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Když čtete tato slova, jste stejným "příjemcem" tohoto dialogu jako ta, která tato slova slyší 
jako první a přenáší je na papír. Copak hudební dílo nepřijímáte, i když jste třeba jedním z 
tisíců nebo milionů těch, kteří ho slyší? Záleží na tom, kdo hudbu slyší jako první? Ve 
skutečnosti je to dialog mezi mnou a vámi. Nepřejte si, aby "cesta" přepisovatele těchto slov 
byla cestou pro každého, a nemyslete si, že slyšet "přímo" ze Zdroje je něco jiného než to, co 
zde děláte vy. (D:1.19-20) 

 
 
 

Mari Perronová byla podle Ježíšových slov "prvním příjemcem" tohoto kurzu. (D:12.7,11) V 
souladu s tím byl tento termín přijat i pro tento kombinovaný svazek. 
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Předmluva 
Téměř tři roky Mari Perronová slyšela vnitřní hlas, který jako by jí diktoval. 

To, co slyšela, si přepsala. Výsledkem je neupravená kniha A Course of Love. 
Výslovně uvádí, že je "pokračováním" Kurzu zázraků, ačkoli mezi oběma 
kurzy není žádná formální souvislost. Oba kurzy byly přijaty stejným 
způsobem. V obou kurzech se Ježíš zcela otevřeně hlásí ke své identitě Zdroje. 

Oba kurzy byly přijaty s přibližně ročním 30odstupem. Helen Schucmanová 
absolvovala Kurz zázraků v průběhu sedmi let na přelomu 60. a 70. let, Mari 
absolvovala Kurz lásky od prosince 1998 do října 2001. Oba kurzy se 
prezentují se vzácnou mírou autority a inteligence. Jejich duchovně 
průkopnická povaha dalece přesahuje to, co by obě ženy dokázaly napsat 
samy. Ti, kdo znají Kurz zázraků, rozpoznají jejich osobitý a brilantní styl, 
ačkoli většině lidí bude jazyk Kurzu lásky pravděpodobně připadat podstatně 
méně komplikovaný a přístupnější než jeho předchůdce. 

V diktátu, který Mari napsala, se o tomto kurzu výslovně hovoří jako o 
"pokračování kurzu Kurz zázraků". (A.4) Dále se v něm uvádí: "Kurz byl 
veden jako kurz, který se koná v rámci Kurzu: 

Zatímco původní Kurz zázraků byl kurzem převracení myšlenek a tréninku mysli, kurzem, 
který měl poukázat na šílenství krize identity a zbavit se vlivu ega, tento kurz je kurzem, který má 
upevnit vaši identitu a ukončit vládu ega. (C:P.8) 

Mari Perronová vyrůstala v dělnické rodině v St. Paulu v Minnesotě. Na 
Minnesotské univerzitě vystudovala angličtinu; jako dospělá studentka, která 
se vrátila do USA se třemi dětmi, získala pozoruhodnou cenu Jean Keller-
Bouvier Award za literární úspěch. Jako praktikující katolička hluboce 
prožívala svou víru a neměla zvláštní zájem o jiné přístupy ke spiritualitě. 
"Chtěla jsem psát detektivní romány, kouřit cigarety a být intelektuálkou". 
Sama sebe popisuje jako "obyčejnou" ženu. 

Bylo to hluboce osobní spojení ve vztahu s dalšími dvěma ženami, které 
připravilo půdu pro předání Kurzu lásky. (Podobně si ti, kdo znají historii 
Kurzu zázraků, vzpomenou, že to byl Helenin kolega Bill Thetford, který 
"promluvil" o tom, že "musí existovat jiná cesta" z jejich konfliktu, a Helenin 
upřímný souhlas, který signalizoval události vedoucí k předání prostřednictvím 
Helen.) V roce 1993 byla Mari jednou ze tří administrátorů, kteří vedli 
program studia dospělých mimo pracoviště pro univerzitní zdravotnické 
oddělení. Povaha jejich práce vyžadovala, aby všechny tři ženy... 



Mari, Mary a Julieanne - aby úzce spolupracovaly. Přibližně ve stejnou dobu 
Julieanne a Mary zjistily, že jsou těhotné a že se jejich děti mají narodit téměř 
ve stejný den. Julieanne porodila zdravé dítě. Maryino dítě, Grace, mělo 
vážnou srdeční vadu. Pět týdnů po narození a po několika operacích Grace 
zemřela. Přestože výrazný kontrast v situacích obou žen mohl skupinu snadno 
rozdělit, místo toho posílil jejich sblížení. Gracein život a smrt tyto tři ženy 
spojily v hluboce osobním hledání smyslu života. Četly mnoho duchovních 
knih. Každá z nich měla významné zkušenosti a vhledy. A co je nejdůležitější, 
aktivně sdílely své pocity a objevy se svými "duchovními sestrami". 

Jedno z čtení, které ženy sdílely, naznačovalo, že je možné kontaktovat 
svého "anděla". Mari byla skeptická. Přesto se v květnu 1,1995,rozhodla to 
zkusit a napsala malý dopis. Jejím oblíbeným způsobem vyjadřování je psaní. 
Byla "připravena se zeptat", i když neočekávala odpověď. Následující text 
vypráví o tom, co se dělo dál: 

"Nejdražší anděl, 
"Myslím, že jsem tě cítila u sebe od nejútlejšího dětství, určitě v těch nejtrýznivějších chvílích, 

kdy jsi mi říkal, že jsem výjimečná, a část mého já ti věřila. Děkuji ti. Ten hlas, který mi říkal, že 
jsem výjimečný, mě držel při životě, jak jen to šlo. Cítit tolik, kolik jsem jen mohl cítit. Je to ta 
část. 
ze mě, který je ochoten věřit, že s tebou mohu mluvit. Je to ta část mého já, která říká, že to má 
smysl. Budeš se mnou mluvit?" 

Odpověď přišla okamžitě, mé prsty zareagovaly a vyťukaly slova téměř dřív, než se mi 
myšlenky dostaly do hlavy, neslyšela jsem hlas odlišný od svého vlastního. Ale věděla jsem, že ta 
slova 
nebyly moje vlastní. 

Přivoňte si ke sladkosti. Jste sladcí. Nesnažte se to vynutit, chtít to, jen to nechte přijít. Je tam v 
meziprostoru, mezi myšlenkou a pocitem. Dýchejte. Vnímejte své srdce. 

Tak začalo přijímání zpráv od hlasu, který se představil jako anděl jménem 
"Mír". Mari později napsala: "Když se teď ohlédnu zpět, říkám si, jak 
jednoduchá byla tato komunikace. Jak dětská. Jak nevinné. 
bylo dáno skrze akt prosby." V roce 1995 se Mari, Mary a Julieanne rozhodly 
podělit se o svůj příběh se světem a vydaly knihu The Grace Trilogy 
(Hazelden, 1997; k dispozici jako elektronická kniha u Take Heart 
Publications). Její zkušenosti s přijímáním poselství od anděla Míru se ukázaly 
být předehrou nebo možná cvičením pro věci příští. 

Mari objevila Kurz zázraků v 1996. 
O ACIM jsem se dočetl v novinovém článku, který ji neuváděl jako knihu, která přišla s hlasem 

Ježíše. Když jsem ji začal číst, stále jsem si neuvědomoval, že to tak je, a když jsem si to uvědomil, 
nevěřil jsem tomu. Ale to už jsem nehodlal knihu odložit, protože jsem cítil, že všechno v ní je 
Pravda s velkým T. Po nějaké době jsem začal přicházet na to, že to možná opravdu byl Ježíš. 

Byla nadšená. Ačkoli obvykle Mari hltavě četla mnoho knih, pro 



dva roky četla jen málo, kromě Kurzu zázraků, a to mnohokrát, zejména text. 
Více než rok předtím, než skutečně uslyšela hlas, začala příprava. Mari říká: 

Kurz lásky začal snem. Ten sen se mi zdál v červenci 1997. Ve snu jsem slyšel: "Už nemůžeš 
prodávat svou mysl za peníze. Vaše mysl nyní patří Bohu. 

Následovaly měsíce zkoumání duše. Nakonec Mari opustila práci a nechala 
se připravit na co, to netušila. Po devíti měsících a velké finanční nejistotě 
uvažovala o návratu do práce, ale vnitřní vědomí jí stále říkalo, že "má práci 
pro Boha". Pak se její přítelkyně Mari podělila o sen, v němž viděla "nový kurz 
zázraků". Mari cítila, že Mariin sen byl nějakým způsobem ohlášením 
nadcházejícího díla - díla tak monumentálního, že Mari nebyla schopna 
přijmout znamení, která nyní, při pohledu zpět, celou dobu ukazovala na tuto 
písařskou práci. O týden později, 1. prosince 1998, začala Mari "slyšet" hlas. 

Jakmile jsem uslyšel známý Ježíšův hlas, ne tak, jak jsem si ho pamatoval z mládí nebo z Bible, 
ale jak jsem si ho pamatoval z mnoha čtení Kurzu zázraků, byl jsem ohromen úkolem, který přede 
mnou stál. Následující tři roky jsem se věnoval přijímání tří knih, které dohromady přinášejí toto 
nové poselství. 

S odkazem na Mariho Ježíš řekl, že "první příjemce těchto slov může 'slyšet' 
tato slova jako myšlenky. Mějte na paměti, že má myšlenky, které si nemyslí." 
(D:12.7) 

V roce 2001 se Mari spolu s přítelem a bývalým literárním agentem Danem 
Odegardem podílela na prvním vydání knihy A Course of Love, kterou vydalo 
nakladatelství New World Library. Několik tehdejších rozhodnutí bylo později 
zrušeno. Kvůli probíhajícím soudním sporům o autorská práva ke Kurzu 
zázraků byl odstraněn jazyk, který přímo odkazoval na Kurz lásky jako na 
pokračování Kurzu zázraků. Tento jazyk byl později obnoven. Stejně tak byl 
později odstraněn zavádějící podtitul "Kompletní kurz" - obsahoval pouze 
první díl. 

Po vydání Mari cítila, že "mě to vlastně nevolá k tomu, abych s tím něco 
dělala. Místo toho jsem se cítila povolána k samotě a většinu následujících let 
jsem strávila tímto způsobem života." Navenek se tedy Mari může zdát jako 
nepravděpodobná osoba, skrze kterou by se Ježíš monumentálně rozšířil do 
světa. Když se však knihovna New World Library rozhodla, že další svazky 
nevydá, okamžitě se pustila do jejich zpřístupňování na vlastní pěst. 

Mari vydal Traktáty a Dialogy. V průběhu2003, práce na těchto svazcích 
Mari obdržela další poselství "Učení v době Kristově", a to stejným způsobem 
jako ostatní materiály. Předjímalo budoucí diskusní skupiny a bylo zjevně 
zamýšleno jako pomůcka pro jednotlivce i skupiny, které budou tento Kurz 
studovat. Je uvedeno na konci této kombinované verze. 



Svazek jako dodatek - i když ti, kteří jsou k tomu nakloněni, jej mohou najít 
kdykoli. 

Nakonec, když New World Library nechala takzvaný "Complete Course" 
vyjít, Mari se chystal vydat všechny tři svazky jako ucelenou sérii vlastním 
nákladem. Když svazky připravovala na Valentýna 2006, obdržela opět další 
zprávu, která měla zřejmě tento Kurz představit. Je zařazena do tohoto 
kombinovaného vydání jako Úvod. 

I když je Mari samonakladatelkou, neměla přirozený sklon vést kampaň ve 
prospěch A Course of Love, ale vzala si k srdci poselství, že "můžete být tím, 
kým jste, jen když se podělíte o to, kým jste". (C:31.17) Rozhodla se, že je 
ochotna nejen se ptát, naslouchat a přepisovat, ale také se dělit - a to nejen o 
krásná útěšná Ježíšova slova. Mari se dělí o svou vlastní lidskost, o své výzvy a 
boje jako matka, o nedostatek prostředků, o problémy se závislostí ve vlastní 
rodině a o pohled na uzdravení, který není sentimentálním pohledem na lásku 
nebo život. Na svém blogu, ve svých knihách a v bohaté soukromé 
korespondenci Mari hovoří o přijetí, které může láska přitáhnout k lidem s 
"nedokonalou" minulostí, a o tom, jak "vědět a být poznán" může pozvat ke 
spravedlnosti, rovnosti a důstojnosti i k pokoji. 

V prvním vydání všech tří knih tohoto kurzu napsala Mari jako předmluvu 
následující text: 

V Kurzu lásky i v Kurzu zázraků Ježíš říká, že lásku nelze naučit. Co se nedá naučit, je 
tajemství. Tato Ježíšova poselství jsou zároveň tajemstvím i zjevením tajemství. 

V roce 1998 jsem četl Kurz zázraků a hledal povolání svého srdce, když jsem uslyšel Hlas, 
který mi řekl, že obdržím nový Kurz zázraků. Jak si asi dokážete představit, moje účast na tomto 
tajemství - to, že ke mně a skrze mě přišel tento Kurz lásky - ve mně vyvolala řadu otázek. 

Jak se to stalo? Jak bylo toto vedení možné? Jaké to bylo? Co jsem vlastně zažil? 
Přijmout Ježíše a jeho vedení bylo snadné. Miloval jsem vztah a proces, kterým jsem psal. 

Slova vznikala zevnitř, víceméně jako myšlenky, které mě nenapadaly. Tato praxe psaní trvala tři 
roky. Práce na ní byla bez námahy, nekomplikovaná a vzbuzující úctu. 

Byl tu však způsob, jak jsem to ztížil. O tom vám chci povědět, abych vás ušetřil stejného 
zbytečného utrpení. 

Potíže nastávaly, když se každý den psalo. Tehdy jsem o tom začal přemýšlet. Když jsem o tom 
přemýšlela, cítila jsem se zdrcená. Moje mysl se trápila a byla bolestně frustrovaná svou 
neschopností pochopit, co se děje, a dokonce i to, co se říká. Moje mysl nedokázala přijmout 
novou zkušenost. Nedokázal jsem ji pochopit, vysvětlit ani přirovnat k ničemu jinému. 

Mé pocity byly o něco lepší. Jakmile jsem se odlepil od práce, kterou jsem dělal, připadal jsem 
si jako peón na ledovci, který je obklopen nesmírnou hloubkou. Cítil jsem se obklopen nejmocnější 
silou ve vesmíru, jako bych byl v oku hurikánu. 

Přesto jsem právě seděl u svého stolu. Od večeře mě dělila pouhá chvilka. Těžko bych uvěřila, 
že ještě dokážu jíst. Zaslechl bych zvuk televize nebo zvonění telefonu a v nanosekundě bych se 
vrátil z ledovce. Změna atmosféry mi připadala, že mě málem zabije. 



Tak ostrý byl kontrast mezi sjednocením a oddělením. Věděl jsem, že nemohu nadále pociťovat 
sjednocení pouze tehdy, když jsem aktivně zapojen do práce. Nemohl jsem se nadále cítit mizerně, 
jakmile to přestalo. Věděl jsem, že Ježíš mě neopouští, když odcházím od stolu, ale cítil jsem, že 
nejsem schopen rozšířit své vědomí sjednocení mnohem dál. 

To mi nebránilo v tom, abych se o to pokusil. Měl jsem pocit, že když se budu snažit, naučím se 
to. Kdybych jen dokázal jasně uchopit, definitivně pochopit, o co jde, pak bych to "zvládl". Mohl 

bych "dosáhnout" unie. Stále jsem se snažil, aby to bylo jako jiné zkušenosti, z nichž jsem se učil a 
které jsem se naučil kopírovat - zkušenosti, od nichž jsem vždy stál opodál - mysl nebo já, které 

pozorovalo. Ne díky úsilí mé mysli, ale díky klidu mysli jsem si nakonec uvědomil, že to není něco 
zázračného na "práci", co činí sjednocení možným a odloučení nesnesitelným. 

Sjednocení vzniklo přirozeně, když byly odstraněny bloky, které mi bránily uvědomit si přítomnost 
lásky. To se stalo, když jsem přijal Kurz. Bariéra mých oddělených myšlenek se rozplynula a Ježíš 
byl se mnou, aniž by byl "jiný než já". Byli jsme ve vztahu, aniž bychom byli odděleni. 

Ve spojení neexistuje žádné "já", které by stálo v pozadí a pozorovalo prožitek. Bez odděleného 
vědomí neexistuje žádná myšlenka. Bez myšlení je jednota bytí. 

Když jsem to viděl, věděl jsem, že mohu zažívat jednotu v životě, že jsem tyto zkušenosti měl v 
minulosti a že je mám i nadále. Jen to nebyly zážitky mé myslící mysli. 

Teprve po takovém zážitku by přišlo uvědomění, že se "něco stalo". Pak bych si pomyslel: 
"Panebože, to byla ta nejlepší věc na světě. Chci to zažít znovu." Opět by začala práce na tom, 
abych si uvědomil, že jednota není něco, co bych mohl "mít", a že je to to, kým jsem, když nejsem 
"jiný" sám sobě; když nejsem oddělený. 

Když přemýšlím, jsem přítomen tomuto "druhému", který je já, o němž si myslím, že jsem. 
"Ona" je v mých myšlenkách stejně jako jakákoli jiná osoba, věc nebo situace, která zabírá místo v 
mé mysli. Nejsem sám s Bohem a nejsem v jednotě. 

Mít "já" a vše, co není "já", je způsob myšlení. To není cesta srdce, ke které nás Ježíš vyzývá. 
Tento kurz (Kniha první) končí slovy: "Nemyslete." (C:32.4) 

Přejít od zkušenosti odloučení ke zkušenosti sjednocení znamená zakusit Boží moc a sílu lásky. 
Je to nepředstavitelná zkušenost. 

Ježíš říká: "Začněte s touto myšlenkou: Dovolíte, aby se vašemu čekajícímu srdci zjevila 
možnost nové pravdy. Udržuj ve svém srdci myšlenku, že až budeš číst tato slova - a až je dočteš - 
bude ti zjevena jejich pravda. Dovolte svému srdci, aby bylo otevřené novému druhu důkazů o 
tom, co tvoří pravdu." (C:7.23) 

Tento kurz je zjevením, stejně jako novým způsobem poznání, ke kterému vybízí. Když jsem 
obdržel tento kurz, obdržel jsem zjevení. Když jsem o něm přemýšlel, zablokoval jsem si 
schopnost rozpoznat, co jsem obdržel. 

Právě obdržíte tento kurz. Až mu otevřete své srdce, nespoléhejte se na svou mysl, abyste 
rozpoznali, co přijímáte. Až zavřete knihu a budete pokračovat ve svém dni, nedělejte to jako já a 
nepřipomínejte si to v mysli. Podržte to ve svém srdci. Zůstaňte v přítomnosti lásky. Nevstupujte 
zpět do odloučení. Udělejte vše pro to, abyste přestali stát stranou života. Začněte od začátku, s 
tím, kým skutečně jste. Příliš nepřemýšlejte. Nechte své srdce, aby vás vedlo. 

Pak uvidíte, že na počátku a před počátkem a předtím byla jen láska. 
Být prvním příjemcem může být náročné. Jak pro Helen Schucmanovou - 

jejíž příběh o přijetí Kurzu zázraků je dobře známý -, tak pro Mari Perronovou 
přinesl jejich nový, nezvaný status zvláštní směs izolace, nejistoty a dokonce i 
proslulosti. Co mají dělat s tímto materiálem a se svými životy? Přes záchvaty 
vnitřního konfliktu však Helen i Mari důsledně chránily integritu textu a věděly, 
že dostaly vzácný a drahocenný dar. 



Kniha A Course of Love přikládá svému předchůdci obrovský význam. Říká: 
"Svět jako stav bytí, jako celek, vstoupil do doby, kterou do značné míry 
přinesl Kurz zázraků, v níž je připraven na zázračné myšlení." Stalo se tak 
"ohrožením ega". (C:P.5) 

A Course of Love je rozhodně neohrožující, alespoň co se týče stylu. Ježíš 
pečlivě a metodicky postupuje od Kurzu přes Traktáty k Dialogům - používá 
logiku, rozvíjí někdy až radikální myšlenky, ale přitom mluví jemně a vždy k 
srdci. Na rozdíl od Kurzu zázraků předkládá tento Kurz jen málo cvičení, ale 
spíše nabízí "horskou" zkušenost ve Čtyřiceti dnech a čtyřiceti nocích. Mluví 
stejně k "ní" jako k "němu", k sestrám jako k bratrům a silně potvrzuje ženské 
způsoby poznání. Odhaluje "Mariinu cestu", která existuje v symbiotickém 
vztahu k právě končící "Ježíšově cestě". Zdůrazňuje "být tím, kým jsi" 
způsobem, který nepopírá osobní já ani tělo. Odhaluje, jak se lidská forma 
může proměnit ve "vznešené Já formy" a jak se iluzorní svět stane "novým" - 
božským. 
-prostřednictvím vztahu a jednoty. 

Je pochopitelné, že ti, kdo znají Kurz zázraků, mohou být zpočátku skeptičtí 
k autenticitě Kurzu lásky, ale rozpoznají jeho návaznost. A přestože znalost 
Kurzu zázraků nabízí cennou přípravu a perspektivu, Kurz lásky je samostatný. 
Bez ohledu na náboženské nebo duchovní zázemí v něm povolaní najdou 
poklad. 

Tímto kombinovaným svazkem končí kurz lásky svou relativní neznámost. 
Od doby, kdy byl původně přepsán, nebylo vyvinuto žádné společné úsilí o 
jeho propagaci. Přesto se rozvinul "underground" živého zájmu, včetně 
překladů do cizích jazyků. Její čas nadešel, protože tolik lidí touží po propojení 
srdce a překypuje vášní být tím, kým skutečně jsou. 

Toto není obyčejná duchovní kniha. "Děje se tu něco jiného." (D:12.5) 
Nechte se tím omývat. Jak říká Ježíš ke konci Čtyřiceti dnů a čtyřiceti nocí: 

Tento kurz nevyžaduje žádné přemýšlení ani úsilí. Nejedná se o žádné zdlouhavé studium a 
není nutné provádět několik specifických cvičení. Tento Kurz uspěl způsobem, kterému zatím 
nerozumíte a ani nemusíte rozumět. Tato slova vstoupila do vašeho srdce a zapečetila trhlinu mezi 
vaší myslí a srdcem. (C:32.4) 

Tento kurz mluví, jako by byl napsán právě pro vás. Tak tomu také bylo. 
(D:Den40.31) 

 
Glenn Hovemann, 
redaktor Květen, 2014 



Text tohoto kombinovaného svazku byl pečlivě porovnán s původním přepisem a je uveden v původní 
podobě, pouze s drobnými úpravami, jako je pravopis a interpunkce. 
Dodatečná poznámka při druhém tisku: 2014Perronová na konci roku při přípravě zvukového vydání 
knihy zjistila, že ji znovu "slyší" tak, jak ji původně dostala, včetně míst, kde se liší od tištěného textu. 
Jediná pozoruhodná odchylka byla na první straně Preludia, str. 2 a 3. V tomto případě se jednalo o první 
stranu. V souladu s tím byla tato změna provedena, kromě dalších drobných oprav. 
Standardní forma odkazování je navržena na straně 675. 



KURZ LÁSKY 

KNIHA JEDNA 



Úvod 
I.1 Tento kurz byl napsán pro mysl - ale jen proto, aby mysl oslovil srdce. Aby ji 

pohnul k naslouchání. Aby ji pohnul k přijetí zmatku. Aby ji pohnul k tomu, 
aby se přestala bránit tajemství, hledat odpovědi a přesunula své zaměření k 
pravdě a odklonila se od toho, co se může naučit pouze mysl. 

I.2 To, co se mysl učí, pouze přeskupuje skutečnost. Mysl se pak drží nové 
reality jako nového souboru pravidel beze změny. Vidí realitu 
prostřednictvím těchto nových mentálních konstrukcí a nazývá tento způsob 
vidění novým. Aby podpořila svou novou realitu, musí trvat na tom, aby 
ostatní tato nová pravidla dodržovali. Pravda, říká, byla nalezena a je "zde" v 
těchto nových pravidlech, a ne v těch starých. Mysl vám pak bude říkat, jak 
se máte cítit podle jejích pravidel, a bude se bránit všem způsobům cítění, 
všem způsobům bytí, které se zdají být v rozporu s těmito pravidly, jako by 
díky těmto pravidlům věděla, jak se věci mají. 

I.3 Mysl bude mluvit o lásce, a přesto bude držet srdce v zajetí svých nových 
pravidel, nových zákonů, a stále bude říkat "toto je správné" a "toto je 
špatné". Bude mluvit o lásce a neuvidí její netoleranci nebo odsouzení. Bude 
mluvit o lásce, aby pomohla, a to se vší upřímností, a přesto sama logika, 
kterou používá, ačkoli je nová, zraňuje srdce těch nejcitlivějších, těch, kdo 
jsou nejvíce povoláni k lásce a její sladkosti. "Mýlím se, když cítím to, co 
cítím," říká si něžné srdce a v přesvědčení, že druhý ví to, co ona ne, zakrývá 
svou něhu ochranou. 

I.4 Myslíte si, že abyste mohli sdílet, musíte umět mluvit stejným jazykem, a tak 
se vracíte k jazyku mysli s jeho přesností. Mysl tak nesnáší, když je zmatená, 
když je otevřená, když zůstává otevřená a když neví. Touží po kotvách, které 
by ji držely na jednom místě, a držena tam trpí nárazy moře změn, odolává 
proudu, opevňuje se proti bouři. Mysl se vždy vrací tam, kde se cítí bezpečně 
a jistě, a tak se nikam neposouvá a nevidí proměnu, tvorbu ani nový obzor, 
který by se vymykal její realitě. 

I.5 Mysl nedokáže udržet otevřené dveře srdce, a přesto se obracíme dovnitř, 
obracíme se k mysli a ukazujeme jí, kde je její otevřenost, kde přebývá 
sladkost, kde se nachází poznání lásky. Jediné, co mysl dokáže, je přeskupit 
realitu a držet ji v klidu, v zajetí a svázanou pravidly. Zákony lásky nejsou 
takové zákony. Zákony lásky nejsou pravidla, fakta ani správné odpovědi. 
Zákony lásky přinášejí duchovní svobodu, svobodu, která leží mimo víru, 
mimo myšlení, mimo lpění na jakékoli jiné autoritě než na vlastním srdci. 



I.6 Srdce je zapotřebí k tomu, aby vedlo mysl způsobem, kterým si nepřeje být 
vedena, způsobem, který je jedním ze spojení, způsobem, který nedovoluje 
mysli zaujmout oddělený postoj, její pravidla nebo její správné odpovědi. 
Srdce je zapotřebí, protože je tím, kým a kde jste, a reaguje v lásce na to, co 
je s ním zajedno. Jsme jedno srdce. 

I.7 Jsme jedna mysl. Cesta k jednotě a sjednocení, k životu ve formě, která přijímá 
jednotu a sjednocení, k lidstvu obnovenému do celistvosti, vede přes srdce 
mysli. 

I.8 Tento kurz se někomu bude zdát jako nápravný, někomu jako snadný, 
někomu jako složitý. Mysl může říci: "Ano, ano, vím. Řekni mi něco, co 
nevím." Mysl se může ohánět rozpory, lpět na známých pravdách, srovnávat 
tuto moudrost s jinými moudrostmi. Mysl se bude snažit porozumět svou 
vlastní logikou a bojovat s logikou srdce. Mysl bude hledat nová pravidla a 
možná bude ochotna znovu uspořádat svou realitu. 

I.9 Mysl je svou vlastní skutečností. Skutečnosti mysli nelze uniknout pomocí 
mysli. Nemůžete se naučit, jak uniknout realitě mysli pomocí vzorce učení 
mysli nebo logiky. Nemůžete žít v novém a čerstvém světě a zachovat si 
realitu mysli. 

I.10 Neexistuje žádný "každý", ke kterému mluvím, kterému dávám tato slova. 
Neexistuje žádná jednotlivá, osamělá, oddělená mysl, jíž jsou tato slova 
určena. Tato slova jsou pronášena od srdce k srdci, od Jednoho srdce k 
Jednomu srdci. 

I.11 "Každý" je jen pojem. Tato slova jsou dána každému. Slyší je pouze každý 
"sám", čímž myslím ve svátosti Jediného srdce. Jsme jedno srdce. Jsme jedna 
mysl. Spojeni v celistvosti srdce jsme nebem světa. Nahrazujeme hořkost 
sladkostí. Přebýváme v realitě Jednoho Srdce, v místě zrodu stvoření, v místě 
zrodu nového. 

I.12 Nové není to, co vždy existovalo. Není to to, co lze předvídat. Není to to, co 
lze zformovat a udržet v nedotknutelnosti. Nové je rozvíjející se láska 
stvoření. Nové je projevem lásky. Nové je pravdivé nahrazení falešného, 
zánik iluze, radost zrozená uprostřed smutku. Nové se teprve stvoří, jedno 
srdce k jednomu srdci. 

I.13 Toto je kurz pro srdce. Místo zrodu nového. 



Preludium 
P.1 Toto je kurz zázraků. Je to povinný kurz. Čas, abyste jej absolvovali, nastal 

právě teď. Jste připraveni a zázraky jsou potřeba. 
P.2 Modlete se za všechny, kdo potřebují zázraky. Modlit se znamená prosit. Ale 

za co prosíte? To je první pokyn v tomto kurzu zázraků. Všichni potřebují 
zázraky. To je první krok v připravenosti na zázraky: prosit za všechny, aby 
byli zahrnuti do toho, co zde děláme. Tím, že se modlíte za všechny, kdo 
potřebují zázraky, se modlíte za to, aby se všichni učili tak, jak se učíte vy, 
žádáte o propojení své mysli se všemi myslemi. Žádáte, abyste ukončili svůj 
oddělený stav a učili se ve stavu jednoty. To je základní poznání, že jen tak 
se můžete učit. 

P.3 Oddělené já neboli ego se neučí. I když ego absolvovalo mnoho kurzů a 
přijalo mnoho učení, nenaučilo se, ale pouze se stalo ohroženým. Duch 
nepotřebuje kurz zázraků. Pokud se ego nemůže učit a duch to nepotřebuje, 
pro koho je potom tento Kurz a všechny ostatní podobné kurzy? Naučit se 
svou pravou identitu, identitu Já, které je schopné se učit, musí každý. Může 
se to ego naučit? Nikdy. Musí se to naučit duch? Ne. Pro koho je tedy tento 
kurz určen? 

P.4 To je základní otázka, která nebyla v Kurzu zázraků dostatečně zodpovězena. 
Kurz zázraků je sice pro ego bezvýznamný a pro ducha zbytečný, ale zdá se, 
že nemá vůbec žádné posluchače, pokud jsou to jediné dva existující stavy. 
Jelikož není možné být částečně duchem a částečně egem, předpokládat, že 
by existoval takový stav, ve kterém by mohlo probíhat učení, by nemělo 
smysl. 

P.5 Svět jako stav bytí, jako celek, vstoupil do doby, kterou z velké části přinesl 
Kurz zázraků, kdy je připraven na zázračné myšlení. Kurz zázraků otevřel 
dveře tím, že ohrozil ego. Všichni ti, kteří s oslabeným egem kráčeli tímto 
světem s nadějí, že ego opustí, se záměrem směřujícím k zázraku, probudili 
lidské bytosti k nové identitě. Zahájili dobu ukončení krize naší identity. Od 
doby, kdy Ježíš kráčel po zemi, nenastala pro lidstvo taková doba. 

P.6 Co je ve vás schopno se učit? Co je ve vás, že si uvědomujete, že ego není to, 
co jste? Co je to ve vás, co rozpoznává vašeho ducha? Co se ve vás vznáší 
mezi dvěma světy, světem nadvlády ega a světem ducha? Co rozpoznává 
rozdíl? Kristus ve vás. 

P.7 Je snadné si představit, jak se Kristus ve vás liší od vašeho ega, ale ne tak, jak 
se liší od vašeho ega. 



snadno rozpoznáte, jak se Kristus ve vás liší od ducha. Kristus ve vás je to, 
co je schopno se v lidské podobě učit, co to znamená být Božím dítětem. 
Kristus ve vás je ten, kdo je schopen přemostit oba světy. To je to, co se 
rozumí druhým příchodem Krista. 

P.8 Ego je to, co jste si vytvořili. Kristus je to, co stvořil Bůh. Ego je vaše 
prodloužení toho, kým si myslíte, že jste. Kristus je rozšířením toho, kým je 
Bůh. Abyste ukončili potřebu učení, musíte vědět, kdo jste a co to znamená. 
Tam, kde byl původní Kurz zázraků kurzem převracení myšlenek a tréninku 
mysli, kurzem, který měl poukázat na šílenost krize identity a vymanit ego z 
jeho nadvlády, je tento kurz kurzem, který má upevnit vaši identitu a ukončit 
vládu ega. 

P.9 Stále je málo těch, kteří se odváží věřit ve slávu toho, kým jsou, málo těch, 
kteří dokáží odložit myšlenku, že myslet na sebe ve světle Božího mínění o 
nich, a ne svého, je arogance. Je to jen proto, že ego ještě není a definitivně 
zmizelo. Máte pravdu, když netoužíte po tom, abyste ego jakkoli oslavovali. 
Víte, že ego nelze oslavovat a že byste to ani nechtěli. Proto dokud ego 
zůstává, nemůžete vědět, kdo jste. Jedinou slávou je Bůh a Jeho stvoření. O 
tom, že patříte mezi Boží výtvory, nemůže být sporu. Proto vám náleží 
veškerá sláva. Veškerá sláva je vaše a vaše snahy ochránit ji z dosahu ega 
jsou statečné, ale zbytečné. Ego si nemůže nárokovat slávu, která vám náleží. 

P.10 Mnozí z vás touží být "pěšáky", prostě žít dobrý život bez nároku na slávu, 
bez velkých představ o sobě samých. Je možné konat mnoho dobrého, aniž 
byste si uvědomovali, kdo jste, ale není možné být tím, kým jste, a právě pro 
vás je svět. Vaše uznání vlastního Já a uznání vašich bratrů a sester je to, pro 
co je svět. Zastavit se před tím, než je toho dosaženo, když je to na dosah, je 
stejně šílené jako víra v ego. Zeptejte se sami sebe, co vás zastavuje. Jakkoli 
se zdá, že jste ve své volbě pokorní, stále necháváte ego, aby rozhodovalo o 
vaší volbě. To není pokora, ale strach. 

Str. 11 Další učení původního kurzu byla určena k tomu, aby se strach změnil v 
lásku. Když si myslíte, že v přijímání učení Kurzu a pravdy o svém Já, jak 
vás stvořil Bůh, můžete jít jen tak daleko a ne dál, vzdáváte se lásky ve 
prospěch strachu. Možná děláte tento svět lepším, ale nezrušíte ho. Tím, že 
přijímáte konání dobrých skutků a to, že jste dobrým člověkem, přijímáte 
službu těm, kteří jsou v pekle, místo abyste si vybrali nebe. Přijímáte to, co 
považujete za možné, a odmítáte to, co vnímáte jako nemožné. Lpíte tak na 
lidských zákonech a odmítáte zákony. 



Boha. Hlásíte se ke své lidské přirozenosti a odmítáte svou božskou přirozenost. 
Str. 12 Co jiného je toto odmítnutí než odmítnutí svého Já? Co jiného je toto 

odmítnutí než strach maskovaný za pokoru? Co jiného je to odmítnutí než 
odmítnutí Boha? Co je to jiného než odmítnutí zázraků? 

Str. 13 Vy, kteří jste odmítli své Já, se pravděpodobně budete cítit stále více 
zatíženi. Ačkoli po přečtení Kurzu nebo po objevení jiných forem pravdy 
mohl následovat počáteční příval energie, ačkoli jste dokonce mohli zažít 
něco, co se zdálo být zázrakem, který se děje "vám", s tím, jak jste nadále 
odmítali své Já, začala tato energie a tyto zážitky, které rozjasnily vaše srdce, 
ustupovat a zdály se vám vzdálené a neskutečné jako přelud. Vše, co si 
uchováváte, je víra v úsilí a snaha být dobrý a konat dobro, víra, která jasně 
ukazuje, že jste odmítli to, kým jste. 

Str. 14 Ó, Boží dítě, nemusíš se vůbec snažit, nemusíš se zatěžovat ani unavovat a 
vyčerpávat. Ty, kdo chceš ve světě vykonat mnoho dobrého, si uvědom, že 
jen ty můžeš být dokonalý. Jsi zde, abys procitl ze svého spánku. Jste tu 
proto, abyste se neprobudili do stejného světa, do světa, který se zdá být o 
něco příčetnější než předtím, ale stále mu vládne šílenství, do světa, v němž 
se zdá být možné pomoci několika ostatním, ale rozhodně ne všem ostatním, 
ale abyste se probudili do nového světa. Pokud jediné, co vidíte, že se ve 
vašem světě změnilo, je o něco méně šílenství než dříve, pak jste se 
neprobudili, ale stále jste chyceni v noční můře, kterou vytvořilo vaše ego. 
Tím, že jste se rozhodli odmítnout sami sebe, jste se rozhodli pokusit se dát 
noční můře smysl, místo abyste se z ní probudili. To nikdy nebude fungovat. 

P.15 Odmítáním toho, kým jsi, dáváš najevo, že si myslíš, že můžeš věřit v část 
pravdy, ale ne ve všechno. Mnozí z vás například přijali, že jste víc než vaše 
tělo, a přitom si zachovali víru v tělo. Tím jste se ještě více zmátli, když jste 
přijali, že jste dvě já - ego, které představuje tělo, a duchovní já, které pro vás 
představuje neviditelný svět, v nějž můžete věřit, ale neúčastníte se ho. Tím 
jste postavili ego proti duchu a dali mu vnitřního a neviditelného nepřítele, s 
nímž může bojovat. To bylo sotva účelem jakéhokoli učení o pravdě, které 
má za cíl přesný opak této konfliktní situace. Pravda sjednocuje. 
Nerozděluje. Pravda vybízí k míru, nikoli ke konfliktu. Částečná pravda je 
nejen nemožná, ale i škodlivá. Dříve nebo později totiž v tomto nerovném 
boji zvítězí ego. Duch, jak jste si ho definovali, je příliš amorfní, příliš málo 
definovaný a uvěřitelný, než aby tuto bitvu proti tomu, co vnímáte jako svou 
realitu, vyhrál. 

P.16 Vy, kteří jste se přiblížili pravdě, abyste se k ní otočili zády a odmítli ji vidět, 



otočit se a podívat se ještě jednou. Ušli jste svou cestu a její konec je na 
dohled. Stojíte nad propastí s výhledem na nový svět, který se třpytí vší 
krásou nebes a je jen kousek od vás zalitý zlatým světlem. Když jsi mohl 
spatřit tento pohled, otočil ses zády a povzdechl sis při pohledu na známý 
svět, který sis místo toho vybral. Nevidíš, že tato volba, i když jsi ji učinil s 
dobrým úmyslem vrátit se a něco změnit, je stále volbou pekla, když sis 
místo toho mohl zvolit nebe. Přesto víte, že volba nebe je jediným skutečným 
způsobem, jak změnit svět. Je to výměna jednoho světa za jiný. To je to, 
čeho se bojíte. Tolik se bojíte opustit svět, o kterém jste věděli, že i když je 
to svět konfliktů, nemocí a smrti, nevyměníte ho, nevzdáte se ho. 

P.17 Zatímco Bůh vám zůstává neznámý a vy zůstáváte neznámí svému Já, 
zůstává vám skryto i nebe. Obracíte-li se tedy zády k nebi, obracíte se zády i 
ke svému Já a Bohu. Vaše dobré úmysly nepřemohou svět a neučiní konec 
peklu. V celé historii světa vykonali mnozí dobré, hrdinské a někdy i 
zázračné skutky, aniž by se svět změnil z místa bídy a zoufalství. Co je 
arogantnější? Věřit, že jen vy sami dokážete to, co nedokázaly miliony 
jiných? Nebo věřit, že to ve spojení s Bohem dokážete vy? Co dává větší 
smysl? Rozhodnout se znovu zkusit to, o co se jiní pokusili a nedokázali to? 
Nebo se rozhodnout opustit staré a zvolit si novou cestu, cestu, v níž se 
stanete tím, co jste dokázali, a svým úspěchem přivedete k životu to nové? 

P.18 Jaký je rozdíl mezi tvými dobrými úmysly a ochotou vůči Bohu? Rozdíl je v 
tom, kým si myslíš, že jsi, a kým tě zná Bůh. Dokud tento rozdíl přetrvává, 
nemůžete sdílet svou vůli s Bohem ani dělat to, k čemu vás Bůh určil. To, 
kým si myslíte, že jste, prozrazuje volba, kterou jste učinili. Je to buď volba 
být oddělený od Boha, nebo volba být s Bohem zajedno. Je to volba poznat 
sebe sama tak, jak jste vždycky poznávali, nebo volba poznat své Já tak, jak 
vás Bůh stvořil. Je to rozdíl mezi tím, zda chcete Boha poznat hned, nebo zda 
chcete s poznáním Boha počkat, až se rozhodnete, že jste toho hodni, nebo až 
na nějakou jinou určenou dobu, například na smrt. 

Str. 19 Co jiného jsou dobré úmysly než rozhodnutí udělat, co je v tvých silách, 
sám, navzdory velké přesile? To je důvod, proč se dobré úmysly tak často 
vůbec neuskuteční, a proč, i když je vynaloženo veškeré úsilí, výsledek 
málokdy stojí za tu námahu. Svým úsilím a dobrými úmysly si cestu do nebe 
nebo k Bohu nezasloužíte. Nemůžete si zasloužit a nikdy nebudete mít pocit, že 
jste si 



zasloužili, označení člověka takové hodnoty, že si zasloužíte vše, co vám 
Bůh chce dobrovolně dát. Vzdejte se této představy. 

P.20 Rozhodli jste se, že umíte konat dobré skutky, ale neumíte dělat to, co od vás 
žádá Bůh. Myslíte si, že kdyby mě Bůh požádal, abych postavil most, 
postavil bych most, a to je pravděpodobně pravda. Přesto se tím mostem 
nestanete. Odmítáte uznat, že Kristus ve vás poskytuje most, po kterém stačí 
přejít, abyste překlenuli vzdálenost mezi nebem a peklem, mezi svým 
odděleným já a sjednocením s Bohem a všemi svými bratry a sestrami. 
Raději si myslíte, že důležitější je dobrý skutek tady, trocha dobročinnosti 
tam. Raději se vzdáváte sebe a pomáháte druhým, aniž byste si uvědomovali, 
že nemůžete pomoci druhým, dokud jste nepomohli sami sobě. Dáváte 
přednost obětavosti před sebou samými, protože to je vámi zvolený způsob, 
jak zrušit ego a potěšit Boha. Není to nepodobné postoji dobré matky, která 
se rozhodne obětovat se pro své děti, aniž by si uvědomovala, že její oběť je 
nejen zbytečná, ale i nežádoucí. 

Str. 21 Vaše dobré úmysly se Bohu ani nelíbí, ani nelíbí. Bůh prostě čeká na váš 
návrat do nebe, na vaše přijetí vašeho práva na narození, na to, abyste byli 
tím, kým jste. 

P.22 Další neúspěch v realizaci se nachází na druhém konci spektra, a to v 
soustředění na sebe sama, které jako by nemělo žádný konečný bod a žádné 
hranice zájmu, který vyvolává. Odpuštění a zbavení se viny jsou sice 
nezbytné a bez uznání darů a toho, co vede k radosti, se nelze obejít, ale 
smysl mají jen do té míry, aby byl člověk připraven na novou volbu. 
Dlouhodobý zájem o sebe sama může být stejně škodlivý jako nezištnost 
těch, kdo chtějí konat dobré skutky. Místo aby vedl k poznání Boha, může 
dlouhodobý zájem o sebe ještě více upevnit ego. 

P.23 Hledači jsou jen další kategorií těch, kteří se na okraji propasti chovají, jako 
by narazili do zdi, místo aby přešli most. Právě na místo, kde jste se zastavili, 
se musíte vrátit. Ti, kteří pokračují v hledání, možná opustili učení Kurzu 
nebo tu či onu duchovní či náboženskou tradici, aby našli jinou a ještě jinou. 
Pro ty, kdo hodlají hledat, je vždycky co hledat, ale ti, kdo nacházejí, se musí 
zastavit, aby si uvědomili, co našli, a aby si uvědomili, že už nehledají. 

Str. 24 Kurz hovoří o trpělivosti, která je nekonečná. Bůh je trpělivý, ale svět ne. 
Bůh je trpělivý, protože vás vidí jen takové, jací jste. Kristus ve vás je také 
stále a stále přítomný. Ale oslabení, které vaše ego učinilo jakýmkoli učením, 
ponechalo prostor pro sílu, sílu, která vstoupila jakoby malou dírou udělanou 
v brnění vašeho ega, sílu, která roste a netrpělivě roste 



se zpožděním. Není to vaše ego, které netrpělivě čeká na změnu, protože 
vaše ego je velmi zainteresováno na tom, aby věci zůstaly stejné. Je to spíše 
duch soucitu, který se vzpamatovává z nesmyslnosti bídy a utrpení. Duch, který 
se snaží vědět, co má dělat, duch, který nevěří odpovědím, jež mu byly dány. 

Str.25 Cesta k překonání dualismu, který ohrožuje i ty nejbystřejší žáky, vede skrze 
Krista v tobě, skrze Toho, který ví, co to znamená být Božím dítětem a 
zároveň chodit po zemi jako dítě člověka. To není váš pomocník, jakým je 
Duch svatý, ale vaše identita. Zatímco Duch svatý byl správně povolán k 
tomu, aby změnil vaše vnímání a ukázal vám falešné od pravého, vaše 
rozpoznání Krista ve vás je správné v této době identifikace vašeho 
nerozděleného Já. 

P.26 Mluvme nyní o Boží rodině v souvislosti s rodinou lidskou, zkrátka v 
termínech, které uznáte. V rodině člověka je mnoho rodin, ale říká se jí jedna 
rodina, rodina člověka. Říká se jí jeden druh, lidský druh. V rámci této 
rodiny člověka jsou jednotlivé rodiny a mezi nimi i ta, kterou nazýváte 
"svou" rodinou. Rodina má mnoho členů, ale nazývá se jednou rodinou. 
Všichni její členové pocházejí ze stejných předků, ze stejné pokrevní linie. V 
této pokrevní linii jsou geny, které nesou určité vlastnosti a predispozice. 
Dítě jedné rodiny se může podobat dítěti jiného vzdáleného příbuzného nebo 
příbuzného, který žil a zemřel před mnoha lety. Nevidíte na tom nic divného 
ani cizího. Taková je podstata rodiny, jak ji chápete vy. A kromě fyzické 
podstaty rodin, pokrevních linií a předků, to, co drží rodinu pohromadě jako 
jeden celek, je láska. Rodina je vlastně jediným místem, kde je 
bezpodmínečná láska považována za přijatelnou. A tak bez ohledu na to, jak 
dobré je vnímáno jedno dítě a jak špatné druhé, láska rodiče k dítěti je stejná. 
Syn nebo dcera si lásku, která je jim věnována, nezaslouží, a i to je vnímáno 
jako přijatelné, a dokonce "správné". 

Str.27 Boží přirozenost je samozřejmě jiná než přirozenost člověka. Bůh nemá 
fyzickou podobu a nevytváří fyzické potomstvo. Bůh však má syna, dítě, 
potomka, který musí existovat v nějaké podobě podobné Otci. V rámci 
příběhu lidského rodu existuje příběh o příchodu Božího syna, Ježíše Krista, 
který se narodil, vyrostl v člověka, zemřel a vstal z mrtvých, aby žil dál v 
nějaké jiné podobě, než je podoba člověka. Ti, kdo tomuto příběhu věří, 
přijali, že Ježíš byl Božím synem předtím, než se narodil, když chodil po 
zemi, i poté, co zemřel a byl vzkříšen. Ať už je to vaše víra, nebo ne, blíží se 
pravdě v podobě, kterou můžete pochopit. Ježíš je 



prostě příkladný život, život, který ukázal, co to znamená být Božím dítětem. 
P.28 Stejně jako si jedna vaše část myslí, že si to nezasloužíte a že jste stvořeni pro 

utrpení a boje, je tu i druhá část, která ví, že to není pravda. Vzpomeňte si, že 
od nejstarších dob víte, že život není takový, jaký má být; že nejste takoví, 
jací máte být. Ta vaše část, která se bouří proti nespravedlnosti, bolesti a 
hrůze, tak činí z místa, které nepřijímá a nikdy nepřijme, že tyto věci jsou 
určeny pro vás nebo pro ty, kteří chodí po tomto světě s vámi. A přesto vám 
vaše historie, které tolik věříte, řekne, že svět takový byl vždycky a že z něj 
není úniku. V takovém světě by otázka neměla znít, proč si tolik lidí bere 
život, ale proč si ho bere tak málo lidí. 

Str.29 Existuje mnoho podob bolesti a hrůzy, od fyzických nemocí přes mučení až 
po ztrátu lásky, a mezi těmito mnoha děsivými událostmi je stejně strastiplný 
život bez cíle, kde hodiny nekonečně plynou v dřině, která je cenou za vaše 
přežití zde. Dokonce i ti, kteří mnoho studovali a dobře se naučili lekce 
Kurzu, nechávají své učení a výuku nečinně sedět, zatímco si vydělávají na 
živobytí, dokud jim je prach, který se na nich nashromáždil, nezakryje před 
očima. To je cena za to, že se obracíme zpět, když jsme mohli dosáhnout 
nebe, cena za to, že nadále věříme v zákony světa, které řídí přežití těla. To je 
cesta těch, kteří vědí, že to tak nemá být, a pak o svém poznání pochybují. 
Tak to bylo vždycky, volají. Naříkají, že vidí jen jeden skutečný svět, 
zatímco nebe čeká těsně za jejich ochotou pokračovat. 

Str. 30 Ty jsi stvoření podobné svému Otci a rodina člověka je podobná rodině 
Boží. Stejně jako děti vyrůstají ve vašem "skutečném světě" a opouštějí svou 
rodinu, oddělují se od ní, aby začaly žít svůj "vlastní" život, tak jste učinili i 
vy jako součást Boží rodiny. V lidské rodině se oddělenost a nezávislost, 
které přicházejí s věkem, považují za to, jak by to mělo být, a přesto je návrat 
do "původní rodiny" také považován za přirozený. Děti odcházejí na čas 
pryč, touží prosadit svou nezávislost, aby se později vrátily. Návrat je 
symbolem dospělosti, přijetí a často i odpuštění. 

Str.31 Co znamená věřit v Boha? Uvědomujete si, že Boha nemůžete poznat 
stejným způsobem, jakým poznáváte jiného člověka, a přesto o tento druh 
poznání stále usilujete. I u jiné lidské bytosti je podstatou jejího poznání 
vědět, co zastává, jaká je její pravda, jaká pravidla dodržuje, jak myslí a jak 
se její myšlení shoduje s tím, co dělá. Bůh vám dal Slovo, abyste ho poznali. 
Bůh vám dal Slovo stvořené 



tělo jako příklad k životu - příklad živého Boha. Co víc než to je potřeba? 
Hledáte formu, když už máte obsah. Dává to nějaký smysl? 

P.32 Čtete, co autoři píší, a máte pocit, že znáte nejen jejich postavy, ale i je. 
Přesto se s autorem setkáte tváří v tvář a málokdy v něm vidíte to, co jste 
viděli v jeho psaní. Když se s autorem setkáte tváří v tvář, vidíte jeho 
podobu. Když čtete jeho slova, vidíte jejich obsah. Když se přestanete dívat 
očima ega, přestanete vidět formu a přestanete ji hledat. Začnete vidět obsah. 

Str.33 Obsah je vše, co máš od Boha. Není v něm vidět forma, ale v obsahu se 
zjevuje forma. To je pravé vidění. Obsah je totiž všechno a forma není nic. 

Str. 34 Božím obsahem je láska. Ježíš ztělesnil Boha tím, že ztělesnil lásku. Přišel, 
aby obrátil způsob, jakým se o Bohu uvažovalo, aby skoncoval s lidským 
vnímáním Boha v termínech pomsty, trestu a soudu. 

P.35 Ježíš to dokázal nejen tím, že ztělesnil Boha v lidské podobě, ale také tím, že 
poskytl pravdivý, nikoli falešný obraz moci. Před příchodem Slova, které se 
stalo tělem, tedy před vtělením, byla jedinou představou, kterou si lidstvo 
mohlo udělat o všemocné bytosti, bytost, jejíž moc se podobala mocným 
mezi nimi. Ježíš se postavil proti lidem s takovou mocí natolik, že byl 
odsouzen k smrti. Ježíš se však nezastával bezmocných lidí. Ježíš učil 
skutečné moci, moci lásky, moci, která byla prokázána vzkříšením. 

P.36 Ježíš, spojený s Kristem v tobě, je ten, kdo tě může naučit, kdo jsi a jak žít 
jako ten, kdo jsi v novém světě. On vám může otevřít nebe a provést vás jeho 
branami, abyste tam konečně vyměnili tento svět za svůj pravý domov. Není 
to však vaše tělo, které projde nebeskou branou, ani oči vašeho těla, které 
budou vidět nový svět, který spatříte a odnesete si ho s sebou. Prohlížet si 
fyzický svět, který má rozměry, tvar a rozsah jako ten starý, a doufat, že ho 
přenesete z jednoho místa na druhé, by bylo klamné. Nový svět nemá co do 
činění s formou, ale s obsahem. Obsahem, který je přenosný stejně jako 
autorova slova na stránce. 

Str. 37 Kolik lidí by nechtělo cestovat do nebe, kdyby mohli nastoupit do autobusu 
a nechat se tam dopravit? Přesto každý z vás v sobě skrývá sílu dosáhnout nebe. 
Poznání svého Já jako toho, kým skutečně jste, je to jediné, co vám umožní 
přestat se bát své moci. Ježíš přijal svou moc, a tak přinesl moc nebes na 
zem. Tomu vás může naučit Kristus ve vás. To je zázračné smýšlení. To je 
láska. 

Str. 38 To je jednota. Kristus ve vás učí pouze v tom smyslu, že vám předává 
poznání, které již máte a k němuž máte opět přístup, když se připojíte. 



se svým vlastním skutečným Já. Jakmile se vám to podaří, jste hotovi. 
Protože jste úplní. Je-li však vaše spojení s Kristem naplněním a dokončením 
všech lekcí, kdo je ten, kdo lekce poskytuje? Je to Ježíš. 

P.39 Kristus ve vás je vaše společná identita. Tato sdílená identita učinila z Ježíše 
jedno s Kristem. Obě jména znamenají totéž, protože jednota je to, co bylo 
vždy sdílené a vždy bude. Jste s Kristem věčně jedno. Jediný způsob, jak 
můžete Ježíše identifikovat jinak, je vztahovat se k Ježíši, který byl 
člověkem, k Ježíši, který existoval v dějinách. To je stejný způsob, jakým 
jste schopni vnímat sami sebe - jako muže nebo ženu, jako bytost existující v 
určité historické době. Tento jednorozměrný nebo v nejlepším případě 
trojrozměrný charakter vašeho vidění je podstatou problému. Pokud se 
nedokážete vidět "jinak" než jako muž nebo žena žijící na určitém místě v 
určitém čase, nemůžete vidět své Já. Proto k vám Ježíš znovu přichází 
způsobem, který můžete přijmout, aby vás vedl za hranice toho, co můžete 
přijmout, k tomu, co je pravdivé. 

Str.40 Říci někomu, dokonce i malému dítěti, že se z housenky stane motýl, se zdá 
být neuvěřitelné. To však neznamená, že je to méně pravdivé. Motýl, i když 
ho někteří vnímají jako krásnější bytost na pohled, je stále stejnou bytostí 
jako housenka. Housenka nepřestala existovat, pouze se proměnila v to, čím 
vždy byla. Mohlo by se tedy zdát, že motýl je motýlem i housenkou, že dvě 
oddělené věci se staly jednou. Jste si dobře vědomi toho, že kdybyste 
nemohli vidět, jak se proměna odehrává "na vlastní oči", nevěřili byste, že 
oba zdánlivě odlišní tvorové jsou stejní. Někoho, kdo by vám vyprávěl tento 
příběh o proměně, aniž by vám mohl ukázat důkaz, že to můžete vidět, byste 
obvinili, že si vymýšlí pohádku pro vaše pobavení. 

Str. 41 Kolik z vás vidí příběh svého vlastního já ve stejném rozpoložení? Je to 
hezká pohádka, přijatelný mýtus, ale dokud oči vašeho těla nespatří důkaz, 
zůstane to tak. To je šílenství noční můry, z níž jste se rozhodli neprobudit. 
Je to, jako byste si řekli: Neotevřu oči, dokud mi někdo nedokáže, že po 
otevření uvidí. Sedíte v temnotě a čekáte na důkaz, který rozptýlí jen vaše 
vlastní světlo. 

P.42 Vaše ochota učit se je zřejmá, jinak byste tu nebyl. Bylo vám opakovaně 
řečeno, že stačí trocha ochoty. Proč se tedy zdá, že jste nepokročili nebo jste 
pokročili jen o kousek, když vaše ochota je mocná? Pouze proto, že jste 
nepřemohli ego. Učíte se a pak dovolíte egu, aby přišlo a znovu a znovu vám 
vzalo vše, co jste se naučili. Je vynalézavé ve svých způsobech, jak vás 
přimět, abyste se vrátili zpět. 



znovu a znovu, až máte pocit, že procházíte otáčivými dveřmi. 
P.43 Byli jste svým Já dříve, než jste se začali učit, a ego vám vaše Já nemůže 

vzít, může ho pouze zastřít. Učení, které nyní potřebujete, vám tedy má 
pomoci oddělit ego od vašeho Já, pomoci vám naučit se slyšet pouze jeden 
hlas. 

Str. 44 Tentokrát zvolíme přímý přístup, přístup, který na první pohled jako by opouštěl 
abstraktní učení a složité mechanismy mysli, které vás tak zrazují. Uděláme 
krok pryč od intelektu, pýchy ega, a přistoupíme k tomuto poslednímu učení 
skrze oblast srdce. Proto, abychom ukončili zmatek, nazýváme tento kurz 
Kurz lásky. 



 

KAPITOLA 1 

Kurz lásky 
1.1 Každá živá bytost má srdce. Definujme srdce jako střed bytí, místo, z něhož 

vycházejí všechny pocity. Každý skutečný cit je láska. Každá láska chválí 
Boha. Veškerá láska je uznáním slávy Boha a všeho, co Bůh stvořil. Láska je 
jedinou čistou odpovědí stvořeného pro Stvořitele, jedinou odpovědí 
Stvořitele stvořenému. Vaše uznání toho, co je láska, vás vrátí k Bohu a k 
vašemu Já. 

1.2 V Kurzu zázraků jste se dozvěděli, že veškeré poznání lze zobecnit. Stejně 
tak všechny pocity. Všechny pocity jsou výsledkem lásky nebo jejího 
nedostatku. Pro pocity, které prožíváte, neexistují žádné jiné důvody. 
Všechny pocity jsou vytvářeny srdcem a nemají nic společného s tělem. 
Srdce těla je oltářem, na kterém jsou přinášeny všechny vaše oběti Bohu. 
Všechny oběti jsou láska nebo nedostatek lásky. Nedostatek lásky není nic. 
Všechny oběti přinášené z jiného místa než z lásky jsou tedy ničím. Všechny 
oběti učiněné z místa strachu nebo viny nejsou ničím. 

1.3 Láska je podmínkou vaší reality. Ve vaší lidské podobě musí vaše srdce bít, 
aby se mohl uskutečnit život vašeho já. To je podstata vaší reality. Láska je 
pro vaše bytí stejně podstatná jako srdce pro tělo. Bez lásky byste nemohli 
existovat. Je tu, i když si ji neuvědomujete stejně jako tlukot svého srdce. 
Dítě není o nic méně živé, protože si neuvědomuje, že mu bije srdce. Nejste 
o nic méně svým Já, i když si neuvědomujete, že bez lásky byste 
neexistovali. 

1.4 Jedinou Boží myšlenkou je láska. Je to myšlenka bez hranic, která nekonečně 
tvoří. Díky rozšíření Boží myšlenky lásky existujete. Já existuji spolu s vámi 
v této stejné myšlence. Nerozumíte tomu jen proto, že nechápete podstatu 
svých vlastních myšlenek. Umístili jste je do svého těla a konceptualizujete je v 
podobě, která nedává smysl. 

1.5 Přesto se učíte, když uplatňujete své myšlenky při učení. Ať vás to povzbudí. 
Je to schopnost, kterou můžeme společně využít k novému učení. 

1.6 Měli byste spěchat, jen abyste slyšeli pravdu. A samozřejmě všechny 
způsoby, jakými jednáte, když chcete spěchat, jsou obrácené k tomu, čeho 
byste chtěli dosáhnout. Nechte své starosti přijít a nechte je odejít. Vždy 
mějte na paměti, že na nich prostě nezáleží jinak než z hlediska času a že čas 
ušetříte tím, že je necháte odejít. Pamatujte, že vaše starosti nemají na nic 
vliv. Myslíte si, že pokud vaše starosti ovlivňují čas, je to efekt, ale čas je 
iluze. Ani on nemá vliv 



záležitost. Připomeňte si to také. Je to součást opouštění starého světa, abyste 
uvolnili místo novému. Uvědomte si, že na těchto věcech nezáleží a nebudou 
s vámi přeneseny do nového světa. Proto je můžete nechat jít už teď. 

1.7 Je to, jako byste s sebou všude nosili těžké zavazadlo pro případ, že byste 
něco potřebovali. Nyní začínáte věřit, že tyto věci, které jste s sebou nosili, 
nebudete potřebovat. Ach, žádný těžký kabát. Věříte totiž, že bude svítit 
slunce, že vás bude obklopovat teplo. Jste přistěhovalec, který přichází do 
Nového světa se vším svým majetkem v ruce. Ale když zahlédnete, co bylo 
dříve vzdáleným břehem a nyní je blízko, uvědomíte si, že nic z toho, co jste 
dříve vlastnili a nazývali svými poklady, nepotřebujete. Jak hloupě si 
připadáte, že jste je vozili z jednoho místa na druhé. Jaká škoda času a 
energie, že vás tak těžké břemeno brzdilo. Jaká úleva, když si uvědomíte, že 
už ho nemusíte nosit. Jak byste si přáli, abyste věřili, že nejsou potřeba, když 
jste začínali. Jak jste šťastní, že je můžete nechat za sebou. 

1.8 Ještě si neuvědomuješ, jak těžké bylo tvé břemeno. Kdybys doslova přenášel 
těžký a zbytečný kufr z jednoho světa na druhý, když ti někdo moudřejší 
řekl, že ho nebudeš potřebovat, po zjištění pravdy by ses ptal, co ti ještě bylo 
řečeno a co jsi přehlížel. Možná byste zkusili ještě jednu věc a pak další, 
kterou byste předtím nezkusili, když jste byli tak přesvědčeni, že máte 
pravdu a ti druzí se mýlí. A s každým novým vyzkoušeným krokem, který by 
se ukázal jako funkční, by vaše důvěra v moudrost tohoto učitele stále rostla. 
Mohli byste uvažovat o tom, že se stále můžete učit ze svých chyb a nakonec 
zjistit, že učení je stejné, a to byste jistě čas od času mohli udělat. Nakonec 
byste si však uvědomili, že by bylo rychlejší a snazší učit se bez chyb, a 
nakonec byste si také uvědomili, že moudrost vašeho učitele se stala vaší 
vlastní. 

1.9 Touha zkoušet moudrost druhého je touhou najít vlastní cestu a mít ji lepší. 
Je to nutkání nedůvěřovat učiteli ve všem, ale jen v některých věcech. Je to 
touha najít svou cestu na vlastní pěst, abyste mohli být hrdí na svůj úspěch, 
jako by se následováním cizí mapy pocit úspěchu při příchodu zmenšil. Tato 
touha dělat věci na vlastní pěst je trik ega, vaše pýcha je dar, který ego 
vyžaduje. To jsou magické myšlenky, které odporují zázračnému myšlení. 
Jsou to myšlenky, které říkají na vlastní pěst jsem všechno, spíše než na 
vlastní pěst jsem nic. Skutečný vůdce následuje, dokud není připraven vést. 
Nevyrazí sama na začátku, dokud nezná cestu. Není ostuda se učit. Není 
hanba následovat směr, který určil někdo jiný. Každý skutečný směr se v 
aplikaci mění. Padesát studentů může sedět ve třídě a být 



učit stejným lekcím a nikdo se nenaučí přesně stejným způsobem jako jiný. 
To platí pro výuku a učení se informacím a platí to i pro výuku a učení se 
pravdě. Jediný způsob, jak se pravdě nenaučit, je požadovat, abyste se ji 
naučili sami. Na vlastní pěst se ji totiž naučit nelze. 

1.10 Rezignujte na funkci vlastního učitele. Přijměte mě jako svého učitele a 
akceptujte, že vás budu učit pravdě. Nenacházejte v tom žádnou hanbu. To, 
co bych vás naučil já, se beze mne nenaučíte. Zkoušeli jste to nesčetnými 
způsoby a můžete to zkoušet stále znovu. Ale neuspějete. Ne proto, že byste 
nebyli dost chytří. Ne proto, že byste se dostatečně nesnažili. Ale proto, že je 
to nemožné. Je nemožné naučit se cokoli sám. Vaše odhodlání tak učinit 
pouze blokuje vaše učení. Učíte se jen díky spojení se mnou, protože jen ve 
spojení se mnou jste svým Já. Veškeré vaše úsilí je založeno na nevíře v tuto 
pravdu a na vašich pokusech dokázat, že tato pravda není pravdou. Vše, co 
vám toto úsilí přináší, je frustrace. Vše, co vám zdánlivý úspěch tohoto úsilí 
přináší, je pýcha, kterou nabízíte svému egu. Tento dar, který vaše ego 
požaduje, nestojí za cenu, kterou za něj platíte. Cena tohoto daru je vším. 

1.11 Učitel má vždy určitou úlohu při učení žáka. To však nesnižuje úspěch žáka. 
Musíte si uvědomit, že právě vaše touha udělat ze sebe vlastního tvůrce 
způsobila všechny vaše problémy. To je problém autority. Je všudypřítomný 
v životě vaší fyzické formy i v životě vaší mysli. Pouze vaše srdce to 
nepovažuje za problém, který by vás měl znepokojovat. To je další důvod, 
proč se obracíme na srdce. 

1.12 Srdce se nestará o to, odkud láska přichází, ale pouze o to, že přichází. To je 
pro nás užitečné v několika ohledech. Tím nemyslím, že neexistují konkrétní 
objekty vaší náklonnosti. To není láska, o které mluvíme. Srdce touží po tom, 
co je podobné jemu samému. Láska tedy touží po lásce. Myslet si, že lásky 
dosáhneme "sami od sebe", je směšné. Proto je láska vaším největším 
učitelem. Toužit po tom, co je podobné vám samým, znamená toužit po svém 
Stvořiteli a po uzdravení vnímání tvořit jako váš Stvořitel. Tato touha ve vás 
přirozeně existuje a nelze ji zmenšit ani nasytit. 

1.13 Ti, kteří jsou ve světě vnímáni jako bez lásky a osamělí, jsou pro vás 
předmětem lítosti. Přesto si neuvědomujete, že právě o takový stav vaše ego 
donekonečna usiluje. Vaše ego by vás chtělo přesvědčit, že teprve až 
nebudete nikoho potřebovat, abyste dosáhli všeho, po čem toužíte, teprve až 
budete spokojeni s tím, co jste, a s tím, co dokážete sami, teprve tehdy bude 
vaše samostatnost a vaše učení úplné, neboť to je vše, kvůli čemu jste se 
učili. Cílem tohoto světa je, abyste stáli sami za sebe, úplní 



v sobě. Tohoto cíle nikdy nedosáhnete, a teprve když se vzdáte snahy o jeho 
dosažení, můžete se začít učit něco hodnotného. Úplní jste pouze v Bohu, 
kde nekonečně setrváváte. Snaha být tím, čím nikdy nemůžete být, je peklo, 
které jste si vytvořili. 

1.14 Nedostatek snahy je vnímán jako spokojení se s méně. To by byla pravda, 
kdyby to, o co usilujete, mělo nějakou hodnotu. Mocně usilovat o nic 
znamená stále nic nemít a skončit s ničím. Usilování je však třeba odlišovat 
od boje. Usilovat o to, co má hodnotu, je to, o čem je tento kurz. S bojem to 
nemá nic společného. Myslíte si také, že opustit boj, odpoutat se od konfliktu 
tohoto světa, který ho vyvolává, znamená obrátit se zády ke skutečnému 
světu a ke všemu, co v něm má smysl. V tom se domníváte správně. A přesto 
si tuto možnost nevybíráte, protože si myslíte, že když to uděláte, odvrátíte 
se od odpovědnosti a od povinnosti, a tím považujete tento čin za ušlechtilý. 
Tato touha zapojit se do boje nemá nic společného s tím, za co jste 
zodpovědní. Je to jen snaha vašeho ega zapojit vás do rozptýlení, které vás 
odvádí od skutečné odpovědnosti. Znovu se zamyslete nad svou přitažlivostí 
k boji. Je to vaše přitažlivost ke hře, ke hře, v níž doufáte, že zvítězíte, k další 
příležitosti ukázat svou vytrvalost a sílu, svůj rychlý důvtip a mazanou mysl. 
Je to další šance zvítězit nad přesilou, která se proti vám postavila tak, že se 
můžete znovu přesvědčit, že jste proti mocným protivníkům uspěli jen vy 
sami. Je to jediný způsob, který vidíš, jak dokázat svou moc a vládu nad 
světem plným chaosu. Nezapojit se do chaosu vůbec není vnímáno jako žádoucí, 
ale jako určitý druh abdikace, prohry v důsledku nezapojení se. Ačkoli jste si 
dobře vědomi, že hru, kterou zde hrajete, nevyhrajete, vnímáte snahu o to, ať 
už je jakkoli marná, jako to, co tvoří váš život. Nezapojit se znamená 
nedokázat svou vlastní existenci. 

1.15 Proto jste stvořili tento svět: abyste dokázali svou samostatnou existenci ve 
světě odděleně od svého Stvořitele. Tento svět neexistuje. A vy neexistujete 
mimo svého Stvořitele. Vaše touha po lásce vám říká, že tomu tak je. Je to 
důkaz, který neuznáváte. 

1.16 Co může způsobit, že ve světě bez lásky toužíte po lásce? Jakými prostředky 
si i nadále uvědomujete, že láska je jádrem všech věcí, i když zde není 
oceňována? Zde je krásný příklad toho, že prostředky a cíl jsou stejné. Láska 
je totiž to, čím jste, i to, o co usilujete. Láska je prostředek i cíl. 

1.17 Všechny symboly vašeho fyzického života odrážejí hlubší význam, který je 
vám sice skrytý, ale o jehož existenci víte. Spojení dvou těl spojených láskou 
vytváří dítě, spojení muže a ženy spojených v manželství vytváří jednotu. 

1.18 Láska je základem všech věcí. To, jak se cítíte, ale odráží vaše rozhodnutí 



přijmout lásku, nebo ji odmítnout a zvolit si strach. Obojí si nelze zvolit. 
Všechny pocity, které označujete jako radostné nebo soucitné, jsou z lásky. 
Všechny pocity, které označujete jako bolestivé nebo hněvivé, jsou pocity 
strachu. To je vše, co existuje. Takový je svět, který si vytváříte. Láska nebo 
strach jsou vaší realitou na základě vaší volby. Volba lásky vytváří lásku. Volba 
pro strach vytváří strach. Jakou volbou jste podle vás vytvořili svět, který 
nazýváte svým domovem? Tento svět byl vytvořen vaší volbou a novou 
volbou lze vytvořit nový svět. Musíte si však uvědomit, že toto je vše, co 
existuje. Láska nebo její nedostatek. Láska je vše, co je skutečné. Volba pro 
lásku je volbou pro nebe. Volba strachu je peklo. Ani jedno není místo. Jsou 
dalším odrazem toho, že prostředky a cíl jsou stejné. Jsou jen dalším 
odrazem vaší moci. 



 

KAPITOLA 2 

Co je láska 
2.1 Co je láska, se nedá naučit. Nelze se jí naučit. Lze ji však poznat. Můžete 

lásku minout a nepoznat, že existuje? Ano. Děláte to neustále tím, že se 
rozhodnete vidět spíše iluzi než pravdu. Lásce se nelze naučit, ale lze vás 
naučit vidět lásku tam, kde již existuje. Oči těla nejsou očima, jimiž lze 
poznat lásku. Tím je Kristův zrak. Pouze Kristův zrak totiž vidí Boží tvář. 

2.2 Pokud hledáte Boha s fyzickou podobou, Boha nepoznáte. Vše skutečné je 
od Boha. Nic neskutečného neexistuje. Každý člověk přecházející z tohoto 
života do dalšího se nedozví žádné velké tajemství. Jednoduše si uvědomí, že 
láska je vše, co existuje. Nic neskutečného neexistuje. Přemýšlejte sami: 
Kdybyste měli zítra zemřít, co by pro vás dnes mělo smysl? Jedině lásku. To 
je klíč ke spáse. 

2.3 Protože láska nemá fyzickou podobu, nemůžete věřit, že by láska mohla být 
tím, čím jste, čím se snažíte být, k čemu se snažíte vrátit. Proto věříte, že jste 
něco jiného než láska a že jste od lásky odděleni. Lásku označujete za pocit, 
a to jeden z mnoha. Přesto vám bylo řečeno, že existují pouze dva, z nichž si 
můžete vybrat: láska a strach. Protože jste si tolikrát vybrali strach a označili 
ho tolika věcmi, už ho jako strach nepoznáváte. Totéž platí o lásce. 

2.4 Láska je jméno, které dáváš tomu, čeho se bojíš. Myslíte si, že je možné si ji 
zvolit jako prostředek k vykoupení svého bezpečí a jistoty. Lásku jste tedy 
definovali jako reakci na strach. Proto můžete chápat lásku jako opak 
strachu. To je dostatečně pravdivé. Ale protože jste správně nepoznali strach 
jako nic, nepoznali jste správně ani lásku jako všechno. Právě kvůli 
přívlastkům, které jste dali strachu, dostala láska přívlastky. Pouze oddělené 
věci mají atributy a vlastnosti, které se zdánlivě doplňují nebo jsou v 
protikladu. Láska žádné atributy nemá, a proto ji nelze učit. 

2.5 Pokud se lásce nelze naučit, ale pouze ji poznat, jak je toto poznání možné? 
Prostřednictvím účinků lásky. Příčina a následek jsou totiž jedno. Stvoření je 
důsledkem lásky, stejně jako vy. 

2.6 Domnívat se, že v jednom případě můžete jednat v lásce a v jiném v hněvu a 
že obě jednání vycházejí ze stejného místa, je omyl. 



obrovských rozměrů. Opět označujete lásku za "občasnou" složku a myslíte 
si, že častější milostné jednání je úspěch. Jednání z lásky označujete za 
"dobré" a jednání ze zlosti za "špatné". Máte pocit, že jste schopni 
milostných činů hrdinských rozměrů a strašlivých činů s děsivými následky, 
činů statečných a činů zbabělých, činů z vášně, které nazýváte láskou, a činů 
z vášně, které nazýváte násilím. Cítíte se neschopni ovládat nejextrémnější z 
těchto činů, které z těchto extrémů citů vyplývají. Oba "konce" citů 
považujete za nebezpečné a hledáte střední cestu. Říká se, že člověk může 
milovat příliš mnoho i příliš málo, ale nikdy ne dost. Láska není něco, co 
člověk dělá. Je to to, čím jste. Pokračovat v nesprávné identifikaci lásky 
znamená pokračovat v neschopnosti identifikovat své Já. 

2.7 Pokračovat v nesprávné identifikaci lásky znamená žít v pekle. Jakkoli se 
někteří snaží vyhnout vrcholům a pádům intenzivních citů, právě v mezidobí 
života bez vášně se peklo upevňuje a stává se zcela reálným. Radost můžete 
označit za nebe a bolest za peklo a hledat střední cestu pro svou realitu v 
domnění, že existuje více než tyto dvě možnosti. Život s malým množstvím 
radosti a malým množstvím bolesti je považován za úspěšný život, neboť 
život plný radosti není považován za nic víc než snění, život plný bolesti za 
noční můru. 

2.8 Do tohoto zmatku reality lásky přidáváte obsah své historie, naučená fakta a 
předpokládané teorie své existence. Ačkoli váš účel zde zůstává nejasný, 
identifikujete některé věci, které nazýváte pokrokem, a jiné, které nazýváte 
evolucí, a doufáte, že máte nějakou nepatrnou úlohu při zlepšování postavení 
lidstva. To je maximum, v co máte naději, a málokdo z vás věří, že se vám to 
podaří. Jiní odmítají přemýšlet o životě z hlediska účelu, a tím se odsuzují k 
bezúčelnému životu v přesvědčení, že jeden člověk mezi miliardami nic 
neznamená a nemá žádný význam. Ještě jiní si nasazují klapky na oči a snaží 
se pouze o to, aby jejich kout světa byl bezpečnější a jistější. Někteří 
přecházejí z jedné možnosti na druhou, vzdávají se jedné a doufají, že druhá 
jim přinese klid. Myslet si, že toto jsou jediné možnosti, které mají stvoření 
milujícího Boha k dispozici, je šílené. Přesto se domníváte, že myslet si opak 
je pravé šílenství. Může to být vzhledem i k vašemu omezenému pohledu na 
to, kdo jste, skutečně pravda? 

2.9 Šílenost vašeho myšlení a světa, který vnímáte, vám musí být odhalena, než 
se jí budete ochotni vzdát. Vy to víte, a přesto na to neustále zapomínáte. 
Toto zapomínání je dílem vašeho ega. Vaše pravé Já nechce a nemůže 
zapomenout ani na nepatrný zlomek vteřiny. Právě neschopnost vašeho 
pravého Já zapomenout vám dává naději, že se naučíte rozpoznávat lásku a 
že s tímto poznáním ukončíte šílenství. 



nyní vnímáte. 
2.10 Vaše skutečné Já je Kristus ve vás. Jak by mohlo být jiné než láska nebo 

vidět jinýma očima než očima lásky? Očekávali byste, že se nějaký slušný 
člověk bude dívat na svět bez lásky, na bídu a zoufalství a nebude dojat? 
Nemyslete si, že ti, kdo zdánlivě přispívají k bídě světa, jsou nějakou 
výjimkou. Není duše, která by chodila po této zemi a neplakala nad tím, co 
vidí. Kristus ve vás však nepláče, protože Kristus ve vás vidí očima lásky. 
Rozdíl je v tom, že oči lásky nevidí bídu ani zoufalství. Ty tam nejsou! To je 
ten zázrak. Zázrakem je pravé vidění. Nemyslete si, že láska se může dívat 
na bídu a vidět v ní lásku. Láska se na bídu vůbec nedívá. 

2.11 Soucit není to, co jste si z něj udělali. Bible vás poučuje, že máte být 
soucitní, jako je soucitný Bůh. Definovali jste ho jinak než soucit Boží. Věřit, 
že Bůh se dívá na bídu a reaguje na ni soucitem a zájmem a neukončí bídu, 
znamená věřit v Boha, který je soucitný, jako jste soucitní vy. Myslíš si, že bys 
ukončil bídu, kdybys mohl, počínaje tou svou, a přesto bys nemohl ukončit 
bídu tím, že bys ji uskutečnil, o nic víc než Bůh. Neexistuje zde žádné 
kouzlo, které by proměnilo bídu v rozkoš a bolest v radost. Tyto činy by 
skutečně byly magií, iluzí na iluzi. Vy jste pouze přijali iluzi za pravdu, a tak 
hledáte další iluze, abyste změnili to, co nikdy nebylo, v něco, co nikdy 
nebude. 

2.12 Být soucitný jako Bůh je soucitný znamená vidět jako Bůh vidí. Znovu vám 
zdůrazňuji, že nejde o to dívat se na bídu a říkat si, že ji nevidíte. Nejsem 
zastáncem bezcitnosti, ale srdečnosti. Pokud věříte byť jen nepatrnému 
zlomku toho, co je pravda, pokud jen věříte, že jste malou částí Boha, ne 
větší než špendlíková tečka světla v ohromujícím slunci, stále nemůžete věřit 
ve skutečnost bídy a zoufalství. Pokud ano, věříte, že i to je stav Boha. A 
kdyby to byla pravda, jaká by byla naděje na konec bídy? Jaké světlo by bylo 
ve vesmíru, které by mohlo ukončit temnotu? 

2.13 Obraťte tuto myšlenku a zjistěte, zda dává větší smysl než předtím. V tomto 
scénáři se laskavému a milujícímu Bohu, který rozšířil své bytí do stvoření 
vesmíru, nějakým způsobem podařilo rozšířit to, co není z něj, vytvořit to, co 
se jeho bytí ve všech ohledech nepodobá. Pokusili byste se o takovou 
hloupost i vy? Dokázali byste si představit něco nepředstavitelného? 

2.14 Jaká jiná odpověď vám tedy zbývá, než že nevidíte realitu takovou, jaká je? 
Jaký užitek vám zbývá z nesprávného vidění? Jaké je riziko pokusu o nové 
vidění? Co jiného by byl svět bez utrpení než nebe? 

2.15 Nehledejte postavy z minulosti, aby vám ukázaly cestu za iluzemi k 



přítomnost. Podívejte se do svého nitra k tomu, kdo zná cestu. Kristus je ve 
vás a vy spočíváte v Bohu. Slíbil jsem, že vás nikdy neopustím a nenechám 
vás bez útěchy. Duch svatý přinesl do tvé neklidné mysli to, co bys rád přijal 
jako útěchu. Nyní se obraťte ke mně, abych potěšil vaše neklidné srdce. 

2.16 Ještě jsi dostatečně nezměnil své myšlení, jinak by se tvé srdce stále 
netrápilo. K obrácení nedošlo, protože oddělujete mysl a srdce a myslíte si, 
že můžete zapojit jedno, aniž byste zapojili druhé. Domníváte se, že poznávat 
myslí je proces učení, který stojí mimo vše ostatní, čím jste. Můžete tedy 
poznávat, aniž by toto poznávání bylo tím, čím jste. Myslíte si, že můžete 
milovat, aniž by láska byla tím, čím jste. Nic nestojí odděleně od vašeho bytí. 
Nic nestojí samo o sobě. Všechny vaše pokusy udržet věci oddělené jsou jen 
opakováním původního oddělení, které jste učinili, abyste sami sebe 
přesvědčili, že k oddělení skutečně došlo. 

2.17 Nestojíte odděleně a osamoceně. Při těchto slovech tvé srdce plesá a tvá 
mysl se bouří. Vaše mysl se bouří, protože je pevností ega. Váš myšlenkový 
systém je tím, co vytvořilo svět, který vidíte, a ego je jeho stálým 
společníkem při jeho budování. 

2.18 I tvá mysl se však radovala z poznání všech nauk, které tě sem přivedly, a 
blahopřála si k výkonu, který jí přinesl klid. Právě od tohoto odpočinku se 
začíná ozývat srdce. 

2.19 Stejně jako Duch svatý může použít to, co vytvořilo ego, může ego použít to, 
co se mysl naučila, ale neintegrovala. Dokud nejste tím, co jste se naučili, 
necháváte egu prostor pro jeho machinace. Jakmile se stanete tím, co jste se 
naučili, ego už nebude mít prostor k existenci a vykázáno z domova, který 
jste mu vytvořili, pomalu zemře. Dokud k tomu nedojde, ego se pyšní tím, co 
mysl získala, a to i k většímu klidu a spokojenosti, které nabízí vaše učení. 
Může se považovat a považuje se za lepší a silnější a schopnější světského 
úspěchu. Chtělo by využít všeho, co jste se naučili, pro své vlastní motivace 
a poplácat vás po zádech za vaše nové schopnosti. Bez vaší ostražitosti by se 
dokonce mohlo zdát, že se stalo silnějším než dříve a zuřivějším ve své 
kritice. Předstírá, že na vás klade nové nároky, jen aby využilo toho, co jste 
se naučili, ke zvýšení své viny. Tak vítězí v každodenních bitvách a pracuje 
na vaší konečné abdikaci, na dni, kdy se vzdáte a přiznáte porážku. 
Zpochybňuje vaše právo na štěstí, lásku a zázraky a usiluje pouze o to, 
abyste tvrdili, že život s takovými představami nefunguje a nikdy zde nebude 
možný. 

2.20 Na toto bojiště jste statečně vstoupili. Válka zuří ve dne i v noci a vy jste 
unaveni. Tvé srdce volá po útěše a nechce 



zůstanou nevyslyšeny. Pomoc je zde. 
2.21 Nevěřte, že všechno, co jste se naučili, neudělá to, co vám bylo dáno udělat. 

Nevěřte ve svůj neúspěch ani v úspěch ega. Vše, co jste se naučili, je stále s 
vámi bez ohledu na to, jak vnímáte výsledek svého učení. Vaše vnímání 
výsledku, který je pod vaší kontrolou, je vše, co je třeba změnit. Pamatujte, 
že příčina a následek jsou jedno. Co se chcete naučit, to se nemůžete 
nenaučit. 

2.22 Začneme tím, že budeme pracovat na stavu neutrality, ve kterém se již neválčí a 
každodenní boje ustanou. Kdo vyhraje a kdo prohraje, to nás nezajímá. Mír 
ještě nenastal. Ale bílá vlajka kapitulace byla vyvěšena a spuštěna na 
posvátnou půdu, kde bude na krátkou dobu panovat neutralita, než s 
radostným jásotem vypukne mír. 

2.23 Žádná kořist není k mání. Žádní vítězové této války. Všechno, co se naučili a 
znovu naučili, je to, co nechcete. Svoboda vrátit se domů, pryč od výkřiků 
agónie, porážky a ješitnosti, to je vše, o co se nyní usiluje. Stav neutrality je 
místem, kde návrat začíná. Armády sice ještě nepochodují domů, ale jejich 
příprava už probíhá. 



 

KAPITOLA 3 

První lekce 
3.1 Láska je. Učí tím, že je tím, čím je. Nic nedělá. Neusiluje o nic. Neuspěje ani 

neselže. Není ani živá, ani mrtvá. A tak to vždycky bylo a vždycky bude. 
Není to nic zvláštního pro vás jako lidské bytosti. Je ve vztahu ke všemu. 
Všichni ke všem. 

3.2 Stejně jako se nelze naučit pravému poznání, nelze se naučit ani lásce a nelze 
se naučit ani vám. Vše, po čem toužíte a co se nemůžete naučit, je již 
splněno. Je to uskutečněno ve vás. Jste to vy. Představte si oceán nebo 
geparda, slunce nebo měsíc nebo samotného Boha, jak se pokoušejí naučit, 
co jsou. Jsou stejní jako vy. Všichni existují ve vás. Vy jste samotný vesmír. 

3.3 Jedná se o sdílený vesmír, který není nijak rozdělen. Neexistují žádné oddíly, 
žádné části, žádný vnitřek ani vnějšek, žádné sny ani iluze, které by mohly 
uniknout nebo se skrýt, zmizet nebo přestat existovat. Neexistuje žádný 
lidský stav, který by neexistoval u všech lidí. Je zcela nemožné, aby jeden 
měl to, co jiný nemá. Vše je sdílené. To vždy platilo a platí bezezbytku. 
Pravda je pravda. Neexistují žádné stupně pravdy. 

3.4 Nejste forma, ani váš skutečný svět. Hledáte Boží tvář ve formě, stejně jako 
hledáte lásku ve formě. Láska i Bůh existují, ale nejsou formou, kterou vidí 
oči vašeho těla. Stejně jako tato slova, která vidíte na této stránce, jsou pouze 
symboly významu daleko přesahujícího to, co mohou symboly naznačovat, 
tak je i vše a všichni kolem vás, ti, které vidíte, i ti, které si můžete pouze 
představit. Hledat "tvář" Boha, dokonce i v podobě Krista, znamená hledat 
to, co je navždy bez formy. Skutečně vidět znamená začít vidět to, co je bez 
formy. Začít vidět beztvaré znamená začít chápat, co jste. 

3.5 Vše, co nyní vidíte, jsou jen symboly toho, co je skutečně před vámi, ve 
slávě, která přesahuje vaše nejhlubší představy. Přesto si stále přejete jen to, 
co vaše oči vidí a co vaše ruce mohou uchopit. Tyto věci nazýváte 
skutečnými a vše ostatní neskutečným. Můžete zavřít oči a věřit, že jste ve 
tmě, ale neuvěříte, že už nejste skuteční. Zavřete oči před vším, co jste si 
zvykli vidět. A uvidíte světlo. 

3.6 Ve světle, které přichází pouze k očím, jež už nevidí, naleznete Krista, který 
ve vás přebývá. V Ježíši Kristu se Boží Syn stal synem člověka. Chodil po 
světě s tváří podobnou té vaší, s tělem se dvěma nohama a dvěma rukama, 
deseti prsty na rukou a deseti prsty na nohou. A přesto víte, že to nebyl Ježíš, 
ani není. 



to je obraz Krista. Ježíš dal lásce tvář, jak to děláte i vy. Ale láska se 
nepřipojila k podobě a neřekla: "Tohle jsem já." To je pravda. Jak může mít 
něco podobu jinak než v symbolech? Rodinný erb, matčin prsten, snubní 
prsten jsou totéž: představují jen to, co symbolizují ve formě. 

3.7 Neexistuje žádná forma, která by taková nebyla. Forma je pouze 
reprezentace. Denně vidíte tisíce forem s různými názvy a různými funkcemi 
a nemyslíte si, že jsou všechny stejné. Každé z nich přisuzujete hodnoty 
podle užitečnosti nebo příjemného vzhledu, podle oblíbenosti nebo pověsti. 
Každou z nich stavíte do vztahu k sobě samým, a tak ani nevnímáte formu 
takovou, jaká je, ale pouze jako to, co pro vás udělá. Formu vězníte ve svém 
významu, a přesto je váš význam pravdivější než její forma. Všemu dáváš 
smysl, a tak svůj svět zalidňuješ anděly a démony, jejichž postavení se určuje 
podle toho, kdo by ti pomohl a kdo by ti to zmařil. Tak určuješ své přátele a 
své nepřátele, a tak máš přátele, kteří se stávají nepřáteli, a nepřátele, kteří se 
stávají přáteli. Zatímco tužka může podle vašeho soudu v podstatě zůstat 
tužkou, alespoň dokud má všechny vlastnosti, které jste určili, že by tužka 
měla mít, jen málo lidí může vždy a všude vykazovat vlastnosti, které jste 
předem určili, že by měli mít. A tak vás jeden zklame a druhý nadchne, jeden 
se zastává vaší věci a jiný vás očerňuje. Ve všech scénářích zůstáváte 
tvůrcem svého světa, dáváte mu příčiny a následky. Pokud je tomu tak, jak 
může být svět jiný než symbolický, přičemž význam každého symbolu si 
vybíráte vy a pro vás. Nic není tím, čím je, ale pouze tím, čím je pro vás. 

3.8 Do tohoto zmatku je vneseno jednoduché tvrzení: Láska je. Nikdy se 
neměnící, symbolizující pouze sebe samu, jak může nebýt vším nebo 
neobsahovat veškerý význam? Žádná forma ji nemůže obsáhnout, neboť ona 
zahrnuje všechny formy. Láska je světlo, v němž forma mizí a vše, co je, je 
viděno takové, jaké je. 

3.9 Vy, kteří hledáte pomoc, se nyní ptáte, jak by vám to pomohlo. Co ještě 
zbývá říci, co nebylo řečeno? Co jsou tato slova než symboly, jak sám 
přiznávám? Pomoc přichází právě v tom, co symbolizují. Nemusíte věřit ve 
slova ani v potenciál cvičení změnit váš život, neboť tato slova do vás 
vstupují jako to, čím jsou, nikoli jako symboly, které představují. Myšlenka 
lásky je zasazena nyní, v zahradě bohaté na to, co jí umožní růst. 

3.10 Vše se zrodilo v nápadu, myšlence, koncepci. Vše, co se ve vašem světě 
projevilo, bylo nejprve počato v mysli. I když víte, že je to pravda, stále 
věříte, že jste důsledkem, a ne příčinou. 



To je částečně způsobeno vaším pojetím mysli. Jakou si ji představujete, 
takovou ji budete mít. I když se mnoho učení pokoušelo toto pojetí, které je 
vám tak drahé, vyvrátit, protože mysl používáte k tomu, abyste se zabývali 
pojmy, nebyli jste schopni nechat nové učení působit. Je to proto, že věříte, 
že vaše mysl ovládá to, co si myslí. Věříte v proces vstupu a výstupu, který je 
zcela lidský a vědecky prokazatelný. Zrod myšlenky je tedy výsledkem toho, 
co přišlo předtím, vnímání něčeho starého jako nového, vylepšování dřívější 
myšlenky, přebírání různých informací a jejich shromažďování do nové 
konfigurace. 

3.11 Co to znamená pro učení, které není z tohoto světa? Znamená to, že ho 
filtrujete stejnou optikou. Přemýšlíte o něm stejným způsobem. Snažíte se je 
shromáždit tak, aby poskytlo zlepšení toho, co bylo předtím. Hledáte důkazy, 
které ukazují, že když se budete chovat určitým způsobem, stanou se v 
důsledku toho určité věci. Podobně jako se dítě učí, že se nemá dotýkat 
kamen, protože jsou horká a výsledkem bude popálení, nebo se učí, že teplá 
deka uklidňuje, podrobujete ji tisícům testů závislých na vašich smyslech a 
vašem úsudku. Zatímco se domníváte, že víte, co vám ublíží a co vás uklidní, 
podrobujete srovnatelnému to, co se nedá srovnat. 

3.12 Nemyslete si, že vaše mysl, jak si ji představujete, se učí bez srovnání. Vše 
je pravdivé nebo nepravdivé, správné nebo nesprávné, černé nebo bílé, horké 
nebo studené, pouze na základě kontrastu. Jedna chemická látka reaguje 
jedním způsobem a druhá druhým, a pouze při studiu těchto dvou látek podle 
vás dochází k učení. 

3.13 Nevzdali jste se myšlenky, že máte kontrolu nad tím, co se učíte, ani jste se 
nesmířili s tím, že se můžete učit způsobem, který jste se dosud neučili. Proto 
přecházíme od hlavy k srdci, abychom využili vaše pojetí srdce, pojetí, které 
mnohem více odpovídá učení, jež není z tohoto světa. 

3.14 Tato slova lásky nevstupují do vašeho těla očima a neusazují se ve vašem 
mozku, aby se tam přetavila do jazyka, kterému rozumíte. Při čtení si 
uvědomujte své srdce, protože právě tam toto učení vstupuje a zůstává. Vaše 
srdce je nyní vašima očima a ušima. Vaše mysl může zůstat ve vašem pojetí 
mozku, protože ho nyní obcházíme a neposíláme mu žádné informace ke 
zpracování, žádná data, která by měl vypočítat. Jediná změna v myšlení, 
která se po vás žádá, je uvědomit si, že ji nepotřebujete. 

3.15 To, co to pro vás bude znamenat, dalece přesahuje rámec tohoto kurzu. 
Jeden takový koncept, kterého se vzdáte a který nebude nahrazen, vás 
osvobodí nad vaše nejhlubší představy a osvobodí i vaše sestry a bratry. 
Jakmile padne jeden takový koncept, ostatní budou rychle následovat. Žádný 
z nich však není tak zakořeněný jako tento, který dnes začínáme nechávat 
padnout. 



3.16 Vy, kteří jste nedokázali oddělit mysl od těla, mozek od hlavy a inteligenci 
od poznání, přijměte povzbuzení. Vzdáváme se snahy. Prostě se učíme novým 
způsobem a při učení si uvědomujeme, že naše světlo září z našeho srdce, 
našeho oltáře Pánu. Zde v nás přebývá Kristus a sem soustředíme svou 
energii a své učení, abychom brzy zjistili, že to, co bychom chtěli vědět, 
nelze vypočítat v databankách přepracovaného a příliš důvěřivého mozku, 
mysli, kterou nemůžeme oddělit od místa, kde se domníváme, že je. 

3.17 Naše srdce naopak směřuje ke světu, k trpícím, slabým na těle i na duchu. 
Naše srdce se nedá tak snadno uzavřít do obalu z masa a kostí. Naše srdce se 
vznáší na křídlech radostí a láme se smutkem. Ne tak mozek, který to 
všechno stále registruje, tichý pozorovatel, který vám brzy řekne, že pocity 
vašeho srdce byly vskutku pošetilé. Právě k srdci se obracíme o vedení, 
neboť tam sídlí ten, kdo skutečně vede. 

3.18 Vy, kteří si myslíte, že tato myšlenka je plná sentimentu, který vás jistě 
přivede k opuštění logiky a následně k záhubě, vám znovu říkám: 
vzpamatujte se. Taková hloupost, po jaké touží vaše srdce, vás nyní zachrání. 
Pamatujte, že je to vaše srdce, které touží po domově. Vaše srdce touží po 
vzpomínce na lásku. Vaše srdce, které vás vede cestou, jež vás, pokud ji 
budete následovat, jistě nasměruje k domovu. 

3.19 Jakou bolest vaše srdce prožilo a nedokázalo si vážit jejího zdroje? Jejím 
zdrojem je láska, a jaký větší důkaz o síle lásky potřebujete? Taková bolest, 
jakou prožilo vaše srdce, by jistě byla nožem, který by prořízl tkáň, úderem, 
který by mozku zastavil veškerou činnost, útokem na buňky mnohem větším 
než jakákoli rakovina. Bolest z lásky, která je tak cenná, že se jí nelze vzdát, 
může a skutečně útočí na tkáň, mozek a buňky. A pak to nazýváte nemocí a 
dovolíte tělu, aby vás nechalo padnout, stále a stále si držíte lásku k sobě. 

3.20 Musí lásku a ztrátu doprovázet bolest? Ptáte se, zda je to cena, kterou platíte 
za to, že jste otevřeli své srdce? A přesto, kdyby se vás někdo zeptal, zda 
byste chtěli něco jiného než lásku, neodpověděli byste ano. Co jiného stojí za 
takovou cenu, takové utrpení, tolik slz? Co jiného bys nepustil, když se blíží 
bolest, jako když ruka upustí hořící uhlík? Jakou jinou bolest bys pevně 
držel, zármutek, jehož se nelze vzdát? Jakou jinou bolest bys tak nerad 
obětoval? 

3.21 Nemyslete si, že jsou to nesmyslné otázky, které mají spojit lásku a bolest a 
nechat vás bez pomoci, protože bolest a láska, které jsou takto spojeny, 
nemají žádný smysl, a přesto mají největší smysl ze všech. Tyto otázky 
pouze dokazují hodnotu lásky. Čeho jiného si ceníte víc? 



3.22 Vaše myšlenky vás nyní mohou vést k tuctu odpovědí, u někoho více, u 
někoho méně, vaše odpovědi závisí na houževnatosti vašich myšlenek, které 
by pod vedením vašeho ega stavěly lásce do cesty logiku. Někteří jiní by 
mohli své myšlenky používat ještě jiným způsobem a tvrdit, že si vybírají 
lásku a ne bolest, zatímco ve skutečnosti si vybírají bezpečí na úkor lásky. 
Nikdo zde nevěří, že může mít jedno bez druhého, a tak žije ve strachu z 
lásky, zatímco po ní touží nade vše. 

3.23 Nemysli si, že láska může být jakkoli oddělena od života. Nyní však z ní 
začínáme vyvozovat životní soudy, soudy získané na základě vašich 
zkušeností, soudy založené na tom, kolik lásky jste obdrželi a kolik lásky 
vám bylo odepřeno. Začneme tím, že jednoduše přijmeme důkaz, který nám 
byl dán o síle lásky. K tomu se totiž budeme znovu a znovu vracet, až se 
naučíme rozpoznávat, co je láska. 



 

KAPITOLA 4 

Rovnost lásky 
4.1 Musíte milovat Boha, abyste věděli, co je to láska? Když milujete čistě, 

poznáváte Boha, ať už si to uvědomujete, nebo ne. Co to znamená milovat 
čistě? Znamená to milovat pro lásku. Jednoduše milovat. Nemít žádné falešné 
modly. 

4.2 Falešné modly je třeba vynést na světlo a vidět je jako nic, než budete moci 
milovat pro lásku. Co je falešná modla? To, co si myslíte, že vám láska 
přinese. Máte nárok na vše, co by vám láska dala, ale ne na to, co si myslíte, 
že vám láska svým získáním zajistí. To je klasický příklad toho, že 
nepoznáváte, že láska je. 

4.3 Láska a touha jsou tak úzce spjaty, protože se spojily v okamžiku odloučení, 
kdy se ve shodě zrodila volba odejít od lásky a volba vrátit se. Láska se tedy 
nikdy neztratila, ale byla zastíněna touhou, která, postavena mezi vás a váš 
Zdroj, zastínila její světlo a zároveň vás upozornila na její věčnou 
přítomnost. Touha je vaším důkazem existence lásky, neboť ani zde byste 
netoužili po tom, co není připomínáno. 

4.4 Celé vaše dlouhé hledání důkazů Boží existence končí, když poznáte, co je to 
láska. A spolu s tímto důkazem je stanoven i důkaz vaší existence. Ve své 
touze po lásce totiž poznáváte i touhu po svém Já. Proč byste se zajímali o to, 
kdo jste a jaký je váš účel zde, kdybyste nepoznali - díky své touze - to, čeho 
se obáváte, že nejste, ale jistě jste? 

4.5 Veškerý strach končí, jakmile je prokázána vaše existence. Veškerý strach 
vychází z vaší neschopnosti rozpoznat lásku, a tedy i to, kdo jste vy a kdo je 
Bůh. Jak byste mohli nemít strach při tak silné pochybnosti, jako je tato? Jak 
se můžete neradovat, když pochybnosti zmizí a láska zaplní všechen prostor, 
který kdysi pochybnosti zabíraly? Když pochybnosti zmizí, nepřetrvávají 
žádné stíny. Nic nestojí mezi Božím dítětem a jeho vlastním Zdrojem. 
Nezůstávají žádné mraky, které by zakrývaly slunce, a noc ustupuje dni. 

4.6 Dítě Boží, jsi zde cizincem, ale nemusíš být cizincem svému Já. V poznání 
svého Já se rozpouští veškerá hrozba času, prostoru a místa. Stále můžeš 
kráčet po cizí zemi, ale ne v mlze amnézie, která zastírá to, co by bylo 
krátkým dobrodružstvím, a nahrazuje to sny o hrůze a zmatku, které jsou tak 
bezuzdné, že není možné uchytit se v bezpečí a den se nekonečně mění v noc 
v dlouhém pochodu ke smrti. Poznej, kdo jsi, a poznej Boží světlo. 



jde před tebou, osvětluje každou cestu a rozptyluje mlhu snů, ze kterých se 
nerušeně probouzíš. 

4.7 Jedině láska má moc proměnit tento sen o smrti v bdělé vědomí věčného 
života. 

4.8 Touha, učení, hledání, získávání, potřeba vlastnit, potřeba udržet si, chápavé 
volání, hnací síla, vyvolená vášeň - všechny tyto věci, které jste si vytvořili, 
abyste nahradili to, co už máte, vás zavedou zpět stejně jistě, jako vás mohou 
svést na scestí. Kam povede to, co jste si vytvořili, záleží jen na vašem 
rozhodnutí. Vaše rozhodnutí, které má mnoho podob, je prostě toto: 
směřovat k lásce, nebo od ní ustoupit, věřit, že je dána, nebo odepřena. 

4.9 Láska je vše, co se ve vašem světě řídí Božím zákonem. Vše ostatní 
předpokládá, že to, co má jeden, je druhému odepřeno. I když se lásce nelze 
naučit ani ji praktikovat, existuje praxe, kterou musíme dělat, abychom 
rozpoznali přítomnost lásky. Cvičíme se v životě podle zákona lásky, zákona 
zisku, nikoli ztráty, zákona, který říká, že čím více dáváš, tím více získáváš. 

4.10 V Božím zákoně není poražených ani vítězů. Nikomu není dáno více než 
druhému. Bůh vás nemůže milovat více než vaše bližní, ani si nemůžete 
zasloužit více Boží lásky, než máte, nebo lepší místo v nebi. Mysl se pod 
vedením ega vyžívá ve vítězích a poražených, ve snaze získat a zasloužit si 
lepší místo. Srdce tyto rozdíly nezná a ti, kdo si myslí, že se je jejich srdce 
naučilo díky tomu, že je zde týráno a zneužíváno, se radují z poznání, že 
tomu tak není. Této zdánlivé iluzi věříte, protože si ji tak vytvořila vaše mysl. 
Vaše myšlenky přezkoumávaly a znovu přezkoumávají všechnu bolest, 
kterou vám přinesla láska. Zabývají se těmi případy, kdy láska selhala, 
protože nepoznávají, že láska nemůže selhat. 

4.11 Vaše očekávání a falešné vnímání vašich bratrů a sester způsobily, že věříte, 
že láska může selhat, ztratit se, odejít nebo se změnit v nenávist. Vaše falešné 
vnímání vašeho Otce způsobilo, že všechny ostatní vjemy jsou falešné, 
včetně toho, který máte o svém vlastním Já. 

4.12 Když přemýšlíte o jednání z lásky, vaše myšlenky o lásce jsou založeny na 
sentimentu a je třeba je zpochybnit. Láska neznamená být milý, když se cítíte 
nevrle. Láska není konání dobrých skutků charity a služby. Láska není 
házení logiky do větru a hloupé jednání, které se vydává za veselí, ale 
nemůže se maskovat za radost. Každý z vás má v mysli představu někoho, o 
kom se domnívá, že ví, co je to láska. Možná je to starší člověk, který je vždy 
laskavý a vlídný, nikomu neřekne křivé slovo a nestará se o sebe. Možná je 
to matka, jejíž láska je slepá a sebestředná. 



obětování. Jiní z vás si možná představí dlouholetý manželský pár, v němž je 
každý z vás oddán štěstí toho druhého, nebo otce, jehož láska je 
bezpodmínečná, nebo kněze či duchovního, který neochvějně vede. 
Každému z nich nebo kterémukoli z nich, které obdivujete, přisuzujete 
vlastnosti, které nemáte a které možná jednou získáte, až přijde ten správný 
čas. Za ten laskavý a jemný postoj, o kterém nevěříte, že vám nyní poslouží, 
za tu slepotu a obětavost, kterou lze získat za příliš vysokou cenu, za tu 
oddanost, o které si možná myslíte, že je v pořádku pro toho, jehož partner je 
láskyplnější než ten váš, za tu bezpodmínečnou lásku, která je skvělá, ale 
nesmí být zmírněna dobrým úsudkem? A tuto schopnost vést druhé si jistě 
musíte zasloužit získáním moudrosti, která není ve vašem dosahu. 

4.13 Vaše představa lásky je tedy založena na srovnávání. Vybrali jste si toho, 
kdo ukazuje to, co vám nejvíce chybí, a používáte tento obraz k tomu, abyste 
se potrestali, a zároveň říkáte, že to je to, co chcete. 

4.14 Vaše představy o lásce jsou úplně jiná kategorie. V tomto kontextu je láska 
nejen plná sentimentu, ale i romantiky. Tato fáze lásky je zřídkakdy vnímána 
jako trvalá nebo jako něco, co lze udržet. Je to doména mladých a snění 
stárnoucích. Je synonymem vášně a překypování citů, které se vymykají 
zdravému rozumu. Být zamilovaný znamená být zranitelný, protože jakmile 
selže zdravý rozum, abyste se chovali podle očekávání, můžete zapomenout 
střežit své srdce nebo skrývat své skutečné Já. Jak nebezpečné je takové 
jednání ve světě, kde se důvěra může změnit ve zradu. 

4.15 Každý z vás si vytvořil představu o dokonalém partnerovi, která se v 
průběhu času měnila. Ti, kteří jsou nejvíce svázáni svým egem, mohou 
myslet na postavu a bohatství, fyzickou krásu a atributy dobrého vychování. 
Ti nejvíce nejistí budou věřit v partnera, který by je zasypával chválou a 
dary, s pozorností, která nikdy neochabuje. Jiný, který si cení nezávislosti, 
hledá partnera v dobrém zdravotním stavu, nepříliš náročného, společníka a 
milence, který mu bude vyhovovat v rámci rušného života. 

4.16 Věříte, že se můžete zamilovat do nesprávného člověka a vybrat si lepšího na 
základě důležitějších kritérií, než je láska. Věříte tedy, že láska je volba, něco, 
co se někomu dá a jinému ne. Doufáte, že v této hře, kterou hrajete, budete 
vítězem, vyvoleným, kterému bude každá unce lásky, kterou mu dáte, 
vrácena v naturáliích. Je to hra na rovnováhu, kterou hrajete s nejsvětějším 
Božím darem, přičemž se vám příčí dávat lásku, která vám na oplátku přináší 
jen málo. A přesto v této nelibosti poznáváte pravdu o tom, co je láska. 

4.17 V žádné jiné oblasti života neočekáváte takovou spravedlnost, takovou 
výměnu rovných příležitostí. 



hodnotu. Věnuješ svou mysl myšlence, své tělo práci, své dny činnostem, 
které tě nezajímají a nenaplňují. Přijímáte to, za co jste placeni, v rámci 
určitých hranic, které jste si stanovili; očekáváte, že za určitými úspěchy 
bude následovat určitá prestiž; přijímáte, že některé úkoly je třeba plnit v 
zájmu přežití. Doufáte, že zde bude určitá spravedlnost v tom, co dáváte a co 
se vám vrací. Doufáte, že vaše tvrdá práce přinese výsledky, že večeře, 
kterou jste připravili, bude s chutí snědena, že vaše nápady budou uvítány 
jako inspirativní. Ale to neočekáváte. Ve skutečnosti často očekáváte pravý 
opak a jste vděční za každé uznání, které vám svět dá za to, jak trávíte své 
dny. Trávíte totiž své dny a brzy toto trávení vyčerpá omezený počet dní, 
které vám zbývají, a vy zemřete. Tvrdíte, že život není spravedlivý, ani nemá 
být. Ale láska je něco jiného. 

4.18 V tom máš pravdu, protože láska se vůbec nepodobá tvé představě o životě a 
nemá žádnou podobnost s tím, jak trávíš své dny nebo jak tvé dny skončí. 
Láska je vše, co je ve vašem vnímání odlišné od toho, co zde děláte. 
Domníváte se, že toto vyčlenění dává lásce malý význam pro ostatní oblasti 
vašeho života. Lásku vnímáte jako osobní, jako něco, co druhý dává 
zvláštním způsobem jen vám a vy jemu. Váš milostný život nemá nic 
společného s vaším pracovním životem, s otázkami vašeho přežití zde, s vaší 
schopností dosáhnout úspěchu nebo se stavem vašeho zdraví a celkového 
blahobytu. 

4.19 I vy, kteří nepoznáváte, co je láska, chraňte to, co nazýváte láskou, před 
iluzemi, které jste si vytvořili. 

4.20 Věc vyčleněná z šílenství světa je nyní užitečná. Možná to není to, co je 
láska, ale to, co je láska, vás vedlo k rozhodnutí vyčlenit lásku z toho, co 
nazýváte skutečným světem, z toho, co je ve skutečnosti souhrnem toho, co 
jste vytvořili. Svět, v němž se tak těžko orientujete, je tím, co jste z něj 
vytvořili, místem, kam se láska nehodí a kam v pravdě nevstupuje. Ale láska 
do vás vstoupila a neopouští vás, a tak ani vy nesmíte mít místo v tomto 
světě, který jste si vytvořili, ale musíte mít jiné, kde jste doma a kde můžete 
setrvávat v přítomnosti lásky. 

4.21 Ti šťastnější z vás si ve svém světě vytvořili místo podobné domovu. Je to 
místo, kde uchováváte lásku uzamčenou za zavřenými dveřmi. Je to místo, 
kam se vracíte po svých výpravách do světa, který jste si vytvořili, a při 
vstupu věříte, že šílenství světa necháváte za dveřmi. Zde se cítíte v bezpečí 
a shromažďujete kolem sebe ty, které milujete. Zde se dělíte o svá denní 
dobrodružství, dáváte smysl tomu, co můžete, a zbytek vynecháváte, a zde 
získáváte sílu, kterou potřebujete, abyste mohli za tyto dveře vyjít znovu 
další den. 



Celý život se snažíte odejít na bezpečné místo, které jste si vytvořili z lásky 
ve světě šílenství, a doufáte, že se dožijete dne, kdy budete moci šílenství 
opustit a že za dveřmi, kterými jste tolikrát prošli na cestě, na níž jste si 
vydobyli právo opustit je, stále najdete lásku. 

4.22 Někdo by takový život nazval sobeckým a divil by se, jak si obyvatelé 
tohoto pološťastného snu zasloužili právo odvrátit se od světa i na ty krátké 
hodiny, kdy si myslí, že to mohou dělat. Plnohodnotná interakce se světem 
šílenství je vše, co jsou někteří ochotni přijmout od druhých nebo od sebe. 
To jsou ti rozzlobení, kteří by požadovali, aby ostatní vnesli do šílenství tolik 
lásky, kolik jí mají, aby převzali odpovědnost za nepořádek, který vznikl, 
aby se pokusili obnovit pořádek v chaosu, cokoli, aby se rozzlobení cítili 
méně osamělí s tím, co jim jejich hněv ukazuje. Láska, říkají, se nedá oddělit, 
a tak lásku necítí a ani ji nevidí. Přesto i oni poznávají lásku takovou, jaká je, 
když křičí: "Ty ji nemůžeš mít, zatímco tihle všichni ji nemají. Nemůžeš si ji 
hromadit pro sebe, když ji tolik lidí potřebuje." A tak je to. 

4.23 Všude, kam se podíváš, najdeš důkaz o odlišnosti lásky. Tato odlišnost je 
vaší spásou. Láska se nepodobá ničemu nebo všemu, co se zde děje. A tak 
byla vybudována vaše místa k uctívání lásky, vaše svátosti chrání svatost 
lásky, vaše domovy hostí ty, které máte nejraději. 

4.24 Tak vás vaše vnímání lásky připravilo na to, co je láska. Vždyť v tobě je 
oltář pro tvé uctívání, v tobě je chráněna svatost lásky, v tobě přebývá 
Hostitel, který všechny vroucně miluje. Ve vás je světlo, které vám ukáže, co 
je láska, a udrží ji, aby již nebyla vyčleněna ze života. Láska nemůže být 
přivedena do světa šílenství, ani svět šílenství nemůže být přiveden k lásce. 
Láska však může umožnit spatřit nový svět, svět, který vám umožní setrvat v 
přítomnosti lásky. 

4.25 Vezměte všechny obrazy lásky, které jste vytvořili, a rozšiřte je za dveře 
lásky. Jaký by byl rozdíl mezi světem lásky a těmi, kteří si před světem 
zamykají dveře? Jak obrovský by byl dosah jejich světa lásky, kdyby se láska 
připojila ke světu. Jak málo je třeba, aby si rozhněvaní uchovávali svůj hněv, 
když se ke světu připojila láska. Neboť láska se připojuje ke světu a právě v 
tomto připojení přetrvává láska, svatá jako ona sama. 

4.26 Svět je pouhým odrazem vašeho vnitřního života, skutečnosti, kterou 
nevidíte a na kterou se nepřipravujete žádnou strategií a obranou. 
Připravujete se na vše, co se děje mimo vás, a na nic, co se odehrává uvnitř. 
Přesto je to spojení, které se odehrává uvnitř, jež přináší spojení celého světa, 
aby ho viděl celý svět. Toto spojení světa uvnitř je jen vaše poznání toho, co 
je pro vás důležité. 



láska je v tobě a tvém bratrovi v bezpečí, když se spojíte v pravdě. Nemysli 
si, že toto spojení je metafora, řetězec příjemných slov, která ti přinesou 
útěchu, pokud jim budeš věnovat pozornost, další sentiment ve světě, kde 
krásná slova nahrazují to, co by znamenala. Toto spojení je cíl, který hledáš, 
jediný cíl hodný volání lásky. 

4.27 Tento cíl je odlišný od všech ostatních, protože je zde láska, cíl, který se 
nedotýká toho, co vnímáte jako svět bez lásky. Nemá žádný vztah ke světu 
mimo vás, ale každý vztah ke světu uvnitř vás, kde se v přítomnosti lásky 
vnější i vnitřní svět spojují v jeden celek a nechávají mimo váš zrak svět, 
který jste viděli a nazývali svým domovem. Tento cizí svět, v němž jste byli 
tak osamělí a báli se ho, se na chvíli zdrží tam, kde vás už nemůže děsit, až 
nakonec zmizí v nicotě, z níž vzešel, když na jeho místo povstane nový svět. 



 

KAPITOLA 5 

Vztah 
5.1 Kristus ve vás je zcela lidský a zcela božský. Jako zcela božský nic neznáte. 

Jako zcela lidský je vše zapomenuto. Začínáme se tak znovu učit poznanému 
jako Ten, který již všechno vlastní. Právě toto spojení lidského a božského 
uvádí do přítomnosti lásku, protože vše, co vám způsobovalo strach a bolest, 
odpadá a vy znovu poznáváte, co je láska. Právě toto spojení lidského a 
božského je vaším cílem zde, jediným cílem hodným vaší myšlenky. 

5.2 Vy, kteří jste svou mysl naplnili nesmyslným blouděním a myšlenkami, které 
nemyslí na nic skutečného, radujte se, že existuje způsob, jak tento chaos 
ukončit. Svět, který vidíte, je chaos a nic v něm, včetně vašich myšlenek, 
není důvěryhodné. Proto musí být vaše myšlenky nově zasvěceny, zasvěceny 
jedinému účelu hodnému vašeho myšlení: účelu spojení se svým skutečným 
Já, Kristem ve vás. 

5.3 Již dříve jsem řekl, že se to naučíte pouze ve spojení se mnou, protože pouze 
ve spojení se mnou jste svým Já. Nyní musíme rozšířit vaše chápání 
sjednocení a vztahu, stejně jako vaše chápání mne. 

5.4 Sjednocení není možné bez Boha. Bůh je sjednocení. Není to podobné, jako 
když se řekne, že Bůh je láska? Láska je nemožná bez sjednocení. Totéž platí 
o vztahu. Bůh vytváří všechny vztahy. Když přemýšlíte o vztahu, myslíte na 
jeden vztah a pak na druhý. Ten, který sdílíte s tím či oním přítelem, s 
manželem či manželkou, s dítětem, zaměstnavatelem nebo rodičem. Tím, že 
uvažujete v těchto konkrétních termínech, jste ztratili smysl svatého vztahu. 
Vztah sám o sobě je svatý. 

5.5 Vztah existuje nezávisle na jednotlivostech. To je to, co si nedokážete 
představit a co se vaše srdce musí nově naučit. Veškerá pravda je 
zobecnitelná, protože pravda se nezabývá žádnými konkrétními detaily nebo 
formami vašeho světa. Myslíte si, že vztah existuje mezi jedním tělem a 
druhým, a dokud si to myslíte, nepochopíte vztah ani sjednocení a 
nedospějete k poznání lásky jako toho, čím je. 

5.6 Vztah je to, co existuje mezi jednou věcí a druhou. Není to jedna věc nebo 
druhá věc. Není to třetí věc ve smyslu toho, že je to třetí objekt, ale je to něco 
samostatného, třetí něco. Uvědomujete si, že vztah existuje mezi vaší rukou a 
tužkou, když si jdete něco zapsat, ale je to 



je vztah, který považujete za tak samozřejmý, že jste zapomněli, že existuje. 
Veškerá pravda spočívá ve vztahu, dokonce i tak jednoduchém, jako je tento. 
Tužka není skutečná, ani ruka, která ji drží. Přesto je vztah mezi nimi zcela 
reálný. "Když se dva nebo více spojí" není příkazem pro těla, aby se spojila. 
Je to výrok, který popisuje skutečně reálnou, jedinou existující skutečnost. Je 
to spojení, které je skutečné a které způsobuje, že celé stvoření zpívá píseň 
radosti. Žádná věc neexistuje bez jiné. Příčina a následek jsou jedno. Jedna 
věc tedy nemůže způsobit druhou, aniž by byly jedno nebo spojeny v pravdě. 

5.7 Nyní vám začínáme malovat nový obraz, obraz věcí dříve neviděných, ale 
viditelných pro vaše srdce, ne-li pro vaše oči. Vaše srdce zná lásku, aniž by ji 
vidělo. Dáváte jí formu a říkáte: "Miluji toho" nebo "Miluji tamtoho", a 
přesto víte, že láska existuje mimo objekt vaší náklonnosti. Láska je zasazena 
do rámce, který není z tohoto světa. Držíte předměty, abyste ji zachytili, 
abyste dali rám vizi lásky a řekli: "Tohle je ono." Tohle je láska. Jakmile ji 
však zachytíte a pověsíte, aby si ji všichni mohli prohlédnout a podívat se na 
ni, uvědomíte si, že to vůbec není láska. Pak si začnete budovat obranu, 
důkazy, které budete uvádět, abyste mohli říci: "Ano, skutečně, tohle je láska 
a já ji tu mám. Visí na mé zdi a já se na ni dívám. Je moje a mohu ji vlastnit, 
uchovávat a opatrovat. Dokud je tam, kde se na ni mohu dívat, je pro mě 
skutečná a jsem v bezpečí." 

5.8 "Ach," říkáte si, když najdete lásku, "teď mé srdce zpívá, teď už vím, co je to 
láska." A lásku, kterou jste našli, připoutáte k tomu, v kom jste ji našli, a 
snažíte se ji okamžitě uchovat. Existují miliony muzeí lásky, mnohem více 
než oltářů. Vaše muzea však lásku uchovat nemohou. Stali jste se spíše 
sběrateli než sběrači. Váš strach se stal tak mocným, že vše, co by proti němu 
mohlo bojovat, je shromažďováno do úschovy. Stejně jako rám lásky na vaší 
zdi jsou i sbírky, které plní vaše police, ať už jde o myšlenky, peníze nebo 
věci k vidění, vašimi zoufalými pokusy uchovat si něco pro sebe, daleko od 
všeho ostatního. Tím, že jsi oddělil lásku, jsi uznal, že tu pro ni není místo; 
ale pokračoval jsi v tom, abys oddělil sebe a všechno ostatní, co jsi dokázal 
definovat jako cenné. Postavili jste své banky i muzea jako paláce své lásce a 
už nevidíte zlatá telata, která se skrývají ve zdech paláce. 

5.9 Tato touha po zachování věcí je pouze vaší touhou zanechat na světě stopu, 
stopu, která říká: "Za dobu, co jsem tady, jsem toho hodně získal. Tyto věci, 
které mám rád, jsou tím, co světu zanechávám, co mu předávám; hlásají, že 
jsem tu byl." Opět máš správnou myšlenku, ale je tak smutně posunutá, že je 
výsměchem tomu, kdo jsi. Láska sice označuje tvé místo - ale na věčnosti, ne 
tady. To, co vy 



zanechat za sebou, není nikdy skutečné. 
5.10 Láska shromážděná pohromadě je oslavou. Shromážděná láska je jen 

výsměchem lásce. Tento rozdíl je třeba rozpoznat a pochopit, stejně jako 
nutkání odlišit lásku od všeho ostatního, protože s porozuměním lze těmto 
nutkáním dát smysl. S pochopením mohou začít vnášet rozum do šíleného 
světa. 

5.11 Ještě nevěříte ani nechápete, že nutkání, která cítíte, jsou skutečná a nejsou 
ani dobrá, ani špatná. Vaše pocity ve skutečnosti pocházejí z lásky, vaše 
reakce na ně je to, co je vedeno strachem. Dokonce i pocity ničení a násilí 
pocházejí z lásky. Nejste špatní a nemáte žádné pocity, které by se tak daly 
označit. Přesto jste mylně informováni o tom, co vaše pocity znamenají a jak 
by vám přinesly lásku a vám lásku. 

5.12 Poučení z lásky spočívá v pochopení vztahu mezi tím, co cítíte, a tím, co 
děláte. Každý pocit vyžaduje, abyste s ním navázali vztah, protože v něm 
naleznete lásku. Právě v každém spojení, v každém vstupu do něj existuje 
láska. Každému spojení, každému vstupu předchází pozastavení úsudku. 
Proto to, co je souzeno, nemůže být spojeno ani do něj nelze vstoupit tam, 
kde je to možné pochopit. To, co je posuzováno, zůstává mimo vás, a právě 
to, co zůstává mimo, vás vyzývá, abyste dělali to, co by vás láska vyzývala 
nedělat. To, co zůstává vně, je vše, co se s vámi nespojilo. To, co se s vámi 
spojilo, se ve spojení stává skutečným, a to, co je skutečné, je pouze láska. 

5.13 Vidíte praktičnost této lekce? Jakou hrůzu může způsobit touha po násilí, 
která se po spojení s láskou stane něčím jiným? Nutkání k násilí může 
znamenat mnoho věcí, ale vždy se za ním skrývá ohromná touha po míru. 
Mír může znamenat zničení starého a láska může usnadnit vzestup a pád 
mnoha armád. Jaké armády zkázy otřesou světem, když je přivede láska? 

5.14 V tobě je celý svět bezpečný, jistý a zabezpečený. Žádná hrůza nevládne. 
Žádné noční můry nevládnou noci. Dovolte mi, abych vám ještě jednou 
ukázal rozdíl mezi tím, co je uvnitř, a tím, co je vně: Uvnitř je vše, co se s 
tebou spojilo. Vně je vše, co bys chtěl udržet oddělené. Uvnitř vás je každý 
vztah, který jste kdy s čímkoli měli. Mimo vás je vše, co jste drželi odděleně, 
označovali, posuzovali a shromažďovali na svých poličkách. 

5.15 Z toho všeho se oba světy skládají. Ten, který vnímáte jako skutečný, je ten, 
který držíte mimo sebe, což vám umožňuje dívat se na něj očima svého těla. 
Ten, který nevidíte a v který nevěříte, je ten, který nemůžete vidět navenek, 
ale přesto je ten, který je skutečně skutečný. Dívat se dovnitř na skutečný svět 
vyžaduje jiný druh vidění: vidění vašeho zraku. 



srdce, vize lásky, vize Krista ve vás. 
5.16 Když se podíváte za dveře svého domova, ať už vidíte předměstské ulice 

zalité světlem lamp, ulice, z nichž se kouří odpadky a zločin, nebo rostoucí 
kukuřičná pole, řeknete si, že to je skutečný svět. Je to svět, do kterého 
vycházíte, abyste si vydělali na živobytí, získali vzdělání, našli partnera. Ale 
domov, ve kterém stojíte, je podobně jako váš vnitřní svět místem, kde žijete 
život, který má největší smysl. Je to místo, kde se utvářejí vaše hodnoty, kde 
se rozhodujete a kde nacházíte bezpečí. Toto srovnání není nečinné. Váš 
domov je uvnitř a je skutečný, stejně skutečný, jako se zdá být domov, který 
jste si vytvořili ve světě. Můžete říkat, že skutečný svět je někde mimo vás, 
stejně jako si představujete, že skutečný svět je za vašimi dveřmi, ale když to 
říkáte, nemůže to tak být. 

5.17 Je to vaše neustálá touha mít vztah pouze se světem vně, která způsobuje, že 
takový svět zůstává. Je to proto, že vaše definice vztahu není spojením. To, s 
čím se spojíte, se stává skutečností. Když to přijmete do svého Já, učiníte to 
tím skutečným, protože to spojíte se svým skutečným Já. To je realita. Vše, s 
čím se nespojíte, zůstává vně a je iluzí, protože to, co s vámi není 
sjednoceno, neexistuje. 

5.18 Stáváte se tak tělem, které se pohybuje světem iluzí, kde nic není skutečné a 
nic se neděje ve skutečnosti. Tento iluzorní svět je plný věcí, o kterých jste si 
řekli a které vám byly nařízeny, že je musíte udělat, ale které nechcete udělat. 
Čím více se váš život skládá z takových věcí, tím menší je vaše realita. Vše, 
co by se s vámi spojilo a stalo se součástí skutečného světa vašeho stvoření, 
zůstává mimo váš dosah. 

5.19 Ve tvém světě není nic, co by se nemohlo stát svatým skrze vztah s tebou, 
neboť ty sám jsi svatost. Nevíte to jen proto, že naplňujete svou mysl a 
necháváte své srdce prázdné. Vaše srdce se naplní pouze skrze vztah neboli 
sjednocení. Plné srdce dokáže zastínit plnou mysl a neponechává prostor pro 
nesmyslné myšlenky, ale pouze pro to, co je skutečně skutečné. 

5.20 První a jediné cvičení pro vaši mysl v rámci tohoto kurzu již bylo uvedeno: 
Věnujte své myšlenky sjednocení. Když vaši mysl naplní nesmyslné 
myšlenky, když se objeví zášť, když přijdou starosti, opakujte myšlenku, 
která přichází, abyste otevřeli své srdce a pročistili svou mysl: "Všechny 
myšlenky věnuji sjednocení." Tak často, jak potřebujete nahradit nesmyslné 
myšlenky, na to myslete a říkejte si to ne jednou, ale třeba stokrát denně. 
Nemusíte se starat o to, čím nesmyslné myšlenky nahradit, protože vaše 
srdce se přimluví tím, že naplní svou touhu po sjednocení, jakmile vyjádříte 
ochotu mu to umožnit. 



5.21 Ještě nechápeš, jak silný je tvůj odpor proti spojení, které by změnilo peklo v 
nebe a šílenství v mír. Ještě nechápete svou schopnost volit si to, co ve svém 
stvoření světa uskutečňujete. Jediný možný význam svobodné vůle je tento: 
to, co si zvolíte, aby se spojilo s vámi, a to, co se rozhodnete ponechat mimo 
sebe. 

5.22 Vaše touha být oddělený je tou nejšílenější touhou, jakou jste si dokázali 
představit. Nad veškerou svou touhu po spojení stavíte touhu být oddělený a 
sám. Na tom je založen celý váš odpor vůči Bohu. Myslíte si, že jste se 
rozhodli být odděleni od Boha, abyste to zvládli sami, a i když toužíte po 
návratu k Bohu a do nebe, které je vaším domovem, nechcete připustit, že se 
tam sami nedostanete. Udělali jste si tedy ze života zkoušku a věříte, že ji 
můžete složit nebo neuspět vlastním úsilím. Čím více se však o to snažíte 
sami, tím více si uvědomujete marnost svého úsilí, i když si nechcete 
připustit, že vaše snahy jsou marné. Lpíte na úsilí, jako by to byla cesta k 
Bohu, a nechcete uvěřit, že veškeré úsilí je marné nebo že existuje 
jednoduché řešení. Jednoduché řešení ve vašem světě, řešení, které od vás 
nevyžaduje žádné úsilí, považujete za málo hodnotné. Jedinec, uvažujete, 
vznikl díky všemu tomu úsilí a boji a bez něj by nebyl. V tom máte pravdu, 
neboť jakmile ze sebe uděláte individuum, popíráte své sjednocení se všemi 
ostatními. 

5.23 Veškeré vaše úsilí být individualitou se soustředí na život vašeho těla. Vaše 
soustředění na život vašeho těla má za cíl udržet vaše tělo oddělené. 
"Překonávání" je zde vaším heslem, když se snažíte překonat všechna 
protivenství a překážky, které by vám bránily mít to, co si myslíte, že chcete 
mít. To je vaše definice života, a dokud zůstává, určuje život, který 
považujete za skutečný. Předkládá vám tisíce možností volby, které musíte 
učinit, a to ne jednou, ale mnohokrát, dokud neuvěříte, že vaše moc volby je 
fantazie a že jste skutečně bezmocní. Zúžíte si tak okruh toho, co chcete, a 
jdete za tím s cílevědomým odhodláním a věříte, že jedinou volbou, kterou 
máte pod kontrolou, je to, co si tvrdě odpracujete, abyste získali. Pokud 
necháte ustoupit všechen svět a soustředíte se na tuto jedinou volbu, 
usoudíte, že se vám to nakonec určitě podaří. To je míra vaší víry ve vlastní 
schopnost manévrovat tímto světem, který jste si vytvořili; a pokud nakonec 
uspějete, je vaše víra považována za oprávněnou. Náklady nezkoumáte ani si 
je nepřipouštíte, ale když si tuto víru uvědomíte, stanou se náklady zcela 
reálnými. Namísto pocitu, že jste získali, se nyní budete snažit překonat 
pocity ztráty. Co jste udělali špatně, ptáte se? Proč nejste spokojeni se vším, 
čeho jste dosáhli? 



5.24 Opakovaně se ukazuje, že to, co chcete, není to, co chcete, jakmile toho 
dosáhnete. Přesto si myslíte, že když k tomu dojde, že jste si prostě vybrali 
špatnou věc, a tak volíte další a další, aniž byste se zastavili a uvědomili si, 
že volíte mezi iluzemi. Jste tak překvapeni, že jste nenašli štěstí v tom, co 
hledáte! Pokračujete v životě jako ve zkoušce, ženete se za jedním úspěchem 
za druhým, jisti si, že ten další nebo další bude tím, co udělá své. 

5.25 Je to vskutku trik, protože co se jednou nepodařilo, určitě se nepodaří znovu. 
Přestaňte a vzdejte se toho, co si myslíte, že chcete. 

5.26 Zastavte se a uvědomte si svou reakci na tato slova, sílu svého odporu. Vzdát 
se toho, co chcete? To je jistě to, co jste očekávali, že po vás Bůh bude chtít, 
a to, čemu jste se celý život bránili. Proč byste měli tuto oběť podstoupit? K 
čemu by pak byl váš život? Ve skutečnosti chceš tak málo. Jak se po tobě 
může chtít, aby ses toho vzdal? 

5.27 Chcete málo, a teprve když si to uvědomíte, můžete si nárokovat vše, co je vaše. 
5.28 Každým spojením, každým svazkem, do kterého vstoupíte, se váš skutečný 

svět zvětšuje a to, co vám zbývá, aby vás děsilo, se zmenšuje. To je jediná 
ztráta, kterou spojení vyvolává, a je to ztráta toho, co bylo pouhou iluzí. 
Když se vám spojení začíná jevit jako přitažlivější, začínáte se zajímat, jak k 
němu dochází. Musí v tom být nějaké tajemství, které neznáte. Ptáte se, jaký 
je rozdíl mezi stanovením cíle a jeho dosažením a spojením s něčím? 

5.29 Nemusí to být dvě oddělené věci, ale je to dáno vaší volbou, volbou 
dosáhnout toho, čeho chcete sami. V tom spočívá veškerý rozdíl mezi 
sjednocením a oddělením. Oddělení je vše, co vnímáte sami. Sjednocení je 
vše, do čeho mě zvete a co sdílíte s Bohem. Nemůžete být sami ani bez 
svého Otce, přesto je pro vaše uvědomění si této přítomnosti nutné vaše 
pozvání. Stejně jako já jsem kdysi byl, i vy jste lidští i božští. To, co vaše 
lidské já zapomnělo, pro vás vaše skutečné Já uchovává a čeká jen na vaše 
přijetí, aby vám to znovu dalo poznat. 

5.30 Bůh je vám znám ve vztazích, protože to je vše, co je zde skutečné. Bůh 
nemůže být viděn v iluzi ani poznán těmi, kdo se ho bojí. Veškerý strach je 
strachem ze vztahů, a tedy i strachem z Boha. Můžete přijmout hrůzu, která 
vládne v jiné části světa, protože k ní necítíte žádný vztah. Teprve ve vztahu 
se cokoli stává skutečným. To si uvědomujete, a proto se snažíte držet daleko 
od sebe vše, co by ve vztahu k vám přispělo k vašemu nepohodlí a bolesti. 
Myslet si, že jakýkoli vztah může způsobit hrůzu, nepohodlí nebo bolest, je 
místo, kde se v myšlení o vztahu mýlíte. 



5.31 Myslíte si, že přijít do styku s násilím znamená mít k němu vztah. Není tomu 
tak. Kdyby tomu tak bylo, spojili byste se se všemi, s nimiž přicházíte do 
styku, a svět by byl vskutku nebem, protože vše, co vidíte, by se stalo 
požehnaným vaší svatostí. To, že se pohybujete svým světem, aniž byste k 
němu měli jakýkoli vztah, způsobuje vaše odcizení od nebe, kterým může 
být. 

5.32 Vzpomeňte si nyní na jeden krásný den, protože každý z vás měl alespoň 
jeden, který byl zářivým světlem ve světě temnoty. Den, kdy váš svět ozářilo 
slunce a vy jste se cítili součástí všeho. Každý strom a každá květina vás 
vítaly. Každá kapka vody jako by osvěžila vaši duši, každý vánek vás vynesl 
do nebe. Každý úsměv se zdál být určen pro tebe a zdálo se, že se tvé nohy 
sotva dotýkají měkké půdy, po které jsi kráčel. To je to, co vás čeká, když se 
spojíte s tím, co vidíte. To vás čeká, když nebudete svět odsuzovat, a tím se 
spojíte se vším a rozšíříte svou svatost na celý svět smutku a způsobíte, že se 
stane světem radosti. 



 

KAPITOLA 6 

Odpuštění/připojení 
6.1 Spojení spočívá v odpuštění. To už jste slyšeli, aniž byste rozuměli tomu, co 

byste chtěli odpustit. Musíte odpustit realitě, že je taková, jaká je. 
Skutečnost, ta skutečně skutečná, je vztah. Musíte odpustit Bohu, že stvořil 
svět, v němž nemůžete být sami. Musíte Bohu odpustit, že stvořil sdílenou 
realitu, než pochopíte, že je to jediná realita, kterou byste chtěli mít. Musíte 
odpustit této realitě, že je jiná, než jste si vždy představovali. Musíte odpustit 
sami sobě, že ji nedokážete vytvořit sami, protože jste si uvědomili, že to 
není možné. Musíte si odpustit, že jste tím, čím jste, bytostí, která existuje 
pouze ve vztahu. Musíte odpustit všem ostatním, že jsou takoví, jací jste vy. 
Ani oni nemohou být odděleni, ať se snaží sebevíc. Odpusťte jim. Odpusťte 
sami sobě. Odpusťte Bohu. Pak budete připraveni začít se učit, jak odlišné je 
ve skutečnosti žít v realitě vztahu. 

6.2 Tvůj bratr neexistuje odděleně od tebe, ani ty od svého bratra. Taková je 
skutečnost. Vaše mysl není obsažena ve vašem těle, ale je jedno s Bohem a 
sdílí se stejně se všemi. To je skutečnost. Srdce, které je středem vaší bytosti, 
je středem všeho, co existuje. To je skutečnost. Žádná z těchto věcí vás 
nečiní méně než to, za co jste se považovali, ale znemožňují vám být 
odděleni. Do konce svých dnů můžete toužit po tom, co je nemožné, ale 
nemůžete to učinit možným. Proč neodpustit světu, že je jiný, než za jaký jste 
ho považovali, a nezačít se učit, jaký skutečně je? Od toho tu svět je. A až se 
naučíte, čemu by vás mohl naučit, nebudete ho už potřebovat, jemně ho 
necháte odejít a na jeho místě najdete nebe. 

6.3 To je vše, co vás slova, symboly, formy a struktury vašeho světa přišly 
naučit, vyjádřeno tak jednoduše a přímo, jak je to jen možné. Nejste odděleni 
ani osamoceni a nikdy jste nebyli a nikdy nemůžete být. Všechny vaše iluze 
byly vytvořeny proto, aby zastřely tuto skutečnost vaší existence, protože 
byste byli raději, kdyby tomu tak nebylo. Teprve když si přestanete přát to, 
co nemůže být, můžete začít vidět to, co je. 

6.4 Nejméně mě jako proroka a spasitele přijímali ti, kteří mi byli nejvíce 
podobní, ti, kteří mě viděli vyrůstat, pracovali po boku mých rodičů a žili ve 
stejném městě. Bylo to proto, že věděli, že se od nich neliším, a nedokázali 
přijmout, že jsou stejní jako já. Tehdy byli, a vy 



Všichni jsme stejní, protože nejsme odděleni. Bůh stvořil vesmír jako 
vzájemně propojený celek. To, že vesmír je vzájemně propojený celek, už 
nezpochybňuje ani věda. To, co jste si vytvořili, abyste skryli svou realitu, se 
s pomocí Ducha svatého proměnilo v to, co vám pomůže poznat, jaká je vaše 
skutečná realita. Vy však stále odmítáte naslouchat a učit se. Stále dáváte 
přednost tomu, aby věci byly jiné, než jaké jsou, a díky svým preferencím se 
rozhodujete, že to tak zůstane. 

6.5 Udělejte novou volbu! Volbu, kterou pro vás touží udělat vaše srdce a kterou 
vaše mysl stále obtížněji popírá. Když si zvolíte jednotu místo oddělenosti, 
zvolíte si realitu místo iluze. Volbou harmonie ukončíte opozici. Volbou 
míru ukončíte konflikt. 

6.6 To všechno pro vás může udělat odpuštění. Odpuštění původního omylu - 
rozhodnutí věřit, že jste odděleni, přestože tomu tak není a nikdy nemůže 
být. Který milující stvořitel by stvořil vesmír, v němž by něco takového 
mohlo být? Samotná věc by byla věcí stvořenou bez lásky, neboť láska tvoří 
jako ona sama a je navždy zajedno se vším, co bylo stvořeno. Toto 
jednoduché uvědomění vás nastartuje na cestu k poznání toho, co by si vaše 
srdce přálo. 

6.7 Skutečnost, že na světě nejste sami, vám ukazuje, že nemáte být sami. Vše, 
co je zde uvedeno, vám má pomoci naučit se správně vnímat a odtud se 
dostat za hranice vnímání k pravdě. 

6.8 Co je opakem odloučení než spojení ve vztahu? Vše, co je s vámi spojeno ve 
vztahu, je svaté díky tomu, co jste. Každý kontrast, který zde vidíte, ale 
ukazuje na tuto pravdu. Zlo je vidět pouze ve vztahu k dobru. Chaos je vidět 
pouze ve vztahu k míru. Zatímco je vidíte jako oddělené věci, nevidíte, co by 
vám ukázal vztah. Kontrast ukazuje, a proto je oblíbeným učebním 
prostředkem Ducha svatého. Kontrast demonstruje pouze proto, aby odhalil 
vztah, který existuje mezi pravdou a iluzí. Když jste se rozhodli popírat 
vztah, zvolili jste si myšlenkový systém založený na opaku vaší reality. 
Každá volba popírání spojení tedy odhaluje jeho opak. To, co je oddělené od 
míru, je chaos. Co je odděleno od dobra, je zlo. Co je odděleno od pravdy, je 
šílenství. Protože nemůžete být odděleni, všechny tyto faktory, které odporují 
vaší realitě, existují pouze v protikladu k ní. To jste se rozhodli vytvořit, 
když jste se rozhodli předstírat, že můžete být tím, čím být nemůžete. 
Rozhodli jste se žít v opozici vůči pravdě a tato opozice je vaším dílem. 

6.9 Vyberte si znovu! A zbavte se strachu z toho, co pravda přinese. Co může být 
šílenějšího než to, co nyní nazýváte zdravým rozumem? Jaká ztráta může být 
v 



spojit se s něčím, co je vám podobné? Je to jen malý krůček od toho, kde 
nyní stojíte, tak bezmocní a osamocení. 

6.10 Přesto se bojíte a udržování vašeho strachu vás velmi zaměstnává. 
Rozdmýcháváte jeho oheň, aby nezhasl a neponechal vás teplu, které není z 
tohoto světa. To je teplo, které byste chtěli mít, teplo tak všudypřítomné, že 
už nikdy nemusí vzniknout chlad zimy. A přesto si stále vybíráš oheň. Volíte 
oheň pekla místo světla nebe. Jen ty můžeš tyto ohně rozdmýchat, a právě to 
je pro tebe žádoucí. Teplo, které nepochází z tohoto světa, které je poskytováno 
zdarma, bez jakékoli práce, způsobuje, že kroutíte hlavou. Jak by mohlo být 
pro vás, když nemůžete vynaložit úsilí, abyste ho dosáhli? A i kdyby tomu 
tak bylo, co potom? Někdo, říkáte si, by si mohl vybrat život poblíž rovníku, 
aby mu slunce svítilo každý den a nutnost přikládat do ohně by měl za sebou. 
Ale vy ne. Ty, myslíš si, dáváš přednost ročním obdobím, chladu i teplu, 
sněhu i dešti, noční tmě a mrakům, které zakrývají slunce. Co by byl život 
bez toho všeho? Věčný sluneční svit by byl příliš jednoduchý, příliš bez 
fantazie, příliš sterilní. Mít každý den stejný by už bylo nezajímavé. Možná 
později. Možná až budete staří a unavení světem. Pak možná budeš sedět na 
slunci. 

6.11 To je nebe tvé mysli, význam, který dáváš spojování, tvář, kterou dáváš 
věčnému míru. S takovou představou ve své mysli není divu, že si ji 
nevybíráte nebo že ji odkládáte až na konec svých dnů. Takové nebe by bylo pro 
staré a nemohoucí, pro ty, kteří jsou připraveni opustit svět, pro ty, kteří se z 
něj již opotřebovali. Jaká by to byla zábava pro ty z vás, kteří jste ještě mladí 
a plní elánu? Pro ty, kteří jsou stále ochotni čelit další bitvě? Těm, kteří ještě 
nečelili všem výzvám? Pokud zbývá zdolat ještě nějakou horu, proč si vybrat 
nebe? Jistě si ho můžete vybrat později, až vám nemoc vezme z rukou 
používání vašich končetin a vaše mysl se už nebude předhánět v tom, co 
bude dál. 

6.12 Dychtivost po životě a dychtivost po nebi jsou v protikladu. Nebe a jeho 
prostředí věčného míru si podle vás správně necháváme až na konec života, a 
tak křičíte, jak je to nespravedlivé, když mladý člověk odchází ze světa. 
Nebe není pro mladé, říkáte. Jak nespravedlivé, že ti, kdo umírají mladí, 
nedostali šanci na život, šanci čelit boji a výzvě, příchodu nového dne a 
umírání starého. Jak smutné, že neměli příležitost stát odděleně a sami a stát 
se tím, čím by se stali. To, čím jsou, není o nic cennější než to, čím jste vy. 
To, co teprve přijde, je to, pro co žijete, s neutuchající nadějí, že to nebude 
to, co bylo předtím. Neboť každá výzva, které čelíte, je jen výzvou k tomu, 
abyste čelili další výzvě. 



A každý z nich přichází nahradit ten starý s nadějí, že právě tenhle bude ten 
pravý. 
-a stejně tak doufám, že tomu tak nebude. 

6.13 Úspěch je jen malá smrt, ze které je třeba spěchat dál, kde na vás čeká výzva 
nového úspěchu a nového důvodu k existenci. Mrkev naplnění, kterou držíte 
před sebou, když ji uchopíte, je rychle snědena a život se znovu živí sám 
sebou. Stejně jako se najíte, abyste utišili hlad, jen abyste ho znovu dostali, 
tak i zbytek vašeho života potřebuje tuto neustálou údržbu, aby si udržel 
realitu, kterou jste mu dali. "Bojovat, abyste uspěli, a uspět, abyste bojovali 
ještě další den", to je život, který jste si vytvořili, a život, který, jak se 
obáváte, by nahradilo nebe. Vzdát se myšlenky, že právě zde se nachází 
smysl, dosahuje se naplnění, rodí se štěstí uprostřed smutku, považujete za 
vzdání se. Pomoc nebes je nejvíce žádána právě v této době, v době, kdy je 
vzdání se blízko, neboť nikdy necítíte větší potřebu pomoci než tehdy, když 
všechny vaše plány selhaly a vzdát se se stává alternativou lákavější než 
pokračovat. 

6.14 Málokdo žádá o milost vzdát se toho, co bylo, pro to, co by mohlo být. 
Vzdát se je totiž považováno za selhání, a toho se bojíte nejvíce. Neuspět v 
životě by skutečně bylo selháním, kdyby to bylo možné. Přesto byste se i této 
možnosti drželi, protože bez šance na neúspěch není šance na úspěch, nebo si 
to alespoň tak odůvodňujete. Kontrast, který jste ve svém odloučeném stavu 
spatřili, umožňuje pouze situace buď, anebo. I když volba nebe je skutečně 
volbou zříci se pekla, zatímco pravda je skutečně volbou zříci se iluze, jsou 
to jediné skutečné volby, které existují, a nerozšiřují se do vašich iluzí, ale 
pouze do pravdy. V pravdě jsou totiž všechny iluze pryč, v nebi jsou všechny 
myšlenky na peklo navždy poraženy. 

6.15 Jak vás mohu přesvědčit, že chcete mír, když nevíte, co to mír je? Ti, kdo 
kdysi uctívali zlatá telata, tak činili, protože neznali jinou možnost. Bůh lásky 
byl pro ně stejně cizí pojem jako pro vás život v míru. To, co je světu cizí, se 
změnilo, ale svět se nezměnil. Ti, kdo žijí s válkou, hledají mír. Ti, kdo žijí s 
neúspěchem, hledají úspěch. Jinak řečeno, oba říkají toto: hledáte smysl 
šíleného světa, hledáte smysl v nesmyslnosti, účel mezi bezúčelným. 

6.16 Jak mohu učinit mír přitažlivým pro vás, kteří ho neznáte? Bible říká: 
"Slunce svítí a déšť padá stejně na dobré i zlé." Proč si tedy myslíte, že mír je 
nekonečný sluneční svit? Mír je pouze potěšení z deště a slunce, ve dne i v 
noci. Aniž by na něj byl vrhán soud, pokoj září na všechno, na co byste se 
podívali, stejně jako na každou situaci, které byste čelili. 



6.17 I situace jsou vztahy. Když do vašich vztahů vstoupí pokoj, i situace budou 
takové, jaké mají být, a uvidíte je ve svatém nebeském světle. Situace již 
nestaví jedny proti druhým a neznemožňují nikomu dosáhnout toho, čeho by 
chtěl dosáhnout. Výzva nyní spočívá spíše ve vytváření než v dosahování 
cílů. Díky míru je úspěchu dosaženo na jediném místě, kde má smysl po něm 
toužit. S vaším úspěchem přichází svoboda a výzva tvořit. Tvorba se stává 
novou hranicí, zaměstnáním těch, kteří jsou příliš mladí na to, aby 
odpočívali, příliš zaujatí tím, že stále žijí, než aby uvítali klid umírání. Ti, 
kteří svým neustálým úsilím nemohli změnit svět ani o píď, v míru vytvářejí 
svět znovu. 

6.18 Zde najdou ty nejkrásnější odpovědi na své otázky. Ke změně světa není 
třeba času, peněz ani potu tváře: stačí láska. Odpuštěný svět je celistvý a ve 
své celistvosti je s vámi zajedno. Právě zde, v celistvosti, přetrvává mír a je 
nebe. Právě z celistvosti na vás čeká nebe. 

6.19 Přemýšlejte o tom nyní - jak by mohlo být nebe oddělené místo? Kousek 
geografie odlišný od všech ostatních? Jak by nemohlo zahrnovat všechno a 
přitom být tím, čím je: domovem milovaného Božího syna a příbytkem 
samotného Boha? Právě proto, že Bůh není od ničeho oddělený, nemůže být. 
Právě proto, že Bůh není od ničeho oddělen, je nebe tam, kde jste vy. Právě 
proto, že Bůh je láska, jsou všechny vaše vztahy svaté a vy z nich můžete 
najít cestu k Němu a ke svému svatému Já. 

6.20 Jsou vaše vztahy s těmi, které milujete, přerušeny, když opustí tento svět? 
Nemyslíte na ně stále? A nemyslíte na ně stále jako na ty, kterými byli za 
svého života? Jaký je podle vás rozdíl mezi tím, kým byli, a tím, kým jsou po 
smrti? Přiznáte si upřímně závist, vědomí, že stále existují, ale bez bolesti a 
břemene těla, bez omezení kladených na ty, kteří zůstávají? Představujete si 
je možná stále v tělesné podobě, ale představujete si je šťastné a klidné. 
Dokonce i ti, kteří tvrdí, že nevěří v Boha ani v žádný posmrtný život, po 
pravdivé výzvě přiznají, že je to představa, která jejich mysl rozzáří klidem a 
nadějí. Tato představa je stejně stará jako země a nebe a vše, co leží za nimi. 
Nevznikl z fantazie, ani nepřecházel z jedné mysli do druhé, jak se to často 
stává u příběhů. Je jen součástí vašeho vědomí toho, kdo jste, vědomí, které 
byste popřeli ve prospěch myšlenek na smrt tak chmurných, že dělají ze 
života noční můru. 

6.21 K nešťastnému životu vás přivedlo popírání všech vašich šťastných 
myšlenek. Myšlenky na hrůzu a hřích tě budou objímat, ale myšlenky na 



vzkříšení a nový život si ještě předtím, než mají šanci na narození a nazvat je 
zbožným přáním. Jakou škodu očekáváte, že vám šťastné myšlenky způsobí? 
V nejlepším případě je považujete za klamné. Čeho se však bojíte, je 
zklamání. Vše, co jste si v rámci svého života přáli a nezískali, je důkazem, 
který byste použili k tomu, abyste si upřeli jakoukoli naději. Nechápete 
rozdíl mezi přáním něčeho, co nikdy nemůže být, a přijetím toho, co je. 

6.22 Svět vás nemůže nezklamat, protože vaše představa o něm je založena na 
klamu. Podvedli jste pouze sami sebe a váš klam nezměnil to, co je, ani se 
mu to nikdy nepodaří. Z tohoto sebeklamu vás k pravdě může vyvést pouze 
Bůh a Jeho určení pomocníci. V klamání jste byli tak úspěšní, že už 
nedokážete bez pomoci vidět světlo. Přidejte se však ke svému bratrovi a 
světlo začne zářit, neboť všichni jsou zde, aby vám pomohli. To je účel světa 
a lásky nejlaskavější: ukončit váš sebeklam a vrátit vás ke světlu. 



 

KAPITOLA 7 

Zadržení 
7.1 Než budeme moci pokračovat, je nyní nutný zásadní myšlenkový obrat. Bylo 

to již nesčetněkrát řečeno a zdůrazněno a bude to i zde: Co dáte, to také v 
pravdě dostanete. To, co nedostanete, je mírou toho, co zadržujete. Vaše srdce 
je zvyklé dávat tak, jak vaše mysl není. Vaše mysl by se držela každého 
nápadu kvůli tomu, co by vám mohl přinést, a je nelibá k těm, jejichž nápady 
se uskuteční a podaří se jim získat žádoucí věci v rámci tohoto světa. "Já měl 
ten nápad," lamentujete, když jiný uspěje tam, kde vy jste neuspěli. "Mohl 
jsem být tam, kde je ten člověk, nebýt nespravedlnosti života," bědujete. 
Vaše mysl žije ve vlastním světě, který se skládá převážně z "kdyby". Vaše 
srdce naproti tomu ví o dávání a o odplatě, která není založena na světě vaší 
mysli nebo fyzických okolností. Navzdory nejtěžším zklamáním vaše srdce 
ví, že to, co dáváte, v pravdě dostáváte. 

7.2 A přesto bys kus sebe zadržel i před láskou, a to je to, co musíme napravit. 
Neboť to, co zadržujete, nemůžete přijmout, a nemůžete přijmout ani kousek 
nebe, ani poznat kousek Boha či svého vlastního Já. Vaše dávání musí být 
úplné, abyste mohli přijímat v pravdě. My se však nyní více zaměříme na 
zadržování než na dávání, neboť vy ještě nechápete, co byste dávali, neboť 
nepoznáváte, co máte dávat. Poznáváte však, co zadržujete, a můžete to začít 
rozpoznávat v každé situaci. Jakmile se ve vašem srdci objeví vědomí 
zadržování, začnete si uvědomovat, co nedáváte, a s tímto uvědoměním i to, 
co máte dávat. 

7.3 Srovnávání jedné věci s druhou - srovnávání, které hledá rozdíly a zvětšuje je 
a pojmenovává jednu věc tak a druhou tak - je základem veškerého učení ve 
vašem světě. Je založeno na kontrastu a protikladech a na rozdělování do 
skupin a druhů. Nejenže je každý jednotlivec odlišný a samostatný, ale stejně 
tak jsou odlišné i skupiny jednotlivců, kusy země, systémy a organizace, svět 
přírody a mechanistický svět, nebe a země, božské a lidské. 

7.4 Abyste se mohli v tomto světě identifikovat, museli jste zadržet kus sebe 
sama a říci o něm: "Tohle je to, co mě dělá jedinečným tím, kým jsem." Bez 
tohoto kousku sebe sama, který jste určili jako jedinečný, by vaše existence 
zřejmě měla ještě menší smysl než nyní. Takto 



to, co vás nejvíce odděluje, nebo to, co jste si určili, že vás nejvíce odděluje, 
je to, čeho si nejvíce ceníte. 

7.5 Tato jediná myšlenka tvoří myšlenkový systém sama o sobě, protože je to 
hlavní myšlenka, podle které žijete svůj život. Vaše úsilí směřuje k udržení 
iluze, že to, co jste, musí být chráněno a že vaše ochrana spočívá v tom, že 
tuto část sebe sama držíte odděleně. Stejně jako láska, kterou oddělujete od 
tohoto světa, je i tato myšlenka myšlenkou, kterou lze použít, neboť uznává, 
že jste od tohoto světa stejně odděleni jako láska. Drsná realita světa si může 
nárokovat vaše tělo a váš čas, ale tento kousek sebe sama, který jste odložili 
stranou, mu nedovolíte, aby si ho nárokoval. Tento kousek se nachází ve 
vašem srdci a právě s ním budeme nyní pracovat. 

7.6 Tohle je dílo, které křičí: Nikdy ne tomu, kdo by tě chtěl porazit. Život je 
vnímán jako neustálé odnímání, a to, jak tvrdíte, vám nikdy nikdo nevezme. 
U těch, jejichž život je ohrožen, se tomu říká vůle k životu. Pro ty, jejichž 
identita je ohrožena, se tomu říká výkřik jednotlivce. Pro jiné je to volání po 
tvorbě a pro další volání po lásce. Někteří se nevzdají naděje v cynismus. Jiní 
ji označují za etiku, morálku, hodnoty a říkají, že toto je hranice, kterou 
nikdy nepřekročím. Je to volání, které říká: "Neprodám svou duši." Je to 
volání, které říká: "Nezaprodám svou duši." 

7.7 Radujte se, že na světě existuje něco, s čím nebudete smlouvat, něco, co je pro 
vás svaté. Je to vaše Já. Avšak toto Já, které je vám tak drahé, že ho nikdy 
nepustíte, je přesně to, čeho musíte být ochotni se dobrovolně vzdát. Je to 
jediné Já, které v sobě uchovává světlo toho, kým jste v pravdě, Já, které je 
spojeno s Kristem ve vás. 

7.8 Na toto Já se obracíme s touto výzvou. Nechť je vyslyšena a uchována ve 
vašem srdci. Držte ji radostně vedle toho, co už vaše srdce okupuje - lásky, 
kterou jste odložili stranou, a kousku sebe, který nechcete pustit. Když se 
naučíte, že to, co dáváte, v pravdě dostanete, uvidíte, že to, co přebývá ve 
vašem srdci, je vše, co je hodno vašeho dávání, a vše, co byste chtěli dostat. 

7.9 Vraťme se nyní k tomu, co byste chtěli zadržet, a podívejme se, jaký vliv má 
toto zadržování na vás a na svět, který vás zdánlivě odděluje. To je vskutku 
první a nejobecnější lekce týkající se zadržování: Svět vás nedrží odděleně. 
Od světa se oddělujete vy sami. To je to, co učinilo svět takovým, jaký je. 
To, co zadržujete, umožňuje iluzi vládnout a pravdě být uzamčena v trezoru 
tak neproniknutelném a tak dlouho zabezpečeném, že jste si mysleli, že je 
zapomenuta. Neuvědomili jste si, že tím trezorem je vaše vlastní srdce, ani že 
pravda je to, co jste se rozhodli tam bezpečně uložit a odložit. Až uvěříte, že 
je tomu tak a že to, co odevzdáte, v pravdě obdržíte, otevřete dveře tohoto 
trezoru a 



všechna radost, kterou jsi před sebou skrýval, se ti vrátí. Dojde k velké 
výměně, když se vaším srdcem přežene silný vítr, a všechna láska, kterou 
jste světu odpírali, se uvolní. Bude proudit všemi směry a nezůstane 
nedotčený žádný kout vesmíru. V jediném okamžiku se k vám dostane 
věčnost. Smrt bude pouhým snem, protože vítr života, který se znovu spojil 
sám se sebou, se bude sbírat ze směrů, které se nedají nijak usměrnit, a 
vdechne život zpět do toho, co bylo tak dlouho uzamčeno. Poté přijde jemný 
vánek, který vás už nikdy neopustí, protože život dýchá jako jeden. 

7.10 Vaše zadržování má mnoho podob, které jsou však pouze důsledkem stejné 
příčiny, jež udržuje pravdu oddělenou od iluze. Tam, kde přišla pravda, už 
iluze není. Pravda nepotřebuje vaši ochranu, neboť pravda přinesená iluzi 
svítí svým světlem do temnoty a způsobuje, že již není. 

7.11 Existují pouze dvě formy zadržování: to, co zadržujete od sebe před světem, 
a to, co zadržujete pro sebe před světem. Stížnost je něco, co jste si vybrali 
sami pro sebe, kus vztahu, který jste oddělili a drželi v opovržení a 
spravedlnosti. Neuvědomujete si, že si tuto formu zadržování volíte, někdy 
desítky či dokonce stovkykrát denně. Neodpovězený telefonát, kousek 
dopravy, vyřčené ostré slovo, nezapomenutá pochůzka - to vše může být 
zášť, kterou si držíte a odmítáte ji pustit. Než začnete svůj den, můžete si jich 
v mysli uchovat několik a tam si z nich vytvořit důvody pro ještě větší 
odepření. Nyní máte výmluvu - nebo několik výmluv - pro špatný den. Proč 
byste měli někomu něco dávat, když se k vám váš den už tak špatně 
zachoval? Odmítáte dokonce i úsměv, protože jste dali přednost stížnostem 
před láskou. 

7.12 Můžete se rozhodnout, že těm, s nimiž se setkáte, povíte o svém špatném 
dni, a pokud budou mít patřičné pochopení, můžete mít pocit, že jste 
výměnou za zášť, kterou v sobě nosíte, něco získali, a pokud se výměna 
ukáže jako rovnocenná, můžete je nechat jít. Reakce méně než sympatická se 
však jednoduše přidá na váš seznam stížností, dokud se břemeno toho, co na 
vás visí, nestane větším, než můžete unést. Nyní hledáte toho, na koho byste 
mohli své břemeno vyložit, a doufáte, že své stížnosti hromadně přenesete na 
někoho jiného. Pokud se vám to podaří díky hněvu, zlobě nebo podlosti, 
jednoduše na sebe vezmete vinu a ještě více se stáhnete do vlastního neštěstí. 

7.13 Neuvědomujete si, že každá situace je vztah - dokonce i tak jednoduchá, 
jako je nepřijatý telefonát nebo dopravní zácpa. V každé situaci, se kterou se 
setkáte, máte k někomu nebo něčemu vztah, a to, co mu máte za zlé, mu 
odpíráte. Vzali jste si z nich kousek a nepěkně si ho držíte. 



k sobě, ne ve spojení, ale v odloučení. Zcela nevědomky podléháte i vy těmto 
rozmarům svých bratrů a sester a občas se vám stává, že se kousky vás 
samých rozptýlí sem a tam, víte, že jsou pro vás ztracené, ale nevíte, jak k 
této ztrátě došlo nebo kde tyto chybějící kousky získat zpět, nevíte, že 
můžete ztrátě zcela zabránit tím, že budete jednotní. Co je spojeno, nemůže 
být rozděleno a rozptýleno, ale musí zůstat v celku. Co je spojeno, přebývá v 
míru a nezná zášť. Co je spojeno, přebývá v neporušené lásce. 

7.14 Existuje ještě jeden způsob, jak si pro sebe zadržovat části vztahů. Toto 
zadržování nemá podobu stížností, ale podobu výjimečnosti. Zadržujete 
proto, abyste se učinili výjimečnými, vždy na úkor druhého. Veškeré vaše 
snahy o to, abyste byli lepší než vaši bratři a sestry, jsou tedy: samé 
soupeření, samá závist, samá chamtivost. To vše souvisí s vaší představou o 
sobě samém a s vaším úsilím o její upevnění. Je to vaše touha nebýt 
inteligentní, ale být inteligentnější než váš kolega. To je vaše touha nebýt 
štědrý, ale být štědřejší než váš příbuzný. Je to vaše touha po bohatství, které 
je větší než u vašich sousedů, po atraktivitě větší než u vašich přátel, po 
úspěchu větším než u průměrného muže nebo ženy. Stavíte se nejen proti 
jednotlivcům, ale i proti skupinám a národům, týmům a organizacím, 
náboženstvím a sousedům a rodinným příslušníkům. Jde o touhu mít pravdu, 
ovládat, mít víc nebo být víc. To je život založený na srovnávání iluze s iluzí. 

7.15 Vy to nepovažujete za zadržování, ale to, co si nárokujete pro sebe na úkor 
někoho jiného, je skutečně zadržování a ve vašem světě nevíte, jak si něco 
nárokovat pro sebe, aniž byste to někomu jinému odepřeli. Nyní jste se 
postavili do pozice, kdy zadržujete svou inteligenci druhým, aby z ní neměli 
prospěch. Chcete, aby vaše inteligence byla známa a uznávána, ale chcete, 
aby byla známa a uznávána jako vaše. Pokud někdo chce inteligenci, kterou 
mu můžete nabídnout, musí mu za to něco dát. To, co požadujete, může být 
různé, od obdivu až po peníze, ale je to jedno a poptávka je vždycky na 
místě. Je to výkupné, na jehož zaplacení trváte, pocta, o níž tvrdíte, že vám 
náleží, to, bez čeho zadržíte to, co máte. A vy jste vděční za tyto věci, jimiž 
můžete požadovat výkupné od světa, neboť bez nich byste byli tím, kdo je 
povolán platit. 

7.16 To jsou příklady toho, co světu odpíráte pro sebe. Ale co to, co zadržujete 
před světem pro sebe? Obě tyto věci jsou v pravdě velmi podobné, neboť to, 
co zadržuješ od všech ostatních, co držíš jako výkupné a nedáš zadarmo, 
nemáš pro sebe k užitku. 



Ty nápady, které si šetříte, ta tvořivost, z níž byste měli prospěch jen vy, to 
bohatství, které byste nashromáždili - tyto věci jsou vám stejně k ničemu, 
když je šetříte jen pro sebe, jako by byly, kdyby neexistovaly. Nepřivedou 
vás k pravdě ani ke štěstí, ani si za ně nekoupíte lásku nebo úspěch, který 
hledáte. Co odepřete světu, odepřete sami sobě, neboť nejste odděleni od 
světa. V každé situaci to, co byste si chtěli ponechat, nebudete mít, protože to 
zadržujete pouze sami před sebou. 

7.17 Nyní se musíme vrátit ke vztahům a co nejrychleji opravit všechny vaše 
mylné představy, zejména ty, které by z toho mohly udělat banální věc nebo 
věc, která je specifická a nedá se zobecnit. Všechny vztahy existují v 
celistvosti. Drobné příklady, které jsme použili dříve, vám měly pomoci 
rozpoznat vztah jako takový, vztah jako něco jiného než předměty, osoby 
nebo situace, k nimž se vztahuje. Nyní musíme tuto myšlenku rozšířit. 

7.18 Rozšíření pohledu z konkrétního na obecné je jedním z nejtěžších úkolů 
učebních osnov. Je snadné pochopit, proč tomu tak je, když si uvědomíte, jak 
moc je vaše myšlení vázáno na konkrétní věci. Opět proto vyzýváme k lásce 
a skrytému poznání vašeho srdce. Vaše srdce již vidí mnohem celistvěji než 
vnímání vaší rozpolcené mysli. Dokonce i váš jazyk a obrazy odrážejí tuto 
pravdu, tento rozdíl mezi moudrostí vašeho srdce a vaší mysli. Může se říci, 
že vaše srdce puká, ale obraz, který tato slova vyvolávají, je obrazem 
puklého srdce, nikoli srdce rozděleného na jednotlivé části. Váš mozek je 
naopak rozdělen na pravou a levou hemisféru. Jedna strana má jednu funkci, 
druhá druhou. I když váš mozek a vaše mysl nejsou totéž, váš obraz vaší 
mysli a toho, co dělá a nedělá, je spojen s vaším obrazem mozku. Opusťte 
tuto představu a soustřeďte se na celistvost svého srdce bez ohledu na to, jak 
vnímáte jeho současný stav. Ať už je zraněné, krvácející, zlomené nebo plné, 
spočívá v celistvosti uvnitř vás, v centru toho, kým jste. 

7.19 Právě z tohoto středu vám pravda osvětlí cestu. 
7.20 Z tohoto středu pochopíte, že vztah existuje v celistvosti. Začali jsme 

odstraňovat vaši představu, že stojíte odděleně a osamoceně, jako bytost 
odtržená od všeho ostatního. Vaše odpuštění všeho, co vedlo k tomuto 
mylnému vnímání, ještě není úplné a nebude, dokud vaše pochopení nebude 
větší než nyní. Nemůžete se totiž vzdát jediné reality, kterou znáte, aniž 
byste věřili a měli alespoň elementární pochopení toho, co je vlastně pravdou 
vaší reality. 

7.21 Pokud nemůžete být sami, musíte být neustále ve vztahu. Vztah tedy nesmí 
záviset na interakci, jak ji chápete vy. Je snadné 



vidět vztah mezi tužkou a rukou, vaším tělem a jiným tělem, činnostmi, které 
děláte, a účinky, které se zdají být jejich příčinou. Všechny tyto vztahy jsou 
založeny na tom, co vám říkají vaše smysly, na důkazech, o které jste se 
opírali, abyste získali smysl svého světa. Ti, kdo si vypěstovali závislost na 
způsobech poznání, které se neřídí přijatelnými smysly, jsou považováni za 
podezřelé. A přesto přijímáte mnoho příčin svých pocitů, od výkyvů počasí 
až po neviditelné a neověřitelné nemoci. Dali jste ostatním, které považujete za 
osoby s větší autoritou než vy, licenci, aby vám poskytli svou verzi pravdy, a 
v zájmu důslednosti jste se rozhodli věřit verzi pravdy, která ve vaší 
společnosti převládá. Tak je pravda na jednom místě jiná než na jiném, a 
dokonce se zdá, že je v rozporu. Lpíte na známých pravdách, i když jste si 
vědomi jejich nestálosti v čase i místě, a tak žijete s neustálým popíráním 
toho, že i to, co je vám známo, není vůbec známo. Lpíte tak na jediné jistotě, 
která prostupuje vaší existencí: na vědomí, že smrt si vyžádá vás i všechny, 
které milujete. 

7.22 Uvědomte si, že když se po vás chce, abyste se toho vzdali, chce se po vás, 
abyste se vzdali existence tak morbidní, že by ji každý, kdo má alespoň 
trochu zdravého rozumu, s radostí zahodil a požádal o alternativu. 
Alternativa existuje. Ne ve snech a fantaziích, ale v pravdě. Ne v proměnlivé 
formě a okolnostech, ale ve věčné konzistenci. 

7.23 Přijměte novou autoritu, i kdyby jen na tu krátkou chvíli, kterou vám zabere 
čtení těchto slov. Začněte s touto myšlenkou: Připustíte možnost, aby se 
vašemu čekajícímu srdci zjevila nová pravda. Udržujte ve svém srdci 
myšlenku, že až budete tato slova číst - a až je dočtete - bude vám zjevena 
jejich pravda. Dovolte svému srdci, aby se otevřelo novému druhu důkazů o 
tom, co tvoří pravdu. Nemyslete na jiné výsledky než na své štěstí, a když 
štěstí přijde, nepopírejte ho ani jeho zdroj. Připomeňte si, že když přijde 
láska, která naplní vaše srdce, nebudete ji popírat, ani její zdroj. Nemusíte 
věřit, že se to stane, ale pouze připustit možnost, že se to stane. Neobracejte 
se zády k naději, která se vám zde nabízí, a až do vás vpluje nový život, aby 
uvolnil ten starý, nezapomeňte, odkud přišel. 



 

KAPITOLA 8 

Oddělení od těla 
8.1 Myšlenky svého srdce jste definovali jako své emoce. Tyto myšlenky se liší 

od moudrosti vašeho srdce, o níž jsme již hovořili - moudrosti, která umí 
odlišit lásku i vaše vlastní Já. S emocemi, myšlenkami vašeho srdce, budeme 
nyní pracovat a oddělíme přitom pravdu od vašeho vnímání. 

8.2 Cílem tohoto učebního plánu je pomoci vám pochopit, že vaše emoce nejsou 
skutečnými myšlenkami vašeho srdce. Jakým jiným jazykem může mluvit 
vaše srdce? Je to řeč, kterou se mluví tak tiše a jemně, že ti, kdo se 
nedokážou ztišit, ji neznají. Jazyk vašeho srdce je jazykem společenství. 

8.3 Společenství je sjednocení, o němž zde budeme mluvit jako o nejvyšší 
úrovni, ačkoli ve skutečnosti žádné úrovně od sebe sjednocení vůbec 
neoddělují. Jako učící se bytosti je pro vás představa úrovní užitečná a 
pomůže vám vidět, že postupujete od jednoho stupně nebo jedné úrovně 
učení k druhé. Je to spíše proces vzpomínání než učení, což pochopíte, až se 
vám začne vracet paměť. Vaše srdce vám pomůže nahradit myšlení 
vzpomínáním. Vzpomínání tak můžete prožívat jako jazyk srdce. 

8.4 Toto vzpomínání se netýká dřívějších dnů strávených na této zemi, ale 
vzpomínání na to, kým skutečně jste. Vychází z nejhlubší části vašeho nitra, 
ze středu, v němž jste spojeni s Kristem. Nevypovídá o žádných zdejších 
zkušenostech, nenosí žádné tváře ani symboly. Je to vzpomínka na celistvost, 
na vše pro všechny. 

8.5 Zdá se, že mnoho emocí i myšlenek vám brání v cestě ke klidu, v němž lze 
tuto vzpomínku nalézt. Jak jste se však znovu a znovu přesvědčili, Duch 
svatý může použít to, co jste vytvořili, k vyššímu účelu, pokud je váš záměr 
ve spojení se záměrem ducha. Budeme tedy zkoumat nový způsob, jak nahlížet 
na emoce, způsob, který jim umožní, aby vám v učení pomáhaly, místo aby 
vám v něm bránily. 

8.6 Srdce je pro vás místem citů, a proto si emoce spojujete se srdcem. Emoce 
jsou však ve skutečnosti reakce vašeho těla na podněty, které přicházejí 
prostřednictvím vašich smyslů. Pohled na krásný západ slunce vám tak může 
vehnat slzy do očí. Sebemenší kontakt vaší ruky s kůží dítěte ve vás může 
vyvolat pocit, jako by vaše srdce přetékalo láskou. Drsné 



slova, která ti proniknou do uší, mohou způsobit, že ti zčervená tvář a srdce 
se ti rozbuší s tíhou, kterou bys označil za hněv, nebo s ostychem, který bys 
nazval studem. Problémy, které se hromadí a zdají se být příliš velké na to, 
abyste je unesli, mohou způsobit to, co nazýváte citovým zmatkem nebo 
dokonce nervovým zhroucením. V těchto situacích se buď odehrává příliš 
mnoho pocitů najednou, nebo se všechny pocity najednou vypnou. Stejně 
jako u všeho ostatního na tomto světě se snažíte o rovnováhu, která 
umožňuje, aby vaše srdce tlouklo jedním stálým tempem, aby se na povrch 
vynořila vždy jen jedna emoce, abyste měli pocity, které můžete ovládat. A 
přesto se cítíte být ovládáni svými pocity, emocemi, které jako by žily 
vlastním životem, a tělem, které na to všechno reaguje tak, že je vám to 
nepříjemné, úzkostné, extatické nebo vás to děsí. 

8.7 Nic z toho nevypovídá o tom, co by vám řeklo vaše srdce, ale maskuje řeč 
srdce a pohřbívá klid hluboko pod neustále se měnícím prostředím života 
žitého na povrchu, jako by vaše vlastní kůže byla hřištěm pro všechny anděly 
a démony, kteří tam tančí. To, co byste si pamatovali, nahrazují vzpomínky 
na tyto emoce - je jich tolik, že by je nedokázali spočítat ani na jeden den, a 
to ani ti, kteří tvrdí, že je nemají. Nejsou to vaše myšlenky, k nimž se 
obracíte, aby vám přinesly důkazy pro vaši zášť, munici pro vaši pomstu, 
bolest pro vaše vzpomínání. Jsou to vaše emoce, ty pocity, o nichž byste 
řekli, že pocházejí z vašeho vlastního srdce. 

8.8 Jaké bláznovství myslet si, že by láska mohla vydržet s takovými společníky. 
Jsou-li tito ve tvém srdci, kde je láska? Kdyby tyto iluze byly skutečné, 
nebylo by pro lásku vůbec žádné místo, ale láska přebývá tam, kam iluze 
nemůže vstoupit. Tyto iluze jsou jako pukliny na vašem srdci, ulpívají na 
jeho povrchu, ale nebrání mu, aby plnilo svou funkci a neslo v sobě to, co 
vás na tomto rozbouřeném moři chrání. 

8.9 V bezpečí tvého srdce se skrývá realita lásky, realita, která je ti tak cizí, že si 
myslíš, že si ji nepamatuješ. Přesto právě k této realitě směřujeme, když 
cestujeme hluboko do vašeho nitra, do středu vašeho Já. 

8.10 Dokonce i ti z vás, jejichž vnímání zůstává zcela chybné, vědí, že je rozdíl 
mezi tím, co se nachází na povrchu, a tím, co se skrývá pod ním. Často je 
povrch situace to jediné, co je vidět, povrch problému to jediné, co poznáte, 
povrch vztahu to jediné, co znáte. O těchto úrovních vidění, rozpoznávání a 
poznávání otevřeně mluvíte a často říkáte: "Na povrchu se zdá, že..." Po 
tomto konstatování často následují pokusy nahlédnout pod povrch a najít 
příčiny, motivace nebo důvody situace, problému nebo vztahu. Často se toto 
hledání nazývá hledání pravdy. I když způsob, jakým se pustíte do hledání 
pravdy v místech, kde není, způsobuje, že vám zůstává skryta, vaše poznání, 
že nějaká pravda je 



dostupné jinde než na povrchu, je pro nás nyní užitečné, stejně jako vaše 
poznání, že existuje něco jiného, než co se jeví na povrchu. 

8.11 Co máte na mysli, když se pokoušíte nahlédnout pod povrch? Chcete 
nahlédnout pod kůži, nebo do skrytých zákoutí srdce či mysli? Bez spojení 
všechno vaše hledání neodhalí pravdu. A přestože je ve vás část, která to ví, 
dáváte místo sjednocení přednost hře spekulací, dohadů a pravděpodobných 
příčin. Hledáte spíše vysvětlení a informace než pravdu, kterou údajně 
hledáte. Hledáte spíše v soudu než v odpuštění. Hledíte spíše z pozice 
odloučení než z místa naplněného milostí sjednocení. Možná si teď říkáte, že 
kdybyste věděli, jak toto sjednocení funguje, jistě byste ho využili k nalezení 
pravdy a také k dalším cílům. Chtěli byste být řešitelem problémů, člověkem, 
který by dokázal jako u soudu oddělit dobro od zla, pravdu od lži, skutečnost 
od fikce. Ani nevidíte, že to, po čem toužíte, je další oddělování, a že 
oddělování nemůže přinést pravdu ani vzniknout z jednoty. 

8.12 Dokonce i vaše nejvznešenější touhy jsou naplněny spravedlností, která je 
stále spravedlností bez ohledu na to, jakou ušlechtilou věc považujete za 
ochotnou řešit. Chtěl bys nahlédnout do mysli a srdce druhého člověka, abys 
mu možná pomohl, ale také abys nad ním měl moc. Cokoli byste mohli 
poznat, byste považovali za svůj majetek a nakládání s ním za svou 
pravomoc. Jak nebezpečný bys byl, kdybys byl takovým svazkem? Jak 
správně byste proti němu bojovali, abyste ochránili svá vlastní tajemství před 
odhalením. Toto chybné vnímání sjednocení by vám bránilo v dosažení cíle, 
který hledáte, cíle, který není cílem, ale vaší jedinou skutečností, přirozeným 
stavem, v němž byste existovali, nebýt vašeho rozhodnutí odmítnout svou 
skutečnost a svou pravou přirozenost. 

8.13 Už chápete, proč jdou jednota a celistvost ruku v ruce? Proč si nemůžete 
odepřít kousek sebe a uskutečnit jednotu, která je vaším domovem? Kdyby 
bylo možné existovat v jednotě a přitom se zadržovat, byla by jednota 
výsměchem. Pro koho bys zadržoval? A pro koho bys zadržoval? Jednota je 
celistvost. Vše pro všechny. 

8.14 Mluvili jsme teď o tom, co je na povrchu. Zkusme experiment. 
8.15 Představte si nyní své tělo jako povrch své existence a podívejte se na něj. 

Odstupte od něj, protože není vaším domovem. Srdce, o němž mluvíme, v 
něm nepřebývá a nepřebýváte v něm ani vy. Oddělená těla se nemohou spojit 
v celek. Byla stvořena proto, aby vám celistvost zatajila a přesvědčila vás o 
iluzi vaší oddělenosti. Ustupte. Vnímejte své tělo jen jako povrchovou vrstvu 
své existence. Je tím, čím se zdá být, a ničím víc. Nedovolte, aby vám 
bránilo vidět pravdu, stejně jako nedovolte, aby jiné povrchové podmínky 
zakrývaly pravdu před. 



vás. I když jste dříve nenašli pravdu, poznali jste, co pravdou není. Vaše tělo 
není pravdou o tom, kdo jste, bez ohledu na to, jak moc se tak jeví. Prozatím 
jej považujme za povrchový aspekt vaší existence. 

8.16 Půjdeme ještě o krok dál, protože mnozí z vás si stále myslí, že skutečné je 
to, co je uvnitř těla: váš mozek a srdce, vaše myšlenky a emoce. Kdyby vaše 
tělo obsahovalo to, co je skutečné, bylo by také skutečné. Stejně jako kdyby 
povrchní situace obsahovala pravdu, byla by pravdivá. Pokud vaše tělo a to, 
co se v něm nachází, není tím, čím jste, máte pocit, že jste zůstali bez 
domova. Tento pocit bezdomovectví je nezbytný pro váš návrat do 
skutečného domova, neboť kdybyste byli uzavřeni a obsaženi ve svém těle a 
kdybyste tuto nádobu přijali za svůj domov, nepřijali byste jiný. 

8.17 Váš "druhý" domov je domov, který jako byste opustili, a domov, do kterého 
se toužíte vrátit. Přesto je to místo, kde jste, a nemohli byste být nikde jinde. 
Váš domov je zde. Myslíte si, že je to neslučitelné s pravdou, jak ji odhaluji, 
s pravdou, že nebe je vaším domovem, ale není tomu tak. Není zde v 
pojmech, které byste si o něm představovali, v pojmech, které vaši realitu 
zasazují do nějakého místa, na nějakou planetu, do nějakého těla. Bůh je zde 
a vy patříte Bohu. To je jediný smysl, v němž můžete nebo byste měli 
přijmout představu, že patříte sem. Když si uvědomíte, že Bůh je zde, pak a 
jen tehdy můžete pravdivě říci, že sem patřím. 

8.18 Nyní, když stojíte stranou od svého těla a účastníte se tohoto experimentu, 
jehož cílem je rozpoznat povrchový prvek vaší existence, jste si možná více 
než kdy dříve vědomi toho, že se nacházíte na určitém místě a v určitém 
čase. Když se postavíte zpět a budete pozorovat své tělo, uvidíte toto: formu 
pohybující se v čase a místě. Možná si více než kdy jindy uvědomujete jeho 
činnosti a stížnosti, jeho pevnost či její nedostatek. Možná si uvědomíte, jak 
řídí vaši existenci, a budete se divit, jak jste mohli strávit byť jen okamžik 
bez jeho uvědomění. 

8.19 Tento okamžik bez vědomí těla byl v Kurzu zázraků krásně popsán jako 
Svatý okamžik. Možná si myslíte, že pozorování těla není dobrý způsob, jak 
toho dosáhnout, ale při pozorování se učíte držet se stranou od toho, co 
vidíte. Zde je však zapotřebí připomenutí, abyste nepozorovali myslí, ale 
srdcem. Toto pozorování bude obsahovat svatost, dar pohledu, který 
přesahuje váš běžný zrak. 

8.20 Můžete začít soucitem s tímto tělem, které jste dlouho považovali za svůj 
domov. A je to tu zase, ještě jednou, spí a probouzí se. Ještě jednou se napájí 
energií. Ještě jednou tuto energii vydá. Ještě jednou se unaví. Ještě jeden den 
je přivítán a jeho 



pozdrav leží na vašem srdci. Každý den ti říká, že se všechno stane. Někdy je 
to důvod k radosti. Jindy je to důvod ke smutku. Nikdy se však nelze 
vyhnout tomu, že každý den je začátkem i koncem. Noc je stejně jistá jako 
den. 

8.21 Do těchto dnů, které přicházejí, se přesouvá mnoho dalších těles, jako je to 
vaše. Každé je jiné - a je jich tolik! Když se stanete pozorovateli, můžete být 
ohromeni tím, co pozorujete, samotnou velikostí všeho, co s vámi zabírá 
svět. V některých dnech si budete připadat jako jeden z mnoha, jako maličký 
pěšák bez většího významu. V jiných dnech se budete cítit zcela nadřazeně, 
jako nejvyšší výdobytek světa a všech jeho let vývoje. Jsou dny, kdy se 
budete cítit zcela na zemi, jako by to byl váš přirozený domov a nebe pro 
vaši duši. V jiných dnech bude váš pocit zcela opačný a budete se divit, kde 
jste. Ano, je tu vaše tělo, ale kde jste vy? 

8.22 Ačkoli to nemůžete pozorovat, uvědomíte si, jak s vámi minulost prochází 
vašimi dny, a také budoucnost. Obojí je jako společníci, kteří jsou na chvíli 
vítaným rozptýlením, ale neradi vás opouštějí, když byste si přáli, aby odešli. 

8.23 Kde žije tato minulost a budoucnost? Kam se poděl den, když je noc? Co si 
máš myslet o všech těch podobách, které s tebou putují tvými dny? Co 
vlastně pozorujete? 

8.24 To je vaše opakované stvoření, které začíná každé ráno a končí každou noc. 
Každý den je vaším výtvorem, který drží pohromadě myšlenkový systém, 
jenž ho zrodil. Pozorovat to znamená vidět jeho realitu. Vidět tuto skutečnost 
znamená vidět obraz Boha, který jste stvořili podle Boží podoby. Tento 
obraz je založen na vaší paměti pravdy o Božím stvoření a na vaší touze 
tvořit jako váš Otec. Je to to nejlepší, co jste ve své zapomnětlivosti mohli 
udělat, ale přesto vám mnohé napovídá. 

8.25 Vše drží pohromadě myšlenkový systém, který to zrodil. Existují pouze dva 
myšlenkové systémy: myšlenkový systém Boha a myšlenkový systém ega 
neboli odděleného já. Myšlenkový systém odděleného já vidí vše odděleně. 
Myšlenkový systém Boha vidí vše v jednotě. Boží myšlenkový systém je 
systémem neustálého tvoření, znovuzrození a obnovy. Myšlenkový systém 
ega je systémem neustálého ničení a rozkladu, rozkladu a smrti. A přece, jak 
jsou si navzájem podobné! 

8.26 Jak podobné vzpomínce je myslet si, že si věc pamatujeme do nejmenšího 
detailu, a přitom vůbec netušit, o čem ta vzpomínka je! Každá vzpomínka je 
pokroucená a zkreslená tím, co bys chtěl, aby to bylo. Každý si může 
vzpomenout alespoň na jednu 



dlouho vzpomínaná událost, která, když se dostala na světlo pravdy, odhalila 
lež obludných rozměrů. Jsou to vzpomínky na blízké, o kterých jste si byli 
jisti, že se vám snaží ublížit, zatímco ve skutečnosti se vám snažili pouze 
pomoci. Vzpomínky na situace, o kterých jste se domnívali, že vás mají 
ztrapnit nebo zničit, a které vás ve skutečnosti měly naučit to, co jste se 
potřebovali naučit, aby vás dovedly k úspěchu, z něhož se nyní těšíte. 

8.27 Vaše vzpomínka na Boží stvoření je tedy vzpomínkou, kterou si uchováváte 
do nejmenších detailů, a přesto tyto detaily zakrývají pravdu tak důkladně, že 
veškerá pravda je vydána napospas iluzi. 

8.28 Jak je možné, že den za dnem procházíte stejným světem ve stejném těle, 
pozorujete mnoho situací, které se navzájem podobají, probouzíte se za 
stejného východu a západu slunce, a přesto můžete každý den prožívat tak 
odlišně, že se jeden den cítíte šťastní a druhý smutní, jeden den cítíte naději a 
druhý den zoufalství? Jak je možné, že to, co bylo stvořeno tak podobně jako 
Boží stvoření, může být vůči němu tak protikladné? Jak je možné, že paměť 
tak klame oči, a přitom nedokáže oklamat srdce? 

8.29 To je pravda o vaší existenci, o existenci, v níž vás klamou oči, ale vaše 
srdce klamu nevěří. Vaše dny jsou jen důkazem této pravdy. To, co vidí vaše 
oči, vás jednoho dne oklame, zatímco to, co vidí vaše srdce, druhý den tento 
klam prohlédne. A tak jeden den prožitý ve vašem světě je ztělesněnou bídou 
a druhý věcí radosti. 

8.30 Raduj se, že tvé srdce není oklamáno, neboť v tom spočívá tvá cesta k 
pravému zapamatování. 



 

KAPITOLA 9 

Marnotratný návrat 
9.1 Divíte se, jak je možné říci, že vaše srdce není oklamáno, když se zdá, že vás tak 

často klame. Zdá se, že je stejně nestálé jako vaše mysl, že vám jeden den 
říká něco jiného a druhý den zase něco jiného. Dokonce se zdá, že vás svádí 
na scestí ještě víc než vaše mysl a nutí vás kráčet cestami plnými nebezpečí a 
zrady do nejhlubší temnoty, místo abyste šli ke světlu. Jsou to spíše vaše 
emoce než vaše srdce, které by vám to udělaly. 

9.2 Emoce mluví spíše jazykem vašeho odděleného já než jazykem vašeho srdce. 
Jsou předsunutou hlídkou vašeho obranného systému, vždy ve střehu před 
tím, co by mohlo ublížit nebo urazit vaše malé já, které považují za chráněné, 
nebo jiné malé já, které považujete za chráněné vy. Nyní si však uvědomte, 
jak podobné stvoření je svou formou, ne-li podstatou, to, co jste stvořili. 
Stvoření nepotřebuje ochranu. To jen vaše víra v potřebu ochrany způsobila, 
že to, co cítíte, je tak zamlženo iluzí. Kdybyste necítili potřebu chránit své 
srdce ani žádné z těl, která milujete, vaše pocity by si zachovaly svou 
nevinnost a nemohly by vám nijak ublížit. 

9.3 Touha chránit je touha, která vychází z nedůvěry a je zcela založena na 
strachu. Kdyby neexistoval strach, co by bylo třeba chránit? Veškerá vaše 
láska - láska, kterou si představujete, že v sobě uchováváte, a láska, kterou si 
představujete, že přijímáte a dáváte - je tedy poskvrněna vaším strachem a 
nemůže být skutečnou láskou. Právě proto, že si lásku pamatujete jako to, co 
vás udržovalo v bezpečí, co vás činilo šťastnými, co k vám poutalo všechny, 
které milujete, se zde pokoušíte lásku používat. Je to skutečná vzpomínka na 
stvoření, kterou jste zkreslili. Vaše chybná vzpomínka způsobila, že věříte, 
že lásku lze použít k tomu, aby vás udržela v bezpečí, učinila vás šťastnými a 
připoutala k vám ty, které se rozhodnete milovat. Není tomu tak, neboť lásku 
nelze použít. 

9.4 Tímto způsobem jste také zkreslili všechny vztahy a učinili z nich něco, co se 
stává skutečným pouze tehdy, když je používáte vy nebo pro vás. Ve své 
paměti stvoření jste si zapamatovali, že všechny věci existují ve vztahu a že 
všechny věci se dějí ve vztahu. Proto jste se rozhodli používat vztah, abyste 
dokázali svou existenci a aby se věci děly. Toto použití vztahu vám nikdy 
neposkytne důkaz nebo akci, kterou hledáte, protože vztah nelze použít. 

9.5 Rozhlédněte se po místnosti, ve které sedíte, a z každé věci, kterou v ní 
vidíte, si odneste její užitečnost. Kolik předmětů, na které se nyní díváte, 
byste si ponechali? I vaše tělo bylo stvořeno pro svou užitečnost. Odlišuje 
vás, stejně jako 



každý předmět v pokoji je oddělen podle toho, k čemu je užitečný. Zeptejte 
se sami sebe: Pro koho je vaše tělo užitečné? Tato otázka se netýká těch, pro 
které vaříte nebo uklízíte, těch, jejichž těla byste chtěli opravit nebo mysl 
vylepšit. Otázka skutečně zní: Kdo mohl vidět využití pro tělo, jako je to 
vaše, předtím, než bylo stvořeno? Jaký stvořitel by ho stvořil a za jakým 
účelem? 

9.6 Své Já jste nestvořili, ale své tělo ano. Bylo stvořeno pro svou užitečnost 
stejně jako každý jiný předmět, který s vámi sdílí prostor, který obýváte. 
Zamyslete se na chvíli nad tím, co by stvořitel takového těla zamýšlel, aby 
tělo bylo. Tělo je konečná entita, stvořená k tomu, aby byla soběstačná, ale 
také aby se sama zničila. Bylo stvořeno s potřebou neustálé údržby, údržby, 
která vyžaduje námahu a boj. Každý centimetr jeho povrchu je přijímačem a 
vysílačem informací, a přesto nese další nástroje, jako jsou oči a uši, které 
zlepšují jeho komunikaci a kontrolují, co jde dovnitř a co ven. Je stejně 
citlivý na bolest jako na potěšení. Obsahuje prostředky pro spojení, ale pro 
spojení, které je dočasné. Je schopen násilí stejně jako něhy. Rodí se a umírá 
ve stavu bezmoci. 

9.7 Tělo si nemohlo pomoci, ale bylo vytvořeno s dvojím záměrem. Bylo 
stvořeno, aby uskutečnilo a následně oslavilo oddělené já, a bylo stvořeno, 
aby potrestalo toto oddělené já za odloučení. Jeho stvořitel měl na mysli to, 
co se v těle odráží: sebeprosazení a sebeponížení, rozkoš a bolest, násilí a 
jemnost. Touhu poznat všechno, ale jen svým vlastním úsilím, touhu vidět 
všechno, ale jen svýma vlastníma očima, touhu být poznán, ale jen tím, co by 
se rozhodl sdílet. Vedle těchto tužeb je snadné pochopit, jak se vyvíjel svět, 
jako je svět těla. Vedle touhy poznávat se objevila i touha nepoznávat. Vedle 
touhy vidět se objevila touha nevidět. Vedle touhy sdílet se objevila touha 
být skrytý. Vedle touhy žít byla touha nežít. 

9.8 Vždycky jste byli takoví, jací jste byli stvořeni, ale tohle jste si vybrali z 
toho, čím jste začali. Jinými slovy, vzali jste to, co jste, a udělali ze sebe toto. 
Nestvořili jste něco z ničeho a nepřivlastnili jste si Boží moc. Vzali jste to, co 
stvořil Bůh, a udělali z toho iluzi tak mocnou, že jste uvěřili, že je to to, co 
jste, místo abyste věřili v pravdu. Ale stejně jako jste to udělali vy, můžete to 
i zrušit. To je volba, která je před vámi - pokračovat ve víře v iluzi, kterou 
jste si vytvořili, nebo začít vidět pravdu. 

9.9 Nyní se snažíte zjistit, jak uniknout tomu, co jste vytvořili. Abyste to dokázali, 
musíte 



odvolat z něj veškerou víru. Na to ještě nejste připraveni, ale vaše srdce vás 
na to nyní připraví. Jakmile se připravíte, budete kráčet po boku toho, kdo na 
vás čekal s jediným cílem, místo abyste kráčeli po boku rozporuplných 
tužeb, jimiž jste se rozhodli nechat se vést do tohoto podivného světa. Tam, 
kde jsi předtím kráčel v okovech, nyní cestuješ lehce. Nyní cestuješ se 
společníkem, který tě zná takového, jaký jsi, a chtěl by ti ukázat tvé Já. 

9.10 Podívejte se nyní na své tělo, jako jste se dříve dívali na prostor, který 
obýváte. Odeberte tělu jeho užitečnost. Ponechali byste si to, na co se nyní 
díváte? Až budete stát opodál a pozorovat své tělo, vždy s pohledem svého 
srdce, přemýšlejte o tom, k čemu byste ho využili. To, co stvořil Bůh, nelze 
použít, ale to, co jste stvořili vy, ano, neboť jeho jediným účelem je vaše 
použití. Zvolte si, že jej nyní použijete k návratu ke svému skutečnému Já, a 
nový účel, který si stanovíte, změní jeho podmínky i jeho užitečnost pro vás. 

9.11 Veškeré používání je založeno na jednoduché myšlence, že nemáte to, co 
potřebujete. Tomu budete věřit i nadále, dokud bude vaše loajalita rozpolcená. 
Dokud neodvoláte veškerou víru v to, co jste vytvořili, budete věřit, že to, co 
jste vytvořili, je pro vás nadále užitečné. Protože tomu tak je a protože to 
nelze změnit bez vaší naprosté ochoty to změnit - ochoty, která ještě není 
úplná -, budeme místo snahy ignorovat to, co jste vytvořili, používat to 
novým způsobem. Mějte však na paměti, že tím pouze šetříme čas a že vaše 
skutečné Já nemá potřebu používat vůbec nic. 

9.12 Jak již bylo řečeno, to, co je pro nás nyní nejužitečnější, je vaše vnímání 
srdce. Vaše iluze o něm, když je zrušíte, vám rychle odhalí pravdu, protože vaše 
mylné představy o vašem srdci zůstávají pravdě blíže než všechny, které 
máte. Vzpomínky na vaše srdce jsou nejsilnější a nejčistší, jaké existují, a 
jejich připomínání pomůže zklidnit vaši mysl a odhalit zbytek. 

9.13 Vracíme se tedy k vašemu vnímání emocí a všeho, co ve vás vyvolává 
pocity. Ve vašich pocitech, zejména v těch, které nedokážete pojmenovat, 
spočívá vaše spojení se vším, co je. To je užitečné, protože to, co jste 
pojmenovali a zařadili, se hůře odstraňuje a vynáší na světlo. Dokonce i ty 
pocity, které se snažíte pojmenovat a chytře držet ve škatulce, kterou jste si 
označili tak či onak, často nejsou spokojené s tím, že zůstanou tam, kam 
byste je zařadili. Zdá se, že vás zrazují, přitom jste to vy, kdo je zrazuje tím, 
že jim nedovolíte být tím, čím jsou. To by se dalo použít jako stručná 
definice celého vašeho problému: Nedovolujete ničemu, co existuje ve 
vašem světě, včetně vás samotných, aby bylo tím, čím je. 

9.14 Pocity, které se samy o sobě zdají být vzpourou proti této šílené situaci, jsou 



vedeni vzpomínkami, které se vám snaží odhalit pravdu. Volají vás z místa, 
které neznáte. Potíž je v tom, že jediné já, které tomuto volání naslouchá, je 
vaše oddělené já. Právě ve snaze odděleného já interpretovat, co by pocity 
řekly, se stávají stejně zkreslenými jako všechny ostatní. Je to oddělené já, 
které se cítí být nuceno označovat pocity za dobré a špatné, některé hodné 
uznání a zbytek hodný pouze odmítnutí nebo opovržení. Je to váš jazyk, 
který dává emocím své místo, krok za strachem, ve vašem boji o kontrolu 
nebo ochranu toho, co jste vytvořili. 

9.15 Strach se vždy nachází jeden krok pod povrchem situace, protože se nachází 
jeden krok pod povrchem vašeho já. Odloupněte první úroveň toho, co vám 
vaše oči dovolí pozorovat, a najdete tam strach. Další úrovní, v závislosti na 
vašich dispozicích, je buď touha ovládat, nebo touha chránit. Ve skutečnosti 
jsou stejné, ale před světem nosí různé tváře. Pokud je pro účely naší diskuse 
tělo povrchovým aspektem vašeho já a pokud to, co pod tímto povrchem 
potkáte jako první, je strach, pak právě ze strachu vychází vše ostatní. Jistě je 
snadné pochopit, že ani touha ovládat, ani touha chránit by neexistovaly bez 
vrstvy strachu, která jim předchází. 

9.16 Strach, stejně jako všechny ostatní emoce, má mnoho podob a mnoho jmen, 
ale ve skutečnosti existují jen dvě emoce: jedna je strach a druhá láska. 
Strach je tedy zdrojem všech iluzí, láska zdrojem pravdy. 

9.17 Jak by se člověk oddělený od všech ostatních mohl nebát? Vůbec nezáleží na 
tom, že všichni, které pozorujete, se zdají být také odděleni. Nikdo se ve 
skutečnosti nedomnívá, že druhý je stejně oddělený jako on. Vždy se zdá, že 
ostatní mají to, co vám chybí a co hledáte. Zdá se, že jste sami ve své 
křehkosti, osamělosti a nedostatku lásky. Ostatní tě nechápou a neznají a ani 
ty jim nedokážeš dát smysl. 

9.18 To není třeba, protože nejste odděleni! Vztahy, které hledáte, aby ukončily 
vaši osamělost, tak mohou učinit, pokud se naučíte vnímat vztahy jinak. 
Stejně jako u všech vašich problémů s vnímáním je strach tím, co blokuje 
vidění vašeho srdce, světlo, které by Kristus ve vás chtěl rozzářit v temnotě. 
Copak nevidíte, že když jste se rozhodli oddělit se a zůstat sami, rozhodli jste 
se také pro strach? Strach není nic jiného než volba a může být nahrazen 
volbou jiného druhu. 

9.19 Často se říká, že příčina a následek jsou v pravdě jedno. Svět, který vidíte, je 
důsledkem strachu. Každý z vás by měl soucit s dítětem, které trápí noční 
můry. Nejvroucnějším přáním každého rodiče by bylo říci dítěti pravdivě, že 
není důvod ke strachu. Věk nikoho z vás strachu nezbavil, ani neudělal ze 
snu o životě menší noční můru. Přesto ušetříte jen málo 



chvíle soucitu se sebou samým, a když se vám něco takového přihodí, rychle 
přebijete soucit praktičností. Zatímco snaha rozptýlit noční můru dítěte vám 
dává smysl, nevidíte způsob, jak rozptýlit svou vlastní. Strach skrýváte pod 
povrchem a za každou alternativní nálepkou, kterou byste mu dali, v zoufalé 
snaze nevidět ho. Žít ve strachu je vskutku prokletí, o kterém byste se snažili 
sami sobě namluvit, že ve vašem životě není přítomno. Vzhlížíte k druhým, 
abyste s nimi soucítili, k těm, kteří žijí v zemích zmítaných válkou nebo ve 
čtvrtích zmítaných násilím. Říkáte, že je důvod ke strachu. Ale ne tady. 

9.20 To je jediný způsob, který jste dokázali vidět, abyste si ulevili od noční můry 
života ve strachu. Promítáte strach ven a pryč od sebe, aniž byste viděli, že 
to, co chcete promítat, si ponecháváte. Nevidíte, že vnější projevy strachu 
jsou jen odrazem toho, co si uchováváte uvnitř. 

9.21 Vzpomeňte si na někoho z těch, které jste označili za ty, kteří žijí život ve 
strachu, který si odpíráte. A představte si, že byste ho mohli přivést z tohoto 
temného a nebezpečného místa. Je jí zima a vy připravíte oheň a dáte jí 
teplou deku na kolena. Má hlad a vy mu připravíte hostinu vhodnou pro 
krále. Tenhle existuje v násilí, které byste drželi za svými dveřmi, a ze své 
vnitřní svatyně mu poskytnete úlevu od války, která zuří za ní. Veškeré tvé 
chování a dokonce i tvé představy svědčí o tom, že věříš, že nepřítomnost 
chladu vytváří teplo. Že nepřítomnost hladu znamená sytost. Nepřítomnost 
násilí znamená mír. Domníváte se, že když jen poskytnete tyto věci, které 
jsou opakem toho, co byste nechtěli mít, dosáhli jste mnohého. Ale teplý oheň 
bude poskytovat teplo jen tak dlouho, dokud se v něm bude topit. Jídlo poskytne 
sytost jen do té doby, než je potřeba další. Zavřené dveře vás udrží v bezpečí jen 
do té doby, dokud je respektována jejich hranice. Nahrazovat dočasné 
dočasným není řešením. 

9.22 Možná si teď říkáte, že to, co jsem vám právě řekl, není odpověď, ale přesně 
to, co vám nařídila Bible. Je zaznamenáno, že vám říkám, abyste nasytili 
hladové, uhasili žízeň žíznivých, přijali a dali odpočinout cizincům. Řekl 
jsem, že když to děláte druhým, děláte to i mně. Myslíte si, že potřebuji jídlo, 
hrnek vody, teplé lůžko? Dokud jste uvězněni v iluzi nouze, jistě mají tyto 
skutky dobročinnosti určitou hodnotu, ale znovu vám říkám, že tato hodnota 
je dočasná. Má slova vás vyzývají k věčnosti, k výživě a odpočinku ducha, 
nikoli těla. To, že se zaměřujete pouze na péči o tělo, je dalším příkladem volby 
protikladu pro náhradu. 

9.23 Není to váš způsob řešení všech problémů, kterým čelíte? Vidíte, co 



nechcete a snažte se ho nahradit jeho opakem. Svůj život tak trávíte bojem 
proti tomu, co máte, za to, co nemáte. K objasnění situace, do níž jste se 
dostali, stačí jeden příklad. Cítíte nedostatek, a tak chcete. Chcete a chcete a 
chcete. Skutečně věříte, že nemáte to, co potřebujete, a tak si neustále 
vytváříte nouzi. Celý život se tak snažíte naplnit své potřeby. Pro většinu z 
vás má toto snažení podobu práce a celý život se snažíte naplnit potřeby své i 
těch, které milujete. Co byste dělali se svým životem, kdybyste neměli žádné 
potřeby, které byste museli uspokojovat? Co byste dělali se svým životem, 
kdybyste neměli strach? Tyto otázky jsou stejné. 

9.24 Jediné nahrazení, které může vést k tomu, co hledáte, je nahrazení iluze 
pravdou, nahrazení strachu láskou, nahrazení vašeho odděleného Já vaším 
skutečným Já, Já, které spočívá v jednotě. Právě vaše vědomí, že k tomu 
musí dojít, vás vede k tomu, že se pokoušíte o všechny ostatní druhy 
nahrazení. Můžete takto pokračovat a stále doufat, že další náhrada bude tou, 
která vám úspěšně přinese to, po čem toužíte, nebo si místo toho můžete 
zvolit jedinou náhradu, která bude fungovat. 

9.25 Jediné, čeho se musíte vzdát, je vaše šílená představa, že jste sami. Mluvíme 
zde hodně o vašem těle jen proto, že je důkazem platnosti této šílené 
představy. Je to také váš důkaz, že život ve strachu je oprávněný. Jak byste 
se mohli nebát o bezpečí domova tak křehkého, jako je tělo? Jak bys mohl 
nezajistit další jídlo pro sebe a pro ty, kteří jsou v tvé péči? Nevidíte, od čeho 
všeho by vás tyto rozptýlení v uspokojování potřeb zdržely. 

9.26 A přitom právě realita, kterou jste si nastavili - realita, že nemůžete uspět v 
tom, o co musíte neustále usilovat - je situace nastavená tak, aby vám 
poskytla vztah. Stejně jako všechno ostatní, na co jste si vzpomněli ze 
stvoření a co jste stvořili k jeho obrazu, je i toto. Zatímco jste se učinili 
oddělenými a osamělými, učinili jste také nezbytným být ve vztahu, abyste 
přežili. Bez vztahu by váš druh sám přestal existovat, vlastně by skončil 
veškerý život. Své sestře a bratrovi samozřejmě musíte pomáhat, neboť oni 
jsou vámi samými a jsou vaším jediným prostředkem k uchopení věčnosti i v 
této falešné realitě, kterou jste si vytvořili. 

9.27 Vraťme se k příkladu nasycení hladu své sestry a uhašení žízně svého bratra. 
Není to jen lekce o sytícím a hasícím duchovním hladu a žízni, ale také lekce 
o vztazích. Právě vztah, který je neodmyslitelně spjat s uspokojením potřeb 
druhého, činí z uspokojení potřeby věc trvalé hodnoty. Právě vaše ochota 
říci: "Bratře, nejsi sám" je přínosem takových situací nejen pro vašeho bratra, 
ale i pro vás. 



také pro vás. Právě ve slovech "Sestro, nejsi sama" se duchovní hlad a žízeň 
setkávají s plností jednoty. Právě v uvědomění si, že nejste samy, si 
uvědomujete svou jednotu se mnou a začínáte se obracet od strachu k lásce. 

9.28 Nejste svým vlastním tvůrcem. To je vaše spása. Nestvořili jste něco z 
ničeho a to, s čím jste začali, stvořil Bůh a zůstává to tak, jak to Bůh stvořil. 
Nemusíte se sami sebe ptát, abyste svou víru protáhli nad rámec těchto 
jednoduchých tvrzení. Jsou opravdu tak nepravděpodobná, že je nemůžete 
přijmout? Je tak nemožné si představit, že to, co Bůh stvořil, bylo zkresleno 
vaší touhou, aby vaše realita byla jiná, než jaká je? Copak jste neviděli, že k 
takovému zkreslení dochází v rámci reality, kterou vidíte? Není to příběh 
nadaného syna nebo dcery, kteří promarní všechny dary, které mají, tím, že 
je nevidí nebo smutně zkreslují to, k čemu by mohly být užitečné? 

9.29 Jste marnotratní synové a dcery, kteří jsou neustále vítáni, aby se vrátili 
domů do bezpečného Otcova objetí. 

9.30 Vzpomeňte si na svůj automobil, počítač nebo jinou věc, kterou používáte. 
Měla by bez uživatele vůbec nějakou funkci? Byla by k něčemu? Automobil 
opuštěný a bez uživatele by se mohl stát domovem myší rodinky. Počítač by 
mohl být přikryt látkou, na kterou by byl položen květináč. Někdo, kdo neví, 
k čemu slouží, by z něj udělal to, co by si přál, ale uživatel by se nikdy 
nesnažil vyměnit si s ním role. Když dojde k nehodě, nemůže být automobil 
považován za viníka chyb, které udělal jeho uživatel. Přesto je tato výměna 
rolí v jistém smyslu podobná tomu, o co jste se pokoušeli vy, a je to jako 
svalovat vinu za dopravní nehodu na automobil. Pokusili jste se vyměnit si 
místo s tělem a tvrdíte, že používá vás, a ne že vy používáte jeho. Činíte tak z 
pocitu viny ve snaze přenést svou vinu mimo sebe. "Moje tělo mě k tomu 
donutilo" je jako výkřik dítěte s imaginárním kamarádem. Svým tvrzením o 
imaginárním příteli dítě oznamuje, že své tělo nemá pod kontrolou. Co je pro 
vás vaše ego jiného než imaginární přítel? 

9.31 Dítě Boží, nepotřebuješ žádného imaginárního přítele, když máš vedle sebe 
toho, který je tvým přítelem vždy a který ti chce ukázat, že nemáš žádné 
potřeby. To, co skutečně jsi, nemůže použít ani Bůh. Copak nevidíš, že jen v 
iluzi můžeš používat druhé, kteří jsou jako ty? 

9.32 Své pojetí používání druhých se učíte z reality, kterou jste si vytvořili a v níž 
používáte tělo, které nazýváte svým domovem a identifikujete jako své 
vlastní já. Jak může být uživatel a objekt užívání jedno a totéž? Díky tomuto 
šílenství se zdá, že smyslem vašeho života je užitečnost. Čím více se vaše 



tělo může být užitečné pro druhé i pro vás samotné, tím větší hodnotu v něm 
vidíte. Od počátku stvoření uplynuly věky, a vy jste se stále nepoučili z lekce 
nebeských ptáků nebo polních květin. Uplynuly dva tisíce let od chvíle, kdy 
vám bylo řečeno, abyste tuto lekci dodržovali. Polní lilie nesejí ani nesklízejí, 
a přesto jsou zaopatřeny. Nebeští ptáci žijí, aby zpívali píseň radosti. Stejně 
tak vy. 

9.33 Boží vůle pro vás je štěstí a nikdy tomu nebylo jinak. Boží stvoření je určeno 
pro věčnost a nemá žádný smysl pro čas. I čas je vaším dílem, myšlenkou 
užitku, která se zbláznila, neboť jste opět vzali něco, co bylo stvořeno pro 
váš vlastní užitek, a dovolili jste, aby se stalo uživatelem. Vlastníma rukama 
odevzdáváš veškeré své štěstí a moc tomu, co jsi stvořil! Teď už málo záleží 
na tom, že jsi tím opět napodobil to, co by ti tvá vadná paměť řekla, že udělal 
tvůj Stvořitel. Jen Bůh může dát svobodnou vůli. Tím, že dáváte svou moc 
věcem, jako je vaše tělo, a myšlenkám, jako je čas, je vaše napodobování 
daru svobodné vůle tak falešně zasazeno do iluze, že nemůžete vidět toto 
šílenství takové, jaké skutečně je. Vaše tělo nemá pro vaši moc žádný užitek 
a čas nebyl stvořen pro štěstí. 

9.34 Svobodná vůle, kterou vám dal Bůh, vám umožnila, abyste si ze sebe a ze 
svého světa udělali, co chcete. Nyní se na tento svět díváte s pocitem viny a 
považujete ho za důkaz své zlé povahy. Posiluje to vaše přesvědčení, že jste 
se příliš změnili oproti tomu, čím jste byli, než abyste ještě někdy byli hodni 
svého pravého dědictví. Bojíte se, že i toto dědictví promrháte a zničíte. 
Jediné, co by mohlo úspěšně potvrdit tvé místo královského dědice, by bylo, 
kdybys dokázal napravit sebe i svět a navrátit ho do předchozího stavu, který 
si představuješ, že znáš. V tomto scénáři se Bůh podobá spíše vašemu 
bankéři než vašemu Otci. Dříve než byste ho požádali o pomoc, museli byste 
Bohu dokázat, že to "zvládnete". 

9.35 Dokud nebudete chtít, aby vám bylo odpuštěno, nepocítíte jemný dotek 
odpuštění na sobě ani na svém světě. Ačkoli toto odpuštění není ve 
skutečnosti potřeba, protože není pravda, že jste prošli velkou změnou, o níž 
se domníváte, že je pravdivá, vaše touha po odpuštění je prvním krokem od 
vašeho přesvědčení, že můžete věci napravit sami a tím si vydobýt cestu zpět 
do domu svého Otce. Chtít, aby vám bylo odpuštěno, je předchůdcem 
odčinění, stavu, kdy dovolíte, aby za vás byly napraveny vaše chyby. Tyto 
chyby nejsou hříchy, které si vyčítáte, ale pouze vaše chyby ve vnímání. 
Náprava neboli pokání vás vrací do vašeho přirozeného stavu, v němž 
spočívá pravé vidění a kde mizí chyby a hříchy. 

9.36 Váš přirozený stav je stavem sjednocení a každé spojení, které činíte ve svaté 
jednotě. 



vztah vám vrací trochu vzpomínek na spojení. Tato vzpomínka na vaše 
božství je to, co ve skutečnosti hledáte v každém zvláštním vztahu, do 
kterého vstoupíte, ale vaše skutečné hledání je skryto pojmem užívání, který 
se mu staví do cesty. Zatímco vaše srdce hledá sjednocení, vaše oddělené já 
hledá to, co může použít, aby zaplnilo prázdnotu a zmírnilo hrůzu ze svého 
odloučení. Toho, co vaše srdce hledá v lásce, dosáhne, ale vaše oddělené já 
by vám toto dosažení chtělo zabránit tím, že každou situaci promění v 
prostředek, který má sloužit jeho cílům. Dokud je spojení vnímáno pouze 
jako prostředek, který má před vámi udržet osamělost, není vnímáno jako to, 
čím skutečně je. 

9.37 Všemu ve svém světě jsi stanovil hranice a právě tyto hranice užitečnosti by 
mohly zablokovat návrat tvé paměti. Milostný vztah, i když je považován za 
nejvyšší úspěch, pokud jde o blízkost, kterou můžete získat s bratrem nebo 
sestrou, je stále omezen tím, co byste chtěli, aby dělal. Jeho účelem je, 
jednoduše řečeno, dodat nedostatek. To je vaše definice naplnění. To, co 
chybí vám, je nalezeno u druhého a společně je dosaženo pocitu celistvosti. 

9.38 Opět se jedná o pouhé zkreslení stvoření. Pamatujete si, že celistvosti se 
dosahuje sjednocením, ale ne tím, jak toho dosáhnout. Zapomněli jste, že 
dosáhnout lze pouze vás. Domníváte se, že spojením různých částí lze 
dosáhnout celku. Mluvíte o rovnováze a snažíte se najít něco pro jednu svou 
část na jednom místě a něco pro jinou někde jinde. Ta naplňuje vaši potřebu 
přátelství a ta zase intelektuální stimulace. V jedné činnosti vyjadřujete svou 
tvořivost a v jiné svou modlitebnost. Podobně jako diverzifikované investiční 
portfolio si myslíte, že toto rozdělení různých aspektů vašeho já chrání vaše 
aktiva. Bojíte se "dát všechna vejce do jednoho košíku". Snažíte se najít 
rovnováhu mezi věcmi, které označujete za nudné, a věcmi, které označujete 
za vzrušující. Přitom se považujete za "moudře trávícího svůj čas" a říkáte si 
"všestranný člověk". Dokud se nebudete snažit o víc než o toto, víc než toto 
se vám nepodaří uskutečnit. 

9.39 Hledat to, co jste ztratili, v jiných lidech, místech a věcech je jen znamením, 
že nechápete, že to, co jste ztratili, stále patří vám. To, co jste ztratili, je 
chybějící, nikoliv zmizelé. To, co jste ztratili, je pro vás skryté, ale nezmizelo 
ani nepřestalo být. To, co jste ztratili, je vskutku cenné, a to víte. Ale nevíte, 
co je to cenné. Jisté je jen jedno: až to najdete, budete vědět, že to bylo 
nalezeno. To je to, co vám přinese štěstí a mír, spokojenost a pocit 
sounáležitosti. To je to, co způsobí, že budete mít pocit, že váš čas zde nebyl. 



marně. Víte, že ať už se vám zdá, že váš život slouží čemukoli, pokud na 
smrtelné posteli nenajdete to, co jste hledali, neodejdete v nejhlubším pokoji, 
ale v temném zoufalství a strachu. Nebudeš mít naději na to, co leží za 
životem, protože v životě jsi žádnou naději nenašel. 

9.40 Vaše hledání toho, co vám chybí, se tak stává závodem se smrtí. Hledáte to 
tady, hledáte to tam a spěcháte za další a další věcí. Každý člověk běží tento 
závod sám, s nadějí na vítězství pouze pro sebe. Neuvědomujete si, že 
kdybyste se zastavili a vzali svého bratra za ruku, závodní dráha by se 
proměnila v údolí plné lilií a vy byste se ocitli na druhé straně cílové pásky a 
mohli si konečně odpočinout. 

9.41 Příkaz odpočívat v pokoji platí pro živé, ne pro mrtvé. Dokud však běžíš 
závod, nepoznáš to. Soutěžení, které vede k individuálnímu úspěchu, se stalo 
modlou, kterou byste chtěli oslavovat, a důkazy, že tomu tak je, nemusíte 
hledat daleko. Tato modloslužba vám říká, že sláva je pro několik málo lidí, 
a tak zaujmete místo ve frontě u startovní brány a přihlásíte se o slávu. Běžíte 
závod, dokud můžete, a ať už vyhrajete, nebo prohrajete, vaše účast v závodě 
byla jen požadovanou obětí modle, kterou jste si vytvořili. A v určitém 
okamžiku, kdy už závod běžet nemůžete, se klaníte těm, kteří dosáhli slávy; 
stávají se vašimi modlami a vy se stáváte jejich poddanými a se závistí a 
úctou sledujete, co dělají. Těm přinášíte své oběti a vzdáváte jim hold. Těm 
říkáte: "Chtěl bych být jako vy." U nich hledáte zástupné naplnění, protože 
jste se vzdali jakékoli naděje na skutečné naplnění. Zde se bavíte, jste 
šokováni, nadšeni nebo odpuzováni. Zde sledujete, jak se gladiátoři pro vaše 
pobavení navzájem zabíjejí. Zde se vaše představa o užitku ukazuje ve všech 
svých nejděsivějších detailech. 

9.42 Co jiného to je než ukázka toho, co žijete každý den, ve větším měřítku? To 
je vše, co vám ukazuje něco většího, než jste vy sami. Veškerá společnost, 
skupiny, týmy a organizace jsou jen kolektivním zobrazením individuální 
touhy. Otroci a páni se pouze navzájem využívají a stejné zákony svazují 
oba. Kdo je pánem a kdo otrokem v tomto těle, které byste nazvali svým 
domovem? Jakou svobodu byste měli bez požadavků, které na vás vaše tělo 
klade? Stejnou otázku lze položit i tomuto světu, který vnímáte jako domov 
těla. Kdo je pánem a kdo otrokem, když jsou oba drženi v otroctví? Sláva, 
kterou vzdáváte modlám, je také jen otroctvím. Bez vašeho modlářství by 
jejich sláva už nebyla, a tak žijí ve strachu, který není o nic menší než strach 
těch, kdo je zbožňují. 

9.43 Užívání v jakékoli formě vede k otroctví, a proto vnímat svět založený na 
užívání znamená vidět svět, kde je svoboda nemožná. Co si myslíte, že 
potřebujete 



sestra pro je tedy založena na šíleném předpokladu, že svobodu si lze koupit 
a že pán je svobodnější než otrok. I když je to iluze, je to iluze, o kterou se 
usiluje. Kupní cenou je užitečnost. A tak je každé spojení vnímáno jako 
směnný obchod, v němž vyměňujete svou užitečnost za užitečnost druhého. 
Zaměstnavatel má užitek z vašich schopností a vy máte užitek z platu a 
výhod, které zaměstnavatel nabízí. Manžel či manželka je užitečná v mnoha 
ohledech, které doplňují oblasti vaší užitečnosti. Obchod vám poskytuje 
zboží, které byste využili, a vy dodáváte obchodu kapitál, který využije jeho 
majitel. Jste-li obdařeni krásou nebo sportovním či uměleckým talentem, 
který lze využít, jaké štěstí si myslíte, že máte. Krásná tvář a zdatné tělo se 
dají za mnohé vyměnit. Není žádným tajemstvím, že žijete ve světě nabídky 
a poptávky. Z jednoduché představy, že jedinci potřebují být ve vztahu, aby 
přežili, se vyvinula tato složitá síť využívání a zneužívání. 

9.44 Zneužití je pouze nesprávné použití - použití v takovém rozsahu, že je 
šílenost použití zřejmá jak uživateli, tak uživateli, a proto má v naší diskusi 
své místo. Podívejte se na vzorce zneužívání, a to ve všech oblastech, od 
drog a alkoholu až po fyzické nebo citové týrání. Ty, stejně jako větší 
příklady vašeho každodenního života, který se zvrtl, jsou jen projevy 
vnitřních tužeb dovedených do většího extrému; jenže ty se spíše než ve 
skupině odrážejí v jednotlivci. Jedinec s problémy zneužívání by světu 
prokázal službu, kdyby lidé v něm pochopili, co je odrazem tohoto 
zneužívání. Jako každý extrém pouze poukazuje na to, co je v méně 
extrémních případech stále stejné: Užívání je nevhodné. 

9.45 Její použití je nevhodné právě kvůli jejímu účelu. Duch svatý vás může vést 
k tomu, abyste věci, které jste stvořili, používali způsobem, který prospívá 
celku, a to je rozdíl mezi správným a nesprávným používáním nebo 
používáním a zneužíváním. Vy byste používali ve prospěch odděleného já. 
Při zvětšení je destruktivní síla takového zneužití snadno patrná. Opět byste 
svalovali vinu mimo sebe a za destruktivní sílu byste označili drogy, alkohol, 
tabák, hazardní hry, a dokonce i jídlo. Podobně jako u automobilu, který 
byste obvinili z nehody, došlo k záměně uživatele a uživatele. Všechna 
taková záměna pramení z počátečního zmatení z užívání, kterému by vás 
podle vás vystavilo vaše tělo. Všechna taková zmatení pramení z vašeho 
vytěsnění sebe sama a z toho, že jste se vzdali své moci vůči věcem, které 
jste vytvořili. 

9.46 Dovolte mi zopakovat, že se jedná o váš mylný pokus jít cestou stvoření. 
Bůh dal svému stvoření veškerou moc a vy byste se rozhodli pro to samé. 
Váš záměr není zlý, ale vedený pocitem viny a falešným vzpomínáním na 
oddělené já. Jakkoli jste toužili po anonymitě a autonomii. 



od Boha, přesto obviňujete Boha z toho, že vytvořil situaci, v níž si myslíte, 
že vám bylo dovoleno ublížit si. Ptáte se, jak mohl Bůh dopustit všechno to 
utrpení? Proč vás pokouší takovými ničivými silami? Silami, které se 
vymykají vaší kontrole? Proč Bůh nestvořil svět vlídný a neschopný vám 
ublížit? 

9.47 Takový je svět, který Bůh stvořil: Svět tak krásný a pokojný, že když ho 
znovu uvidíte, budete plakat radostí a v okamžiku zapomenete na svůj 
smutek. Nebudeš dlouho vzpomínat na výčitky, nebudeš se cítit špatně za 
všechna ta léta, kdy jsi to neviděl. Bude to jen radostné "Aha!", když se vám 
vrátí to, co bylo dávno zapomenuto. Budete se jen usmívat nad dětskými 
hrami, které jste hráli, a nebudete litovat o nic víc, než byste litovali svého 
dětství. Vaše nevinnost zde jasně vynikne a už nikdy nebudete pochybovat o 
tom, že svět, který stvořil Bůh, patří vám a vy jemu. 

9.48 Všechna tvá rozsáhlá putování se ukáží jako pravá. Vše, po čem jste toužili, 
se ukáže jako pouhé dvě touhy, touha milovat a touha být milován. Proč 
čekat, až uvidíte, že tyto touhy jsou všechny, které vás vyzývají k podivnému 
chování, jež projevujete? Ti, kdo se poddávají zneužívání, pouze hlasitěji 
volají po té samé lásce, kterou všichni hledají. Odsouzení jim nepřísluší, 
protože všichni zde jsou zneužívající - počínaje sebou samými. 

9.49 Ve světě založeném na užívání jsou pokusy o změnu chování při zneužívání 
téměř zbytečné. Základ světa se musí změnit a podnět k této změně leží ve 
vás. Veškeré užívání končí připojením, protože užívání je to, za co jste 
vyměnili připojení. Místo toho, abyste uznali své spojení, stav, v němž jste 
celiství a úplní, protože jste spojeni se všemi, rozhodli jste se stát odděleně a 
používat ostatní, abyste podpořili svůj oddělený postoj. Vidíte rozdíl v těchto 
dvou postojích? V čem je váš způsob lepší než způsob, který pro vás stvořil 
Bůh, způsob, který je zcela prostý konfliktů? Navzdory vašim 
nejstatečnějším pokusům zůstat oddělený musíte využívat své bratry a sestry, 
abyste vůbec udrželi iluzi své oddělenosti. Nebylo by jednoduše lepší tuto 
šarádu ukončit? Přiznat si, že jste nebyli stvořeni pro odloučení, ale pro 
spojení? Začít se zbavovat strachu ze spojení a stejně tak se zbavit i používání? 

9.50 Jak by se svět změnil, kdybyste se jen na jeden den pokusili nahradit 
používání spojením! Než však budete moci začít, musíme rozšířit lekce, které 
se učíte pozorováním vlastního já. Nyní se snažíme odhalit iluzi, že můžete 
být používáni svým tělem, neboť vaše zdánlivé používání takovým tělem 
vede ke všem dalším představám o používání. 



 

KAPITOLA 10 

Použití a porozumění 
10.1 Nejprve se zamysleme nad tím, co by tělo mělo používat. I když se cítíte 

jeho otroky a jste pod jeho kontrolou, kdo jste vy, které by ovládalo? Jak by 
vás mohlo nutit dělat něco jiného, než jste si zvolili? Naučte se dobře tuto 
lekci, neboť v ní spočívá lék na všechny nemoci a naděje na veškeré 
uzdravení. I když se zdá, že vám tělo říká, co cítíte, a nabízí vám, abyste 
jednali v souladu s jeho pocity, jak je to možné? Tělo je samo o sobě 
neutrální. Dokud však tělu přisuzujete, že vám přináší potěšení, bude vám 
přinášet i bolest. Nemůžete si vybrat jedno bez druhého, protože volba je 
stejná. Tělo je nástroj stvořený pro vaše použití při udržování iluze vaší 
oddělenosti. To, že má zdánlivou moc, může být jen proto, že si myslíte, že 
jste do něj vložili svou moc. Kdyby to byla pravda, mělo by vskutku velkou 
moc. Ale to, co jste stvořili, nemůže být vybaveno mocí stvoření, aniž byste 
se s ním spojili. Jak bys mohl být s něčím spojen více než se svým vlastním 
tělem? Pokud nejste spojeni ani s touto přítomností, kterou nazýváte svým 
domovem, jak lze očekávat, že se spojíte s ostatními? 

10.2 Nyní se musíme vrátit k pojmu vztahu, neboť představa těl spojených v 
těsnějším svazku, než je ten, který cítíte s tělem, jež nazýváte svým vlastním, 
je vskutku směšná. Spojení se děje ve vztahu, nikoli ve fyzické podobě. 
Spojení není vymazáním jedné věci, aby vznikla druhá - spojení činí každou 
z nich celistvou a v této celistvosti jednotnou se všemi. Toto spojení ve 
skutečnosti nikdy nepřestalo existovat, ale dokud si neuvědomujete, že 
existuje, jsou vám jeho výhody nedostupné. I když bych si to přál, mé sdělení 
pravdy o vaší existenci samo o sobě nestačí k tomu, abyste si uvědomili to, 
co jste před sebou tak dlouho skrývali. Mohu vám pouze říci, kde máte 
hledat, a ušetřit vám nespočet let hledání tam, kde pravda není, pokud budete 
hledat tam, kde vám nabízím, abyste ji našli. 

10.3 Některé aspekty toho, co vám říkám, přijmete s radostí, jiným nerozumíte a s 
jejich realizací byste ještě chvíli počkali. To, čemu skutečně nerozumíte, je 
celistvost. Všechny věci existují v celistvosti, včetně myšlenkového systému, 
který jste si vytvořili, abyste chránili iluzi, která je vám tak drahá. Váš 
myšlenkový systém je pravdě zcela cizí, ale jako systém je zcela 
konzistentní. Nemůžete se vzdát jednoho principu a zachovat si jiný, protože 
tím, že si zachováte část, zachováte si vše. To povede ke zdánlivému selhání 
při učení toho, co bych chtěl, abyste se naučili. Co by Bůh chtěl, abych učil, 
vy 



nelze neučit, ale nelze se o něm učit ani po částech. Myšlenkový systém 
pravdy je stejně celistvý jako myšlenkový systém iluze a vy si nemůžete vzít, 
co chcete, a zbytek nechat být. Budeme tedy nadále poukazovat na rozdíly v 
obou myšlenkových systémech, aby se vaše představy začaly měnit, až 
nakonec vaše srdce převezme vládu a učiní jedinou volbu, kterou jste povinni 
učinit. Vaše srdce - nezaměňovat s pumpou, která pohání tělo, ale ztotožnit s 
centrem sebe sama - nemá žádný myšlenkový systém oddělený od vašeho a 
musí existovat v realitě, kde si myslíte, že jste. 

10.4 Počátek každé proměny je u zdroje, a to platí jak pro iluzi, tak pro pravdu. 
Své tělo vnímáte jako své já a své já jako "zdroj" všeho, co jste dělali a cítili 
po všechny své dny na této zemi. Váš skutečný Zdroj je však ve středu 
vašeho Já, na oltáři vašeho Stvořitele, v Já, které sdílíte v jednotě s Kristem. 
Kristus je "část" Boha, která ve vás přebývá, nikoli v oddělenosti, ale ve 
věčné celistvosti, v níž Bůh a vy společně existujete v pravdě. 

10.5 Pro ty z vás, kteří již dlouho putujete, i pro ty, kteří teprve začínáte, je 
opuštění těla jako vašeho domova a zdroje všeho, čím jste, největší 
překážkou, kterou musíte překonat. Když pozorujete tělo a odvažujete se 
myslet na život bez něj, znovu a znovu se setkáváte s jeho realitou. Když vás 
jeho vědomí začne opouštět, je to právě tehdy, kdy vás mohou sužovat 
bolesti hlavy, zad a další zdánlivé neduhy. To vás oddělené já, které jste si 
vytvořili, volá zpět k tělu, aby vám dokázalo, že je nepřekonatelné. Mnoho 
lidí se v tomto okamžiku snaží tyto neduhy domyslet, a když se jim to 
nepodaří, považují to za další důkaz svého zakotvení v těle. Mějte se na 
pozoru před všemi pokusy myslet na tělo a myslet na zázraky. Tato touha 
pouze ukazuje, že neznáte zdroj uzdravení a nejste připraveni nechat se 
uzdravit. 

10.6 To, že ještě nejste připraveni, neznamená, že nebudete připraveni, stejně 
jako to, že jste něco ztratili, neznamená, že to už neexistuje. Přesto by vaše 
oddělené já uvedlo všechny důkazy o tom, že nedokáže být jiné než oddělené, 
a rychle by vás upozornilo na nemožnost být jiné než to, co jste - tělo. To je 
"fakt", který vám neustále našeptává do ucha, lež, o níž by vás rádo 
přesvědčilo, že vše ostatní, co byste se zde dozvěděli, je stejně nemožné jako 
toto. Nasloucháte tomuto hlasu, protože byl vaším stálým společníkem a 
učitelem ve vaší oddělenosti, aniž byste si uvědomovali, že to, co vás naučil, 
je být oddělený. Upozorňujeme vás, že se bude neustále snažit zasahovat, 
dokud budete přikládat jakoukoli váhu tomu, co vám říká. 

10.7 Vzpomeňte si na někoho jiného, učitele nebo rodiče, jehož "hlas" slyšíte, když 
jdete. 



ve vašich dnech. Ať už tento hlas chcete slyšet, nebo ne, ať už byl moudrý, 
nebo pošetilý, samotné opakování tohoto hlasu vám ho uchovává v paměti. 
Může to být hlas, který říká: "Postav se rovně" nebo "Jsi výjimečný" nebo 
"Nikdy nebudeš nic znamenat". Mnozí z vás možná využili terapii, aby ztišili 
negativní zprávy, které slyšíte, a po velkém úsilí se jim podařilo nahradit to, 
co bylo negativní, zprávami pozitivnější povahy. A to jsou jen poselství z 
vnějšího zdroje! Vaše vlastní myšlenky jsou mnohem vytrvalejší a 
neodbytnější než ony. Jsou s vámi déle a nepřetržitě. K jejich vytěsnění je 
zapotřebí bdělosti. 

10.8 Neříkám vám to proto, abych vás odradil, ale abych vás povzbudil, abyste se 
nevzdávali. Váš cíl je nyní nejsvětější možný a celé nebe je s vámi. Jediné, 
co je zapotřebí, je vaše trvalá ochota. Jediné, co může způsobit vaše selhání, 
je vzdát se. Uvádím vám tyto příklady, které vás přimějí říci: "Nebude to 
snadné," ale říkám vám, že to nebude ani těžké, pokud si ale zapamatujete 
toto: jediné, co je zapotřebí, je vaše ochota. Když vám vaše oddělené já 
našeptává: "Tvé tělo je jen fakt," stačí si říct: "Jsem stále ochoten věřit v 
opak." A vy si řeknete: "Jsem ochoten věřit v opak," a pak už se budete jen 
snažit. 

10.9 Uvědomte si také svou touhu po odměně. Jakmile pocítíte, že se přibližujete 
Bohu a svému pravému Já, jakmile si více uvědomíte, že jste "dobrý" člověk 
a že se snažíte být ještě lepší, začnete hledat odměnu. Později se na tuto dobu 
ohlédnete a budete se usmívat a nahlas smát nevinnosti těchto tužeb, které 
ale odhalují, že stojíte pouze na začátku učebního plánu. Chtít odměnu za 
dobrotu, za to, že se více snažíte, za to, že jste blíže Bohu než váš bratr nebo 
sestra, to všechno jsou touhy vašeho odděleného já, které chce něco pro sebe 
a pro všechno své úsilí. To je jen etapa, kterou projdete, i když někteří se zde 
mohou zdržet dlouho. Zůstanete, dokud nepochopíte, že všichni jsou dobří a 
že si nemůžete zasloužit více Božích milostí než váš bratr. Zůstanete tak 
dlouho, dokud si neuvědomíte, že Bůh už všem všechno dal. 

10.10 Znovu ale uveďte svou ochotu. Ochotu věřit, že máte vše, co potřebujete, 
přestože se to tak nezdá. Vaše ochota je vše, co je potřeba k tomu, abyste se 
posunuli přes tuto fázi a do další. Buďte spíše povzbuzeni než znechuceni 
tím, že Bůh zde neplní všechna vaše přání. Neboť to ještě nejsou vaše 
skutečná přání a odměny, které byste si zde vybrali, jsou jako prach k těm, 
které si uvědomíte, až budete pokračovat. 

10.11 Promluvme si na chvíli o zázracích. Jednoduše řečeno, zázraky jsou 
přirozeným důsledkem spojení. Magie je váš pokus dělat zázraky na vlastní 
pěst. V počátečních fázích svého učení budete v pokušení hrát hru na víru. 
Nebudete věřit tomu, že nejste svým tělem, ale budete si vytvářet 



věří, že tomu tak není. Pak můžete být v pokušení uvěřit, že když předstíráte, 
že nejste tělo, můžete předstírat, že necítíte bolest hlavy nebo chlad zimního 
dne, a toto předstírání může dokonce způsobit, že budete cítit o něco menší 
bolest nebo o něco menší chlad. Tento pokus o oklamání sebe sama však vítá 
vaše oddělené já, které ví, že předstíráním se to nestane. 

10.12 Tyto pokusy o oklamání sebe sama jsou založeny spíše na vašem 
nepochopení než na nedostatku víry. Kdybyste věřili, že jste jen a pouze 
svým tělem, nečetli byste ještě dnes. Už dlouho víte, že je ve vás víc než jen 
maso a kosti. Víra není váš problém. Tím je pochopení. I když věříte v Boha, 
nerozumíte mu. Zatímco věříte ve mne, nechápete, jak ode mne tato slova 
vyšla. Zatímco věříte v nebe a posmrtný život, nechápete, co a kde je. A věřit 
v něco, čemu nerozumíte, ve vás vyvolává přinejmenším pocit podivínství a 
v horším případě bludu. Chceš věřit, a tak věříš. Ale také chcete mít "pravdu" 
v tom, čemu věříte. Na vaší víře v Boha, ve mne, v nebe a v posmrtný život 
je příhodné to, že si nemyslíte, že by se zde ukázalo, že se mýlíte. Pokud se 
mýlíte, po smrti pouze shnijete a nikdo se nedozví, jak moc jste se mýlili! 
Pokud se mýlíte, alespoň jste věřili v něco, co vám přinášelo útěchu a 
nakonec vám neublížilo. 

10.13 To se však nedá tak snadno říci o konceptu neoddělenosti. Jediné, čemu je 
pro vás opravdu těžké uvěřit, je to, že jste ve spojení se svými bratry a 
sestrami, právě teď a dnes. Věřit v Boha, aniž byste mu rozuměli, je jedna 
věc. Věřit ve své spojení s bližním, aniž byste rozuměli buď spojení, nebo 
bližnímu, je něco jiného. Tato víra vám nutně nepřinese útěchu ani vám 
neuškodí. Co když věříte v dobrotu svého bližního a tato víra je 
neoprávněná? Co když důvěřujete a zjistíte, že tato důvěra není na místě? Co 
když jste prostě naivní a jste považováni za blázny? Co když se mýlíte? 

10.14 Podobný strach vás přepadne, když uvažujete o tom, že se vzdáte své víry v 
tělo. Věřit, že nejste svým tělem, zatímco se v něm pohybujete, je něco úplně 
jiného než věřit v Boha. Zde by všechny dostupné důkazy říkaly, že se 
mýlíte. Všechny důkazy vašich očí a uší, stejně jako důkazy vědy, by říkaly, 
že jste svým tělem. Dokonce i historie by se zdála být důkazem této 
skutečnosti, když se ohlédnete zpět a řeknete, že i Ježíš zemřel dříve, než 
mohl znovu povstat jako duch. 

10.15 Jsem tu, abych vás znovu učil, protože jsem byl příkladem života. Věříte, že 
když jsem chodil po zemi, byl jsem tělo, nebo věříte, že jsem byl 



Boží Syn předtím, než jsem se narodil do lidské podoby, v době, kdy jsem 
existoval v lidské podobě, a poté, co jsem vstal z mrtvých? Tomu se právem 
říká tajemství víry: Kristus zemřel, Kristus vstal z mrtvých, Kristus přijde 
znovu. Co v této recitaci chybí? Kristus se narodil. Nikde v tajemství víry 
není uvedeno, že se Kristus stal tělem. 

10.16 Nebylo vám řečeno, že tělo neexistuje, pouze že to nejste vy. Stejně jako 
všechny nástroje, které jste si vyrobili, je iluzí, protože nástroje 
nepotřebujete. Ale dokud věříte, že ano, je pro vás zcela reálné. Vzdát se těla 
úplně je volba, kterou nemusíte dělat. Jak bude vaše učení postupovat, 
uvidíte, že je to možné, ale mohou existovat důvody, proč se pro to 
nerozhodnout. V tuto chvíli se však žádá pouze to, aby vaše tělo bylo 
vnímáno jako to, čím je - jak z hlediska toho, k čemu jste ho stvořili, tak z 
hlediska způsobu, jakým nyní můžete být vedeni k tomu, abyste ho používali 
ku prospěchu všech. 

10.17 Pro mnohé se zdálo, že volba zní: "Chceš mít raději pravdu, nebo být 
šťastný?" Jen ego by si vybralo být v právu místo štěstí. Když pozorujete své 
tělo, sledujte také jeho činnost z hlediska rozhodnutí, která činí. Zeptejte se 
sami sebe: "Jaká volba mohla vést k této situaci nebo události?". Volba totiž 
vždy předchází skutečnosti. Božímu Synu se nic nestane náhodou. Toto 
pozorování vám pomůže vrátit odpovědnost za váš život zpět do vašich 
rukou, kam patří. Nejste bezmocní, ani nejste odkázáni na rozmar sil, které 
nemůžete ovlivnit. Jedinou silou, kterou nemáte pod kontrolou, je vaše 
vlastní mysl, a to nemusí být. Když se začnete sami sebe ptát: Jaká volba by 
mohla vést ke štěstí místo této, začnete pozorovat rozdíl v reakci svého těla 
na to, co se zdá být vnějšími událostmi, a pak i změnu v samotných vnějších 
událostech. 

10.18 Vaše mysl může stále dávat přednost tomu, abyste měli pravdu, a ne abyste 
byli šťastní, proto je důležité, abyste se při této nové volbě nechali vést svým 
srdcem. Když se ocitnete v situaci, která se vám nelíbí, opět nabídněte svou 
ochotu najít v ní trochu štěstí. Tyto pokyny vašemu srdci začnou měnit stav 
vaší mysli. 

10.19 To, co byste nazvali stavem mysli, je spíše celková atmosféra, prostředí, 
nálada - a toto prostředí určuje vaše srdce. Myšlenky vašeho odděleného já 
se o něco takového málo starají a označily by takové starosti za nepodstatné 
pro jeho pohodu. Jeho jedinou starostí je přežít takové, jaké je. Nejedná se 
jen o starost o potřeby, jako je jídlo a přístřeší, ale o přežití myšlenkového 
systému odděleného já. Štěstí zde není prioritou, ale být v právu je pro něj 
docela důležité. Dává přednost vážnosti a těžkému srdci před lehkovážností a 
veselostí. Být vážný v životě je hlavní 



strategie odděleného já, které si uvědomuje svou vlastní vážnost jako nutnou 
k udržení své oddělenosti. Radost je skutečně největší hrozbou pro oddělené 
já, neboť pochází ze spojení a posiluje přitažlivost spojení na úkor 
přitažlivosti oddělení. 

10.20 Neuvědomujete si, jak rychle se oddělené já vrhá do sabotáže veškerého 
pohybu směrem od oddělenosti ke sjednocení. Mnozí z vás poznali, že svými 
volbami, které byste učinili, zřejmě minimalizujete své šance na štěstí a 
maximalizujete šance na neštěstí. S touhou se ohlížíte za dobami štěstí a 
přemýšlíte, co se pokazilo a proč jste si tento šťastný stav nedokázali udržet. 
Možná byste mohli uvést mnoho praktických důvodů pro zánik vašeho štěstí, 
ale v osamělosti, která přichází s jeho ztrátou, budete alespoň krátce 
přemýšlet, proč bylo třeba se rozhodnout pro praktičnost. Pokud se však 
oddělené já dokáže ohlédnout zpět a uvidí, že dalo přednost správnosti před 
štěstím, bude si navzdory svému neštěstí blahopřát a řekne si: "Udělal jsem 
správnou věc". Uvidí se jako vítěz nad pošetilými sny o štěstí a řekne si, jak 
je rádo, že přišlo k rozumu dříve, než bylo pozdě. 

10.21 Každý z vás si je vědom hranice, kterou by překročil a která neponechává 
žádnou cestu zpět. Tímto prahem je často štěstí tak naplňující, že jakmile ho 
jednou zažijete, řeknete si: "Tohle zoufalství už nebudu snášet." A pak se 
vám to stane. Pro jiné je tento práh pravým opakem, zážitkem bolesti tak 
velké, že by raději zemřeli, než aby takto pokračovali dál. Také závislí lidé, 
ale volí jiný práh, kdy po prožitku zapomnění odděleného já prostřednictvím 
drog, alkoholu nebo dokonce neustálé práce či nakupování odmítají návrat 
do reality odděleného já. Pokud ji nemohou opustit, zablokují ji. Někteří se 
na tomto prahu obracejí zpět. Odpírají si radost, bolest nebo zapomnění, 
které by jim znemožnily návrat, a považují se za šťastné, že se nedostali na 
místo, odkud by se změna stala nevyhnutelnou. 

10.22 Oddělené já je natolik zakotveno ve strachu, že se mu známé obavy z jeho 
existence zdají lepší než neznámé obavy z jakéhokoli jiného druhu existence. 
Že by bylo možné zvolit možnost, která by strach vůbec neponechávala, ho 
nenapadne, protože absenci strachu nikdy nepoznalo. 

10.23 Pokud je tělo povrchovou stránkou vaší existence a strach leží pod 
povrchem, uvidíte výhodu tohoto cvičení: Postavte své tělo před sebe, kde 
můžete být jeho tichým pozorovatelem. Když budete pozorovat své ruce, jak 
se věnují své práci, nebo stín, který se tvoří na zemi, když chodíte sem a tam, 
budete se učit jedinému oddělení, které vám může být užitečné. 

10.24 Vaše první poznání významu bude, že vše, co slyšíte, nepochází z vašeho 
okolí. 



skrze vaše uši. Zjistíte, že jste plní myšlenek o svém těle, stejných, jaké 
můžete mít o těle někoho jiného. Rozdíl bude v tom, že tyto myšlenky 
nebudou mít zdánlivě původ ve vaší hlavě. Možná si poprvé nebo jiným 
způsobem uvědomíte, že jste své myšlenky vždycky slyšeli bez pomoci uší. 
Možná si teď říkáte: "Samozřejmě, že takhle slyšíme své myšlenky - to je 
podstata myšlení." Ale to je jenom otázka času. Ale uvažovali jste někdy 
předtím o povaze svých myšlenek, nebo jste je pouze považovali za 
samozřejmost? 

10.25 Myšlenky nejsou vidět ani slyšet, a přesto jsou neustále s vámi, a nikdy ne 
víc, než když provádíte svůj pokus o odpoutání se od těla. Proto provádíme 
tento experiment. Ať už se při provádění tohoto experimentu označíte za 
úspěšné, nebo za beznadějně neúspěšné, znovu si uvědomíte, že vaše 
myšlenky přesněji určují, kdo jste, než vaše tělo. Ať už bloudí bezcílně, nebo 
jsou zcela soustředěné, vaše myšlenky jsou zdrojem všeho, čím jste a co 
děláte, více než tělo, které pozorujete. 

10.26 Možná se sami sobě zasmějete, že se účastníte tohoto hloupého experimentu, ale 
uvědomíte si, že touha zasmát se sobě samým je zcela upřímná a nepramení z 
podlosti. Objeví se šťastnější já, kterému se zdá, že tato hra je spíše zábavná, 
a kterému vůbec nejde o úspěch hry. I tento smích, stejně jako pocit zábavy, 
který ho vyvolal, se dostaví bez účasti těla. 

10.27 Brzy si osvojíte schopnost vidět bez očí svého těla. I to vám bude zpočátku 
připadat jako hloupá hra, jako trik vaší představivosti. Zpočátku budete 
pozorovat jen to, co "vidíte" - své ruce a nohy, svůj stín padající při chůzi -, 
ale stále více budete vnímat tělo jako celek. Budete ho pozorovat zezadu, jak 
ho sledujete během jeho dne, aniž byste si zpočátku byli vědomi, že se to 
děje. A zjistíte, že jak pozorujete, více si uvědomujete své okolí a více si 
uvědomujete, že vaše tělo je součástí všeho, co se děje. Je tu vaše tělo a 
dalších šest, které přechází ulici. Je tu vaše tělo, které sedí za stolem v 
budově s mnoha dalšími. Uvědomíte si, jak zřídka jste si dříve uvědomovali 
ulici, po které jste šli, budovy, mezi kterými cestovalo, otevřené nebe nad 
vámi, všechny "ostatní", kteří po ní cestovali s vámi. Budete se cítit spíše více 
než méně součástí všeho a tento pocit vás překvapí. 

10.28 Pokračujte, protože toto je jen začátek. Experimentujte jen tak pro radost a 
nenechte se odradit. Není to zkouška a nemůžete v ní selhat. Pouze si hrajete. 
Hrajte si na pozorování sebe sama shora. Dokážete se na sebe podívat 
"shora"? A dokážete přeskočit a dostat se dopředu, abyste viděli. 



vaše tělo se k vám blíží? 
10.29 Tělo, o němž tvrdíte, že je vaším "já", je pouhou formou - jak je možné, že 

ho nevidíte? 
10.30 Při svém postupu budete pociťovat, jak tunelové vidění odděleného Já 

ustupuje rozšířenému vidění sjednoceného Já. Jakmile to pocítíte, začnete si 
uvědomovat i pocity, které nejsou vázány na tělo. Stejně jako myšlenky, 
které nevidíte ani neslyšíte očima nebo ušima svého těla, nebudou ani tyto 
pocity závislé na smyslech vašeho těla. 

10.31 Tento experiment se setká s velkým odporem. Zjistíte, že jste na tuto hru příliš 
vážní a že máte na práci lepší věci. Přesto, jakkoli se budete bránit, myšlenka 
byla zasazena a vy zjistíte, že se jí v okamžicích, které se zdají být "proti vaší 
vůli", účastníte navzdory svému odhodlání tak nečinit. Jakmile začnete 
pociťovat účinky experimentu, setkáte se také se strachem, zejména pokud 
hru berete příliš vážně. Budou chvíle, kdy se vám nebude chtít smát, když na 
vás přijde nutkání to udělat, a jindy zase, že po sebemenším okamžiku 
rozšířeného vidění přivítáte zpět své tunelové vidění s vděčností. Uleví se 
vám, že se vaše nohy stále dotýkají země a že hranice vašeho těla je stále 
neporušená. Ale vzpomenete si i na nutkání jemně se zasmát sami sobě a 
rozšířenému vidění. Vzpomenete si, že na chvíli se vaše tělo nezdálo být 
hranicí, která vás drží ve svých mezích. Pak si vzpomenete, že je to jen Kurz 
vzpomínání a že vzpomínka je řečí srdce. 

10.32 Mnozí z vás se tu budou bouřit a říkat si, že tohle není to, co jste podepsali. 
Možná si o tomto kurzu chcete jen přečíst, ale nemusíte ho absolvovat. 
Budete chtít, aby to bylo jen teoretické, a nebudete to chtít aplikovat. Budete 
žádat o informace a říkat, že byste opravdu raději neměli zkušenosti. Chtěli 
jste jen průvodce pro cestovatele, a ne skutečnou cestu. O to usilovalo příliš 
mnoho z vás a mnozí z vás se stále brání uvědomit si, že jste dostali víc, než 
jste chtěli. Byly dosaženy dveře, překročen práh. To, co by vaše mysl stále 
chtěla popřít, vaše srdce popřít nemůže. Vrátil se k vám drobný záblesk 
vzpomínek, který vás nenechá napospas chaosu, jemuž zřejmě dáváte 
přednost. Bude vás stále volat, abyste ji vzali na vědomí a nechali ji růst. 
Bude vás tahat za srdce tím nejjemnějším způsobem. Jeho šepot bude slyšet 
ve vašich myšlenkách. Jeho melodie bude hrát ve vaší mysli. "Vrať se, vrať 
se," bude vám říkat. "Vrať se domů, vrať se domů," bude zpívat. Budete 
vědět, že uvnitř vás existuje místo, kde vám chybí a po kterém toužíte a kde 
jste v bezpečí a milováni. V domě vašeho šílenství se našlo místo pro trochu 
klidu. 



 

KAPITOLA 11 

Svobodná vůle a chtění 
11.1 Cvičení v tomto Kurzu lásky je málo a jsou obsažena v samotném Kurzu, 

nikoli od něj oddělena. Tento způsob má jen několik důvodů. Prvním z nich 
je váš postoj k výuce a skutečnost, že si ji ve skutečnosti nepřejete. To, po 
čem toužíte, vám nemůže být dáno odjinud než z vašeho vlastního Zdroje. 
Opět si uvědomujete tento aspekt stvoření a pomohl vám upevnit váš postoj 
proti sjednocení a nedostatek touhy po poučení. To je způsobeno vaším 
zmatkem ohledně vašeho zdroje. Veškeré vaše zuřivé odhodlání držet se své 
individuality pramení z tohoto zmatku. Kdyby vaším "zdrojem" bylo 
skutečně vaše tělo a mozek, který způsobuje jeho fungování, pak byste se 
skutečně museli učit věci sami, neboť veškeré skutečné učení musí pocházet 
z vašeho Zdroje. 

11.2 Myslíte si, že váš zdroj a váš Stvořitel jsou dvě oddělené věci, a příliš zřídka 
si vzpomenete i na to, že nejste svým vlastním stvořitelem. Toto oddělení jste 
si vytvořili na základě představy, že to, co vás stvořilo, s vámi nemůže být 
zajedno. To opět jen poukazuje na vaše nedostatečné poznání toho, co 
stvoření skutečně je. A přesto, když byste praktikovali tvořivost, uvědomili 
byste si, že je to oslava stvořitele - a když ctíte umělce všeho druhu, ctíte jen 
tuto skutečnost. Každá báseň nese stopu svého tvůrce, stejně jako každé 
umělecké dílo, na které se díváte a které nazýváte mistrovským dílem, stejně 
jako výtvory malých rukou, které si věšíte na dveře ledničky nebo na stěny 
kanceláře. Své Já jste nevytvořili, a přesto ze života děláte rekonstrukci sebe 
sama a snažíte se tím dokázat, že "vy" jste svým vlastním zdrojem. 

11.3 To je jeden z důvodů, proč se vám nelíbí představa, že ti, kdo vás chtějí 
poučovat, vědí víc, než víte vy, a proč začínáte každý nový kurz učení s 
pocitem, že máte méně. Pak se začnete snažit získat to, co vám chybí, abyste už 
neměli méně než ostatní. Někteří z vás si mohou být jisti svými schopnostmi 
učit se a vrhnout se do dobývání tohoto nového území stejně jako do 
dobývání jiných, které přišly předtím. Ti by každou knihu přečetli co 
nejrychleji, se zvýrazňovačem v ruce, a když by otočili poslední stránku, byli 
by s učením toho, co by je tato kniha měla naučit, hotovi a vrhli by se na 
další. Ti z vás, kteří si méně věří, mohou skončit dříve, než začnou, aby ještě 
jednou neuspěli. Dokonce i ti, kteří cítí sílu těchto slov ve svém srdci a slíbí 
si, že budou pomalu a pečlivě procházet každou stránku a oddíl a zcela se 
věnovat tomu, co by tento text měl 



jsou vystaveni riziku, že se budou snažit být příliš vážní, místo aby se prostě 
chtěli učit. 

11.4 Každé z těchto rizik jsem se snažil omezit tím, že jsem cvičení omezil na 
několik jednoduchých, která vám zůstanou, i když veškerý spěch, strach z 
neúspěchu a upřímné pokusy o usilovnou snahu už dávno pominuly. Každé 
cvičení je pouhým nápadem a nápady neopouštějí svůj zdroj. Všechny 
myšlenky zde jsou jen myšlenkami sjednocení, které přicházejí, aby 
nahradily myšlenky odloučení. To se stane samo od sebe, aniž byste to 
pochopili, pokud zůstanete ochotni, aby ve vás ideje přebývaly, a nebudete se 
je snažit uzavřít. Uvědomte si, že myšlenky úspěchu i neúspěchu jsou zde 
škodlivé. Mít pocit, že jste dosáhli úspěchu v poznání toho, co je to láska, je 
stejně směšné, jako mít pocit, že jste se nenaučili, co je to láska. Ani jedno se 
nemůže stát. A vaše představa, že obojí se může stát, uzavře všechny 
myšlenky na sjednocení. 

11.5 Co je láska, se nedá naučit. Pamatujte, že vaším úkolem je odstranit 
překážky, které vám brání uvědomit si, co je láska. To je cílem tohoto kurzu 
- vaše uvědomění si toho, co je láska - a žádný pozemský kurz vás nemůže 
dovést dál než k tomuto cíli. Je zapotřebí pouze vaše ochota. 

11.6 O vůli je tedy třeba mluvit a oddělit ji od toho, co byste chtěli, aby bylo. 
Ochota a víra jdou ruku v ruce. V co věříte, to uvidíte. Tento kurz žádá vaši 
ochotu mít víru v něco nového. Vložili jste svou víru do toho, co jste 
vytvořili, a dokud to tam zůstává, nejste ochotni se vzdát moci iluze nad 
vámi. Můžete být věrní pouze jednomu myšlenkovému systému. Jeden je 
myšlenkový systém odděleného já a je založen na oddělenosti. Druhý je 
myšlenkový systém stvoření a je založen na sjednocení. Vaše víra v to, co 
jste stvořili, byla nyní otřesena a vy si uvědomujete, že byste rádi vložili 
svou víru jinam. Rádi byste, ale máte své pochybnosti, a právě tady začínáte 
být v otázce ochoty zmatení. 

11.7 Vůle nevzniká z přesvědčení, ale přináší přesvědčení. Ochota je vaše 
prohlášení o otevřenosti, ne nutně o pevném přesvědčení. Svobodnou vůli a 
ochotu vnímáte společně, a přestože jde o totéž, jejich použití je zcela 
odlišné. 

11.8 Svou svobodnou vůli si střežíš nejpečlivěji, protože víš, že právě ona 
umožnila odloučení. Považujete ji za svou jedinou ochranu před Bohem, za 
jedinou věc, která vám umožňuje být jiný, než jaký by vás Bůh chtěl mít. Je 
to vaše "Bohem dané" právo na nezávislost, to, co vám umožnilo opustit 
Boží stranu tak, jako má dítě dosahující věku dospělosti právo opustit domov 
svých rodičů. 



11.9 Myslet si, že musíte něco chránit před Bohem, je šílené, a vy víte, že je to tak. 
Protože však vnímáte svobodnou vůli jako vše, co máte a co vám Bůh 
nemůže vzít, ještě jste se nevzdali její ochrany. Nezáleží vám na tom, že je 
šílené myslet si, že Ten, který vám dal všechno, se vám snaží něco vzít. 
Dokud se ještě vnímáte jako tělo, nemůžete si pomoci a považujete Boha za 
pomstychtivého Boha, jehož konečnou pomstou je vaše vlastní smrt. Dokud 
o sobě stále přemýšlíte jako o těle, je pro vás snazší přijmout, že vaše 
vyhnání z ráje bylo Božím rozhodnutím, nikoli vaším vlastním. Myslíte si, že 
mu můžete být za některé věci vděční a za jiné ho obviňovat. Ano, možná 
vám tento Bůh, o němž si myslíte, že ho znáte, dal všechno, ale může vám to 
také všechno vzít, a nakonec to jistě udělá. Pak vás bude soudit a rozhodne, 
zda máte být odměněni za život v dobrotě, nebo potrestáni za život ve zlu. 
Může vás přijmout zpět, ale také nemusí. Zdá se, že takový Bůh vám příliš 
nevěří a že si na oplátku nezaslouží vaši víru. 

11.10 A tak dejte Bohu trochu víry a opatrujte svou svobodnou vůli, pravého boha 
odděleného já. Občas si myslíte, že to byla Boží chyba, jediná slabina v jeho 
plánu, kterou byste využili. Jindy si myslíte, že to bylo jen Boží prokletí, věc, 
která vás má svádět k životu v zoufalství, který žijete. Nejsilněji však 
vnímáte svou svobodnou vůli, její moc. Bez ohledu na to, co po vás chce 
Bůh, můžete svou svobodnou vůli použít ke vzpouře a k vlastnímu 
rozhodování, k rozhodování odlišnému od toho, které by pro vás učinil váš 
Stvořitel. Toto právo činit vlastní rozhodnutí a moc ohánět se jimi před 
Bohem je to jediné, díky čemu se vaše malé oddělené já cítí vůbec mocné. 

11.11 Nechápete, že Bohu vůbec nezáleží na tom, co se rozhodnete se svou 
svobodnou vůlí dělat, protože to, k čemu jste se rozhodli ji použít, je jediná 
věc, kterou vám nemůže poskytnout - vaše odloučení od Stvořitele. On 
zůstává takový, jaký je, stejně jako vy zůstáváte takoví, jací jste. 

11.12 Je pravda, že vaše svobodná vůle je mocná, protože je součástí, ale jen 
součástí toho, co vám umožnilo věřit ve váš oddělený stav. Ačkoli jste mohli 
použít svou svobodnou vůli k tomu, abyste tvořili podobně jako váš Otec, 
tím, že jste se rozhodli učinit se od něj odděleným - což se nikdy nemohlo 
skutečně stát -, rozhodli jste se místo toho neudělat se svou svobodnou vůlí 
vůbec nic, jen učinit tuto jedinou šílenou volbu. Vaše ochota učinit novou 
volbu je tím, co opět učiní vaši svobodnou vůli podobnou vůli vašeho Otce, 
která je s ní v pravdě zajedno. 

11.13 Vaše ochrana svobodné vůle je důvodem, proč musíme oddělit ochotu od 
vašeho vnímání svobodné vůle. Vaše svobodná vůle je poslední baštou vaší 
svobodné vůle. 



oddělená armáda, poslední obranná linie, místo, kde se odehraje závěrečná 
bitva. Než k této závěrečné bitvě dojde, je vaše ochota změnit názor na 
nutnost jejího vybojování tím, co si přeje váš Otec a tento Kurz. 

11.14 Bůh vám nikdy nebude brát vaši svobodnou vůli, ani nebude svádět bitvy, 
aby ji získal pro sebe. Tato poslední bitva se odehrává ve vaší mysli a je 
výplodem iluzí, které jste si vytvořili. Nechte toto proroctví, které jste si 
vytvořili, být a uvědomte si, že dobrovolnost nepopírá svobodnou vůli. 
Avšak i když se ještě nemůžete zcela vzdát jejího opatrovnictví, stačí začít s 
dočasnou volbou, ačkoli bude zapotřebí trvalé volby, než pocítíte posun 
příčiny a přestanete se trápit následkem. Zatím totiž toužíte po účincích, aniž 
byste si uvědomovali, že příčina se musí posunout, aby se změnily účinky, 
které byste chtěli, aby nastaly. Na tom v tuto chvíli nezáleží. Nabízí se vám 
možnost učinit dočasné rozhodnutí, které lze kdykoli odvolat. Vaše dočasná 
ochota bude stačit k tomu, abyste začali působit na příčinu, a tím vnesli 
trochu zdravého rozumu do své neklidné mysli a srdce. 

11.15 Jaká je ochota, o kterou jste požádáni? Může se projevovat různými 
způsoby a mít různé podoby. Lze ji nazvat ochotou změnit názor nebo si 
dovolit být otevřený novým možnostem. Může se nazývat změnou srdce 
nebo ochotou, ale na chvíli stáhnout svůj strach a ochranu před ním. Ve 
skutečnosti však tato ochota umožňuje, aby zaznělo vaše volání, vaše volání 
milovat a být milován. Je to ochota přijímat lásku ze svého Zdroje a být 
milován pro to, kým jste. Je toho tolik, co žádáte? 

11.16 Je to volání, které nevychází ze slabosti, ale ze síly, a které směřuje k 
pravdě, a ne k iluzi. Je to volání, jehož odpověď k vám rychle přijde na 
křídlech andělů, chvění, které pocítí vaše srdce, neboť i andělé jsou s vámi 
zajedno. Možná se budete cítit jako osamělost umocněná na krátký okamžik, 
kdy očekáváte jeho příchod a cítíte prázdnotu, která se pro jeho příchod 
otevřela. 

11.17 Je to výzva, která od vás nevyžaduje nic jiného, než abyste jí zůstali věrní. 
Nemusíte o ní přemýšlet, ale pouze ji nechat být. Nepotřebujete k němu 
žádná slova, protože slova ho nemohou vyjádřit, stejně jako vás slova 
nemohou naučit, co je to láska - nebo že je to láska. Nemusíte se soustředit 
na to, kde lásku najít, neboť láska si najde vás. Nemusíte se soustředit na to, 
abyste lásku dávali, protože nemůžete dávat to, co ještě neznáte, a až ji 
poznáte, nemusíte ji dávat, protože se z vás bude přirozeně šířit v zázracích 
zvaných láska. Láska je to jediné, co zaplní vaši prázdnotu, a to jediné, co 
vás už nikdy nenechá prázdné, protože se od vás rozšíří k vašim bratrům a 
sestrám. Láska je vše, co vás nenechá v nouzi. Láska je vše, co nahradí 
užívání jednotou. 



11.18 Existujete jednoduše díky svému vztahu k lásce. Láska je jednota, kterou 
hledáte. Tím, že jste si zvolili odloučení místo jednoty, jste si ale zvolili 
strach místo lásky. Když se zbavíte strachu a pozvete jednotu, aby se vrátila, 
vysíláte tím jen pozvání lásce a říkáte, že jste zde vítáni. Co je to za večírek, 
kde není láska? Je to jen společenská povinnost. Ale večeře, kde je láska 
vítána, aby zaujala své místo, se stává oslavou. Váš stůl se stává oltářem pro 
Pána, je na něm milost a Pán je s vámi. 



 

KAPITOLA 12 

Původ oddělení 
12.1 Slovo láska je součástí vašeho problému s tímto kurzem. Kdybych vzal 

slovo láska, změnil ho na nějaký sofistikovaně znějící odborný termín a řekl, 
že je to věc, která spojuje svět v jednotu, bylo by pro vás snazší to přijmout. 
Kdybych řekl, že tento sofistikovaný termín neznáte a že právě proto jste 
věřili ve svou oddělenost, a ne ve svou jednotu se vším, mnohem spíše byste 
pokývali hlavou a řekli: "Tohle jsem jen neznal, stejně jako všichni ostatní." 
To by bylo mnohem horší. Kdyby vám nějaký vědec řekl, že byla nalezena 
blahodárná energie, která dokazuje vaše spojení se vším ve vesmíru, a dal jí 
nějaké vznešené jméno, řekli byste: "Byl nalezen nový objev a já jsem 
ochoten uvěřit, že to může být pravda, zvláště pokud tomu budou věřit i 
ostatní." A pak byste se rozhodli, že to bude pravda. 

12.2 Cítíte se trochu podvedeni, když vám někdo říká, že odpovědí je láska. Cítíte 
se trochu pokáráni, když vám někdo řekne, že lásku neznáte. Cítíte se trochu 
podvedeni, když si myslíte, že láska nemusí být omezena na to, za co jste ji 
považovali. Myslíte si, že je pro duchovní text typické říkat vám, že láska je 
odpovědí, jako by to nebylo řečeno už dříve. Toto poselství bylo kázáno už 
dávno a svět stále zůstává stejný. Jak by to mohla být správná odpověď, když 
je tomu tak? Život je příliš složitý na to, aby se dal vyřešit láskou. 

12.3 Jak rychle byste se vrátili k cynismu a přesvědčení, že jste to už zkusili a 
neuspěli. Všichni totiž věříte, že jste tuto myšlenku zvanou láska vyzkoušeli, 
a všichni věříte, že máte důkazy, že to vůbec není řešení. Jaké jsou vaše 
důkazy? Váš vlastní neúspěch být šťastní a neštěstí světa, který vidíte. 

12.4 Již dříve jsme řekli, že jediným možným významem vaší svobodné vůle je 
vaše volba toho, s čím se spojíte, a volba toho, co necháte mimo sebe. Musíte 
však pochopit, že nic, co není součástí Boha, není hodno spojení a ani se s 
vámi nemůže spojit. To, s čím jste se chtěli spojit, je důvodem vašeho 
neštěstí. Snažíte se totiž spojit s tím, s čím se spojit nelze, a usilujete o 
odloučení od všeho, co by se s vámi spojit mohlo, a od všeho, co by vaše 
temná a osamělá místa naplnilo štěstím, které hledáte. 

12.5 Může se zdát, že se tento kurz vzdálil od toho, co byste od něj chtěli, protože 
od něj očekáváte něco konkrétního, ačkoli to nevíte. Hledáte odpočinek a 
klidnou radost, která pochází pouze z lásky. Hledáte bezpečí a jistotu 
láskyplného domova, i když je to domov pouze pro vás. 



filozofie. Hledáte měkké ujištění jistoty, nikoliv rozumu, ale srdce. Jedna 
vaše část si pomyslí: "Kdybych si tak mohl být jistý..." a zastaví se u toho, 
protože si ani nejste jisti, co vlastně hledáte za jistotu. A přitom víte, že vás 
nejvíce unavuje neschopnost být si něčím jistý. A to vás skutečně unavuje. 

12.6 Boží vůle pro vás je štěstí, a tím si můžete být jisti. Sladit svou vůli s Boží 
vůlí znamená pouze učinit tento jistý stav svým domovem. Je to jen splněné 
přání, a když je to vše, co si přejete, stane se to skutečností. A splněním 
tohoto přání přijde váš odpočinek a odložení všech těžkých břemen, která 
jste nesli. 

12.7 Přiznejte si nyní svou touhu po odpočinku, touhu, která by vás mohla 
rozplakat a která by vás přiměla spát nekonečným spánkem. Kdybyste jen 
pochopili, kolik energie je třeba k tomu, abyste udrželi svět své iluze na 
svém místě, pochopili byste odpočinek, který jednoduše nastane, když se této 
potřeby vzdáte. Vaše touha po jistotě je součástí vašeho odporu vůči 
jakýmkoli myšlenkám, které se zdají být o změně. To málo, o čem si myslíte, 
že víte, byste se snažili udržet, a přesto si v hloubi duše uvědomujete, že s 
jistotou, kterou hledáte, nevíte nic. 

12.8 Nejistota jakéhokoli druhu je pochybnost o sobě samém. Proto je cílem 
tohoto kurzu zjistit vaši identitu, protože z ní vyplyne vše ostatní. Zdá se, že 
tento Kurz jako takový žádá změnu na všech úrovních, a přesto z jedné 
jediné změny vyplynou všechny ostatní - a to bez jakéhokoli vašeho úsilí. A 
dokonce ani tato jediná změna není žádnou změnou, neboť se pouze snaží 
odstranit všechny změny, o nichž si jen myslíte, že jste je provedli v Božím 
stvoření. Tato změna usiluje pouze o to, abyste se vrátili ke svému Já. 

12.9 Vaše Já spočívá zcela nezměněno v Kristu ve vás. Obnovení vztahu s 
bratrem je to, co vám ukáže vaše Já. Máte jednoho bratra, který ve vašem 
vnímání toho, kým je, nosí jen mnoho tváří, a dokud ho neznáte, nemůžete 
poznat své Já. Tento jediný bratr vás může spojit se všemi, které vnímáte 
jako ostatní, neboť všichni ostatní jsou s ním jedno stejně jako vy. Toto je 
jediné spojení, které musí nastat, aby došlo ke všem ostatním. 

12.10 To je jediné rozdělení, které způsobila vaše volba oddělenosti, a je to jen 
oddělenost od vašeho Já. To je nejobtížnější bod, který je třeba pochopit, 
protože v něm spočívá rozpor, jediný rozpor, který vytvořil svět, který vidíte, 
a život, který žijete. Ačkoli je nemožné, aby se v Božím stvoření něco 
pokazilo, něco se pokazilo! Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe, abyste 
poznali, že tomu tak je - a místo aby vás tato zpráva odradila, vydechnete si 
úlevou, protože jste věděli, že je to pravda, a 



přesto jste měli pocit, že je to tajemství, které vám bylo zatajeno. Jako by 
vám donekonečna říkali, že "všechno je v pořádku", a vy jste věděli, že to 
není pravda. A pokud je "všechno" v pořádku, musíte to být právě vy, kdo se 
mýlí. 

12.11 Zdá se, že všechno stvoření bzučí v dokonalé harmonii. Hvězdy osvětlují 
oblohu, slunce a měsíc dělají to, k čemu byly určeny, živočichové v moři, na 
zemi i ve vzduchu jsou takoví, jak je jejich Stvořitel určil, hory stojí v celé 
své majestátnosti, řeky tečou a pouštní písek v nesčetném množství se 
nekonečně rozlévá. Všechno se zdá být takové, jaké to je a jaké to vždy bylo, 
snad až na to, že se na tom podepsal člověk. Měsíc však zůstává Měsícem, 
přestože na něm přistál člověk. Země zůstává Zemí navzdory vašim 
dálnicím, silnicím a mostům. A někde, kde to nevíte, zůstává mír mírem 
navzdory vašim válkám a štěstí zůstává štěstím navzdory vašemu zoufalství. 

12.12 A co vy? Zdá se, že i vy jste zůstali stejní po nespočet věků. Možná věříte, 
že jste se kdysi dávno vyvinuli z jiné formy, než jakou obýváte nyní, ale v 
rámci zákonů evoluce jste se jistě změnili stejně málo jako ptáci v povětří 
nebo ryby v moři. Přesto nějak víte, že v celém stvoření je to pouze lidstvo, 
které nějakým způsobem není tím, čím mělo být. Za krásného dne a na 
krásném místě můžete vidět, že ráj stvoření stále existuje, ale nikde nenajdete 
bytost, kterou Bůh stvořil ke svému obrazu. 

12.13 Dává to vůbec nějaký smysl? Nebo že kdysi dávno chodili po zemi ti, kdo 
zjevovali Boží obraz, a že když je zde přestali vidět, Boží obraz se pro zemi 
navždy ztratil? Mohl snad přijít byť jen jeden a odejít a zanechat tuto 
prázdnotu navždy více nezaplněnou? Zející díru v samotném vesmíru? 

12.14 K ukončení rozdělení však bylo zapotřebí jednoho, a v něm jsou spojeny 
všechny ostatní. Neboť co jediného v celém stvoření může být ovlivněno 
tvou svobodnou vůlí než tvé vlastní já? Bylo však zapotřebí jednoho, aby ze 
své vlastní svobodné vůle spojil svou vůli s vůlí svého Otce, aby se tak stalo 
pro všechny. To je vše, co znamená náprava či vykoupení a co potřebuje tvé 
přijetí. Připojte se ke svému bratru, který učinil tuto volbu za všechny, a 
znovu se spojíte s Kristem ve vás. 

12.15 Spojené mysli nemohou myslet odděleně a nemají žádné skryté myšlenky. 
Ve skutečnosti to vůbec nejsou mysli v množném čísle, ale všechny mysli v 
jednom. Tento Kurz říká, že v určitém okamžiku, který v čase neexistuje, se 
Boží syn rozhodl pro oddělení. Nezáleží na tom, zda měl Boží syn v té době 
jednu podobu nebo mnoho podob, protože ať už měl jednu podobu nebo 
mnoho podob, stále existovala jedna mysl, mysl Božího syna spojená v 
jednotě s myslí jeho Otce. Mnozí z vás se to učili 



tajemství víry. Otec, Syn a Duch svatý jsou jedno. Kdybyste se skutečně 
naučili to, co vás učili, odloučení by už neexistovalo. 

12.16 Tato slova, Otec, Syn a Duch svatý, stejně jako slovo láska, jsou jen 
symboly představující ideje, které znázorňují to, co je. To, že jste z Otce 
udělali zvláštní postavu, která je jaksi větší než Syn, a Ducha svatého jste 
přijali jako něco, co do značné míry není ve vašem chápání, jen dokládá 
povahu omylu, který je třeba napravit. I když slova jako symboly nemohou 
plně vysvětlit to, co nelze symbolizovat, je učiněn začátek, který musí být 
dokončen prostřednictvím vzpomínek vašeho srdce. Pokračujeme tedy s 
vědomím, že tato slova mohou vyjádřit pravdu pouze v rámci svých 
schopností jako symbolů a že dál, než kam vás tyto symboly mohou zavést, 
leží pravda ve vašem Já. 

12.17 Všichni jste viděli, jak vás může ovlivnit myšlenka, která jako by se 
vynořila z ničeho nic. Myšlenka, která se jednoho dne zrodila, jako by tu den 
předtím nebyla. Možná je to myšlenka na výlet nebo na dítě, na návrat do 
školy nebo na odchod ze zaměstnání. Může se zdát, že tato nově zrozená 
myšlenka přichází a odchází, nebo může přerůst v posedlost, ale v každém 
případě neopouští svůj zdroj. A bez zrodu myšlenky by se nedostavily její 
výsledky. Jeden den můžete mít tisíc nápadů a druhý den deset tisíc, tolik, že 
byste je nikdy nemohli všechny sledovat, a přesto ve vás stále existují a 
neodštěpují se a nestávají se něčím samostatným mimo vás. Představte si, že 
by k tomu došlo, a pochopíte, jak nesmyslná by tato situace byla. Mohl by se 
výlet uskutečnit sám od sebe? Komu by se to stalo? 

12.18 Můžete však říci, že nápad jako by si žil vlastním životem a nutil vás dělat 
věci, o kterých se vám nikdy ani nesnilo. Lidé se často ohlížejí za svým 
životem a přemýšlejí, jak se dostali odsud až tam, a někteří mohou vidět, že 
jedna myšlenka zapustila kořeny a změnila to, co se zdálo být již napsaným 
osudem. 

12.19 Jak nejlépe lze slovy popsat odloučení, stalo se toto: V mysli Božího syna se 
objevila myšlenka odloučení. Jako každá vaše myšlenka ani tato myšlenka 
neopustila svůj Zdroj ani nijak nezměnila podstatu svého Zdroje. Ačkoli 
myšlenka na dobrodružnou dovolenou, když se uskuteční, může přetvořit 
život toho, kdo se jí účastní, nezmění to, kým tento člověk byl, ani to, kdo 
byl jeho otec, ani podstatu rodiny, do níž se narodil. Jediné, co by se 
změnilo, by byla podoba jeho života, věci, které by se v něm odehrály, 
možná místa, na nichž by se odehrál, nebo lidé, kteří by byli jeho součástí. 
Zkrátka vnější aspekty jeho života. 

12.20 Z myšlenky oddělenosti vznikla představa vnějšího aspektu života. Před 
myšlenkou oddělenosti nic takového neexistovalo - a stále neexistuje. 



než jako rozšíření původní myšlenky. Stejně jako jsme diskutovali o vaší 
touze chránit nebo ovládat vycházející z konceptu strachu a uvědomili jsme 
si, že bez strachu by neexistovaly, tak je tomu i s vnějším aspektem života. 
Bez původní myšlenky oddělenosti by vnější aspekt života neexistoval. 
Stejně jako strach není skutečný, i když se tak jeví, není skutečné ani 
oddělení, i když se tak jeví. 

12.21 Otec nezabránil myšlence na odloučení a nemohl jí zabránit o nic víc, než 
kdybyste vy mohli zabránit myšlence, aby se vám zrodila. Stejně jako vaše 
myšlenka, která se jednou zrodila, existuje dál, tak i tato myšlenka odloučení. 
Ale stejně jako vaše myšlenky nepřebírají vlastní život, i když se to občas 
zdá, ani tato myšlenka neměla schopnost být něčím víc, než čím byla, kromě 
toho, jak se na ní syn rozhodl podílet. 

12.22 Zdálo se tedy, že synova účast na myšlence odloučení přináší zcela 
přetvořený život, jiný osud, než který byl již napsán. Tato účast však 
nemohla nevycházet z původní myšlenky a nemohla probíhat ve skutečnosti, 
ale pouze ve vnějším aspektu života, který jí předcházel. Myšlenka odloučení 
ve skutečnosti nic nezměnila, ale stala se dramatem odehrávajícím se na 
jevišti tak skutečném, že se zdálo, že je skutečností. 

12.23 Odloučení je bolestné jen pro ty, kdo věří, že k němu může dojít vpravdě. 
Co by znamenalo odmítnutí dítěte nebo smrt rodiče pro ty, kteří v odloučení 
nevěří? Věříte, že Bůh věří v odloučení? On ji nezná, a protože ji nezná, 
neexistuje. Protože ji nezná, nebyla mu způsobena žádná bolest. Nezná žádné 
odmítnutí ani smrt. Nezná bolest ani smutek. Jeho syn zůstává s ním v jeho 
věčném domově, spojen s ním jako vždy ve věčném dovršení. 

12.24 Ačkoli je synova extenze do vnějšího světa zcela reálná, je to vše, co je v 
něm skutečně reálné. Syn nemohl tvořit na rozdíl od Otce, který stvořil vše 
rozšířením sebe sama. Ani Otcovo rozšíření, ani Synovo rozšíření nijak 
nesnižuje Otce ani Syna. Nahraďte slovo Otec slovem Stvoření a uvidíte, zda 
to nepomůže objasnit tento pojem. Mohlo by pokračující rozšíření Stvoření, 
jeho pokračující stvoření, učinit z něj méně než to, čím začalo být? To, co 
nazýváme Otcem, je jen nebeská tvář stvoření, zosobnění toho, co skutečně 
zosobnit nelze. Těžko uvěříte, že samotné Stvoření může být dobrotivé a 
laskavé, nebo jen jiné jméno pro lásku, ale takové je. Bůh je jen výchozím 
bodem stvoření, stvořitelem stvoření, a přece stvořením samotným. Syn a 
Duch svatý, stejně jako Stvoření, vyšli z výchozího bodu Boha. Bůh je také 
výchozím bodem Syna a Ducha svatého, stvořitelem Syna a Ducha svatého, 
a přece je také Synem a Duchem svatým. 



Duch. 
12.25 Nyní pokračujte v tomto vzoru, neboť vzor Božího rozšíření je vzorem 

stvoření, a tedy i vzorem vesmíru. Syn se rozšířil do stvoření a vy jste tímto 
rozšířením a jste stejně svatí jako on. Zdá se, že myšlenka oddělenosti pouze 
učinila Božího syna náchylným k rozdělení, a tyto slovní symboly jsou vším, 
co se zdá oddělovat Otce, Syna a Ducha svatého od stvoření nebo od sebe 
navzájem. 



 

KAPITOLA 13 

Pozorování a zkušenosti 
13.1 Nikdy plně nepochopíte, co jednota znamená, ale pocítíte, co jednota 

znamená, a to vám slibuji. To je to, k čemu v tomto kurzu směřujeme, 
protože jakmile jednou zažijete pocit jednoty, nebudete ji potřebovat chápat. 
K tomu slouží všechna cvičení, která vás vyzývají k pozorování vašeho těla. 
Jsou přípravou na to, co přijde: přípravou na pociťování toho, co není z 
vašeho těla. Naše další cvičení jde ještě o krok dál a je jen rozšířením 
prvního. V tomto cvičení si začnete uvědomovat, že vaši bratři a sestry 
nejsou svými těly, stejně jako vy nejste svými těly. Je to přirozené rozšíření 
pozorování vašeho těla v akci, protože jak se zdá, že vaše tělo interaguje s 
ostatními a jak tuto interakci pozorujete, "uvidíte" sebe i ostatní v novém 
světle. Vaše tělo se vám bude zdát více propojené s těmi ostatními, s nimiž 
interaguje, protože se při vašem pozorování seskupí. Nebudete pozorovat 
pouze druhé, ale sebe a druhé, čímž se vy a "oni" ocitnete společně tam, kam 
patříte. Tato zdánlivá sounáležitost těl je jen prvním krokem, který vás 
dovede za iluzi těl ke sounáležitosti ducha. 

13.2 Až budete pozorovat, vždy srdcem, a ne myslí, a začnete do svého 
pozorování zapojovat i ostatní, žádám vás, abyste se soustředili pouze na 
jednu věc. Je to jednoduché a příjemné cvičení. Vyzývá vás pouze k tomu, 
abyste se zeptali na jednu věc: Zeptejte se sami sebe, co již víte o duchu 
osoby, kterou pozorujete. Budete překvapeni, jaké znalosti již máte, a jakou 
radost vám přinese, když si je připomenete. 

13.3 Jsou to jen cvičení na obnovení paměti, a čím více je budete praktikovat, tím 
více se vám bude vracet pravdivá paměť. Nevynakládejte na tato cvičení 
žádné úsilí, zejména ne na vyvolávání ducha. Prostě nechte dojmy, aby k 
vám přicházely, a když vám způsobí pocit, že se usmíváte, vězte, že cítíte, 
jak se vám vrací paměť. Pokud při pokusu o vyvolání vzpomínky na ducha 
zjistíte, že se vám soustředěním svrašťuje čelo, vyvíjíte úsilí a musíte se v té 
chvíli o cvičení přestat pokoušet. Pokud se však tomuto cvičení budete 
věnovat jen trochu soustavně, brzy se pro vás stane rutinou, protože budete 
chtít neustále prožívat potěšení, které vám přináší. 

13.4 I když možná toužíte vyjádřit to, co cítíte, slovy, v tomto cvičení nejde o to, 
abyste pocity vyjadřovali slovy nebo jimi popisovali ducha. Nejlepší je 
vynechat slova z tohoto prožitku, protože pokud to neuděláte, budete brzy 
přisuzovat slova. 



některé atributy jednomu duchu a jinému ne, abychom mezi nimi rozlišovali. 
Účelem je ukázat vám, že je nelze rozlišovat, srovnávat ani definovat 
stejným způsobem, jakým jste v minulosti definovali jejich těla. 

13.5 Brzy zjistíte, že to, co si z ducha připomínáte, je láska. Zpočátku tomu 
budete chtít dát mnoho jmen a možná to ani nepoznáte jako lásku, protože to 
přijde bez všeho toho stesku a smutku, které si s tím tak často spojujete. I 
když pocit lásky, který vás zaplavuje, může z jednoho působit jako odvaha a 
z druhého jako něha, a i když je to všechno součástí toho, co máte cítit, žádá 
se po vás pouze, abyste nechali tyto pocity přijít a s nimi i uvědomění, že 
ačkoli vám žádní dva duchové nebudou připadat úplně stejní, nejsou také 
"jiní". Láska od každého z nich vás naplní štěstím, protože je již úplná a 
nemá žádné potřeby, a tedy ani pocit stesku či jakéhokoli smutku. Protože je 
úplná, nebude po vás nic chtít, ale bude se zdát, že vám nabízí vřelé přivítání, 
jako byste byli dávno ztraceným přítelem, který se vrací domů. 

13.6 A tak jste to vy. Toto je nový "důkaz", který sice není vědecký ani 
ověřitelný, ale nabídne vám důkazy, které hledáte, abyste si potvrdili 
pravdivost toho, co vám zde bylo řečeno. Vše, co je zapotřebí k získání 
tohoto nového důkazu, je důvěra ve vlastní srdce. Jste ochotni věřit tomu, co 
by vám řeklo vaše srdce? 

13.7 Toto cvičení by vám nemělo zabrat žádný čas, ani by nemělo přerušit vaše 
tempo nebo průběh konverzace. Jediné, co od vás vyžaduje, je uvědomit si 
ducha a nechat toto uvědomění ve vás přetrvat. Pokud cítíte odpor k pokusu 
o toto cvičení, vzpomeňte si, že už víte, že jste víc než vaše tělo, a zeptejte se 
sami sebe, zda má smysl nedělat vše pro to, abyste si uvědomili "víc", o 
kterém víte, že jste. 

13.8 I když si to zpočátku neuvědomíte, protože nemáte žádnou zkušenost, ale 
pouze vzpomínku na to, jak jste se takto cítili, nakonec si uvědomíte, že 
vzpomínky, které si vybavujete o duchu druhých, obsahují vzpomínky, které 
jsou vaše vlastní, vzpomínky, které jsou o vašem vlastním Já. Neexistuje 
totiž žádný duch, který by nebyl vaší součástí, nebo vy jeho. Pokud se 
přistihnete, že vás tyto vzpomínky rozptylují, neodstrkujte je jako vyrušení 
ve svém dni, ale vězte, že cokoli, co vás rozptyluje od malého Já, za které se 
považujete, stojí za minuty, které byste věnovali jeho kontemplaci. 

13.9 Jaké další námitky můžete mít, neboť vás zde žádáme, abyste se neřídili 
žádnými jinými pokyny než pokyny svého vlastního Já? Vyzýváme vás, 
abyste se vrátili k tomu, co znáte, a nechte se svým skutečným Já jemně vést 
zpět tam, kde chcete být a kde již v pravdě jste. 

13.10 Vaše ego se bude tvrdě bránit vašim pokusům naslouchat svému srdci a bude to 
nazývat jakoukoli hloupostí, ztrátou času, který byste mohli věnovat lepším 
věcem. 



věci. Přesto čas není nutný, stejně jako peníze nebo použití jiné věci, které si 
ceníte. A není ani nejmenší šance, že byste kvůli tomu, co se po vás chce, 
vypadali jako hlupáci. 

13.11 Mohly by se rozbít některé vaše zažité představy o druhých a o sobě 
samých? Ano, a to právem. Rádi je opustíte, a pokud si věříte, opustíte i 
všechny důkazy proti svému bratrovi, které jste si za svůj život 
nashromáždili. 

13.12 Pro každého z vás bude zpočátku obtížné přijmout nevinnost a bezhříšnost 
druhých i sebe sama, protože vaše paměť nebude obsahovat žádný náznak 
minulých prohřešků, chyb nebo omylů. Nikdo vám ani nikomu jinému 
nebude ubližovat. V této vzpomínce nebude existovat žádný důvod k pocitu 
viny. Nebude zde žádný stud ani strach a žádné křivdy jakéhokoli druhu. 
Neboť zde je již odpuštění vykonáno - a až se k vám vrátí vzpomínka na 
odpuštění, může být vzpomínka na vašeho Otce nebo vaše vlastní Já daleko 
za vámi? 



 

KAPITOLA 14 

Zvláštní vztahy, pozemské a lidské 
14.1 Smyslem života, který zde sdílíte se svými bratry a sestrami, bylo vyzvat 

Boží stvoření. Nyní se váš sjednocený účel musí změnit na to, abyste si 
uvědomili, kým jste v Božím stvoření, a nikoli ve světě, který jste stvořili. 
Zamyslete se nad tím jen na chvíli a začnete chápat obrovský rozdíl v těchto 
dvou cílech. 

14.2 Není pravda, že jste si znepřátelili stvoření? Cítíte se být jeho součástí a 
sjednoceni se vším v něm? Pokud ne, stali jste se nepřítelem stvoření. Snažíte 
se odlišit od všeho ostatního a při tomto hledání prohlašujete, že jedna část 
stvoření je lepší než jiná. Snažíte se tak roztříštit stvoření, stejně jako jste 
roztříštili své vlastní já. A z úhlu pohledu, který jste si vytvořili a v němž se 
považujete za ztělesnění Božího stvoření, považujete zbytek stvoření za 
něco, co má sloužit vašim cílům. A protože vaším cílem či záměrem je 
oddělit se a odlišit se od všeho ostatního, je to cíl, před kterým žádáte 
stvoření, aby se sklonilo, cíl, kterého nikdy nelze dosáhnout, stejně jako 
nelze dosáhnout vašeho oddělení od toho, o čem si myslíte, že se vám 
nepodobá. 

14.3 Nemůžete mít pocit nadřazenosti a ne nepřítele. Totéž nastává, když byste ze 
sebe chtěli udělat méněcenného, a vždy si vytváříte místo na jednom z těchto 
extrémů. A všechno toto úsilí a konflikty vznikají jednoduše z toho, že trváte 
na tom, abyste byli odděleni. Ten, kdo je vaším nepřítelem, vám nemůže 
pomoci, abyste s ním neválčili. Kde je válka, tam nemůže být mír. Válka 
není jen existence vnější aktivity. Vnější aktivita je jen důsledkem příčiny, 
která zůstává vnitřní, a každá válka je jen válkou proti vám samým. 

14.4 Nechápete, jak vaše představa nebe jako cíle, kterého můžete dosáhnout až 
po smrti, odpovídá vašemu cíli odloučení? Kdyby vaše víra v nebe byla 
pravdivá, vaše výzva stvoření by byla skutečná a teprve vaše smrt by 
prokázala vítězství. Kdyby ti totiž tvůj stvořitel Bůh po smrti poskytl ráj, 
který není z tohoto světa, oddělené místo, které by ctilo tvou výjimečnost a 
oddělenost od všeho ostatního, co stvořil, pak bys byl ospravedlněn a cíl tvé 
války by se stal svatým. Ukázalo by se, že máte pravdu a stvoření se mýlí. 

14.5 Dává to smysl? Který stvořitel by stvořil svět, v němž by nejvyšším 
úspěchem života na něm bylo opustit ho, aby získal život? Který stvořitel by 
stvořil svět, který nemá existovat v harmonii? 



Harmonie je život. Který stvořitel by stvořil dočasný život a jako odměnu za 
smrt by měl život věčný? 

14.6 Pokud vidíte nesmyslnost stvořitele a stvoření, jako je toto, a přesto v něj 
věříte, pak musíte věřit v boha, který je šílený. Vy - kteří se pyšníte rozumem 
a praktičností - si myslíte, že by stvoření, jako je toto, mohlo obsahovat 
vůbec nějaký rozum. Proč v něj tedy věříte? 

14.7 Vy, kteří jste si udělali boha z rozumu a intelektu, zamyslete se nyní nad tím, 
co pro vás váš rozum a váš intelekt vytvořily. Jak hrozné by bylo, kdybyste si 
uvědomili, že ačkoli jste se mocně snažili, takový výtvor nemůže mít vůbec 
žádný smysl? Ti, kdo se obrátili k Bohu zády a odmítli věřit v takový 
nesmysl, prostě odmítli, aby se rozum snažil přizpůsobit neschopnému, aniž 
by viděli, že existuje alternativa. 

14.8 Nežádá se po vás, abyste věřili neuvěřitelnému nebo nebrali v úvahu vše, co 
vám říká rozum. Pravdou je pouze opak. Spíše se po vás chce, abyste se vzdali 
zákonů chaosu ve prospěch zákonů rozumu. Zákony iluze za zákony pravdy. 

14.9 Nemysli si, že rozum odporuje lásce, neboť láska dává rozumu základ. 
Základem vašeho šíleného světa je strach. Základem nebe, vašeho pravého 
domova, je láska. Tentýž svět založený na těchto rozdílných základech 
nemůže nevypadat úplně jinak. 

14.10 Vaše představy o lásce však odpovídají vašemu cíli odloučení stejně dobře a 
pohodlně jako vaše představy o nebi. Od lásky totiž požadujete, aby vás 
oddělila a učinila výjimečnými. Od těch, které milujete, vyžadujete mnohem 
více než od ostatních bratrů a sester. Vše, co se od vás vyžaduje více, má 
živit vaši představu o vlastní výjimečnosti. Hledáte neustálé potvrzení toho, 
že ten, koho milujete, vás miluje na oplátku, a pokud vám tuto pozornost 
neposkytuje, máte pocit, že máte důvod nárokovat si rány, které nelze 
zahojit, a odškodnění, které nelze zaplatit. Držíte tak toho, koho milujete 
nejvíce, v největším otroctví a nazýváte toto otroctví vztahem. 

14.11 Nejzřetelněji se to projevuje ve vztazích, které pro vás kdysi byly "vším" a 
od té doby zklamaly. Může to být vzpomínka na jakýkoli vztah a každý z vás 
nějaký má. Může to být vzpomínka na rodiče a dítě, na nejlepší přátele, na 
manželství nebo partnerství, nebo dokonce na mentora či studenta. Ať už je 
konfigurace vztahu jakákoli, byl to vztah, který vám skutečně přinášel radost. 
V jeho rámci jste byli šťastní a měli jste pocit, že nic víc nepotřebujete. Byl 
to vztah tak intenzivní, že na jeho vrcholu byste jeho pokračování beze 
změny začali považovat za hlavní cíl svého života. Bez něj by život nestál za 
to, abyste ho žili, a proto bylo nutné si ho za každou cenu udržet. 

14.12 To je klasický příklad, který vám prozradí mnoho o vás samotných a o tom, 
jak se chováte. 



svět, který jste vytvořili, pokud jste ochotni se na něj podívat očima, které 
skutečně vidí. Je to lupa, která vám umožní vidět váš svět v celém jeho 
šíleném zmatku. Neboť to, co vám způsobilo tak velkou radost, jako by 
přišlo za cenu bolesti a zanechalo vás ještě osamělejší a bezútěšnější než 
předtím. Jak by se to dalo říci o lásce? A jak tě mohla tak zklamat? A jak by 
to, pokud by to bylo skutečné - a jistě to tak působilo -, mohlo dokázat něco 
jiného než to, že láska není odpovědí, a jistě ne pro tebe? 

14.13 Musíme začít tím, co je zřejmé, jednoduchým bodem, který někteří z vás 
popřeli a někteří nemohli. To, co způsobuje, že tento vztah vystupuje ve vaší 
mysli a cítíte se při vzpomínce na něj tak bolestně, je to, že byl zcela 
skutečný, a to způsobem, který se liší od vašich vztahů předtím nebo potom. 
Žádný jiný vztah vás neovlivnil takovým způsobem. Nikdy jste si nebyli 
jistější hodnotou vztahu pro vás. Cokoli, co vám mohlo přinést pocit takové 
radosti, takového bezpečí, tepla a lásky, nemohlo nemít jinou hodnotu, než 
zcela nesrovnatelnou. V tom jste měl pravdu. Nebyla to žádná iluze, která by 
způsobila, že se tak cítíš. Nebyla to láska, která se na tomto světě za lásku 
považuje, ale něco úplně jiného. Alespoň na jeden krátký okamžik to byla 
opravdová láska, protože nic jiného než láska nemůže být příčinou radosti 
ani poskytnout útočiště bezpečí v šíleném světě. 

14.14 Nyní nás zajímá vaše reakce na lásku, protože se blíží návrat lásky a vy 
nechcete znovu reagovat stejně. 

14.15 Vše, co považujete za cenné, si chcete ponechat. To vám dává smysl, 
protože základem vašeho světa je strach. Kdyby byla základem vašeho světa 
láska, nemohli byste se dočkat, až se o vše, co považujete za cenné, podělíte. 
Možná si myslíte, že touha nechat si věci pro sebe pramení z něčeho jiného 
než ze strachu. Možná byste tuto touhu nazvali pýchou nebo bezpečím, nebo 
dokonce připustili, že je to marnivost, než byste ji nazvali strachem. Ale 
strach je to, co je. 

14.16 Pouze strach plodí pocity nedostatku, které s ním stojí v základech vašeho 
odděleného světa. Neuvědomujete si, že jste si vytvořili vesmír, který musíte 
udržovat a který by se bez vašeho úsilí rozplynul. Tento vesmír jste vy sami 
a vy jste v něm vším. Nevěříte, že kdybyste zanikli, svět by přišel o něco 
zcela jedinečného? Jste jediní a nenahraditelní: jediní svého druhu. Ve vás se 
skrývá vše, čím byste chtěli přispět a co byste chtěli vytvořit. V činech a 
interakcích vašeho života se skrývá vše, v co byste doufali, že bude mít vliv 
na to, co zde zůstane. Bez vás by se lidé a události, které byste ovlivnili, 
chovali zcela jinak a přinesli by jiné výsledky, než k jakým má nějakým 
způsobem dojít. Ačkoli neznáte své 



alespoň část z vás věří, že je to pravda, protože vaše existence musí mít 
nějaký důvod - i když si nedokážete představit, jaký by to mohl být. Musíte 
mít svůj smysl, protože jste, a nedokážete si představit, že byste vůbec 
existovali, kdybyste k tomu neměli důvod. 

14.17 Není to popis vesmíru? Co jiného je vesmír než on sám a všechno v něm? 
Zdá se, že nic mimo něj neexistuje, a proto musí být jedinečný. Všechno, co 
by se ve vesmíru dělo, by na něm záviselo. 

14.18 Myslíte si, že jste si vědomi svého malého prostoru ve vesmíru a že je 
hloupost tvrdit, že si myslíte něco jiného. Přesto, protože součástí vašeho 
vesmíru je pouze to, co znáte, nevidíte, že to závisí na vás, a pokud to závisí 
na vás, že jste to vy? Ve vesmíru, který je vámi, existuje pouze to, co si 
uvědomujete. Pouze to, co se děje s vámi, ovlivňuje váš vesmír. Váš vesmír 
je zcela jiný než vesmír kohokoli jiného a je zcela samostatný. Zákony 
vašeho vesmíru slouží k udržení vašeho těla, protože bez něj byste 
neexistovali. A když přestanete existovat vy, zanikne i váš vesmír. Zhasnou 
na něm světla a už nebude. 

14.19 Jak velký úkol jste si dali! Není divu, že žijete ve strachu, když na vás tolik 
závisí. A není divu, že když najdeš oddech, místo odpočinku, krásy a lásky, 
chceš si ho přivlastnit, aby ti neuteklo! I to je třeba ve vašem vesmíru udržet, 
jinak o něm nebudete vědět a jeho výhody vám uniknou a budou pro vás 
ztraceny. Přejete si, abyste se s ním mohli spojit a učinit ho jedním s vámi, 
ale protože nevíte, že to lze nebo jak to udělat, snažíte se dosáhnout "dalšího 
nejlepšího" a udržet ho blízko sebe, dvojče vesmíru, které stále existuje 
odděleně, ale dostatečně blízko, abyste se na něj mohli dívat a pociťovat 
výhody jeho tepla díky jeho blízkosti. Víc než to nedokážete, ale přesto se o 
to snažíte. Řetězy byste tento oddělený vesmír připoutali ke svému, neboť 
dokud si zachovává svou autonomii, což musí, ani jeho blízkost nestačí. A 
tak se dále pokoušíš o jakousi výměnu. Jako dvě země, jedna bohatá na ropu, 
druhá na obilí, vytvoříte závislosti, které vás udrží ve spojení. Někteří z vás 
to dělají zcela zjevně a v průběhu let a let vytvářejí síť složitého designu, past 
nebo osidlo, které se zdá být nemožné rozbít kvůli jeho vzájemnému 
propojení. Jiní tento plán pasti prožívají výhradně ve své mysli, když spřádají 
plány a plánují to, co nikdy nemají možnost uskutečnit. Ještě jiní jsou ve 
svém záměru ostýchavější a oblékají jej tak, aby vypadal jako oběť a 
darované dary, ale vše se stejným záměrem. Nikdo si však neuvědomuje, že 
lásku nahradil strach. 



14.20 Někteří si mohou uvědomit, že se bojí ztráty lásky, a dokonce o tom mluví a 
snaží se tento strach zmírnit oficiálními závazky, sliby a přísliby. Jiní mohou 
svůj strach popírat a říkat, že věří v to, co mají, a ve věrnost toho, koho 
milují. Méně je těch, kteří svou víru a důvěru nepotřebují vyslovovat, protože 
jejich city zůstávají silné navzdory strachu. Neboť i ti, kteří se nebojí 
žádného podvodu, se musí nadále bát velkého podvodníka. Ať už tomu říkají 
život nebo smrt, je to stále stejné. Je to náhoda, kterou nelze předvídat, ale 
která je tu vždy: smrt si může vzít jejich milovanou osobu předčasně, a 
pokud ne předčasně, tak určitě nakonec. 

14.21 A všichni tito lidé, ti, kteří by se přiznali ke strachu, i ti, kteří by se 
nepřiznali, by stále věřili, že láska existuje, přestože si na ni strach dělá 
nárok, a mysleli by si, že mají štěstí, že našli lásku, která je na chvíli ochrání 
před vším ostatním, čeho se bojí. A přitom největší strach ze všech je strach 
ze ztráty lásky. Vy, kteří jste dali všechno, abyste byli sami a odděleni, se 
nejvíce bojíte toho, pro co jste dali všechno, abyste toho dosáhli. Neboť co 
jiného je ztráta lásky než potvrzení vašeho odděleného stavu? Co jiného je 
ztráta lásky než to, že zůstanete sami? 

14.22 Ztráta lásky pochází pouze z jednoho zdroje. Říkejme tomu strach nebo 
odloučení, ale je to pořád stejné. Ve svém odloučeném stavu totiž žádáte, aby 
vás láska učinila výjimečnými pro někoho jiného, a toho výjimečným pro 
vás. Myslíte si, že právě k tomu láska slouží, a tak z ní děláte něco, čím není, 
a nazýváte ji pouze láskou. 

14.23 Nebe se dá jen zdánlivě přizpůsobit vašemu cíli odloučení a totéž platí o 
lásce. Nemůžete změnit to, co je láska nebo co je nebe. Jediné, co to zdánlivě 
mění, je funkce nebo účel, který byste tomu chtěli dát. To jen vy jste dali 
nebi účel, aby vám dalo něco, na co se můžete těšit, odměnu za život prožitý 
podle vašich vlastních pravidel, odměnu, kterou mohou získat někteří a ne 
jiní, vrchol úspěchu, který prokáže vaši správnost a váš úspěch poté, co 
odejdete. Lásce dejte stejný účel, ale nabídněte jí, ať dělá práci, že vás 
odmění tady a teď. Stejně jako nebe je pro vás důkazem, že jste dobří a 
hodní, výjimeční a že máte být za svou výjimečnost odměněni. 

14.24 Tím jsi dal lásku a nebe dohromady v parodii na význam každého z nich ve 
stvoření. Ano, patří k sobě, to víš, ale účel ani jednoho z nich není takový, 
jaký jsi mu přisoudil. Účel, který každé věci ve vašem světě přisuzujete, z ní 
dělá to, čím pro vás je. A protože každý účel, který jste něčemu přisoudili, 
vychází ze základu strachu, který vybudoval váš svět, je každý účel stejně 
nesmyslný a odkloněný od pravdy jako ten další. 

14.25 Proto tento kurz nemůže jen mluvit o lásce a přiblížit vás k ní. 



než jste vy. Dokud si neuvědomujete smysl čehokoli v pravdě, nemůžete 
poznat lásku ani své vlastní Já. 

14.26 I když vaším cílem zůstává učinit sebe i ostatní výjimečnými, odloučení 
neukončíte. A svou vlastní výjimečnost nemůžete jen tak opustit. Dokud totiž 
lpíte na výjimečnosti druhých, lpíte i na své vlastní. Neexistuje žádný důvod, 
proč se držet výjimečnosti druhých, pokud se nedržíte své vlastní. A to, co 
dáváte druhým, si necháváte pro sebe. Dejte druhému výjimečnost a 
ponecháte si ji pro sebe, stejně jako ji v něm uvidíte, místo abyste viděli jeho 
slávu. Výjimečnost je udržuje odděleně, a tudíž náchylné ke ztrátě. Jak 
můžete ztratit to, co je s vámi jedno? Nemůžete. Ztratit můžete pouze to, co 
je oddělené. A výjimečnost dělá odděleným. 

14.27 To je problém umocněný tím, že ve vašich "zvláštních" milostných vztazích 
jste zažili skutečnou výjimečnost, která vůbec není výjimečností, ale slávou. 
Způsobilo to vaše spojení, neboť každé spojení vás přivádí do kontaktu s 
vaším bratrem. Každé spojení vás vrací do vašeho svatého vztahu s bratrem, 
který jako jediný máte v pravdě. Pouze tento vztah je skutečný a jsou v něm 
zahrnuty všechny ostatní. Jeden neodhazuje ani nenahrazuje druhý. To, co je 
skutečné, je všezahrnující. To, co je neskutečné, není nic. 

14.28 Vy, kteří nevíte, jak vyměnit svůj oddělený stav za stav spojení, jste to 
přesto udělali, když jste milovali svobodně a beze strachu. V tomto stavu se 
vám vrací vzpomínka na to, kdo jste, a vy jste nevinní a radostní a sjednocení 
se samotnou láskou. To, že tato vzpomínka netrvá dlouho a tyto pocity se 
zdají být neudržitelné, je pouze důsledkem toho, co se odvrhuje a nahrazuje. 
Jak jsme již řekli, existují pouze dvě emoce. Jednou z nich je láska, druhou 
strach. Strach svou vlastní volbou nahrazuje a zavrhuje lásku. Strach je vždy 
nejsilnější, když si vážíte něčeho, co cítíte, že může být ohroženo. Láska 
nejvíce ohrožuje vaši výjimečnost. Dříve než si vaše vědomá mysl uvědomí, 
co se děje, vaše vzpomínka na lásku, nevinnost a radost ohrožuje vaši 
výjimečnost, vaše ego, vaše oddělené já, které rychle přispěchá s náhradou 
lásky. Nic jiného než strach vám nemůže vzít vzpomínku na lásku nebo tak 
rychle nahradit slávu, která je vaší přirozeností, výjimečností, která jí není. 

14.29 Myslíte si, že láska je to, čeho si nejvíce ceníte, a proto se bráníte 
jakémukoli pomyšlení, že to, co považujete za lásku, není to, co si myslíte, že 
je. Dokud však budete lásku ztotožňovat se zvláštními osobami, které se 
rozhodnete obdarovat, lásku nepoznáte. To, co poznáte, je výjimečnost, 
povýšená na úroveň Všemohoucího a posazená na jeho trůn v koruně z 
drahokamů. 

14.30 Ve vašem světě nemá láska žádný význam, pokud není spojena s konkrétní 
věcí. A jakmile je láska připoutána k něčemu konkrétnímu, je do ní vnesen 
její opak. 



existence. Dokud se odmítáte podívat na tuto prostou skutečnost, nemáte 
naději na změnu, stejně jako váš svět. Vy, kteří si myslíte: "Co může být 
špatného na tom, že milujete tohoto člověka nade všechny ostatní?", 
zamyslete se znovu. Rozhodujete se totiž nemilovat, ale dělat výjimečné. A 
vy si vybíráte jen to, aby se opak lásky stal skutečností pro vás a pro ty, o 
nichž tvrdíte, že je milujete, stejně jako pro ty, o nichž tvrdíte, že je 
nemilujete. 

14.31 Zeptejme se raději, jak může milování všech jako jednoho přinést škodu? 
Pokud milujete všechny stejně, jakou ztrátu tím utrpí kdokoli, včetně toho, 
koho byste si vybrali jako výjimečného? Jediné, co se ztrácí, je výjimečnost. 
To je pohled na život, který si nedokážete představit, že by přinesl nebo 
přinesl radost ze svého příchodu. Ale právě to si musíte začít představovat, 
pokud si přejete přijmout příchod lásky, místo abyste ji opět odmítli. Neboť 
vaše odmítnutí vzdát se výjimečnosti je odmítnutím Krista ve vás a 
odmítnutím samotné lásky. 



 

KAPITOLA 15 

Zvláštní já 
15.1 Hodně jsme teď mluvili o tvé zvláštní lásce k druhým, ale jak je to se 

zvláštní láskou, kterou si přeješ pro sebe? Nechápete, jak úzce jsou tyto dvě 
touhy propojeny? Touha dávat a přijímat výjimečnost je hnací silou vašeho 
života a svět, který vidíte, tuto touhu jen odráží. Protiklad lásky by 
neexistoval, kdybyste ji nepřivolávali. Veškerá nenávist, vina, stud a závist 
jsou jen důsledkem vašeho vytvoření protikladu k lásce prostřednictvím 
výjimečnosti. Všechny neduhy současné doby i historie by ustoupily lásce 
bez zásahu všeho, co by ji činilo výjimečnou. Myslíte si, že otázky přežití 
vládnou světu - a je tomu tak, ale nebylo by tomu tak, kdyby nebylo vaší 
potřeby být výjimečný. Doprava by byla spíše dopravním prostředkem než 
symbolem postavení. Bez touhy po výjimečnosti by člověk vůbec neměl 
potřebu statusu. Krása by byla tím, čím je, a ne tím, co by z ní udělaly 
výrobky. Bez touhy po výjimečnosti by člověk vůbec neměl potřebu 
výrobků. Bohatství by bylo šťastným stavem každého člověka, neboť bez 
výjimečnosti, která by ho živila, by nebyl ani nedostatek, ani hlad. Bez touhy 
po výjimečnosti by nebylo války, neboť by nebyl důvod porušovat mír. 
Žádná půda by nebyla považována za posvátnější pro jedny než pro druhé, 
žádné zdroje by nebyly zadržovány a žádní lidé by nebyli považováni za 
podřízené. 

15.2 Co je na výjimečnosti špatného? Pouze veškerá škoda, kterou vidíte ve světě. 
15.3 Dokud si budete přát výjimečnost, vaše pravé Já zůstane skryté a neznámé, a 

protože se jedná o Kurz, který se snaží odhalit vaši pravou identitu, je třeba, 
abyste viděli, čím výjimečnost je, abyste po ní už netoužili. Můžete mít 
výjimečnost nebo své pravé Já, ale nikdy ne obojí. Touha po výjimečnosti je 
to, co vyvolává vaše malé Já. Je to já, které se snadno zraní, já, které si 
přivlastňuje křivdy a odmítá se jich vzdát, já, které je náchylné k 
malichernostem a hořkosti, zášti a klamu. Buďte pravdiví, když zkoumáte 
sami sebe, a uvidíte, že je to tak. 

15.4 Je těžší pochopit, že tato touha po výjimečnosti nekončí tím, co by přineslo 
utrpení vaší vlastní mysli a srdci. Možná, že vůdce nějaké zbídačené země 
svou touhou po výjimečnosti přináší utrpení jiným, ale ne vám. Ano, ve 
velkém měřítku vidíte, že tato touha může způsobit spoušť; ale přesto byste 
nevěřili, že vaše vlastní touha po výjimečnosti nebo po tom, aby byl někdo 
jiný výjimečný, může změnit mnohé - nebo možná dokonce někoho. Chceš 
prostě milovat svého partnera a děti, svou 



rodiče nebo přátelé a byli byste docela spokojeni, kdyby vás považovali za 
výjimečné a oni byli výjimeční pro vás. V širším světě si myslíte, že jste 
anonymní, a oni také. Pokud v úzkém okruhu těch, které milují, nemohou mít 
pocit, že jsou výjimeční - a vy spolu s nimi - pak jaký má smysl zde vůbec 
být? To je totiž smysl vašeho života. 

15.5 A tak v této malé sféře děláte to, co je nezbytné pro zachování vaší 
výjimečnosti a výjimečnosti ostatních v ní. V závislosti na vaší kultuře může 
to, co je nezbytné, znamenat jen málo věcí, nebo pro každého mnoho a 
různých věcí. Z této sféry vlivu vycházejí vaše představy o úspěchu, vaše 
představy o tom, co je nutné, abyste byli dobří, vaše představy o tom, co 
znamená dobře se chovat k ostatním. Pro toho byste nebyli výjimeční, 
kdybyste nevypadali určitým způsobem, a pro toho byste nebyli výjimeční, 
kdybyste nevydělávali určité množství peněz. Nebyli byste výjimeční, 
kdybyste tomuto člověku nedávali určité dary a příležitosti, ani byste 
nesplnili svou povinnost učinit tohoto člověka výjimečným, kdybyste tak 
neučinili. Udělat jednu malou změnu v této kultuře je obtížné až nemožné, 
protože kdybyste šli vlastní cestou a zvolili si vlastní vzhled, životní styl 
nebo postoj, mohli byste riskovat, že budete v této skupině považováni za 
výjimečné, a vaše volba by mohla ovlivnit vaši schopnost dát druhým pocit 
výjimečnosti způsobem, na který si zvykli. 

15.6 Kolik lidí se nachází v této sféře vlivu? Dvacet, padesát, sto? A kolikrát se to 
násobí u každého z nich? A přesto je to jen zlomek toho, koho vaše 
výjimečnost ovlivňuje. Ve skutečnosti vaše výjimečnost ovlivňuje všechny. 

15.7 Vaše touha po výjimečnosti z vás dělá otroka druhých a druzí vás. Zmenšuje 
to vaši svobodu, a to beze zbytku. To, co si o vás myslí druzí, z vás totiž 
nedělá výjimečné, ani to, co si myslíte nebo děláte pro druhé, z nich nedělá 
výjimečné. Zde začínají všechny představy o popularitě, úspěchu a 
soutěživosti. A také všechny představy o loajalitě. 

15.8 Nyní se totiž dostáváme k jednomu úhelnému kameni ve vašem plánu na 
získání výjimečnosti, který je velmi nutné překonat, chcete-li dosáhnout cíle 
učení, který si tento Kurz stanovil. Věrnost vychází z víry a to, kam svou 
víru upínáte, je pro vaše vnímání stejně určující jako vaše pojetí oddělenosti. 
Všechny změny jako by zpochybňovaly vaši loajalitu k druhým a všechna 
rozhodnutí jsou činěna s ohledem na tuto loajalitu. Loajalita zde vychází z 
vaší víry ve strach a vše, před čím potřebujete ochranu. Příslušnost k loajální 
skupině, rodině nebo společenství příznivců, vnímáte jako nezbytnou pro své 
bezpečí. I když mnozí z vás toto nemají. 



o ni usilovat a její dosažení bylo příčinou mnoha utrpení ve vašem světě. 
Toto sdružování za účelem podpory proti strachu jednoduše činí strach 
skutečným a zdánlivý důvod k loajalitě zásadním. 

15.9 Vaše pojetí loajality je to, co vám ztěžuje, abyste se vzdali snahy projevit 
výjimečnost druhých i sebe sama. Výjimečnost se zdá být odpovědností, 
kterou jste na sebe vzali, a odmítnutí výjimečnosti je aktem neloajality. A co 
víc, když je vše řečeno a uděláno, jste loajální nejen ke své skupině, ale i k 
lidstvu jako takovému. Navzdory mnoha neduhům, kvůli nimž trpíte vy i ti, 
které milujete, se zpochybňování práva lidstva na výjimečnost zdá být 
vrcholným aktem neloajality vůči vašemu vlastnímu druhu. Už jen 
pomyšlení, že by ses mohl změnit a být jiný než ostatní tvého druhu, bys 
označil za čin zrady. Vzdát se věrnosti svému Otci a vzdělávacím cílům, které 
tento Kurz stanovil, je pouze aktem zrady na světě, jak ho znáte. 

15.10 A tak to také je. A tak musí být vaše víra a věrnost vložena do něčeho 
nového, do něčeho, co je hodno vaší píle a co nenechá vaše bratry a sestry 
napospas životu v utrpení a hříchu. 

15.11 Všechno utrpení a hřích pochází z výjimečnosti, a tak je to právě 
výjimečnost, kterou musíte opustit. A existuje způsob, jak to udělat, způsob, 
který neublíží nikomu z těch, které milujete, i když zradíte vše, co by jim 
bylo drahé. Co byste však raději zradili? Pravdu, nebo iluzi? Nemůžete být 
věrní oběma, a v tom spočívá váš problém. V bodě zlomu se totiž ohlédnete a 
uvidíte jednoho druhého, kterého nemůžete zradit, a jednoho druhého, bez 
jehož zvláštního zacházení se sebou samým nemůžete žít a vzdát se naděje, 
že se vám ho dostane. A tak dáváš přednost iluzi před pravdou a zrazuješ vše, 
čím jsi, i naději, kterou do tebe tvůj bratr vložil jako do spasitele světa. 

15.12 Vy, kteří si stále představujete, že můžete mít obojí, vzdejte se svých 
představ a uvědomte si, že před vámi leží skutečná volba. Ne, není to snadná 
volba, jinak by si ji už dávno někdo vybral a ušetřil by si mnoho utrpení a 
ukončil peklo. Ale není to ani těžká volba, ani volba, která by ve skutečnosti 
patřila jen vám. Tuto volbu nelze učinit bez tvého bratra a je to vskutku svatá 
volba tvého bratra, stejně jako jeho rodové právo a tvé vlastní. Stačí, když se 
otevřeš místu, kam žádná zvláštnost nemůže vstoupit, a nabídneš svému 
bratrovi, aby se rozhodl za tebe. V jeho volbě se totiž spojuješ s ním i se 
svým Otcem. V této volbě spočívá jediná sjednocená vůle ke slávě, která 
nezná výjimečnost ani odloučení. V této volbě spočívá život věčný. 



 

KAPITOLA 16 

Co si vyberete místo toho 
16.1 Sláva, kterou jsi cítil z lásky, se zdála být dostupná jen od jednoho a ne od 

druhého. Láska není dostupná od nikoho tak, jak si myslíte. Láska má jen 
jeden zdroj! To, že tento zdroj leží v každém z vás, z něj nedělá mnoho 
zdrojů, neboť i mnozí z vás mají jen jeden zdroj. Tento společný zdroj nečiní 
nikoho z vás výjimečným, ale všechny vás činí stejnými. 

16.2 Možná se teď ptáte, proč to tak nevypadá, a jedinou odpovědí je, že to tak 
nechcete. Vnímáte jen to, co si přejete, a vaše touha po výjimečnosti vás 
vede k tomu, že vůbec nikde nevidíte stejnost, protože co je stejné, nemůže 
být zvláštní. 

16.3 Všichni znáte "problémové" dítě, které hledá lásku a pozornost způsobem, 
který je považován za nevhodný. Víte, že toto dítě není o nic méně než 
kterékoli jiné dítě a že to, co hledá, je stejné jako u kteréhokoli jiného. Pokud 
však toto dítě vyrůstá a jeho chování se nemění, označujete ho za deviantní 
nebo zločinné a tvrdíte, že to není láska, kterou vyhledává, a že je nyní méně 
než ti, kteří byli kdysi stejní jako ono. To, co je stejné, se nemění a nestává se 
jiným. Nevinnost není nahrazena hříchem. 

16.4 To, co děláte zločincům, děláte jen sobě a těm, o nichž tvrdíte, že je milujete 
zvláštní láskou. Neboť je nevidíte v neměnné nevinnosti, v níž byli stvořeni a 
v níž zůstávají, ale očima soudu. To, že jste soudili a shledali ty, které 
milujete, dobrými a hodnými vaší lásky, nečiní váš soud ospravedlnitelným o 
nic více než soud, který odsuzuje tělo k smrti nebo k "životu" ve vězení. 

16.5 Doživotí ve vězení a tělo odsouzené k smrti je to, co soud udělá s vámi 
všemi, kteří věříte, že to, co je stejné, může být jiné. To platí jak o lásce, 
kterou si vyhrazujete pro své výjimečné, tak o odsouzení, které si 
vyhrazujete pro ty, které jste vyčlenili. Odsouzení je totiž to, co je zapotřebí 
k tomu, aby jeden byl výjimečný a druhý ne. 

16.6 Bez soudu by nebylo odloučení, protože byste neviděli rozdíl mezi sebou a 
svými bratry a sestrami. Váš soud začal u vašeho vlastního já a z něj se 
zrodil veškerý konflikt. Bez rozdílů není důvod ke konfliktu. Rozdíly 
vznikají díky souzení. Dívá se za to, co je stejné, a nevidí to a místo toho vidí 
to, co hledá. To, co hledáte, najdete, ale to, že to najdete, to ještě neznamená, 
že to najdete. 



pravdu, kromě toho, že je to pravda o tom, co jste se rozhodli vidět. Vaše 
volba spočívá v tom, zda se rozhodnete pro Boha, nebo pro své já, o němž se 
domníváte, že se vám podařilo se od něj oddělit, a jen na základě této volby 
je určeno, jak ho uvidíte. 

16.7 Soud je funkce, kterou si oddělená mysl přisoudila. Zde se vynakládá 
veškerá její energie, protože k udržení světa, který vidíte, je zapotřebí 
neustálého posuzování. Duch Svatý může nahradit vaši výjimečnost zvláštní 
funkcí; tato funkce však nemůže být vaše, dokud si za svou správnou roli 
zvolíte samotné posuzování. 

16.8 Pouze vaše srdce vás může vést k odpuštění, které musí zvítězit nad 
odsouzením. Odpuštěný svět je svět, jehož základ se změnil ze strachu na 
lásku. Pouze z tohoto světa může být naplněna vaše zvláštní funkce a přinést 
světlo těm, kteří dosud žijí v temnotě. 

16.9 Dítě Boží, vidíš, jak je důležité, abys naslouchal svému srdci! Tvé srdce 
nechce vidět s odsudkem nebo se strachem. Volá tě, abys přijal odpuštění, 
abys je mohl dát a od nynějška se na odpuštěný svět dívat s láskou. 

16.10 Znovu opakuji, že rozum neodporuje lásce, jak by se podle tvé rozpolcené 
mysli mohlo zdát. Vaše rozdvojená mysl totiž soudí i lásku a staví se proti ní 
na základě toho, že nepoužívá žádný úsudek! Zde vidíte, jakou hodnotu 
přikládáte úsudku, a to až do té absurdní představy, že můžete soudit úsudek 
samotný. Považujete se za schopné vynášet dobré a špatné soudy, a lásku 
považujete za schopnou nedělat ani jedno, ani druhé. Zdá se, že láska funguje 
sama o sobě, nezávisle na tom, co by jí přikázal váš rozum, a proto se jí 
bojíte, i když po ní toužíte. To je to, co by rozpolcená mysl nazvala rozumem 
- svět, v němž vše má dvě strany a dvě strany, které si navzájem odporují. 
Jak to může být rozum? Pravda se ničemu neprotiví, stejně jako láska. 

16.11 Opět vám slouží vaše vzpomínka na stvoření, i když vám nesloužila dobře. 
Právě tato vzpomínka vám říká, že láska nesoudí, a jen vaše rozpolcená mysl 
si z této vzpomínky udělala to, co jí poslouží. To, co nazývá nedostatkem, je 
vaší spásou. Opustit to, co by vám řekla vaše mysl, ve prospěch toho, co už 
ví vaše srdce, je ale účelem tohoto Kurzu. 

16.12 Pouze odpuštění nahrazuje odsouzení, ale skutečné odpuštění je vám stejně 
cizí jako skutečná láska. Myslíte si, že odpuštění pohlíží na druhého jako 
soud a odpouští mu křivdy, které byste mu vyjmenovali. Pravé odpuštění se 
prostě dívá za iluzi k pravdě, kde nejsou žádné hříchy, které by se měly 
odpouštět, žádné křivdy, které by se měly odpouštět. Odpuštění se dívá na 
nevinnost a vidí ji tam, kde by ji soud neviděl. 

16.13 Tato forma odpuštění se vám zdá nemožná, protože se díváte na 



neodpuštěný svět, kde chodí zlo, číhá nebezpečí a nikde není bezpečí. Každý 
oddělený se stará sám o sebe, a pokud nedbáte o své bezpečí, jistě zahynete. 
Zatímco však bdíš ostražitě, víš, že se nemůžeš ochránit a že nejsi v bezpečí. 
Jste jen jeden a "jich" je tolik. Nikdy se nemůžete mít dostatečně na pozoru a 
nikdy si nemůžete zajistit konečnou záruku proti katastrofě. A přesto lpíte na 
všech pokusech, i když víte, že jsou neúčinné. 

16.14 Myslíte si, že se nemůžete vzdát své ostražitosti, protože neznáte jiný 
způsob, jak zajistit svou bezpečnost, a i když nemůžete zaručit svou 
bezpečnost proti všemu po celou dobu, věříte, že můžete zaručit svou 
bezpečnost proti některým věcem po určitou dobu. A kvůli této občasné 
ochraně, která nemá žádnou platnost ani důkaz, se vzdáváte lásky! 

16.15 Zatímco vy tvrdíte, že potřebujete důkaz, než něčemu uvěříte nebo něco 
přijmete jako fakt nebo pravdu, a rozhodně než podle toho začnete jednat, 
žijete, jako byste věřili, že to, co nikdy předtím nefungovalo, bude nějakým 
zázrakem fungovat i v budoucnu. Nemáte nic než důkazy o životě plném 
neštěstí a zoufalství, kde občasné okamžiky radosti nebo několik málo lidí, 
které máte rádi, z mnoha, které nemáte, jsou to jediné, kvůli čemu stojí za to 
žít. Myslíte si, že když se po vás chce, abyste se vzdali opatrnosti, ochrany a 
bdělosti, které chrání tyto okamžiky radosti a lidi, které milujete, stejně jako 
vaše vlastní já, znamená to, že se po vás chce, abyste žili ještě riskantnější 
život, než jaký žijete nyní. 

16.16 Váš úsudek neudělal svět lepším místem! Jestli historie něco dokazuje, pak 
pravý opak toho, čemu byste chtěli věřit. Čím více se jednotlivec, společnost 
a kultura oddávají touze soudit, tím více si myslí, že se činí bohem. Všichni 
zde totiž víte, že soud vám nepřísluší a že patří Bohu a pouze Bohu. To je 
pevně spojeno s vaší pamětí stvoření. Vyprošovat si právo soudit od Boha je 
činem proti Bohu a podobně jako dítě, které se odvážilo vzepřít rodičům, 
naplňuje akt vzdoru vzdorujícího smělostí. Něco nebezpečného bylo 
vyzkoušeno a zdánlivě se to podařilo. Řád vesmíru se převrátil. Dítě se 
domnívá, že "ukradlo" rodiči jeho roli, aniž by se jím stalo. Bůh se stal 
nepřítelem pro ty, kdo ho soudí, stejně jako se rodič vzdorujícího dítěte stává 
ve vnímání dítěte nepřítelem. 

16.17 Ale dítě se mýlí. Dítě udělalo chybu. A díky této chybě se dítě domnívá, že 
vztah s rodičem byl přerušen. Právě toto přesvědčení o přerušeném vztahu s 
Bohem jako by nahrazovalo svatý vztah, který nelze nahradit. Odsouzení tak 
posiluje myšlenku 



odloučení, čímž se z něj stalo něco ještě temnějšího, než bylo na začátku. Už 
to nevypadá jako volba, kterou dítě učinilo, ale jako nenapravitelná trhlina, 
kterou nová volba nemůže napravit. 

16.18 Dítě Boží, tak to není a nikdy nemůže být, neboť právo soudit je pouze 
právem Stvořitele, který soudí celé stvoření tak, jak bylo stvořeno a jak 
zůstává. Ty si pouze myslíš, že jsi změnil nezměnitelné. 

16.19 Odsouzení vás neochrání a definování zla ho nezruší, ale pouze ho pro vás 
učiní skutečným. Přesto věříte, že soud je založen na spravedlnosti a že 
spravedlnost zahrnuje potrestání těch, které jste definovali jako zlo. Tím jste 
spojili spravedlnost s pomstou, a tím jste spravedlnost připravili o její smysl. 

16.20 Ti, kdo sedí u soudu, vyzývají svou moc, aby udělala to, co sama udělat 
nemůže. Veškerá moc pochází z lásky, stejně jako veškerá spravedlnost. 
Jakýkoli jiný základ moci nebo spravedlnosti než láska je výsměchem 
oběma. Moc dělá právo je rčení, které je mnohým z vás známé, a dokonce i 
ti, kteří toto rčení znají, nevěří v principy, které představuje. Vy budete 
tvrdit, že pro to máte důkazy. Jsou všude kolem vás. Silní přežívají a slabí 
hynou. Mocní vítězí, a tak určují, co je správné pro všechny, nad nimiž mají 
převahu. Ti, kdo mají moc, jsou těmi, kdo vytvářejí zákony, a ti, kdo moc 
nemají, se jim musí podřídit. 

16.21 A přesto se bojíte těch, kteří nemají moc, stejně jako těch, kteří ji mají. 
Zločinců se bojíme a straníme se jich, a přitom nemají jinou moc než tu, 
kterou si sami vytvářejí. Chcete, aby moc přicházela pouze legální cestou, a 
nechcete, aby ji ti, kdo žádnou moc nemají, získali stejnými zbraněmi nebo 
mocí, které podle vás dělají mocné ty, kdo mají moc. Chcete sice, aby vás ti, 
kterým jste dali moc, chránili, ale zároveň se jich bojíte a oni se zase bojí 
těch bezmocných, kteří by jim mohli moc vzít nebo proti nim povstat. Co je 
to za moc, kterou je třeba neustále bránit? Co vás na bezmocných děsí, 
kromě toho, že by nemuseli přijmout svůj stav bezmoci? A o čem jiném to 
vypovídá než o tom, co vám ukázala historie - že o tom, kdo je mocný a kdo 
ne, nerozhoduje moc nebo nějaká autorita, kterou lze dát a vzít. Moc mají ti, 
kdo si ji nárokují. Těmi, kdo volají Já jsem. Neboť počátek moci pochází z 
odmítnutí bezmoci. Odmítnutí bezmoci je jen krokem k vaší identitě 
dosažené probuzením lásky k sobě samému. 

16.22 Jaké utrpení svět vytrpěl ve jménu soudu, moci a spravedlnosti. Jakému 
utrpení se můžete vyhnout, když najdete skutečnou sílu, která je vlastní vaší 
identitě. Nejste totiž bezmocní. Ti z vás, kteří si myslí, že mají 



tradiční mocenské prostředky na vaší straně se neobracejí k vaší vlastní moci, 
a pak se divíte, proč ti nejduchovnější, jak v současnosti, tak v historii, 
zdánlivě trpí těžkostmi. Přitom jsou to často jen ti, kdo trpí strádáním, kdo 
povstanou a přihlásí se o moc, která je jim vlastní, místo aby ji hledali jinde. 
Vaše vnímání, ale hledí na moc obráceně a diví se, proč Bůh opustil lidi, 
kteří se zdají být tak zbožní. 

16.23 Bůh neopouští žádné lidi, ale lidé opouštějí Boha, když se vzdávají své moci 
a nehlásí se ke svému prvorozenství. Vaše prvorozenecké právo je prostě 
právo být tím, kým jste, a na světě není nic, co by vám toto právo mohlo vzít. 
Jediný způsob, jak o něj přijít, je vzdát se ho. A to také děláte. 

16.24 Bůh od tebe nechce žádnou oběť, ale když se vzdáš své moci, uděláš ze sebe 
obětního beránka, oběť Bohu, kterou Bůh nechce. Vzpomínáte na biblické 
příběhy o obětování a říkáte si, jaká to byla barbarská doba, a přesto 
opakujete stejnou historii, ale v jiné podobě. Kdyby se talentovaný lékař 
vzdal své moci léčit, jistě byste to označili za plýtvání, a přesto se vzdáváte 
své moci být tím, kým jste, a myslíte si, že takový je prostě život. Vzdáváte 
se své moci a pak se klaníte těm, kterým jste ji dali, protože se nebojíte 
ničeho víc než své vlastní moci. 

16.25 Tento strach ale pramení z toho, k čemu jste použili svou moc. Víte, že vaše 
moc vytvořila svět iluzí, ve kterém žijete, a tak si myslíte, že to jiný musí 
umět lépe. Své vlastní moci už nedůvěřujete, a tak jste na ni zapomněli a 
neuvědomujete si, jak důležité je, abyste ji znovu získali. Jakkoli byste chtěli 
být dobří, stále byste pokorně procházeli svým životem a snažili se dodržovat 
Boží a lidská pravidla s myšlenkou na nějaké vyšší dobro. Kdyby si každý 
dělal, co chce, uvažujete, společnost by se zhroutila a zavládla by anarchie. 
Myslíte si, že jste jedině spravedliví, když jste se rozhodli, že pokud každý 
nemůže dělat to, co by chtěl, pak se i vy musíte vzdát svých přání ve 
prospěch obecného dobra. Chováte se tedy "vznešeně", což neslouží 
žádnému účelu. 

16.26 Pokud si nemůžete nárokovat alespoň malou dávku lásky k vlastnímu Já, 
pak si nemůžete nárokovat ani svou sílu, protože to jde ruku v ruce. 
Neexistuje žádné "společné dobro", jak ho vnímáte, a vy tu nejste proto, 
abyste zajistili pokračování společnosti. Starosti, které by vás zaměstnávaly, 
můžete nechat být, pokud místo toho budete pracovat na návratu nebe a 
návratu svého vlastního Já. 



 

KAPITOLA 17 

Vědomé neplánování 
17.1 Být tím, kým jste, není luxus vyhrazený jen pro nečinné boháče nebo velmi 

mladé či staré lidi. Být tím, kým jste, je nezbytné pro dokončení vesmíru. 
Bez toho, že byste v něm byli skuteční vy, by ve vesmíru vznikla prázdnota - 
a to by bylo nemožné. A přesto existuje způsob, jakým chybíte. 

17.2 To souvisí s vědomím a s tím, co si uvědomujete. Řekněme, že prostor, který 
byste vyplnili jako své vlastní Já, pro vás drží jiná část vašeho vědomí, která 
jej nikdy neopustila. Právě sjednocení těchto dvou Já přinese dokončení 
vesmíru a návrat nebes. Kde jsou dva spojeni, lze správně použít i zde, pokud 
jde o vztah. Vaše volba oddělit se od Boha je pouze oddělením od vašeho 
vlastního Já, a to je skutečně odloučení, které je třeba vyléčit, abyste se 
vrátili k Bohu. 

17.3 Ze strachu se vyhýbáte myšlenkám na vědomí, které přesahuje to, co si 
uvědomujete. Přesto víte, že nemůžete tvrdit, že si uvědomujete vše, co ve 
vesmíru existuje, nebo dokonce že plně znáte své vlastní Já. Strach z 
neznámého je prostě v tom, že je neznámé. Poznání toho, co vám bylo dříve 
neznámé, může strach odstranit, pokud to dovolíte. 

17.4 Vědomí, kterého si nejste vědomi, není magie, pověra ani šílenství. Přesto se 
před jeho poznáním chráníte, jako by to mělo změnit podstatu samotného 
vesmíru. Změní to vaše vnímání. To je to, po čem toužíte, a zároveň to, čeho 
se bojíte, stejně jako toužíte po poznání sebe sama a zároveň se ho bojíte. 

17.5 V pozadí je předpoklad, že víte vše, co je dobré vědět, a že vědět víc 
znamená, že věci, které byste raději nevěděli, a proto musí být špatné, budou 
odhaleny. A přitom všechny důkazy vašich vlastních myšlenek vám odhalí 
vaši ochotu přijmout to špatné o sobě a o vašem světě. A tak tento 
předpoklad, že to, co je neznámé, musí být špatné, nemůže být platný ani 
podle vašich vlastních měřítek důkazů. Přesto podle vašeho odhadu nemůže 
být neznámé zcela dobré nebo hodné vašeho poznání, protože důvod, který 
používáte, je věrný světu, který vidíte. Proto ani nebe, které byste označili za 
dobré, není ve vašem hodnocení zcela dobré. Proč není zcela dobré? Protože 
jste ho definovali tak, že mu chybí mnoho z toho, co jste ve světě, který nyní 
hodnotíte jako dobrý, považovali za dobré. 



vnímat. 
17.6 Vy jste však dobrovolně vstoupili do mnoha neznámých stavů. Někteří z vás 

se oženili, porodili děti, užívali drogy měnící mysl nebo se pokoušeli o 
náročné či dokonce děsivé fyzické výkony. Všichni bez výjimky jste však 
dobrovolně vstoupili do neznámého stavu spánku a zažili ztrátu vědomí, 
kterou přináší. Každý z vás má zkušenost se sněním v době spánku. Někteří z 
vás mohou tvrdit, že o spánku a snění, manželství, užívání drog nebo dětech 
vědí všechno; ale ani ti z vás, kteří by naslouchali tomu, co říkají odborníci, 
tomu nevěří. 

17.7 Každý den je neznámou, do které vstupujete, přestože se snažíte předvídat, 
co by mohl přinést. A přestože by se zdálo, že si na tento jev zvyknete, není 
tomu tak. Stále spřádáte své plány a brojíte proti všemu, co je narušuje, i 
když předem víte, že vaše největší snahy o organizaci jsou často k ničemu. 
Kurz zázraků vás žádá, abyste "místo plánování přijímali", a přesto jen málo 
z vás chápe význam tohoto jednoduchého pokynu nebo to, co vám říká o 
neznámém. 

17.8 Říká, že neznámý je benevolentní. Říká, že to, co nemůžete předvídat, může 
být předvídáno za vás. Říká, že byste mohli dostávat neustálou pomoc, 
kdybyste ji jen nechali přijít. Říká, že nejste sami. 

17.9 Přijímání znamená, že se něco dává. Přijímání znamená ochotu přijmout to, 
co se dává. Tato ochota je to, co nenabízíte. To je však způsobeno vaším 
nedostatečným pochopením podstaty stvoření a lze to napravit. 

17.10 Hřích je prostě přesvědčení, že náprava není možná. To je chyba, která se 
stala ve stvoření. Tak se nemožné stalo možným. Kdybyste nebyli tak 
odhodlaní věřit, že náprava nemůže být provedena, k nápravě by došlo. To je 
původní chyba, která tolik potřebuje nápravu: vaše přesvědčení o hříchu - 
nebo jinými slovy, vaše přesvědčení, že to, co jste si zvolili, nelze zvrátit. 

17.11 Není to patrné v úsudku, na který se spoléháte, a v zacházení se zločinci i s 
vámi samotnými a s těmi, které milujete? Věříte, že za chyby se musí platit, a to 
ne jednou, ale mnohokrát, a bez ohledu na to, jak vysoká je platba, "platí" 
pouze za to, co bylo spácháno, a to už nelze nikdy odčinit. K čemu jinému 
slouží platba, než k nákupu něčeho, co si pak můžete ponechat? Co jste si 
koupili veškerým svým úsilím o nápravu svého provinění? Koupili jste si jen 
vinu a držíte ji u sebe - stálého společníka. 



a úsudek o sobě samém. 
17.12 Už chápete, proč ti, kdo soudí, nemohou vstoupit do nebe? Odsuzování 

vychází z víry v hřích a nezvratnost všech chyb. Pokud nevěříš, že můžeš 
zvrátit nebo "vrátit" stav, v němž jsi byl před původní chybou, pak se ti to 
nikdy nepodaří. 

17.13 A přitom se stačí jen otočit. Pozorování svého těla vás na to připravilo. Nyní 
se vraťte na místo, které pro vás bylo připraveno. Neztratili jste "své místo v 
řadě", protože jste bloudili. Bylo pro vás drženo tím nejlaskavějším z bratrů, 
bratrem spojeným s vaším vlastním Já. 

17.14 Tento prostor, do něhož se můžete vrátit, neobsahuje žádné soudy ani 
strach, a je tak zásobárnou všeho, co pochází z lásky. V něm jsou pro vás 
bezpečně uloženy všechny dary lásky. Dary lásky jsou dary stvoření nebo 
rozšíření, dary, které jste dali i přijali. Každý akt lásky se přidal do prostoru 
ve vesmíru, který je váš a stal se součástí celku spolu s vámi. Vše, co vzešlo 
ze strachu, není ničím a nemá existenci mimo vaše vlastní myšlenky. 

17.15 Vaše myšlenky jsou však již dosti strohé a zcela zakořeněné v přesvědčení o 
jejich právu soudit. Mnozí z vás opustili svou víru v hřích a stále se drží své 
víry v soud a myslí si, že jedno se liší od druhého. Nejsou odlišní, a přestože 
to nevidíte, vaše myšlenky zůstávají založeny na strachu, a strach tak zůstává 
vaším základem. Soud je totiž jen víra, že to, co Bůh stvořil, může být 
změněno, a také bylo. 

17.16 Odpuštění, které nahrazuje soud, musí vycházet z vašeho srdce. Odpouštět na 
základě logiky mysli, a nikoli soucitu srdce, znamená o odpuštění pouze 
přemýšlet. To mnozí z vás dají, dokonce se rozhodnou odpustit navzdory 
svému lepšímu úsudku. Nechápete, jak málo to dává smysl, jak neupřímně to 
dokonce zní? 

17.17 Upřímnost je synonymem upřímnosti - pojmu, kterému nerozumíte, protože 
se vymyká pojmům. Nyní však začínáme integrovat vaše učení, když se 
přesouváme k celistvosti. Prvním krokem k celistvosti je pouze pochopení 
tohoto: srdce a mysl nejsou oddělené. Sjednocená mysl a srdce je celé srdce 
neboli celistvost. Možná se tedy ptáte, proč s nimi tento Kurz zacházel jako s 
oddělenými částmi vás. Je to jednoduše proto, že je takto vnímáte a že mi to 
umožnilo zabývat se různými funkcemi, které jste jim přisoudili. 

17.18 Co je stejné, nemůže mít různé funkce. A nyní musí vaše mysl a srdce 
spolupracovat v jednotné funkci, kterou jsme ustanovili - navrátit vám vaši 
identitu v Božím stvoření. 



 

KAPITOLA 18 

Zapojená mysl 
18.1 Mnozí z vás věří, že součástí Božího stvoření byl i pád z ráje, jak je popsán v 

biblickém příběhu o Adamovi a Evě a v příbězích o stvoření mnoha kultur a 
náboženství. Když tento příběh, byť v nedoslovném znění, přijmete jako 
příběh o odloučení, přijímáte odloučení jako takové. Tento příběh je spíše 
než příběhem o skutečné události příběhem, který popisuje problém. Je to 
pouze příběh zrodu vnímání. A vaše vnímání pádu činí z pádu prokletí. 
Takový výklad by však nebyl v souladu s dobrotivým Bohem a dobrotivým 
vesmírem. Tento výklad připouští, že může dojít k oddělení. Nemůže však 
nastat. Víra v pád je vírou v nemožné. 

18.2 Představte si, že jste součástí řetězu těl, která se drží za ruce a obepínají 
zeměkouli. Jsem mezi těmi, které držíte za ruku. Všichni jsou propojeni, i 
když každý nedrží za ruku každého jiného. Kdyby se jeden článek řetězu 
odstranil, řetěz by už netvořil kruh, ale spadl by, každý konec by visel v 
prostoru. Řetěz by se nyní stal linií, která by zdánlivě vedla odsud až tam, 
místo aby vše uzavírala a zahrnovala. Oddělení předpokládá, že řetěz můžete 
přetrhnout. To by bylo stejně nemožné, jako kdybych já pustil vaši ruku. 

18.3 Nyní si dále představte, že tento řetěz udržuje Zemi na její oběžné dráze. Je 
zřejmé, že pád Země z oběžné dráhy by měl neblahé následky univerzální 
povahy. Méně zřejmé je, že jste součástí toho, co zavedlo a udržuje vesmírný 
řád, součástí celku, který by bez vaší přítomnosti byl zcela jiným celkem, 
stejně jako by vesmír byl zcela jiným vesmírem bez přítomnosti Země. 

18.4 Přesto si myslíte, že jste to udělali. Myslíte si, že jste změnili podstatu 
vesmíru a umožnili životu existovat odděleně a osamoceně, bez vztahu, bez 
spojení, bez jednoty s celkem. To jste ale neudělali. Nevypadli jste z jednoty. 
Neodpadli jste od Boha. 

18.5 Tento řetěz, který jsem popsal, vám pomůže představit si místo, které pro 
vás držím, jako jste vy drželi to moje, když jsem vstoupil na svět ve fyzické 
podobě. I když je to jen ilustrace, ukazuje, že nikdo z nás neopouští celistvost 
ani jeden druhého. 

18.6 I když vás učili, že nejste svým tělem, není možné, abyste zde tělo popřeli. 
Přesto můžete změnit funkci, kterou jste mu přisoudili. 



a tím i jeho fungování. Pokud ji nevnímáte jako důsledek pádu, jako prokletí, 
jako trest od Boha nebo jako svůj domov, příbytek, který vás drží odděleně, 
pak ji můžete začít vnímat jako to, čím je, jako učební pomůcku, kterou vám 
dal milující Stvořitel. Před myšlenkou odloučení nebylo třeba se učit. 
Milující stvořitel však nevytváří to, co by mohlo mít nenaplněnou potřebu. 
Jakmile vznikla potřeba učení, byl vytvořen dokonalý prostředek k jejímu 
naplnění. Vy jste to prostě jen nedokázali jako takové vnímat. 

18.7 To je omyl zrozený vnímáním, před nímž neexistovala možnost chybné 
interpretace, protože neexistoval žádný vnější svět, který by bylo možné 
vnímat. Učební pomůcka, pokud není vnímána jako taková, nemá velkou 
naději plnit funkci, pro kterou byla vytvořena. Když se však vnímání změní a 
věc je vnímána jako to, čím je, pak nemůže neplnit to, k čemu byla stvořena. 

18.8 Vnější svět je jen projekcí, která vás nemůže odvést od vnitřního světa, kde 
existujete v celistvosti, jako článek řetězu stvoření. Představte si znovu tento 
řetězec a své Já mezi těmi, kdo jej tvoří, a představte si, že život, který nyní 
prožíváte, se odehrává podobně jako ten, který vidíte promítaný na filmovém 
plátně. Při sledování tohoto filmu a prožívání jeho pohledů a zvuků, radostí a 
strastí jste neopustili své místo. A přesto jste také součástí projekce, a právě 
zde nyní přebývá vaše vědomí, zdánlivě uvězněné na plátně, které vše 
sleduje dvěma očima toho, kdo je tam promítán. Znovu opakuji, že toto je 
pouze to, co se vám cvičení tohoto Kurzu snažila pomoci vidět: svět, který 
můžete pozorovat a učit se v něm a z něj, dokud se budete chtít učit to, co 
vás naučí myšlenka oddělenosti. Učinit novou volbu, volbu učit se z jednoty, 
je to, na co vás tento Kurz připravuje. 

18.9 Učení se z jednoty vyžaduje integrovanou mysl a srdce neboli celistvost. 
Polovičatý přístup k tomuto učení nebude fungovat, stejně jako pozornost 
rozpolcené mysli. Nelze dost důrazně zdůraznit, že se učíte to, co se 
rozhodnete učit. Na důkaz toho se stačí podívat na svět, který vznikl z vašeho 
přání naučit se to, co by vás naučila myšlenka oddělenosti. Když jste 
přebývali v jednotě, nedokázali jste si představit, jaký tento svět bude, stejně 
jako si nyní nedokážete představit, jaký bude svět sjednocený. Z hlediska 
jednoty jste nechápali, o co žádáte, ani to, jakou míru zapojení bude toto 
učení vyžadovat. Abyste se mohli naučit, co vás myšlenka oddělení naučí, 
museli jste věřit, že existujete v odděleném stavu. "Zapomenout" na to, že ve 
skutečnosti pobýváte v jednotě, bylo tedy podmínkou tohoto stavu, který jste 
si chtěli 



zkušenosti. Tato podmínka tak byla zpřístupněna. 
18.10 Ačkoli toto vysvětlení dává smysl, na základě vašeho vnímání sebe sama a 

omezeného rozsahu pravomocí, které podle vás máte při rozhodování, vám 
připadá zcela neuvěřitelné. Jediný způsob, jak učinit neuvěřitelné 
uvěřitelným, je změnit to, co prožíváte. Stav, ve kterém nyní existujete, byl 
pro vás ve vašem přirozeném stavu nejen neuvěřitelný, ale také 
nepředstavitelný. Ke změně vašeho systému přesvědčení byla nutná 
zkušenost a je nutná i nyní. 

18.11 Zkušenost jednoty změní váš systém víry i systém víry ostatních, protože to, 
co se v jednotě naučíte, je sdílené. Protože se však v současné době učíte z 
oddělenosti, musí každý zažít jednotu individuálně, než se jeho systém 
přesvědčení změní, i když to, co se učí, je sdíleno na jiné úrovni. 

18.12 Vnímání úrovní je funkcí času, a proto se zdá, že je zapotřebí velké 
množství času, než dojde k trvalým změnám. Proto zázraky šetří čas, protože 
integrují všechny úrovně a dočasně čas zhroutí. Čas je vlastně měřítkem 
učení neboli "doby", kterou potřebuje učení, aby prostřednictvím zkušenosti 
přešlo z jedné úrovně na druhou, neboť zde se učení prožívá v čase. 

18.13 Aby se vaše zkušenostní základna změnila z učení v oddělenosti na učení v 
jednotě, musí se učení z toho, co vás jednota může naučit, zrodit jako 
myšlenka. Slyšet nebo se učit o cizí myšlence neznamená zrodit ji. Každý z 
vás tedy musí zažít zrození myšlenky učení z jednoty, aby přišla zevnitř a 
neopustila svůj zdroj. Moje idea se může stát vaší ideou pouze 
prostřednictvím vašeho vztahu k ní. Abyste této myšlence vdechli život, 
musíte ji pouze prožít svým vlastním způsobem, z touhy po poznání, z níž se 
rodí všechny myšlenky. 

18.14 Jakmile se myšlenka zrodí, existuje ve vztahu ke svému tvůrci. Nyní zbývá 
jen volba účasti. V jednotě se všeho, co jste si přáli, plně účastnila mysl a 
srdce spojené v celistvosti. Věděli jste, že vaše Já je stvořitelem, a milovali 
jste vše, co jste vytvořili. Netoužili jste po něčem a zároveň se něčeho nebáli 
a vaše touhy se neměnily od okamžiku k okamžiku. To, po čem jste toužili, 
jste plně prožívali celou svou bytostí, čímž jste to s vámi sjednotili. To, že se 
zde bráníte po čemkoli plně toužit, způsobuje, že je tato existence tak 
chaotická a nevyzpytatelná. Mysl a srdce, které jsou v konfliktu, je to, co 
vám brání plně po čemkoli toužit, a tedy i tvořit. 

18.15 Proto musí být naším cílem integrace mysli a srdce, abyste mohli vytvořit 
stav, v němž lze zažít jednotu. To je samozřejmě na vás. 



Stejně jako jste se rozhodli vytvořit stav oddělenosti, musíte se rozhodnout 
vytvořit stav jednoty. 

18.16 Nemůže vás překvapit, že vaše mysl ovládla vaše srdce. Tento kurz se dosud 
snažil krátce změnit vaši orientaci z mysli na srdce. Je to první krok v tom, 
co se nyní bude zdát jako pokus o vyvážení dvou oddělených věcí, ale ve 
skutečnosti je to pokus o sjednocení toho, co jste dosud vnímali pouze jako 
oddělené. Je-li srdce středem vašeho Já, kde je tedy mysl? Středem je pouze 
Zdroj, v němž vše existuje jako jedna mysl. Říkat vám to však předtím, než 
jsme uvolnili některé vaše představy o nadřazenosti mysli, by bylo pošetilé. 
Jediná mysl není taková, jak jste vnímali svou mysl. Jediná mysl je pouze 
mysl, v níž vládne láska a mysl a srdce jsou jedno. Budeme pokračovat tím, 
že ji budeme nazývat spíše celistvostí srdce než myslí nebo srdcem. 

18.17 Bloudění myslí je považováno za normu a chaotické myšlenky jsou pro vás 
stejně přijatelné a zdánlivě nevyhnutelné jako dýchání. Roztříštěná mysl se 
považuje za ne o moc méně normální, i když se uznává, že rozpolcená mysl 
ztěžuje rozhodování. Již vám bylo řečeno, že jediným cvičením pro vaši mysl, 
které bude zahrnuto do tohoto Kurzu lásky, je to, že všechny myšlenky 
věnujete sjednocení. To je nyní třeba vnímat spíše ve dvou dimenzích než v 
jedné. Kromě zasvěcení myšlenky jednotě s celkem se musíte věnovat i 
sjednocení myšlenky samotné. 

18.18 Neuvědomujete si, jakou upřímnou volbu v souvislosti s prožíváním 
odloučení udělal. Celosrdcová volba je jen plným vyjádřením vaší síly. Plným 
vyjádřením vaší síly je stvoření. Co bylo stvořeno, nemůže být nestvořeno. 
To, co bylo stvořeno, však může být transformováno. K transformaci dochází 
v čase. Transformace a zázraky tedy musí fungovat ruku v ruce. 

18.19 Transformace ze stavu oddělenosti do stavu jednoty je vskutku zázrak, 
protože tato transformace vyžaduje rozpoznání stavu, který v oddělenosti 
rozpoznat nemůžete. I když je to paradox, není to nemožné z toho prostého 
důvodu, že jste nikdy neopustili stav jednoty, který nepoznáváte. Váš 
nedostatek rozpoznání lze tedy překonat tím, že si vzpomenete na pravdu o 
tom, co jste. 

18.20 Sjednocení myšlení není jen otázkou soustředění nebo cílevědomosti, i když 
obojí je krok správným směrem. Sjednocení myšlení je také záležitostí 
integrace myšlenek nebo jazyka vašeho srdce s tím, co přirozeněji vnímáte 
jako myšlení, tedy se slovy a obrazy, které "procházejí" vaší myslí. 



18.21 Krátce jsme zde hovořili o emocích, a to pouze proto, abychom odlišili vaše 
pocity lásky od pocitů nedostatku lásky nebo strachu. Ještě méně jsme však 
mluvili o tom, co emoce zakrývají, a o klidu, který se skrývá pod nimi. O 
pravé řeči srdce jsem hovořil jako o společenství neboli sjednocení na 
nejvyšší úrovni a o tom, že vzpomínka na to, kdo jste, je prostředkem, díky 
němuž se k vám může společenství vrátit. To, o čem nyní mluvíme, je tedy 
integrace vzpomínky a myšlenky. 

18.22 Mluvili jsme sice o tom, co považujete za emoce, jako o reakci těla na 
podnět, ale nemluvili jsme o tomto podnětu samotném. Než tak učiníme, 
musíme si dále objasnit funkci těla jako učebního zařízení. Zdá se, že vaše 
tělo prožívá jak potěšení, tak bolest, avšak jako učící se zařízení je neutrální. 
Neprožívá, ale pouze vám zprostředkovává to, co lze prožít. Vy mu pak 
zpětně předáváte reakci. Tento kruhový vztah mezi vámi a tělem je dokonalým 
vztahem pro účely učení, protože jak z prožitku, tak z reakce na prožitek se 
pak lze učit a protože učící se může zvolit obojí. Není to však dokonalý 
vztah, pokud jste tělo nesprávně vnímali jako svůj domov, nikoli jako učební 
pomůcku. Protože jste tělo nesprávně vnímali jako svůj domov, neexistuje v 
jistém smyslu žádné "vy", kterému by tělo mohlo vysílat své signály. A tak 
se zdá, že tělo má vše pod kontrolou a že je jak prožitkem, tak interpretem 
prožitku. Toto nesprávné vnímání navíc umožnilo, že funkce těla zůstala 
nerozpoznána. Nepoznali jste tedy pravdu o tom, co způsobuje bolest, ani to, 
že můžete odmítnout její prožívání. Totéž platí i pro slast. 

18.23 Určování slasti a bolesti se děje podle úsudku odděleného já, které nejenže 
věří, že je tělem, ale že je tělu vydáno na milost a nemilost. Tělo však nemá 
oddělenému já žádnou milost, kterou by mu mohlo nabídnout. Je to pouze 
učební pomůcka. Vy jste to však nepoznali a nedokázali jste se naučit, že 
vše, co prožíváte jako bolestivé, je důsledkem pocitů nedostatku lásky, a že 
vše, co jste prožívali jako příjemné, jsou pocity lásky. Zdá se, že to odporuje 
tomu, co bylo řečeno dříve o bolesti prožívané z lásky a vaší ochotě lpět na 
ní navzdory bolesti, kterou prožíváte. Bolest však nepochází z vašich pocitů 
lásky, ale z pocitů lásky ztracené. 

18.24 To, že nemáte nikoho, kdo by přijal a odmítl pocity bolesti a nahradil je 
pocity lásky, způsobuje veškeré vaše trápení. Nemyslete na to, že na bolest 
jakéhokoli druhu reagujete láskou svého skutečného Já, která by ji rozptýlila. 
Já, které jste vyřadili ze smyčky učení, je Já lásky. 



 

KAPITOLA 19 

Jednota a dualita 
19.1 Při stvoření těla jako učebního prostředku nebyl spatřován žádný zlý úmysl a 

jako učební prostředek bylo stvořeno dokonale. Problém spočívá v tom, co 
jste ve své zapomnětlivosti z těla udělali. Teprve z myšlení na tělo jako na 
sebe samého vznikly myšlenky na oslavu těla. Oslavovat učební pomůcku 
nemá smysl. A přece při vytváření dokonalého zařízení, od něhož jste mohli 
zažít odloučení, byly všechny takové problémy předvídány a vedle nich 
vytvořena nápravná zařízení. Bez pocitu sebe sama jako odděleného jste 
nemohli plně prožívat oddělenost a bez svobodné vůle jste nemohli plně 
prožívat nic. Oddělené já se svobodnou vůlí působící ve vnějším světě, stejně 
jako duchovní já toužící po prožitku oddělenosti, by přirozeně vedlo k 
situaci, kdy by existovala celá škála prožitků dostupných oddělené bytosti. 

19.2 Složitý soubor kritérií potřebných ke stvoření světa oddělenosti byl v 
okamžiku stvoření předvídán a poskytnut v podobě odpovídající zákonům 
stvoření. Ačkoli byl tento svět stvořen s láskou, stejně jako celé stvoření, byl 
také stvořen tak, aby poskytoval požadovanou zkušenost. Tak se zrodil 
strach, neboť oddělené já je ze své podstaty strašlivé já. Jak by tomu tak 
nemohlo být? 

19.3 Vy, které tato zkušenost unavila, se radujte, protože si můžete vybrat novou 
zkušenost. Vaše svobodná vůle vám nebyla odňata, ani vás neopustila síla 
stvoření. Řešení spočívá v zákonech samotného stvoření. 

19.4 Řešení spočívá v transformaci, a proto vás tu stále potřebujeme. Pod světem 
iluzí, který jste si vytvořili k oslavě odděleného já, se skrývá svět, který byl 
stvořen pro vaše učení a který tak existuje v pravdě. V žádném případě to 
není jediný svět, ale stále je to nebe, protože nebe musí být tam, kde jste vy. 
Upřímné rozhodnutí vzdát se všech myšlenek na oslavu odděleného já a nechat 
svět být tím, čím je, zahájí proměnu. To vyžaduje první sjednocení, 
sjednocení mysli a srdce, po němž se do vašeho vědomí přirozeně vrátí 
sjednocení s Bohem, neboť toto sjednocení vás vrátí ke Kristu ve vás a k 
jediné mysli sjednocené s Bohem, kterou jste nikdy neopustili. Síla stvoření 
se pak k vám vrací, aby pomohla všem odděleným rozpomenout se na 
sjednocení. 

19.5 I když vám to všechno může znít jako science fiction, uvědomte si, že ve 
všech oblastech svého života, od náboženství až po samotnou vědu, přijímáte 
mnoho věcí, které zní jako fikce. Neočekává se však, že budete věřit všemu, 
co jsem vám řekl o. 



pouze víra. Ke změně přesvědčení a pevnému zakotvení víry je zapotřebí 
zkušenost. Prvním krokem, který vás dovede ke zkušenosti jiného druhu, je 
vaše ochota přijmout, že jste zde proto, abyste se učili, a že vaše tělo vám k 
tomu může poskytnout prostředky. 

19.6 Vaší záchranou je, že i oddělené já touží po spojení a poznání svého 
Stvořitele. Spolu s touto touhou byl tedy poskytnut prostředek k jejímu 
naplnění a s tímto naplněním je spojen konec oddělenosti. 

19.7 Byl jsem součástí těchto prostředků, ale jen částí. Naplnění může poskytnout 
každý z vašich bratří a sester, neboť v každém z nich je Kristus k dispozici, 
aby ho viděli a zakusili, jako tomu bylo u mě. Právě ve vašich svatých 
vztazích lze nalézt a zakusit sjednocení, a tak z nich živit svou touhu po 
sjednocení se všemi a po poznání svého Stvořitele. Aby se tato touha 
naplnila, musí to být touha čistá - nezasažená strachem a odsouzením a 
přistupovaná s upřímností. Nechybějí prostředky, ale upřímná touha. 

19.8 Dovolte mi, abych krátce pohovořil o roli, kterou jsem hrál, abyste lépe 
pochopili roli, která čeká na vás. Přišel jsem v naplnění Písma. Ve 
skutečnosti to znamená jen to, že určité společenství bylo vedeno k tomu, 
aby očekávalo můj příchod. Očekávali mě s napětím, a tak ve mně našli to, v 
co doufali. To, co ve mně moji bratři a sestry viděli, mi umožnilo být tím, 
kým jsem, i když jsem byl v lidské podobě. Skutečně vám říkám, že 
kdybyste dnes viděli některého ze svých bratrů a sester tak, jak mě viděli ti, 
kteří očekávali mé narození, i oni by si vzpomněli, kým jsou. To je role, o 
kterou vás žádám, abyste ji přijali, abyste mohli ostatním poskytnout to, co 
bylo poskytnuto mně. 

19.9 Každý z vašich bratrů a sester je stejně svatý jako já a stejně milovaný Bohu. 
Nemůžete svědčit o jejich milovanosti, jako kdysi dávno svědčili o mé? 
Dosud jste toho nebyli schopni, protože jste toužili spíše po výjimečnosti pro 
sebe a několik málo dalších než po milovanosti pro všechny. Nyní jste však 
možná připraveni. 

19.10 Oddělené já se nemůže znovu naučit jednotě jinak než sjednocením. Zde se 
sjednocení dosahuje ve vztahu. Vidět své bratry a sestry tak, jak mě viděli ti 
dávní, je způsob, jak dosáhnout vztahu nejvyššího řádu a znovu se naučit 
jednotě, jazyku srdce. Proto jste byli požádáni, abyste prožívali ducha svých 
bratrů a sester, a ne jen vztah k jejich tělům, jak jste to vždy dělali. Ti, kdo ve 
mne věřili, mě nevnímali jako tělo, ačkoli jsem měl tělo, které mi pomáhalo 
učit se stejně jako vám. 

19.11 Mé svědectví svědčí o vašem příchodu, stejně jako Písmo svědčí o mém 
příchodu. I když byla některá má slova zkreslena nebo špatně interpretována, 
můžeš si 



je stále znovu navštěvovat a přesvědčit se, že tomu tak je. Neprohlásil jsem 
se za někoho vyššího nebo jiného než ostatní, ale každého z vás jsem nazval 
bratrem a sestrou a připomněl jsem vám lásku našeho Otce a naše spojení s 
ním. 

19.12 Vaše víra v bratry a sestry však nebude úplná, pokud nedojde ke sjednocení 
mysli a srdce, které vytváří stav celistvosti. Tohoto stavu nedosáhli ve všech 
dobách všichni, kdo ve mne věřili - a dokonalost se od vás nežádá. Jak je 
jasně patrné ze záznamů, které vám byly zanechány, apoštolové tohoto stavu 
za mého života ve skutečnosti nedosáhli, neboť na mě pohlíželi jako na 
jiného a hledali ve mně sílu. Teprve po mém zmrtvýchvstání na ně sestoupil 
Duch svatý a zjevil jim jejich vlastní moc tím, že spojil mysl a srdce s vírou. 
Tehdy se se mnou znovu spojili, stejně jako byli spojeni s Kristem. Musíte se 
tedy naučit vidět sami sebe tak, jak vidíte své bratry a sestry, a svou víru 
nevkládat do rozdílů, ale do stejnosti. 

19.13 K tomu, abychom toho dosáhli, je zapotřebí ještě jedna vrstva sjednocení 
myšlení, a to přináší další důvod, proč se spoléháme na srdce. Myšlení, jak 
víte, je aspektem duality. Ve vašem odděleném stavu tomu nemůže být jinak. 
Musíte myslet v pojmech "já" a "oni", "smrt a život", "dobro a zlo". To je 
myšlení. Myšlení se objevuje ve slovech a slova oddělují. Pouze ve spojení 
mysli a srdce se zaměřením na to, aby se srdce nechalo vést, lze lásku spojit s 
myšlením takovým způsobem, že skutečně překoná myšlení, jak ho znáte. 
Toto překonání je funkcí celistvosti srdce. 

19.14 To je v podstatě důvod, proč největší myslitelé nebyli schopni rozluštit 
hádanku, tajemství božství, a proč došli k závěru, že Bůh je nepoznatelný. 
Bůh je poznatelný ze samotného tajemství nedvojnosti. Bylo by nemožné, 
abyste byli bytostí, která může toužit po poznání svého Stvořitele, aniž by 
toto poznání bylo dostupné. Ve stvoření jsou všechny potřeby naplněny v 
okamžiku, kdy se stanou potřebami, a proto žádné potřeby neexistují. Pokud 
je vše, co potřebujete, již zajištěno, nemá smysl mít potřeby. 

19.15 Filozofie aplikuje myšlení na tajemství, a proto se z filozofie stává taková 
změť slov. Je pro vás těžké přijmout, že toho, co nejvíce potřebujete vědět, 
nelze dosáhnout stejnými metodami, které jste používali k poznání jiných 
věcí. A stále častěji jste ochotni vyměnit zkušenost za poznání z druhé ruky a 
věřit, že můžete poznávat prostřednictvím zkušeností druhých. Avšak v 
případě poznání toho, co leží před vámi nyní - poznání vlastního Já - je 
zřejmé, že zkušenost jiného vám toto poznání nepřinese, dokonce ani moje 
zkušenost. Kdyby tomu tak bylo, všichni ti, kdo čtou o mém životě a 
slovech, by se 



jsem se naučil to, co jsem se naučil ze své zkušenosti. I když se mnozí 
naučili mnoho od jiných, tento typ učení je jen výchozím bodem, branou ke 
zkušenostem. 

19.16 Myslet bez myšlenek nebo vědět beze slov jsou pro vás zcela cizí myšlenky, 
a skutečně, dokud jste tady, i zkušenosti mimo myšlenky a slova budete 
používat slova a myšlenky. Láska vás však často přivedla do stavu bytí "bez 
myšlenek" a "beze slov" a může to udělat znovu. Když se spojíte se svým 
vlastním Já v jednotě, vše, co jste v lásce vytvořili a přijali, se vrací do svého 
domova ve vás a zanechává vás ve stavu lásky, v němž je vám beze slov a 
bez tvaru velmi blízko. 

19.17 Vaše jediná představa jednoty je jediná forma, jediná entita. Buď je jedna 
židle, nebo dvě. Jeden stůl nebo čtyři. Váš důraz byl kladen na kvantitu a 
jednička je vnímána jako menší než jakékoli jiné číslo. Na druhou stranu, 
když existuje pouze jeden kus čehokoli, je to vysoce ceněno. Bůh je tedy 
"Bohem" přinejmenším zčásti díky tomu, co považujete za jeho jedinečnost. 
Ty, kteří uctívají mnoho bohů, považujete za primitivní, ačkoli ti, kteří věří v 
boha synonymního se stvořením, jsou blíže pravdivému obrazu Boha než ti, 
kteří Boha považují za osamocenou postavu. Přesto jednota a jednota patří k 
sobě, jednota stvoření je součástí jednoty Boha a jednota Boha je součástí 
jednoty stvoření. Mysl vycvičená oddělováním o tom nemůže mít žádnou 
představu, protože všechny pojmy se rodí z oddělených myšlenek mysli. Přesto 
si tatáž mysl může představit stvořitele. Mysl, která si dokáže představit 
Stvořitele, v kombinaci se srdcem, které touží po poznání a sjednocení s 
tímto Stvořitelem, může obejít potřebu oddělených myšlenek odděleného 
myšlenkového systému. K tomu však musíte být vycvičeni. Tak začíná váš 
výcvik. A začíná modlitbou. 

19.18 Jak bylo řečeno na začátku, modlitba je prosba. Vy jste pouze požádali o 
svůj oddělený stav a ten se tak stal. Nyní musíte pouze požádat o návrat 
jednoty, aby se tak stalo. Stav či stav bytí, z něhož žádáte, je to, co potřebuje 
úpravu, a tedy trénink, než si budete moci uvědomit odpověď, kterou 
obdržíte. Je jasné, že můžete žádat o to, co neznáte. V tom však problém 
není. Problém je v tom, kdo se ptá. Oddělené já je sice schopno žádat, ale jen 
stěží je schopno věřit v odpověď nebo ji přijmout. Právě tato nevíra v 
odpověď ho činí schopným žádat. Nyní, když se začínáte zbavovat konceptu 
odděleného já a věřit v možnost odpovědi, zjistíte, že se více bojíte žádat. 
Vše, co vaše prosba či modlitba očekává, je pouze vaše víra v lásku beze 
strachu, která vždy odpovídala. 



19.19 Z nejhlubšího, nejtemnějšího chaosu vaší mysli se vynořuje možnost světla. 
Je to trochu jako cestování zpět nebo přehled života, který někteří zažívají po 
smrti. Abyste si mohli vzpomenout na jednotu, musíte se k ní v jistém 
smyslu vrátit a cestou zrušit vše, co jste se naučili od doby, kdy jste ji znali 
naposledy, takže jediné, co zůstává, je láska. Toto odčinění neboli usmíření 
již začalo - a jakmile jednou začne, je nezastavitelné, a tudíž již nevyhnutelně 
dokončené. 

19.20 Moji bratři a sestry v Kristu, nebuďte nyní netrpěliví. Jsme na cílové rovince 
a vše, po čem toužíte, je blíž než kdykoli předtím. Mluvit o návratu "zpět" ve 
vás nepochybně vyvolá pocit netrpělivosti, ale tento návrat se v žádném 
případě nebude podobat "návratu zpět", o který jste se pokoušeli dříve. Je to 
sice v jistém smyslu žádost o revizi vašeho života, ale je to poslední taková 
revize, která bude nutná, než necháte minulost zcela odejít. Všechny vaše 
předchozí pokusy o návrat byly jako pokusy o splacení dluhu, který nikdy 
nezmizí. Tento návrat zpět vás zbaví dluhu, a tím i svobody v pravdě. 

19.21 Tento návrat je cestou bez vzdálenosti. Nemusíte ji hledat a vlastně ani 
nemůžete, protože minulost ve vás nepřebývá. Spíše je třeba usilovat o místo 
klidu, z něhož se to, co je třeba přezkoumat, může vynořit, jako by to byl 
odraz vystupující z hluboké tůně. Zde se to, co potřebuje uzdravení, jen 
krátce vynoří na povrch a opustí skryté hlubiny, kam světlo nedosáhlo a kde 
nemohlo dojít k uzdravení. To, co přichází za účelem uzdravení, potřebuje 
jen kývnutí lásky vašeho srdce, letmý pohled soucitu, nejmenší okamžik 
zamyšlení, než se rozptýlí a ukáže nový odraz. 

19.22 Toto vracení se zpět je ve skutečnosti spíše reflexí než přezkoumáním, 
ačkoli pokud byste o tom uvažovali jako o opětovném přezkoumání svého já, 
byli byste zcela přesní. Podobá se to konečnému soudu, jak byl popsán, 
třídění skutečného od neskutečného, pravdy od iluze. Navzdory podobnosti 
mezi tím, co to vyvolá, a popisem konečného soudu není soud prostředkem 
ani cílem tohoto zúčtování. 

19.23 Nejvznešenějším cílem, kterého jste v současné době schopni, je změnit své 
vnímání. Přestože naším konečným cílem je přejít od vnímání k poznání, 
prvním krokem k tomu je změna způsobu vnímání na správné smýšlení. Vaše 
ochota přijmout mě jako svého učitele vám pomůže přijmout můj pohled 
jako svůj vlastní, a tím se stát správně smýšlejícími. Způsob, jakým jste 
dosud vnímali sebe a svůj svět, nebyl správně smýšlející, a vy si to začínáte 
uvědomovat. Proto je nyní vhodné, abyste si uvědomili, že vaše mysl a vaše 
vnímání lze změnit. To je nutné, abyste se mohli ohlédnout novým způsobem 
a ne 



prostě jen opakujete to samé, co jste už milionkrát řešili, a vidíte důvody k 
obviňování, obviňování a vině. Ohlížení se zpět a posuzování není to, co je 
zde zapotřebí. Pouze opak posunuje náš cíl, kterým je sjednocení mysli a 
srdce. 

19.24 Duch svatý existuje ve vaší pravé mysli a je mostem k výměně vnímání za 
poznání. Poznání je světlo a jediné světlo, ve kterém můžete skutečně vidět. 
Dokud nebudete jasně vidět, nebudete skutečně toužit sjednotit svou mysl a 
srdce v celistvosti. Jedním z účelů rozlišení, které jste si vytvořili mezi myslí 
a srdcem, je jejich schopnost udržet jednu část sebe sama bez viny. Ať se 
stane cokoli, vaše rozdělené pojetí sebe sama vám umožňuje chránit i 
skrývat. Vina je vždy někde jinde. Vaše část bez viny je vždy volná, aby 
vykoupila já naplněné vinou. Tato představa o vykoupení sebe sama byla 
dlouho viníkem toho, že spojení, dokonce i s vaším vlastním Já, pro vás bylo 
nežádoucí. Představa, že v jednotě není třeba viny ani provinění, ba dokonce 
ani vykoupení, je pro oddělenou mysl nepředstavitelná. Ne však pro srdce. 



 

KAPITOLA 20 

Objetí 
20.1 Tvá touha nyní dosáhla horečnatého stupně, tvé srdce hoří úplně jinak než 

předtím. Možná dokonce cítíš, že se tvé srdce rozpíná směrem ven, napíná se 
k nebi, je téměř na roztrhání touhou po sjednocení, touhou, které nerozumíš, 
ale kterou jistě cítíš. 

20.2 Toto je výzva, abyste se nyní přesunuli do mého objetí a nechali se utěšit. 
Nechte slzy padat a tíhu svých ramen položte na má. Dovol mi, abych ti 
přitiskl hlavu na svou hruď, hladil tě po vlasech a ujišťoval tě, že všechno 
bude v pořádku. Uvědomte si, že toto je celý svět, vesmír, vše, v jehož objetí 
doslova existujete. Vnímej tu něhu a lásku. Vychutnávej si bezpečí a klid. 
Zavřete oči a začněte vidět představivostí, která přesahuje myšlenky a slova. 

20.3 Už nejste objektem, který si prohlíží poddané království. Jste srdcem 
království. Krása království se zjevuje. Milované dítě kojené z prsou 
královny matky země, jedno dítě jedné matky, bezejmenné a 
nepojmenovatelné. Žádné "já" zde nepřebývá. Vzdali jste se vidění svých očí 
a "já" svého ega. Jste zbaveni hranic, již nejste věcí krásy, ale krásou 
samotnou. 

20.4 "Věcnost" je pryč a vaše identita už nestojí na formě, ale plyne ze samotného 
života. Vaše krása je shromážděním atomů, řádem v chaosu, tichem v 
samotě, milostí kosmu. Naše srdce je světlem světa. 

20.5 Jsme jedno srdce. 
20.6 Jsme jedna mysl. Jedna tvůrčí síla shromažďující atomy, nastolující řád, 

žehnající tichu, požehnávající vesmír, projevující světlo srdce. Zde žijeme 
jako jedno tělo, prožíváme společenství, potěšení duše, nikoli jinakost. Je to 
bezešvý svět, gobelín, kde je každá nit živá a silná. Tkanice, kde je každý tón 
čistý a nedělitelný. 

20.7 Vrátili jsme se do objetí. A teď mě tvé ruce také objímají, protože objetí, 
ačkoli může začínat tím, že se jeden natáhne k druhému, končí vzájemností, 
společným dotykem, splynutím jednoho s druhým. Objetí dělá z jednoho 
dva. 

20.8 A nyní začínáme vidět očima svého srdce. Už se nedíváme ven, ale dovnitř. 
Všechny krajiny a obzory se utvářejí v objetí. V něm sídlí veškerá krása. 
Všechno světlo se v objetí slévá a prolíná. Uvnitř 



objetí se náš zrak vyjasní a to, co vidíme, je spíše poznané než pochopené. 
20.9 Odpočinek zde přichází k únavě a jemně ji odkládá. Čas skončil a vy už 

nemusíte nic dělat. Bytí nahrazuje identitu a ty říkáš: Já jsem. Já jsem a 
mimo mě není nic. Nic mimo objetí. 

20.10 Odtud se váš život stává představou, snem, který vyžaduje, abyste 
neopouštěli svůj domov, své místo bezpečí a odpočinku. Jste něžně kolébáni, 
zatímco váš duch se vznáší a konečně sní šťastné sny. S láskou, která vás 
obklopuje v náručí, jež vás drží u sebe, cítíte tlukot srdce světa těsně pod vaší 
odpočívající hlavou. Hřmí vám v uších a prochází vámi, dokud není rozdílu. 
Jsme tlukotem srdce světa. 

20.11 Toto je stvoření. To je Bůh. To je náš domov. 
20.12 Existujeme v objetí lásky jako vrstvy světla, které tvoří duhu, nedělitelné a 

zakřivené jedna do druhé. Láska roste zevnitř, jako dítě roste v matčině lůně. 
Dovnitř, dovnitř, do objetí, zdroje všech počátků, jádra a celistvosti 
veškerého života. Celek existuje bez rozruchu z toho, čím bude. Je. 

20.13 Čas podobenství skončil. Čeká nás nový čas bez času. Nic se nepodobá ničemu 
jinému. Podobnost, stejně jako věcnost, byla překonána jednotou. Převládá 
jednota. Kristova vláda se přiblížila. 

20.14 Jsem naživu a ty tomu věříš, jinak bys tu nebyl. Přesto si nemyslíte, že žiji, a 
nepředstavujete si to. V království, v němž žiji, vládne Kristus, stejně jako ve 
mně vládl Kristus na zemi. V jeskyni na této zemi, kde bylo uloženo mé 
mrtvé tělo, mě Kristus ve mně vrátil do objetí. Jediný tlukot srdce člověka 
Ježíše už nezněl. Tlukot mého srdce byl tlukotem srdce celého světa. 

20.15 Představte si tělo v jeskyni, jeskyni v zemi, zemi v planetě, planetu ve 
vesmíru. Každá z nich se kolébá s tou druhou. Žádné z nich není pasivní. 
Žádná není mrtvá. Všichni sdílejí tlukot srdce světa a jsou v klidu jeden v 
druhém, v objetí druhého a v objetí Boží lásky, Božího stvoření, Božího 
tlukotu srdce. Tlukot Božího srdce je zdrojem světa, duší světa, zvukem 
světa v harmonii, existencí bez začátku a konce. Jedno objetí. Vše ve všem. 
Nikdo menší a nikdo větší, neboť vše je vše. Jedno je jedno. 

20.16 Již není důvod k odcizení ani k pocitu opuštěnosti, který mnozí z vás 
pociťovali. Nyní se nacházíte v objetí, kde jsou všechna tato zranění 
vyléčena. 

20.17 Svět neexistuje odděleně od vás, a proto si musíte uvědomit své soucitné 
spojení. Svět není soubor cementových budov 



a dlážděných ulic, ani chladných a bezcitných lidí, kteří by vám stejně tak 
rádi ublížili jako pomohli. Je to jen místo vaší interakce se vším, co ve vás 
žije, a sdílí s vámi jediný tlukot srdce. Tlukot srdce světa neexistuje mimo 
Boha. Tlukot srdce světa je tedy živý a je vaší součástí. K tomuto srdečnímu 
spojení se vás snažíme navrátit. Toto uvědomění si, že svět není věc, stejně 
jako vy nejste věc. Vaše identita je společná a jednotná v Kristu. Sdílená 
identita je vlastností jednoty. Sdílená identita je jedna identita. Když se 
ztotožňujete s Kristem, ztotožňujete se s jedinou identitou. Když si 
uvědomíte jednotu své identity, budete jedno s Kristem. Kristus je 
synonymem jednoty. 

20.18 Kdo by mohl zůstat mimo objetí? A kdo by z tohoto objetí mohl být oddělen 
a osamocen? 

20.19 Nikdy jste neměli pocit, že byste objali celý svět a přinesli mu útěchu, 
kdybyste mohli? To můžete udělat. Ne fyzickou náručí, ale náručí lásky. 
Nikdy jste neplakali nad stavem světa tak, jako byste plakali nad jedním 
malým dítětem, které potřebuje lásku? Neztratil pak svět svou věcnost? A 
neztratil také svou osobnost? Neproléváte snad slzy za to, co žije, dýchá a 
existuje spolu s vámi? A jsi ty, kdo proléváš takové slzy, osobní bytostí? 
Věc? Hmota masa a kostí? Nebo jsi stejně jako svět, pro který pláčeš, zbaven 
věcí a osobního já? A když jsi skákal radostí nad krásou světa, neskákal on s 
tebou a nevracel ti milost za milost? 

20.20 Je možné mít pojem celistvosti, všeho, a přitom neexistovat? A jak by mohl 
existovat mimo vás? Jednota s Kristem, drahý bratře a sestro, není nic jiného 
než realizace tohoto pojmu. A také nic méně. 

20.21 Tato lekce je tak složitá, jak potřebuje ten nejsložitější z vás. Pro některé 
však může být jednoduchá, tak jednoduchá, jako je uvědomění si jednoty 
objetí. V objetí můžete nechat odejít všechny myšlenky. V objetí můžete 
přestat myslet i na svaté věci, svaté muže a ženy, a dokonce i na božské 
bytosti, dokonce i na jediného Boha. Cožpak není svaté samo objetí? Není 
snad východ a západ slunce? Není snad nejmenší z nebeských ptáků stejně 
svatý jako mocný orel? Stéblo trávy, zrnko písku, vítr a vzduch, oceán a jeho 
příboj, to vše žije univerzálním tepem srdce a existuje v objetí. Není snad 
všechno, co si dokážeš představit, svaté, když si to představuješ s láskou? 
Není vše, co si nedokážete představit, ještě svatější? 

20.22 Svatost je vše, co existuje v objetí. Jak bys mohl být méně než posvátný? 
Existujete ve svatosti. 

20.23 Prvním krokem k tomu, abychom si tuto svatost připomněli, je zapomenout. 
Dovolte si zapomenout 



že se necítíte být svatí a že se vám svět nezdá být posvátný. Ať si vaše srdce 
vzpomene, že jste svatí a že svět je posvátný. Tisíce věcí vás může vytrhnout z 
vaší vzpomínky. Zapomenutí na "věci" vás může osvobodit k rozpomínání. 

20.24 Zapomeňte na sebe a paměť se vám vrátí. Za vaším osobním já a identitou, 
kterou jste svému osobnímu já dali, je vaše bytí. To je Kristova tvář, v níž 
sídlí veškeré bytí. To je vaše pravá identita. 

20.25 Vděčnost je podstatou vaší bytosti. Nemůže tomu být jinak, když vás v objetí 
obklopuje úcta a nádhera. Vaše srdce zpívá vděčností za vše, čím jste. Jste 
krásou světa a mír přebývá ve vás. 

20.26 Mír je základem vašeho bytí. Ne mír, který znamená absenci, ale mír, který 
znamená plnost. Plnost je mírumilovná. Pouze oddělení vytváří konflikt. 

20.27 Láska je zdrojem vašeho bytí. Plynete z lásky, je to nekonečný příval. Jste 
tedy věční. Jste čistí a nevinní, protože prameníte z lásky. To, co proudí z 
lásky, je neměnné a bezmezné. Jste bez hranic. 

20.28 Síla je vyjádřením toho, kým jste. Protože jste neměnní a neomezení, jste 
všemocní. Pouze nedostatek vyjádření vede k bezmoci. Žádné skutečné 
vyjádření není možné, dokud nevíte, kdo jste. Vědět, kdo jste, a nevyjádřit to, 
kým jste, plnou silou je důsledkem strachu. Poznat bezpečí a lásku objetí 
znamená neznat důvod ke strachu, a tak vstoupit do své skutečné moci. 
Skutečná síla je síla zázraků. 

20.29 Zázraky jsou projevem lásky. Můžete je považovat za projevy spolupráce. 
Svatost nelze omezit a není ve vaší moci ji omezit. Pocítit svatost objetí 
znamená uvolnit její sílu. I když vyjádření a čin nejsou totéž, pochopení 
jejich vzájemného vztahu je zásadní. 

20.30 Projevů lásky je nespočet jako hvězd ve vesmíru, jsou bohaté jako krása a 
mnohotvárné jako drahokamy na zemi. Opakuji, že stejnost není odsouzením 
k průměrnosti nebo uniformitě. Jste jedinečným vyjádřením té samé lásky, 
která existuje ve všem stvoření. Vaše vyjádření lásky je tedy stejně jedinečné 
jako vaše Já. Právě ve spolupráci mezi jedinečnými projevy lásky pokračuje 
stvoření a zázraky se stávají přirozeným jevem. 

20.31 Tato spolupráce je přirozená, když je strach odmítnut. Dlouho jste 



přijal strach a odmítl lásku. Nyní je tomu naopak. Tento obrat pravdy změnil 
povahu vašeho vesmíru a zákony, podle kterých funguje. Zákony strachu 
byly zákony boje, omezení, nebezpečí a soutěživosti. Zákony lásky jsou 
zákony míru, hojnosti, bezpečí a spolupráce. Vaše jednání a výsledky vašeho 
jednání ve vesmíru lásky se budou přirozeně lišit od vašeho jednání a 
výsledků vašeho jednání ve vesmíru strachu. Když jste si zvolili strach, 
nastavili jste zákony vesmíru. Zákony vesmíru lásky jsou dány Bohem. 

20.32 Přijetí své skutečné moci je přijetím autority, kterou vám dal Bůh 
prostřednictvím vaší svobodné vůle. Když jsem prosil svého Otce a říkal: 
"Nevědí, co činí," vyjadřoval jsem tím povahu svých bratrů a sester jako 
způsobenou strachem. Přijmout svou moc a Bohem danou autoritu znamená 
vědět, co děláte. Nechť je strach z této oblasti vašeho myšlení odstraněn, 
abyste mohli vidět uplatnění společného jednání. Dokud se bojíte své vlastní 
schopnosti vědět, co děláte, nemůžete být plně kooperativní. 

20.33 Zbytek vesmíru, který existuje ve stavu soucitné svobodné vůle zbavené 
strachu, ví, co dělá. Neexistují žádné protichůdné síly, které by se neshodly 
na své protichůdné síle. Žádné atomy spolu nebojují. Žádné molekuly 
nesoupeří o nadvládu. Vesmír je tanec spolupráce. Jste pouze požádáni, 
abyste se k tomuto tanci znovu připojili. 

20.34 Objetí vás vrátilo do souladu s tlukotem srdce, s hudbou tance. Nevěděli 
jste, co máte dělat nebo co dělat, jen ze strachu, jen proto, že jste nebyli v 
souladu s jediným tlukotem srdce. Svět, vesmír, je vaším partnerem - a 
teprve nyní slyšíte hudbu, která přináší milost všem vašim pohybům, všem 
vašim činům, všem vašim projevům lásky. I když se může zdát, že jde o 
metaforický jazyk, není tomu tak. Naslouchejte a uslyšíte. Slyšte a nemůžete 
si pomoci, ale budete se radovat z tance. 

20.35 Dosud jste si nedokázali ani představit, že byste věděli, co děláte. Doufáte, 
že budete mít okamžiky jasnosti ohledně toho, co v daném okamžiku děláte, co 
jste udělali, co doufáte, že uděláte v budoucnu. Ale i tyto okamžiky jasnosti 
jsou zlomkové. Málokdy mají nějaký vztah k celku. Poznání toho, co děláte, 
vychází z existence v objetí. Víte, že konáte Boží vůli, protože jste s touto 
vůlí zajedno. 

20.36 Hořkost a nejistotu vystřídá naděje. Naděje je stavem zasvěcence, který si 
nově uvědomuje, že má domov v objetí. Je to reakce, která říká na vše, co 
jste si právě přečetli: "Ach, kéž by to byla pravda. Kéž by to byla pravda." 
Všimněte si, že toto "kdyby" se zcela liší od těch, o kterých jsme mluvili 
dříve - "kdyby" strachu. Kdybyste věřili alespoň z poloviny tolik 



těchto "kdyby", jako máte v "kdyby" strachu, bude všechna jistota, o které 
jsem mluvil, vaše. 

20.37 Vědět, co děláte, je vědění v přítomném okamžiku. Nejde o plány. Jde o to, 
abyste v každém okamžiku přesně věděli, kdo jste, a jednali na základě této 
láskyplné identity, a jde o to, abyste věděli, že když tak činíte, jste v souladu 
s celým vesmírem a těšíte se z jeho plné spolupráce. 

20.38 Naděje je způsob jednání, jako by skutečně mohlo dojít k nejlepšímu 
možnému výsledku, který si dokážete představit. Naděje je ochota přijmout 
lásku a z ní plynoucí milost a spolupráci. Naděje je ochota požádat o pomoc 
a věřit, že přijde. Naděje je důvod a výsledek, za který se modlíme. Naděje 
uznává laskavost vesmíru a nemá žádný užitek z věcí. Neživé i živé věci jsou 
povolány, je na nich závislá služba. Veškeré užívání je nahrazeno službou a 
vděčnost nahrazuje bezcitnost, s níž se užívání kdysi vyskytovalo. 

20.39 Veškerá služba je založena na spolupráci a víře ve vzájemnost. Veškeré 
obavy z toho, že to, co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro celek, 
jsou nahrazeny pochopením, že každý je hoden svých přání. Vzájemnost 
nahrazuje věcnost, ale ne jednotu. Veškerý strach z toho, že to, co dostane 
jeden, znamená, že pro druhého je k dispozici méně, je nahrazen pochopením 
hojnosti. Přijímání nahrazuje všechny představy o braní nebo získávání. Vše, 
co je přijímáno, je k vzájemnému prospěchu všech a nikomu nic neubírá. 
Láska nemá žádná omezení, a tak nemá omezení nic, co z lásky plyne. Z 
čeho má prospěch jeden, z toho mají prospěch všichni. 

20.40 Přijímání je aktem vzájemnosti. Vychází ze základního zákona vesmíru 
vyjádřeného v přísloví, že slunce svítí a déšť padá na dobré i zlé. Všechny 
Boží dary jsou dávány rovným dílem a rovným dílem rozdělovány. 
Odsouzení způsobuje vaše přesvědčení, že tomu tak není. Všichni, kdo věří, 
že mají "víc", se stávají obětí spravedlnosti. Všichni, kdo věří, že mají 
"méně", se stávají obětí závisti. Oba "odpadají" od milosti a omezují svou 
schopnost přijímat. Žádné dary nejsou přijímány, když jsou všechny dary 
odsouzeny. Dar je sice stále dán, ale odsouzení mění povahu daru tím, že 
omezuje jeho schopnost sloužit. Dar, o němž má člověk pocit, že ho nemůže 
"použít", je zavržen. Tak mnohé z vašich pokladů leží ladem. 

20.41 Každému z vás bylo dáno to, co poslouží vašemu účelu. Nemůžete mít 
dokonalejší dary, neboť vaše dary jsou výrazem dokonalé lásky vašeho Otce 
k vám. Podívejte se hluboko do svého nitra a pociťte radost svého srdce. 
Vaše stavba nebyla omylem. Nejste chybní. Nejste nedostateční. Nebyli 
byste jiní, než jste, kdybyste se nepoddali vytváření 



rozsudky. Podívejte se do hloubky a uvidíte, že to, co byste nazvali svými 
nedokonalostmi, je pro vás stejně vyvolené a drahé jako všechno ostatní. 

20.42 Nebyl bys jiný, než jsi. Možná víte, že je to pravda, nebo žijete ve fantaziích 
a toužíte po tom, co má někdo jiný, nebo po nějakém úspěchu, slávě či 
bohatství, které se vám zdá nemožné dosáhnout. A přesto, ať už víte, že je to 
pravda, nebo ne, je to pravda: Nebyli byste jiní, než jste. V tom spočívá váš 
klid a vaše dokonalost. Pokud nechcete být jiní, než jste, pak musíte být 
dokonalí. Tento závěr je logický pro mysl i uvěřitelný pro srdce a jeho přijetí 
je krokem k celistvosti. 

20.43 Věřit ve svou dokonalost a rovnost svých darů je pokojné, protože vás to 
zbavuje snahy získat to, o čem jste se dříve domnívali, že vám chybí. 
Osvobozuje vás od odsuzování, protože víte, že vaši bratři a sestry jsou také 
dokonalé bytosti. Když je začnete vnímat jako takové, to, co od nich 
obdržíte, je mnohem velkolepější než cokoli, co byste si od nich dříve přáli 
vzít. 

20.44 Vaše myšlení se začne měnit tak, aby odráželo vaše uznání přijetí. Přijetí a 
přijetí spolu úzce souvisí. Zjistíte, že jste vítáni ve všech darech, které 
rozpoznáte ve svých bratrech a sestrách, stejně jako jim svobodně nabídnete 
ty své, abyste jim posloužili. Sloužit, a ne používat, je obrovská změna v 
myšlení, cítění a jednání. Díky ní se svět okamžitě stane laskavějším a 
vlídnějším místem. A to je teprve začátek. 

20.45 Sloužit se však liší od vašich představ o službě. Vaše představy o službě 
jsou vázány na vaše představy o dobročinnosti. Vaše představa o 
dobročinnosti je založena na tom, že někteří mají více a někteří méně. Musíte 
si tedy i nadále uvědomovat tento rozdíl mezi službou a službou. Pomůže 
vám, když budete mít na paměti, že myšlenka sloužit se používá k nahrazení 
myšlenky používat a je jejím opakem. Nahrazuje myšlenku brát myšlenkou 
přijímat. Naznačuje, že můžete přijímat všechny dary vesmíru a že mohou 
být vaším prostřednictvím dávány i druhým. Znamená spíše ochotu než 
odpor. Změnit své myšlení a pocity z očekávání odporu na očekávání ochoty 
je další klíčovou změnou, která povede k celistvosti. Když změníte své 
jednání z odporu a využívání na ochotu sloužit a nechat si sloužit, pomůže to 
nejen vám a vaší mírumilovnosti, ale přinese to mírumilovnost i světu. 

20.46 Než se začnete bránit představě, že byste mohli mít něco společného se 
světovým mírem, uvědomte si, že jste přirozeně reagovali odporem. Ochotu 
věřit ve svou nedostatečnost a malost musíte nahradit ochotou věřit ve své 
schopnosti a mohutnost. Nezapomínejte na svou 



ego a místo toho si vzpomeňte na hřejivé objetí. Nevzpomínejte na svou 
osobní identitu, ale vzpomeňte si na sdílenou identitu. 

20.47 Vaše osobní obavy jsou obavy, o kterých jste byli naučeni věřit, že je máte. 
Jsou to malé starosti a patří k důvodům vašeho přesvědčení, že nejste 
schopni dosáhnout změny ve svém vlastním životě a jistě i ve větším životě 
vesmíru. Musíte pochopit, že když myslíte na svůj osobní život, osobní 
starosti, osobní vztahy, oddělujete se od celku. Tyto starosti jsou záležitostí 
vnímání a jsou to věci, které byla vaše mysl vycvičena vnímat jako věci, 
které spadají do její působnosti. Je to, jako byste si oddělili malou část života 
a řekli si: "To jsou věci, které se týkají mé existence a mne, a to je vše, čím 
se musím zabývat." I když vás napadne rozšířit svůj pohled, považujete toto 
rozšíření za nereálné. Nemůžete dělat všechno. Nemůžete dosáhnout 
světového míru. Sotva dokážete udržet v pořádku své osobní starosti. Vaše 
snaha o to je to jediné, co stojí mezi vámi a chaosem. 

20.48 Vaše srdce má jiný rozsah, jiný pohled. Je to pohled zevnitř objetí, pohled z 
úhlu lásky. Je to pohled umírajících, kteří si uvědomují, že nezáleží na ničem 
jiném než na lásce. Toto uvědomění není sentimentem, lítostí nebo zbožným 
přáním. Je to pohled z objetí, návrat k jednomu tlukotu srdce, návrat k tomu, 
co je známé. Toto poznání můžete nazývat moudrostí a považovat ho za 
dosažitelný ideál myšlení. Vůbec však nejde o myšlení, ale je mimo myšlení. 
Není to moudrost, ale pravda. Pravda je to, co existuje. To, co je nepravdivé, 
je iluze. Láska je vše, na čem záleží, protože láska je vše, co je. 



 

KAPITOLA 21 

Láska je 
21.1 Láska je. 
21.2 Láska je věčná a vy zatím nechápete její význam ani význam věčnosti. Je to 

proto, že jako konkrétní bytost jste vázáni časem. Věčné si můžete uvědomit 
i ve své dočasné podobě, pokud dokážete opustit svou konkrétnost. 
Konkrétnost souvisí s hmotou, substancí, formou. Vaše bytí daleko přesahuje 
vaše pomyslné spoléhání na partikularitu. Konkrétnost se týká částí a části 
jsou vše, co vidíte. Připomínám vám, co bylo řečeno dříve o vztazích 
existujících mimo jednotlivosti. Opakuji, že vztah existuje mezi jednou věcí a 
druhou a že právě v průsečíku částí se nachází svatost toho, co je mezi nimi. 
Podrobněji o tom bude řeč později, ale prozatím vás prostřednictvím objetí 
vracím ke svatému vztahu, ale v rozšířené podobě. 

21.3 Svatý vztah ve své rozšířené podobě je věčnost, věčnost objetí. Je-li objetí 
zdrojem všeho, jediným tlukotem srdce, pak je samo věčností. Je tváří lásky, 
její strukturou, chutí a hmatem. Je to konceptualizovaná láska. Je to spíše 
abstraktní než konkrétní pojem, i když má zdánlivou strukturu, kterou vaše 
srdce může cítit. Pojmy, které nelze pocítit srdcem, jsou vám nyní k ničemu, 
neboť jsou určeny spíše pro svou užitečnost než pro svou službu. Pojmy, 
které se dotýkají vašeho srdce, vám slouží prostřednictvím tohoto doteku. 
Začnou vám také pomáhat zbavit se potřeby srovnávat, neboť není třeba 
srovnávat to, co vaše srdce dokáže cítit. Když vaše srdce dokáže cítit, 
nepotřebujete žádný úsudek, který by vám řekl, jaký je rozdíl mezi jednou a 
druhou věcí. Můžete se tak přestat spoléhat na to, že vaše tělo rozezná pravé 
od falešného, skutečné od neskutečného. 

21.4 Láska vás oslovuje srdcem. Bůh vás oslovuje skrze vaše srdce. Vaše srdce 
nebylo otevřeno oslovení lásky částečně proto, že jste používali pojmy. 
Pojmy slouží k uspořádání vašeho světa a pomáhají vaší mysli udržet si 
přehled o všem, co se v něm nachází. Vaše mysl tuto pomoc nepotřebuje. 
Začnete-li používat pojmy, které se dotýkají vašeho srdce, zbavíte svou mysl 
závislosti na myšlenkových konceptech, a umožníte tak srdci a mysli mluvit 
stejným jazykem nebo s nimi komunikovat stejným způsobem. 

21.5 Došlo k rozdělení jazyka vaší mysli a srdce. Vaše mysl trvá na tom, abyste 
mysleli a učili se určitým způsobem, který je v rozporu s jazykem vašeho 
srdce, a tak, jako dva lidé z různých zemí. 



hovořící různými jazyky, docházelo k malé komunikaci a mnoha 
nedorozuměním. Občas šly problémy spojené s nedostatkem společného 
jazyka stranou, když si akce potřebné v určité situaci vyžádaly spolupráci. S 
tím se můžete setkat v dobách mimořádných událostí nebo krizí všeho druhu. 
A podobně jako u dvou lidí z různých zemí, kteří si nerozumějí, se při 
společné práci na okamžik zmenší hranice jazyka a podobným jednáním se 
vytvoří dočasná solidarita. V takových chvílích mohou dva cizinci, kteří jsou 
si navzájem cizí, poznat, že "srdce toho druhého je na správném místě". 
"Správné místo" u dvou lidí - stejně jako u mysli a srdce - je místem, které 
není rozděleno. Ke sjednocení mysli a srdce, které vede ke správnému 
jednání, dochází v současné době především v krizových situacích, protože 
chybí společný jazyk. Vytvoření společného jazyka lze tedy považovat za 
pomoc při sjednocování. 

21.6 Objetí lze nyní přirovnat k výchozímu bodu společného jazyka, jazyka 
sdíleného myslí i srdcem a všemi lidmi. Je to jazyk obrazů a pojmů, které se 
dotýkají jednoho srdce a slouží jedné mysli. 

21.7 Konflikt mezi rozumem a srdcem se objevuje i z dalšího důvodu, i když jeho 
podstatou je problém jazyka, který je určován vnímáním. Jedná se o problém 
významu. Mysl a srdce interpretují význam různými způsoby. Ani nezačínáte 
chápat, jak obrovský je tento konflikt a co pro vás znamená, ale ujišťuji vás, 
že dokud si mysl a srdce budou význam vykládat různými způsoby, 
nenajdete mír. V minulosti jste tyto rozdílné interpretace přijímali jako 
přirozené. Vidíte, že existují dva způsoby, jak se na situaci dívat, i když 
neoznačujete jeden způsob pohledu nebo vnímání za to, že je z mysli a druhý 
ze srdce. A tuto situaci vyvolávající konflikty přijímáte. Přijímáte, že vaše 
mysl vidí jednu pravdu a vaše srdce druhou, a přesto jednáte! Jednáte bez 
dohody nebo řešení. Jednáte bez jednoty. A stejně jako kdybyste byli dva lidé 
jednající podle různých pravd ve stejné situaci, konflikt nemůže 
nepokračovat. Bez ohledu na to, kterou cestou se vydáte, zda cestou mysli, 
nebo cestou srdce, nedojdete tam, kam chcete, dokud se nespojí. Můžete si 
představit tři cesty - jednu cestu představující mysl, jednu cestu představující 
srdce a jednu cestu představující celistvost. Samotná cesta mysli ani srdce 
vás nedovede tam, kam vás dovede cesta jednoty, a cesta nebude stejná. 

21.8 Hlavní příčinou konfliktu, který vzniká mezi myslí a srdcem, je vnímání 
vnitřních a vnějších rozdílů ve významu. V extrémních případech je to 
považováno za morální konflikt, příkladem může být jedinec 



vědět, co je "správné" udělat, ale místo toho jednat podle toho, co je v jeho 
nebo její komunitě přijatelné. V takovém případě jsou vnější a vnitřní 
významy téže situace považovány za odlišné. To je poměrně snadno patrné 
za extrémních okolností, ale je to situace, která existuje neustále a v každém 
případě, dokud není dosaženo jednoty. Dokud není dosaženo jednoty, 
nechápete, že všem věcem dáváte význam vy a že neexistuje nic a nikdo, kdo 
by byl vůči vám vnější a mohl vám význam určovat. 

21.9 Poslední věc, kterou musíte pochopit, je, že význam se nemění. I když smysl 
můžete určit pouze vy a pouze celým srdcem lze určit skutečný smysl, 
pravda je pravda a nemění se. Pouze jednota vám však umožňuje pravdu 
vidět a prohlásit ji za svůj objev a svou pravdu, stejně jako univerzální 
pravdu. Vidění pravdy vás vrací k jednotě a k opravdové komunikaci či 
společenství s bratry a sestrami v Kristu. Vaši bratři a sestry v Kristu je 
výraz, který měl vždy symbolizovat jednotu těch, kteří znají jedinou pravdu. 

21.10 Poznání jediné pravdy neznamená znalost určitého dogmatu nebo souboru 
faktů. Ti, kdo znají pravdu, nepovažují sami sebe za správné a ostatní za 
nesprávné. Ti, kdo znají pravdu, ji nacházejí sami spojením mysli a srdce. Ti, 
kdo znají pravdu, se stávají bytostmi lásky a světla a ve všech vidí stejnou 
láskyplnou pravdu. 



 

KAPITOLA 22 

Křižovatka 
22.1 Nyní budeme mnohem více mluvit o představách a možná se budete tomuto 

pokynu zpočátku bránit. Představovat si je příliš často spojováno se sněním, 
fikcí nebo představami a všechny tyto funkce jsou předepsány pro určité 
části vašeho života a pro určitá období, která považujete za vhodná. Ujistěte 
se, prosím, stejně jako já, že nyní je pro takovou činnost vhodná, nezbytná 
doba. Vaše myšlenky týkající se představ a imaginace se změní se změnou 
vašeho pohledu na používání. Nebudete již svou představivost používat, ale 
necháte ji, aby vám sloužila. 

22.2 Obrázky budou sloužit jako učební pomůcky. Zlepší naše používání jazyka, aby 
se náš jazyk stal jazykem pro hlavu i srdce. Začneme diskusí o pojmu křížení a 
budeme se na něj dívat jako na průchod, který zakládá partnerství nebo vztah. 
Zatímco dříve jsme hovořili o vztahu jako o tom, že nejde o jednu nebo 
druhou věc, ale o něco třetího, dosud jsme nehovořili o tom, jak je tento 
vztah zajištěn ve formě. Nyní tak učiníme. 

22.3 Názornou ukázkou této myšlenky je osa. Přímka prochází kružnicí a 
kružnice se otáčí kolem přímky neboli osy. Představte si zeměkouli, která se 
otáčí kolem své osy. Víte, že zeměkoule představuje Zemi. Méně často si 
však představujete vztah mezi zeměkoulí a osou, přestože si uvědomujete, že 
osa umožňuje zeměkouli otáčet se. 

22.4 Druhým a stejně hodnotným obrazem je jehla procházející materiálem. Sama 
o sobě může držet dva kusy materiálu pohromadě. S přidáním nitě, která 
prochází očkem jehly, může spojit mnoho dílů v mnoha různých 
konfiguracích. 

22.5 Jehla může projít i něčím jako cibule a proniknout mnoha vrstvami. Takové 
propíchnutí sice nemá žádnou vnitřní hodnotu z hlediska účelu, ale poskytuje 
obraz přímky procházející ne jednou, ale mnoha vrstvami jiné látky. 

22.6 Křížení je často vnímáno spíše jako rozdělení mezi než jako vztah mezi. Zde 
použité ilustrace se však soustředí spíše na průchod než na myšlenku 
rozdělení a pomáhají ukázat, že i to, co je rozděleno průsečíkem, zůstává 
celistvé. 

22.7 Obraz průsečíku má jednoduše znázorňovat bod, kde se nachází 



svět se s vámi protíná - kde se vaše cesta kříží s cestou druhých, kde se 
setkáváte se situacemi v každodenním životě, kde zažíváte věci, které ve vás 
vyvolávají určité pocity nebo víru - a právě v tomto bodě protínání se 
nachází nejen vztah, ale i partnerství. Partnerství osy a zeměkoule, jehly a 
nitě a materiálu je snadno viditelné. V těchto dvou příkladech partnerství 
vytváří něco, co dříve neexistovalo, tím, že každému z nich poskytuje funkci 
a účel. V případě jehly a cibule je partnerství méně patrné, protože funkce a 
účel nejsou zřejmé. Partnerství je tedy ztotožňováno spíše s produktivním 
křížením než s křížením samotným. 

22.8 Význam je vykládán podobně. Za smysluplné se považují průsečíky, které 
vytvářejí funkci a účel. Křižovatky, které zdánlivě nemají žádnou funkci ani 
účel, jsou považovány za nesmyslné. Samotný akt průjezdu je považován za 
málo významný. 

22.9 Přesto je to právě průchod, který vytváří křižovatku. Vše ve vašem světě a ve 
vašem dni musí projít skrze vás, aby získalo realitu. I když si možná myslíte, 
že je to vše mimo vás, prosím, když o tom přemýšlíte, používejte slova, která 
jsem uvedl: vše ve vašem světě. Při aktu průchodu přiřazujete význam všemu 
ve svém světě. Význam, který přiřadíte, se stává realitou objektu, kterému 
jste význam přiřadili. Svůj účel jste viděli v tom, že přisuzujete význam 
tomu, co se s vámi protíná daným způsobem, který považujete za účelný. 
Avšak právě v průchodu se význam objevuje sám od sebe. 

22.10 Dále je to část vás, kterou prochází vše ve vašem světě, a vaše vědomí toho, 
že to prochází, určuje význam, který tomu dáváte. Mnohem více se podobáte 
vrstvám cibule než zeměkouli, kdy vše ve vašem světě musí procházet 
vrstvami, přičemž zdánlivě chybí smysl tohoto procházení. 

22.11 Osu si můžete na chvíli představit jako trychtýř, kterým se vlévá věčnost, a 
celé srdce jako to, které může umožnit volný průchod všemu, co je mu 
poskytnuto. 

22.12 Naproti tomu vrstevnatý přístup ke křižovatce způsobuje, že máte pocit, 
jako by vás bombardovaly vnější síly. Tyto síly musí projít jedním nebo 
druhým z vašich pěti smyslů - které můžete souhrnně považovat za vrstvy - a 
nemají k vám jiný přístup. Tyto síly je pak třeba usměrnit. Často je 
vynaloženo velké úsilí, aby tyto síly nepronikly do vašeho srdce, do vašeho 
středu. Místo toho je odkloníte a pomocí své mysli, kterou bychom mohli 
považovat za další vrstvu, je pošlete do různých oddělení - nebo, 



pokračovat v tématu cibule a přejít na jednu z různých vrstev sebe sama. 
Tyto vrstvy chrání vaše srdce a velké procento z nich se zabývá popíráním, 
vytvářením míst, kam věci vstupují a kde jednoduše sedí. Tyto "věci" ve 
skutečnosti nejsou věcmi, ale vším, pro co jste nenašli smysl. Jelikož je vaše 
funkce vnímána spíše jako přidělování významu než jako přijímání významu, 
sedí to, co považujete za nesmyslné, a sedí to, co považujete za nesmyslné. 
Můžete si sami sebe představit jako tvůrce nedokončeného slovníku a vše, co 
sedí, jako to, čemu jste si určili, že později přiřadíte význam. 

22.13 Do kategorie "bezvýznamné" mohou patřit například události každodenního 
života, náhodná setkání, nemoci nebo nehody, zatímco do kategorie "mimo 
smysl" patří vztah, který vám zlomil srdce, smutek, chudoba, válka, události, 
které jako by změnily váš osud, hledání Boha. Tím, že používám slovo sedět, 
chci naznačit, že tyto věci vámi neprošly a při svém průchodu s vámi 
vytvořily vztah a partnerství. 

22.14 Ačkoli by se zdálo, že průchod znamená vstupní a výstupní bod, vztah, 
který se během průchodu vytvoří, pokračuje. Stejně jako vítr nebo voda 
procházející vstupním a výstupním bodem mají dopad a pohyb, tak i to, co 
prochází vámi, zajišťuje pohyb vaší cesty. To, co vámi prochází, je 
proměňováno vztahem s vámi stejně jistě, jako jste vy proměňováni vztahem 
s ním. 

22.15 Když se zbavíte pozice "dárce smyslu", necháte věci být tím, čím jsou, a 
když je necháte být tím, čím jsou, jejich smysl se přirozeně odhalí. K tomu je 
zapotřebí průchozí přístup a vzdání se myšlenky zastavit věci na místě, kde 
je lze zkoumat pod mikroskopem zcela nezávisle na jejich vztahu k vám 
nebo k čemukoli jinému. 

22.16 Představte si, že jste se takto zastavili a zkoumali jste se odděleně od všeho 
ostatního ve svém světě. Každý, kdo by se o vás chtěl něco dozvědět, by byl 
moudřejší, kdyby vás pozoroval tak, jak jste ve svém světě. Byli byste v 
laboratoři stále stejným člověkem? Jste stále tím, kým jste, když vás někdo 
jiný vezme do své mysli a přisoudí vám význam? 

22.17 Udělali jste si ze sebe laboratoř, do které přinášíte vše, co chcete 
prozkoumat, roztřídit, otestovat a zařadit. To je scénář, který vás odděluje od 
všeho ostatního ve vašem světě. Vše má význam pouze podle toho, co to 
znamená pro vás, a ne jako to, co to je. 

22.18 Je zřejmé, že se hovoří o dvou druzích významu. O prvním jsme mluvili 



dříve jako zjištění pravdy. Druhým je to, o čem zde mluvíme, nalezení 
definice, osobního významu. Vidíte ten rozdíl? 

22.19 Osobní a individuální je to "já", které odstraňujeme. Zamyslete se na chvíli 
nad tím, jak vyprávíte příběh nebo podáváte zprávu o událostech, které se 
odehrály ve vašem životě. Personalizujete. Pravděpodobně budete referovat o 
tom, co určitý soubor okolností znamenal "pro vás". Tento druh myšlení je 
myšlení s malým "já". "Já jsem to viděl." "Já jsem to cítil." "Myslel jsem si." 
"Já jsem to udělal." Středem všech takových příběhů je individuální, osobní, 
oddělené já. Příběh si doslova nelze představit bez "já". Přesto se to musíte 
naučit a tento úkol vám dáváme jako cvičení. 

22.20 Začněte si představovat, že život vámi prochází, místo aby se zastavil na 
křižovatce s vámi. Začněte si představovat, že vidíte svět bez důrazu na své 
osobní já. Začněte tvořit věty a nakonec i vyprávět příběhy bez použití 
zájmena "já". Zpočátku se vám bude zdát, že to svět odosobňuje a činí ho 
méně intimním. Bude to vypadat, jako byste se vyhýbali jakési prvotní 
povinnosti přisuzovat všemu význam. Než abyste se tomu bránili, snažte se 
raději přestat dávat význam. Začněte zcela jednoduše. Přejděte od obecného 
ke konkrétnímu. Například když ráno vyjdete ze dveří, můžete si obecně 
pomyslet: "To je ale krásný den." A pak si řekněte: "To je ale krásný den. 
Tato věta říká, že jste okamžitě vnímali své okolí a hodnotili je. "Pro vás" je 
to krásný den. Tento den má všechny nebo většinu požadavků, které 
považujete za příjemné. Nahraďte takovou myšlenku: "Tráva je zelená. Ptáci 
zpívají. Slunce hřeje." Jednoduché hlášení. 

22.21 Když se vás někdo zeptá: "Jaký jsi měl den?", odpovídejte pokud možno 
bez použití slova já nebo můj. Přestaňte o lidech a věcech mluvit jako o 
vlastnících, říkat "můj šéf", "můj manžel", "moje auto". 

22.22 Toto odstranění osobního "já" je pouze prvním krokem k návratu k vědomí 
jednoty, prvním krokem k překročení významu jako definice k významu jako 
pravdě. Jakkoli se vám to zpočátku bude zdát zvláštní a neosobní, ujišťuji 
vás, že pocit neosobnosti bude rychle nahrazen důvěrností s vaším okolím, 
kterou jste nikdy předtím necítili. 

22.23 Tato intimita vám umožní vnímat své "já" jako nedílnou součást všeho, co 
existuje ve vašem světě, a ne jako malé a bezvýznamné osobní já, které 
obvykle za své "já" považujete. Odstraněním osobního se zpřístupní 
univerzální. Když se univerzální stane dostupným, nebudete toužit po 
osobním. Přesto zjistíte, že to, co považujete za svou individualitu nebo 
jedinečnost, zůstalo do značné míry nedotčeno, ale že je to jiné než to, co 
považujete za svou jedinečnost. 



než jste si vždy představovali. Zjistíte, že plníte velký účel a máte úžasnou 
úlohu ve velkém plánu. Nebudete se cítit podvedeni tím, že jste ztratili své 
oddělené já. Budete se cítit svobodní. 



 

KAPITOLA 23 

Svoboda těla 
23.1 Poznání a láska jsou neoddělitelné. Když si to uvědomíme, je zřejmé, že 

láska je jediná pravá moudrost, jediné pravé porozumění, jediné pravé 
poznání. Láska je velkou učitelkou. A vaše láskyplné vztahy jsou 
prostředkem učení se lásce. 

23.2 Lekce získané z lásky do značné míry zmírní vaše zbývající obavy ze ztráty 
individuality, o níž se domníváte, že bude doprovázet ztrátu vašeho 
odděleného já. Jak totiž každý z vás zjistil, když miloval druhého, čím více 
milujete a toužíte milovanou osobu vlastnit, tím více si uvědomujete, že vaši 
milovanou osobu vlastnit nelze. Zatímco v milostném vztahu se usiluje o 
největší poznání a s ochotnými partnery se ho dosahuje, partner v takovém 
vztahu stále přesahuje úplné poznání. Vztah se stává poznaným. Zatímco 
vaší přirozeností je hledat více, přirozeností života je také existovat ve vztahu 
a skrze vztah se poznávat. Tak vzniká poznání. Poznání skrze vztah není 
"druhou nejlepší situací". Takový je život. Taková je láska. 

23.3 Ačkoli váš zamilovaný partner překračuje hranice úplného poznání, i to je 
"tak, jak to je". Tak to má být. Láska je nedotknutelná. Každý z vás je 
nedotknutelná láska. Přesto ve vztahu můžete být schopni "číst myšlenky 
toho druhého", být si vědomi sebemenší změny nálady, dokončovat věty toho 
druhého. Víte, že ten druhý by za vás položil život, vyšel vstříc jakékoli vaší 
potřebě, sdílel s vámi každou vaši obavu i radost. 

23.4 Také nepartnerská láska sdílí poznání prostřednictvím vztahu. Milovaná 
osoba může být na druhém konci země, oddělena vzdáleností, předchozími 
rozhodnutími nebo zraněními z minulosti, a přesto vztah pokračuje. 

23.5 V partnerských i nepartnerských milostných vztazích je tím, koho 
poznáváte, jediným, kdo nepřekračuje hranice úplného poznání, vaše Já. 

23.6 Totéž platí pro váš vztah s Bohem. Stejně jako v každém milostném vztahu 
může být touha poznat Boha všepohlcující. Přestože Bůh přesahuje poznání, 
váš vztah s Bohem je způsob, jakým poznáváte Boha i své Já. 

23.7 Dovolte mi, abych vám připomněl klíčovou učební pomůcku, o které jsme 
hovořili o několik stránek zpět: Nebyli byste jiní, než jste. Bez ohledu na to, 
jak moc si druhého zamilujete, tato láska nezpůsobí, že budete chtít být tím 
druhým. Tato láska 



způsobuje, že chcete mít s druhou osobou vztah. To by vám mělo něco říct o 
povaze lásky. 

23.8 Když jste posedle zamilovaní, můžete chtít, aby ten druhý byl vámi, ale 
málokdy je to naopak. Právě to způsobilo, že jste si Boha přetvořili k obrazu 
svému a snažíte se totéž udělat s druhými. To pochází z toho, že se vidíte 
spíše jako obraz než jako bytost existující ve vztahu. To pochází spíše z ega 
než z pravého Já. 

23.9 Toužíte po opětovném setkání. I znovusjednocení je však vztah, protože 
sjednocení je vztah. Představte si dav lidí v malé místnosti. To není vztah. Až 
budete v pokušení myslet na to, že vztah souvisí s fyzickou blízkostí, 
vzpomeňte si na tento příklad. Nyní si představte společenství víry. Po celém 
světě jsou lidé spojeni vírou, a to nejen náboženskou. Lidi spojuje ideologie, 
politika, profese. Vznikají "strany" a "sdružení", které podporují myšlenku 
jednoty prostřednictvím sdílené víry. Nejsou nezbytné, jak je vidět ze 
skutečnosti, že vznikají až dodatečně. Víra podporuje formu a forma má pak 
podporovat víru. 

23.10 To platí i pro tělo. Zamyslete se nad tím, jak se slovo tělo používá, a bude 
vám to jasné. Politické tělo. Tělo vědění. Víra podporovala formu a forma 
měla podporovat víru. Víra a forma jsou tedy v symbiotickém vztahu. 
Pochopení tohoto láskyplného vztahu vám může pomoci zažít svobodu těla, 
které je ve formě prodloužením vaší víry v osobní "já". 

23.11 Víra podporuje sjednocení. Sjednocení nepodporuje víru, protože v jednotě 
již víra není nutná. Víra podporuje sjednocení atomů a buněk do podoby, 
kterou vyžaduje víra v oddělené já. Víra jiného druhu může podporovat 
vytváření formy jiného druhu. 

23.12 Pokud je forma prodloužením víry, můžete pochopit, proč je to, čemu věříte, 
rozhodující pro to, jak žijete s formou. Mluvíme zde o způsobech myšlení 
podobných těm, které označujete jako indukci a dedukci. V minulosti cvičení 
nejčastěji začínala změnou přesvědčení ohledně formy. Zde jsme zvolili 
opačný přístup, začínáme cvičeními, která mají změnit vaše přesvědčení o 
vaší identitě, a končíme cvičeními, která mají změnit vaše přesvědčení o 
formě. To je v souladu s naším primárním zaměřením na učení ze srdce. 
Mysl přechází od malého k velkému, srdce od velkého k malému. Pouze lidé 
s celým srdcem vidí propojení všeho. 

23.13 Opakuji: víra jiného druhu může podpořit vznik formy jiného druhu. K 
tomu, aby se tak stalo, je zapotřebí upřímná víra v pravdu o vašem Já. To je 
to, co je nyní nezbytné. Změní svět. 



23.14 Víra jiného druhu je to, v čem spočívají zázraky. To je to, o co vám jako 
zázračnému člověku jde. To, že změníte své přesvědčení, je zázrak, o který 
nám jde, výsledek, o který usilujeme v tomto Kurzu. 

23.15 Je zřejmé, že vaše víra v to, kdo a co jste, je základem celého vašeho 
základu, který byl dříve postaven na strachu. Je zřejmé, že víra v tělo se 
snadno promítla do víry v platnost strachu. Až se zbavíte tohoto nesprávného 
vnímání, této nepřesné víry, vaše tělo se osvobodí. Nebude již předmětem 
užitku, ale prostředkem služby. 

23.16 Osvobození vašeho vnímání od téměř neměnné víry ve formu umožní 
všechny změny formy, které zázrak vyžaduje. Forma není konstantou, ale 
výsledkem. I když věříte, že víra je výsledkem formy, není tomu tak. Forma 
je výsledkem víry. Víra je tedy nejen schopna měnit formu, ale je k tomu 
také nezbytná. 

23.17 Historie vám ukázala, že to, čemu věříte, že je možné, se stane možným. 
Věda prokázala souvislost mezi výzkumníkem a výsledky výzkumu. Přesto 
je pro vás obtížné uvěřit, že to, co je možné, závisí na tom, co si dokážete 
představit jako možné. Musíte přestat vnímat obtížnost a začít vnímat 
snadnost, s níž se to, co si dokážete představit, stává skutečností. 

23.18 Nemáte žádné schopnosti, které by vám nesloužily, protože byly stvořeny, 
aby vám sloužily. Schopnost představovat si je takovou schopností, která je 
svobodně a stejně dána všem. Představivost je spojena se skutečnou vizí, 
neboť procvičuje kombinované schopnosti mysli a srdce. Je příbuzná 
vnímání a může vést ke změně toho, jak vnímáte sami sebe a svět kolem 
sebe. 

23.19 Za hranicí představivosti je jiskra, která vám umožní představit si to, co vás 
nikdy předtím nenapadlo. Touto jiskrou je inspirace, vlití ducha. Vezmeme-li 
tvorbu formy zpětně, dojdeme k tomuto závěru: Duch předchází inspiraci, 
inspirace předchází imaginaci, imaginace předchází víře a víra předchází 
formě. 

23.20 Duch je vaším přímým spojením s jediným Zdrojem. Duch pochází přímo 
ze Zdroje, zatímco forma je vedlejším produktem ducha. Forma je tedy od 
Zdroje jednou vzdálená nebo vzdálenější. Opět však pracujeme zpětně, 
forma, kterou jste vytvořili, je stále nezbytným krokem k návratu ke Zdroji. 
Nezbytným krokem je překročení formy - rozpoznání a uznání formy jako 
toho, čím je, a pak pokračování dál, práce zpět, abyste změnili své 
přesvědčení, aby vám představivost sloužila a duch vás naplňoval. 

23.21 Pak se můžete znovu posunout vpřed, nabýt formy nad její dané parametry a 
stát se zázračným činitelem. 

23.22 Tělo zahrnuje nebo udržuje víru. Je složeninou vašich přesvědčení, 



celek. Bude si nadále uchovávat dřívější i nová přesvědčení, dokud se 
starých přesvědčení nezbaví. Očištění starých přesvědčení uvolní prostor pro 
nová. Umožňuje vaší formě odrážet to, čím a kým jste nyní, v termínech, 
které se shodují s "vy", kterým jste vždy byli. 

23.23 K této očistě nevede žádná rychlá cesta, protože se jedná o 
nejindividuálnější z úspěchů. Stejně jako jste se naučili svá přesvědčení, 
musíte se je odnaučit. Když začínáte proces odnaučování, můžete se cítit 
zkoušeni. Nejste zkoušeni, ale dostáváte příležitosti k odnaučení. Naučit se, 
že dříve zastávané přesvědčení již neplatí, je jediný způsob, jak toto 
přesvědčení skutečně očistit. 

23.24 Tyto příležitosti k učení vyžadují období zapojení do života. Mnozí z vás 
začali zažívat příležitosti k odnaučení, i když vás studium tohoto kurzu 
možná vedlo k tomu, že jste se obrátili do sebe a snažili se od života 
odpoutat. Období zapojení do života se však nelze vyhnout a vaše pokusy 
vyhnout se mu způsobí pouze nárůst pocitů vyvolaných prožitky duality. 
Dokud v sobě uchováváte protichůdná přesvědčení, budete konfliktní a 
ovlivnění polaritou. Odnaučování vám umožní očistit se od starých 
přesvědčení, takže ve vás bude fungovat pouze jeden soubor přesvědčení. To 
je jediná cesta k jistotě, kterou hledáte, a vede ke skutečnému přesvědčení. 
Skutečného přesvědčení nelze dosáhnout bez této zkušenosti odnaučování a 
očisty. 

23.25 Všechny příležitosti k odnaučení jsou příležitostí k zázračné připravenosti. 
Neexistuje žádný trik, jak rozpoznat příležitosti k odnaučení. Ujišťuji vás, že 
od této chvíle budou všechny zkušenosti takové, dokud už nebude 
odnaučování potřeba. Budete-li mít na paměti, že jediným cvičením pro vaši 
mysl je věnovat veškeré myšlenky sjednocení, udržíte svou mysl 
zaměstnanou a méně odolnou vůči odnaučování. Když pocítíte odpor - a vaše 
mysl se samozřejmě bude bránit odnaučování toho, co se snažila naučit -, 
vraťte se k zasvěcení sjednocení. Uvědomte si odpor své mysli jako znamení, 
že probíhá odnaučování. Uvědomte si ho, ale nezapojujte se do něj. 

23.26 Co se stane, když se na každou situaci budete dívat jako na výzvu pro vaše 
přesvědčení? Pokud si neuvědomíte, že jste zapojeni do procesu 
odnaučování, který povede k přesvědčení, o něž jste tak dlouho usilovali, 
budete se skutečně cítit zkoušeni a budete se snažit převzít kontrolu nad 
situací učení. Nepřevzetí kontroly je však klíčem k odnaučení. To, co 
označujete jako ovládání, je jen jiný způsob, jak říci, že jednáte podle 
starých přesvědčení. Dokud se budete snažit udržet si kontrolu, stará 
přesvědčení se neočistí. 

23.27 Snaha mít kontrolu nad situacemi, v nichž se učíte, je odrazem přesvědčení, 
že se nemáte co učit. Pro odnaučování i nové učení je nutný postoj 
otevřenosti. Kontrola je v rozporu s otevřeností. Mistrovství přichází 



v procesu odnaučování a nového učení. To je jen jiný způsob, jak vyjádřit to, 
co bylo uvedeno v Kurzu zázraků: V tomto případě je třeba, abyste se vzdali 
role svého vlastního učitele. Touha po kontrole je touha zůstat svým vlastním 
učitelem a/nebo si vybírat své učitele a situace učení. Ani jedno z toho 
nemůže nastat, pokud byste se skutečně rozhodli změnit svá přesvědčení a 
přejít k novému nebo k pravdě. 

23.28 Podíváme-li se na tento proces z jiného úhlu pohledu, má mnoho 
společného s odpuštěním. Činnost s ním spojená jej povyšuje na podobnou 
úroveň jako odpuštění. Je to odčinění doprovázené novým způsobem 
jednání. V procesu odnaučování dochází k odpuštění i odčinění. Poznáte, že 
vaše falešná přesvědčení byla výsledkem chybného učení. Jak je 
odnaučování nahrazováno novým učením, odsuzování odpadá, protože je 
potvrzena vaše nevina. Může být dítě shledáno vinným, když se ještě 
nenaučilo to, co je nutné pro správné jednání? 

23.29 Možná se ptáte, jak se naučíte to, co jste se předtím nenaučili? Jaké jsou to 
lekce? Jaké jsou učební osnovy? Jak poznáte, že jste dosáhli učebního cíle? A 
přesto, jak se můžete stát mistrem v tom, co by vás naučil jiný? Z lekcí, které 
by vybral jiný? Váš život se musí stát vaším učitelem a vy jeho oddaným 
žákem. Zde je učební plán vytvořený speciálně pro vás, učební plán, který 
můžete zvládnout pouze vy. Pouze vaše vlastní životní zkušenosti vedly k 
učení, které jste nashromáždili a převedli do přesvědčení. Pouze vaše vlastní 
životní zkušenosti tento proces zvrátí. 



 

KAPITOLA 24 

Čas něhy 
24.1 Tam, kde jste se naučili nenávidět, se naučíte milovat. Tam, kde jste se 

naučili bát, se naučíte bezpečí. Tam, kde jste se naučili nedůvěřovat, se 
naučíte důvěřovat. A každá zkušenost s učením bude zkušeností s učením, 
protože se dotkne vašeho srdce. Může to být tak prosté, jako úsměv dítěte, 
který rozpustí veškerou zášť, kterou jste chovali v dětství - protože dovolíte, 
aby se tento úsměv dotkl vašeho srdce. Může to být období pláče a něčeho, 
co byste nazvali emocionalitou. Možná budete mít pocit, že se vám ze všeho 
chce plakat, protože se vás všechno dotkne, každá lekce vám bude připadat 
něžná. Odnaučování v sobě nemá žádnou drsnost. Pokud mu jednoduše 
dovolíte přijít, bude vás neustále odměňovat něčím, co lze nejlépe popsat 
jako něžnost. 

24.2 Čas odolávat něžnosti je pryč. Čas odolávat slzám únavy skončil. Nastal čas 
objetí. 

24.3 Tyto pocity něhy lze považovat za znamení. Dovolte jim, aby vás 
upozornily, že dochází k odnaučování. Přivítejte je jako předzvěst této dobré 
zprávy. Vězte, že čas něhy je jistou cestou na cestě domů. 

24.4 Čas něhy předchází času míru a je předchůdcem soucitu. Doba něhy je tedy 
posledním učebním prostorem před dokončením. Učení, k němuž dochází v 
době něhy, je učením z lásky. Žádná lekce, kterou se naučíte bez lásky, se 
nedotkne vašeho srdce. Žádné lekce, které se nedotknou vašeho srdce, ničeho 
nedosáhnou. Smyslem závěrečných lekcí je jak odnaučování, tak přechod 
přes odnaučování k novému učení. Těchto lekcí je třeba dosáhnout v životě a 
vyžadují zapojení do života. Tato angažovanost je slibem, závazkem. 
Vyžaduje účast, zapojení, pozornost, přítomnost. To jsou lekce, kterými 
zakončíme naše vyprávění. 



 

KAPITOLA 25 

Oddanost jako druh účasti 
25.1 Zasvětit se nějakému cíli je slib, který je třeba splnit. Oddanost znamená 

modlit se. Jak jsme řekli na začátku, modlit se znamená prosit, aby všichni 
byli zahrnuti do toho, co děláte. Oddanost je tedy naší první lekcí, jak se 
naučit zapojit do života v době něhy. 

25.2 Oddanost je výsledkem lásky a v tomto případě je slovem činu, slovesem, 
prostředkem služby a služby lásky. Oddanost je zvláštním druhem účasti. 
Nelze ji předstírat. Lze ji však praktikovat. 

25.3 Milé děti, vy jste si v životě prošly velkou částí života falešně. Předstíraly jste 
sebedůvěru, když jste si nebyly jisté, zájem tam, kde jste cítily lhostejnost, 
znalost věcí, o kterých nic nevíte. Ale ti, kdo se pokoušeli předstírat lásku, to 
nedokážou. Totéž platí o oddanosti, protože bez lásky není skutečné 
oddanosti. 

25.4 Lásku nelze předstírat, protože ji znáte. Protože ji znáte, napodobeniny lásky 
okamžitě pocítíte. Můžete se rozhodnout tento pocit popřít, ale nemůžete mu 
zabránit. Můžete se pokusit zasloužit si lásku těch, od nichž ji chcete, můžete 
se ji pokusit koupit, vyměnit za ni nebo se jí zmocnit. To však nemůžete 
udělat. Přesto je láska vždy přítomna. Věnujme chvíli zamyšlení nad tímto 
rozporem. 

25.5 Jak může být láska vždy přítomna, když nepopiratelně cítíte každou její 
absenci? Problém je spíše ve vnímajícím než ve vnímaném. Pokaždé, když 
cítíte nedostatek lásky, vychází to z vašeho nitra. Tento nedostatek lásky 
nebo "předstíraná" láska, kterou si nemůžete neuvědomit, je pro vás 
signálem, že něco chcete. Když si uvědomíte, že něco chcete, uvědomujete si 
také, že cítíte, že vám něco chybí. Všechny pocity nedostatku jsou 
synonymem pocitu strachu. Tam, kde je strach, se skrývá láska. Láska je 
odmítána, když se rozhodnete pro strach. Nemůžete být bez lásky, ale můžete 
lásku odmítnout. Když lásku odmítáte, je před vámi skryta, protože přijímání 
doplňuje dávání. Každý z vašich bratrů a sester je láskou nedotčen. To, co 
každý z nich dává, je neúplné, dokud není přijato. 

25.6 Když cítíte nedostatek lásky u druhých, promítli jste do nich svůj strach. 
Teprve když to přestanete dělat, pocítíte skutečnou oddanost. 

25.7 Když cítíte nedostatek lásky, máte pocit, že vám "ten druhý" nic nedává. 
Tento pocit však způsobuje vaše nedostatečná schopnost přijímat. Praxe 



oddanost je prostředkem, kterým můžete očistit svůj vztah k životu a ke 
všemu, s čím se v něm setkáváte. Oddanost je synonymem skutečné služby. 
Pravá služba nehledá to, co vám druhý může dát, ani to, co má druhý, abyste 
to mohli použít. Pravá služba uznává Boží zákon dávání a přijímání a praxe 
oddanosti je v podstatě praxí umožňující, aby dávání a přijímání bylo jedno. 
V době něžnosti je to pravá praxe, která je podobně jako bdělost prostředkem 
k dosažení žádoucího cíle. Musíte praktikovat rozpoznávání svých pocitů 
nedostatku lásky a uvědomit si, že tyto pocity pocházejí z vaší neschopnosti 
přijímat. Tuto praxi provádějte tak dlouho, dokud ji již nebudete potřebovat. 

25.8 Oddanost je inkluzivní. Předpokládá subjekt a objekt: Ten, kdo je oddaný, a 
ten, kdo je objektem oddanosti. Zatímco se vzdalujeme od vztahu 
subjekt/objekt ke vztahu jednoty, myšlenka toho, kdo je oddaný, a těch, pro 
které se oddanost praktikuje, je užitečná v době něhy. Povede k pochopení 
jednoty jako dovršení, k pochopení dávání a přijímání jako jednoho. 

25.9 Oddanost vede k harmonii prostřednictvím činů. To je pro vás nyní možné 
pouze tehdy, pokud jste si osvojili nejzákladnější učení tohoto Kurzu a 
necítíte se již životem podvedeni. Všechny vaše souboje vůle jsou 
podporovány vaším tvrzením, že jste byli oklamáni. Je to, jako byste si 
zaplatili vstupenku, přišli na koncert a bylo vám řečeno, že vaše vstupenka 
neplatí. To vás rozčiluje. Tento hněv se ve vašem životě den za dnem a rok 
za rokem přehrává v tisících různých scénářích, dokud si neuvědomíte a 
skutečně neuvěříte základním principům, které tento Kurz předkládá. 

25.10 Být na koncertě, stejně jako koncertovat, je podmíněno souladem. Je to 
shoda na účelu, pro který jste zde, a na vašem právu být zde plně přítomni. 
Pokud se stále domníváte, že jste zde proto, abyste získali nějaký domnělý 
ideální oddělený stav, pak bude veškeré jednání mimo harmonii. Pokud jste 
však přijali základní principy tohoto kurzu a věříte, že jste zde proto, abyste 
realizovali jednotu, pak bude veškeré jednání v souladu. Pokud věříte, že vy 
a vaši bratři a sestry jste zde ve stavu odplaty, protože jste upadli v nemilost, 
pak bude veškeré jednání mimo harmonii. Pokud věříte, že vy a všechny 
ostatní živé bytosti jste zde ve stavu milosti, pak bude veškeré jednání v 
harmonii. Pokud věříte, že jedna živá bytost je důležitější než ostatní, pak 
bude veškeré jednání mimo harmonii. Pokud věříte, že všechny jsou 
podstatné, pak bude veškeré jednání v harmonii. 

25.11 Zatímco jeden zvláštní vztah trvá, všechny zvláštní vztahy trvají, protože 
jim je dána platnost. Svatý vztah jednoty závisí na uvolnění přesvědčení, 
která podporují zvláštní vztahy. 



25.12 Věřit, že jste v souladu s vesmírem, znamená věřit, že nepotřebujete 
bojovat, věřit, že nemáte nedostatek, věřit ve svůj stav milosti. Dokud věříte, 
že byť jen jediný člověk je proti vám, nejste ve shodě s Bohem. Dokud 
věříte, že osud pracuje proti vám, nejste ve shodě s vesmírem. Tyto postoje 
potvrzují přetrvávající víru ve váš oddělený a zranitelný stav. Během období 
něhy se prostřednictvím praxe oddanosti naučíte rozpoznat a odmítnout 
všechny takové postoje a zaujmout postoj nezranitelnosti. 

25.13 Nyní je nutný postoj nezranitelnosti. Není to arogance ani způsob, jak 
koketovat s rizikem a nebezpečím. Je to prostě vaše realita. V době něhy se 
můžete cítit zranitelní. Doba něhy je však dobou uzdravování, a jak se budete 
uzdravovat, uvědomíte si, že už nejste zranitelní. Strach z toho, že budete 
zraněni - fyzicky, psychicky, emocionálně a duchovně - vám bránil zapojit se 
do života. Být uzdraven a rozpoznat svůj vlastní stav uzdravení je klíčovým 
účelem doby něhy. Nemůžete si uvědomit svou pravou identitu, pokud se 
držíte jakýchkoli zranění. Všechna zranění jsou důkazem vašeho 
přesvědčení, že můžete být napadeni a zraněni. Zklamání jste nemuseli nutně 
vnímat jako útok nebo beznaděj jako zranění, ale tyto emoce cítíte jako rány. 
Dokud si myslíte, že můžete zůstat zklamaní nebo rozčarovaní, nebudete 
nezranitelní. Za každým zklamáním nebo rozčarováním, za každým útokem 
a zraněním vždy stojí člověk, o kterém se domníváte, že vůči vám jednal bez 
lásky. Dokud se domníváte, že pocity nedostatku lásky přicházejí odjinud 
než zevnitř, nebudete nezranitelní. 

25.14 Uvědomění si své nezranitelnosti není nutné z hlediska použití, ale z 
hlediska služby. Ti, kdo si nárokují nezranitelnost a používají ji jako zkoušku 
osudu nebo záminku k tomu, aby se postavili mocným silám lidstva nebo 
přírody, nakonec hru, kterou hrají, prohrají. Skutečnou nezranitelnost si 
mohou nárokovat pouze ti, kteří ji uznávají jako součást své pravé identity. 
Nezranitelnost pak bude sloužit vám i vašim bratrům a sestrám. Její služba 
spočívá v překonání strachu a umožnění vlády lásky. 

25.15 Zapojení vyplývá z účasti a angažovanosti. Ačkoli může vyvolávat 
představy o vstupu do hnutí či stran nebo o společenském přínosu, jeho cílem 
je pouhé zapojení. První zapojení vychází zevnitř a spočívá v praktickém 
uplatnění lekcí, jak spojit mysl a srdce v celistvosti. 

25.16 Toto první spojení je volba učiněná z lásky bez ohledu na vlastní já. Z lásky 
začínáte žít, když osobní já ustoupí z cesty. 



A když se osobní já v jakémkoli případě dostane z cesty, je to bod obratu. Je 
to signál, že jste připraveni žít z lásky. O tom je tento kurz. Žít z lásky. Život 
z lásky je to, co zvrátí lekce minulosti. Zvrácení lekcí minulosti je to, co vám 
umožní žít v lásce v každém případě. 

25.17 Žít v lásce v každém případě je to, co se děje, když je celé Já zapojeno do 
lásky k životu. Neexistují žádné "části" Já, které by byly oddělené a držely v 
sobě zášť. Neexistují žádné "části" Já žijící v minulosti nebo budoucnosti. 
Neexistuje "myslící" Já žijící odděleně od "oduševnělého" Já. Neexistuje 
"pracující" Já, které by žilo odděleně od "modlícího se" Já. Všechna Já jsou 
spojena v celistvosti. Jediné Já je zapojeno výhradně do prožívání lásky. 

25.18 Jakmile začnete žít lásku, stane se opak toho, co byste možná očekávali. I 
když možná očekáváte, že vše bude mít větší význam, zpočátku tomu bude 
naopak. V tom, co děláte, budete vidět jen málo důležitého. Budete se divit, 
proč se nestaráte o mnoho věcí, o které jste se dříve starali. Může se zdát, že 
váš život má ve skutečnosti menší smysl. Možná začnete přemýšlet, co dělat. 
Téměř jistě budete pochybovat o tom, čím se "živíte". Budete pochybovat o 
mnoha vzorcích a zvycích. 

25.19 Dochází k odnaučování. Může to být frustrující a podbarvené úzkostí, 
hněvem, zmatkem, rozpaky, dokonce i vztekem. Budete pochybovat o tom, 
že to jsou správné pocity člověka, který prožívá lásku. Jsou to však běžné 
pocity odnaučování a jako takové by měly být přijaty. Naučíte se, že i když 
na některých věcech, které jste dělali a budete dělat, nemusí záležet, přesto je 
lze dělat s trpělivostí, milostí a láskou. Naučíte se, že jiné věci, které jste 
dělali, přesvědčení, která jste zastávali, vzorce a zvyky, které vás 
zaměstnávaly, vás nebudou provázet do vašeho života lásky. Ty zanecháte za 
sebou. 

25.20 Možná také zaznamenáte nárůst touhy připsat si zásluhy za to, co jste 
vytvořili, a touhy tvořit znovu. V této fázi bude tato touha pramenit z pocitu, 
že potřebujete znovu potvrdit své já. Tato potřeba se objeví, když si 
uvědomíte, že si nemůžete připsat žádné zásluhy za svůj život. Chtít si 
připsat zásluhy pochází od ega a v této fázi může být s egem spojena i touha 
tvořit. Vaše osobní já bude hledat místo, kde by mohlo přebývat. Bude hledat 
svou identitu. Bude chtít říci: "Tohle jsem já." To je vzrušující znamení, 
protože to znamená, že stará identita ztrácí pevnou půdu pod nohama. Buďte 
v tomto období trpěliví a vaše nová identita se objeví. Pokud je touha tvořit 
silná, rozhodně jí dovolte, aby vám posloužila. Nehledejte však v této době 
pochvalu nebo uznání svých výtvorů. 



Brzy si uvědomíte, že stvoření není z osobního já nebo pro osobní já. 
25.21 Bude to čas rozlišování. Můžete to pociťovat jako čas rozhodování, ale čím 

méně se budete snažit dělat vědomá rozhodnutí, tím rychleji dojde k vašemu 
odnaučení a lekcím rozlišování. Rozlišování je potřeba jen do té doby, než 
budete schopni lépe pochopit celek. Pochopení celku napomáhá návrat k 
celistvosti Já. Dokud není celistvost Já úplná, je rozlišování nezbytné. 

25.22 Cvičte se v rozlišování tím, že se ztišíte a budete čekat na moudrost. Váš 
pocit, že jste bez identity, způsobí, že rozhodování a volby všeho druhu se v 
tomto období budou zdát obtížné. Musíte si uvědomit, že rozhodnutí a volby 
se dělají na základě lekcí, které se právě odnaučujete. Zároveň se však bude 
zdát, že rozhodnutí a volby je třeba činit stále častěji. Váš pocit, že potřebujete 
učinit nová rozhodnutí, bude sice silný, ale nebude nutně odrážet skutečnou 
potřebu, ale spíše netrpělivost s tím, jak se věci mají a měly. Budete si chtít 
změnu vynutit, místo abyste čekali, až přijde. Pokud uznáte svou netrpělivost 
jako projev připravenosti na změnu, která z vaší strany nutně nevyžaduje 
akci, pocítíte určitou úlevu. 

25.23 Když se ukáže, že je třeba jednat, je to přesně ten okamžik, kdy je třeba se 
ztišit. Tuto dobu klidu si můžete představit jako dobu konzultace s vaší 
novou identitou. Postačí, když se v klidu posadíte a položíte otázku nebo 
problém, který potřebuje odpovídající opatření. Když vám přijde odpověď, 
uznejte, že je to odpověď vaší nové identity, a vyjádřete za ni uznání. I když 
budete občas pochybovat o tom, že jste odpověď obdrželi, nebo že odpověď, 
kterou jste obdrželi, je správná, brzy se naučíte tomuto tichému procesu 
rozlišování důvěřovat. Poznáte, že jste uspěli, až budete mít opravdový pocit, 
že jste otázku nebo obavu "obrátili" a dovolili jí, aby na ni byla dána nová 
odpověď. 

25.24 Když jste vedeni k tomu, abyste jednali způsobem, který je v rozporu s 
obvyklými vzorci jednání, které jste v minulosti přijali, často se setkáte s 
odporem. Snažte se v takových chvílích jednat s lehkostí a pamatujte si, že 
pokud "na tom nezáleží", můžete nový způsob rovnou vyzkoušet. 
Připomeňte si, že nemáte co ztratit. Brzy zjistíte, že tomu tak skutečně je. 
Brzy si také uvědomíte, proč je tento čas zapojení se do života nezbytný. 
Zkušenost je nutná k dokončení cyklu odnaučování a učení. 

25.25 Být plně zapojen do života a zároveň si udělat čas na rozlišování je 
neobvyklé. Upřednostňování činnosti před klidem, aktivity před odpočinkem 
je považováno za synonymum plného života. Musíme proto trochu mluvit o 
tom, co je to plný život. 



je. 



 

KAPITOLA 26 

Plný život 
26.1 Často se s jistým údivem mluví o tom, že jsem žil krátce, kázal jen malou 

část života, necestoval daleko, měl málo majetku a vlivných přátel. Již dříve 
jsme hovořili o tragédii, kterou člověk pociťuje, když někdo zemře mladý. 
Každý z vás má nějakou představu o tom, co je podle něj plnohodnotný 
život. Pro některé z vás by to mohlo zahrnovat manželství a děti, pro jiné 
kariéru, náboženské závazky nebo tvůrčí úsilí. Někteří myslí na cestování a 
dobrodružství, přátelství nebo finanční zabezpečení. Většina z vás si 
představí dlouhý život. 

26.2 Mnozí z vás si kladou otázku, kde je hranice mezi osudem a úspěchem. Jsou 
někteří vyvolení k velikosti? Jiní k průměrnosti? 

26.3 Málokdo rozpozná v životě člověka tragédii, s výjimkou případů velké 
dichotomie, která je snad nejlépe vyjádřena v životě tragického hrdiny. K 
tomuto pozorování tragiky v životě dochází pouze tehdy, když je v životě 
pozorována také velikost, sláva. Bez rozpoznání slávy života nedojde k 
rozpoznání tragédie, dokud život neskončí. Naproti tomu v životě tragického 
hrdiny, vyjma těch, kterým byl takový titul udělen posmrtně, se za tragédii 
nejčastěji považuje pád z velikosti. Je to vidět na půvabu mýtů, kde jsou za 
takovou pošetilost potrestáni ti, kdo se příliš spojují s bohy. Takový strach z 
velikosti a slávy, z možnosti pádu z velikosti a slávy, má za následek mnoho 
životů bez tragédie. "Nic se neodvážíš, nic nezískáš," zní axiom takových 
životů. Strach z "pádu" je prvotní strach, první strach, strach, který stojí za 
všemi takovými axiomy. 

26.4 Znovu nabízím svůj život jako příklad života a opakuji poselství vyjádřené v 
Kurzu zázraků: Pravý význam ukřižování spočívá v tom, že bylo posledním a 
definitivním koncem všech podobných strachů a mýtů. Všechny takové 
strachy byly spolu se mnou vzaty na kříž a vyhnány ve vzkříšení slávy, která 
je naše. 

26.5 Nebojte se. Moji bratři a sestry v Kristu, uvědomte si, že není důvod ke 
strachu. Nemůžete letět příliš blízko slunci. Nemůžete se již nechat oklamat 
příběhy o bědách nebo padlých hrdinech. Váš příběh je příběhem slávy. Vaši 
velikost již nelze popřít, pokud ji nepopřete vy sami. 

26.6 Cítíte se krásní, cenění a hodní? Pak se tak budete cítit. 
26.7 Žádný strach není větší než strach z nesmyslnosti. A jak už bylo řečeno, 

hledání smyslu je způsob, jakým jste zde popsali svůj cíl. Nemít žádný 



smysl, který přikládáte svému životu, je tragédie, kterou v něm vidíte a 
kterou se snažíte před sebou skrýt. Tento strach jde ruku v ruce s vaším 
strachem z pádu, protože kdybyste se pokusili svému životu přisoudit smysl, 
který by podle vás měl mít, určitě by vás čekal pád, alespoň ve vašich 
představách. Dostáváte se tak do dvojího sevření: žijete život, který podle 
vás postrádá smysl, a strach vám brání hledat smysl, který byste mu dali. 
Necítíte žádný vrozený smysl, žádnou milost, žádný smysl nad rámec toho, 
co byste dali svému vlastnímu úsilí. 

26.8 To je to, co nyní opouštíme, když se snažíme zapojit do života. Říkám my, 
protože jsem s vámi a neopustím vás. Říkám my, protože vaše první zapojení 
je zapojení s Kristem, zapojení, které nás znovu spojuje v jednotě a slávě. 
Říkám my, protože my jsme život. Říkám my, protože nemůžeme žít lásku 
odděleně jeden od druhého. 

26.9 Zatím to nevíte, ale brzy si uvědomíte, jaké štěstí nám patří. Vaše mysl 
prostě nedokáže přijmout, že štěstí i smysl vám náleží bez vašeho vlastního 
úsilí. V mysli se vám přehrávají scény z vašeho života, které "dokazují", že 
nejste ani od přírody šťastní, ani váš život není od přírody smysluplný. Vaše 
závislost na těchto scénách a vzpomínkách musí být zlomena, než se má 
slova dostanou do vaší mysli a začnou tyto scény nahrazovat novými. Než 
tato doba nastane, dovolte mým slovům, aby se dotkla vašeho srdce. 

26.10 Vy, kteří se snažíte pochopit, co tato slova říkají a co by mohla znamenat, 
kteří se snažíte najít vodítka k tomu, co po vás žádají, budete jen těžko 
přestávat bojovat a usilovat. Je pro vás stále téměř nemožné uvěřit, že úsilí není 
zapotřebí - že to, co si vaše srdce, ale přeje, by se mohlo jednoduše splnit 
díky vašemu přijetí těchto slov. Jsem však připraven vám to usnadnit. 

26.11 Vy, kteří jste tolik hledali štěstí, aniž byste ho našli, radujte se. Není 
ztraceno. Nepotřebuje, abyste ho definovali nebo pojmenovali, než se stane 
vaším. Není to snad to, kvůli čemu jste zklamaně plakali? Nesnažili jste se 
dlouho pojmenovat štěstí? Nenaříkali jste dlouho, že kdybyste věděli, co vám 
přinese štěstí, určitě byste se za tím hnali? Cožpak jste dlouho netvrdili, že 
kdybyste věděli, co by vašemu životu přineslo smysl, určitě byste to dělali? 
Cožpak jste si už dlouho nepřáli znát svůj smysl? Aby vám byl dán cíl, který 
by naplnil touhu ve vás? Nemodlili jste se za znamení? Nečetli jste knihy, 
které vám slibovaly řadu kroků, které máte udělat, abyste se dostali tam, kam 
chcete, jen abyste zjistili, že nevíte, kde to je? 

26.12 A nebyli jste netrpěliví s radami, učiteli a studijními obory? Necítili jste se 
na pokraji své trpělivosti s 



instrukce? Necítíte snad, že ve vás den ode dne sílí volání k životu? 
Netoužíte říci: "Řekni mi, co mám dělat, a já to udělám?" Nejste připraveni 
především na jistotu? Nejste připraveni skončit se studiem a začít žít? Nejste 
stále více přesvědčeni, že jste nežili, a neptáte se, co jste vlastně dělali? 
Nejste unaveni tím, co se ve vašem světě vydává za život? Nepřáli jste si 
zahodit všechny myšlenky a starosti, které naplňují vaši mysl, a začít znovu? 

26.13 Nejste prostě připraveni skoncovat s dosavadním způsobem života a začít 
nový? Nejste připraveni naslouchat novému hlasu? 

26.14 Všechna tato frustrace a netrpělivost se stupňuje. Toto hromadění bylo 
nezbytné. Nyní, jako výbuch, který čeká, až k němu dojde, potřebuje jen 
spouštěč, aby se uvolnil. S jejím uvolněním může začít to nové. 

26.15 Tento kurz je pouhým spouštěčem. Tato slova jsou předehrou k explozi. 
Jako byste čekali, až vám někdo zašeptá: Teď! Ten šepot přišel. Nastal čas. 

26.16 Dokážete se zbavit dnešních starostí? Dokážete nechat včerejší zklamání 
odejít a už je nepotřebujete? Dokážete nechat přestat plánovat budoucnost? 
Dokážete se ztišit a poznat své Já? 

26.17 Možná vás to zklame, ale je to vše, co je potřeba. Kdyby se vám to skutečně 
podařilo na jediný okamžik, zažili byste vše, co je svaté, a byli byste navždy 
noví. 

26.18 Možná po těchto slovech zažijete zklamání a budete mít pocit, jako byste 
čekali na pozvání na večírek a pozvání nepřišlo. Je to proto, že jste 
připraveni na další krok, krok zapojení se do života. Krok žít z lásky. A 
ujišťuji vás, že není třeba sedět a čekat, až přijde čas oslavy. Toto je 
pozvánka k oslavě. Toto je pozvánka k přivítání tohoto dne bez obav, 
zklamání a plánování. Toto je pozvánka k přivítání vašeho Já a k nalezení 
vašeho Já v tomto dni. 

26.19 Nevyžaduje žádné nové plány. Nevyžaduje, abyste činili nějaká rozhodnutí. 
Nežádá, abyste dělali něco nového. Je to pozvání od lásky k lásce. Žádá 
pouze, abyste byli otevření a umožnili dávat a přijímat jako jeden celek. Žádá 
pouze, abyste se nezabývali starým, aby mohlo přijít nové. Žádá pouze, 
abyste naslouchali svému srdci a nechali zaznít své Já. 

26.20 Nemohu vám zde říci, co uslyšíte. Jak bych mohl, když každý z vás uslyší 
odpověď svého srdce? Volání lásky k neporušené lásce? Odpověď, kterou 
můžete slyšet jen vy. Neexistuje žádná forma, žádný formulář, žádná 
odpověď na skladě. 



Proto vás všechny odpovědi v minulosti zklamaly. Vaše odpověď není stejná 
jako jakákoli jiná. Bez ohledu na to, jak moudrostí je naplněna odpověď 
jednoho člověka, není to ta vaše. 

26.21 Jste myšlenkou Boha. Myšlenka. Tato myšlenka nebo idea je to, co hledáte. 
Lze ji nalézt pouze u jejího zdroje. Jejím zdrojem je láska a jejím místem je 
vaše vlastní srdce. 

26.22 Představte si chvíli román nebo film bez děje. Bylo by to stejné, jako 
kdybychom řekli, že na stránkách nebo ve filmu nebyla dotažena do konce 
žádná myšlenka. V Boží představě o vás je vše, co je o vás známo. Boží 
představa o vás je dokonalá a vaše podoba byla až dosud jen nedokonalým 
zobrazením Boží představy. V Boží představě o vás je vzor vesmíru, 
podobně jako v románu, filmu, hudebním díle, vynálezu nebo umělecké 
myšlence je dokončení vzoru, který z této myšlenky učiní mistrovské dílo. 
Myšlenka je neodvolatelně spojena se svým zdrojem a jedno se svým 
zdrojem. Neexistoval žádný Bůh oddělený od vás, který by měl tuto 
myšlenku o vás. Byli jste zrozeni v jednotě s Boží představou o vás. 

26.23 Není třeba tomu rozumět, ale pouze to přijmout do té míry, do jaké to 
dokážete přijmout. Je to nutné kvůli vašemu spoléhání se na Boha, který je 
"jiný" než vy, že vám poskytne odpovědi. Přijetí vašeho zrození v souladu s 
Boží představou o vás je přijetím vašeho Já jako spolutvůrce vzorce vesmíru, 
přijetím představy či příběhu, kterým jste vy. Copak nevidíte, že jste se 
narodili na místo ve vzoru Božího stvoření? Nebo že o tomto místě nejen 
můžete vědět, ale vždy jste o něm věděli? 

26.24 Není to místo fyzické podoby, ale místo svatosti, nedílné místo ve vzoru, 
který je jednotou s Bohem. Je to místo, které jste nikdy neopustili, ale po 
kterém toužíte, ačkoli věříte, že o něm nevíte. Váš život zde se podobá 
hledání vašeho příběhu. Kam povede tato kapitola? Jaký bude její konec? 
Byla jedna událost omylem a druhá převlečeným požehnáním? Snažíte se 
znát obsah svého příběhu nebo alespoň jeho stručný nástin. Kam váš život 
zapadá do širšího obrazu? A přesto si uvědomujete, že podobně jako při čtení 
příběhu - když dojdete ke konci a vše se dozvíte, příběh skončí, kromě 
vzpomínek a úvah a možná i spekulací. Co by mohlo odhalit pokračování? 

26.25 Tento pohled na váš život jako na příběh je to, co děláte. Každý den trávíte 
přehledem nebo spekulací. Co se stalo a co se stane příště? Snažíte se přepsat 
předchozí kapitoly, obsadit všechny části a naplánovat všechny události 
příští. To je v podstatě váš pokus ovládnout to, o čem si myslíte, že jste 
nevytvořili, a to, o co se cítíte ochuzeni. Jako bytost zrozená myšlenkou 
Boha jste rostli současně s Boží myšlenkou. Od počátku jste znali své místo 
ve vzoru stvoření. Plný život je jednoduše řečeno 



naplnění této myšlenky a tohoto vzoru. Jediný způsob, jak to poznat, je 
znovu si to myslet. Jediný způsob, jak ji znovu promyslet, je být celým 
srdcem, neboť rozpolcená mysl a srdce nemyslí jasně. 

26.26 Být celý znamená být přítomný. Být celý znamená být vším, čím jste. Být 
celý znamená být přítomen jako vše, čím jste. Když k tomu dojde, jste vším 
ve všem, jedním v bytí se svým Otcem. 

26.27 Naplnil jsem svůj příběh, svůj vzor, představu o sobě, která vzešla z 
myšlenky na Boha. Tím jsem obnovil jednotu, jednotu s Bohem. Zavedl jsem 
nový způsob, který si nyní toužíte osvojit. Zahájil jsem čas bytí. 



 

KAPITOLA 27 

Být 
27.1 Nyní se vrátíme k tomu, co je vaše bytost. Bytí je. Jaká je láska. Spojili jste 

bytí s lidským bytím. Ve snaze identifikovat se jste se jednoduše zúžili na 
viditelné a popsatelné. Proto jste smrt označili za jediný prostředek, jak 
dosáhnout jednoty s Otcem, ačkoli jste věděli, že taková jednota není 
slučitelná s lidskou přirozeností, kterou jste si přisoudili. V tomto jediném 
omylu spočívají všechny chyby. Neboť jaké hledání může být naplněno, 
když se zdá, že jedinou odpovědí na život je smrt? Proto a proto má smrt a 
vzkříšení poskytly odpověď a ukončily potřebu odpovědí. 

27.2 Vaše přítomnost zde není zbytečná ani bezúčelná. Vaše bytí je samo o sobě 
smyslem, veškerou ctí a slávou. Neexistuje žádné bytí mimo bytí. Neexistuje 
bytí živé a bytí mrtvé, bytí lidské nebo bytí božské. Existuje pouze bytí. Bytí 
je. 

27.3 Ale bytí, stejně jako láska, je ve vztahu. Proto je vaším cílem zde spíše než 
hledání smyslu poznávání skrze vztah. Právě poznáváním skrze vztah 
poznáváte své Já. 

27.4 Účel tohoto kurzu byl již mnohokrát vyjádřen a zde je znovu uveden: 
Účelem tohoto kurzu je zjistit vaši identitu. Význam tohoto účelu nelze 
podceňovat. Pojďme se zabývat otázkou, proč je to tak důležité. 

27.5 Po určitou dobu jste se pohybovali v kruhu, kdy jste vnímali sebe sama jako 
důležitého, a pak jste se po určitou dobu vnímali jako nedůležitého. Vnímání 
sebe sama jako důležitého se v jednu chvíli jeví jako funkce ega a v jinou 
chvíli jako funkce božství. Mezi osobním já a pravým Já se vám plete jen 
proto, že jste své pravé Já dosud neidentifikovali. Jakmile své pravé Já 
identifikujete, všechny tyto zmatky skončí. 

27.6 Již jsme uvedli, že vztah je jediným "známým" v nepoznatelném světě. Již 
jsme uvedli, že jedinou bytostí, která není za hranicemi celkového poznání, 
je Já. V poznání Já je tedy poznáno vše. 

27.7 Až si plně uvědomíte, že jediný způsob, jak poznat Já, je prostřednictvím 
vztahu, vaše obavy ze soustředění na Já skončí. Život není otázkou já versus 
druhý. Život je záležitostí vztahu. Život není otázkou vztahu člověka a 
božského, ale otázkou vztahu mezi lidmi a božskými. 



a božské. Život není záležitostí jednoho živého tvora proti druhému, ale 
vztahu mezi všemi živými tvory. 

27.8 Jestliže své Já můžete poznat pouze skrze vztah, Boha můžete poznat pouze 
skrze vztah. Kristus je svatý vztah, který existuje mezi všemi a Bohem, a 
poskytuje most, který překlenuje samotný pojem mezi a zajišťuje spojení 
jednoty. Váš vztah s Kristem tedy vždy byl a vždy bude. Vaším úkolem zde 
je tento vztah znovu poznat. 

27.9 Boží myšlenka, kterou jste byli stvořeni, je synonymem Krista ve vás. Je to 
váš vztah k vašemu Zdroji a všemu, co stvořil. 

27.10 Dokážete si začít představovat nebo vnímat svou pravou identitu jako 
samotný vztah? A co Bůh? Dokážete se odnaučit všem pojmům a osvobodit 
svou mysl, aby místo toho přijala veškerý vztah? Pokud veškerý smysl a 
veškerá pravda spočívá ve vztahu, můžete být jiní než vztah sám? Může být 
Bůh? Dokážete si jako vše, co existuje, představit spíše vztah než jednotlivé 
předměty a těla, a tedy i to, kdo jste a kdo je Bůh? Je to tak velký skok přejít 
od tvrzení, že existuješ pouze ve vztahu, k tvrzení, že existuješ pouze jako 
vztah? Myslíte si, že ano, a cítíte se ještě více zmenšeni a postrádáte identitu 
už jen tím, že o takové myšlence uvažujete. A tak se musíte ujistit o svém Já, 
kterým jste. 

27.11 Toto určení vaší identity, o které se zde snažíme, není jen proto, abyste lépe 
porozuměli sami sobě nebo svému světu, nebo dokonce proto, abyste mohli 
přinést Nebe na Zemi. Ačkoli se jedná o doplňující cíle, jak již bylo řečeno, 
jsou to cíle, kterých nemůžete dosáhnout "sami" nebo s představou, kterou o 
sobě nyní máte. Stejně jako se můžete rozhlédnout kolem sebe a vidět, že 
žádná dvě těla na této Zemi nejsou úplně stejná, tak i Já, kterým jste, je 
jedinečným Já. Vztahové Já neznamená Já, které je stejné jako všechny 
ostatní. Znamená však Já, které je nedílnou součástí všech ostatních. Záleží 
na vás a záleží na vás jako na interaktivní součásti vztahu, kterým je život. Jste 
již dokonáni jako to, čím jste. Vše je dokonáno v jednotě. V oddělenosti 
pouze usilujete o vše, co je vám ve vztahu vlastní. Vztah je jednota a vztah je 
váš přirozený stav. Je tím, kým jste. 

27.12 To, že tomu nerozumíte, neznamená, že se neučíte pravdu. Nechápete ji 
proto, že uvažujete v pojmech jedinečnosti, a ne v pojmech jednoty. Proto se 
tento Kurz nesoustředil na vaše myšlení. Znovu jste vyzváni, abyste se 
obrátili ke svému srdci pro pravdu, která je tam ukryta a přesto čeká na své 
odhalení. Vaše srdce ví o jednotě a nezná žádnou touhu být osamocen a 
oddělen. Vaše srdce chápe vztah jako zdroj svého bytí. Nejste odděleni od 
svého Zdroje. 



27.13 Žít ve vztahu znamená žít v lásce a žít tak, jak jste. Žít ve vztahu znamená 
žít v přítomnosti. Jak se naučíte přejít od života v odloučení k životu ve 
vztahu? 

27.14 Žít ve vztahu znamená přijmout vše, co se děje v přítomnosti, jako svou 
současnou realitu a jako výzvu k tomu, abychom s ní byli ve vztahu. Je to 
ochota odložit posuzování, abyste neuvažovali o tom, co by se "mělo" dít, a 
ne o tom, co se děje. Je to pohled přes vnímání "druhých" ke vztahu a 
celistvosti. Žít ve vztahu znamená žít v harmonii i s konflikty. Je to 
pochopení, že pokud se ve vaší přítomnosti objeví konflikt, je třeba se z 
vašeho vztahu ke konfliktu něco naučit. 

27.15 Žít ve vztahu znamená žít ze svého středu, ze srdce svého Já. Je to úplné 
spoléhání se na vztah samotný, nikoli na mysl. Vaše činy tak odrážejí 
správnou reakci na vztah, který se odehrává v přítomnosti, a nikoli na vaše 
předsudky o druhých, na předchozí úsudky, které si vaše mysl kdysi 
vytvořila a o které se ze zvyku opírá, nebo na vaše úvahy o tom, co by daná 
situace mohla znamenat pro vaši budoucnost. Není to individuální "vy", které 
diktuje vaše reakce na situace na základě povrchních interpretací toho, co 
tyto situace obnášejí. Je to spíše "vy" ve vztahu a v rámci vztahu, které 
reaguje na základě znalostí získaných prostřednictvím vztahu. 

27.16 Jak často se vám stalo, že jste ani při nejlepší vůli nevěděli, jak správně 
reagovat? Dokonce jste při modlitbě přemýšleli, zda se máte modlit za 
konkrétní výsledky, nebo za naplnění Boží vůle. Bojíte se být zázračným 
činitelem, protože si myslíte, že nikdy nebudete vědět, co je žádáno. 

27.17 Když se naučíte žít ve vztahu v přítomnosti, tento zmatek pomine. Váš 
vztah vás jistě dovede ke správné reakci. Výraz "správná" zde nepoužívám 
jako měřítko odsouzení, ale jako označení, že existuje způsob, jakým se ti, 
kdo žijí ve vztahu, stávají jistými a jejich ochota jednat není omezována 
nejistotou. Každá nejistota je strach. Veškerý strach je pochybnost o sobě 
samém. Jak můžete nevědět, jak reagovat, když pochybnosti zmizely a přišla 
jistota? Jak může vůbec přijít jistota bez pochopení vztahu všech věcí? 

27.18 Znamená pochopení vztahu všech věcí, že budete mít moc, která není z 
tohoto světa? Budete vidět budoucnost a minulost, budete znát osud a 
osudovost? Budete mít moc, která není z tohoto světa, ale to neznamená 
moc, jak ji vidíte zde, moc detailů a informací, o nichž přemýšlíte, když 
toužíte po osudu nebo se ho bojíte, proroctví. Moc, o níž mluvíme, je moc 
poznání. 



27.19 Jak často jste věděli, co je "správné" udělat, aniž byste znali podrobnosti o 
tom, co bylo předtím a co bude následovat? Někdy jste na základě tohoto 
vědomí jednali, jindy ne. Život ve vztahu poskytuje neustálé poznání tohoto 
druhu, prosté vědomí toho, jak věci mají být. Je to vědění pociťované v srdci, 
pro které stále nebude žádný důkaz, ale pro které bude existovat jistota, 
kterou jste dosud postrádali. Typické obavy, které jste zažívali v minulosti, 
se v rámci tohoto vědění nebudou objevovat. 

27.20 Jak poznáte, že jste dosáhli stavu milosti, v němž jste byli stvořeni, a že 
žijete ve vztahu? Poznáte to podle jistoty, kterou pocítíte. Pokud tuto jistotu 
necítíte, co můžete dělat? 

27.21 Nyní jste připraveni a jediné, co vám brání žít život v lásce, je neochota. 
Existuje pouze jeden zbývající zdroj této neochoty. Vaše ochota bude nyní 
záviset na tom, zda budete důvěřovat. Věříte těmto slovům? Důvěřujete 
Bohu? Důvěřujete svému Já? 



 

KAPITOLA 28 

Svědectví 
28.1 Musíme mluvit o vydávání svědectví o tom, co jste se naučili. Tak jako tento 

kurz svědčí o pravdě, musí o ní svědčit i vaše životy. Aby ani toto nebylo 
zkresleno, je třeba o tom mluvit. 

28.2 Toto není soutěž. Svědectví se stalo diváckým sportem, a tak to nemá být. 
Jak se tedy ptáte, jak se pravda dostává k těm, kteří stále žijí v iluzi? 

28.3 Protože vnitřní poznání je individuální i kolektivní, osobní i univerzální, je 
zdrojem všech důkazů. A tak věříte, že setkání za účelem sdílení společného 
svědectví potvrzuje důkaz vnitřního a kolektivního vědění. Myslíte si, že se 
sdílená přesvědčení hromadí jako shromáždění kolem kazatelny, a dokonce 
věříte v teorii masy, která tvrdí, že když se objeví určitá velikost přesvědčení, 
dochází k evolučním krokům. Tady však nejde o evoluční kroky, a tak 
proces, jehož záměrem je přivést kolektiv k horečnaté víře prostřednictvím 
společného svědectví, není naším cílem. 

28.4 Důvěra a vydávání svědectví jdou ruku v ruce, protože potvrzení, o které se 
svědectvím snažíme, je příznakem nedůvěry. Málokdo je vybrán, aby se stal 
prorokem, a množství svědectví, která se odehrávají, je způsobeno spíše 
nevinností než moudrostí. Toto sdílení osobních svědectví dosáhlo svého 
zenitu a nebude již tak vítáno a oceňováno, takže i kdyby bylo záměrem 
tohoto Kurzu spojit svědectví tak, aby způsobilo evoluční krok, nefungovalo 
by to. Musíme se tedy soustředit na moudrost, moudrost srdce. 

28.5 Existuje důvěra, která přesahuje důkazy a vůbec potřebu jakéhokoli 
svědectví. Je to důvěra v poznání. Poznání pochází ze srdce a má v sobě 
důslednost a jistotu, kterou úsvit nevinnosti neobsahuje. Úsvit nevinnosti je 
jen poznáním nejčastějšího společného jmenovatele existence. Jako takový je 
pouze začátkem, skutečným úsvitem, který musí, tak jako vychází slunce, 
ustoupit dni a lesku a jasnosti moudrosti, o níž mluvíme. 

28.6 Tento den vaší cesty se blíží. Je čas, aby slunce prořízlo mlhy úsvitu. Je to 
polovina cesty, čas učení i učení. Je to čas setby a sklizně, který přichází před 
časem odpočinku. Je to čas oslav, který přichází před časem klidu a 
odpočinku. 



usazování soumraku. 
28.7 To by se dalo považovat za dobu, kdy je práce vykonána. Je to tak, ale bez 

dřiny stráveného času. Je to váš čas zářit, být světlem pro ty, kdo žijí v 
temnotě. 

28.8 A přesto je to čas velké pokory. Nosit Kristovu tvář, aby ji všichni viděli. 
Neboť zde se získává a sdílí moudrost. 

28.9 Nevidíte, že jakákoli snaha proměnit svědectví v přesvědčivý argument pro 
svůj názor, ať už je jakýkoli, činí to, co jste poznali, zbytečným jak pro vás, 
tak pro ty, které chcete přesvědčit? Myslíte si, že když jste dostatečně 
osvícení, abyste věděli, jste také dostatečně osvícení, abyste věděli, co s tím, 
co víte, dělat. I když stále uvažujete o oddělení ve smyslu konání a vědění, je 
zřejmé, že tomu tak být nemůže. 

28.10 Tak jako je svítání nespoutané ve svém rozpuku, tak byl i váš čas 
nevinnosti. Ne tak příchod dne, kdy slunce pomalu vychází a stejně tak 
pomalu zapadá. Je to čas, kdy jste vedeni i omezováni. Čas uvědomění si, že 
můžete vědět, aniž byste věděli, co máte dělat, a že to není chyba. Mnozí se 
dostanou do této fáze, a protože nevědí, co si počít s tím, co vědí, začnou o 
svém vědění pochybovat. To je lidská reakce na vědění, které není lidského 
původu. Vědění je vám cizí, a proto hledáte potvrzení. Každé potvrzení 
vnímáte a pociťujete jako odměnu, cenu, potvrzení, které, jak věříte, 
umožňuje vašemu přesvědčení růst. Protože tomu věříte, je to zpočátku 
docela pravda. Nyní však již není čas spoléhat se na přesvědčení, které 
pochází ze svědectví, jež nacházíte na své cestě. Slouží omezenému účelu po 
omezenou dobu. Nyní je čas vykročit za hranice potvrzení, které vám mohou 
poskytnout vaši učitelé. Když tento krok neuděláte, shromáždění svědků jsou 
hojná a to, o čem svědčí, se zastaví před tím, co by viděli. 

28.11 Svědectví jsou pro rozum a nedosahují oddanosti, která je přirozenou reakcí 
těch, kdo vědí a nedělají si starosti, co mají dělat. Je to obtížná fáze, protože 
se cítíte zavázáni a inspirováni k činu, a přesto jste ve svém jednání rozpačití. 
Již dříve jsme hovořili o touze tvořit, která se může objevit, když začnete 
vstupovat do této fáze své cesty. Často se k tomu přidává pocit, že 
přemýšlíte, co bude dál, když v očekávání čekáte na nějaké povolání, protože 
jste si jisti blížící se výzvou k akci, nějakou nezbytnou formou, kterou je 
třeba dát tomu, co nosíte v sobě. 

28.12 Opět, stejně jako když cítíte potřebu přesvědčit ostatní o své víře, potřeba 
dát formu tomu, co je mimo formu, postrádá smysl toho, co jste získali. 



Možná se teď ptáte: "Říkáte, že nemáme dělat nic?" Při této myšlence budete 
zděšeni a navíc hořce zklamáni. Opět, jako na začátku, hledáte úkol, který 
byste splnili, a zapomínáte, že splnit ho můžete jen vy. 

28.13 Když si člověk myslí: "Je toho tolik, co říct," zapomíná naslouchat. Při 
odchodu se nechte vést. Buďte zdrženliví v tom, co říkáte. Buďte pozorní při 
naslouchání. Tam, kde jste, máte být. Cesta, po níž máte jít ke všem 
změnám, vám bude ukázána, budete-li jen pozorní. Budete-li následovat 
cestu, která je vám ukázána, veškerá nejistota skončí. V nejistotě spočívají 
obtíže. Jistota a lehkost k sobě stejně jistě patří. Již se nemusíte rozhodovat. 
Existuje pouze výzva k oddané a obětavé vůli, vůli věnované přítomnému 
okamžiku, těm, kteří jsou k vám posíláni, a tomu, jak jste vedeni, abyste na 
ně reagovali. Jeden bude učitelem, druhý žákem. Rozdíl bude zřejmý, pokud 
budete naslouchat srdcem. 



 

KAPITOLA 29 

Pozor 
29.1 Účastnit se znamená být přítomen a sloužit. To je smysl, o kterém mluvíme, 

když vás žádáme o závazek k životu, který vyžaduje vaši pozornost. Je to jak 
žádost o soustředění a připravenost, tak žádost o službu, kterou může v 
přítomnosti poskytnout pouze mysl a srdce, jež jsou k dispozici požadavkům 
přítomnosti. Je to vhodný postoj pro čas něhy, protože je to postoj služby. 

29.2 Vaše funkce vám nemůže být známa, když se vyhýbáte myšlence služby. Ať 
už si to uvědomujete, nebo ne, spojujete službu s podřízením se, zejména s 
myšlenkou služby vyšší Vůli nebo vyšší Příčině. Někteří z vás si ji spojují s 
nedostatkem svobodné vůle, s nedostatkem možnosti volby, s postupem, 
který vás dovede k podřízenému postavení. Jiní o ní přemýšlejí ve smyslu 
dobročinnosti a nadále vidí rozdíl mezi těmi, kteří by chtěli sloužit, a těmi, 
kterým by se mělo sloužit. Jen málo z vás zatím začlenilo definici služby 
podle tohoto Kurzu do svého života. Nyní se vám to však podaří. Nemůžete 
totiž přenést učení, které jste zde získali, do života a neuvědomit si pravý 
význam služby, nebo naopak pravý význam užitku. 

29.3 Vy, kteří jste si dělali starosti s tím, co máte dělat, jste zároveň vítali i se 
obávali myšlenky, že se od vás bude vyžadovat nějaká služba. Není v tom 
žádné tajemství, protože myšlenka služby ve vaší společnosti je vynucenou 
povinností, jak ukazuje vaše vojenská služba. Stejně jako lidé v minulosti 
nemáte představu, že byste měli sloužit Bohu. To je příznakem vlády ega a 
jeho schopnosti jak zveličovat vaši představu o sobě samém, tak ji 
minimalizovat. Být ve službě Bohu neznamená být jeho otrokem, ale věnovat 
se mu. Věnovat Bohu svou pozornost a péči. Ty, kdo bys chtěl volat: Bože, 
využij mě, stačí, abys Bohu věnoval svou oddanost a ochotu sloužit, a ne 
využívat. 

29.4 Dále je třeba nechat vesmír, aby vám sloužil, a nesnažit se ho využívat k 
dosažení svých cílů. Tyto úpravy vašeho postoje ke službě povedou k 
dokončení cyklu dávání a přijímání a k začátku celistvosti. 

29.5 To platí jak pro váš vlastní cíl celistvosti, tak pro jakýkoli širší cíl jednoty, 
neboť se jedná o stejný cíl. Celosrdečnost je znovunabytí jednoty. Váš návrat 
k jednotě je návratem k vaší plné síle a schopnosti doslova sloužit Bohu a 
vašim bratrům a sestrám. 



29.6 Kdyby k vám Bůh sám promluvil a řekl vám, jakou službu mu budete 
sloužit, řekl by vám jen toto: Mé dítě, vrať se ke mně. Bůh nemá jinou vůli 
než tvou. Tvůj návrat k jednotě je vše, co Bůh hledá pro tebe, pro sebe a pro 
všechny své děti. Návrat k jednotě byl mým úspěchem a vším, co je míněno 
tím, co jsem zde často opakoval: Jen vy můžete být dokonalí. Vaše služba je 
jen oddaností tomuto cíli. 

29.7 Můj návrat k jednotě dosáhl tohoto cíle pro všechny, neboť všichni jsou 
jedno ve mně a jedno v jednotě. Proto se nemusíte starat o nic jiného než o 
tento cíl. Vaše uvědomění si splnění tohoto cíle je uvědoměním si svého 
božství, stavu, který se nezměnil, a přesto potřebuje vaše uznání a návrat. 

29.8 Ačkoli se na první pohled může zdát, že tento cíl je sobecký a že jde o 
individuální zisk, není tomu tak. Návrat k jednotě je návratem k jednotě. Ze 
středu, jádra jednoty, vychází váš úspěch do světa, stejně jako kdysi ten můj. 

29.9 Čas něhy je časem vašeho přiblížení se k jednotě. Usmíření, které se zde 
uskutečňuje, je prostředkem k otevření brány k vašemu přiblížení. Tuto 
bránu před vámi nikdo nezavřel, ale vy jste ji vlastní rukou zavřeli, když jste 
odcházeli ze svého nebeského domova, a nepamatujete si, že ji vaše vlastní 
ruka může znovu otevřít. Je to brána iluze, mlhy, mraků před sluncem. Tvá 
ruka je nyní natažená a tvé světlo rozptyluje mlhu. Brána do jednoty stojí 
před tebou, oblouk zlatého světla pod duhou hýřící barvami života. Život, ne 
smrt, zajišťuje tvůj příchod. Sám Bůh vás povede při vstupu. 

29.10 Mnozí z vás si všimli, s jakou důsledností falešně oslavujete to, co chcete 
napodobit ze stvoření. I v práci najdete příklad takového chování. Všichni 
totiž víte, že práce a služba k sobě nějak patří. V mnoha kulturách byla proto 
práce oslavována a zdálo se, že je správným využitím života. A přece, jako 
dítě vašeho Otce, je vaše práce jako jeho. Vaše dílo je dílem stvoření. Tvé 
tvoření je tvou službou světu, stejně jako je práce tvého Otce jeho službou 
tobě. Jako si nedokážete představit, že by se Bůh lopotil, tak byste si měli 
přestat představovat, že takto činí vaše Já. 

29.11 Mnozí z vás považují život za dřinu. Je toho hodně, co musíte udělat, jen 
abyste zůstali naživu, a pokud je nějaká věc vyžadována, očekávána, nutná, 
máte tendenci se proti ní bouřit a hledat snadné způsoby, jak ji udělat, nebo 
způsoby, jak se jí vůbec vyhnout. Tak vaše papírové talíře a myčky nádobí 
vzaly jídlu rituál, vaše masová výroba uspokojení z ruční práce. To sice není 
ani dobré, ani špatné, ale tento postoj k životu jako k dřině je součástí vaší 
vzpoury proti myšlenkám služby. Nemáte čas na víc, než máte nyní, a vy 



o službě, pokud o ní vůbec přemýšlíte, přemýšlejte jako o něčem, co se vám 
hodí sem nebo tam, kde se vám to hodí ve vašem nabitém programu. 

29.12 Je nesmírně důležité, abyste si uvědomili, že Boží dílo se odehrává mimo 
čas, stejně jako všechny skutky opravdové služby nebo stvoření. Tento 
pojem není snadno pochopitelný, ale je nezbytné, abyste v něj věřili. Je 
nezbytný k tomu, abyste se zbavili pojmu dřiny a přijali svou funkci zde. 

29.13 Bez ohledu na to, jak nabitý je váš rozvrh, je to rozvrh pouze z hlediska 
vašeho vnímání. Váš rozvrh je jen jiný způsob, jak říci váš život, a 
alternativní pohled na to, jak se na svůj život díváte, když ho takto vnímáte, 
je naprosto nezbytný. 

29.14 Žádná celistvost pro vás nebude možná, pokud se na život budete dívat z 
hlediska rozvrhů, plánů, časových plánů nebo věcí, které je třeba udělat. 
Žádná celistvost pro vás nebude možná, pokud budete svůj život rozdělovat 
na určené části, dávat si čas na práci a čas na volný čas a nevnímat je jako 
totéž. Život je život. Život je. Stejně jako je láska. 

29.15 Život je služba Bohu. Bůh je služba životu. Vy jste Bůh v životě. Jste tedy 
život i služba životu, Bůh i služba Bohu. Celý obrovský vesmír byl stvořen 
stejně: k životu a službě životu, k tomu, aby byl z Boha a sloužil Bohu. Aby 
sloužilo a sloužilo. Být zaopatřován a zaopatřovat. Aby byly uspokojovány 
potřeby a aby byly uspokojovány potřeby. Tato kruhová povaha vesmíru 
nenechává nikoho bez dozoru. Přesto si to neuvědomujete. 

29.16 Odloučení tento způsob fungování jen zdůraznilo a učinilo z něj něco 
obtížného a náročného, něco, co je třeba změnit. Oddělení zdůraznilo tento 
způsob fungování a učinilo z něj, stejně jako ze zbytku stvoření, něco, čím 
není. Oddělení tento způsob fungování zdůraznilo, ale nevytvořilo ho. Život 
existuje ve službě sobě samému. To by se dalo vyjádřit také takto: Život 
existuje ve vztahu. Vztah je interakce, v jejímž rámci dochází ke službě. 
Nahrazení myšlenky služby myšlenkou užitku umožnilo existenci zvláštních 
vztahů. Myšlenka užitku vytvořila všechny představy o práci jako jediném 
prostředku k uspokojování potřeb. Idea užívání vytvořila všechny představy 
nedůvěry, počínaje - jak jsme již uvedli - vašimi představami o užívání 
samotného těla, které nazýváte svým domovem, místo abyste mu dovolili 
sloužit vám. 

29.17 Vesmír existuje spíše ve vzájemném vztahu nebo svatém vztahu než ve 
zvláštním vztahu. Taková je podstata existence, stejně jako je podstatou 
existence jednota, kterou nelze změnit a která se nezměnila, i když tomu 
nevěříte. Je to radostný vztah, neboť podstatou vztahu je radost. Jakmile se 



jste se vzdali víry v odloučení, bude vám to známo. 
29.18 Volba změnit své přesvědčení je před vámi. Nejste na ni připraveni? 
29.19 Stejně jako jste si kdysi zvolili odloučení, můžete si nyní zvolit jednotu. To, 

že jste nevěděli, že jednota je volbou, vám dosud bránilo v této volbě. Nyní 
vám jasně říkám, že volba je na vás. Znovu si vyberte. 

29.20 Až se budete rozhodovat, nezapomeňte, že vaše volba musí být upřímná, 
protože právě v upřímnosti je síla volby. Rozpolcená mysl a srdce vám 
mohou zabránit v tom, abyste využili sílu volby, ale nemohou vám zabránit v 
tom, abyste tuto volbu přijali za svou. Znovu si vyberte a dovolte nebeské 
síle, aby se spojila, zacelila rozkol mezi vaší myslí a srdcem a učinila vás 
opět celistvými. 

29.21 Přiznat si svou identitu a moc rozhodovat se je čin, který vychází z úplně 
jiného místa než rozhodování. Nárok se podobá modlitbě a je pouhou 
prosbou, prosbou o vaše skutečné dědictví. Pocítili jste, že potřebujete vědět, 
o co vlastně žádáte. A přece to nemůžete vědět, dokud nedědíte. Můžete mít 
víru, že vaše pravé dědictví je to, po čem skutečně toužíte, i když nevíte 
přesně, co to dědictví je? Nemůžete mě následovat v mé volbě a přijmout ji 
za svou? 

29.22 Vy, kteří jste se tak dlouho báli přihlásit se ke svým nejmenším darům, 
podívejte se znovu na přihlášení se k definici, kterou jsem vám poskytl. 
Nárokování je také v rozporu s tím, jak jste ho vnímali ve smyslu 
prohlašování něčeho za své: Vy si nárokujete nevlastnit nebo oddělovat to, 
co máte, od toho, co má jiný, a pak to nazývat zvláštním. Tvrdíte, abyste 
získali zpět své Já. 

29.23 Jak může talent jednoho způsobit, že druhý je méně talentovaný? Jak může 
služba někoho jiného připravit o právo sloužit? Žádní dva nejsou stejní. 
Pouze v Bohu jsou všichni stejní. 

29.24 To je velký předěl, rozdělení, mezi viditelným a neviditelným, nedělitelným 
a dělitelným. Pouze ti, kdo se znovu spojí s Bohem, dosáhnou stavu jednoty. 
Pouze stav jednoty existuje. 

29.25 Vaše dary, vaše talenty, vaše jedinečnost jsou vaší službou. Nemůžete se na 
ně dívat takto? A nemůžete pochopit vzájemnou povahu nadání? Že to, co 
Bůh dal, je třeba jen přijmout? Že to, co jste dostali, je třeba jen dávat? Boží 
nedělitelnost je prostě toto: nepřerušený řetězec dávání a přijímání. Takto je 
definována i jednota. 

29.26 Služba je jen jiným způsobem vyjádření tohoto zákona stvoření, tohoto 
nepřerušeného řetězce dávání a přijímání. Všechny vaše starosti o 
budoucnost a minulost jsou jen starostí o návratnost daných darů. Jaký dar 
příležitosti jste nedostali 



přijmout v minulosti, možná v budoucnu nepoznáte? Jaký dar štěstěny, jaké 
náhodné setkání, jaké rozhodnutí mohlo změnit váš život? Co jste měli udělat 
a neudělali jste to? Co byste mohli udělat v budoucnu, kdybyste se nebáli, 
kam by vás zvolený směr mohl zavést? Jaký klid byste mohli poznat, 
kdybyste si uvědomili, skutečně uvědomili, že všechny dary přicházejí jen 
jednou a jsou věčné? Na minulosti ani budoucnosti nezáleží. Vše je k 
dispozici tady a teď, kde dochází k dávání a přijímání. 

29.27 Nikdy nepropásnete žádnou příležitost učit se nebo růst. Každá z nich stále 
existuje, i když ne v čase. Každý z nich stále existuje, ale v přítomnosti. 
Dokážete nahradit pozornost věnovanou minulosti a budoucnosti pozorností 
věnovanou přítomnosti? 



 

KAPITOLA 30 

Být přítomen 
30.1 Jak se liší přítomnost od bytí? Není to totéž? Neměly by být? A přesto, jak 

zřídka jste plně přítomni svému vlastnímu životu, svému vlastnímu Já, 
svému vlastnímu bytí. Kdybyste si byli plně vědomi svého vlastního bytí, 
byli byste v jednotě se svým Otcem. 

30.2 Jak se dá odvést pozornost od sebe sama? A přece jste. Mnozí procházejí 
životem a hledají sebedefinici, seberealizaci. Kde jsou, když hledají? Kde je 
jejich bytí? Pokud je jediným cílem, o který se usiluje, dosažení určitého cíle, 
stává se cesta pouhým prostředkem, jak se tam dostat. Veškeré učení je 
vnímáno jako příprava na budoucnost nebo na nějaký konečný výsledek, 
nikoliv na vlastní bytí. Snažíte se učit pro něco jiného než pro své Já, pro 
nějaký jiný účel než pro své Já. Tak byla službě dána další cesta, jak se 
oddělit od Já a své funkce zde. Když se učíte, abyste něčím přispěli své práci 
a světu, obcházíte své Já. 

30.3 Vaše učení musí získat nové zaměření. Buďte jako malé děti a vdechujte svět 
kolem sebe, aby se stal součástí vašeho Já. Buďte jako malé děti a učte se, 
abyste své učení prohlásili za své Já. Učte se, kdo jste, prostřednictvím každé 
zkušenosti, místo abyste se učili proto, abyste zjistili, kdo jste nebo jaký bude 
nakonec váš přínos. 

30.4 Být ve vztahu znamená být přítomen. Přítomnost nemá nic společného s 
časem, jak si ho představujete. O pokynu být přítomen uvažujete jako o 
pokynu, který se vztahuje k času. Přemýšlíte o přítomném čase, minulém 
čase, budoucím čase. Mluvili jsme i o těchto způsobech uchovávání času, ale 
jak ilustruje slovo uchovávání, na čase není nic, co by se dalo uchovávat. 
Jediné, co je na čase skutečné, je jeho věčná povaha. 

30.5 Směřujete k něčemu, co by se dalo nazvat univerzálním vědomím, i když to 
zpočátku nebudete vědět, až toho dosáhnete. Univerzální vědomí je totiž 
poznání sebe sama, zatímco vy si myslíte, že je to poznání všeho. Poznání 
sebe sama je poznáním všeho, ale tomu zatím nerozumíte. 

30.6 Univerzální vědomí je bytí ve vztahu. Je to pravé Já, poznané Já, v celém 
svém nádherném vztahu k životu. Veškerá hmota se rodí a umírá. Veškerý 
život je věčný. Poznané Já si to uvědomuje a začíná jednat v souladu s tímto 
poznáním. 

30.7 Tento svět, jak jej vnímáte, je postaven na základech strachu, strachu 



která vycházela z víry v konečný život, v to, že se člověk rodí do těla a umírá 
pro tělo. Člověk, který zná, skutečně zná, tu nejjednodušší pravdu o identitě 
Já, již nežije v dualistickém postavení s Bohem, ale v monistickém stavu s 
Ním. Rozdíl spočívá v uvědomění si vztahu k nekonečnému namísto 
konečného, k životu na rozdíl od hmoty. 

30.8 Tento obrovský rozdíl je snadno přehlédnutelný a málokdy je vnímán jako 
klíč, který odemyká dveře k univerzálnímu vědomí, k přítomnosti. Ve hmotě 
není žádné bytí ani přítomnost. Ve hmotě musí být bytí spojeno s formou. Ve 
smyslu času, který popisuje slovo přítomnost, neexistuje nekonečno, ale 
pouze mlhavý pojem přítomnosti. To je klíčový pojem, který jsem nejen 
znal, ale i demonstroval. To je odkaz, dědictví, které jsem vám zanechal. 

30.9 Může se zdát, že se tato řeč vzdálila od slov lásky, od slov slíbených a od 
slov daných v pravdě. Žádná láska totiž není ve své podstatě konečná. Láska 
nemá začátek ani konec. Láska je projevem a popisem univerzálního vědomí, 
bytí ve vztahu. 

30.10 Všechny vztahy jsou vztahy s Bohem, který je Láska. 
30.11 To, o čem nyní Kurz hovoří, je v podstatě zisk bez ztráty. Nikdy si nebudete 

vědomi zisku bez ztráty, dokud budete věřit v to, co je ve své podstatě 
konečné. Cyklus dávání a přijímání tak nikdy není ukončen a jistota, kterou 
hledáte, vždy čeká na něco, co ještě nemáte - na nějakou informaci, záruku, 
důkaz nebo potvrzení. Možná si myslíte, že když budete mít "pravdu", 
budete úspěšní, když budete "úspěšní", budete mít jistotu, když budete 
"dobří", bude se vám dařit. Tyto způsoby myšlení nevnímáte jako myšlenky 
spojené se ziskem a ztrátou, ale je tomu tak. Veškeré myšlení, které má 
povahu "když tohle, tak tamto", je myšlením ve smyslu zisku a ztráty. Proto 
jsme se snažili opustit myšlení. Toto přesvědčení o zisku a ztrátě je 
základním kamenem vašeho systému vnímání nahlíženého z pozice "když 
tohle, tak tamto". Ovládá povahu vaší existence, protože jste ji učinili 
vládcem tím, že jste opustili Boží zákony. 

30.12 Boží zákony jsou zákony Lásky. V rámci zákonů lásky neexistuje ztráta, ale 
pouze zisk. 

30.13 Zdrojem lásky a jejím místem je vaše vlastní srdce. Nyní myslete na 
stvořenou formu, na tělo. Když srdce přestane bít, život je považován za 
ukončený. Jste tedy svým srdcem? Nebo nevidíte, že stvořená forma byla 
stvořena k Božímu obrazu, stejně jako celé stvoření. Jste Boží obraz, kterému 
byla dána forma, stejně jako celému stvoření. My, my všichni dohromady, 
jsme tlukotem srdce světa. Bez jednoty bychom nebyli. Bez našeho zdroje, 
kterým je Bůh, bychom nebyli. 

30.14 Zákony jednoty jsou Boží zákony a jsou opravdu jednoduché: dávat a 
přijímat. 



jsou jedno. A tak dávání a přijímání jako jedno je jediný způsob, jak naplnit 
Boží zákony. Protože Boží zákony jsou zákony, které vládnou vesmíru, 
nemohou zůstat nenaplněny. Dávání a přijímání jsou tedy v pravdě jedno. 
Boží zákony jsou zobecnitelné a nemění se, a proto si lidské zákony 
neusurpovaly zákony Boží. Pouze ve vašem vnímání mají lidské zákony 
přednost před zákony Božími. Protože vnímání vzniká z mysli, musíme nyní 
diskutovat o mysli. 



 

KAPITOLA 31 

Povaha mysli 
31.1 Mysl je jen jedna, stejně jako je jen jedna vůle. Toho se bojíte, protože se 

domníváte, že toto tvrzení ohrožuje vaši nezávislost, kterou považujete za 
stav bytí, jehož si velmi ceníte. Toto tvrzení však správněji potvrzuje vaši 
vzájemnou závislost a celistvost. 

31.2 Představa sdílení jednoho srdce, jednoho tlukotu srdce, jedné lásky pro vás 
není tak nepřijatelná jako představa sdílení jedné mysli. Máte pocit, že vaše 
myšlenky jsou vaše vlastní, soukromé a nedotknutelné. Tyto vysoce střežené 
a považované myšlenky jsou tím, co Kurz zázraků nazývá myšlenkami těla. 
V mnoha náboženstvích a filozofiích se rozlišuje mezi myšlenkami - jak je 
diktuje tělo - a myšlenkami vyššího řádu neboli duchovními myšlenkami. 
Myšlenky týkající se vašeho osobního já a "zákonů" těla, jako jsou například 
myšlenky na přežití, nejsou myšlenkami pravého Já. To je objasnění, které je 
třeba učinit, aby se někteří z vás mohli plně zbavit strachu ze společného 
myšlenkového systému jednoty. 

31.3 Jak hloupé je bát se pravdy? Strach z pravdy je jako strach z nemožného. 
Stejně jako strach ze smrti je výsledkem myšlení naruby. 

31.4 Nechápeš, že něco může být neoddělitelné, a přesto to není totéž. Zázrak 
proměny vody ve víno ilustruje, stejně jako všechny zázraky, mylnost tohoto 
pojetí. Chcete-li být zázračným činitelem, musíte tento i všechny ostatní 
zázraky správně chápat. Co je neoddělitelné, nemůže být odlišné, ale to 
neznamená, že to musí být stejné. Neoddělitelné neznamená nahraditelné. 
Voda nenahradí víno ani víno vodu, přesto jsou obě ze stejného zdroje, a tak 
se neliší, i když nejsou stejné. 

31.5 Váš strach ze stejnosti je váš strach z jednoty a je to strach neopodstatněný, i 
když pochopitelný vzhledem k vašemu pojetí toho, co je stejné a co odlišné. 
Jak však snadno ilustrují vaše podoby, všechna těla jsou sice stejná, ale 
zároveň i odlišná. Forma jen napodobuje obsah. 

31.6 V tom spočívá potíž se studiem mysli. Mysl je vaše bytost, a proto ji 
nemůžete studovat, stejně jako nikdy nemůžete bez pomoci vidět celé své 
tělo nebo vyjmout svůj mozek a prohlédnout si ho pod mikroskopem. Přesto 
své tělo nazýváte svým vlastním a označujete ho za své já. Vaše tělo se 
pohybuje a dýchá, vaše srdce bije a krev pumpuje, zcela bez pomoci vašeho 
vědomí. Víte, že kdybyste měli tyto funkce vědomě vyvolat. 



bys jistě zemřel, protože zvládnout fungování těla by bylo nad síly tvého 
vědomí. Nemohli byste vydat všechny potřebné příkazy, kdyby jich bylo 
zapotřebí. Naštěstí máte mozek, který tuto funkci plní, avšak tento mozek 
jste také vy. Pracuje nezávisle na vás? Je oddělený? Je stejný? 

31.7 Stejně tak je tomu s myslí. Mysl je vaše bytí. Není náhodou, že se pro mnohé 
z vás stala synonymem pro mozek, zaměnitelným slovem, které vyjadřuje 
stejnou myšlenku. Mysl je řídící centrum, to, co si pamatuje a ukládá 
znalosti, to, co jste vy i to, co vás přesahuje. Forma napodobuje obsah. 
Forma napodobuje pravdu, ale nenahrazuje ji. 

31.8 Zbytek vašeho světa také napodobuje pravdu. Žijete v jednom světě, na 
jedné planetě, na jedné Zemi. Můžete žít na různých kontinentech, v různých 
zemích, v různých městech, ale všichni se spoléháte na jednu Zemi jako na 
součást stejnosti a vzájemné závislosti, kterou přijímáte. Jste si vědomi, že 
tato Země spočívá ve vesmíru, který přesahuje vaše chápání, a že i vesmír je 
něčím, čeho je Země a všichni na ní součástí. Plně věříte, že jste 
neoddělitelní od Země, vesmíru, gravitace, zákonů, které vládnou vesmíru, 
stejně jako věříte, že váš mozek a mylně i vaše mysl je neoddělitelná od 
vašeho těla. 

31.9 Váš zmatek je tedy zároveň klíčem k pochopení. Stačí se podívat na projekci 
stvoření, abyste pochopili podstatu dokonalosti a svého vlastního Já jako 
Stvořitele a Stvořeného. Tím, že jste součástí celku, jímž je váš známý 
vesmír, jste se stali vy a žádná jiná bytost méně důslednou. Po celém světě 
bojují lidé dobré vůle za záchranu byť jediného života. Každý život je 
nenahraditelný a nikdo o tom nepolemizuje, přesto si dovolujete vzdorovat 
celé myšlence Boha, protože věříte, že co je jedno, nemůže být zároveň 
mnoho. 

31.10 Vzdejte se představy, že ztratíte své Já ve prospěch Boha, a navždy 
skoncujete s odporem vůči Bohu. Jedině v Bohu můžete najít své Já. To je 
vám známo a je to důvod, proč člověk po celou dobu hledá Boha. Člověk si 
může myslet, že u Boha hledá odpovědi, osvobození od bolesti, odměnu 
nebo posmrtný život. Člověk však vždy hledal u Boha své vlastní Já. 
Nehledat Boha, aby našel své Já, by bylo podobné, jako kdyby člověk hledal 
všude jinde než na Zemi. Pokud nehledáte tam, kde lze nalézt to, co chcete 
najít, hledáte marně. 

31.11 Účelem mysli je rozšíření. Převrácené vnímání, které způsobuje, že chráníte 
své soukromé myšlenky a považujete je za sídlo sebe sama, tedy vyžaduje 
přesný opak rozšíření. To je jediný skutečný zdroj konfliktu. A opět platí, že 
vaše vnímání myšlenek jako sebe sama je. 



nejbližší odpověď na pravdu, kterou jste ve svém omezeném pohledu na sebe 
sama dokázali vymyslet. Existuje část vás, která ví, že máte vyšší myšlenky, 
a ví, že tyto vyšší myšlenky jsou vaším Já. Namísto toho, abyste rozlišovali 
mezi vyššími a nižšími myšlenkami, jste všechny své myšlenky zestručnili a 
dali jim identitu, kterou jsme nazvali ego. Bez odstranění víry ve své ego 
jako sebe sama si nikdy neuvědomíte svou pravou identitu. 

31.12 U některých k tomuto uvolnění dochází díky lepšímu pochopení mysli, u 
jiných díky lepšímu pochopení srdce nebo lásky. Na tom, jak se ego vymaní, 
nezáleží. Důležité je, kam umístíte svou oddanost. 

31.13 Oddanost nelze rozdělit a musí být úplná, aby vůbec byla. A tak zatímco se 
domníváte, že jste oddáni myšlenkám rozpolcené mysli, nejste oddáni 
ničemu. Proto tolik pokusů o pochopení selhává. Snaha dospět k pochopení s 
rozpolcenou myslí je nemožná. Nemožné cíle učení vedou k depresi. Proto se 
musíme učit znovu s myslí a srdcem spojenými v celistvosti. 

31.14 Ego je ta část vašeho já, která lpí na myšlence oddělenosti, a proto nedokáže 
pochopit základní pravdu vaší existence: že dávání a přijímání jsou v pravdě 
jedno. Jinak řečeno, vše, co to říká, je, že abyste mohli být svým Já, musíte 
své Já sdílet. Co si ponecháte, to ztratíte. To je princip dávání a přijímání, 
který vás po konečném a úplném pochopení osvobodí, abyste mohli být 
celým srdcem. 

31.15 Vše, co byste chtěli udržet v soukromí a nesdílet, je v podstatě to, kým si 
myslíte, že jste. Říkám, kdo si myslíte, že jste, protože je důležité rozlišovat, 
kdo si myslíte, že jste, od toho, kdo skutečně jste. Na jedné straně si myslíte, 
že jste svou minulostí, svou hanbou, svou vinou, na druhé straně, že jste svou 
budoucností, svou slávou, svým potenciálem. Nechcete se podělit ani o své 
nejnegativnější, ani o své nejpozitivnější myšlenky o sobě samých. To jsou 
vaše velká tajemství, tajemství, která denně naplňují vaši mysl myšlenkami, 
jež vás drží od vašeho Já. 

31.16 A tak sdílíte jen malou část sebe sama, tu, kterou vaše ego považuje za 
bezpečnou, přijatelnou, reprezentativní. Ta část, kterou vaše ego považuje za 
neohrožující. Je to ego, které se ptá: Jste si jisti, že když se o tento pocit 
podělíte, budete stále milováni? Jste si jisti, že když odhalíte toto tajemství, 
budete stále v bezpečí? Jste si jisti, že když zkusíte něco nového, budete stále 
přijati? Je to ego, které považuje upřímnost za hru; ego, které necháte 
rozhodovat o své pravdě. Neboť to, co žijete, je to, co 



věříte, že je to pravda o vás samých. Dokud budete žít nepoctivě, vaše 
představa o tom, jaká je vaše skutečná identita, se nemůže zlepšit. 

31.17 Moji drazí bratři a sestry, to, co skutečně jste, se nedá zlepšit. Ale protože 
jste ve stavu nepamatování, musíte se znovu naučit, kdo jste. Znovu se 
můžete naučit, kdo jste, pouze tak, že budete tím, kým jste. Můžete být tím, 
kým jste, pouze tak, že se podělíte o to, kým jste. 

31.18 Pravda je vaše identita. Upřímnost znamená být bez klamu. Vy, kteří se už 
teď obáváte, že upřímnost a sdílení je o nějaké potřebě se zpovídat, se na 
chvíli zamyslete nad tím, proč se obáváte. Myšlenka přiznání je myšlenkou 
sdílení. Spíše než o tom, kdo jste, přemýšlejte o tom, že vše je spojeno s 
hříchem a potřebou odpuštění, přemýšlejte o tom jednoduše jako o potřebě 
sdílení. Zdálo by se, že to odporuje tomu, co jsem již řekl - že co si 
ponecháte, to ztratíte, a o co se podělíte, to získáte. O zpovědi přemýšlíte 
jako o způsobu, jak se zbavit toho, co nechcete. Někteří z vás věří, že to lze 
udělat, a jiní ne. Ti, kteří v to věří, věří v hřích a v to, že jej lze nahradit 
odpuštěním. Ti, kteří v to nevěří, nevěří, že hřích lze odpustit, a o odpuštění 
neusilují, protože věří, že odpuštění je něco, co si nezaslouží. Jen málokdo 
skutečně věří v odčinění nebo napravení. Málokdo skutečně věří, že hřích 
neexistuje. Málokdo skutečně věří, že není souhrnem svého chování. Jak je 
tedy zpověď dobrá pro duši? 

31.19 Nemůžete být upřímní, když o sobě neznáte pravdu. Kdybyste si vzpomněli 
na své Já, přestaly by existovat představy, že zpověď je dobrá pro duši. 
Abyste si však mohli vzpomenout na své Já, potřebujete prostředek, jak se 
dozvědět, kdo jste. Vše, co se kdy ve vašem životě stalo, se stalo jako učební 
pomůcka, která vám má pomoci rozpomenout se na to, kdo jste. Věci, kvůli 
kterým cítíte vinu a stud, jsou prostě pozůstatky nenaučených lekcí. Dokud 
se jich držíte tím, že je skrýváte, k žádnému učení nedochází. 

31.20 Tím, kým jste, je láska a všechny věci přivedené k lásce jsou viděny v 
novém světle, ve světle, které uchovává to, co byste se naučili, aby vám 
pomohlo vzpomenout si na to, kým jste, a v této vzpomínce proměňuje 
zbytek a nezanechává vám nic, za co byste se měli stydět, nic, co byste měli 
skrývat, nezanechává vám nic než pravdu o tom, kým jste. Co tedy sdílením 
dáváte, to v pravdě získáváte. Žádný jiný druh zisku není možný. 

31.21 Totéž platí o vašich potenciálech, které jsou přivedeny k lásce, jsou 
naplněny a jednoduše se stávají pravdou, která vždy existovala o tom, kým 
jste. 

31.22 Sdílení tedy není o tom, kdo si myslíte, že jste, ale o tom, kdo skutečně jste, 
a přesto je to způsob, jak se naučit rozdíl, zatímco učení je stále nutné. 



31.23 Sdílení je prostředkem, skrze který se v pravdě zjevuje svatý vztah, který 
máte ke všemu. Tato pravda se skrývá ve všem, co existuje, stejně jako se 
skrývá ve vás. Když se naučíte, že to, kým jste, je láska, není možné žádné 
klamání a můžete být jen tím, kým jste, v pravdě. 

31.24 To, co získáte v pravdě, už nikdy neztratíte ani nezapomenete, protože to 
vrací vaší mysli vzpomínku. To, co si vaše mysl pamatuje, nelze nesdílet. 

31.25 Myšlenky vašeho ega s vámi ani s nikým jiným nikdy nemohou sdílet 
pravdu. Ego vymyslelo myšlenku "říkat" pravdu a používat ji jako protiklad 
k říkání nepravdy nebo lži. Tak se zrodily myšlenky o schopnosti udržet 
pravdu v tajnosti, což je jedna z nejabsurdnějších myšlenek myšlenkového 
systému ega. 

31.26 Vaše minulost nemá nic společného s pravdou o tom, kdo jste, kromě toho, 
do jaké míry vám pomohla či nepomohla vzpomenout si na to, kdo jste. To, 
co jste se naučili v pravdě, přebývá ve vaší mysli jako vaše součást. To, z 
čeho jste se dosud nepoučili, čeká na vaše poučení - nebo jinými slovy, čeká 
na přenesení vašich pocitů a zkušeností do pravdy, a tedy do vaší mysli. 
Pouze pravda přebývá ve vaší mysli, neboť pouze ona může vstoupit do 
svatého oltáře, který se mnou sdílíte. 

31.27 Tento oltář není věc, ale oddanost jediné pravdě, celé pravdě. Být jedné 
mysli znamená být jedné pravdy, a jak můžete být něčeho menšího? Pouze 
ego vzešlo ze lži, ze lži oddělenosti, která vytvořila iluzi oddělených myslí a 
různých stupňů pravdy. 

31.28 Stejně jako hledáte své Já u Boha, aniž byste věděli, co hledáte, tak hledáte i 
své bratry a sestry a všechny ostatní, kteří žijí spolu s vámi. Když však 
hledáte, aniž byste věděli, co hledáte, nacházíte různé věci. Protože pravda je 
jen jedna, nalezení různých odpovědí nic neznamená. Změníte-li pouze to, co 
hledáte, změní se i to, co uvidíte, a to, co se dozvíte. 

31.29 Pokud však dokážete hledat své Já ve svých bratrech a sestrách, musí být i 
oni schopni hledat své Já ve vás. Pokud neustále odrážíte to, co si myslíte, že 
vaši bratři a sestry chtějí vidět, nemohou se od vás nic naučit. Pokud se vaše 
pravda o tom, kým si myslíte, že jste, mění ze dne na den, odrážíte právě ty 
nejrůznější odpovědi, které očekávají a které nacházejí jinde. 

31.30 Nemyslíte si, že v druhých hledáte sebe, ale myslíte si, že hledáte něco nebo 
někoho jiného než sebe. V určitých obdobích svého života toto své hledání 
formulujete zcela jasně a vždy je konkrétní. Hledáte přítele, manžela či 
manželku, mentora. Domníváte se, že hledáte něco jiného než sebe, abyste se 
doplnili, protože hledáte, abyste se doplnili. Hledáte celistvost. A jste 
dokonce 



správně ji hledáte u svých bratří a sester - jen ne tak, jak ji vnímáte vy. 
31.31 Když najdete pravdu o kterémkoli bratrovi nebo sestře, najdete pravdu o 

svém Já, protože pravda se nemění. A pokud to, kým skutečně jste, je pravda, 
jak můžete být jiní? Lze tedy říci, že pravda a mysl jsou v pravdě jedno. 
Pravda je to, co je. To, co není pravda, je iluze. Nedává to dokonalý smysl? 

31.32 Právě v tomto dokonalém smyslu dokonalé zdravosti pravdy spočívá spása. 
Spása je jednoduše návrat k vašemu Já. 

31.33 Pokud vaše sestra a bratr hledají pravdu nebo spásu u vás a vy hledáte 
pravdu nebo spásu u nich, co se skutečně děje? Jak to může fungovat? To je 
jen další aspekt toho, že dávání a přijímání jsou jedno v pravdě. Dávání i 
přijímání se odehrává, obojí současně, stejně jako hledání a nalézání, jakmile 
si uvědomíte, co hledáte. 

31.34 Tento aspekt dávání a přijímání jako jeden celek se nazývá vztah. Umožňuje 
vám zažít, kdo jste, a tak poznat nebo si zapamatovat, kdo jste. Právě v 
poznání pravdy o svém bratrovi a sestře poznáváte pravdu o svém Já. K tomu 
dochází pouze ve vztahu, protože pouze ve vztahu něco prožíváte. 

31.35 Neexistujete mimo vztah, stejně jako vaše mysl neexistuje mimo jednotu. 
Vaše zkušenost zde je pouze rozšířením mysli do oblasti, v níž může 
docházet ke zkušenostem. Vaše ego z ní udělalo něco jiného, než ve 
skutečnosti je. Spíše než rozšířením mysli se vaše zkušenost stala projekcí 
ega. To se může změnit. 

31.36 Při kontaktu se svými bratry a sestrami se je snažíte poznat. Děláte to proto, 
abyste zjistili, co máte společného, a odtud pokračovali ke společným 
zážitkům. Snažíte se také poznat své bratry a sestry, abyste věděli, co od nich 
můžete očekávat. Jakmile zjistíte, jaký je obvyklý způsob chování bratra 
nebo sestry, odchylky od tohoto obvyklého způsobu vás znepokojují. Můžete 
určit, že někdo má "náladu", a vidět, že účinky této nálady jsou buď dobré, 
nebo špatné, a to buď pro vás, nebo pro ně, nebo pro oba. Protože žijete ve 
světě tak extrémní nejistoty, je jedním z vašich nejvyšších požadavků na ty, s 
nimiž máte vztahy, způsob chování, který vám umožňuje vědět, co můžete 
očekávat. Jakmile tedy přejdete od známostí ke vztahům hlubšího charakteru, 
rychle určíte povahu těchto vztahů a investujete do toho, aby zůstaly stejné. 
Protože to nejčastěji platí i pro ně, i vy se uzamknete v očekávané stejnosti. 



31.37 Jedním ze vztahů, kde tomu tak není, je vztah učitele a žáka. Dalším 
vztahem, který očekává změnu a růst, je vztah rodiče a dítěte. Tyto dva 
vztahy tvořily vaše představy o našem Otci a o mně, když jste si uvědomili, 
že jste zde proto, abyste se učili. Nyní, s jasným cílem učení, je třeba tyto 
idealizované vztahy rozšířit tak, aby byly vnímány u všech, a ne jen u 
několika, a aby byly jasně viděny jako to, čím skutečně jsou. 



 

KAPITOLA 32 

Láska vrácená lásce 
32.1 Nejprve se zamysleme nad rolí učitele a žáka. Učitel je především cokoli, co 

vám pomáhá zapamatovat si. Nedívejte se tedy na to, v jaké formě učitel 
přichází. Skutečně lze říci, že celý život je vaším učitelem. Neexistuje jediný 
jeho aspekt, který by vám nepomáhal rozpomenout se na to, kdo jste. Jak 
jsme již opakovaně uvedli, forma vašeho světa v mnoha ohledech odráží 
obsah toho, kým jste. Odráží také obsah toho, kým nejste. Právě při 
rozlišování mezi nimi potřebujete vedení. Dříve jste hledali odpovědi u těch, 
kteří tento rozdíl neznají. Nyní vidíte, že se musíte obrátit na jiný zdroj. 

32.2 Tímto Zdrojem je Láska, která je k dispozici v každé situaci, jen o to 
požádat: Co bych měl podle lásky dělat? Co by láska chtěla, abych viděl? Co 
bych měl podle lásky říci? Když vzýváte Lásku, vzýváte svůj Zdroj. Když 
hledáte moudrost svého srdce, voláte ke mně. Když hledáte pravdu, která je 
ve vaší mysli, vzýváte Ducha Svatého. Tak je vám Svatá Trojice vždy k 
dispozici v každé situaci a pro jakýkoli způsob učení, který vám nejvíce 
vyhovuje. Všechny způsoby učení vás však nakonec vrátí ke Zdroji, kterým 
je Láska. Rozdíl mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým je pouze stejný 
rozdíl, o kterém mluvíme, když vás ujišťujeme, že jste jedné Mysli a jednoho 
Srdce a že bez ohledu na tuto pravdu neztratíte při poznávání a prožívání 
svého Já. Způsob, jakým prožíváte vztah s každým aspektem Trojice, je 
navzdory jednotě Trojice odlišný. Totéž platí o veškerém vztahu ke všemu. 
Způsob, jakým prožíváte vztah s každým aspektem stvoření, je navzdory 
jednotě stvoření odlišný. Právě v odlišném vztahu jednoho aspektu stvoření 
ke všem ostatním existuje odlišnost, kterou tak oceňujete jako svou 
jedinečnost. A pouze v ní. Pouze ve vztahu jste jedineční. Pouze vztah 
existuje. Láska je totiž vztah. 

32.3 Tento kurz tedy končíme láskou darovanou a láskou přijatou v pravdě. Vy 
jste zde žákem, dokud si neuvědomíte, že jste Láska. Pak se stanete učitelem 
toho, čím jste. Vaše mysl a srdce se v objetí spojí celým srdcem. Jste doma a tam 
navždy zůstanete. 

32.4 A tak vám říkám: Amen. Vrátili jste se k Lásce a váš vztah s Láskou vás 
vrátil k vašemu Já. Nemyslete na to. Tento kurz nevyžaduje žádné myšlenky 
ani úsilí. Neexistuje žádné zdlouhavé studium a těch pár 



specifická cvičení nejsou vyžadována. Tento kurz uspěl způsobem, kterému 
zatím nerozumíte a ani nemusíte rozumět. Tato slova vstoupila do vašeho 
srdce a zapečetila trhlinu mezi vaší myslí a srdcem. Buďte věrní lásce a 
nemůžete selhat v tom, že budete věrní svému Já. 

32.5 Pokud si myslíte, že ještě nejste připraveni, pokud si myslíte, že ještě nejste 
připraveni, přestaňte myslet. Znovu si přečtěte tato slova lásky a nechte zvuk 
lásky uklidnit vaše starosti. Odevzdejte mi myšlenky, které vás ještě trápí, a 
já vám je vrátím proměněné Láskou. Netruchlete nad svými myšlenkami a 
nevěřte ve ztrátu čehokoli jakéhokoli druhu. Tak bude v tomto čase druhého 
příchodu Krista pamatováno na vše, co jste již obdrželi. 

32.6 A co zázraky? Poslední a poslední zázrak se stal, protože jaké zázraky jsou 
potřeba, když mysl a srdce jsou jedno a vy jste se vrátili do objetí? To je zázrak, 
který ukončil všechny zázraky, jediný úspěch jediného Božího Syna. Neboť 
to, co vaše srdce sdílelo s vaší myslí, je sdíleno se všemi myslemi a to, co má 
vaše srdce sdílet, je pouze Láska. Tak se Láska vrátila k Lásce. 



POJEDNÁNÍ O KURZU 
LÁSKY KNIHA DRUHÁ 



POUČENÍ O 
UMĚNÍ MYSLET 
PRVNÍ POJEDNÁNÍ 



 

KAPITOLA 1 

První instrukce 
1.1 Rozdělená mysl se neučí, protože rozdělená mysl není schopna dávat a přijímat 

jako jeden celek. Rozpolcená mysl si neodpočine, protože nemůže najít klid. 
Stav klidu je předpokladem dávání a přijímání jako jeden celek. Každý jiný 
stav než stav míru je v rozporu s touhou po míru a způsoby, jakými je mír 
vnímán jako dosažitelný. Mír je vnímán jako bytí mimo člověka a hledají se 
prostředky pro spojení bytí s tím, co zajistí mír. Nevědět, co to je, je zdrojem 
konfliktu a veškerého hledání. Nikdo nehledá to, co již umí najít, nebo to, o 
čem se domnívá, že již má. 

1.2 Ačkoli vás Kurz lásky dovedl ke stavu celistvosti mysli a srdce neboli 
celistvosti srdce, vaše realizace tohoto stavu bytí vyžaduje další vedení. Proto 
se toto pojednání pokusí uvést konkrétní příklady toho, na co se máte při 
svém dalším učení zaměřit, nebo jak rozpoznat reakce celistvého srdce od 
reakcí rozpolcené mysli. Jeho dalším cílem bude určit službu, kterou můžete 
poskytovat, jakmile bude vaše celistvost zcela realizována. 

1.3 První pokyn, který vám dávám, je, abyste už nic nehledali. Vše, co 
potřebujete vědět, vám bylo poskytnuto v Kurzu lásky. To, že se vaše učení 
necítí být úplné, není chybou tohoto Kurzu ani vaší vlastní. To, že se vám 
učení nezdá úplné, je důsledkem zapomnětlivosti, která je opakem bdělosti. 
Vaše další učení je pak učením založeným na bdělosti nebo vzpomínání. 

1.4 Kurz lásky vám poskytl to, co potřebujete vědět, což je úkolem všech kurzů. 
To neznamená, že jste získali schopnost žít podle toho, co jste se naučili, 
pouze to, že jste na to připraveni. Samotné slovo "pamatovat si", stejně jako 
pojem paměť, předpokládá uvědomělost a schopnost reprodukovat nebo si 
vybavit jak to, co jste se naučili, tak to, co jste dříve zažili. Tato reprodukce a 
vzpomínání jsou akty tvoření. Nevracejí zpět realitu, která kdysi byla, ale 
přetvářejí tuto realitu v prožitek přítomného okamžiku. Právě v přítomné 
zkušenosti, kterou paměť poskytuje, lze nyní zakoušet pravdu a učit se z ní, a 
nikoli iluzi. Právě v prožitku přítomného okamžiku se vám dostane 
požehnání, že budete schopni reagovat na lásku jinak. 

1.5 Vše, co jste zakusili v pravdě, je láska. Vše, co vám poskytla iluze, bylo nic. 
Proto je vaším prvním úkolem, když si vzpomínáte a znovu prožíváte. 



oddělit iluzi od pravdy. Tento akt nebude vyžadovat žádné úsilí, protože to, 
co jste se naučili v tomto kurzu, vás na něj připravilo. Jakmile nastane každá 
situace, která znovu oživí předchozí učební zkušenost, budete, pokud 
důvěřujete svému srdci, dokonale schopni rozpoznat iluzi a pravdu. Jedná se 
o jednoduchý akt rozpoznání smyslu. Vše, o čem se domníváte, že jste se 
naučili z iluze, pro vás nyní nebude mít žádný význam a umožní vám vzdát 
se všech zbytků falešného učení, které jste získali. Vše, co jste se naučili 
chybně z nesprávné identifikace lásky, se znovu naučíte, jakmile lásku 
správně identifikujete. 

1.6 Ačkoli jsem vás právě poučil, abyste důvěřovali svému srdci, vaše 
sjednocená mysl a srdce budou nyní vyzvány, aby jednaly ve shodě. To, že 
vás Kurz lásky málo poučil o mechanice mysli, bylo v souladu s tématem a 
učebními cíli tohoto Kurzu. Mechaniku mysli můžeme nyní popravdě 
opustit, protože se soustředíme spíše na umění myšlení. 

1.7 Mechanika mysli vás zaměstnávala tolika každodenními bitvami, že jste byli 
téměř příliš unaveni, než abyste mohli pokračovat. Bylo třeba překonat 
mechanismy mysli, abyste mohli znovu naslouchat moudrosti svého srdce. 
Mechanika vaší přepracované a nadměrně stimulované mysli byla tím, co 
jste měli opustit, protože tento akt opuštění byl jediným prostředkem, díky 
němuž jste mohli své mysli dopřát dostatečný odpočinek, aby mohla vůbec 
uvažovat o sjednocení nebo o novém učení, které bylo nutné k usnadnění 
vašeho návratu ke sjednocení. Váš návrat ke sjednocení je návratem k lásce a 
je přístupný ve středu či srdci vašeho Já. Vaše mysl potřebovala umlčet, 
abyste mohli vyslechnout moudrost svého srdce a zahájit svůj návrat. Nyní, 
abyste dokončili svůj návrat, musí mysl a srdce pracovat jako jeden celek. 

1.8 Jste myslící bytost. To nelze popřít a ani by se to nemělo popírat. Kurz, který 
by ve vás zanechal mylný dojem, že spoléháním se pouze na pocity bude 
vaše učení dokončeno, by tedy ve skutečnosti zanechal vaše učení neúplné. 
Bez tohoto "Pojednání o umění myslet" by se příliš mnoho z vás zmítalo ve 
svých pocitech a nevědělo by, kam se obrátit, aby si vysvětlilo mnohé 
hádanky, které by se někdy zdály představovat. 

1.9 Spojení mysli a srdce ruší ego. Ego-mysl kdysi řídila všechny vaše 
myšlenky. Protože ego není schopno se učit, musela být ego-mysl obejita, 
aby mohlo dojít ke skutečnému učení. Toho dosáhl Kurz lásky. Tohoto učení 
bylo dosaženo ve vás, čímž jste se stali Dokonalými. Jako Dokonalí máte 
nyní přístup k univerzální mysli. 

1.10 Radost, kterou vám přinesou myšlenky mysli spojené ve svazku, bude 



mít jedinečné zážitky. "Ach," řeknete s úlevou a radostí, která nezná mezí, 
"takhle vypadá prožitek a poznání pravdy. Takové je to tvořit, neboť takové 
je to myslet tak, jak myslí Bůh." "Takové je to myslet tak, jak myslí Bůh. 
Tam, kde jste dříve poznávali pouze iluzi a nazývali ji realitou, bude nyní 
mysl spojená ve spojení stále více poznávat pouze pravdu a prožívat pouze 
to, co je skutečně skutečné. 

1.11 Již si dokážete představit, jak rozsáhlou změnu to přinese, a protože stále 
ještě prožíváte změnu v čase, bez vedení by tato změna byla vnímána jako 
dosti obtížná bez ohledu na to, jak velkolepý by byl její výsledek, a to i 
přesto, že jste si zpočátku v prchavých okamžicích uvědomovali, že je to 
změna, kterou byste uvítali. 

1.12 Opět se vyzývá k vaší ochotě. Buďte nyní ochotni použít umění myšlení k 
prožitku pravdy. 



 

KAPITOLA 2 

Umění myslet 
2.1 Závěrečné stránky knihy Kurz lásky vás nabádají, abyste už nepřemýšleli. 

Bylo zapotřebí přestávky, abyste mohli odpojit ego-myšlení, které vytvářelo 
typ myšlení, jež musí skončit. Tento konec je v pravdě jen začátkem a 
přivedl vás k připravenosti naučit se umění myslet. 

2.2 Na stránkách Kurzu lásky jsme pro vás identifikovali mnoho věcí, které po 
sobě můžete zanechat. Tyto mnohé věci, které se zdály tak odlišné a 
oddělené a které sahaly od strachu, boje, úsilí až po kontrolu a ochranu, lze 
nyní považovat za produkt myšlenek vašeho ega-vědomí. 

2.3 Zažít pravdu a aplikovat na tuto zkušenost myšlenky ega, tytéž myšlenky, 
které byly aplikovány na dřívější zkušenosti s pravdou, by znamenalo 
reagovat na lásku opět stejným způsobem. Otázky, které jste položili ohledně 
toho, jak by mohla být láska odpovědí, když ji tolik lidí tak dlouho kázalo, 
jsou zde zodpovězeny. Odpověď spočívá ve vaší reakci na lásku. Odpovědět 
znamená odpovědět. Svou "odpověď" jste hledali všude, ale tady se nachází. Je 
vaše a může být dána pouze lásce z lásky. Pouze v dávání je přijímána. 

2.4 Proto jsme se snažili odhalit váš Zdroj, abychom vám umožnili přístup k 
vašemu srdci, z něhož vycházejí všechny odpovědi. Protože vaše srdce je 
zdrojem vašeho pravého Já, jsou vaše myšlenky, jakmile se zbavíte myšlenek 
ega, vyjádřením a rozšířením vašeho pravého Já. Jsou odpovědí Stvořeného 
Stvořiteli, odpovědí Já Bohu. 

2.5 Myšlenky, které střežila mysl ega, bylo třeba osvobodit. Odvolání se na vaše 
srdce bylo prostředkem nebo příčinou toho, že se ve vás tato svoboda 
uskutečnila. To, o čem se v Kurzu lásky hovořilo jako o odnaučování, zde 
začalo a pokračuje. To, o čem se v Kurzu lásky hovořilo jako o novém učení, 
začalo a pokračuje i zde. Rozdíl je v tom, že nyní jste připraveni naučit se 
novým prostředkům reakce na toto odnaučování a učení. Touto reakcí je 
umění myslet. 

2.6 Takzvané myšlení ega-mysli bylo tak tyranské, že jeho používání během 
vašeho života umrtvilo mnoho vašich pocitů. Odvedlo vás tak daleko od 
pravdy, že jste mu přestali důvěřovat. Zmátlo i ty nejmenší otázky do té 
míry, že vás zanechalo neschopné na cokoli čistě reagovat. Takzvané 
myšlení ega-mysli by se dalo přirovnat k tlachání, k hovoru v pozadí. 



hluk, statický šum. Mělo to tak malý význam, že se veškerý smysl zamlžil. 
2.7 Jediným řešením této situace v minulosti bylo soustředění. Své myšlenky jste 

tedy zaměřili na učení předmětů specifické povahy. Díky tomuto soustředění 
jste věřili, že jste dosáhli mnohého. Blahopřáli jste si k tomu, že máte 
disciplínu potřebnou k tomu, abyste svou mysl vycvičili k soustředění a 
učení, nebo jste se styděli, když jste toho nebyli schopni. Těm 
nejzkušenějším v tomto tréninku ega-vědomí byly dlouho udělovány světské 
odměny. Tito lidé dosahují titulů a dovedností a pak dále uplatňují naučenou 
disciplínu tím, že své dovednosti a znalosti využívají ve světě za ještě větší 
odměny. Tyto odměny dále zdůrazňovaly důležitost takto zaměřených 
myšlenek, a tím dále upevňovaly ego-mysl. Myslet si, že se můžete dozvědět 
pravdu o tom, kdo jste, stejnými prostředky, byl omyl, který se snažilo 
vyvrátit rané učení Kurzu lásky. 

2.8 Ale opět, jak bylo často řečeno v celém Kurzu lásky, existuje alternativa. 
Neexistovala, když jste o ní nevěděli, a tak byly vaše pokusy o učení statečné 
a nejsou důvodem k obavám. Nyní je vám však tato alternativa odhalena a 
vyžaduje tak rozsáhlou změnu myšlení, že veškeré myšlení, jak jste ho znali 
dříve, musí přestat. 

2.9 Jednou se vám již podařilo učit se tímto novým způsobem, jinak byste tu nebyli. 
To je váš důkaz, že tak můžete činit znovu a znovu, dokud nový způsob 
zcela nenahradí starý a umění myšlení navždy neopustí potřebu toho, co vám 
ego-rozum kdysi, ale zdálo se, nabízel. 

2.10 Myšlenky vašeho ega-vědomí byly ovládány přirozeností těla. Existovat jako 
bytosti, jejichž jedinou myšlenkou je přežití těla, znamená existovat v nižším 
řádu. Zákony těla vás tedy vystavily podmínkám, které vybízely ego-mysl, 
aby obrátila svou pozornost k existenci v tomto nižším řádu. Jste to pouze vy, 
kdo může rozpoznat a pozvat vyšší řád nebo se podřídit jeho podmínkám. 
Pouze vaše pozornost k existenci tohoto vyššího řádu vám odhalí jeho 
zákony. Jsou to zákony Boží neboli zákony lásky. 

2.11 Boží zákony neboli zákony lásky lze shrnout jednoduchým konstatováním, 
že dávání a přijímání jsou v pravdě jedno. Důsledky tohoto tvrzení jsou 
mnohem širší, než by se na první pohled mohlo zdát. Všech těchto důsledků 
jsme se dotkli v rámci Kurzu lásky. Nejpodstatnějším z těchto důsledků je 
důsledek vztahu, neboť dávání a přijímání nemůže probíhat bez vztahu. 

2.12 Všechny vztahy jsou jen vztahy mezi Stvořitelem a Stvořeným. Nový 
způsob myšlení je zde nazýván "uměním" myšlení, abychom vás celým 
srdcem upozornili na neustálý akt stvoření, který je pro vás "uměním" 
myšlení. 



vztah mezi Stvořitelem a Stvořeným. Stvoření je jen dialog, na který jste 
nereagovali. Umění myšlení vás osvobodí, abyste mohli reagovat. 

2.13 Tuto odpověď je třeba nejprve vnímat ve dvou částech. Příklad ilustruje. 
Dívat se na západ slunce znamená vidět nějaký objekt, slunce. Znamená to 
také vidět oblohu, vidět rozmanitost zobrazených barev, vidět obzor. 
Znamená to vidět okolí, možná vidět hru mraků mezi klesajícími paprsky, 
možná cítit teplo nebo chlad večera. Celý zážitek může zahrnovat zvuk ptáků 
nebo dopravy, rytmus oceánu nebo tlukot vlastního srdce. Může jít o 
společný zážitek, při kterém sdílíte pocit úžasu vyvolaný tímto pohledem s 
někým, koho máte rádi. Můžete ho vidět při procházce nebo jízdě autem, při 
hrabání listí nebo při pohledu z okna kanceláře. Může to být vidění na 
smrtelné posteli nebo první západ slunce, který pozná malé dítě. Může to být 
výjev, který považujete za naprostou samozřejmost, když se věnujete 
jakékoli činnosti, která vás v tu hodinu volá. 

2.14 Západ slunce je Boží dar. Je to, co je. To je první část tohoto příkladu. 
2.15 Druhou částí je jeho příjem. Dar byl dán. Jaká je vaše odpověď? 
2.16 Západ slunce je součástí vaší lidské zkušenosti. V nižším řádu této 

zkušenosti promlouvá k vašim potřebám přežití. Může signalizovat mnoho 
věcí, od touhy dostat se bezpečně domů, než se setmí, až po touhu sníst 
večerní jídlo. Signalizuje změnu v přírodním světě kolem vás. Na západ 
slunce reagují i ptáci, veverky a květiny. Reagují na to, co je. Je to jejich 
reakce, vcelku půvabná odpověď stvořeného Stvořiteli. 

2.17 Pozvednout se nad tento nižší stupeň zkušenosti však znamená přijímat a 
vracet. Nejprve je západ slunce prožíván takový, jaký je. Je uznáno. Je to 
fakt vaší existence jako lidské bytosti, součást světa přírody, dar Stvořitele. 
Za druhé je prožíváno vztahově. Promlouvá k vám a vy k němu. Spojuje vás 
s přírodním světem a s přítomností, ale také s vyšším světem a věčností. 
Váže vás ke všem, kteří prožívají a budou prožívat západ slunce tím, že je 
společnou zkušeností. Není tu jen pro vás, ale tím, že nasloucháte jeho volání 
o odpověď, se pro vás stává darem, který není nijak oslaben tím, že je darem 
pro všechny. 

2.18 Nakonec se západ slunce stane díky vašemu prožitku příležitostí k uplatnění 
umění myšlení. 

2.19 Toto jsou tedy základní pravidla umění myšlení: Za prvé, prožívat to, co je, a 
uznávat to, co je, jako fakt své existence jako lidské bytosti i jako dar 
Stvořitele. Za druhé, uznat vztah, který je vlastní této zkušenosti, výzvu k 
odpovědi a povahu všech darů jako darů daných všem. 

2.20 Ačkoli se to může zdát poněkud elementární ve vztahu k západu slunce, jeho 



aplikace na všechny oblasti života se bude zpočátku zdát poměrně náročná. 
Ale co je elementární, zůstane elementárním, jakmile se to naučíte. 

2.21 Abychom prožívali to, co je, a uznávali to, co je, musíme být přítomni, 
přítomni jako lidská bytost. Prožít to, co je, a uznat to, co je, jako dar Boží, 
znamená být přítomen jako božská bytost, která má lidskou zkušenost. Žádná 
část bytí není popřena. Všechny smysly a pocity lidské bytosti jsou povolány 
k uvědomění, a přesto je zde také uznání Stvořitele za stvořeným. 

2.22 Uznat vztah a povahu daru znamená uvědomit si jednotu. Uvědomit si výzvu 
k odpovědi znamená slyšet výzvu k tvoření podobnému Stvořiteli. Toto 
tvoření jako Stvořitel může být použito jako definice pro umění myšlení. 



 

KAPITOLA 3 

Volání k zázraku 
3.1 První příležitosti k uplatnění umění myšlení se týkají paměti, pokud jde o 

vaše zkušenosti zde. Jinými slovy, budou se týkat opětovného prožívání 
všeho, co podle vás utvářelo váš život. Tyto příležitosti jsou pouze 
předstupněm nového učení. Jsou to jen příležitosti nahradit iluzi pravdou, 
aby zůstala jen pravda o tom, kdo jste. 

3.2 Vidět, jak se od zkušenosti iluze liší zkušenost pravdy, je totéž jako vidět, jak 
se umění myslet liší od myšlení ega-vědomí! Umění myšlení se diametrálně 
liší od myšlení ega-vědomí. 

3.3 Ego-mysl nevidí nic tak, jak to je. Ego-mysl nevidí nic jiného než to, co chce 
jako dary, a ani ty nevidí jako dary, ale jako odměny. Ego-mysl spíše 
směňuje, než aby dávala a přijímala jako jedno, a věří v odměnu pouze za 
úsilí. Protože vidí jen odměny, a ne dary, nedokáže pochopit, že dary jsou 
sdílené. Protože nevidí, že dary jsou sdílené, nemůže si dovolit vidět vztah. 
Protože věří, že je sám za sebe, nemůže vidět vyšší řád. Kvůli tomu všemu 
nemůže zakoušet pravdu, a tak existuje v iluzi. 

3.4 Zkušenost pravdy rozptyluje iluzi, a tím i ego-vědomí. Umění myslet 
nahrazuje ego-myšlenku celým srdcem. Celé srdce je pouze srdce a mysl 
spojené v jednotu. 

3.5 Jak se může rozšířit to, co je přísně střeženo? Jak může to, co je 
kontrolováno, tvořit? Jak může to, co se stále poddává strachu, poznat lásku? 
Všechny vaše důvody pro život založený na strachu byly jeden po druhém 
vyřazeny. A přesto se neodvažujete zkusit žít bez nich. Proč? Kvůli 
myšlenkám ega-mysli. Ego-mysl se stará pouze o své vlastní přežití, ale 
přesvědčuje vás, že právě vaše přežití závisí na ní. Jak vás může přesvědčit, 
abyste žili, jako by tomu bylo jinak? Neboť pouze tehdy, když začnete žít, 
jako by pravda byla jiná, můžete vidět, že je skutečně jiná, neboli založená 
na jiné moudrosti, než jaká byla předtím. 

3.6 Jediný způsob, jak žít v pravdě, je víra; ne víra v to, co by mohlo být, ale víra 
v to, co je. Víra v to, co je, je vírou v zázraky. Zázraky jsou to, co se od vás 
nyní žádá, abyste vzývali. Vzývání zázraků je totiž aktem víry. Myslíte si, že 
hledání zázraků je hledáním důkazu, že... 



ukazuje na nedostatek víry, ale opak je pravdou. Jaký zázrak by mohl vést k 
nedostatku víry? Žádný takový zázrak neexistuje. 

3.7 Nyní vás žádám o zázrak. 
3.8 O jaký zázrak byste měli požádat? O jak velký zázrak byste měli požádat? 

Jak velká je vaše víra? Kolik důkazů vyžaduje? Neříkám to v žertu, ale 
žádám vás, abyste vážně zvážili, jaký zázrak je potřeba, abyste změnili názor 
na to, kdo jste, a tím i na povahu svých myšlenek. 

3.9 Při přemýšlení o této otázce se pozorujte. Dokážete z ní odstranit veškerý 
strach? Proč by to měl být právě strach, s čím se setkáváte? Čím větší zázrak 
se vám přihodí, tím více se pravděpodobně budete bát jeho následků. Nejsou 
to důsledky pro svět, kterých se bojíte, ale důsledky pro vás samotné. 
Kdybyste si vyžádali zázrak a on se stal skutečností, co pak? Kdybyste 
požádali o malý zázrak a on se splnil, jak hrozně byste se cítili, že jste 
nepožádali o větší zázrak. Při pomyšlení na to, že by před vás byla postavena 
taková volba, pocítíte téměř paniku. Pokud vůbec budete souhlasit s tím, že si 
nějaký zázrak vyberete, což se mnozí z vás budou bránit, chcete si vybrat ten 
"správný" zázrak. Někteří z vás si možná promyslí, jaký druh zázraku by pro 
vás byl nejpřesvědčivější, protože toto cvičení vnímáte jako to, čím je, tedy 
jako pokus přesvědčit vás, abyste si o sobě mysleli něco jiného. Pokud 
požádáte o vyléčení nějaké nemoci, jak poznáte, že toto vyléčení je zázrak a 
ne výsledek vědeckého objevu nebo přirozeného průběhu nemoci, který se 
nutně musel dostavit? Který zázrak by mohl být považován pouze za zázrak 
a nezanechal by pochybnosti o jeho okolnostech? Vybrali byste si zázrak, 
který by neponechával žádný prostor pro pochybnosti? Takovým 
jednoduchým zázrakem by mohla být proměna vody ve víno. Jaká škoda by 
z něj mohla vzejít? A přece i toho byste se obávali, protože kdybyste o 
takový zázrak požádali a on se stal, museli byste pak uvažovat o své moci 
konat zázraky. Zde se nachází největší strach ze všech: strach ze své moci. 

3.10 Jak bylo řečeno v Kurzu lásky, ochota nevyžaduje přesvědčení, ale vede k 
přesvědčení. Apoštolové neměli víru ve svou schopnost konat zázraky. Víra, 
kterou projevili, spočívala v jejich ochotě se o to pokusit. Tato malá ochota 
ustoupila přesvědčení, když skrze ně proudily zázraky jako požehnání, jimiž 
jsou. 

3.11 Nechci nikoho z vás ztratit, ale váš strach je tak velký, že už vidíte svou 
vlastní ztrátu. Stejně jako je velký strach ze zázraků, je větší strach z toho, že 
nebudete schopni je vykonat. Považujete to za zkoušku, kterou můžete složit, 
nebo ne. A co víc, nejenže by vaše absolvování této zkoušky vyžadovalo. 



abyste se zamysleli nad svou mocí, ale váš neúspěch by vyžadoval, abyste se 
zamysleli nad jejím nedostatkem. Kdybyste požádali o zázrak a on se nestal, 
neznehodnotilo by to vše, čeho jste dosud dosáhli, a neposlalo by vás to zpět 
do stavu nedůvěry? Je lepší se o to vůbec nepokoušet, než riskovat, že se o to 
pokusíte a neuspějete, když se zdá, že takové důsledky visí na vlásku. 

3.12 Ale znovu vám říkám, že to není planá žádost. Poskytnu vám vše, co bude 
nutné k tomu, abych vás přesvědčil. Taková je naléhavost doby, naléhavost 
návratu k jednotě, naléhavost potřeby opustit strach. Cožpak na tomto 
jediném příkladu vašeho strachu ze zázraků nevidíte do očí bijící skutečnost 
všeho, čeho byste se ještě chtěli bát? 

3.13 I to je způsob odnaučování. Jak můžete opustit vše, čeho se bojíte, aniž byste 
viděli, čeho se bojíte, a rozhodli se to odložit? 

3.14 Nemusíte to udělat hned, pokud je váš strach silnější než vaše ochota. 
Udržujte si však tuto myšlenku v mysli. To, co je potřeba, abyste se 
přesvědčili, vám bude poskytnuto. Tak naléhavý je váš návrat k jednotě. 
Pokud ne teď, pak brzy budete požádáni, abyste učinili tuto poslední volbu, 
volbu nadobro opustit strach a stát se tím, kým jste. 

3.15 To, kým jste, je zázrak. To není vše, čím jste, ale je to měřítko toho, kým 
jste. To není vše, co jste, ale je to nejrychlejší prostředek k uvědomění si, kdo 
jste. Jak bylo řečeno v Kurzu zázraků, zázraky jsou prostředky, které šetří 
čas. Ačkoli by se zdálo, že žádost, abyste si vybrali zázrak, porušuje jedno z 
pravidel připravenosti na zázrak, jak je popsáno v Kurzu zázraků, extrémní 
potřeba vašeho návratu k lásce vyžaduje extrémní opatření. 

3.16 Podívejme se na vaše námitky proti zázrakům jednu po druhé, protože tím 
odhalíme zdroj všech vašich obav i Zdroj zázraků. 

3.17 Nejprve řeknete, že nemáte námitky proti zázrakům, pouze proti tomu, aby 
se děly skrze vás. Řeknete, že vaše neochota konat zázraky pramení z vaší 
nehodnosti konat zázraky. Vaše nehodnost pramení z vašeho přesvědčení, že 
jste "pouze" člověk. Nejste Bůh. Nejste svatý člověk. Proto by skrze vás 
neměly proudit zázraky. 

3.18 Zadruhé by vám vadilo, kdybyste byli požádáni, abyste si vybrali zázrak. 
Jistě nemůžete vědět, jaké důsledky by měl jakýkoli zázrak na zbytek světa. 
Kdybyste požádali o ušetření života, jak byste věděli, že není "čas zemřít"? 
Kdybyste požádali o vyléčení nějaké nemoci, jak byste věděli, že ta nemoc 
nemá sloužit k tomu, aby se někdo dále učil? Kdybyste požádali o výhru v 
loterii, jak by takové sobectví nebylo potrestáno? 

3.19 Zatřetí, na návrh, že potřebujete důkaz, abyste podpořili svůj 



víru, balancovat, i když jste stále přesvědčeni, že selhání takového důkazu by 
otřáslo vaší vírou. 

3.20 Za čtvrté, možná se vám nelíbí představa, že by Bůh uděloval zázraky z 
takového rozmaru, z takové fantazie, jako je vaše přesvědčení o vlastní moci. 
Jak by to mohlo být důležité? I kdybyste takovou mocí disponovali, je to jistě 
moc, která je od Boha a nepotřebuje vás ke svému uskutečnění. S takovými 
věcmi je lepší si nezahrávat. Už jen pomyšlení na to vás přivádí k 
představám o magii a moci, která není z tohoto světa, a která tedy musí mít 
jak temnou, tak světlou stránku. Zde se objevuje podezření a ohrožuje vše, co 
ti bylo drahé. 

3.21 Tyto myšlenky hraničí se svatokrádeží. Zázraky jsou doménou Ježíše a 
svatých a tam jistě patří. Dokonce i prosit o ně by bylo kacířstvím. 

3.22 Obáváte se také, že nevíte, co jsou to zázraky, a proto je nemůžete konat. 
Nejprve chcete definici. Co je vhodný zázrak? Pro koho by měly být žádány? 
Jaká jsou kritéria? Jak se provádějí? Mají se stát všechny najednou? Nebo 
mohou být k nějakému budoucímu datu? A co náprava něčeho, co již 
nastalo? Máte příliš mnoho otázek bez odpovědí, než abyste si mohli vybrat 
zázrak. 

3.23 Ačkoli vás může ovládat mnoho dalších obav, budeme se zabývat pouze 
jednou další obavou, a to obavou ze špatné volby při výběru zázraků. Je to 
totéž jako strach z nedostatku. Jistě by totiž působení jednoho zázraku bylo 
tak jako tak náhodné. Důkazem ničeho a snadno se vylučuje a vysvětluje. 
Věřit, že tam, kde se podařil jeden zázrak, by byl možný i jiný, by jistě 
znamenalo mít představy o velikosti, které vám nejsou určeny. Tady by vaše 
myšlenky mohly zabloudit ke konání mnoha zázraků. Jaký by to byl mediální 
cirkus. Byli byste žádáni, abyste ukončili tolik utrpení na tolika místech. To 
bys jistě nechtěl, i kdyby se to mohlo stát. Vskutku by to vyžadovalo záštitu 
svaté duše, a ne takové, jako jsi ty. 

3.24 Nevidíte, jaká rozhodnutí byla učiněna v každém z těchto scénářů a jaké 
důvody k nim vedly nebo nevedly? Nejste toho hodni. Nejste svatí, božští 
nebo dokonce svatí. Možná jste se rozhodli nesprávně. Možná se dovoláváte 
odplaty. Můžete být sobečtí. Může se ukázat, že nemáte víru. Mohli byste 
podlehnout myšlenkám na vznešenost. 

3.25 Zkrátka se z různých důvodů bojíte to zkusit. Stručně řečeno, nejste ochotni 
a máte mnoho důvodů, proč nejste ochotni. To, co jsme zde udělali, je, že 
jsme na světlo vynesli vaše obavy, které jste si ani neuvědomovali, že je 
máte. 



těsně, nebo by se tak bál pustit. 
3.26 Nyní se můžeme zabývat každým z těchto strachů a vnést do nich umění 

myšlení, nikoli myšlení ega. 



 

KAPITOLA 4 

Střed vesmíru 
4.1 Tím, že vás žádám o zázrak, ctím to, kým jste, a zvu vás do stavu mysli, 

který je připraven na zázrak. Umění myšlení je vyjádřením tohoto stavu. 
Umění myšlení je zázrak. 

4.2 Proto musíme vedle iluze strachu rozptýlit i iluzi specifičnosti. Nebyli jste 
požádáni o konkrétní zázrak. Ačkoli vaše myšlenky přirozeně směřovaly k 
úvahám o konkrétním, je to jen známkou toho, že jste stále ještě zvyklí 
myslet si, že jste se učili podle pokynů ega-mysli. Toto pojednání musí tento 
zvyk změnit, aby se všechny vaše myšlenky staly zázraky, které vyjadřují 
pravdu o tom, kdo jste. Toto pojednání uvede vaše učení plně pod mé vedení 
a umožní vám nevšímat si pokynů ego-mysli. 

4.3 Kurz lásky začínal výzvou k modlitbě. Kurz zázraků začal definicí zázraků. 
Obě jsou stejné. Modlitba a umění myslet jsou stejné. To by mělo posloužit k 
tomu, aby bylo jasné, že žádost, kterou jsem vám předložil, je opět mnohem 
širší a obecnější, než jak jste ji podle svého starého myšlenkového návyku 
vnímali. Zázraky jsou jinými slovy způsob myšlení, nový způsob, kterému se 
budeme společně učit. Jsou stavem dávání a přijímání jako jeden celek. Jsou 
stavem, v němž proudí požehnání. Jsou vaším přirozeným stavem. 

4.4 Jak mohou pravidla myšlení, která jsme určili, sloužit k tomu, aby se stal 
zázrak, kterým jste? Prvním identifikovaným prostředkem bylo prožívání 
toho, co je, a uznání toho, co je, jako faktu vaší existence jako lidské bytosti i 
jako daru Stvořitele. Nyní, když jsme správněji identifikovali zázrak, musíte 
vidět, že vaše Já je to, co potřebuje identifikaci a uznání. Toto ztotožnění a 
uznání bylo stanoveným cílem Kurzu lásky. Nepopírá to vaši existenci jako 
lidské bytosti, ani to nepopírá vaši existenci jako dar Stvořitele. Vzpomeňte 
si na západ slunce. Jste snad méně Boží slávou než slunce? Toto je výzva k 
tomu, abyste si byli vědomi svého Já, stejně jako jste si schopni uvědomit 
západ slunce. 

4.5 Když pro vás slunce zůstalo jen objektem, západ slunce na vás nemá žádný 
vliv. Slunce, i při tom nejzářivějším západu slunce, pro vás někdy nezůstalo 
ničím víc než objektem. Stejně tak i vaše Já. Když je vaše Já vnímáno jen 
jako tělo, je vnímáno jen jako objekt. 



4.6 Druhým pravidlem umění myslet je uznat vztah, výzvu k odpovědi a povahu 
všech darů jako darů daných všem. Jedná se tedy o výzvu k uvědomění si, že 
existujete ve vztahu, že váš vztah vyžaduje odpověď a že jste darováni všem, 
stejně jako jsou všichni darováni vám. 

4.7 To je obrovská změna ve vašem myšlení, protože se stáváte středem vesmíru. 
4.8 To je zcela jiné já než já ega-vědomí. Ego-mysl ve své imitaci stvoření 

postavila "ty" ega nebo těla do středu svého myšlenkového systému a z této 
centrální pozice rozvinula všechny své myšlenky na oslavu odděleného já i 
na podřízení si odděleného já. Právě toto podřízení se egu vedlo k tomu, že 
ego-mysl byla schopna vyvinout "zákony člověka". Tyto zákony člověka 
jsou zákony přežití těla. 

4.9 Vaše povinnosti se zcela přesouvají pod Boží zákony. Vaše myšlenky se zbaví 
soustředění na to, co existuje mimo vás, a vaše odpovědnost se přesune tam, 
kam patří, do výzvy k odpovědi. Tato odpověď je pouze vaše a je vším, co se 
od vás žádá. Tato odpověď vychází z nitra Já - správně identifikovaného a 
uznaného Já. 

4.10 Vzpomeňte si na vše, za co se nyní cítíte zodpovědní, a tato lekce vám bude 
jasnější. Zatímco vaše první myšlenky budou automaticky směřovat k 
dlouhému seznamu starostí spojených s přežitím těla, bude jim chybět celý 
aspekt starostí spojených s udržením druhých. Druhé udržujete jiné tím, že se 
snažíte reagovat za ně, místo abyste reagovali na ně. Domnívali jste se tedy, 
že je vaší povinností starat se o svět mimo vás, a nikoli o své Já. 

4.11 Je zde mnoho slovních hříček se slovy reakce, zodpovědnost a odpovědnost. 
Není to náhoda. Vaší výzvou je reagovat a vy jste tuto výzvu nesprávně 
vnímali jako výzvu k odpovědnosti. Myšlenka odpovědnosti vzešla z 
egoistické mysli, která si chtěla přivlastnit Boží moc. Jaký dar přichází s 
požadavkem, aby za něj příjemce nesl odpovědnost? 

4.12 Možná odpovíte, že jich je mnoho, a to i v rámci definice daru v tomto 
kurzu, přičemž nejzřetelnějším z nich mohou být vaše děti. Dalším z nich 
mohou být vaše talenty. Právě představa vaší odpovědnosti za tyto dary vedla 
k vašemu útlaku. Znovu vám říkám, že vaše povolání je spíše reagovat než 
být zodpovědný. Jak můžete svobodně reagovat, když vaše myšlení zůstává 
svázáno s odpovědností? 

4.13 Zodpovědnost, ale znamená opatrovnictví, které není potřeba. Zodpovědnost 
znamená potřeby, které by bez vás nebyly uspokojeny. Odpovědnost je daná, 
a tedy opravdová. Je to přirozený akt dávání a přijímání jako jeden celek. 
Odpovědnost je 



požadovaná reakce, nutná reakce, povinnost. Odpověď přichází zevnitř. 
Zodpovědnost se týká jednání s vnějším světem. I když obojí může vést ke 
stejnému nebo podobnému jednání, nepopírá to potřebu uvědomit si rozdíl. 
Charita je zodpovědnost. Láska je reakcí. Nevidíte v tom rozdíl? Může se 
otec neřídit odpovědností, a přesto nedokáže dávat lásku? Nemůže tanečnice 
mocně bojovat o zdokonalení svého talentu, aniž by prožívala jeho radost? 

4.14 Myslíte si, že Stvořitel je zodpovědný za to, co bylo stvořeno? Uvažovat o 
Stvořiteli tímto způsobem znamená uvažovat o Stvořiteli s převráceným 
myšlením ega-vědomí. Není právě toto myšlení příčinou toho, že obviňujete 
Boha z toho, co jste označili za "špatné", stejně jako chválíte Boha za to, co 
jste označili za "dobré"? Nebyl by tento druh stvořitele v rozporu s pojetím 
svobodné vůle? 

4.15 Ale kdyby stvořitel nereagoval na to, co bylo stvořeno - to by byla vskutku 
parodie! To by odporovalo zákonům stvoření! Bylo by to v rozporu s láskou! 

4.16 Moje žádost, abyste si vybrali zázrak, je jen žádostí, abyste slyšeli odpověď 
Stvoření na to, kdo jste. Jak by taková odpověď mohla znít? Jak se cítíte? Jak 
vypadá? Je to odpověď čistého uznání a lásky. Je vždy k dispozici. Je to dar, 
který je dán ve všem, na co se díváte a co vidíte, aniž by tomu bránila 
interpretace ega. 

4.17 Povězme si chvíli o tomto výkladu. To, že si každý z vás vykládá to, co vidí, 
čte, slyší, cítí a čeho se dotýká, jinak, musí něco znamenat. Rozhodli jste se, 
že to znamená, že jste nezávislý myslitel, což jste si cenili. Někteří z vás 
přijmou cizí výklad významu, pokud je pro vás užitečný, šetří vám čas nebo 
se zdá být v souladu s vašimi vlastními názory. Jiní z vás považují za nutné 
vykládat si vše na vlastní pěst. Bez další diskuse byste výklad a odpověď 
viděli zcela podobně, což by vedlo jen k pokračování víry v různé podoby 
pravdy. 

4.18 Umění myslet se zde vyučuje proto, aby se předešlo právě takovému závěru. 
Pravda je pravda a nezávisí na vaší definici. Odpověď není výklad. Odpověď 
je vyjádřením toho, kdo jste, a nikoli toho, co považujete za něco jiného. 

4.19 Vy, kteří jste si mysleli, že vaše interpretace událostí a pocitů jim dává smysl - 
zamyslete se znovu. Jejich význam již existuje a není na vás, abyste ho 
určovali. To není vaše zodpovědnost. Vy, kteří jste si mysleli, že vaše 
interpretace situací a pocitů, které vyvolaly, mají svůj význam. 



definoval, kdo jste, zamyslete se znovu. Buďte ochotni používat umění 
myšlení namísto myšlení ega. Interpretace vám ale dává názory na ty věci, 
které prožíváte. Reakce vám odhaluje pravdu, protože odhaluje pravdu o vás. 

4.20 Radost, o které jste si mysleli, že vám přinesla jedinečný výklad, je ničím ve 
srovnání s radostí, kterou vám přinese odpověď, která je jedinečná pro vás. 
Než se však naučíte odpovídat, musíte se vzdát své záliby ve výkladu. 
Uvědomuji si, že vás to bude znepokojovat, zatímco si stále neuvědomujete 
rozdíl mezi odpovědí a interpretací. Jediný způsob, jak vás tato obava může 
opustit, je, že začnete praktikovat umění myslet, a tím se začnete učit tomuto 
rozdílu. 

4.21 Jak již bylo řečeno, první příležitost naučit se umění myslet vám bude 
poskytnuta prostřednictvím toho, co jsme nazvali znovuprožíváním paměti. 
Jedná se o příležitosti k opětovnému prožití lekcí, které vám přinesl váš 
život. Stejné lekce budete prožívat spíše stejným způsobem než nově, pokud 
se s těmito zkušenostmi znovu setkáte s postojem, že je budete spíše 
interpretovat, než na ně reagovat. Nevyžadují interpretaci, ale reakci. Reakce 
byla tím, co bylo zapotřebí v první řadě, a vaše neschopnost reagovat se 
nemusí opakovat. K těmto lekcím se vracíte výslovně proto, abyste 
neopakovali svou dřívější reakci nebo interpretaci. Tyto lekce jsou vám 
znovu předkládány proto, abyste na ně mohli aplikovat umění myšlení, a 
nikoli myšlení ega-vědomí. Umění myšlení vám odhalí pravdu. Myšlení ega 
by pouze nově interpretovalo význam, který jste těmto lekcím dříve 
přikládali. 

4.22 To je ošemetné rozlišení, protože jste si zvykli gratulovat k vyspělosti, 
kterou vyžaduje reinterpretace předchozích lekcí. Vytvořit si na něco nový 
názor vám dává pocit otevřenosti a růstu. Odložte svou touhu po důvodech k 
sebechvále ve prospěch sebeodhalení. Rčení "Pravda vám bude zjevena" je 
totéž jako "Vaše Já vám bude zjeveno". 

4.23 Zjevení je správný popis způsobu, jakým vás umění myšlení učí a pomáhá 
vám učit se. Není to prostřednictvím studia, úsilí nebo reinterpretace, ale 
prostřednictvím zjevení. 

4.24 Zjevení je přímá komunikace s Bohem v tom smyslu, že je to přímá 
komunikace od Já, které neznáte, od Já, které je jedno se Stvořitelem. 

4.25 Musíme se zde trochu vrátit a provést stejný výklad, který jsme provedli v 
souvislosti s tím. 



k zázrakům, pokud jde o zjevení. Tím, že vás požádal, abyste si vybrali 
zázrak, vám poskytl prostředek, jehož prostřednictvím se vám vyjasnily vaše 
obavy. Je mezi vámi několik těch, kteří by tyto obavy popřeli. Ještě méně je 
těch, kteří se zázraků nebojí a touží je přijmout. Jak jste si možná domysleli, 
dostáváme se zde k vašim posledním obavám, k těm nejhlouběji pohřbeným 
a před vámi utajovaným. Někteří z vás, kteří byste se považovali za nejméně 
bojácné, jsou ti z vás, jejichž obavy jsou nejhlouběji pohřbeny. Ať už se tedy 
počítáte mezi ty, kteří se bojí, nebo ne, věnujte mi prosím ještě chvíli svou 
pozornost, až budeme odhalovat vše, co by vás ještě mohlo brzdit. 

4.26 Jak bylo řečeno v Kurzu lásky, každý strach je pochybnost o sobě samém. 
Nyní musíme tuto myšlenku rozšířit, protože pochybnosti o vašem Já jsou 
pochybnostmi o Bohu. Zatímco Bůh není nic jiného než Zdroj lásky, vy jste 
ve svých pochybnostech učinili z Boha zdroj strachu. Na chvíli se zastavte a 
nechte si uvědomit, jak obrovský je tento zmatek, protože toto je obrat v 
myšlení, který připraví půdu pro všechno ostatní. Kvůli tomuto zmatku jste 
reagovali na Stvoření strachem. Není divu, že se po vás žádá nová reakce? 

4.27 V překladech Bible a mnoha dalších náboženských textů se slovo nebo 
myšlenka úcty zaměňuje se slovem nebo myšlenkou strachu. Kurz zázraků 
vám řekl, že bázeň je Boží prozřetelnost a není způsobena zázraky ani 
žádnou jinou věcí či bytostí. Uvádím tento bod, abych vás ujistil, že tato 
záměna není ničím novým, ale záměnou tak hluboce zakořeněnou ve vás, že 
se stala aspektem vás jako lidské bytosti. Od nepaměti byl strach spojován s 
Bohem. Toto myšlení jsem přišel zvrátit. I když se mi podařilo odhalit Boha 
lásky, toto odhalení nebylo sladěno s vaší zkušeností zde. O to se nyní 
budeme snažit tím, že skoncujeme se strachem a tímto koncem uvedeme 
začátek doby zázraků. 



 

KAPITOLA 5 

Volba pro lásku 
5.1 Proč, když se Bůh lásky zjevil už tak dávno a od té doby v tolika podobách, 

že jich zůstává navždy nespočet, zůstal strach z Boha? Jedinou možnou 
odpovědí je, že strach z Já zůstal. 

5.2 Jedná se o dvojí strach, na který je třeba se nyní podívat pozorně a s veškerou 
silou myšlenkového umění. Jeden aspekt tohoto strachu souvisí s lidskou 
zkušeností, druhý aspekt s božskou zkušeností. 

5.3 Když bylo v Kurzu lásky řečeno, že velkým paradoxem stvoření je, že ačkoli 
je stvoření dokonalé, něco se v něm pokazilo, mluvil jsem právě o tomto 
strachu ve vztahu k lidské zkušenosti. Volba utrpení, která byla učiněna v 
rámci lidského stavu, je to, o čem zde konkrétně mluvím. Ačkoli vám mohu 
říci, že utrpení je iluze, nemůžete z něho přesto mít strach, ani od něj 
odtrhnout oči, ani z něj odstranit pocity svého srdce. Zatímco jsem vám 
přišel odhalit volbu Lásky, volbu, kterou každý z vás musí učinit, aby 
ukončil toto utrpení, iluze utrpení pokračovala a ve svém pokračování 
způsobila, že volba Lásky se zdá být téměř nemožná. Kdyby nebylo utrpení, 
které vidíte všude kolem sebe, volba Lásky by byla učiněna. Kdyby volba 
pro Lásku byla učiněna, utrpení, které vidíte kolem sebe, by již neexistovalo. 
To je ten paradox. 

5.4 Druhým aspektem tohoto strachu je strach z božského. Část tohoto strachu z 
božského souvisí se strachem z lidského stavu. Jak se nebát stvoření, když v 
něm dochází k takovému utrpení? Existuje však ještě jeden aspekt, který 
souvisí se strachem ze sjednocení, o němž jsme v rámci Kurzu lásky strávili 
mnoho času. Je to strach lidské mysli, která nedokáže pochopit vše nebo 
nicotu, věčnost nebo prázdnotu. Ačkoli váš myšlenkový systém zde byl často 
popisován jako šílenství, je to šílenství, kterého byste se báli a které může ve 
skutečnosti s tím, jak se blížíte k pravdě, sílit. Je to ta vaše část, která věří, že 
tato komunikace sama o sobě je šílená, která věří, že uvažovat o zázracích je 
šílené, která vítá i se obává vizí a schopností, které považujete za 
momentálně přesahující vaše možnosti. 

5.5 Tento strach ze všeho a z nicoty je strachem z Boha, strachem ze Života, 
strachem ze Stvoření, strachem ze sebe sama. Neboť existuje pouze vše a 
nic. 

5.6 Část z vás si to uvědomuje a bojí se všeho stejně jako toho, co se děje. 



prázdné nic. Máte pocit, že odněkud k "něčemu" směřujete, ale ani tady, ani 
tam se necítíte zcela reálně. Ti šťastnější z vás si z tohoto meziprostoru 
udělali dobrodružství a jsou šťastní ve svém hledání. Nemáte zájem tento 
šťastný stav ukončit a z meziprostoru se skutečně můžete mnohému naučit. 
Je to však pouze výchozí bod. 

5.7 Celý život lze ve skutečnosti považovat za iluzi meziprostoru, který jste 
vytvořili mezi vším a ničím. Toto meziprostor je vaše komfortní zóna, a 
přestože cítíte nutkání tlačit na její okraje, toto tlačení jednoduše ponechává 
okraje zcela nedotčené a způsobuje, že jsou schopny klást odpor. Vaše 
hledání "něčeho" v meziprostoru, pokud nevede za hranice meziprostoru, vás 
ale chrání před poznáním všeho, co jste schopni nalézt, a ničeho, v němž 
přebýváte. 

5.8 Abyste mohli zažít pravdu, musíte se dostat do stavu, který je skutečný. Nic 
není tak skutečné jako všechno, a to je to, co někteří z vás zažijí nebo zažili 
jako "temnou noc duše". Uvědomit si, že přebýváte v nicotě, je jen obdobou 
uvědomění si, že existuje vše, k čemu patříte. 

5.9 Znovu vám říkám, že je to pouze vaše tělo a myšlení vašeho ega-vědomí, 
které způsobují, že mezistav iluze, v níž nyní existujete, se zdá být skutečný. 
Musím zde rozlišovat mezi zdánlivě skutečným a skutečným aspektem vaší 
existence. Vaše srdce, jak jsme ho v rámci tohoto Kurzu mnohokrát 
definovali, musí existovat v myšlenkovém systému, který je pro vás 
skutečný. Myšlenkový systém ega-mysli je to, co pro vás bylo skutečné, a 
kde tedy bylo vaše srdce drženo v zajetí. Vaše skutečné Já tedy není 
přítomno v říši skutečně reálného, ale je ve skutečnosti přítomno v iluzi. 
Proto se veškeré hledání musí obrátit dovnitř, k srdci, kde přebývá skutečné 
Já. Nic jiného vás neosvobodí od toho, kým jste, než osvobození od 
myšlenkového systému ega. To, že vám myšlenkový systém ega brání v této 
svobodě, je zdánlivou obtíží, kterou zažíváte při studiu tohoto kurzu, a 
důvodem, proč se po osvobození svého Já ohlédnete zpět a uvidíte, jak 
snadná tato jediná volba ve skutečnosti je. 

5.10 Tělo, a tedy i "vy", za které se považujete, by bez přítomnosti srdce nic 
neprožívalo. Srdce je jedinou příčinou vašeho prožívání zde. Po osvobození 
od myšlenkového systému ega se srdce stává určujícím faktorem toho, co 
prožíváte, protože ho znáte jako příčinu. To je to, co se rozumí spojením 
mysli a srdce v jednotu neboli celistvostí srdce. Je to skutečné vy neboli střed 
vašeho Já, které je spojeno s jediným myšlenkovým systémem, který je 
skutečný, s myšlenkovým systémem pravdy. Jak by mohl 



myšlenkový systém založený na něčem jiném než na pravdě vede k něčemu 
jinému než k iluzi? 

5.11 "Tady", které zažíváte, je zkušenost diktovaná egem-myslí, a tato zkušenost 
je to jediné, co vás nutí věřit, že jste jiní, než jste. Proto je nyní třeba 
dokončit odstranění ego-vědomí, jak již bylo mnohokrát a mnoha způsoby 
řečeno. 

5.12 Proto jsem vás požádal, abyste si vybrali způsob, jakým se jednou a 
definitivně necháte přesvědčit. Musíte zažít realitu nového myšlenkového 
systému, jinak zůstane navždy teoretickým. Musíte se zbavit základů strachu, 
na nichž byl starý myšlenkový systém postaven, abyste mohli prožít ten 
nový. 

5.13 Umění myšlení vybízí k prožitku nového myšlenkového systému tím, že je 
ochotno nahradit starý systém novým. I když to bude zpočátku naučená 
činnost a jako taková bude mít své zdánlivě obtížné okamžiky, je naučená 
pouze ve smyslu cvičení bdělosti, která vám umožní, aby se vám na ni vrátila 
vzpomínka. 

5.14 Všímavost a plnost srdce jsou jen různými projevy spojení mysli a srdce. 
Bdělost vám pomůže vzpomínat. Srdečnost vám pomůže sladit Boží zákony 
se zákony lidskými. Prostřednictvím bdělosti si vzpomenete, kdo jste. 
Prostřednictvím celistvosti budete tím, kým jste. 

5.15 Tímto způsobem vstoupíte do doby zázraků, ukončíte utrpení a zahájíte 
návrat k lásce. 



 

KAPITOLA 6 

Akt modlitby 
6.1 Myšlenkový systém ega-vědomí je naučený systém, a proto se mu lze 

odnaučit. Myšlenkový systém pravdy je vždy přítomen, protože pravda je 
vždy přítomna a nelze se ji naučit ani odnaučit. Bude vám tedy zjevena, 
jakmile naučený myšlenkový systém přestane bránit jejímu uskutečnění. 

6.2 Jak k tomuto zjevení dojde? Začne to tím, že se naučíme umění myslet jako 
akt modlitby. Již jsme zde hovořili o paměti a představili jsme úkony 
reprodukce a vzpomínání, které jsou s pamětí spojeny jako úkony tvoření. 
Modlitba je pouze reprodukcí a vzpomínáním na božskou paměť a božská 
paměť nemůže nepřinést božský výsledek. Řečeno jinak, modlitba 
reprodukuje pravdu a umožňuje pravdě existovat tak, jak je. Modlitba tak 
činí, protože je aktem vědomého rozhodnutí pro sjednocení. Volba 
sjednocení vás přesouvá do skutečného stavu "všeho" z neskutečného stavu 
"mezi". Pouze ze stavu, který je skutečný, se může v pravdě cokoli dít. 

6.3 Modlitbu je tedy třeba nově definovat jako akt vědomého rozhodnutí pro 
sjednocení. Díky této definici můžete vidět, jak se váš život může stát 
modlitbou. To však nepopírá skutečnost, že modlitba je také neustálým 
dialogem, v němž je třeba prosit, být vyslyšen a odpovídat. To je aspekt 
modlitby, který z ní činí akt tvoření. 

6.4 Modlitba a zázraky fungují ruku v ruce, jakmile obojí vidíme tak, jak to je. 
Nezapomínejte, co je to sjednocení. Sjednocení je spojení mysli a srdce v 
celistvosti. Je to vaše sjednocení s vaším Já. Spojení s vaším Já je spojením s 
Bohem. Proto vaše soustředění nesmí zabloudit zpět ke starým představám o 
modlitbě nebo o dosahování Boha prostřednictvím přímluvy v modlitbě, jako 
by Bůh byl od vás oddělený a přístupný pouze prostřednictvím specifických 
komunikačních prostředků. Snad chápete, jak tento postoj k modlitbě vznikl, 
protože je, stejně jako mnohé, co jste se naučili, blízký pravdě, aniž by byl 
pravdou. 

6.5 Používat modlitbu pouze jako prostředek k oslovení boha, který je vnímán 
jako oddělený, znamená pokoušet se používat to, co se používat nedá. 
Takové představy o modlitbě byly důvěryhodné, protože toto oslovení 
alespoň uznává, že existuje něco, k čemu se lze obrátit. Takové představy o 
modlitbě už dlouho otevírají dveře těm, kdo jsou připraveni jimi projít ke 
skutečnému vztahu s Bohem a se sebou samým. To však není pojetí 
modlitby, o němž mluvíme, ani takové, které by mohlo rozumně 



být nazývána způsobem života nebo přirovnávána k umění myšlení. Takové 
modlitby vycházejí buď ze srdce, nebo z mysli a nemají sílu celého srdce. 
Takové modlitby vycházejí ze stavu strachu, který je realitou odděleného já. 

6.6 Modlit se ze strachu neznamená modlit se vůbec, protože taková modlitba si 
nevybírá spojení, které je jejím předpokladem. Modlit se ze strachu znamená 
prosit z nereálného stavu nedostatku o to, co se považuje za chybějící nebo 
žádoucí. Naproti tomu pravá modlitba, která se utváří ve spojení, je 
prostředkem vytváření, vzpomínání nebo vyvolávání božské vzpomínky a 
proměňování této božské vzpomínky v prožitek přítomného okamžiku. 

6.7 Paměť je pro nás dnes cenná, protože není závislá na vnímání. Kdybyste měli 
k dispozici pouze vnímání, každá zkušenost by začínala a končila a neměla 
by vůbec žádnou schopnost vztahovat se k něčemu jinému. Bez paměti by to, 
co jste se naučili jeden den, bylo druhý den pryč. Člověka, kterého jste jeden den 
potkali, byste druhý den neznali. Paměť tedy umožňuje vztah. Paměť, neboli 
to, jak se vztahujete k minulým zážitkům, činí každého jedince jedinečným. 
Rodina může sdílet mnoho podobných zážitků, aniž by se k nim vztahovala 
stejným způsobem. Právě způsob, jakým se ke zkušenostem vztahujete, 
prostřednictvím paměti, utváří rozdílné osobnosti, cesty, a tedy i budoucí 
zkušenosti každého z vás. 

6.8 Co se tedy stane, když se vzpomínky na minulé zážitky vrátí pod 
všezahrnující záštitu nového způsobu myšlení? Různé osobnosti se stanou 
jednou, různé cesty se stanou jednou cestou, budoucí zkušenosti se stanou 
jednou. A v této jednotě je věčný mír. 

6.9 Když se tato jednota naplní, vzniknou božské vzpomínky, které nahradí 
vnímání. To je zázračná mysl. Dosažení tohoto stavu bytí je důvodem, proč 
jste zde. Je to váš návrat k vašemu Já. Je to předzvěst návratu nebes 
prostřednictvím druhého příchodu Krista, energie, která propojí dva světy. 



 

KAPITOLA 7 

Utrpení a nové učení 
7.1 Utrpení je vnímáno jako podmínka tohoto světa, protože svět je vnímán jako 

svět, v němž nikdy nelze dosáhnout toho, kým jste. Tuto nemožnost být tím, 
kým jste, vnímáte tak, že nemůžete dělat to, co byste si přáli dělat, žít tak, jak 
byste si přáli žít, dosáhnout toho, co byste si přáli dosáhnout. Skutečný 
způsob, jak vnímat tento předpoklad stavu utrpení, je vnímat neschopnost být 
tím, kým skutečně jste, bytostí existující ve spojení. Vezměte si na chvíli vše, 
čím byste se snažili být, a pocit, že nemůžete být dokonalí nebo úplní, vás 
bude stále provázet. Vzpomeňte si na mnoho případů, kdy jste si byli jisti, že 
vás určitý úspěch dovrší a zbaví vás pocitu nedostatku. I ti nejúspěšnější z 
vás zjistili, že váš světský úspěch vám nedokázal přinést uspokojení a klid, 
po kterém jste toužili. 

7.2 I ti nejduchovnější a nejzbožnější z vás přijímají utrpení. Dokonce i ti, kteří 
co nejúplněji chápou pravdu o tom, kým jsou, přijímají utrpení. Důležité je 
zde mé použití slova přijímat, protože tito nemusí vnímat utrpení jako bolest, 
ale pouze jako přirozenou součást lidského bytí, která vyžaduje přijetí. 
Nacházejí tak v utrpení spíše mír, než aby utrpení zrušili. Toto přijetí 
vyplývá z přesvědčení, že duch si zvolil formu, přesněji řečeno "menší" 
formu, v níž chce existovat, a že tato volba zahrnuje i volbu trpět. Tato víra 
může přijímat utrpení spíše jako prostředek učení než jako trest, ale stále 
svým přijetím falešné představy vyzývá k utrpení. Tato víra přijímá učení 
prostřednictvím kontrastu, že zlo je vnímáno ve vztahu k dobru, mír ve 
vztahu k chaosu, láska ve vztahu ke strachu. Tato víra existuje v 
meziprostoru, kde je na jedné straně temnota a na druhé straně světlo. V 
daném okamžiku musí existovat buď jedno, nebo druhé, ale nikdy ne obojí. 
Absence dobrého zdraví je tedy nemoc, absence míru je konflikt, absence 
pravdy je iluze. Tato víra nepřipouští, že existuje pouze jedna realita a že 
musí existovat tam, kde se nacházíte. 

7.3 Nyní vás přesouváme od všech těchto přesvědčení k poznání, které vůbec 
nepotřebuje víru. 

7.4 Ano, řekl jsem, že kontrast je oblíbeným učebním prostředkem Ducha 
svatého. Ale ještě jsem neřekl, že čas Ducha svatého končí, i když jsem 
uvedl, že čas druhého příchodu Krista je zde. Řekl jsem, že skončil čas 
podobenství, a požádal jsem vás, abyste se nedívali na ty 



historické postavy, které učily takovým způsobem, jako jsou vaše příklady. 
Řekl jsem, že je zapotřebí nový způsob výuky a že je zde. Nadále spoléhat na 
staré způsoby, bez ohledu na to, jak byly účinné a jak moc mluvily pravdu, 
bude znamenat neučit se novému. 

7.5 Pokročili jste, udělali kroky, vystoupili na novou úroveň a získali schopnost 
vnímat jinak, abyste toto nové učení umožnili. Pokud nedovolíte, aby vám to, 
čeho jste dosáhli, sloužilo, neuvědomíte si, k čemu toto nové učení bylo. 
Možná dosáhnete ideálu lidského uspokojení a štěstí, ale nepřekročíte to, co 
je lidské. 

7.6 Proto musíme nyní mluvit o tom, že jsme lidmi novým způsobem. Musíme 
sladit rozdíly mezi lidským a božským. Jinými slovy, musíme mluvit o 
vtělení. 



 

KAPITOLA 8 

Vtělení a vzkříšení 
8.1 Byl jsem prohlášen za vtělené Slovo, za spojení lidského a božského, za 

projev Boží vůle. Řekl jsem vám, že nejste jiní, než jsem byl já. Nyní vás 
vyzývám, abyste nebyli jiní, než jsem já. 

8.2 Jako člověk jsem trpěl, zemřel a byl pohřben. Jako ten, kdo jsem, jsem byl 
vzkříšen. "Já jsem vzkříšení a život." To, čím jsem byl v životě, bylo 
projevem Boží vůle ve formě. Tak jste byli i vy. Bůh je dárcem života, život 
je tedy Boží Vůle. Ale s mým zmrtvýchvstáním, které se uskutečnilo pro 
všechny, se změnil smysl života, skutečnost života, i když jste to nepoznali. 
Vzkříšením skončil velký experiment s oddělením, ačkoli jste to nepoznali. 
Vzkříšení a život jsou totiž nyní jedno a totéž. 

8.3 To, že jsou stejné, neznamenalo automatické uvědomění si této změny 
obrovských rozměrů. Samotná podstata změny spočívá v pomalém 
uskutečňování. Ke změně dochází každý den všude kolem vás, aniž byste si 
ji uvědomovali. Teprve zpětně jsou vidět ty největší změny. Pochopení 
pravdy o historické události se tak mění v čase a může trvat sto, tisíc nebo 
dokonce dva tisíce let, než si skutečnou pravdu uvědomíme. I když bylo 
dříve přijato mnoho verzí pravdy, pravda je jen jedna. V době, kdy k události 
nebo změně došlo, existovala jen jedna pravda a v čase nebo na věčnosti 
existuje jen jedna pravda bez ohledu na rozmanitost výkladů této pravdy. 

8.4 Přišel jsem k vám, abych vám odhalil jedinou pravdu, která existuje již dva 
tisíce let, aniž byste ji pochopili. Se vzkříšením se změnila podstata života. 
Já jsem vzkříšení a život. Vy jste také. 

8.5 Protože já už netrpím odloučením, nemusíte už trpět odloučením ani vy. I 
když vzkříšení nevrátilo život do podoby, kterou jsem kdysi obýval, vrátilo 
mě k vám v podobě vzkříšeného Krista, který existuje ve vás všech a přináší 
vzkříšení i do vašich podob. Vtěleným Slovem jsem se stal spíše při svém 
vzkříšení než při svém narození. To se bude zdát matoucí vzhledem k vaší 
definici vtělení jako Slova, které se stalo tělem. Vy jste to chápali tak, že tělo 
přijalo definici Slova nebo všemohoucího, když jsem se stal tělem a kostí 
skrze narození. Ale ani mé zrození, ani má smrt nebyly následné se Slovem, 
protože Slovo je Já Jsem, Slovo je Život věčný. Mé vzkříšení způsobilo, že 
se Slovo stalo tělem v každém z vás. Vy, kteří jste 



přicházejí po mně, nejsou takoví, jaký jsem byl já, ale takoví, jaký jsem já. 
Nedává to smysl ani z hlediska vašeho lidského vývoje? Vy jste vzkříšení a 
život. 

8.6 Jak to souvisí s vaším uvažováním? Znovuzrodili jste se jako bůh-člověk, 
jako Bůh a člověk sjednocení. Vzkříšení je příčinou a důsledkem spojení 
lidského a božského. To se uskutečnilo. To je ve skutečnosti způsob, jakým 
se člověk Ježíš stal Kristem. To je ve skutečnosti způsob. 

8.7 Jak by mohlo být vzkříšení jednoho člověka cestou nebo dokonce způsobem. 
Jak může být vzkříšení cestou nebo příkladem, který byste měli následovat? 
Musíte vidět souvislost mezi vzkříšením a vtělením, souvislost mezi 
vzkříšením a zrozením bohočlověka. 

8.8 Srdce a mysl spojené v jednotě dosáhly sjednocení odděleného já s Bohem. 
Vzkříšení bylo důkazem tohoto úspěchu. Odložilo nárok smrti a s ní i nárok 
všeho dočasného. Zmrtvýchvstání bylo svědectvím jako potřebný důkaz, 
podobně jako vám byl nyní nabídnut důkaz v podobě zázraků. Jak mohl 
jeden vstát z mrtvých a ostatní ho nenásledovali? 

8.9 Iluze je smrt, kterou potřebuješ, ale z níž povstáváš. Povstaňte a probuďte se 
do svého vzkříšeného já! Již není božské hlavy, kterou by bylo třeba 
následovat do ráje. Neber si příklad z nikoho z nich a poznej raději příklad 
ženy, Marie, Matky Boží. 

8.10 Co jiného je matka než ta, která se vtělila, činí ducha tělem, činí ducha tělem 
skrze své tělo, činí ducha tělem skrze spojení. To, že jste ve své verzi 
stvoření učinili nutným, aby se žena spojila s mužem, aby mohl vzniknout 
nový život, je jen dalším příkladem toho, jak vaše paměť stvoření vznikla, 
aby sloužila tomu, co byste chtěli, aby vzniklo. Oddělené já nemohlo 
existovat v oddělenosti, a tak vytvořilo způsob, jak mohly vzniknout jiné 
oddělené formy a žít s vámi v oddělenosti. To, že jste rozpoznali spojení jako 
předpoklad stvoření, je důkazem houževnatosti vaší paměti a neschopnosti 
iluze zcela vás zbavit toho, co znáte. 

8.11 Narození z panny tak bylo nezbytným krokem k obnovení skutečného aktu 
stvoření, k přivedení nového skrze spojení s božským Já. Nezáleží na tom, 
zda věříte, že narození z panny bylo skutečností, nebo mýtem, protože mýtus 
a skutečnost se v iluzi, v níž žijete, nijak konkrétně nerozlišují. Jinými slovy, 
žijete stejně podle mýtu jako podle pravdy a mýtus často přesněji odráží 
pravdu než to, co byste nazvali skutečností. To však není výzva k přijetí 
mýtu, ale k přijetí pravdy. 

8.12 Maria je nyní vzývána jako mýtus, který ukončuje všechny mýty, protože v 
tomto příkladu je klíčem k hádance samotný život. 



8.13 Každý z vás je povolán vrátit se do svého panenského stavu, do stavu 
nezměněného oddělením, do stavu, kdy to, co je zplozeno, je zplozeno skrze 
spojení s Bohem. Právě z tohoto nezměněného stavu můžete svobodně vstát, 
jako jsem vstal já. Právě skrze vzkříšení blahoslavené Panny Marie ve formě 
se zjevuje nový vzor života. 

8.14 Novým vzorem života je schopnost vzkřísit se ve formě. Schopnost vzkřísit 
se v životě. Schopnost vzkřísit se nyní. 

8.15 Tak se ti sláva, která ti náleží, vrátí spíše v životě než ve smrti. 
8.16 Muž poskytl projev nebo účinek příčiny, kterou vytvořila žena při 

panenském zrození. Moje matka, Maria, byla zodpovědná za vtělení Krista 
ve mně, stejně jako já jsem zodpovědný za vtělení Krista ve vás. Toto 
spojení muže a ženy je pouze spojením částí vás samých vyjádřených formou 
a příběhem, vyjádřených jinými slovy ve vizuálním vzoru, který napomáhá 
vašemu pochopení neviditelného. Je to další projev spojení, které vás navrací 
do vašeho přirozeného stavu. Je to další ukázka toho, že příčina a následek 
jsou v pravdě jedno. Je to další ukázka toho, co se musí odehrát nyní, v tomto 
čase, aby mohla být zjevena a prožita pravda vzkříšení. 

8.17 Dosud jsme hovořili o sjednocení srdce a mysli. Abyste si nemysleli, že toto 
sjednocení není všezahrnující, zamyslíme se na chvíli nad tím, jak umění 
myšlení spojuje v celistvém srdci vše, co jste považovali za části svého já, 
jako je muž a žena, početí a čin, inspirace a projev. 



 

KAPITOLA 9 

Dávání a přijímání 
9.1 Umění myslet není možné bez návratu k panenskému nebo nezměněnému já. 

Právě praktikování umění myšlení dovrší návrat započatý prostřednictvím 
kurzu Kurz lásky. Tím dojde ke spojení mužského a ženského, početí a činu, 
inspirace a projevu. To je to, o čem jsme mluvili, když jsme hovořili o 
zázračném myšlení nebo připravenosti na zázrak. Je to celistvost a dosahuje 
se jí prostřednictvím bdělosti. 

9.2 Nezáleží na tom, zda jste muž nebo žena, protože jste vpravdě spojením 
obou. Konec oddělenosti, který přinesl vzkříšení, způsobil toto spojení a 
oddělenost muže a ženy nadále existuje pouze ve formě. 

9.3 V jistém smyslu však nyní hovoříme o povýšení formy. Ačkoli jde vlastně o 
povznesení nad formu, musí začít v realitě, kde si myslíte, že jste. Jinými 
slovy, musí začít u formy. Nemůžete čekat na nějaký změněný stav, ale 
musíte si ten změněný stav, na který čekáte, vytvořit. 

9.4 Jste zvyklí tvořit vnějšími způsoby. Jednou z mála výjimek z tohoto vnějšího 
tvoření je akt porodu. Ale porod, stejně jako všechny vnější projevy, jen 
odráží vnitřní změnu. Růst nové bytosti v lůně jiné bytosti je viditelným 
projevem těhotenství, které je předehrou ke vzkříšení. To, co bylo kdysi 
součástí matky a otce, co by bez spojení, k němuž došlo uvnitř, zemřelo, se 
stává novým životem. 

9.5 Nyní se po vás žádá, abyste nový život nenosili v lůně, ale ve sjednocené 
mysli a srdci. 

9.6 Zamysleme se nad tím, proč byl porod doménou žen a muži nebyli schopni 
rodit. Je to proto, že ve vaší verzi stvoření musel existovat dárce a příjemce. 
Věděli jste, že dávání a přijímání tvoří v pravdě jedno. To je vaše ztvárnění 
této univerzální pravdy. Vzpomněli jste si, že něco nevzniká z ničeho a že 
nic je vše, co existuje bez vztahu. 

9.7 Přesto jste si nevzpomněli, že první spojení je spojení mysli a srdce. První 
spojení je spojení s Já. Toto spojení s Já je vzkříšení neboli znovuzrození. 
Tohoto životodárného spojení jsou schopni všichni. Všichni jsou schopni 
zrodit Já. 



9.8 Ale co pak s nezbytným aktem dávání a přijímání? Kdo je při tomto zrození 
Já dávajícím a kdo přijímajícím? Aby se mohlo zrodit Já, musí být dávání a 
přijímání v pravdě jedno. Přesto se zdá, že musí být jeden, kdo dává, a jeden, 
kdo přijímá. Dlouho jste čekali na to, až dostanete to, o čem jste si mysleli, 
že může přijít jen od někoho jiného. Vaše církve jsou toho jen důkazem, 
protože hledáte v náboženství přímluvce, který by vám toto přijímání či 
společenství usnadnil. Pouze skrze Krista ve vás se toto dávání a přijímání 
stává v pravdě jedním. 

9.9 Když jsem čekal na svou smrt, dostal jsem dar vědět, co se stane skrze mé 
vzkříšení. To jsem se snažil předat co nejjednodušeji. Snažil jsem se vám 
sdělit, že zatímco já zemřu a vstanu z mrtvých do nové podoby, vy budete 
také; že tato nová podoba bude existovat ve vás; že se stanete Tělem 
Kristovým a dávání a přijímání bude úplné. 

9.10 Jste Tělo Kristovo. 
9.11 Co bude znamenat spojení mužského a ženského, početí a činnosti, inspirace 

a projevu? Bude to znamenat spojení a čas zázraků. Bude to znamenat, že 
jste živým Tělem Kristovým. 

9.12 V nejširším slova smyslu k tomu již dochází. Jelikož ego začalo být 
ohroženo a umožnilo příchod vedení, začali muži i ženy pracovat s těmi 
částmi sebe sama, nad nimiž má ego nejmenší kontrolu. Pro muže to 
nejčastěji znamenalo odvrácení se od intelektuální oblasti, kterou ovládalo 
ego, k oblasti pocitů. U žen to nejčastěji znamenalo odvrácení se od oblasti 
pocitů, kde mělo jejich ego největší vliv, k oblasti intelektuální. Tento 
instinktivní obrat směrem k protikladu se vám stal službou díky přímluvě 
Ducha svatého. Tím, že jste se obrátili spíše dovnitř než ven, abyste našli to, 
co potřebujete k osvobození od vlády ega, jste se obrátili k celistvosti. 
Stejným způsobem, jakým v sobě přijímáte mužské i ženské atributy, 
dochází ke splynutí obou a k dosažení celistvosti, stejně tak pak dochází k 
celistvosti při početí a jednání, inspiraci a projevení. 

9.13 Abyste tyto myšlenky nepovažovali za stereotypní, uvedu jen několik 
stručných příkladů. Ty prosím, abyste si vybrali z vlastní nedávné 
zkušenosti. Co způsobilo, že se vám ego stalo zřetelnějším, když jste se učili 
tento Kurz? Nezdálo se vám, že po určitou dobu dřímalo a pak bylo náhle 
nějakou událostí nebo situací znovu povoláno k životu? Co to bylo za událost 
nebo situaci? Neohrozila váš obraz sebe sama? A došlo k tomuto ohrožení na 
úrovni, kterou byste nazvali pocitovou, nebo na úrovni intelektuální? Byly 
zraněny vaše city nebo vaše hrdost? Byly zpochybněny vaše pocity nebo 
vaše 



nápady? A jakou podobu na sebe vzalo ego, když se vám postavilo na 
pomoc? Vyžadovalo od vás ústup, nebo postup? Vzbuzovalo emoce, nebo se 
je snažilo utišit? 

9.14 Na tyto otázky může být obtížné odpovědět, protože vaše počáteční reakce a 
vaše odpověď budou mít pravděpodobně různé podoby. Mohli jste například 
reagovat zraněním nebo hněvem. Vaše reakce pak mohla být buď 
emocionální, nebo intelektuální. Jde o to, že ta, která je vám nejpříjemnější a 
která je pravděpodobně vaší první reakcí, se pozná podle vašeho starého 
vzorce neboli vzorce ega. To, co zlomí vliv ega, bude druhá reakce neboli 
odvrácení se od starého. 

9.15 Jednou z prvních reakcí může být nafouknutí se pýchou, posílení své pozice, 
přemýšlení, argumentace, manipulace nebo pokárání druhého, abyste se v 
dané situaci nebo události cítili lépe ve vztahu k druhému. První reakcí 
druhého může být sebelítost, vyvolání pocitu viny v sobě nebo v druhém 
nebo prožívání pocitu snížené sebeúcty či důstojnosti. První z nich bude 
působit jako intelektuální postoj. Druhá jako pocitová pozice. Odvrácení se 
od intelektuální pozice k pozici pocitové nejsnáze a nejrychleji vyřeší tu 
první. Druhou pozici nejsnáze a nejrychleji překoná obrat k rozumu nebo 
intelektu. Vnímaný útok vstoupí na místo, kam jste vložili svou nejvyšší 
hodnotu, a jste tak nejzranitelnější. V minulosti by vaší reakcí bylo chránit a 
používat to, čeho jste si nejvíce vážili. Nyní se vaše reakce bude měnit. 
Nebudete vidět tolik hodnoty v tom, co vyvolalo vaše ego k akci, a odvrátíte 
se od toho. 

9.16 To, co "bylo", je odhozeno a prvním krokem k tomu je přijmout to, co jste 
dosud nepřijali. Vytahujete ze sebe stránky svého já, které byly dříve 
podceňovány, místo abyste hledali někoho jiného, kdo vám poskytne to, co 
vám chybí. To je důležité a má to univerzální dopad. Mohlo by se zdát, že 
jde o rovnováhu, ale jde o celistvost. Muž a žena jsou nálepky zatížené 
přívlastky. Když se různé atributy spojí, muž a žena už nebudou a zavládne 
celistvost. 



 

KAPITOLA 10 

Peace 
10.1 Nyní mi dovolte, abych se věnoval otázce míru, který prožíváte, a vašim 

reakcím na tento mír. Každému z vás je tak cizí, že si nedokážete představit, 
že je to to, co byste měli cítit. V centru vašeho Já je nyní jádro míru a 
problémy, které se rozhodnete řešit, toto jádro míru vůbec neovlivní. I když 
vás to může téměř znepokojovat, nebudete zacházet do extrémů, abyste tento 
klid narušili. 

10.2 Můj pokoj je tvůj. Požádal jsi o něj a byl ti dán. Abyste ho neměli, musíte se 
rozhodnout, že ho nechcete mít. A to bude občas lákavé. Budete se podivovat 
nad nedostatkem extrémů ve svých pocitech a budete je chtít vrátit zpět. Tuto 
ztrátu extrémů budete prožívat jako nedostatek. Budete si myslet, že je něco 
špatně. Budete to pociťovat zejména tehdy, když budou extrémní pocity 
prožívat ostatní ve vašem okolí. Přítel prožívá pocity na extrémní úrovni a to 
vám bude zdánlivě říkat, že tento přítel je skutečně živý. Ať už to bude 
radost nebo smutek, bude vám to připadat skutečné tak, jak to klid nepůsobí. 
Bude vám to připadat tak lidské, že vás zaplaví vlna touhy být plně 
člověkem. Budete si myslet, že tento člověk, který upoutal vaši pozornost, je 
plně zaujatý a plně prožívá daný okamžik. Budete si myslet, že to je to, co 
chcete. A já znovu říkám, že bude jedno, jestli to bude radost nebo smutek, 
protože vás obojí přitahuje nebo přitahovalo ze stejného důvodu, z důvodu 
touhy být plně zapojeni do lidského prožívání. 

10.3 Zde je tento zážitek, který jste si vytvořili, a jak často jste se do něj plně 
zapojili? Jak často jste se oddávali těmto vzestupům a pádům? Budete v 
pokušení se znovu oddat tomuto nejlidštějšímu způsobu. Budete plakat a smát 
se pro dojemnost lidské zkušenosti. To je známé, že budete v pokušení se 
nevzdávat. Pokud vás nedokáže vyvést z klidu ani ten největší z těchto 
zážitků, nejhlubší smutek nebo všeobjímající radost, budete si připadat 
nelidsky. Budete si myslet, že to nemůže být to, kde máte být, co máte cítit. 
Budete se ptát, co je s vámi špatně. 

10.4 To je pokušení. Pokušení lidské zkušenosti. To je to, co si stále vybíráte 
místo Božího pokoje. Není to správná nebo špatná volba, ale je to volba. Je 
to vaše svobodná vůle pokračovat v této volbě. 

10.5 Svou svobodnou vůlí jste si vybrali lidskou zkušenost. Jste ochotni ji nyní 
použít k tomu, abyste si místo toho zvolili Boží pokoj? Dokážete si z celého 
srdce vybrat 



mír? Dokážete se rozhodnout pro mír na tak dlouho, abyste si zvykli na 
radost bez smutku? Pokud to nedokážete, budete i nadále vytvářet peklo i 
nebe a pokračovat v oddělování božského a lidského. Má pro vás nebe 
takovou cenu, abyste se vzdali pekla? 

10.6 Tyto extrémy lidské zkušenosti jsou učebními pomůckami. Otevírají srdce a 
mysl božské přítomnosti uvnitř. Právě proto jste si je vybrali. Nyní však 
můžete být pozorovateli a pohlížet na ně jako na učební volbu svých bratrů a 
sester, aniž byste se rozhodli znovu se vrátit k učení stejným způsobem. Tyto 
zkušenosti již nepotřebujete k tomu, aby vás upozornily na božskou 
přítomnost. Jakmile se jednou naučíte číst, nevracíte se k učení čtení znovu a 
znovu, i když můžete číst po celý život. Můžete pokračovat v prožívání života a 
stále v sobě nosit Boží mír. Když žijete v míru, můžete být příkladem pro své 
bratry a sestry, příkladem, který říká, že existuje i jiná cesta. 

10.7 Žádá se po vás, abyste se vzdali extrémů? Ano. Žádá se po vás, abyste se 
vzdali všeho, co by vás připravilo o mír. Ale jak vám bylo řečeno dříve, 
ničeho se nevzdáte. Možná to tak bude chvíli vypadat. I nadále vás budou 
přitahovat ti, kdo žijí v extrémech, a není důvod, abyste neměli radost z 
pozorování cizího štěstí nebo soucit s cizím utrpením. Nemusíte se však 
podílet a nemůžete se podílet, pokud v sobě hodláte nosit Boží mír. 

10.8 To je to, co bylo míněno mnoha zmínkami o tom, že Bůh nevidí utrpení. 
Bůh s vámi existuje v míru. Když cítíte mír, cítíte Boží mír. Žádný jiný mír 
neexistuje. Neexistuje žádný jiný Bůh. Ať už tomu nyní věříte, nebo ne, 
ujišťuji vás, že v Božím míru je veškerá radost z toho, co jste poznali jako 
lidskou zkušenost, a žádný smutek. 

10.9 Každý z vás má nějakou zkušenost, na kterou vzpomíná, zkušenost hluboké 
radosti nebo smutku, která se stala také zkušeností hlubokého učení. Budete 
si myslet, že bez takových zkušeností byste nebyli tím, kým jste nyní. Budete 
si myslet, že po vás přece nemohu chtít, abyste se takových zážitků vzdali. 
Ale vy už jste je zažili! Žádám vás, abyste se jich nevzdávali. Jen abyste se 
nyní rozhodli jinak. 

10.10 Právě vaše vzpomínky na tyto události nad vámi mají takovou moc, že si 
nevybíráte Boží pokoj. Ale podívejte se za to, co jste si zapamatovali, na to, 
co tam skutečně bylo. Žádný okamžik opravdového učení nikdy nepřišel bez 
Božího Pokoje, protože bez Božího Pokoje není žádné opravdové učení 
možné. 

10.11 Oddělme zážitky, které můžete nazvat vrcholnými, od zážitků 



extrémů, které sloužily jako učební pomůcky. Vrcholné zážitky často 
následují po příležitostech štěstí nebo traumatu, ale nedějí se v jejich rámci. 
Vrcholné zážitky jsou to, na co se můžete spíše těšit než na ně vzpomínat, 
pokud si ovšem zvolíte Boží pokoj. 

10.12 Extrémy, o kterých mluvíme, jsou extrémy reakce na vybranou lekci. To, co 
se po vás žádá, abyste zanechali, je potřeba takových lekcí. Pokud jste se 
naučili učební osnovy, jaké další lekce jsou potřeba? Jaké tiché poznání k 
vám nemůže přijít v klidu? Proč byste se měli domnívat, že se ze zmatku 
extrémů můžete naučit to, co se nemůžete naučit v klidu věčném? 

10.13 V to jste věřili a proto jste se dosud nerozhodli přijmout své dědictví. Nechť 
se vám však nyní vrátí vzpomínka na pravdu a uvidíte, že mír je vše, co jste 
se snažili naučit, abyste dosáhli. Pokud se nyní nezastavíte a nepřijmete, že je 
zde, nepoznáte Boží mír, který je vaším vlastním Já. 

10.14 Pokoj, ať už ho naleznete jakýmkoli způsobem, ať už ho vyjádříte 
jakýmikoli slovy, je vaší odpovědí Bohu a Boží odpovědí vám. Pokoj je 
dědictví, které jsem vám zanechal. Pokoj těla, mysli a srdce. Pokoj je říší 
zázraků, stavem celého srdce, předpokladem umění myslet, popisem nebe, 
příbytkem Krista. Mír přišel k vám a vy k Míru. 

10.15 Nyní je tu váš poslední pokyn. Vy, kteří jste našli mír, žijte v míru. Byl vám dán 
Boží pokoj - jděte v pokoji. Šířte mír po celé zemi. Jděte v míru, lásce a službě 
všem. Neboť při tomto odchodu se vracíte domů a přivádíte s sebou všechny 
bratry a sestry, které jste přivedli k míru. Jděte v míru, abyste milovali a 
sloužili celým svým srdcem. Tak jsme jedno srdce, jedna mysl, jedna 
jednota. Tak jsme jedno ve vztahu lásky a míru, který je naším věčným 
domovem. Vítejte doma, moji bratři a sestry v Kristu. Vítejte doma. 



POJEDNÁNÍ O 
PODSTATĚ JEDNOTY A 
JEJÍM ROZPOZNÁNÍ 

DRUHÉ POJEDNÁNÍ 



 

KAPITOLA 1 

Poklad 
1.1 Všichni si alespoň občas uvědomujete, že se ve vás skrývají poklady. To, co 

bylo kdysi považováno za poklad, například talent, který bylo třeba rozvíjet, 
když si to uvědomíte, je často později jako poklad přehlíženo a místo toho se 
stane něčím, co je považováno za schopnost a později prostě za součást vaší 
identity. Právě to budeme zkoumat v tomto pojednání. Poklad, který zatím 
nepoznáváte, bude rozpoznán. Jakmile jej rozpoznáte, začnete jej považovat 
za schopnost. A nakonec se díky zkušenostem stane vaší identitou. Začneme 
tím, že probereme povahu pokladu. 

1.2 Poklad je nejčastěji chápán dvěma způsoby - jako něco cenného, co je třeba 
hledat a najít, nebo jako něco nalezeného, co se uchovává v bezpečí a 
opatruje. 

1.3 Poklad v prvním smyslu je především něco, o čem věříte, že existuje, a co 
jste definovali jako hodnotu. Jelikož se toto pojednání nezabývá hmotným 
pokladem, nebudeme zkoumat rozměry fyzického pokladu, pouze řekneme, 
že pocity, které způsobují, že si člověk myslí, že nějaká fyzická věc je 
schopna být pokladem nebo být ceněna, jsou z ega. Místo toho budeme 
předpokládat, že jste tyto obavy ega překonali, a budeme zkoumat oblast 
vnitřních pokladů. 

1.4 Ti z vás, kteří se dostali za hranice ega, se ve strachu z návratu do něj často 
odvracejí od vnitřních pokladů, o nichž se domnívají, že by mohly ego při 
realizaci nasytit. Navzdory mnoha postřehům v tomto Kurzu týkajícím se 
touhy se možná stále bojíte své touhy. Navzdory mnoha nabádáním, že vaším 
cílem zde je být tím, kým jste, jste možná usoudili, že zkoumání vnitřního 
pokladu je nyní zbytečné. Možná cítíte úlevu z toho, že jste se dozvěděli, že to, 
kým právě teď jste, je bytost dokonalá, a možná v tom najdete poněkud 
klidné místo k odpočinku, kde můžete nějakou dobu pobývat. Možná zjistíte, 
že navzdory tomu, že jste se dozvěděli mnoho o potřebě zanechat 
posuzování, posuzujete svou touhu být jiní, než jste nyní, včetně všech přání 
souvisejících s těmi vnitřními poklady, o nichž jste kdysi doufali, že se 
stanou schopnostmi. Domníváte se, že tato ochota přijmout to, kým jste nyní, 
je tím, k čemu vás tento Kurz dovedl, a důkazem vašeho úspěchu. Můžete to 
považovat za povolení zůstat takoví, jací jste, a přestat usilovat o víc. 

1.5 Toto místo odpočinku je skutečně posvátnou půdou a zaslouženým 
oddechem, dokonce i hranicí mezi starým a novým způsobem života. Ale 
není to 



cíl, o který se usiluje. Bez ohledu na to, jak klidné se toto místo odpočinku 
může zpočátku zdát, brzy začne stagnovat a přestane uspokojovat. Ponecháni 
na takovém místě bez dalšího poučení byste se brzy vrátili ke svým starým 
představám o nebi a viděli byste klid jako stav bytí pro ty, kteří jsou příliš 
unaveni, než aby mohli plně žít. Skončili byste s dobrodružstvím života, 
považovali byste se za nezajímavé a honbu za zakopaným pokladem byste už 
neviděli. 

1.6 Toto místo není život, ale není to ani smrt, protože ani smrt není místem 
věčného odpočinku v tom smyslu, jak jste si ji představovali. I odpočinek, 
jakmile se mu skutečně naučíte, je prostě odpočinkem. Není místem 
odpočinku, místem, kde se lze zastavit na cestě životem, stejně jako není 
místem, kde se zastavuje život a kde vládne smrt. Není to bod, do něhož 
dorazíte, abyste z něj nikdy neodešli. Odpočinek, pokud se mu skutečně 
naučíte, je stav bytí, v němž přestal boj a mír zvítězil nad chaosem, láska 
zvítězila nad strachem. 

1.7 Možná stále vidíte jen dvě možnosti: mír, nebo boj. S takovým postojem 
byste však brzy bojovali o zachování svého klidu. Existuje ještě jedna volba, 
která se skrývá uvnitř. 

1.8 Poklad, který v sobě skrýváte a který ještě plně nepoznáváte, je poklad 
jednoty. Jelikož jste se v rámci tohoto kurzu o jednotě hodně naučili, jednotu, 
stejně jako odpočinek, jste možná začali vnímat jako místo, kam můžete 
dojít. Stejně jako klid vám může připadat jako ochranná bublina, něco, co 
vás odlišuje od života a chaosu, který v něm zdánlivě panuje. Musíte si 
uvědomit, že přemýšlíte v pojmech místa, protože přemýšlíte v pojmech 
formy. Proto jsem i já často používal myšlenku místa jako učební pomůcku. 
Nyní jste však připraveni začít myslet bez potřeby formy. 

1.9 Dokonce i touhy, které jste kdysi označili za naději, že se rozvinou do 
schopností, dostávají ve vašem uvažování o nich strukturu a formu. Z touhy 
malovat se ve vašich myšlenkách stane hotový obraz, který si pověsíte na 
zeď. Čas malování se stává místem. Představuje se místnost nebo ateliér, v 
němž jsou k dispozici všechny nástroje umělcova řemesla. Ctižádostivý 
klavírista si představuje klavír a vystoupení ve velkolepém koncertním sále 
nebo malý spinet, který bude zdobit obývací pokoj a zvát přátele a rodinu, 
aby se kolem něj shromáždili. Spisovatel vidí vytištěnou knihu, běžec 
vyhraje závod, tenista se stane šampionem. To všechno jsou výjevy věcí a 
míst, jinými slovy vnější, formální. 

1.10 Myšlení bez formy je předzvěstí jednoty. Forma je produktem oddělenosti. 
Myšlenkové "formy" jsou produktem oddělení. Jednota není místo ani věc, 
ale říše jednoho srdce a jedné mysli; říše beztvarého a nadčasového. Ale také 
říše spojitosti, toho, co vše spojuje. 



která žije ve stvoření se Stvořitelem. 
1.11 Jste tvůrce, ale tvůrce, který tvoří myšlenkami, které se nepodobají žádným 

vašim předchozím myšlenkám. Vaše myšlenky na klavír nikdy nevytvoří 
klavír. Jaké myšlenky by tedy stvořily klavír? 

1.12 Myšlenky se spojily v jednotu. Myšlenky spojené v jednotu lze přirovnat k 
myšlení bez myšlenky. Lze je přirovnat k představivosti. Lze je přirovnat k 
lásce. 

1.13 Egoistické touhy způsobují, že člověk myslí na klavír. Myšlenky spojené v 
jednotu slyší hudbu. Ego touhy způsobují, že člověk myslí na pečlivě 
zarámovaný obraz. Myšlenky spojené v jednotě vidí krásu. Jste zvyklí myslet si, 
že pokud nemáte hmatatelný cíl, například lekce hudby nebo koupi klavíru, 
nikdy nedosáhnete cílů spojených s těmito hmatatelnými kroky. Myšlenky 
spojené v jednotě tvoří bez cílů a plánování, bez úsilí a boje. To neznamená, 
že pro hudebníka je nástroj zbytečný, ani že malíř nakonec nepřiloží štětec k 
plátnu. Znamená to však, že poklad existuje i bez těchto "věcí" a že poklad je 
již plně realizovaným výtvorem. Poklad již je a je již cenný a dostupný. 

1.14 To je první krok ke změně myšlení, ke které musí dojít. Je to základní krok, 
kterého lze snadno dosáhnout jen s trochou ochoty. Tato změna myšlení v 
souvislosti s poklady, které uznáváte, vám otevře cestu k rozpoznání 
pokladů, které jste dosud nepoznali. 



 

KAPITOLA 2 

Slyšet volání 
2.1 Proč bychom měli začínat "Pojednání o jednotě" tím, že budeme mluvit o 

pokladu? Abychom si připravili půdu pro povídání o povolání. Co ve vás 
rozpoznává talenty, které se ve vás plně realizují? Praktická mysl není 
zdrojem takové představivosti. Praktická mysl dělá z představivosti fantazii. 
Je to srdce, které vidí s opravdovou představivostí, a srdce, které k vám 
promlouvá v termínech, jež jsou v souladu s představou, kterou v současnosti 
máte o tom, že slyšíte povolání nebo máte povolání. 

2.2 O povolání se mluví vznešeně. Málokdo mimo těch, kteří cítí, že mají 
povolání k něčemu, co přesahuje jejich běžný, omezený pohled na sebe 
sama, používá tuto frázi. Mnozí však uznávají, že mají povolání i k věcem, 
které svět považuje za všední. 

2.3 Jak vysvětlí zemědělec, že nemůže být jiný než zemědělec? To, že vychází a 
zapadá se sluncem, mají v krvi, v samotné podstatě toho, kým jsou. Že 
sounáležitost s půdou je pro ně zásadní. 

2.4 Jakou odvahu vyžaduje v dnešním světě následovat povolání učitele. Nechat 
stranou jiná povolání, která nabízejí mnohem větší prestiž a ekonomický 
zisk, a místo toho se stát šiřitelem vědomostí, tvůrcem myslí. 

2.5 Jaká převažující laskavost volá člověka, aby se staral o tělo druhého, aby byl 
léčitelem? 

2.6 Jak vysvětlit radost, která se nepodobá žádné jiné a která pramení z prosté 
péče o dítě, přípravy jídla, vnášení milosti a pořádku do domova? 

2.7 Tento seznam různých povolání by mohl být nekonečný a každé z nich by se 
dalo považovat za nevysvětlitelné. Ti, kdo před následováním povolání 
hledají vysvětlení, kdo hledají důvody praktické povahy, kdo by hledali 
záruky správnosti a výsledku následování takového povolání, hledají důkaz, 
že jim již bylo dáno. Důkazem je samo povolání. Je důkazem schopnosti 
srdce být vyslyšeno. O schopnosti srdce rozpoznat neviditelné a představit si 
existenci toho, co odhalí jeho pravou povahu a jeho radost. 

2.8 Všichni jste schopni slyšet pravdu, kterou vám chce říct srdce. Všichni jste 
schopni v tuto pravdu věřit stejně jako o ní pochybovat. Jediné, co vám brání 
uvěřit v pravdu, je mysl a srdce, které jednají spíše odděleně než ve spojení. 

2.9 Myslíte si, že to, co vám brání být tím, kým jste, je mnohem širší než to. 



by naznačovala tato jednoduchá myšlenka slyšení a následování povolání. 
Myslíte si, že to, co vám brání být tím, kým jste, je mnohem širší než 
rozdělení mezi myslí a srdcem. Někteří z vás by řekli, že necítí žádné 
povolání, nebo že jich cítí mnoho. Jiní by uváděli praktické důvody, proč 
dělají něco jiného, než k čemu se cítí být povoláni. Všechny tyto myšlenky 
ilustrují vaše přesvědčení, že je nutné něco jiného než vaše vlastní vůle. 
Pouze ve vaší vlastní ochotě něco existuje, protože pouze ve vaší ochotě se 
projevuje síla stvoření. 



 

KAPITOLA 3 

Odpovědět na volání 
3.1 Váš život je již aktem stvoření. Byl stvořen. Celý. Existuje, plně se ve vás 

realizuje. Vaší prací zde je vyjádřit ji. Jste mnohem víc než váš život zde. 
Svůj život zde jste stvořili ve spojení s jednou myslí a jedním srdcem, ve 
spojení, jinými slovy, s Bohem. Vše, čím jste kdy chtěli být, je. Vše, co jste 
si kdy mysleli nebo představovali, je a odráží se ve světě, který vidíte. Jediný 
rozdíl mezi životem, který žijete, a životem, který chcete, spočívá ve vaší 
ochotě vyjádřit, kým jste. 

3.2 Kdyby nebylo touhy po vyjádření, nebylo by třeba formy. Život je touha 
vyjádřit navenek to, co existuje uvnitř. To, co zde tak často označuji jako bytí 
uvnitř, jako by "uvnitř" bylo místo, v němž něco přebývá, je jednota a je to 
místo, kde přebývá bytí. Je to místo či oblast jednoho srdce a jedné mysli. Je 
to místo, kde vše již existuje plně realizované. Je to jako kufr plný pokladů. 
Jako nabídka možností. Jediné, co musíte udělat, je z celého srdce rozpoznat 
poklad, který jste se již rozhodli přinést světu. Vaše srdce k vám o tomto 
pokladu promlouvá a vede vás k otevření kufru a jeho uvolnění do světa - do 
vašeho světa - do světa lidí. Jak jsem již řekl, v říši jednoty, kde sídlí vaše 
bytost, je to již splněno. Vaším spojovacím článkem mezi říší jednoty a říší 
tělesnosti je vaše srdce. Vaše srdce vám říká o již uskutečněném a vybízí vás, 
abyste to vyjádřili svou tělesností, a tak obě říše prostřednictvím vyjádření 
spojili. 

3.3 Vaše mysl existuje v jednotě. Vaše srdce existuje tam, kde si myslíte, že jste, 
a poskytuje tak prostředky pro sjednocení mezi tím, kde si myslíte, že jste, a 
tím, kde vaše bytost skutečně sídlí. Stále mějte na paměti, že vaše srdce je 
místem, kde ve vás přebývá Kristus, a že Kristus je vaší identitou. Pamatujte, 
že je to Kristus ve vás, který se učí a pozvedá učení na nejsvětější úroveň. Je 
to Kristus ve vás, který se učí chodit po zemi jako Boží dítě, jako ten, kým 
skutečně jste. 

3.4 To bylo uvedeno již na začátku knihy Kurz lásky a nyní se k tomu vracíme z 
určitého důvodu. Ačkoli pravdě, že se učíte díky Kristu ve vás, jste na 
začátku svého učení možná věnovali málo pozornosti, nyní ji nelze 
ignorovat. Nyní jste si své učení uvědomili. Začali jste vidět změny, které je 
vaše učení schopno přinést do vašeho života. Pocítili jste mír a lásku objetí. 
Víte, že prožíváte něco skutečného a 



naučit se něco, co má význam i v rámci každodenního života, kterým právě 
procházíte. Nyní si musíte plně uvědomit rozdíl mezi jástvím, které bylo 
dříve jástvím učení a zkušeností, a Kristovým jástvím, které je nyní jástvím 
učení a zkušeností. Musíte na sebe vzít plášť své nové identity, svého nového 
Já. 

3.5 Právě toto poznání, že nyní jednáte a žijete ve světě spíše jako své Kristovo 
Já než jako své ego, vám pomůže ve vyjadřování. Bez vyjádření nebude 
návrat k jednotě, kterého bylo dosaženo, uskutečněn. 

3.6 Pokud se stále bráníte myšlence, že by se Kristus mohl potřebovat učit, pak 
je vaše představa Krista stále založena na starém způsobu myšlení, stejně 
jako vaše představy o učení. 

3.7 Učení a úspěchy nejsou lineární, jak jste si je představovali. Pokud se vrátíme 
k myšlence nadání, bude to možná snazší vysvětlit. Pokud ve vás již existuje 
schopnost vytvářet krásnou hudbu, nemusíte se učit, co je to krásná hudba, 
pouze jak ji vyjádřit. Pokud v sobě vidíte krásu, nemusíte se učit, co je to 
krása, pouze jak ji vyjádřit. Vyjadřování a tvorba nejsou synonyma. Tvorba 
je nepřetržité a trvalé rozšiřování téže myšlenky lásky, která přivedla život k 
existenci. Zárodky tvoření existují ve všem a zajišťují pokračující tvoření. 
Semínka všeho, co můžete vyjádřit, tedy existují "uvnitř" vás, ve stvoření, 
kterým jste vy. Síla stvoření se uvolňuje prostřednictvím vaší volby, vaší 
ochoty vyjádřit tento aspekt stvoření. Je doslova pravda, že zárodky většiny 
stvoření ve vás dřímají, jsou již hotové, ale čekají na vyjádření v této říši 
tělesnosti. 

3.8 Stejným způsobem lze tedy Krista považovat za semeno vaší identity. Kristus 
je nepřetržitým a trvalým rozšiřováním téže myšlenky lásky, která přivedla 
život k existenci. Kristus je vaše identita v nejširším myslitelném smyslu. 
Kristus je vaše identita v rámci jednoty, kterou je stvoření. 



 

KAPITOLA 4 

Volání k tomu, kým jste 
4.1 Stvoření není jen aspektem tohoto světa. Stvoření je aspektem celku, všeho 

ze všeho, alfy a omegy, věčnosti a nekonečna. Není to jen život, jak ho znáte 
nyní, ale život ve všech svých aspektech. Je to život po smrti, stejně jako 
život před narozením a život během vašeho pobytu zde. Všechno je to jedno, 
protože to všechno pochází z téhož Zdroje. 

4.2 Nejste jen součástí stvoření, ale jak už bylo mnohokrát řečeno, jste 
stvořitelem a jako takový jste pokračujícím aktem stvoření. To neznamená, 
že stvoření působí na vás, ale že vy působíte na stvoření. Představa stvoření 
jako něčeho statického by byla zcela v rozporu se smyslem stvoření. Přesto si 
stále myslíte, že stojíte mimo něj a neovlivňujete ho. To odpovídá myšlení, 
které by vám tvrdilo, že jste vydáni na milost a nemilost osudu. Osud a 
stvoření jsou sotva totéž. Jste vydáni na milost a nemilost pouze svému 
vlastnímu egu, a to jen do té doby, než ho dobrovolně pustíte. 

4.3 Kurz zázraků a Kurz lásky fungují ruku v ruce, protože změna myšlení, o 
které se v Kurzu zázraků učilo, byla změnou myšlení o sobě samém. 
Pokoušel se vymanit ego-myšlení, které vám poskytlo identitu, o níž si jen 
myslíte, že jste. Následoval Kurz lásky, aby vám odhalil, kým skutečně jste. 
Dokud se ve světě nadále chováte jako ten, za koho se považujete, a ne jako 
ten, kdo jste, neintegrovali jste tyto dvě části učení. 

4.4 V této fázi učení se nacházíte a o tom pojednává toto pojednání. Toto 
pojednání se vám snaží ukázat, jak žít jako to, co jste, jak jednat ve světě jako 
nové Já, které jste identifikovali. Stejně jako se učíte plavat, je to nový 
způsob pohybu. Stejně jako pohyb po vodě je způsob pohybu zcela 
neslučitelný s pohybem po souši, tak i nový způsob jednání nebo vyjadřování 
toho, kým jste, je zcela neslučitelný se způsobem, jakým jste dříve jednali 
nebo vyjadřovali to, kým jste. Je to samozřejmě proto, že jste dříve jednali na 
základě souboru podmínek, které odpovídaly tomu, kým si myslíte, že jste, a 
nikoli tomu, kým skutečně jste. 

4.5 Během procesu odnaučování budete téměř doslova "narážet" na to, kým si 
myslíte, že jste. Nejlépe by se to dalo vysvětlit pokračováním metafory s 
plaváním. Pokud se chování ve světě podle toho, kým skutečně jste, podobá 
plavání, pak by se náraz do toho, kým si myslíte, že jste, dal přirovnat ke 
snaze pohybovat se ve vodě jako na souši. Proč, když 



volně se pohybujete po vodě, zkusili byste se najednou pohybovat jako na 
souši? Vysvětlení může být tak jednoduché, jako že jste zapomněli, kde se 
nacházíte, nebo tak složité, jako je náhlá panika nebo strach vyvolaný 
různými faktory. Ať tak či onak, výsledek by byl vždy stejný: náhlá změna z 
lehkosti pohybu na boj, z plynutí s proudem na odpor. 

4.6 Prvním krokem k tomu, abyste se naučili rozpoznat, kdy jednáte podle 
představ o tom, kým si myslíte, že jste, a ne podle toho, kým skutečně jste, je 
zdání boje nebo odporu. Jak se plavec rychle naučí, jediným způsobem, jak 
se vrátit ke snadnému pohybu, je přestat bojovat nebo klást odpor. Schopnost 
vzdát se boje je naučená schopnost plavce a je to naučená schopnost i pro 
vás, kteří se nyní vracíte ke svému skutečnému Já. Vyžaduje to paměť, 
důvěru a celostní přístup, který umožňuje tělu, mysli a srdci jednat ve shodě. 
Tento celostní přístup je podmínkou, na jejímž základě je rozpoznána 
jednota. Voda není brána jako samozřejmost, ale je vždy rozpoznávána jako 
stav plavcova okolí. Již nejste omezeni podmínkami oddělenosti, moji drazí 
bratři a sestry, a to je to, co je čas, abyste se naučili. 

4.7 To se přímo vztahuje na vaše reakce na vše, co se ve vašem životě děje. 
Podívejme se nyní na vaši reakci na dříve uvedenou myšlenku, že máte 
povolání. 

4.8 Navzdory tomu, jakým způsobem v současné době identifikujete povolání, 
které se vás týká, je mezi vámi jen málo těch, kteří na myšlenku povolání 
nereagovali dvěma skupinami pocitů a myšlenek. Jeden soubor myšlenek a 
pocitů obsahuje vše, co by se dalo přiřadit k radostnému přijetí daru vysoké 
hodnoty, jinými slovy pokladu. Jedna skupina myšlenek a pocitů obsahuje 
vše, co by se dalo přiřadit k poněkud tíživému nástupu další odpovědnosti, 
další povinnosti. Jeden soubor myšlenek uznává, že něco bylo darováno. 
Druhý soubor si uvědomuje, že se o něco žádá. Upřímná reakce je taková, 
která si uvědomuje, že dávání a přijímání je v pravdě totéž. 

4.9 I když existují dvě skupiny myšlenek a pocitů, jediným způsobem, jak se s 
nimi smířit, je přijmout nejednoznačnost. Přestože se přijetí nejednoznačnosti 
může zdát lepší než konflikt, přijetí nejednoznačnosti znamená odmítnutí 
vaší moci. K tomu, abyste si mohli nárokovat svou moc, je zapotřebí ochota 
přejít přes konflikt dvou protichůdných skupin myšlenek a pocitů k místu 
jednoty. 

4.10 Prvním krokem v naší práci s povoláním je tedy rozpoznání dualistické 
povahy vašich myšlenek a pocitů. Druhým krokem je ochota přejít přes 
dvojznačnost i konflikt ke sjednocení. 



4.11 K tomu je třeba prozkoumat vaše konkrétní představy o povolání, jak je 
aplikujete na sebe. V tuto chvíli nezáleží na tom, zda máte pocit, že máte 
konkrétní povolání, žádné povolání nebo mnoho povolání. Důležité je, že si 
to myslíte. Myslíte si, že na tom záleží, protože srovnáváte a posuzujete, 
místo abyste přijímali. 

4.12 Vy, kteří jste nedávno pocítili mír pravého přijetí, nejste žádáni, abyste tento 
mír opustili a vydali se hledat povolání, ale spíše jste žádáni, abyste z tohoto 
míru naslouchali tomu, k čemu se cítíte být povoláni. Nejde o minulost a 
všechny ty věci, o nichž jste si v té či oné době mysleli, že vám přinesou 
naplnění. Jde o rozpoznání toho, kým jste nyní. Nejde o rychlou nápravu, 
která vás volá k tomu, co mohlo být, a říká vám, že kdybyste, ale jednali 
dříve, měli byste život, o kterém jste snili, a možná ještě není pozdě. Nejde o 
zkoumání toho, kam vás dovedly různé výzvy, na které jste dříve reagovali. 
Všechny tyto představy se týkají toho, za koho jste se považovali, nikoli 
toho, kým jste. Nerozpoznávají rozdíl mezi myšlením a poznáním. 

4.13 Být tím, kým jste, je to, k čemu jste povoláni. Jste zde požádáni, abyste žili 
stejně hladce jako ptáci v povětří. Žádá se po vás, abyste žili život, v němž 
neexistuje rozdělení mezi tím, kým jste, a tím, co děláte. Toto místo bez 
rozdělení je místem jednoty. 

4.14 Nyní se vám může zdát, že vás toto pojednání vedlo v kruhu a přivedlo vás 
zpět jen proto, abyste se znovu zamysleli nad přijetím toho, kde se nyní 
nacházíte. Přijmout to, kde jste, však není totéž jako přijmout to, kým jste. 
Přijmout to, kde jste, jako by to bylo statické místo, na které jste dorazili, 
není cílem, který byl stanoven. Přijetí toho, kdo jste, zahrnuje i přijetí 
stvoření. Přijetí stvoření je přijetím změny a růstu, ale ani jednomu z těchto 
pojmů skutečně nerozumíte. Změna není negativní a růst neznamená 
nedostatek. 

4.15 Jistě si začínáte uvědomovat, že vaše myšlenkové pochody, které vám 
hodinu po hodině a minutu po minutě určují, jak máte vnímat svůj svět a jak 
v něm žít, jsou často stále založeny na starých koncepcích. To neznamená, že 
jste se nezměnili, ani že potřebujete spíše dosáhnout úspěchu než již 
dosaženého. Znamená to, že se stále potřebujete odnaučit, zrušit staré vzorce 
myšlení. To je odčinění a to probíhá nepřetržitě a neustále, dokud už není 
potřeba. Cokoli nepřetržitého a trvajícího je součástí stvoření. Samotný akt 
odbourávání starých vzorců je tedy aktem stvoření. Když se staré vzorce ruší, 
nevzniká vakuum. Vzniká nové. 

4.16 Jste v procesu odbourávání toho, co jste vytvořili. Stará struktura je 



padá, aby mohla vyrůst nová budova, kterou lze přirovnat ke stavbě bez 
rámu. 

4.17 I tento proces je sjednocením, neboť je dáváním a přijímáním jako jedno, i 
když to tak nepoznáváte. Není to proces čekání, až bude jedna věc 
dokončena, aby mohla začít druhá. To, co se děje nyní, se děje v jednotě. Jak 
staré odchází, nové přichází. V tomto učení neexistuje žádný časový odstup, 
a tak je podmínkou zázračná připravenost. Staré je nahrazováno novým 
současně. 

4.18 Proto nemusíte "čekat", až uslyšíte své volání, i když někteří z vás mohou 
mít pocit, že se nacházíte v době čekání, protože žádné takové volání 
neslyšíte. Volání spočívá v tom, abyste byli tím, kým jste, a to se děje 
rychlostí blesku, rychlostí, kterou nelze změřit, protože je simultánní. Jak 
bylo řečeno v rámci Kurzu lásky, čas je pouze měřením "času", který je 
zapotřebí k tomu, aby došlo k učení. Jakmile se toto pojetí času rozpustí, stav 
zázračné připravenosti se stane vaším přirozeným stavem. 

4.19 Ačkoli se tato úprava vašeho myšlení nemusí zdát takovým zázrakem, jakým 
ve skutečnosti je, s tím, jak poroste vaše vědomí, se pozvedne na úroveň, 
kterou začnete považovat za schopnost. Jakmile váš starý způsob reagování 
na život způsobí, že budete bojovat nebo se bránit, a nový způsob myšlení 
nahradí tento starý vzorec novým vzorcem reagování, začnete vidět, že každá 
nová reakce je odpovědí na volání, které může slyšet jen vaše srdce. Jak jsem 
již řekl, vaše srdce se nyní stalo vašima očima a ušima. Vaše srdce slyší jen 
jedno volání, jeden hlas, jazyk jednoho zdroje - jazyk jednoty. 



 

KAPITOLA 5 

Zdroj vašeho volání 
5.1 Abyste lépe porozuměli životu, ke kterému vás tento Kurz volá, musíme 

hovořit také o dalším aspektu povolání. Ačkoli jsme dospěli k závěru, že 
když nasloucháte svému srdci, slyšíte a jste schopni odpovědět na jediné 
volání, neznamená to, že toto jediné volání má vůči vám pouze jednu žádost, 
jako je tomu v případě volání stát se duchovním, ani že přijde pouze v jedné 
formě, jako je tomu v případě volání k činu. Již dříve jsme hovořili o volání, 
které cítíte ze svého nitra, jako byste naslouchali novému hlasu, který by vám 
odhalil vaše talenty a touhy. Tento typ volání přichází jako světlo prozářené 
temnotou a má zjevující povahu. Jiná volání přijdou jako oznámení, znamení 
nebo dokonce jako zdánlivé požadavky. Všechna vás volají do přítomnosti, 
kde je možné reagovat. Všechny vás volají "zpět" k tomu, kým jste. 

5.2 Znovu zdůrazňuji, že povolání je přítomné. Volání je na nejzákladnější 
úrovni prostředkem komunikace. Pokud nenasloucháte, neslyšíte volání, 
které je vám určeno. Pokud hledáte pouze určitý typ volání, propásnete 
mnoho příležitostí k odnaučování a učení. Proto je nutné rozpoznávat různá 
volání, která nyní můžete slyšet. 

5.3 Výzva, která přichází ve formě oznámení, je výzvou, která s sebou nenese 
žádnou dvojznačnost. Jistota oznámení vás může upozornit, že je čas jednat. 
Tuto výzvu lze považovat za nejvyšší formu výzvy, za výzvu od již 
vykonaného k již vykonanému. Taková výzva signalizuje konec učení se z 
minulých zkušeností a začátek učení se z nových. Tento Kurz je sám o sobě 
takovou výzvou, oznámením vaší připravenosti na nové. Je to všezahrnující 
výzva a netýká se konkrétních věcí. Protože se netýká konkrétních věcí, 
můžete se přistihnout, že stále přemýšlíte, co dělat. Proto si musíte být 
vědomi výzev, které vám pomáhají vědět, co máte dělat. 

5.4 Tyto hovory můžete považovat za znamení. Podobně jako doslovné ukazatele 
na silnici vás upozorňují, abyste obrátili pozornost určitým směrem. 

5.5 Výzvy, které zdánlivě přicházejí v podobě požadavků, jsou často výzvami, 
které k vám přicházejí zevnitř učební a vzdělávací půdy vztahů. Můžete být 
doslova "voláni k odpovědnosti" za určité postoje nebo chování. Můžete být 
také vyzváni, abyste druhé volali k odpovědnosti za jejich postoje nebo 
chování. 

5.6 Tyto dvě poslední výzvy, výzva, která se objevuje v podobě znamení, a 
výzva, která přichází v podobě požadavku, se týkají specifik v tom smyslu, 
že výzva, která přichází v podobě 



přichází jako oznámení není. Představují pozůstatky poučení z minulosti, 
konečné rozbití starých vzorců. Mohou zdánlivě signalizovat těžké časy, ale 
jsou to časy, kterými je třeba projít, a lekce, které je třeba nechat projít skrze 
vás. 

5.7 Dokud si plně neosvojíte pravdu, že dávání a přijímání jsou jedno, nebudete 
plně věřit, že potřeby nejsou nedostatky. Dokud plně neintegrujete pravdu, že 
dávání a přijímání je jedno, neuvědomíte si, že závislost je záležitostí 
vzájemné závislosti všeho, co existuje ve vztahu. Proto všechna volání, která 
k vám přicházejí v podobě znamení nebo požadavků, budou voláními, která 
vám pomohou integrovat toto učení a učinit ho jedním s tím, kým jste. Tyto 
lekce vám prostřednictvím vašeho srdce přiblíží, kým jste ve vaší mysli. 



 

KAPITOLA 6 

Víra:  
6.1 Zdrojem toho, o čem jsme mluvili jako o "povolání", je vaše srdce. To vás 

upozorňuje na poklady, které se skrývají uvnitř. Na místě, kam voláme, není 
čas a vaše srdce nezná čas, i když se řídí pravidly času, která byste si sami 
stanovili. Přestaňte se držet pravidel času a uvidíte, o kolik více vám bude 
jazyk vašeho srdce znám. 

6.2 Nemluvím zde o pravidlech času, jimiž se řídí vaše dny a roky, ale o 
pravidlech času, o nichž se domníváte, že se jimi řídí vaše dny a roky, a jimiž 
proto řídíte své myšlení. Pokud je čas jen měřítkem učení a pokud je vaše 
učení nyní ve fázi, kdy probíhá v souladu s odnaučováním, pak je konec 
času, jak ho znáte, blízko. Pokud nyní začnete myslet bez časových bariér, 
které svému myšlení kladete, urychlíte tento proces a rychleji dosáhnete 
konce vzorce učení, který označujete jako čas. Konec vzorce učení, který 
označujete jako čas, je začátkem času jednoty. 

6.3 Tento návrat k jednotě závisí na změnách ve vašem přesvědčení, které tento 
kurz přinesl. Zopakujme si tato přesvědčení a jejich vztah k vašemu pojetí 
času. 

6.4 Jen vy můžete být dokonalí a váš úspěch je již dokončen. 
6.5 Co to znamená z hlediska času? Možná si myslíte, že být dokončen znamená 

mít všechnu práci hotovou. Pokud nemáte žádnou práci, kterou byste museli 
udělat, nic, co byste museli udělat, k čemu potřebujete čas? Napadlo vás 
někdy, že byste něčeho dosáhli, aniž byste vzali v úvahu čas, který to zabere? 
Vztáhněte tuto otázku k naší diskusi o pokladu a pochopíte, o čem mluvím. 
Domníváte se, že vaše poklady se stávají dosaženými schopnostmi až v 
průběhu času. Domníváte se, že vaše poklady se stanou součástí vaší identity 
teprve tehdy, až překročíte dobu, která je potřebná k tomu, aby se tyto 
poklady staly schopnostmi. Proto vše, čeho byste chtěli dosáhnout, stojí 
odděleně od vás a mimo vás v čase. To, že vaše mysl promítá to, čeho chcete 
dosáhnout, do neznámého budoucího času, je to, co vám zřejmě brání v 
dosažení úspěchu. Záměrně říkám, že je to to, co by se "zdálo". Pokud jste již 
něčeho dosáhli, tento trik vaší mysli nefunguje. A přesto, pokud se 
domníváte, že tento trik vaší mysli zafungoval, chováte se, jako by vám v 
dosažení úspěchu bránil čas, a 



vám to "připadá" zcela reálné. Zdá se vám to zcela reálné, protože tomu 
věříte. 

6.6 Úspěch není konečným bodem, ale samozřejmostí. Není to výsledek, ale 
jistota. Říká spíše jsem než budu. Budu je tvrzení, které předpokládá 
budoucnost, v níž budete někým jiným, než kým jste v současnosti. Jednota 
existuje pouze tady a teď, v přítomnosti. V jednotě není žádné "budu". 
Existuje pouze to, co je. Součástí této diskuse tedy musí být i omezení, která 
byste kladli na pojem něčeho, co je. 

6.7 Vaše mysl by vám řekla, že židle je židle, a považovala by to za fakt. Díky 
učení, kterému jste se od svého narození věnovali, jste si uvědomili, že židle 
má určité vlastnosti, z nichž nejpodstatnější je, že je to konstrukce, na které 
se dá sedět. Cvičení Kurzu zázraků začala tím, že vás požádala, abyste 
zpochybnili tato přesvědčení o známých, pozorovatelných faktech. Možná 
jste tato cvičení považovali za hloupá, nebo jste přemýšleli o lekcích fyziky a 
měli jste pocit, že těmto cvičením rozumíte na intelektuální úrovni. Ale to, na 
co vás tato cvičení připravila, je přijetí probíhající změny, kterou je stvoření; 
přijetí toho, že něco může být tím, čím je, známým faktem, objektem s 
identitou, ale také součástí probíhající povahy stvoření. Může to platit o židli 
a neplatit o vás? 

6.8 Vaše přesvědčení, že změna a růst jsou spíše ukazatelem toho, čeho lze 
dosáhnout, než toho, čeho již bylo dosaženo a co je třeba nyní upravit. Jako 
strom existuje plně dokončený ve svém semeni, a přesto roste a mění se, tak i 
vy existujete plně dokončení v semeni, kterým je Kristus ve vás, i když stále 
rostete a měníte se. Fyzická forma a činnost všeho druhu jsou jen vyjádřením 
toho, co již existuje v semeni již uskutečněného. 

6.9 Uznání, že jste již dosáhli, je podmínkou vašeho uznání stavu jednoty. Je to 
poznání, že existujete v jednotě mimo časový vzorec. Zázraky vytvářejí 
časový interval mimo vzor. Žít ve stavu připravenosti na zázrak je tedy 
vytvářením nové reality mimo vzorec běžného času. Ačkoli tento stav 
existuje jako již uskutečněný, je na vás, abyste si jej vytvořili. Musíte si jej 
vytvořit jen proto, že věříte, že jste nahradili již uskutečněné tím, co jste 
vytvořili. Právě to se děje, když se odnaučujete a učíte v jednotě. Vytváříte 
stav jednoty jako novou realitu pro své Já, i když je to ve skutečnosti návrat k 
tomu, co vždy bylo. Měníte svět, který vnímáte, tím, že vnímáte nový svět. 
Měníte 



od toho, za koho jste se považovali, k tomu, kým jste. 
6.10 Protože jsem již řekl, že vaše srdce musí existovat tam, kde si myslíte, že 

jste, můžete začít chápat, že tato změna myšlení uvolní vaše srdce a vrátí ho 
do jeho přirozené oblasti. Tak se mysl a srdce spojí v jednotě v přítomnosti, 
tady a teď, takže existujete - dokonce i ve formě - jako jediný Syn Boží, 
Kristus, Slovo, které se stalo tělem. Pamatujte, že výraz Syn Boží a jméno 
Kristus pouze představují původní stvoření a nelze je zaměňovat za nebeská 
božstva oddělená od vás. Kristus je vaše Já, jak jste byli stvořeni a jakým 
zůstáváte. Kristus je uskutečněné Já. 



 

KAPITOLA 7 

Víra: Dávat a přijímat jako jedno 
7.1 V tomto kurzu jsme hodně mluvili o vaší touze být nezávislý, aniž bychom se 

zabývali stavem závislosti, který považujete za její opak. Chcete-li být 
nezávislí, máte pocit, že se musíte spoléhat jen sami na sebe. Konotace 
spoléhání se na druhé neboli závislost tak získala negativní význam právě v 
kontrastu s vaší touhou být nezávislý. Jednou z vašich největších obav je 
tedy stav, který způsobuje, že jste závislí nebo se musíte spoléhat na druhé. 

7.2 Ostatní jsou velkou neznámou života ve světě. Jiní jsou ti, kteří jsou mimo 
vaši kontrolu, ti, kteří mohou ovlivnit průběh vašeho dne nebo života 
způsobem, který byste si nevybrali. Jiní představují nehody, které čekají, až 
se stanou, lásku, která není opětována, zadržování věcí, které považujete za 
důležité. Tento strach, který pociťujete ve vztahu k druhým, se týká jak těch, 
kteří jsou vám nejdražší, tak těch, které byste nazvali cizími. Je to právě 
nezávislost druhých, která způsobuje, že se vám vaše vlastní nezávislost zdá 
tak důležitá. Závislost neodpovídá vašim představám o zdravém já. Jaká je 
tedy alternativa? 

7.3 Alternativou je víra v dávání a přijímání jako v jedno. 
7.4 Nejprve nahraďme vaši představu "druhých" představou "vztahu", která byla 

v tomto kurzu tak často definována a opakována. Abyste mohli věřit v dávání 
a přijímání jako v jedno, musíte věřit spíše ve vztah než v druhé. 

7.5 Ti, které považujete za jiné, jsou od vás odděleni. Ti, které považujete za 
osoby ve vztahu s vámi, od vás odděleni nejsou. Vztah je zdrojem vaší 
jednoty. To, že existujete ve vztahu se všemi, je přesvědčení, které nyní 
musíte začlenit do života. Dále si musíte uvědomit, že vztah je založen na 
důvěře. Jste-li závislí nebo podporovaní druhými, s nimiž sdílíte vztah 
založený na důvěře, kde je negativita? Kde je příčina strachu? Co je skrytým 
zdrojem vašich pocitů nedostatku nebo deprivace? Co je skrytým zdrojem 
vaší touhy po kontrole? 

7.6 Tímto zdrojem je ego. Ego využije každé příležitosti, která se naskytne, aby 
vám dokázalo, že nezávislost je mnohem lepší stav než závislost. Bude 
usilovně pracovat na tom, aby vás přesvědčilo, že každý směr, který se snaží 



vzít vám nezávislost, je třeba se bránit. Dokud budete naslouchat svému egu, 
nebudete chápat dávání a přijímání jako jedno a nebudete v ně věřit. 

7.7 Toto přesvědčení je ze všech nejtěžší začlenit do svého života. Pokaždé, když 
vás někdo jiný zmaří, budete v pokušení uvěřit, že se neděje dávání a 
přijímání jako jedno. Váš předchozí vzorec chování se rychle prosadí a vy 
budete cítit nelibost a tvrdit, že situace je nespravedlivá. Budete v pokušení 
odmítat, když vám druzí odpírají. 

7.8 Není snad jasné, jak důležité je pro život v míru, aby byl tento vzorec 
porušen? Budete žít v míru jen do té doby, než nějaký "jiný" váš mír naruší? 
Jen do té doby, než vám nějaká okolnost, kterou nemůžete ovlivnit, přinese 
do cesty nečekaný konflikt? 

7.9 V jednotě není žádná funkce pro ovládání. Není potřeba. Vztah je jediným 
prostředkem, jehož prostřednictvím je interakce skutečná, jediným zdrojem 
vaší schopnosti změnit to, co byste chtěli změnit. 

7.10 Zde je myšlenka, které dosud nebyla věnována velká pozornost, myšlenka 
touhy po změně. Jistě se ve vašem životě budou i nadále vyskytovat věci, 
které potřebují změnu. Jak bylo řečeno na začátku tohoto pojednání, tento 
Kurz vás nevyzval ke statickému stavu stejnosti, k přijetí toho, kým jste, 
které neumožňuje změnu. Jakmile však budete spokojenější s tím, kým jste, 
obrátíte, pokud zůstanete nezasvěceni, svou pozornost k druhým a k 
situacím, které byste chtěli, aby byly jiné, než jsou. Budete chtít být 
hybatelem změn. Budete se chtít pohybovat ve světě a být v něm aktivní 
silou. To jsou cíle, které jsou v souladu s učením tohoto Kurzu, ale co vám 
bude bránit v tom, abyste se řídili starými vzorci, až se vydáte do světa s 
touhou uskutečnit změnu? 

7.11 Jediné, co vám v tom zabrání, je vaše schopnost vyjít do světa a zůstat tím, 
kým jste. To souvisí s tím, že dávání a přijímání je v pravdě jedno, a to velmi 
konkrétním způsobem. Vydat se totiž do světa s touhou dávat a očekávat, že 
buď dostanete v určité míře, nebo nedostanete vůbec, znamená následovat 
starý vzorec, vzorec, který prokazatelně nemá žádnou schopnost změnit svět. 

7.12 Vstoupit do každého vztahu jako ten, kým skutečně jste, znamená přinést 
věčnou změnu do každého vztahu, a tím i do všech. 

7.13 Znovu vás vracím k počátečním naukám Kurzu lásky, k naukám o vaší touze 
být dobří a konat dobro. Nejde o konání dobrých skutků. Jde o to být tím, 
kým jste, a vidět pravdu, a ne iluzi, která vás obklopuje. Jinými slovy, 
nemůžete být dobrým člověkem. 



ve špatném světě. Nemůžete provést změnu venku, aniž byste ji provedli 
uvnitř. Nemůžete být nezávislí a přitom sloužit. Dokud totiž věříte ve svou 
nezávislost, nepřijmete svou závislost. Nepřijmete dávání a přijímání jako 
jeden celek, pokud se cítíte schopni pouze dávat nebo jako by "ostatní" 
neměli nic, co byste mohli dostat. 

7.14 Tento nový postoj tedy zahrnuje přijetí toho, že máte potřeby. To, že jste 
bytost, která existuje ve vztahu, je totéž jako říci, že jste bytost, která 
potřebuje vztah. Jediné, co vás v tomto novém vzorci chrání před nezdravou 
potřebou a závislostí, je to, že věříte v dávání a přijímání jako v jedno. 
Jinými slovy věříte, že vaše potřeby budou uspokojeny, a tím přestávají být 
potřebami. Popírat, že jste bytostí s potřebami, není cílem tohoto Kurzu. 
Dospět k víře, že vaše potřeby jsou zajištěny Stvořitelem a stvořením, které 
zahrnuje všechny "ostatní", znamená věřit v to, že dávání a přijímání jsou v 
pravdě jedno. 

7.15 Dávání není jen o tom, že si vybíráte, o které dobré a užitečné části sebe 
sama se podělíte se světem. Jde také o to, dát světu příležitost, aby vám to 
vrátil. Jde o to uvědomit si neustálou a průběžnou výměnu, která umožňuje 
uspokojovat potřeby. Je to důvěra, že pokud máte potřebu peněz, času, 
upřímnosti nebo lásky, bude vám poskytnuta. 

7.16 Důvěra není stav nebo stav bytí, který jste dosud považovali za aktivní. Váš 
postoj k důvěře je vyčkávací, jako by aktivní postoj k důvěře byl nedůvěřivý. 
Často tedy říkáte, že důvěřujete, když to, co děláte, je doufání v určitý 
výsledek. Skutečná důvěra není důvěra, která čeká a doufá, ale důvěra, která 
jedná na základě toho, kým skutečně jste. Skutečná důvěra vyžaduje 
disciplínu, abyste za každých okolností a v každém vztahu byli tím, kým jste. 
Skutečná důvěra začíná u vašeho Já. 

7.17 Jak často skrýváte své myšlenky a pocity, protože pochybujete, zda jsou 
oprávněné? U některých z vás se tato odpověď v průběhu času značně 
změnila. Mnozí z vás však od doby, kdy jste absolvovali tento kurz, začali o 
svých myšlenkách a pocitech mluvit spíše méně než více. Učinili jste tak z 
touhy být pravdiví, z touhy nevyjadřovat myšlenky a pocity nehodné vašeho 
skutečného Já. Možná jste stále více popírali myšlenky a pocity, které byste 
hodnotili jako negativní nebo špatné. Nebo jste se možná v touze 
neodsuzovat druhé bránili vyjádřit svůj názor v případech, kdy byste ho dříve 
vyjádřili. Tyto způsoby chování jsou sice samy o sobě pomůckami k učení, 
které vás připravují na jednání s jistotou, o kterou usilujete, ale opět je nelze 
zaměňovat se skutečnými cíli tohoto kurzu. 



7.18 To, kým jste, nelze popřít ve prospěch toho, kým "budete". Potřeby nelze 
popřít, aby přestaly být. Vy, kteří si začínáte uvědomovat, že máte co dávat, 
si uvědomte, že máte stejně tak co přijímat a že přijímání neznamená, že 
máte nedostatek! 

7.19 Disciplína potřebná k tomu, abyste byli tím, kým jste, je disciplína, která 
vyžaduje důvěru v sebe sama a upřímnost ve vztazích. Znamená to, že musíte 
vyjádřit každou myšlenku a pocit, který vás napadne? Ne, ale znamená to, že 
myšlenky a pocity, které se objeví, musíte přivést na místo ve svém srdci, 
které je pro ně připraveno. Neodmítejte je. Přinášíte je nejprve ke svému Já, 
k Já spojenému v jednotě na místě svého srdce. Z tohoto místa se učíte 
rozlišovat, oddělovat falešné od pravdivého, neboť vaše myšlenky ega 
nemohou dlouho setrvávat na svatém místě vašeho srdce. Poté, s oddělenou 
pravdou a iluzí, rozvíjíte disciplínu, abyste mohli vyjadřovat své pravé Já, 
jakým jste nyní. Jen tak může Já, kterým nyní jste, růst a měnit se. To je 
jediný způsob, jak může Já, kterým nyní jste, dávat a přijímat jako jeden 
celek. To je jediný prostředek, který máte k dispozici, abyste nahradili starý 
vzorec novým. 

7.20 Poznání, že dávání a přijímání probíhá jako jedno, je předpokladem pro vaše 
poznání stavu jednoty. Stejně jako uznání vašeho úspěchu, i přijetí 
přesvědčení, že dávání a přijímání jsou v pravdě jedno, mění funkci času, jak 
ho znáte. Mezi dáváním a přijímáním neexistuje doba čekání ani časový 
úsek. Mezi uznáním potřeb a jejich uspokojením neexistuje časový odstup. Je 
přijato, že dávání a přijímání probíhají ve shodě, čímž se dále hroutí potřeba 
času. 

7.21 I když, jak již bylo řečeno, se vám bude zdát, že je někdy obtížné tuto víru 
uvést do praxe, a i když se vám může zdát, že vaše rozpoznání přijímání a 
uspokojování potřeb ještě nějakou dobu potrvá, tato víra staví na víře v již 
dosažené zkušenosti. Jakmile zažijete, že dávání a přijímání jsou v pravdě 
jedno, vaše přesvědčení se stane skutečným přesvědčením. Vaše schopnost 
rozpoznat dávání a přijímání jako jedno se stane jednoduše aspektem vaší 
identity a bude přijata jako přirozenost toho, kým jste v pravdě. 



 

KAPITOLA 8 

Víra: Žádné vztahy nejsou výjimečné 
8.1 Abyste mohli toto učení dokončit, musíte v praxi uplatňovat přesvědčení, že 

žádné vztahy nejsou výjimečné. Vaše loajalita musí být zcela věrná pravdě o 
tom, kdo jste, a nesmí být nadále rozdělována zvláštními vztahy. Vaše 
milostné vztahy vám sice nyní poskytnou bohatou půdu pro učení, ale také se 
nyní musí oddělit od všeho, co by je nadále činilo výjimečnými. 

8.2 Jak bylo řečeno v Kurzu lásky, ten, koho poznáváte prostřednictvím vztahu, 
je vaše Já. To je učební půda, na které nyní stojíte. Vše, co vám v těchto 
vztazích brání být tím, kým jste, musíte nechat odejít. Vše, co doplní to, kým 
jste, musíte přijmout. Proto může být nutné změnit povahu mnoha vztahů. 
Pamatujte nyní, že neexistuje žádná ztráta, ale pouze zisk, jinak se budete 
cítit ohroženi tím, co si budete představovat jako ztrátu. Pamatujte také na 
praxi oddanosti, neboť v ní se pravda odděluje od iluze. 

8.3 I když se vaše oddanost cíli být tím, kým jste, může zpočátku zdát sobecká, 
brzy se ukáže, že je to ta nejupřímnější forma vztahu. Vztah založený na 
něčem jiném než na tom, kým jste, je jen výsměchem vztahu. Výzvy, které k 
vám nyní přicházejí jako znamení a požadavky, pomohou nejen vám v 
uvědomění si toho, kým jste, a vaší schopnosti žít tak, jak jste, ale pomohou i 
všem ostatním. To je dávání a přijímání jako jeden celek. To, co získáte, 
nikomu nic nevezme. To, co je druhý schopen dát vám, mu nic nevezme, a 
to, co jste schopni dát druhému, vám nic nevezme. 

8.4 To vše jsou výzvy k poznání svého Já a k jednání na základě tohoto poznání. 
Jsou to výzvy k pravdě, které však mají na krátkou dobu podobu upřímnosti, 
protože pravda o tom, kdo jste, se vám odhaluje a prostřednictvím vašich 
vztahů ke všem. 

8.5 Je zde vyžadován nový typ přijetí, který od vás dosud nebyl požadován ani 
očekáván. Jedná se o přijetí toho, že znáte svou vlastní pravdu, a o přijetí 
toho, že se tato pravda nezmění. Protože jsme řekli, že nejste povoláni ke 
statickému přijetí, které nezahrnuje změnu, vyžaduje tato nová myšlenka 
přijetí další objasnění. 

8.6 V Kurzu lásky bylo často řečeno, že pravda se nemění. Pravda o tom, kdo 
jste, se tedy nezměnila a jste takoví, jací jste byli stvořeni. Forma a chování 
však podléhají změnám, stejně jako vaše projevy. 



kdo jste. Tento rozdíl si zde musíte plně uvědomit, abyste mohli přijmout 
pravdu o tom, kdo jste, a přijmout neměnnou povahu této pravdy. To se 
podobá ukončení hledání. To je konečné přijetí toho, že jste "nalezli" a že 
jste byli nalezeni. Již nemusíte putovat po cestách hledání. Pravda o sobě, 
kterou nyní odhalujete, se nestane novou pravdou, když se vydáte na novou 
cestu. Vaše cesta je nyní jistá a její konečné přijetí nezbytné. Jste marnotratní 
synové a dcery, kteří se vrátili domů. Váš pobyt není konečný. Nejste zde 
proto, abyste si odpočinuli a nabrali sílu na další cestu za něčím, co zde není 
k dispozici. Zde je říše již vykonaného. Tady je domov. Vaše vyjádření toho, 
kým jste, vás může vést k mnoha novým dobrodružstvím, ale už nikdy ke 
zvláštním vztahům, které by vás odvedly od vašeho pravého Já. Už nikdy se 
nebudete vzdalovat od domova, protože domov je to, kým jste, "místo", které 
nosíte v sobě, místo, které jste vy. To je domov jednoty. 

8.7 Kolik času ušetříme tím, že přestaneme hledat naprázdno? Již jste dorazili a 
nepotřebujete čas na další cestu. Kolik času ušetříte, když přestanete 
udržovat zvláštní vztahy? Když jsou všechny vztahy svaté, nepotřebujete 
udržovat výjimečnost. 

8.8 Tak se vaše učení opět posune o několik kroků vpřed, které byly dříve 
vyhrazeny andělům. Jste svými vlastními křídly, vaše vztahy jsou jen 
vánkem, který vás drží nad vodou. 



 

KAPITOLA 9 

Víra: Neexistuje žádná ztráta, ale 
pouze zisk 

9.1 Nyní vás žádám, abyste si vzpomněli na okamžik, kdy jste od druhého 
člověka pocítili touhu pomoci nebo uspokojit vaše potřeby. Nemyslete si, že 
tato touha není přítomna ve všech vztazích. Je to pouze ego, které stojí mezi 
touhou a splněním touhy, potřebami a splněním potřeb. 

9.2 Slovo "potřeba" a slovo "závislý" jsou pouze slova a výrazy, které by pro vás 
byly ve stavu jednoty, než jste ji opustili, nepředstavitelné. Nyní jsou to jen 
nástroje, stejně jako mnoho dalších prostředků praxe, které vám pomáhají 
obejít mysl vašeho ega. Některými praktikami, které jsou častěji považovány 
za nástroje, mohou být meditace, cvičení těla, jako je jóga, nebo cvičení 
mysli, jako jsou afirmace. Všechny tyto nástroje jsou prostředky k uvolnění 
mysli ega a pozvání jediné mysli neboli jednoty do přítomného okamžiku. 
Pokud jsou všechny tyto nástroje, včetně potřeb, vnímány jako takové, 
mohou zažehnout kombinaci učení a odnaučování, uvolnění jednoho, aby 
mohlo přijít druhé. 

9.3 Nyní začínáme hovořit o druhém aspektu pokladu, o němž jsme hovořili na 
začátku tohoto pojednání, jako o něčem nalezeném, co je uchováváno v 
bezpečí a opatrováno. Tento aspekt pokladu se týká vaší schopnosti nechat 
jít. Protože mnozí z vás budou považovat myšlenku odpoutání se od 
zvláštních vztahů za jednu z nejobtížnějších myšlenek obsažených v tomto 
kurzu studia, je třeba schopnost odpoutat se dále probrat. 

9.4 Když se naplní nějaká potřeba, jste zvyklí reagovat na toto uspokojení 
potřeby, jako by se odehrávalo mimo vás nebo mimo vás. Uspokojení 
potřeby přisuzujete nějaké osobě, systému nebo organizaci. Stejně často se 
cítíte být dlužníky jako vděční za uspokojení potřeb. Když váš život běží 
hladce a potřeby jsou průběžně uspokojovány, začnete se chtít držet vztahů, 
u nichž máte pocit, že tyto potřeby uspokojují, protože jsou schopny je 
uspokojovat. Když vaše potřeby přestanou být naplňovány, domníváte se, že 
došlo ke ztrátě, například při ztrátě zaměstnání nebo milované osoby nebo 
dokonce příslibu nějaké služby. Když uvažujete tímto způsobem, věříte ve 
ztrátu a zisk, místo abyste věřili v náhradní přesvědčení, že nedochází ke 
ztrátě, ale pouze k zisku. 

9.5 Snad nejlépe je to vidět na kontrastu, který naznačuje záměr vydržet. Touha 
na něčem lpět předpokládá, že to, co máte, potřebuje opravit. 



nebo že by bez vaší snahy o jeho zabezpečení nebyl bezpečný. S tímto 
předpokladem je neodmyslitelně spjat pojem "mít" nebo vlastnit. Jak to 
souvisí s potřebami "mít"? Tím, že takto identifikujete potřeby, stejně jako 
identifikujete "mít" v souvislosti s vlastnictvím, ale máte i nadále pocit, že 
"máte" potřeby i dlouho poté, co byly uspokojeny. Vzhledem k tomu, že 
jsem již uvedl, že potřeby máte, může se to zdát matoucí. 

9.6 Ve vztahu je každá potřeba naplněna odpovídající potřebou. Je to tanec 
korespondence. 

9.7 Všechny potřeby jsou společné. To je to, co odlišuje potřeby od přání. To 
platí ve dvou významech. Je to pravda v tom smyslu, že všechny potřeby, od 
potřeb přežití až po potřeby lásky, jsou doslova sdíleny stejnou měrou všemi. 
Druhý smysl, v němž jsou potřeby sdílené, je aspekt korespondence. Jsou 
sdílené, protože jsou známé. Každá bytost ze své podstaty ví, že sdílí stejné 
potřeby jako každá jiná bytost jejího druhu. Každá bytost také ze své 
podstaty ví, že potřeby a jejich naplňování jsou součástí stejné látky - jsou 
jako dílky skládačky, které do sebe zapadají. Ostatní bytosti, které s vámi 
sdílejí život na této planetě, se potřebami ani naplněním potřeb nezabývají. 
Dělat to, co je třeba udělat, aby člověk přežil, je sotva totéž jako cítit, že má 
nějakou potřebu. Potřeby jsou doménou pouze myslící bytosti. Myslící 
bytosti sdílejí potřeby díky způsobu, jakým myslí. To, že se zdá, že někteří 
mají více potřeb než jiní, je omyl vnímání. Nikdo nemá více potřeb než jiný. 

9.8 Co je společné pro všechny, není vlastní. To, co mají všichni, není ohroženo 
odnětím. Vše, co jste schopni mít, již máte jako již uskutečněné. Vše, co 
byste chtěli dát, vám nic nevezme. 

9.9 Dalo by se to vyjádřit jako přesvědčení, že neexistuje žádná ztráta, ale pouze 
zisk. 
9.10 To, do jaké míry popíráte své potřeby nebo jste ke svým potřebám upřímní, 

rozhoduje o vašem spojení nebo rozchodu v rámci vztahu. Míra, do jaké jste 
ochotni vzdát se svých potřeb, abyste něčeho dosáhli, je mírou, do jaké se 
projevuje vaše přesvědčení o nedostatku nebo nedostatku. To je v 
kompetenci zvláštních vztahů. A tak právě kompromisy, k nimž jste ve 
zvláštních vztazích často náchylní, jsou jen symptomy vašeho strachu. 

9.11 Jakmile jste spokojeni nebo uspokojeni sami se sebou, jinými slovy, máte 
pocit, že vaše potřeby jsou uspokojeny, objeví se touha držet se toho, co 
máte. To platí pro vědomosti nebo to, co víte, a pro to, kým jste, stejně jako 
pro zvláštní vztahy a to, co byste mohli snadněji považovat za poklad, jako je 
úspěšná kariéra nebo inspirativní tvůrčí projekt. 

9.12 Jakmile se objeví touha držet se, přestává docházet k učení i odnaučování. 
Touha udržet si stav, o kterém se domníváte, že jste ho dosáhli a máte ho. 



označený stav, kdy jsou vaše potřeby uspokojeny, vytváří statickou úroveň, 
která bez ohledu na to, jak je dobrá, správná nebo smysluplná, ztrácí svou 
tvůrčí povahu tím, že zůstává statická. 

9.13 Jak tedy zůstat v neustálém tvůrčím proudu, aniž byste neustále usilovali o 
více toho, co už máte, nebo o to, co považujete za pokrok? Potřebujete způsob, 
jak odpojit tento pud, který se pro vás stal instinktivním. Jako bytost existující 
ve formě jste si po tisíciletí vypilovali určité instinkty, například instinkt 
přežití, abyste mohli pokračovat ve fyzické podobě. 

9.14 V jednotě, kde je tvoření nepřetržité a pokračuje, neexistuje žádná statická 
úroveň. Neměli byste toužit po dosažení takového stavu a vědomí, že se v 
takovém stavu nacházíte, vás může upozornit nebo posloužit jako znamení, 
že se ego-mysl a její myšlení založené na strachu na okamžik vrátilo. To 
neznamená, že nikdy nebudete v klidu nebo že budete neustále usilovat o 
dosažení tohoto stavu. Jak již bylo řečeno, dorazili jste a klid existuje pouze 
ve stavu jednoty. 

9.15 Protože jste dříve o potřebách neuvažovali jako o nástrojích stejně cenných 
jako ostatní zde zmíněné, může se vám zdát obtížné tuto změnu ve vašem 
myšlení přijmout. Jak identifikace potřeb nebo závislost, která je vlastní 
vztahům, obchází ego-vědomí? Dosud ne, pouze proto, že jste je vnímali 
jako signály toho, co vám chybí. Jakmile se toto vnímání změní, vaše ego-
mysl přestane být těmito obavami živena. To, co je potravou pro ego-mysl, je 
strach a odstranění těchto posledních obav ego-mysl doslova vyhladoví. 

9.16 Pochopení vzájemnosti potřeb vám pomůže být upřímný ve svých potřebách, 
a tím umožní jejich naplnění. Pak odpadá potřeba je definovat nebo 
identifikovat. Vaše potřeby se vám jako potřeby dostávají do povědomí 
pouze do té doby, dokud není vaše důvěra v jejich okamžité a trvalé naplnění 
úplná. Jakmile se tato důvěra naplní, nebudete již vůbec přemýšlet v pojmech 
potřeb. Jakmile se přestanete zabývat potřebami a jejich uspokojováním, 
nebudete se již zabývat zvláštními vztahy. Uvědomíte si, že s jejich 
opuštěním není spojena žádná ztráta, ale pouze zisk. 

9.17 Držet se toho, o čem si myslíte, že uspokojí vaše potřeby, je jako zadržovat 
dech. Dech se nedá dlouho zadržet. Žijete jen díky nádechu a výdechu, díky 
tomu, že dýcháte. Pokaždé, když budete v pokušení myslet si, že vaše 
potřeby mohou být naplněny pouze zvláštním způsobem prostřednictvím 
zvláštních vztahů, vzpomeňte si na tento příklad zadržování dechu. 
Nemyslete tak déle, než jste schopni pohodlně zadržet dech. Uvolněte dech, 
zbavte se tohoto strachu a přejděte od zvláštních ke svatým vztahům. 



9.18 Tato fáze přijetí potřeby a závislosti je nutná pouze jako učební půda 
zkušenosti, na níž může růst důvěra. Jakmile si tuto důvěru uvědomíte, 
nebudete již o důvěře přemýšlet, stejně jako nebudete přemýšlet o potřebách. 

9.19 Přestat myslet v těchto kategoriích se brzy ukáže jako cenná schopnost a 
opatření, které výrazně šetří čas. Jakmile vás tyto staré způsoby myšlení 
opustí, zůstanete takoví, jací jste v pravdě. 



 

KAPITOLA 10 

Víra: Učíme se pouze v jednotě 
10.1 Museli byste se hodně snažit, abyste lekce tohoto kurzu proměnili v nástroj, 

ale mnohé z vás tato práce neomrzí, dokud se vám to nepodaří. Tak se z 
pravd stávají dogmata a z dogmat tyranie. K tomu dochází přijetím 
statického stavu. Statický stav není živým stavem, protože v něm nedochází 
ke tvoření. Toto je živý Kurz. Proto jste povoláni, abyste jej spíše žili, než 
přijímali. Proto jste povoláni být učitelem i žákem. Tak dochází k výměně 
dávání a přijímání jako jednoho. Tato výměna JE jednota. 

10.2 Myslet si, že potřeby lze uspokojit pouze určitým způsobem, je podobné 
jinému přesvědčení, které bylo nahrazeno. Toto přesvědčení bylo poprvé 
vyjádřeno v Kurzu zázraků výrokem rezignujte jako váš vlastní učitel. Toto 
přesvědčení o sobě jako učiteli bylo nyní nahrazeno přesvědčením, že se 
učíte pouze v jednotě. 

10.3 Požádám vás, abyste se na chvíli zamysleli nad tím, kdy jste se pokoušeli 
vybavit si nějakou konkrétní vzpomínku. Mohlo se jednat o vzpomínku na 
jméno nebo adresu, na sen nebo o pokus vybavit si konkrétní událost. V 
takových chvílích máte často pocit, že právě ve chvíli, kdy se vám 
vzpomínka má vrátit, je od vás odháněna tak snadno a běžně, jako když ruka 
odháněla mouchu. Víte, že informace jsou obsaženy ve vašem nitru, a přesto 
jste často nuceni přijmout neschopnost mít k těmto informacím přístup. Z 
vašeho vědomí je vytěsňuje něco, co neznáte. Je tam, a přesto ji od sebe 
odháníte, jako by ji odháněla nějaká neviditelná ruka. Kam se tyto informace 
poděly a co je před vámi drží? Možná se v takové chvíli cítíte frustrovaní 
svou pamětí a dokonce si řeknete něco jako "můj mozek dnes prostě 
nefunguje správně". Chtěl bych, abyste si nyní tento příklad zapamatovali, až 
budeme zkoumat učení v jednotě. 

10.4 O jednotě můžete přemýšlet podobně, jako jste často přemýšleli o svém mozku, 
ale spíše než v jednotném čísle si ji představte jako skladiště nebo obrovský 
mozek, v němž je obsaženo vše, co bylo kdy poznáno nebo myšleno. Při této 
ilustraci se vám okamžitě vybaví technologie, která vytvořila superpočítače. I 
když tato ilustrace může být pro někoho nechutná a pro jiného zajímavá, 
kolik z vás by nechtělo nahradit svou schopnost poznání schopností 
superpočítače. 

10.5 Je to sice jen ilustrace, ale obrácený postup je podobný tomu, co jste udělali 
vy, když jste jednotu nahradili singularitou. Zúžili jste svou schopnost 
poznání na schopnost poznat to, co jste zažili. Zatímco to, o čem mluvíme 



vědění má jen málo společného s informacemi uloženými v superpočítačích, 
přesto je to důstojná ilustrace. Neboť stejně jako superpočítač potřebuje 
znalého operátora, aby mohl poskytnout hledané informace, tak i vy se 
musíte stát znalým, abyste měli přístup ke všemu, co je vám k dispozici. 

10.6 Stejně jako se ukázalo, že potřeby jsou sdíleny stejnou měrou všemi, tak je 
tomu i s pravým poznáním. Stejně jako se ukázalo, že potřeby lze odlišit od 
přání na základě diskuse o jejich sdílené povaze, stejně tak je nyní třeba 
odlišit vědění od toho, co považujete za inteligenci. 

10.7 I když vám říkají, že už nemůžete věřit, že to, co víte, souvisí se 
zkušenostmi, neříkají vám, že máte přesně stejné znalosti jako každý člověk 
s různými zkušenostmi a na různé úrovni. Přesto nikdo nemůže vědět více 
pravdy než jiný a nikdo nemůže vědět méně. 

10.8 Hned za schopností vaší mysli ji vyvolat se skrývá pravda, kterou znáte vy i 
všechny ostatní bytosti. Přístup k tomu, co se zdá být mimo vaše schopnosti, 
se skrývá v Kristu ve vás. Ego si můžete představit jako ruku, která toto 
vědění od sebe odstrkuje. 

10.9 Ego je učitel, na kterého jste se spoléhali, když jste se spoléhali na sebe jako 
na svého vlastního učitele. 

10.10 Neustále zapomínáte, že Kristus ve vás je tím, kdo se zde učí. K čemu 
potřebujete počítačový mozek nebo ego jako učitele, když učící se ve vás je 
všemocný? Učící se ve vás je sjednocující silou vesmíru. Učení, které 
potřebujete, je učení, které povolá to, kým jste, zpět k vaší sjednocené mysli 
a srdci. Je to vědění, které již existuje, vzpomínka, kterou ego od sebe 
odhánělo. 

10.11 Proč se tomu tedy říká učení? Učit se znamená jednoduše poznávat. Pokud 
jste zapomněli, co víte, stále potřebujete učení, které vám pomůže znovu 
poznat. 

10.12 Dokud se však budete pokoušet učit se svým egem, jinými slovy, dokud se 
budete pokoušet učit se stejným způsobem, jakým jste se učili dříve, 
nebudete se učit, protože "vy", které se bude podílet na procesu učení, 
nebude tím pravým "já". 

10.13 Kristus v tobě je tvé pravé já. Kristus ve vás je Já, kterým se stanete, když 
znovu sjednotíte srdce a mysl v celistvosti. Spojení mysli a srdce je tedy, jak 
již bylo řečeno, prvním spojením, spojením, které musí předcházet všem 
ostatním. Ve stavu jednoty se nacházíte, když jste dosáhli celistvosti srdce. 
Jste ve stavu, v němž jste schopni se učit. Jsem zde, abych vám ukázal cestu 
ke Kristu ve vás. Své učení jsem začal 



tím, že osloví vaše srdce, aby vás připravilo na návrat celistvosti, na stav 
sjednocení, kdy vše, co se naučíte, sdílíte nejprve myslí a srdcem, a pak v 
jednotě s vašimi bratry a sestrami. Tohoto stavu dosáhnete pouze tím, že 
budete naslouchat jednomu hlasu, nebo jinými slovy, že ukončíte stav 
oddělenosti, což je stav, v němž existuje ego. Konec odděleného stavu neboli 
ega je začátkem vaší schopnosti slyšet pouze jeden hlas, hlas, který všichni 
sdílíme v jednotě. 

10.14 Tento hlas k vám promlouvá tisíci způsoby. Je to hlas lásky, hlas stvoření, 
hlas života. Je to hlas jistoty, který vám umožňuje procházet každým dnem a 
všemi zážitky v něm jako to, kým v pravdě jste. Zbavuje vás pocitu, že 
musíte svůj poklad ovládat nebo chránit. Osvobozuje vás také od statického 
stavu, kdy se snažíte držet toho, kým jste byli včera, nebo se snažíte zabránit 
zítřejší změně. 

10.15 Jak bylo řečeno na začátku, je vám jasné, že je pro vás těžké uvěřit, že se 
Kristus ve vás potřebuje učit. Zamyslete se na chvíli nad tím, proč by tomu 
tak mělo být. Existuje někdy okamžik, kdy poznávání není vhodné? Existuje 
nějaký důvod, proč by poznávání nemělo být vnímáno jako něco 
nepřetržitého a trvalého? 

10.16 Vaše touha po statickém stavu by vás opět přiměla spíše naslouchat svému 
egu, které vám předepisuje učení za určitých okolností, jež by bylo možné 
rychle hodit za hlavu nebo zvolit konkrétní výsledky. I když se mnozí rádi 
učí jen pro učení, přesto by se neradi vzdávali nebo opouštěli schopnost 
vybírat si své lekce. A stále mluvíme pouze o učení, jak jste ho vnímali vy, a 
ne o učení ze života. 

10.17 Jaký je rozdíl ve vašem pojetí učení, když o životě uvažujete jako o své 
práci? Byli byste ochotnější nechat někoho jiného, aby za vás vybíral lekce? 

10.18 Jaké jsou vaše plány a sny, ale vybrané lekce? I když o nich tak 
nepřemýšlíte, nepovažujete život za svou učební půdu. O lekcích stále 
přemýšlíte jako o konkrétních předmětech. Když se život nevyvíjí podle 
vašich představ, máte pocit, že vám byla vaše zvolená cesta odepřena. Často 
cítíte pocit ztráty a jen zřídka pocit zisku. Pokud život neprobíhá tak, jak jste 
si předsevzali, necítíte se obdarováni ani požehnáni, i když se možná často 
ohlížíte za situacemi, které neprobíhaly podle vašich představ, a přesto vás 
obdařily zkušenostmi nebo příležitostmi, které by se nenaskytly, kdyby se 
váš zvolený plán uskutečnil. 

10.19 Kristus ve vás nepotřebuje plánovat. Potřebu poznávat... ano. Ale potřebu 
plánovat... ne. Kristus ve vás nepotřebuje, abyste si vybírali plán výuky, 



ale nechat život, aby se stal vaším vybraným způsobem učení. 



 

KAPITOLA 11 

Víra: Existujeme ve vztahu a jednotě 
11.1 Kristus ve vás je vztah. Jak vám bylo řečeno na stránkách Kurzu lásky, jste 

bytostí, která existuje ve vztahu. Takto jste byli stvořeni a takovými 
zůstáváte. Je to pravda o tom, kdo jste, a dokonce, podle vašich vlastních 
slov, skutečnost vaší existence. Dříve vám to bylo zdůrazněno, abyste 
dospěli k přijetí toho, kým jste, a abyste rozšířili odpuštění na sebe a na 
všechny, které považujete za zodpovědné za tuto pravdu. Toto odpuštění se 
nyní rozšířilo dvěma různými způsoby. Za prvé v odpuštění vašemu 
Stvořiteli za to, že vás takto stvořil, a za druhé v odpuštění světu, který vás 
naučil chtít být jinými, než jste. Nyní je naším cílem ukázat vám, jak začlenit 
přesvědčení, že jste bytost, která existuje ve vztahu, do prožívání vašeho 
života. 

11.2 Přestože už nechcete být jiní, než jste, a přestože nyní mnohem jasněji 
chápete, kdo jste, bude pro vás obtížné žít ve světě tak, jak jste, dokud budete 
vnímat ostatní jako ty, kteří žijí podle starých pravidel, lidských zákonů, a ne 
podle zákonů Božích nebo lásky. Bude se vám zdát téměř nemožné žít ve 
vztahu, když jsou lidé kolem vás stále přesvědčeni o své oddělenosti a stále 
se ji snaží oslavovat. Stále budete vnímat svět jako fungující podle lidských 
zákonů, a dokud budete svět vnímat takto, budete nuceni žít podle jeho 
zákonů. To bude vyvolávat boj, a protože nyní víte, že jakýkoli druh boje vás 
upozorňuje na přítomnost ega, budete s egem nadále bojovat, místo abyste ho 
navždy opustili. 

11.3 Boj s egem se stal starostí mnoha nadaných a vzdělaných lidí. Jedná se o 
klasický boj, který se objevuje ve všech mýtech a příbězích o válce a sváru. 
Je to bitva, která se ve vašich představách rozšířila i na anděly. Ego je drak, 
kterého je třeba zabít, zlo despoty, které je třeba svrhnout, konflikt jeden na 
jednoho všech hrdinů, kteří by se chtěli postavit na jednu stranu a bojovat. 

11.4 Jste povoláni k míru, který začíná a končí tím, že přestanete bojovat s egem. 
Protože ego bylo až dosud známou identitou vaší existence, bude s vámi v 
jistém smyslu navždy, podobně jako s vámi až do smrti zůstane tělo, které je 
vaší podobou. Ale zatímco vaše vnímání vašeho 



Tělo jako vaše identita a váš domov ustoupilo představě o něm jako o formě, 
která vám může být užitečná a sloužit vašemu vyjádření, není žádná služba, 
kterou by vám ego mohlo prokázat. Ego je jediná nepravda, která dostala 
mnoho jmen a tváří a jediná věc, které jste dali moc vést boj s pravdou neboli 
s Bohem. Pamatujte si nyní a vždy, že vy a Bůh jste jedno a že to, co 
vyzýváte k boji s Bohem, bojujete jen vy sami. 

11.5 Bůh lásky nebojuje, protože pravda nepotřebuje ochranu. Pravda není ohrožena 
nepravdou. Pravda prostě existuje tak, jak existuje láska a jak existujete vy. 
Když říkáme, že něco je, je to to, o čem mluvíme. Když říkáme, že veškerá 
pravda je zobecnitelná, že všechny potřeby jsou společné, že veškeré poznání 
je společné, je to to, o čem mluvíme. 

11.6 Vše nemůže být ohroženo ničím. 
11.7 Proto jsme strávili dost času řešením potřeb způsobem, jakým jsme je dříve 

neřešili. Neboť teprve s vaším pochopením, že vše, co je skutečné, je sdílené, 
ztrácí ego svou moc. Ego vzniklo z víry v oddělenost a všeho, co z ní 
vyplývá. Vaše pravá identita se tedy musí znovu vytvořit z víry v jednotu, 
která je neodmyslitelně spojena s přijetím toho, že jste bytostí, která existuje 
ve vztahu. Oddělení je vše, co odporuje vztahu, a ego je vše, co odporuje vaší 
pravé identitě. 

11.8 Jak již bylo řečeno, ego, které vás provází od nejranějšího věku, vás bude 
provázet i nadále, stejně jako veškeré naučené chování a myšlenky, dokud 
nebude zcela nahrazeno novým učením. Učení tedy musí doplňovat vaše 
nová přesvědčení, přičemž konečným cílem tohoto učení je konec potřeby 
přesvědčení vůbec. 

11.9 Toto učení je tedy třeba vnímat tak, jak je. Je to nejsvětější práce a konečný 
důkaz toho, že prostředky a cíl jsou stejné. Vaše oddanost tomuto učení musí být 
nyní naprostá, vaše ochota naprostá a váš způsob učení musí být způsobem 
mysli a srdce spojenými celým srdcem. 

11.10 Uvědomte si, že když si myslíte, že tento úplný obrat v myšlení o sobě a 
svém světě bude obtížný, nasloucháte svému egu. Kristus ve vás nezná 
obtíže. 

11.11 Jak je možné, že mluvíme jak o Kristu ve vás, tak o Kristu jako o vztahu 
samotném? Jak je možné, že jsme mluvili o Kristu, který je zároveň zcela 
lidský i zcela božský? Tyto výroky mohou být pravdivé pouze tehdy, pokud 
mezi vámi a vztahem neexistuje žádné rozdělení, pokud neexistuje žádné 
rozdělení mezi lidským a božským. 

11.12 Oddělené věci musí stále existovat ve vztahu. To je klíč k pochopení 
pravdivosti těchto výroků. Neboť i když jste si vybrali 



odloučení, tato volba nevyloučila existenci vztahu a právě ve vztahu svazek 
stále existuje. Kdybyste si byli schopni zvolit odloučení bez vztahu, pak by 
obraz sebe sama, který vám ego předkládá, byl pravdivým obrazem. Protože 
však život nemůže existovat bez vztahu, tato volba nebyla k dispozici a 
nevyvrátila Boží zákony. Ego je pouze vaše přesvědčení, že k tomu došlo; že 
to, co nikdy nemohlo být pravdivé, se stalo pravdou. 

11.13 Proto nyní v zájmu dalšího vzdělávání mluvme o odloučení novým 
způsobem. Mluvme o odloučení jako o stavu, který existuje, a ne jako o 
stavu, který neexistuje. Jestliže existujete jako oddělená bytost, ale vaše bytí 
je podmíněno vztahem, není to totéž, jako když říkáte, že jste bytost, která 
existuje ve vztahu? Není to podobné, jako kdybychom řekli, že živé lidské 
tělo neexistuje bez srdce? Není to, co je pro živé tělo podstatné, faktem jeho 
existence? Tato ilustrace se sice nesnaží říci, že život neexistuje mimo tělo, 
ale snaží se srozumitelným způsobem odhalit, že existuje podmínka, za které 
jste zde a jste schopni prožívat život jako samostatná bytost. Touto 
podmínkou je vztah a vztah je to, co vás navždy udržuje v jednotě s vaším 
Stvořitelem. 

11.14 Zde je tento vztah nazýván Kristem, abyste si navždy uchovali v mysli 
svatost a důležitost tohoto vztahu. Zde byl tento vztah pojmenován, stejně 
jako jsme vašemu vztahu s vaší oddělenou identitou dali jméno ego. Zde vás 
žádáme, abyste si vybrali jediný skutečný vztah a porazili jediný neskutečný 
vztah. 

11.15 Z těchto dvou odlišných představ o vztahu vznikl koncept boje. Tento 
koncept boje může přetrvat pouze tehdy, pokud zůstanete přesvědčeni, že 
ego je skutečné. Dokud budete přesvědčeni, že ego je skutečné, budete mít 
pocit, že ve vás existují dvě identity, a budete se vnímat jako ti, kteří vedou 
bitvu nesčetnými způsoby a formami. Ve skutečnosti nikdy nebude probíhat 
bitva mezi Kristem a egem, ale budete vnímat, že takové bitvy existují. 
Budete mít sklon vzývat Krista jako své vyšší já, aby vás bránil proti já-egu. 
To se velmi podobá vašemu dřívějšímu pojetí modlitby a předpokládá, že 
existuje něco skutečného, před čím potřebujete obranu nebo záchranu. Tak 
vznikla představa Krista jako zachránce. Je to víra v dobré a zlé já, přičemž 
Kristus vystupuje jako svědomí a obránce dobra a ego jako ďábel a obránce 
zla. To je nesmysl, neboŅ je to jen forma šílenství, které stále převládá, a to i 
ve vašem myšlení. Neuvědomujete si, že tento zdroj konfliktu je zdrojem 
všech konfliktů, které se vám ve vašem světě zdají být skutečné. Tento boj 
dobra a 



Zlo, dokud v něj věříte, se před vámi bude projevovat stejně jako od 
nepaměti. Je to to, v čem byste chtěli pokračovat? Neodhaluje vám to jen 
zlomek síly vašeho myšlení a jeho schopnosti utvářet svět, který vidíte? 

11.16 Alternativa k tomuto šílenství existuje. Tou alternativou je zbavit se veškeré 
víry v ego-já. Alternativou je nahradit víru v ego-já vírou v Kristovo Já. 
Úplné nahrazení. Dokud se budete držet obou identit, svět se nezmění a vy 
nebudete vědět, kdo jste. Možná si myslíte, že to víte, a možná ztrácíte 
mnoho času domnělými bitvami a statečně bojujete za to, aby dobro zvítězilo 
nad zlem. To však není nová cesta a nedostatek hodnoty z tohoto typu úsilí je 
nyní jistě patrný. 

11.17 Řekl jsem, že ego s vámi zůstane jako identita, kterou jste se naučili od 
narození, dokud ho nenahradíte novým učením. I když jste se zde mnohému 
naučili, možná si myslíte, že vaše ego je stále velmi silně s vámi, a ptáte se, 
pokud jste ho ještě nenahradili, jak k tomuto zázraku dojde. Toto nahrazení 
je skutečně zázrak a právě ten zázrak, na který jste byli v rámci tohoto kurzu 
učení připraveni. 



 

KAPITOLA 12 

Víra: Náprava a odčinění 
12.1 Zázraky jsou myšlenky a já jsem opravář falešného myšlení. Na tuto nápravu 

jste byli připraveni a vaše víra v nápravu neboli pokání je poslední vírou, 
kterou je třeba uvést do praxe. 

12.2 Zázraky jsou službou poskytovanou skrze lásku. Vaší připravenosti na 
zázraky bylo dosaženo díky učení, kterého jste dosáhli. Zázraky nelze použít, 
a proto vaše učení muselo zahrnovat schopnost rozlišovat mezi službou a 
použitím. Služba neboli oddanost vede k harmonii prostřednictvím 
správného jednání. Dokud jste nebyli schopni rozlišit falešné od pravého, 
nebyli jste schopni přijmout moc zázraků. 

12.3 Síla zázraků je jen vyvrcholením a integrací víry, kterou jsme zde uvedli. 
Zázrak, který vám zde nabízím, je služba, kterou vám nabízím, předstupeň 
služby, kterou budete nabízet ostatním. 

12.4 Zázraky jsou přímluvy. Jako takové jsou dohodami. Neberou svobodnou 
vůli, ale osvobozují vůli reagovat na pravdu. Jsou konečným přijetím toho, 
že dávání a přijímání jsou jedno v pravdě. 

12.5 Dokud budete mít pocit, že zázrakům nerozumíte, budete se zdráhat v ně 
věřit nebo se považovat za zázračného člověka. Vaše víra v zázraky a víra v 
pokání či nápravu jsou totéž. Dokud věříte, že existuje něco jiného než vaše 
vlastní myšlení, které potřebuje nápravu, myslíte falešně. Správné myšlení je 
oblastí zázraků. 

12.6 Stejně jako v případě cíle učení, který je zde stanoven jako překročení víry k 
prostému poznání, je i cíl učení ve vztahu k zázraku stejný - jde o překročení 
víry v zázrak k prostému poznání. Poznání je poznání pravdy. Poznání je 
správné myšlení. Váš návrat k poznání nebo správnému myšlení je zároveň 
zázrakem i koncem potřeby zázraků. Když totiž žijete ve světě jako to, co 
jste, stáváte se zázrakem a neustálým projevem zázraku. 

12.7 Síla myšlenky a síla modlitby, jakmile se spojí, neustále vzývají stejnou sílu 
přímluvy, která je zázrakem. Proto jsme také značnou část tohoto pojednání 
věnovali diskusi o vzývání. Povolání není jen něco, co dostáváte, ale co se 
musíte naučit dávat. Stejně jako jste začali vnímat povolání jako dar a poklad 
a také jako učební pomůcku, tak musíte začít vnímat svou vlastní schopnost 
přivolávat přímluvy jako dar a 



poklad, který jste schopni dát ve službě svým bratrům a sestrám. 
12.8 Jestliže tě povolání upozorňují na poklad, který máš v sobě, jak je možné, že 

jako zázračně smýšlející bytost nejsi povolán k tomu, abys také přivolal 
poklad, který existuje kolem tebe? Když voláte ty, s nimiž se setkáváte ve 
vztahu, voláte, ale k již uskutečněnému. 

12.9 Tam, mezi vámi a "druhým", kterého jste dosud jen vnímali, je vztah a 
zázrak, který čeká, až se stane. Jak jsme v rámci Kurzu lásky hovořili o tom, 
že vztah není to či ono, ale něco třetího, o tom zde opět hovoříme. Jestliže 
Kristus je vztah a jestliže Kristus ve vás je skutečným vámi, pak tento 
všezahrnující vztah, jak ve vás, tak mimo vás, jak vy, tak všichni, s nimiž jste 
ve vztahu, je oním třetím něčím, které je svatým vztahem. 

12.10 Tento svatý vztah jste povoláni pěstovat, jako zahradník pěstuje svou 
zahradu. Zahradník ví, že ačkoli rostlina existuje plně realizovaná ve svém 
semeni, potřebuje také vztah země a vody, světla a vzduchu. Zahradník ví, že 
péče o zahradu jí pomůže vzkvétat a ukázat svou hojnost. Zahradnice ví, že 
je součástí vztahu, kterým je zahrada. Pravý zahradník nevěří na špatná 
semena. Pravá zahradnice nevěří, že má vše pod kontrolou. Pravý zahradník 
přijímá velikost, kterou zahrada je, a považuje ji za krásnou na pohled. 

12.11 Tato metafora se podobá přijetí svatého vztahu. Je to přijetí toho, co se děje 
spojením mnoha faktorů, z nichž jeden není důležitější než druhý. Zatímco 
Kristus ve vás byl přirovnán k semeni všeho, čím jste, to, co vám zde bylo 
zjeveno, je, že Kristus je také vztahem všeho, co by toto semeno přivedlo k 
plnosti. Ego by zde mohlo být přirovnáno k zahradníkovi, který věří, že 
pouze semeno je vše, co je důležité. Jakkoli intenzivně se tento zahradník 
může snažit, aby semeno vyrostlo, bez vztahu země a vody, světla a vzduchu 
by semeno zůstalo jen zdrojem boje. Ego by se drželo toho, co je ve vás již 
hotové, a nikdy by mu nedovolilo vyjádřit prostřednictvím vztahu vše, čím 
je. Jakkoli cenné by vám ego říkalo, že jste, stále by vám bránilo být tím, 
kým jste, svým popíráním vztahů nezbytných pro to, čím skutečně jste. 

12.12 Tato kultivace všeobjímajícího svatého vztahu, který existuje ve vás i mimo 
vás, ve všem, čím jste, i ve všem, s čím jste ve vztahu, je způsob, jakým jste 
povoláni žít svůj život, a výzva, kterou máte vyslovit všem svým bratřím a 
sestrám. 

12.13 Nechť se s vámi sjednotí přesvědčení, která jsme vám předložili, aby vám 
umožnila 



žít, vyjadřovat se a jednat tak, jak jste, v každém okamžiku a za každých 
okolností. Ať tyto schopnosti slouží vám i vašim bratrům a sestrám. Ať je 
tento způsob života vyjádřením toho, kým jste, a všeho, co si nyní 
pamatujete. Ať tato vzpomínka roste a vzkvétá jako zahrada, kterou jste vy. 

12.14 Uvědomte si, že jednota je ve vás i mimo vás, ve všem, čím jste, i ve všem, 
s čím jste ve vztahu. Vnímejte objetí a lásku, která je touto jednotou, a vězte, 
že jste to vy a já a náš Stvořitel a vše, co bylo stvořeno. 



 

KAPITOLA 13 

Poslední výzva 
13.1 Závěrečná výzva tohoto pojednání je na rozdíl od těch předchozích osobní 

výzvou ode mne k vám. Nyní jste již poznali, že vaše obavy ze ztráty sebe 
sama pro Boha byly neopodstatněné. Nyní jste již viděli, že sami nemusíte 
stát odděleně a osamoceně, abyste se mohli naplnit pod pláštěm 
individuality. Bylo vám řečeno, abyste si oblékli nový plášť, novou identitu. 
Co to znamená? 

13.2 Nyní, když jsi připraven, jsem připraven vrátit tě tvému Já. Nyní, když jste 
připraveni, je čas, abychom navázali osobní vztah. V rámci těchto lekcí jsme 
vás odvedli daleko od vašeho osobního já a já jako váš učitel jsem osobní já, 
které prožívám ve vztahu s vámi, zcela vynechal. Nyní jsme v jednotě 
připraveni být opět osobní. 

13.3 Osobní já je sice předmětem příštího pojednání, ale toto je má výzva, abyste 
konkrétně vy vstoupili do svatého a osobního vztahu se mnou. Dokud jste 
zde, máte svou osobu. I když tato persona již není ego-já, ale Kristovo Já, 
stále je to persona. Je to to "ty", které se směje a miluje a pláče a sdílí se s 
přáteli ve světě, který je nyní jiný než ten, který jsi kdysi vnímal. O tomto 
světě vím a jsem zde, abych vás jím provedl. I já jsem tvůj přítel. 

13.4 Jsem opravářem falešného myšlení, protože jsem žil mezi vámi jako myslící 
bytost. Nemyslete si, že jsem byl jiný než vy, a pochopíte, že jsme s naším 
Otcem skutečně jedno v bytí. Jak se pohybujete ve světě, kde kolem vás 
končí doba odloučení a začíná doba jednoty, praktikujte přesvědčení, která 
byla uvedena v tomto pojednání. Vězte, že v čase jednoty budou pravdu 
sdílet všichni. 

13.5 Vyzvěte svůj vztah ke mně, aby vám pomohl, stejně jako já vás vyzývám, 
abyste mi pomohli vyzvat všechny naše bratry a sestry k návratu do jednoty. 
Voláme k sobě navzájem s vděčností. To je postoj celým srdcem, místo, 
odkud zaznívají a jsou přijímány všechny výzvy, místo, kde vzniká pravé 
smýšlení těch, kdo jsou sjednoceni v mysli a srdci. Vděčnost je uznáním 
stavu milosti, v němž zde existujete a zůstáváte navždy mimo veškerý čas a 
pomíjivost všech forem. Je to postoj chvály a vděčnosti, který mezi námi 
nyní proudí. Nebeské světlo nesvítí dolů na vás, ale je dáváno a přijímáno 
stejnou měrou všemi, kdo ve stvoření existují společně v jednotě 



věčné. 
13.6 Nezapomínejte na to, kdo skutečně jste, ale nezapomínejte ani na radost ze 

své zkušenosti zde. Pamatujte, že vážnost, s níž jste kdysi pohlíželi na život, 
je z ega. Zahalte svou osobu do pláště míru a radosti. Nechte zazářit to, kým 
jste, skrze své osobní já, které ještě chvíli kráčí tímto světem. Naslouchejte 
mému hlasu, když vás vedu k vašemu účelu zde a setrvávám s vámi v tomto 
čase, který ukončí všechny časy. Jsme tu společně, v lásce, abychom sdíleli 
lásku. To není tak děsivý úkol. Nechte strach odejít a kráčejte nyní se mnou. 
Naše společná cesta teprve začíná, protože se vracíme k předpokladu, který 
byl předložen v "Pojednání o umění myšlení": k povznesení formy. 



POUČENÍ O 
OSOBNÍ JÁ 

TŘETÍ POJEDNÁNÍ 



 

KAPITOLA 1 

Pravdivá a nepravdivá reprezentace 
1.1 Osobní já existuje jako já, které prezentujete ostatním. Jedině tak bude 

osobní já existovat i po dokončení a integraci tohoto kurzu. Dříve osobní já, 
které jste prezentovali druhým, představovalo ego-já, za které jste se 
považovali. Nyní bylo ego odděleno od osobního já, takže se můžete opět 
přihlásit ke svému osobnímu já a prezentovat druhým pravdivou reprezentaci 
toho, kým jste. 

1.2 I když se stále jedná o reprezentaci, je velký rozdíl mezi pravdivou a 
nepravdivou reprezentací. 

1.3 Falešná představa ega jako já je to, co vedlo ke světu, který vidíte. Pravdivá 
reprezentace Já, kterým jste, je to, na čem v tomto pojednání pracujeme a co 
povede k pravdivé vizi a k novému světu. 

1.4 Zobrazení pravdy nejen pravdu odhaluje, ale stává se pravdou. Zobrazení toho, 
co není pravda, odhaluje pouze iluzi a stává se iluzí. Jakmile se tedy vaše 
osobní já stane reprezentací pravdy, stane se tím, kým jste v pravdě. 

1.5 Stejně jako v mnoha jiných případech naší předchozí práce je prvním krokem 
k dosažení tohoto cíle uvědomění si toho, co není pravda. Ačkoli o 
schopnosti rozlišovat mezi pravdivým a nepravdivým jsme již opakovaně 
hovořili jako o schopnosti oddělit strach od lásky, jsou zapotřebí další 
pokyny. 

1.6 Vy, kteří jste většinu svého života reprezentovali ego, jste jen dali iluzi tvář a 
učinili ji skutečnou. Když říkám, že jste reprezentovali ego, mám tím na 
mysli, že osobní já, které reprezentuje vaše tělo, se při dodržování 
myšlenkového systému ega stalo ego-já neboli neskutečným já. Neskutečné 
já si nemůže pomoci, ale existuje v neskutečné realitě. Je to, jako byste byli 
hercem na jevišti, přičemž role, kterou hrajete, je stejně neskutečná jako 
kulisy, na nichž ji hrajete. Přesto existuje "vy", které tuto roli hrálo, roli, 
která se sice vyvíjela pod vedením ega, ale přesto umožňovala vidět, cítit a 
uznávat kousky toho, kým jste. 

1.7 Myšlenkový systém ega byl nahrazen myšlenkovým systémem jednoty a vy 
si možná nejste jisti, jakou roli máte nyní hrát. Neexistuje nikdo z vás, kdo 
by nezačal prožívat transformaci, k níž ve skutečnosti dochází, i když změny, 
které prožíváte, možná ještě nevnímáte jako transformaci, k níž jste byli 
povoláni. Tyto 



změny se možná zdají být maličkostmi - změna postoje tady, změna chování 
tam. Ujišťuji vás však, že tyto změny jsou mocné a jsou jen důsledkem 
změny příčiny, k níž došlo díky vašemu učení v tomto kurzu. 

1.8 Toto pojednání jsem začal tím, že jsem řekl, že osobní já existuje jako já, 
které prezentujete druhým, a že to je jediný způsob, jakým osobní já bude 
nyní existovat. Toto tvrzení předpokládá a uznává vaši předchozí víru v 
osobní já, které existovalo jako něco víc než jen reprezentace. Zatímco po 
spojení s pravdou bude tato reprezentace uznána za to, čím je, a za pravdu o 
tom, kdo jste, chybné vnímání vaší dřívější reprezentace iluze jako pravdy o 
tom, kdo jste, vedlo k vašemu vnímání světa utrpení a svárů, které jste viděli. 

1.9 Tato změna, která právě nastává, souvisí s uvědoměním. Když si uvědomíte 
osobní já jako reprezentaci, uvědomíte si Já, které osobní já reprezentuje. Věřit, 
že osobní já jako reprezentace ega je tím, kým jste, byla iluze, která 
blokovala uvědomění si vašeho pravého Já ve vaší mysli. Vaše pravé Já je 
nyní připraveno vystoupit z mlhy iluze, v níž bylo skryto, a být v pravdě 
reprezentováno formou, kterou zaujímáte a kterou jste dříve považovali za 
realitu sebe sama. 

1.10 Říci, že osobní já bude nyní existovat pouze jako já, které prezentujete 
ostatním, znamená říci, že osobní já přestane být vnímáno jako vaše realita. 

1.11 Říci, že osobní já existovalo pouze jako já, které jste v minulosti 
prezentovali ostatním, je zcela jiné tvrzení a má zcela jiný význam. Osobní 
já, které jste kdysi prezentovali ostatním jako "to, kým jste byli", bylo já, 
které existovalo v čase, já, které věřilo, že minulost tvoří já přítomnosti a že 
já přítomnosti tvoří já budoucnosti. Osobní já, které jste v minulosti 
prezentovali ostatním, bylo vybraným já a nikdy nebylo celým já, jak o tom 
svědčí různorodost já, za které jste se považovali. Osobní já v minulosti bylo 
já složené z rolí, z nichž každá byla naučená jako ta, kterou může ztvárnit 
herec. Neviděli jste nic špatného na tom, že jste v jednom případě 
profesionálním já a v jiném společenským já, v jedné roli rodičem a v jiné 
přítelem, než na tom, že jste definovali své minulé já, současné já a budoucí 
já. Největší rozdíl ze všech byl mezi soukromým já a veřejným já, jako by to, 
kým jste sami pro sebe, a to, kým se prezentujete, mohla být dvě zcela 
odlišná já. Dokonce i v iluzi, v níž jste existovali, zůstávalo skryté já. 

1.12 Stát se celistvým Já bez skrytých částí, Já bez částí v pravdě, znamená. 



úkol, který jsem před tebe postavil a který ti mám pomoci splnit. Mohu to 
udělat, protože jsem to dokázal jak v životě, tak ve všech dobách i mimo ně, 
čímž jsem vás spolu se sebou učinil dokončenými. Jak již bylo řečeno, 
uskutečněné Já je Kristus. Vaše vzpomínka na Kristovo Já zrušila ego-já a 
umožňuje nám zahájit lekce osobního Já. 

1.13 Zde jsme nemohli začít s výukou, protože bez lekcí tohoto kurzu byste 
nebyli schopni rozlišit osobní já od jáství ega. I nyní hrozí nebezpečí, že se 
zaměříte na já těla, protože toto já bylo tak dlouho spjato s ego-já. I když ego 
jednou a definitivně zvítězilo, zůstávají vzorce myšlenkového systému ega, 
které je třeba zrušit. To je odčinění. Nyní pracujeme na nápravě chyb minulosti 
v přítomnosti, která je jediným místem, kde lze takovou práci vykonat. 
Pracujeme s tím, co máme, s formou plně schopnou reprezentovat pravdu, a 
tím přinášíme pravdu životu a život pravdě. 



 

KAPITOLA 2 

Účel zastupování 
2.1 Jaký smysl by mělo, kdyby něco existovalo pouze jako reprezentace? Mohli 

bychom o tom uvažovat v termínech původního účelu a původním účelem 
reprezentace je sdílet Já novým způsobem. Vyjádření, které nazýváte 
uměním, je touhou sdílet Já novým způsobem. Tyto projevy, které nazýváte 
uměním, jsou projevy Já, které pozoruje a komunikuje ve vztahu. Nejsou to 
vyjádření, která zůstávají omezena na to, kým jste nebo za koho se 
považujete. Nejsou to projevy Já samotného. Nejsou to projevy Já samotného 
ve smyslu, který byste mohli považovat za autobiografický, a nejsou to 
projevy Já samotného, které byste považovali za Já v odloučení. Jsou to spíše 
vyjádření Já ve spojení 
-vyjádření toho, co Já vidí, cítí, co si představuje, co si představuje ve vztahu. 

2.2 Jaký účel má umění? Umění je sice pouhým zobrazením toho, co se umělec 
rozhodne sdílet, ale málokdo z nás by toto zobrazení označil za zbytečné 
nebo bezcenné. Umění je reprezentací, ale zároveň se stává něčím v pravdě, 
něčím, co bylo pojmenováno uměním. Umění se stává něčím v pravdě tím, 
že rozšiřuje povědomí, nebo jinými slovy tím, že dává něco poznat. To je to, 
co dělá pravý vztah a co je jeho účelem i tím, čím je. 

2.3 I když jsme řekli, že jste si vybrali odloučení, nebylo řečeno, že tato volba 
byla taková, jak se zdálo. Zvolili jste si, že se budete reprezentovat novým 
způsobem, že se budete vyjadřovat novým způsobem, že se budete sdílet 
novým způsobem. Volba reprezentovat své Já ve formě byla volbou pro 
oddělení, ale ne proto, že by si oddělení samo přálo, jak jste se domnívali. 
Tento předpoklad jste přijali stejným způsobem, jakým jste přijali svou 
svobodnou vůli jako to, co vám umožňuje být odděleni od Boha a nezávislí 
na něm. Jakmile jste tento předpoklad přijali, dualita vaší existence se stala 
prvořadou, stala se jediným prostředkem, který jste viděli k rozluštění světa 
kolem vás a vaší role v něm. Oddělenost, osamělost, nezávislost, 
individualita. 
-Ty se staly účelem, který jste předpokládali, a ne účelem, kterého jste chtěli 
dosáhnout - novým způsobem vyjádření ve formě, která by prostřednictvím 
vztahů rozšířila povědomí o sobě a druhých. Zvolili jste si způsob stvoření - 
stejně jako si Bůh zvolil způsob stvoření. Tímto prostředkem stvoření je 
oddělení, oddělování (pozorovatele i pozorovaného), aby se stvoření rozšířilo 
prostřednictvím vztahu (pozorovatele a pozorovaného). 

2.4 Zatímco mnoho času bylo stráveno v rámci tohoto kurzu, diskutovat o volbě, 
ale 



myslíte, že jste to udělal, byla tato diskuse nutná pouze za stejných 
podmínek, kvůli kterým bylo nutné důkladně probrat myšlenkový systém 
ega. To, čemu o sobě věříte, je součástí základů, které byly kolem tohoto 
systému vybudovány. Nyní jste spolu s přesvědčeními uvedenými v "Pojednání 
o jednotě" požádáni, abyste přijali nové přesvědčení týkající se volby, kterou 
jsme nazvali oddělením, volby, kterou jste považovali za hřích. 

2.5 Zatímco jste věřili, že jste jástvím ega, věřili jste v potřebu oslavovat i 
očerňovat své jáství. Tato přesvědčení utvářela váš dualistický pohled na svět 
a vše, co s vámi v něm existuje. Za každou "slávu", dar nebo úspěch, kterého 
jste dosáhli, jste věřili v odpovídající cenu, která byla v podstatě cenou, jež 
šla na úkor nebo očernění já. Věřili jste, že za každým ziskem je také ztráta. 
Věřili jste totiž, že každý krok v pokroku vašeho odděleného stavu byl 
krokem pryč od Boha a vašeho skutečného Já. Toto přesvědčení se zakládalo 
na logice, ale logice iluze - v níž jste věřili, že jste se rozhodli oddělit se od 
Boha ze vzdoru a touhy nebýt už s Bohem zajedno. To nemohlo být dále od 
pravdy a je to příčinou veškerého vašeho utrpení, neboť v tomto přesvědčení 
bylo obsaženo přesvědčení, že s každým úspěšným krokem k nezávislosti 
přichází odpovídající krok pryč od Boha. Protože se zdálo, že nezávislost je 
zde vaším cílem, nemohli jste se ubránit pokusům o pokrok tímto směrem. A 
přesto jste se ani nemohli zdržet toho, abyste se za tento pokrok netrestali. 

2.6 To vše nyní necháváme za sebou, protože postupujeme směrem k pravdě 
prostřednictvím návratu k původnímu záměru. Návrat k původnímu účelu 
odstraňuje pojem prvotního hříchu a zanechává vás bez viny. Právě z tohoto 
bezúhonného nebo nezměněného stavu může vaše osobní já začít 
představovat pravdu, protože zanechává nepravdu neboli ego za sebou. 
Pouze toto jediné, nezměněné Já je pravdou o tom, kdo jste a kdo jsou i vaši 
bratři a sestry. To je to, co je míněno jednotou. To je to, co znamená jednota. 

2.7 A přesto má pravda stejně mnoho způsobů zobrazení jako iluze. 
2.8 Stejně jako se umělecká zobrazení iluze někdy nazývají uměním, tak i 

zobrazení já iluze se nazývají já, aniž by tomu tak bylo. V každém z nich je 
však odhaleno já, o němž se domníváte, že je skutečné. Ne vše, co se nazývá 
uměním, je tedy uměním, a ne vše, co nazýváte já, je Já, i když obojí může 
představovat pravdu, jak ji vnímáte. Představování pravdy, jak ji vnímáte, 
bylo spravedlivým dílem mnoha lidí, kteří způsobili velkou škodu druhým a 
světu. V iluzi nelze nalézt žádnou pravdu, a proto ani žádné reprezentace 
vnímané pravdy, bez ohledu na to, jak intenzivně byly 



skutečně změnily následek, protože nezměnily příčinu. 
2.9 V umění není nic správného nebo špatného, stejně jako není nic správného 

nebo špatného, nic dobrého nebo špatného, pokud jde o sebe sama, ale pouze 
přesné nebo nepřesné zobrazení pravdy. Nepřesné zobrazení pravdy prostě 
nemá žádný smysl, a ať se člověk snaží vyčíst smysl v nesmyslném sebevíc, 
nenajde ho tam. Bezvýznamné nemá schopnost měnit význam pravdy. A tak 
vaše Já zůstalo nezměněno, stejně jako vše, čemu jste přisoudili nepřesný 
význam. 

2.10 Takto stojíte na začátku s Já, které nyní postrádá smysl, který jste se mu 
pokoušeli přisoudit. Stojíte bez nepravdy a chystáte se vydat na cestu pravdy. 
Stojíte v okamžiku proměny mezi neskutečným a skutečným. Vše, na co 
čekáte, je představa, vzpomínka na původní představu o vašem osobním já. 

2.11 Tato vzpomínka se nachází ve vašem srdci a má schopnost proměnit obraz, 
který jste si vytvořili, v odraz lásky, která s ním přebývá ve svatosti, jež 
přesahuje vaši současnou schopnost představit si ji. Je pro vás nemožné 
představit si tuto svatost pomocí pojmů myšlenkového systému, na který jste 
se dosud spoléhali. Tento myšlenkový systém umožňoval pouze přijetí 
reality v rámci určitých parametrů, neboť vám neumožňoval představit si, že 
byste mohli učinit kroky "zpět" k Bohu, o němž se domníváte, že jste ho 
opustili ve vzdoru, nebo k Já, o němž se domníváte, že jste ho tam opustili. 
Buďte k sobě nyní pravdiví a uvědomte si, že to, o čem zde mluvím, je vám 
známo. Uvědomte si, že víte, že to není Bůh, kdo vás opustil, ale vy, kdo 
opustil své Já a Boha. Vzdejte se své touhy myslet si, že pokud jste něco 
takového udělali, měli jste k tomu důvod. Kolikrát jste se sami sebe ptali, 
proč jste se rozhodli pro odloučení, když jste k tomu neměli důvod? 
Uvědomte si, že důvod zde byl dán a že tento důvod, ačkoli je naprosto 
věrohodný, nezahrnuje potřebu vzdát se svého Já nebo Boha. Proč byste měli 
být spíše nakloněni tomu, že jste opustili ráj, abyste chvíli žili ve formě, která 
by vám způsobila mnoho utrpení a bojů, a to pouze z toho důvodu, abyste 
byli odděleni od toho, k čemu se toužíte vrátit? Jedinou alternativou se zdála 
být víra v Boha, který by vás za vaše hříchy z ráje vyhnal. Dosud jsme se 
snažili změnit vaši představu o pomstychtivém Bohu. Nyní se snažíme 
změnit vaši představu o pomstychtivém já. Neboť co jiného by takové já 
mělo být? 

2.12 To je pro vás tak důležitý bod, že vás vracím k našemu srovnání lidské 
rodiny s rodinou Boží a k naší diskusi o návratu marnotratných synů a dcer 
Božích. Toto 



diskuse se mohla zdát přijatelná pro myšlenku jáství, které je tak rozvinuté 
jako dospívající dítě, jáství, které se ochotně rozhodne zkoumat nezávislost, 
ať to stojí, co to stojí. Tato diskuse pouze zkoumala realitu, které jste se 
rozhodli věřit, realitu ego-já, pojetí sebe sama, které zdánlivě uvízlo v 
pubertální fázi vývoje. Jedinou touhou ego-já bylo, abyste "dospěli" do jeho 
verze nezávislé bytosti - bez ohledu na to, co to bude stát. 

2.13 I když si možná s radostí blahopřejete, že jste takové mladistvé myšlení 
nechali za sebou, je třeba ho rychle nahradit novou představou o sobě 
samém, jinak vám zůstane. 



 

KAPITOLA 3 

Pravé já 
3.1 Vaše osobní já je vám drahé a mně také. Vždy jsem tě miloval, protože jsem 

tě vždy poznával. Co nelze rozpoznat nebo poznat, nelze milovat. Zatímco 
vaše já nebylo milováno, vy jste jím vždy byli. Zde si musíte uvědomit, že 
osobní já, které je vám drahé, není vaše ego-já a nikdy nebylo. 

3.2 Všechny vaše osobní vlastnosti nejsou ničím jiným než osobností, která 
věrně slouží egu. Všechny vaše vlastnosti byly vybrány buď v souladu s 
přáními ega, nebo v rozporu s nimi. Ať už jsou v souladu, nebo v opozici, 
jejich zdrojem bylo stále ego. Tyto rysy, ať už je vnímáte jako dobré, špatné 
nebo někde mezi nimi, jsou tím, co vás činilo milovanými nebo 
nemilovanými. Často jste je však také učinili výzvou k lásce a v podstatě jste 
těm, kteří vás milují, říkali: "Milujte mě navzdory těmto rysům, které nejsou 
milovatelné, a pak poznám, že vaše láska je opravdová." A tak jste se 
rozhodli, že je budete milovat. Stejné prohlášení vydáváte i sami sobě a zdá 
se, že jste povoláni k tomu, abyste neustále zpochybňovali svou vlastní 
milovatelnost. 

3.3 Stejně jako se bojíte zklamání pro sebe a necháváte se tímto strachem 
zdržovat od mnoha věcí, které byste si přáli, bojíte se stejně nebo ještě více 
své schopnosti zklamat druhé nebo je "zklamat". Někteří z vás si pečlivě 
vystavěli svůj život tak, abyste ponechali co nejméně prostoru pro zklamání, 
které by se mohlo dotknout jeho nebo druhých, kteří jsou vám blízcí. Někteří 
z vás jako by dělali pravý opak, navzdory svým nejlepším úmyslům 
přivolávali zklamání na sebe a byli neustále pod tíhou toho, že zklamali 
druhé. Jiní zase vždy považovali svůj život za něco, co se vymyká jejich 
snahám o kontrolu, a dávno se o to přestali pokoušet. Většina z vás se 
nachází někde uprostřed, žijete život plný dobrých úmyslů a snahy a 
nepřekvapuje vás ani to, co se zdá, že funguje, ani to, co se zdá, že selhává. 

3.4 Nejčastěji jste to vy sami, koho jste obviňovali ze všeho svého neštěstí. 
Chtěli jste být silní a schopní a nenáviděli jste svou vlastní slabost. Chtěli jste 
být vyrovnaní a nenáviděli jste nálady, které vás jakoby bez příčiny přepadaly. 
Nechápal jsi, když nemoc nebo deprese stály v cestě tvým přáním nebo 
plánům druhých, a nechal jsi takové okolnosti, aby tě naplnily sebenenávistí. 

3.5 Vytvořili jste tak společnost, která odrážela nenávist k sobě samému a která 
fungovala na principu hledání viníka každého neštěstí. Vaše nemoci se staly 



důsledkem chování od kouření až po příliš málo pohybu. Vaše nehody byly 
příčinou soudních sporů, při nichž bylo možné právem svalit vinu. Vaše 
deprese byly přičítány minulosti. Dokonce i o vašich úspěších se často 
tvrdilo, že byly na úkor jiného nebo že přišly navzdory nejzávažnějším 
selháním. Ačkoli se zdá, že společnost udělala mnoho pro to, aby způsobila 
vaše neštěstí, a ačkoli jste ji na oplátku obviňovali stejně jako ona vás, nikdy 
jste nic neobviňovali tak, jako jste obviňovali sami sebe. 

3.6 To je pomstychtivé já, které nyní odstraňujeme. Ve skutečnosti jste 
odsuzování nahradili odpuštěním, ale ještě jste si zcela neodpustili. Toto 
tvrzení může znít nesourodě, protože jak jste mohli nahradit odsuzování 
odpuštěním a neodpustit sami sobě? Znamená to, že jste nahradili 
odsuzování odpuštěním jako přesvědčením. Toto přesvědčení jste uvedli do 
praxe v každém případě, kdy jste viděli, že je to potřeba. Znamená to, že si 
stále neuvědomujete potřebu nahradit odsuzování odpuštěním, pokud jde o 
vás samotné. Ještě jste si neuvědomili, kolik toho na sobě stále považujete za 
nemilované. To neznamená, že nejste milovaní, pouze to, že jste ještě plně 
nepoznali své pravé Já. Dokud plně nepoznáte své Já, nemůžete se plně 
milovat. Dokud plně nemilujete, nemilujete v pravdě. 

3.7 Bůh i Láska se nacházejí ve vztahu, kde se vám pravda stává známou. Když 
poznáte pravdu, poznáte Boha, protože poznáte lásku. Víra, a zejména 
změněná víra, kterou jsme společně pracovali na integraci do vašeho 
myšlenkového systému, je pouze prvním krokem, krokem ke svatému 
vztahu. Tato nová přesvědčení vašeho nového myšlenkového systému musí 
být celým srdcem. Nemohou to být přesvědčení, která existují pouze ve vaší 
mysli, nová filozofie, kterou je třeba aplikovat na život. Musí existovat ve 
vašem srdci. A jak mohou existovat v srdci nemilovaného já? 

3.8 K novému životu, který vás volá, se nemůžete dostat jen myšlenkami. 
Můžete se tam dostat pouze tím, že budete tím, kým jste v pravdě. 

3.9 Vždycky jsem tě miloval, protože jsem tě vždycky poznával. Ačkoli vaše 
rozpoznání vašeho Já urazilo dlouhou cestu díky učení se tomuto Kurzu, vaše 
Já je stále vnímáno jako překážka. Možná si myslíte, že kdybyste byli 
schopni žít v nějaké ideální komunitě, daleko od všeho, co vás přivedlo tam, 
kde jste nyní, mohli byste být schopni uvést přesvědčení tohoto Kurzu do 
praxe. Pokud to není až tak drastické, vaše myšlenky by vám mohly 
napovědět, že kdybyste měli jiné zaměstnání, zbavené určitých rodinných 
povinností nebo nutnosti zajišťovat finanční závazky, byli byste mnohem 
vhodnější pro uvedení těchto přesvědčení do praxe. Nebo se můžete podívat 
na své chování, na své zvyky, 



svou celkovou osobnost a jednoduše se prohlásit za nevhodného pro další 
vzdělávání. Ať už si takové myšlenky myslíte vědomě, nebo ne, určitá část 
vašeho já stále věří, že nejste dost dobří na to, abyste byli "dobrým" já, k 
čemuž vás podle vašeho názoru tento Kurz vyzývá. Většina z vás nyní věří, 
že jste "dostatečně dobří" po celé dny, hodiny nebo okamžiky, ale něco vás 
vždy a nakonec přivolá zpět k myšlence, že nejste dost dobří nebo že 
nechcete vynaložit úsilí na to, abyste byli dost dobří. Podobně jako člověk, 
který věří, že má problém s váhou, a ví, že dieta by pro něj byla "dobrá", 
dietu často odmítá, protože neúspěch považuje za jistotu. Dokud budete 
vnímat výzvu tohoto kurzu jako výzvu k dobru, určitě selžete. 

3.10 Já, které poznávám jako Tebe, není jiné než to, kým jsi, ale kým jsi. Vše, co 
kdy bylo jiné než to, čím jste, bylo ego. Ego je pryč. Ego byla pouze vaše 
představa o tom, kým jste. Tato představa byla složitým souborem soudů, 
dobrých a špatných, správných a nesprávných, hodných a nehodných, 
seznamem stejně nekonečným jako bezcenným. Uvědomte si nyní 
bezcennost této představy a nechte ji odejít. 



 

KAPITOLA 4 

Odbourávání iluzí 
4.1 Nejedná se o kurz svépomoci, ale právě naopak. Tento kurz opakovaně 

uvádí, že se nemůžete učit sami a že rezignace na roli vlastního učitele je 
jediným způsobem, jak se naučit nový učební plán. Tento Kurz vás nebude 
vyzývat k jakémukoli úsilí. Nebude vám říkat, abyste zanechali svých 
závislostí nebo drželi dietu či půst. Dokonce vám ani neřekne, abyste byli 
laskaví. Neříká vám, abyste byli zodpovědní, a nekárá vaši nezodpovědnost. 
Netvrdí, že jste kdysi byli špatní, ale že dodržováním těchto zásad se můžete 
stát dobrými. Nepřikládá důvěru ani vinu žádné minulé příčině vaší deprese, 
úzkosti, podlosti, nemoci nebo šílenství. Pouze vás vyzývá k příčetnosti tím, 
že vás vyzývá, abyste se vzdali iluzí ve prospěch pravdy. 

4.2 Stejnost, ke které vás tento Kurz vyzývá, není stejnost těla nebo zvyku. 
Nežádá mnichy ani klony. Nežádá, abyste se vzdali čehokoli, ale iluze, která 
je vzdáním se ničeho. 

4.3 Než budeme moci pokračovat, musíte všechny takové myšlenky vypustit z 
hlavy. Takové myšlenky nejsou maličkostí. Myšlenky jsou základem jáství. 
Nemůžete mít představu o dobru, aniž byste měli představu o zlu. Nemůžete 
mít představu ideálního stavu, aniž byste měli představu stavu, který ideální 
není. Nemůžete mít ideu, kterou nazýváte "správnou", aniž byste věřili v 
ideu, která může být "špatná". 

4.4 Ego způsobilo, že tyto myšlenky byly nezbytné, protože představa ega byla 
"špatná" nebo nepřesná. Jediným způsobem, jak tuto nepřesnost vynést na 
světlo, byl kontrast. 

4.5 Fungovat na nepřesných základech znamenalo stavět na těchto základech. 
Budovat stavbu na základech, které ji neudrží, bylo bláznovství, které ego 
udělalo ze života. Jediným způsobem, jak takovou chybu vnímat jako chybu, 
byla její nefunkčnost. 

4.6 Jediný způsob, jak takovou chybu napravit, je rozebrat konstrukci a začít 
znovu se základy, na kterých lze stavět. To jsme také udělali. Odstranili jsme 
základ iluze, jediný omyl, který se stal základem všeho, co přišlo po něm. 
Nemůžete udělat další takovou chybu, protože je to jediná chyba. Nedává 
snad smysl, že jediná možná chyba je ta, že nejste tím, kým jste? 

4.7 Ego můžete odbourat a na jeho místo postavit jiné, což se občas podařilo u 
jednotlivce s velkým výcvikem, jako například při vojenském výcviku nebo 
v případě 



případy velkého zneužití, kdy se rozvíjí druhá ego osobnost, aby zachránila 
tu první. Ego bylo také v průběhu času rozebíráno a znovu budováno a bylo 
pozorováno jako vzestup a pád civilizací. Ale jak jsme již řekli, jediná 
náhrada, která bude fungovat, je nahrazení iluze pravdou. Účelem tohoto 
pojednání je právě zabránit nahrazení iluze iluzí, respektive jednoho ego-já 
druhým. Výcvik v tomto Kurzu, ačkoli má jemnou povahu, je velký, stejně 
velký jako výcvik v jakékoli armádě, stejně velký jako jakékoli emocionální 
trauma, které člověka zanechalo ve stavu prázdnoty. To je v podstatě stav, ve 
kterém se právě nacházíte. 

4.8 Opakuji, a budu to opakovat stále znovu, že ego-já je z vás pryč. Nezáleží na 
tom, zda si to plně uvědomujete, nebo ne. Toho Kurz lásky dosáhl. Nyní je 
před vámi volba, zda uděláte jednu ze dvou věcí... zda budete pokračovat 
směrem k lásce, nebo strachu. Pokud budete postupovat se strachem, 
vytvoříte si nové ego-já, ego-já, které se možná bude zdát lepší než to staré, 
ale přesto to bude stále ego-já. Pokud budete postupovat s láskou, poznáte 
své Kristovo Já. 



 

KAPITOLA 5 

Původní účel 
5.1 I když vám bylo právě řečeno, že nyní existujete ve stavu prázdnoty, není 

třeba se tohoto stavu obávat. Přesto právě strach z prázdnoty přiměl v 
minulosti ty, kteří ji zažili, aby se vrhli na nejsnazší a nejdostupnější náhradu 
(ego nebo to, co se stalo známým, ne-li známým). Zatímco jen málokdo z vás 
ještě nikdy nedosáhl prázdnoty způsobené úplnou absencí ega, stejně tak 
málokdo z vás nikdy nepocítil nějakou absenci. Všechny lekce, které jste k 
sobě během svého života přitáhli, směřovaly k této absenci v naději, že 
prázdnotu naplníte plností pravdy. 

5.2 Stejně jako v případě jemného učení v tomto kurzu, ne všechna prázdnota k 
vám přišla z rukou utrpení. Pokaždé, když jste se "propadli" lásce, 
vyprázdnili jste prostor, který mohla láska zaplnit. Pokaždé, když jste pocítili 
opravdovou oddanost, vyprázdnili jste prostor, který má láska zaplnit. Byli 
jste vyprázdněni od ega-já, když vás naplnily tvořivé okamžiky inspirace, a 
vyprázdněni od ega-já ve chvílích spojení s Bohem. 

5.3 A naopak, lekce smutku vás vyprázdnila, protože ztráta lásky vedla ke ztrátě 
sebe sama. Byli jste vyprázdněni ztrátou sebe sama v důsledku nemoci nebo 
závislosti, deprese nebo dokonce fyzického vyčerpání. Všechny tyto věci jste 
si přivodili sami, protože byly jedinou cestou za střeženou bránu ega. 

5.4 Snažili jste se žít v domě postaveném na špatných základech a vystačili jste 
si s tím, co jste měli. Veškerý čas jste věnovali opravám a tento čas vás příliš 
zaměstnával, než abyste viděli světlo, které bylo vždy vidět skrz popraskané 
a odlupující se zdi, které jste postavili. To, že jste si nakonec přivolali oheň, 
který tyto zdi spálil na popel, nebo povodeň, která je spláchla, bylo stejně tak 
součástí mechanismu přežití vašeho skutečného Já, jako byl spěch s 
přestavbou součástí mechanismu přežití ega-já. 

5.5 O to vše jste se již pokusili. Tyto lekce jste se již snažili naučit. Tento Kurz 
přišel proto, abyste tyto mnohé věci, které jste zkoušeli, nemuseli opakovat, 
stejně jako ukřižování přišlo proto, aby ukončilo nutnost učit se skrze utrpení 
a smrt. 

5.6 Příběh, který jsem prožil, odpovídal době, v níž jsem ho prožil, a je 
přiměřený i dnes. Chodil jsem po zemi, abych 



zjevit Boha lásky. Otázkou té doby, která je stále aktuální, bylo, jak mocná 
může být Boží láska, když je dána lidem, kteří trpí. Odpověď zněla, že Boží 
láska je tak mocná, že dopustí i smrt svého jediného syna, aby vykoupil svět. 

5.7 Smrt jediného syna byla tehdy stejně jako dnes považována za obrovskou 
oběť, za největší oběť ze všech. Smyslem příběhu však nebyla oběť, ale 
obdarování. Byl dán ten největší dar ze všech, dar vykoupení. Dar vykoupení 
byl darem konce bolesti a utrpení a začátkem vzkříšení a nového života. Byl 
to dar, který měl vyprázdnit svět ego-já a umožnit osobnímu já žít dál jako 
jediné pravé Já, jediný pravý Boží syn. Dar vykoupení byl dán jednou 
provždy. Je to dar obnovy původního účelu. Bez toho, že by existoval 
původní účel hodný Božího syna, by ukřižování ukončilo život ve formě a 
vrátilo by lidské syny do beztvarého. Místo toho byli synové člověka 
osvobozeni, aby mohli sledovat svůj původní účel. 

5.8 Tento příběh se donekonečna opakuje v čase, v čase, který se táhne dopředu i 
dozadu. Každý otcův syn zemře. To neznamená to, co jste si vyložili jako 
nekonečnou řadu generací, které se míjejí. Znamená to, že v každé z nich 
zemře ego a Já se znovu zrodí k věčnému životu. Bez znovuzrození Já 
zůstane původní záměr nenaplněn. Protože Bůh je původní účel, původní 
příčina, původ Já a vztahů, původní účel nemůže zůstat nenaplněn. To 
znamená, že iluze již nebude existovat a zavládne pravda. Taková je vláda 
Boha. 



 

KAPITOLA 6 

Touha po odměně 
6.1 Dokážete se vzdát touhy po odměně? Vzdát se touhy po odměně znamená 

vzdát se dětinské touhy, která se mezi vámi stala jako mor. I když to mnozí z 
vás nevidí, vše, co děláte, je založeno na touze po odměně. Je to vaše touha 
po tom, aby vám někdo dal na oplátku to, co dáváte. Vychází to z vaší 
představy o sobě samých jako o "dítěti" Boha a z představy, která jako by 
naznačovala, že dítě je méně než rodič. Ačkoli se vnímáte jako dítě své 
matky a otce, tato představa o sobě jako o dítěti vás nepřiměla k tomu, abyste 
lpěli na dětské představě o sobě jako o něčem menším, než jsou vaši rodiče. I 
když od nich možná stále toužíte po uznání a potvrzení, není to totéž jako 
"odměny", které hledáte - některé od Boha, některé od života, některé od 
osudu. Bez ohledu na to, kdo si myslíte, že je zodpovědný za vaše 
odměňování, postoj, který ve vás vyvolává touhu po odměně, je to, bez čeho 
se musíte obejít. 

6.2 Může se zdát, že to je krok zpět od vznešených výšin, které jsme právě 
překonali, když jsme hovořili o Boží vládě a smyslu života a smrti. Je to však 
jedna z klíčových myšlenek, která vás bude držet od sebe samých a má 
mnoho společného s vašimi dřívějšími představami o Bohu a o sobě samých. 
Je to myšlenka, která byla přenesena do celého života, podobně jako byla 
myšlenka nemilovaného já přenesena do všech oblastí života, aniž byste si to 
uvědomovali. 

6.3 Odměna je úzce spjata s vašimi představami o tom, že jste dobří, konáte 
záslužné skutky a staráte se o mnoho detailů, které vám zdánlivě umožňují 
žít ve vašem světě, nebo je přežíváte. Představa odměny se přenáší i na 
představy související se srovnáváním, protože nedostatek odměny v jednom 
případě a odměna poskytnutá v jiném je příčinou mnoha hořkostí, které 
existují ve vašich srdcích. 

6.4 I když mnozí z vás, kteří jste dočetli až sem a dozvěděli se tolik, možná 
nepatříte k těm, jejichž hořkost je mocná a drží se pevně u sebe, přesto je 
třeba o hořkosti mluvit. Dokud zůstává hořkost, zůstane i pomsta. Bylo vám 
ukázáno, že Bůh není Bohem pomsty, ale že jste stále v procesu učení, že 
vaše Já není pomstychtivé. Ego vám dalo mnoho důvodů, abyste svému Já 
nedůvěřovali, počínaje představou, že jste zde opuštěni. Protože ego je 
vyvolené Já a naučené Já, bylo v myšlenkovém systému ega vždy dost místa 
na to, aby ve vás udržovalo představu Já, kterým ego není. Ego tak mělo své 
já, na které mohlo svalovat vinu. 



všechno, včetně vaší existence. Tato vina je stará jako sám čas a je příčinou 
toho, že hořkost může existovat i ve vašich srdcích. 

6.5 Zatímco nepravda nemůže existovat s pravdou, to, co zde nazývám hořkostí, 
je vše, co jste silou vůle donutili proniknout svatostí vašich srdcí. Hořkost a 
myšlenka pomsty jdou ruku v ruce. Je to myšlenka "oko za oko" neboli 
přesný opak myšlenky "nastavit druhou tvář". I když se to může zdát jako 
samotná myšlenka zla, jejíž existenci jsem popřel, není to zlo, ale hořkost. 
Možná se domníváte, že hořkost je jen další slovo, další označení pro zlo, o 
jehož existenci v srdcích některých lidí jste byli vždy přesvědčeni, ale i když 
je to jen další slovo, je to slovo zvolené k zavedení myšlenky tak mylné, že 
ve svém ničivém potenciálu konkuruje pouze egu. Hořkost je pro vaše srdce 
tím, čím bylo ego pro vaši mysl. Je to jediná falešná představa, která 
vstoupila na toto nejsvětější místo, do tohoto Kristova příbytku, do tohoto 
mostu mezi lidským a božským. Neexistuje v některých, ale ve všech, stejně 
jako ego neexistovalo v některých, ale ve všech. Stejně jako ego nezpůsobila, 
že byste byli nemilovaní nebo nepoznatelní. Stalo se však, stejně jako ego, 
natolik součástí vaší reality, že musí být, stejně jako ego, vědomě opuštěno. 

6.6 Hořkost, jak naznačuje toto slovo, je něco, co člověk přijímá do sebe, 
podobně jako hořké byliny v Písmu. Existuje mnoho práv a rituálů pro očistu 
nečistých, ale ujišťuji vás, že vy nejste nečistí a že nikdo nemůže očistit 
hořkost ze srdce bez vašeho rozhodnutí. Čas něhy zahájil vaše osvobozování 
od hořkosti a připravil vás na tuto volbu. Zvolte si nyní, že opustíte svou 
touhu po odměně, stejně jako všechny své důvody k zahořklosti a zahořklost 
samotnou. Nepřinášejte již hořkost do Kristova příbytku a my zapečetíme 
místo jejího vstupu sladkostí lásky, takže hořkost již nebude. 



 

KAPITOLA 7 

Exploze víry 
7.1 Jak jste si již všimli, přešli jsme od pojednání o víře v "Pojednání o jednotě" 

k pojednání o idejích. Boží myšlenka o vás je ideou absolutní pravdy. Vaše 
existence se odvíjí od této myšlenky a této pravdy. Existence ega je 
odvozena od vaší představy odděleného já, myšlenky či ideje absolutní 
nepravdy. Myšlenkový systém ega pak vytvořil přesvědčení, která 
podporovala původní myšlenku oddělenosti. Kde je odpovídající systém 
přesvědčení, který se vytvořil kolem myšlenky Boha? 

7.2 K pravdě není potřeba systém víry. Vidíte tedy, že přesvědčení uvedená v 
"Pojednání o jednotě" jsou nutná pouze k tomu, aby vás navrátila k pravdě. 
Protože neexistují žádná přesvědčení, která by představovala pravdu o tom, 
kdo jste a kdo je Bůh, mluvíme nyní o idejích nebo myšlenkách. Pokud 
věříte, že vás Bůh stvořil pomocí myšlenky nebo ideje, můžete začít chápat sílu 
myšlenky. Pokud dokážete uvěřit, že jste stvořili ego myšlenkou nebo ideou, 
můžete vidět, kde je síla myšlenky vaší i Boží silou. 

7.3 I když není potřeba žádný systém víry a žádný systém víry nemůže 
představovat pravdu, bylo vám řečeno, že zde můžete představovat pravdu. 
Nemůžete to udělat pomocí víry, ale můžete to udělat pomocí myšlenek. 
Myšlenky neopouštějí svůj zdroj, a tak vaše nepřesné představy o sobě 
samých mají svou příčinu ve vás, stejně jako vaše schopnost tuto příčinu a 
její následky změnit. 

7.4 Jste tím, kým jste, a zůstáváte tím, kým jste, i zde, v rámci lidské zkušenosti. 
To je myšlenka, která je nesrovnatelná, protože vy jste nesrovnatelní a 
pravda je nesrovnatelná. To je jediná myšlenka, která má pravý smysl, a 
proto se veškerý smysl nachází v ní. Začínáme tedy touto myšlenkou. 

7.5 Jediná věc v rámci lidské zkušenosti, která vám znemožňovala představit, 
kým jste vpravdě, bylo ego. Jediná věc v rámci lidské zkušenosti, která 
zbavovala lidskou zkušenost smyslu, bylo ego. Když tedy ego zmizelo, jste 
dokonale schopni reprezentovat pravdu o tom, kdo jste, a vrátit se k 
existenci, která má smysl. 

7.6 Dříve jste byli schopni představovat to, čím jste, pouze v rámci iluze, protože 
to byl příbytek, ve kterém jste pobývali. Iluze pro vás byla jako dům s mnoha 
dveřmi. Zvolili jste si mnoho dveří do téhož domu, ale mysleli jste si, že 
nabízejí různé věci, abyste nakonec zjistili, že dům, do kterého jste vstoupili, 
je stále stejný dům, dům iluze. Vzali jste se do 



těchto mnoha místností a v některých jste dokonce dokázali představit své 
pravé Já. Tato reprezentace pravého Já v domě iluzí byla jako výbuch, který 
se tam odehrával. Na okamžik se zatřásla prkna podlahy, stěny se otřásly, 
světla pohasla. Všichni v domě si uvědomili, že se tam něco děje. Veškerá 
pozornost se obrátila k výbuchu, ale jeho zdroj se nepodařilo najít. 

7.7 Po výbuchu se zobrazení pravého Já usadilo jako prach a veškerá pozornost 
se upřela na něj. Následoval velký shon, když těm, kdo se dívali, došlo, že se 
tam nacházejí poklady. Někdo našel umění a jiný náboženství, někdo poezii 
a jiný hudbu, někdo se chopil jediné myšlenky a její extrapolací založil tu či 
onu vědu. Ve všem tom vzrušení byla otázka zdroje exploze zavržena. 

7.8 Takto vypadalo to nejlepší z toho, čemu říkáte život v iluzi. 
7.9 Nyní jste se chopili i této myšlenky a nazvali ji nikoli pokladem, ale teorií, a 

spojili ji se vznikem vesmíru, a přesto nevidíte zdroj. To má svůj důvod. 
Důvodem je, že Zdroj nelze nalézt v domě iluzí. Zdroj lze nalézt pouze z 
domu pravdy. 

7.10 Domov pravdy je ve vás a my jsme právě odemkli jeho dveře. 



 

KAPITOLA 8 

Dům pravdy 
8.1 Boží království je domem pravdy. Nebo lépe řečeno, Dům pravdy byl nazván 

Božím královstvím. Znovu vám připomínám, že to, co jste nazývali věcmi, 
jsou také jen reprezentace a že nyní přecházíme od reprezentací ke smyslu, 
aby to, co reprezentujete, přešlo od reprezentací k pravdě. Uvědomte si zde 
jemný rozdíl mezi symbolem, který představuje pravdu, a pravdou, neboť 
právě k ní směřujeme. Symboly jsou potřebné pouze v domě iluze, stejně 
jako víra. Ti nejosvícenější z vás krásně symbolizovali či představovali 
pravdu. Tyto symboly či reprezentace vám velmi posloužily a způsobily 
právě ty výbuchy, které otřásly vašimi chybnými základy. Pracovat na tom, 
abyste se stali reprezentací takové velké síly, je stále důstojným cílem a 
mnozí z vás této síly dosáhli. Vidíte, proč tato síla byla a stále je nezbytná. 
Ale zastavit se u této demontážní síly nestačí. Zastavit se u této demontážní 
síly by znamenalo nechat svět v jeho současném stavu a vaše bratry a sestry 
trčet v prachu. Práce, která je nyní na vás, spočívá v tom, že dům iluzí jednou 
provždy nahradíte domem pravdy. Práce, která je nyní na vás, spočívá v 
odhalení Zdroje. 

8.2 Pokud je Zdroj Pravdy ve vás, pak je to vaše vlastní zjevení, na kterém 
pracujeme. Nikdy nezapomeňte, že zjištění vaší identity bylo jediným cílem 
celého tohoto studia. Uvědomte si, jak často jste na to zapomínali, navzdory 
mnoha opakováním našeho cíle, a budete si lépe uvědomovat svůj odpor a 
potřebu ho opustit. 

8.3 Tento odpor je důvodem, proč jste se vydali na tak dlouhou cestu ještě 
předtím, než jsme vůbec kdy hovořili o tak zásadní myšlence, jako je 
myšlenka hořkosti. Tato hořkost byla zdrojem odporu stejně silného, jako je 
odpor ega, a mnohem hlouběji pociťovaného. Jak jsem již řekl, hořkost je pro 
vaše srdce tím, čím bylo ego pro vaši mysl. Hořkost tedy souvisí s vašimi 
pocity více než s vašimi myšlenkami. Ego si ale na tyto pocity hrálo a 
používalo je jako stavební kameny pro svůj myšlenkový systém. Dokud v 
sobě nosíte tuto hořkost, zůstanete v domě iluzí, protože vaše pocity jsou pro 
vás stejně skutečné, jako byly myšlenky vaší mysli ega. Dokud pro vás 
cokoli jiného než pravda zůstane skutečné, váš dům iluze zůstane skutečnou 
strukturou, strukturou, která vás drží od pravdy stejně jistě, jako by vás 
železné mříže držely 



v jeho pokojích. 
8.4 I když je pro vás v tuto chvíli možná těžké představit si hořkost jako něco, k 

čemu jste připoutáni, chci, abyste se na chvíli zamysleli nad připoutaností a 
zjistili, jak hořkost do této kategorie skutečně patří. Hořkost je myšlenka 
neodmyslitelně spjatá s osobním já a prožíváním osobního já. Ať už věříte, 
že osobní já se skládá z jedné identity, kterou máte nyní, nebo z identity 
mnoha minulých životů, identita, kterou máte v tomto čase a na tomto místě, 
stále věří ve svou vlastní historii a v historii těch, kteří přišli před ní. Tato 
přesvědčení v sobě skrývají zárodky hořkosti, zloby, kterou cítíte vůči Bohu 
a bratrům a sestrám, živým i mrtvým. 

8.5 To jsou přesvědčení, která říkají, že vy a všichni ti, kteří přišli před vámi, jste 
byli falešně donuceni trpět, a to utrpením, pro které nevidíte žádné 
opodstatnění. Ti, kdo věří v minulé životy, často také přijali přesvědčení 
týkající se volby a věří, že volba utrpení byla učiněna pro nějaké vyšší dobro 
nebo pro splacení dluhů z minulosti. Jediná volba, která byla učiněna, je 
volba připoutání k lidské podobě jako k sobě samému. Volba, která nebyla 
učiněna, je volba opustit tuto představu. Volba, která byla učiněna, je věřit ve 
spasitele, který vás mohl, ale neudělal to, uchránit před tímto utrpením. 
Volba, která nebyla učiněna, je volba věřit v Kristovo Já, které je jediným 
zachráncem, a ne v ego-já, od kterého jste potřebovali zachránit. 

8.6 Co se stane, když věříte, že volba trpět, stejně jako volba nechat utrpení za 
sebou, se vždy nachází uvnitř? Na koho se tedy máte zlobit za vše, co se 
stalo? Obviňujete sebe a své předky z dávné i nedávné historie, o níž si 
myslíte, že byste dali cokoli za to, abyste ji změnili? Díváte se na nemocné a 
viníte je z jejich nemoci? Nedíváte se na všechno utrpení a necítíte hořkost z 
vlastní neschopnosti ho zmírnit? A nepokoušíte se je tak nevidět a pak si 
nevyčítáte, že se díváte jinam? 

8.7 Jak bylo řečeno v knize Kurz lásky, myšlenka utrpení je to, co se v Božím 
stvoření tak pokazilo. Jak bylo řečeno v "Pojednání o umění myšlení", idea 
lásky může nahradit ideu utrpení, ale nevybírá se kvůli utrpení, které jako by 
nedávalo smysl lásce. Příčinou této neschopnosti učinit novou volbu je 
hořkost, která udržuje koloběh utrpení v chodu. 

8.8 Setrvávání v hořkosti je odrazem přesvědčení, že nikdo, a určitě ne vy, 
nemůže nic změnit. Kdybyste mohli svět zbavit utrpení, udělali byste to, ale 
snažit se o to a selhat je příliš srdcervoucí. Proč byste měli 



Nebudeš hořký, když ty a všichni, které miluješ, budou určitě trpět a nakonec 
zemřou? Proč byste neměli být zahořklí, když věříte, že jste bezmocní? Jak 
těžké je uvěřit, že nemusíte měnit svět, ale jen sami sebe. Jak těžké je 
představit si, že tato jediná změna může přinést všechny změny, které byste 
si představovali, že ani armáda andělů nemůže přinést. Dokud pro vás taková 
myšlenka zůstává nepředstavitelná, nedojde k ní. 

8.9 Stejně jako reprezentace pravého Já v domě iluze způsobila výbuch a pád 
pokladu, reprezentace pravého Já v domě Pravdy způsobí vytvoření nového. 

8.10 Vaši předkové si nedokázali představit, co všechno výbuchy v domě iluzí 
způsobily. Tyto poklady, z nichž se nyní těšíte, by jim připadaly jako zázrak. 

8.11 Ve spadu pokladu se našlo to, co se hledalo. Pokud se hledaly prostředky, 
které by usnadnily život, proč ne myšlenka na stroje a nástroje, které by to 
zdánlivě umožňovaly? Pokud to, co se hledalo, byly prostředky k nalezení 
jednoduchých potěšení v drsném světě, proč ne nápady na zábavu, které by je 
zdánlivě poskytovaly? Lidé trpící nemocemi: Proč ne léky na tyto nemoci? 

8.12 Lidé hledali to, co si představovali, že je možné najít. Proč byste hledali 
konec utrpení, kdybyste měli pocit, že je to nemožné? Mnohem lepší je 
hledat léky a léčbu než konec toho, co se ale zdálo nekonečné. Opravdu 
mohlo utrpení trvat nespočet věků jen kvůli vaší neschopnosti zrodit 
myšlenku na konec utrpení? 

8.13 Nevěděla snad část vašeho já vždy, že utrpení nemusí být, i když jste se 
smířili s tím, že je? Ukončeme nyní toto přijímání zrozením nové myšlenky. 



 

KAPITOLA 9 

Obývat dům pravdy 
9.1 Tato myšlenka je myšlenkou lásky. Je to myšlenka, která dává dokonalý 

smysl, a právě její smysl způsobuje, že se ve světě, který se zbláznil, zdá 
nesmyslná. Je to idea, která říká, že skutečné je pouze to, co pochází z lásky. 
Je to idea, která říká, že jen to, co odpovídá zákonům lásky, je skutečnost. Je 
to myšlenka, která říká, že vše, co by láska nevytvořila, neexistuje. Je to 
myšlenka, která říká, že pokud budete žít z lásky a v rámci zákonů lásky, 
budete vytvářet pouze lásku. Je to myšlenka, která připouští, že to lze a že to 
můžete dělat tady a teď. Přijmout tyto myšlenky, aniž byste přijali jejich 
schopnost být aplikovány, znamená změnit své přesvědčení, aniž byste 
změnili své myšlenky. To už mnozí udělali. To jistě nechcete udělat. 

9.2 I když nyní nemůžete vidět řetězec událostí, které tyto myšlenky promění v 
novou realitu, můžete věřit, že se tam objeví a budou se šířit jako síť, 
podobně jako kdysi představy ega o oddělenosti. Protože však tyto myšlenky 
nejsou naučené, nebude trvat dlouho, než se rozšíří prostřednictvím učení, 
jako tomu bylo u myšlenek ega. 

9.3 Ideje lásky neboli pravdy jsou spojeny v jednotě a existují ve vztahu. 
Všechny ideje v domě iluze byly obsaženy v něm a držely pohromadě 
naučené ideje myšlenkového systému ega. Nyní si musíte představit, že 
vyjdete za dveře tohoto domu iluze a za jeho zdmi naleznete zcela novou 
realitu. Možná se vám zpočátku bude zdát, že jste se ocitli na tak cizím 
místě, že se musíte okamžitě začít učit znovu, a to od nejmenších stavebních 
kamenů poznání, jako byste se učili novou abecedu. Brzy však zjistíte, že 
tato nová realita je vám známá a nevyžaduje vůbec žádné nové učení. 
Zpočátku budete v pokušení vidět věci, které jsou podobné těm v domě iluzí, 
a nazývat je tím, čím jste je nazývali kdysi. Zde se však dočkáte jemné 
opravy, a když se vám tato oprava dostane, nebudete o ní pochybovat, ale 
vzpomenete si, že je to pravda, na kterou jste zapomněli. 

9.4 Uvidíte, že dům iluzí byl jen stavbou postavenou uvnitř vesmíru pravdy a že 
vesmír pravdy obsahuje vše ve svém laskavém objetí. Nikdo nestojí mimo 
objetí lásky a s radostí uvidíte, že ti, kdo zůstávají v domě iluze, nemohli 
uniknout přítomnosti lásky. 

9.5 Přesto budete v pokušení znovu vstoupit do domu iluzí, i kdyby jen proto, 
abyste si mohli 



uchopte ruce těch, které milujete, a jemně je protáhněte jeho dveřmi. Budete 
si moci všímat výbuchů, které se uvnitř odehrávají, a budete se chtít vrátit, 
abyste k těm, které se odehrávají uvnitř, přidali i ty své, a myslet si, že se 
silou ještě jednoho se možná zdi konečně zřítí a ti, kdo jsou uvnitř, už 
nebudou drženi v iluzi. To byla práce mnoha lidí, kteří přišli před vámi, ale 
čas takové práce pro vás již pominul. Zbývá ještě mnoho lidí, kteří budou 
otřásat zdmi iluze. Jen málo z nich stojí za ní, aby přivolali ty, kteří jsou 
uvnitř. 

9.6 Zdá se, že ráj, který je pravdou, leží daleko za domem iluzí v údolí smrti. 
Lidé, kteří přežili zážitky blízké smrti, zmírnili obavy mnoha lidí, ale ještě 
více jich touží po posmrtném životě. Vy, kteří jste mě následovali za zdi 
domu iluzí, jste nyní povoláni k tomu, abyste začali s odhalováním a novým 
vytvářením života v nebi na zemi. 

9.7 Na tuto pouť jsem vás vypravil, stejně skutečnou jako ty, kteří v Mojžíšově 
době putovali pouští do zaslíbené země. Tato cesta zůstala metaforická, 
protože nepřekročila oblast víry a nepřešla do oblasti idejí. Izraelité věřili v 
zaslíbenou zemi, ale nepobývali v ní. Vy jste povoláni přebývat v zaslíbené 
zemi, v domě pravdy. 



 

KAPITOLA 10 

Cvičení v zapomínání 
10.1 Kurz lásky mluvil hodně o vzpomínání. Nyní musíme mluvit o zapomínání. I 

když se nemusíte ničeho vzdávat, abyste vstoupili do Domu pravdy nebo se s 
pravdou setkali, musíte si uvědomit, že zatímco ve vaší mysli existuje 
nesmyslnost, budete stále pracovat na tom, abyste ji nahradili smyslem, 
místo abyste dovolili, aby byl smysl, který ve všem existuje, zapamatován 
nebo poznán. Tak je zapotřebí více praktických lekcí týkajících se života 
těla, které nyní necháte sloužit naší věci vytvoření nebe na zemi. 

10.2 První lekce je nabízena jako cvičení v zapomínání. Žádám vás, abyste co 
nejčastěji, jak je to ve vašem každodenním životě možné, zapomínali tolik z 
toho, co jste se naučili. 

10.3 První věc, na kterou vás žádám, abyste zapomněli, je vaše potřeba hledat 
místo, kde by bylo možné svalit vinu. Vy, kteří jste čekali, až se dostanete k 
"těžké části" tohoto kurzu, ji zde můžete najít. Myšlenka viny se neslučuje s 
představou laskavého Stvořitele a laskavého stvoření a jako taková je 
jediným rouháním. Obviňovat se je stejně nesmyslné jako obviňovat druhé a 
svého sklonu svalovat vinu na sebe se musíte také vzdát. Když se řekne, že 
jste příčinou, není tím myšleno, že za něco můžete. Ačkoli mnoho dětí bylo 
obviňováno z toho, že se neučí, obviňování sebe sama je stejně nemístné jako 
obviňování dítěte z lekcí, které se ještě nenaučilo. 

10.4 Odstranění myšlenky svalování viny změní vaše myšlenkové pochody tak, 
že si to ani nedokážete představit. Budete překvapeni, kolikrát rozpoznáte 
vinu tam, kde jste ji dříve neviděli, stejně jako jste na začátku nepoznali vše, 
čeho jste se obávali. Ale stejně jako jste na základě rozpoznání toho, čeho se 
bojíte, dokázali tyto obavy přivést k lásce, můžete tak nyní učinit i s vinou. 
Stačí, když se přistihnete při obviňování a řeknete si: "Znovu jsem obviňoval 
a rozhodl jsem se, že už to nebudu dělat." V tomto případě se vám to podaří. 
S obviňováním nemusíte trávit více času než takto a nenabízím vám žádné 
slovo ani cit, který by ho nahradil. Žádám vás, abyste myšlenku na ni 
jednoduše odstranili ze své mysli, jakmile do ní vstoupí. 

10.5 Bylo by pro vás snazší, kdybyste dostali náhradu, protože zbavení se viny ve 
vaší mysli zanechá prázdné místo, které budete toužit zaplnit. Tento akt 
vědomé volby nepřipisovat vinu zkratuje mnoho myšlenek, které byste k této 
myšlence přiřadili, myšlenek, které vytvořily řetězovou reakci situací a 
událostí, pocitů a chování, jež jste si neuvědomovali 



se zrodily z myšlenky viny. I když ji nenabízím jako náhradu, zjistíte, že 
místo viny přijde myšlenka přijetí toho, co je, myšlenka, která je nyní 
potřebná. 

10.6 Přijetí toho, co je, je přijetím toho, že cokoli se děje v přítomném okamžiku, 
je darem a lekcí. To, co přichází jako lekce, nemusí vypadat jako dar, ale 
všechny lekce jsou dary. I když některé z těchto lekcí mohou přijít ve formě, 
která vyvolává dojem, že jde o lekce staré, nebudou to opakování lekcí, které 
přišly dříve. Nebudou to lekce, které vám připadají obtížné nebo 
znepokojující, pokud je přijmete jako lekce a uvědomíte si, že všechny lekce 
jsou dary. S tím, co jste se v minulosti těžko učili, jste se potýkali jen proto, 
že jste si neuvědomovali povahu situace jako lekce nebo jste neuznávali, že 
všechny lekce jsou dary. 

10.7 To souvisí s naším cvičením o zapomínání, protože musíte zapomenout na 
to, jak jste dříve reagovali na každou situaci. Žádná situace, která k vám nyní 
přichází, nebude opakováním té minulé. Jak by mohla být, když minulost 
byla prožívána v domě iluze a přítomnost je prožívána v domě Pravdy? 
Uvědomění si této skutečnosti je jediným způsobem, jak bude možné 
realizovat současné učení a odnaučování, o němž byla řeč dříve. Prošli jste 
časem odnaučování toho, co vás minulost, ale zdálo se, že vás naučí. Nyní se 
sice může zdát, že se život navenek příliš nezměnil, ale je na vás, abyste si 
uvědomili celkovou změnu, která ve skutečnosti nastala. 

10.8 Vedle zapomínání existuje další praxe, která vám pomůže uvědomit si tuto 
změnu. Ačkoli je to v podstatě totéž jako zapomínání, v praxi se bude zdát, 
že má jiný průběh. Jedná se o praxi, kdy přestanete naslouchat hlasu ega. Ego 
sice zmizelo, ale mnoho jeho poselství zůstává ve vašich myšlenkách jako 
ozvěna dřívější doby. Tyto myšlenky jsou vzpomínkovými poselstvími, a tak 
musí být, stejně jako všechny ostatní, zapomenuty. Proces zapomínání těchto 
myšlenkových vzorců se bude jen nepatrně lišit od zapomínání vašich 
dřívějších reakcí na lidi a situace a podobně jako zapomínání na vinu. 

10.9 Prvním krokem k tomu, abyste mohli na takové myšlenky zapomenout, je 
rozpoznat je jako oddělené a odlišné od myšlenek vaší pravé mysli neboli 
Kristovy mysli. To bude snadné, protože myšlenky ega-mysli byly vždy ostré 
vůči vám nebo druhým. Kristova mysl a myšlenky, které vycházejí z hlasu 
Kristovy mysli, budou mírné. Myšlenky ega-mysli budou přicházet jako 
převleky za jistotu. Při troše cviku tyto převleky snadno prohlédnete a 
odhalíte nejistotu, která se za nimi skrývá. Myšlenky Kristovy mysli budou 
obsahovat jistotu, kterou nelze zamaskovat. Pamatujte, že všechny 



pochybnost je pochybnost o sobě samém a že už nejste povoláni k tomu, 
abyste o sobě pochybovali. Vaše Já je nyní vaším Kristovým Já. 

10.10 Chvíli budete mít pocit, že stálá jistota je nemožná. Tento pocit vám zůstane 
jen tak dlouho, dokud si budete pamatovat svou minulou nejistotu. Nejistota, 
stejně jako celý ostatní myšlenkový systém ega, byla naučená. Vaše pravé Já 
nemá k nejistotě žádný důvod. Proto jste i vy vyzýváni, abyste zapomněli na 
nejistotu minulosti. 

10.11 Ačkoli se může zdát, že jde o opravné lekce, není tomu tak. Nejste již 
povoláni do doby nejistoty, abyste se prostřednictvím kontrastu učili lekcím 
jistoty. Uvědomte si, že takto jste se učili v minulosti a že vše, co pochází z 
minulosti, je to, k čemu jste povoláni, abyste zapomněli. Když se tedy objeví 
nejistota, stačí si jen připomenout, že čas nejistoty je minulostí. Nejistota vás 
nyní nepřijde učit lekcím, které jste se již naučili, ale navštíví vás pouze jako 
ozvěna z minulosti. Je to zvyk, vzorec starého myšlenkového systému. 
Jediné, co musíte udělat, je neposlouchat ji. Její hlas nebude jemný ani plný 
lásky. Jeho hlas bude mít nezaměnitelné ostří strachu. 

10.12 Pamatujte, že ačkoli jsou tyto lekce jemné, jsou a budou to praktické lekce, 
které vám jednoduše ukazují nový způsob života, způsob života v Domě 
pravdy. Nebudete se muset učit cizí jazyk, abyste mohli v tomto novém domě 
přebývat, ale budete se muset naučit to, co vám zpočátku bude připadat jako 
cizí myšlenkový systém. Tento myšlenkový systém neuznává žádný strach ani 
odsuzování, žádnou nejistotu ani pochybnosti, žádné protiklady ani 
rozdělení. Je to myšlenkový systém jednoty. Je to váš pravý myšlenkový 
systém a snadno si ho zapamatujete, jakmile mu začnete dovolovat, aby 
automaticky nahradil ten starý. 

10.13 Přemýšlejte o tom chvíli jako o naučeném jazyce. Pokud jste se v dětství 
naučili španělsky a pak jste se dlouhá léta učili a mluvili anglicky, mohli 
byste se domnívat, že vaše španělština je zapomenuta. Kdybyste se však 
vrátili do obydlí, kde lidé v něm mluví pouze španělsky, brzy by se vám 
znalost španělštiny vrátila. Na krátkou dobu by vám v hlavě neustále běžely 
dva jazyky a vy byste jeden překládali do druhého. Ale nakonec, pokud by 
tato situace trvala mnoho let, byste si mohli myslet, že jste zapomněli na 
svou schopnost rozumět angličtině. 

10.14 To, co nyní děláme, je podobné překládání naučeného myšlenkového 
systému ega do myšlenkového systému Kristova Já, o kterém si myslíte, že 
jste ho zapomněli. Když budete přebývat v Domě pravdy, pokud se nebudete 
bránit odnaučení myšlenkového systému ega, myšlenkový systém vašeho 
pravého Já se vám jednoduše vrátí do paměti. Na myšlenkový systém svého Já 
brzy zapomenete, i když při setkání s těmi, kteří tento myšlenkový systém 
stále používají, budete 



s nimi bude moci komunikovat. Snadnost, s jakou s nimi budete 
komunikovat, se však bude časem snižovat. Zjistíte, že se neustále učíte 
jazyk, chcete-li, nového myšlenkového systému, protože nebudete mít chuť 
komunikovat s ničím menším. 

10.15 Zjistíte, že váš nový jazyk k vám bude přitahovat lidi podobně, jako je 
přitahuje krásná hudba. Mnozí se budou chtít naučit to, co jste si 
zapamatovali, protože si uvědomí, že paměť tohoto jazyka existuje i v nich. 
Bude pro vás přirozené přivítat je zpět do společného jazyka mysli a srdce 
spojených v jednotě. Ze všeho nejvíc si budete přát, aby každý, s kým se 
setkáte, sdílel tento vzpomínkový jazyk. Někteří se však budou bránit. 

10.16 Proto jsme tyto lekce nazvali praktickými lekcemi pro život těla. Jsou to 
lekce, které budou brzy přeloženy jiným způsobem. Tyto lekce, které vstoupí 
do vaší mysli a srdce, bude nutné přeložit také do jazyka těla. Dokud zůstane 
vaše lidská podoba, budete přebývat mezi lidmi v lidské podobě. Dokud 
bude existovat dům iluzí, budete se i nadále setkávat s těmi, kteří v něm 
existují. Dokud se budete setkávat s těmi, kdo v domě iluze existují, budete 
se nadále setkávat s pokušeními lidské zkušenosti. Těmi se nyní budeme 
zabývat. 



 

KAPITOLA 11 

Pokušení lidské zkušenosti 
11.1 Vědomí je stav uvědomění. Výrok "Já jsem" je výrokem vědomí. Bylo 

vnímáno jako výrok o uvědomění si sebe sama. Ti, kdo existují v domě iluze, 
si uvědomují své já, ale neuvědomují si, že já iluze, já, které existuje v iluzi, 
je iluzorní já. Dále by se to dalo vyjádřit tak, že ti, kdo existují v domě iluze, 
si uvědomují pouze osobní já a věří, že osobní já je tím, kým jsou. Dále věří, 
že osobní já je pravdivé tvrzení "Já jsem". 

11.2 Ti, kteří se nacházejí v Domě pravdy, si také uvědomují své Já. Aniž by to 
nutně dokázali vyjádřit slovy, nepociťují již tvrzení "Já jsem" jako vyjádření 
osobního Já nebo Já samotného. Pro ty, kdo existují v Domě pravdy, se "Já 
jsem" stalo něčím větším, všezahrnujícím poznáním jednoty všech věcí, s 
nimiž Já koexistuje v pravdě, míru a lásce. 

11.3 Tato slova, pravda, mír a láska, jsou v Domě pravdy zaměnitelná, protože 
jejich význam je stejný. Tato slova, stejně jako slova Dům pravdy, 
představují uvědomění si nové reality, nového příbytku. 

11.4 Slovo dům, které se používá v Domě pravdy, nepředstavuje stavbu, ale 
místo, kde se bydlí. Slovo dům, jak je použito v domě iluze, představuje 
stavbu. Dům iluze je stavba, která má chránit osobní já před vším, čeho by se 
mohlo bát. Dům pravdy je obydlím těch, kteří již nežijí ve strachu, a proto 
nepotřebují stavbu zdánlivé ochrany. 

11.5 Dům iluzí je jevištěm, na němž se odehrává drama lidské zkušenosti. 
11.6 V době, kterou jsem strávil na zemi, jsem nepobýval v domě iluze, ale v 

domě Pravdy. To znamená, že jsem si byl vědom pravdy a žil jsem podle 
pravdy. Byl jsem si vědom Božího míru a žil jsem v Božím míru. Byl jsem si 
vědom Lásky Boží a Láska Boží žila ve mně. 

11.7 K tomu jste nyní povoláni: 
Uvědomte si, že ve vás žije Boží láska. Žijte v 
Božím pokoji. 



Žijte podle pravdy. 
11.8 Dalo by se to vyjádřit takto: Jsi láska, žiješ v míru, žiješ podle pravdy nebo v 

souladu s ní. 
11.9 Z nějakého důvodu jsem Boží království nazval Domem pravdy a ne 

Domem míru. To, co se učíte, už není o tom, že Království Boží nebo Dům 
pravdy existuje, ale o tom, jak v něm žít. Otázku, jak v něm žít, nejlépe 
vyřešíme tak, že se soustředíme na život podle pravdy. 

11.10 Ačkoli se mnohokrát zdůrazňoval nedostatek soudnosti a my jsme se drželi 
příkazu nesoudit tím, že jsme popírali jakékoli dobro nebo zlo, rozdíl mezi 
pravdou a iluzí již nelze popřít. Uvědomit si rozdíl mezi pravdou a iluzí 
neznamená označit jedno za správné a druhé za špatné, ale jednoduše 
rozpoznat, čím jsou. To je důležitý rozdíl, který je třeba mít při dalším 
postupu na paměti, abyste nebyli v pokušení soudit ty, kdo žijí v iluzi, nebo 
jejich realitu. Jejich realita neexistuje. Víra v realitu iluze z ní nikdy neudělá 
pravdu. 

11.11 Začínáme se tak zabývat pokušeními lidské zkušenosti. Mluvíme zde o dvou 
z nich: Pokušení soudit a pokušení přijmout existenci jiné skutečnosti, než je 
pravda. 

11.12 Jestliže vám mohu po pravdě říci, že nejste jiní než já, pak musíte pochopit, 
že se nemůžete považovat za jiné než vaši bratři a sestry. Všichni existují v 
Domě pravdy. Dům iluzí existuje v Domě Pravdy, protože tam si vaši bratři a 
sestry myslí, že jsou. Dům iluzí není peklo, do kterého byl někdo vyhnán. 
Někdy může být vyvoleným peklem, stejně jako může být někdy vyvoleným 
nebem. Volba a vědomí síly volby, která v něm existuje, je to jediné, co 
odlišuje jedno od druhého. 

11.13 Nesmíte vidět své bratry a sestry v domě iluze, ale musíte je vidět tam, kde 
skutečně jsou - v domě Pravdy. Jakmile byste "viděli" dům iluze, učinili 
byste jej skutečným a s jeho skutečností by na vás dopadl soud... ne žádný 
soud Boží, ale soud vaší vlastní mysli. 

11.14 Připomínám, že se po vás nežádá, abyste viděli něco, co není pravda. Proto 
je zde vědomě použito slovo vidět a proto se nyní zdržíme používání slova 
vnímat. Vnímání zmizí, jakmile skutečně uvidíte. 

11.15 Samozřejmě si budete i nadále vědomi toho, že si jen málokdo uvědomuje, 
že existuje v Domě pravdy. Po pravdě řečeno, ještě nějakou dobu budete 
usilovat o to. 
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