dych, ktorý by 

ťa nepriblížil k smrti; neexistuje nádej, ktorú by si živil, ale ktorá 

by sa rozplynula v slzách. 

Poprite svoju vlastnú identitu a neuniknete šialenstvu, ktoré 

vyvolalo toto čudné, neprirodzené a prízračné myslenie, ktoré sa 

vysmieva stvoreniu a ktoré sa vysmieva Bohu. Poprite svoju 

vlastnú identitu a zaútočíte na vesmír sami, bez priateľa, ako 

nepatrná čiastočka prachu proti légiám vašich nepriateľov. Poprite 

svoju vlastnú identitu a pozerajte sa na zlo, hriech a smrť. A 

sledujte, ako vám zúfalstvo vytrhne z prstov každý kúsok nádeje a 

zanechá vám len túžbu zomrieť. Čo je to však iné ako hra, ktorú 

hráte a v ktorej možno poprieť identitu? Ste takí, akých vás Boh 

stvoril. všetkému inému okrem tejto jedinej veci je bláznovstvo veriť. 

V tejto jedinej myšlienke je všetko oslobodené. V tejto jedinej 

pravde sú všetky ilúzie preč. V tejto jedinej skutočnosti je 

bezhriešnosť vyhlásená za večnú súčasť všetkého; za ústredné 

jadro jeho existencie a jeho 

záruka nesmrteľnosti. 

Ale nech si dnešná myšlienka nájde miesto medzi vašimi 

myšlienkami, a vy sa povznesiete ďaleko nad svet a všetky svetské 

myšlienky, ktoré ho držia v zajatí. A z tohto miesta bezpečia a 

úniku sa vrátite a oslobodíte ju. Lebo ten, kto dokáže prijať svoju 

pravú identitu, je skutočne spasený. A jeho spása je dar, ktorý dáva 

každému z vďačnosti tomu, kto mu ukázal cestu k šťastiu, ktorá 

zmenila celé jeho vnímanie sveta. 
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Stačí jedna takáto svätá myšlienka a ste slobodní; ste samotný 

svätý Boží Syn. A s touto svätou myšlienkou sa učíte aj 
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že ste oslobodili svet.Nemáte potrebu ho kruto používať a potom v 

ňom vidieť túto divokú potrebu. Oslobodili ste ho zo svojho 

väzenia. Nebudeš vidieť ničivý obraz seba samého, ako chodíš po 

svete v hrôze, ako sa svet krúti v agónii, pretože tvoje obavy 

položili na jeho srdce znamenie smrti. 

Dnes sa tešte, ako ľahko sa dá peklo zrušiť.Stačí si len 

povedať: 

"Ja som sám svätý Boží Syn. 

Nemôžem trpieť, nemôžem mať 

bolesti; 

Nemôžem prehrať, ani nemôžem 

nesplniť Všetko, čo žiada 

spása." 

A v tejto myšlienke je všetko, na čo sa pozeráte, úplne zmenené. 

Zázrak osvetlil všetky temné a starobylé jaskyne, v ktorých sa 

od nepamäti ozývali rituály smrti. Lebo čas stratil svoju moc nad 

svetom. Boží Syn prišiel v sláve, aby vykúpil stratených, zachránil 

bezmocných a daroval svetu svoje odpustenie. kto by mohol vidieť 

svet ako temný a hriešny, keď Boží Syn konečne opäť prišiel, aby 

ho oslobodil? 

Vy, ktorí sa vnímate ako slabí a krehkí, s márnymi nádejami a 

zničenými snami, zrodení len preto, aby ste zomreli, plakali a 

trpeli bolesťou, počúvajte toto: Všetka moc je vám daná na zemi i v 

nebi.Nič nemôžete urobiť.Hráte hru na smrť, ste bezmocní, žalostne 

pripútaní k zániku vo svete, ktorý vám nepreukazuje 

milosrdenstvo.Keď mu však preukážete milosrdenstvo, jeho 

milosrdenstvo zažiari aj na vás. 

Potom nech sa Boží Syn prebudí zo spánku a otvorí svoje 

sväté oči, aby sa opäť vrátil požehnať svet, ktorý stvoril. Začalo sa 

to omylom. Ale skončí sa v odraze jeho svätosti. A už nebude spať 

a snívať o smrti. potom sa dnes pripojte ku mne. vaša sláva je 

svetlom, ktoré zachraňuje svet. Nezadržuj už dlhšie spásu. 

Rozhliadni sa po svete a pozri sa na tamojšie utrpenie. Nie je tvoje 

srdce ochotné priniesť svojim unaveným bratom odpočinok? 

Musia čakať na vaše prepustenie. Zostanú v reťaziach, kým ty 

nebudeš slobodný.Nemôžu vidieť milosrdenstvo sveta, kým ho 

nenájdeš sám.Trpia bolesťou, kým sa jej nezriekneš.Zomierajú, 
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kým neprijmeš svoj vlastný večný život. Ty si sám svätý Boží Syn. 

Pamätaj na to a celý svet je slobodný. Pamätaj na to a zem a nebo 

sú jedno. 
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le  s o v á n i e 1 9 2 
 

"Mám funkciu, ktorú by Boh chcel, aby som plnil." 

Je to svätá vôľa vášho Otca, aby ste sa doplnili a aby vaše Ja bolo 

Jeho posvätným Synom, navždy čisté ako On, z lásky stvorené a v 

láske zachované, rozširujúce lásku, tvoriace v jej mene, navždy 

jedno s Bohom a s vaším Ja.Čo však môže znamenať takáto 

funkcia vo svete závisti, nenávisti a útokov? Preto máte vo svete 

funkciu v jeho vlastných podmienkach. Veď kto môže rozumieť 

jazyku, ktorý je ďaleko za jeho jednoduchým chápaním? 

Odpustenie tu predstavuje vašu funkciu. Nie je Božím 

výtvorom, pretože je prostriedkom, ktorým sa dá odstrániť 

nepravda. A kto by odpustil nebesiam? Na zemi však potrebujete 

prostriedky na to, aby ste sa zbavili ilúzie. Stvorenie len čaká na 

váš návrat, aby ho uznalo, nie aby ho dokončilo. 

Stvorenie sa vo svete nedá ani len predstaviť. Nemá tu žiadny 

význam. Odpustenie je to najbližšie, čo môže na zemi vzniknúť. 

Keďže je zrodené v nebi, nemá vôbec žiadnu formu, a predsa Boh 

stvoril Toho, kto má moc previesť do formy to, čo je úplne bez 

formy. To, čo stvoril, sú sny, ale také blízke prebudeniu, že v nich 

už svieti svetlo dňa. A oči, ktoré sa už otvárajú, vidia radostné 

pohľady, ktoré ich obety obsahujú. 

Odpustenie sa jemne pozerá na všetky neznáme veci v nebi, 

vidí, ako miznú, a zanecháva svetu čistú a nepoznačenú tabuľu, na 

ktorej teraz Božie slovo môže nahradiť nezmyselné symboly, ktoré 

tam boli napísané predtým. Odpustenie je prostriedkom, ktorým sa 

prekonáva strach zo smrti, pretože teraz už nemá žiadnu zúrivú 

príťažlivosť a vina je preč. 

Odpustenie umožňuje vnímať telo ako to, čím je; jednoduchá 

učebná pomôcka, ktorú treba odložiť, keď je učenie ukončené, ale 

sotva zmení toho, kto sa vôbec učí. Myseľ bez tela nemôže robiť 

chyby. Nemôže si myslieť, že zomrie, ani sa stať obeťou 

nemilosrdného útoku. Hnev sa stáva nemožným, a kde je potom 

hrôza? Aké obavy by ešte mohli napadnúť tých, ktorí stratili zdroj 

všetkých útokov; jadro úzkosti a sídlo strachu? 

Iba odpustenie môže zbaviť myseľ toho, že telo je 
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svoj domov. Iba odpustenie môže obnoviť pokoj, ktorý Boh zamýšľal 

pre svojho svätého Syna. Iba odpustenie môže presvedčiť Syna, 

aby sa opäť pozrel na svoju svätosť. keď sa hnev stratí, naozaj 

pochopíte, že za Kristovo videnie a dar zraku sa nežiadala žiadna 

obeť a z chorej a zmučenej mysle sa odstránila iba bolesť. 

Je to nežiaduce? Je potrebné sa toho obávať? Alebo sa na to 

treba tešiť, ďakovať za to a s radosťou to prijať? Sme jedno, a 

preto sa ničoho nevzdávame. Ale Boh nám skutočne dal všetko. 

Potrebujeme však odpustenie, aby sme si uvedomili, že je to tak. 

Bez jeho láskavého svetla tápeme v temnote a rozum používame len 

na ospravedlnenie svojho hnevu a útokov. Naše chápanie je také 

obmedzené, že to, čo si myslíme, že chápeme, je len zmätok 

zrodený z omylu. strácame sa v hmle meniacich sa snov a desivých 

myšlienok, oči máme pevne zatvorené pred svetlom; naša myseľ 

sa zaoberá uctievaním toho, čo neexistuje. 

Kto sa môže znovu narodiť v Kristovi, ak nie ten, ktorý 

odpustil každému, koho vidí, na koho myslí alebo koho si 

predstavuje? Kto môže byť oslobodený, kým on niekoho väzní? 

Väzeň nie je slobodný, lebo je zviazaný spolu so svojím väzňom. 

Musí si byť istý, že neutečie, a tak trávi svoj čas tým, že ho stráži. 

mreže, ktoré ho obmedzujú, sa stávajú svetom, v ktorom väzeň žije 

spolu s ním. A práve od jeho slobody závisí cesta k slobode pre 

oboch. 

Preto nikoho nedržte v zajatí. Namiesto spútavania prepustite, 

lebo tak sa stanete slobodnými. Cesta je jednoduchá. Zakaždým, 

keď pocítiš bodnutie hnevu, uvedom si, že nad hlavou držíš meč. A 

ten padne alebo bude odvrátený podľa toho, ako sa rozhodnete byť 

odsúdení alebo slobodní. Takto každý, kto vás zdanlivo pokúša k 

hnevu, predstavuje vášho Spasiteľa z väzenia smrti. A tak mu 

namiesto bolesti dlžíš vďaku. 

Buďte dnes milosrdní.Boží Syn si zaslúži vaše milosrdenstvo. 

To on žiada, aby ste teraz prijali cestu k slobode. Neodmietajte ho. 

Láska jeho Otca k nemu patrí aj vám. Vašou úlohou tu na zemi je 

len odpustiť mu, aby ste ho mohli prijať späť ako svoju identitu. Je 

taký, akého ho Boh stvoril. A vy ste tým, čím je on. Odpusťte mu 

teraz jeho hriechy a uvidíte, že ste s ním jedno. 
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le  s o v á n i e 1 9 3 
 

"Všetky veci sú lekcie, ktoré mi Boh chce dať." 

Boh nevie o učení. Jeho vôľa sa však vzťahuje aj na to, čomu 

nerozumie, pretože si želá, aby šťastie, ktoré z neho zdedil jeho 

Syn, bolo nerušené; večné a večne získavajúce rozsah, večne sa 

rozširujúce v radosti z plného stvorenia a večne otvorené a úplne 

bezhraničné v ňom. Taká je Jeho vôľa. A tak Jeho Vôľa poskytuje 

prostriedky, ktoré zaručujú, že sa to stane. 

Boh nevidí žiadne rozpory, ale jeho Syn verí, že ich vidí. 

Preto potrebuje toho, kto môže napraviť jeho chybný zrak a dať 

mu videnie, ktoré ho privedie späť tam, kde vnímanie končí. Boh 

vôbec nevníma. A predsa je to On, kto dáva prostriedky, ktorými 

sa vnímanie stáva pravdivým a dostatočne krásnym na to, aby ho 

ožiarilo svetlo nebies. Je to On, kto odpovedá na to, čo by jeho Syn 

poprel, a navždy uchováva jeho bezhriešnosť v bezpečí. 

Toto sú lekcie, ktoré Boh chce, aby ste sa naučili. Jeho vôľa 

ich všetky odráža a odrážajú Jeho láskavú dobrotu k Synovi, 

ktorého miluje. Každá lekcia má ústrednú myšlienku, ktorá je vo 

všetkých rovnaká. mení sa len forma, s inými okolnosťami a 

udalosťami; s inými postavami a inými témami, ktoré sú zdanlivé, 

ale nie skutočné. v základnom obsahu sú rovnaké. Je to toto: 

"Odpusť a uvidíš to inak." 

Je isté, že všetko utrpenie sa nezdá byť len neodpustením.A 

predsa je to obsah, ktorý sa skrýva pod formou. Práve táto 

rovnakosť robí učenie istým, pretože poučenie je také jednoduché, 

že ho nakoniec nemožno odmietnuť. Nikto sa nemôže navždy 

skrývať pred pravdou, ktorá je taká zrejmá, že sa objavuje v 

nespočetných podobách, a predsa sa vo všetkých rovnako ľahko 

rozpoznáva, ak v nej človek len chce vidieť jednoduché poučenie. 

"Odpusť a uvidíš to inak." 

To sú slová, ktoré Duch Svätý vyslovuje vo všetkých vašich 

súženiach, vo všetkých vašich bolestiach, vo všetkom utrpení bez 

ohľadu na jeho podobu.To sú slová, ktorými sa končí pokušenie a 

opustená vina sa už viac nectí. 
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To sú slová, ktoré ukončia sen o hriechu a zbavia myseľ 

strachu.To sú slová, ktorými prichádza spása na celý svet. 

Nemali by sme sa naučiť hovoriť tieto slová, keď sme v 

pokušení uveriť, že bolesť je skutočná a smrť sa stáva našou voľbou 

namiesto života? Nemali by sme sa naučiť vyslovovať tieto slová, 

keď pochopíme ich moc oslobodiť všetky mysle z otroctva? Sú to 

slová, ktoré vám dávajú moc nad všetkými udalosťami, ktoré sa 

zdajú, že nad vami dostali moc. Vnímate ich správne, keď tieto 

slová držíte v plnom vedomí, a nezabúdajte, že tieto slová sa 

vzťahujú na všetko, čo vidíte alebo na čo sa nejaký brat pozerá zle. 

Ako spoznáte, že vidíte zle, alebo že niekto iný nevníma 

lekciu, ktorú by sa mal naučiť? Zdá sa vám bolesť vo vnímaní 

reálna? Ak áno, buďte si istí, že lekciu nedostanete. A v mysli 

zostáva ukryté neodpustenie, ktoré vidí bolesť očami, ktoré myseľ 

usmerňuje. 

Boh nechce, aby ste takto trpeli. Pomohol by vám odpustiť si. 

Jeho Syn si nepamätá, kto je. A Boh by chcel, aby nezabudol na 

svoju Lásku a všetky dary, ktoré so sebou Jeho Láska prináša." 

Zriekli by ste sa teraz vlastnej spásy? Nedokázali by ste sa naučiť 

jednoduché lekcie, ktoré vám Nebeský Učiteľ predkladá, aby zmizla 

všetka bolesť a aby sa Boh rozpamätal na svojho Syna? 

Všetky veci sú lekcie, ktoré by si Boh chcel, aby si sa naučil. 

Nenechal by bez nápravy ani jednu neúprosnú myšlienku, ani 

jeden tŕň či klinec, ktorý by akokoľvek zranil jeho svätého Syna. 

Chcel by zabezpečiť, aby jeho svätý odpočinok zostal nerušený a 

pokojný, bez starostí vo večnom domove, ktorý sa o neho stará. A 

chcel by, aby všetky slzy boli zotreté, aby žiadna nezostala 

nevyliata a aby žiadna nečakala na svoj určený čas. Veď Boh 

chcel, aby každú z nich nahradil smiech a aby jeho Syn bol opäť 

slobodný. 

Dnes sa pokúsime prekonať tisíc zdanlivých prekážok na ceste k 

mieru za jediný deň. Nech k vám milosrdenstvo príde rýchlejšie. 

Nesnažte sa ho zadržať ďalší deň, ďalšiu minútu alebo ďalší 

okamih. čas bol na to stvorený. Využite ho dnes na to, na čo je 

určený. Ráno a večer venuj toľko času, koľko môžeš, aby slúžil 

svojmu správnemu cieľu, a nedovoľ, aby ho bolo menej, než 

zodpovedá tvojej najhlbšej potrebe. 

Dajte všetko, čo môžete, a dajte ešte trochu viac, lebo teraz by 
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sme chceli urýchlene vstať a ísť do domu nášho Otca. Boli sme 

príliš ďaleko 
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dlho a už by sme sa tu viac nezdržiavali. A keď cvičíme, myslime 

na všetky veci, ktoré sme si uložili, aby sme ich vyriešili sami, a 

ktoré sme držali bokom od uzdravenia. Odovzdajme ich všetky 

tomu, kto pozná spôsob, ako sa na ne pozrieť, aby zmizli. Pravda 

je Jeho posolstvo, pravda je Jeho učenie. Jeho sú lekcie, ktoré Boh 

chce, aby sme sa naučili. 

Každú hodinu venujte dnes a v nasledujúcich dňoch trochu 

času praktizovaniu lekcie odpustenia vo forme stanovenej na daný 

deň. A snažte sa ju aplikovať na udalosti, ktoré hodina priniesla, 

aby tá nasledujúca bola slobodná od tej predchádzajúcej. takto sa 

ľahko uvoľňujú reťaze času. 

Nech žiadna hodina nevrhá svoj tieň na tú nasledujúcu, a keď 

táto hodina odíde, nech všetko, čo sa počas nej stane, odíde s ňou. 

Tak zostanete nespútaní, vo večnom pokoji vo svete času." Toto je 

lekcia, ktorú by si Boh prial, aby ste sa naučili: Existuje spôsob, 

ako sa pozerať na všetko, čo vám umožní, aby to bolo ďalším 

krokom k Nemu a k spáse sveta. 

Všetkým, ktorí hovoria o strachu, odpovedzte takto: 

"Odpustím a toto zmizne." 

Každej obave, každej starostlivosti, každej forme utrpenia opakujte 

tieto slová.A potom budete mať v rukách kľúč, ktorý otvára nebeskú 

bránu a prináša Lásku Boha Otca na zem, aby ju konečne 

pozdvihol do neba. Tento posledný krok urobí Boh sám. 

Neodmietajte malé kroky, ktoré od vás žiada, aby ste k nemu 

urobili. 
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le  s o n 1 9 4 
 

"Budúcnosť zverujem do Božích rúk." 

Dnešná myšlienka je ďalším krokom k rýchlej záchrane, a to 

naozaj obrovským krokom! Taká veľká je vzdialenosť, ktorú 

zahŕňa, že vás postaví len kúsok od neba, s cieľom na dohľad a 

prekážkami za chrbtom. Vaša noha dosiahla trávniky, ktoré vás 

vítajú pri nebeskej bráne; tiché miesto pokoja, kde s istotou 

očakávate posledný Boží krok. Ako ďaleko teraz postupujeme od 

zeme! Ako blízko sa blížime k svojmu cieľu! Aká krátka je ešte 

cesta, ktorú treba absolvovať! 

Prijmite dnešnú myšlienku a prešli ste všetkou úzkosťou, 

všetkými pekelnými jamami, všetkou čiernotou depresie, 

myšlienkami na hriech a devastáciou spôsobenou pocitom 

viny.Prijmite dnešnú myšlienku a oslobodili ste svet od všetkého 

väzenia tým, že ste uvoľnili ťažké reťaze, ktoré mu zamykali dvere 

do slobody.Ste spasení a vaša spása sa tak stáva darom, ktorý 

dávate svetu, pretože ste ho dostali. V žiadnom okamihu nepocítiš 

depresiu, nezažiješ bolesť ani nevnímaš stratu. V žiadnom 

okamihu nemožno smútok posadiť na trón a verne ho uctievať. V 

žiadnom okamihu sa nedá ani len zomrieť. A tak každý okamih, 

ktorý je Bohu darovaný mimochodom, pričom ten nasledujúci mu 

je už darovaný, je časom vášho oslobodenia od smútku, bolesti a 

dokonca 

samotná smrť. 

Boh má v rukách tvoju budúcnosť rovnako ako tvoju 

minulosť a prítomnosť.Pre neho sú jedno, a tak by mali byť jedno 

aj pre teba.V tomto svete sa však časový vývoj stále zdá byť 

skutočný. A tak sa od vás nežiada, aby ste pochopili nedostatok 

postupnosti, ktorý sa v čase skutočne nachádza. Od vás sa len 

žiada, aby ste nechali budúcnosť odísť a vložili ju do Božích rúk. 

A na základe svojej skúsenosti uvidíte, že ste do jeho rúk vložili aj 

minulosť a prítomnosť, pretože minulosť vás už nebude trestať a 

strach z budúcnosti už nebude mať význam. 

Uvoľnite budúcnosť. Lebo minulosť je preč a prítomnosť, 

oslobodená od odkazu smútku a utrpenia, bolesti a straty, sa stáva 

okamihom, v ktorom čas uniká z otroctva ilúzií, kde beží svojím 
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neľútostným, nevyhnutným behom.Vtedy sa každý okamih, ktorý bol 

otrokom času, mení na svätý okamih, keď svetlo, ktoré bolo skryté v 
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Boží Syn je oslobodený, aby požehnal svet. Teraz je slobodný a celá 

jeho sláva žiari na svet, ktorý sa stal slobodným spolu s ním, aby sa 

podieľal na jeho svätosti. 

Ak dokážete vnímať dnešnú lekciu ako vyslobodenie, ktorým 

skutočne je, nebudete váhať vynaložiť čo najviac sústavného 

úsilia, aby sa stala vašou súčasťou. Keď sa stane myšlienkou, ktorá 

ovláda vašu myseľ, zvykom vo vašom repertoári riešenia 

problémov, spôsobom rýchlej reakcie na pokušenie, rozšírite svoje 

učenie do celého sveta. A keď sa naučíte vidieť spásu vo všetkých 

veciach, aj svet bude vnímať, že je spasený. 

Aké starosti môžu trápiť toho, kto odovzdáva svoju 

budúcnosť do milujúcich Božích rúk? Čo ho môže trápiť? Čo mu 

môže spôsobiť bolesť alebo priniesť skúsenosť straty? Čoho sa môže 

báť? A čo môže považovať za iné ako lásku? Veď ten, kto unikol 

všetkým obavám z budúcej bolesti, našiel cestu k prítomnému 

pokoju a istote starostlivosti, ktorú svet nikdy nemôže ohroziť. Je 

si istý, že jeho vnímanie môže byť chybné, ale nikdy mu nebude 

chýbať náprava. Môže sa znovu slobodne rozhodnúť, keď bol 

oklamaný; zmeniť svoj názor, keď urobil chybu. 

Vložte svoju budúcnosť do Božích rúk. Lebo tak privoláte 

spomienku na Neho, aby opäť prišiel a nahradil všetky vaše 

myšlienky na hriech a zlo pravdou lásky.Myslíte si, že by tým svet 

nemohol získať a že by každý živý tvor nereagoval uzdraveným 

vnímaním? Kto sa zveruje Bohu, zveril do rúk aj svet, ku ktorému 

sa sám odvoláva pre útechu a istotu. Odkladá choré ilúzie sveta 

spolu so svojimi a ponúka pokoj obom. 

Teraz sme naozaj zachránení. Lebo v Božích rukách 

odpočívame bez obáv a sme si istí, že k nám môže prísť len dobro. 

Ak zabudneme, budeme jemne upokojení. Ak prijmeme 

neodpustiteľnú myšlienku, čoskoro ju nahradí odraz lásky. A ak 

budeme v pokušení zaútočiť, budeme sa odvolávať na Toho, ktorý 

stráži náš odpočinok, aby za nás urobil rozhodnutie, ktoré 

pokušenie zanechá ďaleko za sebou. Svet už nie je naším 

nepriateľom, pretože sme si vybrali, že budeme jeho priateľmi. 
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le  s o n 1 9 5 
 

"Láska je cesta, ktorou kráčam vo vďačnosti." 

Vďačnosť je lekcia, ktorú sa ťažko učia tí, ktorí sa na svet pozerajú 

zle.Najviac, čo môžu urobiť, je vidieť, že sa majú lepšie ako ostatní. 

A snažia sa byť spokojní, pretože sa zdá, že iný trpí viac ako oni. 

Aké žalostné a skľučujúce sú takéto myšlienky! Veď kto má dôvod 

na vďačnosť, kým iní majú menej dôvodov, a kto by mohol trpieť 

menej, lebo vidí, že iný trpí viac? vaša vďačnosť patrí jedine Tomu, 

ktorý dal zmiznúť všetkým príčinám smútku na celom svete. 

Je šialené ďakovať za utrpenie. Ale rovnako šialené je zlyhať 

vo vďačnosti voči Tomu, kto vám ponúka isté prostriedky, vďaka 

ktorým sa všetka bolesť vylieči a utrpenie nahradí smiech a šťastie. 

Ani čiastočne zdravý človek by nemohol odmietnuť kroky, ktoré 

mu určuje, a nasledovať cestu, ktorú pred neho postavil, aby 

unikol z väzenia, o ktorom si myslel, že neobsahuje dvere k 

oslobodeniu, ktoré teraz vníma. 

Váš brat je váš "nepriateľ", pretože v ňom vidíte súpera o váš 

pokoj; lúpežníka, ktorý vám berie radosť a zanecháva vám len 

čierne zúfalstvo, také trpké a neúprosné, že vám nezostáva žiadna 

nádej. Teraz je pomsta všetko, čo si môžete priať. Teraz sa môžeš 

len pokúsiť priviesť ho k smrti, aby ležal s tebou, rovnako 

zbytočný ako ty sám; v jeho chápavých prstoch zostalo tak málo 

ako v tvojich. 

Neponúkate Bohu svoju vďačnosť za to, že váš brat je väčší 

otrok ako vy, ani sa nemôžete zdravo hnevať, ak sa vám zdá, že je 

slobodnejší. Láska nepripúšťa žiadne porovnávanie. A vďačnosť 

môže byť úprimná len vtedy, ak je spojená s láskou. obetujeme 

Bohu, nášmu Otcovi, že v nás všetko nájde svoju slobodu. Nikdy 

sa nestane, že jedni budú oslobodení, zatiaľ čo druhí budú stále 

spútaní, lebo kto môže vyjednávať v mene lásky? Preto vzdávajte 

vďaky, ale úprimne. A nech vaša vďačnosť vytvorí priestor pre 

všetkých, ktorí s vami uniknú; pre chorých, slabých, núdznych a 

ustráchaných, pre tých, ktorí oplakávajú zdanlivú stratu alebo pociťujú 

zjavnú bolesť, ktorí trpia zimou alebo hladom, alebo ktorí kráčajú 

cestou nenávisti a cestou smrti. Títo všetci pôjdu s vami. 

Neporovnávajme sa s nimi, lebo tak ich vo svojom vedomí 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

394 

 

 

oddeľujeme od Jednoty 

sa s nimi delíme, tak ako sa oni musia deliť s nami. 
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Ďakujeme nášmu Otcovi za jedinú vec: že nie sme oddelení od 

žiadnej živej bytosti, a preto sme s ním jedno. A tešíme sa, že 

nikdy nemožno urobiť žiadnu výnimku, ktorá by zmenšila našu 

celistvosť, ani zhoršila či zmenila našu funkciu, aby sme doplnili 

Toho, ktorý je sám dokončením. Ďakujeme za každú živú bytosť, 

pretože inak by sme nevďakovali za nič a nedokázali by sme 

rozpoznať Božie dary, ktoré nám Boh dáva. 

Potom nech si naši bratia oprú svoje unavené hlavy o naše 

ramená a chvíľu si odpočinú.Ďakujeme za nich. Lebo ak ich môžeme 

nasmerovať k pokoju, ktorý by sme našli, cesta sa nám konečne 

otvára. Starodávne dvere sa opäť uvoľňujú; dávno zabudnuté slovo sa 

znovu ozýva v našej pamäti a nadobúda jasnosť, keď sme opäť 

ochotní počúvať. 

Kráčajte teda s vďačnosťou cestou lásky. Lebo nenávisť je 

zabudnutá, keď odložíme porovnávanie. Čo ešte zostáva ako 

prekážka na ceste k mieru? Strach z Boha je teraz konečne 

odstránený a my odpúšťame bez porovnávania. Nemôžeme sa teda 

rozhodnúť, že niektoré veci prehliadneme, a iné si ešte ponecháme 

zamknuté ako hriechy. Keď bude vaše odpustenie úplné, budete 

mať úplnú vďačnosť, pretože uvidíte, že všetko si zaslúžilo právo 

na lásku tým, že bolo milujúce, dokonca ako vaše Ja. 

Dnes sa učíme myslieť na vďačnosť namiesto hnevu, zloby a 

pomsty. Dostali sme všetko. Ak to odmietame uznať, nemáme 

preto právo na svoju zatrpknutosť a na vnímanie seba samých, 

ktoré nás považuje za miesto nemilosrdného prenasledovania, kde 

nás ustavične obťažujú a tlačia bez toho, aby mysleli na nás alebo 

na našu budúcnosť. Vďačnosť sa stáva jedinou myšlienkou, ktorou 

nahrádzame toto šialené vnímanie. Boh sa o nás stará a volá nás 

Synom. Môže existovať niečo viac ako toto? 

Naša vďačnosť nám vydláždi cestu k Nemu a skráti čas učenia 

viac, než by sa vám mohlo zdať. Vďačnosť ide ruka v ruke s 

láskou a tam, kde je jedna, musí byť aj druhá. Vďačnosť je totiž 

len aspektom lásky, ktorá je zdrojom všetkého stvorenia. Boh vám, 

svojmu Synovi, ďakuje za to, že ste tým, čím ste; Jeho vlastným 

zavŕšením a spolu s Ním Zdrojom lásky. Vaša vďačnosť voči 

Nemu je jedno s Jeho vďačnosťou voči vám. Láska totiž nemôže 

kráčať inou cestou ako cestou vďačnosti, a tak kráčame my, ktorí 

kráčame cestou k Bohu. 
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le  s o n 1 9 6 
 

"Môžem to byť len ja sám, koho ukrižujem." 

Keď to pevne pochopíš a budeš si to plne uvedomovať, nebudeš sa 

pokúšať ublížiť sám sebe, ani neurobíš svoje telo otrokom 

pomsty.Nebudeš útočiť na seba a uvedomíš si, že útočiť na 

druhého je len útokom na seba.Oslobodíš sa od šialeného 

presvedčenia, že útokom na brata zachrániš seba.A pochopíš, že jeho 

bezpečnosť je tvoja vlastná a v jeho uzdravení si uzdravený. 

Možno spočiatku nepochopíte, ako sa milosrdenstvo, ktoré je 

bezhraničné a všetky veci sú pod jeho istou ochranou, môže 

nachádzať v myšlienke, ktorú dnes praktizujeme. V skutočnosti sa 

môže zdať, že je znakom toho, že trestu sa nikdy nedá uniknúť, 

pretože ego pod tým, čo považuje za hrozbu, rýchlo cituje pravdu, 

aby zachránilo svoje lži. musí však nechápať pravdu, ktorú takto 

používa. Môžete sa však naučiť vidieť tieto hlúpe aplikácie a 

poprieť význam, ktorý sa zdá, že majú. 

Takto tiež učíte svoju myseľ, že nie ste ego. Spôsoby, ktorými 

by ego prekrúcalo pravdu, vás už nebudú klamať.Nebudete veriť, 

že ste telo, ktoré treba ukrižovať. A v dnešnej myšlienke uvidíte 

svetlo vzkriesenia, ktoré sa pozerá ponad všetky myšlienky 

ukrižovania a smrti na myšlienky oslobodenia a života. 

Dnešná myšlienka je jedným z krokov, ktoré nás vedú z 

otroctva do stavu dokonalej slobody. Urobme dnes tento krok, aby 

sme mohli rýchlo prejsť cestou, ktorú nám ukazuje spása, pričom 

každý krok urobíme v určenom poradí, keď sa myseľ postupne 

vzdáva svojich bremien. Na to nepotrebujeme čas. Je to len ochota. 

A to, na čo by sa zdalo, že potrebujeme tisíc rokov, môžeme vďaka 

Božej milosti ľahko vykonať v jedinom okamihu. 

Trápna, beznádejná myšlienka, že môžeš útočiť na iných a 

uniknúť sám sebe, ťa pribila na kríž. Možno sa zdalo, že je to spása. 

ale stála len za vierou, že strach z Boha je skutočný. A čo je to iné ako 

peklo? Kto by mohol uveriť, že jeho Otec je jeho smrteľný nepriateľ, 

oddelený od neho a čakajúci na to, aby zničil jeho život a vymazal 

ho z vesmíru, bez strachu z pekla v jeho srdci? 

Takáto je forma šialenstva veríte, ak prijmete 
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strašná myšlienka, že môžeš zaútočiť na iného a sám byť slobodný. 

Kým sa táto forma nezmení, niet nádeje. Kým neuvidíte, že 

prinajmenšom toto musí byť úplne nemožné, ako by mohol 

existovať únik? Strach z Boha je skutočný pre každého, kto si 

myslí, že táto myšlienka je pravdivá. A nevníma jej bláznivosť, ba 

ani nevidí, že je tu preto, aby ju bolo možné spochybniť. 

Aby ste ho vôbec mohli spochybniť, treba najprv zmeniť jeho 

formu aspoň natoľko, aby sa zmiernil strach z odplaty a aby sa 

zodpovednosť do určitej miery vrátila k vám. Odtiaľ môžete aspoň 

zvážiť, či chcete ísť touto bolestivou cestou. Kým sa táto zmena 

neuskutoční, nemôžete vnímať, že sú to len vaše myšlienky, ktoré 

vám prinášajú strach, a vaše oslobodenie závisí od vás. 

Naše ďalšie kroky budú jednoduché, ak ich urobíte ešte dnes. 

Odtiaľto pokračujeme pomerne rýchlo. Keď totiž pochopíte, že nie 

je možné, aby vám ublížili iné ako vaše vlastné myšlienky, strach z 

Boha musí zmiznúť. Teraz už neveríte, že strach je spôsobený 

zvonka. A Boha, o ktorom ste si mysleli, že ho vyháňate, môžete 

prijať späť vo svätej mysli, ktorú nikdy neopustil. 

Pieseň spásy určite počuť v myšlienke, ktorú dnes 

praktizujeme. Ak to môžeš byť len ty, kto sa ukrižuje, neublížil si 

svetu a nemusíš sa báť jeho pomsty a prenasledovania. Nemusíte 

sa ani skrývať v hrôze pred smrteľným strachom, za ktorým sa 

skrýva projekcia Boha. To, čoho sa najviac bojíš, je tvoja spása. 

Ste silní a je to sila, ktorú chcete. A si slobodný a tešíš sa zo 

slobody. snažil si sa byť slabý aj spútaný, pretože si sa bál svojej 

sily a slobody. v nich však spočíva spása. 

V istom okamihu sa zdá, že vaša myseľ je tak úplne ovládnutá 

hrôzou, že únik sa zdá byť úplne beznádejný. Keď si raz a navždy 

uvedomíte, že ste to vy, koho sa bojíte, myseľ sa vníma ako 

rozpoltená. A to sa skrývalo, kým ste verili, že útok možno 

nasmerovať von, a vracalo sa zvonka do vnútra. Zdalo sa, že je to 

nepriateľ zvonka, ktorého sa musíte báť. a tak sa boh mimo vás 

stal vaším smrteľným nepriateľom; zdrojom strachu. 

Teraz, na okamih, je v tebe vnímaný vrah, ktorý túži po tvojej 

smrti a chce ťa potrestať, kým nepríde čas, keď bude môcť 

konečne zabiť.Ale v tomto okamihu je aj čas, v ktorom prichádza 

spása. Strach z Boha sa totiž vytratil.A ty môžeš vzývať 
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aby vás zachránil od ilúzií v Jeho láske, nazývajte Ho Otcom a 

seba Jeho Synom. Modlite sa, aby tento okamih nastal čoskoro - 

dnes. Ustúpte od strachu a urobte krok vpred k láske. 

Neexistuje žiadna Božia myšlienka, ktorá by nešla s vami, aby 

vám pomohla dosiahnuť tento okamih a prekročiť ho rýchlo, určite a 

navždy. Keď sa strach z Boha stratí, niet prekážok, ktoré by ešte 

zostali medzi vami a svätým Božím pokojom. Aká láskavá a 

milosrdná je myšlienka, ktorú praktizujeme! Prijmite ju, ako sa 

patrí, lebo je to vaše oslobodenie. Je to naozaj len ty, koho sa tvoja 

myseľ môže pokúsiť ukrižovať. Aj tvoje vykúpenie však bude 

pochádzať od teba. 
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le  s o n 1 9 7 
 

"Môže to byť, ale moju vďačnosť si zaslúžim." 

Tu je druhý krok, ktorý urobíme, aby sme oslobodili svoju myseľ 

od viery vo vonkajšiu silu, ktorá stojí proti vašej vlastnej.Pokúšate 

sa o láskavosť a odpustenie. Napriek tomu ich opäť obraciate na 

útok, ak nenájdete vonkajšiu vďačnosť a štedré poďakovanie. vaše 

dary musia byť prijímané s úctou, aby vám neboli odňaté. a tak si 

myslíte, že Božie dary sú v lepšom prípade pôžičky, v horšom 

podvody, ktoré by vás oklamali v obrane, aby ste si zabezpečili, že 

keď udrie, nezabije. 

Ako ľahko si Boha a vinu mýlia tí, ktorí nevedia, čo môžu 

spôsobiť ich myšlienky. Zaprite svoju silu a slabosť sa vám musí 

stať spásou. Vnímaj sa ako spútaný, a mreže sa stanú tvojím 

domovom. Neopustíš ani väzenský dom, ani si nebudeš nárokovať 

na svoju silu, kým sa vina a spása nebudú vnímať ako jedno; a 

sloboda a spása sa budú vnímať ako spojené, so silou vedľa nich, 

ktorú treba hľadať a nárokovať si na ňu, nájsť ju a plne uznať. 

Svet vám musí ďakovať, keď mu ponúkate oslobodenie od 

svojich ilúzií.Ale vaša vďaka patrí aj vám, pretože jeho oslobodenie 

môže odrážať len to vaše. Vaša vďačnosť je všetko, čo vaše dary 

vyžadujú, aby boli trvalou obetou vďačného srdca navždy 

oslobodeného od pekla. To by ste chceli zrušiť tým, že by ste svoje 

dary vzali späť, pretože neboli uctené? Ste to vy, kto si ich uctieva 

a vzdáva im náležitú vďaku, pretože ste to vy, kto dary dostal. 

Nezáleží na tom, či niekto iný považuje vaše dary za nehodné. 

V jeho mysli je časť, ktorá sa spája s vašou a ďakuje vám. 

Nezáleží na tom, či sa vaše dary zdajú stratené a neúčinné. sú 

prijímané tam, kde sú dávané. Vo vašej vďačnosti sú všeobecne 

prijímané a vďačne ich uznáva aj samotné Božie Srdce. A chceš 

ich prijať späť, keď ich vďačne prijal? 

Boh požehnáva každý dar, ktorý mu dáte, a každý dar je mu 

daný, pretože ho môžete dať len sebe, a čo patrí Bohu, musí byť 

jeho vlastné. nikdy si však neuvedomíte, že jeho dary sú isté, 

večné, nemenné, neobmedzené, večne sa rozdávajú, rozširujú lásku 

a pridávajú k vašej nekonečnej radosti, zatiaľ čo vy odpúšťate, ale 

znova útočíte. Odstráňte dary, ktoré dávate, a budete si myslieť, že 
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vám bola odňatá. Ale naučte sa nechať si odpustiť hriechy, o 

ktorých si myslíte, že ich vidíte mimo seba, a nikdy si nebudete 

môcť myslieť, že Božie dary sú požičané len na chvíľu, kým vám 

ich Boh v smrti opäť vytrhne. Lebo vtedy pre vás smrť nebude mať 

nijaký význam. 

A s koncom tejto viery je navždy koniec strachu.Ďakuj za to 

svojmu Ja, lebo ono je vďačné iba Bohu a ďakuje za teba sebe 

samému. Ku každému, kto žije, Kristus ešte príde, lebo každý musí 

žiť a dýchať v Ňom. Jeho bytie v Jeho Otcovi je bezpečné, pretože 

Ich vôľa je jedna. Ich vďačnosť všetkým, ktorých stvorili, nemá 

konca, lebo vďačnosť zostáva súčasťou lásky. 

Vďaka ti, svätý Boží Syn, že tak, ako si bol stvorený, 

obsahuješ všetko vo svojom Ja. A stále si taký, ako ťa Boh stvoril. 

Ani ty nemôžeš zatemniť svetlo svojej dokonalosti. V tvojom srdci 

je uložené Božie Srdce. Je mu drahý, pretože si ním sám. Všetka 

vďačnosť ti patrí vďaka tomu, čím si. 

Ďakujte, keď ju prijímate. Buďte slobodní od všetkej 

nevďačnosti voči každému, kto napĺňa vaše Ja. A z tohto Ja 

nezostane nikto mimo. Ďakujte za všetky nespočetné kanály, ktoré 

toto Ja rozširujú. Všetko, čo robíte, je dané Jemu. Všetko, čo si 

myslíš, môže byť len Jeho Myšlienkami, zdieľaš s Ním sväté 

Božie Myšlienky. Zaslúžte si teraz vďačnosť, ktorú ste si odopreli, 

keď ste zabudli na funkciu, ktorú vám dal Boh. Nikdy si však 

nemysli, že ti On niekedy prestal vzdávať vďaku. 
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s t r  a  n  a 1 9 8 

"Len moje odsúdenie ma zraňuje." 

Zranenie je nemožné. A predsa ilúzia vytvára ilúziu. Ak môžeš 

odsúdiť, môžeš byť zranený. Uverili ste totiž, že môžete ublížiť, a 

právo, ktoré ste si ustanovili, môže byť teraz použité proti vám, až 

ho položíte ako bezcenné, nechcené a neskutočné. Vtedy prestane 

ilúzia pôsobiť a všetko, čo sa zdalo, že má, bude zrušené. vtedy ste 

slobodní, lebo sloboda je váš dar a vy teraz môžete prijať dar, 

ktorý ste dali. 

Odsudzuj a staneš sa väzňom. Odpusť a budeš oslobodený. 

Taký je zákon, ktorý riadi vnímanie. Nie je to zákon, ktorému 

rozumie poznanie, pretože sloboda je súčasťou poznania. Odsúdiť 

je teda v pravde nemožné. to, čo sa zdá byť jeho vplyvom a jeho 

účinkami, vôbec nenastalo. musíme sa však s nimi chvíľu 

zaoberať, akoby nastali. Ilúzia vytvára ilúziu. Okrem jednej. 

Odpustenie je ilúzia, ktorá je odpoveďou na ostatné. 

Odpustenie zmetie všetky ostatné sny, a hoci je samo snom, 

nerodí žiadne ďalšie.Všetky ilúzie okrem tejto sa musia tisíckrát 

znásobiť. Ale tu sa ilúzie končia. Odpustenie je koncom snov, 

pretože je to sen o prebudení. Sama o sebe nie je pravdou. Ukazuje 

však na to, kde pravda musí byť, a dáva smer s istotou samotného 

Boha. Je to sen, v ktorom sa Boží Syn prebúdza k svojmu Ja a k 

svojmu Otcovi s vedomím, že sú jedno. 

Odpustenie je jediná cesta, ktorá vedie z nešťastia, okolo 

všetkého utrpenia a nakoniec preč od smrti. Ako by mohla 

existovať iná cesta, keď táto je plánom samotného Boha? A prečo 

by ste mu mali odporovať, hádať sa s ním, hľadať tisíc spôsobov, v 

čom musí byť nesprávny; tisíc iných možností? 

Nie je múdrejšie tešiť sa, že držíte v rukách odpoveď na svoje 

problémy? Nie je rozumnejšie poďakovať tomu, kto dáva spásu, a 

prijať jeho dar s vďačnosťou? A nie je láskavé počúvať Jeho hlas a 

učiť sa jednoduchým lekciám, ktoré by vám rád dal, namiesto toho, 

aby ste sa snažili odmietnuť Jeho slová a nahradiť ich svojimi 

vlastnými? 
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Jeho slová budú fungovať. Jeho slová zachránia. Jeho slová obsahujú 

všetku nádej, všetko požehnanie a všetku radosť, ktorú možno na 

tejto zemi nájsť. Jeho Slová sa zrodili v Bohu a prichádzajú k vám 

s láskou nebies. tí, ktorí počúvajú Jeho Slová, počuli pieseň nebies, 

pretože sú to slová, ktoré nakoniec všetky splynú ako jedno. A keď 

toto jedno zanikne, príde na jeho miesto Slovo Božie, lebo vtedy sa 

naň bude spomínať a bude milované. 

Tento svet má mnoho zdanlivo samostatných strašiakov, kde 

milosrdenstvo nemá význam a útok sa javí ako oprávnený. Všetky 

sú však jedno; miesto, kde sa obetuje smrť Božiemu Synovi a jeho 

Otcovi. možno si myslíte, že ju prijali, ale ak sa znova pozriete na 

miesto, kde ste videli ich krv, uvidíte namiesto toho zázrak. 

Aké hlúpe je veriť, že by mohli zomrieť! Aké hlúpe je veriť, 

že môžeš zaútočiť! Aké bláznivé je myslieť si, že by ste mohli byť 

odsúdení a že svätý Boží Syn môže zomrieť! Pokoj tvojho Ja 

zostáva nepohnutý, nedotknutý takýmito myšlienkami a 

neuvedomuje si žiadne odsúdenie, ktoré by mohlo potrebovať 

odpustenie. Sny akéhokoľvek druhu sú čudné a cudzie pravde. a 

predsa, čo iné ako Pravda by mohlo mať Myšlienku, ktorá stavia 

most k pravde, ktorá prináša ilúzie na druhú stranu? 

Dnes sa cvičíme v tom, aby sa sloboda u vás udomácnila. 

Pravda udeľuje tieto slová vašej mysli, aby ste našli kľúč k svetlu a 

nechali skončiť temnotu: 

"Len moje odsúdenie ma zraňuje. 

Iba moje vlastné odpustenie ma 

oslobodzuje." 

Nezabúdajte dnes, že nemôže existovať žiadna forma 

utrpenia, ktorá by neskrývala neľútostnú myšlienku. Nemôže 

existovať ani taká forma bolesti, ktorú by odpustenie nedokázalo 

vyliečiť. 

Prijmite jedinú ilúziu, ktorá hlása, že v Božom Synovi nie je 

odsúdenie, a nebo sa okamžite pripomenie; svet je zabudnutý, 

všetky jeho čudné názory sú zabudnuté spolu s ním, keď sa 

Kristova tvár konečne objaví odhalená v tomto jedinom sne. Toto 

je dar, ktorý pre vás Duch Svätý uchováva od Boha, vášho Otca. 

Nech sa dnešný deň slávi na zemi, ale aj vo vašom svätom dome. 

Buďte láskaví k obom, keď odpúšťate previnenia, za ktoré ste ich 
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považovali, a vidíte, ako na vás z Kristovej tváre žiari vaša 

nevinnosť. 
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Teraz je na celom svete ticho. Tam, kde bol predtým šialený príval 

myšlienok, ktoré nedávali zmysel, je teraz ticho. Teraz je po celej 

zemi pokojné svetlo, ktoré utíchlo v spánku bez snov. A teraz na 

nej zostáva len Božie slovo. Iba To možno vnímať o okamih dlhšie. 

potom sú symboly hotové a všetko, čo si si kedy myslel, že si 

vytvoril, úplne zmizlo z mysle, o ktorej Boh navždy vie, že je Jeho 

jediným Synom. 

Nie je v ňom žiadne odsúdenie. Je dokonalý vo svojej 

svätosti. Nepotrebuje myšlienky na milosrdenstvo. Kto by mu 

mohol dať dary, keď všetko je jeho? A kto by mohol snívať o tom, 

že ponúkne odpustenie samotnému Synovi Bezhriešnosti, tak 

podobnému tomu, ktorého je Synom, že pozerať sa na Syna 

znamená nevnímať viac a poznať iba Otca? V tomto videní Syna, 

takom krátkom, že medzi týmto jediným pohľadom a samotným 

bezčasím nestojí ani okamih, vidíš videnie seba samého a potom sa 

navždy rozplynieš v Bohu. 

Dnes sme ešte bližšie ku koncu všetkého, čo by ešte mohlo 

stáť medzi touto víziou a naším pohľadom. Sme radi, že sme sa 

dostali až sem, a uvedomujeme si, že Ten, ktorý nás sem priviedol, 

nás teraz neopustí. Lebo On by nám dal dar, ktorý nám dnes Boh 

dal skrze neho. Teraz je čas na vaše vyslobodenie. ten čas nastal. 

ten čas nastal dnes. 
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le  s o v á n i e 1 9 9 
 

"Nie som telo. Som slobodný." 

Sloboda musí byť nemožná, pokiaľ vnímate telo ako seba 

samého.Telo je limit.Kto by hľadal slobodu v tele, hľadá ju tam, 

kde ju nemôže nájsť. Myseľ sa môže stať slobodnou, keď sa už 

nevníma ako v tele, pevne s ním zviazaná a chránená jeho 

prítomnosťou. Ak by to bola pravda, myseľ by bola naozaj 

zraniteľná! 

Myseľ, ktorá slúži Duchu Svätému, je neobmedzená navždy, 

vo všetkých smeroch, mimo zákonov času a priestoru, nespútaná 

žiadnymi predsudkami a má silu a moc urobiť všetko, čo sa od nej 

žiada. Do takejto mysle nemôžu vstúpiť útočné myšlienky, pretože 

bola odovzdaná Zdroju lásky. A do mysle, ktorá sa pripútala k 

Láske, nikdy nemôže vstúpiť strach. Spočíva v Bohu, a kto sa môže 

báť, kto žije v Nevinnosti a iba miluje? 

Pre váš pokrok v tomto kurze je dôležité, aby ste prijali 

dnešnú myšlienku a veľmi si ju vážili. Nebojte sa, že pre ego je to 

úplne šialené.Ego si telo cení, pretože v ňom prebýva a žije v 

spojení s domovom, ktorý si vytvorilo. Je súčasťou ilúzie, ktorá ho 

chránila pred tým, aby sa samo ukázalo ako iluzórne. 

Tu sa skrýva a tu ho možno vidieť takého, aký je. Vyhláste 

svoju nevinu a ste slobodní. Telo zmizne, pretože ho 

nepotrebujete, okrem potreby, ktorú vidí Duch Svätý. Na to sa telo 

objaví ako užitočná forma na to, čo musí robiť myseľ. Stane sa tak 

prostriedkom, ktorý pomáha odpustenie rozšíriť na všeobjímajúci 

cieľ, ktorý musí dosiahnuť podľa Božieho plánu. 

Vážte si dnešnú myšlienku a praktizujte ju dnes a každý deň. 

Neexistuje myšlienka, ktorá by tým nezískala silu pomáhať svetu, 

a žiadna, ktorá by nezískala ďalšie dary aj pre vás.Touto 

myšlienkou voláme po slobode po celom svete. A vy by ste boli 

oslobodení od prijímania darov, ktoré dávate? 

Duch Svätý je domovom mysle, ktorá hľadá slobodu. V Ňom 

nachádzajú to, čo hľadali. Cieľ tela je teraz jednoznačný. A stáva 

sa dokonalým v schopnosti slúžiť 
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nerozdelený cieľ. V bezkonfliktnej a jednoznačnej reakcii na 

myseľ, ktorej cieľom je len myšlienka na slobodu, telo slúži a slúži 

svojmu účelu dobre. Bez moci zotročovať je dôstojným 

služobníkom slobody, o ktorú sa usiluje myseľ v Duchu Svätom. 

Buďte dnes slobodní a prineste slobodu ako svoj dar tým, ktorí 

stále veria, že sú zotročení v tele. Buďte slobodní, aby Duch Svätý 

mohol využiť váš únik z otroctva na oslobodenie mnohých, ktorí sa 

vnímajú ako spútaní, bezmocní a vystrašení. Nech ich strach 

prostredníctvom teba nahradí láska. Prijmite teraz spasenie a 

odovzdajte svoju myseľ Tomu, ktorý vás vyzýva, aby ste mu tento 

dar odovzdali. On vám totiž chce dať dokonalú slobodu, dokonalú 

radosť a nádej, ktorá nájde svoje 

plné naplnenie v Bohu. 

Si Boží Syn. V nesmrteľnosti žiješ naveky. Nechcel by si sa k 

tomu vrátiť? Potom dobre praktizuj myšlienku, ktorú ti Duch Svätý 

dáva na dnešný deň. tvoji bratia v nej stoja oslobodení spolu s tebou; 

svet je požehnaný spolu s tebou, Boží Syn už nebude plakať a nebo 

vzdáva vďaku za nárast radosti, ktorú tvoja prax prináša aj jemu. A 

sám Boh rozširuje svoju Lásku a šťastie zakaždým, keď hovoríte: 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Počujem hlas, ktorý mi dal Boh, a len 

ten moja myseľ počúva." 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

408 

 

 

le  s s o  n 20  0 
 

"Niet pokoja okrem Božieho pokoja." 

Ďalej vás nehľadajte. Nenájdete pokoj okrem Božieho pokoja. 

Prijmite túto skutočnosť a ušetrite si trápenie z ďalších trpkých 

sklamaní, bezútešného zúfalstva a pocitu ľadovej beznádeje a 

pochybností. Už vás ďalej nehľadajte. Nič iné okrem Božieho 

pokoja nenájdete, ak nehľadáte utrpenie a bolesť. 

Toto je konečný bod, ku ktorému musí každý človek napokon 

dospieť, aby odložil všetku nádej, že nájde šťastie tam, kde ho 

niet; že bude zachránený tým, čo môže len ublížiť; že z chaosu 

urobí mier, z bolesti radosť a z pekla nebo.Už sa nepokúšajte 

vyhrať prehrou, ani zomrieť, aby ste žili.Nemôžete si len 

koledovať o porážku. 

Rovnako ľahko však môžete prosiť o lásku, šťastie a večný 

život v pokoji, ktorý nemá konca. Žiadajte o to a môžete len 

vyhrať. Požiadať o to, čo už máte, sa vám musí podariť. Žiadať o 

to, aby to, čo je nepravdivé, bolo pravdivé, môže len zlyhať. 

Odpustite si márne predstavy a nehľadajte už to, čo nemôžete 

nájsť. Veď čo môže byť hlúpejšie ako hľadať a hľadať a znovu 

hľadať peklo, keď stačí pozrieť sa otvorenými očami a zistíš, že 

pred tebou leží nebo, cez dvere, ktoré sa ľahko otvárajú, aby ťa 

privítali? 

Vráťte sa domov. Nenašli ste svoje šťastie na cudzích 

miestach a v cudzích formách, ktoré pre vás nemajú žiadny význam, 

hoci ste sa ich snažili zmysluplne naplniť.Tento svet nie je miestom, 

kam patríte. Ste tu cudzincom. Je vám však dané nájsť prostriedky, 

vďaka ktorým sa svet už nebude zdať väzením pre vás ani pre 

nikoho iného. 

Sloboda je vám daná tam, kde ste videli len reťaze a železné 

dvere. Ak totiž chceš nájsť únik, musíš zmeniť svoje zmýšľanie o 

účele sveta.Budeš spútaný, kým celý svet nebudeš vnímať ako 

požehnaný a kým každý nebude oslobodený od svojich chýb a 

uctievaný taký, aký je. A keď oslobodíš jedného, druhý je prijatý 

taký, aký je. 

Čo robí odpustenie? V skutočnosti nemá žiadnu funkciu a 

nerobí nič, pretože v nebi nie je známe. Je len v pekle, kde je potrebné 



ČASŤ I 

409 

 

 

a kde musí plniť mocnú funkciu. Nie je útek milovaného Božieho 

Syna pred zlými snami, ktoré si predstavuje, ale verí, že sú pravdivé, 

dôstojným cieľom? Kto by mohol dúfať vo viac, keď sa zdá, že 

existuje 
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rozhodnúť sa medzi úspechom a neúspechom, láskou a strachom? 

Neexistuje iný pokoj ako pokoj Boží, pretože On má jediného 

Syna, ktorý nemôže vytvoriť svet v rozpore s Božou vôľou a so 

svojou vlastnou, ktorá je rovnaká ako Jeho. Čo by mohol dúfať, že 

nájde v takomto svete? Nemôže mať realitu, pretože nikdy nebol 

stvorený. Či by práve tu hľadal pokoj? Alebo musí vidieť, že svet, 

ako sa naň pozerá, môže len klamať? Môže sa však naučiť pozerať 

naň inak a nájsť Boží pokoj. 

Mier je most, po ktorom každý prejde, aby opustil tento svet. 

Začína sa však vo svete, ktorý vnímame ako iný, a vedie od tohto 

nového vnímania k bráne neba a k ceste za ňu. Mier je odpoveďou 

na protichodné ciele, na nezmyselné cesty, šialené, márne snahy a 

nezmyselné úsilie. Teraz je cesta ľahká, jemne sa zvažujúca k 

mostu, kde sa v Božom pokoji nachádza sloboda. 

Dnes už nezablúdime. Ideme do neba a cesta je priama. Len 

ak sa pokúsime blúdiť, môže dôjsť k zdržaniu a zbytočnému 

strácaniu času na tŕnistých cestách. Jedine Boh je istý a On bude 

viesť naše kroky. Neopustí svojho Syna v núdzi, ani ho nenechá 

navždy blúdiť od svojho domova. otec volá, syn počuje. A to je 

všetko, čo sa zdá byť svetom mimo Boha, kde majú telá svoju 

realitu. 

Teraz je ticho. Prišli ste tam, kde je cesta pokrytá lístím 

falošných túžob, spadnutým zo stromov beznádeje, ktoré ste 

hľadali predtým. Teraz sú pod nohami. A ty sa pozeráš hore a ďalej 

k nebu, očami tela, ktoré však teraz slúžia o chvíľu dlhšie. Pokoj už 

konečne spoznávate a cítite, ako jeho mäkké objatie obklopuje vaše srdce 

a myseľ útechou a láskou. Dnes nehľadáme žiadne modly. Pokoj v 

nich nemožno nájsť. Boží pokoj je náš a len ten prijmeme a 

budeme chcieť. Pokoj nech je nám dnes dopriaty. Lebo sme našli 

jednoduchý, šťastný spôsob, ako opustiť svet nejednoznačnosti a 

nahradiť naše premenlivé ciele a osamelé sny jediným cieľom a 

spoločenským vzťahom. Lebo pokoj je spojenie, ak je od Boha. 

nehľadáme nič ďalšie. sme blízko domova a stále čerpáme 

bližšie zakaždým, keď hovoríme: 

"Niet iného pokoja okrem Božieho pokoja, a 

ja som rád a vďačný, že je to tak." 
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re  v i e  w vi   

 

Pri tomto preskúmaní si každý deň vezmeme len jednu myšlienku a 

budeme ju praktizovať tak často, ako to bude možné. Okrem času, 

ktorý jej venujete ráno a večer, čo by nemalo byť menej ako 

pätnásť minút, a hodinových spomienok, ktoré robíte počas dňa, 

používajte túto myšlienku tak často, ako je to len možné, medzi 

nimi. Každá z týchto myšlienok by sama osebe stačila na spásu, ak 

by sa ju človek naučil pravdivo. Každá z nich by stačila na to, aby 

teba i svet oslobodila od každej formy otroctva a pozvala 

spomienku na Boha, aby opäť prišla. 

S týmto vedomím začneme naše cvičenie, v ktorom si pozorne 

preberieme myšlienky, ktorými nás Duch Svätý obdaril v 

posledných dvadsiatich lekciách. Každá z nich obsahuje celý 

učebný plán, ak ju pochopíme, praktizujeme, prijmeme a 

aplikujeme na všetky zdanlivé udalosti počas dňa. Stačí jedna. Ale 

pri tej jednej sa nesmú robiť žiadne výnimky. A tak ich musíme 

používať všetky a nechať ich splynúť v jeden celok, pretože každá 

z nich prispieva k celku, ktorý sa učíme. 

Tieto cvičenia, podobne ako naše posledné preskúšanie, sú 

zamerané na ústrednú tému, ktorou začíname a končíme každú 

lekciu. Je to toto: 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

Deň sa začína a končí týmto. A opakujeme si to vždy, keď udrie 

hodina, alebo si spomenieme, že medzi tým máme funkciu, ktorá 

presahuje svet, ktorý vidíme. Okrem tohto a opakovania špeciálnej 

myšlienky, ktorú praktizujeme na daný deň, sa nevyžaduje žiadna 

forma cvičenia, okrem hlbokého zrieknutia sa všetkého, čo 

zahlcuje myseľ a robí ju hluchou voči rozumu, zdravému rozumu a 

jednoduchej pravde. 

V tejto recenzii sa pokúsime prekonať všetky slová a 

špeciálne formy cvičenia. Tentoraz sa totiž pokúsime dosiahnuť 

zrýchlené tempo na kratšej ceste k Božiemu pokoju a 

vyrovnanosti. Stačí, keď zatvoríme oči, a potom zabudneme na 

všetko, čo sme si mysleli, že poznáme a chápeme. Takto sa nám 
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totiž dostáva slobody od všetkého, čo sme nevedeli a nepochopili. 

Existuje len jedna výnimka z tejto nedostatočnej 

štruktúrovanosti. Nenechajte žiadnu prázdnu myšlienku bez 

odozvy. Ak si ju všimnete, odmietnite jej vplyv a 
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potom sa ponáhľajte uistiť svoju myseľ, že to nie je to, čo by 

chcela.Potom jemne nechajte myšlienku, ktorú ste popreli, aby ste 

ju určite a rýchlo vymenili za myšlienku, ktorú praktizujete pre 

tento deň. 

Keď ste v pokušení, ponáhľajte sa vyhlásiť svoju slobodu od 

pokušenia, ako hovoríte: 

"Túto myšlienku nechcem. Namiesto toho si vyberám..." 

A potom si zopakujte myšlienku na ďalší deň a nechajte ju 

nahradiť to, čo ste si mysleli. Okrem takýchto špeciálnych aplikácií 

myšlienky každého dňa pridáme len niekoľko formálnych vyjadrení 

alebo konkrétnych myšlienok, ktoré vám pomôžu pri cvičení. 

Namiesto toho venujeme tieto chvíle ticha Učiteľovi, ktorý nás v 

tichu poučuje, hovorí o pokoji a dáva našim myšlienkam 

akýkoľvek význam. 

Ponúkam vám túto recenziu. Zverujem ťa do Jeho starostlivosti a 

nech ťa naučí, čo máš robiť, čo máš hovoriť a na čo máš myslieť 

zakaždým, keď sa na Neho obrátiš. Nezabudne vám byť k 

dispozícii zakaždým, keď Ho budete volať, aby vám pomohol. 

Ponúknime Mu celú revíziu, ktorú teraz začíname, a nezabúdajme 

ani na to, Komu bola daná, keď budeme deň čo deň cvičiť, 

postupovať k cieľu, ktorý nám určil; dovolíme Mu, aby nás učil, ako 

máme postupovať, a budeme Mu úplne dôverovať, že každé 

obdobie cvičenia sa môže čo najlepšie stať láskyplným darom 

slobody pre svet. 
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le  s s o  n 2 0  1 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[181] "Dôverujem svojim bratom, ktorí sú so mnou jedno." 

Nikto, ale je to môj brat. Som 

požehnaný jednotou s vesmírom a 

Bohom, mojím Otcom, jediným 

Stvoriteľom celku, ktorý je mojím Ja, 

navždy Jedným so mnou. 

 

 

 

 

 
 

s t r  a  n  a 2 0 2 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[182] "Ešte chvíľu pobudnem a pôjdem domov." 

Prečo by som sa mal rozhodnúť zostať ešte 

chvíľu tam, kam nepatrím, keď mi sám Boh 

dal svoj hlas, aby ma zavolal domov? 
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le  s s o  n 20  3 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[183] "Vzývam Božie meno a svoje vlastné." 

Božie meno je mojím oslobodením 

od každej myšlienky na zlo a hriech, 

pretože je moje i jeho. 

 

 

 

 

 
 

le  s s o  n 20  4 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[184] "Božie meno je moje dedičstvo." 

Božie meno mi pripomína, že som Jeho 

Syn, nie otrok času, nespútaný zákonmi, 

ktoré vládnu svetu chorých ilúzií, slobodný 

v Bohu, 

navždy a navždy jedno s Ním. 
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le  s s o  n 2 0  5 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[185] "Chcem Boží pokoj." 

Boží pokoj je všetko, čo chcem. Boží 

pokoj je mojím jediným cieľom, cieľom 

celého môjho života tu, cieľom, ktorý 

hľadám, 

môj zmysel, moja funkcia a môj život, 

keď zostávam tam, kde nie som doma. 

 

 

 

 

 
 

le  s s o n2 0 6 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[186] "Spása sveta závisí odo mňa." 

Sú mi zverené Božie dary, pretože som 

jeho Syn. A jeho dary by som dal tam, 

kde ich chcel mať. 
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le  s s o  n 20  7 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[187] "Žehnám svet, lebo žehnám seba." 

Božie požehnanie na mňa žiari z môjho 

srdca, kde prebýva On. Stačí, aby som sa 

k nemu obrátil, a každý smútok sa 

rozplynie 

keď prijímam Jeho bezhraničnú lásku ku mne. 

 

 

 

 

 
 

le  s s o n2 0 8 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[188] "Teraz vo mne žiari Boží pokoj." 

Budem ticho a zem nech je ticho 

spolu so mnou.A v tomto tichu 

nájdeme Boží pokoj. Je vo vnútri 

moje srdce, ktoré svedčí o samotnom Bohu. 
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s t r  a  n a2 0 9 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[189] "Teraz cítim v sebe Božiu lásku." 

Stvorila ma Božia láska. Božia láska je 

všetko, čím som. 

Božia láska ma vyhlásila za svojho Syna. 

Božia láska vo mne ma oslobodzuje. 

 

 

 

 

 
 

le  s s na 21  0 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[190] "Namiesto bolesti si volím radosť z Boha." 

Bolesť je môj vlastný nápad. Nie je to 

myšlienkou na Boha, ale myslel som si to 

mimo neho a jeho vôle. Jeho vôľa je 

radosť a len radosť z jeho milovaného 

Syna. 

A že som si vybral namiesto toho, čo som vytvoril. 
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le  s s na 21  1 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[191] "Ja som sám svätý Boží Syn." 

V tichu a v pravej pokore 

hľadám Božiu slávu, aby som ju 

videl v 

Syna, ktorého stvoril ako moje Ja. 

 

 

 

 

 
 

le  s s na 21  2 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[192] "Mám funkciu, ktorú by Boh chcel, aby som plnil." 

Hľadám funkciu, ktorá by ma oslobodila od 

všetkých márnych ilúzií sveta. 

Iba funkcia, ktorú mi dal Boh, mi 

môže ponúknuť slobodu. Len tú 

hľadám a len tú prijmem za svoju. 
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l e  s s na 21  3 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[193] "Všetky veci sú lekcie, ktoré mi Boh chce dať." 

Lekcia je zázrak, ktorý mi Boh 

ponúka namiesto myšlienok, ktoré som 

vytvoril 

čo mi ublížilo.To, čo sa od neho naučím, sa 

stane spôsobom, akým som oslobodený.A 

tak si vyberám 

aby som sa naučil Jeho lekcie a zabudol na svoje vlastné. 

 

 

 

 

 
 

l e  s s na 21  4 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[194] "Budúcnosť zverujem do Božích rúk." 

Minulosť je preč, budúcnosť ešte nie je. 

Teraz som oslobodený od oboch. Lebo to, čo 

Boh dáva, môže byť len dobré. A ja prijímam 

ale to, čo On dáva ako to, čo mi patrí. 
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le  s s na 21  5 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[195] "Láska je cesta, ktorou kráčam vo vďačnosti." 

Duch Svätý je mojím jediným vodcom. 

Kráča so mnou v láske a ja mu ďakujem, že 

mi ukazuje cestu, ktorou mám ísť. 

 

 

 

 

 
 

le  s s na 21  6 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[196] "Môžem to byť len ja sám, koho ukrižujem." 

Všetko, čo robím, robím sám sebe. 

Ak zaútočím, trpím. Ale ak 

odpustím, dostanem spásu. 
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l e  s s na 21  7 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[197] "To môže byť, ale moja vďačnosť si zaslúžim." 

Kto iný by mal ďakovať za moju spásu ako 

ja sám? A ako inak ako prostredníctvom 

spásy môžem nájsť Ja, ktorému patrí moja 

vďaka? 

 

 

 

 

 
 

l e  s s na 21  8 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[198] "Len moje odsúdenie ma zraňuje." 

Moje odsúdenie mi zatemňuje zrak a ja 

nevidím na svoju slávu.A predsa dnes 

Môžem sa pozerať na túto slávu a tešiť sa. 
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le  s s na 21  9 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[199] "Nie som telo. Som slobodný." 

Som Boží Syn. Upokoj sa, moja myseľ, a 

chvíľu o tom premýšľaj.A potom sa vráť 

na zem bez zmätku, čo môj Otec 

navždy miluje ako svojho Syna. 

 

 

 

 

 
 

s t r  a  n  a 2 2 0 

"Nie som telo. Som slobodný. 

Lebo som stále taký, ako ma Boh stvoril." 

[200] "Niet pokoja okrem Božieho pokoja." 

Nedovoľ mi zísť z cesty pokoja, lebo som 

zablúdil na iných cestách, než je táto. 

Ale nechajte ma nasledovať Toho, kto ma 

vedie domov, a pokoj je istý ako Božia 

láska. 
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ČASŤ 2 

 
ÚVOD 

Slová teraz budú znamenať len málo. Používame ich, ale ako 

vodítka, na ktorých teraz nie sme závislí. Teraz hľadáme len 

priamu skúsenosť pravdy. Lekcie, ktoré nám zostávajú, sú len 

úvodom do časov, v ktorých opúšťame svet bolesti a ideme vstúpiť 

do pokoja. Teraz začíname dosahovať cieľ, ktorý tento kurz 

stanovil, a nachádzame cieľ, ku ktorému bolo naše cvičenie 

zamerané. 

Teraz sa pokúsime, aby toto cvičenie bolo len začiatkom. 

Čakáme totiž v tichom očakávaní na nášho Boha a Otca. On 

prisľúbil, že posledný krok urobí sám. A my sme si istí, že svoje 

sľuby plní. prešli sme už dlhú cestu a teraz čakáme na Neho. 

Budeme s ním naďalej tráviť čas každé ráno a večer, tak dlho, ako 

nám to bude robiť radosť. nebudeme teraz považovať čas za otázku 

trvania. využijeme ho toľko, koľko budeme potrebovať na výsledok, 

po ktorom túžime. Nebudeme zabúdať ani na naše hodinové 

spomínanie, medzi volaním k Bohu, keď ho budeme potrebovať, 

pretože sme v pokušení zabudnúť na svoj cieľ. 

Budeme pokračovať v ústrednej myšlienke pre všetky 

nasledujúce dni. Túto myšlienku použijeme na úvod nášho času 

odpočinku a na upokojenie našej mysle v prípade potreby. v 

zostávajúcich svätých chvíľach, ktorými sa končí rok, ktorý sme 

dali Bohu, sa však neuspokojíme s jednoduchým cvičením. 

povieme niekoľko jednoduchých slov na privítanie a budeme 

očakávať, že sa nám Otec zjaví, ako prisľúbil. volali sme ho a on 

prisľúbil, že jeho Syn nezostane bez odpovede, keď zavolá jeho 

meno. 

Teraz k nemu prichádzame len s jeho slovom na mysli a v 

srdci. A čakať, že On urobí krok k nám, o ktorom nám svojím 

hlasom povedal, že ho nezmešká, keď ho pozveme. Neopustil 

svojho Syna v celom jeho šialenstve a nezradil svoju dôveru v neho. 

Nezaslúžil si svojou vernosťou pozvanie, ktorým nás chce urobiť 
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šťastnými? Ponúkneme ho a bude prijaté. Takto budeme teraz 

tráviť naše chvíle s Ním. vyslovíme slová pozvania 
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Jeho hlas nám to naznačuje, a potom čakáme, že príde k nám. 

Teraz je čas naplnenia proroctva. Teraz sú všetky dávne 

zasľúbenia zachované a úplne splnené. Už neostáva krok, ktorý by 

čas oddelil od ich naplnenia. Teraz nemôžeme zlyhať. Seďte ticho 

a čakajte na svojho Otca. On si želal prísť k vám, keď ste uznali, 

že je to vaša vôľa, aby tak urobil. A nikdy by si nemohol prísť tak 

ďaleko, keby si nevidel, hoci len matne, že je to tvoja vôľa. 

Som ti tak blízko, že nemôžeme zlyhať. Otče, odovzdávame 

Ti tieto sväté chvíle ako vďaku tomu, ktorý nás naučil, ako opustiť 

svet smútku, výmenou za jeho náhradu, ktorú si nám dal Ty. teraz 

sa nepozeráme späť. Hľadíme dopredu a upierame svoj zrak na 

koniec cesty. Prijmite od nás tieto malé dary vďaky, keď skrze 

Kristovu víziu hľadíme na svet, ktorý presahuje ten, ktorý sme 

vytvorili, a berieme tento svet ako plnohodnotnú náhradu za ten 

náš. 

A teraz čakáme v tichosti, bez strachu a s istotou, že 

prídeš.Snažili sme sa nájsť cestu, keď sme nasledovali sprievodcu, 

ktorého si nám poslal.Nepoznali sme cestu, ale Ty si na nás 

nezabudol. A vieme, že Ty na nás nezabudneš ani teraz. Prosíme 

len o splnenie Tvojich dávnych sľubov, ktoré sú Tvojou vôľou 

splniť. Otec a Syn, ktorých svätá Vôľa stvorila všetko, čo je, 

nemôžu v ničom zlyhať. V tejto istote podnikáme týchto niekoľko 

posledných krokov k Tebe a s dôverou sa spoliehame na Tvoju 

Lásku, ktorá nesklame Syna, ktorý k Tebe volá. 

A tak začíname záverečnú časť tohto svätého roka, ktorý sme 

strávili spoločným hľadaním pravdy a Boha, ktorý je jej jediným 

Stvoriteľom.Našli sme cestu, ktorú pre nás vybral, a rozhodli sme 

sa ísť po nej tak, ako to chcel On. Jeho ruka nás podržala. Jeho 

myšlienky osvetlili temnotu našej mysle. Jeho Láska nás 

neprestajne volá od počiatku vekov. 

Chceli sme, aby Boh nemal Syna, ktorého stvoril pre 

seba.Chceli sme, aby sa Boh zmenil a bol taký, akého by sme si z 

neho urobili. A verili sme, že naše šialené túžby sú pravdou. Teraz 

sa tešíme, že je to všetko zrušené a my už nepovažujeme ilúzie za 

pravdivé. spomienka na Boha sa mihotá po širokých obzoroch 

našej mysle. Ešte chvíľu, a opäť povstane. Ešte chvíľu, a my, ktorí 

sme Božími synmi, sme bezpečne doma, tam, kde nás chce mať. 
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Teraz je potreba praxe takmer hotová. V tejto záverečnej časti totiž 

pochopíme, že stačí zavolať k Bohu a všetky pokušenia zmiznú. 

Namiesto slov potrebujeme len cítiť Jeho Lásku. Namiesto 

modlitby stačí len volať Jeho meno. Namiesto posudzovania 

potrebujeme len byť ticho a nechať všetko uzdraviť. prijmeme 

spôsob, akým sa Boží plán skončí, tak ako sme prijali spôsob, 

akým sa začal. Teraz je dokončený. tento rok nás priviedol do 

večnosti. 

Ešte jedno použitie slov, ktoré sme si zachovali. Z času na čas 

budú naše každodenné lekcie a obdobia hlbokého zážitku bez slov, 

ktoré by mali nasledovať, prelínať inštrukcie na tému osobitného 

významu. Tieto osobitné myšlienky by sme mali každý deň 

prehodnocovať, pričom v každej z nich by sme mali pokračovať až 

do chvíle, keď vám bude daná ďalšia. mali by sme ich pomaly čítať 

a chvíľu o nich premýšľať, predchádzať niektorému zo svätých a 

požehnaných okamihov dňa. prvý z týchto pokynov uvádzame 

teraz. 
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k t o r  é  h o s  p  o d á r  s  t  v a i s

 f o r  m  a  t  i  v  n  é  n  á  z  o  r  y 

? 

 

Odpustenie uznáva, že to, čo si myslel, že ti brat urobil, sa nestalo. 

Neodpúšťa hriechy a nerobí ich skutočnými. Vidí, že k hriechu 

nedošlo. A v tomto pohľade sú všetky vaše hriechy odpustené. čo 

je hriech okrem falošnej predstavy o Božom Synovi? Odpustenie 

len vidí jej falošnosť, a preto ju nechá odísť. To, čo potom môže 

slobodne nastúpiť na jeho miesto, je teraz Božia vôľa. 

Neodpustiteľná myšlienka je taká, ktorá vynáša úsudok, o 

ktorom nebude pochybovať, hoci nie je pravdivý. Myseľ je 

uzavretá a nechce sa uvoľniť. myšlienka chráni projekciu, uťahuje 

jej reťaze, takže skreslenia sú viac zahalené a nejasné; menej 

prístupné pochybnostiam a ďalej držané od rozumu. Čo sa môže 

postaviť medzi pevnú projekciu a cieľ, ktorý si zvolila ako svoj 

potrebný cieľ? 

Neľútostná myšlienka robí veľa vecí. Zúrivo sa ženie za 

svojím cieľom, prekrúca a prevracia všetko, čo jej prekáža na 

zvolenej ceste. Deformácia je jej cieľom a prostriedkom, ktorým by 

ho dosiahla, rovnako. Púšťa sa do svojich zúrivých pokusov rozbiť 

realitu bez toho, aby sa zaujímala o čokoľvek, čo by sa zdalo 

predstavovať rozpor s jej názorom. 

Na druhej strane odpustenie je pokojné a ticho nič nerobí. 

Neuráža žiaden aspekt reality, ani sa ju nesnaží prekrútiť do 

podoby, ktorá sa mu páči. Len sa pozerá, čaká a nesúdi. Ten, kto 

nechce odpustiť, musí súdiť, lebo musí ospravedlniť svoje 

neodpustenie. Ale ten, kto chce odpustiť, sa musí naučiť prijímať 

pravdu presne takú, aká je. 

Nerobte teda nič a nechajte odpustenie, aby vám ukázalo, čo 

máte robiť skrze Toho, ktorý je vaším Vodcom, Spasiteľom a 

Obhajcom, silným v nádeji a istým vaším konečným úspechom. 

On vám už odpustil, pretože taká je jeho funkcia, ktorú mu dal 

Boh. Teraz musíš zdieľať Jeho funkciu a odpustiť tomu, koho On 

spasil, koho bezhriešnosť vidí a koho si ctí ako Božieho Syna. 
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le  s s o  n 22  1 

"Pokoj mojej mysli. Nech sú všetky moje myšlienky pokojné." 

"Otče, prichádzam dnes k Tebe, aby som hľadal pokoj, ktorý môžeš dať jedine 

Ty. Prichádzam v tichu. V tichu svojho srdca, v hlbokých zákutiach svojej 

mysle čakám a počúvam Tvoj hlas. Otče môj, prehovor ku mne dnes. 

Prichádzam počúvať Tvoj Hlas v tichu a v istote a láske, istý, že vypočuješ 

moje volanie a odpovieš mi." 

Teraz čakáme v tichosti. Boh je tu, pretože čakáme spolu. 

Som si istý, že k vám bude hovoriť a vy ho budete počuť. Prijmite 

moju dôveru, lebo je vaša. Naše mysle sú spojené. Čakáme s 

jedným úmyslom; počuť Otcovu odpoveď na naše volanie, nechať 

naše myšlienky utíchnuť a nájsť Jeho pokoj, počuť Ho hovoriť k 

nám o tom, čo sme, a zjaviť sa Jeho Synovi. 

 
 

le  s s o n2 2 2 

"Boh je so mnou. V ňom žijem a dýcham." 

Boh je so mnou. On je zdrojom môjho života, života v mojom 

vnútri, vzduchom, ktorý dýcham, pokrmom, ktorý ma živí, vodou, 

ktorá ma obnovuje a očisťuje. On je môj domov, v ktorom žijem a 

pohybujem sa; Duch, ktorý riadi moje konanie, ponúka mi svoje 

Myšlienky a zaručuje mi bezpečie pred každou bolesťou. Prikrýva 

ma láskavosťou a starostlivosťou a v láske drží Syna, na ktorého 

svieti a ktorý tiež svieti na Neho. Aký pokojný je ten, kto pozná 

pravdu toho, čo dnes hovorí! 

"Otče, nemáme iné slová ako Tvoje meno na našich perách a v našich 

mysliach, pretože teraz prichádzame ticho do Tvojej prítomnosti a prosíme Ťa, 

aby sme s Tebou mohli chvíľu odpočívať v pokoji." 
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le  s s o  n 22  3 

"Boh je môj život. Nemám iný život ako jeho." 

Mýlil som sa, keď som si myslel, že žijem oddelene od Boha, že 

som samostatná bytosť, ktorá sa pohybuje izolovane, nepripútaná a 

umiestnená v tele. Teraz viem, že môj život patrí Bohu, nemám iný 

domov a neexistujem mimo neho. On nemá žiadne myšlienky, 

ktoré by neboli mojou súčasťou, a ja nemám žiadne iné okrem 

tých, ktoré sú Jeho. 

"Otče náš, daj nám vidieť Kristovu tvár namiesto našich chýb. Veď my, 

ktorí smeTvoj svätý Syn, sme bezhriešni. by sme sa pozreli na svoju 

bezhriešnosť, lebo vina hlása, že nie sme Tvoj Syn. A nezabudli by sme na 

Teba dlhšie. sme tu osamelí a túžime po nebi, kde sme doma. dnes by sme sa 

vrátili. Naše meno je Tvoje a my uznávame, že sme Tvoj Syn." 

 
 

le  s o n2 2 4 

"Boh je môj Otec a miluje svojho Syna." 

Moja pravá Identita je taká bezpečná, taká vznešená, bezhriešna, 

slávna a veľká, úplne blahodarná a bez viny, že nebesá na ňu 

hľadia, aby jej dali svetlo. Osvetľuje aj svet. Je to dar, ktorý mi dal 

môj Otec, dar, ktorý aj ja dávam svetu. Niet iného daru okrem 

Toho, ktorý by bolo možné dať alebo prijať. to je skutočnosť a iba 

To. to je koniec ilúzie. To je Pravda. 

"Moje meno, Otče, je ti stále známe. Zabudol som naň a neviem, 

kam idem, kto som a čo robím. Pripomeň mi ho, Otče, teraz, lebo som 

unavený zo sveta, ktorý vidím. Zjav mi, čo chceš, aby som namiesto toho 

videl." 
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le  s s o  n 2 2  5 

"Boh je môj Otec a jeho Syn ho miluje." 

"Otče, musím ti oplatiť tvoju lásku ku mne. Lebo dávať a prijímať je to isté 

a Ty si mi dal celú svoju Lásku. Musím ju vrátiť, lebo ju chcem mať svoju 

v plnom vedomí, planúcu v mojej mysli a udržiavať ju v Jej láskavom 

svetle, nedotknutú, milovanú, so strachom za chrbtom a len s pokojom pred 

sebou. Ako stále vedie cesta Tvojho milujúceho Syna k Tebe!" 

Brat, teraz nájdeme tento pokoj. Cesta je otvorená. Teraz po 

nej pôjdeme spolu v pokoji.Natiahol si ku mne ruku a ja ťa nikdy 

neopustím. Sme jedno a práve o túto jednotu sa snažíme, keď 

robíme týchto niekoľko posledných krokov, ktoré ukončujú cestu, 

ktorá sa nezačala. 

 
 

le  s s o  n 22  6 

"Čaká ma môj domov. Ponáhľam sa tam." 

Ak sa tak rozhodnem, môžem úplne odísť z tohto sveta. Nie je to 

smrť, ktorá to umožňuje, ale zmena zmýšľania o účele tohto sveta. 

Ak verím, že má hodnotu tak, ako ju vidím teraz, tak pre mňa aj 

naďalej zostane. Ak však vo svete, ako ho vidím, nevidím žiadnu 

hodnotu, nič, čo by som si chcel ponechať ako svoje alebo čo by 

som hľadal ako cieľ, odíde odo mňa. Veď som nehľadal ilúzie, 

ktoré by nahradili pravdu. 

"Otče, môj domov čaká na môj radostný návrat.Tvoja náruč je 

otvorená a ja počujem Tvoj hlas.Načo sa mám zdržiavať na mieste 

márnych túžob a zničených snov, keď nebo môže byť tak ľahko moje?" 
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s t r  a  n a2 2 7 

"Toto je môj svätý okamih oslobodenia." 

"Otče, dnes som slobodný, lebo moja vôľa je tvoja. Myslel som si, že si 

vytvorím inú vôľu, ale nič z toho, čo som si myslel, okrem Teba neexistuje. 

A slobodný som preto, lebo som sa mýlil a svojimi ilúziami som vôbec 

neovplyvnil svoju vlastnú realitu. Teraz sa ich vzdávam a kladiem ich 

pred nohy pravdy, aby boli navždy odstránené z mojej mysle. toto je môj 

svätý okamih oslobodenia. Otče, viem, že moja vôľa je jednotná s 

Tvojou." 

A tak sa dnes s radosťou vraciame do neba, ktoré sme v 

skutočnosti nikdy neopustili.Boží Syn v tento deň odkladá svoje 

sny.Boží Syn sa v tento deň vracia domov, oslobodený od hriechu 

a odetý do svätosti, s konečne navráteným zdravým rozumom. 

 
 

le  s s o n2 2 8 

"Boh ma neodsúdil. Ja už nie." 

Môj Otec pozná moju svätosť. Mám popierať Jeho poznanie a 

veriť v to, čo Jeho poznanie znemožňuje? Mám prijať za pravdivé 

to, čo On vyhlasuje za nepravdivé? Alebo mám prijať Jeho slovo 

za pravdivé, keďže On je môj Stvoriteľ a Ten, kto pozná skutočný 

stav svojho Syna? 

"Otče, mýlil som sa v sebe, pretože som si neuvedomil Zdroj, z ktorého 

som vyšiel. Neopustil som tento Zdroj, aby som vstúpil do tela a zomrel. 

Moja svätosť zostáva mojou súčasťou, tak ako som súčasťou Teba. A 

moje omyly o sebe samom sú snami. Dnes ich nechávam odísť. a som 

pripravený prijaťTvoje Slovo ako jediné, čím skutočne som." 
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le  s s o n2 2 9 

" Láska, ktorá ma stvorila, je to, čo som." 

Hľadám svoju vlastnú identitu a nachádzam ju v týchto slovách: 

"Láska, ktorá ma stvorila, je to, čo som." Teraz už nemusím 

hľadať viac. Láska zvíťazila. Tak stále čakala na môj návrat domov, 

že sa už neodvrátim od svätej Kristovej tváre. a to, na čo hľadím, 

potvrdzuje pravdivosť identity, ktorú som sa snažil stratiť, ale 

ktorú mi môj Otec uchoval v bezpečí. 

"Otče, ďakujem ti za to, čím som, že si zachoval moju identitu 

nedotknutú a bez hriechu uprostred všetkých myšlienok na hriech, ktoré si 

vymyslela moja hlúpa myseľ.A ďakujem ti, že si ma od nich zachránil. 

Amen." 

 
 

le  s s o n2 3 0 

"Teraz budem hľadať a nájdem Boží pokoj." 

V pokoji som bol stvorený. A v pokoji zostávam. Nie je mi dané 

meniť svoje Ja. Aký milosrdný je Boh, môj Otec, že keď ma 

stvoril, dal mi pokoj naveky. Teraz žiadam len o to, aby som bol 

tým, čím som. A môže mi to byť odopreté, keď je to tak navždy? 

"Otče, hľadám pokoj, ktorý si mi dal v mojom stvorení. Čo bolo dané 

vtedy, musí tu byť aj teraz, lebo moje stvorenie bolo mimo času a stále 

zostáva mimo akejkoľvek zmeny. pokoj, v ktorom sa Tvoj Syn narodil do Tvojej 

mysle, tam žiari nezmenený. Som taký, akého si ma stvoril. Stačí, ak Ťa 

budem volať, aby som našiel pokoj, ktorý si mi dal. Je to Tvoja vôľa, 

ktorá ho dala Tvojmu Synovi." 
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w h at je s a l v a t i  o  n?  

 

Spasenie je prísľub, ktorý dal Boh, že k nemu nakoniec nájdete 

cestu. Nemožno ho dodržať. Zaručuje, že čas bude mať koniec a 

skončia sa aj všetky myšlienky, ktoré sa v čase zrodili. Božie slovo 

je dané každej mysli, ktorá si myslí, že má samostatné myšlienky, 

a nahradí tieto konfliktné myšlienky myšlienkou pokoja. 

Myšlienka mieru bola Božiemu Synovi daná v okamihu, keď 

jeho myseľ myslela na vojnu.Predtým takáto myšlienka nebola 

potrebná, pretože mier bol daný bez protikladu a jednoducho bol. 

Keď je však myseľ rozpoltená, je potrebné ju uzdraviť. A tak sa 

Myšlienka, ktorá má moc vyliečiť rozštiepenie, stala súčasťou 

každého fragmentu mysle, ktorý ešte stále bol jedným, ale 

nedokázal rozpoznať svoju jednotu. Teraz nepoznala samu seba a 

myslela si, že sa jej vlastná identita stratila. 

Spása je záhuba v tom zmysle, že nič nerobí, nepodporuje svet 

snov a zloby, a tak necháva odísť ilúzie. Tým, že ich nepodporuje, 

ich len necháva ticho zapadnúť prachom. A to, čo skrývali, sa teraz 

odhaľuje; oltár svätého Božieho mena, na ktorom je napísané Jeho 

slovo, pred ktorým sú položené dary vášho odpustenia, a Božia 

pamiatka, ktorá nie je ďaleko za ním. 

Prichádzajme denne na toto sväté miesto a strávme spolu 

chvíľu. Tu sa podelíme o svoj posledný sen. Je to sen, v ktorom 

nie je smútok, pretože obsahuje náznak všetkej slávy, ktorú nám 

dal Boh. tráva sa prediera cez pôdu, stromy teraz pučia a v ich 

konároch sa usídlili vtáky. Zem sa znovu rodí v novom vnímaní. 

Noc sa skončila a my sme sa zišli vo svetle. 

Odtiaľto dávame svetu spásu, lebo tu bola spása prijatá.Pieseň 

našej radosti je výzvou celému svetu, že sloboda sa vrátila, že čas 

sa takmer skončil a Boží Syn má už len chvíľu čakať, kým si 

spomenie na svojho Otca, sny sa skončili, večnosť zahalila svet a 

teraz už vôbec existuje len nebo. 
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le  s o v á n i e 2 3 1 

"Otče, chcem len na teba pamätať." 

"Čo môžem hľadať, Otče, okrem Tvojej lásky? Možno si myslím, že 

hľadám niečo iné, niečo, čo som nazval mnohými menami.Ale je Tvoja Láska 

to jediné, čo hľadám, alebo čo som kedy hľadal. Lebo nič iné by som nikdy 

nemohol naozaj nájsť. Dovoľ mi, aby som si Ťa zapamätal. Po čom inom 

by som mohol túžiť ako po pravde o sebe samom?" 

Toto je tvoja vôľa, brat môj. A túto vôľu zdieľaš so mnou a 

tiež s tým, ktorý je naším Otcom. Pamätať na Neho je nebo. to 

hľadáme. a len to nám bude dané nájsť. 

 
 

le  s o v á n i e 2 3 2 

"Buď v mojej mysli, Otče môj, po celý deň." 

"Buď v mojej mysli, Otče môj, keď sa zobudím, a svieť mi počas celého 

dnešného dňa. Nech je každá minúta časom, v ktorom prebývam s Tebou, 

a nech nezabúdam na svoju hodinovú vďačnosť za to, že si zostal so 

mnou a vždy tu budeš, aby si vypočul moje volanie k Tebe a odpovedal mi." 

Keď príde večer, nech sú všetky moje myšlienky stále o Tebe a Tvojej láske 

a nech spím s istotou o svojom bezpečí, s istotou o Tvojej starostlivosti a s 

radosťou si uvedomujem, že som Tvoj Syn. 

Taký by mal byť každý deň. Dnes si precvičte koniec strachu. 

Verte v Toho, ktorý je vaším Otcom. Všetko zverte do Jeho rúk. 

Dovoľte Mu, aby vám zjavil všetky veci, a buďte neohrození, 

pretože ste Jeho Synom. 
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le  s o v á n i e 2 3 3 

"Odovzdávam svoj život Bohu, aby dnes bežal." 

"Otče, dávam ti dnes všetky svoje myšlienky. Nechcel by som mať žiadne zo 

svojich. Namiesto nich mi daj svoje vlastné. Dávam Ti aj všetky svoje skutky, 

aby som plnil Tvoju vôľu namiesto hľadania cieľov, ktoré sa nedajú 

dosiahnuť, a mrhania času v márnych predstavách. dnes prichádzam k Tebe. 

Ustúpim a budem Ťa len nasledovať. Buď Ty Vodcom a ja nasledovníkom, 

ktorý nepochybuje o múdrosti Nekonečného, ani o Láske, ktorej nežnosť 

nedokážem pochopiť, ale ktorá je napriek tomu Tvojím dokonalým 

darom pre mňa." 

Dnes máme jedného sprievodcu, ktorý nás vedie ďalej. A keď 

budeme kráčať spolu, odovzdáme mu tento deň bez akýchkoľvek 

výhrad. Toto je Jeho deň. A tak je to pre nás deň nespočetných 

darov a milostí. 

 
 

le  s o n 2 3 4 

"Otče, dnes som opäť tvojím Synom." 

Dnes budeme očakávať čas, keď sa rozplynú sny o hriechu a vine a 

my dosiahneme svätý pokoj, ktorý sme nikdy neopustili. Medzi 

večnosťou a bezčasím uplynul iba nepatrný okamih. Tak krátky 

interval, že nedošlo k výpadku kontinuity ani k prerušeniu 

myšlienok, ktoré sú navždy zjednotené ako jedno. Nikdy sa nestalo 

nič, čo by narušilo pokoj Boha Otca a Syna. Toto dnes prijímame 

ako úplne pravdivé. 

"Ďakujeme ti, Otče, že nemôžeme stratiť spomienku na teba a na 

tvoju lásku.Uvedomujeme si svoju bezpečnosť a ďakujeme za všetky dary, 

ktorými si nás obdaroval, za všetku láskavú pomoc, ktorú sme dostali, za 

tvoju večnú trpezlivosť a za slovo, ktoré si nám dal, aby sme boli spasení." 
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le  s s o n2 3 5 

"Boh vo svojom milosrdenstve chce, aby som bol spasený." 

Stačí, keď sa pozriem na všetky veci, ktoré sa mi zdajú ubližovať, 

a s úplnou istotou sa uistím: "Boh chce, aby som bol od toho 

zachránený," a budem sa len pozerať, ako miznú. Stačí, ak budem 

mať na pamäti, že Otcovou vôľou pre mňa je iba šťastie, aby som 

zistil, že ku mne prišlo iba šťastie. A potrebujem len pamätať na to, 

že Jeho Láska obklopuje Jeho Syna a udržiava Jeho bezhriešnosť 

navždy dokonalú, aby som si bol istý, že som zachránený a navždy 

v bezpečí v Jeho náručí. Som Syn, ktorého On miluje. A som 

spasený, pretože Boh si to vo svojom milosrdenstve želá. 

"Otče, tvoja svätosť je moja. Tvoja láska ma stvorila a urobila moju 

bezhriešnosť navždy Tvojou súčasťou. Nemám v sebe žiadnu vinu ani 

hriech, lebo v Tebe žiadne nie sú." 

 
 

le  s s o n2 3 6 

"Vládnem svojou mysľou, ktorú musím ovládať len ja sám." 

Mám kráľovstvo, ktorému musím vládnuť. Niekedy sa zdá, že 

vôbec nie som jeho kráľom. Zdá sa, že nado mnou víťazí a hovorí 

mi, čo si mám myslieť, čo mám robiť a cítiť. a predsa mi bolo dané, 

aby som slúžil akémukoľvek účelu, ktorý v ňom vidím. Moja myseľ 

môže len slúžiť. dnes odovzdávam jej službu Duchu Svätému, aby ju 

použil tak, ako On uzná za vhodné. Takto riadim svoju myseľ, 

ktorú môžem ovládať len ja sám.A tak ju oslobodzujem, aby plnila 

Božiu vôľu. 

"Otče, moja myseľ je otvorená Tvojim myšlienkam a dnes je 

zatvorená pre každú myšlienku okrem Tvojej. Ovládam svoju myseľ a 

ponúkam ju Tebe. Prijmi môj dar, lebo je Tvoj." 
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le  s s o n2 3 7 

"Teraz by som bol taký, akého ma Boh stvoril." 

Dnes prijmem pravdu o sebe. Vstanem v sláve a dovolím, aby 

svetlo vo mne svietilo svetu po celý deň. Prinášam svetu zvesť o 

spáse, ktorú počujem, keď ku mne hovorí Boh, môj Otec. a hľadím 

na svet, ktorý by Kristus chcel, aby som videl, vedomý si toho, že 

končí trpký sen o smrti; vedomý si toho, že je to volanie môjho 

Otca ku mne. 

"Kristus je dnes mojimi očami a Jeho uši sú dnes tými, ktoré 

počúvajú Boží hlas. Otče, prichádzam k Tebe skrze Toho, ktorý je Tvojím 

Synom a zároveň mojím pravým Ja. Amen." 

 
 

le  s s o n2 3 8 

"Na mojom rozhodnutí spočíva celá spása." 

"Otče, tvoja dôvera vo mňa bola taká veľká, že musím byť hoden.Stvoril si ma 

a poznáš ma takého, aký som. A predsa si vložil do mojich rúk spásu svojho 

syna a nechal si ju závisieť od môjho rozhodnutia. Musím Ti byť naozaj 

milý. A musím byť pevný aj vo svätosti, aby si mi dal svojho Syna v istote, že 

je v bezpečí Ten, ktorý je stále Tvojou súčasťou, a predsa je môj, pretože je 

mojím Ja." 

A tak sa dnes opäť zastavíme a pomyslíme na to, ako veľmi 

nás náš Otec miluje a aký drahý zostáva jeho Syn, stvorený jeho 

láskou, pre toho, ktorého láska sa v ňom naplnila. 
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le  s o v á n i e 2 3 9 

"Sláva môjho Otca je moja." 

Nech pravdu o nás samých dnes nezakrýva falošná pokora. Buďme 

radšej vďační za dary, ktoré nám dal náš Otec. Vidíme v tých, s 

ktorými sa delí o svoju slávu, nejakú stopu hriechu a viny? A 

môžeme byť medzi nimi aj my, keď On miluje svojho Syna navždy 

a s dokonalou stálosťou, keď vie, že je taký, akého ho stvoril? 

"Ďakujeme ti, Otče, za svetlo, ktoré v nás svieti naveky. Sme jedno, 

zjednotení v tomto svetle a jedno s Tebou, v mieri s celým stvorením i so 

sebou samými." 

 
 

le  s s o n2 4 0 

"Strach nie je oprávnený v žiadnej forme." 

Strach je klamstvo. Svedčí o tom, že ste sa videli takí, akí ste nikdy 

nemohli byť, a preto sa pozeráte na svet, ktorý je nemožný. Ani 

jedna vec na tomto svete nie je pravdivá. Nezáleží na tom, v akej 

forme sa môže objaviť. Svedčí to len o vašich vlastných ilúziách o 

sebe samých. Nenechajme sa dnes oklamať. sme Synom Božím. 

niet v nás strachu, pretože každý z nás je súčasťou samotnej 

Lásky. 

"Aké hlúpe sú naše obavy! Dovolíš, aby Tvoj Syn trpel? Daj nám dnes 

vieru, aby sme spoznali Tvojho Syna a oslobodili ho. Daj, aby sme mu 

odpustili v Tvojom mene, aby sme pochopili jeho svätosť a pocítili k nemu 

lásku, ktorá je aj Tvoja." 
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w h at je  s t a n o v e n i  e  s v e t ?  

 

Svet je falošné vnímanie. Je zrodený z omylu a neopustil svoj 

zdroj. Nezostane dlhšie, kým sa bude pestovať myšlienka, ktorá ho 

zrodila. keď sa myšlienka odlúčenia zmení na myšlienku pravého 

odpustenia, uvidíme svet v celkom inom svetle; a to takom, ktoré 

vedie k pravde, kde celý svet musí zmiznúť a všetky jeho omyly 

zmiznú. Teraz jeho zdroj zmizol a zmizli aj jeho účinky. Svet vznikol 

ako útok na Boha. Symbolizuje strach. 

A čo je strach okrem neprítomnosti lásky? Svet mal byť teda 

miestom, kam Boh nemôže vstúpiť a kde jeho Syn môže byť mimo 

neho. Tu sa zrodilo vnímanie, lebo poznanie nemohlo spôsobiť 

také šialené myšlienky. Ale oči klamú a uši počujú falošne. Teraz 

sa omyly stávajú celkom možnými, lebo istota zmizla. 

Namiesto toho sa zrodili mechanizmy ilúzie. A teraz idú 

hľadať to, čo im bolo dané hľadať. Ich cieľom je naplniť účel, 

ktorý bol stvorený na to, aby svet dosvedčoval a uskutočňoval. V 

jeho ilúziách vidia len pevný základ, kde existuje pravda, 

udržiavaná oddelene od lží. všetko, čo uvádzajú, je však len ilúzia, 

ktorá je udržiavaná oddelene od pravdy. 

Keďže zrak bol stvorený na to, aby odvádzal od pravdy, 

možno ho presmerovať. Zvuky sa stávajú Božím volaním. A 

všetkému vnímaniu môže dať nový zmysel Ten, ktorého Boh 

ustanovil za Spasiteľa sveta. Nasledujte Jeho svetlo a vnímajte svet 

tak, ako ho vidí On. Počúvajte jedine Jeho hlas vo všetkom, čo k 

vám hovorí. A dovoľte Mu, aby vám dal pokoj a istotu, ktorú ste 

zahodili, ale nebo vám ju v Ňom zachovalo. 

Neuspokojme sa, kým sa svet nepridá k nášmu zmenenému 

vnímaniu. Nebuďme spokojní, kým nedôjde k úplnému 

odpusteniu.A nepokúšajme sa zmeniť svoju funkciu.Musíme 

zachrániť svet. Veď my, ktorí sme ho stvorili, sa naň musíme 

pozerať Kristovými očami, aby to, čo bolo stvorené na smrť, 

mohlo byť obnovené pre večný život. 
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le  s s o  n 2 4  1 

"Tento svätý okamih je spasenie, ktoré prišlo." 

Aká je to dnes radosť! Je to čas zvláštnych osláv. Dnešok totiž 

prináša okamih do zatemneného sveta, kde je stanovené jeho 

uvoľnenie. Prišiel deň, keď sa pominú smútky a bolesť je preč. 

Sláva spásy dnes svitá nad oslobodeným svetom. je to čas nádeje 

pre nespočetné milióny ľudí. Teraz budú zjednotení, keď im 

všetkým odpustíš. Lebo dnes mi odpustíš ty. 

"Teraz sme si navzájom odpustili, a tak konečne prichádzame 

opäť k Tebe. Otče, Tvoj Syn, ktorý nikdy neodišiel, sa vracia do neba a do 

svojho domova. Ako sa tešíme, že sa nám vrátil zdravý rozum a že sme si 

uvedomili, že všetci sme jedno." 

 
 

le  s o n2 4 2 

"Tento deň patrí Bohu. Je to môj dar pre neho." 

Dnes nebudem žiť svoj život sám. Nerozumiem svetu. A tak snažiť 

sa viesť svoj život sám musí byť len hlúposť. Lebo je tu Ten, kto 

vie všetko, čo je pre mňa najlepšie, a On sa teší, že za mňa neurobí 

žiadnu inú voľbu, než tú, ktorá vedie k Bohu. tento deň mu 

odovzdávam, lebo by som nechcel odkladať svoj návrat domov, a 

je to On, kto pozná cestu k nemu. 

"A tak Ti dnes dávame.Prichádzame s úplne otvorenou 

mysľou.Nežiadame nič, čo by sme si mysleli, že chceme. Dajte nám to, 

čo by ste chceli dostať od nás. vy poznáte všetky naše túžby a potreby. a dáte 

nám všetko, čo chceme, a to nám pomôže nájsť cestu k vám." 
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le  s s o n2 4 3 

"Dnes nebudem súdiť nič, čo sa stane." 

Dnes budem k sebe úprimný. Nebudem si myslieť, že už viem, čo 

musí zostať mimo môjho terajšieho dosahu. Nebudem si myslieť, 

že chápem celok z kúskov svojho vnímania, ktoré sú všetko, čo 

vidím. Dnes si uvedomím, že je to tak. A tak som oslobodený od 

úsudkov, ktoré nemôžem vynášať. Takto oslobodzujem seba a to, 

na čo sa pozerám, aby sme boli v pokoji, ako nás Boh stvoril. 

"Otče, dnes nechávam stvoreniu slobodu byť samým sebou. Ctím si 

všetky časti, v ktorých som zahrnutý.Sme jedno, pretože každá časť obsahuje 

Tvoju pamäť a pravda musí žiariť vo všetkých ako jedno." 

 
 

le  s s o  n 24  4 

"Nikde na svete mi nehrozí nebezpečenstvo." 

"Tvoj Syn je v bezpečí, nech je kdekoľvek, lebo Ty si s ním. Stačí, aby 

vzýval Tvoje meno, a spomenie si na svoje bezpečie a na Tvoju lásku, 

pretože sú jedno. Ako sa môže báť, pochybovať alebo nevedieť, že nemôže 

trpieť, byť ohrozený alebo zažívať nešťastie, keď patrí Tebe, milovanému a 

milujúcemu, v bezpečí Tvojho otcovského objatia?" 

A tu sme v pravde. Do posvätného prístavu nášho domova 

nemôže prísť žiadna búrka. V Bohu sme v bezpečí. Veď čo môže 

prísť, aby ohrozilo samotného Boha, alebo vystrašiť to, čo bude 

navždy jeho súčasťou? 
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le  s s o  n 24  5 

"Tvoj pokoj je so mnou, Otče. Som v bezpečí." 

"Otče, tvoj pokoj ma obklopuje.Kamkoľvek idem, tvoj pokoj ide so mnou. 

Rozsvecuje svoje svetlo na každého, koho stretnem. Prinášam ho 

opusteným, osamelým a vystrašeným. Dávam Tvoj pokoj tým, ktorí trpia 

bolesťou, smútia nad stratou alebo si myslia, že sú zbavení nádeje a šťastia. 

Pošli ich ku mne, Otče môj. Dovoľ mi, aby som so sebou priniesol Tvoj 

pokoj. Lebo chcem zachrániť Tvojho Syna, ako je Tvoja vôľa, aby som 

spoznal svoje Ja." 

A tak odchádzame v pokoji. Celému svetu odovzdávame 

posolstvo, ktoré sme dostali. A tak prichádzame počuť hlas Boha, 

ktorý k nám hovorí, keď rozprávame Jeho Slovo; Jeho Lásku 

spoznávame, pretože sa delíme o Slovo, ktoré nám dal. 

 
 

le  s s o n2 4 6 

"Milovať môjho Otca znamená milovať jeho Syna." 

Nech si nemyslím, že nájdem cestu k Bohu, ak mám v srdci 

nenávisť. Nech sa nesnažím ublížiť Božiemu Synovi a nemyslím 

si, že môžem spoznať jeho Otca alebo svoje Ja. Nedovoľte mi, aby 

som nepoznal seba samého a stále veril, že moje vedomie môže 

obsiahnuť môjho Otca; alebo aby si moja myseľ predstavila všetku 

lásku, ktorú má môj Otec ku mne, a všetku lásku, ktorú mu 

vraciam. 

"Prijmem spôsob, ktorý si vyberieš, aby som prišiel k Tebe, Otče môj. 

Lebo v tom uspejem, pretože je to Tvoja vôľa. A chcel by som uznať, že to, 

čo Ty chceš, chcem aj ja, a len to. A tak sa rozhodnem milovať Tvojho 

Syna. Amen." 
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le  s s o  n 24  7 

"Bez odpustenia budem stále slepý." 

Hriech je symbolom útoku. Keď ho kdekoľvek uvidím, budem 

trpieť. Lebo odpustenie je jediný prostriedok, ktorým ku mne 

prichádza Kristova vízia. Dovoľte mi prijať to, čo mi Jeho pohľad 

ukazuje ako jednoduchú pravdu, a som úplne uzdravený. Brat, poď 

a dovoľ, aby som sa na teba pozrel. Tvoja krása odráža moju 

vlastnú. Tvoja bezhriešnosť je moja. Stojíš odpustený a ja stojím 

pri tebe. 

"Tak by som sa dnes pozeral na všetkých. Moji bratia sú Tvoji 

synovia, Tvoje Otcovstvo ich stvorilo a dalo mi ich všetkých ako súčasť Teba 

a tiež môjho vlastného Ja. Dnes si Ťa prostredníctvom nich uctievam, a 

tak dúfam, že v tento deň spoznám svoje Ja." 

 
 

le  s s o n2 4 8 

"Čokoľvek trpí, nie je mojou súčasťou." 

Zriekol som sa pravdy. Teraz nech sa rovnako verne zrieknem 

nepravdy.Čokoľvek trpí, nie je mojou súčasťou.Čo sa trápi, nie som 

ja. To, čo trpí, je len ilúzia v mojej mysli. to, čo zomiera, nikdy 

nežilo v skutočnosti a len sa vysmievalo pravde o mne. Teraz sa 

zriekam sebaklamov, klamstiev a lží o svätom Božom Synovi. 

Teraz som pripravený prijať ho späť takého, akého ho Boh stvoril 

a aký je. 

"Otče, moja dávna láska k Tebe sa vracia a umožňuje mi znovu 

milovať aj Tvojho Syna. Otče, som taký, akého si ma stvoril. Teraz sa 

spomína Tvoja láska a moja vlastná. Teraz chápem, že sú jedno." 
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le  s s o  n 24  9 

"Odpustením sa končí všetko utrpenie a strata." 

Odpustenie vykresľuje obraz sveta, v ktorom sa utrpenie skončilo, 

strata je nemožná a hnev nemá zmysel. Útok je preč a šialenstvo 

má koniec. aké utrpenie je teraz mysliteľné? Akú stratu možno 

znášať? Svet sa stáva miestom radosti, hojnosti, dobročinnosti a 

nekonečného dávania. Teraz je taký podobný nebu, že sa rýchlo 

premieňa na Svetlo, ktoré odráža. A tak sa cesta, ktorú začal Boží 

Syn, skončila vo Svetle, z ktorého prišiel. 

"Otče, chceli by sme vrátiť svoju myseľ k Tebe. Zradili sme ich, 

držali sme ich v zovretí horkosti a strašili sme ich myšlienkami na 

násilie a smrť. Teraz by sme chceli opäť spočinúť v Tebe, ako si nás 

stvoril." 

 
 

le  s o v á n i e 2 5 0 

"Nech sa nevidím ako obmedzený." 

Dovoľte mi, aby som dnes videl Božieho Syna a svedčil o jeho 

sláve. Nech sa nesnažím zatieniť v ňom sväté svetlo a vidieť jeho 

silu zmenšenú a zredukovanú na krehkosť; nech v ňom nevnímam 

nedostatky, ktorými by som útočil na jeho zvrchovanosť. 

"On je tvoj Syn, Otče môj. A dnes by som namiesto svojich ilúzií 

chcel vidieť jeho nežnosť. On je to, čo som ja, a ako vidím jeho, tak 

vidím aj seba. Dnes by som chcel vidieť pravdivo, aby som sa dnes 

konečne stotožnil s ním." 
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w h at je h r i e c h ?   

 

Hriech je šialenstvo. Je to prostriedok, ktorým je myseľ dohnaná k 

šialenstvu a snaží sa, aby ilúzie nahradili pravdu. A keďže je 

šialená, vidí ilúzie tam, kde by mala byť pravda a kde skutočne je. 

Hriech dal telu oči, veď čo je tam, čo by bezhriešny videl? Načo 

im sú pohľady, zvuky alebo dotyky? Čo by počuli alebo na čo by 

siahli, aby uchopili? Čo by vôbec vnímali? Vnímať neznamená vedieť. 

A pravda môže byť naplnená len poznaním a ničím iným. 

Telo je nástroj, ktorý si myseľ vytvorila v snahe oklamať 

samu seba. Jeho cieľom je usilovať sa. Cieľ snaženia sa však môže 

zmeniť. A teraz telo slúži inému cieľu snaženia. to, o čo sa teraz 

usiluje, je vybrané cieľom, ktorý si myseľ zvolila ako náhradu za 

cieľ sebaklamu. pravda môže byť jej cieľom rovnako ako lož. 

zmysly potom budú namiesto toho hľadať svedkov toho, čo je 

pravdivé. 

Hriech je domovom všetkých ilúzií, ktoré sú len symbolom 

vymyslených vecí, pochádzajúcich z myšlienok, ktoré nie sú 

pravdivé. Sú "dôkazom", že to, čo nemá realitu, je skutočné. Hriech 

"dokazuje", že Boží Syn je zlý; bezčasie musí mať koniec; večný 

život musí zomrieť. A sám Boh stratil Syna, ktorého miluje, 

pričom sa má doplniť iba skazou, Jeho vôľa má byť navždy 

prekonaná smrťou, láska ubitá nenávisťou a pokoj už nemá byť. 

Sny šialenca sú desivé a hriech sa zdá byť naozaj desivý. A 

predsa to, čo hriech vníma, je len detská hra. syn Boží sa môže 

hrať, že sa stal telom, obeťou zla a viny, s malým životom, ktorý 

sa končí smrťou. Ale po celý čas naňho svieti jeho Otec a miluje 

ho večnou Láskou, ktorú jeho pretvárka vôbec nemôže zmeniť. 

Ako dlho, ó, Boží Syn, budeš pokračovať v hre hriechu? 

Nemali by sme odložiť tieto detské hračky s ostrými hranami? Ako 

skoro budeš pripravený vrátiť sa domov? Možno už dnes? Hriech 

neexistuje. Stvorenie je nezmenené. ešte by si zadržal návrat do 

neba späť? Ako dlho, ó, svätý Boží Syn, ako dlho? 
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le  s o v á n i e 2 5 1 

"Nepotrebujem nič iné ako pravdu." 

Hľadal som mnohé veci a našiel som zúfalstvo. Teraz hľadám len 

jedno, lebo v tom jednom je všetko, čo potrebujem, a len to, čo 

potrebujem. Všetko, čo som hľadal predtým, som nepotreboval a 

ani nechcel. Svoju jedinú potrebu som nepoznal. Teraz však vidím, 

že potrebujem len pravdu. V nej sú všetky potreby uspokojené, 

všetky túžby sa končia, všetky nádeje sa konečne naplnia a sny sa 

rozplynú. Teraz mám všetko, čo by som mohol potrebovať. Teraz 

mám všetko, čo by som mohol chcieť. A teraz konečne nachádzam 

pokoj. 

"A za tento pokoj, Otče náš, ďakujeme. To, čo sme si sami 

odopreli, si obnovil, a len to je to, čo naozaj chceme." 

 
 

le  s o n 2 5 2 

"Syn Boží je moja identita." 

Moje Ja je sväté nad všetky myšlienky svätosti, ktoré si teraz 

predstavujem. Jeho trblietavá a dokonalá čistota je oveľa 

žiarivejšia než akékoľvek svetlo, na ktoré som sa kedy pozeral. 

Jeho láska je bezhraničná, s intenzitou, ktorá v sebe drží všetky 

veci v pokoji pokojnej istoty. Jej sila nepochádza z horiacich 

impulzov, ktoré hýbu svetom, ale z bezhraničnej Lásky samotného 

Boha. Ako ďaleko za týmto svetom musí byť moje Ja, a predsa ako 

blízko mňa a blízko Boha! 

"Otče, ty poznáš moju pravú identitu. Zjav mi ju teraz, ktorý som 

Tvojím Synom, aby som sa v Tebe prebudil k pravde a vedel, že mi bolo 

navrátené nebo." 
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le  s o n 2 5 3 

"Moje Ja je vládcom vesmíru." 

Je nemožné, aby som niečo dostal sám od seba. Aj na tomto svete 

som to ja, kto riadi svoj osud.Čo sa stane, to si želám. Čo sa 

nestane, je to, čo nechcem, aby sa stalo. To musím prijať. Takto 

som totiž vedený za tento svet k svojim výtvorom, deťom mojej 

Vôle, do neba, kde s nimi prebýva moje sväté Ja a Ten, ktorý ma 

stvoril. 

"Ty si Ja, ktoré si stvoril ako Syna, stvoril si ako Seba a jedno s Tebou. 

Moje Ja, ktoré vládne vesmíru, je len Tvoja vôľa v dokonalom spojení s 

mojou, ktorá môže len s radosťou vyjadriť súhlas s Tvojou, aby sa 

mohla rozšíriť na seba." 

 
 

le  s o n 2 5 4 

"Nech je vo mne ticho každému hlasu okrem Božieho." 

"Otče, dnes by som chcel len počuť tvoj hlas. V najhlbšom tichu by som chcel 

prísť k Tebe, počuť Tvoj hlas a prijať Tvoje slovo. Nemám inú modlitbu ako 

túto: Prichádzam k Tebe, aby som Ťa požiadal o pravdu. A pravda je 

len Tvoja vôľa, o ktorú by som sa chcel dnes s Tebou podeliť." 

Dnes nedovolíme, aby naše slová alebo činy riadili zlé 

myšlienky.Keď sa takéto myšlienky objavia, pokojne odstúpime, 

pozrieme sa na ne a potom ich necháme odísť.Nechceme, aby 

priniesli to, čo by priniesli. A tak si ich nechceme ponechať. teraz 

sú ticho. A v tichu, posvätenom Jeho Láskou, k nám Boh 

prehovorí a povie nám o našej Vôli, ako sme sa rozhodli pamätať 

na Neho. 
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le  s o n 2 5 5 

"Tento deň som sa rozhodol stráviť v dokonalom pokoji." 

Nezdá sa mi, že by som si dnes mohol vybrať len pokoj. A predsa 

ma môj Boh uisťuje, že jeho Syn je ako on sám. Dovoľte mi dnes 

veriť v Toho, ktorý hovorí, že som Boží Syn. A nech pokoj, ktorý 

si dnes vyberiem, je mojím svedectvom o pravdivosti toho, čo 

hovorí On. Boží Syn nemôže mať žiadne starosti a musí navždy 

zostať v nebeskom pokoji. V jeho mene dávam dnes nájsť to, čo si 

môj Otec želá pre mňa, prijať to za svoje a spolu so mnou to dať 

všetkým Synom môjho Otca. 

"A tak by som, Otče môj, rád prežil tento deň s Tebou.Tvoj Syn na 

Teba nezabudol. Pokoj, ktorý si mu dal, je stále v jeho mysli a tam som sa 

rozhodol stráviť dnešný deň." 

 
 

le  s o v á n i e 2 5 6 

"Boh je dnes mojím jediným cieľom." 

Cesta k Bohu vedie cez odpustenie.Iná cesta neexistuje. Keby sa v 

mysli nepestoval hriech, aká by bola potreba hľadať cestu tam, kde 

ste? Kto by bol stále neistý? Kto by si mohol byť neistý tým, kým 

je? A kto by ešte zostal spať v ťažkých oblakoch pochybností o 

svätosti toho, ktorého Boh stvoril bez hriechu? Tu môžeme len 

snívať. Ale môžeme snívať o tom, že sme odpustili tomu, v ktorom 

zostáva každý hriech nemožný, a práve to sme sa dnes rozhodli 

snívať. Boh je naším cieľom; odpustenie je prostriedkom, vďaka 

ktorému sa naša myseľ konečne vracia k nemu. 

"A tak by sme, Otče náš, chceli prísť k Tebe Tebou určenou 

cestou.Nemáme iný cieľ ako počuť Tvoj hlas a nájsť cestu, ktorú nám ukázalo 

Tvoje sväté slovo." 
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le  s s o n2 5 7 

"Dovoľte mi spomenúť si, čo je mojím cieľom." 

Ak zabudnem na svoj cieľ, môžem byť len zmätený, neistý v tom, 

čo som, a tým aj rozporuplný vo svojom konaní. Nikto nemôže 

slúžiť protichodným cieľom a slúžiť im dobre. Nemôže ani 

fungovať bez hlbokého utrpenia a veľkej depresie. Buďme preto 

odhodlaní pamätať na to, čo chceme dnes, aby sme zmysluplne 

zjednotili svoje myšlienky a činy a dosiahli len to, čo chce Boh, 

aby sme dnes robili. 

"Otče, odpustenie je tvojím vyvoleným prostriedkom pre našu spásu. 

Nezabúdajme, že dnes nemôžeme mať inú vôľu ako Tvoju, a preto aj náš cieľ 

musí byť Tvoj, ak chceme dosiahnuť pokoj, ktorý pre nás chceš." 

 
 

le  s s o n2 5 8 

"Nech si uvedomím, že mojím cieľom je Boh." 

Jediné, čo je potrebné, je vycvičiť našu myseľ, aby sme prehliadali 

všetky malé, nezmyselné ciele a pamätali, že naším cieľom je Boh. 

Jeho pamiatka je v našej mysli skrytá, zastretá, ale našimi 

nezmyselnými malými cieľmi, ktoré nič neponúkajú a neexistujú. 

Máme aj naďalej nechať zažiariť Božiu milosť v nevedomosti, 

zatiaľ čo namiesto nej hľadáme hračky a drobnosti tohto sveta? 

Boh je naším jediným cieľom, našou jedinou Láskou. nemáme iný 

cieľ, ako pamätať na neho. 

"Naším cieľom je len kráčať po ceste, ktorá vedie k Tebe.Nemáme iný 

cieľ ako tento.Čo iné by sme mohli chcieť, ako pamätať na Teba? Čo iné 

by sme mohli hľadať, než svoju identitu?" 
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le  s o v á n i e 2 5 9 

"Nech si pamätám, že niet hriechu." 

Hriech je jediná myšlienka, ktorá spôsobuje, že Boží cieľ sa zdá 

byť nedosiahnuteľný.Čo iné by nás mohlo zaslepiť pred 

zrejmosťou a spôsobiť, že sa nám cudzie a pokrivené veci budú 

zdať jasnejšie? Čo iné ako hriech plodí naše útoky? Čo iné ako 

hriech by mohlo byť zdrojom viny, vyžadovať trest a utrpenie? A 

čo iné ako on by mohlo byť zdrojom strachu, ktorý zatemňuje Božie 

stvorenie; dáva láske atribúty strachu a útoku? 

"Otče, dnes by som sa nezbláznil. Nebál by som sa lásky, ani by som 

nehľadal útočisko v jej protiklade. Lebo láska nemôže mať svoj opak. Ty si 

zdroj všetkého, čo je, a všetko, čo je, zostáva s Tebou a Ty s ním." 

 
 

le  s s o n2 6 0 

"Dovoľte mi spomenúť si, že ma stvoril Boh." 

"Otče, nestvoril som sám seba, hoci som si to vo svojom šialenstve 

myslel.Ako Tvoja myšlienka som však neopustil svoj Zdroj, zostal som 

súčasťou toho, čo ma stvorilo. Tvoj Syn, môj Otec, Ťa dnes volá. Dovoľ mi, 

aby som si spomenul, že si ma stvoril Ty. Dovoľ mi spomenúť si na svoju 

identitu. A daj, aby moja bezhriešnosť opäť povstala pred Kristovým 

zrakom, cez ktorý by som dnes hľadel na svojich bratov a na seba." 

Teraz si spomíname na náš Zdroj a v ňom konečne 

nachádzame svoju pravú identitu. Sme naozaj svätí, pretože náš 

Zdroj nepozná hriech. A my, ktorí sme Jeho Synovia, sme si 

navzájom podobní a podobáme sa Mu. 
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w h at je s t a n o v e n i  e  b o d y?  

 

Telo je plot, ktorý si Boží Syn predstavuje, že postavil, aby oddelil 

časti svojho Ja od ostatných častí. Myslí si, že v tomto plote žije, 

aby zomrel, keď sa rozpadne a rozpadne. V tomto plote si totiž 

myslí, že je v bezpečí pred láskou. Stotožňuje sa so svojou 

bezpečnosťou a považuje sa za to, čo je jeho bezpečnosťou. Ako 

inak by si mohol byť istý, že zostáva v tele a drží lásku mimo 

neho? 

Telo nezostane.Napriek tomu to považuje za dvojitú 

bezpečnosť. Pre Syna Božieho je nestálosť "dôkazom", že jeho 

ploty fungujú a plnia úlohu, ktorú im jeho myseľ pridelí. Keby 

totiž jeho jednota stále zostávala nedotknutá, kto by mohol 

zaútočiť a kto by mohol byť napadnutý? Kto by mohol byť 

víťazom? Kto by mohol byť jeho korisťou? Kto by mohol byť jeho 

obeťou? Kto vrahom? A ak nezomrel, aký je "dôkaz ", že večný 

Boží Syn bol zničený? 

Telo je sen. Podobne ako iné sny, niekedy sa zdá, že 

predstavuje šťastie, ale môže sa celkom náhle vrátiť k strachu, kde 

sa rodí každý sen. Lebo len láska tvorí v pravde a pravda sa nikdy 

nemôže báť. Stvorené na strach, musí telo slúžiť účelu, ktorý mu 

bol daný. Účel, ktorému sa telo podriadi, však môžeme zmeniť 

tým, že zmeníme to, na čo si myslíme, že slúži. 

Telo je prostriedkom, ktorým sa Boží Syn vracia k zdravému 

rozumu. Hoci bolo stvorené na to, aby ho ohradilo do pekla bez 

možnosti úniku, predsa len cieľ neba vymenilo za honbu za 

peklom.Boží Syn podáva ruku, aby dosiahol svojho brata a 

pomohol mu kráčať po ceste spolu s ním. Teraz je telo sväté. Teraz 

slúži na uzdravenie mysle, ktorú bolo stvorené na zabíjanie. 

Stotožníte sa s tým, čo si myslíte, že vás ochráni. Nech je to 

čokoľvek, budete veriť, že je to s vami jedno. Vaše bezpečie 

spočíva v pravde a nie v klamstve. Láska je vaše bezpečie. Strach 

neexistuje. Stotožnite sa s láskou a ste v bezpečí. Stotožnite sa s 

láskou a ste doma. Stotožnite sa s láskou a nájdete svoje Ja. 
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le  s s o n2 6 1 

"Boh je moje útočisko a istota." 

Stotožním sa s tým, čo považujem za útočisko a bezpečie. Budem 

sa pozerať na seba tam, kde vnímam svoju silu, a budem si 

myslieť, že žijem v citadele, kde som v bezpečí a kde ma nikto 

nemôže napadnúť. Nech dnes nehľadám bezpečie v 

nebezpečenstve a nepokúšam sa nájsť svoj pokoj vo vražednom 

útoku. Žijem v Bohu. V ňom nachádzam svoje útočisko a svoju 

silu. V ňom je moja identita. V Ňom je večný pokoj. A len tam si 

spomeniem na to, kto skutočne som. 

"Nech nehľadám modly. Chcel by som sa dnes vrátiť k Tebe, Otče môj. 

Rozhodol som sa byť taký, akého si ma stvoril, a nájsť Syna, ktorého si stvoril 

ako moje Ja." 

 
 

le  s s o n2 6 2 

"Nech dnes nevnímam žiadne rozdiely." 

"Otče, ty máš jedného Syna a na toho chcem dnes hľadieť. On je Tvoje 

jediné stvorenie. prečo by som mal vnímať tisíc podôb v tom, čo zostáva 

ako jedno? Prečo by som mal tomuto jednému dávať tisíc mien, keď 

stačí len jedno? Veď Tvoj Syn musí niesť Tvoje meno, veď Ty si ho stvoril. 

Nedovoľ mi, aby som ho vnímal ako cudzieho jeho Otcovi, ani ako cudzieho 

sebe samému. Veď on je súčasťou mňa a ja jeho a my sme súčasťou Teba, 

ktorý si naším prameňom, večne zjednotený v Tvojej Láske; večne svätý 

Boží Syn." 

My, ktorí sme jedno, by sme v tento deň spoznali pravdu o 

sebe.Prišli by sme domov a spočinuli by sme v jednote. Lebo tam je 

mier a nikde inde ho nemožno hľadať a nájsť. 
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le  s s o n2 6 3 

"Môj svätý zrak vidí všetky veci ako čisté." 

"Otče, Tvoja myseľ stvorila všetko, čo je, Tvoj Duch do toho vstúpil, Tvoja 

láska tomu dala život.A či by som sa mal pozerať na to, čo si stvoril, 

akoby to mohlo byť hriešne? Nevnímal by som také temné a hrôzostrašné 

obrazy. sotva by sa mi hodil sen šialenca namiesto všetkej nádhery, 

ktorou si požehnal stvorenie; všetku jeho čistotu, radosť a večný, tichý 

domov v Tebe." 

A kým ešte zostávame pred nebeskou bránou, pozerajme sa na 

všetko, čo vidíme, svätým pohľadom a Kristovými očami. Nech sa 

nám všetky prejavy zdajú čisté, aby sme ich mohli prejsť v 

nevinnosti a kráčať spolu do domu nášho Otca ako bratia a svätí 

Boží synovia. 

 
 

le  s s o n2 6 4 

"Som obklopený Božou láskou." 

"Otče,Ty stojíš predo mnou i za mnou, vedľa mňa, na mieste, kde sa vidím, a 

všade, kam idem.Si vo všetkých veciach, na ktoré sa pozerám, vo zvukoch, ktoré 

počujem, a v každej ruke, ktorá sa načiahne po mojej. V Tebe sa čas vytráca a 

miesto sa stáva bezvýznamnou vierou. Lebo to, čo obklopuje Tvojho syna a 

udržuje ho v bezpečí, je Láska sama. Neexistuje žiadny iný Zdroj než 

Tento a neexistuje nič, čo by nemalo spoločnú svätosť s Ním; nič, čo by 

stálo mimo Tvojho jediného stvorenia alebo bez Lásky, ktorá drží všetky veci v 

sebe. Otče, Tvoj Syn je ako Ty sám.Prichádzame k Tebe dnes v Tvojom 

vlastnom mene, aby sme boli v pokoji v Tvojej večnej Láske." 

Bratia moji, pridajte sa dnes ku mne.Toto je modlitba spásy. 

Nesmieme sa spolu s nami zapojiť do toho, čo zachráni svet? 
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le  s s o n2 6 5 

"Vidím len jemnosť stvorenia." 

Skutočne som nepochopil svet, pretože som naň položil svoje 

"hriechy" a videl som, ako sa na mňa pozerajú. Aké zúrivé sa zdali 

byť! A ako som sa klamal, keď som si myslel, že to, čoho sa 

bojím, je vo svete, a nie v mojej mysli samotnej. Dnes vidím svet v 

nebeskej nežnosti, ktorou žiari stvorenie. Nie je v ňom strach. 

Nech žiadne zdanie mojich "hriechov" nezakryje svetlo neba, ktoré 

svieti na svet. To, čo sa tu odráža, je v Božej mysli. Obrazy, ktoré 

vidím, odrážajú moje myšlienky. je však moja myseľ v jednote s 

Božou. A tak môžem vnímať jemnosť stvorenia. 

"V pokoji by som sa chcel pozerať na svet, ktorý len odráža Tvoje 

myšlienky a aj moje. Nech si uvedomím, že sú rovnaké, a uvidím jemnosť 

stvorenia." 

 
 

le  s s o n2 6 6 

"Moje sväté Ja zostáva v tebe, Boží Syn." 

"Otče, dal si mi všetkých svojich synov, aby boli mojimi Spasiteľmi a 

radcami v mojich očiach, nositeľmi Tvojho svätého hlasu pre mňa. V nich sa 

zrkadlíš Ty a v nich sa na mňa pozerá Kristus z môjho Ja. Nech Tvoj Syn 

nezabúda na Tvoje sväté meno. Nech Tvoj Syn nezabúda na svoj svätý 

Prameň. Nech Tvoj Syn nezabudne, že jeho meno je Tvoje." 

V tento deň vstupujeme do raja, vzývame Božie meno a svoje 

vlastné, uznávame svoje Ja v každom z nás, zjednotení vo svätej 

Božej Láske. Koľko spasiteľov nám Boh dal! Ako môžeme stratiť 

cestu k nemu, keď naplnil svet tými, ktorí na neho ukazujú, a dal 

nám zrak, aby sme na nich hľadeli? 
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le  s o v á n i e 2 6 7 

" Moje srdce bije v Božom pokoji." 

Obklopuje ma všetok život, ktorý Boh stvoril vo svojej Láske. 

Volá ma v každom údere srdca a v každom nádychu, v každom 

konaní a v každej myšlienke. Pokoj napĺňa moje srdce a zaplavuje 

moje telo zámerom odpustenia. Teraz je moja myseľ uzdravená a 

všetko, čo potrebujem na záchranu sveta, je mi dané. Každý úder 

srdca mi prináša pokoj; každý nádych mi vlieva silu. Som Božím 

poslom, ktorého riadi Jeho hlas, On ma udržiava v láske a navždy 

ma drží v tichu a pokoji v Jeho milujúcom náručí. Každý úder srdca 

volá Jeho meno a na každý odpovedá Jeho Hlas, ktorý ma uisťuje, 

že som v Ňom doma. 

"Dovoľte mi zúčastniť sa na Vašej odpovedi, nie na mojej. Otče, moje 

srdce bije v pokoji, ktorý stvorilo Srdce lásky. Tam a len tam môžem byť 

doma." 

 
 

le  s o v á n i e 2 6 8 

"Nech je všetko presne tak, ako je." 

"Nedovoľ mi, Pane, aby som bol dnes Tvojím kritikom a súdil Ťa. Nech sa 

nesnažím zasahovať do Tvojho stvorenia a deformovať ho do chorých foriem. 

Daj, aby som bol ochotný ustúpiť od svojich želaní z jeho jednoty, a tak ho 

nechal byť také, aké si ho stvoril Ty. Lebo tak budem môcť aj ja spoznať 

svoje Ja také, aké si ma stvoril. V Láske som bol stvorený a v Láske 

zostanem navždy." Čo ma môže vystrašiť, keď nechám všetky veci byť 

presne také, aké sú? 

Nech sa dnes náš zrak nerúha a naše uši nech sa nevenujú 

lživým rečiam. Len skutočnosť je bez bolesti. Iba skutočnosť je 

bez straty. Iba skutočnosť je úplne bezpečná. A len o ňu sa dnes 

usilujeme. 
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le  s s o n2 6 9 

"Môj zrak vychádza, aby hľadel na Kristovu tvár." 

"Prosím ťa o požehnanie pre môj dnešný pohľad. Je to prostriedok, ktorý si si 

vybral, aby sa stal cestou, ktorá mi ukáže moje chyby a pozrie sa za ne. Je mi 

dané nájsť nové vnímanie prostredníctvom Vodcu, ktorého si mi dal. a 

prostredníctvom Jeho lekcií prekonať vnímanie a vrátiť sa k pravde. 

Prosím o ilúziu, ktorá presahuje všetky tie, ktoré som si vytvoril. dnes si volím 

vidieť svet odpustený, v ktorom mi každý ukazuje Kristovu tvár a učí ma, že to, 

na čo sa pozerám, patrí mne; že nič nie je okrem Tvojho svätého Syna." 

Dnes je náš pohľad naozaj požehnaný. Máme jeden pohľad, 

keď hľadíme na tvár Toho, ktorého Ja je naše.Sme jedno vďaka 

Tomu, ktorý je Boží Syn; vďaka Tomu, ktorý je našou vlastnou 

identitou. 

 
 

s t r  a  n a2 7 0 

"Dnes nebudem používať oči tela." 

"Otče, Kristova vízia je tvojím darom pre mňa a má moc premeniť všetko, 

čo vidia oči tela, na pohľad odpusteného sveta. Aký slávny a milostivý je 

tento svet! O koľko viac však v ňom budem vnímať, než mi môže dať zrak. 

odpustený svet znamená, že Tvoj Syn uznáva svojho Otca, necháva svoje sny 

priviesť k pravde a s očakávaním čaká ešte jeden zostávajúci okamih 

času, ktorý sa navždy skončí, keď sa k nemu vráti Tvoja spomienka. a teraz je 

jeho vôľa jedno s Tvojou. Jeho funkcia je teraz len Tvoja a každá myšlienka 

okrem Tvojej vlastnej je preč." 

Dnešné ticho požehná naše srdcia a vďaka nemu príde pokoj 

ku každému. Kristus je dnes našimi očami. A skrze jeho pohľad 

ponúkame svetu uzdravenie skrze neho, svätého Syna, ktorého 

Boh stvoril celého; svätého Syna, ktorého Boh stvoril ako jedného. 
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w h at je s t a n o v e n i  e  c h r  i s  

t?  

 

Kristus je Boží Syn, ako ho Boh stvoril. On je naše spoločné Ja, 

ktoré nás spája navzájom a tiež s Bohom. Je Myšlienkou, ktorá 

stále pretrváva v mysli, ktorá je Jeho Zdrojom. Neopustil svoj 

svätý domov ani nestratil nevinnosť, v ktorej bol stvorený. Zostáva 

navždy nezmenený v Božej mysli. 

Kristus je spojivom, ktoré vás udržuje v jednote s Bohom a 

zaručuje, že odlúčenie nie je ničím iným než ilúziou zúfalstva. 

Vaša myseľ je súčasťou jeho mysle a jeho súčasťou vašej mysle. 

On je tou časťou, v ktorej sa nachádza Božia odpoveď; kde sú už 

všetky rozhodnutia urobené a sny skončené. On zostáva 

nedotknutý všetkým, čo vnímajú oči tela. Lebo hoci do Neho Jeho 

Otec vložil prostriedky na tvoju spásu, predsa zostáva Ja, ktoré 

rovnako ako Jeho Otec nepozná hriech. 

Domovom Ducha Svätého a domovom iba v Bohu je Kristus, 

ktorý zostáva v pokoji v nebi vašej svätej mysle.To je jediná časť 

vás, ktorá má pravdivú realitu. Zvyšok sú sny. tieto sny však budú 

Kristovi dané, aby zanikli pred Jeho slávou a konečne vám zjavili 

vaše sväté Ja, Krista. 

Duch Svätý sa od Krista vo vás dostáva ku všetkým vašim 

snom a prikazuje im, aby sa premenili na pravdu. On ich vymení 

za posledný sen, ktorý Boh určil ako koniec snov. Lebo keď na 

svete spočinie odpustenie a ku každému Božiemu synovi príde 

pokoj, čo by mohlo zostať, aby sa veci rozdelili, veď čo zostáva 

vidieť okrem Kristovej tváre? 

A ako dlho sa ešte bude vidieť táto svätá tvár, keď je len 

symbolom toho, že čas učenia sa už skončil a že cieľ zmierenia bol 

konečne dosiahnutý? Preto sa snažme nájsť Kristovu tvár a na nič 

iné sa nepozerajme. Keď budeme hľadieť na Jeho slávu, budeme 

vedieť, že nepotrebujeme učenie ani vnímanie, ani čas, ani nič iné 

okrem svätého Ja, Krista, ktorého Boh stvoril ako svojho Syna. 
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le  s s o  n 2 7  1 

"Kristova je vízia, ktorú dnes použijem." 

Každý deň, každú hodinu, každý okamih si vyberám to, na čo sa 

chcem pozerať, zvuky, ktoré chcem počuť, svedkov toho, čo 

chcem, aby bolo pre mňa pravdou. Dnes si vyberám, že sa budem 

pozerať na to, čo Kristus chce, aby som videl, že budem počúvať 

Boží hlas a hľadať svedkov toho, čo je pravdivé v Božom stvorení. 

V Kristovom pohľade sa svet a Božie stvorenie stretávajú, a keď sa 

spoja, mizne všetko vnímanie. Jeho láskavý pohľad vykúpi svet zo 

smrti. Veď nič, na čo sa pozerá, ale musí žiť, pamätá na Otca a 

Syna; Stvoriteľa a stvorenie zjednotené. 

"Otče, Kristov pohľad je cestou k Tebe.To, čo vidí, pozýva, aby sa mi 

obnovila Tvoja pamiatka. A to si vyberám ako to, na čo by som sa 

chcel dnes pozerať." 

 
 

le  s s o  n 27  2 

"Ako môžu ilúzie uspokojiť Božieho Syna?" 

"Otče, pravda patrí mne. Môj domov je v nebi z Tvojej a mojej vôle. Môžu 

ma uspokojiť sny? Môžu mi ilúzie priniesť šťastie? Čo iné ako Tvoja 

spomienka môže uspokojiť Tvojho Syna? Neprijmem menej, než si mi dal Ty. 

Som obklopený Tvojou Láskou, navždy pokojný, navždy nežný a navždy 

bezpečný. Boží Syn musí byť taký, akého si ho stvoril." 

Dnes sa míňame s ilúziami. A ak počujeme pokušenie, ktoré 

nás volá, aby sme zostali a zotrvali v sne, odvrátime sa a spýtame 

sa sami seba, či by sme sa my, Boží synovia, mohli uspokojiť so 

snami, keď si možno vybrať nebo rovnako ľahko ako peklo a láska 

šťastne nahradí všetok strach. 
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le  s s o n2 7 3 

"Ticho Božieho pokoja je moje." 

Možno sme teraz pripravení na deň nerušeného pokoja. Ak to ešte 

nie je možné, sme spokojní a dokonca viac ako spokojní, ak sa 

dozvieme, ako sa takýto deň dá dosiahnuť. Ak podľahneme 

vyrušeniu, naučme sa, ako ho odstrániť a vrátiť sa k pokoju. Stačí, 

ak svojej mysli s istotou povieme: "Ticho Božieho pokoja je 

moje." A nič nemôže narušiť pokoj, ktorý sám Boh daroval svojmu 

Synovi. 

"Otče, tvoj pokoj je môj.Čo sa mám báť, že ma niečo môže pripraviť o 

to, čo si praješ, aby som si zachoval? Nemôžem stratiť Tvoje dary, ktoré si 

mi dal. a tak pokoj, ktorý si dal svojmu synovi, je stále so mnou, v pokoji a 

v mojej vlastnej večnej láske k Tebe." 

 
 

le  s s o  n 2 7  4 

"Dnešok patrí Láske. Nech sa nebojím." 

"Otče, dnes by som chcel, aby všetko bolo tak, ako si to stvoril, a aby tvoji 

synovia mali úctu, ktorá im patrí za ich bezhriešnosť, za lásku brata k bratovi 

a priateľovi.Tým som vykúpený.Aj vďaka tomu pravda vstúpi tam, kde boli 

ilúzie, svetlo nahradí všetku tmu a tvoj syn spozná, že je taký, akého si ho 

stvoril." 

Dnes k nám prichádza osobitné požehnanie od toho, ktorý je 

naším Otcom. Odovzdajte mu tento deň a nebudete sa dnes báť, 

pretože tento deň je daný Láske. 
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le  s s o  n 2 7  5 

"Boží uzdravujúci hlas dnes chráni všetky veci." 

Venujme dnes pozornosť Božiemu hlasu, ktorý hovorí starodávnu 

lekciu, ktorá dnes nie je o nič pravdivejšia ako v ktorýkoľvek iný 

deň.Tento deň bol však vybraný ako čas, keď budeme hľadať, 

počúvať, učiť sa a chápať. Pridajte sa ku mne a počúvajte. Lebo 

Hlas Boží nám hovorí o veciach, ktoré nemôžeme pochopiť sami, 

ani sa ich naučiť samostatne. Práve v tom sú všetky veci chránené. 

A v tom sa nachádza uzdravenie Božieho hlasu. 

"Tvoj uzdravujúci hlas dnes chráni všetky veci, a tak Ti všetko 

prenechávam. O nič sa nemusím starať. Lebo Tvoj Hlas mi povie, čo mám 

robiť a kam ísť; s kým mám hovoriť a čo mu mám povedať; aké myšlienky si 

mám myslieť; aké slová mám dať svetu. Bezpečnosť, ktorú prinášam, je 

mi daná. Otče,Tvoj hlas chráni všetko skrze mňa." 

 
 

le  s s o n2 7 6 

"Božie slovo mi bolo dané, aby som hovoril." 

Čo je Božie slovo? "Môj Syn je čistý a svätý ako ja sám." A tak sa 

Boh stal Otcom Syna, ktorého miluje, lebo tak bol stvorený. Toto 

Slovo jeho Syn nestvoril spolu s ním, pretože v ňom sa narodil 

jeho Syn. Prijmime Jeho Otcovstvo, a všetko je nám dané. 

Popierať, že sme boli stvorení v Jeho láske, a popierame svoje Ja, 

aby sme si neboli istí, kto sme, kto je náš Otec a s akým cieľom 

sme prišli. a predsa stačí, aby sme uznali Toho, ktorý nám dal svoje 

Slovo pri našom stvorení, aby sme si na Neho spomenuli a tak si 

pripomenuli svoje Ja. 

"Otče, tvoje slovo je moje a práve toto chcem povedať všetkým 

svojim bratom, ktorí mi boli darovaní, aby som si ich vážil ako svojich, 

ako som ja milovaný, požehnaný a zachránený od teba." 
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le  s s o  n 27  7 

"Nedovoľ, aby som tvojho syna zväzoval zákonmi, ktoré som vytvoril." 

"Tvoj Syn je slobodný, Otče môj. Nech si nemyslím, že som ho zviazal 

zákonmi, ktoré som vytvoril, aby vládol telu. Nie je podriadený žiadnym 

zákonom, ktoré som vytvoril a ktorými sa snažím telo urobiť bezpečnejším. 

Nie je zmenený tým, čo je premenlivé. Nie je otrokom žiadnych zákonov 

času. Je taký, akého si ho stvoril, pretože nepozná žiadne zákony 

okrem zákona lásky." 

Neuctievajme modly a neverme v žiadne zákony, ktoré by 

modloslužba vytvorila na zakrytie slobody Božieho Syna. Nie je 

viazaný ničím iným než svojou vierou. ale to, čo je, ďaleko 

presahuje jeho vieru v otroctvo alebo slobodu. Je slobodný, 

pretože je Synom svojho Otca. A nemôže byť zviazaný, iba ak by 

Božia Pravda mohla klamať a Boh by mohol chcieť, aby klamal 

sám seba. 

 
 

s t r  a  n a2 7 8 

"Ak som ja zviazaný, môj Otec nie je slobodný." 

Ak prijmem, že som väzňom v tele, vo svete, v ktorom všetko, čo 

sa zdá byť živé, zomiera, potom je môj Otec väzňom spolu so 

mnou. A tomu verím, keď tvrdím, že zákony, ktorým sa svet 

podriaďuje, musím dodržiavať aj ja; slabosti a hriechy, ktoré 

vnímam, sú skutočné a nedá sa im uniknúť. Ak som nejakým 

spôsobom spútaný, nepoznám svojho Otca ani svoje Ja. A som 

stratený pre všetku skutočnosť. Pravda je totiž slobodná, a čo je 

zviazané, nie je súčasťou pravdy. 

"Otče, neprosím o nič iné ako o pravdu. Mal som veľa hlúpych 

myšlienok o sebe a svojom stvorení a do svojej mysle som si vniesol sen o 

strachu. Dnes by som už nesníval. Namiesto bláznovstva a namiesto 

strachu si volím cestu k Tebe. Lebo pravda je bezpečná a len láska je 

istá." 
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s t r  a  n a2 7 9 

"Sloboda stvorenia sľubuje moju vlastnú slobodu." 

Koniec snov mi je zasľúbený, pretože Boží Syn nie je opustený 

svojou láskou. Len v snoch je čas, keď sa zdá, že je vo väzení, a 

čaká na budúcu slobodu, ak vôbec bude. v skutočnosti však jeho 

sny zmizli a na ich mieste sa usadila pravda. A teraz je sloboda už 

jeho. Mám čakať v reťaziach, ktoré boli pretrhnuté, na 

oslobodenie, keď mi Boh ponúka slobodu už teraz? 

"Dnes prijmem Tvoje zasľúbenia a odovzdám im svoju vieru. Môj 

Otec miluje Syna, ktorého stvoril ako svojho vlastného.Či by si mi odoprel 

dary, ktoré si mi dal?" 

 
 

le  s s o  n 28  0 

"Aké hranice môžem klásť Božiemu Synovi?" 

Koho Boh stvoril neobmedzene, je slobodný. Môžem preňho 

vymyslieť väzenie, ale len v ilúziách, nie v pravde. Žiadna Božia 

myšlienka neopustila Otcovu myseľ. Žiadna Myšlienka Boha nie 

je vôbec obmedzená. Žiadna Božia Myšlienka ale nie je navždy 

čistá. Môžem klásť obmedzenia Božiemu Synovi, ktorého Otec 

chcel, aby bol bezhraničný a podobný Sebemu v slobode a láske? 

"Dnes nech vzdám česť Tvojmu Synovi, lebo len tak nájdem cestu k 

Tebe. Otče, Synovi, ktorého miluješ, nekladiem žiadne hranice a Ty si ho 

stvoril bez hraníc.Česť, ktorú mu vzdávam, je Tvoja, a čo je Tvoje, patrí aj 

mne." 
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k t o r ý m s a p r e d s t  a v u j e t e h o l i s p i r i t 

u ? 

 

Duch Svätý je prostredníkom medzi ilúziami a pravdou. Tak ako 

musí preklenúť priepasť medzi skutočnosťou a snami, aj vnímanie 

vedie k poznaniu prostredníctvom milosti, ktorú mu Boh dal, aby 

bol jeho darom pre každého, kto sa k nemu obracia po pravdu. Po 

moste, ktorý On poskytuje, sú sny všetky prenesené k pravde, aby 

boli rozptýlené pred svetlom poznania. Tam sú pohľady a zvuky 

navždy odložené. A tam, kde sa predtým vnímali, odpustenie 

umožnilo pokojný koniec vnímania. 

Cieľom, ktorý si Duch Svätý vo svojom učení kladie, je práve 

tento koniec snov. Veď pohľady a zvuky sa musia previesť zo 

svedectiev strachu na svedectvá lásky. A keď sa to úplne splní, 

učenie dosiahne jediný cieľ, ktorý má v pravde. Lebo učenie, keď ho 

Duch Svätý vedie k výsledku, ktorý preň vníma, sa stáva 

prostriedkom na to, aby prekročilo samo seba, aby ho nahradila 

večná Pravda. 

Keby ste vedeli, ako veľmi váš Otec túži po tom, aby ste 

spoznali svoju bezhriešnosť, nedovolili by ste, aby Jeho hlas 

apeloval nadarmo, ani by ste sa neodvrátili od Jeho náhrady za 

hrozné predstavy a sny, ktoré ste si vytvorili.Duch Svätý rozumie 

prostriedkom, ktoré ste si vytvorili, aby ste dosiahli to, čo je 

navždy nedosiahnuteľné. A ak Mu ich ponúkneš, On použije 

prostriedky, ktoré si vytvoril pre vyhnanstvo, aby tvoju myseľ 

vrátil tam, kde je skutočne doma. 

Z poznania, kam ho Boh umiestnil, vás Duch Svätý vyzýva, 

aby ste nechali odpustenie spočinúť na svojich snoch a obnovili 

zdravý rozum a pokoj mysle. Bez odpustenia vás vaše sny budú 

naďalej desiť. A spomienka na všetku lásku vášho Otca sa nevráti, 

aby znamenala, že nastal koniec snov. 

Prijmite dar svojho Otca. Je to výzva od Lásky k Láske, aby bola 

len Sama sebou. Duch Svätý je Jeho dar, ktorým sa milovanému 

Božiemu Synovi navracia pokoj neba. Odmietli by ste prijať 

funkciu doplnenia Boha, keď jediné, čo si On želá, je, aby ste boli 

úplní? 
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le  s s o  n 28  1 

"Nemôže mi ublížiť nič iné ako moje myšlienky." 

"Otče, tvoj Syn je dokonalý.Keď si myslí, že mu niekto ublížil, je to preto, 

že zabudol, kým je. A že je taký, akého si ho stvoril. tvoje myšlienky mi 

môžu priniesť len šťastie. Ak som niekedy smutný, zranený alebo chorý, 

zabudol som na to, čo si myslíš Ty, a svoje malé, bezvýznamné predstavy 

som postavil na miesto, kam patria Tvoje Myšlienky a kde sú. Nemôže ma 

zraniť nič iné ako moje myšlienky. myšlienky, ktoré myslím s Tebou, môžu 

len požehnať. myšlienky, ktoré myslím len s Tebou, sú pravdivé." 

Dnes si neublížim. Lebo som ďaleko za každou bolesťou. Môj 

Otec ma umiestnil do bezpečia v nebi, kde na mňa dohliada, a ja 

by som neútočil na Syna, ktorého miluje, pretože to, čo miluje On, 

môžem milovať aj ja. 

 
 

le  s s o n2 8 2 

"Dnes sa nebudem báť lásky." 

Keby som si to dnes mohol uvedomiť, dosiahol by som spásu pre 

celý svet. Toto rozhodnutie nebyť bláznom a prijať seba samého 

takého, ako ma stvoril sám Boh, môj Otec a môj Zdroj. Toto 

rozhodnutie neusínať v snoch o smrti, zatiaľ čo pravda zostáva 

navždy žiť v radosti zo života. A toto rozhodnutie uznať seba 

samého, ktorého Boh stvoril ako Syna, ktorého miluje a ktorý 

zostáva mojou jedinou Skutočnosťou. 

"Otče, tvoje meno je láska a moje tiež. A môže sa pravda zmeniť len 

tým, že jej dáme iné meno? Meno strach je jednoducho omyl. Dovoľ mi, 

aby som sa dnes nebál pravdy." 
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le  s s o  n 28  3 

"Moja pravá identita zostáva v Tebe." 

"Otče, stvoril som svoj obraz, a ten nazývam Boží Syn, ale stvorenie je také, 

aké bolo vždy, lebo tvoje stvorenie je nemenné. Nedovoľ mi uctievať 

modly. Ja som ten, ktorého môj Otec miluje. Jeho svätosť zostáva 

svetlom neba a Božou láskou. Nie je to, čo je Tebou milované, bezpečné? Či 

nie je svetlo nebies nekonečné? Nie je Tvoj Syn mojou pravou totožnosťou, 

keď si stvoril všetko, čo je?" 

Teraz sme jedno v spoločnej identite s Bohom, naším Otcom, 

ktorý je naším jediným Zdrojom, a všetko stvorené je našou 

súčasťou. A tak ponúkame požehnanie všetkým veciam a s láskou 

sa zjednocujeme s celým svetom, ktorý naše odpustenie zjednotilo 

s nami. 

 
 

le  s s o n2 8 4 

"Môžem sa rozhodnúť zmeniť všetky myšlienky, ktoré zraňujú." 

Strata nie je stratou, keď sa správne vníma. Bolesť je 

nemožná.Neexistuje smútok, ktorý by mal nejakú príčinu. A 

utrpenie akéhokoľvek druhu nie je nič iné ako sen. Taká je pravda; 

najprv sa má len vysloviť a potom mnohokrát zopakovať; a potom 

sa má prijať ako len čiastočne pravdivá s mnohými výhradami. 

Potom sa má čoraz viac brať vážne a nakoniec sa má prijať ako 

pravda. Môžem sa rozhodnúť zmeniť všetky myšlienky, ktoré 

zraňujú. A ja by som dnes prekročil slová, prešiel všetky výhrady a 

dospel k úplnému prijatiu pravdy v nich. 

"Otče, to, čo si dal, nemôže bolieť a smútok a bolesť musia byť 

nemožné. Dovoľ mi, aby som dnes nezlyhal v dôvere v Teba a neprijímal 

len radostné veci ako Tvoje dary; neprijímal len radostné veci ako 

pravdu." 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

438 

 

 

le  s s o  n2 8 5 

"Moja svätosť dnes žiari jasne a zreteľne." 

Dnes sa prebúdzam s radosťou a očakávam, že ma čakajú len 

šťastné Božie veci. Prosím, ale aby prišli, a uvedomujem si, že na 

moje pozvania odpovedia myšlienky, ku ktorým som ich poslal. A 

budem žiadať len radostné veci, a to v okamihu, keď prijmem svoju 

svätosť. Veď na čo by mi bola bolesť; aký účel by splnilo moje 

utrpenie; a ako by mi pomohol smútok a strata, keby odo mňa dnes 

odišlo šialenstvo a ja by som namiesto toho prijal svoju svätosť? 

"Otče, moja svätosť je tvoja. Dovoľ mi, aby som sa z nej radoval a 

prostredníctvom odpustenia sa vrátil k zdravému rozumu.Tvoj Syn je stále taký, 

ako si ho stvoril. Moja svätosť je mojou súčasťou a zároveň aj Tvojou 

súčasťou. a čo môže zmeniť samotnú svätosť?" 

 
 

le  s s o n2 8 6 

"Ticho nebies dnes drží moje srdce." 

"Otče, ako dnes ešte! Ako ticho všetko zapadá na svoje miesto! Tento deň 

bol vybraný ako čas, v ktorom pochopím lekciu, že nie je potrebné, aby som 

niečo robil. V Tebe je už každá voľba urobená. V Tebe je vyriešený každý 

konflikt. V Tebe je všetko, v čo dúfam, že nájdem, už dané. tvoj pokoj je 

môj. Moje srdce je pokojné a moja myseľ v pokoji. Tvoja láska je nebo a 

Tvoja láska je moja." 

Dnešný pokoj nám dá nádej, že sme našli cestu a prešli po nej 

dlhú cestu k úplne istému cieľu.Dnes nebudeme pochybovať o cieli, 

ktorý nám prisľúbil sám Boh.Dôverujeme v Neho a v naše Ja, 

ktoré je s Ním stále jedno. 
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le  s s o n2 8 7 

"Ty si môj cieľ, môj Otče. Len Ty." 

Kam inam ako do neba? Čo by mohlo nahradiť šťastie? Aký dar 

by som mohol uprednostniť pred Božím pokojom? Aký poklad by 

som hľadal, našiel a uchoval, ktorý by sa mohol vyrovnať mojej 

Identite? A či by som radšej žil so strachom ako s láskou? 

"Ty si môj cieľ, môj Otče. Po čom inom by som mohol túžiť, ak nie 

po Tebe? Po akej ceste by som mohol túžiť, ak nie po tej, ktorá vedie k 

Tebe? A čo iné ako spomienka na Teba by pre mňa mohla znamenať 

koniec snov a márnych náhrad za pravdu? Ty si mojím jediným cieľom, 

Tvoj Syn by bol taký, akého si ho stvoril." Akú inú cestu ako túto by som 

mohol očakávať, že spoznám svoje Ja a budem v jednote so svojou 

Identitou? 

 
 

le  s s o  n 28  8 

"Dovoľ mi dnes zabudnúť na bratovu minulosť." 

"Toto je myšlienka, ktorá vedie k Tebe a privádza ma k cieľu. Nemôžem k 

Tebe prísť bez svojho brata. a aby som spoznal svoj Zdroj, musím najprv 

spoznať, čo si so mnou stvoril za jedno. Môj brat je ruka, ktorá ma vedie 

na ceste k Tebe. Jeho hriechy sú v minulosti spolu s mojimi. A ja som 

zachránený, pretože minulosť je preč. Nedovoľ mi, aby som ju vo svojom srdci 

opatroval, inak stratím cestu, po ktorej môžem kráčať k Tebe. Môj brat je 

môj Spasiteľ. Nech neútočím na Spasiteľa, ktorého si mi dal. Ale nech si 

ctím toho, kto nosí Tvoje meno, a tak pamätám, že je moje vlastné." 

Odpusť mi teda dnes. A spoznáš, že si mi odpustil, keď sa na 

svojho brata pozrieš vo svetle svätosti. On nemôže byť menej 

svätý ako ja a ty nemôžeš byť svätejší ako on. 
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le  s s o n2 8 9 

"Minulosť je preč. Nemôže sa ma dotknúť." 

Pokiaľ sa minulosť neskončí v mojej mysli, skutočný svet musí 

uniknúť môjmu zraku. V skutočnosti sa totiž nikam nepozerám, 

vidím len to, čo tam nie je. Ako potom môžem vnímať svet, ktorý 

mi ponúka odpustenie? Toto bola minulosť stvorená na to, aby sa 

skryla, lebo na tento svet sa dá pozerať len teraz. Nemá žiadnu 

minulosť. Lebo čo iné sa dá odpustiť ako minulosť, a ak je 

odpustená, je preč. 

"Otče, nech sa nepozerám na minulosť, ktorá neexistuje. Ponúkol 

si mi totiž svoju vlastnú náhradu v súčasnom svete, ktorý minulosť 

nechala nedotknutý a bez hriechu. Tu je koniec viny. a tu som pripravený na 

Tvoj posledný krok. Mám od Teba žiadať, aby si dlhšie čakal, kým Tvoj 

Syn nájde lásku, ktorú si naplánoval ako koniec všetkých jeho snov a 

všetkej jeho bolesti?" 

 
 

le  s s o  n 29  0 

"Moje súčasné šťastie je všetko, čo vidím." 

Pokiaľ sa nepozerám na to, čo tu nie je, vidím len svoje súčasné 

šťastie. Oči, ktoré sa začínajú otvárať, konečne vidia. A ja by som 

chcel, aby sa mi Kristov pohľad zjavil práve dnes. to, čo vnímam 

bez Božej nápravy pre zrak, ktorý som si sám vytvoril, je desivé a 

bolestné na pohľad. A predsa by som nedovolil, aby moja myseľ 

bola oklamaná presvedčením, že sen, ktorý som si vytvoril, je 

skutočný o chvíľu dlhšie. v tento deň hľadám svoje terajšie šťastie 

a nepozerám na nič iné okrem toho, čo hľadám. 

"S týmto odhodlaním prichádzam k Tebe a prosím Ťa o silu, aby si 

ma dnes podržal, kým budem plniť Tvoju vôľu.Nemôžeš ma nevypočuť, 

Otče.O čo Ťa prosím, to si mi už dal, a som si istý, že dnes uvidím svoje 

šťastie." 
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w h at je  s t a n o v e n i  e  r e a l i z á c i a

 s v e t ?  

 

Skutočný svet je symbolom, rovnako ako zvyšok toho, čo ponúka 

vnímanie, ale znamená to, čo je opakom toho, čo ste si 

vytvorili.Váš svet je videný očami strachu a prináša vám svedkov 

hrôzy. Skutočný svet nemožno vnímať inak ako očami odpustenia 

blahoslavenstiev, takže vidia svet, v ktorom je hrôza nemožná a 

svedkov strachu nemožno nájsť. 

Skutočný svet má svoj náprotivok pre každú nešťastnú 

myšlienku, ktorá sa odráža vo vašom svete; istú nápravu pre 

pohľady strachu a zvuky boja, ktoré váš svet obsahuje. Skutočný 

svet ukazuje svet videný inak, pokojnými očami a s pokojnou 

mysľou. Nič okrem pokoja v ňom nie je. Nie je počuť výkriky 

bolesti a smútku, pretože tu nič nezostáva mimo odpustenia. A 

pohľady sú jemné. K mysli, ktorá si odpustila, sa dostanú len 

šťastné pohľady a zvuky. 

Načo je takejto mysli myšlienka na smrť, útok a vraždu? Čo 

môže vnímať okolo seba okrem bezpečia, lásky a radosti? Čo by si 

vybrala, aby sa odsúdila, a čo by odsúdila? Svet, ktorý vidí, 

vychádza z mysle, ktorá je vo svojom vnútri pokojná. V ničom, čo 

vidí, nečíha nebezpečenstvo, pretože je láskavá a pozerá sa len na 

láskavosť. 

Reálny svet je symbolom toho, že sen o hriechu a vine sa 

skončil a Boží Syn už nespí. Jeho bdelé oči vnímajú istý odraz 

Otcovej lásky; istý prísľub, že je vykúpený. reálny svet znamená 

koniec času, pretože jeho vnímanie robí čas bezúčelným. 

Duch Svätý nepotrebuje čas, keď slúži svojmu účelu. Teraz 

čaká už len na posledný okamih, kým Boh urobí svoj posledný 

krok, a čas zmizne, vezme so sebou vnímanie a zanechá len Pravdu, 

ktorá je sama sebou. Tento okamih je naším cieľom, pretože 

obsahuje spomienku na Boha. A keď sa pozeráme na svet, ktorému 

bolo odpustené, je to On, kto nás volá a prichádza, aby nás vzal 

domov, a pripomína nám našu identitu, ktorú nám naše odpustenie 

vrátilo. 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

442 

 

 

le  s s o  n 2 9  1 

"Toto je deň pokoja a mieru." 

Kristova vízia sa dnes pozerá cezo mňa. Jeho pohľad mi ukazuje 

všetko odpustené a pokojné a ponúka ten istý pohľad svetu. A ja v 

jeho mene prijímam túto víziu pre seba, ale aj pre svet. Na akú 

nádheru sa dnes pozeráme! Akú svätosť vidíme okolo seba! A je 

nám dané spoznať, že je to svätosť, na ktorej máme účasť; je to 

svätosť samotného Boha. 

"Dnes je moja myseľ tichá, aby prijala myšlienky, ktoré mi ponúkaš. 

A prijímam to, čo prichádza od Teba, a nie od seba. Nepoznám cestu k 

Tebe. Ale Ty si si úplne istý. Otče, veďSvojho Syna po tichej ceste, ktorá končí 

u Teba. Nech je moje odpustenie úplné a nech sa mi vráti spomienka na 

Teba." 

 
 

le  s s o n2 9 2 

"Šťastný výsledok všetkých vecí je istý." 

Božie zasľúbenia nerobia žiadne výnimky.A Boh zaručuje, že 

konečným výsledkom všetkého môže byť len radosť. Záleží však na 

nás, kedy sa to dosiahne; ako dlho dovolíme, aby sa cudzia vôľa 

javila ako protikladná tej jeho. A kým si myslíme, že táto vôľa je 

skutočná, nenájdeme koniec, ktorý On určil ako výsledok všetkých 

problémov, ktoré vnímame, všetkých skúšok, ktoré vidíme, a 

každej situácie, s ktorou sa stretávame. napriek tomu je koniec 

istý. Božia vôľa sa totiž plní na zemi i v nebi. budeme hľadať a 

nájdeme podľa Jeho vôle, ktorá zaručuje, že naša vôľa sa splní. 

"Ďakujeme ti, Otče, za tvoju záruku, že na konci budeš mať len 

šťastné výsledky. Pomôž nám nezasahovať a neodďaľovať tak šťastné 

konce, ktoré si nám prisľúbil pre každý problém, ktorý môžeme vnímať; pre 

každú skúšku, o ktorej si myslíme, že ju ešte musíme podstúpiť." 
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le  s s o  n 29  3 

"Všetok strach je preč a je tu len láska." 

Všetok strach je minulosťou, pretože jeho zdroj je preč a všetky 

jeho myšlienky sú preč spolu s ním. Láska zostáva jediným 

súčasným stavom, ktorého zdroj je tu naveky a navždy. Môže sa 

svet zdať jasný a čistý, bezpečný a prívetivý, keď ho utláčajú všetky 

moje minulé chyby a ukazujú mi pokrivené podoby bolesti? V 

prítomnosti je však láska zjavná a jej účinky zjavné. Celý svet žiari 

v odraze jej svätého svetla a ja vnímam svet, ktorému bolo 

konečne odpustené. 

"Otče, nech mi dnes neunikne tvoj svätý svet. Nech moje uši nie sú 

hluché ku všetkým chválospevom vďačnosti, ktoré svet spieva pod 

zvukmi strachu.Existuje skutočný svet, ktorý prítomnosť chráni pred všetkými 

minulými chybami.A ja by som dnes chcel vidieť pred svojimi očami len 

tento svet." 

 

 
 

le  s s o n2 9 4 

"Moje telo je úplne neutrálna vec." 

Som Boží syn. A môžem byť aj niekým iným? Stvoril Boh 

smrteľné a porušiteľné? Načo je milovanému Božiemu Synovi to, 

čo musí zomrieť? A predsa neutrálna vec nevidí smrť, lebo sa do 

nej nevkladajú myšlienky strachu, ani sa jej neudeľuje výsmech 

lásky. Jej neutralita ju chráni, kým má úžitok. A potom, bez účelu, 

je odložená. Nie je chorá, stará ani zranená. Je len bez funkcie, 

nepotrebná a odvrhnutá. Nedovoľte mi, aby som ju dnes videl viac 

ako túto; na chvíľu slúžiacu a vhodnú na to, aby slúžila, aby si 

zachovala svoju užitočnosť, kým môže slúžiť, a potom aby bola 

nahradená pre väčšie dobro. 

"Moje telo, Otče, nemôže byť tvojím Synom. A to, čo nie je stvorené, 

nemôže byť hriešne ani bezhriešne; ani dobré, ani zlé. Dovoľ mi teda, aby som 

tento sen použil na pomoc Tvojmu plánu, aby sme sa prebudili zo všetkých 

snov, ktoré sme si vytvorili." 
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le  s s o  n 2 9  5 

"Duch Svätý sa dnes pozerá cezo mňa." 

Kristus prosí, aby dnes mohol použiť moje oči a tak vykúpiť svet. 

Prosí o tento dar, aby mi mohol ponúknuť pokoj duše a zbaviť ma 

všetkej hrôzy a bolesti. A keď ich zo mňa odstráni, sny, ktoré sa 

zdali byť usadené na svete, zmiznú. Vykúpenie musí byť jedno. 

Keď som zachránený ja, svet je zachránený so mnou. Lebo všetci 

musíme byť vykúpení spoločne. Strach sa objavuje v rôznych 

podobách, ale láska je jedna. 

"Otče môj, Kristus si odo mňa vyprosil dar a ja ho dávam, aby mi 

bol daný. Pomôž mi, aby som dnes používal Kristove oči, a tak dovolil 

Láske Ducha Svätého požehnať všetko, na čo sa pozriem, aby na mne 

spočinula Jeho odpúšťajúca Láska." 

 
 

le  s s o  n 29  6 

"Duch Svätý dnes hovorí skrze mňa." 

"Duch Svätý dnes potrebuje môj hlas, aby celý svet počúval Tvoj hlas a 

počul Tvoje slovo skrze mňa. Som rozhodnutý nechať Ťa hovoriť skrze mňa, 

lebo nechcem používať iné slová ako Tvoje a nemám iné myšlienky ako Tvoje, 

lebo len Tvoje sú pravdivé. Chcel by som byť Spasiteľom pre svet, ktorý som 

stvoril. Lebo keď som ho zatratil, chcel by som ho oslobodiť, aby som 

našiel únik, a počuť slovo, ktoré mi dnes Tvoj svätý hlas povie." 

Dnes učíme to, čo by sme sa chceli naučiť, a len to.A tak sa 

náš cieľ učenia stáva nekonfliktným a ľahko dosiahnuteľným a rýchlo 

splniteľným. Ako rád nás Duch Svätý prichádza zachrániť z pekla, 

keď dovolíme, aby Jeho učenie cez nás presvedčilo svet, aby 

hľadal a našiel ľahkú cestu k Bohu! 
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le  s s o  n 29  7 

"Odpustenie je jediný dar, ktorý dávam." 

Odpustenie je jediný dar, ktorý dávam, pretože je to jediný dar, 

ktorý chcem, a všetko, čo dávam, dávam sám sebe.Toto je 

jednoduchý vzorec spásy. A ja, ktorý by som chcel byť spasený, by 

som ho urobil svojím, aby bol spôsobom, akým žijem vo svete, 

ktorý potrebuje spásu a ktorý bude spasený, keď prijmem 

Umierenie za seba. 

"Otče, aké isté sú Tvoje cesty, aký istý je ich výsledok a ako skutočne 

verný je každý krok v mojom spasení, ktorý si už stanovil a ktorý sa 

uskutočnil vďaka Tvojej milosti. Vďaka Ti za Tvoje večné dary a vďaka Ti 

za moju identitu." 

 
 

s t r  a  n a2 9 8 

"Milujem ťa, Otče, a milujem tvojho Syna." 

Moja vďačnosť umožňuje, aby moja láska bola prijímaná bez 

strachu. A tak sa konečne vraciam do svojej Skutočnosti.Všetko, 

čo zasahovalo do môjho svätého pohľadu, odpustenie odstraňuje.A 

ja sa blížim ku koncu nezmyselných ciest, šialených kariér a 

umelých hodnôt. Namiesto toho prijímam to, čo Boh ustanovuje 

ako moje, s istotou, že len v tom budem spasený; s istotou, že idem 

cez strach v ústrety svojej Láske. 

"Otče, dnes prichádzam k tebe, lebo nechcem ísť inou cestou ako 

tvojou.Ty si pri mne. A som Ti vďačný za Tvoje sväté dary istej svätyne a 

úniku od všetkého, čo by mohlo zatemniť moju lásku k Bohu, môjmu Otcovi, 

a Jeho svätému Synovi." 
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le  s s o  n 29  9 

"Večná svätosť zostáva vo mne." 

Moja svätosť je ďaleko za mojou vlastnou schopnosťou pochopiť 

alebo poznať ju.Boh, môj Otec, ktorý ju stvoril, však uznáva moju 

svätosť za svoju. Naša spoločná vôľa ju chápe a naša spoločná vôľa 

vie, že je to tak. 

"Otče, moja svätosť nie je zo mňa. Nie je moja, aby som ju zničil 

hriechom. Nie je moja, aby som trpel útokmi. Ilúzie ju môžu zatieniť, ale 

nemôžu zhasnúť jej žiaru ani zatemniť jej svetlo. Stojí navždy dokonalá a 

nedotknutá. V nej sú všetky veci uzdravené, lebo zostávajú také, ako si ich 

stvoril Ty. a ja môžem poznať svoju svätosť. Lebo svätosť sama ma stvorila a 

ja môžem poznať svoj Zdroj, pretože je Tvojou vôľou, aby si bol poznaný." 

 
 

l e  s s na 30  0 

"Len okamih trvá tento svet." 

To je myšlienka, ktorou možno povedať, že smrť a smútok sú 

istým údelom všetkých, ktorí sem prichádzajú. Ich radosti totiž 

pominú skôr, než ich niekto nadobudne, alebo dokonca pochopí." 

Zároveň je to však myšlienka, ktorá nedovolí, aby nás v jej zajatí 

držalo falošné vnímanie, ani aby predstavovala viac než pominuteľný 

mrak na večne pokojnej oblohe. A práve tento pokoj hľadáme 

dnes, nezakalený, zrejmý a istý. 

"Dnes hľadáme Tvoj svätý svet. Lebo my, Tvoji milujúci synovia, sme na 

chvíľu zablúdili. Ale počúvali sme Tvoj hlas a presne sme sa naučili, čo máme 

robiť, aby sme sa vrátili do neba a k svojej pravej identite." A dnes 

ďakujeme, že svet trvá len okamih. 
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k t o r  é  h o s  p  o d á r  s  t  v a i s t  e n t 

o p r e d p o k l a d s  k  o  n  d  i  d  u  á  l  n  e  j  š  i  e  v  

ý  z  n  a  m  n  é  ? 

 

Kristov druhý príchod, ktorý je istý ako Boh, je len nápravou chýb 

a návratom zdravého rozumu. Je súčasťou stavu, ktorý obnovuje 

to, čo sa nikdy nestratilo, a znovu ustanovuje to, čo je navždy a 

naveky pravdivé. Je to pozvanie Božieho slova, aby zaujalo miesto 

ilúzie; ochota nechať odpustenie spočinúť na všetkých veciach bez 

výnimky a bez výhrad. 

Práve všeobjímajúca povaha Kristovho druhého príchodu mu 

umožňuje, aby objal svet a držal vás v bezpečí svojho nežného 

príchodu, ktorý spolu s vami zahŕňa všetko živé.Uvoľnenie, ktoré 

prináša druhý príchod, nemá konca, pretože Božie stvorenie musí 

byť bezhraničné. Odpustenie osvetľuje cestu Druhého príchodu, 

pretože svieti na všetkých ako na jedného. 

Druhým príchodom sa končí vyučovanie, ktoré vyučuje Duch 

Svätý, a uvoľňuje sa miesto pre Posledný súd, v ktorom sa 

vyučovanie končí posledným zhrnutím, ktoré presiahne samo seba 

a dosiahne až k Bohu.Druhý príchod je čas, v ktorom sa všetky 

mysle odovzdávajú do Kristových rúk, aby sa vrátili k Duchu v 

mene pravého stvorenia a Božej vôle. 

Druhý príchod je jediná udalosť v čase, ktorú čas sám nemôže 

ovplyvniť. Lebo každý, kto kedy prišiel zomrieť, alebo ešte len 

príde, alebo kto je prítomný teraz, je rovnako oslobodený od toho, 

čo urobil. V tejto rovnosti je Kristus obnovený ako jedna Identita, v 

ktorej všetci Boží synovia uznávajú, že všetci sú jedno. A Boh 

Otec sa usmieva na svojho Syna, svoje jediné stvorenie a svoju 

jedinú radosť. 

Modlite sa, aby tento druhý príchod nastal čoskoro, ale 

nezostaňte pri tom. Potrebuje vaše oči, uši, ruky a nohy. Potrebuje 

váš hlas.A predovšetkým potrebuje vašu ochotu. Tešme sa, že 

môžeme plniť Božiu vôľu a spoločne sa spojiť v jej svätom svetle. 

Hľa, Boží Syn je v nás jeden a skrze neho môžeme dosiahnuť lásku 

nášho Otca. 
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le  s s na 30  1 

"A sám Boh zotrie všetky slzy." 

"Otče, ak nesúdim, nemôžem plakať. Nemôžem ani trpieť bolesťou, ani 

sa cítiť opustený a nepotrebný na svete.Toto je môj domov, pretože ho 

nesúdim. A preto je to len to, čo Ty chceš. Dovoľ mi dnes pozerať naň 

bez odsúdenia, šťastnými očami, ktoré odpustenie oslobodilo od všetkého 

skreslenia. Dovoľ mi vidieť Tvoj svet namiesto môjho. A všetky slzy, 

ktoré som preliala, budú zabudnuté, lebo ich zdroj je preč. Otče, dnes 

nebudem súdiť Tvoj svet." 

Boží svet je šťastný.Tí, ktorí sa naň pozerajú, môžu k nemu 

len pridať svoju radosť a požehnať ho ako príčinu ďalšej radosti. 

Plakali sme, lebo sme tomu nerozumeli. Ale naučili sme sa, že 

svet, ktorý sme videli, bol falošný, a dnes sa budeme pozerať na 

Boží svet. 

 
 

le  s s na 30  2 

"Tam, kde bola tma, hľadím na svetlo." 

"Otče, konečne sa nám otvárajú oči.Čaká nás tvoj svätý svet, pretože sa nám 

konečne vrátil zrak a môžeme vidieť.Mysleli sme si, že trpíme. Ale zabudli sme 

na Syna, ktorého si stvoril. Teraz vidíme, že temnota je naša vlastná 

predstava a svetlo je tu pre nás, aby sme sa naň pozreli. Kristov pohľad 

mení tmu na svetlo, lebo strach musí zmiznúť, keď prišla láska. Daj, aby 

som dnes odpustil Tvojmu svätému svetu, aby som sa mohol pozerať na 

jeho svätosť a pochopil, že len odráža moju vlastnú." 

Naša Láska nás očakáva, keď ideme k Nemu, kráča vedľa nás 

a ukazuje nám cestu. On v ničom nesklame. On je cieľ, ktorý 

hľadáme, a On je prostriedok, ktorým k nemu prichádzame. 
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le  s s na 30  3 

"Dnes sa vo mne narodil svätý Kristus." 

Sledujte ma, anjeli, sledujte ma dnes. Nech ma obklopia všetky 

Božie sväté myšlienky a nech sú so mnou ticho, kým sa narodí 

nebeský Syn. Nech utíchnu pozemské zvuky a zmiznú pohľady, na 

ktoré som zvyknutý. Nech je Kristus prijatý tam, kde je doma, a 

nech počuje zvuky, ktorým rozumie, a vidí len pohľady, ktoré 

ukazujú lásku Jeho Otca. Nech tu už nie je cudzincom, lebo dnes sa 

vo mne znovu narodil. 

"Váš syn je vítaný, otče. Prišiel, aby ma zachránil od zlého ja, ktoré som 

si vytvoril. On je Ja, ktoré si mi dal. On je len to, čím v skutočnosti som v 

pravde. On je Syn, ktorého miluješ nadovšetko. On je moje Ja, ako si ma 

stvoril. Nie je to Kristus, ktorý môže byť ukrižovaný. Bezpečne vo svojom 

náručí mi dovoľ prijať Tvojho Syna." 

 
 

le  s s na 30  4 

"Nech môj svet nezakrýva pohľad na Krista." 

Môžem si zakryť svoj svätý pohľad, ak doň zasiahnem svojím 

svetom. Ani ja nemôžem pozorovať sväté pohľady, na ktoré sa 

pozerá Kristus, ak nepoužijem jeho zrak. Vnímanie je zrkadlo, nie 

skutočnosť. a to, na čo sa pozerám, je stav mojej mysle odrazený 

navonok. Chcel by som požehnať svet tým, že sa naň budem 

pozerať Kristovými očami. A budem sa pozerať na isté znamenia, 

že všetky moje hriechy mi boli odpustené. 

"Vyvádzaš ma z temnoty na svetlo, z hriechu do svätosti. Dovoľ mi 

odpustiť, a tak získať spásu pre svet. Je to Tvoj dar, Otče môj, daný mi, aby 

som ho obetovalTvojmu svätému Synovi, aby opäť našiel spomienku na Teba a 

na Tvojho Syna, ako si ho stvoril." 
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l e  s s na 30  5 

"Je tu pokoj, ktorý nám udeľuje Kristus." 

Kto používa, ale Kristov pohľad, nachádza pokoj taký hlboký a 

tichý, nerušený a úplne nemenný, že svet nemá obdobu. 

Porovnávanie je stále pred týmto pokojom. A celý svet odchádza v 

tichu, keď ho tento pokoj obklopí a jemne prenesie k pravde, aby už 

nebol domovom strachu. Lebo prišla Láska a uzdravila svet tým, 

že mu dala Kristov pokoj. 

"Otče, Kristov pokoj je nám daný, lebo je to tvoja vôľa, aby sme boli 

spasení. Pomôž nám dnes prijať Tvoj dar a neodsudzuj ho. Veď k nám 

prišiel, aby nás zachránil pred naším súdením samých seba." 

 
 

l e  s s na 30  6 

"Kristov dar je všetko, čo dnes hľadám." 

Čo iné ako Kristovu víziu by som mal použiť dnes, keď mi môže 

ponúknuť deň, v ktorom vidím svet tak podobný nebu, že sa mi 

vracia dávna spomienka? Dnes môžem zabudnúť na svet, ktorý 

som vytvoril. Dnes môžem prekonať všetok strach a obnoviť sa v 

láske, svätosti a pokoji. Dnes som vykúpený a nanovo sa rodím do 

sveta milosrdenstva a starostlivosti; láskavej dobroty a Božieho 

pokoja. 

"A tak sa, Otče náš, vraciame k Tebe, pamätajúc, že sme nikdy 

neodišli, pamätajúc na Tvoje sväté dary pre nás. S vďačnosťou a 

vďačnosťou prichádzame, s prázdnymi rukami a otvorenými srdcami a 

mysľami, žiadajúc len to, čo dávaš. nemôžeme priniesť dostatočnú obetu pre 

Tvojho Syna. Ale vTvojej láske je dar Krista jeho." 
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l e  s s na 30  7 

"Protichodné želania nemôžu byť mojou vôľou." 

"Otče, Tvoja vôľa je moja a len Tvoja. Neexistuje žiadna iná vôľa, ktorú 

by som mohol mať. Nech sa nesnažím vytvoriť si inú vôľu, pretože je to 

nezmyselné a spôsobí mi to bolesť. len Tvoja vôľa mi môže priniesť šťastie a 

len Tvoja existuje. Ak chcem mať to, čo mi môžeš dať len Ty, musím prijať 

Tvoju vôľu pre mňa a vstúpiť do pokoja, kde konflikt nie je možný,Tvoj 

Syn je s Tebou jedno v bytí a vo vôli a nič neodporuje svätej pravde, že 

zostávam taký, akého si ma stvoril." 

A touto modlitbou v tichosti vstupujeme do stavu, v ktorom 

nemôže dôjsť ku konfliktu, pretože spájame svoju svätú vôľu s 

Božou a uvedomujeme si, že sú jedno. 

 
 

l e  s s na 30  8 

"Tento okamih je jediný možný." 

Čas som si predstavoval tak, že som porazil svoj cieľ. Ak sa chcem 

dostať za čas do bezčasia, musím zmeniť svoje vnímanie toho, na 

čo čas slúži. Účelom času nemôže byť udržiavanie minulosti a 

budúcnosti v jednom. Jediný interval, v ktorom sa môžem 

zachrániť pred časom, je teraz. V tomto okamihu totiž prišlo 

odpustenie, aby ma oslobodilo. narodenie Krista je teraz, bez 

minulosti a budúcnosti. Prišiel, aby dal svetu svoje prítomné 

požehnanie a obnovil ho v bezčasí a láske. A láska je stále 

prítomná, tu a teraz. 

"Vďaka za tento okamih, otče. Tento okamih je čas, ktorý si určil pre 

prepustenie svojho Syna a pre spásu sveta v ňom." 
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le  s s na 30  9 

"Dnes sa nebudem báť pozrieť sa dovnútra." 

Vo mne je večná nevinnosť, pretože je Božou vôľou, aby tam bola 

naveky a navždy. Ja, Jeho Syn, ktorého vôľa je neobmedzená tak 

ako Jeho vlastná, nemôžem chcieť v tomto nič zmeniť. Lebo 

popierať Otcovu Vôľu znamená popierať svoju vlastnú Vôľu. 

nahliadnuť do svojho vnútra znamená len nájsť svoju Vôľu takú, 

akú ju Boh stvoril a aká je. Bojím sa nazrieť do svojho vnútra, 

pretože si myslím, že som si vytvoril inú vôľu, ktorá nie je 

pravdivá, a urobil som ju skutočnou. nemá však žiadne účinky. Vo 

mne je Božia svätosť. vo mne je spomienka na neho. 

"Krok, ktorý dnes urobím, Otče môj, je mojím istým oslobodením od 

planých snov o hriechu.Tvoj oltár stojí pokojný a nepoškvrnený. Je to 

svätý oltár môjho Ja a tam nachádzam svoju pravú Identitu." 

 
 

le  s o n 3 1 0 

"V nebojácnosti a láske trávim dnešný deň." 

"Tento deň, Otče môj, by som chcel stráviť s Tebou, ako si rozhodol, aby 

boli všetky moje dni.A to, čo budem prežívať, vôbec nie je časové.Radosť, 

ktorá ku mne prichádza, nie je z dní ani z hodín, lebo prichádza z neba k 

Tvojmu Synovi. Tento deň budeTvojou sladkou pripomienkou, aby som na 

Teba pamätal, Tvoje milostivé povolanie k Tvojmu svätému Synovi, 

znamenie, že Tvoja milosť prišla ku mne a že je Tvojou vôľou, aby som 

bol dnes slobodný." 

Tento deň trávime spolu, ty a ja. A celý svet sa k nám pripája 

v našej piesni vďaky a radosti tomu, kto nám dal spásu a kto nás 

oslobodil. Sme obnovení v pokoji a svätosti. dnes v nás nie je 

miesto pre strach, pretože sme prijali lásku do svojich sŕdc. 
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w h at je  s t a n o v e n i  e  s t r a n a d  u  c  

h  o  v  n  é  h  o  p  r  e  d p o k l a d u  ?  

 

Kristov druhý príchod dáva Božiemu Synovi dar počuť hlas pre 

Boha, ktorý hlása, že to, čo je falošné, je falošné, a to, čo je pravdivé, 

sa nikdy nezmenilo. A to je súd, v ktorom sa končí vnímanie. 

Najprv vidíte svet, ktorý to prijal ako pravdu, premietanú z teraz 

už opravenej mysle. A týmto svätým pohľadom vnímanie dáva 

tiché požehnanie a potom zmizne, jeho cieľ je splnený a jeho poslanie 

vykonané. 

Konečný súd nad svetom neobsahuje žiadne odsúdenie. Vidí 

totiž svet ako úplne odpustený, bez hriechu a úplne bezúčelný. bez 

príčiny a teraz už aj bez funkcie v Kristových očiach sa len vytráca 

do ničoty. Tam sa zrodil a tam sa aj končí. A všetky postavy zo 

sna, v ktorom sa svet začal, odchádzajú spolu s ním. Telá sú teraz 

zbytočné, a preto zaniknú, pretože Boží Syn je bezhraničný. 

Vy, ktorí ste verili, že posledný Boží súd odsúdi svet do pekla 

spolu s vami, prijmite túto svätú pravdu: Boží súd je dar Nápravy, 

ktorým Boh obdaril všetky vaše chyby a oslobodil vás od nich a od 

všetkých účinkov, ktoré sa kedy zdali mať.Báť sa Božej spásnej 

milosti znamená len báť sa úplného oslobodenia od utrpenia, 

návratu do pokoja, bezpečia a šťastia a zjednotenia s vašou 

vlastnou Identitou. 

Boží posledný súd je rovnako milosrdný ako každý krok v 

jeho pláne požehnať svojho Syna a pozvať ho k návratu do 

večného pokoja, ktorý s ním zdieľa. Nebojte sa Lásky. Lebo len 

ona môže vyliečiť všetok smútok, zotrieť všetky slzy a jemne 

prebudiť zo sna bolesti Syna, ktorého Boh uznáva za svojho. 

Nebojte sa toho. Spása ťa žiada, aby si ju prijal. A svet čaká na 

vaše radostné prijatie, ktoré ho oslobodí. 

Toto je Boží posledný súd: "Ty si stále môj svätý Syn, navždy 

nevinný, navždy milujúci a navždy milovaný, bezhraničný ako tvoj 

Stvoriteľ, úplne nemenný a navždy čistý. Preto sa prebuď a vráť sa 

ku Mne. Ja som tvoj Otec a ty si môj Syn." 
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le  s o v á n i e 3 1 1 

"Všetky veci posudzujem tak, ako by som ich chcel mať." 

Súd bol vytvorený ako zbraň používaná proti pravde. Oddeľuje to, 

proti čomu sa používa, a oddeľuje to, akoby to bola samostatná 

vec. A potom z toho urobí to, čo by ste chceli, aby to bolo. 

Odsudzuje to, čo nedokáže pochopiť, pretože nevidí celok, a preto 

súdi falošne. Nepoužívajme ju dnes, ale darujme ju tomu, kto má pre 

ňu iné využitie. On vás zbaví trápenia zo všetkých súdov, ktoré ste 

vyniesli nad sebou samými, a znovu nastoli pokoj duše tým, že vám 

dá Boží súd svojho Syna. 

"Otče, dnes čakáme s otvorenou mysľou, aby sme počuli Tvoj súd o 

Synovi, ktorého miluješ.Nepoznáme ho a nemôžeme ho súdiť.A tak 

nechávame Tvoju lásku rozhodnúť, aký má byť ten, ktorého si stvoril ako 

svojho Syna." 

 
 

le  s o v á n i e 3 1 2 

"Vidím všetky veci tak, ako by som ich chcel mať." 

Vnímanie nasleduje po úsudku. Po posúdení teda vidíte to, na čo 

sa chcete pozerať. Zrak vám totiž môže slúžiť len na to, aby vám 

ponúkol to, čo by ste chceli mať. Nie je možné prehliadnuť to, čo 

by ste chceli vidieť, a nevidieť to, čo ste sa rozhodli uzrieť. Ako 

určite teda musí skutočný svet prísť pozdraviť svätý zrak každého, 

kto si za cieľ videnia vezme zámer Ducha Svätého. A nemôže sa 

nepozerať na to, čo by chcel vidieť Kristus, a zdieľať Kristovu 

lásku k tomu, na čo sa pozerá. 

"Dnes nemám iný cieľ ako pozerať sa na oslobodený svet, oslobodený 

od všetkých súdov, ktoré som vyniesol. Otče, to je Tvoja dnešná vôľa, a 

preto to musí byť aj môj cieľ." 
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le  s o v á n i e 3 1 3 

"Teraz nech mi príde nové vnímanie." 

"Otče, je tu vízia, ktorá vidí všetky veci ako bezhriešne, takže strach odišiel a 

tam, kde bol, je pozvaná Láska. A Láska príde všade tam, kde je o to 

požiadaná. táto vízia je Tvoj dar. oči Krista hľadia na svet, ktorému bolo 

odpustené. V Jeho očiach sú všetky jeho hriechy odpustené, pretože On 

nevidí hriech vo všetkom, na čo sa pozerá. Teraz nech Jeho pravé 

vnímanie príde ku mne, aby som sa mohol prebudiť zo sna o vine a 

pozrieť sa do svojho vnútra na svoju bezhriešnosť, ktorú si Ty zachoval 

úplne nepoškvrnenú na oltári Tvojho svätého Syna, Ja, s ktorým sa chcem 

stotožniť." 

Pozerajme sa dnes na seba navzájom v Kristových očiach. Akí 

sme krásni! Akí sme svätí a milujúci! Brat, poď a pripoj sa dnes ku 

mne. Keď sme spojení, zachraňujeme svet. V našom pohľade sa 

totiž stáva svätým ako Svetlo v nás. 

 
 

le  s o v á n i e 3 1 4 

"Hľadám budúcnosť, ktorá sa líši od minulosti." 

Z nového vnímania sveta vychádza budúcnosť, ktorá sa veľmi líši 

od minulosti.Budúcnosť je teraz považovaná len za rozšírenie 

prítomnosti. Chyby minulosti na ňu nemôžu vrhať žiadne tiene, takže 

strach stratil svoje modly a obrazy a keďže je bez formy, nemá 

žiadne účinky. Smrť si teraz nebude nárokovať na budúcnosť, 

pretože život je teraz jej cieľom a všetky potrebné prostriedky sú 

šťastne zabezpečené. Kto môže smútiť alebo trpieť, keď sa 

prítomnosť oslobodila a rozšírila svoju istotu a pokoj do pokojnej 

budúcnosti plnej nádeje? 

"Otče, v minulosti sme sa mýlili a rozhodli sme sa využiť prítomnosť, aby 

sme boli slobodní. Teraz zanechávame budúcnosť v Tvojich rukách, 

nechávame za sebou naše minulé chyby a sme si istí, že Ty dodržíš svoje 

súčasné sľuby a budúcnosť povedieš v ich svätom svetle." 
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le  s o v á n i e 3 1 5 

"Všetky dary, ktoré moji bratia dávajú, patria mne." 

Každý deň mi s každým okamihom prichádza tisíc pokladov. 

Počas celého dňa som obdarúvaný darmi, ktorých hodnota ďaleko 

prevyšuje všetky veci, ktoré si dokážem predstaviť. Brat sa 

usmieva na druhého a moje srdce sa teší. Niekto vysloví slovo 

vďačnosti alebo milosrdenstva a moja myseľ tento dar vníma a 

prijíma ho za svoj. A každý, kto nájde cestu k Bohu, sa stáva 

mojím Spasiteľom, ukazuje mi cestu a dáva mi svoju istotu, že to, 

čo sa naučil, je určite aj moje. 

"Ďakujem ti, Otče, za mnohé dary, ktoré mi dnes a každý deň 

prináša každý Boží Syn. Moji bratia sú neobmedzení vo všetkých svojich 

daroch pre mňa. Teraz im môžem ponúknuť svoju vďačnosť, aby ma 

vďačnosť k nim viedla ďalej k môjmu Stvoriteľovi a jeho pamiatke." 

 
 

le  s o v á n i e 3 1 6 

"Všetky dary, ktoré dávam svojim bratom, sú moje vlastné." 

Ako každý dar, ktorý dávajú moji bratia, je môj, tak aj každý dar, 

ktorý dávam ja, patrí mne. Každý z nich dovoľuje, aby minulá 

chyba odišla a nezanechala tieň na svätej mysli, ktorú môj Otec 

miluje. Jeho milosť mi je daná v každom dare, ktorý brat dostal 

počas všetkých čias, a tiež v minulosti všetkých čias. Moja pokladnica 

je plná a anjeli strážia jej otvorené dvere, aby sa ani jeden dar 

nestratil a len pribúdali ďalšie. Dovoľte mi prísť tam, kde sú moje 

poklady, a vstúpiť tam, kde som skutočne vítaný a doma medzi 

darmi, ktoré mi Boh dal. 

"Otče, chcel by som dnes prijať tvoje dary. Dôverujem však, že Ty, 

ktorý si ich dal, mi poskytneš prostriedky, vďaka ktorým ich budem môcť 

vidieť, spoznať ich hodnotu a vážiť si ich ako to, čo chcem." 
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le  s o v á n i e 3 1 7 

"Idem po ceste, ktorá mi bola určená." 

Mám osobitné miesto, ktoré musím zaplniť; úlohu, ktorá je určená 

len mne. Spása čaká, kým túto úlohu neprijmem ako to, čo si 

vyberiem. Kým sa tak nerozhodnem, som otrokom času a ľudského 

osudu. Ale keď dobrovoľne a rád pôjdem cestou, ktorú mi určil 

Otcov plán, vtedy spoznám, že spása je už tu, že je už daná všetkým 

mojim bratom a že je už aj moja. 

"Otče, dnes som si vybral Tvoju cestu.Kam by ma viedla, tam sa 

rozhodnem ísť, čo by som chcel, aby som urobil.Tvoja cesta je istá a jej koniec 

bezpečný.Čaká ma tam spomienka na Teba a všetky moje trápenia sa skončia v 

Tvojom objatí, ktoré si sľúbil svojmu Synovi, ktorý sa mylne domnieval, že sa 

vzdiali od istej ochrany Tvojich milujúcich rúk." 

 
 

le  s o v á n i e 3 1 8 

"Vo mne sú prostriedky spásy a jej cieľ jedno." 

Vo mne, svätom Božom Synovi, sú zmierené všetky časti 

nebeského plánu na záchranu sveta.Čo by mohlo byť v rozpore, 

keď všetky časti majú len jeden zámer a jeden cieľ? Ako by mohla 

existovať jediná časť, ktorá by stála bokom, alebo jedna, ktorá by 

mala väčší či menší význam ako ostatné? Ja som prostriedok, 

ktorým je Boží Syn spasený, pretože cieľom spasenia je nájsť 

bezhriešnosť, ktorú Boh vložil do mňa. Bol som stvorený ako vec, 

ktorú hľadám. Som cieľom, ktorý svet hľadá. Som Boží Syn, jeho 

jediná večná láska. Som prostriedkom a zároveň cieľom spásy. 

"Dovoľ mi dnes, Otče môj, prijať úlohu, ktorú mi ponúkaš v Tvojej 

žiadosti, aby som prijal zmierenie za seba. Lebo tak sa to, čo je takto vo mne 

zmierené, stane rovnako istým zmierením s Tebou." 
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le  s o v á n i e 3 1 9 

"Prišiel som pre spásu sveta." 

Tu je myšlienka, z ktorej bola odstránená všetka arogancia a 

zostala len pravda. Arogancia sa totiž stavia proti pravde. Ale tam, 

kde nie je arogancia, pravda príde okamžite a vyplní priestor, ktorý 

ego neobsadilo lžou. Len ego môže byť obmedzené, a preto musí 

hľadať ciele, ktoré sú obmedzené a obmedzujúce. ego si myslí, že 

to, čo získa totalitu, musí stratiť. A predsa je to Božia vôľa, ktorú 

sa učím, že to, čo človek získa, sa dáva všetkým. 

"Otče, Tvoja vôľa je úplná. A cieľ, ktorý z nej vychádza, zdieľa jej 

úplnosť.Aký iný cieľ ako spásu sveta by si mi mohol dať? A aká iná než 

táto by mohla byť Vôľa, ktorú s Tebou zdieľa moje Ja?" 

 
 

le  s s na 32  0 

"Môj Otec mi dáva všetku moc." 

Boží Syn je neobmedzený. Jeho sila, pokoj, radosť ani žiadne iné 

vlastnosti, ktoré mu dal Otec pri stvorení, nemajú hranice. Čo si 

želá u svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa, to sa musí stať. Jeho svätú 

vôľu nemožno nikdy poprieť, pretože jeho Otec mu svieti na 

myseľ a kladie pred ňu všetku silu a lásku na zemi i v nebi. Ja som 

ten, ktorému je toto všetko dané. Ja som ten, v ktorom prebýva sila 

vôle môjho Otca. 

"Tvoja vôľa môže vo mne urobiť všetko a potom sa prostredníctvom 

mňa rozšíriť na celý svet.Tvoja vôľa nemá žiadne hranice. A tak všetka 

moc bola daná Tvojmu Synovi." 
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w h at je  k  r  e a t i  o  n?  

 

Stvorenie je súhrn všetkých Božích myšlienok, ktorých počet je 

nekonečný a všade bez akéhokoľvek obmedzenia. Tvorí iba Láska, 

a to ako Sama. Neexistoval čas, keď všetko, čo stvorila, 

neexistovalo. Nebude ani čas, keď by všetko, čo stvorila, trpelo 

nejakou bolesťou. Navždy a naveky sú Božie Myšlienky presne 

také, aké boli a aké sú, nezmenené v čase a po uplynutí času. 

Božie myšlienky majú všetku moc, ktorú má ich vlastný 

Stvoriteľ. Jeho Syn sa teda podieľa na stvorení, a preto sa musí 

podieľať aj na moci tvoriť. To, čo Boh chcel, aby bolo navždy 

jedno, bude jedno aj po skončení času; a v priebehu času sa 

nezmení, zostane také, aké bolo pred začiatkom myšlienky času. 

Stvorenie je opakom všetkých ilúzií, pretože Stvorenie je 

pravda. Stvorenie je svätý Boží Syn, pretože vo Stvorení je Jeho 

vôľa úplná v každom aspekte a každá časť je nádobou celku. Jeho 

jednota je navždy zaručená ako neporušená; navždy je držaná v Jeho 

svätej Vôli mimo akejkoľvek možnosti poškodenia, oddelenia, 

nedokonalosti a akejkoľvek škvrny na jej bezhriešnosti. my sme 

stvorenie; my sme Boží synovia. Zdá sa, že sme oddelení a 

neuvedomujeme si svoju večnú jednotu s Ním. Avšak vzadu za 

všetkými našimi pochybnosťami, za všetkými našimi obavami, je 

stále istota. Lebo Láska zostáva so všetkými svojimi myšlienkami, 

Jej istota je ich. Božia pamäť je v našich svätých mysliach, ktoré 

poznajú svoju jednotu a svoju jednotu so Stvoriteľom. Našou 

úlohou nech je len to, aby sa táto spomienka vrátila, len to, aby sa 

na zemi plnila Božia vôľa, 

len aby sme sa vrátili k zdravému rozumu a boli takí, akých nás Boh 
stvoril. 

Náš Otec nás volá. Počujeme jeho hlas a odpúšťame stvoreniu 

v mene jeho Stvoriteľa, samotnej Svätosti, ktorého svätosť zdieľa 

jeho vlastné stvorenie; ktorého svätosť je stále našou súčasťou. 
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le  s s na 3 2 1   

"Otče, moja sloboda je len v tebe." 

"Nechápal som, čo ma robí slobodným, ani čo je moja sloboda, ani kde ju 

hľadať. Otče, márne som hľadal, kým som nepočul Tvoj hlas, ktorý ma 

viedol. Teraz som sa už nechcel viesť sám. Lebo som si nevytvoril ani 

nepochopil cestu, aby som našiel svoju slobodu. Ale dôverujem v Teba. ty, 

ktorý si ma obdaril slobodou ako tvoj svätý Syn, sa mi nestratí. tvoj Hlas ma 

vedie. a cesta k tebe sa mi konečne otvára a je mi jasná. Otče, moja sloboda je 

len v Tebe. Otče, je mojou vôľou, aby som sa vrátil." 

Dnes odpovedáme za svet, ktorý bude oslobodený spolu s 

nami. Ako sa tešíme, že nájdeme svoju slobodu prostredníctvom 

istej cesty, ktorú ustanovil náš Otec. A aká istá je spása celého 

sveta, keď sa naučíme, že svoju slobodu môžeme nájsť jedine v 

Bohu. 

 
 

le  s s na 32  2 

"Môžem sa vzdať toho, čo nikdy nebolo skutočné." 

Obetujem ilúzie, nič viac. A keďže ilúzie odchádzajú, nachádzam 

dary, ktoré sa ilúzie snažili ukryť, čakajúce na mňa v žiarivom 

privítaní a pripravené odovzdať mi dávne Božie posolstvá. Jeho 

pamiatka pretrváva v každom dare, ktorý od neho prijímam. A 

každý sen slúži len na to, aby ukryl Ja, ktoré je jediným Božím 

Synom, podobou Jeho samého, Svätého, ktorý v Ňom stále zostáva 

naveky, ako On stále zostáva vo mne. 

"Otče, pre Teba zostáva každá obeť navždy nepredstaviteľná. A tak 

sa nemôžem obetovať inak ako vo snoch. ako si ma stvoril, nemôžem sa vzdať 

ničoho, čo si mi dal. To, čo si mi nedal, nemá žiadnu skutočnosť. Akú 

stratu môžem očakávať okrem straty strachu a návratu Lásky do mojej 

mysle?" 
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le  s s na 32  3 

"S radosťou prinášam 'obetu' strachu." 

"Tu je jediná "obeť", ktorú žiadaš od svojho milovaného Syna; žiadaš ho, aby 

sa vzdal všetkého utrpenia, pocitu straty a smútku, všetkej úzkosti a 

pochybností a slobodne nechal Tvoju Lásku prúdiť do svojho vedomia, 

uzdraviť ho z bolesti a darovať mu svoju vlastnú večnú radosť. Takúto "obeť" 

žiadaš odo mňa a ja ju s radosťou prinášam; jedinú "cenu" za obnovenie 

Tvojej pamiatky pre mňa, pre spásu sveta." 

A keď splatíme dlh, ktorý máme voči pravde - dlh, ktorý 

spočíva len v tom, že sa zbavíme sebaklamov a obrazov, ktoré sme 

falošne uctievali -, pravda sa nám vráti v plnosti a radosti.Už nie 

sme oklamaní. Do nášho vedomia sa teraz vrátila láska. A my sme 

opäť v pokoji, pretože strach zmizol a zostala len Láska. 

 
 

le  s s na 32  4 

"Ja len nasledujem, lebo nechcem viesť." 

"Otče, ty si ten, ktorý mi dal plán mojej spásy.Ty si určil cestu, ktorou 

mám ísť, úlohu, ktorú mám prijať, a každý krok na mojej určenej ceste. 

Túto cestu nemôžem stratiť. Môžem sa len rozhodnúť na chvíľu zablúdiť a 

potom sa vrátiť. tvoj milujúci hlas ma vždy zavolá späť a správne nasmeruje 

moje nohy. Všetci moji bratia môžu nasledovať cestu, po ktorej ich vediem. 

ja však len kráčam po ceste k Tebe, ako ma Ty usmerňuješ a chceš, aby 

som išiel." 

Nasledujme teda Toho, kto pozná cestu. Nemusíme sa 

zdržiavať a nemôžeme sa vzdialiť od Jeho milujúcej ruky ani na 

okamih.Kráčame spolu, lebo Ho nasledujeme. A je to On, kto robí 

koniec istým a zaručuje bezpečný návrat domov. 
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l e  s s na 32  5 

"Všetky veci, ktoré si myslím, že vidím, odrážajú myšlienky." 

Toto je kľúčová myšlienka spásy: To, čo vidím, odráža proces v 

mojej mysli, ktorý začína mojou predstavou o tom, čo chcem. Odtiaľ 

si myseľ vytvára obraz veci, po ktorej túži, ktorú hodnotí ako 

hodnotnú, a preto sa ju snaží nájsť. Tieto obrazy sa potom 

premietajú navonok, pozerá sa na ne, váži si ich ako skutočné a 

stráži si ich ako svoje vlastné. Zo šialených želaní vzniká šialený 

svet. Z odsudzovania vzniká svet odsúdenia. a z odpúšťajúcich 

myšlienok vzniká láskavý svet, ktorý sa zľutúva nad svätým Božím 

Synom, aby mu ponúkol láskavý domov, kde si môže na chvíľu 

oddýchnuť, kým sa vydá na cestu, a pomohol jeho bratom kráčať s 

ním vpred a nájsť cestu do neba a k Bohu. 

"Otče náš, Tvoje myšlienky odrážajú pravdu a moje okrem Tvojich len 

vymýšľajú sny. Dovoľ mi pozorovať to, čo odrážajú len Tvoje, lebo len 

Tvoje a Tvoje ustanovujú pravdu." 

 
 

l e  s s na 32  6 

"Som navždy Božím účinkom." 

"Otče, bol som stvorený v Tvojej mysli, ako svätá myšlienka, ktorá nikdy 

neopustila svoj domov. Som navždy Tvojím účinkom a Ty si navždy a navždy 

mojou príčinou. Takým, akým si ma stvoril, som zostal. Tam, kde si ma 

ustanovil, stále zostávam a všetky Tvoje vlastnosti vo mne pretrvávajú, 

pretože Tvojou vôľou je mať Syna tak podobného svojej Príčine, že Príčina 

a Jej Účinok sú nerozlíšiteľné. Daj mi poznať, že som účinkom Boha, a tak 

mám moc tvoriť ako Ty. A ako je to v nebi, tak je to aj na zemi." Tvoj plán 

tu sledujem a na konci viem, že Ty zhromaždíš Svoje Účinky do pokojného 

neba Svojej lásky, kde zmizne zem a oddelené myšlienky sa spoja v sláve 

ako Boží Syn. 

Pozrime sa dnes na to, ako zem mizne, najprv sa premieňa a 

potom, odpustená, úplne zaniká v Božej svätej vôli. 
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l e  s s na 32  7 

"Musím len zavolať a Ty mi odpovieš." 

Nežiada sa odo mňa, aby som prijal spasenie na základe 

nepodloženej viery. Boh totiž prisľúbil, že vypočuje moje volanie 

a sám mi odpovie. Dovoľte mi len, aby som sa na základe svojej 

skúsenosti naučil, že je to pravda, a viera v Neho musí určite prísť 

ku mne. To je viera, ktorá vydrží a povedie ma ďalej a ešte ďalej 

na ceste, ktorá vedie k Nemu. Lebo tak si budem istý, že ma 

neopustil a stále ma miluje a čaká len na moje volanie, aby mi dal 

všetku pomoc, ktorú potrebujem, aby som k nemu prišiel. 

"Otče, ďakujem ti, že tvoje sľuby v mojej skúsenosti nikdy nesklamú, ak 

ich len vyskúšam. Dovoľ mi teda, aby som sa ich pokúsil vyskúšať a 

neodsudzoval ich.Tvoje Slovo je s Tebou jedno.Ty dávaš prostriedky, vďaka 

ktorým prichádza presvedčenie a nakoniec sa získava istota Tvojej trvalej 

Lásky." 

 
 

l e  s s na 32  8 

"Vybral som si druhé miesto, aby som získal prvé." 

To, čo sa zdá byť na druhom mieste, je na prvom, pretože všetky 

veci, ktoré vnímame, sú hore nohami, kým nepočúvame Boží hlas. 

Zdá sa, že samostatnosť získame, ale tým, že sa budeme snažiť byť 

oddelení, a že naša nezávislosť od zvyšku Božieho stvorenia je 

spôsob, akým sa dosiahne spása. ale všetko, čo nachádzame, sú 

choroby, utrpenie, straty a smrť. to nie je to, čo pre nás chce náš 

Otec, ani to, že existuje nejaká druhá jeho vôľa. Spojiť sa s Jeho 

vôľou znamená len nájsť svoju vlastnú. A keďže naša vôľa je Jeho, 

musíme ísť k Nemu, aby sme spoznali svoju vôľu. 

"Neexistuje žiadna iná vôľa ako Tvoja. A som rád, že nič, čo si 

predstavujem, nie je v rozpore s tým, čo chceš, aby som robil. Je to Tvoja 

vôľa, aby som bol úplne v bezpečí, vo večnom pokoji. A s radosťou sa delím 

o túto Vôľu, ktorú si mi Ty, môj Otec, dal ako svoju súčasť." 
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l e  s s na 32  9 

"Už som si vybral, čo chceš." 

"Otče, odklonil som sa od Tvojej vôle, vzoprel som sa jej, porušil som jej 

zákony a zasiahol som druhou vôľou, ktorá je mocnejšia ako Tvoja.Ale to, čím 

v skutočnosti som, je len Tvoja vôľa, ktorá sa rozširuje a rozširuje. To som 

ja. A to sa nikdy nezmení. Ako si Ty jeden, tak som aj ja jeden s Tebou. A 

toto som si zvolil pri svojom stvorení, kde sa moja vôľa navždy zjednotila s 

Tvojou. táto voľba bola urobená na celú večnosť. Nemôže sa zmeniť a byť v 

rozpore so sebou samým. Otče, moja vôľa je Tvoja. a ja som v bezpečí, 

neohrozený a pokojný, v nekonečnej radosti, pretože je to Tvoja vôľa, aby to 

tak bolo." 

Dnes prijmeme naše spojenie so sebou navzájom a s naším 

Zdrojom.Nemáme inú vôľu ako Jeho a všetci sme jedno, pretože 

Jeho vôľa je spoločná pre nás všetkých. Vďaka nej spoznávame, že 

sme jedno. vďaka nej konečne nachádzame cestu k Bohu. 

 
 

le  s o n3 3 0 

"Dnes si už neublížim." 

Prijmime dnes odpustenie ako svoju jedinú úlohu. Prečo by sme 

mali útočiť na svoju myseľ a dávať jej obrazy bolesti? Prečo by 

sme ich mali učiť, že sú bezmocní, keď Boh drží v rukách svoju 

moc a svoju Lásku a vyzýva ich, aby si vzali to, čo im už patrí? 

Myseľ, ktorá je ochotná prijímať Božie dary, bola obnovená v 

Duchu a rozširuje svoju slobodu a radosť, pretože sa v nej spája 

Božia vôľa s jej vlastnou. Ja, ktoré Boh stvoril, nemôže hrešiť, a 

preto nemôže trpieť. Rozhodnime sa dnes, že On bude našou 

Identitou, a tak navždy unikneme všetkému, čo nám sen o strachu 

zdanlivo ponúka. 

"Otče, tvojmu Synovi nemožno ublížiť.A ak si myslíme, že trpíme, 

nepoznáme našu jedinú totožnosť, ktorú máme s tebou.Chceli by sme sa k 

nemu dnes vrátiť, aby sme boli navždy oslobodení od všetkých našich chýb 

a zachránení od toho, čo sme si mysleli, že sme." 
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w h at je s t a n o v e n i  e

 e g o ?   

 

Ego je modloslužba; znak obmedzeného a oddeleného ja, ktoré sa 

zrodilo v tele, je odsúdené trpieť a ukončiť svoj život smrťou. Je to 

vôľa, ktorá vidí Božiu vôľu ako nepriateľa a prijíma podobu, v ktorej 

ju popiera. Ego je "dôkazom ", že sila je slabá a láska je bojazlivá, 

život je v skutočnosti smrť a pravdivé je len to, čo odporuje Bohu. 

Ego je šialené. V strachu stojí mimo Všade, oddelené od 

Všetkého, v odlúčení od Nekonečného. Vo svojom šialenstve si 

myslí, že sa stalo víťazom nad samotným Bohom, a vo svojej 

strašnej samostatnosti "vidí", že Božia vôľa bola zničená. Sníva o 

treste a chveje sa pred postavami vo svojich snoch, pred 

nepriateľmi, ktorí sa ho snažia zavraždiť skôr, než si útokom na 

nich zaistí bezpečnosť. 

Boží Syn je bez ega. Čo môže vedieť o šialenstve a smrti 

Boha, keď v ňom zostáva? Čo môže vedieť o smútku a utrpení, 

keď žije vo večnej radosti? Čo môže vedieť o strachu a treste, o 

hriechu a vine, o nenávisti a útoku, keď ho obklopuje iba večný 

pokoj, večne bezkonfliktný a nerušený, v najhlbšom tichu a 

pokoji? 

Poznať Skutočnosť neznamená vidieť ego a jeho myšlienky, 

jeho skutky, jeho činy, jeho zákony a jeho presvedčenie, jeho sny, 

jeho nádeje, jeho plány na záchranu a náklady, ktoré viera v neho 

prináša. V utrpení je cena za vieru v ňu taká obrovská, že v jej 

zatemnenej svätyni sa denne obetuje ukrižovanie Božieho Syna a 

pred oltárom, kde sa jej chorí stúpenci pripravujú na smrť, musí 

tiecť krv. 

Jedna ľalia odpustenia však zmení tmu na svetlo, oltár ilúzií 

na svätyňu samotného života. A pokoj sa navždy obnoví vo 

svätých mysliach, ktoré Boh stvoril ako svojho Syna, svoj príbytok, 

svoju radosť, svoju lásku, úplne Jeho, úplne jedno s Ním. 



PRACOVNÁ 

KNIHA 

466 

 

 

le  s o v á n i e 3 3 1 

"Nie je žiaden konflikt, lebo moja vôľa je Tvoja." 

"Aké bláznivé, Otče, veriť, že Tvoj Syn by si mohol spôsobiť utrpenie! Mohol 

by si pripraviť plán svojho zatratenia a zostať bez istej cesty k 

oslobodeniu? Ty ma miluješ, Otče, nikdy by si ma nemohol nechať opusteného, 

aby som zomrel vo svete plnom bolesti a krutosti. Ako by som si mohol myslieť, 

že Láska opustila samu seba? Neexistuje žiadna vôľa okrem Vôle Lásky. 

Strach je sen a nemá vôľu, ktorá by mohla byť v rozpore s Tvojou. Konflikt 

je spánok a mier prebudenie. Smrť je ilúzia, život večná Pravda." "Neexistuje 

žiadna opozícia voči Tvojej Vôli." "Neexistuje žiadny konflikt, pretože moja 

vôľa je Tvoja." 

Odpustenie nám ukazuje, že Božia vôľa je jediná a že sa na nej 

podieľame. Pozrime sa dnes na sväté pohľady, ktoré nám ukazuje 

odpustenie, aby sme našli Boží pokoj. Amen. 

 
 

le  s o v á n i e 3 3 2 

"Strach spája svet. Odpustenie ho oslobodzuje." 

Ego si vytvára ilúzie. Pravda ruší jeho zlé sny tým, že ich 

rozptyľuje.Pravda nikdy neútočí. Ona len je. a jej prítomnosťou sa 

myseľ odvoláva z fantázií a prebúdza sa do Skutočnosti. Odpustenie 

umožňuje tejto Prítomnosti vstúpiť a zaujať v mysli svoje 

právoplatné miesto. bez odpustenia je myseľ v reťaziach a verí vo 

svoju vlastnú márnosť. s odpustením však svetlo presvetľuje sen o 

temnote, ponúka jej nádej a dáva jej prostriedky na uskutočnenie 

slobody, ktorá je jej dedičstvom. 

"Dnes by sme už svet nezviazali. Strach ho drží v zajatí.A predsa nám 

Tvoja láska dala prostriedky, aby sme ho oslobodili. Otče, teraz by sme ho 

chceli oslobodiť. Lebo keď ponúkame slobodu, je nám daná. A my by sme 

nezostali ako väzni, kým Ty nám držíš slobodu." 
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le  s o v á n i e 3 3 3 

"Odpustenie tu ukončuje sen o konflikte." 

Konflikt sa musí vyriešiť. Nemožno sa mu vyhnúť, odložiť ho, 

poprieť, zamaskovať, vidieť ho niekde inde, nazvať ho iným 

menom, ani ho skryť akýmkoľvek klamstvom, ak by sa mu chcelo 

uniknúť. Musí byť videná presne taká, aká je, tam, kde sa myslí, že 

je, v skutočnosti, ktorá jej bola daná, a s cieľom, ktorý jej myseľ 

prisúdila. Lebo len vtedy sa jej obrana zruší a pravda môže zažiariť 

na ňu, keď zmizne. 

"Otče, odpustenie je svetlo, ktoré si si vybral, aby si rozžiaril všetky 

konflikty a pochybnosti a osvetlil nám cestu k Tebe. Žiadne iné svetlo 

okrem tohto nemôže ukončiť naše zlé sny. Žiadne iné svetlo okrem tohto 

nemôže zachrániť svet. Lebo len toto nikdy v ničom nezlyhá, je Tvojím darom 

milovaného Syna." 

 
 

le  s o v á n i e 3 3 4 

"Dnes si nárokujem dary, ktoré dáva odpustenie." 

Už nebudem čakať ďalší deň, aby som našiel poklady, ktoré mi 

ponúka môj Otec. Ilúzie musia byť márne a sny sa rozplynú, aj 

keď sú utkané z myšlienok, ktoré spočívajú na falošnom vnímaní. 

Dovoľte mi, aby som dnes už neprijímal také skromné dary. Boží 

hlas ponúka Boží pokoj všetkým, ktorí ho počujú a rozhodnú sa ho 

nasledovať. to je moja dnešná voľba. A tak idem hľadať poklady, 

ktoré mi Boh dal. 

"Hľadám len večné. Veď Tvoj Syn sa nemôže uspokojiť s ničím iným 

ako s týmto. Čo iné teda môže byť jeho útechou než to, čo Ty ponúkaš 

jeho zmätenej mysli a vystrašenému srdcu, aby si mu dal istotu a 

priniesol pokoj? Dnes by som chcel vidieť svojho brata bez hriechu. To je 

Tvoja vôľa pre mňa, lebo tak uvidím svoju bezhriešnosť." 
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le  s o v á n i e 3 3 5 

"Rozhodol som sa vidieť bezhriešnosť svojho brata." 

Odpustenie je voľba. Nikdy nevidím svojho brata takého, aký je, 

pretože to je ďaleko za hranicou vnímania. To, čo v ňom vidím, je 

len to, čo si želám vidieť, pretože to znamená to, čo chcem, aby 

bolo pravdou. Len na to reagujem, nech sa mi zdá, že ma k tomu 

poháňa vonkajšie dianie. Rozhodol som sa vidieť to, na čo sa 

chcem pozerať, a to vidím, a len to. Bezhriešnosť môjho brata mi 

ukazuje, že by som sa pozeral na svoju vlastnú. a ja ju uvidím, keď 

som sa rozhodol pozerať na svojho brata v jej svätom svetle. 

"Čo by mi mohlo vrátiť Tvoju pamäť okrem toho, že by som videl 

bezhriešnosť svojho brata? Jeho svätosť mi pripomína, že bol stvorený 

ako jeden so mnou a ako ja. V ňom nachádzam svoje Ja a v Tvojom Synovi 

nachádzam aj spomienku na Teba." 

 
 

le  s o v á n i e 3 3 6 

"Odpustenie mi dáva vedieť, že mysle sú spojené." 

Odpustenie je prostriedok určený na ukončenie vnímania. 

Poznanie sa obnovuje po tom, čo sa vnímanie najprv zmení a 

potom úplne ustúpi tomu, čo zostáva navždy za jeho najvyšším 

dosahom. Veď pohľady a zvuky môžu v najlepšom prípade slúžiť len 

na vyvolanie spomienky, ktorá leží za nimi. Odpustenie zmetie 

skreslené informácie a otvorí skrytý oltár pravde. Jeho ľalie žiaria 

do mysle a vyzývajú ju, aby sa vrátila a pozrela do svojho vnútra, 

aby našla to, čo márne hľadala vonku. Lebo tu a len tu sa obnovuje 

pokoj mysle, lebo tu je príbytok samotného Boha. 

"V tichu nech odpustenie zotrie moje sny o odlúčení a hriechu.Potom 

nech sa, Otče, pozriem do svojho vnútra a zistím, že Tvoj prísľub o mojej 

bezhriešnosti je zachovaný; Tvoje slovo zostáva v mojej mysli nezmenené, 

Tvoja láska stále pretrváva v mojom srdci." 
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le  s o v á n i e 3 3 7 

"Moja bezhriešnosť ma chráni pred všetkým zlým." 

Moja bezhriešnosť mi zaručuje dokonalý pokoj, večné bezpečie, 

večnú lásku, večnú slobodu od všetkých myšlienok na stratu; úplné 

oslobodenie od utrpenia. A len šťastie môže byť mojím stavom, 

lebo len šťastie mi je dané. Čo musím urobiť, aby som vedel, že 

toto všetko je moje? Musím prijať Vykúpenie za seba a nič viac. 

Boh už urobil všetko, čo bolo treba urobiť. a musím sa naučiť, že 

nemusím nič robiť sám od seba, lebo musím len prijať svoje Ja, 

svoju bezhriešnosť, stvorenú pre mňa, teraz už moju, cítiť Božiu 

Lásku, ktorá ma chráni pred ujmou, pochopiť, že môj Otec miluje 

svojho Syna; vedieť, že som Syn, ktorého môj Otec miluje. 

"Ty, ktorý si ma stvoril v bezhriešnosti, sa nemýliš v tom, čo som. Mýlil 

som sa, keď som si myslel, že som zhrešil, ale prijímam Pokánie za seba. 

Otče, môj sen sa teraz skončil." Amen. 

 
le  s o v á n i e 3 3 8 

"Ovplyvňujú ma len moje myšlienky." 

Potrebuje len toto, aby spása prišla na celý svet. Lebo v tejto 

jedinej myšlienke je každý konečne oslobodený od strachu. Teraz 

sa naučil, že ho nikto nestraší a nič ho nemôže ohroziť. Nemá 

nepriateľov a je v bezpečí pred všetkými vonkajšími vecami. Jeho 

myšlienky ho môžu vystrašiť, ale keďže tieto myšlienky patria len 

jemu, má moc ich zmeniť a každú myšlienku strachu vymeniť za 

šťastnú myšlienku lásky. Ukrižoval sa." Boh však naplánoval, že 

jeho milovaný Syn bude vykúpený. 

"Tvoj plán je istý, Otče môj, - len Tvoj.Všetky ostatné plány zlyhajú.A 

budem mať myšlienky, ktoré ma budú desiť, kým sa nenaučím, že si mi dal 

jedinú myšlienku, ktorá ma vedie k spáse. Iba moja zlyhá a nikam ma 

nepovedie. Ale Myšlienka, ktorú si mi dal, sľubuje, že ma dovedie domov, 

pretože v nej je Tvoj prísľub Tvojmu Synovi." 
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le  s o v á n i e 3 3 9 

"Dostanem všetko, o čo požiadam." 

Nikto netúži po bolesti. Ale môže si myslieť, že bolesť je 

potešenie. Nikto sa nechce vyhnúť svojmu šťastiu. Môže si však 

myslieť, že radosť je bolestivá, hrozivá a nebezpečná. Každý 

dostane to, čo žiada. Ale môže byť naozaj zmätený v tom, čo chce; 

v stave, ktorý by chcel dosiahnuť. čo teda môže žiadať, že by 

chcel, keď to dostane? Požiadal o to, čo ho bude desiť a prinesie 

mu utrpenie. Rozhodnime sa dnes požiadať o to, čo naozaj 

chceme, a len o to, aby sme tento deň strávili bez strachu a 

nemýlili si bolesť s radosťou alebo strach s láskou. 

"Otče, toto je tvoj deň. Je to deň, v ktorom nechcem robiť nič sám, 

ale počúvať Tvoj hlas vo všetkom, čo robím; žiadať len to, čo mi ponúkaš, 

prijímať len myšlienky, o ktoré sa so mnou delíš." 

 
 

le  s s na 34  0 

"Dnes sa môžem oslobodiť od utrpenia." 

"Otče, ďakujem ti za dnešný deň a za slobodu, ktorú mi určite prinesie. Tento 

deň je svätý, lebo dnes bude tvoj Syn vykúpený. Jeho utrpenie sa skončilo. 

Bude totiž počuť Tvoj hlas, ktorý ho nasmeruje, aby našiel Kristovu 

víziu skrze odpustenie a navždy sa oslobodil od všetkého utrpenia." Vďaka za 

dnešný deň, Otče môj. Narodil som sa na tento svet, ale preto, aby som 

dosiahol tento deň a to, čo prináša radosť a slobodu pre Tvojho svätého 

Syna a pre svet, ktorý stvoril a ktorý je dnes spolu s ním oslobodený." 

Tešte sa dnes! Tešte sa! Dnes nie je miesto pre nič iné ako pre 

radosť a vďaku. Náš Otec dnes vykúpil svojho Syna! Ani jeden z 

nás, ale bude dnes spasený. Ani jeden, ktorý zostane v strachu, a 

ani jedného Otec nezíska k sebe, bdieť v nebi v Srdci lásky. 
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w h at je a m i r  a c l  e?  

 

Zázrak je náprava. Nevytvára, ani v skutočnosti vôbec nemení. 

Len sa pozerá na devastáciu a pripomína mysli, že to, čo vidí, je 

falošné. Odstraňuje omyl, ale nesnaží sa ísť za hranice vnímania, 

ani neprekračuje funkciu odpustenia. Zostáva teda v hraniciach 

času. napriek tomu pripravuje cestu pre návrat bezčasia a prebudenie 

lásky, pretože strach musí pod jemným liekom, ktorý poskytuje, 

skĺznuť. 

Zázrak obsahuje dar milosti, pretože sa dáva a prijíma ako 

jedno. A tak ilustruje zákon pravdy, ktorý svet nedodržiava, 

pretože úplne nechápe jeho cesty. zázrak prevracia vnímanie, ktoré 

bolo predtým postavené na hlavu, a tak končí zvláštne skreslenie, 

ktoré sa prejavovalo. Teraz je vnímanie otvorené pravde. Teraz je 

odpustenie úplne oprávnené. 

Odpustenie je domovom zázrakov. Kristove oči ich prinášajú 

všetkým, na ktorých sa pozerajú v milosrdenstve a láske. 

Vnímanie sa v jeho očiach napravuje a to, čo malo byť prekliatím, 

prišlo požehnaním. Každá ľalia odpustenia ponúka celému svetu tichý 

zázrak lásky. A každá je položená pred Božím slovom na 

univerzálnom oltári Stvoriteľa a stvorenia, vo Svetle dokonalej 

čistoty a nekonečnej radosti. 

Zázrak sa prijíma najprv na základe viery, pretože žiadať oň 

znamená, že myseľ je pripravená predstaviť si to, čo nevidí a 

nechápe. Viera však prinesie svojich svedkov, aby ukázala, že to, 

na čom spočíva, skutočne existuje. a tak zázrak ospravedlní vašu 

vieru v neho a ukáže, že spočíva na svete, ktorý je skutočnejší ako 

ten, ktorý ste videli predtým; na svete vykúpenom z toho, čo ste si 

mysleli, že vidíte. 

Zázraky padajú ako kvapky liečivého dažďa z neba na 

vyprahnutý a prašný svet, kde prišli zomrieť vyhladované a 

smädné bytosti. Teraz majú vodu. Teraz je svet zelený. A všade 

vyrastajú znamenia života, aby ukázali, že to, čo sa zrodilo, 

nemôže nikdy zomrieť, lebo čo má život, má nesmrteľnosť. 
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l e  s s na 34  1 

"Môžem útočiť len na svoju 

bezhriešnosť, a len tá ma chráni." 

"Otče, tvoj Syn je svätý. Ja som ten, na ktorého sa usmievaš v láske a nehe 

tak hlboko a draho, a napriek tomu sa vesmír usmieva na Teba a zdieľa 

Tvoju svätosť. Akí sme teda čistí, akí bezpeční, akí posvätní, zotrvávajúc v 

Tvojom úsmeve, so všetkou Tvojou láskou, ktorou si nás obdaril, žijúc s Tebou 

v jednote, v bratstve a úplnom Otcovstve; v bezhriešnosti takej dokonalej, 

že nás Pán bezhriešnosti počal ako Svojho Syna, vesmír myšlienok, ktorý 

Ho dopĺňa." 

Neútočme teda na svoju bezhriešnosť. Obsahuje totiž Božie 

slovo pre nás a v jeho láskavom odraze sme spasení. 

 
 

l e  s s na 34  2 

"Nechávam odpustenie spočinúť na 

všetkom, lebo tak mi bude odpustené." 

"Ďakujem Ti, Otče, za Tvoj plán zachrániť ma z pekla, ktoré som si vytvoril. 

Nie je skutočné. A Ty si mi dal prostriedky, aby si mi dokázal jeho 

neskutočnosť. kľúč je v mojej ruke a ja som sa dostal k dverám, za 

ktorými je koniec snov. Stojím pred nebeskou bránou a rozmýšľam, či mám 

vstúpiť a byť doma. Nech dnes už nečakám. Dovoľ mi všetko odpustiť a 

nech je stvorenie také, aké by si ho chcel mať Ty, a také, aké je. Dovoľ mi 

spomenúť si, že som Tvoj Syn, a otvoriac konečne dvere, zabudnúť na ilúzie v 

planúcom svetle pravdy, keď sa mi vráti spomienka na Teba." 

Brat, teraz mi odpusť. Prišiel som k tebe, aby som ťa vzal so 

sebou domov. A keď ideme, svet ide s nami na ceste k Bohu. 
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le  s s na 34  3 

"Nežiadajú odo mňa obetu, aby 

som našiel milosť a Boží pokoj." 

"Koniec utrpenia nemôže byť strata.Dar všetkého môže byť len zisk. Nikdy 

neberieš, len dávaš. A stvoril si ma, aby som sa Ti podobal, preto sa obeta 

stáva nemožnou pre mňa aj pre Teba. Aj ja musím dávať, a tak sa mi všetko 

dáva naveky a navždy. ako som bol stvorený, tak aj zostávam. tvoj Syn nemôže 

priniesť žiadnu obeť, lebo musí byť úplný, má funkciu doplniť ťa. Som 

úplný, pretože som Tvoj Syn. Nemôžem stratiť, lebo môžem len dávať. a 

všetko je moje naveky." 

Božie milosrdenstvo a pokoj sú zadarmo. Spasenie nič nestojí. 

Je to dar, ktorý treba slobodne dať a prijať, a práve to by sme sa 

dnes chceli naučiť. 

 
 

le  s s na 34  4 

"Dnes sa učím zákonu lásky, že to, čo 

dávam svojmu bratovi, je mojím 

darom pre mňa." 

"Toto je tvoj zákon, Otče môj, nie môj vlastný. Nepochopil som, čo 

znamená dávať, a myslel som si, že to, po čom túžim, si nechám len pre 

seba. A keď som sa pozrel na poklad, o ktorom som si myslel, že ho mám, 

našiel som prázdne miesto, kde nikdy nič nebolo, nie je ani nebude." Kto sa 

môže podeliť o sen? A čo mi môže ponúknuť ilúzia? A predsa ten, komu 

odpustím, mi dá dary, ktoré prevyšujú hodnotu všetkého na zemi. Nech 

moji odpustení bratia naplnia môj sklad nebeskými pokladmi, ktoré 

jediné sú skutočné. tak sa naplní zákon lásky. a tak Tvoj Syn povstane a 

vráti sa k Tebe." 

Ako blízko sme si navzájom, keď ideme k Bohu. Ako blízko 

je On k nám. Aký blízky je koniec sna o hriechu a vykúpenie 

Božieho Syna. 
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le  s s na 3 4 5   

"Dnes ponúkam len zázraky, 

Chcel by som, aby mi boli vrátené." 

"Otče, zázrak odráža tvoje dary pre mňa, tvojho Syna. A každý, ktorý 

dávam, sa mi vracia a pripomína mi, že zákon lásky je univerzálny. Aj tu má 

podobu, ktorú možno rozpoznať a vidieť, že pôsobí. zázraky, ktoré dávam, sa 

mi vracajú práve v takej podobe, akú potrebujem, aby mi pomohli s 

problémami, ktoré vnímam. Otče, v nebi je to iné, pretože tam nie sú 

žiadne potreby. Ale tu na zemi má zázrak bližšie k Tvojim darom ako 

akýkoľvek iný dar, ktorý môžem dať. tak mi dovoľ, aby som dnes dal len tento 

dar, ktorý, zrodený z pravého odpustenia, osvetľuje cestu, ktorou musím ísť, 

aby som na Teba pamätal." 

Pokoj všetkým srdciam, ktoré ho dnes hľadajú. Svetlo prišlo, 

aby ponúklo zázraky a požehnalo unavený svet. Dnes nájde 

odpočinok, pretože ponúkneme to, čo sme dostali. 

 
 

le  s s na 34  6 

"Dnes ma obklopuje Boží pokoj a ja 

zabúdam na všetko okrem Jeho lásky." 

"Otče, dnes sa prebúdzam so zázrakmi, ktoré korigujú moje vnímanie 

všetkých vecí. A tak sa začína deň, ktorý s Tebou zdieľam tak, ako budem 

zdieľať večnosť, pretože čas dnes ustúpil do úzadia. Nehľadám veci času, 

a tak sa na ne nebudem pozerať. To, čo dnes hľadám, presahuje všetky 

zákony času a vecí vnímaných v čase. Zabudol by som na všetky veci 

okremTvojej lásky. Zotrval by som v Tebe a nepoznal by som žiadne zákony 

okrem Tvojho zákona Lásky. a našiel by som pokoj, ktorý si stvoril pre 

svojho Syna, a zabudol by som na všetky hlúpe hračky, ktoré som si 

vyrobil, keď by som hľadel na Tvoju slávu a na svoju." 

A keď dnes príde večer, nebudeme spomínať na nič iné ako 

na Boží pokoj. Dnes sa totiž naučíme, aký pokoj máme, keď 

zabudneme na všetko okrem Božej lásky. 
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l e  s s na 347   

"Hnev musí vychádzať z úsudku. Odsúdenie je 

zbraň, ktorú by som použil proti sebe. 

Aby sa mi všetky zázraky vyhýbali." 

"Otče, chcem to, čo je proti mojej vôli, a nechcem to, čo je moja vôľa mať. 

Naprav moju myseľ, Otče môj. Je chorá. Ty si mi však ponúkol slobodu 

a ja sa dnes rozhodujem prijať Tvoj dar." A tak odovzdávam všetky súdy tomu, 

ktorého si mi dal, aby súdil za mňa. On vidí to, čo vidím ja, a predsa 

pozná pravdu. On sa pozerá na bolesť, a predsa chápe, že nie je skutočná, a 

v Jeho chápaní je uzdravená. On dáva zázraky, ktoré by moje sny skryli 

pred mojím vedomím. Dovoľte mu, aby dnes súdil. Ja nepoznám svoju 

vôľu, ale On si je istý, že je Tvoja." A On za mňa prehovorí a privolá Tvoj 

zázrak, aby prišiel ku mne. 

Počúvajte dnes. Buďte veľmi ticho a počujte jemný Boží hlas, 

ktorý vás uisťuje, že vás posúdil ako Syna, ktorého miluje. 

 
 

l e  s s na 34  8 

"Nemám dôvod na hnev ani na strach, 

lebo ma obklopuješ. A v každej potrebe, 

ktorú vnímam, mi stačí Tvoja milosť." 

"Otče, nech si uvedomím, že si tu a že nie som sám. Obklopuje ma večná 

Láska. Nemám dôvod na nič okrem dokonalého pokoja a radosti, ktoré 

zdieľam s Tebou. akú mám potrebu hnevať sa alebo sa báť? Obklopuje ma 

dokonalé bezpečie. Môžem sa báť, keď Tvoj večný prísľub ide so mnou? 

Obklopuje ma dokonalá bezhriešnosť. čoho sa môžem báť, keď si ma stvoril vo 

svätosti takej dokonalej, ako je Tvoja vlastná?" 

Božia milosť nám stačí vo všetkom, čo chce, aby sme robili. 

A len tak sa rozhodneme, že to bude naša aj Jeho vôľa. 
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le  s s na 34  9 

"Dnes nechávam Kristov pohľad, aby 

sa pozeral na všetky veci za mňa a 

neposudzoval ich, ale dal 

Namiesto toho je každý z nich zázrakom lásky." 

"Tak by som chcel oslobodiť všetky veci, ktoré vidím, a dať im slobodu, o ktorú 

sa usilujem. Lebo tak poslúcham zákon lásky a dávam, čo by som našiel a 

urobil svojím. Dá sa mi to, lebo som si to vybral ako dar, ktorý chcem dať. 

Otče,tvoje dary sú moje. Každý, ktorý prijmem, mi dáva zázrak, ktorý môžem 

dať. A dávajúc tak, ako by som chcel prijať, sa učím, že Tvoje uzdravujúce 

zázraky patria mne." 

Náš Otec pozná naše potreby. Dáva nám milosť, aby sme ich 

všetky naplnili.A tak mu dôverujeme, že nám pošle zázraky, aby 

požehnal svet a uzdravil naše mysle, keď sa k nemu vrátime. 

 
 

le  s o n 3 5 0 

"Zázraky sú zrkadlom večnej Božej 

lásky. Obetovať ich znamená 

pamätať na Neho, 

A skrze jeho pamiatku zachrániť svet." 

"To, čo odpustíme, sa stáva našou súčasťou, ako sa vnímame.Boží Syn v 

sebe zahŕňa všetky veci, ako si ho stvoril.Tvoja pamäť závisí od jeho 

odpustenia.To, čím je, nie je ovplyvnené jeho myšlienkami. Ale to, na čo sa 

pozerá, je ich priamym dôsledkom. preto by som sa, Otče môj, chcel obrátiť k 

Tebe. Len Tvoja pamäť ma oslobodí. a len moje odpustenie ma učí, aby sa 

Tvoja pamäť vrátila ku mne a aby som ju s vďakou odovzdal svetu." 

A keď od neho budeme zbierať zázraky, budeme mu naozaj 

vďační. Lebo keď si Ho budeme pripomínať, Jeho Syn sa nám 

obnoví v realite Lásky. 
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w h at am i?  

 

Som Boží Syn, úplný, uzdravený a celý, žiariaci v odraze Jeho lásky. Vo mne 

je Jeho stvorenie posvätené a má zaručený večný život. Vo mne je láska 

dokonalá, strach nemožný a radosť ustanovená bez protikladu. Som svätým 

domovom samotného Boha. Som nebom, kde prebýva Jeho Láska. Som 

Jeho svätá Bezhriešnosť Sama, lebo v mojej čistote prebýva Jeho 

vlastná. 

Naše používanie slov sa už takmer skončilo. V posledných 

dňoch tohto jedného roka, ktorý sme spolu s vami darovali Bohu, 

sme však našli jediný spoločný cieľ. A tak ste sa spojili so mnou. 

Takže to, čo som ja, ste aj vy. o pravde toho, čo sme, sa nedá 

hovoriť ani ju opísať slovami. napriek tomu si tu môžeme uvedomiť 

svoju funkciu a slová o tom môžu hovoriť a tiež o tom učiť, ak 

budeme príkladom slov v nás. 

Sme nositeľmi spásy.Prijímame svoju úlohu Spasiteľov sveta, 

ktorý je vďaka nášmu spoločnému odpusteniu vykúpený. A to, náš 

dar, je nám teda dané. na všetkých sa pozeráme ako na bratov a 

všetky veci vnímame ako láskavé a dobré. Nehľadáme funkciu, 

ktorá je za nebeskou bránou. Poznanie sa vráti, keď splníme svoju 

úlohu. Staráme sa len o to, aby sme privítali pravdu. 

Naše oči sú očami, ktorými Kristova vízia vidí svet vykúpený 

z každej myšlienky na hriech. Naše sú uši, ktoré počujú Boží hlas, 

ktorý ohlasuje svet ako bezhriešny. Naše sú mysle, ktoré sa 

spájajú, keď žehnáme svetu. A z jednoty, ktorú sme dosiahli, 

voláme všetkých našich bratov a žiadame ich, aby sa podieľali na 

našom pokoji a zavŕšili našu radosť. 

Sme svätí Boží poslovia, ktorí hovoria v Jeho mene, a 

nesieme Jeho slovo všetkým, ktorých k nám poslal, a učíme sa, že 

je napísané v našich srdciach. A tak sa mení naše zmýšľanie o 

cieli, pre ktorý sme prišli a ktorému sa snažíme slúžiť. Prinášame 

radostnú zvesť Božiemu Synovi, ktorý si myslel, že trpí. Teraz je 

vykúpený. A keď vidí, že pred ním stojí otvorená nebeská brána, 

vstúpi a zmizne v Božom Srdci. 
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le  s o n 3 5 1 

"Môj bezhriešny brat je mojím 

sprievodcom k pokoju. Môj hriešny brat 

je mojím sprievodcom k bolesti. A na 

ktorého sa rozhodnem pozerať, toho 

budem vidieť." 

"Kto je môj brat, ak nie tvoj svätý Syn? A ak ho vidím hriešneho, 

vyhlasujem sa za hriešnika; nie za Božieho Syna; osamelého a bez priateľov v 

hroznom svete.Ale toto vnímanie je voľba, ktorú robím a ktorej sa môžem 

vzdať. Môžem tiež vidieť svojho brata bezhriešneho, akoTvojho svätého Syna. 

a s touto voľbou vidím svoju bezhriešnosť, svojho večného Utešiteľa a Priateľa 

vedľa seba a svoju cestu bezpečnú a jasnú. Vyber si teda pre mňa, Otče môj, 

svojím hlasom. Lebo on jediný dáva súd v Tvojom mene." 

 
 

le  s o v á n i e 3 5 2 

"Odsudzovanie a láska sú protiklady. Z 

jedného pochádzajú všetky bolesti sveta. Ale 

z toho druhého pochádza pokoj samotného 

Boha." 

"Odpustenie hľadí len na bezhriešnosť a nesúdi.Preto prichádzam k 

tebe. Odsúdenie mi zaviaže oči a oslepí ma. Láska, ktorá sa tu odráža v 

odpustení, mi však pripomína, že si mi dal cestu, aby som opäť našiel Tvoj 

pokoj. Som vykúpený, keď sa rozhodnem nasledovať túto cestu. nenechal 

si ma bez útechy. Mám v sebe spomienku na Teba aj toho, kto ma k nej 

vedie. Otče, chcel by som dnes počuť Tvoj hlas a nájsť Tvoj pokoj. Lebo by 

som chcel milovať svoju vlastnú Identitu a nájsť v nej spomienku na 

Teba." 
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le  s o v á n i e 3 5 3 

"Moje oči, môj jazyk, moje ruky, moje nohy 

majú dnes len jeden cieľ: aby mi bol daný 

Kristus, aby som ho použil na požehnanie 

sveta zázrakmi." 

"Otče, všetko, čo mi dnes patrí, dávam Kristovi, aby to použil 

akýmkoľvek spôsobom, ktorý najlepšie poslúži cieľu, ktorý s ním zdieľam. 

Nič nie je len moje, pretože On a ja sme sa spojili v zámere. Učenie tak 

dospelo takmer k svojmu určenému koncu. Chvíľu pracujem s Ním, aby 

som slúžil Jeho zámeru." Potom sa stratím vo svojej identite a spoznám, 

že Kristus je len moje Ja. 

 
 

le  s o v á n i e 3 5 4 

"Stojíme spolu, Kristus a ja, v pokoji a 

istote cieľa. A v ňom 

je jeho Stvoriteľ, ako je on vo mne." 

"Moja jednota s Kristom ma ustanovuje za Tvojho Syna, mimo 

dosahu času a úplne slobodného od každého zákona okrem Tvojho. Nemám 

žiadne ja okrem Krista vo mne. Nemám iný cieľ ako Jeho vlastný. A On 

je ako Jeho Otec. Tak musím byť jedno s Tebou aj s Ním. Veď kto je 

Kristus okrem Tvojho Syna, ako si ho stvoril? A čo som ja okrem Krista 

vo mne?" 
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le  s o v á n i e 3 5 5 

"Nie je konca všetkým pokojom a 

radostiam a všetkým zázrakom, ktoré 

dám. 

Keď prijímam Božie slovo.Prečo nie dnes?" 

"Prečo by som mal čakať, Otče môj, na radosť, ktorú si mi sľúbil? 

Veď Ty zachováš svoje slovo, ktoré si dal svojmu Synovi vo vyhnanstve. Som 

si istý, že môj poklad na mňa čaká a stačí mi len natiahnuť ruku, aby 

som ho našiel. Už teraz sa ho moje prsty dotýkajú. Je veľmi blízko. Už 

nemusím čakať ani okamih, aby som bol navždy v pokoji. Vybral som si 

Teba a spolu s Tebou aj svoju identitu. Tvoj Syn by bol sám sebou a 

poznal by Ťa ako svojho Otca a Stvoriteľa a svoju Lásku." 

 
 

le  s o n3 5 6 

"Choroba je len iné meno pre hriech. 

Uzdravenie je len iné meno pre 

Boha. Zázrak je teda volaním k 

nemu." 

"Otče, Ty si sľúbil, že nikdy nezlyháš a odpovieš na každé volanie, ktoré 

k Tebe Tvoj Syn vysloví. Nezáleží na tom, kde sa nachádza, čo sa zdá 

byť jeho problémom, ani na tom, čím sa podľa neho stal. Je to Tvoj Syn a 

Ty mu odpovieš. Zázrak odráža Tvoju Lásku, a tak mu odpovedá. tvoje 

meno nahrádza každú myšlienku na hriech, a kto je bez hriechu, nemôže 

trpieť bolesťou. Tvoje meno dáva odpoveď Tvojmu Synovi, pretože volať 

Tvoje meno znamená len volať svoje vlastné." 
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le  s o n3 5 7 

"Pravda odpovedá na každé naše volanie k 

Bohu, odpovedá najprv zázrakmi a potom sa k 

nám vracia, aby bola sama sebou." 

"Odpustenie, odraz pravdy, mi hovorí, ako mám obetovať zázraky a tak 

uniknúť z väzenia, v ktorom si myslím, že žijem.Tvoj svätý Syn mi ukazuje 

najprv na môjho brata, potom na mňa.Tvoj hlas ma poučuje, aby som trpezlivo 

počúval Tvoje slovo a dával, ako prijímam. A keď sa dnes pozerám na 

Tvojho Syna, počujem Tvoj Hlas, ktorý ma poučuje, aby som našiel cestu k 

Tebe, ako si určil, že tá cesta má byť: "Pozrite na jeho bezhriešnosť a 

buďte uzdravení. Pozrite sa na Krista v ňom a on je uzdravený." 

 
 

le  s o n3 5 8 

"Žiadne volanie k Bohu nemôže 

zostať nevypočuté ani bez odpovede. A 

tým si môžem byť istý: Jeho odpoveď 

je tá, ktorú naozaj chcem." 

"Ty, ktorý si pamätáš, čo naozaj som, si pamätáš, čo naozaj 

chcem.Hovoríš za Boha, a tak hovoríš aj za mňa. A to, čo mi dávaš, 

pochádza od samotného Boha. Tvoj hlas, Otče môj, je teda aj mojím hlasom a 

všetko, čo chcem, je to, čo mi ponúkaš, práve v takej podobe, akú si si 

vybral, aby to bolo moje. Dovoľ, aby som si spomenul na všetko, čo neviem, a 

nech sa môj hlas upokojí a spomenie. Ale nech nezabúdam na Tvoju Lásku 

a starostlivosť, nech mám Tvoj sľub Tvojmu Synovi stále vo vedomí. 

Nech nezabúdam, že ja sám som nič, ale moje Ja je všetko." 
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le  s o n3 5 9 

"Božou odpoveďou je určitá forma pokoja. 

Všetka bolesť je uzdravená, všetko utrpenie 

nahradené radosťou. 

Všetky dvere väzenia sú otvorené. A 

každý hriech je chápaný len ako 

omyl." 

"Otče, dnes odpustíme tvojmu svetu a necháme stvorenie, aby bolo tvoje. 

Všetko sme zle pochopili. Ale zo svätých Božích synov sme neurobili 

hriešnikov. čo si stvoril bez hriechu, tak zostáva naveky a navždy. Takí sme 

my. A tešíme sa, keď sa dozvedáme, že sme urobili chyby, ktoré na nás 

nemajú žiadne skutočné účinky. Hriech je nemožný a na tejto skutočnosti 

spočíva odpustenie na istom základe, ktorý je pevnejší ako tieňový svet, ktorý 

vidíme. Pomôž nám odpustiť, lebo by sme boli vykúpení. Pomôžte nám 

odpustiť, lebo by sme boli v pokoji." 

 
 

le  s o n3 6 0 

"Pokoj mne, svätému Božiemu Synovi. 

Pokoj môjmu bratovi, ktorý je so mnou 

jedno. 

Nech je skrze nás celý svet požehnaný pokojom." 

"Otče, tvoj pokoj chcem dať, keď ho od teba prijímam. Som Tvoj Syn, 

navždy taký, akého si ma stvoril, lebo Veľké lúče zostávajú vo mne navždy 

pokojné a nerušené. Chcel by som sa k nim dostať v tichu a v istote, lebo 

nikde inde nemožno nájsť istotu. Pokoj mne a pokoj celému svetu. Vo 

svätosti sme boli stvorení a vo svätosti zostávame. tvoj Syn sa ti podobá v 

dokonalej bezhriešnosti a s touto myšlienkou radi hovoríme 'Amen'." 
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Naše záverečné lekcie ponecháme čo najmenej slov.Používame ich 

len na začiatku nášho cvičenia a len preto, aby sme si pripomenuli, 

že sa snažíme ísť ďalej. Obráťme sa k tomu, ktorý vedie cestu a 

robí naše kroky istými. Jemu zanechávame tieto lekcie, pretože 

jemu odteraz odovzdávame svoj život. Nechceme sa totiž znovu 

vrátiť k viere v hriech, vďaka ktorej sa nám svet zdal škaredý a 

nebezpečný, útočný a ničivý, nebezpečný vo všetkých svojich 

smeroch a zradný mimo nádeje na dôveru a únik pred bolesťou. 

Len tak môžeme nájsť pokoj, ktorý nám dal Boh. Je to jeho 

cesta, ktorou sa nakoniec musí vydať každý, pretože tento koniec 

určil sám Boh. Vo sne o čase sa zdá byť vzdialený. A predsa je v 

skutočnosti už tu; už nám slúži ako milostivé vedenie na ceste, 

ktorou máme ísť. Poďme spoločne po tejto ceste, ktorú nám 

ukazuje pravda. a buďme vodcami našich mnohých bratov, ktorí 

hľadajú cestu, ale nenachádzajú ju. 

A tomuto účelu zasväťme svoju myseľ a nasmerujme všetky 

svoje myšlienky tak, aby slúžili spáse. Nám je daný cieľ odpustiť 

svetu. Je to cieľ, ktorý nám dal Boh. Je to jeho koniec sna, ktorý 

hľadáme, a nie náš vlastný. Lebo všetko, čo odpustíme, 

nezabudneme uznať za súčasť samotného Boha. a tak sa Jeho 

pamiatka vracia úplne a kompletne. 

Našou úlohou je pamätať na neho na zemi, pretože nám bolo 

dané, aby sme boli jeho vlastným zavŕšením v skutočnosti. 

Nezabúdajme teda, že náš cieľ je spoločný. Veď práve táto 

spomienka obsahuje spomienku na Boha a ukazuje cestu k nemu a 

do neba jeho pokoja. A či neodpustíme svojmu bratovi, ktorý nám 

to môže ponúknuť? On je cesta, pravda a život, ktoré nám ukazujú 

cestu. V ňom prebýva spása, ktorú nám ponúka prostredníctvom 

nášho odpustenia, ktoré sme mu dali. 

Tento rok neukončíme bez daru, ktorý náš Otec sľúbil svojmu 

svätému Synovi. Teraz je nám odpustené. A sme zachránení od 

všetkého hnevu, o ktorom sme si mysleli, že patrí Bohu, a zistili 

sme, že to bol len sen. Sme navrátení k zdravému rozumu, v 

ktorom chápeme, že hnev je šialený, útok je šialený a pomsta len 

hlúpa fantázia. Boli sme zachránení od hnevu, pretože sme sa 
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naučili, že sme sa mýlili. 
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Nič viac.A či sa Otec hnevá na svojho Syna, pretože nepochopil 

pravdu? 

Prichádzame k Nemu úprimne a hovoríme, že sme 

nepochopili, a prosíme Ho, aby nám pomohol naučiť sa Jeho 

lekcie prostredníctvom hlasu Jeho vlastného Učiteľa.Ublížil by 

svojmu Synovi? Alebo by sa ponáhľal odpovedať mu a povedal 

by: "Toto je môj Syn a všetko, čo mám, je jeho?" Buďte si istí, že 

vám takto odpovie, pretože toto sú Jeho vlastné Slová. a viac ako 

to nemôže mať nikto, pretože v týchto Slovách je všetko, čo je, a 

všetko, čo bude po celý čas a vo večnosti. 

 
 

le  s o v á n i e 3 6 1 na 36  5 

"Tento svätý okamih by som Ti chcel 

dať. Buď Ty zodpovedný. Chcel by som Ťa 

nasledovať, lebo som si istý, že Tvoje 

vedenie mi dáva pokoj." 

"Ak potrebujem slovo, ktoré mi pomôže, On mi ho dá. Ak potrebujem 

myšlienku, aj tú mi dá.A ak potrebujem len ticho a pokojnú, otvorenú 

myseľ, tieto dary od Neho dostanem. On je zodpovedný za moju žiadosť. A 

On ma vypočuje a odpovie mi, lebo hovorí v mene Boha, môjho Otca, a jeho 

svätého Syna." 
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Tento kurz je začiatok, nie koniec.Váš priateľ ide s vami. Nie ste 

sami. Nikto, kto k nemu volá, nemôže volať nadarmo. Nech ťa 

trápi čokoľvek, buď si istý, že On má odpoveď a rád ti ju dá, ak sa 

na Neho jednoducho obrátiš a požiadaš Ho o ňu. On vám nezatají 

všetky odpovede, ktoré potrebujete na čokoľvek, čo vás zrejme 

trápi. On pozná spôsob, ako vyriešiť všetky problémy a vyriešiť 

všetky pochybnosti. Jeho istota je vaša. stačí, ak Ho o ňu 

požiadate, a bude vám daná. 

Ste si istí, že prídete domov, ako je istá cesta slnka pred jeho 

východom, po jeho západe a v polosvetlých hodinách medzi nimi. 

V skutočnosti je vaša cesta ešte istejšia, pretože nie je možné 

zmeniť smerovanie tých, ktorých Boh povolal k sebe. Preto 

počúvajte svoju vôľu a nasledujte Toho, ktorého ste prijali ako 

svoj hlas, aby hovoril o tom, čo naozaj chcete a čo naozaj 

potrebujete. Jeho hlas je hlasom pre Boha, a tiež tvojím. A tak 

hovorí o slobode a pravde. 

Už sa neprideľujú žiadne špecifické lekcie, pretože už nie sú 

potrebné. Odteraz počúvajte len Hlas pre Boha a pre svoje Ja, keď 

odchádzate zo sveta, aby ste namiesto toho hľadali skutočnosť. On 

bude riadiť tvoje úsilie, presne ti povie, čo máš robiť, ako máš 

usmerňovať svoju myseľ a kedy máš v tichosti prísť k Nemu a 

prosiť o Jeho isté vedenie a Jeho isté slovo. Jeho je Slovo, ktoré 

vám dal Boh. Jeho Slovo je Slovo, ktoré ste si vybrali za svoje 

vlastné. 

A teraz vás odovzdávam do Jeho rúk, aby ste boli Jeho 

vernými nasledovníkmi a aby ste s Ním prešli všetkými 

ťažkosťami a bolesťami, ktoré sa vám môžu zdať skutočné. Ani 

vám nedá rozkoše, ktoré pominú, lebo On dáva len večné a dobré. 

Dovoľte Mu, aby vás ďalej pripravoval. Zaslúžil si tvoju dôveru 

tým, že ti denne hovorí o tvojom Otcovi, tvojom bratovi a tvojom 

Ja. Bude v tom pokračovať; teraz s Ním kráčajte tak isto ako On, 

že viete, kam idete; tak isto ako On viete, ako máte postupovať, 

tak isto ako On ste si istí cieľom a svojím bezpečným príchodom 

na koniec. 

Cieľ je istý a prostriedky tiež. Na to hovoríme: "Amen." 

Vždy, keď sa máme rozhodnúť, bude nám presne povedané, čo si 
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Boh želá. A bude hovoriť za Boha a za vaše 
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Tým sa uistíte, že si vás peklo nevyžiada a že každá vaša voľba 

priblíži nebo k vášmu dosahu. A tak od tejto chvíle kráčame s Ním 

a obraciame sa k Nemu o vedenie, pokoj a správne smerovanie. 

Radosť sprevádza našu cestu. Ideme totiž domov k otvoreným 

dverám, ktoré Boh drží nezavreté, aby nás privítal. 

Zverujeme mu svoje cesty a hovoríme "Amen". V pokoji 

budeme pokračovať na Jeho ceste a všetko zveríme Jemu. V 

dôvere očakávame Jeho odpovede, keď sa pýtame na Jeho vôľu vo 

všetkom, čo robíme. Miluje Božieho Syna tak, ako by sme ho 

milovali my, a učí nás, ako sa na neho pozerať Jeho očami a 

milovať ho tak, ako to robí On. Nekráčate sami. Boží anjeli sa 

vznášajú blízko a všade okolo. Jeho Láska vás obklopuje a buďte 

si istí: nikdy vás nenechám bez útechy. 
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Úvod 

 
Úloha vyučovania a učenia sa je v skutočnosti v myslení sveta 

obrátený. Toto obrátenie je charakteristické. Zdá sa, akoby učiteľ a 

žiak boli oddelení, učiteľ dáva niečo žiakovi, a nie sebe. Ďalej sa 

akt vyučovania považuje za špeciálnu činnosť, ktorej človek 

venuje len relatívne malú časť svojho času. na druhej strane sa v 

kurze zdôrazňuje, že učiť znamená učiť sa, takže učiteľ a žiak sú to 

isté. Zdôrazňuje tiež, že vyučovanie je neustály proces; prebieha v 

každom okamihu dňa a pokračuje aj v myšlienkach počas spánku. 

Učiť znamená demonštrovať.Existujú len dva myšlienkové 
systémy, 

a vy dokazujete, že stále veríte, že jedno alebo druhé je pravda. Z 

vašej demonštrácie sa učia ostatní a vy tiež. Otázka neznie, či 

budete učiť, pretože v tom nie je žiadna voľba. Dalo by sa 

povedať, že účelom kurzu je poskytnúť vám prostriedok na výber 

toho, čo chcete učiť, na základe toho, čo sa chcete naučiť. 

Nemôžete to dať niekomu inému, a to sa naučíte prostredníctvom 

učenia. Vyučovanie je len výzvou pre svedkov, aby potvrdili to, 

čomu veríte. Je to metóda obrátenia. to sa nedá uskutočniť len 

slovami. Každá situácia musí byť pre vás príležitosťou učiť 

druhých, čím ste vy a čím sú oni pre vás. Nikdy nie viac, ale ani 

menej. 

Učebný plán, ktorý si nastavíte, je teda určený výlučne tým, 

čo si myslíte, že ste, a aký je podľa vás vzťah ostatných k vám. V 

situácii formálneho vyučovania môžu tieto otázky úplne nesúvisieť s 

tým, čo si myslíte, že ste 
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Napriek tomu nie je možné nevyužiť obsah akejkoľvek situácie na 

to, čo skutočne učíte, a teda sa učíte. Pre toto je slovný obsah 

vášho učenia úplne irelevantný. Môže sa s ním zhodovať, ale 

nemusí. Učí vás učenie, ktoré je základom toho, čo hovoríte. učenie 

ale posilňuje to, čomu o sebe veríte. Jeho základným cieľom je 

zmenšiť pochybnosti o sebe samom. To však neznamená, že ja, 

ktoré sa snažíte chrániť, je skutočné. Znamená to však, že ja, o 

ktorom si myslíte, že je skutočné, je to, čo učíte. 

Je to nevyhnutné. Nie je pred tým úniku. Ako by to mohlo byť 

inak? Každý, kto sa riadi učebnými osnovami sveta, a každý tu sa 

nimi riadi, kým nezmení názor, sa učí len preto, aby presvedčil sám 

seba, že je tým, čím nie je. V tom je zmysel sveta. Aké iné by teda 

boli jeho učebné osnovy? Do tejto beznádejnej a uzavretej situácie 

učenia, ktorá neučí ničomu inému než zúfalstvu a smrti, posiela 

Boh svojich učiteľov. A keď vyučujú jeho lekcie radosti a nádeje, 

ich učenie sa napokon stáva úplným. 

Bez Božích učiteľov by nebola nádej na spásu, pretože svet 

hriechu by sa zdal byť navždy "skutočný". Sebaklamujúci musia 

klamať, pretože musia učiť klamstvu. A čo iné je peklo? To je 

návod pre Božích učiteľov. nie sú dokonalí, inak by tu neboli. ich 

poslaním je však stať sa tu dokonalými, a tak učia dokonalosti 

znova a znova, mnohými, mnohými spôsobmi, kým sa to nenaučia. 

A potom ich už viac nevidno, hoci ich myšlienky zostávajú navždy 

zdrojom sily a pravdy. Kto sú? Ako sú vybraní? Čo robia? Ako 

môžu pracovať na svojej vlastnej spáse a na spáse sveta? Táto 

príručka sa pokúša odpovedať na tieto otázky. 
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v hoa r e go  d ' s t e a c h e  r s?  

 

Učiteľom Boha je každý, kto sa ním rozhodne byť. Jeho 

kvalifikácia spočíva len v tom, že sa nejako, niekde vedome 

rozhodol, v čom nevidel svoje záujmy oddelene od záujmov 

niekoho iného. Keď to urobil, jeho cesta je pevne stanovená a jeho 

smer je istý. Do tmy vstúpilo svetlo. Môže to byť jediné svetlo, ale 

to stačí. Uzavrel dohodu s Bohom, aj keď v neho ešte neverí. Stal 

sa nositeľom spásy. Stal sa Božím učiteľom. 

Pochádzajú z celého sveta. Pochádzajú zo všetkých 

náboženstiev aj bez náboženstva. Oni sú tí, ktorí 

odpovedali.Volanie je univerzálne. Prebieha neustále a všade. Volá 

učiteľov, aby zaň hovorili a spasili svet. Mnohí ho počujú, ale len 

málo z nich odpovie. Všetko je však otázkou času. Každý nakoniec 

odpovie, ale ten koniec môže byť veľmi, veľmi ďaleko. Práve 

preto vznikol plán učiteľov. Ich úlohou je šetriť čas. Každý z nich 

začína ako jediné svetlo, ale s Volaním v jeho strede je to svetlo, 

ktoré nemožno obmedziť. a každý z nich šetrí tisíc rokov času, ako 

ho svet posudzuje. pre samotné Volanie nemá čas žiadny význam. 

Pre každého Božieho učiteľa existuje kurz. Forma kurzu sa 

veľmi líši. Rovnako aj konkrétne učebné pomôcky. Obsah kurzu sa 

však nikdy nemení. Jeho ústrednou témou je vždy: "Boží Syn je bez 

viny a v jeho nevinnosti je jeho spása." Môže sa vyučovať činmi 

alebo myšlienkami; slovami alebo bez zvuku; v akomkoľvek 

jazyku alebo bez jazyka; na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek 

čase a akýmkoľvek spôsobom. Nezáleží na tom, kto bol učiteľom 

predtým, ako počul Výzvu. Svojou odpoveďou sa stal Spasiteľom. 

Videl niekoho iného ako seba samého. Našiel teda svoju vlastnú 

spásu a spásu sveta. V jeho znovuzrodení sa znovuzrodil svet. 

Ide o príručku k špeciálnemu učebnému plánu, určenú pre 

učiteľov špeciálnej formy univerzálneho kurzu. Existuje mnoho 

tisíc iných foriem, všetky majú rovnaký výsledok. len šetria čas. ale 

je to len čas, ktorý sa unavene vinie ďalej, a svet je teraz veľmi 

unavený. Je starý, opotrebovaný a bez nádeje. Nikdy nebolo 



MANUÁL

NE 

4 

 

 

otázka výsledku, lebo čo môže zmeniť Božiu vôľu? Ale čas so 

svojimi ilúziami o zmene a smrti vyčerpáva svet a všetky veci v 

ňom.Čas má však svoj koniec a práve ten majú učitelia Boží 

privodiť. Čas je totiž v ich rukách. Taký bol ich výber a je im 

daný. 
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w ho a r e i c h  pu  p i l s ?   

 

Každému z Božích učiteľov boli pridelení určití žiaci, ktorí ho začnú 

hľadať hneď, ako odpovie na Volanie.Boli pre neho vybraní, 

pretože forma univerzálneho učebného plánu, ktorý bude 

vyučovať, je pre nich najlepšia vzhľadom na ich úroveň chápania. 

Jeho žiaci naňho čakajú, pretože jeho príchod je istý. Opäť je to 

len otázka času. Keď sa on rozhodol plniť svoju úlohu, oni sú 

pripravení plniť svoju. Čas čaká na jeho voľbu, ale nie na to, komu 

bude slúžiť. Keď bude pripravený učiť sa, budú mu poskytnuté 

príležitosti na učenie. 

Aby sme pochopili učebný plán spásy, je potrebné pochopiť 

pojem času, ktorý kurz stanovuje. Pokánie napravuje ilúzie, nie 

pravdu. Preto opravuje to, čo nikdy nebolo. Ďalej, plán tejto 

nápravy bol stanovený a dokončený súčasne, pretože Božia vôľa je 

úplne mimo času. Rovnako ako celá skutočnosť, ktorá je z Neho. 

V okamihu, keď myšlienka oddelenia vstúpila do mysle Božieho 

Syna, v tom istom okamihu bola daná Božia odpoveď. V čase sa to 

stalo veľmi dávno. V skutočnosti sa to však vôbec nestalo. 

Svet času je svetom ilúzie.To, čo sa stalo dávno, sa zdá, že sa 

deje teraz. Rozhodnutia, ktoré sa dávno uskutočnili, sa zdajú byť 

otvorené; ešte len sa majú uskutočniť. na to, čo sa naučili a 

pochopili a čo už dávno prešlo, sa pozerá ako na novú myšlienku, 

nový nápad, iný prístup. Keďže vaša vôľa je slobodná, môžete 

kedykoľvek prijať to, čo sa už stalo, a až vtedy si uvedomíte, že to tu 

bolo vždy. ako sa v kurze zdôrazňuje, nemôžete si slobodne vybrať 

učebné osnovy, dokonca ani formu, akou sa ich budete učiť. 

môžete sa však slobodne rozhodnúť, kedy sa ich chcete naučiť. A 

keď ju prijmete, už sa ju naučíte. 

Čas sa teda skutočne vracia späť do okamihu, ktorý je taký 

dávny, že je mimo všetkej pamäti a dokonca aj mimo možnosti 

spomínania.Ale pretože je to okamih, ktorý sa prežíva znova a znova 

a znova, zdá sa, že je to teraz. A tak sa zdá, že žiak a učiteľ sa 

stretávajú v prítomnosti a nachádzajú sa, akoby sa predtým 

nestretli. Žiak prichádza v správnom čase na správne miesto. To je 
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nevyhnutné, pretože sa v tom dávnom okamihu, ktorý teraz 

prežíva, rozhodol správne. Tak aj učiteľ urobil nevyhnutnú voľbu z 

dávnej minulosti. Božia vôľa vo všetkom, ale zdá sa, že jej 

uskutočnenie si vyžaduje čas. čo by mohlo oddialiť Moc večnosti? 

Keď sa žiak a učiteľ stretnú, začína sa situácia vyučovania a 

učenia. Učiteľ totiž v skutočnosti nie je ten, kto vyučuje. Boží 

Učiteľ hovorí ku každým dvom, ktorí sa spoja za účelom učenia. 

Tento vzťah je svätý kvôli tomuto účelu a Boh prisľúbil, že do 

každého svätého vzťahu pošle svojho Ducha. V situácii učenia a 

učenia sa každý učí, že dávať a prijímať je to isté. Hranice, ktoré si 

vytýčili medzi svojimi úlohami, mysľou, telom, potrebami, 

záujmami a všetky rozdiely, o ktorých si mysleli, že ich od seba 

oddeľujú, blednú, slabnú a miznú. tí, ktorí by sa chceli učiť ten istý 

predmet, majú jeden záujem a jeden cieľ. A tak ten, kto bol 

žiakom, sa stáva učiteľom samotného Boha, pretože urobil jediné 

rozhodnutie, ktoré mu dal jeho učiteľ. Videl v inom človeku 

rovnaké záujmy ako jeho vlastné. 
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k t o r  é  h o s  p o d á r  s  t  v a sú t  e n t o 

p r e d p o k l a d n a j v y š š í  c  h  p  o  d  m  

i  e  n  k  á  c  h na te a c h i n  g?  

 

Boží učitelia nemajú stanovenú úroveň učenia. Každá situácia 

vyučovania a učenia zahŕňa na začiatku iný vzťah, hoci konečný 

cieľ je vždy rovnaký: urobiť zo vzťahu svätý vzťah, v ktorom sa 

obaja môžu pozerať na Božieho Syna ako na 

bezhriešneho.Neexistuje nikto, od koho by sa Boží učiteľ nemohol 

učiť, a preto neexistuje nikto, koho by nemohol učiť. Z 

praktického hľadiska sa však nemôže stretnúť s každým, ani ho 

každý nemôže nájsť. Preto plán obsahuje veľmi konkrétne 

kontakty, ktoré má každý Boží učiteľ nadviazať. Pri spasení 

neexistujú žiadne náhody. Tí, ktorí sa majú stretnúť, sa stretnú, 

pretože spolu majú potenciál pre svätý vzťah. sú pripravení jeden 

pre druhého. 

Najjednoduchšia úroveň vyučovania sa zdá byť celkom 

povrchná. Spočíva v zdanlivo veľmi náhodných stretnutiach; náhodné 

stretnutie dvoch zdanlivo cudzích ľudí vo výťahu, dieťa, ktoré sa 

nedíva, kam ide, a "náhodou" narazí na dospelého, dvaja študenti, 

ktorí náhodou idú spolu domov. Toto nie sú náhodné stretnutia. 

Každé z nich má potenciál stať sa situáciou na učenie. Možno sa na 

seba zdanlivo neznámi ľudia vo výťahu usmejú; možno muž 

nevynadá dieťaťu za to, že do neho vrazilo; možno sa zo študentov 

stanú priatelia. Aj na úrovni najbežnejšieho stretnutia je možné, že 

dvaja ľudia stratia zo zreteľa svoje rozdielne záujmy, hoci len na 

chvíľu. Tento okamih stačí. Prišla spása. 

Je ťažké pochopiť, že úrovne výučby univerzálneho kurzu sú 

v skutočnosti rovnako nezmyselným pojmom ako čas.Ilúzia jedného 

umožňuje ilúziu druhého. Časom sa zdá, že učiteľ Boha začína 

meniť svoj názor na svet jediným rozhodnutím, a potom sa o 

novom smere dozvedá čoraz viac, keď ho učí. Iluziou času sme sa 

už zaoberali, ale ilúzia úrovní učenia sa zdá byť niečo iné. Možno 

najlepší spôsob, ako ukázať, že tieto úrovne nemôžu existovať, je 

jednoducho povedať, že akákoľvek úroveň situácie učenia a učenia 

sa je súčasťou Božieho plánu Pokánia a Jeho plán nemôže mať 

žiadne úrovne, pretože je odrazom Jeho Vôle. Spása je vždy 
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pripravená a vždy existuje. Boží 
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učitelia pracujú na rôznych úrovniach, ale výsledok je vždy rovnaký. 

Každá situácia vyučovania a učenia je maximálna v tom 

zmysle, že každá zúčastnená osoba sa od druhej osoby naučí 

najviac, čo v danom čase môže. V tomto zmysle a len v tomto 

zmysle môžeme hovoriť o úrovniach vyučovania. Ak použijeme 

tento pojem týmto spôsobom, druhá úroveň vyučovania je trvalejší 

vzťah, v ktorom na určitý čas dvaja ľudia vstúpia do pomerne 

intenzívnej situácie vyučovania a učenia a potom sa zdanlivo 

rozídu. rovnako ako v prípade prvej úrovne, tieto stretnutia nie sú 

náhodné, ani to, čo sa zdá byť koncom vzťahu, nie je skutočným 

koncom. Aj v tomto prípade sa každý naučil najviac, čo v danom 

čase mohol. všetci, ktorí sa stretnú, sa však jedného dňa opäť stretnú, 

pretože osudom všetkých vzťahov je stať sa svätými. Boh sa vo 

svojom Synovi nemýli. 

Tretia úroveň vyučovania sa odohráva vo vzťahoch, ktoré sa 

raz vytvoria a sú celoživotné. Ide o situácie učenia a učenia sa, v 

ktorých má každý človek vybraného učiaceho sa partnera, ktorý 

mu poskytuje neobmedzené možnosti učenia sa. Týchto vzťahov je 

spravidla málo, pretože ich existencia predpokladá, že zúčastnené 

osoby súčasne dosiahli štádium, v ktorom je rovnováha medzi 

učením a učením skutočne dokonalá. to však neznamená, že si to 

nevyhnutne uvedomujú; v skutočnosti si to spravidla 

neuvedomujú. Dokonca môžu byť voči sebe istý čas, a možno aj 

celý život, dosť nepriateľskí. ak sa však rozhodnú naučiť sa to, 

dokonalá lekcia je pred nimi a môžu sa ju naučiť. a ak sa rozhodnú 

naučiť sa túto lekciu, stanú sa záchrancami učiteľov, ktorí 

zlyhávajú a môže sa dokonca zdať, že zlyhávajú. Žiadny učiteľ 

Boha nemôže zlyhať a nájsť pomoc, ktorú potrebuje. 
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w h at a r e t e n t o p r e d p o k l a d h 
a r a k t e r i s t i k a o 
d b o r n é h o  p  r o s t r e d i s t v a
  t e a c h e  r s?   

 

Povrchné črty Božích učiteľov nie sú vôbec rovnaké. Na pohľad sa 

nepodobajú, pochádzajú z veľmi odlišných prostredí, ich 

skúsenosti so svetom sa značne líšia a ich povrchné "osobnosti" sú 

úplne odlišné. Ani v počiatočnom štádiu svojho pôsobenia ako Boží 

učitelia ešte nezískali hlbšie vlastnosti, ktoré ich ustanovia za to, 

čím sú. Boh dáva svojim učiteľom zvláštne dary, pretože majú v jeho 

pláne vykúpenia zvláštnu úlohu. ich zvláštnosť je, samozrejme, len 

dočasná; stanovená v čase ako prostriedok vyvedenia z času. tieto 

zvláštne dary, zrodené v svätom vzťahu, ku ktorému je situácia 

vyučovania a učenia sa zameraná, sa stávajú charakteristickými 

pre všetkých Božích učiteľov, ktorí pokročili vo svojom vlastnom 

učení. V tomto ohľade sú si všetci podobní. 

Všetky rozdiely medzi Božími synmi sú dočasné. Napriek 

tomu možno časom povedať, že pokročilí Boží učitelia majú tieto 

vlastnosti: 

 
1. TRUST 

To je základ, na ktorom spočíva ich schopnosť plniť svoju funkciu. 

Vnímanie je výsledkom učenia. V skutočnosti je vnímanie učením, 

pretože príčina a následok nie sú nikdy oddelené. učitelia Boha majú 

dôveru vo svet, pretože sa naučili, že sa neriadi zákonmi, ktoré si 

svet vymyslel. Riadi ho Sila, ktorá je v nich, ale nie je z nich. Práve 

táto Sila udržiava všetky veci v bezpečí. Práve cez túto Moc sa 

učitelia Boha pozerajú na odpustený svet. 

Keď raz zažijete túto Silu, nie je možné znovu dôverovať 

vlastnej malichernej sile.Kto by sa pokúšal lietať s malými 

krídlami vrabca, keď mu bola daná mocná sila orla? A kto by 

dôveroval chatrným obetiam ega, keď sú pred neho položené 

Božie dary? Čo ich vedie k tomu, aby urobili zmenu? 

Najprv musia prejsť obdobím, ktoré by sme mohli nazvať 

"obdobím odriekania".Nemusí to byť bolestivé, ale zvyčajne sa tak 
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prežíva. 
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Zdá sa, akoby sa veci odoberali, a málokedy sa spočiatku chápe, že 

sa len uznáva ich bezcennosť. Ako je možné vnímať nedostatok 

hodnoty, ak vnímateľ nie je v pozícii, keď musí vidieť veci v inom 

svetle? Ešte nie je v takom štádiu, aby mohol túto zmenu urobiť 

úplne vnútorne. A tak si plán niekedy vyžiada zmeny v tom, čo sa 

zdá byť vonkajšími okolnosťami. tieto zmeny sú vždy užitočné. keď 

sa učiteľ Boha naučí toľko, prejde do druhej fázy. 

Potom musí Boží učiteľ prejsť "obdobím triedenia". To je 

vždy trochu ťažké, pretože keď sa naučil, že zmeny v jeho živote 

sú vždy užitočné, musí teraz o všetkých veciach rozhodovať na 

základe toho, či zvyšujú užitočnosť, alebo jej bránia. Zistí, že 

mnohé, ak nie väčšina vecí, ktoré si predtým cenil, mu budú len 

brániť v tom, aby dokázal preniesť to, čo sa naučil, do nových 

situácií, ktoré nastanú. Pretože ocenil to, čo je v skutočnosti bezcenné, 

nebude zovšeobecňovať poučenie zo strachu pred stratou a obetou. 

Je potrebné veľké učenie, aby sme pochopili, že všetky veci, 

udalosti, stretnutia a okolnosti sú užitočné. Len do tej miery, do 

akej sú užitočné, by sa im mal v tomto svete ilúzií pripisovať 

akýkoľvek stupeň reality. slovo "hodnota" sa nedá použiť na nič 

iné. 

Tretie štádium, ktorým musia prejsť Boží učitelia, možno 

nazvať "obdobím zriekania sa". Ak sa to vykladá ako vzdanie sa 

želaného, vyvolá to obrovský konflikt. Len málo Božích učiteľov 

sa tomuto utrpeniu úplne vyhne. nemá však zmysel triediť hodnotné 

od bezcenného, pokiaľ sa neurobí ďalší samozrejmý krok. Tretí 

krok sa zriedkakedy, ak vôbec, začne, kým nie je dokončený 

druhý. preto je obdobie prekrývania vhodné na to, aby sa učiteľ 

Boha cítil byť povolaný obetovať svoje vlastné najlepšie záujmy v 

prospech pravdy. Ešte si neuvedomil, ako úplne nemožná by 

takáto požiadavka bola. Môže sa to naučiť až vtedy, keď sa 

skutočne vzdá toho, čo je bezcenné. vďaka tomu sa naučí, že tam, 

kde očakával smútok, nájde namiesto toho šťastnú ľahkosť; tam, 

kde si myslel, že sa od neho niečo žiada, nájde dar, ktorý mu bol 

udelený. 

Teraz prichádza "obdobie upokojenia".Je to tichý čas, v 

ktorom Boží učiteľ chvíľu odpočíva v primeranom pokoji. Teraz 

upevňuje svoje učenie. Teraz začína vidieť prenosnú hodnotu toho, 

čo sa naučil. Jeho potenciál je doslova ohromujúci a 
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Učiteľ Boží je teraz v bode svojho napredovania, v ktorom v ňom 

vidí celé svoje východisko. "Vzdaj sa toho, čo nechceš, a nechaj si 

to, čo chceš." Aké je to jednoduché a samozrejmé! A aké ľahké je 

to urobiť! Učiteľ Boha potrebuje toto obdobie oddychu. Ešte 

nedošiel tak ďaleko, ako si myslí. keď je však pripravený ísť ďalej, 

ide s mocnými spoločníkmi vedľa seba. Teraz si na chvíľu 

oddýchne a zhromaždí ich, kým pôjde ďalej. Nebude odtiaľto 

pokračovať sám. 

Ďalšia fáza je skutočne "obdobím znepokojenia". Teraz musí 

Boží učiteľ pochopiť, že v skutočnosti nevedel, čo je cenné a čo 

bezcenné. Jediné, čo sa doteraz skutočne naučil, bolo, že nechce to, 

čo je bezcenné, a že chce to, čo je cenné. jeho vlastné triedenie však 

nemalo význam, aby ho naučilo rozlišovať. Myšlienka obety, taká 

ústredná v jeho myšlienkovom systéme, mu znemožňovala 

posudzovať. Myslel si, že sa naučil ochote, ale teraz vidí, že nevie, 

na čo tá ochota je. a teraz musí dosiahnuť stav, ktorý môže zostať 

dlho nemožný. Musí sa naučiť odložiť všetky úsudky a pýtať sa len 

na to, čo naozaj chce za každých okolností. keby každý krok týmto 

smerom nebol tak silne posilnený, bolo by to naozaj ťažké! 

A nakoniec je tu "obdobie úspechu". Tu sa učenie upevňuje. 

To, čo sa predtým považovalo len za tiene, sa teraz stáva pevným 

ziskom, s ktorým možno počítať vo všetkých "núdzových" aj 

pokojných časoch. Pokoj je skutočne ich výsledkom; výsledkom 

poctivého učenia, dôslednosti myslenia a plného prenosu. Toto je 

štádium skutočného pokoja, pretože tu sa plne odráža stav nebies. 

Odtiaľto je cesta do neba otvorená a ľahká. V skutočnosti je to tu. 

Kto by "chodil" kamkoľvek, keď pokoj mysle je už úplný? A kto 

by sa snažil vymeniť pokoj za niečo žiadanejšie? Čo by mohlo byť 

žiadanejšie ako toto? 

 

2. HONESTY 

Všetky ostatné vlastnosti Božích učiteľov spočívajú na dôvere. 

Keď sa dosiahne táto dôvera, ostatné nemôžu nenasledovať. Iba 

dôverujúci si môžu dovoliť úprimnosť, pretože iba oni vidia jej 

hodnotu. Úprimnosť sa nevzťahuje len na to, čo poviete. Tento 

pojem v skutočnosti znamená dôslednosť. Nič, čo poviete, nie je v 

rozpore s tým, čo si myslíte alebo robíte; žiadna myšlienka 
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proti akejkoľvek inej myšlienke; žiadny čin nepopiera tvoje slovo; 

a žiadne slovo nepostráda súhlas s iným. Takí sú skutočne čestní. 

Na žiadnej úrovni nie sú v rozpore sami so sebou. Preto je pre nich 

nemožné byť v konflikte s kýmkoľvek alebo s čímkoľvek. 

Pokoj duše, ktorý prežívajú pokročilí Boží učitelia, je do 

veľkej miery dôsledkom ich dokonalej čestnosti. Vojnu spôsobuje 

len túžba klamať. Nikto, kto je v jednote sám so sebou, si konflikt 

ani nevie predstaviť. Konflikt je nevyhnutným dôsledkom 

sebaklamu a sebaklam je nepoctivosť. Výzva znamená pochybnosť 

a dôvera, o ktorú sa Boží učitelia bezpečne opierajú, pochybnosť 

znemožňuje. Preto môžu len uspieť. V tomto, ako vo všetkom, sú 

čestní. Môžu uspieť len preto, že nikdy nekonajú len svoju vôľu. 

rozhodujú sa pre celé ľudstvo; pre celý svet a všetky veci v ňom; 

pre nemenné a nezmeniteľné mimo zdanlivého; pre Božieho syna a 

jeho Stvoriteľa. Ako by sa im to nemohlo podariť? Rozhodujú sa v 

dokonalej úprimnosti, sami si sú istí svojou voľbou. 

 

3. TOLERANCIA 

Boží učitelia nesúdia.Súdiť znamená byť nečestný, pretože súdiť 

znamená zaujímať pozíciu, ktorú nemáte. Súdenie bez sebaklamu 

je nemožné. Súdenie predpokladá, že ste boli oklamaní vo svojich 

bratoch. Ako by ste teda nemohli byť oklamaní sami v sebe? 

Súdenie znamená nedostatok dôvery a dôvera zostáva základným 

kameňom celého myšlienkového systému učiteľa Boha. Nech sa 

táto stratí a celá jeho náuka sa rozplynie. Bez posudzovania sú 

všetky veci rovnako prijateľné, veď kto by mohol posudzovať 

inak? Bez posudzovania sú všetci ľudia bratia, veď kto stojí 

mimo? Posudzovanie ničí čestnosť a rozbíja dôveru. Žiadny Boží 

učiteľ nemôže súdiť a dúfať, že sa bude učiť. 

 
4. GENTLENESS 

Božím učiteľom nemožno ublížiť.Nemôžu ublížiť ani byť 

poškodení. Ubližovanie je výsledkom súdu. Je to nečestný čin, 

ktorý nasleduje po nečestnej myšlienke. Je to rozsudok viny nad 

bratom, a teda aj nad sebou samým. Je to koniec mieru a 
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odopieranie učenia. Dokazuje to absenciu Božieho učebného plánu 

a jeho nahradenie šialenstvom. Žiadny učiteľ Boha, ale musí sa 

naučiť, - a to pomerne skoro počas svojej prípravy, - že škodlivosť 

úplne vymazáva jeho funkciu z jeho vedomia. Spôsobí, že bude 

zmätený, vystrašený, nahnevaný a podozrievavý. Znemožní mu 

osvojiť si lekcie Ducha Svätého. Ani Božieho Učiteľa nemôže 

vôbec počuť, iba ten, kto si uvedomuje, že škodlivosťou vlastne 

nič nedosiahne. Nemôže z nej vyplynúť žiadny zisk. 

Preto sú Boží učitelia úplne jemní. Potrebujú silu jemnosti, 

pretože práve v nej sa funkcia spasenia stáva ľahkou.Pre tých, ktorí 

by chceli ublížiť, je nemožná.Pre tých, pre ktorých ublíženie nemá 

význam, je len prirodzená.Aká iná voľba ako táto má význam pre 

zdravého človeka? Kto si vyberie peklo, keď vidí cestu do neba? A 

kto by si vybral slabosť, ktorá musí pochádzať z ubližovania, 

namiesto neochvejnej, všeobjímajúcej a neobmedzenej sily 

jemnosti? Moc Božích učiteľov spočíva v ich nežnosti, pretože 

pochopili, že ich zlé myšlienky nepochádzajú ani od Božieho 

Syna, ani od jeho Stvoriteľa. Takto spojili svoje myšlienky s Tým, 

ktorý je ich zdrojom. A tak ich vôľa, ktorá bola vždy Jeho vlastná, 

môže slobodne byť Sama sebou. 

 

5. JOY 

Radosť je nevyhnutným výsledkom nežnosti. Nežnosť znamená, že 

strach je teraz nemožný, a čo by mohlo radosť narušiť? Otvorené 

ruky nežnosti sú vždy naplnené. Jemní nemajú žiadnu bolesť. 

Nemôžu trpieť. Prečo by nemohli byť radostní? Sú si istí, že sú 

milovaní a musia byť v bezpečí. Radosť sprevádza nežnosť rovnako 

isto ako smútok útok. Boží učitelia mu dôverujú. a sú si istí, že jeho 

Učiteľ ide pred nimi a stará sa o to, aby im neublížil. Držia sa Jeho 

darov a nasledujú Jeho cestu, pretože ich vo všetkom usmerňuje Boží 

hlas. Radosť je ich piesňou vďaky. A Kristus sa na nich pozerá aj s 

vďakou. Jeho potreba voči nim je rovnako veľká ako ich potreba 

voči nemu. Aké radostné je zdieľať cieľ spasenia! 

 
6. BEZBRANNOSŤ 

Boží učitelia sa naučili byť jednoduchí. Nemajú žiadne sny 
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ktoré potrebujú obranu pred pravdou. Nesnažia sa o to, aby sa. Ich 

radosť pramení z toho, že chápu, kto ich stvoril. a či to, čo stvoril 

Boh, potrebuje obranu? Nikto sa nemôže stať pokročilým učiteľom 

Boha, kým plne nepochopí, že obrany sú len hlúpymi strážcami 

bláznivých ilúzií. Čím grotesknejší je sen, tým zúrivejšie a 

mocnejšie sa zdajú byť jeho obrany. keď však učiteľ Boha konečne 

súhlasí s tým, že sa za ne pozrie, zistí, že tam nič nebolo. Spočiatku 

sa pomaly nechá oklamať. S rastúcou dôverou sa však učí 

rýchlejšie. Nie je to nebezpečenstvo, ktoré prichádza, keď sa obrany 

položia. Je to bezpečnosť. Je to pokoj. Je to radosť. a je to Boh. 

 
7. GENEROSITA 

Pojem štedrosť má pre Božieho učiteľa osobitný význam. Nie je to 

bežný význam tohto slova; v skutočnosti je to význam, ktorý sa 

treba naučiť a naučiť veľmi pozorne. Tak ako všetky ostatné 

vlastnosti Božích učiteľov, aj táto spočíva v konečnom dôsledku 

na dôvere, pretože bez dôvery nikto nemôže byť štedrý v pravom 

zmysle slova. Pre svet veľkorysosť znamená "rozdávať" v zmysle 

"vzdať sa". Pre Božích učiteľov znamená "rozdávať" s cieľom 

zachovať si. Toto bolo zdôraznené v celom texte a v pracovnej 

učebnici, ale mysleniu sveta je to možno cudzie viac ako mnohé 

iné myšlienky v našich učebných osnovách. Jej väčšia cudzosť 

spočíva len v tom, že je zrejmá a obracia myslenie sveta. 

Najjasnejším možným spôsobom a na najjednoduchšej úrovni 

znamená toto slovo pre učiteľov Boha a pre svet presný opak. 

Učiteľ Boha je štedrý z vlastného záujmu.To sa však netýka 

toho, o čom hovorí svet.Učiteľ Boha nechce nič, čo by nemohol 

darovať, pretože si uvedomuje, že by to pre neho bolo z definície 

bezcenné. Načo by to chcel? Mohol by kvôli tomu iba stratiť. 

Nemohol by získať. preto nehľadá to, čo by si mohol len ponechať, 

pretože to je záruka straty. Nechce trpieť. Prečo by si mal 

zabezpečovať bolesť? Chce si však zachovať všetko, čo je od 

Boha, a teda pre jeho Syna. To sú veci, ktoré mu patria. Tie môže 

rozdávať v pravej veľkorysosti a chrániť si ich navždy pre seba. 
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8. PATIENCE 

Tí, ktorí sú si istí výsledkom, si môžu dovoliť čakať a čakať bez 

obáv. Trpezlivosť je pre Božieho učiteľa prirodzená.Všetko, čo 

vidí, je istý výsledok v čase, ktorý možno ešte nepoznáme, ale o 

ktorom nepochybujeme.Čas bude rovnako správny ako odpoveď. 

A to platí pre všetko, čo sa deje teraz alebo v budúcnosti. Ani 

minulosť neskrývala žiadne chyby; nič, čo by neslúžilo na prospech 

sveta, ako aj toho, komu sa to zdalo. Možno to vtedy nebolo 

pochopené. Aj tak je však Boží učiteľ ochotný prehodnotiť všetky 

svoje minulé rozhodnutia, ak niekomu spôsobujú bolesť. 

Trpezlivosť je prirodzená pre tých, ktorí dôverujú. Istí si 

konečným výkladom všetkých vecí v čase, žiadny výsledok, ktorý 

už videli alebo ešte len príde, im nemôže spôsobiť strach. 

 
9. VERNOSŤ 

Miera Božej vernosti učiteľa je mierou jeho napredovania v 

učebnom pláne. Stále si vyberá niektoré aspekty svojho života, aby 

ich vniesol do učenia, zatiaľ čo iné si necháva bokom? Ak áno, 

jeho pokrok je obmedzený a jeho dôvera ešte nie je pevne 

zakotvená. Vernosť je učiteľovou dôverou v Božie slovo, ktoré 

dáva do poriadku všetky veci; nie niektoré, ale všetky. Vo 

všeobecnosti sa jeho vernosť začína tým, že spočíva len na 

niektorých problémoch a zostáva na určitý čas starostlivo obmedzená. 

Odovzdať všetky problémy jednej odpovedi znamená úplne obrátiť 

myslenie sveta. A to jediné je vernosť. Nič iné ako to si skutočne 

nezaslúži toto meno. Napriek tomu každý stupeň, aj ten najmenší, 

stojí za to dosiahnuť. Pripravenosť, ako sa uvádza v texte, nie je 

majstrovstvo. 

Pravá vernosť sa však neodchyľuje. Je dôsledná a úplne 

úprimná. Je neochvejná a plná dôvery. Keďže je založená na 

nebojácnosti, je jemná. Keďže je istá, je radostná a sebaistá, je 

tolerantná. Bezbrannosť je jej prirodzenou súčasťou a radosť je jej 

podmienkou. Vernosť teda v sebe spája ostatné vlastnosti Božích 

učiteľov. Zahŕňa prijatie Božieho slova a jeho definíciu jeho Syna. 

Práve k Nemu je vernosť v pravom zmysle slova vždy zameraná. 

Smeruje k nim a hľadá ich, kým ich nenájde. A keď nájde, s 

pokojnou istotou spočinie na tom, ktorému jedinému patrí všetka 
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10. OTVORENOSŤ 

Ústredný význam otvorenosti, možno poslednej z vlastností, ktoré 

získava Boží učiteľ, ľahko pochopíme, keď si uvedomíme jej 

vzťah k odpusteniu. Otvorenosť sa spája s nedostatkom úsudku. 

Tak ako súdnosť uzatvára myseľ pred Božím učiteľom, tak 

otvorenosť ho pozýva, aby vstúpil. Ako odsúdenie posudzuje 

Božieho Syna ako zlého, tak otvorenosť mu dovoľuje, aby ho v 

jeho mene posudzoval Hlas pre Boha. Ako by ho premietnutie 

viny naňho poslalo do pekla, tak otvorenosť dovoľuje, aby sa naň 

premietol Kristov obraz. Iba otvorený človek môže byť v pokoji, 

lebo iba on vidí dôvod. 

Ako otvorení odpúšťajú? Zbavili sa všetkého, čo by im 

bránilo odpustiť. V skutočnosti opustili svet a nechali ho obnoviť v 

novosti a v radosti, ktorá je taká veľkolepá, že by si takúto zmenu 

nikdy nedokázali predstaviť. Nič už nie je také, ako bolo predtým. 

Nič, čo sa predtým zdalo také nudné a bez života, sa teraz len blyští. 

A predovšetkým sú všetky veci vítané, lebo hrozba je preč. Nezostali 

žiadne mraky, ktoré by zakrývali Kristovu tvár. Teraz je cieľ 

dosiahnutý. Odpustenie je konečným cieľom učebného programu. 

Pripravuje cestu k tomu, čo ďaleko presahuje všetko učenie. 

učebné osnovy sa nesnažia prekročiť svoj legitímny cieľ. Odpustenie 

je jeho jediným cieľom, ku ktorému sa nakoniec zbieha všetko 

učenie. Je to skutočne dosť. 

......... 

 

Možno ste si všimli, že zoznam vlastností Božích učiteľov 

neobsahuje tie veci, ktoré sú dedičstvom Božieho Syna. Pojmy ako 

láska, bezhriešnosť, dokonalosť, poznanie a večná pravda sa v 

tomto kontexte neobjavujú. Boli by tu nanajvýš nevhodné. To, čo 

Boh dal, je tak ďaleko za našimi učebnými osnovami, že učenie v 

jeho prítomnosti len zaniká. avšak aj keď je jeho prítomnosť 

zastretá, pozornosť správne patrí učebným osnovám. Úlohou 

Božích učiteľov je prinášať svetu pravé učenie. Správne povedané, 

je to odnaučenie, ktoré prinášajú, pretože to je "pravé učenie" vo 

svete. Božím učiteľom je dané prinášať svetu radostnú zvesť o 

úplnom odpustení. Vskutku sú blahoslavení, lebo oni sú nositeľmi 

spásy. 
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ho w je a l i n  g a k o m p  l  i  z  a  c  i  e  ?   

 

Uzdravenie zahŕňa pochopenie toho, na čo slúži ilúzia choroby. 

Bez toho nie je uzdravenie možné. 

 
1. VNÍMANIE ÚČELU CHOROBY 

Uzdravenie sa dosiahne v okamihu, keď trpiaci už nevidí v bolesti 

žiadnu hodnotu. Kto by si vybral utrpenie, keby si nemyslel, že mu 

niečo prináša, a to niečo, čo má pre neho hodnotu? Musí si 

myslieť, že je to malá cena za niečo hodnotnejšie. Choroba je totiž 

voľba; rozhodnutie. Je to voľba slabosti v mylnom presvedčení, že 

je to sila. keď k tomu dôjde, skutočná sila sa považuje za hrozbu a 

zdravie za nebezpečenstvo. Choroba je metódou, počatou v šialenstve, 

ako posadiť Božieho Syna na trón jeho Otca. Boh je vnímaný ako 

vonkajší, zúrivý a mocný, túžiaci udržať si všetku moc pre seba. 

Jeho Syn ho môže premôcť len svojou smrťou. 

A čo v tomto šialenom presvedčení znamená uzdravenie? 

Symbolizuje porážku Božieho Syna a triumf jeho Otca nad ním. 

Predstavuje konečný vzdor v priamej podobe, ktorý je Boží Syn 

nútený uznať. Znamená všetko to, čo by pred sebou samým skryl, 

aby ochránil svoj život. Ak je uzdravený, je zodpovedný za svoje 

myšlienky. A ak je zodpovedný za svoje myšlienky, bude zabitý, 

aby mu dokázali, aký je slabý a úbohý. Ale ak si sám zvolí smrť, 

jeho slabosť je jeho silou. Teraz dal sám sebe to, čo by mu dal Boh, a 

tak si úplne prisvojil trón svojho Stvoriteľa. 

 

2. POSUN VO VNÍMANÍ  

K uzdraveniu musí dôjsť presne v takom pomere, v akom je uznaná 

bezcennosť choroby. Stačí, ak človek povie: "Nemám z toho 

žiadny úžitok," a je uzdravený. Aby to však človek mohol 

povedať, musí si najprv uvedomiť určité skutočnosti. Po prvé, je 

zrejmé, že rozhodnutia sa týkajú mysle, nie tela. Ak je choroba len 

chybným prístupom k riešeniu problémov, je to rozhodnutie. A ak 

je to rozhodnutie, je to myseľ, a nie telo, ktoré ho robí. odpor voči 

uznaniu tejto skutočnosti je obrovský, pretože 



MANUÁL

NE 

18 

 

 

existencia sveta, ako ho vnímame, závisí od toho, či telo 

rozhoduje. Pojmy ako "inštinkty", "reflexy" a podobne predstavujú 

pokusy obdarovať telo inými ako duševnými motivátormi. V 

skutočnosti takéto termíny len konštatujú alebo opisujú problém. 

Neodpovedajú naň. 

Základom uzdravenia je prijatie choroby ako rozhodnutia 

mysle za účelom, na ktorý chce použiť telo. A to platí pre 

uzdravenie vo všetkých formách. Pacient sa rozhodne, že to tak je, a 

uzdraví sa. Ak sa rozhodne proti uzdraveniu, nebude uzdravený. kto 

je lekár? Iba myseľ samotného pacienta. výsledok je taký, ako sa 

rozhodne, že je. Zdá sa, že mu slúžia špeciálni agenti, ale tí len 

dávajú formu jeho vlastnej voľbe. On si ich vyberá, aby jeho 

túžbam dali hmatateľnú podobu. A práve to robia, a nič iné. v 

skutočnosti ich vôbec nepotrebuje. pacient by sa bez ich pomoci 

mohol jednoducho zdvihnúť a povedať: "Toto mi je nanič." 

Neexistuje forma choroby, ktorá by sa hneď nevyliečila. 

Čo je jediným predpokladom tejto zmeny vo vnímaní? Je to 

jednoducho toto: uvedomenie si, že choroba je z mysle a nemá nič 

spoločné s telom. Čo toto poznanie "stojí"? Stojí to celý svet, ktorý 

vidíme, pretože svet sa už nikdy nebude zdať, že vládne mysli. S 

týmto uznaním sa totiž zodpovednosť dostáva tam, kam patrí; nie 

na svet, ale na toho, kto sa na svet pozerá a vidí ho taký, aký nie je. 

Pozerá sa na to, čo sa rozhodne vidieť. Svet s ním nič nerobí. On si 

to len myslel. Ani on nerobí nič svetu, pretože sa mýlil v tom, čo 

je. V tom je oslobodenie od viny i choroby, lebo sú jedno. Aby 

sme však toto oslobodenie prijali, musí byť bezvýznamnosť tela 

prijateľnou myšlienkou. 

S touto myšlienkou je bolesť navždy preč. Ale s touto 

myšlienkou odchádza aj všetok zmätok okolo stvorenia. Nevyplýva 

to z nutnosti? Uveďte príčinu a následok v ich skutočnej 

postupnosti v jednom ohľade a učenie sa zovšeobecní a premení 

svet. Prenosová hodnota jednej pravdivej myšlienky nemá konca 

ani hraníc. Konečným výsledkom tejto lekcie je spomienka na 

Boha. čo teraz znamená vina a choroba, bolesť, katastrofa a všetko 

utrpenie? Nemajú žiadny účel, sú preč. A s nimi odchádzajú aj 

všetky následky, ktoré sa zdalo, že spôsobili. Príčina a následok 

ale kopírujú stvorenie. Videné v ich správnej 
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perspektívy, bez skreslenia a bez strachu, obnovujú nebo. 

 
3. FUNKCIA UČITEĽA BOHA 

Ak pacient musí zmeniť svoje zmýšľanie, aby bol uzdravený, čo 

urobí Boží učiteľ? Môže zmeniť pacientovu myseľ namiesto neho? 

Určite nie. V prípade tých, ktorí už chcú zmeniť svoje zmýšľanie, 

nemá inú funkciu ako radovať sa s nimi, pretože sa spolu s ním 

stali Božími učiteľmi. Má však špecifickejšiu funkciu pre tých, 

ktorí nechápu, čo je to uzdravenie. Títo pacienti si neuvedomujú, 

že si vybrali chorobu. Naopak, veria, že choroba si vybrala ich. 

Ani v tomto smere nie sú otvorení. telo im hovorí, čo majú robiť, a 

oni poslúchajú. netušia, aká je táto predstava šialená. Keby to len 

tušili, boli by uzdravení. oni však nič netušia. pre nich je odlúčenie 

celkom reálne. 

Boží učitelia im prišli predstaviť inú voľbu, na ktorú zabudli. 

Jednoduchá prítomnosť Božieho učiteľa im to pripomína. (Ich) 

myšlienky sa pýtajú na právo spochybniť to, čo pacient prijal za 

pravdivé. Ako Boží poslovia sú jeho učitelia symbolmi spásy. žiadajú 

pacienta o odpustenie pre Božieho syna v jeho vlastnom mene. stoja 

za Alternatívou. s Božím slovom v mysli prichádzajú v požehnaní, 

nie aby chorých uzdravili, ale aby im pripomenuli liek, ktorý im už 

Boh dal. Nie sú to ich ruky, ktoré uzdravujú. Nie je to ich hlas, ktorý 

vyslovuje Božie slovo. oni len dávajú to, čo im bolo dané. veľmi 

jemne vyzývajú svojich bratov, aby sa odvrátili od smrti. Hľa, syn 

Boží, čo ti život môže ponúknuť. chceš si namiesto toho vybrať 

chorobu? 

Pokročilí Boží učitelia ani raz nezohľadňujú formy choroby, v 

ktoré verí ich brat.Zabúdajú pritom, že všetky majú rovnaký cieľ, a 

preto sa v skutočnosti nelíšia. Hľadajú Boží hlas v tomto bratovi, 

ktorý by sa tak klamal, že by veril, že Boží Syn môže trpieť. A 

pripomínajú mu, že sa sám nestvoril a musí zostať taký, akého ho 

Boh stvoril. Uvedomujú si, že ilúzie nemôžu mať žiadny účinok. 

Pravda v ich mysliach sa dostáva k pravde v mysliach ich bratov, 

takže 
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ilúzie sa neposilňujú.Takto sa dostávajú k pravde a pravda sa 

nedostáva k nim. Tak sa rozptyľujú nie vôľou iného, ale spojením 

Jedinej vôle s ňou samou. A to je úloha Božích učiteľov; nevidieť 

žiadnu vôľu ako oddelenú od svojej vlastnej, ani svoju vôľu ako 

oddelenú od Božej. 
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je .  on a l i n  g ce  r t 

a i n ?   

 

Uzdravenie je vždy isté. Nie je možné nechať sa priviesť k pravde 

a zachovať si ilúzie. pravda ukazuje, že ilúzie nemajú žiadnu 

hodnotu. učiteľ Boha videl nápravu svojich omylov v mysli 

pacienta a spoznal, čo je to pravda. Keď prijal zmierenie za seba, 

prijal ho aj za pacienta. Čo však, ak pacient používa chorobu ako 

spôsob života a verí, že uzdravenie je cestou k smrti? Ak je to tak, 

náhle uzdravenie môže urýchliť intenzívnu depresiu a pocit straty 

taký hlboký, že sa pacient môže dokonca pokúsiť zničiť sám seba. 

Keďže nemá pre čo žiť, môže požiadať o smrť. Uzdravenie musí 

počkať na jeho ochranu. 

Liečenie bude vždy stáť bokom, keď sa bude považovať za 

hrozbu. V okamihu, keď je vítané, je tu.Tam, kde bolo uzdravenie 

dané, bude aj prijaté. A čo je čas pred Božími darmi? V texte sme 

sa mnohokrát zmienili o sklade pokladov, ktoré sú rovnako 

uložené pre darcu i prijímateľa Božích darov. Ani jeden sa nestratí, 

lebo sa môžu len zväčšovať. Žiadny Boží učiteľ by sa nemal cítiť 

sklamaný, ak ponúkol uzdravenie a nezdá sa, že by bolo prijaté. 

Nie je na ňom, aby posudzoval, kedy má byť jeho dar prijatý. Nech 

si je istý, že bol prijatý, a nech verí, že bude prijatý, keď bude 

uznaný za požehnanie, a nie za prekliatie. 

Úlohou Božích učiteľov nie je hodnotiť výsledky svojich 

darov. Ich úlohou je len dávať ich. Keď to urobili, dali aj výsledok, 

pretože ten je súčasťou daru. Nikto nemôže dávať, ak sa zaujíma o 

výsledok darovania. To je obmedzenie samotného dávania a darca 

ani obdarovaný by nemali dar. Dôvera je podstatnou súčasťou 

dávania; v skutočnosti je to časť, ktorá umožňuje zdieľanie, časť, 

ktorá zaručuje, že darca nestratí, ale iba získa. Kto dáva dar a potom 

pri ňom zostáva, aby sa uistil, že sa použije tak, ako darca 

považuje za vhodné? To nie je dávanie, ale uväznenie. 

Práve vzdanie sa všetkého záujmu o dar ho robí skutočne 

darovaným. A práve dôvera umožňuje skutočné darovanie. 

Uzdravenie je zmena zmýšľania, ktorú pre pacienta hľadá Duch 

Svätý v jeho mysli. A je to Duch Svätý v mysli darcu 
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Kto mu dáva dar. Ako sa môže stratiť? Ako môže byť neúčinný? 

Ako môže byť premárnený ? Božia pokladnica nemôže byť nikdy 

prázdna. A keby v nej chýbal čo len jeden dar, nebola by plná. 

Napriek tomu je jej plnosť Bohom zaručená. Akú starosť teda 

môže mať Boží učiteľ o to, čo sa stane s jeho darmi? Dané Bohom 

Bohu, kto v tejto svätej výmene môže dostať menej ako všetko? 
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s h ou l d v y h l a s o v a n i e p r e d s t a v e n é 

? 

 

Táto otázka sa skutočne zodpovie sama. Uzdravenie sa nedá 

opakovať. Ak je pacient uzdravený, z čoho ho ešte treba uzdraviť? 

A ak je uzdravenie isté, ako sme už povedali, že je, čo sa má 

opakovať? Pre Božieho učiteľa zostať znepokojený výsledkom 

uzdravenia znamená obmedziť uzdravenie. Teraz je to samotný 

Boží učiteľ, ktorého myseľ treba uzdraviť. A práve to musí 

uľahčiť. On je teraz pacientom a musí sa tak na seba pozerať. 

Urobil chybu a musí byť ochotný zmeniť svoj názor na ňu. 

Chýbala mu dôvera, ktorá robí dar pravdivým, a tak nedostal 

úžitok zo svojho daru. 

Vždy, keď sa Boží učiteľ snažil byť kanálom uzdravenia, 

podarilo sa mu to. Ak by bol v pokušení o tom pochybovať, nemal 

by svoje predchádzajúce úsilie opakovať. To už bolo maximálne, 

pretože Duch Svätý ho tak prijal a tak použil. Teraz má Boží učiteľ 

pred sebou už len jednu cestu. Musí použiť svoj rozum, aby si 

povedal, že problém zveril Tomu, ktorý nemôže zlyhať, a uznať, 

že jeho vlastná neistota nie je láska, ale strach, a teda nenávisť. 

Jeho pozícia sa tak stala neudržateľnou, pretože ponúka nenávisť 

tomu, komu ponúkol lásku. To je nemožné. Keď ponúkol lásku, 

môže prijať iba lásku. 

Práve v to musí Boží učiteľ dôverovať. To je to, čo sa v 

skutočnosti myslí výrokom, že jedinou zodpovednosťou 

zázračného učiteľa je prijať zmierenie za seba. Učiteľ Boha je 

zázračný pracovník, pretože dáva dary, ktoré dostal. Musí ich však 

najprv prijať. Nemusí urobiť viac, ani nie je viac, čo by mohol 

urobiť. Prijatím uzdravenia ho môže dávať. Ak o tom pochybuje, 

nech si spomenie, kto dar dal a kto ho prijal. tak sa jeho 

pochybnosť napraví. Myslel si, že Božie dary sa dajú odňať. To 

bol omyl, ale sotva pri ňom mohol zostať. A tak učiteľ Boha môže 

len spoznať, čím je, a nechať sa opraviť za neho. 

Jedným z najťažších pokušení je rozpoznať, že pochybovať o 

uzdravení pre výskyt pretrvávajúcich symptómov je chybou v 

podobe nedostatku dôvery. Ako také je to útok. 
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Zvyčajne sa zdá, že je to práve naopak. Na začiatku sa zdá byť 

nerozumné, keď vám niekto povie, že pokračujúce obavy sú 

útokom. Má to všetky podoby lásky. avšak láska bez dôvery nie je 

možná a pochybnosti a dôvera nemôžu existovať súčasne. A 

nenávisť musí byť opakom lásky bez ohľadu na to, akú má podobu. 

Nepochybujte o dare a nie je možné pochybovať o jeho výsledku. 

to je istota, ktorá dáva Božím učiteľom moc byť zázračnými 

činiteľmi, pretože mu dôverujú. 

Skutočným základom pochybností o výsledku akéhokoľvek 

problému, ktorý bol daný na riešenie Božiemu Učiteľovi, je vždy 

pochybnosť o sebe samom. A to nevyhnutne znamená, že dôvera 

bola vložená do iluzórneho ja, pretože len o takomto ja možno 

pochybovať.Táto ilúzia môže mať mnoho podôb. Možno je to 

strach zo slabosti a zraniteľnosti. Možno je to strach zo zlyhania a 

hanby spojený s pocitom nedostatočnosti. Možno ide o pocit viny 

a rozpaky prameniace z falošnej pokory. Forma chyby nie je 

dôležitá. Dôležité je len uznanie chyby ako chyby. 

Chybou je vždy určitá forma záujmu o seba, ktorá vylučuje 

pacienta. Je to neschopnosť uznať ho ako súčasť seba samého, a 

tak predstavuje zámenu identity. Do vašej mysle sa dostal konflikt 

o tom, čo ste, a vy ste sa stali klamaným o sebe samom. A klamete 

sa o sebe, pretože ste popreli Zdroj svojho stvorenia. Ak ponúkate 

iba uzdravenie, nemôžete pochybovať. Ak naozaj chcete problém 

vyriešiť, nemôžete pochybovať. Ak ste si istí, čo je problém, 

nemôžete pochybovať. Pochybnosti sú výsledkom protichodných 

želaní. Buďte si istí tým, čo chcete, a pochybnosti sa stanú 

nemožnými. 
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ho  w c a n t e n t o p r  e  d p o k l  a  d  p e r ce  
p  t  i  o  n o d p o r ú č a 

o r d e  r z d i f i k u c i e b e z p e č n o s t i a 
v o i d e ? 

 

Viera v poriadok ťažkostí je základom vnímania sveta. Zakladá sa 

na rozdieloch; na nerovnom pozadí a meniacom sa popredí, na 

nerovnakej výške a rôznej veľkosti, na rôznych stupňoch tmy a svetla 

a na tisícoch kontrastov, v ktorých každá videná vec súťaží s 

každou inou, aby bola rozpoznaná. Väčší predmet zatieňuje menší. 

Jasnejšia vec odvádza pozornosť od inej, ktorá má menšiu 

intenzitu príťažlivosti. A hrozivejšia myšlienka alebo myšlienka, 

ktorá je podľa noriem sveta chápaná ako žiaducejšia, úplne naruší 

duševnú rovnováhu. to, čo vidia oči tela, je len konflikt. Nehľadajte 

v nich pokoj a porozumenie. 

Ilúzie sú vždy ilúzie rozdielov. Ako by to mohlo byť inak? 

Podľa definície je ilúzia pokusom urobiť skutočným niečo, čo sa 

považuje za veľmi dôležité, ale čo je rozpoznané ako nepravdivé, a 

preto sa myseľ snaží urobiť to pravdivým z intenzívnej túžby mať to 

pre seba. Ilúzie sú parodie na tvorbu; pokusy o pravdivé lži. Keď 

myseľ zistí, že pravda je neprijateľná, vzbúri sa proti pravde a 

vytvorí si ilúziu víťazstva. Keďže zdravie považuje za bremeno, 

utiahne sa do horúčkovitých snov. A v týchto snoch je myseľ 

oddelená, odlišná od iných myslí, s inými vlastnými záujmami a 

schopná uspokojovať svoje potreby na úkor iných. 

Odkiaľ pochádzajú všetky tieto rozdiely? Určite sa zdá, že sú 

vo vonkajšom svete, ale je to určite myseľ, ktorá posudzuje to, čo 

vidia oči. Je to myseľ, ktorá interpretuje správy očí a dáva im 

"význam". A tento význam vo vonkajšom svete vôbec neexistuje. 

To, čo vidíme ako "skutočnosť", je jednoducho to, čo myseľ 

uprednostňuje. Jej hierarchia hodnôt sa premieta navonok a ona 

posiela oči tela, aby ju našli. oči tela nikdy neuvidia inak ako cez 

rozdiely. nie sú to však správy, ktoré prinášajú, na ktorých spočíva 

vnímanie. Iba myseľ vyhodnocuje ich správy, takže iba myseľ je 

zodpovedná za videnie. Len ona rozhoduje o tom, či to, čo vidíme, je 

skutočné alebo iluzórne, žiaduce alebo nežiaduce, príjemné alebo 

bolestivé. 
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Chyby vo vnímaní vznikajú práve pri triedení a kategorizácii v 

mysli. A práve tu je potrebné vykonať nápravu. Myseľ triedi to, čo 

jej prinášajú oči tela, podľa svojich predpojatých hodnôt a 

posudzuje, kam sa jednotlivé zmyslové údaje najlepšie hodia. Sama 

neuznaná, sama požiadala, aby jej bolo dané to, čo sa do týchto 

kategórií zmestí. A keď tak urobila, dospela k záveru, že tieto 

kategórie musia byť pravdivé. Na tom spočíva úsudok o všetkých 

rozdieloch, pretože od toho závisia úsudky o svete. Môže sa toto 

zmätené a nezmyselné "uvažovanie" na niečo spoliehať? 

Pri liečení nemôže existovať žiadny poriadok ťažkostí len 

preto, že každá choroba je ilúzia. Je ťažšie rozptýliť vieru šialenca 

vo väčšiu halucináciu ako v menšiu? Bude rýchlejšie súhlasiť s 

nereálnosťou hlasnejšieho hlasu, ktorý počuje, ako s hlasom 

jemnejším? Odmietne ľahšie šepkanú požiadavku zabiť ako výkrik? 

A ovplyvňuje počet vidiel, ktoré majú diabli, ktorých vidí, ich 

dôveryhodnosť v jeho vnímaní? Jeho myseľ ich zaradila do 

kategórie skutočných, a preto sú preňho skutočné. keď si uvedomí, 

že sú to všetko ilúzie, zmiznú. a tak je to aj s liečením. vlastnosti 

ilúzií, ktoré ich zdanlivo odlišujú, sú v skutočnosti nepodstatné, 

pretože ich vlastnosti sú rovnako iluzórne ako ony samy. 

Oči tela budú naďalej vidieť rozdiely. Ale myseľ, ktorá sa 

nechala uzdraviť, ich už nebude uznávať. Budú existovať ľudia, 

ktorí sa budú zdať "chorší" ako ostatní, a oči tela budú hlásiť ich 

zmenený vzhľad ako predtým. Ale myseľ ich všetkých zaradí do 

jednej kategórie, - sú neskutoční. to je dar jej Učiteľa; pochopenie, 

že len dve kategórie majú význam pri triedení správ, ktoré myseľ 

dostáva z toho, čo sa javí ako vonkajší svet. a z týchto dvoch je len 

jedna skutočná. Tak ako je realita úplne skutočná, okrem veľkosti a 

tvaru, času a miesta, pretože v nej nemôžu existovať rozdiely, tak sú 

aj ilúzie bez rozdielu. Jedinou odpoveďou na chorobu 

akéhokoľvek druhu je uzdravenie. Jedinou odpoveďou na všetky 

ilúzie je pravda. 
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ar e c h a n  g e s p r e d p o k l a d o v  a  n é v t e 
n t o p r o b l é m 

ž i v o t  s  i  t  u á c i  a z go  d ' s
 t e a c h e  r s?  

 

V mysliach Božích učiteľov sú potrebné zmeny. To môže, ale 

nemusí zahŕňať zmeny vo vonkajšej situácii. Pamätajte, že nikto 

nie je tam, kde je, náhodou a náhoda nehrá v Božom pláne žiadnu 

úlohu. Je nanajvýš nepravdepodobné, že by zmeny v jeho postojoch 

neboli prvým krokom vo vzdelávaní novovytvoreného Božieho 

učiteľa. Neexistuje však žiadny pevne stanovený vzor, pretože výcvik 

je vždy veľmi individuálny. Sú ľudia, ktorí sú povolaní zmeniť 

svoju životnú situáciu takmer okamžite, ale to sú spravidla 

zvláštne prípady. Zďaleka väčšine je určený pomaly sa vyvíjajúci 

program výcviku, v ktorom sa opravuje čo najviac 

predchádzajúcich chýb. Najmä vzťahy treba správne vnímať a 

odstrániť všetky temné základy neodpustenia. V opačnom prípade 

má starý myšlienkový systém stále základ na návrat. 

Ako Boží učiteľ napreduje vo svojom vzdelávaní, učí sa jednu 

lekciu čoraz dôkladnejšie. Nerobí vlastné rozhodnutia, ale pýta sa 

svojho Učiteľa na jeho odpoveď, ktorou sa riadi pri svojom 

konaní.Je to čoraz ľahšie, keď sa učiteľ Boha naučí vzdať sa 

vlastného úsudku. Vzdanie sa úsudku, ktorý je zjavným 

predpokladom počúvania Božieho hlasu, je zvyčajne dosť pomalý 

proces nie preto, že by bol ťažký, ale preto, že je náchylný vnímať 

ho ako osobnú urážku. Výcvik sveta je zameraný na dosiahnutie 

cieľa, ktorý je v priamom protiklade s cieľom nášho učebného 

programu. svet vychováva k spoliehaniu sa na vlastný úsudok ako 

kritérium zrelosti a sily. Náš učebný program vychováva k tomu, 

aby sme sa zriekli úsudku ako nevyhnutnej podmienky spasenia. 
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ho  w je  d o d r ž i t e  ľ  n o s ť r e l  i  n  k u  

j  e  d?  

 

Súdenie, podobne ako iné prostriedky, ktorými sa udržiava svet 

ilúzií, je svetom úplne nepochopené. V skutočnosti si ho zamieňa s 

múdrosťou a nahrádza ním pravdu. ako svet používa tento pojem, 

jednotlivec je schopný "dobrého" a "zlého" úsudku a jeho výchova sa 

zameriava na posilnenie prvého a minimalizáciu druhého. Existuje 

však značný zmätok v tom, čo tieto kategórie znamenajú. Čo je pre 

jedného "dobrý úsudok", je pre iného "zlý úsudok". Navyše, aj ten 

istý človek klasifikuje to isté konanie ako prejav "dobrého" úsudku 

v jednom čase a "zlého" úsudku v inom čase. Ani žiadne jednotné 

kritériá na určenie toho, čo sú tieto kategórie, sa nedajú skutočne 

naučiť. V každom okamihu môže študent nesúhlasiť s tým, čo o 

tom hovorí jeho rádoby učiteľ, a učiteľ sám je nejednotný v tom, 

čomu verí. 

"Dobrý úsudok" v tomto zmysle neznamená nič. Rovnako ako 

"zlý". Je potrebné, aby si učiteľ Boha uvedomil nie to, že by nemal 

súdiť, ale to, že nemôže. Tým, že sa vzdáva posudzovania, sa len 

vzdáva toho, čo nemal. Vzdáva sa ilúzie; alebo lepšie povedané, má 

ilúziu, že sa vzdáva. V skutočnosti sa len stal čestnejším. Keď si 

uvedomí, že súdenie preňho bolo vždy nemožné, už sa oň 

nepokúša. to nie je žiadna obeť. Naopak, stavia sa do pozície, v 

ktorej môže nastať súdenie skôr skrze neho než ním. a toto súdenie 

nie je ani "dobré", ani "zlé". Je to jediný súd, ktorý existuje, a je 

len jeden: "Boží Syn je bez viny a hriech neexistuje." 

Cieľom nášho učebného plánu, na rozdiel od cieľa učenia sa 

vo svete, je poznanie, že posudzovanie v bežnom zmysle slova je 

nemožné. To nie je názor, ale skutočnosť. Aby sme mohli 

čokoľvek správne posúdiť, museli by sme si plne uvedomiť 

nepredstaviteľne širokú škálu vecí, minulých, súčasných aj 

budúcich. Človek by musel vopred rozpoznať všetky účinky 

svojich úsudkov na každého a všetko, čoho sa akýmkoľvek 

spôsobom týkajú. A človek by si musel byť istý, že v jeho vnímaní 

nedochádza k žiadnemu skresleniu, aby bol jeho úsudok úplne 

spravodlivý voči každému, na kom spočíva teraz i v budúcnosti. 

Kto je v takej pozícii, aby to dokázal? Kto 



29 

 

 

okrem grandióznych fantázií by si to nárokoval? 

Spomeňte si, koľkokrát ste si mysleli, že poznáte všetky 

"fakty" potrebné na posúdenie, a ako ste sa mýlili! Je tu niekto, kto 

nemá takúto skúsenosť? Vedeli by ste, koľkokrát ste si len mysleli, 

že máte pravdu, bez toho, aby ste si uvedomili, že ste sa mýlili? 

Prečo ste si zvolili takýto svojvoľný základ pre rozhodovanie? 

Múdrosť nie je posudzovanie; je to zrieknutie sa posudzovania. 

Urobte teda ešte jeden úsudok. Je to toto: je tu s vami Niekto, koho 

úsudok je dokonalý. On pozná všetky skutočnosti, minulé, súčasné 

aj budúce. Pozná všetky účinky Svojho súdu na každého a na 

všetko, čoho sa akýmkoľvek spôsobom týka. a ku každému je 

úplne spravodlivý, pretože v Jeho vnímaní niet skreslenia. 

Preto odložte rozsudok nie s ľútosťou, ale s povzdychom 

vďačnosti. Teraz ste sa zbavili takého veľkého bremena, že by ste 

sa pod ním mohli len potácať a padať. A to všetko bola len ilúzia. 

Nič viac. Teraz môže Boží učiteľ bez bremena vstať a kráčať 

ľahko ďalej." Avšak nielen to je jeho prínosom. Zmysel pre 

starostlivosť sa mu vytratil, lebo žiadnu nemá. Vzdal sa ho spolu s 

úsudkom. Odovzdal sa tomu, ktorého úsudku sa teraz rozhodol 

dôverovať namiesto svojho vlastného. Teraz už nerobí žiadne 

chyby. Jeho vodca je istý. A tam, kde prišiel súdiť, prichádza 

požehnať. Tam, kde sa teraz smeje, prichádzal plakať. 

Nie je ťažké vzdať sa úsudku. Je však naozaj ťažké pokúsiť sa 

ho zachovať.Učiteľ Boha sa ho s radosťou vzdá v okamihu, keď si 

uvedomí jeho cenu. Všetka škaredosť, ktorú okolo seba vidí, je jej 

výsledkom. Všetka bolesť, na ktorú sa pozerá, je jej výsledkom. 

Všetka osamelosť a pocit straty; plynúci čas a rastúca beznádej; 

chorobné zúfalstvo a strach zo smrti; to všetko z nej vyplýva. A 

teraz vie, že tieto veci nemusia byť. Ani jedna z nich nie je 

pravdivá. Vzdal sa totiž ich príčiny a ony, ktoré nikdy neboli, ale 

boli dôsledkom jeho chybnej voľby, od neho odpadli. Učiteľ Boží, 

tento krok ti prinesie pokoj. Môže byť ťažké chcieť len toto? 
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ho  wisp    e a ce  p  o  s  
t  i  b u d e m e p o s t 
 ib u d  ov a ť n a  
d ? 

 

Túto otázku si musí položiť každý. Mier sa zdá byť nemožný. 

Božie slovo však sľubuje aj iné veci, ktoré sa zdajú byť nemožné. 

Jeho slovo zasľúbilo pokoj. Zasľúbilo tiež, že smrť neexistuje, že 

musí nastať vzkriesenie a že znovuzrodenie je dedičstvom človeka. 

Svet, ktorý vidíte, nemôže byť svetom, ktorý Boh miluje, a predsa 

nás jeho Slovo uisťuje, že svet miluje. Božie slovo nám prisľúbilo, že 

je tu možný pokoj, a to, čo sľubuje, môže byť sotva nemožné. Je 

však pravda, že na svet sa treba pozerať inak, ak chceme prijať 

Jeho zasľúbenia. To, aký svet je, je len fakt. nemôžete si vybrať, 

aký by mal byť. Môžete si však vybrať, ako by ste ho chceli vidieť. 

V skutočnosti si to musíte vybrať. 

Opäť sa dostávame k otázke súdnosti. Tentoraz si položte 

otázku, či je pravdivejší váš úsudok alebo Božie slovo. O svete 

totiž hovoria rôzne veci, a to veci tak protikladné, že je zbytočné 

ich zmierovať. Boh ponúka svetu spásu, váš úsudok by ho odsúdil. 

Boh hovorí, že niet smrti; váš úsudok vidí len smrť ako nevyhnutný 

koniec života. Božie slovo vás uisťuje, že miluje svet; váš úsudok 

hovorí, že je nemilovaný. kto má pravdu? Jeden z vás sa mýli. 

Musí to tak byť. Text vysvetľuje, že Duch Svätý je odpoveďou na 

všetky problémy, ktoré ste si narobili. Tieto problémy nie sú 

pravdivé, ale to nemá význam pre tých, ktorí v ne veria. A každý 

verí v to, čo urobil, lebo to bolo urobené tým, že tomu veril. Do 

tejto zvláštnej a paradoxnej situácie, - situácie bez zmyslu a 

zbavenej zmyslu, z ktorej sa však zdá, že nie je možné nájsť 

východisko, - Boh poslal svoj Súd, aby odpovedal na ten váš. 

Jemne Jeho Súd nahrádza ten váš. A prostredníctvom tejto náhrady 

sa nepochopiteľné stáva pochopiteľným. Ako je na tomto svete 

možný pokoj? Podľa vášho úsudku nie je možný a nikdy nemôže 

byť možný. Ale v 

Boží súd, ktorý sa tu odráža, je len mier. 

Mier je nemožný pre tých, ktorí sa pozerajú na vojnu. Mier je 

nevyhnutný pre tých, ktorí ho ponúkajú. Ako ľahko teda uniká váš 
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Zdá sa, že je to nemožné. Nemožný je svet, ktorý vidíte. Boží súd 

nad týmto pokriveným svetom ho však vykúpil a urobil ho 

vhodným na prijatie pokoja. A pokoj naň zostupuje ako radostná 

odpoveď. Pokoj sem teraz patrí, pretože sem vstúpila Božia 

Myšlienka. čo iné ako Božia Myšlienka mení peklo na nebo už len 

tým, že je tým, čím je? Zem sa skláňa pred Jeho milostivou 

Prítomnosťou a Ona sa skláňa v odpovedi, aby ju opäť pozdvihla. 

Teraz je otázka iná. Už nie je: "Môže byť na tomto svete možný 

pokoj?" Ale namiesto toho: "Nie je nemožné, aby tu mier chýbal?" 
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h o v o  r  n é h o  p  r  o  s  t  r  e  d  i  e t  e  a c h n i 
k y z g od  

ar e n e d o s t a t o č n é t o s a v e s t a n o v 
i  s  k a  s v e t ?  

 

Odpoveď na túto otázku je "jedna". Stačí jeden úplne dokonalý 

učiteľ, ktorého učenie je úplné. Tento jeden, posvätený a 

vykúpený, sa stáva Ja, ktoré je Synom Božím. Ten, ktorý bol vždy 

úplne duchom, sa teraz už nevníma ako telo, ba dokonca ani ako v 

tele. preto je bezhraničný. A keďže je bezhraničný, jeho myšlienky sú 

spojené s Božími myšlienkami na veky vekov. Jeho vnímanie seba 

samého je založené na Božom súde, nie na jeho vlastnom. Takto 

zdieľa Božiu vôľu a prináša Jeho myšlienky do ešte stále 

oklamaných myslí. Je navždy Jedným, pretože je taký, ako ho Boh 

stvoril. Prijal Krista a je v bezpečí. 

Tak sa syn človeka stáva Božím Synom. V skutočnosti nejde o 

zmenu, ale o zmenu zmýšľania. Nič vonkajšie sa nemení, ale 

všetko vnútorné teraz odráža iba Božiu lásku. Boha sa už nemožno 

báť, pretože myseľ nevidí dôvod na trest. Boží učitelia sa zdajú 

byť mnohí, pretože to svet potrebuje. Keďže sú však spojení 

jedným cieľom, ktorý majú spoločný s Bohom, ako by mohli byť 

jeden od druhého oddelení? Čo na tom záleží, ak sa potom zjavujú v 

mnohých podobách? Ich mysle sú jedno, ich spojenie je úplné. A Boh 

teraz prostredníctvom nich pôsobí ako jeden, pretože takí sú. 

Prečo je potrebná ilúzia mnohých? Iba preto, že realita nie je 

pre oklamaného pochopiteľná. Len veľmi málo ľudí vôbec dokáže 

počuť Boží hlas, a dokonca ani oni nedokážu priamo komunikovať 

Jeho posolstvá prostredníctvom Ducha, ktorého im dal. Potrebujú 

médium, prostredníctvom ktorého sa komunikácia stáva možnou 

pre tých, ktorí si neuvedomujú, že sú Duchom. Telo, ktoré môžu 

vidieť. Hlas, ktorému rozumejú a počúvajú ho bez strachu, že by v 

nich narazili (našli) pravdu. Nezabúdajte, že pravda môže prísť len 

tam, kde ju prijmú bez strachu. Tak aj Boží učitelia potrebujú telo, 

lebo ich jednotu by nebolo možné rozpoznať priamo. 

To, čo z nich robí Božích učiteľov, je ich uznanie správneho 

účelu tela. Ako napredujú vo svojej profesii, sú si čoraz viac istí, že 

funkciou tela je len to, aby cezň k ľudským ušiam prehovoril Boží 
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mysli poslucháča posolstvá, ktoré nie sú z tohto sveta, a myseľ ich 

pochopí vďaka ich zdroju. Z tohto pochopenia vyplynie v tomto 

novom Božom učiteľovi poznanie, aký je skutočný účel tela; 

jediný skutočný úžitok, ktorý preň existuje." Táto lekcia stačí na 

to, aby sa v ňom objavila Myšlienka Jednoty, a to, čo je Jedno, je 

rozpoznané ako Jedno. Zdá sa, že učitelia Boha zdieľajú ilúziu 

oddelenia, ale vzhľadom na to, na čo používajú telo, napriek 

zdaniu v ilúziu neveria. 

Hlavnou lekciou je vždy to, že na čo používate telo, tým sa pre 

vás stane. Používajte ho na hriech alebo na útok, čo je to isté ako 

hriech, a budete ho vnímať ako hriešne. Pretože je hriešne, je 

slabé, a keďže je slabé, trpí a umiera. Používajte ho na to, aby ste 

prinášali Božie slovo tým, ktorí ho nemajú, a telo sa stane svätým. 

Pretože je sväté, nemôže byť choré, ani nemôže zomrieť. keď sa 

jeho užitočnosť skončí, je odložené, a to je všetko. Toto 

rozhodnutie robí myseľ, tak ako robí všetky rozhodnutia, ktoré sú 

zodpovedné za stav tela. Božieho učiteľa, ktorý však toto 

rozhodnutie nerobí sám. to by znamenalo dať telu iný účel ako ten, 

ktorý ho udržiava sväté. Boží hlas mu povie, kedy splnil svoju 

úlohu, rovnako ako mu povie, aká je jeho funkcia. Netrpí ani pri 

odchode, ani pri zotrvaní. Choroba je preňho teraz nemožná. 

Jednota a choroba nemôžu existovať súčasne. Boží učitelia sa 

rozhodli chvíľu pozerať na sny. Je to vedomá voľba. Naučili sa 

totiž, že všetky voľby sa robia vedome, s plným vedomím ich 

dôsledkov. Sen hovorí niečo iné, ale kto by veril snom, keď raz 

spozná, čím sú? Uvedomovanie si snov je skutočnou funkciou 

Božích učiteľov. Pozorujú, ako snové postavy prichádzajú a 

odchádzajú, ako sa menia a menia, ako trpia a umierajú. 

nenechávajú sa však oklamať tým, čo vidia. uvedomujú si, že 

pozerať sa na snovú postavu ako na chorú a oddelenú nie je o nič 

reálnejšie, ako považovať ju za zdravú a krásnu. Samotná jednota 

nie je vecou snov. A práve tú boží učitelia uznávajú ako to, čo je 

za snom, čo je mimo všetkého videnia, a predsa je určite ich. 
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w h at je s t a n o v  e  n  i  e
 r e a l i z á c i a m e  
a n  i  n  g  sa cr  
i f i c e ?   

 

Hoci v skutočnosti je pojem obeta úplne bezvýznamný, vo svete má 

svoj význam. Tak ako všetky veci na svete, aj jeho význam je 

dočasný a nakoniec zanikne v ničote, z ktorej vzišiel, keď už 

nebude mať žiadne využitie. Teraz je jej skutočným významom 

ponaučenie. Ako všetky lekcie je to ilúzia, pretože v skutočnosti sa 

niet čomu učiť. Túto ilúziu však musí nahradiť korekcia; ďalšia 

ilúzia, ktorá nahradí tú prvú, takže obe môžu nakoniec zmiznúť. 

Prvou ilúziou, ktorú treba vytesniť skôr, ako sa môže ujať iný 

myšlienkový systém, je, že vzdať sa vecí tohto sveta je obetou. čo 

iné by to mohlo byť ako ilúzia, keďže tento svet sám o sebe nie je 

ničím iným? 

Treba sa veľmi dobre naučiť, aby sme si uvedomili a prijali 

skutočnosť, že svet nám nemá čo dať. Čo môže znamenať 

obetovanie ničoho? Nemôže znamenať, že kvôli nej máte menej. V 

zmysle sveta neexistuje obeta, ktorá by nezahŕňala telo. chvíľu 

premýšľajte o tom, čo svet nazýva obetou. Moc, sláva, peniaze, 

telesné potešenie; kto je hrdina, ktorému všetky tieto veci patria? 

Môžu znamenať niečo iné ako telo? A predsa telo nemôže 

hodnotiť. Tým, že sa myseľ usiluje o takéto veci, spája sa s telom, 

zahmlieva svoju identitu a stráca zo zreteľa to, čím skutočne je. 

Keď dôjde k tomuto zmätku, myseľ už nedokáže pochopiť, že 

všetky "pôžitky" sveta sú ničím. Ale akú obeť - a je to skutočne obeť 

- to všetko so sebou prináša! Teraz sa myseľ odsúdila na hľadanie 

bez nachádzania; na to, aby bola večne nespokojná a nespokojná; 

aby nevedela, čo vlastne chce nájsť. Kto môže uniknúť tomuto 

sebaodsúdeniu? To je možné len prostredníctvom Božieho slova. 

Sebapodceňovanie je totiž rozhodnutím o identite a nikto 

nepochybuje o tom, čím si myslí, že je. Môže pochybovať o 

všetkom, ale nikdy nie o tomto. 

Boží učitelia nemôžu ľutovať, že sa vzdali pôžitkov tohto 

sveta. Je obetou vzdať sa bolesti? Má dospelý človek výčitky, keď 

sa vzdáva detských hračiek? Pozerá sa človek, ktorého zrak už 
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dom? Nikto, kto unikol svetu a všetkým jeho neduhom, sa naň 

nepozerá s odsúdením. musí sa však tešiť, že je slobodný od 

všetkých obetí, ktoré by od neho vyžadovala jeho hodnota. obetuje 

im celú svoju slobodu. Obetuje im všetok svoj pokoj. A pre ich 

vlastníctvo musí obetovať svoju nádej na nebo a spomienku na 

Otcovu lásku. Kto si pri zdravom rozume nevyberie nič ako 

náhradu za všetko? 

Aký je skutočný význam obety? Je to cena za vieru v ilúzie. 

Je to cena, ktorú treba zaplatiť za popieranie pravdy. Neexistuje 

potešenie sveta, ktoré by si to nevyžadovalo, pretože inak by sa 

potešenie vnímalo ako bolesť. A nikto nežiada bolesť, ak ju 

uznáva. Práve predstava obete ho robí slepým. Nevidí, o čo žiada. 

A tak to hľadá tisíckami spôsobov a na tisíckach miest, zakaždým 

verí, že to tam je, a zakaždým je nakoniec sklamaný. "Hľadaj, ale 

nenájdeš," zostáva prísnym nariadením tohto sveta a nikto, kto 

sleduje ciele sveta, nemôže konať inak. 

Možno si myslíte, že tento kurz si vyžaduje obetovať všetko, 

čo je vám skutočne drahé. V istom zmysle je to pravda, pretože sú 

vám drahé veci, ktoré ukrižovali Božieho Syna. A cieľom tohto 

kurzu je oslobodiť ho. Nemýľte sa však v tom, čo znamená obeta. 

Vždy znamená zrieknutie sa toho, čo chcete. A čo, ó, Boží učiteľ, 

to chceš? Boh ťa povolal a ty si odpovedal. Chcel by si teraz toto 

povolanie obetovať? Málokto ho ešte počul a môže sa obrátiť len na 

teba. na celom svete niet inej nádeje, ktorej by mohol dôverovať. 

na celom svete niet iného hlasu, ktorý by sa ozýval ako Boží. Ak 

by ste obetovali pravdu, zostanú v pekle. a ak zostanú, vy zostanete s 

nimi. 

Nezabúdajte, že obeť je úplná.Neexistujú žiadne "polovičné 

obete". Nemôžeš sa vzdať neba čiastočne. nemôžeš byť ani trochu v 

pekle. Božie slovo nemá žiadne výnimky. Práve to ho robí svätým 

a presahujúcim svet. Práve Jeho svätosť ukazuje na Boha. Práve 

Jeho svätosť vás robí bezpečnými. Je popreté, ak za čokoľvek 

napadnete ktoréhokoľvek brata. Práve tu totiž dochádza k rozkolu s 

Bohom. Rozkol, ktorý je nemožný. rozkol, ktorý nemôže nastať. 

rozkol, v ktorý však určite uveríte, pretože ste nastolili situáciu, 

ktorá je nemožná. A v tejto situácii sa nemožné môže zdať, že sa 

stalo. Zdá sa, že 
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stane za "obeť" pravdy. 

Učiteľ Boží, nezabúdajte na význam obety a pamätajte na to, 

čo každé vaše rozhodnutie musí znamenať z hľadiska nákladov. 

Rozhodni sa pre Boha a všetko ti bude dané bez akýchkoľvek 

nákladov. Rozhodni sa proti Nemu a nevyberieš si nič na úkor 

uvedomenia si všetkého. Čo by ste chceli učiť? Spomeňte si len na 

to, čo by ste sa naučili. Lebo práve tu by mala byť tvoja starosť. 

odčinenie je pre teba. tvoje učenie si ho nárokuje a tvoje učenie ho 

dáva. svet ho neobsahuje, ale nauč sa tento kurz a je tvoj. Boh ti 

podáva svoje slovo, lebo potrebuje učiteľov. Aká iná cesta je k 

záchrane Jeho Syna? 
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ho w b u d e  t he s ve t   d?  

 

Môže niečo, čo nemá začiatok, naozaj skončiť? Svet sa skončí v 

ilúzii, tak ako sa začal, ale či jeho koniec bude ilúziou 

milosrdenstva. Iluzia odpustenia, úplná, nikoho nevylučujúca, 

bezhraničná v nežnosti, ho prikryje, zakryje všetko zlo, skryje všetky 

hriechy a navždy ukončí vinu. Tak sa skončí svet, ktorý stvorila 

vina, lebo teraz už nemá zmysel a je preč. Otcom ilúzií je 

presvedčenie, že majú nejaký účel; že slúžia nejakej potrebe alebo 

uspokojujú nejakú túžbu. Vnímajú sa ako bezúčelné, a preto ich už 

nevnímame. Ich zbytočnosť je rozpoznaná a sú preč. Ako inak ako 

týmto spôsobom sa skončia všetky ilúzie? Boli privedené k pravde 

a pravda ich nevidela. Iba prehliadla bezvýznamné. 

Kým nie je odpustenie dokončené, svet má zmysel. Stáva sa 

domovom, v ktorom sa rodí odpustenie a kde rastie a stáva sa 

silnejším a všeobjímajúcim. Tu sa živí, lebo tu je potrebné. Nežný 

Spasiteľ, ktorý sa zrodil tam, kde sa hriech stal a vina sa zdala byť 

skutočná. Tu je jeho domov, lebo tu ho naozaj potrebujú. Prináša 

so sebou koniec sveta. Je to Jeho volanie, na ktoré odpovedajú 

Boží učitelia, ktorí sa k Nemu v tichosti obracajú, aby prijali Jeho 

slovo. Svet sa skončí, keď všetky veci v ňom budú správne 

posúdené Jeho súdom. svet sa skončí s požehnaním svätosti nad 

ním. keď nezostane jediná myšlienka na hriech, svet sa skončí. 

Nebude zničený, ani napadnutý, ba ani dotknutý. Iba sa prestane 

javiť, že je. 

Zdá sa, že je to ešte veľmi, veľmi ďaleko. "Keď nezostane ani 

myšlienka na hriech" sa zdá byť naozaj ďalekým cieľom. Ale čas 

stojí a čaká na ciele Božích učiteľov. Ani jedna myšlienka na 

hriech nezostane v okamihu, keď ktokoľvek z nich prijme 

Umierenie za seba. Nie je ľahšie odpustiť jeden hriech ako 

odpustiť všetky. Ilúzia rád ťažkostí je prekážkou, ktorú sa Boží 

učiteľ musí naučiť obísť a nechať za sebou. Jeden hriech dokonale 

odpustený jedným Božím učiteľom môže urobiť spásu úplnou. 

Dokážete to pochopiť? Nie; pre nikoho z prítomných to nemá 

význam. Napriek tomu je to posledná lekcia, v ktorej sa obnovuje 

Jednota. Je to v rozpore s celým myslením sveta, rovnako ako 

Nebo. 
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Svet sa skončí, keď sa jeho myšlienkový systém úplne obráti. 

Dovtedy sa kúsky jeho myslenia budú stále javiť ako zmysluplné. 

Záverečnú lekciu, ktorá prinesie koniec sveta, nemôžu pochopiť tí, 

ktorí ešte nie sú pripravení opustiť svet a prekročiť jeho nepatrný 

dosah. aká je teda úloha učiteľa Boha v tejto záverečnej lekcii? 

Musí sa len naučiť, ako sa k nej priblížiť; byť ochotný ísť jej 

smerom. Musí len dôverovať, že ak mu Boží hlas povie, že je to 

lekcia, ktorú sa môže naučiť, môže sa ju naučiť. Neposudzuje ju ani 

ako ťažkú, ani ako ľahkú. Jeho Učiteľ na ňu poukazuje a on 

dôveruje, že mu ukáže, ako sa ju naučiť. 

Svet skončí v radosti, pretože je miestom smútku.Keď príde 

radosť, zmysel sveta sa stratí.Svet skončí v mieri, pretože je 

miestom vojny. Keď nastane mier, aký je účel sveta? Svet sa 

skončí v smiechu, pretože je miestom sĺz. kde je smiech, kto môže 

dlhšie plakať? A len úplné odpustenie to všetko prináša, aby svet 

požehnal. V požehnaní odchádza, lebo sa neskončí tak, ako sa 

začal. Premeniť peklo na nebo je úlohou Božích učiteľov, pretože 

to, čo učia, sú lekcie, v ktorých sa odráža nebo. A teraz si sadnite v 

pravej pokore a uvedomte si, že všetko, čo by Boh chcel, aby ste 

robili, môžete robiť vy. Nebuďte arogantní a nehovorte, že sa 

nemôžete naučiť Jeho vlastné učebné osnovy. Jeho slovo hovorí 

niečo iné. Nech sa stane Jeho vôľa. Nemôže to byť inak. A buďte 

vďační, že je to tak. 
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je .  e a ch   o n e t o byť
 s  p  o  l  u  p  r á c i a s p 
o l u p r á c i a m i t e n 
t o p r e d p o k l a d e nd  
? 

 

Vskutku áno! Nikto nemôže uniknúť Božiemu poslednému súdu. 

Kto by mohol navždy utiecť pred pravdou? Konečný súd však 

nepríde, kým sa už nebude spájať so strachom. Jedného dňa ho 

každý privíta a práve v ten deň mu bude daný. Bude počuť, ako sa 

jeho bezhriešnosť ohlasuje dookola a po celom svete, ako ho 

oslobodzuje, keď prijíma konečný Boží súd nad ním. To je súd, v 

ktorom spočíva spása. to je súd, ktorý ho oslobodí. Toto je súd, v 

ktorom sú spolu s ním oslobodené všetky veci. Čas sa zastavuje, 

keď sa blíži večnosť, a ticho leží na celom svete, aby každý mohol 

počuť tento súd Božieho Syna; 

"Svätý si, večný, slobodný a celý, v 

Božom Srdci naveky pokojný. 

Kde je svet a kde je teraz smútok?" 

Je to tvoj súd nad sebou samým, Boží učiteľ? Veríte, že je to 

úplne pravda? Nie, ešte nie, ešte nie. Ale to je stále váš cieľ; prečo 

ste tu. Vašou úlohou je pripraviť sa na to, aby ste si vypočuli tento 

úsudok a uznali, že je pravdivý. Stačí jeden okamih úplnej viery v 

to a prejdete za hranicu viery k istote. Jeden okamih mimo času 

môže priniesť koniec času. Nesúďte, lebo súdite len sami seba, a 

tak odďaľujete tento konečný súd. Aký je tvoj súd nad svetom, 

Boží učiteľ? Naučil si sa už stáť bokom a počuť v sebe Hlas Súdu? 

Alebo sa ešte stále pokúšate od neho preberať jeho úlohu? Naučte 

sa byť ticho, lebo Jeho Hlas je počuť v tichu. a Jeho Súd prichádza 

ku všetkým, ktorí stoja bokom v tichom počúvaní a čakajú na Neho. 

Vy, ktorí ste niekedy smutní a niekedy nahnevaní, ktorí 

niekedy cítite, že sa vám nedostáva spravodlivého zadosťučinenia 

a že sa vaše najlepšie úsilie stretáva s nedostatočným ocenením, ba 

dokonca s opovrhnutím, vzdajte sa týchto hlúpych myšlienok.Sú 

príliš malé a bezvýznamné na to, aby ešte chvíľu zamestnávali 

vaše sväté mysle. Čaká na vás Boží súd, aby vás oslobodil. Čo 
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vám môže svet ponúknuť bez ohľadu na vaše úsudky o jeho 

daroch, čo by ste radšej mali? Budete 
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súdení, a to spravodlivo a čestne. V Bohu niet klamstva. Jeho 

zasľúbenia sú isté. Len na to nezabúdajte. Jeho zasľúbenia zaručili, 

že Jeho súd, a jedine Jeho, bude nakoniec prijatý. Vašou úlohou je 

dosiahnuť, aby tento koniec nastal čoskoro. Vašou úlohou je držať 

ho pri srdci a ponúknuť ho celému svetu, aby bol v bezpečí. 
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ho w s ho u l  d  t e n t o  p  r  e  d  p  o  k  l  
a  d  t e a c h e  r z s  p  
e  c  i  á  l  n  e  j  š  i  r o k o v o s 
t i j e h o  d ay?   

 

Pre pokročilého učiteľa Boha je táto otázka nezmyselná.Neexistuje 

žiadny program, pretože lekcie v učebnom pláne sa menia každý 

deň.Je si však istý len jedným: nemenia sa náhodne. Keď to vidí a 

chápe, že je to pravda, je spokojný. Bude mu povedané všetko, čo 

by malo byť jeho úlohou, tento deň a každý deň. A tí, ktorí s ním 

túto úlohu zdieľajú, ho nájdu, aby sa mohli spoločne naučiť lekcie 

pre daný deň. Nechýba nikto, koho potrebuje; nikto nie je poslaný 

bez už stanoveného učebného cieľa, ktorý sa dá splniť ešte v ten 

deň. Pre pokročilého učiteľa Boha je teda táto otázka zbytočná. Bola 

už položená a zodpovedaná a on udržiava neustály kontakt s 

odpoveďou. Je nastavený a vidí, že cesta, po ktorej kráča, sa pred 

ním tiahne isto a hladko. 

Ale čo tí, ktorí nedosiahli jeho istotu? Nie sú ešte pripravení 

na takúto nedostatočnú štruktúrovanosť z ich vlastnej strany.Čo 

musia urobiť, aby sa naučili dať deň Bohu? Existujú isté 

všeobecné pravidlá, ktoré platia, hoci každý ich musí používať tak, 

ako najlepšie vie, svojím vlastným spôsobom. Rutiny ako také sú 

nebezpečné, pretože sa ľahko stávajú bohmi samými osebe a 

ohrozujú samotné ciele, pre ktoré boli vytvorené. Vo všeobecnosti 

teda možno povedať, že je dobré začať deň správne. Vždy je 

možné začať odznova, ak by sa deň začal chybne, avšak ak sa tomu 

dá predísť, má to zjavné výhody z hľadiska úspory času. Na začiatku 

je múdre myslieť z hľadiska času. v žiadnom prípade to nie je 

konečné kritérium, ale na začiatku je asi najjednoduchšie ho 

dodržiavať. Úspora času je základným počiatočným dôrazom, ktorý 

síce zostáva dôležitý počas celého procesu učenia, ale kladie sa naň 

čoraz menší dôraz. Na začiatku môžeme pokojne povedať, že čas 

venovaný správnemu začiatku dňa skutočne šetrí čas. Koľko času 

by sa malo takto stráviť? To musí závisieť od samotného učiteľa 

Boha. Nemôže si nárokovať na tento titul, kým si neprešiel 

Pracovnú učebnicu, pretože sa učíme v rámci nášho kurzu. Po 

absolvovaní štruktúrovanejších cvičných období, ktoré Pracovný 
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zošit obsahuje, sa hlavným hľadiskom stáva individuálna potreba. 
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Tento kurz je vždy praktický. Môže sa stať, že učiteľ Boha nie je 

v situácii, ktorá by podporovala pokojné premýšľanie, keď sa 

prebudí. Ak je to tak, nech si len uvedomí, že sa rozhodol stráviť 

čas s Bohom čo najskôr, a nech tak urobí. Trvanie nie je hlavným 

problémom. Človek môže pokojne sedieť hodinu so zatvorenými 

očami a nič nedosiahne. Človek sa môže rovnako ľahko venovať 

Bohu len okamih a v tomto okamihu sa s ním úplne spojiť. Snáď 

jediné zovšeobecnenie, ktoré sa dá urobiť, je toto: čo najskôr po 

prebudení sa venujte tichu a pokračujte minútu alebo dve po tom, 

ako vám to začne byť ťažké. Možno zistíte, že ťažkosti sa zmenšia 

a odpadnú. Ak nie, je čas prestať. 

Rovnaké postupy by sa mali dodržiavať aj v noci. Možno by 

váš pokojný čas mal byť pomerne skoro večer, ak nie je možné, aby 

ste ho užívali tesne pred spaním. Nie je múdre si na ňu ľahnúť. 

Lepšie je sedieť v akejkoľvek polohe, ktorú preferujete. Po 

prečítaní Pracovnej knihy ste v tomto ohľade určite dospeli k 

určitým záverom. Ak je to však možné, tesne pred spaním je žiaduci 

čas, ktorý môžete venovať Bohu. Uvedie to vašu myseľ do režimu 

odpočinku a odkloní vás to od strachu. Ak je vhodné stráviť tento čas 

skôr, uistite sa aspoň, že nezabudnete na krátky čas, - nestačí viac 

ako chvíľa, - počas ktorého zavriete oči a budete myslieť na Boha. 

Počas celého dňa by ste mali mať na pamäti najmä jednu 

myšlienku. Je to myšlienka čistej radosti, myšlienka pokoja, 

myšlienka neobmedzeného uvoľnenia - neobmedzeného preto, 

lebo v nej sú všetky veci oslobodené. myslíte si, že ste si vytvorili 

miesto bezpečia. myslíte si, že ste si vytvorili silu, ktorá vás môže 

zachrániť pred všetkými desivými vecami, ktoré vidíte v snoch. 

Nie je to tak. vaše bezpečie neleží tam. to, čoho sa vzdávate, je len 

ilúzia ochrany ilúzií. A práve toho sa bojíte, a len toho. Aké je to 

hlúpe, tak veľmi sa ničoho nebáť! Vôbec ničoho! Vaša obrana 

nebude fungovať, ale vám nič nehrozí. nepotrebujete ju. Uvedomte 

si to a ony zmiznú. a až potom prijmete svoju skutočnú ochranu. 

Ako jednoducho a ľahko ubieha deň Božiemu učiteľovi, ktorý 

prijal Jeho ochranu! Všetko, čo predtým robil v mene bezpečnosti, 

ho už nezaujíma. Lebo je v bezpečí a vie, že je to tak. Má Vodcu, 

ktorý ho nesklame. Nemusí robiť rozdiely medzi problémami, 

ktoré vníma, lebo Ten, ku ktorému sa 
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striedavo so všetkými z nich neuznáva žiadne poradie náročnosti 

ich riešenia. V prítomnosti je rovnako bezpečný, ako bol pred 

prijatím ilúzií do svojej mysle, a ako bude, keď ich opustí. V jeho 

stave nie je rozdiel v rôznych časoch a na rôznych miestach, 

pretože všetky sú pre Boha jedno. to je jeho bezpečie. A 

nepotrebuje nič viac než toto. 

Na ceste, ktorú má Boží učiteľ ešte prejsť, ho však čakajú 

pokušenia, a preto si musí počas celého dňa pripomínať svoju 

ochranu. Ako to môže urobiť, najmä v čase, keď je jeho myseľ 

zamestnaná vonkajšími vecami? Môže sa o to len pokúsiť a jeho 

úspech závisí od jeho presvedčenia, že sa mu to podarí. Musí si 

byť istý, že úspech nie je od neho, ale že mu bude daný kedykoľvek, 

na akomkoľvek mieste a za akýchkoľvek okolností, ktoré si vyžiada. 

sú chvíle, keď jeho istota ochabne, a v okamihu, keď sa to stane, sa 

vráti k predchádzajúcim pokusom spoliehať sa len na seba. 

Nezabúdajte, že toto je mágia a že mágia je žalostnou náhradou 

skutočnej pomoci. Nie je dosť dobrá pre Božieho učiteľa, pretože 

nestačí pre Božieho Syna. 

Vyhýbanie sa mágii je vyhýbanie sa pokušeniu. Každé 

pokušenie totiž nie je ničím iným ako pokusom nahradiť Božiu 

vôľu inou vôľou.Tieto pokusy sa môžu zdať desivé, ale sú len 

úbohé.Nemôžu mať žiadne účinky; ani dobré, ani zlé, ani 

odmeňujúce, ani vyžadujúce obetu, ani liečivé, ani ničivé, ani 

upokojujúce, ani naháňajúce strach.Keď je všetka mágia rozpoznaná 

ako nič, učiteľ Boha dosiahol najpokročilejší stav. K tomu vedú len 

všetky priebežné lekcie, ktoré tento cieľ približujú k poznaniu. 

Lebo mágia akéhokoľvek druhu vo všetkých svojich podobách 

jednoducho nič nerobí. Jej bezmocnosť je dôvodom, prečo jej 

možno tak ľahko uniknúť. To, čo nemá žiadne účinky, môže len 

ťažko vystrašiť. 

Božiu vôľu nič nenahradí. Jednoducho povedané, práve tejto 

jednoduchej skutočnosti venuje učiteľ Boha svoj deň. Každá 

náhrada, ktorú môže prijať ako skutočnú, ho môže len oklamať. 

Ak sa však tak rozhodne, je pred každým klamstvom v bezpečí. 

Možno si potrebuje uvedomiť: "Boh je so mnou. Nemôžem byť 

oklamaný." Možno dáva prednosť iným slovám, alebo len 

jednému, alebo vôbec žiadnemu." Každé pokušenie prijať mágiu 

ako pravú však musí opustiť prostredníctvom svojho poznania, že 
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nie je strašná, nie je hriešna, nie je nebezpečná, ale len to, že je 

bezvýznamná. Zakorenené v obetovaní a odlúčení, dvoch 

aspektoch jedného 
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chybu a nič viac, len sa rozhodne vzdať všetkého, čo nikdy nemal. 

A za túto "obeť" sa mu do vedomia vrátilo nebo. 

Nie je to výmena, ktorú by ste chceli? Svet by ju rád 

uskutočnil, keby vedel, že sa dá uskutočniť. Sú to Boží učitelia, 

ktorí ho musia naučiť, že sa to dá. A tak je ich úlohou uistiť sa, že 

sa to naučili. Počas celého dňa nie je možné riskovať nič iné, len 

dôverovať mágii, lebo len tá vedie k bolesti." "Nie je žiadna vôľa 

okrem Božej." Jeho učitelia vedia, že je to tak, a naučili sa, že všetko 

okrem toho je mágia. Všetku vieru v mágiu udržiava len jedna 

prostoduchá ilúzia; - že funguje. Počas celého svojho výcviku, 

každý deň a hodinu, ba dokonca každú minútu a sekundu, sa musia 

Boží učitelia učiť rozpoznávať podoby mágie a vnímať ich 

nezmyselnosť. Strach sa z nich stiahne, a tak odchádzajú. A tak sa 

nebeská brána znovu otvára a jej svetlo môže opäť zažiariť na 

neporušenú myseľ. 
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ho w d o í sť  d ' s t e a c h e  r s d e a l s v ý 
m i p r e d p i s o v ý m i p o d m i e n k a m i
  z m a g i c k ý ? 

 

To je kľúčová otázka pre učiteľa aj študenta. Ak je táto otázka 

nesprávne riešená, učiteľ ublížil sám sebe a zaútočil aj na svojho 

žiaka. To posilňuje strach a spôsobuje, že mágia sa obom zdá byť 

celkom reálna. Ako zaobchádzať s mágiou sa tak stáva hlavnou 

lekciou, ktorú musí učiteľ Boha zvládnuť. Jeho prvou povinnosťou 

v tomto smere je neútočiť na ňu. Ak v ňom magická myšlienka 

vzbudí v akejkoľvek podobe hnev, učiteľ Boha si môže byť istý, že 

tým posilňuje svoju vlastnú vieru v hriech a odsudzuje sám seba. 

Rovnako si môže byť istý, že si vyprosil depresiu, bolesť, strach a 

nešťastie. Nech si teda pamätá, že toto by nemal učiť, pretože toto 

by sa nemal učiť. 

Existuje však pokušenie reagovať na mágiu spôsobom, ktorý 

ju posilňuje. Nie vždy je to zrejmé. V skutočnosti sa môže ľahko 

skryť pod želanie pomôcť. Práve toto dvojité želanie spôsobuje, že 

pomoc má malú hodnotu a musí viesť k neželaným výsledkom. 

Nemalo by sa zabúdať ani na to, že výsledok, ktorý z toho 

vyplýva, sa vždy dostaví k učiteľovi a k žiakovi. Koľkokrát bolo 

zdôraznené, že dávate, ale sebe? A kde by sa to dalo lepšie ukázať 

ako na tom, akú pomoc poskytuje učiteľ tým, ktorí jeho pomoc 

potrebujú? Tu je jeho dar najzreteľnejší, aký mu bol daný. Dá totiž 

len to, čo si sám vybral. A v tomto dare je jeho súd nad svätým 

Božím Synom. 

Najjednoduchšie je nechať opraviť chyby tam, kde sú 

najviditeľnejšie, a chyby sa dajú rozpoznať podľa ich výsledkov. 

Skutočne odučená hodina nemôže viesť k ničomu inému ako k 

uvoľneniu pre učiteľa a žiaka, ktorí sa podieľali na jednom úmysle. 

Útok môže vstúpiť len vtedy, ak vstúpilo vnímanie oddelených 

cieľov. A to sa skutočne muselo stať, ak je výsledkom niečo iné 

ako radosť. Jednotný cieľ učiteľa mení rozdelený cieľ žiaka na 

jeden smer, pričom volanie o pomoc sa stáva jeho jedinou výzvou. 

Na to sa potom ľahko reaguje len jednou odpoveďou a táto 

odpoveď sa neomylne dostane do učiteľovej mysle. Odtiaľ presvitá 

do mysle jeho žiaka a robí ju jednotnou s jeho mysľou. 
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Možno bude užitočné si uvedomiť, že nikto nemôže byť 
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nahnevaný na skutočnosť. Vždy ide o interpretáciu, ktorá vyvoláva 

negatívne emócie, bez ohľadu na to, či sa zdajú byť opodstatnené tým, 

čo sa javí ako fakty. Bez ohľadu na intenzitu vyvolaného hnevu. 

Môže to byť len mierne podráždenie, možno príliš mierne na to, 

aby sa dalo jasne rozpoznať. Alebo môže mať aj podobu 

intenzívneho hnevu sprevádzaného myšlienkami na násilie, ktoré 

sa fantazíruje alebo zjavne koná. Na tom nezáleží. Všetky tieto 

reakcie sú rovnaké. Zastierajú pravdu, a tá nikdy nemôže byť 

otázkou stupňa. Buď je pravda zjavná, alebo nie je. Nemožno ju 

rozpoznať čiastočne. kto si neuvedomuje pravdu, musí vidieť 

ilúzie. 

Základnou príčinou strachu je hnev ako reakcia na vnímané 

magické myšlienky. Zamyslite sa nad tým, čo táto reakcia 

znamená, a ukáže sa jej ústredné postavenie v myšlienkovom 

systéme sveta. Magická myšlienka už len svojou prítomnosťou 

potvrdzuje oddelenie od Boha. V najjasnejšej možnej forme 

vyhlasuje, že myseľ, ktorá na ňu myslí, verí, že má samostatnú 

vôľu, ktorá sa môže postaviť proti Božej vôli a uspieť. že to sotva 

môže byť fakt, je zrejmé. že sa tomu však dá veriť ako faktu, je 

isté. A práve v tom spočíva zrod viny. Kto si uzurpuje miesto Boha 

a berie si ho pre seba, má teraz smrteľného "nepriateľa". A musí sa 

sám postaviť na jeho ochranu a urobiť si štít, ktorý ho ochráni pred 

zúrivosťou, ktorá sa nikdy nedá utlmiť, a pred pomstou, ktorá sa 

nikdy nedá uspokojiť. 

Ako sa dá tento nespravodlivý boj vyriešiť? Jeho koniec je 

nevyhnutný, pretože jeho výsledkom musí byť smrť. Ako potom 

môže človek veriť vo svoju obranu? Opäť musí pomôcť mágia. 

Zabudnite na bitku. prijmite ju ako fakt a potom na ňu zabudnite. 

Nepamätajte si na nemožnú prevahu, ktorá stojí proti vám. 

Nepamätajte si na nesmiernosť "nepriateľa" a nemyslite na svoju 

krehkosť v porovnaní s ním. Prijmite svoje odlúčenie, ale 

nespomínajte, ako k nemu došlo. Verte, že ste zvíťazili, ale 

nezachovajte si ani najmenšiu spomienku na to, kto je v 

skutočnosti váš veľký "protivník". Keď si naňho premietate svoje 

"zabudnutie", zdá sa vám, že aj on zabudol. 

Ale aká bude teraz vaša reakcia na všetky magické 

myšlienky? Môžu len prebudiť spiacu vinu, ktorú ste skrývali, ale 

nepustili. Každá z nich jasne hovorí vašej vystrašenej mysli: 
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"Uzurpovali ste si miesto Boha. Nemysli si, že na teba zabudol." 

Tu máme najvýraznejšie zastúpený strach z Boha. Lebo v tejto 

myšlienke 
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má na svedomí už vyzdvihnuté šialenstvo k trónu samotného 

Boha. A teraz už nie je žiadna nádej. Okrem zabíjania. Tu je teraz 

spása. rozhnevaný Otec prenasleduje svojho vinného Syna. Zabiť 

alebo byť zabitý, lebo len tu je možnosť voľby. Okrem toho niet 

inej, lebo to, čo bolo spáchané, sa nedá urobiť bez toho. škvrna 

krvi sa nikdy nedá odstrániť a každý, kto túto škvrnu na sebe nesie, 

sa musí stretnúť so smrťou. 

Do tejto beznádejnej situácie Boh posiela svojich učiteľov, 

ktorí prinášajú svetlo nádeje od samotného Boha.Existuje cesta, 

ktorou je možné uniknúť. Dá sa naučiť a vyučovať, ale vyžaduje si 

trpezlivosť a veľkú ochotu. Vzhľadom na to vyniká zjavná 

jednoduchosť tejto lekcie ako intenzívne biele svetlo na pozadí 

čierneho horizontu, pretože taká je. Ak hnev vychádza z 

interpretácie, a nie zo skutočnosti, nikdy nie je oprávnený. Keď to 

aspoň matne pochopíme, cesta je otvorená. Teraz je možné urobiť 

ďalší krok. Interpretáciu možno konečne zmeniť. Magické 

myšlienky nemusia viesť k odsúdeniu, pretože v skutočnosti 

nemajú moc vyvolať vinu. A tak ich možno prehliadnuť, a tým na 

ne v pravom zmysle zabudnúť. 

Šialenstvo, ale zdá sa, že hrozné. V skutočnosti nemá žiadnu 

moc čokoľvek vytvoriť. Rovnako ako mágia, ktorá sa stáva jej 

služobníkom, ani neútočí, ani nechráni. Vidieť ju a rozpoznať jej 

myšlienkový systém znamená pozerať sa na nič. Môže nič 

vyvolávať hnev? Sotva. Pamätaj teda, učiteľ Boha, že hnev 

rozpoznáva skutočnosť, ktorá neexistuje, a predsa je hnev istým 

svedectvom toho, že v ňu veríš ako v skutočnosť. Teraz je únik 

nemožný, kým neuvidíš, že si reagoval na svoju vlastnú 

interpretáciu, ktorú si premietol na vonkajší svet. Nech je vám teraz 

tento pochmúrny meč odobratý. Neexistuje žiadna smrť. Tento 

meč neexistuje. strach z Boha je bez príčiny. Ale Jeho Láska je 

Príčinou všetkého, čo presahuje všetok strach, a preto je navždy 

skutočná a vždy pravdivá. 
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h o w je k  o  r  e  k  c  i  o   n á l n e j š i e d e?  

 

Náprava trvalého charakteru - a len tá je skutočnou nápravou - sa 

nemôže uskutočniť, kým si Boží učiteľ neprestane zamieňať 

výklad so skutočnosťou alebo ilúziu s pravdou. Ak sa so svojím 

žiakom háda o nejakej magickej myšlienke, útočí na ňu, snaží sa 

dokázať jej chybu alebo preukázať jej nepravdivosť, je len svedkom 

jej skutočnosti. Depresia je potom nevyhnutná, pretože "dokázal" 

svojmu žiakovi aj sebe, že ich úlohou je uniknúť tomu, čo je 

skutočné. A to môže byť len nemožné. Skutočnosť je nemenná. 

Magické myšlienky sú len ilúzie. Inak by spása bola len tým istým 

odvekým nemožným snom, len v inej podobe. Sen o spáse má 

však nový obsah. Rozdiel nespočíva len vo forme. 

Hlavnou lekciou Božích učiteľov je naučiť sa reagovať na 

magické myšlienky úplne bez hnevu. Len tak môžu o sebe 

zvestovať pravdu. prostredníctvom nich môže teraz Duch Svätý 

hovoriť o skutočnosti Božieho Syna. Teraz môže svetu pripomínať 

bezhriešnosť, jediný nezmenený, nemenný stav všetkého, čo Boh 

stvoril. Teraz môže hovoriť Božie slovo počúvajúcim ušiam a 

prinášať Kristovu víziu očiam, ktoré vidia. Teraz môže slobodne 

učiť všetky mysle pravde o tom, čím sú, aby sa k nemu s radosťou 

vrátili. A teraz je vina odpustená, úplne prehliadnutá v Jeho očiach 

a v Božom slove. 

Hnev, ale kričí: "Vina je skutočná." Realita je zablokovaná, 

pretože toto šialené presvedčenie sa považuje za náhradu Božieho 

slova.Oči tela teraz "vidia", len jeho uši si myslia, že počujú. Jeho 

malý priestor a maličký dych sa stávajú mierou reality. a pravda sa 

stáva zmenšenou a bezvýznamnou. Náprava má na toto všetko a na 

svet, ktorý sa o to opiera, jedinú odpoveď: 

"Vy si len mýlite interpretáciu s pravdou. A mýlite sa. Ale omyl nie 

je hriech, ani skutočnosť nebola vašimi omylmi zosadená z 

trónu. Boh vládne naveky a len jeho zákony platia pre vás i pre 

svet. Jeho láska zostáva jedinou vecou, ktorá existuje. Strach je 

ilúziou, pretože ste ako On." 

Pre uzdravenie je teda nevyhnutné, aby Boží učiteľ 
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nechať napraviť všetky svoje vlastné chyby. Ak v sebe pocíti čo i 

len najmenší náznak podráždenia, keď niekomu odpovedá, nech si 

okamžite uvedomí, že urobil výklad, ktorý nie je pravdivý.Potom 

nech sa obráti do svojho vnútra k svojmu Večnému Vodcovi a nech 

On posúdi, aká by mala byť jeho odpoveď. Tak sa uzdraví a v jeho 

uzdravení sa spolu s ním uzdraví aj jeho žiak. Jedinou 

zodpovednosťou Božieho učiteľa je prijať Umierenie za seba. 

Pokánie znamená nápravu alebo zrušenie chýb. Keď sa to podarí, 

Boží učiteľ sa z definície stáva zázračným činiteľom. Jeho hriechy 

mu boli odpustené a on už viac neodsudzuje sám seba. Ako potom 

môže niekoho odsúdiť? A kto je ten, koho jeho odpustenie nemôže 

uzdraviť? 
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w h at je j u s  t i c e ?   

 

Spravodlivosť je božská náprava nespravodlivosti. 

Nespravodlivosť je základom všetkých súdov sveta. Spravodlivosť 

koriguje výklady, ktoré nespravodlivosť vyvoláva, a ruší ich. V nebi 

neexistuje ani spravodlivosť, ani nespravodlivosť, pretože omyl je 

nemožný a náprava nemá zmysel. V tomto svete však odpustenie 

závisí od spravodlivosti, pretože každý útok môže byť len 

nespravodlivý. Spravodlivosť je rozsudok Ducha Svätého nad 

svetom. Okrem jeho súdu je spravodlivosť nemožná. Nikto na 

svete totiž nie je schopný robiť len spravodlivé výklady a odkladať 

všetky nespravodlivosti. Keby bol Boží Syn spravodlivo súdený, 

nebolo by potrebné spasenie. Myšlienka na odlúčenie by bola 

navždy nepredstaviteľná. 

Spravodlivosť, rovnako ako jej opak, je interpretácia. Je to 

však jediná interpretácia, ktorá vedie k pravde.Je to možné, pretože 

spravodlivosť, hoci sama o sebe nie je pravdivá, neobsahuje nič, čo 

by odporovalo pravde.Medzi spravodlivosťou a pravdou nie je 

žiadny vnútorný rozpor; jedna je len prvým malým krokom 

smerom k druhej. Cesta sa stáva celkom inou, ako sa po nej kráča. 

Ani všetka nádhera, veľkoleposť scény a obrovské otvárajúce sa 

výhľady, ktoré sa človeku vynárajú v ústrety, keď putuje ďalej, sa 

nedali predvídať od začiatku. ale ani tie, ktorých nádhera dosahuje 

neopísateľné výšky, keď človek postupuje ďalej, sa naozaj 

nevyrovnajú všetkému, čo ho čaká, keď sa cesta skončí a čas sa s 

ňou skončí. Ale niekde treba začať. Spravodlivosť je začiatok. 

Všetky predstavy o vašich bratoch a o vás samých, všetky 

obavy z budúcich stavov a všetky obavy z minulosti pramenia z 

nespravodlivosti. Tu je šošovka, ktorá držaná pred očami tela 

skresľuje vnímanie a prináša svedectvo o skreslenom svete späť do 

mysle, ktorá šošovku vytvorila a veľmi si ju cení. Selektívne a 

svojvoľne je každá predstava o svete vybudovaná práve týmto 

spôsobom. "Hriechy" sa vnímajú a ospravedlňujú touto 

starostlivou selektívnosťou, v ktorej sa musí stratiť akákoľvek 

myšlienka celistvosti. Odpustenie nemá v takejto schéme miesto, 

pretože ani jeden "hriech", ale zdá sa, že navždy pravdivý. 

Spása je Božia spravodlivosť. Vracia do vášho vedomia 
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celistvosť fragmentov, ktoré ste vnímali ako odtrhnuté a oddelené. 
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A práve to prekonáva strach zo smrti. Jednotlivé fragmenty sa totiž 

musia rozpadnúť a zomrieť, ale celok je nesmrteľný. Zostáva naveky a 

navždy ako jej Stvoriteľ, pretože je s Ním jedno. Boží súd je Jeho 

spravodlivosť. Do tohto súdu - súdu, v ktorom úplne chýba 

odsúdenie; hodnotenia založeného výlučne na láske - ste premietli 

svoju nespravodlivosť a prisúdili ste Bohu objektív pokriveného 

vnímania, cez ktorý sa pozeráte. Teraz to patrí jemu, a nie vám. 

Bojíte sa Ho a nevidíte, že nenávidíte a bojíte sa svojho Ja ako 

nepriateľa. 

Modlite sa za Božiu spravodlivosť a nezamieňajte si jeho 

milosrdenstvo s vlastnou šialenosťou. Vnímanie môže vytvoriť 

akýkoľvek obraz, ktorý si myseľ želá vidieť. Pamätajte na to. V 

tom spočíva buď nebo, alebo peklo, podľa toho, ako sa rozhodnete. 

Božia spravodlivosť ukazuje na nebo práve preto, že je úplne 

nestranná. Prijíma všetky dôkazy, ktoré sú jej predložené, nič 

nevynecháva a nič nehodnotí ako oddelené a nezávislé od všetkých 

ostatných. Z tohto jediného hľadiska súdi, a len z tohto. Tu sa 

všetky útoky a odsúdenia stávajú nezmyselnými a 

neospravedlniteľnými. Vnímanie odpočíva, myseľ sa upokojuje a 

svetlo sa opäť vracia. To, čo bolo stratené, sa teraz našlo. na celý 

svet zostupuje Boží pokoj a my môžeme vidieť. A my môžeme 

vidieť! 
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w h at je  s t a n o v e n i  e  p e a c e  z

 go  d?  

 

Hovorí sa, že existuje druh pokoja, ktorý nie je z tohto sveta. Ako 

ho poznáme? Ako ho možno nájsť? A keď sa nájde, ako sa dá 

udržať? Uvažujme o každej z týchto otázok osobitne, pretože 

každá z nich odráža iný krok na ceste. 

Po prvé, ako možno spoznať Boží pokoj? Boží pokoj sa 

najprv spozná len podľa jednej veci; v každom ohľade je úplne 

odlišný od všetkých predchádzajúcich skúseností. Nepripomína 

nič, čo bolo predtým. Neprináša so sebou žiadne minulé asociácie. 

Je to úplne nová vec. áno, medzi touto vecou a všetkou 

minulosťou je kontrast. Ale napodiv to nie je kontrast skutočných 

rozdielov. Minulosť sa jednoducho vytráca a na jej mieste je večný 

pokoj. Iba to. Kontrast, ktorý sme najprv vnímali, je len preč. 

Ticho dosiahlo, aby zakrylo všetko. 

Ako sa toto ticho nachádza? Nikto ho nemôže nenájsť, kto 

hľadá jeho podmienky. Boží pokoj nikdy nemôže prísť tam, kde je 

hnev, pretože hnev musí popierať existenciu pokoja. Kto považuje 

hnev za oprávnený akýmkoľvek spôsobom alebo za akýchkoľvek 

okolností, vyhlasuje, že pokoj nemá zmysel, a musí veriť, že nemôže 

existovať. V takomto stave nemožno nájsť pokoj. Preto je 

odpustenie nevyhnutnou podmienkou nájdenia Božieho pokoja. Ba 

čo viac, vzhľadom na odpustenie musí existovať pokoj. Veď čo iné 

ako útok povedie k vojne? A čo iné ako mier je opakom vojny? Tu 

jasne a zjavne vyniká počiatočný protiklad. keď sa však nájde 

mier, vojna stráca zmysel. A práve konflikt je teraz vnímaný ako 

neexistujúci a neskutočný. 

Ako sa zachováva Boží pokoj, keď sa raz nájde? Návrat 

hnevu v akejkoľvek podobe opäť spustí ťažkú oponu a určite sa 

vráti presvedčenie, že pokoj nemôže existovať. Vojna sa opäť 

prijme ako jediná skutočnosť. Teraz musíte opäť odložiť svoj meč, 

hoci nepoznáte, že ste ho opäť zdvihli. Keď si však teraz, hoci len 

slabo, spomeniete, aké šťastie ste mali bez neho, zistíte, že ste ho 

museli opäť vziať do rúk ako svoju obranu. Teraz sa na chvíľu 

zastavte a premýšľajte o tom: Je konflikt to, čo chcete, alebo je 

lepšou voľbou Boží pokoj? Čo vám dáva viac? Pokojná myseľ nie 
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je malý dar. Nechceli by ste radšej žiť, než si vybrať smrť? 
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Život je radosť, ale smrť môže len plakať.V smrti vidíš únik z 

toho, čo si stvoril. Ale to nevidíš, že si smrť stvoril a že je to len 

ilúzia konca. Smrť nemôže byť únikom, pretože to nie je život, v 

ktorom spočíva problém. Život nemá protiklad, pretože je Boh. 

Život a smrť sa zdajú byť protikladmi, pretože ste sa rozhodli, že 

smrťou sa končí život. Odpustite svetu a pochopíte, že všetko, čo 

Boh stvoril, nemôže mať koniec a nič, čo nestvoril, nie je skutočné. V 

tejto jedinej vete je vysvetlený náš smer. V tejto jedinej vete je nášmu 

cvičeniu daný jeho jediný smer. A v nej je presne špecifikovaný 

celý učebný program Ducha Svätého. 

Čo je Boží pokoj? Nič viac než toto: jednoduché pochopenie, 

že Jeho vôľa je úplne bez protikladu.Neexistuje myšlienka, ktorá 

by bola v rozpore s Jeho vôľou, a pritom by mohla byť pravdivá. 

Protiklad medzi Jeho Vôľou a tvojou Vôľou, ale zdá sa, že je 

skutočnosťou. V skutočnosti však neexistuje žiadny rozpor, pretože 

Jeho Vôľa je aj tvoja. Teraz je mocná Vôľa samotného Boha Jeho 

darom pre teba. On sa ju nesnaží ponechať si pre seba. Prečo by si 

sa snažil udržať si svoje maličké, krehké predstavy mimo Neho? 

Božia vôľa je jediná a jediná, ktorá existuje. To je vaše dedičstvo. 

Patrí ti vesmír za slnkom a hviezdami a všetky myšlienky, ktoré si 

dokážeš predstaviť. Boží pokoj je podmienkou jeho Vôle. 

Dosiahnite Jeho pokoj a spomeniete si na Neho. 
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k t o r  é  h o s  p  o d á  r  s  t  v a
 i s  t  e n t o p r e d p o 
k l a d ú l o h a  .
 r iady  v v e r e j n o 
s ť ? 

 

Presne povedané, slová nehrajú pri uzdravení žiadnu 

úlohu.Motivujúcim faktorom je modlitba alebo prosba.O čo prosíte, to 

dostanete. To sa však týka modlitby srdca, nie slov, ktoré pri 

modlitbe používate. Niekedy si slová a modlitba protirečia, 

inokedy sa zhodujú. Na tom nezáleží. Boh slovám nerozumie, 

pretože ich vytvorili oddelené mysle, aby ich udržali v ilúzii 

oddelenia. Slová môžu byť užitočné, najmä pre začiatočníkov, 

pretože pomáhajú sústrediť sa a uľahčujú vylúčenie alebo aspoň 

kontrolu cudzích myšlienok. Nezabúdajme však, že slová sú len 

symboly symbolov. sú teda dvakrát vzdialené od reality. Ako 

symboly majú slová celkom špecifické odkazy. Aj keď sa zdajú 

byť nanajvýš abstraktné, obraz, ktorý sa nám vybaví, môže byť 

veľmi konkrétny. Ak sa v mysli v spojení so slovom nevyskytne 

konkrétny odkaz, slovo má len malý alebo žiadny praktický 

význam, a preto nemôže pomôcť procesu uzdravenia. modlitba 

srdca v skutočnosti neprosí o konkrétne veci. Vždy žiada o nejaký 

zážitok, pričom konkrétne veci, o ktoré prosí, sú podľa úsudku 

prosiaceho nositeľmi želaného zážitku. Slová sú teda symbolmi pre 

veci, o ktoré sa žiada, ale samotné veci 

ale znamená skúsenosti, v ktoré dúfame. 

Modlitba za veci tohto sveta prinesie skúsenosti tohto sveta. Ak 

o to srdce prosí v modlitbe, bude to dané, pretože to bude prijaté. 

Nie je možné, aby modlitba srdca zostala vo vnímaní toho, kto 

prosí, bez odpovede. Ak prosí o nemožné, ak chce to, čo neexistuje, 

alebo hľadá ilúzie vo svojom srdci, to všetko sa mu stane vlastným. 

Sila jeho rozhodnutia mu to ponúka, ako žiada. V tom spočíva 

peklo a nebo. Spiacemu Božiemu synovi zostáva len táto moc. 

Stačí to. Na jeho slovách nezáleží. Iba Božie slovo má nejaký 

význam, pretože symbolizuje to, čo vôbec nemá ľudské symboly. 

Jedine Duch Svätý rozumie, čo toto Slovo znamená. A aj to stačí. 

Má sa teda Boží učiteľ vyhýbať používaniu slov vo svojej 
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vyučovanie? Mnohí musia byť oslovení slovami, pretože zatiaľ nie 

sú schopní počúvať v tichu. Učiteľ Boha sa však musí naučiť 

používať slová novým spôsobom. Postupne sa učí, ako nechať, aby 

jeho slová vyberali za neho, tým, že prestane sám rozhodovať o 

tom, čo povie. Tento proces je len špeciálnym prípadom lekcie z 

Pracovnej knihy "Ustúpim a nechám ho viesť". Učiteľ Boha 

prijíma slová, ktoré sa mu ponúkajú, a dáva tak, ako prijíma. 

Nekontroluje smer svojho rozprávania. Počúva, počúva a hovorí. 

Hlavnou prekážkou v tomto aspekte jeho učenia je strach 

učiteľa z Boha o platnosť toho, čo počuje. A to, čo počuje, môže 

byť skutočne dosť zarážajúce. Môže sa tiež zdať, že je to celkom 

irelevantné pre predložený problém, ako ho vníma, a v skutočnosti 

ho to môže konfrontovať so situáciou, ktorá sa mu zdá byť veľmi 

trápna. To všetko sú úsudky, ktoré nemajú žiadnu hodnotu. sú jeho 

vlastné, pochádzajúce z ošúchaného vnímania seba samého, ktoré 

by chcel zanechať. Nesúďte slová, ktoré k vám prichádzajú, ale 

ponúknite ich s dôverou. Sú oveľa múdrejšie ako vaše vlastné. 

Boží učitelia majú za svojimi symbolmi Božie slovo. A On sám 

dáva slovám, ktoré používajú, silu svojho Ducha, čím ich povyšuje 

z bezvýznamných symbolov na volanie samotného neba. 
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ho w a r e  a l  i  n  g a a a t o n e  m  e  
n t o v a n é r  e l a t y ? 

 

Uzdravenie a zmierenie spolu nesúvisia, sú totožné. V zázrakoch 

neexistuje poradie náročnosti, pretože neexistujú stupne 

Uzdravenia. Je to jediný úplný pojem možný v tomto svete, 

pretože je zdrojom úplne jednotného vnímania. Čiastočné Pokánie 

je nezmyselná predstava, rovnako ako sú nepredstaviteľné 

osobitné oblasti pekla v nebi. Prijmite Vykúpenie a ste uzdravení. 

Pokánie je Božie slovo. Prijmite jeho Slovo a čo zostáva, aby bola 

možná choroba? Prijmite Jeho Slovo a každý zázrak sa stal. 

Odpúšťať znamená uzdravovať. Učiteľ Boží si prijatie Umierenia 

vzal za svoju jedinú funkciu. čo je teda to, čo nemôže uzdraviť? Aký 

zázrak mu môže byť odopretý? 

Pokrok Božieho učiteľa môže byť pomalý alebo rýchly v 

závislosti od toho, či si uvedomuje inkluzívnosť zmierenia, alebo z 

neho na istý čas vylúči niektoré problémové oblasti. V niektorých 

prípadoch dochádza k náhlemu a úplnému uvedomeniu si dokonalej 

aplikovateľnosti lekcie o zmierení na všetky situácie. To je však 

pomerne zriedkavé. Učiteľ Boha môže prijať funkciu, ktorú mu 

Boh zveril, dlho predtým, ako sa naučí všetko, čo mu jej prijatie 

ponúka. Istý je len koniec. Kdekoľvek na ceste ho môže dosiahnuť 

potrebné uvedomenie si inkluzívnosti. Ak sa mu cesta zdá dlhá, nech 

je spokojný. Rozhodol sa pre smer, ktorým sa vydá. Čo viac sa od 

neho žiada? A keď urobil, čo sa od neho vyžadovalo, zadrží mu 

Boh zvyšok? 

Ak má učiteľ Boha dosiahnuť pokrok, je potrebné pochopiť, 

že odpustenie je uzdravenie.Myšlienka, že telo môže byť choré, je 

ústredným pojmom v myšlienkovom systéme ega. Táto myšlienka 

dáva telu autonómiu, oddeľuje ho od mysle a udržiava myšlienku 

útoku nedotknuteľnú. Ak by telo mohlo byť choré, Pokánie by 

nebolo možné. Telo, ktoré môže rozkázať mysli, aby robila, čo 

uzná za vhodné, by len zaujalo miesto Boha a dokázalo by, že spása 

je nemožná. čo teda zostáva na uzdravenie? Telo sa stalo pánom 

mysle. Ako by sa mohla myseľ vrátiť k Duchu Svätému, ak telo 

nie je 
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zabitý? A kto by chcel spásu za takú cenu? 

Rozhodne sa nezdá, že by choroba bola rozhodnutím. Nikto 

by ani neveril, že chce byť chorý. Možno môže teoreticky prijať 

túto myšlienku, ale málokedy, ak vôbec, sa dôsledne uplatňuje na 

všetky konkrétne formy choroby tak vo vnímaní jednotlivca ako aj 

všetkých ostatných. Ani na tejto úrovni učiteľ Boha nevyvoláva 

zázrak uzdravenia. Prehliada myseľ a telo, vidí len Kristovu tvár, 

ktorá pred ním žiari, opravuje všetky chyby a uzdravuje všetko 

vnímanie. Uzdravenie je výsledkom toho, že Boží učiteľ rozpozná, 

kto je ten, kto potrebuje uzdravenie. Toto rozpoznanie nemá 

žiadnu špeciálnu referenciu. Platí pre všetky veci, ktoré Boh 

stvoril. V ňom sú uzdravené všetky ilúzie. 

Keď Boží učiteľ nedokáže uzdravovať, je to preto, že zabudol, 

kto je. Choroba iného sa tak stáva jeho vlastnou. Tým, že to 

dovolil, stotožnil sa s cudzím egom, a tak si ho pomýlil s telom. 

Tým odmietol prijať zmierenie za seba a len ťažko ho môže 

ponúknuť svojmu bratovi v Kristovom mene. V skutočnosti svojho 

brata vôbec nebude môcť spoznať, pretože jeho Otec nestvoril telá, 

a tak vo svojom bratovi vidí len neskutočné. Omyly nenapravujú 

chyby a skreslené vnímanie nelieči. Teraz ustúp, učiteľ Boží. Mýlil 

si sa. Neveď cestu, lebo si ju stratil. Rýchlo sa obráť k svojmu 

Učiteľovi a nechaj sa uzdraviť. 

Ponuka zmierenia je univerzálna. Platí rovnako pre všetkých 

jednotlivcov za všetkých okolností. A je v nej moc uzdraviť 

všetkých jednotlivcov zo všetkých foriem chorôb. Neveriť tomu 

znamená byť nespravodlivý voči Bohu, a teda neverný voči nemu. 

Chorý človek vníma sám seba ako oddeleného od Boha. vnímali 

by ste ho ako oddeleného od vás? Vašou úlohou je uzdraviť pocit 

oddelenia, ktorý ho urobil chorým. Vašou úlohou je rozpoznať pre 

neho, že to, čo si o sebe myslí, nie je pravda. Je to vaše odpustenie, 

ktoré mu to musí ukázať. Uzdravenie je veľmi jednoduché. 

Odpustenie sa prijíma a ponúka. Po prijatí sa musí prijať. 

Uzdravenie teda spočíva v prijatí. Všetko ostatné musí vyplynúť z 

tohto jediného cieľa. 

Kto môže obmedziť moc samotného Boha? Kto teda môže 

povedať, kto môže byť z čoho uzdravený a čo musí zostať mimo 

Božej moci odpustiť? To je naozaj šialenstvo. Nie je to na Božej 
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učiteľov, aby ho obmedzovali, pretože im neprináleží súdiť jeho 

Syna.A súdiť jeho Syna znamená obmedzovať jeho Otca. Oboje je 

rovnako nezmyselné. To však nepochopí, kým Boží učiteľ neuzná, 

že ide o ten istý omyl. V tom sa mu dostáva Vykúpenia, lebo 

odstupuje od svojho súdu nad Božím Synom a prijíma ho takého, 

akého ho Boh stvoril. Už nestojí mimo Boha a neurčuje, kde má 

byť uzdravenie poskytnuté a kde odopreté. Teraz môže spolu s 

Bohom povedať: "Toto je môj milovaný Syn, stvorený dokonalý a 

taký bude naveky." 
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d o e  sje  s ush  av  eas p e c i a  l p  l  
a t n o s ť  n   a ? 

 

Božie dary môžeme len zriedkavo prijímať priamo. Aj tí 

najpokročilejší Boží učitelia v tomto svete podľahnú pokušeniu. 

bolo by spravodlivé, keby ich žiakom bolo kvôli tomu odopreté 

uzdravenie? Biblia hovorí: "Proste v mene Ježiša Krista." Je to len 

odvolávanie sa na mágiu? Meno neuzdravuje, ani vzývanie 

nevyvoláva žiadnu zvláštnu moc. Čo znamená vzývať Ježiša 

Krista? Čo prináša vzývanie jeho mena? Prečo je odvolávanie sa 

na neho súčasťou uzdravenia? 

Opakovane sme uviedli, že ten, kto dokonale prijal Umierenie 

za seba, môže uzdraviť svet. V skutočnosti to už urobil. Pokušenie 

sa môže opakovať u iných, ale nikdy nie u tohto Jediného. On sa 

stal vzkrieseným Božím Synom. Prekonal smrť, pretože prijal 

Život. Spoznal seba samého tak, ako ho Boh stvoril, a tým spoznal 

všetko živé ako svoju súčasť. Jeho moc teraz nemá žiadne hranice, 

pretože je to Božia moc. Tak sa aj jeho meno stalo Božím menom, 

pretože sa už nevníma ako od neho oddelený. 

Čo to pre vás znamená? Znamená to, že keď spomínate na 

Ježiša, spomínate na Boha. celý vzťah Syna k Otcovi spočíva v 

ňom. Jeho podiel na synovstve je aj tvojím podielom a jeho 

dokončené učenie zaručuje tvoj vlastný úspech. Je vám stále k 

dispozícii na pomoc? Čo o tom povedal? Spomeňte si na jeho 

sľuby a úprimne sa opýtajte, či je pravdepodobné, že ich nedodrží. 

Môže Boh svojho Syna zlyhať? A môže byť ten, kto je jedno s 

Bohom, nepodobný jemu? Kto presahuje telo, prekonal 

obmedzenie. Bol by najväčší učiteľ nedostupný pre tých, ktorí ho 

nasledujú? 

Meno Ježiša Krista ako také je len symbol. Znamená však 

lásku, ktorá nie je z tohto sveta. Je to symbol, ktorý možno pokojne 

používať ako náhradu za mnohé mená všetkých bohov, ku ktorým 

sa modlíte. Stáva sa žiarivým symbolom pre Božie Slovo, ktoré je 

tak blízke tomu, čo predstavuje, že malý priestor medzi nimi sa 

stráca v okamihu, keď sa na toto Meno spomenie. Spomínať na 

jeho Meno znamená ďakovať za všetky dary, ktoré vám Boh dal. 

A vďačnosť Bohu sa stáva spôsobom, akým sa naňho spomína, 
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pretože láska nemôže byť ďaleko 
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za vďačné srdce a vďačnú myseľ. Boh ľahko vstúpi, pretože to sú 

skutočné podmienky vášho návratu domov. 

Ježiš nás viedol. Prečo by ste mu nemali byť vďační? Žiadal o 

lásku, ale len preto, aby vám ju mohol dať. nemáte radi sami seba. 

Ale v jeho očiach je tvoja láskavosť taká úplná a bezchybná, že v 

nej vidí obraz svojho Otca. Stávaš sa symbolom jeho Otca tu na 

zemi. v tebe hľadá nádej, pretože v tebe nevidí žiadnu hranicu a 

žiadnu škvrnu, ktorá by poznačila tvoju krásnu dokonalosť. V jeho 

očiach žiari Kristova vízia v dokonalej stálosti. Zostal s vami. Či 

by si sa jeho učením nenaučil lekciu spásy? Prečo by si sa 

rozhodol začať odznova, keď on vykonal cestu za teba? 

Nikto na zemi nedokáže pochopiť, čo je nebo a čo v 

skutočnosti znamená jeho jediný Stvoriteľ. Máme však svedkov. 

Práve na nich by sa mala obrátiť múdrosť. Boli takí, ktorých 

vzdelanie ďaleko prevyšuje to, čo sa môžete naučiť vy. Ani my by 

sme neučili obmedzenia, ktoré sme si stanovili. Nikto, kto sa stal 

skutočným a oddaným učiteľom Boha, nezabúda na svojich 

bratov. To, čo im môže ponúknuť, je však obmedzené tým, čo sa 

sám naučil. Potom sa obráťte na toho, kto všetky obmedzenia 

odložil a zašiel až za najvzdialenejší dosah učenia. On vás vezme 

so sebou, lebo nešiel sám. A vy ste boli s ním vtedy, ako ste aj 

teraz. 

Tento kurz pochádza od neho, pretože jeho slová sa k vám 

dostali jazykom, ktorý môžete milovať a ktorému môžete 

rozumieť. Sú možní aj iní učitelia, ktorí by viedli cestu k tým, ktorí 

hovoria inými jazykmi a oslovujú inými symbolmi? Určite 

existujú. Či by Boh nechal niekoho bez veľmi prítomnej pomoci v 

čase ťažkostí? Spasiteľa, ktorý dokáže symbolizovať sám seba? 

Potrebujeme však mnohostranné učebné osnovy, nie kvôli 

obsahovým rozdielom, ale preto, že symboly sa musia posúvať a 

meniť podľa potreby. Ježiš prišiel, aby odpovedal na tú vašu. V 

ňom nájdete Božiu odpoveď. Učte teda s ním, lebo on je s vami, je 

tu vždy. 
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je .  r e n  k a r n a t i o  n tr  

u e?  

 

V konečnom zmysle je reinkarnácia nemožná.Neexistuje minulosť 

ani budúcnosť a myšlienka zrodenia do tela nemá význam ani raz, 

ani viackrát. Reinkarnácia teda nemôže byť pravdivá v žiadnom 

skutočnom zmysle. Naša jediná otázka by mala znieť: "Je tento pojem 

užitočný?" A to samozrejme závisí od toho, na čo sa používa. Ak sa 

používa na posilnenie poznania večnej povahy života, je skutočne 

užitočný. Je však akákoľvek iná otázka o ňom skutočne užitočná pri 

osvetľovaní cesty? Podobne ako mnohé iné presvedčenia, aj toto môže 

byť trpko zneužité. Prinajmenšom takéto zneužitie ponúka zaujatie a 

možno aj pýchu na minulosť. V horšom prípade vyvoláva 

zotrvačnosť v prítomnosti. Medzi tým je možných mnoho druhov 

bláznovstva. 

Reinkarnácia by v žiadnom prípade nemala byť problémom, 

ktorý treba riešiť teraz. Ak by aj bola zodpovedná za niektoré 

ťažkosti, ktorým jednotlivec teraz čelí, jeho úlohou by stále bolo 

len to, aby sa im teraz vyhol. Ak si kladie základy pre budúci 

život, stále môže pracovať na svojej spáse len teraz. pre niektorých 

môže byť tento koncept útechou, a ak ich povzbudí, jeho hodnota 

je samozrejmá. Je však isté, že cestu k spáse môžu nájsť tí, ktorí 

veria v reinkarnáciu, aj tí, ktorí v ňu neveria. túto myšlienku preto 

nemožno považovať za podstatnú pre učebné osnovy. Vždy 

existuje určité riziko vidieť prítomnosť z hľadiska minulosti. V 

každej myšlienke, ktorá posilňuje myšlienku, že život a telo nie sú 

to isté, je vždy niečo dobré. 

Pre naše účely by nebolo užitočné zaujať k reinkarnácii nejaké 

jednoznačné stanovisko. Učiteľ Boha by mal byť rovnako 

nápomocný tým, ktorí v ňu veria, ako aj tým, ktorí v ňu neveria. 

Ak by sa od neho vyžadoval jednoznačný postoj k nej, obmedzilo by 

to len jeho užitočnosť, ako aj jeho vlastné rozhodovanie. Náš kurz 

sa nezaoberá žiadnou koncepciou, ktorá by nebola prijateľná pre 

nikoho bez ohľadu na jeho formálne presvedčenie. Jeho ego mu 

bude stačiť na to, aby sa s ním vyrovnal, a nie je súčasťou 

múdrosti pridávať mu k bremenu sektárske spory. Výhodou by 

nebolo ani jeho predčasné prijatie kurzu len preto, že obhajuje jeho 
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vlastné dlhodobé presvedčenie. 

Nemožno príliš zdôrazniť, že cieľom tohto kurzu je úplný 

zvrat v myslení.Keď sa to nakoniec podarí, otázky 
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ako napríklad platnosť reinkarnácie, stráca zmysel. Dovtedy budú 

pravdepodobne len kontroverzné. Učiteľ Boha je preto múdry, keď 

od všetkých takýchto otázok ustúpi, pretože má čo učiť a čo sa 

naučiť aj mimo nich. Mal by sa učiť aj vyučovať, že teoretické 

otázky len strácajú čas a odčerpávajú ho od určeného účelu. Ak 

existujú aspekty nejakého pojmu alebo viery, ktoré mu budú 

užitočné, povie mu o nich. Bude mu tiež povedané, ako ho použiť. 

čo viac potrebuje vedieť? 

Znamená to, že učiteľ Boha by nemal sám veriť v 

reinkarnáciu alebo o nej diskutovať s inými, ktorí v ňu veria? 

Odpoveď znie: určite nie! Ak verí v reinkarnáciu, bolo by chybou, 

keby sa tejto viery zriekol, pokiaľ mu to jeho Vnútorný učiteľ 

neodporučí. A to je veľmi nepravdepodobné. Mohol by dostať 

radu, že túto vieru zneužíva nejakým spôsobom, ktorý škodí 

napredovaniu jeho žiaka alebo jeho vlastnému. Potom by sa 

odporučila reinterpretácia, pretože by bola nevyhnutná. Jediné, čo 

však treba uznať, je, že narodenie nebolo začiatkom a smrť nie je 

koncom. ani to sa však od začiatočníka nevyžaduje. Stačí, ak 

prijme myšlienku, že to, čo vie, nemusí byť nevyhnutne všetko, čo 

sa má naučiť. Jeho cesta sa začala. 

Dôraz tohto kurzu zostáva stále rovnaký - práve v tomto 

okamihu sa vám ponúka úplná spása a práve v tomto okamihu ju 

môžete prijať. To je stále vaša jediná zodpovednosť. Vykúpenie by 

sa dalo prirovnať k úplnému úniku z minulosti a úplnému 

nezáujmu o budúcnosť. Nebo je tu. Nikde inde nie je. Nebo je 

teraz. Neexistuje žiadny iný čas. Žiadne učenie, ktoré k tomu 

nevedie, nie je pre Božích učiteľov zaujímavé. Všetky viery na to 

poukazujú, ak sa správne vykladajú. V tomto zmysle možno 

povedať, že ich pravda spočíva v ich užitočnosti. všetky 

presvedčenia, ktoré vedú k pokroku, by mali byť ctené. to je jediné 

kritérium, ktoré tento kurz vyžaduje. Nič viac ako toto nie je 

potrebné. 
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" p s  y c h i c "  po  w e r s d e s i r  a b l e?  

 

Odpoveď na túto otázku je veľmi podobná tej predchádzajúcej. 

Samozrejme, že žiadne "neprirodzené" sily neexistujú a je zrejmé, 

že ide len o odvolávanie sa na mágiu, aby sa vymyslela sila, ktorá 

neexistuje. Rovnako je však zrejmé, že každý jednotlivec má mnoho 

schopností, o ktorých nevie. Ako sa zvyšuje jeho uvedomenie, môže 

si vyvinúť schopnosti, ktoré sa mu budú zdať celkom 

prekvapujúce. nič z toho, čo dokáže, sa však ani v najmenšom 

nemôže porovnávať so slávnym prekvapením, keď si spomenie na 

to, kto je. Nech všetko jeho učenie a všetko jeho úsilie smeruje k 

tomuto jedinému veľkému záverečnému prekvapeniu, a nebude sa 

uspokojovať s tým, že ho zdržiavajú drobnosti, ktoré ho môžu 

stretnúť na ceste. 

Určite existuje mnoho "psychických" schopností, ktoré sú v 

jasnom súlade s týmto kurzom. Komunikácia nie je obmedzená na 

malý rozsah kanálov, ktoré svet pozná. Keby to tak bolo, nemalo 

by zmysel snažiť sa učiť spásu. Bolo by to nemožné. obmedzenia, 

ktoré svet kladie na komunikáciu, sú hlavnou prekážkou priamej 

skúsenosti Ducha Svätého, ktorého prítomnosť je vždy prítomná a 

ktorého hlas je k dispozícii, ale pre počujúcich. Tieto obmedzenia 

sú kladené zo strachu, pretože bez nich by múry, ktoré obklopujú 

všetky oddelené miesta sveta, padli pri svätom zvuku Jeho Hlasu. 

Kto tieto hranice akýmkoľvek spôsobom prekračuje, stáva sa len 

prirodzenejším. Nerobí nič zvláštne a v jeho úspechoch nie je 

žiadna mágia. 

Zdanlivo nové schopnosti, ktoré môžete získať na ceste, môžu 

byť veľmi užitočné. Dané Duchu Svätému a používané pod jeho 

vedením sú cennou učebnou pomôckou. otázka, ako vznikli, je 

pritom irelevantná. dôležité je len to, ako sa používajú. Ak ich 

budeme brať ako samoúčelné, bez ohľadu na to, ako sa to robí, 

zdrží to pokrok. Ich hodnota nespočíva ani v tom, že niečo 

dokazujú; úspechy z minulosti, neobvyklé naladenie na 

"neviditeľné" alebo zvláštne milosti od Boha. Boh nedáva žiadne 

zvláštne milosti a nikto nemá žiadne schopnosti, ktoré by neboli 

dostupné všetkým. Zvláštne schopnosti sa "dokazujú" len 

pomocou magických trikov. 
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Nič, čo je pravé, sa nepoužíva na oklamanie. Duch Svätý nie 

je schopný klamať a môže používať len pravé schopnosti. 
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sa používa na mágiu, je pre neho zbytočné, ale to, čo používa, sa 

na mágiu použiť nedá. V nezvyčajných schopnostiach je však 

zvláštna príťažlivosť, ktorá môže byť zvedavo lákavá. Tu sú sily, 

ktoré Duch Svätý chce a potrebuje. Ego však v tých istých silách 

vidí príležitosť osláviť seba samého. Sily premenené na slabosti sú 

naozaj tragédiou. Avšak to, čo sa nedá Duchu Svätému, sa musí 

dať slabosti, pretože to, čo sa odoprie láske, sa dá strachu a bude 

mať za následok strach. 

Aj tí, ktorí si už nevážia materiálne veci tohto sveta, môžu byť 

oklamaní "psychickými" silami. Keď sa investície stiahli z 

materiálnych darov sveta, ego bolo vážne ohrozené. Môže byť ešte 

dosť silné na to, aby sa pri tomto novom pokušení zmobilizovalo a 

získalo späť silu ľsťou. Mnohí tu ešte neprehliadli obranu ega, hoci 

nie je nijako zvlášť rafinovaná. avšak pri zostávajúcom želaní 

nechať sa oklamať je oklamanie ľahké. Teraz už "sila" nie je 

skutočnou schopnosťou a nedá sa spoľahlivo používať. Je takmer 

nevyhnutné, že pokiaľ si jedinec nezmení názor na jej účel, bude 

svoju neistotu posilňovať čoraz väčším klamaním. 

Každá schopnosť, ktorú niekto rozvíja, má potenciál pre 

dobro. V tomto smere neexistuje žiadna výnimka. A čím je 

schopnosť neobvyklejšia a nečakanejšia, tým väčší je jej 

potenciálny úžitok. Spása potrebuje všetky schopnosti, pretože to, 

čo by svet zničil, Duch Svätý obnoví. "Psychické" schopnosti sa 

používali na vyvolávanie diabla, čo znamená len posilnenie ega. 

Aj tu sa však nachádza veľký kanál nádeje a uzdravenia v službe 

Ducha Svätého. tí, ktorí si vyvinuli "psychické" schopnosti, 

jednoducho dovolili, aby sa zrušili niektoré obmedzenia, ktoré si 

na seba uvalili. Môžu to byť len väčšie obmedzenia, ktoré na seba 

nakladú, ak svoju väčšiu slobodu využijú na väčšie uväznenie. 

duch svätý tieto dary potrebuje a tí, ktorí ich ponúkajú jemu a len 

jemu, odchádzajú s Kristovou vďačnosťou na srdci a jeho svätým 

pohľadom nie ďaleko za ním. 
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ca n í sť  d byť  r e a k t í  v n e j š i e d  i  r  e  k  t  

o  v  a  n  i e y?  

 

Boha možno dosiahnuť priamo, pretože medzi ním a jeho Synom 

nie je žiadna vzdialenosť. Jeho vedomie je v pamäti každého 

človeka a Jeho slovo je zapísané v srdci každého človeka. Toto 

vedomie a táto pamäť sa však môžu vynoriť cez prah nevedomia 

len tam, kde boli odstránené všetky prekážky pravdy. V koľkých 

prípadoch je to tak? Tu je teda úloha Božích učiteľov. ani oni ešte 

nedosiahli potrebné pochopenie, ale spojili sa s ostatnými. práve to 

ich odlišuje od sveta. a práve to umožňuje ostatným, aby spolu s 

nimi opustili svet. Sami o sebe nie sú ničím. Ale v ich spojení je 

Božia moc. 

Sú ľudia, ktorí sa dostali priamo k Bohu, nezachovali si 

žiadnu stopu po svetských obmedzeniach a dokonale si pamätajú 

svoju vlastnú identitu. Týchto by sme mohli nazvať Učiteľmi 

učiteľov, pretože hoci už nie sú viditeľní, ich obraz sa dá ešte 

privolať.A objavia sa vtedy a tam, kde je to pre nich užitočné. 

Tým, ktorým by takéto zjavenie naháňalo strach, poskytujú svoje 

predstavy. Nikto ich nemôže vzývať nadarmo. Neexistuje ani 

nikto, o kom by nevedeli. všetky potreby sú im známe a všetky 

chyby sú nimi rozpoznané a prehliadané. Príde čas, keď sa to 

pochopí. A zatiaľ všetky svoje dary odovzdávajú Božím učiteľom, 

ktorí u nich hľadajú pomoc a o všetko prosia v Ich mene a v 

žiadnom inom. 

Niekedy môže mať učiteľ Boha krátku skúsenosť priameho 

spojenia s Bohom. V tomto svete je takmer nemožné, aby to 

vydržal. Možno ho možno získať po veľkej oddanosti a zasvätení a 

potom si ho udržať po väčšinu času na zemi. Je to však také 

zriedkavé, že to nemožno považovať za reálny cieľ. Ak sa to stane, 

nech sa tak stane. Ak sa tak nestane, nech sa tak stane tiež. Všetky 

pozemské stavy musia byť iluzórne. Ak by sa Boh dosiahol priamo 

v trvalom vedomí, telo by sa dlho neudržalo. tých, ktorí odložili 

telo len preto, aby rozšírili svoju ústretovosť voči tým, čo zostali 

za nimi, je naozaj málo. A potrebujú pomocníkov, ktorí sú ešte v 

otroctve a stále spia, aby ich prebudením mohol zaznieť Boží hlas. 

Nezúfajte preto kvôli obmedzeniam. Vašou úlohou je 
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uniknúť pred nimi, ale nie byť bez nich. Ak chcete, aby vás počuli 

tí, ktorí trpia, musíte hovoriť ich jazykom. Ak chcete byť 

Spasiteľmi, musíte pochopiť, čomu treba uniknúť. Spása nie je 

teoretická. Pozrite sa na problém, žiadajte odpoveď a potom ju 

prijmite, keď príde. Ani jej príchod sa nebude dlho odkladať. Bude 

vám poskytnutá všetka pomoc, ktorú môžete prijať, a ani jedna vaša 

potreba nebude uspokojená. Nezaoberajme sa teda príliš cieľmi, na 

ktoré nie ste pripravení. Boh vás berie tam, kde ste, a prijíma vás. 

Čo viac si môžete priať, keď toto je všetko, čo potrebujete? 
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w h at je  d e a t h?  

 

Smrť je ústredným snom, z ktorého vychádzajú všetky ilúzie. Nie je 

to šialenstvo myslieť si, že život sa rodí, starne, stráca vitalitu a 

nakoniec zomiera? Túto otázku sme si už kládli, ale teraz ju musíme 

zvážiť ešte dôkladnejšie. Je to jediné pevné, nemenné presvedčenie 

sveta, že všetky veci v ňom sa rodia len preto, aby zomreli. Považuje 

sa to za "spôsob prírody", o ktorom netreba pochybovať, ale treba ho 

prijať ako "prirodzený" zákon života. cyklickosť, premenlivosť a 

neistota; nezávislosť a nestálosť, vzostup a úpadok určitým spôsobom 

na určitej ceste - to všetko sa považuje za Božiu vôľu. A nikto sa 

nepýta, či to mohol chcieť dobrotivý Stvoriteľ. 

Pri takomto vnímaní vesmíru, ako ho Boh stvoril, by nebolo 

možné myslieť na neho ako na milujúceho. Veď ten, kto rozhodol, 

že všetky veci pominú, skončia v prachu, sklamaní a zúfalstve, sa 

môže len báť. On drží tvoj malý život v ruke, ale na vlásku, 

pripravený ho bez ľútosti a starostlivosti pretrhnúť, možno už 

dnes. Alebo ak čaká, predsa je koniec istý. Kto miluje takého boha, 

nevie o láske, lebo poprel, že život je skutočný. Smrť sa stala 

symbolom života. Jeho svet je teraz bojiskom, kde vládne rozpor a 

protiklady vedú nekonečnú vojnu. Tam, kde je smrť, je mier 

nemožný. 

Smrť je symbolom strachu z Boha. Jeho Láska je zahalená v 

myšlienke, ktorá ju drží pred vedomím ako štít, ktorý zacláňa 

slnko. Pochmúrnosť tohto symbolu stačí na to, aby ukázala, že 

nemôže koexistovať s Bohom. Drží v sebe obraz Božieho Syna, v 

ktorom je "uložený na odpočinok" v náručí devastácie, kde ho 

čakajú červy, aby ho privítali a aby chvíľu vydržali pri jeho 

zničení. avšak aj červy sú odsúdené na zničenie, ako určite. A tak 

všetky veci žijú kvôli smrti. Požieranie je "zákon života" prírody. 

Boh je šialený a len strach je skutočný. 

Zvedavá viera, že existuje časť umierajúcich vecí, ktorá môže 

pokračovať okrem toho, čo zomrie, nehovorí o milujúcom Bohu, 

ani nevytvára žiadne dôvody na dôveru. Ak je smrť pre niečo 

skutočná, neexistuje život. Smrť popiera život, ale ak existuje realita 

života, popiera sa aj smrť. V tomto smere nie je možný žiadny 

kompromis. buď je tu boh strachu, alebo Boh 
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Svet sa pokúša o tisíce kompromisov a bude sa pokúšať o ďalšie. 

Ani jeden nemôže byť prijateľný pre Božích učiteľov, pretože ani 

jeden nemôže byť prijateľný pre Boha. On nevytvoril smrť, pretože 

nevytvoril strach. Obe sú pre Neho rovnako bezvýznamné. 

"Realita" smrti je pevne zakorenená vo viere, že Boh 

Syn je telo.A keby Boh stvoril telá, smrť by bola skutočná. Ale Boh 

by nebol milujúci. Neexistuje bod, v ktorom by sa kontrast medzi 

vnímaním reálneho sveta a sveta ilúzií stal ostrejším. Smrť je 

skutočne smrťou Boha, ak je Láska. a teraz musí jeho vlastné 

stvorenie stáť v strachu pred ním. On nie je Otec, ale ničiteľ. Nie je 

Stvoriteľom, ale pomstiteľom. hrozné sú Jeho myšlienky a desivý 

Jeho obraz. pozerať sa na Jeho stvorenia znamená zomierať. 

"A posledným, kto bude porazený, bude smrť." Samozrejme! 

Bez myšlienky na smrť nie je svet. všetky sny sa skončia týmto 

snom. Toto je konečný cieľ spásy; koniec všetkých ilúzií. A v 

smrti sa rodia všetky ilúzie. čo sa môže zrodiť zo smrti a mať ešte 

život? Ale čo sa zrodilo z Boha, a predsa môže zomrieť? 

Nedôslednosti, kompromisy a rituály, ktoré svet pestuje vo svojich 

márnych pokusoch primknúť sa k smrti a pritom považovať lásku 

za skutočnú, sú bezduchou mágiou, neúčinnou a nezmyselnou. 

Boh je a v ňom musia byť všetky stvorené veci večné. Nechápete, 

že inak by mal svoj protiklad a strach by bol rovnako skutočný ako 

láska? 

Učiteľ Boží, vaša jediná úloha by sa dala vyjadriť takto: 

Neprijímajte žiadne kompromisy, v ktorých by hrala úlohu smrť. 

Neverte v krutosť a nedovoľte, aby vám útok zatajil pravdu. To, čo 

sa zdá byť smrťou, bolo nesprávne vnímané a prenesené do ilúzie. 

Teraz je vašou úlohou nechať ilúziu preniesť do pravdy. Buďte 

pevní, ale v tomto; nenechajte sa oklamať "skutočnosťou" žiadnej 

meniacej sa formy. Pravda sa nepohybuje ani neochabuje, ani 

neklesá k smrti a zániku. A aký je koniec smrti? Nič iné ako toto; 

uvedomenie si, že Boží Syn je bez viny teraz i naveky. Nič než 

toto. Ale nedovoľte si zabudnúť, že to nie je menej ako toto. 
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w h at je s t a n o v e n i  e  r e s u r e k  c  i  o  

n  a  ?   

 

Veľmi jednoducho povedané, zmŕtvychvstanie je prekonanie alebo 

prekonanie smrti. Je to prebudenie alebo znovuzrodenie; zmena 

zmýšľania o zmysle sveta. Je to prijatie výkladu Ducha Svätého o 

zmysle sveta; prijatie vykúpenia za seba samého. Je to koniec snov 

o utrpení a radostné uvedomenie si posledného sna Ducha Svätého. 

Je to uznanie Božích darov. Je to sen, v ktorom telo dokonale 

funguje a nemá inú funkciu ako komunikáciu. Je to lekcia, v ktorej 

sa končí učenie, pretože ním je zavŕšené a prekonané. Je to 

pozvanie k Bohu, aby urobil svoj posledný krok. Je to zrieknutie sa 

všetkých ostatných cieľov, všetkých ostatných záujmov, všetkých 

ostatných želaní a všetkých ostatných starostí. Je to jediná túžba 

Syna po Otcovi. 

Zmŕtvychvstanie je popretím smrti, je potvrdením života.Takto 

sa celé myslenie sveta úplne obrátilo. Život sa teraz uznáva ako 

spása a bolesť a utrpenie akéhokoľvek druhu sa vnímajú ako peklo. 

Lásky sa už nikto nebojí, ale s radosťou ju víta. Modly zmizli a 

spomienka na Boha nerušene žiari po celom svete. Kristova tvár je 

viditeľná v každej živej bytosti a nič nie je držané v temnote mimo 

svetla odpustenia. Na zemi už nie je smútok, prišla na ňu nebeská 

radosť. 

Tu sa učebné osnovy končia. Odtiaľto už nie sú potrebné 

žiadne pokyny.Zrak je úplne opravený a všetky chyby odstránené. 

Útok nemá zmysel a nastal pokoj. Cieľ učebných osnov bol 

dosiahnutý. Myšlienky sa obracajú k nebu a preč od pekla. Všetky 

túžby sú uspokojené, veď čo zostáva nezodpovedané alebo 

neúplné? Posledná ilúzia sa rozprestiera nad svetom, odpúšťa 

všetky veci a nahrádza všetky útoky. Celý zvrat je dokonaný. 

Nezostáva nič, čo by odporovalo Božiemu slovu. Pravde už nič 

neodporuje. a teraz môže konečne prísť pravda. Ako rýchlo príde, 

keď sa od nej žiada, aby vstúpila do takéhoto sveta a obklopila ho! 

Všetky živé srdcia sú pokojné, s pohnutím hlbokého 

očakávania, pretože čas večných vecí je už blízko.Smrť 

neexistuje.Boží Syn je slobodný. A v jeho slobode je koniec 

strachu. Na zemi už nezostali žiadne skryté miesta, ktoré by 
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ukrývali choré ilúzie, sny strachu 
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A my, Božie deti, vstávame z prachu a hľadíme na svoju dokonalú 

bezhriešnosť. Pieseň neba znie celým svetom, keď je pozdvihnutý 

a uvedený do pravdy. 

Teraz už neexistujú žiadne rozdiely. Rozdiely zmizli a Láska sa 

pozerá sama na seba.Aký ďalší pohľad je potrebný? Čo ešte zostáva, 

aby zrak mohol dosiahnuť? Videli sme Kristovu tvár, Jeho 

bezhriešnosť, Jeho Lásku za všetkými formami, mimo všetkých 

cieľov. Svätí sme preto, lebo Jeho svätosť nás skutočne oslobodila, 

a my prijímame Jeho svätosť za svoju; takú, aká je. Ako nás Boh 

stvoril, takí budeme naveky a navždy, a my si neželáme nič iné, 

len aby Jeho Vôľa bola naša. Ilúzie o inej vôli sa stratili, pretože sa 

našla jednota cieľa. Tieto veci nás všetkých čakajú, ale ešte nie 

sme pripravení ich s radosťou prijať. Kým je akákoľvek myseľ 

posadnutá zlými snami, myšlienka na peklo je reálna. Boží učitelia 

majú za cieľ prebudiť myseľ tých, ktorí spia, a vidieť v nej videnie 

Kristovej tváre, ktoré nahradí to, čo snívali. myšlienka na vraždu je 

nahradená požehnaním. Súd je položený a daný tomu, ktorého 

funkciou je súd. a v jeho konečnom súde je obnovená pravda o 

svätom Božom Synovi. Je vykúpený, lebo počul Božie slovo a 

pochopil jeho význam. Je slobodný, lebo dovolil Božiemu hlasu, 

aby ohlasoval pravdu. A všetci, ktorých sa predtým snažil 

ukrižovať, sú vzkriesení spolu s ním, po jeho boku, keď sa s nimi 

pripravuje 

aby sa stretol so svojím Bohom. 
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ako pre  r n a p r e d p o k l  

a d e  r e s t . . .   

 

Cieľom tejto príručky nie je odpovedať na všetky otázky, ktoré 

môže učiteľ aj žiak položiť. V skutočnosti sa zaoberá len 

niekoľkými najzrejmejšími z nich, a to formou stručného zhrnutia 

niektorých hlavných pojmov v texte a pracovnom zošite. 

Nenahrádza žiadnu z nich, ale je len ich doplnkom. Hoci sa nazýva 

príručkou pre učiteľov, treba mať na pamäti, že učiteľa a žiaka delí 

len čas, takže rozdiel je z definície dočasný. V niektorých prípadoch 

môže byť pre žiaka užitočné, aby si príručku najskôr prečítal. Pre 

iných by bolo lepšie začať s pracovnou učebnicou. Ešte iní možno 

budú musieť začať na abstraktnejších úrovniach textu. 

Ktorý je pre koho? Kto by mal väčší úžitok zo samotných 

modlitieb? Kto potrebuje len úsmev, keď ešte nie je pripravený na 

viac? Nikto by sa nemal pokúšať odpovedať na tieto otázky sám. 

Určite žiadny učiteľ Boha nedošiel tak ďaleko bez toho, aby si to 

neuvedomil. Učebný plán je veľmi individuálny. A všetky aspekty 

sú pod osobitnou starostlivosťou a vedením Ducha Svätého. 

Pýtajte sa a On vám odpovie. Zodpovednosť je Jeho a On jediný je 

vhodný na to, aby ju prevzal. robiť to je Jeho úloha. odkazovať 

otázky na Neho je vaša. chceli by ste byť zodpovední za 

rozhodnutia, ktorým tak málo rozumiete? Buďte radi, že máte Učiteľa, 

ktorý sa nemôže pomýliť. Jeho odpovede sú vždy správne. povedali 

by ste to o svojich? 

Je tu ešte jedna výhoda - a to veľmi dôležitá -, že sa pri 

rozhodovaní stále častejšie obraciame na Ducha Svätého. Možno 

ste o tomto aspekte doteraz neuvažovali, ale jeho ústredný význam 

je zrejmý. Riadiť sa vedením Ducha Svätého znamená nechať sa 

zbaviť viny. Je to podstata vykúpenia. Je to jadro učebného 

programu. pomyselné prisvojenie si funkcií, ktoré vám nepatria, je 

základom strachu. Celý svet, ktorý vidíte, odráža ilúziu, že ste tak 

urobili, čím sa strach stáva nevyhnutným. Vrátenie funkcie tomu, 

komu patrí, je teda únikom zo strachu. A práve to vám umožňuje 

vrátiť sa k spomienke na lásku. Nemyslite si teda, že nasledovať 

vedenie Ducha Svätého je nevyhnutné len kvôli vašim vlastným 

nedostatkom. Je to pre vás cesta z pekla. 
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Aj v tomto prípade ide o paradox, o ktorom sa v kurze často 
hovorí, 
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"Sám od seba nemôžem nič urobiť" znamená získať všetku moc. A 

predsa je to len zdanlivý paradox.Ako Boh ťa stvoril, máš všetku 

moc.Obraz, ktorý si si vytvoril, nemá žiadnu. Duch svätý o vás vie 

pravdu. obraz, ktorý ste vytvorili, ju nemá. napriek svojej zjavnej a 

úplnej nevedomosti sa však tento obraz domnieva, že vie všetko, 

pretože ste mu dali toto presvedčenie. Také je vaše učenie a učenie 

sveta, ktorý bol stvorený na jeho udržiavanie. Ale Učiteľ, ktorý 

pozná pravdu, na ňu nezabudol. Jeho rozhodnutia prinášajú úžitok 

všetkým, keďže sú úplne zbavené útokov. A preto neschopné 

vzbudiť pocit viny. 

Kto si prisvojuje moc, ktorú nemá, klame sám seba. Avšak 

prijať moc, ktorú mu dal Boh, znamená len uznať svojho 

Stvoriteľa a prijať jeho dary. A jeho dary nemajú hranice. Požiadať 

Ducha Svätého, aby rozhodol za vás, znamená jednoducho prijať 

svoje skutočné dedičstvo. Znamená to, že nemôžete povedať nič 

bez toho, aby ste sa s ním poradili? Vskutku nie! To by bolo sotva 

praktické, a práve praktickosťou sa tento kurz zaoberá najviac. Ak 

ste si zvykli žiadať o pomoc, keď a kde môžete, môžete si byť istí, 

že vám bude daná múdrosť, keď ju budete potrebovať. Pripravujte 

sa na to každé ráno, spomínajte na Boha, keď môžete počas dňa, 

proste Ducha Svätého o pomoc, keď je to možné, a večer mu 

ďakujte za jeho vedenie. A vaša dôvera bude skutočne 

opodstatnená. 

Nikdy nezabúdajte, že Duch Svätý nezávisí od vašich slov. 

On rozumie prosbám vášho srdca a odpovedá na ne. Znamená to, 

že kým pre vás zostane útok príťažlivý, bude odpovedať zlom? To 

sotva! Boh mu totiž dal moc preložiť vaše modlitby srdca do 

svojho jazyka. Chápe, že útok je volanie o pomoc. a podľa toho 

odpovedá pomocou. Boh by bol krutý, keby dovolil, aby vaše slová 

nahradili jeho vlastné. Milujúci otec nedovolí svojmu dieťaťu, aby 

si ublížilo alebo si samo zvolilo svoju záhubu. Môže požiadať o 

zranenie, ale otec ho aj tak ochráni. A o koľko viac ako tohto miluje 

váš Otec svojho Syna? 

Pamätajte, že ste Jeho dokončením a Jeho láskou. Pamätaj, že 

tvoja slabosť je Jeho sila. Nečítajte to však unáhlene alebo 

nesprávne. Ak je vo vás Jeho sila, to, čo vnímate ako svoju 

slabosť, je len ilúzia. A On vám dal prostriedky, aby ste to dokázali 
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tak. Žiadajte všetko od jeho Učiteľa a všetko vám bude dané. Nie v 

budúcnosti, ale hneď, teraz. Boh nečaká, pretože čakanie znamená 

čas a On je nadčasový. Zabudnite na svoje bláznivé predstavy, na 

svoj pocit krehkosti a strach z ujmy, na svoje sny o nebezpečenstve 

a vybrané "krivdy". Boh pozná len svojho Syna, a ako bol stvorený, 

taký aj je. S dôverou vás zverujem do jeho rúk a ďakujem za vás, 

že je to tak. 

A teraz buďte požehnaní vo všetkých svojich 

skutkoch. Boh sa na vás obracia s prosbou o 

pomoc pri záchrane sveta. Učiteľ Boží, 

svoju vďaku ti vzdáva, a celý svet mlčí v 

milosti, ktorú od neho prinášaš. ty si Syn, 

ktorého miluje, a je ti dané, aby si bol 

prostriedkom 

prostredníctvom ktorého je Jeho hlas počuť po celom 

svete, aby uzavrel všetky veci času, aby ukončil 

pohľad 

všetkých viditeľných vecí a zrušiť 

Všetko, čo sa mení.Prostredníctvom teba sa 

uvádza do sveta neviditeľného, nepočuteľného, 

ale skutočne existujúceho. 

Svätý si a v tvojom svetle sa odráža tvoja 

svätosť, lebo nie si sám a bez priateľov. 

Ďakujem za teba a pripájam sa k tvojmu 

úsiliu v mene Boha, lebo viem, že je aj v 

mojom mene. 

A za všetkých, ktorí so mnou kráčajú k Bohu. 

FINIS 



 

 

 



75 

 

 

❉ 

 
Nezabúdajte, že ak sa táto cesta raz začne, jej koniec je istý. Pochybnosti 

na ceste prídu a odídu a opäť prídu.Koniec je však istý. Nikto nemôže 

zlyhať pri plnení toho, čo mu určil Boh. keď zabudneš, spomeň si, že 

kráčaš s Ním a s Jeho slovom na srdci. kto by mohol zúfať, keď mu patrí 

takáto nádej? Môže sa zdať, že prichádzajú ilúzie zúfalstva, ale naučte 

sa, ako sa nimi nenechať oklamať. Za každou z nich sa skrýva 

skutočnosť a je tu Boh. Prečo by ste na to čakali a vymenili to za ilúzie, 

keď Jeho Láska je len o okamih ďalej na ceste, kde všetky ilúzie končia? 

Ten koniec je istý a zaručený Bohom. kto stojí pred obrazom bez života, 

keď krok od Svätyne otvára starobylé dvere, ktoré vedú za hranice sveta? 

Si tu cudzincom. Ale patríš tomu, kto ťa miluje tak, ako miluje seba 

samého. požiadaj len o moju pomoc, aby som odvalil kameň, a stane sa 

tak podľa jeho vôle. 

Začali sme cestu. Už dávno bol koniec napísaný vo hviezdach a 

zasadený do nebies žiarivým lúčom, ktorý ho udržiaval v bezpečí vo 

večnosti a tiež vo všetkých časoch. A drží ho stále; nezmenený, nemenný 

a nepremenný. Nebojte sa. len znovu začíname dávno začatú cestu, ktorá sa 

však zdá byť nová. znovu sme sa vydali na cestu, po ktorej sme už 

predtým putovali a na chvíľu sme zablúdili. a teraz to skúsime znova. 

Náš nový začiatok má istotu, ktorá doterajšej ceste chýbala. Pozrite sa 

hore a uvidíte Jeho Slovo medzi hviezdami, kam spolu so svojím menom 

umiestnil aj vaše meno. Pozrite sa hore a nájdite svoj istý osud, ktorý by 

svet chcel skryť, ale Boh chce, aby ste ho videli. 

Čakajme tu v tichu a pokľaknime na kolená v našej vďačnosti 

Tomu, ktorý nás povolal a pomohol nám počuť Jeho volanie. A potom 

vstaňme a vo viere sa vydajme na cestu k Nemu. Teraz sme si istí, že 

nekráčame sami. Veď Boh je tu a s ním všetci naši bratia. Teraz vieme, 

že už nikdy nestratíme cestu. Znovu sa začína pieseň, ktorá sa zastavila 

(utíchla) len na okamih, hoci sa zdalo, že bude nespievaná navždy. To, 

čo sa tu začalo, bude rásť životom, silou a nádejou, až svet o chvíľu 

ustane a zabudne na všetko, čo z neho urobil sen hriechu. 

Vyjdime v ústrety novému svetu s vedomím, že sa v ňom 

znovuzrodil Kristus a že svätosť tohto znovuzrodenia bude trvať 

navždy.My sme stratili cestu, ale On ju pre nás našiel. Poďme a 

privítajme toho, ktorý sa k nám vracia, aby sme oslávili spásu a koniec 

všetkého, čo sme si mysleli, že sme vytvorili. ranná (vychádzajúca) 

hviezda tohto nového dňa hľadí na iný svet, kde je vítaný Boh a s ním 

jeho syn. My, ktorí Ho dopĺňame, Mu vzdávame vďaky, ako On vzdáva 

vďaky nám. Syn sa upokojuje a v tichu, ktoré mu Boh daroval, vstupuje 

do svojho domova a konečne je v pokoji. 
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