
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. 



zůstáváte si vědomi i toho, že jste změnili místo pobytu. Tento čas různého 
stupně uvědomění má svůj důvod. Jak vám staré nadále pomáhá učit se lekce 
nového, budete vidět, jak mohou být lekce iluze užitečné novým způsobem i 
pro vaše bratry a sestry. Nikdy nezapomínejte, že to, co bylo stvořeno pro 
vaše použití, může být použito novým způsobem a přinést nový výsledek. 
Nebojte se použít vše, co je v domě iluze k dispozici, abyste podpořili 
poznání pravdy. Vůbec se nebojte domu iluze. Jaká iluze může vyděsit ty, 
kteří znají pravdu? 

11.16 Tato první lekce o pokušení lidské zkušenosti je vpravdě varováním před 
spravedlností. Přichází, aby vám připomněla, že když nahradíte myšlenkový 
systém iluze myšlenkovým systémem pravdy, jste po připomenutí pravdy o 
tom, kdo jste, vyzváni, abyste zapomněli na osobní já, které by tuto příčinu 
shledalo spravedlností. Vy nemáte pravdu a ostatní se mýlí. Toto pokušení 
vás nebude dlouho provázet, neboť jakmile bude starý myšlenkový systém 
důkladně převeden do nového, takové představy jako správné a nesprávné už 
nebudou. Pouze pro tuto přechodnou fázi je tato a všechny podobné 
připomínky týkající se pokušení lidské zkušenosti nezbytné. 



 

KAPITOLA 12 

Fyzické já v Domě pravdy 
12.1 Vědomí je stav uvědomění. Výrok "Já jsem" je výrokem o uvědomění si 

vědomí. Vědomí předcházelo výroku "Já jsem". "Já jsem" předcházelo 
vytvoření Já. Já předcházelo vytvoření osobního já. 

12.2 Existujete v čase vědomí osobního já. Začínáme tedy pracovat s osobním já a 
zároveň si uvědomujeme, že osobní já je jen stupněm v řetězci vědomí. 
Kroky, které předcházely kroku osobního já, nepřišly v rámci času. Stvoření 
času probíhalo současně se stvořením osobního já. Protože kroky, které 
předcházely osobnímu já, nepřišly v čase, jsou věčné, věčné úrovně vědomí, 
které stále existují a vždy existovaly. 

12.3 Pokušení lidské zkušenosti existují pouze v čase. To, co se chystáme udělat, 
je přesunout lidskou zkušenost mimo oblast času. Aby se tak stalo, musíme 
odstranit časově vázaná pokušení lidské zkušenosti osobního já. 

12.4 Hmota nebo forma je vázána časem. Duch není. Dům pravdy nemůže být 
svázán časem a být Domem pravdy. Jak tedy může osobní já začít 
uskutečňovat lidskou zkušenost mimo čas? Odpověď zní takto: změnou 
vědomí osobního já ze stavu vědomí vázaného na čas na stav věčného 
vědomí. Tato změna, jak již bylo řečeno, je zázrak. Tento zázrak je cílem, k 
němuž nyní směřujeme. 

12.5 Uvědomte si, že před tímto bodem bylo naším cílem vrátit do vašeho vědomí 
pravdu o vaší identitě. Tím, že jsme nyní změnili náš cíl, vás ujišťuji, že jste 
si uvědomili pravdu o své identitě. Cíl tohoto kurzu byl splněn. Avšak dokud 
vaše vědomí zůstává časově omezené, je vaše vědomí stále omezené. Jak již 
bylo řečeno, abychom odstranili omezení, která nadále existují, musíme 
odstranit všechna časově vázaná pokušení. 

12.6 Tato pokušení nejsou pokušeními těla. Mohou se tak jevit, ale tělo je 
neutrální. Všechna pokušení vznikají v mysli a přenášejí se na tělo. Pokušení 
nepocházejí z lásky. Některá pokušení se sice budou zdát být z lásky, ale 
nejsou. 

12.7 Jakmile tvé kdysi dřímající mysli svitne, že změna ve velkém měřítku... 



vás čeká, budete se bát, pokud si neuvědomíte, že to, co je vám zde nabízeno, 
je něco zcela nového, něco, o čem se vám ani nesnilo. Tento stav, o němž 
jste se ani neodvážili snít, je stav, v němž i v říši tělesnosti existují pouze 
Boží zákony lásky. To znamená, že vše, co v této lidské zkušenosti pochází z 
lásky, bude zachováno. Ztratí se jen to, co pochází ze strachu. 

12.8 Vraťme se na chvíli k volbě, která byla učiněna pro lidskou zkušenost, k 
volbě vyjádřit, kdo jste, v oblasti tělesnosti. Než byla tato volba učiněna, 
nebyli jste "lepší" nebo "správnější" než nyní. Učinili jste volbu v souladu se 
zákony stvoření a výše uvedenými kroky stvoření. Z této volby vyplynulo 
mnoho zkušeností. Některé z těchto zkušeností byly výsledkem strachu, jiné 
výsledkem lásky. Volba vyjádřit to, kým jste, ve fyzickém smyslu nebyla 
volbou učiněnou ze strachu, ale z lásky. Fyzické já není v rozporu s Božími 
zákony ani se zákony stvoření. Je to jednoduše volba. 

12.9 Život fyzického já se stal životem plným utrpení a bojů jen proto, že fyzické 
nebo osobní já zapomnělo, že existuje ve vztahu, a uvěřilo, že je oddělené a 
osamocené. Ve svém strachu si vytvořilo ego-já, které, protože pramenilo ze 
strachu, nebylo v souladu se zákony Lásky ani stvoření. S vědomím, že 
existuje ve stavu, který není v souladu se zákony Boha, vytvořilo z Boha 
bytost, které je třeba se bát, a tak pokračovalo v koloběhu strachu a nemohlo 
z něj najít vysvobození. 

12.10 Co by bylo větším krokem v celém stvoření než fyzické já schopné 
rozhodnout se vyjádřit své Já v rámci zákonů lásky? Fyzické Já schopné 
vyjadřovat se zevnitř Domu pravdy způsobem, který je v souladu s mírem a 
láskou, je dalším krokem ve stvoření, znovuzrozením Syna Božího známým 
jako vzkříšení. 

12.11 Ačkoli by se mohlo zdát, že v rámci stvoření může dojít k chybám, 
nezapomeňte, že stvoření je o změně a růstu. V rámci stvoření neexistuje 
správné nebo špatné, ale existují fáze růstu a změny. Lidstvo nyní prochází 
obrovskou fází růstu a změny. Jste připraveni? 



 

KAPITOLA 13 

Praxe: Žádná ztráta, ale jen zisk 
13.1 Nyní, když jsme zjistili soulad mezi naším původním záměrem, tedy 

zjištěním vaší identity, a naším novým záměrem, tedy zázrakem, který vám 
umožní existovat jako to, čím jste, v lidské podobě, můžeme pokračovat bez 
jakýchkoli pochybností, které jste mohli mít ohledně toho, zda si přejete 
nový cíl, na němž pracujeme. 

13.2 Pokračujeme dalším vymezením pokušení lidské zkušenosti. V "Pojednání o 
umění myšlení" jsme o těchto pokušeních hovořili v souvislosti s extrémy 
lidské zkušenosti a řekli jsme, že tyto věci, které vás odvádějí od Božího 
pokoje, vás odvádějí od stavu, v němž si uvědomujete, kdo jste, a způsobují 
tak, že si uvědomujete pouze já lidské zkušenosti neboli osobní já. I když v 
takových chvílích můžete stále cítit spojení s Bohem, nebudete přebývat v 
Božím pokoji. Vaše Já a Bůh pro vás budou pouhými vzpomínkami, zatímco 
vaše realita zůstane realitou fyzické zkušenosti a osobního Já. V takových 
chvílích si můžete představovat pouze Boha mimo sebe a nedůvěřovat v 
dobrotivost prožitku, ať už se jedná o extrémní zážitek bolesti nebo rozkoše. 
Začínáte se bát, že slast skončí nebo že bolest neskončí. Jakmile se jednou 
objeví strach, pochybnosti a pocit viny nejsou nikdy daleko. 

13.3 Tato pokušení vás budou znepokojovat stále méně, jakmile odhalíme jejich 
skutečný význam tím, že se podíváme za samotné zážitky a zjistíme jejich 
příčinu. 

13.4 Nyní jsme udělali hrubé tahy štětcem, které vám dávají počáteční představu 
o životě ve fyzické podobě, který nebude zahrnovat právě ta pokušení, jež 
vám začínáme předkládat. Protože jste tyto věci, které by vás jen zdánlivě 
pokoušely, vytvořili, uvěřili jste v ně a v jejich schopnost vás ovlivnit. 
Mnohé z těchto lekcí jste se již odnaučili a nemusíte opakovat odnaučování, 
které bylo provedeno. Nové učení, které vás nyní čeká, je prostě učení v 
souladu s novým myšlenkovým systémem pravdy; přijetí pravdy a opuštění 
iluze. Nový myšlenkový systém je jednoduché se naučit. Co je z lásky, je 
pravda. Co je strach, je iluze. Pokušením je vidět lásku tam, kde není, a 
nevidět strach tam, kde je. Ale vaše schopnost rozlišovat mezi láskou a 
strachem jako příčinou je to jediné, co je nyní důležité, protože budete 
vytvářet nové podle toho, co považujete za pravdu, a převádět do myšlenek. 

13.5 Nezapomeňte, že potěšení a bolest, jak je vnímá tělo, pocházejí z těla. 



stejný zdroj. Tímto zdrojem nebylo tělo, ale vaše přesvědčení o těle a o sobě 
samém. Věřili jste, že potěšení přichází za cenu bolesti. Věřili jste v lidské 
zákony, zákony, které byly vytvořeny, aby utvrzovaly myšlenku, že za 
všechno musíte zaplatit nebo si vydělat na všechno, co byste si chtěli 
přivlastnit, a pak že musíte chránit to, co máte, před těmi, kdo by vám to 
chtěli vzít. 

13.6 Je to jednoduché místo, kde začít, protože každý z vás je v pokušení držet se 
této myšlenky navzdory všemu, co vás to stálo. Nahradit tuto myšlenku 
myšlenkou, že podle zákonů lásky neexistuje ztráta, ale pouze zisk, znamená 
odolat pokušení vyžadovat od sebe, abyste platili za to, co získáte. 

13.7 Říkám, že je to jednoduchý začátek, protože tuto novou myšlenku můžete 
uvést do praxe dnes a denně tím, že jednoduše odmítnete pokušení věřit v 
pojmy jako vydělávání a placení. Způsob, jakým tuto myšlenku uskutečníte, 
bude na vaší volbě. Ale myšlenka, že si nemusíte vydělávat ani platit, se musí 
zrodit a žít podle ní. Ačkoli většinu z vás okamžitě napadnou potřeby pro 
přežití, není to zdaleka jediná oblast, v níž se myšlenka vydělávání nebo 
placení může vyskytovat. Tato stará myšlenka je v souladu se všemi 
přesvědčeními typu "když tohle, tak tamto". Tuto myšlenku můžete začít 
praktikovat tak, že si budete opakovat tato slova: 

13.8 "Jsem v bezpečí a nic z toho, co udělám nebo neudělám, neohrozí mou 
bezpečnost." 
13.9 Když tato slova vyslovíte, uvědomíte si, že v ně věříte. Věříte, ale 

nedokážete si představit, že by se pravda těchto slov skutečně projevila v 
životě, který zde žijete. To nyní musíte udělat. Musíte pravdu těchto slov 
reprezentovat svým životem. 

13.10 Nemáte však tato slova zkoušet pošetilými činy. To by znamenalo jednat, 
jako by to byla magie, a ne pravda. Jednat tak, jako by to byla pravda, je to, k 
čemu jste povoláni. Můžete dokonce začít něčím tak jednoduchým, jako je 
výběr jedné věci denně, kterou změníte tak, aby odrážela skutečnost, že jste 
přijali tuto novou myšlenku. Zvolte si čin, který ve vás pro začátek nebude 
vyvolávat strach. Můžete si například říci něco takového: "Mám představu, 
že když budu spát tak dlouho, jak cítím, že ráno potřebuji, probudím se svěží 
a připravený na den a tento čin nebude mít pro mě žádné hrozivé následky." 
Pokud se vám to podaří, můžete se rozhodnout, že se probudíte svěží a 
připravený na den. Dalším činem může být i to, že si každý den dovolíte 
volně utratit malou částku peněz, kterou byste za normálních okolností 
neutratili, vždy s myšlenkou, že to nijak negativně neovlivní váš rozpočet. 

13.11 I když se vám tyto příklady mohou zdát tak jednoduché, že je považujete za 
něco víc než svépomocné rady, které jsem řekl, že tento kurz nebude 
poskytovat, 



jsou pouze pomůckami, které vám pomohou rozvíjet vaše vlastní myšlenky. 
Budete-li mít na paměti, že všechny vaše myšlenky mají být založeny na 
lásce, nezklamete, když se zrodí důležité myšlenky. 

13.12 Druhý aspekt této lekce se pak bude týkat vašich představ o důsledcích, 
které se zdají být důsledkem jakéhokoli jednání, které vaše představy 
navrhly. Musíte si zrodit představu, že nemáte důvod se těchto důsledků 
obávat, ať už jsou jakékoliv. Ve skutečnosti musíte zrodit myšlenku 
laskavosti a hojnosti. 

13.13 Všimněte si, že jednoduché příklady, které jsem uvedl, byly příklady 
činnosti. Myšlenky se jistě mohou zrodit i bez nutnosti akce, ale jedním z 
faktorů, které odlišují myšlenku od víry, je požadavek akce. Touto akcí, i 
když nemusí být nutně fyzická, je akce zrození. Uvědomte si, že věříte v 
mnoho věcí, které nevznikly u vás. Ale teprve když o těchto přesvědčeních 
máte vlastní představy, stávají se vašimi vlastními přesvědčeními ve smyslu 
toho, že je učiníte svými přesvědčeními. Věřit, aniž byste si vytvořili vlastní 
představy o svých přesvědčeních, znamená být v nebezpečí, že podlehnete 
falešným přesvědčením. 

13.14 Vytvářet vlastní nápady znamená být kreativní. Formování vlastních nápadů 
se děje ve vztahu. Uskutečňování vlastních nápadů vytváří vztah mezi vaší 
fyzickou podobou a vaším Já, protože vaše fyzické Já představuje ve formě 
myšlenku nebo obraz vytvořený v Já. Myšlenky, v kontextu, ve kterém o 
nich zde hovoříme, jsou myšlenky nebo obrazy pocházející z Já a 
reprezentované osobním Já. Jedině tak bude osobní já schopno reprezentovat 
Já v pravdě. 



 

KAPITOLA 14 

Nejsi jiný, než kdo jsi 
14.1 Smrt myšlenkového systému ega uvolnila místo zrodu myšlenkového 

systému pravdy. Myšlenkový systém ega byl založen na strachu. V tomto 
období přechodu z jednoho myšlenkového systému do druhého je 
nejjemnější, a přesto významnou změnou přechod od základu strachu, který 
byl základem myšlenkového systému ega, k základu lásky, který je základem 
myšlenkového systému pravdy. Ačkoli základ strachu, stejně jako ego, vás 
nyní opustí, vzorec chování založeného na strachu může stále přetrvávat a 
jako takový může odrazovat od nových myšlenek a od činnosti. Dokud 
budou tyto vzorce strachu odrazovat od jednání, nebudete zažívat svobodu 
života z nového myšlenkového systému. Nový myšlenkový systém bude stále 
existovat ve vaší mysli a srdci, protože tuto vzpomínku vám nyní nic nemůže 
vzít, ale prožívání nového myšlenkového systému pouze jako myšlenky 
nepřinese změny, které byste si tak přáli, aby nastaly v rámci vaší fyzické 
zkušenosti. Možná budete žít klidnější a smysluplnější život, ale nestanete se 
spasiteli, o které vás žádám, ani architekty nového nebeského světa na zemi, 
k jehož vytvoření vás vyzývám. 

14.2 Pokusím se objasnit rozdíl mezi novým myšlenkovým systémem a životem 
podle nového myšlenkového systému. Protože nyní převádíte myšlenkový 
systém ega na myšlenkový systém pravdy, začnete věřit v takové věci, jako 
je laskavost a hojnost. To znamená, že budete pomalu převádět všechny 
myšlenky nedostatku na myšlenky hojnosti, všechny myšlenky viny na 
myšlenky laskavosti. Po tomto období překladu tak můžete místo proklínání 
svého životního postavení a špatného pocitu, že se netěšíte zdraví, bohatství 
nebo postavení některých jiných, přijmout své současné postavení a začít v 
něm pociťovat více klidu a radosti. Pokud se necítíte dobře, můžete se se 
svou nepohodou vyrovnat snadněji. Pokud nejste finančně zajištěni, můžete 
si blahopřát k tomu, že toužíte méně a budete spokojeněji žít prostý život. 
Pokud jste pociťovali nedostatek úcty, můžete mít pocit, že na tom, co si o 
vás myslí ostatní, nezáleží, a těšit se ze zvýšeného sebevědomí. I když by to 
všechno byly úctyhodné cíle, nejsou cílem, ke kterému směřujeme. Byly by 
to důsledky nových přesvědčení, která jsou zastávána, ale nejsou žita. Brzy 
by se tyto křehké stavy určitě cítily ohroženy nějakou situací nebo osobou a 
vrátil by se úsudek, který by to, co se děje, označil za "špatné". "Bůh" mimo 
vlastní já by byl brzy povolán k zásahu. 



Vina by byla na místě. Brzy by převládl návrat k vyrovnanosti, protože ti, 
kdo přebývají v Domě pravdy, by dlouho nesetrvávali v takových iluzích, ale 
vzor starého by nebyl porušen. Utrpení a sváry by se stále zdály být možné. 
Jen byste se po odeznění intermezza ohlédli zpět a uviděli pravdu, uvědomili 
si, že jste se poučili, a uvědomili si, že jste chvíli jen koketovali s iluzí. Toto 
koketování s iluzí se podobá pokušením lidské zkušenosti a nedocházelo by 
k němu, kdyby z vás pokušení zmizela. 

14.3 Nyní by vám mělo být jasné, že ačkoli žijete v domě pravdy, jste schopni si s 
sebou přinést staré vzorce chování. Jakmile bude překlad nového 
myšlenkového systému za starý dokončen, nebude se to již stávat. Překlad 
však nemůže být dokončen, pokud odmítáte žít podle toho, co víte - pokud 
odmítáte žít tak, jací jste. 

14.4 Jste schopni vidět pravdu, a přesto se chovat, jako byste ji neviděli. Děje se 
tak již po generace a může se tak dít i nadále, pokud nebudete dbát těchto 
pokynů. 

14.5 Já jsem však posel dobrých zpráv. Nyní vám zopakuji jednu dobrou zprávu, 
na kterou jste možná zapomněli: Nechtěli byste být jiní, než jste. To je 
klíčová myšlenka, která vám nesmírně pomůže opustit vzorce chování 
založené na starém myšlenkovém systému strachu. Navzdory základům 
strachu, na nichž byl váš starý myšlenkový systém založen, byste stále nebyli 
jiní, než kdo jste. Pro fázi učení, ve které se nyní nacházíte, to znamená, že 
jste, ale myslíte si, že jste s většinou svého života nespokojeni. Jakmile 
začnete přebývat v Domě pravdy a dívat se očima lásky, uvidíte na životě, 
který vedete, mnohem méně věcí, které byste chtěli změnit, než byste si 
představovali. Bojíte se, kam by vás všechny vaše nové nápady mohly 
zavést, a na některé jistě čekají velké změny, ale velké změny navštíví jen ty, 
kteří si je přejí. Avšak i ti, kteří po velkých změnách touží, zjistí, že tyto 
velké změny nezpůsobí, aby byli jinými, než jsou. Na tom, kým jste, není nic 
špatného! 

14.6 Když se budete nově dívat očima lásky, bude mnohem pravděpodobnější, že 
uvidíte lásku všude v životě, který právě žijete, než že byste viděli potřebu 
zcela změnit svůj život, abyste našli lásku. Vy, kteří se obáváte rizika, které 
budete muset podstoupit, nemějte obavy! Změny, které k vám přijdou, budou 
vybranými změnami. Neztratíte nic, co byste si ponechali. 

14.7 Právě proto se musíte rozhodnout, že si nenecháte život v nepohodlí 
způsobeném domnělou nemocí, život v nedostatku způsobeném domnělým 
nedostatkem, život v nedostatku postavení způsobeném domnělou neúctou. 
Pouze na základě vaší volby 



si tyto věci ponecháte a pouze z vašeho rozhodnutí vás tyto věci opustí. 
14.8 Je to jen vaše stará nejistota, která vás nutí bát se záležitostí, které před vámi 

leží. Tato volba však není volbou neustálého rozhodování, ale prostě volbou 
žít podle pravdy nového myšlenkového systému. Stačí, když opustíte staré a 
s ním i vzorce chování způsobené strachem, a nové vám odhalí vše, co byste 
si ponechali, a vše, co byste opustili. To, co byste si ponechali, je z lásky. To, 
co byste chtěli opustit, je iluze. 

14.9 Jasně uvidíte všechna rozhodnutí, která jste během svého života učinili z 
lásky a která z vás udělala člověka, jímž byste jinak nebyli. Jasně také 
uvidíte všechna rozhodnutí, která byla v průběhu vašeho života způsobena 
strachem, a jak malé důsledky ve skutečnosti měla. Tyto volby plné strachu 
vám ani druhým nic nevzaly. 

14.10 Pokud jsou věci, které si v tuto chvíli stále ještě vyčítáte a označujete je za 
neodpustitelné, je čas je pustit z hlavy. Pokud jste si přečetli výše uvedený 
odstavec a máte pocit, že pro některé jiné je v pořádku, že svých rozhodnutí 
nelitují, ale pro vás ne, žádám vás, abyste věřili mému ujištění, že tomu tak 
není. Musíte se rozhodnout, že toto obviňování sebe sama necháte za sebou, 
bez ohledu na to, co cítíte, že si potřebujete vyčítat. Nebyli byste zde, 
kdybyste již necítili lítost a zármutek nad zraněními, která jste způsobili 
druhým. Jakékoli činy, které jste dříve nepřinesli lásce, abyste je viděli v 
novém světle, se nyní odhalují ve světle pravdy. 

14.11 O historických důvodech k pomstě a obviňování jsme již hovořili. Utrpení, 
které bylo vybráno, bylo mocné. Nyní není volbou zkoumat důvody, které za 
ním stály, ani hledat nápravu minulosti. Volba nyní spočívá v tom, zda 
chcete, aby utrpení pokračovalo, nebo zda ho chcete navždy zrušit. Pokud se 
držíte výčitek, držíte se viny. Pokud se držíte viny, držíte se hořkosti. Pokud 
se tyto výčitky a obviňování týkají vás samotných, nemusíte mít pocit, že 
máte právo je pustit z hlavy. Pokud nemáte pocit, že máte právo je nechat jít, 
rozhodujete se zůstat zahořklí a rozhodujete se být trestáni za své "hříchy". 
Dokud si to budete vybírat, bude se to ve vašem světě projevovat i nadále. To 
je jediný čin, který si můžete zvolit a který je hoden toho, aby byl nazván 
sobectvím. Buďte nyní raději "méně" sobci než sobci a dovolte, aby já, které 
byste obviňovali, odešlo do iluze, z níž vzešlo. Pamatujte, že zahořklost, 
stejně jako ego, existovala ve všech. Kdyby se váš bratr nebo sestra nechtěli 
vzdát hořkosti, aby nastolili svět míru, nechtěli byste se vy vzdát hořkosti? 



Myslíte si, že je to sobecký čin? 
14.12 Pokání neboli náprava nepochází od vás, ale od Boha. Můžete o tom 

přemýšlet v souvislosti s přírodou a podívat se na její schopnost napravovat 
se. Jste součástí přírody. Vaše tělo se dokáže samo napravit nebo uzdravit, 
stejně tak vaše mysl a srdce. 
-pokud jim to bude dovoleno. Časově omezené vědomí, které lpí na minulosti, 
jako by to byla pravda, neumožňuje nápravu. Minulost už není a nelze na ní 
stavět přítomnost ani budoucnost. To je důvod, proč jsme strávili tolik času 
odnaučováním a proč pokračujeme v lekcích zapomínání. 

14.13 Vzkříšení nebo znovuzrození musí být úplné, aby vůbec mohlo být. 
Chápete, proč se nemůžete držet minulosti? Nové nemůže mít historické 
precedenty. Proto jste byli ujištěni, že to, k čemu jste povoláni, je život tak 
nový, že si to ani nedokážete představit. Nepředstavujte si minulost a 
nevytvářejte si důvod k jejímu prodlužování. Minulost je jen východiskem 
pro budoucnost. Stejně jako jsme mluvili o důsledcích viny a o tom, že si 
nejste vědomi všeho, co z myšlenky viny vychází, tak je tomu i s minulostí. 
Stejně jako příběh, který teprve bude napsán, i to, co bude následovat po 
první stránce, bude vycházet z první stránky. 

14.14 Píšeme novou první stránku, novou Genesis. Začíná nyní. Začíná 
znovuzrozením Já lásky. Začíná zrozením Krista ve vás a ve vaší ochotě žít 
ve světě jako Kristovo Já. 



 

KAPITOLA 15 

Nový začátek 
15.1 Někteří z vás mají s novými začátky více zkušeností než jiní. Většina 

dospělých má za sebou nějakou formu nového začátku, nebo jim byl 
nabídnut. Ti, kteří jsou v manželském vztahu, měli často příležitost 
rozhodnout se odpustit minulosti a začít znovu budovat nový vztah. Jiní se v 
podobném vztahu mohli rozhodnout nechat minulost odejít a vstoupit do 
nového vztahu. Rodiče přivítali doma zbloudilé děti, aby jim dali šanci začít 
znovu. Ve všech etapách života vznikají nová přátelství a vztah s každým 
novým přítelem poskytuje nový začátek. Někteří začínají znovu díky změně 
místa a zaměstnání. Každý nový školní rok mladým poskytuje nový začátek. 
Úmrtí blízkých a narození nových členů rodiny vytvářejí nové životní 
konfigurace. Příroda začíná každé jaro znovu. 

15.2 To, co brání novým začátkům všeho druhu v rámci lidské zkušenosti, jsou 
představy, že věci nemohou být jiné, než byly kdysi. Jediný skutečný odklon 
od této představy se týkal příležitostí zrození a smrti. K tomu se ještě 
vrátíme, ale nejprve se podívejme na jiné typy nových začátků a na vše, co 
by jim bránilo v uskutečnění. 

15.3 Nové začátky se nevyskytují mimo vztah. Myšlenka zvláštního vztahu je 
tou, která novým začátkům brání. Zvláštní vztahy všech typů jsou založeny 
na očekávání - na očekávání určitého chování - a na očekávání pokračujícího 
zvláštního zacházení v rámci vztahu. Dokonce, a někdy zejména, to, co je 
považováno za špatné chování, se může stát očekáváním, od kterého je 
obtížné se v rámci zvláštního vztahu odchýlit. Nezáleží však na tom, zda se 
jedná o očekávání zvláštního zacházení nebo špatného chování. Právě 
očekávání "známého" souboru kritérií týkajících se vztahu, souboru kritérií 
založených na minulosti, nejčastěji brání tomu, aby nové začátky byly 
skutečně nové. 

15.4 Často se nové začátky nabízejí nebo zvažují "navzdory" okolnostem z 
minulosti, které by je zdánlivě činily pošetilými. Vždy se očekává nějaká 
"věc", která se má změnit. Proti této myšlence se však vnitřně staví představa, 
že na určité základní úrovni se lidé nemění. Nedokážete si představit, že by ti, s 
nimiž jste ve vztahu, byli jiní, než jsou. To je v souladu s pravdou. Přesto to, 
kým kdokoli je, není závislé na tom, za koho se v minulosti vydával. 



15.5 Když se snažíte dát sobě nebo druhému nový začátek, často se chováte tak, 
"jako byste" věřili, že nový začátek je možný, i když čekáte na propad, který 
vám jistě dokáže, že nový začátek je jenom hra a že se ve skutečnosti nic 
nezměnilo. Žák, který se v předchozím roce neučil, ačkoli je dychtivý a 
přesvědčený, že je schopen uspět v roce současném, bude nadále sužován 
vzpomínkami na neúspěch. Alkoholik může přistupovat ke každému dni s 
vírou a zároveň si uchovávat čerstvé vzpomínky na minulé zneužití nebo 
ponížení v naději, že ho odradí od opakování starého chování. Podobně může 
blízký alkoholika přistupovat ke každému dni s vírou, i když podezřívavě 
hledá známky toho, že víra je neoprávněná. Od zločince se neočekává 
náprava navzdory úsilí systému a nadějím jeho blízkých. 

15.6 Každý člověk si myslí, že si nese zavazadla minulosti, a to nejen svá vlastní, 
ale i všech zvláštních vztahů, do kterých byl zapojen. Mít zvláštní vztah s 
někým, kdo selhal v nabídce nových začátků, se stává selháním pro všechny 
zúčastněné. Každý si stanoví vlastní kritéria pro úspěch či neúspěch a vlastní 
načasování jejich dosažení. Někteří by za základ důvěry v nové považovali 
šest měsíců změn. Jiným by šest let nestačilo. 

15.7 Nyní se musí zrodit myšlenka, že lidé se skutečně mění. Zatímco jste 
instinktivně věděli, že existuje jádro, střed každého člověka, který je 
neměnný, musíte se nyní vzdát myšlenky, že toto jádro či střed byl 
představován minulostí. Musíte zapomenout na myšlenku, že budoucnost 
nemůže být jiná než minulost. 

15.8 Se smrtí ega vydechly naposledy i zvláštní vztahy. Jak jsem již řekl, bude se 
zdát, že se jedná o opravné lekce. Ve skutečnosti jsou to pomůcky, které vám 
pomohou zrodit nové myšlenky, jež prolomí staré vzorce. 

15.9 Nový začátek, k němuž jste nyní povoláni, je nový začátek, který se stejně 
jako všechny ostatní, které jste nabídli nebo se o ně pokoušeli, bude 
odehrávat ve vztahu. Rozdíl je v tom, že tento nový začátek se bude 
odehrávat ve svatém, nikoli zvláštním vztahu. 

15.10 Svatý vztah se uskutečnil spojením mysli a srdce v jednotu. Svatý vztah je s 
Já, s Já, které přebývá v jednotě se všemi v Domě pravdy. Tento vztah činí Já 
jednotou se všemi a přináší tak všem svatost Já. 

15.11 Tomuto novému začátku nic nebrání, pouze je třeba dokončit převod 
myšlenkového systému ega na myšlenkový systém pravdy. Jak jsme již řekli, 
není možné učit se novému s myšlenkovým systémem starého. Není možné 
učit se pravdě stejnými metodami. 



které se v minulosti používaly k učení iluzí. Tento kurz učí, že lásce se nelze 
naučit. Řekl jsem zde, že láska, mír a pravda jsou v novém myšlenkovém 
systému zaměnitelné ideje. Pravda, stejně jako láska, tedy není něco, co se 
můžete naučit. Dobrou zprávou je, že se pravdě učit nemusíte. Pravda 
existuje ve vás a vy si nyní uvědomujete její realitu. 

15.12 Jak se tedy dostanete do této nové reality, do tohoto nového začátku, a jak v 
ní budete žít? Prostřednictvím života v pravdě. 

15.13 Tato pojednání se již nezabývají prací na kurzu, protože práce na tomto 
kurzu byla u vás dokončena. Tato pojednání se jednoduše zabývají tím, jak 
vám pomoci žít to, co jste se naučili. Učení bylo zapotřebí, abyste se mohli 
vrátit ke svému Já. Navzdory tomu, jakou metodu jste podle svého názoru 
použili k učení toho, co jste se naučili, tento Kurz obešel způsob učení ega a 
vyzval Krista ve vás, abyste se učili znovu. Toto učení ukončilo to staré. 
Prožívání toho, co jste se naučili, uvede do života to nové. 

15.14 Tyto příklady vašich dřívějších představ o nových začátcích byly použity 
pouze proto, abyste ukázali, proč nemůžete k tomuto novému začátku 
přistupovat stejně jako k těm minulým. Při pokračování překladu starého 
myšlenkového systému do nového vám nejvíce pomohou názory, které jste si 
osvojili s pomocí "Pojednání o jednotě": ". 

15.15 Máte splněno. 
Dávání a přijímání jsou v pravdě jedno. 
V rámci zákonů lásky neexistuje ztráta, ale pouze zisk. 
Zvláštní vztahy byly nahrazeny svatým vztahem. 

15.16 Nyní k těmto přesvědčením přidáváme myšlenku, že tato přesvědčení 
mohou být reprezentována formou. Tato přesvědčení mohou s pomocí 
nového myšlenkového systému změnit samotnou podstatu jáství popsaného 
slovy lidská bytost. To vyžaduje ještě více zapomínání, protože musíte 
vědomě opustit všechny své představy o omezeních, která jsou vlastní 
vašemu pojetí toho, co znamená být lidskou bytostí. 

15.17 I když byste nebyli jiní, než kdo jste, to, kdo jste, není omezeno pojmem 
člověk ani lidskými zákony. Pokud se budete i nadále chovat, jako byste byli 
stále stejnou bytostí, za kterou jste se v minulosti představovali, nebudete žít 
podle pravdy, ale podle iluze. 

15.18 Iluze je "pravda", podle které jste žili. Nový myšlenkový systém zcela 
nahradí iluzi pravdou. Je zřejmé, že toto nahrazení musí být úplné. 
Prostředky k uskutečnění této totální náhrady jsou ve vašich rukou, ale sotva 
máte prázdné ruce. Pravda 



jde s vámi stejně jako Boží láska a pokoj. 



 

KAPITOLA 16 

Ochota, pokušení a víra 
16.1 Ochota žít podle pravdy je jedinou obětí, kterou máte Bohu přinést. Žádnou 

jinou oběť přinášet nemusíte. Není třeba přinášet žádné oběti a oběti jsou pro 
Boha v pravdě nepřijatelné. Nežádá se od vás nic jiného než neochota. 

16.2 Říci, že ochota je jediná oběť, která se od vás vyžaduje, je totéž jako říci, že 
nemusíte a vlastně ani nemůžete dát nic jiného nebo méně. Tomuto povolání 
nemusíte věnovat své úsilí. Nemusíte se namáhat, abyste vytvořili nový svět, 
k němuž jste povoláni. Nemusíte mít plán a nemusíte přesně vědět, jak bude 
tento nový svět vypadat. Stačí, když budete ochotni žít podle pravdy. 

16.3 Musíte zapomenout na myšlenku, že můžete vytvořit nové ze starého. Kdyby 
to bylo možné, byli byste skutečně povoláni k úsilí a boji, k plánování a ke 
stavu poznání toho, co plánujete. To byly způsoby tvoření v myšlenkovém 
systému ega, způsoby, které přinesly mnoho pokroku formám, které obýváte, 
aniž by se jejich podstata v nejmenším změnila. Veškeré úsilí ega nepřineslo 
konec utrpení ani sváru, ani neudělalo z této iluze šťastný sen. 

16.4 Ačkoli se stále můžete cítit zmatení a neschopní udělat to, co po vás žádám, 
mohu s jistotou říci, že jste spokojenější a šťastnější, klidnější a beze strachu 
než kdykoli předtím. I když se váš život možná nezměnil tak, jak byste si 
přáli, a i když se vám jeho omezení mohou zdát ještě více frustrující než 
dříve, jsem si jistý, že ve vás byla vzbuzena naděje, naděje na změny, které 
cítíte, že potřebujete, aby se ve vašem každodenním životě odráželo nové Já, 
kterým jste se stali. 

16.5 Již jednou jsme v rámci Kurzu lásky hovořili o vaší netrpělivosti a o tom, že 
tento Kurz působí jako spouštěč, který uvolní veškerou netrpělivost vůči 
tomu, co bude. Netrpělivost na to, co bude, může být uspokojena pouze tím, 
co je. 

16.6 Přes časový odstup, který by se mohl zdát, že vše, o čem zde mluvíme, je 
plánem pro nějakou budoucí realitu. Vše, co by udržovalo toto časové 
zpoždění konstantní a způsobovalo, že by se zdálo, že to, co je nyní, stále 
čeká na nahrazení tím, co bude, je změna, která musí nastat uvnitř. Jak již 
bylo řečeno, tato změna souvisí s časově omezenými pokušeními lidské 
zkušenosti. 



Všechna tato pokušení souvisejí s názory uvedenými v "Pojednání o jednotě". 
16.7 Již jste dosáhli úspěchu. 
16.8 Když se řekne, že jste nejen dokonalí, ale i Dokonalí, řekne se, že už jste 

tím, čím jste chtěli být. Chcete-li tedy žít podle pravdy, musíte žít ve světě 
jako Dosažení a přestat se snažit být jinými, než kým v pravdě jste. Tento boj 
být jiný, než kým jste v pravdě, je pokušením lidské zkušenosti. Přijde v 
mnoha podobách, z nichž všechny budou souviset se starým vzorcem 
nespokojenosti se sebou samým. Tato pokušení budou souviset s intrikou 
výzvy a ve skutečnosti budou zakomponována do vzorců, které vás nutí 
snažit se "dosáhnout" stanovených životních cílů. Klíčem k odolání těmto 
pokušením není vůbec odpor, ale myšlenka, že už jste dosáhli svého. 
Udržování této myšlenky v popředí vaší mysli a srdce vám pomůže převést 
tento aspekt myšlenkového systému ega do myšlenkového systému pravdy. 

16.9 Dávání a přijímání jsou v pravdě jedno. 
16.10 Říkáme-li, že dávání a přijímání jsou v pravdě jedno, říkáme, že vám chybí 

jen to, co nedáváte. Víra v nedostatek je pokušením lidské zkušenosti. To se 
bude týkat všech situací, v nichž máte pocit, že od nějakého "druhého" 
můžete něco získat. Opět to bude souviset se starými vzorci nespokojenosti 
se sebou samým. Souvisí to s jakýmikoliv představami, které si možná stále 
uchováváte ohledně toho, že druzí mají více než vy, nebo s touhami, o nichž 
máte pocit, že zůstaly nenaplněny. I když si možná myslíte, že to znamená, 
že se po vás chce, abyste se obešli bez něčeho, není tomu tak. Jste prostě 
žádáni, abyste dávali, abyste mohli přijímat, a abyste přijímali, abyste mohli 
dávat. 

16.11 V rámci zákonů lásky neexistuje ztráta, ale pouze zisk. 
16.12 Říkáme-li, že v rámci zákonů lásky neexistuje ztráta, ale pouze zisk, říkáme 

vám, abyste se nebáli. Strach ze ztráty je velkým pokušením lidské 
zkušenosti. Kdyby nebylo tohoto strachu ze ztráty, nebylo by pro vás obtížné 
žít podle myšlenkového systému pravdy. Tento strach velmi silně souvisí s 
vašimi představami o změně a jako takový je největší škodou pro váš nový 
začátek. Tato pokušení se týkají všeho, co se bojíte udělat kvůli následkům, 
které by vaše jednání mohlo přinést. Tyto obavy vás připravují o jistotu a 
vedou k nedostatku důvěry. Klíčem k odolání těmto pokušením není vůbec 
odpor, ale myšlenka, že v rámci zákonů lásky neexistuje ztráta, ale pouze 
zisk. 

16.13 Zvláštní vztahy byly nahrazeny svatým vztahem. 
16.14 Tím, že se říká, že zvláštní vztahy byly nahrazeny svatým vztahem, se říká, 

že váš jediný vztah je vztah k pravdě a že už nemáte žádný vztah s pravdou. 



mít vztah k iluzi. Všechny vaše obavy týkající se zvláštních vztahů jsou 
pokušením lidské zkušenosti. Tato pokušení se budou týkat všech otázek, 
které považujete za otázky vztahů. Všechny vaše touhy, obavy, naděje a 
očekávání od druhých jsou pokušení, která vycházejí z vaší staré představy o 
zvláštních vztazích. Všechny vaše plány konat dobro a být dobrým, pomáhat 
druhým a bojovat za to, aby byl svět lepším místem, spadají do této 
kategorie. Vaše představy o tom, že chcete chránit nebo ovládat, jsou také 
představy založené na nutnosti, kterou jste pociťovali pro pokračování 
zvláštních vztahů. 

16.15 Nyní musíte zapomenout na myšlenku, že si musíte udržet výjimečnost. 
Klíčovým pomocníkem, který vám pomůže toto pokušení hodit za hlavu, je 
myšlenka svatého vztahu, v němž všichni existují v jednotě a v ochraně 
objetí lásky. Pokud budete žít pouze podle myšlenky, že představování toho, 
kým jste v pravdě, vytvoří na zemi nové nebe, můžete odložit veškeré obavy, 
že ostatní budou trpět kvůli změnám, které vaše nové Já vytvoří. Když 
budete žít s vědomím Boží lásky ve svém nitru, uvidíte, že nepotřebujete 
žádné zvláštní vztahy lásky. Uvědomíte si, že láska a Já, které máte nyní k 
dispozici pro sdílení ve vztahu, jsou vším, co byste v pravdě sdíleli. Poznáte, 
že žádní druzí nemají potřebu, abyste je činili výjimečnými, protože uvidíte 
pravdu o tom, kým jsou, a ne iluzi toho, kým byste je chtěli mít. 

16.16 Všechna tato pokušení působila v myšlenkovém systému ega společně a 
vytvářela vzorce, které způsobovaly, že se zdálo, že jsou vzájemně propojená 
a všeobjímající. Nic kromě pravdy není všeobjímající. Iluze se skládá z částí, 
které netvoří skutečné spojení, ale které jen zdánlivě mají schopnost na sebe 
navazovat. Nechte jednu část odejít a všechny zbývající části se brzy 
rozpadnou v prach, z něhož vzešly. Tmel, který držel pohromadě dům iluze, 
byl pouze váš strach. 

16.17 Přijměte jednu "část" nebo princip pravdy a uvidíte, že se stane pravý opak. 
Sledujte, jak rychle na sebe myšlenkový systém pravdy navazuje a vytváří 
skutečný a pravdivý vzájemně propojený celek. To, co tvoří dům pravdy, je 
věčná láska, která vás vždy zahrnovala, dokonce až k zahrnutí domu iluze, 
který jste si vytvořili, abyste ji před sebou zastřeli. 



 

KAPITOLA 17 

Chyba v učení 
17.1 Proč jste se vůbec rozhodli zastírat pravdu? Jak jsme již ukázali, volba 

vyjádřit Já ve fyzické podobě byla volbou v souladu se zákony lásky. Nebylo 
třeba, aby Já bylo oddělené, aby tomu tak bylo, ale bylo třeba, aby Já mělo 
pozorovatelnou podobu a existovalo ve vztahu s ostatními s pozorovatelnou 
podobou. Bylo to jednoduše proto, aby bylo možné vytvářet a pozorovat 
projevy lásky v říši tělesnosti. 

17.2 Biblický příběh o Adamovi a Evě, v němž jedli ze stromu poznání, byl 
ilustrací důsledků tohoto pozorování a z něj vyplývajícího soudu. Já 
"vypadlo" z jednoty díky tomuto soudu o tom, co pozorovalo jako něco 
jiného než sebe, díky tomuto počátku rozlišování mezi sebou a všemi 
ostatními věcmi ve stvoření, které existovaly spolu s ním. Proto příběh 
stvoření zahrnuje pojmenování tvorů. Byl to počátek vnímání a myšlenky, že 
to, co je pozorovatelné, je "jiné než" ten, kdo pozorování provádí. Nyní vám 
vaše věda dokazuje vztah mezi pozorovatelem a pozorovaným, vliv, který 
jedno nemůže nemít na druhé. Věda má před sebou ještě dlouhou cestu, aby 
svými postupy určila, co to vypovídá o povaze člověka, ale každým dnem je 
blíže k pochopení jednoty a propojenosti všech věcí. 

17.3 Jakmile na sebe duch vzal podobu, začal člověk existovat v čase, protože 
vznikla potřeba začátku a konce zvolené zkušenosti. Tak se každé já formy 
rodí do času a každé já formy z času umírá. Zrození i smrt vždy existovaly 
jako volba, jako počátek a konec konečné zkušenosti času. Začátek a konec 
je přirozeností toho, co je konečné. Zrození a smrt jsou vše, co jste vnímali 
jako skutečné nové začátky. 

17.4 Jak již bylo řečeno, čas je měřítkem "doby", kterou učení potřebuje. Byla 
zvolena nová zkušenost - zkušenost existence v oblasti tělesnosti. Jako 
taková byla stejně novým začátkem jako nový začátek, ke kterému jste nyní 
povoláni. Vyžadovalo to učení se novému myšlenkovému systému, 
myšlenkovému systému fyzického, myšlenkovému systému, který nebyl 
potřeba, dokud neexistovala fyzická forma. Příběh o stvoření Adama a Evy, 
stejně jako mnoho dalších příběhů o stvoření, ale vypráví o "chybě" při učení 
se myšlenkovému systému tělesnosti, o chybě, která se stala stavbou 



blok pro vše, co přišlo po něm. 
17.5 Tou chybou bylo vnímání Boha jako "jiného než" a odděleného od sebe 

sama. Zatímco pro vytouženou zkušenost bylo důležité naučit se lekce z 
toho, co bylo pozorovatelné ve fyzické sféře, začalo zapomínání 
nepozorovatelného, čímž začal proces odnaučování či zapomínání pravdy, 
který vedl prostřednictvím učení se nepravdě v mechanismu času ke světu, v 
němž nyní existujete. Může se zdát směšné tvrdit, že nepravdivému se lze 
naučit, ale právě to se stalo během doby vašeho prožívání ve fyzické podobě. 
Protože se vaše pravé Já nemohlo naučit nepravdivému, vzniklo nové Já, 
které jsme nazvali ego-já. Protože se ego-já nemůže učit pravdivému, muselo 
být vaše pravé Já osloveno, aby k tomuto učení mohlo dojít. 

17.6 Duch svatý byl povolán, aby tuto vzpomínku vrátil do myslí a srdcí. Dovolte 
mi však, abych vám znovu připomněl, že Duch svatý není něco jiného než to, 
kým jste, ale je aspektem toho, kým jste a kým je Bůh. Dovolte mi také 
připomenout, že jména, jako je Duch svatý, jsou jen slovní symboly, které 
představují to, co je. Proto si nyní vzpomeňte na jakékoli příběhy, které znáte 
o Duchu Svatém, příběhy, které symbolizují to, co je. V těchto příbězích je 
Duch svatý vždy vyzýván, aby navrátil pravé Já do Já iluze. Duch svatý je 
povolán k návratu do vaší mysli a srdce. 

17.7 V "Pojednání o umění myšlení" vám bylo řečeno, že čas Ducha svatého 
skončil a nastal čas druhého příchodu Krista. Jméno Kristus bylo spojeno s 
mým jménem, jménem Ježíš, protože jsem žil jako člověk s Duchem svatým 
v mysli a srdci a jako takový jsem představoval pravdu. Mnozí jiní pod 
mnoha jinými jmény představovali pravdu, a tím rozptylovali iluze v sobě i v 
těch, kteří následovali jejich učení a příklad. K tomu docházelo v době 
působení Ducha Svatého. 

17.8 Duch svatý, na rozdíl od Boha Stvořitele, poznal existenci iluze a 
myšlenkového systému ego-já a byl schopen v této iluzi komunikovat. Bez 
tohoto způsobu komunikace s ego-já by se k vám nemohla vrátit schopnost 
poznat pravdu. "Čas" Ducha svatého nyní skončil, protože čas iluze je nyní 
nazván koncem. Co je konečné, má svůj konečný bod a toto je tento konečný 
bod pro čas iluze. Návrat Krista neboli vaše schopnost a ochota žít jako vaše 
pravé Já, žít v domě Pravdy, a ne v domě iluze, je tím, co ukončí čas iluze. 
Stejně jako pravda je pravda a iluze je iluze; stejně jako jsou tyto věci tím, 
čím jsou, bez posuzování; tak je začátek začátkem a konec koncem. Počátek, 
o němž zde mluvíme, je stejný jako konec, o němž zde mluvíme. Čas Ducha 
Svatého, resp. 



doba, kdy bylo nutné komunikovat mezi iluzí a pravdou, 
musí skončit, aby se pravda stala jedinou skutečností. 



 

KAPITOLA 18 

Pozorování 
18.1 Možná se tedy právem ptáte, jak se budou učit ti, kteří se neučili skrze 

Ducha svatého. Nyní se budou učit pozorováním. 
18.2 Vraťme se k pojmu pozorování a spojme jej s myšlenkami, jak jsme o nich 

hovořili zde. Pozorování, schopnost pozorovat to, co vyjadřuje Já, bylo 
součástí původní volby fyzické formy. Slovo pozorování bylo právem 
spojeno s božským uctíváním a oddaností. Mysl, která nebyla ochotna 
přijmout nepozorovatelnou pravdu nebo se jí učit, nyní přijme 
pozorovatelnou pravdu a bude se z ní učit. Proto se musíte stát onou 
pozorovatelnou pravdou. 

18.3 Pozorování se odehrává ve vztahu, právě ve vztahu, který znemožnil 
vytvoření samostatného já. Pozorování je spojeno s tím, že příčina a následek 
jsou jedno. To, co je pozorováno, je ve vztahu s pozorovatelem a tento vztah 
způsobuje účinek. Protože to bylo součástí původní volby pro fyzickou 
zkušenost, je to přirozená volba, která má sloužit našemu novému účelu 
zázraku, který vám umožní existovat jako to, čím jste v lidské podobě. 
Podívejte se, jak dokonalý smysl to dává, protože vaše lidská forma je 
pozorovatelná forma. Právě z pozorovatelné formy tedy bude probíhat 
konečné učení. To je dokonalý příklad využití toho, co jste vytvořili, k 
novému účelu. Je to dokonalé zakončení vytoužené zkušenosti, protože to 
bylo cílem vytoužené zkušenosti. 

18.4 Vyjádření toho, kým jste, ve fyzické podobě vrátí vzpomínku do mysli těch, 
kteří váš projev pozorují. Pozorování vašich bratrů a sester navíc vrátí 
vzpomínku do jejich myslí a srdcí. Právě vaše pozorování pravdy vašich 
bratrů a sester je ve skutečnosti zázrakem, který jsme uvedli jako náš nový 
cíl. 

18.5 Opakuji, že zázrakem je vaše dodržování pravdy vašich bratří a sester. 
18.6 Budete-li pozorovat spíše zdraví než nemoc, spíše hojnost než chudobu, 

spíše mír než konflikt, spíše štěstí než smutek - nemoc, chudoba, konflikt a 
smutek nebudou pro vaše bratry a sestry o nic skutečnější než pro vás. 

18.7 Mysl a srdce spojené v jednotě pozorují pravdu tam, kde kdysi mysl a srdce 
oddělené iluzí pozorovaly iluzi. 

18.8 Zpočátku se vám bude zdát, že se po vás chce, abyste popřeli skutečnosti, 
které vidíte před sebou, a pozorovali něco jiného, než co je. Musíte 



neustále si pamatujte, že vaše pozorování je nyní aktem uctívání a oddanosti 
a že jste povoláni pozorovat pravdu, a ne iluzi, bez ohledu na to, jak skutečná 
se iluze může stále zdát. 

18.9 Tímto způsobem spojíte mechanismy své fyzické formy s novým 
myšlenkovým systémem pravdy. Jak již bylo často řečeno, vaše tělo je 
neutrální forma, která vám bude sloužit tak, jak si sami zvolíte. Vždy bylo 
vedeno vaším myšlenkovým systémem. Pokud již není vedeno myšlenkovým 
systémem iluze, je přirozené si uvědomit, že nyní bude vedeno myšlenkovým 
systémem pravdy. Tak se vaše oči naučí pozorovat pouze pravdu, dokonce až 
uvidí to, co se dříve zdálo nepozorovatelné. 

18.10 Nyní také propojujeme dodržování předpisů a myšlenky. Myšlenky se 
formují v mysli. Jste zvyklí si myslet, že to, co pozorujete, se tvoří mimo vaši 
mysl. To je myšlení myšlenkového systému ega. Myšlenkový systém pravdy 
si uvědomuje, že vnější svět je pouze odrazem vnitřního světa. Můžete tedy 
pozorovat se zavřenýma očima stejně snadno jako s očima otevřenýma. 
Můžete pozorovat tak, že máte představu o zdraví, hojnosti, míru a štěstí 
druhého člověka. Můžete je pozorovat uvnitř sebe, protože existují ve vašem 
Já. To, co existuje ve vás, je společné všem. To je vztah pravdy, která spojuje 
všechny věci a která se nyní musí stát pozorovatelnou. 



 

KAPITOLA 19 

Fyzická realita 
19.1 Nesmíte se bát změn, které nastanou ve vaší fyzické podobě, až se začne 

řídit myšlenkovým systémem pravdy, a ne myšlenkovým systémem iluze. 
Těchto změn se budete bát méně, pokud si uvědomíte, že vše, co pochází z 
lásky, bude zachováno a vše, co pochází ze strachu, odpadne. Nemusíte se 
bát, že vás konec zvláštního vztahu oddělí od vašich blízkých. Nemusíte se 
bát, že radosti, které jste sdíleli s druhými, už nebudou. Nemusíte se bát 
ztráty fyzických radostí, stejně jako se nemusíte bát ztráty duševních a 
duchovních radostí. 

19.2 Po celé věky si člověk myslel, že duchovní radost snižuje radost tělesnou. 
Ačkoli neexistuje žádná fyzická radost, která by se omezovala pouze na 
fyzické věci - žádná radost, kterou by pociťovala pouze fyzická forma -, 
radost, která pochází z fyzických věcí, lze jistě stále prožívat a vyjadřovat. 
To však není výzva k odsuzování fyzických věcí. Jak by to mohlo být 
pravda, když je nyní fyzické povoláno sloužit největšímu učení, jaké kdy 
lidstvo poznalo? 

19.3 Odstraňte tyto obavy. 
19.4 Fyzická realita byla po staletí spojována s pokušeními lidské zkušenosti. 

Pojďme nyní tuto souvislost rozptýlit. Fyzická podoba byla obviňována z 
rozhodnutí, která byla učiněna z chtíče a chamtivosti, nenávisti a strachu, 
pomsty a odplaty. Příčinou těchto věcí byl vždy myšlenkový systém ega 
nebo hořkost srdce. Protože příčina a následek jsou jedno, nelze ve fyzické 
podobě pozorovat žádný následek bez odpovídající příčiny zrozené v 
myšlenkovém systému ega nebo hořkosti srdce. 

19.5 To, že tyto pocity mohou být tělem "předváděny" a při jejich předvádění 
může dojít k poškození jiných těl, je příčinou obviňování a strachu z těla. 
Stejně tak je tomu i v případě jednání spojeného s potřebami přežití. 

19.6 Potřeby přežití těla byly po celé věky nezpochybňovány a považovány za 
prvořadé. Vůle těla přežít tak byla obviňována ze všech činů, které vznikaly 
ze skutečného i domnělého nedostatku. Tělo však žádnou vůli nemá a přežití 
pravého Já na něm není založeno. 

19.7 Protože duchovní život je často spojován s celibátem, zmíním se zde 
konkrétně o pohlavním spojení, abyste se zbavili obav, že je třeba skoncovat 
s pohlavním spojením. Zatímco někteří z vás mohou mít menší touhu po 
tělesném spojení, jakmile si více uvědomí jednotu, někteří mohou 



mají větší touhu po fyzickém spojení jako výrazu tohoto svazku. Ani jedna z 
těchto možností není důvodem k odsouzení. 

19.8 Je třeba rozlišovat jen jedno: co pochází z lásky a co ze strachu. Všechny 
projevy lásky jsou pro každého maximálně prospěšné. I když možná ještě 
nějakou dobu nebudete vidět, že vše, co není projevem lásky, je projevem 
strachu, ujišťuji vás, že tomu tak je. Jakékoli chování, včetně sexuálního, 
které není z lásky, je tedy ze strachu. Vše, co pochází ze strachu, není nic. To 
znamená, že příčina a následek nejsou ovlivněny tím, co pochází ze strachu. 
Možná si stále myslíte, že utrpení a "špatné" chování mají velké účinky, ale 
není tomu tak. Někdy může být láska, která je přijata po utrpení nebo která 
může přijít z důvodu nějakého trápení, považována za poučení z utrpení nebo 
trápení; ale není tomu tak o nic víc, než tomu bylo v souvislosti s naší diskusí 
o extrémech. 

19.9 Na takové iluze už není času nazbyt. Myšlenkový systém pravdy nevidí v 
utrpení žádnou hodnotu, a proto v něm nevidí pravdu. Myšlenkový systém 
pravdy je myšlenkový systém, který není rozdělen různými cíli a touhami. Je 
to myšlenkový systém jednoty. Je to myšlenkový systém jedné myšlenky, 
jednoho cíle. Tímto cílem je původní myšlenka, která započala zkušenost ve 
fyzické podobě, myšlenka vyjádření Já v pozorovatelné podobě. 

19.10 Zanechte veškerého obviňování těla a nevnímejte ho jako zdroj pokušení 
lidské zkušenosti. Ukázalo se, že pravý zdroj těchto pokušení spočívá v 
chybných přesvědčeních, na která tělo pouze reagovalo. Reakce těla na nový 
myšlenkový systém bude v mnoha ohledech odlišná a žádný z nich vás 
nepřivede k pocitu, že jste ztratili něco, co má pro vás hodnotu. 

19.11 Zatímco ostatní stále zůstávají svázáni se starým myšlenkovým systémem, 
lidské chování bude stále odrážet škodlivé činy, které budou zdánlivě 
vycházet z tělesných pokušení. Přestože nyní budete nově představovat to, 
kým jste ve fyzické podobě, stále můžete vidět, že vaše činy z minulosti 
představovaly to, za koho jste se považovali. Ti, kdo se nadále projevují 
škodlivými způsoby, jsou tedy hluboce zakořeněni ve falešném přesvědčení 
o sobě samých. Protože nevyjadřují to, kým jsou, jsou jejich projevy 
nesmyslné a nemají žádný účinek v pravdě, ale pouze v iluzi. Žít v pravdě 
znamená žít beze strachu z nesmyslných činů těch, kteří žijí v iluzi, protože v 
Domě pravdy nebudou moci vyvolat účinek. 

19.12 Tyto lekce se nedaly naučit, dokud vina zůstávala ve vašem myšlenkovém 
systému. Žádná oběť nenese vinu za násilí, které na ní bylo spácháno. Žádný 
nemocný člověk nemůže za nemoc, která je v něm. Ale musíte být schopni se 
podívat a vidět. 



realita je taková, jaká je. Stejně jako vám říkáme, že nová přesvědčení a 
myšlenky povedou k nové realitě, stará přesvědčení a myšlenky vedly ke 
staré realitě, která pro některé bude existovat i poté, co se pro vás zcela 
změní. 

19.13 To se bude zdát ještě více neslučitelné s laskavým vesmírem než kdysi, 
protože rozdíl mezi jednou a druhou realitou, rozdíl, který nebylo možné 
vidět, dokud nebyl zobrazen pozorovatelným způsobem, což nyní uděláte. 

19.14 Člověk by si myslel, že tento rozdíl bude rozdělující a pro ty, kteří stále žijí 
v iluzi, krajně nepříjemný a dokonce vyvolávající vztek. Mnohem lákavější 
však bude rozdělující, nepříjemná a vztek vyvolávající pro ty, kdo žijí v 
novém. Mnozí, kteří pozorují nové z domu iluze, budou stále schopni popírat 
to, co vidí. Jen si vzpomeňte, o kolika světcích a zázracích jste v minulosti 
slyšeli, aniž by vás to pohnulo k tomu, abyste uvěřili, že vůbec něco 
znamenají o podstatě toho, kým jste. Proto už nelze ztrácet čas a proto je 
tolik lidí povoláno tím nejsilnějším způsobem, jakým je možné je povolat. 
Teprve až to, co je pozorovatelné, bude tak široce zřejmé, že to již nebude 
možné popírat, začnou se projevovat změny velkého rozsahu. 

19.15 Budete v pokušení vrátit se do domu iluze, abyste shromáždili ty, kteří jsou 
uvnitř, a nabídli jim, aby se k vám připojili ve skutečnosti pravdy. Ale v této 
Kristově době, nové době, době, která nemá obdoby ani srovnání, to nebude 
možné. Od počátku bylo řečeno, že vaší úlohou nebude evangelizovat nebo 
přesvědčovat. V soudní síni iluzí nemůžete obhajovat pravdu. 

19.16 Ačkoli se zdá, že někteří z nich jsou bez naděje, nikdo nemá na výběr. 
Ukáže jedinou a jasnou volbu. Je to volba žít v pravdě nebo v iluzi. Existuje 
mnoho cest, které lze ještě najít, jak dojít k pravdě. Cesta k pravdě se však 
stane natolik přitažlivou, že jen málokdo bude schopen odolat. To, co učiní 
tuto volbu tak přitažlivou, nebudou mučedníci a svaté duše postižené každou 
pohromou, a přesto zůstanou, aby vyprávěly o Boží slávě těm, kdo budou 
chtít naslouchat. To, co učiní tuto volbu tak přitažlivou, budou obyčejní lidé 
žijící neobyčejným, zázračným a pozorovatelným životem. 



 

KAPITOLA 20 

Utrpení a dodržování 
20.1 Tím, že říkáme, že už není třeba ztrácet čas iluzemi, říkáme, že už nebudete 

sloužit času, ale že čas bude sloužit vám. Čas byl promarněn na iluzi, a tak se 
ale zdálo, že se stal pánem, který z vás udělal otroka. Nyní je třeba o čase 
přemýšlet novým způsobem, způsobem, který má co do činění s efektivitou. 
Iluze má ve svém základu falešnou příčinu, a proto nemá účinky, které 
existují v pravdě. Nyní bude mít každá vaše myšlenka a čin účinek a volby, 
které před vámi leží, budou volbami, kde budou mít vaše myšlenky a činy 
největší účinek. 

20.2 Ačkoli v rámci iluze neměly pojmy jako více či méně žádný smysl a ačkoli 
více či méně jsou pojmy, které jsou pravdě rovněž cizí, lze z těchto pojmů 
vyvodit smysl pro poznání pravdy. Protože to je vše, k čemu čas slouží a co 
je jen jeho měřítkem, právem z toho vyplývá, že učení může probíhat 
pomalým nebo rychlým tempem. Není více nebo méně učení, pokud jde o 
poznání pravdy, kterou jste vždy znali, ale existují stupně zapamatování, a 
protože právě o to usilujeme, aby k němu došlo, může se čas stát naším 
spojencem tím, že ho využijeme k efektivitě. 

20.3 Opět nedovolte, aby vaše myšlenky odbíhaly k prospěchu a ovlivňování 
druhých. V jednotě jsou všichni ostatní jedno s vámi, a proto to, o co 
usilujete v účinnosti, je vaše vlastní učení. Nyní se spíše než učení pravdě 
učíte, jak podle pravdy žít. To vám přinese prospěch a tím i prospěch všem 
ostatním. 

20.4 V "Pojednání o umění myslet" jste byli požádáni, abyste si vyžádali zázrak 
jako učební pomůcku. Tento učební prostředek měl dva aspekty. Prvním bylo 
odhalit vám vaše obavy týkající se zázraku, abyste se z nich poučili. Druhým 
bylo ujistit vás, že zázrak je nejúčinnějším způsobem, jak vás přesvědčit o 
tom, kdo jste. 

20.5 Spojme nyní pozorování a zázrak. Snadnou ilustraci nám poskytne, jak tomu 
často bývá, pohled na pozorování pod vedením myšlenkového systému ega, a 
tak uvidíme chyby starého způsobu, abychom si uvědomili dokonalý smysl 
nového. 

20.6 Přemýšlejte o situaci, kdy jste pozorovali nemoc nebo utrpení druhého 
člověka. Nejčastějším projevem soucitu v takové situaci je soucit. Možná se 
cítíte být povoláni k slzám, ke slovům, která potvrzují, jak "špatný" člověk 
je. 



nemoc nebo utrpení. Pravděpodobně budete vtaženi do diskuse o tom, jak lze 
s nemocí nebo utrpením "bojovat". Pravděpodobně uslyšíte otázky týkající se 
toho, proč nemoc nebo utrpení vznikly, a uslyšíte nebo nabídnete komentáře 
o nespravedlnosti situace. Odsuzování není nikdy daleko od těchto 
poznámek. Mohlo by se zdát, že utrpení nelze vnímat jinak než jako 
"špatné". Nemůžete cítit nic jiného než "lítost" nad tím, kdo trpí. Přesto vás 
to vždy táhne, abyste navzdory těmto pocitům "špatnosti" situace nabídli 
povzbuzení. Pokud je situace obzvlášť chmurná - a uvědomte si, že i to je 
soud, protože některé nemoci a utrpení jsou jistě vnímány jako horší než jiné 
- povzbuzení se poskytuje navzdory "faktu", že je neoprávněné. Avšak i když 
nabízíte povzbuzení, obáváte se, abyste nedávali "falešnou" naději, a 
přemýšlíte, jak realističtí byste měli být nebo jak byste měli předpokládat, že 
je druhý. Díváte se dopředu a v duchu "pozorujete" budoucnost jako 
opakování současnosti nebo jako dlouhou válku s malou šancí na vítězství. 
Přemlouváte se, abyste nepopírali fakta, a vydáváte se spolu s tím, koho 
pozorujete, na dlouhou cestu ke dveřím smrti. Všechny tyto činnosti by se 
daly nazvat vaším "pozorováním" situace. 

20.7 Zdá se, že si neuvědomujete, že se to všechno děje ve vztahu a že tento vztah 
má smysl nebo je schopen vyvolat účinek. Nedokážete si představit, že byste 
se za takových okolností necítili "špatně". Nedokážete si představit, že byste 
soucit neprojevovali. Myslíte si, že je naivní věřit v pozitivní výsledky. 
Nasloucháte statistikám toho, co se stalo dříve a v podobných situacích, a 
věříte tomu, co by vám statistiky zdánlivě říkaly. Možná "děkujete Bohu" za 
technologie, které by zdánlivě nabízely naději, nebo za léky, které by 
zmírnily utrpení, a možná se modlíte, aby Bůh ušetřil tohoto člověka od 
budoucnosti, která se zdá být již napsána, a myslíte si, že je to realističtější a 
dokonce užitečnější než žít podle zákonů pravdy. 

20.8 Zpočátku vám bude připadat docela obtížné reagovat na takové situace 
novým způsobem, ale všechny situace v domě iluze vyžadují stejnou reakci, 
reakci lásky na lásku. Proč si myslíte, že je láskyplné věřit v utrpení? 
Nezačínáte chápat, že tím ho jen posilujete? Co byste dokonce mohli nazvat 
jeho "skutečností"? Nemůžete si místo toho položit otázku, jaká škoda by 
mohla vzniknout, kdybyste nabídli nový druh dodržování? 

20.9 I když nemusíte jednat v rozporu se soucitem nebo dokonce verbalizovat své 
nové přesvědčení, je vám zde přímo řečeno, že by vás žádná okolnost neměla 
vyzývat k tomu, abyste se ho vzdali. 

20.10 Váš nový myšlenkový systém není vázán na přesvědčení typu "když tohle, 
tak tamto". Podívejte se na příklady kolem sebe. Lidé, kteří žijí tak, jak 
říkáte, zdravě 



podléhají nemocem a nehodám stejně jako ti, kteří žijí takzvaně nezdravě. 
"Dobré" lidi potkává stejně neštěstí jako ty "špatné". Nevyzývám vás jen k 
další verzi toho, jak být dobrý nebo duševně zdravý, ke cvičení ve vizualizaci 
nebo pozitivním myšlení. Vyzývám vás, abyste žili podle pravdy a nikdy ji 
nepopírali. Abyste žádnou okolnost nepovažovali za důvod k jejímu 
opuštění. Ano, poskytuji vám prostředky, které vám pomohou poznat, jak žít 
podle pravdy, ale prostředky nejsou cílem a nikdy je za něj nesmíte 
zaměňovat. Vaše dodržování má zůstat u příčiny, a ne se odchýlit k následku. 

20.11 Zázraky nejsou cílem, ale pouze prostředkem života podle pravdy. Zázraky 
nejsou určeny k tomu, abychom se jich dovolávali k dosažení konkrétních 
výsledků za konkrétních okolností. Jsou určeny k tomu, abychom je žili tak, 
jak se má žít pravda. Ne proto, že si přejete nějaký výsledek, ale proto, že 
takoví jste, a proto, že si uvědomujete, že už nemůžete být, žít nebo myslet 
jinak, než jste v pravdě. Takto důkladné musí být vaše učení. Je to učení, 
které se nesmí měnit podle okolností iluze, ale musí být neměnné, aby 
odpovídalo okolnostem pravdy. 

20.12 Do domu iluzí se již nemůžete vrátit, dokonce ani proto, abyste v něm způsobili 
výbuch. Vystoupili jste z tohoto domu a jste vyzváni, abyste se do něj 
nevraceli. Abyste se neobraceli zády k pravdě ani k Bohu či lásce. 

20.13 Budou ti, které milujete, stále trpět? Mnozí mohou. Ale ne s vaší pomocí. 
Uvidí s vaší pomocí mnoho dalších lidí konec utrpení? Mnozí ano. Bude 
konec utrpení tím, o co budete usilovat? Ne. To není vaše práce. Nejde o 
vaše úsilí. Jde o vaše dodržování pravidel. O vaše dodržování zákonů lásky. 
Vaše dodržování spočívá v setrvávání u příčiny, nikoli v odbíhání k 
následku, tedy ve způsobu života, který praktikují ti, kdo zrodili myšlenku, 
že příčina a následek jsou v pravdě jedno. 

20.14 Děkuji vám za vaši silnou touhu být zachránci světa a ukončit jeho utrpení. 
Děkuji vám za váš soucit a za vaši touhu sloužit světu. Volám k vám však z 
míru a žádám vás, abyste zůstali v míru se mnou a nedovolili utrpení světa, 
aby vás od něj odvolalo. Když tyto věci světa hrozí, že vás od vašeho míru 
odvolají, musíte si připomenout, že jedině z Božího míru se naplňuje vaše 
celistvost a naše jednota. 

20.15 Moji drazí bratři a sestry v Kristu, ať vás nic nevyzývá k návratu na staré 
cesty. Nefungují! Sloužit těm, kdo jsou v domě iluzí, znamená nabízet 
dočasné dočasnému, zatímco já vás vyzývám, abyste nabízeli věčné 
věčnému. Nová cesta bude fungovat všude tam, kde najde ochotu. Nemůžete 
vyzývat druhé, aby se vzdali své ochoty žít v iluzi tím, že 



se k nim připojit! Můžete jen vyzvat ostatní k ochotě odložit iluze a vydat se 
na cestu domů k jednotě. Z jednoty k nim můžete volat pouze tehdy, pokud 
tam již jste! 

20.16 Tyto výzvy vycházejí z lásky k lásce. Nejsou to slova vašich úst, která 
budou vyslyšena, ani jazyk vaší mysli, na který bude reagováno. Volání 
zazní z lásky ve vašem srdci. A když je vyslyšeno a váš bratr nebo sestra k 
vám natáhnou ruku, stačí požádat o trochu ochoty. Jediné, co musíte udělat, 
je otevřít dveře, kterými může vstoupit láska. 

20.17 A tak se vracíme k dodržování, k dodržování lásky láskou. Nevidíte, co 
láska nechce, abyste viděli. Odvraťte se od temných cest iluze a zažehněte 
světlo pravdy, aby ho všichni viděli. Zůstaňte tím, kým jste, a nadále žijte 
podle zákonů lásky za všech okolností, a do všech okolností vnesete lásku. 
Nenechte se vyděsit ani odradit těmi, kdo nevidí a nemají ochotu nabídnout. 
Jen vězte, že to nejsou ti, které vám bylo dáno přivést k lásce, a věřte, že 
nikdo z nich nezůstane navždy ztracen pro své vlastní Já. 

20.18 Jste jako průkopníci tohoto nového světa. Jeho pouhá existence bude 
přitahovat další a každý z nich zjistí, že cenou za vstup je jeho ochota opustit 
staré. Tuto cenu musí dát dobrovolně a nelze ji od nich vymáhat, ani od 
zvláštních osob, které jste si vybrali, ani od nikoho jiného. Tak se zbavíte 
břemene, které na vás nikdy nemělo spočinout, i když jste si ho mohli 
svobodně zvolit. Vaším úkolem je vytvořit nový svět a učinit jej 
pozorovatelným, nikoliv abyste do něj verbovali ostatní. 

20.19 Okolnost utrpení nebo nemoci tedy není jiná, ale stejná jako každá jiná 
okolnost, se kterou se setkáte. Setkáte se s pravdou nebo iluzí a s ničím 
jiným, protože nic jiného neexistuje. Pro všechny okolnosti existuje jen jedna 
výzva, výzva k lásce z lásky, výzva, která všechny vítá, aby žili v pravdě. 



 

KAPITOLA 21 

Identita pravého já 
21.1 Pravda není soubor faktů. Psaná pravda není pravda, ale pouze její 

uspořádání do jazyka. Máte rodný list, který uvádí pravdu o vašem narození. 
Rodný list není pravdou, ale symbolem pravdy. 

21.2 Pravda není symbolická. Je. Je stejná pro všechny. 
21.3 Pravda nemá dvě strany. Neexistuje více než jedna pravda. Pravda je jen 

jedna. 
21.4 Pravda není pojem. Je skutečná. Je to vše, co je skutečné. 
21.5 Vaše skutečné Já existuje v pravdě. Neexistuje v iluzi. 
21.6 Vaše osobní já existuje v iluzi. Říká se mu osobní já, protože je spojeno s 

osobou. Osoba je bytost zrozená v čase, bytost, jejíž existence začala v čase a 
v čase také skončí. 

21.7 Jediný způsob, jak mohou osobní já a pravé Já existovat společně, je žít 
pravdu v čase. Aby mohla být pravda žita v čase, musíte zapomenout na svou 
nejistotu a být si pravdou jisti. 

21.8 Tato jistota se vám příčí. Myslíte si, že věřit v jednu pravdu znamená popírat 
jiné pravdy. Pravda je jen jedna. Nepravda musí být nyní popřena. 

21.9 Bude vám to znít netolerantně. Je to postoj netolerantní k iluzi. Iluzi už 
nesmíte vidět, protože už neexistuje! Takto s ní musíte žít. Musíte s ní žít tak, 
jako jste kdysi žili s pravdou. Musíte ji považovat za nepozorovatelnou! 
Musí se stát pouhým pojmem. Iluze je soubor faktů, jinými slovy soubor 
informací. Tato fakta podléhají změnám a pro jednoho člověka znamenají 
něco jiného a pro druhého něco jiného. Iluze je symbolická. A navíc nic 
nesymbolizuje, neboť nesymbolizuje to, co je! 

21.10 To je vaše hádanka. Když jste nikdy nevěděli, co je, nikdy jste si nemohli 
být jisti. Nemáte žádnou jinou zkušenost s jistotou než - a to je rozhodující - s 
jistotou vlastní identity, identity, kterou tento Kurz vyvrátil. Tato identita 
byla považována za vaše osobní já. Vaše osobní já je tedy jediným místem, 
kde máte zkušenost, kterou nyní můžete využít k novému účelu. 

21.11 I když je tato zkušenost zkušeností ego-já, je to stále zkušenost tak blízká 
jistotě, jaké jste schopni, jednoduše proto, že byste nemohli existovat bez 
identity. Můžete si to představit jako jistotu 



fakta a informace, protože to jsou věci, o kterých málokdo z vás pochyboval. 
Ti, kteří měli důvod pochybovat o okolnostech svého narození, jsou často 
pohlceni touhou tyto neznámé okolnosti odhalit. Neboť vaše narození, vaše 
jméno, historie vaší rodiny a nashromážděné zkušenosti vašeho života jsou 
věci, z nichž čerpáte jistotu, kterou cítíte o svém osobním já. Identifikujete se 
jako muž nebo žena, ženatý nebo svobodný, homosexuál nebo heterosexuál. 
Můžete se nazývat Číňanem, Libanoncem nebo Američanem, černochem, 
bělochem nebo Indem. Vaše osobní já může být hluboce ovlivněno tím, jak 
si říkáte, nebo může být ovlivněno minimálně. 

21.12 A ještě víc než tyto věci, i když se o tom tak často neuvažuje jako o součásti 
toho, co vás činí jistými vaším osobním já, jsou myšlenky vaší mysli, 
myšlenky, které jsou sice jistě proměnlivé, ale neomylně se k nim hlásíte tak, 
jako se k nim hlásí jen málo věcí, kromě vašeho jména a rodiny, ze které 
pocházíte. I ti nejmateriálnější z vás jen zřídkakdy považují to, co jste získali 
ve formě, za součást své identity. To, co jste získali a co nemá formu, jste 
však přidali k těm několika málo idejím, které máte jisté. Získaný titul nebo 
rozvinutý talent považujete za součást své identity, za součást toho, kdo jste. 

21.13 Stejně tak je to s vírou. Mnozí z vás mají náboženskou i profesní identitu. 
Mnozí z vás mají politickou nebo filozofickou identitu. Můžete se nazývat 
křesťany, lékaři nebo demokraty. Možná máte přesvědčení, které pevně 
zastáváte, například postoj proti trestu smrti nebo ve prospěch rovných práv 
či ochrany životního prostředí. A možná, i když si uvědomujete, že se tato 
přesvědčení mohou měnit, se držíte chování, které spadá do parametrů 
vašeho systému přesvědčení. Tyto věci považujete za součást toho, co tvoří 
celek toho, kým jste, vašeho osobního já. 

21.14 Je tedy zřejmé, že vaše osobní já má několik aspektů: historický aspekt, 
aspekt, který budeme nazývat sebeobrazem, a aspekt, který souvisí s 
přesvědčením. 

21.15 Historický aspekt vychází z vaší rodiny, z její historie a ze života, který jste 
vedli od svého narození. Aspekt sebepojetí vychází z vaší rasy, etnického 
původu, kultury, velikosti a tvaru těla, pohlaví a sexuálních preferencí atd. 
Aspekt, který souvisí s přesvědčením, je spojen s vašimi myšlenkami a 
představami o světě, ve kterém žijete, a s "typem" člověka, kterým jste se 
podle svého názoru rozhodli v tomto světě být. Ať už jste se nad propojením 
těchto představ, které o sobě máte, zamysleli, nebo ne, existují. Vaše 



světonázor a váš pohled na sebe sama jsou neoddělitelně spjaty. Jinými 
slovy, svět, do kterého jste se narodili, bez ohledu na to, že to byl stejný svět, 
do jakého se narodili všichni ostatní lidé, je také jiný než svět všech ostatních 
lidí. A co víc, vaše zkušenosti v tomto světě jsou také jiné než zkušenosti 
všech ostatních lidských bytostí. 

21.16 Všechny tyto věci přispěly k tomu, že si myslíte, že jste oddělená bytost a 
jako taková nejste schopna skutečně pochopit nebo poznat své bratry a 
sestry, ty, jejichž osobní já a pohled na svět se nemohou nelišit od vašich 
vlastních - ty, jejichž myšlenky jsou jistě stejně odlišné a samostatné jako ty 
vaše. 

21.17 Nyní jste však vyzýváni, abyste přijali svou pravou identitu, i když si 
zachováváte podobu svého osobního já. Jelikož vaše pravá identita je 
identitou Já, které existuje v jednotě, a identita vašeho osobního Já je 
identitou Já, které existuje v oddělenosti, zdá se to nemožné. I když se váš 
systém přesvědčení změnil a vy věříte, že existujete v jednotě, všechny věci, 
které jsme vyjmenovali výše, budou působit tak, že tato přesvědčení 
zpochybní, pokud je nebudete schopni vidět v novém světle. Bez ohledu na 
to, čemu věříte, dokud máte tělo, které se liší od všech ostatních, jméno, 
které vás od některých odlišuje, a přesto vás s některými spojuje, národnost, 
která vás odděluje od jiných národností, a pohlaví, které vás dělí od těch, 
kteří jsou "proti vám", bude se jednota jevit pouze jako přesvědčení. 

21.18 Některé věci týkající se vašeho osobního já je tedy třeba přijmout jako 
aspekty vaší formy a přestat je přijímat jako aspekty vaší identity. To 
způsobí, že se vaše existence bude po krátkou dobu jevit spíše jako 
dualistická, zatímco budete pokračovat v dodržování svého osobního já. Jak 
bylo řečeno na začátku tohoto pojednání, v době, kdy bude učení tohoto 
pojednání dokončeno, bude osobní já nadále existovat pouze jako já, které 
prezentujete druhým. Bude to pouze reprezentace. Bude představovat pouze 
pravdu. Nebude již vnímáno jako vaše identita, ale jako reprezentace vaší 
identity, identity, která nemá nic společného s myšlenkami oddělené mysli 
ani s okolnostmi fyzického těla. 

21.19 A přesto se může zdát, že si protiřečíte, když jsem řekl, že jistotu, kterou jste 
pociťovali ohledně své identity, můžeme využít i pro náš nový záměr, záměr 
zázraku, který vám umožní existovat jako to, čím jste v lidské podobě. Jak, 
můžete se právem ptát, se můžete přestat identifikovat tak, jak jste se vždy 
identifikovali, a použít jedinou identitu, kterou jste si byli jisti, pro nový 
účel? 

21.20 I tato odpověď se bude zdát rozporuplná, protože odpověď spočívá v tom, že 
si uvědomíme, že 



na vaší dřívější identitě nezáleží, i když si uvědomujete, že bude sloužit 
vašemu novému účelu. Dále jsou v této zdánlivě rozporuplné odpovědi 
dokonce dva aspekty. Jedním z nich je, že vaše jistota ohledně identity 
vašeho osobního já bude užitečná, protože tato jistota se promítne do 
myšlenkového systému pravdy a pomůže vám získat jistotu o vaší pravé 
identitě. Druhá spočívá v tom, že právě tyto zdánlivé rozdíly budou někteří 
vnímat jako stejnost a budou je přitahovat k vám a k pravdě, kterou nyní 
budete představovat. 

21.21 Ačkoli je tato doba nazývána dobou Kristovou, je zřejmé, že již není dobou 
Ježíše Krista. Můj čas přišel a můj čas skončil. Doba, kdy jediné dítě 
narozené z panenské matky mohlo změnit svět, pominula. Svět je nyní 
jednoduše větší a identity vašich osobních já rozděluje mnohem více než 
historie a mnohem více než oceány, které oddělují východ od západu. Proto 
tato výzva k návratu k vašemu Já zaznívá široko daleko a proto se obrací k 
pokorným a obyčejným lidem, jako jste vy. Tato výzva není nijak výlučná. 
Nevylučuje žádnou rasu ani náboženství, ani ty, kteří mají nějaké pohlaví 
nebo sexuální preference. Vyzývá pouze všechny k lásce a k životu v 
hojnosti pravdy. 

21.22 Jinými slovy, nebude záležet na tom, že nebude žádný kněz nebo guru, na 
kterého by se mohli obrátit ti, kdo hledají pravdu. Nebude záležet na tom, že 
se černoch neobrátí na bělocha nebo muslim na křesťana. Nebude záležet na 
tom, zda se mladý člověk obrátí na někoho ve svém věku, nebo na někoho 
staršího. A přesto bude záležet na tom, že se někdo podívá na vás a uvidí, že 
nejste tak odlišní od něj nebo od ní. Bude záležet na tom, že se na vás někdo 
podívá a bude přitahován pravdou o sobě samém, která se v něm odráží. Chci 
tím říci, že vaše odlišnosti mohou sloužit našemu účelu, dokud rozdíly 
nebudou nadále vidět. Říkám, že můžete zůstat přesvědčeni o svém osobním 
já, protože víte, že vaše osobní já bude sloužit těm, kterým máte sloužit. To, 
co jste považovali za své nedostatky nebo slabiny, je stejně cenné jako vaše 
úspěchy a silné stránky. To, co vás rozdělovalo, vás bude také spojovat. 

21.23 Tím není řečeno, že by někdo měl nebo chtěl zůstat slepý k jednotě, která 
existuje za všemi zdánlivými bariérami rozdílů, jako jsou rasové a 
náboženské rozdíly. Říká se pouze, že na nich nezáleží. Nezáleží na tom, zda 
se člověk obrátí k někomu, kdo je mu "podobný", aby našel pravdu, nebo zda 
se obrátí k někomu, kdo se mu zcela "nepodobá", aby našel pravdu. Jak již 
bylo mnohokrát řečeno, výchozím bodem je ochota, a jak lze jistě pochopit, 
tam, kde je ochoten jeden, nemusí být ochoten druhý. 

21.24 Neexistuje žádný "jiný", který by mohl následovat volání určené vám. 
Žádný jiný nemůže dát odpověď, která je určena vám. Nedělejte si žádné 
falešné plány, které dávají 



svou sílu, aby se ostatní, kteří jsou v tomto kurzu vzdělanější než ty, stali 
spasiteli, jimiž můžeš být jen ty. Nemyslete si, že pouze ti, kteří jsou 
odvážnější než vy nebo kteří mluví výmluvněji nebo kteří jsou lepším 
příkladem dobrého a svatého života, jsou těmi, kdo povedou cestu, kterou 
mají ostatní následovat. Nepodléhejte myšlence, že je zapotřebí jednoho 
výjimečného, ani nikomu nepřiznávejte roli, kterou byste si sami pro sebe 
nenárokovali. Žádní vůdci ani následovníci nejsou potřeba. To je zcela 
zjevně starý způsob myšlení. Zatímco nikdo není povolán k evangelizaci, 
všichni jsou stejně povoláni k představování pravdy a k jejímu zachovávání. 
To, že to každý z vás bude dělat způsobem jedinečným pro to, kdo jste, je 
třeba dále řešit a vnímat tak, jak to souvisí se vztahem mezi osobním já a Já; 
pravdou a jejím zastupováním a dodržováním. 



 

KAPITOLA 22 

Pravé já v pozorovatelné podobě 
22.1 Přestože cílem všech těchto pojednání je odpovědět na otázku, jak naložit s 

tím, co jste se naučili, je pravděpodobné, že tato otázka je stále hlavní ve vaší 
mysli a srdci. I když si možná začínáte vytvářet představy o tom, co to 
znamená žít podle pravdy, může se zdát, že tyto představy nemají příliš velký 
význam nebo vztah k životu, který v současné době žijete. I když jste možná 
rádi, že jste se dozvěděli, že nejste povoláni k evangelizaci nebo dokonce k 
vedoucí úloze, víte, že jste k něčemu povoláni, a myslíte si, že zatím nevíte, 
co to něco je. Myslíte si, že být vyzván, aby prostě "žil" podle pravdy, 
nemůže stačit. Rádi byste věděli, jakým směrem vás život podle pravdy 
povede, protože váš život se jistě musí změnit. Samotná přikázání předložená 
v rámci tohoto Kurzu, přikázání, která říkají, že vnitřní ovlivňuje vnější, se 
zdají být důkazem toho, že vám již nebude dovoleno žít "oddělený" nebo 
soukromý život, který jste žili dosud. 

22.2 Jistě již existují ti, kteří jsou povoláni k tomu, aby světu představovali nejen 
své pravé já, ale i tento kurz. Kdyby tomu tak nebylo, neúčastnili byste se 
tohoto Kurzu. Nebyl by k dispozici a nebyl by vám znám. Takže i když jsem 
řekl, že nikdo není povolán k vůdcovství, a i když jsem to jistě myslel vážně 
a nevyzývám vůdce k hromadění následovníků, nechci tím odradit nikoho z 
vás, kdo cítí povolání reprezentovat tento Kurz a učení tohoto Kurzu svým 
životem a prací. Těch, kteří toto volání cítí, je jistě zapotřebí. A pro každého 
z vás bude sdílení tohoto Kurzu jedním z nejjednodušších způsobů, jak se 
podělit o to, co jste se naučili. Téměř jistě pocítíte dychtivost se o to podělit a 
radost, kdykoli a kdekoli to budete moci udělat. Někteří z vás však zjistí, že 
neudělají nic víc, než že se zmíní o tomto Kurzu jako o jediném nebo jediné 
z nauk, která vás dovedla k pravdě. 

22.3 Jste krásným obrazem pravdy a nemůže tomu být jinak. Tuto krásu můžete 
vnést do jakéhokoli odvětví života, do toho, co právě děláte, nebo do něčeho, 
o čem jste vždycky snili. Ať už půjdete kamkoli a budete dělat cokoli, pravda 
půjde s vámi. Nepotřebujete k tomu uniformu ani titul, ani konkrétní roli. 

22.4 Protože vaše osobní já mělo vždy představovat pravdu o tom, kdo jste, jsou 
semínka toho, kdo jste, zasazena přímo v já, kterým jste vždy byli. Vždy 
však ve vás existovalo tvůrčí napětí mezi přijetím toho, kým jste, a tím, kým 
chcete být. Toto 



napětí bude pokračovat, pokud nebudete schopni integrovat dvě zásady 
tohoto kurzu učení do své nové reality. Jedním z nich je často opakovaný 
příkaz rezignovat na roli vlastního učitele. Druhým je schopnost přestat se 
všemi činy srovnávání. 

22.5 Příkaz, abyste se vzdali funkce svého vlastního učitele, pochází z Kurzu 
zázraků a byl zde dále rozvíjen. Spolu s touto rezignací je spojen koncept 
přijímání místo plánování. Váš pocit, že se od vás vyžaduje určitá role nebo 
že máte udělat určitou věc, které si musíte být vědomi, jsou funkcí vzorce 
procesu plánování, který kdysi tak ovládal vaši mysl. Chtít přijímat místo 
plánovat znamená přerušit vzorec plánování. 

22.6 Přijímání není neaktivní stav a většina z vás ho nezná. I když nemůžete 
"pracovat" na tom, abyste byli vnímaví, a i když vás také nežádám, abyste 
"pracovali" na přerušení vzorce plánování, žádám vás, abyste ho nechali 
odejít a nahradili ho pozorováním. 

22.7 Pozorování je aktivní stav přijímání, stav, který se neomezuje pouze na 
přijímání, ale je stavem dávání a přijímání jako jednoho celku. Pozorování, 
jak o něm mluvím a jak ho učím, vás sjednocuje s tím, co pozorujete. 
Splynutí s tím, co pozorujete, způsobuje, že znáte správnou reakci. Právě 
díky správné reakci budete vědět, co máte dělat. 

22.8 Plány vám budou pouze bránit v reakci na to, co máte pozorovat. 
Pozorování, které jste schopni provádět se zavřenýma očima, je pozorováním 
toho, co je. To bude souviset s budoucím vzorcem tvoření, o němž budeme 
více hovořit v příštím pojednání. 

22.9 Jste netrpěliví, abyste se dostali na další úroveň, na úroveň něčeho nového, 
na úroveň, která vás zapojí do něčeho, co "musíte udělat", na úroveň, která 
dá průchod vzrušení, které ve vás narůstá. Jste připraveni skoncovat se 
starostmi o osobní já a vaše pozornost se od tohoto tématu začala odchylovat 
už v okamžiku, kdy se uzavírá. 

22.10 Bylo to nutné, abyste si uvědomili, že jste připraveni opustit své osobní já a 
starosti s ním spojené. Bylo třeba, abyste se začali nudit tím, co bylo, abyste 
byli unaveni tím, jak věci byly, abyste se nezajímali o záležitosti osobní 
povahy. Právě na tuto připravenost vás nyní upozorňuji, když toto pojednání 
doplňuji lekcemi týkajícími se pozorování vašeho nového Já. 

22.11 Schopnost přestat se srovnávat vznikne z pozorování vašeho nového Já, 
protože nemůžete pozorovat své nové Já, aniž byste pozorovali pravdu, která 
vždy existovala. Pravda, která vždy existovala, je naše jednota, a to, co 
budete pozorovat na svém novém Já, budete pozorovat na všech. Budeme 
jedno tělo, jedno Já. Žádné srovnání nebude možné. Uvědomíte si. 



že rozdíly spočívají pouze ve vyjádření a zobrazení pravdy, nikdy ne v 
pravdě samotné. 

22.12 Nyní se vrátím k tomu, o čem jsem dříve mluvil jako o tvůrčím napětí, o 
napětí, které existuje mezi přijetím toho, co je, a touhou po tom, co bude. 
Spojení slov tvůrčí a napětí je způsobeno dualistickým světem, v němž jste 
žili, světem, v němž existuje časová prodleva mezi tím, co je, a tím, co bude. 
Možná vás po přečtení těchto slov napadlo, že by nebylo dobré se tohoto 
tvůrčího napětí nutně vzdát. Nevíte, jak se bez tohoto napětí dostat za to, co 
bylo, k tomu, co bude. Ještě nevěříte v to, co je. 

22.13 Pozorování, jak sebe sama, tak toho, po čem toužíte, je akt, který se 
odehrává tady a teď, který je a přivádí k existenci to, co je. Domníváte se, že 
to, co se vám nezdá existovat tady a teď, neexistuje, a řadíte to do samostatné 
kategorie, kategorie, která existuje pouze v dualistickém světě iluze, kde je 
tady a teď odděleno od toho, co bude. V novém světě, ve světě, kde vládne 
pravda, není důvod k napětí, protože neexistuje svět iluze, kde to, co je, je 
odděleno od toho, co bude. 

22.14 Pozorování toho, po čem toužíte, které jsme označili jako pozorování 
"zavřenýma očima", lze přirovnat k modlitbě, a tedy k zázraku. Je to právě 
ten zázrak, který zavírá dveře duality a uzavírá svět, kde to, co je, je 
odděleno od toho, co bude, vaším úsilím a časem, který vám bude trvat, než 
svým úsilím vytvoříte požadovaný výsledek. Pozorování toho, co si přejete, 
je pozorováním toho, co je, neboť vaše touha je od Boha a to, co si nyní 
přejete, je na rozdíl od toho, co byste si přáli v počátečních fázích tohoto 
Kurzu, Vůle Boží. To, po čem nyní toužíte, je Vůle Boží, protože je to vaše 
pravé přání, vaše vůle a vůle Boží spojené v jedno. 

22.15 Tvůrčí napětí tak může být z tvůrčího aktu pozorování odebráno, aniž by 
došlo k jakékoliv ztrátě. Tvůrčí napětí existovalo nejen jako produkt duality 
času, ale také jako produkt nedůvěry. Bylo to napětí, které existovalo mezi 
touhou a dosažením, napětí, které vám říkalo, že můžete být schopni 
dosáhnout toho, po čem toužíte, ale také že nemusíte. Uvědomte si, že tato 
hra na náhodu je vzorcem starého myšlenkového systému, který je třeba 
nahradit jistotou. Pokud vás hra na náhodu bavila, zahrajte si skutečnou hru a 
bavte se u toho. Nepřenášejte tento postoj do svého nového myšlenkového 
systému nebo do svého nového života. Jste-li unaveni starým, buďte ochotni 
se starým skoncovat. 

22.16 A tak končíme touto poznámkou o netrpělivosti se starým a pozorováním, 
posledním pozorováním osobního já. Vytvořili jste si 



osobní já, a pouze vy můžete na toto osobní já pohlížet s vizí stvoření, 
vytvářet osobní já znovu, vidět v něm vše, co bude sloužit novému, a pouze 
to, co bude sloužit novému. 

22.17 Pozorujte své osobní já s posledním projevem lásky a oddanosti, a tím 
proměňte své osobní já v obraz pravdy. Uvědomte si, že to, co jsme nazývali 
pozorováním "se zavřenýma očima", je ve skutečnosti pozorování Já, které 
přesahuje osobní Já. Vyvolat pozorování znamená vyvolat pohled na své 
pravé Já. Vyvolat pohled na své pravé Já znamená vyvolat své pravé Já do 
pozorovatelné podoby. Vyvolání pravého Já do pozorovatelné podoby je 
konec starého a začátek nového. 

22.18 Přijměte nové, stejně jako nové přijímá vás. Nové je jen pravda, která vždy 
existovala. Jděte vpřed a žijte pravdu s netrpělivostí pouze pro pravdu. Držte 
tuto netrpělivost u svého Já jako dychtivost po závěrečných lekcích, lekcích 
o tvorbě nového. 



POJEDNÁNÍ O 
NOVÉM 

ČTVRTÉ POJEDNÁNÍ 



 

KAPITOLA 1 

Všichni jsou vyvolení 
1.1 Dovolte mi, abych vám řekl, o čem toto pojednání nebude. Nebude mít 

prediktivní charakter. Nikoho nevynechá. Nebude apelovat na strach ani vám 
nedá důvod ke strachu. Nebude o nástrojích ani vám nebude říkat, že někteří 
nástroje k dosažení úspěchu mají a jiní ne. Bude pokračovat v pohledu 
zevnitř objetí, objetí a pohledu, který zahrnuje všechny. 

1.2 Bude však rozhodující. Oddělí pravdu od iluze způsobem, který bude pro 
některé nepříjemný. Stejně jako předchozí pojednání bude i nadále 
zpochybňovat vaše dosavadní představy a přesvědčení. Bude to však dělat 
jen proto, abyste dospěli k závěru jistoty, z něhož můžete žít. 

1.3 Může se vám přitom zdát, že někteří budou vynecháni a že se vám říká, že 
můžete dosáhnout toho, o co se pokoušeli mnozí jiní a nedosáhli toho. Právě 
tyto myšlenky budou u mnohých z vás vyvolávat nepříjemné pocity, protože 
je pro vás stále těžké uvěřit ve vlastní hodnotu, a zejména ve vlastní 
vyvolenost. Právě tato představa vyvolenosti způsobí, že vaše mysl dojde k 
závěru, že někteří nejsou vyvoleni nyní a že mnozí nebyli vyvoleni v 
minulosti. 

1.4 Můžete si vybrat to, co není k dispozici pro výběr? Můžete si vybrat cizí 
majetek? Vzít si cizího manžela nebo manželku? Výběr není braní. Výběr 
předpokládá vztah. Stejně jako v testu existují odpovědi, mezi nimiž si lze 
vybrat, přičemž některé z nich jsou správné a některé nesprávné, existují i 
odpovědi, které se nenabízejí k výběru, protože se nevztahují k otázce. 
Všechna přikázání a všechny víry všech světových náboženství se týkají 
pouze této myšlenky volby, procesu svobodné vůle, kterou jste všichni 
obdařeni. 

1.5 Byla položena otázka a čeká se na odpověď. Jste ochotni být vybráni? Jste 
ochotni být vyvolenými Bohem? Všichni jsou tázáni. Jaká je vaše odpověď? 

1.6 Možná se ptáte, proč se používá slovo vyvolený, když by stačilo mnoho 
jiných slov a když pojem vyvolenosti je zatížen tolika falešnými představami 
o výlučnosti? Používám toto slovo právě kvůli precedentu jeho použití v 
historii. Mnoho různých skupin věří, že jsou vyvoleným národem Boha, 
Buddhy nebo Mohameda. Mnozí z této generace věří, že jsou vyvolenou 
generací. Ani jeden ze způsobů myšlení není špatný. Všichni jsou 



vybrané. 
1.7 Užitečný by mohl být elementární příklad. V mnoha zemích mají všichni 

možnost chodit do školy. To by se dalo vyjádřit stejně jednoduše, jako že 
všichni jsou vybráni pro školní docházku. Někdo by se na to mohl dívat jako 
na nedostatek volby a říkat, že cokoli, co je povinné, nedává prostor pro 
volbu. Ve své vzpouře proti povinné povaze své volby nebo příležitosti by se 
mohli snadno rozhodnout neučit se. Podstatou života je však učení, a pokud 
se nebudou učit to, co se učí ve škole, budou se standardně učit to, co se ve 
škole neučí. Pokud dokážete o tomto příkladu uvažovat bez odsuzování, 
můžete jej vnímat jednoduše jako volbu. 

1.8 Jak je v současné době zřetelně vidět v mnoha školských systémech, volba 
neučit se to, co se učí ve škole, se v případě, že se jí chopí mnoho lidí, stává 
krizí ve vzdělávání, která volá po změně vzdělávání. Může to signalizovat, že 
to, co se učí, již není relevantní, nebo že prostředky výuky toho, co je 
relevantní, již nefungují. Může jít o volbu prostředků nebo obsahu, o volbu 
ze strachu nebo z lásky. Jinými slovy, volba nechybí. Vždy se jedná o volbu. 
Volba přijmout nebo odmítnout, říci ano nebo ne, učit se to nebo ono, učit se 
teď nebo později. 

1.9 Zdá se, že je rozdíl mezi "vzdělanou" a "nevzdělanou" volbou. Mnozí z vás 
se možná ohlédnou za svými rozhodnutími a řeknou si: "Kdybych věděl" to 
či ono, rozhodl bych se jinak. Volba je cestou poznání. Žádná volba taková 
není. Žádná volba nikdy nikoho nevylučuje z poznání zvolené lekce. 

1.10 Tyto osnovy jsou povinné, a proto se někteří proti nim bouří a budou bouřit. 
Ti, kteří si nevybrali učební osnovy, se budou podobně jako školáci učit 
prostřednictvím toho, co není v učebních osnovách, protože si zvolili jiný 
způsob učení. Prostředky jsou to, o čem se zde hovoří. Všechny prostředky 
však slouží jedinému cíli. Všichni se budou učit stejný obsah, protože všichni 
jsou vybráni; a všechno učení, bez ohledu na prostředky, je nakonec dovede 
k pravdě o tom, kým jsou. 

1.11 Volba, která před vámi nyní leží, se týká toho, co chcete poznat. Otázka, 
která je v tomto kurzu kladena, zní, zda jste ochotni učinit volbu a poznat své 
Já a Boha již nyní. Je to totéž, jako když se vás ptáme, zda jste ochotni stát se 
vyvolenými Boha. Je to stejná otázka, která byla kladena po celou dobu 
existence času. Někteří se rozhodli poznat sebe a Boha přímo. Jiní se 
rozhodli poznat sebe a Boha nepřímo. To jsou jediné dvě volby, volby mezi 
pravdou a iluzí, strachem a láskou, jednotou a oddělením, nyní a později. 



Musíte pochopit, že všechny volby vedou k poznání sebe sama a Boha, 
protože se nenabízí žádná volba, která by taková nebyla. Všechny jsou 
zvoleny, a tak tomu ani nemůže být jinak. Zároveň je však třeba vidět, že na 
vaší volbě záleží v čase, i když všichni nakonec učiní stejnou volbu. 

1.12 Jak bylo řečeno v "Pojednání o osobním já", i dům iluze je v objetí lásky, 
Boha, pravdy. Zní vám to exkluzivně? Objetí je inkluzivní. Všichni jsou 
vyvoleni. 

1.13 A přesto, jak mnozí z vás instinktivně cítí, je nyní něco jinak. Začínáte být 
vzrušeni pocitem, že je možné něco jiného; že byste mohli dosáhnout toho, 
co se jiným nepodařilo; že tato doba by mohla být jiná než všechny ostatní. I 
když začínáte nesměle připouštět, aby toto vzrušení rostlo, vaše loajalita k 
vaší rase, druhu a minulosti vám brání v nadšení. Pokud to, čemu začínáte 
věřit, že by mohlo být možné, možné je a bylo, máte se dívat na všechny, 
kteří přišli před vámi, jako na neúspěšné? Leželo sémě budoucnosti v 
minulosti ladem? Mohlo být aktivováno před stovkami či tisíci lety 
nesčetnými dušemi, které byly hodnější než vy, a dávno předznamenalo čas 
nebe na zemi a konec utrpení? Mohli být ušetřeni mnozí, kteří ušetřeni 
nebyli? Jak rozmarné se to musí zdát ve vašich představách. Jak vrtkavý je 
vesmír. Jak zvrácený Bůh. Pokud byl a je možný konec utrpení a strachu, 
proč k němu nedošlo? Proč nebyl poznán? Co vás mohlo přimět k tomu, 
abyste věřili, že se to může stát nyní, když se to nestalo dříve? 

1.14 Jedinou odpovědí se mohou zdát zákony evoluce, pomalé učení a adaptační 
proces člověka. Jistě se to zdá být pravděpodobnou odpovědí, která by utišila 
vaše pocity viny a nejistoty, váš strach věřit v sebe sama a v tuto dobu jako v 
dobu, která ukončí všechny časy. Na této době, na schopnostech těch, kteří v 
ní existují, musí být něco jiného. Musí to být vaše věda nebo technologie, 
vaše pokročilé mentální schopnosti, nebo dokonce váš volný čas, který vám 
otevřel tuto příležitost. Jedinou alternativou se zdá být, že to prostě musí být 
vyvolený čas a vy vyvolení lidé. Kdyby vyvolená doba nastala před dvěma 
tisíci lety, život by se od té doby vyvíjel jinak. Kdyby byl vyvoleným Ježíš 
Kristus, jeho život by změnil svět. Kdyby Izraelité byli vyvoleným národem, 
nepotkalo by je tolik pohrom. A tak se myšlenka vyvolenosti znovu vynořuje 
a halí jednoduché tvrzení, že všichni jsou vyvolení, do zmatku. 

1.15 Tento traktát se snaží tento zmatek rozptýlit, abyste neměli žádný zmatek a 
měli pouze jistotu. Jediná věc, která tento zmatek rozptýlí, je 



a přinést vám jistotu, která je potřebná k vytvoření nového světa, je 
pochopení stvoření a vaší role v něm, a to jak jako Stvořitelů, tak jako 
Stvořených. 

1.16 Jak bylo řečeno v "Pojednání o osobním já", musí z vás zmizet všechny 
představy o vině. Proto se po vás žádá, abyste se neohlíželi zpět s obviněním, 
protože žádný takový důvod k obviňování neexistuje. Žádný důvod k 
ohlížení se zpět vůbec neexistuje, protože pravda existuje v přítomnosti. To 
je totéž, jako když se řekne, že pravda existuje ve vás. Takto čas není 
skutečný a nebude pro vás skutečný, jakmile začnete žít podle pravdy. Právě 
tímto způsobem pravda minulosti stále žije a iluze minulosti nikdy nebyla. 

1.17 Rozdíl mezi touto dobou a dobou, která jako by byla předtím, byl již uveden 
jako rozdíl mezi dobou Ducha svatého a dobou Kristovou. Ten byl také 
znovu vyjádřen jako rozdíl mezi dobou poznávání skrze kontrast a dobou 
poznávání skrze pozorování. Zde je to dále uvedeno jako rozdíl mezi učením 
prostřednictvím kontrastu a nepřímé komunikace a učením prostřednictvím 
pozorování a směrové komunikace nebo zkušenosti. Stejná pravda existovala 
vždy, ale volba způsobu poznání pravdy se posunula. Všichni byli vybráni a 
všichni jsou vybráni. 

1.18 Tím, že jste si vybrali Boha, jste dokončili Boží čin, kterým si Bůh vyvolil 
vás. To jsou všichni vyvolení lidé v čase - ti, kteří si vyvolili Boha tak, jak si 
Bůh vyvolil je. To, že jste si vybrali Boha a zvolili si nový prostředek 
poznání pravdy - prostředek Kristova vědomí, je to, co uvedlo nový čas. 

1.19 Mnozí poznali pravdu nepřímou cestou a o to, co poznali, se dělili podobně 
nepřímou cestou. Taková je povaha učení a sdílení ve vztahu. Prostředek a 
cíl jsou jedno. Příčina a následek jsou stejné. Právě tyto nepřímé způsoby 
sdělování pravdy vedly k vašemu pokroku ve vědě a technice a ke 
zdokonalení vaší mysli, srdce a smyslů, nikoli naopak. Vaši předkové vám 
prokázali velkou službu. Prostředky, které měli k dispozici - vybranými 
prostředky vybraného vědomí spojeného v jednotě s Duchem Svatým - 
předávali nepřímo vše, co poznali. Tento nepřímý způsob komunikace je 
důvodem existence církví a i tyto prostředky vám dobře posloužily. 

1.20 Tyto nepřímé způsoby komunikace však ponechávaly mnoho prostoru pro 
interpretaci. Různé interpretace nepřímo přijímané pravdy vedly k různým 
náboženstvím a různým souborům víry, které se podle tehdejšího způsobu - 
způsobu 



učení se prostřednictvím kontrastu - kontrast prostřednictvím nesouhlasu. 
Dobro, v něž jeden věřil, se stalo zlem, proti němuž druhý bojoval, a v 
kontrastu docházelo a dodnes dochází k učení. Mnohému z podstaty pravdy 
jste se naučili tím, že jste viděli, co jste vnímali jako kontrast mezi dobrem a 
zlem. 

1.21 Pravdou je, že jste se nyní naučili vše, co se z tohoto stavu vědomí naučit 
lze, a že jste projevili ochotu učit se novým způsobem. Nový způsob je zde. 
Jestliže se nyní máte učit přímo, máte se nyní také přímo dělit. To je způsob 
učení ve vztahu. Prostředek a cíl jsou jedno. Příčina a důsledek jsou totéž. 

1.22 Cítili jste, že tento posun přichází, a svět také. Je to touha, o níž jsme mluvili 
jako o důkazu existence lásky a vaší existence ve stavu jednoty, nikoliv 
oddělenosti. Tato touha vás volala k hranicím stavu vědomí, který byl časem 
Ducha svatého. Tato hranice na vás působila jako katalyzátor, který ve vás 
vyvolal touhu po novém. Právě to způsobilo vaši rostoucí netrpělivost s 
osobním já, se získáváním všeho, co vám nové učení v oblasti vědy a 
techniky, ale zdánlivě nabízelo. Právě to způsobilo vaši rostoucí touhu po 
smyslu a účelu. Právě to způsobilo, že jste konečně připraveni zklidnit svůj 
strach, strach, který kdysi bránil přímému a pozorovatelnému učení, jež je 
vám nyní k dispozici. 

1.23 Ačkoli se stav světa a lidí v něm nemusí navenek zdát příliš změněný oproti 
světu vašich předků, navzdory pokroku v učení, který nastal, je to jiný svět. 
Neznali jste tajnou touhu v srdcích svých bratrů a sester, ani jste nevěděli, že 
se shoduje s tou vaší. Možná jste viděli činy, k nimž je tato touha dohnala, a 
mylně jste se domnívali, že nová doba, která je zde, je koncem dnů 
nevinnosti. Možná jste si mysleli, že je výhodné, že jste kdysi tak jasně viděli 
protiklad mezi dobrem a zlem, a nyní máte pocit, jako by se tyto rozdíly 
stávaly stále nejasnějšími. Někteří zatoužili po návratu do dnů nedávno 
minulých, dnů, kdy se rozlišení dobra a zla zdálo být jistější. Ale právě 
rozostření těchto hranic bylo předzvěstí, znamením změny vědomí, ke které 
dochází. 

1.24 Lidé na celém světě požadují, aby se učili přímo, na základě zkušeností, a 
říkají "už ne" lekcím zprostředkovatelů. To, co vyrostlo ve vás, vyrostlo i ve 
vašich dětech a ty jsou nejen připraveny, ale také vyžadují učit se 
prostřednictvím pozorování a přímé komunikace či zkušenosti. Mnozí, kteří 
ještě nedorostli do dospělosti, se narodili. 



do doby Kristovy a nezapadají do doby ani do vědomí Ducha svatého. 
1.25 Po krátkou dobu dochází k překrývání, během něhož se ti, kteří si nedokážou 

dovolit uvědomit si nový stav vědomí, mu opět nepřímo brání. Někteří se 
zabývají činnostmi otupujícími mysl a ducha, aby jej zablokovali, protože se 
rozhodli zemřít ve stavu vědomí, v němž žili. Jiní si nepřejí zažít pravdu 
přímo, ale pouze prožít zkušenost. Zoufale se trápí tím, že chtějí zažít 
všechno, než si dovolí zažít pravdu přímo, a stále si myslí, že prožitek pravdy 
vyloučí mnohé, co by chtěli vyzkoušet, než podlehnou její přitažlivosti a 
usadí se v ní. Všichni si však uvědomili, že je čeká nová zkušenost a že stojí 
na prahu volby. 

1.26 Ti, kdo se narodili do Kristovy doby, se nespokojí s ničím menším než s 
pravdou a brzy ji začnou horlivě hledat. Ti budou jasně vnímat i ego-já a 
nebudou ho chtít za svou identitu, ale budou ho přijímat jen do té doby, 
dokud jim nebude nabídnuta jiná identita. 

1.27 Dovolte mi zopakovat, že v době Ducha Svatého byli někteří schopni poznat 
sebe sama a Boha nepřímými prostředky tohoto stavu vědomí a předat to, co 
se nepřímými prostředky naučili. Méně lidí bylo schopno dosáhnout stavu 
vědomí, v němž byla možná přímá komunikace, poznat přímo sebe i Boha a 
předávat toto poznání dál přímými prostředky. Chci tím říci, že není 
nemožné, aby ti, kteří zůstali bez vědomí nového vědomí, poznali sebe sama 
a Boha a aby své poznání dále předávali nepřímo nebo prostřednictvím 
nepřímé komunikace a kontrastu. To však také znamená, že velká většina si 
nový stav vědomí uvědomí a toto učení jim bude procházet přímo 
prostřednictvím pozorování a přímé komunikace či zkušenosti. Znamená to, 
že poslední generace narozená v době Ducha svatého prožije svůj život a že 
brzy budou všichni, kdo zůstanou na zemi, těmi, kdo se narodili v době 
Kristově. 

1.28 To je pravda o stavu světa, ve kterém dnes žijete. 



 

KAPITOLA 2 

Společná vize 
2.1 Vnější hledání se obrací dovnitř. Vnitřní nebo niterné objevy se obracejí ven. 

Jedná se o opačný směr, o polární obrat, který se děje po celém světě, a to jak 
navenek, tak i uvnitř. Děje se to. Není to předvídatelné. Nikdy jsem nebyl a 
nebudu předvídavý, protože jsem Kristovo vědomí. Vědomí Krista je 
uvědomění si toho, co je. Pouze vědomí toho, co je, vědomí, které si 
nepředstavuje něco takového jako to, co bylo a bude, může pokojně 
koexistovat s jednotou, která je zde a nyní v pravdě. 

2.2 Znovu zopakuji a zdůrazním svá tvrzení: tam, kde jste se dříve při hledání 
obraceli ven a viděli uvnitř to, co jste vnímali vně, se nyní obracíte dovnitř a 
odrážíte to, co objevíte uvnitř, ven. To, co objevíte uvnitř, je způsobem, který 
není tím, co vnímáte vně. 

2.3 Vždy jsem byl zastáncem Cesty Kristova vědomí jako Cesty k sobě a k 
Bohu. 

2.4 Nebyla přede mnou žádná Cesta, cesta nebo postup zpět k Bohu a k sobě. 
Byla to doba putování člověka po poušti. Přišel jsem jako reprezentace nebo 
ukázka Cesty. Proto jsem byl nazván "Cestou, Pravdou a Světlem". Přišel jsem 
ukázat Cestu ke Kristovu vědomí, které je Cestou k Bohu a k sobě samému. 
Přišel jsem však také proto, abych poskytl prostředníka, neboť právě to bylo 
žádoucí, most mezi lidským či zapomenutým Já a božským či vzpomínaným 
Já. Člověk Ježíš byl prostředníkem, který uvedl čas Ducha Svatého tím, že 
povolal Ducha Svatého, aby ovládl lidské neboli zapomenuté Já duchem 
božského neboli vzpomínaného Já. Ačkoli Bůh nikdy neopustil lidi, kteří 
osídlili Zemi, lidé ve stavu zapomenutého Já nemohli Boha poznat kvůli 
svému strachu. Zjevil jsem Boha lásky a Duch svatý poskytl nepřímé a méně 
strašidelné prostředky ke komunikaci či spojení s Bohem. 

2.5 Lidé na Zemi, stejně jako všechno stvořené, byli vždy milováni Bohem, 
protože Láska byla a je prostředkem stvoření. Lidé na Zemi, stejně jako vše, 
co bylo stvořeno, byli stvořeni prostřednictvím spojení a vztahu. Stvoření 
skrze spojení a vztah je stále Cestou a Cesta vstoupila do doby své plnosti. 

2.6 Produkce, která vás tak dlouho zaměstnávala, vám nyní poslouží, když 
obrátíte své produktivní a reprodukční instinkty k produkci a reprodukci. 



vztahu a spojení. 
2.7 Než však budeme moci pokračovat dál, musím se vrátit a rozptýlit všechny 

vaše iluze o nadřazenosti nad těmi, kteří tu byli před vámi. To, že si ti, kteří 
přišli dříve, neuvědomili svou pravou přirozenost, neznamená, že neexistuje; 
to, že mezi vámi v této době žijí další, kteří si svou pravou přirozenost 
neuvědomí, neznamená, že v nich neexistuje. Nejste o nic dokonalejší, než 
byl, je nebo bude kdokoli jiný. Pravda o tom, kdo jste, je stejně dokonalá 
jako pravda všech vašich bratrů a sester od počátku času až do konce času. 
Jakýkoli text, který vám říká, že vy nebo ti z vašeho druhu či doby jsou více 
nebo lepší než kdokoli jiný, nemluví pravdu. Proto jsme začali s vyvolenými 
a budeme se stále znovu vracet k tvrzení, že všichni jsou vyvolení. 

2.8 Tento bod zdůrazňuji proto, že doslova nemůžete dojít k plnému uvědomění, 
dokud ve vás zůstávají myšlenky jako více a lépe. Jak jsem již řekl, nejde o 
evoluci, pokud nechcete mluvit o evoluci ve smyslu uvědomění. Musíte si 
uvědomit, že kdybyste se pravdivým zrakem podívali do očí a srdcí 
jakéhokoli člověka z kterékoli doby, uviděli byste tam dokonané Já. Nelze s 
sebou nést žádné odsudky, a když nadále věříte v proces evoluce, který vás 
učinil lepšími než ty, kteří přišli před vámi, nesete v sobě odsudek. Když 
nadále věříte, že být vyvolený znamená, že někteří vyvolení nejsou, nesete v 
sobě odsudek. Dokud věříte, že konečný soud oddělí dobré od zlých, nesete v 
sobě odsouzení. 

2.9 Tuto otázku zdůrazňuji také proto, že ti z vás, kteří znají Bibli, si při slovech 
jako konec času nebo plnost času vzpomenou na biblické předpovědi o konci 
času. Mluvím o tom proto, že je to ve vašem povědomí a že se množí falešné 
výklady této doby jako doby soudu a oddělení vyvoleného národa od všech 
ostatních. Všichni jsou vyvolení. Všichni jsou vyvoleni s láskou a bez soudu. 

2.10 Myšlenka oddělení je myšlenka, která není v souladu s myšlenkou jednoty. 
Pokud do nového času vstoupíte s myšlenkou, že vás tento nový čas oddělí 
od ostatních nebo způsobí, že budete jako vyvolení odděleni, nebudete si 
tento nový čas plně uvědomovat. Plné uvědomění si nového je to, čeho se 
toto pojednání snaží dosáhnout, a proto je nutné tyto falešné představy, které 
by vás od tohoto uvědomění zdržovaly, okleštit. Pokud si myslíte, že můžete 
pozorovat v úsudku, nerozumíte definici pozorování uvedené v "Pojednání o 
osobním já". 

2.11 Být první neznamená být lepší. To, že jsem byl první, kdo demonstroval 



co můžeš být, neznamená, že jsem lepší než ty. Stejně jako ve vašich 
sportovních soutěžích se tleská "prvnímu" a brzy toto rekordní prvenství 
nahradí nový rekord; stejně jako někdo musel být "první", aby mohl řídit 
letadlo nebo přistát na Měsíci, být první znamená pouze to, že bude druhý a 
třetí. To, že se pozornost a úcta věnuje těm, kteří jako první dosáhnou něčeho 
záslužného, je jen způsob, jak vyzvat všechny ostatní, aby věděli, čeho 
mohou dosáhnout. Někdo může toužit překonat sportovní rekord a jiný 
následovat prvního člověka do vesmíru a ten, kdo touží překonat sportovní 
rekord, nemusí cítit touhu následovat prvního člověka do vesmíru a naopak, 
a přesto to, čeho dosáhne jeden, ale otevírá dveře ostatním, a to je vám 
známo. Dokonce i ti, kteří netoužili létat v letadle, když byl tento výkon 
poprvé dosažen, od té doby v letadlech létají. 

2.12 Stejně tak ti, kteří dosáhli "prvního místa", si uvědomují, že jejich vyvýšené 
"místo" je konečné, že ostatní brzy dosáhnou téhož a že ti, kteří je budou 
časem následovat, tak učiní snadněji, s menším úsilím a s ještě větším 
úspěchem. Na okamžik se mohou považovat za "lepší než", ale ti, kteří tak 
učiní, budou trpce zklamáni, až jejich okamžik pomine. Navzdory nutnosti 
sebejistoty, která je dovedla k vytouženému cíli, si většina těch, kteří tak 
dosáhnou a stanou se prvními, kdo vytvoří rekord, objeví nebo vynaleznou 
nové, neuvědomuje, že jsou "lepší než", neboť jejich cílem nebylo být lepší 
než kdokoli jiný než oni sami. Mnozí jistě touží být "nejlepší" jako 
prostředek k oslavě ega, ale jen málo z nich uspěje, protože ego nelze oslavit. 

2.13 Musíte tedy již nyní prozkoumat svůj záměr a odstranit z něho všechny 
myšlenky, které se týkaly starého způsobu. Nebyli byste zde, kdybyste stále 
měli zájem o oslavu ega, ale také si ještě nejste zcela jisti svým Já a ve své 
nejistotě stále podléháte myšlenkovým vzorcům starého. Mnohé z těchto 
vzorců se mě netýkají, neboť odpadnou samy od sebe, jak poroste vaše 
vědomí nového. Těch několik, u kterých se zdržuji, však brání růstu vašeho 
vědomí nového, a proto je musíte vědomě opustit. 

2.14 Kvůli vzorcům minulosti je pro vás těžké uvěřit, že jste byli vybráni jako 
průkopníci nové doby, aniž byste věřili, že jste výjimeční. To je jeden z 
mnoha důvodů, proč jsme pracovali na tom, abychom rozptýlili vaše 
představy o výjimečnosti. Jedním z nejlepších prostředků, jak vám můžeme 
objasnit nedostatek výjimečnosti, který je obsažen v tvrzení, že všichni jsou 
vyvolení, je vaše pozorování sebe sama. 

2.15 Schopnost pozorovat to, co vyjadřuje Já, patřila k původním důvodům této 
zvolené zkušenosti. Pozorujte nyní projevy Já, kterým jste a byli. Ačkoli jste 
nyní jiní, než jste byli v dětství, a 



jste nyní jiní, než jste byli před několika lety, a jiní, než jste byli na začátku 
studia tohoto kurzu, nejste jiní, než jste vždy byli. Tím, kým jste nyní, jste 
byli, když jste byli dětmi, a byli jste jím i ve všech letech, která uplynula od 
té doby, a byli jste jím i předtím, než jste se začali učit tento Kurz. Vaše 
vědomí Já, kterým jste nyní, nebylo přítomno v minulosti, ale nyní můžete 
skutečně s oddaností pozorného člověka vidět, že Já, kterým jste nyní, bylo 
skutečně přítomno a bylo pravdou toho, kým jste byli vždy. 

2.16 Jak byste tedy mohli pozorovat druhé, aniž byste věděli, že pravda o tom, 
kým jsou, je přítomna, i když se to možná nezdá? To je síla oddanosti 
pozorovatele, k níž jste povoláni, síla příčiny a jejího účinku. To je síla, 
kterou v sobě nyní máte, síla pozorovat pravdu, a ne iluzi. To je síla 
pozorovat to, co je. To je Kristovo vědomí. 

2.17 Opakuji, že je to schopnost pozorovat to, co je. Nejde o pozorování 
potenciálu toho, co by mohlo být, kdyby váš bratr nebo sestra následovali 
cestu, která vám byla ukázána. Jde o pozorování toho, co je. Síla pozorovat 
to, co je, vás udrží v jednotě s vašimi bratry a sestrami, místo aby vás od nich 
oddělovala. Bez této jednoty není síla. Nemůžete vidět "druhé" jinak, než jací 
jsou, a poznat svou moc. Musíte vidět jako já a vidět, že všichni jsou 
vyvolení. 

2.18 Pouze na základě této společné vize, tohoto pozorování toho, co je, můžete 
začít vytvářet jednotu a vztah prostřednictvím jednoty a vztahu. 

2.19 Proto se již dlouho tvrdí, že nejste povoláni k tomu, abyste evangelizovali 
nebo někoho přesvědčovali o výhodách tohoto studia. Je to jen studium. Ti, 
které byste chtěli evangelizovat nebo přesvědčovat, jsou stejně svatí jako 
vaše Já. Tuto svatost je třeba pouze dodržovat. Když přemýšlíte v termínech 
evangelizace nebo přesvědčování, přemýšlíte spíše v termínech budoucího 
výsledku než v termínech toho, co již je. Tento typ myšlení vám neposlouží k 
novému ani vám neumožní plné uvědomění si nového. 

2.20 Pamatujete na to, požehnaní synové a dcery Nejvyššího? Vaši bratři a sestry 
jsou stejně svatí jako vaše Já. Svatost je přirozená harmonie všeho, co bylo 
stvořeno tak, jak bylo stvořeno. 

2.21 Nyní vám řeknu něco jiného a doufám, že si to zapamatujete a budete to 
považovat za pravdivé. Každý den je stvořením a je také svatý. Ani jeden 
den není určen k tomu, aby byl prožíván v rámci boje s tím, co přináší. Síla 
pozorovat, co je, se týká všeho, co s vámi existuje, včetně dnů, které tvoří 
váš život v čase a prostoru. Pozorování toho, co je, vás spojuje s přítomností 
v tom smyslu, že vás sjednocuje s tím, co je, a ne s tím, co vnímáte jako to, 
co je. 



2.22 Pozorování toho, co je, je přirozeným důsledkem příčiny spojení srdce a 
mysli v jednotě. Toto první spojení v jednotě, spojení srdce a mysli, spojuje 
fyzický a duchovní svět ve vztahu, jehož si můžete být stále více vědomi. Je 
to nový vztah. Jednota vždy existovala. Jednota existovala vždy. Bůh vždy 
existoval. Vy jste se však oddělili od přímého uvědomování si svého vztahu 
k jednotě, k jednotě a k Bohu, stejně jako jste se oddělili od vztahu k 
celistvosti vzoru stvoření. Věřili jste v Boha a možná i v nějaký koncept 
jednoty či jednoty, ale zároveň jste popřeli i možnost prožívat svůj vlastní 
přímý vztah s Bohem nebo možnost, že váš život je přímou zkušeností se 
vzorem jednoty či jednoty, kterým je stvoření. 

2.23 Přemýšlejte o tomto popření nyní, protože je stále patrné ve vzorci vašeho 
myšlení. V textu Kurzu lásky jsme o tom hovořili jako o vaší neschopnosti 
uvědomit si vztah, který existuje s neviditelným, a dokonce i s viditelným. 
Pohybovali jste se životem v domnění, že máte vztahy s rodinou, přáteli a 
spolupracovníky, občas jste uznávali krátké vztahy, které se rozvíjejí se 
známými nebo cizími lidmi, spojení, která se po krátkou dobu cítí jako 
skutečná s podobně smýšlejícími spolupracovníky, ale v podstatě jste se stále 
viděli, jak se pohybujete životem sami, s malým počtem trvalých spojení s 
výjimkou zvláštních vztahů a s malým smyslem naznačeným v krátkých 
setkáních s druhými. Sledujete zprávy a vývoj v částech světa, které jsou 
vám vzdálené, a občas si uvědomujete ekologické a sociologické souvislosti 
nebo jiné události, které mohou mít dopad na váš život nebo na vaši část 
světa. Pokud však nevěříte ve schopnost toho, co se děje, mít na vás vliv, 
nepovažujete se za člověka, který má k dané události vztah. 

2.24 S novým chápáním dodržování předpisů musí přijít i nové chápání vztahů a 
schopnosti oddanosti dodržujícího ovlivňovat tyto vztahy. 

2.25 Přesto jsme se zde odchýlili od hlavní myšlenky toho, co jsem vám zjevil. 
Mezi fyzickým a duchovním nyní existuje nový vztah. Není to vztah nepřímý, 
ale přímý. Existuje a vy si jeho existenci uvědomujete. Stále více jej 
nebudete moci popírat a nebudete to ani chtít. Jakmile v sobě necháte růst 
vědomí tohoto vztahu, naučíte se lekce, o nichž se hovoří v tomto pojednání. 

2.26 Tento nový vztah je jediným stavem, kdy může dojít k pozorování toho, co 
je. Oddělený stav nebyl ničím jiným než rozpojením srdce a mysli, stavem, v 
němž se mysl pokoušela poznávat bez vztahu k tomu, co je. 



srdce, a tak vnímal spíše jen své vlastní výtvory než výtvory zrozené v 
jednotě. 

2.27 Nechte tuto myšlenku v sobě chvíli doznít a odhalit vám pravdu, o které 
hovoří. Oddělený stav mysli si vytvořil svůj vlastní oddělený svět. Příčina a 
následek jsou jedno. Vnímaný stav oddělenosti vytvořil vnímaný stav 
odděleného světa. Skutečný stav spojení, který se k vám vrátil spojením 
mysli a srdce, vám nyní odhalí pravdu o tom, co bylo stvořeno, a umožní 
vám nově tvořit. 

2.28 Tento stav sjednocení mě odlišoval od mých bratrů a sester v době mého 
života na zemi. Protože můj stav vědomí, stav vědomí, který nazýváme 
Kristovým vědomím, mi umožňoval existovat ve spojení a vztahu se všemi, 
mohl jsem vidět své bratry a sestry "v Kristu" neboli v jejich pravé 
přirozenosti. Viděl jsem je ve spojení a vztahu tam, kde oni sami sebe viděli 
v oddělenosti. Tato schopnost vidět ve spojení a vztahu je společným 
viděním, k němuž jste povoláni. 

2.29 Žili jste s vizí odděleného já tak dlouho, že si nedokážete představit, co bude 
znamenat sdílená vize, a ještě ji nepoznáte, když ji zažijete. Proto můžete 
pozorování toho, co je, stále považovat za hru na přetvářku a máte pocit, že 
budete muset sami sebe oklamat, abyste uvěřili, že vidíte lásku tam, kde je 
důvod ke strachu. Musíte si uvědomit, že jste nyní povoláni vidět bez 
posuzování. Vidět bez posuzování znamená vidět opravdově. Nemusíte hledat 
dobro nebo zlo, ale stačí, když si budete neustále uvědomovat, že můžete 
vidět pouze jedním ze dvou způsobů - s láskou nebo se strachem. 

2.30 Očekáváte, že se budete stále dívat očima oddělenosti, a ne společnou vizí, o 
níž mluvím. Očekáváte, že uvidíte těla a události, které se pohybují vašimi 
dny, jako tomu bylo v minulosti. A přesto se vaše vidění již změnilo, i když 
si nejste vědomi rozsahu této změny. Uvědomte si nyní, že jste dospěli k 
poznání jednoty. Už nevidíte každou osobu a událost jako oddělenou, bez 
vztahu k celku. Začínáte vidět souvislosti, které existují, a to je začátek. 

2.31 Prozkoumejte, co by pro vás mohl znamenat nástup skutečné vize. 
Uvažovali jste o této otázce? Očekávali jste, že budete vidět stejně, ale s větší 
láskou? Napadlo vás, že byste mohli začít rozpoznávat ty, kteří jsou stejně 
jako vy spojeni se mnou v Kristově vědomí? Tušili jste, že byste mohli vidět 
doslova jinak? Že byste mohli vidět aury nebo aureoly, znamení a stopy 
dříve neviděné? Zahrnuli jste do své představy o zraku i jiné smysly? 
Napadlo vás, že vaše instinkty budou zostřené a že budete vědět vnitřním 
poznáním, které bude pomáhat zraku vašich očí? 



2.32 Všechny tyto věci jsou možné. Skutečná vize však spočívá v tom, že vidíme 
vztah a sjednocení. Je to opak vidění očima a postoje oddělenosti. Je to 
vidění s očekáváním především zjevení. Je to víra, že existujete ve vztahu a 
jednotě se vším a že každé setkání je setkáním jednoty a vztahu a účelu-cíle, 
který vám bude zjeven, protože existujete ve spojení se Zdrojem a Příčinou 
zjevení. 

2.33 Vidění s vizí Kristova vědomí je již na vás. Právě se učíte, co to znamená. Toto 
pojednání je tu proto, aby vám v tom pomohlo. Naučit se nově vidět je 
předchůdcem toho, abyste se naučili nově tvořit. Nové tvoření je předzvěstí 
příchodu nového světa. Pamatujte, že pouze ze společného vidění toho, co je, 
můžete začít vytvářet jednotu a vztah prostřednictvím jednoty a vztahu. To je 
nyní váš záměr a toto je učební plán, který vás povede k naplnění vašeho 
záměru. 



 

KAPITOLA 3 

Přirozené vidění 
3.1 Pozorování je rozšířením objetí, které zase činí objetí pozorovatelným. 

Objetí není ani tak činností, jako spíše stavem bytí. Uvědomění si objetí 
vychází z vize, o níž jsem právě začal mluvit. 

3.2 Pozorování a vidění spolu úzce souvisí, ale není to totéž. Pozorování souvisí 
s pozvednutím osobního já. Vize se týká toho, co nelze povznést. Vidění má 
co do činění s božským vzorem, jednotou, která spojuje vše živé. Pozorování 
je prostředkem k vidění tohoto závazného vzoru ve fyzické podobě. 

3.3 Osobní já stále potřebuje být povzneseno - pozvednuto ke své původní 
přirozenosti - svou původní povahou nebo záměrem. Oddanost pozorovatele 
vás vrátí k vašemu původnímu záměru. Vize Kristova vědomí vás přenese 
nad něj. 

3.4 Původní záměr má co do činění s povahou věcí, neboť původní záměr je 
synonymem příčiny. Původním záměrem této vybrané zkušenosti bylo 
vyjádření Já lásky v pozorovatelné podobě. Tento původní záměr neboli 
příčina utvořil pravou povahu osobního Já, které je schopno být pozorováno 
ve vztahu. Posunutí původního záměru sice nezměnilo původní příčinu, ale 
vytvořilo falešnou povahu osobního já. Toto přemístění původního záměru 
lze jednoduše vyjádřit jako přemístění lásky strachem. Je to tak jednoduché. 
Přesto se způsob, jakým si každý z vás toto vytěsnění vyložil, jeví jako 
poměrně složitý. 

3.5 Možná nemáte pocit, že jste někdy chtěli žít ve strachu. Ale posunutí 
původního záměru bylo tak úplné, že každý život začal strachem a od tohoto 
začátku neustále reagoval na strach. Zatímco původní záměr ve vás zůstal a 
způsobil, že jste se navzdory strachu pokoušeli vyjádřit Já lásky, strach 
zmařil každou vaši snahu a způsobil právě to úsilí, které pokračovalo v 
koloběhu strachu. To, že se musíte snažit být tím, kým jste, a vyjadřovat to, 
kým jste, je výsledkem vytěsnění přirozenosti lásky přirozeností strachu. To, 
o co nám nyní jde, je zvrátit toto vytěsnění a vrátit vás k vaší pravé 
přirozenosti. 

3.6 Pro každou bytost existuje přirozený stav bytí, který je radostný, bez námahy 
a plný lásky. Pro každou bytost, která existuje v čase, existuje také 
nepřirozený stav. 



bytí. Oba stavy bytí - přirozený i nepřirozený - existují ve vztahu. Zatímco 
vztah je to, co vás navždy udržuje v neschopnosti být oddělený a sám, vztah 
je také to, co vás zdánlivě navždy udržuje v neschopnosti vrátit se do 
přirozeného stavu bytí. Strach, který se zrodil spolu s mylně zděděnou 
představou, že vaší přirozeností je být oddělený a osamělý, a tedy bojácný, 
způsobil, že se bojíte i vztahů. Důvěra se stala něčím, co je třeba si zasloužit. 
Dokonce i ten nejlaskavější rodič, podobný vašemu nejlaskavějšímu obrazu 
Boha, když přivedl dítě do světa plného strachu, začal podléhat zkouškám 
času. Tak se svět stal světem úsilí, v němž se všechny věci v něm i mimo něj, 
včetně Boha, vážily a vyvažovaly myšlenkou strachu. 

3.7 Jakmile tyto okolnosti obrátíme a nahradíme svět strachu světem lásky, 
nebude už možné zvažovat lásku proti strachu. Bůh strach nestvořil a nebude 
podle něj souzen. Veškeré souzení je příčinou strachu a této snahy vážit sílu 
lásky proti pravdivosti strachu. Dokud jste se rozhodli věřit a žít ve světě, 
jehož podstatou byl strach, nemohli jste poznat Boha. Nemohli jste Boha 
poznat, protože jste Boha posuzovali z podstaty strachu a věřili, že je to váš 
přirozený stav. 

3.8 Když se vám vrátí přirozený stav lásky, odpadne odsuzování, protože se 
objeví vize. S příchodem vize lásky mnozí z vás učiní jeden konečný soud, v 
němž shledají, že vše je dobré a plné lásky. Jakmile je vše posouzeno vizí 
lásky, posuzování přirozeně skončí, neboť splnilo svůj účel. Toto je konečný 
soud. 

3.9 Vize, která ve vás nyní vyvstane, není nová. Je to vaše přirozená vize, vize 
lásky. Co je nové, je povznesení osobního já, které bude způsobeno návratem 
vašeho přirozeného stavu lásky. Zde přichází na řadu pozorování. 

3.10 Vize vám umožní vidět podstatu světa a všeho, co v něm skutečně existuje. 
Pozorování vám umožní pozvednout osobní já na jeho právoplatné místo v 
rámci podstaty světa lásky. 

3.11 Zrak je přirozeným prostředkem poznání všech, kdo byli stvořeni v lásce. 
Pozorování je přirozeným prostředkem sdílení toho, co je poznáno ve fyzické 
podobě. 

3.12 Fyzická podoba není přirozenou nebo původní podobou stvořeného. Vize je 
prostředkem, díky němuž lze opět poznat původní povahu stvořeného. 
Pozorování je prostředkem, jímž lze původní povahu stvořeného nově spatřit 
ve fyzické podobě. Jakmile se původní přirozenost stvořeného stane 
pozorovatelnou ve fyzické podobě, fyzická podoba překoná to, čím kdysi 
byla, a stane se novou přirozeností stvořeného. Neexistuje žádný důvod, proč 
by 



původní podstata vaší bytosti se nemůže stát bytostí, jejíž podstatou je forma, 
pokud si to tak zvolíte. Existuje důvod, proč původní přirozenost vaší bytosti 
nemůže existovat ve formě, která je nepřirozená lásce. Forma, jejíž 
přirozeností je strach, v sobě nemůže ukrývat stvoření lásky. 

3.13 Člověk se od počátku věků snaží skoncovat s odděleným stavem bytosti 
formy a zároveň se držet života; neuvědomuje si, že to, co existuje ve formě, 
nemusí být oddělené a osamocené; neuvědomuje si, že to, co žije, nemusí 
zemřít. Že se povaha formy může měnit. Že přirozenost hmoty je 
přirozeností změny. Že přirozenost i formy, jakmile se vrátí do svého 
přirozeného stavu lásky, je přirozeností jednoty a věčného života. 

3.14 Představa věčného života ve formě se některým zdála být prokletím, jiným 
zázrakem. Pro jedny je smrt zkázou, pro druhé novým životem. Ať už je to 
jakkoli, je to jen vaše volba. Vaše připoutanost k životu vás udržuje naživu 
ve formě. Vaše připoutanost ke smrti udržuje vaši formu v koloběhu rozpadu 
a znovuzrození. Existuje i jiná možnost. 

3.15 Příslib věčného života nebyl prázdným slibem. Je to slib, který se naplnil. To 
vy jste si vybrali prostředky. Nyní je před vámi nová volba. 



 

KAPITOLA 4 

Dědictví věčného života 
4.1 Všude ve svém světě vidíte vzor věčného života. Kde je vzor věčného života, 

tam je věčný život. Prostředek a cíl jsou jedno, příčina a následek jsou stejné. 
4.2 Vzor věčného života je vzor měnící se podoby. Na Zemi se projevuje 

zrozením a smrtí, rozkladem a obnovou, obdobími růstu a úpadku. Je to vzor 
stvoření dovedený do krajnosti. V extrému je obsažena rovnováha. Dokonce 
i v biblickém popisu stvoření se hovořilo o dni odpočinku. Stvoření vyvážené 
odpočinkem je vzor, který byl ve vašem světě doveden do extrému. Zrození 
považujete za stvoření a smrt za odpočinek. Neuvědomujete si, že vaše 
přirozenost a přirozenost vašeho života, stejně jako přirozenost všeho kolem 
vás, se řídí obdobími přirozenými pro stav lásky, obdobími regenerace. 

4.3 Ve vašich dějinách se generace střídají, aby se mohly zrodit nové. Vzhledem 
k tomu, že vaše planeta dosáhla stavu růstu známého jako přelidnění, zdá se, 
že tato rovnováha mezi starými a novými generacemi je nezbytná, a dokonce 
zásadní. Jedna generace musí odejít, aby uvolnila místo nové. 

4.4 Ještě předtím, než planeta dosáhla stavu přelidnění, byla tato myšlenka velmi 
aktuální. Odchod rodiče byl zejména v historii vnímán jako čas, kdy dítě 
rodiče vstupuje do svého dědictví nebo do času plnosti. Moc a prestiž, 
pozemské bohatství rodiče, historicky přecházely na syna. 

4.5 To je jeden z důvodů, proč jsem přišel v podobě "Božího syna". V době, v 
níž jsem žil, byla myšlenka dědictví ještě silnější ideou, ideou s mnohem 
větší mocí než v dnešní době. K myšlence dědictví neodmyslitelně patřila 
myšlenka předávání i myšlenka kontinuity. To, co patřilo otci, přešlo na syna 
a poté patřilo synovi. Co patřilo Otci, pokračovalo se synem. 

4.6 Můj život ukázal schopnost dědit, která není založena na smrti. Můj život, 
smrt a vzkříšení zjevily moc dědictví, moc Otce, jako moc životodárného 
spojení. K tomuto dědictví jsem vás povolal tehdy a volám vás i nyní. 

4.7 Myšlenka dědičnosti je přirozenou myšlenkou vyplývající z podstaty 
samotného stvoření. Je to idea kontinuity, která je v souladu s ideou stvoření. 



V rámci stvoření neexistuje žádná diskontinuita. Podobné plodí podobné. 
Život plodí život. Tak se zjevuje vzor věčného života. 

4.8 Měnící se podoba je součástí vzoru věčného života. Změna formy, kterou 
nyní zaujímáte, změna, o níž jsem mluvil jako o povýšení osobního já, je 
přirozenou součástí vzorce věčného života. Už dávno měla přijít. Dlouho 
měla přijít, protože jste své dědictví odmítli, místo abyste ho přijali. 

4.9 Proto se toto pojednání jmenuje "Pojednání o novém". Nebylo na Zemi doby, 
kdy by dědictví Boha Otce bylo přijato jinak než mnou. Proto se o této době 
hovoří jako o době plnosti. Je to doba, během níž máte ve svém vědomí 
možnost vstoupit do svého času plnosti tím, že přijmete dědictví svého Otce. 
Máte vědomí, a tedy i schopnost přijmout kontinuitu věčného života. 

4.10 Aby to neznělo jako vaše vědeckofantastické blábolení a abyste neohluchli k 
poznání, které vám chci předat, ujišťuji vás, že nesmrtelnost není změna, o 
které mluvím. Nejste smrtelní, a tak slovo, které hovoří o opaku toho, čím 
nejste a nikdy jste nebyli, není tím správným slovem. Nemluvím o tělech, 
která žijí věčně, místo aby žila to, čemu říkáte život - ať už je to život 
dvaceti, padesáti nebo devadesáti let. Život se neustále prodlužuje, aniž by se 
podstatně změnila jeho podstata. Představa, že budete žít stále dál a dál, jako 
jste žili dosud, by se mnohým z vás nelíbila. Ti, kteří jsou ve vysokém věku a 
uvažují o smrti, by si možná přáli prodloužení života, ale mnozí z nich stejně 
tak vítají smrt jako konec utrpení a bojů. Pokračovat donekonečna v 
dosavadním životě by jen odsouvalo další a další k životům, které nestojí za to 
žít. 

4.11 O čem tedy mluvím? Když se stále musíte dívat dopředu a na obzoru vidíte 
smrt, jak je možné, že mluvím o věčném životě? Používám snad nová slova, 
abych opakoval to, co jste v různých podobách slyšeli od různých 
náboženství a systémů víry po nesčetné věky? Vyzývám vás snad ke šťastné 
smrti a posmrtnému životu v nebi? 

4.12 Volám vás k novému. Volám vás k proměně. Volám vás k uvědomění si 
Krista. Volám vás k věčnému vědomí, i když stále setrváváte ve formě. Být si 
vědom věčného vědomí, i když stále setrváváte ve formě, znamená být si 
plně vědom toho, že máte věčný život. 

4.13 Plně si uvědomovat, že máte věčný život, je něco úplně jiného než víra v 
posmrtný život. Víra je založena na neznámém. Kdyby neznámé nebylo 
neznámé, víra by nebyla nutná. Víra se stane zbytečnou, jakmile se vám 
věčný život stane známým. 



4.14 Toto poznání bude pocházet z návratu pravé vize. Pravé vidění vidí věčný 
život tam, kde vnímání vidělo jen konečný život a smrtelná těla. Jakmile se 
vám vrátí vidění a vědomí Krista, prostředky věčného života budete chápat 
jako volbu. Protože mezi člověkem a božstvím neexistoval jiný vztah než 
vztah prostředníků, nebylo jiné volby než ukončit oddělený stav, aby se 
člověk skrze smrt vrátil do jednoty. Jakmile dojde k návratu do jednoty ve 
formě, bude rozhodnutí pokračovat ve formě nebo nepokračovat ve formě na 
vás. 

4.15 Kontinuita je atributem vztahu, nikoliv hmoty. Pouze ve vztahu hmoty k 
božskému se hmota může stát božskou, a tedy věčnou. Pokud dokážete 
setrvat v jednotě, zatímco jste v lidské podobě, nebudete mít žádný důvod, 
kromě své vlastní volby, opustit lidskou podobu. Setrvávat v jednotě 
znamená setrvávat ve svém přirozeném stavu, stavu věčného života. Setrvávat 
ve stavu oddělenosti znamená setrvávat v nepřirozeném stavu, z něhož se 
nakonec budete snažit osvobodit. 

4.16 Přestože tato diskuse pravděpodobně u mnohých z vás vyvolá vážné 
pochybnosti o pravdivosti a použitelnosti tohoto kurzu, je tato diskuse 
nezbytná pro vaše uvědomění si Kristova vědomí. Věřit, že jste smrtelní, 
znamená věřit, že musíte zemřít osobnímu Já formy, abyste se mohli znovu 
zrodit jako pravé Já. To je starý způsob myšlení. Nepracovali jsme snad v 
průběhu tohoto Kurzu na tom, abychom vám nyní vrátili vaši pravou 
identitu? Spojení srdce a mysli ve vztahu je spojením osobního Já s pravým 
Já v realitě, v níž nyní existujete. Pamatujte, že srdce musí setrvávat v realitě, 
kde si myslíte, že jste. Teprve díky tomu, že vaše mysl přijala vaši novou 
realitu, bylo srdce osvobozeno, aby mohlo existovat v nové realitě, která je 
stavem jednoty a vztahu. 

4.17 Copak nevidíte, že je nutné odstranit myšlenku, že se vám vaše pravé Já vrátí 
pouze skrze smrt? Jaký smysl by měl tento kurz, kdyby byl jen další ukázkou 
toho, co můžete očekávat po smrti? Co by to změnilo na vašem způsobu 
života nebo na světě, ve kterém žijete? 

4.18 Jaký účel bude mít smrt, až se vaše pravé Já spojí s vaší fyzickou podobou? 
Budete ji vnímat jednoduše jako proměnu, kterou vždy byla, jako proměnu z 
individuálního vědomí na Kristovo vědomí. Forma byla jen reprezentací 
singulárního vědomí. Jakmile se forma stane reprezentací Kristova vědomí, 
nabude povahy Kristova vědomí, jehož byl můj život příkladem života. 
Udržovat Kristovo vědomí ve formě znamená tvořit nové. Můj jediný 
příkladný život nemohl udržovat Kristovo vědomí pro ty, kteří přišli po mně, 
ale mohl být pouze příkladem. To, k čemu jste povoláni, je prostřednictvím 
svého množství udržovat 



vědomí Krista, a tak vytvořit spojení lidského a božského jako nový stav 
bytí. Toto spojení vás přenese za cíl vyjádřit své Já ve formě, protože tento 
cíl jen odráží touhu po dočasné zkušenosti. Dočasná zkušenost byla 
prodloužena kvůli přitažlivosti fyzické zkušenosti. Toto pojednání vám říká, 
že pokud vás fyzická zkušenost osloví a pokud vytvoříte spojení lidského a 
božského jako nový stav bytí, bude tato volba věčně vaše. Bude to volba 
vašeho stvoření, volba zbavená strachu. Bude to nová volba. 



 

KAPITOLA 5 

Energie stvoření a Kristovo tělo 
5.1 Věčný život v podobě není vaše jediná volba. Jako mnozí z vás věřili, že 

jsem byl Synem Božím a víc než člověkem před svým narozením, během 
svého života i po své smrti a vzkříšení, tak i vy. Stejně tak všichni, kteří přišli 
přede mnou, a všichni, kteří přišli po mně. Být Synem Božím znamená pouze 
to, že představujete kontinuitu stvoření a že vaše naplnění spočívá v přijetí 
vašeho skutečného dědictví. 

5.2 Stejně tak by se dalo říci, že jste Boží píseň. Jste Boží harmonie, Boží výraz, 
Boží melodie. Vy a vše, co s vámi existuje, tvoříte orchestr a sbor stvoření. 
Svůj čas zde můžete chápat tak, že jste hudebními učedníky. Musíte se naučit 
nebo znovu naučit to, co jste zapomněli, abyste se mohli znovu připojit ke 
sboru. Abyste opět mohli být v souladu se stvořením. Abyste se mohli 
vyjádřit ve vztahu jednoty, který tvoří celek sboru a orchestru. Abyste si 
mohli uvědomit svůj úspěch v jednotě a vztahu. Abyste mohli spojit svůj 
úspěch s úspěchem všech ostatních a stát se tělem Kristovým. 

5.3 Mnohé formy se skrze vědomí Krista stávají jedním tělem. Jedno tělo je 
jedna energie, která má mnoho podob. Stejná životní síla prochází v podobě 
této energie vším, co existuje ve hmotě. Uvědomění si tohoto jediného zdroje 
energie, a tedy této jediné energie existující ve všem a vytvářející život ve 
všem, je Kristovo vědomí. Je to také to, co jsme označovali jako srdce, jako 
střed vaší bytosti. Co jiného by mělo být středem vašeho bytí než Zdroj 
vašeho bytí? 

5.4 Aby vaše tělo mohlo žít, musela tato Energie vstoupit do vaší podoby a 
existovat tam, kde si myslíte, že jste. Je to Energie lásky, Energie stvoření, 
Zdroj, který je známý jako Bůh. Protože jste zjevně živí, tato Energie ve vás 
existuje, stejně jako existuje ve všem ostatním, co žije. Je to jedna Energie, 
která je nekonečně schopná zhmotnit se v nevyčerpatelné rozmanitosti forem. 
Je to tedy jedna Energie, která se může donekonečna dematerializovat a 
znovu materializovat v nevyčerpatelné rozmanitosti forem. Forma ji však 
neobsahuje a není nutná k její existenci ani vyjádření. Jak by mohla forma 
obsahovat Boha? Jak by mohla forma obsahovat Energii Stvoření? 



5.5 Vaše forma neobsahuje vaše srdce, energii stvoření ani Boha. Vaše forma je 
jen prodloužením této energie, jejím zobrazením. Můžete si to představit jako 
malou jiskru energie, která stvořila živý vesmír, existující ve vás a spojující 
vás se vším, co bylo stvořeno. Jste podstatou vesmíru. Ve hvězdách na 
nebesích a ve vodách oceánu existuje stejná energie jako ve vás. Tato energie 
je formou a obsahem objetí. Je ve vás, obklopuje vás a zahrnuje vás. Jste to 
vy a všichni, kdo s vámi existují. Je to tělo Kristovo. Je podobná tomu, čím 
je voda oceánu pro živou hmotu, která v něm existuje. Živá hmota, která 
existuje v oceánu, nemá potřebu hledat Boha. Žije v Bohu. Stejně tak vy. 

5.6 Boha tak můžeme chápat jako Všechno všeho a život nebo Tělo Kristovo 
jako vše, co tvoří zdánlivě jednotlivé části Všeho všeho. Vědomí Krista je 
vaše vědomí této skutečnosti. 

5.7 Stejně jako je váš prst jen jednou částí vašeho těla, aniž by byl oddělen od 
vašeho těla nebo byl jiný než vaše tělo, jste součástí Kristova těla, těla 
energie, které tvoří vesmír. 

5.8 A přesto je váš prst řízen celým tělem, je složitě propojen se signály mozku, 
se svaly a kostmi, s proudící krví a tlukoucím srdcem. Váš prst nefunguje 
nezávisle na celku. Dalo by se tedy říci, že váš prst nemá svobodnou vůli. 
Nemůže se projevovat nezávisle na celku. 

5.9 Totéž platí i pro vás! Nemůžete se vyjadřovat nezávisle na celku! Je to stejně 
nemožné, jako by to nedokázal prst. A přesto si myslíte, že je to možné a že 
to je smysl svobodné vůle. Svobodná vůle nečiní nemožné možným. Činí 
možné pravděpodobným. Je tedy pravděpodobné, že použijete svou 
svobodnou vůli, abyste byli tím, kým jste. Není to však zaručeno! Jedinou 
zárukou je vaše volba a pouze vaše volba. To je smysl svobodné vůle. 

5.10 Sladit svou vůli s vůlí Boží znamená rozhodnout se pro vědomí Krista, 
rozhodnout se uvědomit si, kým skutečně jste. Poznat své Já jako svého 
bratra nebo sestru v Kristu; být Tělem Kristovým. 

5.11 Vyzývám vás, abyste se nyní rozhodli. Tato volba není automatická pro vás 
v lidské podobě nebo dokonce po smrti vaší lidské podoby. Když umíráte, 
neumíráte tomu, kým jste, ani tomu, za koho se považujete. Neumíráte kvůli 
volbě. V okamžiku smrti je vám způsobem, který vám dříve nebyl ve formě 
možný, pomáháno učinit volbu být tím, kým jste. Je vám ukázána sláva vaší 
pravé přirozenosti způsobem, který oči těla nebyly schopny vidět. Je vám dáno 



šanci, stejně jako nyní dostáváte šanci zvolit si svou pravou přirozenost 
svobodnou vůlí. 

5.12 Protože jste nyní učinili novou volbu, kolektivní volbu jako jedno tělo, jedno 
vědomí, abyste ukončili dobu prostředníka a začali se učit přímo, je vám 
dána stejná příležitost, která vám byla dříve vyhrazena až po smrti. Dříve jste 
si mohli vybrat přímé zjevení Bohem až po své smrti. Zamyslete se nad tím 
nyní a uvidíte, že je to pravda. Doufali jste, že prožijete dobrý život a na jeho 
konci poznáte Boha. Vaše představa posmrtného života byla taková, že se 
vám Bůh zjevil a v tomto zjevení vás proměnil. Přímá zjevení, která k vám 
nyní přijdou, vás promění stejně jistě jako ta, která přišla po smrti k mnoha 
jiným. 

5.13 Pokud vůbec věříte v nějaký posmrtný život, možná jste si ho představovali 
jako život po životě, který má dvě strany. Někteří o tom přemýšleli jako o 
nebi a pekle. Jiní jako všechno, nebo nic. Mnozí z vás o něm přemýšleli jako 
o době soudu. Říkám vám však, že se nijak neliší od doby, která je právě teď 
před vámi. Posmrtný život byl jednoduše dobou zvýšené volby, protože to 
byla doba zvýšeného uvědomění. Těm, kteří prožili smrt, se po uvolnění těla 
a jeho omezeného vidění zjevila skutečná volba. V té době je to váš úsudek o 
sobě samých a vaše schopnost věřit ve slávu, která vám náleží, co určuje 
způsob, jakým bude váš život pokračovat. Totéž platí právě teď! Neboť toto 
je čas Krista, a tedy i vaší schopnosti zvolit si Kristovo vědomí, vědomí 
navrácené těm, kdo byli smrtí osvobozeni od těla. Osvobození od těla smrtí 
bylo zvoleným prostředkem doby prostředníka, zvoleným prostředkem k 
dosažení Kristova vědomí a přímého zjevení. Vyzdvižení osobního já v 
tomto čase Krista může být novou volbou. 



 

KAPITOLA 6 

Nová volba 
6.1 Nyní vás žádám, abyste se zamysleli nad tím, jakou roli hrajete při vytváření 

tohoto všeobjímajícího vědomí. Váš stav vědomí, ať už jste živí nebo mrtví, 
spící nebo bdělí, doslova nebo obrazně, je součástí vědomí, které je 
Kristovým vědomím.  To je důvod, proč od těch, kteří zažili dočasnou smrt, 
slýcháte různé zprávy o posmrtném životě. Proto slýcháte různá slova a 
scénáře připisované mně a jiným životodárným duchům, a to jak v historii, 
tak v současnosti. To, co si představujete, co si představujete, po čem toužíte, 
co považujete za možné, je možné, protože si to tak vytváříte. Je to vaše 
interakce, individuální i kolektivní, s vědomím, kterým jsme my, která 
vytváří pravděpodobné budoucnosti, nikoliv zaručené budoucnosti. 

6.2 Jedinou zárukou, kterou vám mohu nabídnout, je záruka, že jste tím, za koho 
vás považuji, a že mluvím pravdu o vaší identitě a dědictví. Co se rozhodnete 
s tímto poznáním udělat, je stále na vás. Co se rozhodnete s tímto poznáním 
vytvořit, je stále na vás. 

6.3 Ti, kdo věří, že jen někteří budou vyvoleni, mohou vytvořit scénář, v němž se 
zdá, že někteří jsou vyvoleni a někteří ne. Ti, kdo věří, že věčný život 
zahrnuje i život na jiných světech, mohou vytvořit scénář, v němž se zdá, že 
někteří žijí na jednom světě a někteří na jiném. Já vám však říkám, že 
jakýkoli scénář, který odděluje mé bratry a sestry od sebe navzájem a od 
jediné životodárné energie, která nás všechny spojuje, bude pouze 
pokračovat v životě tak, jak byl, ale v jiné podobě. Uvědomění si jednoty je 
závazným uvědoměním, které všechny jako jedno tělo vrátí do přirozeného 
stavu Kristova vědomí. 

6.4 V této Kristově době, v době přímého zjevení a přímého sdílení, bude 
pravděpodobná budoucnost, kterou si představujete, kterou si představujete, 
kterou si přejete, taková, jakou ji vytvoříte. V tom spočívá síla oddanosti 
pozorných. Sdílená vize jednoty a návrat všech do stavu, který je všem 
přirozený, je to, co vás žádám, abyste si představovali, představovali a přáli. 

6.5 Žádám vás, abyste se podělili o vizi toho, co je, o vizi toho, co je, která je 
vědomím Krista. Je to vize dokonalosti stvoření. Je to vize jednoty a vztahu v 
harmonii. Nevylučuje nikoho a ničí volbu a ničí vizi. Vaši bratři a sestry, 
kteří si nevybrali svůj přirozený stav, jsou stále tím, kým jsou, a jsou svatí 
jako vy sami. Vaši bratři a sestry, kteří si zvolí alternativní vize, jsou stále 
tím, kým jsou, a jsou svatí jako vy. Všechny volby jsou navždy zahrnuty v 
objetí. Neexistuje žádná špatná volba. 



Nikdo není vyloučen. Všichni jsou vybráni. 
6.6 Ve vesmíru je místo pro volbu každého, drazí bratři a sestry. Vyzývám vás k 

nové volbě, ale ne k netoleranci vůči těm, kteří na ni nejsou připraveni. 
Vyzývám vás k nové volbě s plným vědomím, že jen vaše volba ovlivní 
miliony vašich bratrů a sester, pokud - a to je rozhodující - nepodlehnete 
myšlenkám oddělenosti a nejednoty. 

6.7 Vědomí Krista není statický stav víry, stejně jako není statický stav vědomí 
jednotlivce. Vědomí Krista je vědomí toho, co je. Vědomí toho, co je, sice 
neponechává prostor pro omyl, který ponechává vnímání, ale ponechává 
otevřený prostor pro tvorbu. V každém okamžiku může to, co je, ačkoli stále 
existuje v jediné pravdě Božího zákona lásky, najít mnoho vyjádření. Můžete 
existovat v Kristově vědomí, stejně jako mnozí jiní v minulosti, a svou 
existencí v Kristově vědomí ovlivnit mnohé tím, co si představujete, co si v 
lásce představujete a po čem toužíte, aniž byste změnili svět a povahu lidské 
bytosti více než ti, kdo přišli před vámi. Změny, které ti, kdo existovali v 
Kristově vědomí, způsobili, byly velké, ale neudržovali Kristovo vědomí, 
především proto, že nebyli schopni sdílet Kristovo vědomí přímo kvůli 
individuální a kolektivní volbě. 

6.8 Nyní máte jedinečnou příležitost, protože existujete v Kristově čase, přímo 
sdílet Kristovo vědomí, a tím ho udržovat. Dědictví, které v této plnosti času 
přijímáte, můžete předat dál. V tomto čase jednoty zasvěťte všechny 
myšlenky jednotě. Nepřijímejte žádné oddělování. Přijměte všechny volby. 
Takto jsou v plnosti času vybráni všichni. 



 

KAPITOLA 7 

Konec učení 
7.1 Vědomí Krista bude dočasné nebo trvalé v závislosti na vaší schopnosti 

zdržet se odsuzování. To, co je, vychází z Lásky a nezná soud. Vše, co si s 
láskou představujete, představujete, po čem toužíte, musí být bez posuzování, 
jinak to bude falešné představování, falešná představa, falešná touha. To 
jednoduše znamená falešné nebo neodpovídající pravdě. Neznamená to 
špatné nebo zlé a samo o sobě není důvodem k odsudku. Je to prostě 
alternativa, která vás vyvede z Kristova vědomí a nedovolí, aby byla 
udržitelná. 

7.2 To, že žijete v době Kristově, neznamená, že si automaticky uvědomíte 
Kristovo vědomí, stejně jako život v době Ducha svatého neznamenal, že si 
automaticky uvědomíte vědomí ducha, který byl vaším prostředníkem. Ale 
stejně jako v době Ducha svatého rostlo vaše chápání vašeho Já a Boha 
nepřímými prostředky, které vám byly k dispozici, v době Kristově nemůže 
vaše chápání vašeho Já a Boha nerůst přímými a pozorovatelnými 
prostředky, které jsou nyní k dispozici. Stejně jako v době Ducha svatého byl 
Duch dostupný všem jako prostředník, v době Kristově je Kristovo vědomí 
dostupné všem. 

7.3 Ti z vás, kteří získali Kristovo vědomí a nyní se učí vizi Kristova vědomí, si 
musí uvědomit, že před vámi a vašimi bratry a sestrami bude v této době stát 
mnoho možností. Pochopení jednoty, která vytváří a udržuje vše živé, bude 
nyní stejně blízko povrchu vědomí, jako bylo v době Ducha svatého 
pochopení, že člověk je prodchnut duchem. Lidé, náboženští i nenáboženští, 
ti, kteří se považují za duchovní, i ti, kteří se považují za pragmatiky, budou 
mít toto pochopení na dosah. Mnozí budou překvapeni zážitky jednoty a 
nebudou vědět, co si o nich myslet. Ti, kdo se je pokusí rozluštit, se budou 
stále více přibližovat pravdě pomocí vědy, techniky, a dokonce i umění a 
literatury. Ti, kteří se nechají prožít zjevení, vstoupí do Kristova vědomí. 

7.4 Ti, kdo si udržují Kristovo vědomí, v něm budou setrvávat bez odsouzení. 
Nebudou se snažit vytvořit svou verzi dokonalého světa a vnucovat ji 
ostatním, ale budou setrvávat v dokonalém světě, který je ve vizi Kristova 
vědomí. Tento dokonalý svět bude pro ně pozorovatelný a v 



je. Bude jim to zjeveno a skrze ně. Bude jim zjevena prostřednictvím toho, 
co si mohou představit, co si mohou představit a po čem mohou toužit, aniž 
by to odsuzovali. Nebude k tomu zapotřebí úsilí jejich těl, ale svoboda 
vědomí spojeného v jednotu, vědomí schopného představovat si, 
představovat si a toužit bez posuzování a beze strachu. 

7.5 Proto je třeba odstranit z vás veškerý strach, včetně strachu ze smrti, 
navzdory radikálně znějící povaze věčného života. Nemůžete si udržet 
Kristovo vědomí, pokud ve vás zůstává strach, stejně jako si nemůžete udržet 
Kristovo vědomí, pokud ve vás zůstává soud. Proč? Protože není v 
přirozenosti Krista, není v přirozenosti Kristova Já poznat strach nebo soud. 
To, o čem mluvíme, je setrvávání ve vašem přirozeném stavu. Váš přirozený 
stav je stav bez strachu a soudu. To je vše, co tvoří rozdíl mezi vaším 
přirozeným stavem a nepřirozeným stavem. Jakmile se k vám váš přirozený 
stav vrátí prostřednictvím srdce a mysli spojených v jednotě, bude v tomto 
přirozeném stavu existovat či setrvávat i vaše tělo. Nemůže si pomoci, 
protože stejně jako vaše srdce existuje ve stavu či realitě, v níž si myslíte, že 
jste. Jediné, co pro vaše srdce a tělo vytvořilo neskutečnou realitu, byla 
neschopnost mysli spojit pravdu s vaším vědomím. Dokud vaše mysl 
nepřijala pravdu o vaší identitě nebo realitu lásky beze strachu, existovala v 
realitě strachu a odsudku a připoutala k této realitě srdce a tělo. Vaše srdce 
nyní vyslyšelo výzvu tohoto Kurzu a spolupracovalo s vaší myslí, aby došlo 
k přijetí této pravdy, pravdy, kterou vaše srdce vždy znalo, ale nedokázalo 
vás osvobodit, abyste ji přijali bez spolupráce s myslí. 

7.6 Jakmile se mysl osvobodí od myšlenkového systému ega, musí se znovu 
naučit myšlenkový systém pravdy. Vaše mysl, srdce a tělo se spojily v 
souladu, aby toto učení přinesly. Nyní existují v harmonii. Vaše mysl a srdce 
ve spojení přinesly harmonii vašemu tělu. Udržování této harmonie udrží 
vaše tělo v dokonalém zdraví, i když způsob tohoto zdokonalení vašeho 
zdraví zůstane jednou z mnoha možností. 

7.7 Uvědomíte si, že to, co je, je pro vaše učení optimální. Ale také si uvědomíte, 
že konec vašeho učení je na dohled. Vědomí Krista a schopnost poznávat to, 
co je, jakmile ve vás dosáhne stavu udržitelnosti, ukončí vaši potřebu učení, 
a tím ukončí i podmínky učení. Jinými slovy, soulad se špatným zdravím a 
učení se lekci, kterou vám přišlo předat, vám vrátí dobré zdraví. Vaše špatné 
zdraví není důvodem k odsuzování, neboť je to právě dokonalé zdraví, které 
vám nyní, v minulosti i v budoucnosti přináší lekce, jež byste se měli naučit, 
abyste se vrátili ke svému 



Já a jednota Kristova vědomí. Totéž platí pro všechny podmínky veškerého 
učení všude na světě. Podmínky jsou pro optimální učení dokonalé. Taková 
je povaha vesmíru. Tyto podmínky jsou dokonalé nejen pro individuální 
učení, ale i pro sdílené učení, učení ve společenství a učení jako druhu. 

7.8 Dovolte mi však znovu zdůraznit, že podmínky učení již nebudou potřeba, 
jakmile k učení dojde. Jakmile se žák naučí požadované učivo, nemusí již 
školu navštěvovat, ledaže by se tak rozhodl sám. Znovu připomínám, že 
žádná volba není špatná. Někteří se rozhodnou pokračovat v učení 
prostřednictvím celé škály lidských zkušeností i poté, co to nebude nutné. 
Proč? Protože je to čistě a jednoduše volba. Ale protože je to volba vzdělaná, 
osvícená, svobodná volba díky učení, které již proběhlo, bude to volba 
vedená láskou, a tak bude volbou radostnou a zajistí radostný život. Tyto 
volby změní svět. 

7.9 Ale volba, kterou mnozí z vás učiní - volba přejít od učení k tvorbě - vytvoří 
nový svět. 



 

KAPITOLA 8 

Poznávat 
8.1 Nyní začínáte dosahovat stupně pochopení, kdy si můžete uvědomit, že to 

nebylo nějaké oddělené "vy" nebo nějaký druh bez formy, kdo se v určitém 
okamžiku rozhodl vyjádřit lásku ve fyzické podobě, a tak zahájil tuto 
zkušenost lidského života. Nyní začínáte chápat, že to byl Bůh, kdo se tak 
rozhodl. Byl to Stvořitel, kdo učinil volbu. Odpovědí stvoření byl vesmír, 
který je vyjádřením Boží lásky, vyjádřením Boží volby, znázorněním Božího 
záměru. 

8.2 Říkám, že teprve nyní začínáte dosahovat stádia, kdy to můžete pochopit, ale 
ve skutečnosti tím myslím, že teprve nyní dosahujete stádia, kdy můžete ve 
svém nitru vědět, že je to pravda. Říkám to proto, že teprve nyní můžete tuto 
pravdu poznat, aniž byste se vraceli ke starým myšlenkám, že jste v této věci 
neměli "sami" žádnou volbu, nebo se vraceli ke starým myšlenkám 
obviňování Boha za vše, co od této volby následovalo. Říkám to proto, že 
teprve nyní začínáte být připraveni slyšet, že vy i Bůh jste totéž. Že když 
říkám "Bůh se rozhodl", neříkám, že vy jste se nerozhodli. Říkám, že volba 
byla učiněna v rámci jedné mysli, jednoho srdce, a že to byla volba vaše i 
Boží. Byla to jedna volba učiněná v jednotě. Byla to volba všech pro život 
věčný a život věčně se projevující. Byla to volba pro stvoření, neboť stvoření 
je projevem lásky. 

8.3 Boží srdce je středem vesmíru, stejně jako je vaše srdce středem vaší bytosti. 
Boží mysl je zdrojem všech myšlenek, stejně jako je "vaše" mysl zdrojem 
vašich myšlenek. 

8.4 Než se navždy zastavíme v minulosti, zastavme se ještě na chvíli u toho, co 
se v Božím projevu lásky "pokazilo". 

8.5 Stvoření ve formě mělo výchozí bod. Taková je povaha všeho, co žije ve 
formě. Má výchozí bod, z něhož roste do doby své plnosti. Stvoření v 
měřítku, v jakém tvoří Bůh, vytvořilo vesmír, nebo vlastně mnoho vesmírů. 
Tyto vesmíry rostly a měnily se, vznikaly a zanikaly, zhmotňovaly se a 
odhmotňovaly v přirozených cyklech procesu stvoření, který, jakmile jednou 
začal, byl nekonečný, a tak stále znovu tvořil. Stejně tak je tomu i s vámi. 

8.6 Každý projev Boží lásky, který byl z Boha, nadále vyjadřoval lásku 
prostřednictvím své přirozenosti, která byla z Boha. Co se stalo v případě 



lidských bytostí, bylo odpojení od vaší vlastní pravé přirozenosti, což 
následně způsobilo odpojení vaší schopnosti vyjádřit lásku, což následně 
způsobilo odpojení vaší schopnosti poznat Boha, protože jste nepoznali sami 
sebe. 

8.7 Vyjádření tvé pravé přirozenosti nemělo být nikdy obtížné, bez radosti a 
strachu, ale ty si nedovedeš představit, jakým tvůrčím počinem byla lidská 
bytost! Dokážete-li si na chvíli představit sami sebe jako bytost, jejíž každá 
myšlenka se stala projevem, jak si to možná dokážete představit při 
vzpomínce na své sny, v nichž se může stát cokoli, aniž byste museli cokoli 
"dělat", a poté se stát formou, v níž vyjádření sebe sama záviselo na tom, co 
dokážete "udělat" s lidským tělem, dokážete si představit proces učení, který 
následoval. Kdyby se vaše realita podobala realitě, kterou zažíváte ve snech, 
nevidíte, že byste se museli naučit dýchat, mluvit, chodit, podobně jako se to 
učí dítě, a že tyto věci byly láskyplnými činy v rámci láskyplného vesmíru, 
procesem učení plným lásky. Proces učení, který jste znali a zvolili stejně jako 
Bůh, protože vy a Bůh jste jedno. 

8.8 Možná se ptáte, jak by se Bůh mohl odpojit sám od sebe, pokud je to, co 
říkám, pravda? To, od čeho se Bůh nemohl odpojit, je pravá podstata Božího 
bytí, kterou je láska. To, od čeho se Bůh nemohl odpojit, byla pravá podstata 
stvoření, kterou je láska. To, co Bůh ve skutečnosti musel udělat, to, co jste 
ve skutečnosti museli udělat vy, abyste mohli žít v přirozenosti neslučitelné s 
tou, od níž se Bůh nemohl odpojit, bylo odpojit se od Boha. Protože Bůh byl 
středem vaší bytosti, nebylo možné odpojit své srdce a stále žít. Co bylo 
možné odpojit, byla vaše vůle - nebo jinými slovy vaše mysl. Stejně jako je 
vaší přirozeností dýchat kyslík, a nedýchat kyslík je tedy neslučitelné s vaší 
přirozeností, je bázlivost neslučitelná s Bohem. Odsuzování je neslučitelné s 
Bohem. Otroctví nebo nesvoboda jsou neslučitelné s Bohem. 

8.9 Bůh vždy věděl, proti čemu se vaše mysl rozhodla vzbouřit: že stvoření je 
dokonalé. Vaše mysl, která je od Boha, byla omezena hranicemi učení těla a 
rozhodla se vzbouřit proti učení, které bylo nutné, abyste mohli vstoupit do 
doby plnosti bytosti schopné vyjádřit se ve formě, aniž byste si uvědomili, že 
tím jen oddalujete učení, které musí nastat, abyste se osvobodili od hranic, 
proti nimž jste bojovali. Neustálá snaha být víc a víc, rychleji a rychleji - 
touha každé bytosti, vášnivá, nadměrná snaha naplnit svůj účel, podobně 
jako snaha prozkoumat oceán dříve, než uměla plavat, nebo snaha objevovat 
nové země, zatímco stále věřila, že Země je placatá 
-Bůh viděl a věděl, že to odpovídá lidské přirozenosti, i když strach a boj, 
které tato netrpělivost vyvolávala, neodpovídaly Bohu. 



8.10 Co tedy mohl Bůh udělat? Co si má stvoření počít s bouří, která se objevuje 
na obzoru a vyrůstá z atmosférických podmínek, jež jsou dokonalé k tomu, 
aby ji vyvolaly? Co si vy, kteří jste rodiči, počnete s dítětem, které je příliš 
netrpělivé, příliš bystré, příliš dychtivé, než aby se učilo pomalu a zrálo s 
grácií? Odvoláte svou lásku? Nikdy. Vydědíte ho? Zřídka. To, co děláte, je, 
že si uvědomujete nemožnost vnutit mu svou vůli, a kvůli této nemožnosti si 
uvědomujete, že ho musíte pustit. Vaše rozhodnutí bylo také rozhodnutím 
Božím. 

8.11 Tím, že jsi následoval původní Boží záměr, ses vzbouřil proti původnímu 
Božímu záměru, který je vzorem stvoření. Vaše vzpoura však nebyla proti 
Bohu, i když jste ji tak začali vnímat. Vaše vzpoura nebyla povolena, byla 
vzájemně zvolena. Stejně jako jako rodič pochopíte, že nemůžete bojovat s 
přirozeností dítěte, ať už je jakkoli odlišná od té vaší - stejně jako v 
extrémních případech pochopíte, že nemůžete zastavit své dítě před 
nebezpečným chováním jinak než tím, že mu vezmete svobodu tím 
nejkrajnějším opatřením - tak se to stalo mezi vámi a Bohem. 

8.12 Vzít ti svobodu, abys byl ochráněn, dokonce i před sebou samým, by nebylo 
projevem lásky. Vzít vám svobodu by znamenalo vzít Bohu jeho vlastní 
svobodu, svobodu stvoření. Vaše vzpoura proti omezením vaší přirozenosti 
ve formě se tak stala součástí vzoru stvoření, protože byla odpovědí 
stvořeného. Byla to vaše odpověď, a protože Bůh je Stvořitel i stvořené, byla 
to i Boží odpověď. 

8.13 Když začnete žít jako Stvoření i Stvořitel, rozšíříte a obohatíte Boha. Z 
jakého jiného důvodu by Bůh kdy chtěl vyjádřit Lásku, která je jím samým, 
ve formě, kdyby to nebylo kvůli rozšíření a obohacení jeho bytosti? Jaký 
účel se skrývá za vaší vlastní touhou takto jednat? 

8.14 Pouze ego způsobilo, že se tato touha zdála být něčím jiným než účelem 
rozšíření a obohacení vaší bytosti. Jestliže teprve sdílením toho, kým jste, 
prostřednictvím vyjádření toho, kým jste, poznáváte, kdo jste, pak to platí i o 
Bohu. Bůh přece nemůže být jedinou bytostí v celém stvoření, která zůstává 
statická a neměnná! Jak by se to dalo říci o tom, jehož jméno a identita jsou 
synonymem stvoření? Rád si myslíš, že Bůh ví všechno, a Bůh jistě zná 
všechno, co je. Ale vědomí toho, co je, Kristovo vědomí, které vám 
umožňuje být ve společenství s Bohem, není statický stav. Zatímco vědomí 
pravdy se nikdy nemění, vědomí pravdy se také neustále rozšiřuje. 

8.15 Pozná člověk lásku v jednom záchvatu poznání a už nikdy nepozná další 
lásku? Pochopí člověk krásu a pak jí zůstane navždy nezasažen? Není 



samotnou podstatou vědomí je schopnost neustále poznávat? Neustále si 
uvědomovat to, co je, znamená neustále poznávat, a přesto nikdy nepoznávat. 

8.16 O stavu poznání uvažujete jako o stavu, kdy o něčem nevíte nic. Proto 
studujete předměty - abyste mohli dospět k tomuto završení a těšit se z jistoty 
a hrdosti, že přinejmenším o té jedné věci víte všechno. To byla odpověď ega 
na to, že je učící se bytostí - vybralo si něco, co se chce naučit a co může 
zvládnout. Vše, co to však bylo, byla touha skoncovat s učením, což je 
skutečná touha odpovídající vaší pravé přirozenosti a vašemu účelu zde. 
Naučit se všechno, co se dá vědět byť jen o jednom předmětu, a nazývat toto 
učení úplným, je chyba. Pokud se nad touto definicí znovu zamyslíte, 
uvidíte, že ani pokud jde o učení se jednomu předmětu, není to pravda. 
Jediný případ, kdy je to pravda, je učení se o tom, kdo jste. 

8.17 Učení, drazí bratři a sestry, jednou skončí a tento konec se rychle blíží. 
Poznávání prostřednictvím učení bude minulostí, jakmile bude vědomí Krista 
trvalé a vy začnete poznávat prostřednictvím neustálého zjevování toho, co 
je. Pravé učení má jediný cíl - vrátit vás k uvědomění si vaší pravé identity. 
Skoncujte s učením nyní, když přijímáte to, kým skutečně jste. 



 

KAPITOLA 9 

Za hranice učení 
9.1 Učení nemá trvat dlouho. Proto i tento kurz končí. Končí tady a teď, když 

přecházíme od studia a učení k pozorování, vidění a zjevení. 
9.2 Všechny skupiny, které studují tento kurz, musí také nakonec skončit. Tento 

konec učení je totiž cílem, ke kterému nyní směřujeme. 
9.3 Uvědomili jste si, že veškeré vaše učení a studium vás dovedlo tak daleko, 

jak jen můžete. Dokončíte studium křesťanství a pokračujete ve studiu 
buddhismu. Dokončíte studium buddhismu a pokračujete ve studiu 
libovolného počtu dalších náboženství, filozofií a věd. Čtete knihy, které jsou 
channelované, knihy, které vyprávějí o osobních zkušenostech, knihy, které 
slibují deset kroků k úspěchu. Vydáváte se hledat zážitky mystické povahy. 
Vyzkoušeli jste drogy nebo hypnózu, meditaci nebo práci s energií. Četli jste 
a poslouchali a byli jste uchváceni těmi, kdo syntetizovali všechna velká 
učení, která se udála, aby vám mohli říci, kam právě všechna tato velká učení 
vedou. Všechna tato učená díla, která hovoří o pravdě - od starověku až po 
současnost - jsou učená díla, která byla hodna vašeho studia. Tato učená díla 
jsou předchůdci, kteří ukázali cestu k vytvoření jednoty a vztahu 
prostřednictvím jednoty a vztahu. 

9.4 Nyní však nastal čas, abyste zanechali učených prací ve prospěch 
pozorování, vidění a zjevení. Nyní je čas opustit studium ve prospěch 
představ, vizí a touhy. Nyní je čas přejít z doby, kdy se stáváte tím, kým jste, 
do doby, kdy jste tím, kým jste. 

9.5 Cítili jste, že tento čas přichází. Uvědomili jste si, že vaše učení dospělo do 
konečného bodu. Vzrušení z nového učení netrvá dlouho, protože není nové. 
Začali jste chápat, že všechna poselství pravdy říkají totéž, ale různými 
způsoby. Zdá se, že už není nic nového, co by se dalo říci, nic, co by vás 
posunulo za tento bod, kterého jste v chápání pravdy dosáhli. Zdá se, že 
veškeré učení, které jste absolvovali, ve vás zanechává připravenost ke 
změně a schopnost změnit se určitým způsobem, který vám usnadní život 
nebo ho učiní klidnějším, ale rozhodně ne schopnost uskutečnit proměnu, 
kterou vaše učení zdánlivě slibovalo. 

9.6 Nepřipusťte, aby se nesplnil slib, který byl jistě dán! Radujte se, že nový čas 
je zde, a buďte připraveni ho přijmout, protože on přijímá.  



vás! 
9.7 Uvědomte si, že sebestřednost v závěrečné fázi vašeho učení byla nezbytná. 

Teprve soustředěním svého studia na sebe jste byli připraveni konečně se 
zbavit hranic osobního já. Tato doba soustředění na sebe sama je v dějinách 
nevídaná. Je to to, co bylo zapotřebí. Buďte vděční všem předchůdcům 
nového, kteří měli dost odvahy, aby vás vyzvali ke zkoumání sebe sama. 
Buďte vděční sami sobě, že jste měli odvahu naslouchat, učit se a studovat 
to, k čemu vás tito předchůdci nového, tito proroci nového vyzvali. Buďte 
vděční za každý nástroj, který posunul váš pokrok. Nyní je však buďte 
ochotni opustit. 

9.8 Ti byli posledními zprostředkovateli, ti byli povoláni k moudrosti přesahující 
jejich osobní schopnosti. Nyní jsou tito předchůdci nového spolu s vámi 
povoláni vykročit za hranice toho, co se naučili, k tomu, co může být pouze 
odhaleno. Ti jsou spolu s vámi mými milovanými a tato prosba je určena 
především jim. 

9.9 Vy, kteří jste poskytli službu, jíž si Bůh váží, a kteří jste si získali úctu svých 
bratří a sester, buďte nyní majáky pro nové. Pro vás, kteří jste toho tolik 
získali svým učením, studiem a sdílením, může být těžké to opustit. Vaše 
volba zůstat u učení, místo abyste se posunuli dál, by byla pochopitelná, ale 
nyní je vás zapotřebí. Potřebujeme vás, abyste pomohli ustanovit smlouvu 
nového. Nebojte se, neboť sláva, která byla vaše, bude ničím ve srovnání se 
slávou, která vás čeká ve stvoření nového. Za to, co jste vykonali, budete 
vždycky poctěni. Chceš však, aby to bylo navždy příčinou tvé cti? Buďte 
ochotni být stále ještě předchůdci, připojit se ke svým bratrům a sestrám v 
této další fázi cesty, cesty z doby učení, která uvede plnost času. 



 

KAPITOLA 10 

Vytváření nového 
10.1 Tento Kurz vás vedl přes rezignaci na roli vlastního učitele až k tomu, že jste 

se stali opravdovými studenty, a nyní vás vede přes dobu, kdy jste byli 
studenty, až k realizaci vašeho úspěchu. Kdysi jste se cítili dobře, když jste 
byli svým vlastním učitelem. Dobrovolně jste se této role vzdali a 
zpohodlněli jste v pravé roli žáka. Nyní se po vás žádá, abyste se ochotně 
vzdali role žáka a věřili, že se ve své nové roli uskutečněného budete cítit 
pohodlněji a více. 

10.2 Je pro vás těžké si to představit, protože když budete zvažovat svou ochotu 
vzdát se učení, narazíte na odpor a možná si poprvé uvědomíte, že učení je 
to, o čem celý váš život byl. Nedokážete si představit, jak byste se bez učení 
mohli dozvědět něco nového nebo být něčím jiným než tím, čím jste nyní. 
Vaše myšlenky možná zabloudí k představám o prožívání, nikoliv o studiu, a 
přesto rychle zjistíte, že prožívání pouze považujete za učení jiným 
způsobem než studium. 

10.3 Jak jste postupovali na své sebestředné cestě učení, začali jste vše ve svém 
životě vnímat přesně tak, jak to bylo... jako prostředek k učení. Setkávali jste 
se s problémy a přemýšleli jste, jaké lekce vám přišly dát. Setkali jste se s 
nemocí a přemýšleli jste, jaké učení vám nemoc přinesla. Učili jste se nově 
ze své minulosti. Učili jste se ze svých snů. Učili jste se z umění a hudby. Ve 
všech těchto věcech jste se vnímali jako učící se. Možná jste nestudovali své 
problémy, nemoc, svou minulost, své sny ani umění a hudbu jako lekce, které 
vás udržovaly zaměřené na vaše Já, ale v jistém smyslu jste studovali každý 
aspekt svého života kvůli lekcím v něm obsaženým. Jak tedy, můžete se ptát, 
přestat nyní dělat to, co jste tak dlouho dělali? 

10.4 V souladu s vaším novým zaměřením na sebe sama na to, co vás život 
naučil, jste také své vztahy vnímali jako učitele. Právě zde se můžete začít 
učit nechat učení plavat, protože právě zde jste učení nejméně praktikovali 
prostřednictvím studia. 

10.5 Vztahy se odehrávají v přítomném okamžiku. Studium se usídlí v nitru 
studenta, aby si je promyslel, zapamatoval a začlenil do nového chování. 
Vztah uznává, že láska je největší učitel. Studium umisťuje sílu učitele jinam 
než do lásky. 



Vztahy se dějí tak, jak se dějí. Studium je o budoucím výsledku. To, co se 
děje ve vztahu, má význam v přítomném okamžiku. To, co se studuje, má 
potenciální význam. 

10.6 Výsledkem učení nebo toho, co se studuje, je tvorba věcí a vnímání 
významu. 

10.7 To, na čem nyní pracujeme, je pokrok od učení a vytváření věcí a vnímaného 
významu k vytváření jednoty a vztahu prostřednictvím jednoty a vztahu. 

10.8 Učení, které bylo aplikováno na cokoli jiného než na Já, nemohlo nemít jiný 
výsledek než ten, který souvisí s něčím jiným než s Já. Prostředek a cíl jsou 
jedno, příčina a následek totéž. Toto aplikované učení tedy vytvářelo věci a 
vnímalo smysl. 

10.9 Učení, kterého jste dosáhli v souvislosti se svým Já, nemohlo nemít jiný 
výsledek než ten, který souvisí s vaším Já. Prostředek a cíl jsou jedno, příčina 
a následek jsou stejné. Toto dosažené učení tedy vytvářelo jednotu a vztah 
prostřednictvím jednoty a vztahu k Já. 

10.10 Prvním úspěchem vašeho poznání vlastního Já byl návrat jednoty a vztahu 
do vaší mysli a srdce. Tím se vám vrátila schopnost rozpoznat či 
identifikovat své Já jako jinou než oddělenou bytost a vedla vás k poznání 
stavu sjednocení. Z tohoto poznání jednoty a vztahu se vyjeví tvorba jednoty 
a vztahu a pravý smysl. 

10.11 Učení souvisí s tím, co je vnímáno. Učení už nesouvisí s tím, co se odhaluje. 
Učení souvisí s tím, co je neznámé. Učení už nemá co do činění s tím, co je a 
co lze poznat pouze prostřednictvím zjevení. Učení souvisí s doplňováním 
nedostatku. Učení už nemá co do činění s uvědoměním si, že žádný 
nedostatek neexistuje. Učení bylo to, co bylo nutné, abyste mohli naplnit 
vytouženou zkušenost vyjádření Já lásky ve formě. Přestat se učit znamená 
odhalit, že nastal čas naplnění a že vyjádření Já lásky ve formě je to, na co 
jste nyní připraveni. Učení bylo to, co bylo nutné k tomu, abyste věděli, kdo 
jste a jak vyjádřit, kdo jste. Učení ani dosažení úspěchu již není synonymem 
poznání toho, kdo jste, a schopnosti vyjádřit, kdo jste, v pravdě. 

10.12 Vyjádření Já lásky ve formě se nelze naučit. Je to něco, co lze pouze prožít. 
V této době se naplňuje lekce nebeských ptáků, kteří nesejí ani nežnou, ale 
zpívají píseň radosti. Vyjádření Já lásky je přirozeným stavem bytí těch, kteří 



kteří se přesunuli od učení k tvorbě prostřednictvím jednoty a vztahů. 
10.13 Jak už jsem řekl dříve, někteří nebudou ochotni opustit dobu učení. Ti, kteří 

se naučili to, co by je tento Kurz naučil, ale nepřekročí stav učení, změní 
svět. Udělají svět lepším a uvidí, jak mnozí z jejich studentů postoupí za 
hranice toho, co mohou učit, a do stavu, kdy opustí učení. 

10.14 Ti z vás, kteří jsou ochotni opustit učení, vytvoří nové. To se nestane 
prostřednictvím učení, ale sdílením. Můžete se naučit, jak změnit svět, ale ne 
jak vytvořit nový svět. Nedává to smysl? Můžete se učit o tom, kdo jste byli 
vy a kdo byli ostatní, ale už se nemůžete učit o tom, kdo jste vy nebo kdo 
jsou ti, kteří se k vám připojili ve vědomí Krista, protože jste se stali tím, 
kým jste, a z tohoto výchozího bodu přejdete k novému vytváření toho, kým 
jste, v jednotě a vztahu. Můžete se učit z minulosti, ale ne z budoucnosti. 
Když stavíte na tom, co se můžete naučit, stavíte na minulosti a vytváříte 
nikoli budoucnost, ale prodloužení minulosti. Vy, kteří jste povoláni opustit 
učení, jste povoláni vrátit se ke své jednotě a vztahu s Bohem, v němž jste 
tvůrci spolu s Bohem. 



 

KAPITOLA 11 

Konec učení a udržitelnost Kristova 
vědomí 

11.1 Budoucnost je teprve před námi. Proto jsem na začátku tohoto pojednání 
uvedl, že toto pojednání nebude mít prediktivní charakter. Bylo učiněno 
mnoho předpovědí budoucnosti a mnohé z nich byly nazvány proroctvím. 
Budoucnost však teprve vznikne. 

11.2 Budoucnost závisí na vás, kteří jste ochotni opustit učení a kteří jste ochotni 
přijmout svou novou roli tvůrců nového - tvůrců budoucnosti. 

11.3 Mohu vás to naučit? Moji drazí bratři a sestry v Kristu, tak jako vy jste kdysi 
ochotně rezignovali na roli svého učitele, já nyní ochotně rezignuji na roli 
vašeho učitele. V jednotě není třeba učitelů ani žáků. Potřeba je pouze 
udržitelnost Kristova vědomí, v němž existujeme společně jako tvůrci v 
jednotě a vztahu. 

11.4 Proto toto pojednání zakončím předmluvou ke sdílení, které je naším novým 
prostředkem komunikace a tvorby, sdílení, které nahrazuje učení tím, co 
učení přesahuje. Toto pojednání zakončím sdílením toho, co vám pomůže 
udržet si vědomí Krista. 

11.5 Nabízím vám, abyste tato slova četli novým způsobem. Nejste zde již žákem 
a to, co vám zjevuji, je třeba považovat za rovnocenné sdílení mezi bratry a 
sestrami v Kristu, za sdílení spolutvůrců v jednotě a vztahu. To je počátek 
našeho spolutvoření. Nesnažte se, abych vám v těchto závěrečných slovech 
předával poznání. Následující stránky vstřebejte jako vzpomínku navrácenou 
vašemu sjednocenému srdci a mysli. Nepovažujte mě již za autoritu, na 
kterou se obracíte, ale za rovnocenného partnera při vytváření budoucnosti 
prostřednictvím udržitelnosti Kristova vědomí. 



 

KAPITOLA 12 

Předehra k Dialogům 
12.1 Vítejte, moji noví bratři a sestry v Kristu, při vytváření budoucnosti 

prostřednictvím udržitelnosti Kristova vědomí. Dnes se spojujeme, abychom 
zrodili nové. 

12.2 Od této chvíle vám budu odpovídat spíše prostřednictvím přímé komunikace 
nebo dialogu než prostřednictvím učení. Stejně jako všechny nové způsoby, 
jak něco dělat, musí mít i tento dialog výchozí bod. A tím je tento. 

12.3 V této době již existuje shromáždění průkopníků nového. Začínají si 
uvědomovat, že se učí jako jeden. Začínají vidět, že jejich otázky jsou stejné. 
Začínají vidět, že sdílejí prostředky, které nejsou omezeny na fyzické 
smysly. 

12.4 Toto preludium je osloví individuálně i kolektivně, a když se s nimi spojíte v 
jednotě, uvědomíte si, že oslovuje také vás individuálně i jako součást 
kolektivu celku. Tento dialog však bude probíhat průběžně a toto je vaše 
pozvání k účasti na tomto dialogu. Bez ohledu na to, kde se nacházíte, bez 
ohledu na to, jaké obavy stále chováte ve svém srdci, bez ohledu na to, jaké 
otázky vyzařují z vaší mysli, se dočkají odpovědi. 

12.5 Čekají vás dvě obrovské změny. První z nich je konec učení, jehož důsledky 
se ve vaší mysli objevují jen pomalu a budou tam překvapivými odhaleními. 
Druhou je začátek sdílení v jednotě, změna, kterou vaše srdce rádo přijme, 
ale vaše mysl se s ní bude opět neustále překvapeně setkávat. 

12.6 Vychutnejte si tato překvapení. Smějte se a radujte se. Už nemáte potřebu 
věci řešit. Překvapení se nedají vyřešit! Mají být radostnými dary, které se 
neustále odhalují. Dary, které stačí jen přijmout a reagovat na ně. 

12.7 Jakmile budou tyto dialogy udržitelné bez potřeby psaného slova, bude 
psané slovo méně potřebné. Do té doby mi dovolte vysvětlit, proč tato psaná 
slova nejsou úkony zprostředkovatele a proč představují přímé učení. 

12.8 Jednoduché a úplné vysvětlení nezprostředkovanosti tohoto dialogu spočívá 
v tom, že existuje v jednotě. Je dáván a přijímán v jednotě. Zprostředkující 
kroky byly zapotřebí pouze pro oddělený stav. Všechny podmínky, které 
byly 



zprostředkovatelské povahy v době učení, se v době sdílení přirozeně mění 
na přímou zkušenost sdílení. 

12.9 Pokud jste tedy byli věřící, neopouštějte své kostely, protože v nich nyní 
najdete přímou zkušenost sdílení. Pokud jste nacházeli vedení a útěchu v 
psaném slově, neopouštějte psané slovo, protože psané slovo nyní vyvolá 
přímé zkušenosti sdílení. Pokud jste se rádi učili prostřednictvím 
shromáždění studentů, shromažďujte se i nadále a zažijte přímé sdílení. 
Přijde-li doba, kdy vás tyto způsoby sdílení přestanou přitahovat, sdílejte 
znovu ve stále širších sestavách. 

12.10 Jediné, co si nyní musíte zapamatovat, je, že čas učení je pryč. Dokud se 
stále setkáváte s obavami a otázkami, budete mít tendenci nadále o sobě 
přemýšlet jako o učící se bytosti. Dokud budou tyto dialogy nadále řešit tytéž 
otázky a obavy, budete mít sklon považovat je za dialogy o učení a 
považovat se stále za studenta. Považovat se takto za žáka je prostě starý 
stav, na který si budete muset dávat pozor. Budete však opět překvapeni, jak 
obrovský rozdíl ve vaší schopnosti vyjádřit, kdo jste, přinese uvolnění této 
myšlenky. Dokud budete zvát k učení, budete zvát i k podmínkám učení. 
Jsou to podmínky, které jste zažili během svého života a vyjádřili jste ochotu 
je opustit. Pouze vy můžete tyto podmínky opustit. Jediný způsob, jak to 
udělat, je na krátkou dobu si dát pozor na své myšlenkové vzorce, abyste 
vymýtili myšlenku učení v oddělenosti a nahradili ji myšlenkou sdílení v 
jednotě. Učení je podmínkou odděleného já, a proto již není potřeba. Dokud 
se budete držet této podmínky oddělenosti, nebudete plně realizovat jednotu. 

12.11 Další věcí, na kterou si budete chtít dát pozor, drazí bratři a sestry, je 
naučená moudrost minulosti. Uvedu vám příklad, který se týká stavu 
vzpoury, o němž byla řeč v rámci textu tohoto pojednání. 

12.12 Tento příklad pochází od jednoho z již shromážděných, který se ptal na stav 
spokojenosti. Citovala jednoho vzdělaného kněze a učence, který mluvil o 
tom, že jakmile byl spokojený v klášterním životě, věděl, že je čas opět 
vyrazit do světa. Ve skutečnosti tím chtěl říci, že úsvit své spokojenosti 
vnímal jako znamení, že jedno období učení skončilo a že je čas přejít k 
dalšímu. V době učení se toto prohlášení shodovalo s naučenou moudrostí. 
Během nové doby sdílení neexistuje žádná "další fáze" učení, do které byste 
mohli přejít. Neexistuje žádný důvod, proč byste neměli existovat v neustálé 
spokojenosti. Neustálé 



spokojenost nebude brzdit váš růst ani vám bránit ve sdílení nebo v novém 
vyjádření sebe sama. 

12.13 Není to dobrý příklad naučené moudrosti, kterou je třeba opustit? Ale co 
otázky, které to vyvolává? Nereagujete na myšlenku neustálé spokojenosti 
pochybnostmi? Nejen pochybnostmi o tom, že může být trvalá, ale i 
pochybnostmi o tom, že byste si ji přáli? Tyto otázky souvisejí s naší 
předchozí diskusí o pokušeních lidské zkušenosti. Jste ochotni je opustit? 
Jste například ochotni opustit myšlenku, že spokojenost nemůže a nemá 
trvat? Že by trvalá spokojenost, podobně jako trvalý mír, nějak brzdila váš 
růst? Dokážete si uvědomit, že vaše představa růstu byla synonymem vaší 
představy o učení? Že jste se vždy těšili na další výzvu k učení a zároveň se 
jí báli? 

12.14 Proč tomu tak bylo? S nadějí jste očekávali každou výzvu k učení v naději, 
že vás přivede do stavu, v němž se nyní nacházíte! Báli jste se každé výzvy k 
učení, protože jste se obávali, že vás do tohoto stavu nepřivede a že se budete 
muset nadále učit a možná i trpět podmínkami učení! 

12.15 Přijeli jste! Dlouhá cesta, která vás sem přivedla, je u konce. Nebuďte 
netrpěliví a netoužte po návratu na cestu dříve, než začnete prožívat radost ze 
sdílení a nové výzvy při vytváření nového! Bude to radostné putování a vaše 
výzvy budou radostnými výzvami! 

12.16 Stav vzpoury byl důsledkem příčiny naučené moudrosti. Stal se součástí 
přirozenosti lidské zkušenosti tím, že se ve vás stal natolik konzistentním, že 
se předáváním lidské zkušenosti stal nedílnou součástí vaší přirozenosti. 
Nebylo vám vždy vyprávěno a neviděli jste příklady, kdy člověk překonává 
své hranice? Neříká se tomuto překonávání hranic pokrok? Nebyly i ty 
nejničivější případy zneužití moci dosažené touto vzpourou zpětně vnímány 
jako pokrok ve vývoji člověka a poznání společnosti? 

12.17 To je jen počáteční bod vaší schopnosti vidět, co naučená moudrost 
způsobila. Je to nezbytný konečný bod vašeho přezkoumání zdejších 
zkušeností, abyste dále nepokračovali v rozvíjení naučené moudrosti. 
Naučená moudrost vám řekne, abyste tvrdě pracovali. Naučená moudrost 
vám řekne, že silní přežijí, mocní zvítězí, slabí zahynou. Během svého 
pobytu na Zemi jsem se pokusil vyvrátit velkou část této naučené moudrosti 
a člověk si stále láme hlavu nad významem mých slov. Čas hádání skončil. 
Nepředávejte už žádnou z převládajících naučených moudrostí. Jednou jsem 
vám řekl, že vytvoříme nový jazyk, a tak se také stane! Jsme tvůrci nového a 
někde začít musíme. 



Proč ne tady? 
12.18 Už nemyslete a nemluvte o utrpení minulosti. Rozšiřte radostnou zprávu! 

Vyprávějte jen radostné příběhy. Prosazujte myšlenku radostných výzev, 
které umožňují veškerou kreativitu, kterou jste vložili do výzev minulosti, ale 
bez boje. Nedovolte, aby se v novém uchytila myšlenka boje. Ať se v novém 
neujme myšlenka strachu. Ať se v novém neuchytí myšlenka odsuzování. 
Hlásejte široko daleko osvobození od starých myšlenek, naučené moudrosti 
starých časů. Co může být pro vaše obohacení povzbudivější, náročnější a 
podnětnější než odhodit staré a začít znovu? A to bez námahy, bez boje. Na 
co se můžete těšit více než na možnost vytvářet nové prostřednictvím sdílení 
jednoty a vztahů se svými bratry a sestrami v Kristu? 

12.19 Vím, že máte stále otázky, drazí bratři a sestry. Vím, že zažijete chvíle, kdy 
nebudete vědět, jak dál. Vím, že občas budete mít neúspěchy a zvolíte si 
podmínky učení místo sdílení v jednotě, abyste si uvědomili nějaký kousek 
poznání, který považujete za nezbytný, než budete moci pokračovat. Žádám 
vás však, abyste se snažili pamatovat na to, že se máte obracet k novému 
spíše než ke starému pokaždé, když se vám zdá, že zažíváte nejistotu nebo 
nedostatek. 

12.20 Jediná věc, která vám brání ve schopnosti udržet si vědomí Krista, jsou 
pochybnosti o sobě samých. Musíte mít neustále na paměti, že pochybnosti o 
sobě samých jsou strachem, a odmítnout instinkt, tak zakořeněný ve vašem 
jedinečném vědomí, aby se vás zmocnily pochybnosti o sobě samých. I když 
nyní setrváváte ve stavu Kristova vědomí, vzorec starých myšlenek bude 
pokračovat, dokud nebude nahrazen novým vzorcem. To, že se ve vašich 
myšlenkových vzorcích objeví pochybnosti o sobě samých, nebude 
znamenat, že máte důvod o sobě pochybovat. Nemáte důvod k 
pochybnostem o sobě, protože nemáte důvod ke strachu. Setrvávání ve 
strachu ukončí vaši schopnost přebývat v lásce, která je vědomím Krista. 
Protože již není žádný důvod k pochybnostem o sobě, nejsou ani žádné 
důvody k pochybnostem o sobě. Nezkoumejte důvody k pochybnostem o 
sobě, když se objeví. Soustředění na sebe v poslední fázi učení skončilo. 

12.21 Vaše "soustředěnost" se nyní musí zaměřit na sdílení v jednotě a vztahu, a 
tak nově tvořit v jednotě a vztahu. Spolu s vytvářením nového jazyka je 
dalším nezbytným výtvorem, s nímž můžeme začít naši novou práci, 
vytváření nových vzorců. Staré vzory byly vzory vytvořené pro optimální 
prospěch učení. Tyto vzory byly vytvořeny jedinou myslí a srdcem, které 
sdílíte v jednotě s Bohem. Nové vzory sdílení v jednotě a vztahu, a tedy 
vytváření jednoty a vztahu jsou 



teprve nyní je stvořena jedinou myslí a srdcem, které sdílíte v jednotě s 
Bohem. Budete spolutvůrci nového vzorce vědomí, který se sdílí v jednotě a 
vztahu, stejně jako jste kdysi byli spolutvůrci vzorce vědomí, který se učil. 

12.22 Znovu připomínám, že mluvíme o novém. Vždy existoval stav vědomí, 
který zde nazýváme Kristovým vědomím. Nikdy však neexistovalo trvalé 
Kristovo vědomí ve formě. Vědomí Krista, které vždy existovalo, vědomí 
toho, co je, je všezahrnující vědomí, vědomí objetí. Není to naučený stav, 
jako bylo ojedinělé vědomí lidské formy. Je to vaše vrozené vědomí, vědomí 
příliš rozsáhlé na to, aby se dalo naučit, ale snadno sdílené všemi. 

12.23 Jinými slovy, vy jako bytost s jedinečným vědomím jste se mohli naučit 
myšlenkové vzorce jedinečného vědomí, protože to bylo vědomí konečné, 
vědomí s hranicemi. Vy jako bytost spojená v Kristově vědomí musíte toto 
vědomí sdílet, abyste ho mohli poznat. Singulární vědomí jej nemůže 
pochopit. Mohli byste o tom uvažovat jako o něčem, co by v případě, že by 
bylo integrováno do myšlenkových procesů singulárního mozku, způsobilo 
poškození mozku, protože by došlo k přetížení informacemi. Singulární 
vědomí by se chovalo jako počítač s plným diskem a informace by odmítlo 
nebo by jimi bylo překonáno, pokud by to bylo možné. Něco takového není 
možné, protože Kristovo vědomí není oddělenému já dostupné. Kristovo 
vědomí je vědomí jednoty, neboť jednota je to, co je. 

12.24 Nyní existujete ve společném vědomí. Vzor sdíleného vědomí je sdílení v 
jednotě a vztahu. Neexistuje v něm vzor pro učení (které je individuální), pro 
individuální zisk nebo pro individuální úspěch. 

12.25 Ale uvědomte si, že ti z vás, kteří by nad tím truchlili jako nad ztrátou, již 
dosáhli všeho, čeho bylo možné dosáhnout jako jednotlivci. Smyslem 
individuálního učení byl návrat jednoty! Zastavte se na chvíli a oslavte tento 
výkon osobního já! Osobní já díky sebestřednosti v závěrečných fázích učení 
dosáhlo nejvyššího možného úspěchu! Dovolte si být vděční za učení, 
kterého jste dosáhli. Oslavte toto absolvování, toto pomazání, tento přechod. 
A nechte ho za sebou. Uvědomte si, že vás to učinilo novými. Radujte se a 
jásejte a obraťte svou pozornost k novému. Věnujte pozornost úsvitu vědomí 
jednoty. Uvědomte si, že je to skutečně nový stav, stav, který se nelze naučit, 
stav, jehož vědomí vám může být zjeveno pouze prostřednictvím jednoty a... 



vztah. 
12.26 Uvědomte si to beze strachu, neboť Já jsem s vámi. Je to podobné, jako 

kdybyste uvízli v cizí zemi a žádný ze způsobů, kterým jste se v minulosti 
naučili přizpůsobovat, vám nebyl k užitku. Tak nové to je - a ještě víc. 
Rozdíl je však v tom, že nejste sami a že nejste v cizí zemi, ale vrátili jste se 
do svého rodného domova. Co se nemůžete naučit, to si můžete zapamatovat. 
To, co se nemůžete naučit, se jednoduše dozvíte prostřednictvím sdílení. 

12.27 Jde o způsob, jakým si vzpomenete na jednotu a jak se o ni podělíte, a o to, o 
čem mluvíme, když mluvíme o vzorech. V procesu učení existoval vzorec, 
který byl společný všem učícím se a který je vlastní vaší přirozenosti. 
Prostředky byly pro každého jiné, ale vzor byl stejný. Existoval celkový plán, 
který zajišťoval optimální učení, a tento plán vám byl znám ve vzorci tohoto 
plánu, vzorci, který byl součástí vzorce vašich myšlenek, a to i poté, co váš 
myšlenkový systém ovládlo ego. Bez tohoto vzoru by se egu mohlo podařit 
stát se vládcem osobního já. Součástí tohoto designu a vzoru byla svoboda 
svobodné vůle. 

12.28 Svobodná vůle pokračuje ve vzoru Kristova vědomí. Láska pokračuje. 
Individuální či singulární vědomí, které bylo vhodné pro dobu učení, 
nepokračuje. Novým vzorem je tedy spíše tvoření ve vztahu a jednotě než 
učení. Co to znamená, vám bude zjeveno a sdíleno všemi, kdo setrvávají v 
Kristově vědomí, protože vy setrváváte ve vědomí jednoty díky své volbě. 

12.29 Nemusíte se rozhodnout sdílet, protože nemůžete nesdílet. Nemusíte si 
neustále vybírat jednotu, protože jednotu jste si již vybrali a setrváváte v ní. 
Musíte se však zdržet volby oddělenosti. Musíte se zdržet volby učení a 
podmínek učení. 

12.30 To, co vám pomůže zůstat bez pochybností, a tím i beze strachu a neustále 
schopni udržovat Kristovo vědomí, je poznávání nového designu a nových 
vzorů, které tento design odhalují. Tento nový design a nové vzory, které 
vám budou nápomocny v jeho udržitelnosti, jsou tím, co musí být vytvořeno 
naším sdílením v jednotě a co musí být sdělováno prostřednictvím našich 
pokračujících vzájemných dialogů. 

12.31 Toto je předehra k jedné z forem těchto dialogů. Sdílení v jednotě je 
automatické. Je to přirozenost Kristova vědomí. Jakmile se této přirozenosti 
přizpůsobíte, uvědomíte si, že to, co je sdělováno prostřednictvím našich 
dialogů a dialogů, které sdílíte se svými bratry a sestrami, je prostě 
sdělováním toho, co už je. To vám pomůže přizpůsobit se zjevením, která 
nahrazují 



učení. To vám pomůže přizpůsobit se pravdě o sdílení, kterou obdržíte ještě 
dříve, než vám bude sdělena prostředky, na které jste zvyklí. Pomůže nám to 
společně vytvořit nové vzorce, díky nimž si vy i ti, kteří přijdou po vás, 
plněji uvědomí vše, co zdědili, a vše, co je v jejich moci vytvořit. 

12.32 Nemám odpovědi, které by ze mě nadále dělaly učitele a z vás studenta. 
Odpovědi na povznesení osobního já a prožívání Kristova vědomí ve formě 
je třeba teprve odhalit a sdílet. To je čas, který je před námi, čas vytváření 
budoucnosti, čas vytváření budoucnosti, která není založena na minulosti. 

12.33 Tento čas je před námi. Protože jste bytostí, která stále existuje ve formě, 
stále existujete v říši času a prostoru. Přesto nás čas a prostor již neoddělují a 
vytvoření designu či vzoru, který odhaluje naši neoddělenost, je součástí 
stvoření, které je před námi. Vzájemně se o něm rozhodne prostřednictvím 
nadcházejících zjevení a našich reakcí na zjevení nového. 

12.34 Tvorba nového začala. Jsme interaktivní součástí tohoto tvůrčího aktu 
milujícího Stvořitele. Stvoření je dialog. Stvoření - což je Bůh a my v jednotě 
- bude reagovat na naše odpovědi. Bude reagovat na to, co si představujeme, 
co si představujeme a po čem toužíme. Stvoření nového by nemohlo začít 
bez vás. Vaše ochota k novému, ochota, která zahrnovala opuštění starého, 
ochota, která zahrnovala opuštění strachu a odsouzení a oddělené vůle, byla 
nezbytná k zahájení tvoření nového. Vaše dřívější ochota přijmout staré, ale 
udržovala sílu stvoření spoutanou starým. Nedává to dokonalý smysl, když si 
uvědomíte, že stvoření, stejně jako Bůh, není "jiné" než to, kým jste? Jak by 
mohlo stvoření pokračovat v novém bez vás? 

12.35 Jaká bude budoucnost? Je to na nás, drazí bratři a sestry. Záleží na nás, zda 
budeme jednat jako jedno tělo, jedna mysl, jedno srdce. Je na nás, abychom 
tvořili jako jedno tělo, jedna mysl, jedno srdce. Protože je to nová 
budoucnost nové formy spojené v jednotě a vztahu, jediné záruky, které jsou 
nám známy, jsou, že to bude budoucnost lásky, budoucnost beze strachu, 
budoucnost s neomezenou svobodou. Co víc si můžeme přát? A co víc lze 
žádat od nás? 

12.36 Nenechte se mýlit, že to, co se od nás žádá, je všechno. Žádá se od nás 
naprostá ochota opustit staré, naprostá ochota přijmout nové. Ale také se 
nenechte mýlit, že to, co je nám dáno, je všechno. Veškerá síla stvoření je 
uvolněna na nás. Začněme. 



DIALOGY 
KURZU LÁSKY 
KNIHA TŘETÍ 



 

KAPITOLA 1 

Přijetí stavu milosti nově 
identifikovaného Božího dítěte 

1.1 Drazí bratři a sestry v Kristu, 
1.2 Přicházím k vám dnes jako spolutvůrce Já, kterým jste, a Já, které chcete 

reprezentovat svou fyzickou podobou. Nepřicházím k vám dnes jako osobní 
Já, které je "jiné" než vy, ale jako božské Já, které je stejné jako vy. V našem 
spojení neseme stejnost Syna Božího. Vycházejíce vpřed s vizí jednoty, 
stáváte se takovými, jakým jsem byl já za svého života. "Přijímáte" a 
"dáváte" ze studnice ducha. Nemusíte se připravovat ani plánovat, stačí, když 
se přihlásíte o své dědictví, o své dary, o své Já. 

1.3 V praxi to znamená, že necháte osobní já ustoupit a pravé Já vystoupit vpřed. 
Uvědomte si, že všechny vaše "starosti" se stále týkají osobního já, já, o 
němž se stále domníváte, že nemůže naplnit nebo žít své poslání a svůj účel. 
"Vidíte", že k tomuto selhání dochází kvůli neobratnosti v řeči, nevhodnému 
oblečení, nedostatečné fyzické výdrži, nedostatku inteligence - jinými slovy 
kvůli nedostatku schopností osobního já. Dokud "vidíte" takové vize, "vidíte" 
vzor osobního já, který pokračuje stejně jako dříve. "Nevidíte" to nové, nové 
Já povznesené formy nebo pravé Já božského sjednocení. "Vidíte" oddělené 
Já, které se stále "snaží", stále "bojuje", stále tápe. Nevidíte přirozený půvab 
a řád vesmíru, který se rozšiřuje do oblasti vznešeného Já, do prostoru 
vznešeného Já. Dokud se díváte tímto způsobem, udržujete osobní Já v 
popředí, místo abyste mu umožnili a pomohli ustoupit, což je nutné, aby 
pravé Já mohlo vykročit vpřed. 

1.4 Všechen tento zmatek a boj se odehrává proto, že nevíte, co máte dělat, 
abyste se připravili. Nejste přesvědčeni, že jste s přípravou skončili, stejně 
jako jste skončili s učením. Stále chcete zjistit, co máte dělat, co bude 
následovat, co se musíte naučit, jak se lépe "připravit" na to, co vás čeká. 

1.5 Přesto víte, že jsem vás připravil a že ve spojení se mnou nemůžete selhat. 
Nemůžete selhat, když jste připraveni, neboť jste již dokonáni. Co bude nyní 
třeba, aby vaše mysl tuto pravdu přijala? Je totiž třeba, aby mysl tuto pravdu 
přijala. 

1.6 Tvé srdce zná realitu této pravdy, ví, že tato nová skutečnost je skutečná. 



a liší se od dřívější reality. V ideálním případě mysl a srdce ve spojení 
společně přijímají tuto novou skutečnost a s tímto přijetím je srdce uvolněno 
k přebývání v domě Páně, v novém světě, v Království, které již bylo 
připraveno, a proto nepotřebuje žádnou přípravu. 

1.7 Toto přijetí má zásadní význam pro povznesení osobního já. Bez tohoto 
přijetí musí osobní já stále bojovat a snažit se, připravovat se a plánovat. 
Neumí to jinak. Nemyslíte si, že víte, jak to udělat jinak. 

1.8 Toto je poslední kapitulace. Vzdání se kontroly nad osobním já. I když je ego 
pryč, osobní já se může nadále pohybovat ve světě jako entita bez tváře a 
jména, bytost bez identity, pokorná, nesobecká a neúčinná. Neboť musí 
existovat příčina, aby vznikl účinek. 

1.9 Tyto tendence proti egu představují v této době skutečné nebezpečí. Nejste 
povoláni k nesobeckosti, ale k Já! 

1.10 To je přechod, ve kterém se cítíte být. Ego je pryč, ale pravému Já ještě 
nebylo dovoleno, aby se usídlilo v osobním já, a tím se osobní já povzneslo. 
Nějakou dobu jste tedy byli bez sebe a osobní já se z tohoto nedostatku 
identity potácelo. Člověk mohl během této doby doslova zemřít na nedostatek 
identity, na nedostatek příčiny. Zemřít osobnímu já již není to, co je 
zapotřebí, protože místo toho pracujeme na pozvednutí osobního já. K 
tomuto pozvednutí dochází skrze přijetí své pravé identity, nikoliv skrze to, 
že jste bez identity. Vláda ega začala právě v období bez identity. Takto 
nelze pokračovat. 

1.11 Nápověda je zde. Buďte tím, k čemu jste byli povoláni. Otevřete svůj 
příbytek svému pravému Já, své pravé identitě. Představte si, že toto otevření 
a nahrazení probíhá každým vláknem vaší bytosti. Představte si, jak je 
oddělené Já obklopeno, obejmuto a nakonec pohlceno - přijato do Já 
sjednocení. Tělo Kristovo se stává skutečností díky tomuto přebývání Krista 
ve formě. 

1.12 Tato myšlenka vás nutí obávat se o identitu toho, koho jste nazvali sami 
sebou. To bylo účelem mnoha obřadů přejmenování, které symbolizují 
propuštění starého a přijetí nového. K tomu dochází v té či oné podobě ve 
svátostech, které znáte jako křest, biřmování a manželství. Každá z nich zve 
k nové identitě. Stejně tak i my nyní zveme k nové identitě. Zatímco tyto 
svátosti do značné míry ztratily svůj význam, svátost, ke které vás nyní 
vyzývám, význam obnovuje. Protože nová jména jsou pouze symboly nové 
identity, přejmenování se zde nevyžaduje ani neočekává. Překračujeme to, co 
lze symbolizovat, k tomu, co lze poznat pouze uvnitř. Právě do tohoto stavu 
milosti vás nyní, dnes, volám: Do stavu milosti nově 



identifikované Boží dítě. 
1.13 Otevřete své srdce, neboť z tohoto otevření se vynoří ten, kdo v něm přebývá 

ve spojení se všemi. To, co bylo kdysi jen malou špetkou světla, se stane 
majákem, když otevřete své srdce a dovolíte své pravé identitě, aby byla tím, 
čím je, i ve vaší podobě. Jste v milosti a jednotě se Zdrojem a Příčinou 
jednoty. Nebuďte již bez příčiny. Vy a váš Zdroj jste jedno. 

1.14 Už nejsem osobním já, které bylo oddělené a osamocené. 
Jsem svým Kristovým Já. 
Přebývám v jednotě. 
Moje identita je jistá. 
Toto je pravda. 

 
Nejsem méně než kdysi, ale více. Tam, 
kde jsem byl dříve prázdný, jsem nyní 
plný. Kde jsem kdysi přebýval v 
temnotě 
Nyní přebývám ve světle. 
Tam, kde jsem kdysi 
zapomněl, si teď 
vzpomínám, kdo jsem. 

 
Nyní jdu vpřed 
Žít jako to, co jsem, ve světě Vytvořit 
příčinu a následek jako jeden celek a 
Sjednocení se Zdrojem lásky a veškerého stvoření je skutečností. 

 
1.15 Tyto dialogy jsou určeny všem, protože existujeme v jednotě se všemi. 

Nikdo nebude nucen se k našemu rozhovoru připojit. Pouze ti, kteří budou 
naslouchat, budou připraveni naslouchat. Naslouchat budou pouze ti, kteří 
jsou připraveni naslouchat. Pamatujte, že vás nelze naučit to, co by vám 
jednota dobrovolně dala. Cílem již není učení. Cílem je přijmout identitu, 
která vám vždy patřila a která byla nově odhalena a vrácena do vaší paměti. 
"Vědět" a nepřijmout to, co "víte", že je pravda, je pokračováním vzorce 
šílenství, který musí být nahrazen vzorcem zdravého rozumu. 

1.16 Šílenství je chovat se, jako by pravda nebyla pravdou. Zdravý rozum 
znamená přijmout pravdu jako svou realitu a jednat na základě této pravdy. 
Po poznání pravdy zůstává podstata nepravdy pouze jako přijetí šílenství. To, 
co vám nyní pomohu udělat, je odmítnout toto šílenství a přijmout dokonalou 
příčetnost pravdy. 



1.17 Toho nelze dosáhnout učením, neboť jak vám bylo řečeno, učení bylo 
prostředkem návratu odděleného já k jednotě. Tyto lekce byly dány. Lze je 
přezkoumat a znovu přezkoumat. Mohou být použity jako pokračovací lekce, 
dokud nebudete mít pocit, že učení je plně dokončeno. Mohou sloužit jako 
připomenutí, když se nadále stáváte Já, o němž jste se naučili, že jste. Další 
učení však není tím, co dokončí přeměnu osobního Já na Já povznesené. 
Učení neudrží Kristovo vědomí. 

1.18 Co tedy budeme nyní dělat? Pokud nebudu učit já a vy se nebudete učit, co 
je naším dalším prostředkem k dokončení této proměny? Jak vám bylo 
ukázáno, nedojde k ní prostřednictvím přípravy, ale prostřednictvím přijetí. 
K tomu nedojde prostřednictvím snažení, ale prostřednictvím odevzdání se. 

1.19 Když začínáte tento dialog, přirozeně se objevují otázky. Možná vás 
napadne, že pro příjemce nebo přepisovatele tohoto Dialogu může být tento 
Dialog ve skutečnosti dialogem, výměnou názorů, rozhovorem, a napadne 
vás, jak se vy jako čtenář těchto slov můžete cítit stejně. Stejně se můžete 
cítit, když si uvědomíte, že jste při čtení těchto slov stejným "příjemcem" 
tohoto Dialogu jako ta, která tato slova slyší jako první a přenáší je na papír. 

1.20 Je pro vás hudební dílo nepřijatelné, i když jste třeba jedním z tisíců nebo 
milionů lidí, kteří ho slyší? Záleží na tom, kdo hudbu uslyší jako první? 
Tohle je ve skutečnosti 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. To je myšlení se 
smýšlením oddělenosti, nikoliv smýšlení jednoty. To, co vám zde říkám, 
říkám i vám. Nezáleží na tom, že stejná slova říkám mnoha lidem, protože vy 
a mnozí, kteří se k vám připojují a přijímají tato slova, jste jedno. 

1.21 Tyto dialogy začínají modlitbou, která vám připomene, co jste se naučili v 
jednotě, která se liší od všeho učení, o němž jste si mysleli, že jste ho dosáhli 
jako oddělené já. Dosáhli jste neuvěřitelného úspěchu tím, že jste dovolili a 
přijali stav jednoty, i když jste se nemohli naučit, jak to udělat. To byl 
problém každého učebního programu, který se snažil učit pravdě. Abyste se 
mohli pravdě skutečně naučit, museli jste nejprve vstoupit do stavu, v němž k 
tomuto učení mohlo dojít, do stavu, který se nedal naučit, ale ke kterému jste 
se dostali pouze prostřednictvím své touhy a přání. 

1.22 Vy, kteří jste spojili mysl a srdce v jednotu, jste se vrátili do přirozeného 
stavu poznání, v němž již není třeba se učit. Nyní jste se setkali s učebním 
plánem, který je nemožné se naučit. Žádný učitel není k dispozici, protože 
žádný není potřeba. A přesto mnozí z vás stále cítí to, co byste označili za 
potřebu. 



pokračující učení a trvalý vztah s učitelem, který vás povede při aplikaci 
toho, co jste se naučili. Zatím si netroufáte obrátit se k vlastnímu srdci a 
důvěřovat poznání, které vám bylo navráceno, když začínáte žít v realitě 
pravdy. 

1.23 Je to podobné, jako kdybyste si mysleli, že existuje bůh mimo vás nebo 
mimo vás. Kdybyste plně přijali svou pravou identitu, už byste nehledali 
vedení mimo sebe, protože byste si uvědomili, že vaše Já je vše, co existuje. 
Jsme jedno tělo, jeden Kristus. Jsme jedno Já. 

1.24 Vaše Já není osobou, kterou jste byli od narození. Vaše tělo vás neobsahuje. 
Jakmile přijmete svou pravou identitu, dojde k přesunu účelu týkajícího se 
vašeho těla. To, co jste kdysi vnímali jako sebe sama, musíte nyní začít 
vnímat pouze jako reprezentaci svého Já. Jste vším a všemi. Vše, co vidíte, 
jste vy. Nestojíte odděleně a nezávisle na ničem. 

1.25 Jsme jedno tělo. 
1.26 Učení připouští, že existují lidé, kteří jsou od vás odděleni a vědí věci, které 

vy nevíte. Tak tomu ale není. Když to plně přijmete, uvidíte, že je to pravda. 
Stejně jako přijetí jednoty, které se nedalo naučit, ale bylo podmínkou učení, 
ani přijetí vaší pravé identity se nedá naučit, ale je podmínkou nutnou k 
tomu, abyste byli tím, kým jste, a uvědomili si, že učení již není nutné. 

1.27 Proto nyní pracujeme na přijetí toho, co jste se naučili v jednotě. Pracujeme 
na tom, abyste přijali zdravý rozum a odmítli šílenství. Pracujeme společně v 
lásce a jednotě na tom, co lze přijmout pouze v lásce a jednotě, v níž 
skutečně existujeme společně, jako jedno tělo, jeden Kristus, jedno Já. 



 

KAPITOLA 2 

Přijetí a odmítnutí 
2.1 Nyní se po vás chce, abyste dělali dvě věci současně: Přijmout nové a popřít 

staré. Přijetí je ochota přijímat. Je zřejmé, že když se zamyslíte nad touto 
definicí přijetí, uvidíte, že to není cesta starého. Ochota přijímat je zcela v 
rozporu s postoji a jednáním, s nimiž jste dosud vedli svůj život. V rámci 
Kurzu lásky vám bylo řečeno, že ochota je vše, co je nutné k tomu, abyste 
mohli tento Kurz přijmout do svého srdce a nechat se jím navrátit ke své 
pravé identitě. Ti z vás, kteří v této ochotě našli schopnost přijímat a 
zanechali snahy "naučit se" tento Kurz, zahájili práci, která zde pokračuje, 
práci na nahrazení starých vzorců učení novým vzorcem přijetí. 

2.2 Popírat znamená odmítat přijmout jako pravdivé nebo správné to, o čem víte, 
že pravdivé nebo správné není. To je popření šílenství ve prospěch přijetí 
zdravého rozumu, popření nepravdivého ve prospěch přijetí pravdivého. 
Ačkoli jste k těmto dvěma úkonům povoláni současně - k úkonu přijetí a k 
úkonu popření -, lze tedy vidět, že se ve skutečnosti jedná o jeden a tentýž 
úkon, stejně jako prostředek a cíl, příčina a následek jsou jedno. Jste žádáni, 
abyste přijali nebo přijali pravdu o tom, kdo jste, a zjevení, která vám ukáží, 
jak žít jako to, kým jste, v rámci světa - a jste žádáni, abyste odmítli přijmout 
to, kým nejste, a způsoby života, které vám umožnily žít v rámci světa jako 
falešné já. 

2.3 Vzorce nového se začnou přirozeně objevovat, když popřete vzorce starého. 
Jak vám bylo řečeno, nyní "víte, co děláte", a už nejste obětí okolnosti 
rozpolcené mysli, která umožnila zmatek, jenž mě kdysi vedl k výroku: 
"Nevědí, co dělají". Musíte pochopit, že víte a budete vědět, jakmile budou 
staré vzorce popřeny. Popření je zde to správné slovo, protože nechci, abyste 
se starými vzorci bojovali nebo se jim bránili. Vzorce nepatří do zcela stejné 
kategorie jako falešné vzpomínání, které jste byli schopni očistit 
prostřednictvím odnaučování. 

2.4 Vzory jsou naučené systémy i systémy návrhu. Vzor učení byl vzorem 
božského designu, vytvořeného v jednotě a spolupráci, aby umožnil návrat k 
jednotě. Tento vzor dosáhl svého kýženého cíle, a proto již není potřebný ani 
vhodný. I když to byl kdysi vzor, jehož design byl pro požadovaný cíl 
dokonalý, pokračování tohoto vzoru bude jen překážet. 



vaše plné přijetí toho, kým jste v pravdě. 
2.5 Příkladem vzoru, který byl dokonale navržen pro požadovaný cíl, je formální 

vzdělávání. Vzdělávání má přirozený cíl. Když je vzdělání lékaře, učitele, 
vědce, kněze nebo inženýra ukončeno, je čas, aby se student přihlásil k nové 
identitě - k identitě lékaře, učitele, vědce, kněze nebo inženýra - a začal tuto 
novou identitu žít. Pokračovat v pocitu potřeby učit se, místo aby si 
uvědomil, že čas učení skončil, by znamenalo neuvědomit si, že je dokončen. 

2.6 V příkladu, který je zde použit a který ilustruje pouze jeden aspekt života 
žáka, by neschopnost přihlásit se k nové identitě mohla být někdy přijatelná a 
dokonce vhodná. S ohledem na učení, které jste nyní dokončili, učení, které 
odhalilo pravou podstatu toho, kým jste, nelze vaši neschopnost uvědomit si 
své dokončení a nárokovat si novou identitu považovat za přijatelnou nebo 
vhodnou. 

2.7 To není odsudek, ale prostě pravda. Dozvědět se pravdu a nepřijmout ji je 
něco jiného než se naučit to, co je pro kariéru nezbytné. Naučit se pravdu a 
nepřijmout ji je šílené. Učit se pravdu a nepřijmout dokončení svého učení je 
šílené. 

2.8 Pokud si neuvědomíte, že jste se naučili vše, co jste se měli naučit, zachováte 
si vědomí odděleného já, místo abyste si udržovali vědomí Krista. 

2.9 Je to proto, že staré vzorce vám někdy poskytly falešnou jistotu, kterou je 
těžké popřít. Když zde mluvíme o popírání, mluvíme o tom, že si musíte 
odepřít používání starých vzorců, aby vám mohly sloužit nové. Mluvíme o 
popření způsobů učení ve prospěch prostého přijetí toho, co je. 

2.10 Nyní je správné odmítnout způsoby učení, i když se vám v minulosti zdály 
být užitečné. To, že se zdálo, že fungují, je iluze, která ustoupí, když si 
odepřete přístup ke starému, aby mohlo přijít nové. 

2.11 Pokud budete zkoumat tento vzorec toho, čemu jste uvěřili, že "pro vás 
funguje", zjistíte, že věříte, že každý vzorec v jednom případě funguje a v 
jiném ne, a že tento úsudek činíte na základě výsledku. Jinými slovy, tento 
úsudek vynášíte "po skutečnosti", když už k výsledku došlo. Například 
studijní návyky, které žákovi umožnily dosáhnout úspěšné známky nebo 
výsledku v jednom případě, budou mít tendenci být považovány za "úspěšný 
vzor" a budou se opakovat do té doby, dokud tento vzor nedosáhne úspěšné 
známky nebo výsledku v jiném případě. To, o čem jste se domnívali, že 
"vám funguje", se tedy ve skutečnosti podobá hře náhody. Zkusíte to, a 
pokud je výsledek takový, jaký jste si přáli, nazýváte to úspěchem, 



a pokud výsledek není takový, jaký jste si přáli, nazýváte ho neúspěchem. 
Přiznáte, že to, co jste si mysleli, že bude fungovat, nefungovalo. 

2.12 To vám často nezabrání v tom, abyste se o stejnou věc pokusili znovu, i když 
někdy ano. Ať už však vyzkoušíte cokoli, je to založeno na tomto konceptu 
pokusů a omylů. S žádnými jistými výsledky se nepočítá. Když se zjistí, že 
nějaký vzorec myšlení nebo chování funguje ve více případech než v jiných, 
lpí se na něm jako na "jistotě" - osvědčeném vzorci nebo způsobu. 

2.13 To, co je vnímáno jako "nefungující pro vás", jsou často záležitosti, které 
jsou mimo vaši osobní kontrolu, a tak se vzorce osobní kontroly obzvláště 
zakořenily. Tak jste si osvojili myšlenky jako "když všechno ostatní selže, 
stará dobrá práce vás přes to dostane" nebo že "bezpečí je absence riskování" 
nebo že "informace je moc". 

2.14 Mnozí z vás věří, že čím více detailů života máte pod kontrolou, tím spíše 
budete mít kontrolu nad výsledkem. Jiní z vás věřili, že čím více detailů 
vašeho života je pod kontrolou benevolentního systému, například vlády, tím 
je pravděpodobnější, že zažijete žádoucí výsledky. Ať tak či onak, kontrola je 
považována za mocný vzorec. 

2.15 Ačkoli se to možná nezdálo, všechny vzorce souvisely s učením, protože jste 
jako oddělené já byli bytostí, jejíž jedinou funkcí bylo učení. Funkcí 
veškerého učení bylo navrátit vás k vaší pravé identitě. Protože nyní 
pracujeme na integraci vaší pravé identity do já formy neboli na povýšení 
osobního já, jsou zapotřebí nové vzorce. 

2.16 Systémy jsou výsledkem vašich pokusů o externalizaci vzorů. Vzory jsou 
obsaženy uvnitř. Pohled na vzory, které jste se pokusili externalizovat, vám 
může pomoci pochopit podstatu vzorů. 

2.17 Soudní systém je dobrým příkladem, příkladem systému, o kterém věříte, že 
většinu času funguje, a rádi ho používáte k dosažení kýženého cíle, ale když 
neposkytuje řešení, která byste si přáli, stává se systémem, proti kterému byste 
se ohradili. Mohli byste se domnívat, že žádný "systém" není spolehlivý, a 
přesto byste byli ochotni přijmout špatné s dobrým; ale dobrovolně byste 
přiznali, že vaše víra v jakýkoli systém, který "funguje pro vás", není úplná. 

2.18 Každý systém, který není spolehlivý, je založen na chybném návrhu, na 
chybném vzoru. Vaše mylné vnímání světa neumožnilo vznik žádných 
blbuvzdorných systémů, protože tyto systémy jsou založeny na mylných 
představách nebo iluzi. Vaše touha lpět na systémech, které nejsou 
blbuvzdorné, je šílená, protože jejich vytvoření je založeno na fungování 
rozpolcené mysli a rozpolcená mysl dělá 



nemyslí jasně. 
2.19 Všechny systémy byly založeny na vaší touze porozumět světu kolem vás, 

nikoli světu ve vás. Kdybyste rozuměli světu uvnitř, nepotřebovali byste 
žádné systémy k pochopení nebo řízení světa venku. Tyto systémy byly 
pokusy o poznání podstaty toho, kdo jste, prostřednictvím vnějších 
prostředků - prostředků poznání podstaty světa kolem vás. V příkladu 
justičního systému jste se tedy podívali na svět a lidi kolem sebe a zjistili 
jste, že povaha obojího je nepřátelská. Na základě tohoto chybného závěru 
jste vytvořili chybný systém založený na chybném úsudku. Tento systém 
vám měl pomoci naučit se spravedlivě zacházet s nepřátelským prostředím a 
následně si na základě naučeného vytvořit vzorec, aby se učení nemuselo 
donekonečna opakovat. Nyní se tyto systémy a vzorce natolik zakořenily, že 
žádné nové učení nepovažujete za možné nebo žádoucí, přestože je známo, 
že tyto systémy a vzorce nefungují. Ve skutečnosti žádné nové učení ani 
nové systémy založené na starých vzorcích učení fungovat nebudou. 
Začínáme tedy znovu. 

2.20 Zdánlivé potíže s tímto novým začátkem pramení z vaší touhy učit se znovu. 
Řekli byste: "Pokud justiční systém nefunguje, pojďme ho opravit." To je pro 
vás jako pro soudce. Řekli byste: "Když nefunguje starý způsob, naučte mě 
nový způsob." To je pro vás jako pro všechny. Řekli byste: "Budu tvrdě 
pracovat na tom, abych se naučil a zavedl nový způsob, pokud mi jen 
řeknete, jaký je ten nový způsob!". Řekli byste: "Naučte mě ten nový vzor a 
já ho zavedu." To by se vám líbilo. 

2.21 To poukazuje na vzorec sám o sobě. Je to spíše vzorec reakce než příčiny. Je 
to spíše vzorec pohledu ven a přemýšlení, co dělat s tím, co vidíte, než 
vzorec změny toho, co vidíte, pohledem dovnitř. 

2.22 Uvnitř existuje skutečný svět a všichni vaši bratři a sestry v jednotě Kristova 
vědomí. Změna uvnitř má za následek změnu venku, ne naopak! Uvnitř je 
místo, kde se obracíte pro radu nebo vedení spíše k vlastnímu srdci než k 
jakékoli jiné autoritě. Uvnitř je to místo, kde nacházíte poznání Kristova 
vědomí, vědomí jednoty. V nitru nacházíte sílu tvoření, sílu vytvářet vzory 
nového. Pohled dovnitř není pokusem o nalezení odpovědí starého osobního 
já, odděleného já, které bylo závislé na naučené moudrosti. Pohled do nitra 
znamená obrátit se ke skutečnému Já a vědomí sdílenému všemi, aby se 
vytvořila nová odpověď, odpověď na jedinou zbývající otázku; otázku, jak 
udržet Kristovo vědomí ve formě. 

2.23 To je dohoda, kterou od vás Bůh žádá, vaše část společné dohody, která 
naplní zaslíbení vašeho dědictví. To je smlouva nového 



v níž dodržujete svůj souhlas s tím, že přinesete nebe na zem a nastolíte 
vládu Krista. Uvádět znamená ukazovat cestu, vrhat dlaně na cestu svých 
bratří a sester. Nevidíte, že vaše přijetí tohoto slibu je přijetím vašeho 
vlastního slibu? Nevidíte, že přijetí nového a odmítnutí starého je nezbytným 
předstupněm naší společné práce na ustanovení smlouvy nové? 



 

KAPITOLA 3 

Nová smlouva 
3.1 Nová smlouva je prostě naše dohoda, že budeme společně pokračovat po 

palmami poseté cestě uvědomění si Krista. Je to cesta, na níž radost vítězí 
nad smutkem a vítězství nad porážkou. Vše, co vyžaduje, je přijetí nového a 
popření starého, které umožní udržitelnost Kristova vědomí ve formě. 

3.2 Moji drazí bratři a sestry v Kristu, toto volání jste slyšeli, co si jen 
pamatujete, volání, které jste slyšeli tak často, jak jste se ztišili a naslouchali. 
Je to jediný krásný tón, zvonění Pánova zvonu, vaše pozvání k návratu 
domů. Toto volání zní odjakživa. Není to zvonění smrti, ale volání k životu. 
Nepatří minulosti ani budoucnosti, ale věčné přítomnosti. Je ve vás, když 
spolu mluvíme, tón a barva tohoto dialogu. 

3.3 Volá vás a žádá vás, abyste svůj život investovali do cíle, po kterém jste vždy 
toužili. Nyní nejste bez účelu. Váš život nemá smysl. Jste uvaděči, průkopníky 
nového. Vaším úkolem, jak se bude často opakovat, je přijmout nové a 
odmítnout či popřít staré. Jen tak nové zvítězí nad starým. 

3.4 Záměrně jsem použil slova jako vítězství a triumf, slova, která jsou pro tuto 
práci neobvyklá, ale která se v tomto dialogu stanou běžnou součástí naší 
konverzace. Používám je stejně, jako společně používám slova přijmout a 
odmítnout. Tak jako staré musí být popřeno, aby mohlo vzniknout nové, tak 
staré musí být poraženo, aby pravda zvítězila nad iluzí. 

3.5 Jako člověk s celým srdcem jste schopni udělat to, co by ti, kteří žijí svůj 
život s rozpolcenou myslí, nikdy nedokázali. Jste schopni zacelit trhlinu 
duality, stavu, který byl nezbytný pro učení odděleného já, ale který již není 
nutný. Napravení trhliny mezi srdcem a myslí vás vrátilo k vašemu Já. Stejně 
tak napravení trhliny duality vrátí svět k jeho Já. Napravení trhliny duality se 
ve vás uskutečnilo, když jste spojili mysl a srdce a vrátili se do jednoty a 
sounáležitosti Kristova vědomí. Udržování Kristova vědomí dosáhne téhož 
ve vašem světě. 

3.6 Dualita a kontrast jsou synonyma. V době Ducha svatého jste se učili 
prostřednictvím kontrastu. Učili jste se z kontrastu dobra a zla, slabého a 
silného, správného a špatného. Učili jste se z kontrastu lásky a strachu, 



nemoc a zdraví, život a smrt. V této Kristově době již takové učení není 
nutné, a proto již nejsou nutné ani tyto podmínky učení. Jedním z vašich 
prvních činů přijetí je tedy přijetí konce podmínek učení. To však 
neznamená, že přijímáte dobro a popíráte zlo, nebo dokonce že přijímáte 
lásku a popíráte strach. Jak je to možné? 

3.7 Naším prvním krokem k pochopení toho, k čemu jsme společně povoláni, je 
začít odtajňovat všechny různé aspekty života, které byly v době učení 
potřebné. Proto jsme začali zcela pravdivě a jednoduše s přijetím nového a 
popřením starého. Tak daleko přijetí a popření nemusí zajít. Pokud totiž dáte 
na myšlenky kontrastu, přenesete tyto myšlenky s sebou do nového. Staré 
necháváme odejít a s ním i všechny představy o kontrastu a protikladech, o 
konfliktu a protichůdných silách. To je vše, co je potřeba k tomu, aby nové 
zvítězilo nad starým. Není třeba žádných bitev, žádných vítězství těžce 
vybojovaných silou a bojem. To je to, co znamená odevzdání se. Vítězství 
nyní dosahujeme prostřednictvím odevzdání, aktivního a úplného přijetí 
toho, co je dáno. 

3.8 Promluvme si ještě na chvíli o myšlence dávání a přijímání, která byla 
představena v Kurzu lásky a poměrně důkladně vyučována v Pojednání o 
jednotě a jejím poznání. Mluvme o ní nyní spíše jako o myšlence, než jako o 
něčem naučeném, a jako o myšlence, kterou si můžete odnést s sebou do 
nového. Toto je první z mnoha dříve vyučovaných myšlenek, o kterých bych 
rád hovořil novým způsobem. Jsou to myšlenky, které se týkají vaší pravé 
přirozenosti jako bytosti existující ve spojení, a proto je nazýváme 
myšlenkami, které si máte nést dál. Jsou to pro vás nové myšlenky, protože 
jste se je nedávno naučili a prostřednictvím umění myšlení je začali 
integrovat do povzneseného Já formy. Ve skutečnosti to však nejsou nové 
myšlenky, ale spíše myšlenky toho, kým skutečně jste, zrozené v Já formy, 
takže Já a povznesené Já formy jsou schopny pracovat s myšlenkami 
zrozenými ze stejného zdroje. 

3.9 Představy o tom, kdo skutečně jste, zrozené celým srdcem v jednotě se 
všemi, jsou myšlenky, které umožní vznik nových vzorců a vytvoření návrhu 
budoucnosti. Jsou to myšlenky, které nahradí naučené koncepty, jež po sobě 
zanecháváme. 

3.10 Všimněte si, že všechny tyto myšlenky mají společnou vlastnost jednoty. 
Jednota nahrazuje dualitu nebo kontrast. Nyní budete hledat náhradu za to, 
co dříve určovalo váš život. Proto budeme mluvit o těchto náhradách. 

3.11 To, že dávání a přijímání jsou v pravdě jedno, nejlépe pochopíme, když 
odstraníme představu toho, kdo dává, a toho, kdo přijímá. Jsou-li všichni 
jedno, pak takové představy 



nedává smysl. Zdá se, že tím ztrácí smysl i myšlenka dávání a přijímání jako 
jednoho celku. Svým způsobem je to pravda. Dávat a přijímat jako jeden je 
nesmyslné z hlediska vztahujícího se ke sdílenému vědomí. Dávání a 
přijímání jako jedno však není nesmyslné, pokud toto sdílené vědomí 
zaujímá formu. 

3.12 Všechny ideje neopouštějí svůj zdroj, takže dávání a přijímání je idea, stejně 
jako všechny ideje, která existuje mimo formu. Dávání a přijímání jsou tedy 
jedno v rámci sdíleného vědomí jednoty, což je totéž jako říci, že dávání a 
přijímání jsou jedno v pravdě. Sdílené vědomí je pravdou o tom, kdo jste. 
Vyzdvižení osobního já však vyžaduje, aby toto dávání a přijímání jako 
jedno bylo sdíleno ve formě. Avšak povznesená forma, která nyní 
představuje sdílené vědomí Já, není oddělená od sdíleného vědomí. Dávání a 
přijímání jako jedno je tedy nyní podstatou povzneseného Já formy a to, na 
čem prostřednictvím tohoto dialogu pracujeme, je vaše plné uvědomění si 
toho, co to znamená. 

3.13 Pomáhat vám plně si uvědomit, kdo jste, je něco jiného než pomáhat vám 
učit se. Jak již bylo řečeno, vy víte, co potřebujete vědět. To, čeho se 
snažíme tímto dialogem dosáhnout, je přijetí a uvědomění si toho, co víte. 
Přijetí lze snadno dosáhnout prostřednictvím ochoty. Plné uvědomění v 
podobě toho, co bylo dříve skryto mlhou iluzí, je náročnější úkol. 

3.14 Dávání a přijímání jako jeden celek se stalo jedním ve formě i v myšlence. 
Zjednodušeně řečeno to znamená, že dávání a přijímání probíhá ve shodě 
neboli ve spojení. Neexistuje žádný "čas", v němž by se dávání a přijímání 
jevily jako oddělené činnosti. Neexistuje žádný "čas", v němž by k dávání a 
přijímání nedocházelo. Dávání a přijímání jako jednota tak jednoduše 
popisuje povahu nového, povahu sdíleného vědomí. 

3.15 Co to může znamenat pro vznešené Já formy? K vysvětlení poslouží tento 
dialog jako příklad. Tento dialog je nepřetržitý a trvalý. Je to dávání a 
přijímání jako jeden celek. Je pouze reprezentován slovy na této stránce a 
slova na této stránce jsou pouze reprezentací toho, co je neustále sdíleno. 
Stejně tak je tomu i s vámi. Vy, jakožto povznesené Já formy, jste 
nepřetržitou reprezentací toho, co je neustále dáváno a přijímáno, co je 
neustále sdíleno. Jste například reprezentací tohoto dialogu. Jste reprezentací 
všech svých bratrů a sester v Kristu. Jste reprezentací pravdy. Jste reprezentací 
všeho, co je dáváno a přijímáno v pravdě. Jste reprezentací stvoření. 
Reprezentací sjednocení. Jste reprezentací Já. 



3.16 Jako Já jste dárcem i příjemcem. Vaše Já je plnohodnotným účastníkem 
tohoto dialogu. Vy jako Já jste pravda. Vy jako Já jste stvořitelem i 
stvořeným. Vy jako Já jste samotné sjednocení. O tom je uvědomění. 
Vědomí souvisí s tím, čeho jste si vědomi. Vědět to, co víte nyní, a zůstat si 
vědomi pouze reality odděleného Já, by neudrželo Kristovo vědomí ve 
formě. 

3.17 Proto budu často opakovat, že už nejsem váš učitel. Musíte si uvědomit svou 
jednotu se mnou a se vším, co bylo stvořeno, a to nemůžete, pokud mě 
považujete za učitele a sebe za žáka. Dokud se budete považovat za učící se 
bytost, budete stále hledat něco nebo někoho "jiného" než své Já, místo 
abyste hledali vědomí, které existuje uvnitř vás. 

3.18 To nemá vyjadřovat rozdělení mezi Já a vznešeným Já formy, ale ukázat, že 
mezi Já a vznešeným Já formy existuje rozdíl ve formě. Já bylo a vždy 
zůstane více než tělo. Tělo je však také nově Já. Tělo je také nově jedno tělo, 
jeden Kristus. 

3.19 Právě tento rozdíl, který existuje mezi Já a povzneseným Já formy, z nás činí 
tvůrce nového, protože povznesené Já formy je nové. Já je věčné. Vaše Já 
povznesené formy je nově zrozené, stejně jako jsem byl kdysi nově zrozený 
já, i když mé Já bylo věčné. Jednou z hlavních věcí, kterou budeme při 
našem dalším postupu sledovat, je rozdíl mezi formou a obsahem a rozdíl ve 
způsobu, jakým oddělené formy vyjadřují obsah. Bude náročné uvědomit si, 
že různá vyjádření neznamenají rozdíl. O těchto rozdílech bylo v rámci 
tohoto kurzu hovořeno jako o jedinečných projevech té samé lásky, která 
existuje ve všech. 

3.20 Stejně jako přírodní systém podporuje život mnoha různých stromů, jsou 
všechny stromy stále součástí jednoho životodárného a život podporujícího 
systému. Lze to říci o jakémkoli systému, který jste si jako učící se bytost 
vytvořili? Jsou vaše systémy životodárné a život podporující? Vzorce nového 
budou vytvářet pouze takové systémy, které dávají život a podporují ho - 
pokud tyto vzorce nového přijmete a budete žít s plným vědomím. 

3.21 Uvědomuji si, že toto je jen první krok a že mnozí z vás už teď budou mít 
pocit, že se po vás chce, abyste se učili znovu, a nejen to, ale že jsem vám 
předložil koncept, který je obtížné se naučit. Nyní si musíte uvědomit, že 
vaše oddělené Já se již tento koncept dávání a přijímání naučilo a že pro 
povznesené Já formy je to jednoduše sdílená vlastnost jednoty. Není třeba se 
to učit, nebo dokonce chápat. Je. Uvědomění si toho, co je, je vlastností 
Kristova vědomí. Takto jste 



si již uvědomuje pravdu o tom, že dávání a přijímání je jedno. Toto vědomí 
ve vás existuje a vy už nemůžete tvrdit, že si ho nejste vědomi, protože 
nepřijímáte to, co je. 

3.22 Jsou to vaše nápady stejně jako moje. Jsou to myšlenky vašich bratrů a sester 
stejně jako Boží. Nic vás neučím, nic starého ani nového. Připomínám vám 
to, co znáte, stejně jako jsem vám připomněl vaši identitu. 

3.23 Tato část dialogu se snaží poskytnout vám jazyk, který podpoří to, co již 
znáte a čeho jste si již vědomi, abyste mohli pohodlněji nechat to, co znáte, 
sloužit při vytváření nového. Vše, co potřebujete k vytvoření nového, máte k 
dispozici uvnitř sebe. Síla vesmíru je neustále dávána a přijímána na podporu 
tvorby nového. To je to, co je tvoření! Celý vesmír, Vše ze Všeho, dává a 
přijímá jako jeden celek. To je naše síla. A naše síla je potřebná pro stvoření 
smlouvy nového v tomto Kristově čase. 



 

KAPITOLA 4 

Nové vy 
4.1 Tato smlouva je naplněním dohody mezi vámi a Bohem. Dohoda spočívá v 

tom, že se stanete novými. Jako jste noví vy, tak je nový i Bůh, neboť jste 
jedno, ne-li totéž. Jako jste noví vy, tak je nový i svět, neboť jste jedno, ne-li 
totéž. Jako jste noví vy, tak jsou noví i vaši bratři a sestry, neboť i oni jsou 
jedno, ne-li totéž. 

4.2 Nejste stejní, ale ani jiní. Rozdíly, které jste viděli v době učení, rozdíly, 
které ve vás vyvolávaly pocit, že každá bytost stojí odděleně a osamoceně, 
nyní již nevidíte. V jednotě jste celiství a neoddělitelní, jeden živý 
organismus, který je nyní povznesen nad úroveň organismu, když si 
uvědomujete jednotu formy. 

4.3 Nyní je čas, abyste tuto myšlenku přijali, protože pokud se tak nestane, 
zůstanete ve vězení, které jste si sami vytvořili. 

4.4 Vězení je skvělým příkladem systému, který jste vytvořili svým chybným 
vnímáním. Stejně jako všechny systémy odráží vnitřní stav a ukazuje vám, 
co se stane se všemi, kteří nevidí, co znamená nebýt ani jiný, ani stejný, ale 
být jeden. 

4.5 Pro tuto chvíli si odmyslete všechny své představy o tom, že existují lidé, 
kteří si zaslouží vězeňský systém, který jste vytvořili, a všechny argumenty, 
které byste uváděli o ohavných zločinech některých z nich. Místo toho 
přemýšlejte o tom, že vězení se pro ty, kteří jsou v něm uvězněni, jednoduše 
stane způsobem života. Každý z vás má své osobní vězněné já. Každému z 
vás, kdo jste vstoupili do Kristova vědomí, se otevřely dveře cely a brána 
vězení a nabídl se nový svět. Pokud tuto příležitost "nepřijmete", zůstáváte 
uvězněni v systému, který vám říká, kdy se probudíte, jak budete trávit den a 
kdy půjdete do důchodu. Zůstáváte vydáni na milost a nemilost těm, kteří 
jsou uvězněni spolu s vámi. Zůstáváte vydáni na milost a nemilost těm, kteří 
by nad vámi chtěli mít moc, a zůstáváte podřízeni lidským zákonům. 

4.6 Pravdivě vám říkám, že dokud nežijete tak, jak jste, a neděláte to, co 
milujete, jste ve vězení. Toto vězení si vytváříte sami, stejně jako skutečné 
vězeňské systémy, které se vyvinuly, když byl dán tvar a forma tomu, čeho 
se bojíte a o čem věříte, že vás ochrání. 

4.7 Stejně jako si skutečný vězeň po propuštění z vězení musí zvyknout na život, 
ve kterém již není jeho jednání uměle omezováno, musíte si i vy zvyknout na 



vaši novou svobodu. Váš život byl uměle omezen vězením, které jste si z něj 
vytvořili, a skutečný vězeňský systém toto omezení pouze zrcadlí ve velkém 
měřítku, aby ho všichni viděli a s hrůzou na něj hleděli. Pro většinu lidí je 
vězeňský systém velmi úspěšným odstrašujícím prostředkem. Představa 
pobytu ve vězení naplňuje mysl strachem. A přesto se ti, kteří jsou uvězněni, 
často tak aklimatizují na vězeňský život, že život "venku" už nepovažují za 
žádoucí. Jak je to možné? 

4.8 Život v umělé struktuře je vše, co kdokoli z vás zná. Vnitřně strukturovaný 
život rychle nahradí život chovance, pokud mu to dovolíte. Dokonce i ti, 
kteří jsou skutečně uvězněni ve vězeňském systému, který jste vytvořili, 
mohou následovat vnitřně strukturovaný život ve větší míře než mnozí z 
těch, kteří se nazývají svobodnými. 

4.9 Vaše vězení bylo vytvořeno oddělenými myšlenkami odděleného 
myšlenkového "systému". Systémy, jak si možná vzpomínáte, jsou 
výsledkem vašich pokusů o externalizaci vzorců, které jsou v nich obsaženy. 
Vzory jsou jak z učení, tak z designu. 

4.10 Podívejme se na každý z těchto pojmů zvlášť, abychom viděli podstatu 
existence stejným způsobem a mluvili o ní stejným jazykem. 

4.11 Začněme tím, že se shodneme na myšlence božského záměru. Tento božský 
záměr lze také nazvat stvořením a tam, kde jsme dříve mluvili o stvoření, se 
hovořilo také o božském záměru. Zde jsem si naprosto jist, že jste buď viděli 
a poznali během svého působení jako učící se bytosti dost na to, abyste 
přijali, že božský záměr stvořil vesmír a vše, co se v něm nachází, nebo že 
důvěřujete moudrosti svého srdce natolik, že víte, že tomu tak je. Ať tak či 
onak, stále můžete věřit v božský záměr, aniž byste přijali, že božský záměr 
existuje a že jste jeho součástí. Pamatujte, že naším cílem je zde popřít staré 
a přijmout nové. V tomto případě je to staré, co byste popřeli, představa 
bezúčelné existence, vesmíru bez božského řádu, života, v němž jste vydáni 
na milost a nemilost osudu. Nová myšlenka, kterou máte přijmout, je, že 
existence je účelná, že vesmír existuje v božském řádu a že váš život je 
součástí tohoto božského plánu. 

4.12 Božské vzorce jsou vzorce, které umožnily vaši existenci ve formě, a také 
vzorce, které umožnily váš návrat k pravé identitě. Tyto vzory jsou jak 
vnější, tak vnitřní. Vnější božské vzory zahrnují pozorovatelné formy, které 
tvoří váš svět, vše od planety, na níž existujete, až po hvězdy na obloze, od 
těla, které zdánlivě obýváte, až po živočichy a rostliny, které existují kolem 
vás. Od nejjemnější a nejsložitěji sešněrované sněhové vločky přes stonek 
rostliny až po fungování lidské 



mozku, je zřejmý božský vzor, který by neměl být mimo vaši víru. Navzdory 
rozdílům v tom, co vidíte, myslíte a cítíte, existuje pouze jeden vnější božský 
vzor, který stvořil pozorovatelný svět, a pouze jeden vnitřní božský vzor, 
který stvořil vnitřní svět. Tím vnitřním božským vzorem bylo učení. 

4.13 Oba vzory, vnitřní a vnější, byly vytvořeny společně, aby se vzájemně 
doplňovaly. Oba tyto božské vzory jsou nově vytvářeny a my o nich a o 
tvůrčím čase, do kterého nyní vstupujeme, budeme hovořit mnohem více. 
Zatím pouze společně pracujeme na vytvoření vzoru přijetí, který nahradí 
vzor učení. 

4.14 Myšlenkové systémy jsou jak božsky inspirované, tak jsou produktem 
odděleného já. Myšlenka dávání a přijímání jako jeden celek může být 
považována za božsky inspirovaný systém myšlení. Při takovém způsobu 
myšlení by člověk vzal vnitřní myšlenkový vzorec, obohatil by ho o vnější 
vzorec a díky tomu, že by viděl jednotu a spolupráci všech, by chápal a žil 
podle myšlenkového systému dávání a přijímání, které jsou jedno. 
Myšlenkové systémy jsou tedy základem, na němž vzniká to, jak žijete. 
Pravda je systém myšlení. Existuje v celistvosti a vždy byla k dispozici. 

4.15 Systémy myšlení, které vznikly z odděleného já, jsou ty, které jste přijali 
jako pravdu. Některé z těchto myšlenkových systémů byly součástí božského 
vzoru. Jedním z takových systémů je kontrast. Jako učící se bytost jste 
přijali, že se učíte prostřednictvím kontrastu, protože jste věděli, že kontrast 
byl poskytnut pro vaše učení. Na základě tohoto a dalších myšlenkových 
systémů se vyvinulo vaše vnímání. Prostřednictvím kontrastu jste 
identifikovali a klasifikovali svět kolem sebe na základě rozdílů nebo 
kontrastů, které jste viděli. 

4.16 Jiné myšlenkové systémy nebyly součástí božského vzoru. Jedním z nich je 
ego. Může se zdát zvláštní uvažovat o egu jako o systému a my jsme dosud 
hovořili jak o egu, tak o myšlenkovém systému ega, ale ego je zcela 
oprávněně považováno za systém sám o sobě. Je to myšlení externalizované 
a má identitu, o které se však falešně domníváte, že jste to vy sami. Z tohoto 
jediného externalizovaného myšlenkového vzorce vzešla většina vašich 
falešných představ, představ, které ztěžovaly i božsky inspirovaným 
myšlenkovým systémům poskytovat učení, jež měly předávat. Tak je tomu i 
v případě systému učení prostřednictvím kontrastu, protože když do něj 
vstoupilo ego se svými falešnými představami a soudy, kontrast ne vždy 
poskytoval lekce, které poskytovat měl. Navíc víra v to, že se ego stalo 
externalizovaným já, vás, pravé Já a pravého učícího se, vyřadila ze smyčky 
učení. Je zřejmé, že tyto systémy, postavené tak, jak byly, na vzorcích, které 
se nyní znovu vytvářejí, jsou součástí starého. 

4.17 Z myšlenkových systémů byly vytvořeny také externí vzorce nebo systémy. 



které byly vaším základem, základními stavebními kameny toho, co jste 
považovali za realitu. I tyto systémy jako takové jsou zřejmě staré. 

4.18 Stejně tak je zřejmé, že nám zbývá jen božský plán. Zůstalo nám jen to, co 
nám bylo dáno: Božský vesmír, božská existence. Tento božský vesmír, naše 
božská existence, nyní znovu vytváří vzory, které sloužily v době učení. To, 
co jste se naučili v okamžiku, kdy jste poznali své Já, je vše, k čemu toto 
učení sloužilo. Nezdržujme se již déle tím, proč to trvalo tak dlouho, ani 
utrpením, které se během doby učení vyskytlo. Bylo by to podobné, jako 
kdybychom se zabývali životem vězně, který byl jednou propuštěn na 
svobodu. Vytvořme prostě novou strukturu kolem nového vzorce přijetí, 
strukturu, která vám poskytne domov na Zemi, který jste tak dlouho hledali a 
používali své chybné systémy, ale pokoušeli jste se je napodobit. 

4.19 O struktuře zde nemluvím jako o věci - ne jako o budově, ve které máte 
bydlet, nebo jako o souboru pravidel či pokynů, kterými se máte řídit, abyste 
vybudovali nové - ale jako o struktuře, která vám poskytne parametry, v 
nichž můžete začít prožívat svou novou svobodu. Jsou to vaše otázky a 
obavy, které mě vedly k tomu, abych o tom mluvil, protože jste to vy, kdo 
cítil, že něco takového je potřeba. Neomezená svoboda, která se vám nabízí, 
je pro vaše pohodlí příliš rozsáhlá. Aniž bychom tedy tuto svobodu jakkoli 
omezovali, pojďme jednoduše mluvit o místě a způsobu, jak ji začít prožívat, 
a o místě a způsobu, jak začít tvořit novou. 

4.20 Toto místo a tato cesta začíná u dveří vězení, začíná, jak jsme již řekli, 
přijetím nového a odmítnutím starého. Otočte se k vězení své dřívější 
existence zády a už se na něj nedívejte. Netoužte po jeho staré struktuře ani 
po falešném bezpečí, které jste v něm občas pociťovali. Nehledejte novou 
strukturu se zamřížovanými okny a dveřmi, která by vás ochránila. 
Nehledejte někoho, kdo by vám nově řekl, co máte dělat s tím, kým jste, 
když už nejste vězněm. Nedávejte klíče novému žalářníkovi a nežádejte, aby 
se o vás postaral výměnou za vaši nově nabytou svobodu. 

4.21 Místo toho se na svět podívejte znovu a radujte se z něj, stejně jako kdybyste 
svůj život strávili doslova za zdmi vězení. Dýchejte sladký vzduch svobody. 
Neustále si uvědomujte nebe nad svou hlavou a netoužte po tom, aby vás 
před ním chránily stropy. 

4.22 Dávejte si pozor na dary nabízené výměnou za nově nabytou svobodu. Hladový 
bývalý vězeň může brzy pocítit, že tři jídla denně poskytovaná ve vězení jsou 
skutečně dary. Stejně tak jsou dary, po kterých mnozí z vás toužili a stále 
mají pocit, že je potřebují. Pokud jste se uvěznili, abyste si vydělávali na 
živobytí prací, která vám nepřináší žádnou radost a nedovoluje vám být tím, 
kým jste, pak jste povoláni odejít. Pokud vás láká vztah, ve kterém jste 



nemůžeš být plně sám sebou kvůli jistotě, kterou ti poskytne, jsi jen 
pokoušen falešnou jistotou a jsi vyzván, aby ses od ní odvrátil. Pokud vás od 
toho, kým jste, odvádí snaha uspět, pokud se bojíte dělat to, co chcete, 
protože byste mohli selhat, pokud následujete cizí cestu a nehledáte svou 
vlastní, pak jste se uvěznili za "tři jídla denně" staré cesty. 

4.23 Co to má společného se strukturou a parametry? Všechno. Nemůžete popřít 
staré a zůstat ve vězení starého. Ptali jste se, a protože jste se ptali, říkám 
vám, že povolení, o které usilujete, musí vycházet z vašeho vlastního srdce a 
z vašeho závazku ke Smlouvě Nového. Znovu vám připomínám, že 
neexistuje žádná autorita, na kterou byste se mohli obrátit. Ale místo této 
"vnější" autority vám dávám vaši vlastní autoritu, autoritu, kterou si musíte 
nárokovat, aby byla vaše vlastní. Autoritu, kterou si musíte nárokovat, aby se 
váš vnějškově strukturovaný život mohl stát životem vnitřně strukturovaným. 

4.24 Ať je toto přijetí vlastní vnitřní autority vaším prvním "činem" přijetí, nikoli 
učení. Obraťte se k tomu jako k novému vzoru a k myšlenkovému systému 
dávání a přijímání jako k jednomu. Nechť je autorita nového dávána a 
přijímána. Staňte se autorem svého vlastního života. Žijte ho tak, jak se cítíte 
být povoláni. 

4.25 Nemůžeme stavět nové na starých vězeňských zdech. Cokoli vás vězní, musí 
být nyní opuštěno. 

4.26 Ti z vás, kteří nyní protestují a slyšeli to, co tak dlouho chtěli slyšet, už 
neprotestují. Nemůžete si ponechat své vězení a mít nový život, po kterém 
toužíte. Možná budete muset prozkoumat, co vás vězní. Možná zjistíte, že je 
to spíše postoj než okolnosti, nebo budete mít pocit, že zdi, které vás vězní, 
jsou tak pevné a tak dlouho zamřížované, že by to stejně dobře mohly být zdi 
vězení. Možná jste dokonce vězněm ve skutečnosti a přemýšlíte, jak jinak 
než velkým útěkem můžete pokračovat. Ale pravdivě vám říkám, že vaše 
osvobození je na dosah ruky a přijde z vaší vlastní autority a odnikud jinud. 
Je na vás, abyste přijali, že vaše osvobození je možné, abyste po něm beze 
strachu toužili, abyste ho přivolali. 

4.27 Nechápete, že musíte začít u sebe? Že pokud nejste ochotni se o svou 
svobodu přihlásit, ona se nepřihlásí o vás? 

4.28 To, co je jedno nebo ve spojení se všemi, čerpá ze studnice božského 
záměru. Nemusíte se obracet ke starým vzorcům nebo systémům, abyste 
dosáhli svého osvobození. Můžete se obrátit pouze k tomu, co je, k tomu, co 
zbylo nyní, když vzory a systémy učení již neexistují. 

4.29 Přijímáte, že to, co bylo dáno, je k dispozici. Přijímáte a dostáváte. 
Uvědomujete si, že prvním řádem stvoření nového je obnova toho, co bylo. 



původní objednávka nebo původní design. Protože jste se vrátili ke svému Já, 
musí se nyní váš život vrátit tam, kde zapadá do božského záměru, kde je 
smysluplný a účelný. Tento návrat je návratem celistvosti. Tento návrat není 
z vaší strany sobecký, ale velkorysý. Vrací celistvost vám a celistvost 
božskému záměru. Vrací stvoření to, čím je. 

4.30 Pochopte, že se nemůžete bát. To nemůže selhat. Nepřinese to utrpení, ale 
utrpení ukončí. Vaším úkolem je pozvat ji a přijmout ji, až přijde. Vyjádřete 
svou ochotu, přijměte příchod svého osvobození a připravte se opustit své 
vězení. Pozvěte to jednoduše tím, že pozvete to, co vám přináší radost. 
Pozvěte do tohoto nového světa nejprve sebe, ale nenechávejte za sebou své 
bratry a sestry. Pozvěte i je. Neboť ti, kteří jsou uvězněni, jsou s vámi jedno a 
potřebují jen vaše propuštění, aby našli své vlastní. 

4.31 Drazí bratři a sestry v Kristu, slyším vaše protesty a důvody, které vám podle 
vašeho názoru musí bránit v přijetí, k němuž vás vyzývám. Jakmile však plně 
přijmete, že vaše právo na dědictví, vaše právo být tím, kým jste, a váš 
závazek k Nové smlouvě jsou jedno a totéž, tyto důvody zmizí. Všechny 
různé důvody, které byste uváděli, se stanou tím, čím jsou - jedním důvodem, 
stejným důvodem - a vy uvidíte, že to, co je jedno, není ani stejné, ani 
rozdílné. Uvidíte, že existuje jedna odpověď, odpověď pro každého jiná, a 
přesto pro každého stejná. Tou odpovědí je přijetí svého Já. Tou odpovědí je 
přijetí nového já. 



 

KAPITOLA 5 

Skutečné zastoupení 
5.1 V rámci tohoto kurzu se často hovořilo o vašem "napodobování" stvoření. 

Šlo o vaši schopnost "pamatovat si" velkou část stvoření nekognitivním, 
intuitivním způsobem. Šlo také o drobná zkreslení, k nimž docházelo mezi 
touto nepoznávací pamětí a tím, jak jste podle ní jednali, zkreslení, která 
vytvářela velké odchylky od podstaty stvoření. 

5.2 K těmto zkreslením docházelo, když jste věcem přisuzovali význam nebo 
"pravdu" a skutečně jste věřili, že to dokážete. Tím jste určovali, co má svět 
kolem vás představovat. Stejným způsobem vás začalo reprezentovat i ego. 

5.3 Nyní se snažíme vrátit světu jeho skutečnou podobu. Jak bylo řečeno v 
Pojednání o osobním já, je obrovský rozdíl mezi pravdivou reprezentací a 
falešnou reprezentací. Falešná reprezentace ego já sice vedla ke světu, který 
vidíte, ale nezměnila pravdu, pouze vytvořila iluzi. Pravda je tedy stále k 
dispozici k vidění. 

5.4 Vnější svět byl stvořen jako pravdivý obraz světa vnitřního, a když si 
uvědomíte pravdu, která je obsažena ve všem, co vás obklopuje, hranice 
mezi vnitřním a vnějším světem se zmenší a nakonec přestanou existovat. 

5.5 Dovolte mi uvést příklad, který ilustruje, jak jeden aspekt toho, co bylo 
vytvořeno ve vzoru učení, ačkoli není vnímán tak, jak byl zamýšlen, stále 
představuje to, co je, a obsahuje tak veškerý význam nebo pravdu. 

5.6 Když se dvě těla spojí a ze spojení vznikne radost, jedná se o formu 
napodobující obsah - formu představující to, co "je". Forma byla vytvořena, 
aby ukázala 
-učit, že spojování je cesta. Vzpomeňte si na slovo touha a jeho spojení se 
sexem. Toužit po někom znamená toužit po spojení. Tato touha byla 
vytvořena, aby vám připomínala - ukazovala cestu - vaši skutečnou touhu po 
vaší pravé identitě jako bytosti spojené v jednotě. Toto hledání dovršení 
skrze jednotu, toto spojení, je pravdivým znázorněním, které vám ukazuje, že 
dovršení nepřichází osamocením, ale spojením, stejně jako láska nepřichází 
osamoceně, ale ve vztahu. 

5.7 Určili jste, že sex je vrcholným naplněním lásky, a nazvali jste ho 
"milování". Kdyby byl spíše bolestivý než příjemný, kdybyste při něm 
neztratili sami sebe a neprožili naplnění, netoužili byste po něm. Sex, 
prožívaný 



pro toto potěšení a dovršení, bez ohledu na citovou připoutanost či 
nepřipoutanost, by stále vyvolávalo žádoucí účinek a touhu po jednotě, 
kdybyste skutečně viděli a chápali tělo a jeho činy jako zástupce pravdy. 
Mysleli jste si, že věci, které děláte, představují vaše pohnutky, ale 
představují pouze to, co vám bylo dáno, aby vám pomohlo rozpomenout se a 
vrátit se k tomu, kým skutečně jste. 

5.8 Je zřejmé, že - jak vám bylo řečeno, že ego představuje falešné já - je možné 
se zpronevěřit. Nový svět, do něhož jste vstoupili, však nemusí být plný 
zkreslení, protože vy jste příčinou a následkem. Právě skrze reprezentaci 
pravdivého je falešné odhaleno jako nic. Lež není nic jiného než lež. Lež 
není ničím jiným než lží. Nestává se nějakou "věcí", neboť při stávání by 
musela nabýt vlastností pravdy. Jako příklad si zde opět představte ego. Ego 
se ale zdálo být tím, kým jste po určitou dobu byli. Nyní, když víte, kým jste 
v pravdě, ego nezůstává, samostatnou entitou s vlastním životem. Ne, ego je 
pryč. Protože bylo lží, jeho vystavení pravdě ho rozpustilo. 

5.9 Tak tomu musí být i nyní se vším ve vašem světě. Všude, kam se podíváte, 
bude odhalena lež falešné reprezentace a pravda bude opět reprezentována. 
Jak již bylo řečeno, toto spatření pravdy je prvním krokem, neboť je to krok 
nezbytný pro obnovení božského záměru. Pravdivé vidění usnadňuje návrat k 
tomu, co je, a my pouze vycházíme z tohoto výchozího bodu. 

5.10 I když jste se naučili odsuzovat své vidění, je třeba to nyní znovu zdůraznit, 
protože jste povoláni vidět to, co jste dříve mohli považovat za nepodstatné, 
ve světle pravdy. Vše, co je dáno, představuje pravdu. 

5.11 Pamatujte, že nejste povoláni k novému výkladu, ale k přijetí zjevení. K 
pravdě nedojdete přemýšlením o tom, co všechno znamená. To je stará cesta, 
která vedla k tolika chybným výkladům a zkreslením. Přijetí toho, co je 
dáno, je přijetím toho, co je dáno. Vše vám bylo dáno, aby vám připomnělo, 
kým jste v době učení, která nyní pomíjí. Vše vám tedy bylo dáno spíše 
proto, aby představovalo to, co je, než aby bylo tím, co je. Nyní, když se 
spojíte s pravdou, bude vaše reprezentace v novém čase, který je před námi, 
tím, co je, ve své reprezentaci. Zjednodušeně řečeno to znamená, že forma 
nikdy nebude vším, čím jste, ale vrátí se k bytí, jak bylo zamýšleno, a bude 
představovat pravdu toho, kým jste. Tato pravdivá reprezentace, bytí pravdy, 
vás vrátí do reality pravdy, kde existujete v jednotě. 

5.12 Láska a láskyplné vzory, které jsou dány v době učení, jsou vše, co existuje v 



vše, co vidíte. Co se však nyní stane s těmito vzory, které již nejsou potřeba, 
protože vaše učení a učení lidí kolem vás končí? To, co bylo vytvořeno, aby 
sloužilo době učení, aby představovalo to, co je, a pomáhalo vám při návratu 
k tomu, co je, se opět stane tím, co je. To, co můžete vidět očima svého těla, 
nebude vše, co je, ale bude představovat vše, co skutečně je. 

5.13 To, co bylo vytvořeno z toho, co bylo stvořeno, aby sloužilo egu, přestane 
být, stejně jako přestalo být ego. Nastínit a definovat rozdíly mezi tím, co 
bylo stvořeno, a tím, co bylo vytvořeno, by znamenalo vytvořit svazek 
informací, a to nyní není potřeba. Touha po něčem takovém je touhou znovu 
promyslet smysl všeho a mít nástroj, který vám v tom pomůže. To by 
předpokládalo, že jste stále učící se bytostí a takovou pomoc potřebujete. 
Nyní již nejste učící se bytostí a tuto pomoc nepotřebujete. 

5.14 V této Kristově době nejsme povoláni k tomu, abychom znovu vytvářeli 
"nástroje" učení, ale abychom dovolili všemu, co bylo stvořeno, ukázat cestu 
zpět k sobě a k Bohu, aby bylo tím, čím je v pravdě. To je návrat lásky k 
lásce. To je přijetí svého Já. 

5.15 Jaká je tedy výzva ke stvoření, o níž byla řeč? Je to přijetí nového já - přijetí 
toho, že překračujete pouhé uznání a přijetí Já, jak je stvořil Bůh, a začínáte 
toto Já žít ve formě. Je to přijetí, které uznává, že zatímco Já, které stvořil 
Bůh, je věčné a Já ve formě je staré jako moře a hvězdy, povznesené Já ve 
formě je nové a vytvoří nový svět. 

5.16 To je odpověď na otázku "Co bude dál?". Pokud se už není co učit, pokud je 
práce na kurzu za vámi a úspěch je dokončen, co tedy máte dělat? Máte 
tvořit ve společenství, v dialogu, v závazku a společenství. Máte být živou 
smlouvou Nového. 

5.17 Ale zatímco vás to čeká, já pouze odpovídám na otázky, které zůstávají a 
které se objevují v průběhu tohoto dialogu. To, na co se nyní snažím 
odpovědět, je váš zmatek ohledně toho, co je. To je zásadní, protože se učíte 
přijímat to, co je, a popírat to, co není. Zatímco otázka toho, co není, byla 
zodpovězena tak úplně, jak je to jen možné, vaše otázky a mé odpovědi 
týkající se toho, co je, vás poněkud matou, protože to, co je, není konstanta, 
na kterou lze odpovědět. To, že chcete odpovědi, zatímco vám říkám, abyste 
čekali na zjevení, vypovídá o netrpělivosti lidského ducha, o touze, která tak 
dlouho zůstávala nenaplněna, že nyní, když jste blízko, nemůžete vydržet 
čekat další den, další hodinu. Chceš se osvobodit ze svého vězení hned, a tak 
by to mělo být. 

5.18 Ale to, co si myslíte, že vás vězní, je také to, co zde řeším. Osvobození smrtí 
už není řešením. Odpovědí je osvobození skrze život. 



Odpovědí je osvobození skrze vzkříšení. Zemřeli jste starému. Ale jistě by se 
zdálo v některých ohledech jednodušší, kdybyste doslova zemřeli a byli 
osvobozeni z vězení těla, z vězení Země a vašeho bezprostředního okolí, z 
vězení vaší mysli a myšlenek, které vás tolik matou, z vězení minulosti a 
budoucnosti a přítomnosti, která se nemění dostatečně rychle, aby 
vyhovovala novému já, kterým jste se stali. 

5.19 Právě o tom dnes diskutujeme. Probíráme, jak být tím, co představujete v 
pravdě. Probíráme vyzdvižení formy. A to, co jsme dosud probírali, je přijetí 
formy jako toho, čím je. To je nová realita, kterou jste si přáli. Žít jako to, 
čím jste ve formě. Nečekat na uvolnění smrtí, ale najít uvolnění, zatímco 
stále žijete ve formě. Začneme tedy skutečným obsahem formy, kterou 
obýváte. Vracíme formu, kterou obýváte, do jejího přirozeného stavu. Teprve 
pak můžeme přistoupit k vytváření nového. Protože Kristovo vědomí je 
vědomím toho, co je, začínáme s tím, co je, se stvořením tak, jak bylo 
stvořeno, a ne tak, jak jste ho vnímali. Teprve z tohoto výchozího bodu 
můžeme pokročit k budoucnosti, kterou společně vytvoříme. 

5.20 Prozrazuji vám, že to, co bylo kdysi vězením, už jím být nemusí! Pokud i 
nadále považujete své tělo za vězení, pokud i nadále považujete své okolí, 
svou mysl a čas za vězení, jak může existovat v dokonalé harmonii s 
vesmírem? Jak vidíte, nyní se blížíte k dalšímu myšlenkovému zvratu. 
Nebojte se, že váš zmatek bude trvat, protože s tímto myšlenkovým zvratem 
přijde vaše konečné osvobození. 

5.21 Pokud jste tak ještě neučinili, budete se brzy divit, jak je možné žít jako vaše 
nové Já, když jste stále ve formě, když jste stále ve formě, která se zdá být 
neslučitelná s vaším bytím, když jste stále ve formě, která existuje ve formě, 
ve světě, který se zdá být neslučitelný s vaším bytím. Budete se divit, jak se v 
případě, že jste skončili s učením, změní vzorce učení, aby vám pomohly přijmout 
tento nový čas bez času. Budete přemýšlet, jak žít v čase jako bytost, která 
již není vázána časem. A já vám upřímně říkám, že jakmile bude přijetí toho, 
co je, dokončeno, budeme pokračovat v těchto otázkách nového a společně 
najdeme odpovědi. 

5.22 Ať tedy dnešní dialog slouží jako poslední výzva, co nejdůraznější výzva k 
přijetí. Uvědomte si, jak je toto přijetí důležité pro vše, co teprve přijde. Už 
neváhejte. Ať vaše ochota převýší vaše obavy. Nečekejte již, až vám bude 
řečeno více, než přijmete to, co vám již bylo řečeno. Nečekejte na větší 
volání, než přijmete volání, které již zaznělo ve vašem srdci. Nechť je toto 
den vaší konečné kapitulace, den, který zahájí nový den. 



 

KAPITOLA 6 

Tělo a vyzdvižení formy 
6.1 V rámci poskytnutého textu jste si vyslechli mnoho myšlenek, které buď 

změnily, nebo posílily vaše dosavadní představy o sobě samých. Kurz lásky 
je učební text a cíl jeho výuky byl mnohokrát uveden a zopakován, abyste 
nezapomněli na účel učení, kterého se účastníte. Nakonec vaše učení dospělo 
ke konečnému bodu, protože cíl učení tohoto Kurzu byl splněn, a to vám 
bylo také řečeno. Říkám to proto, abych vám připomněl, že doba "učení" 
stejně jako doba "učení" měla své místo i své metody. 

6.2 Jednou z metod, které učitel v textu vaší práce použil, bylo srovnávání, 
metoda, která se s postupem času bude používat stále méně. Myšlenkový 
obrat, o kterém jsme nedávno hovořili, je důvodem, proč na to upozorňuji. 
Během vašeho učení jsem používal metodu srovnávání - srovnával jsem 
skutečné s neskutečným, falešné s pravdivým, strach s láskou - abych 
poukázal na šílenost vašeho vnímání a dokonalou zdravost pravdy. U 
některých z vás může opakování vlastností nepravdy, které vám pomáhalo 
při učení, nyní působit jako újma při přijímání, protože lpíte na představách 
týkajících se nepravdivého zobrazení, místo abyste je opustili a přijali 
pravdivé zobrazení. V době učení jste byli natolik zakořeněni ve svých 
falešných přesvědčeních, že jejich šílenost bylo třeba opakovat a opakovat. 
Když však vstupujeme do této nové doby vznešené formy, tytéž myšlenky. 
-ideje, které mnozí z vás připoutali k formě, a nikoli k jejímu vnímání, je 
třeba odmítnout. 

6.3 O tom jsem již mluvil a znovu o tom mluvím jako o revizi toho, co vás podle 
vás vězní. 

6.4 Zatímco falešná představa těla jako já byla pro vaše učení téměř stejně 
škodlivá jako falešná představa ega jako já, tělo, vzhledem k vaší volbě vrátit 
se k tomu, kým skutečně jste, dokud jste ve formě, pokračuje, zatímco ego 
samozřejmě ne. Vaše víra v neexistenci ega je nyní naprostá a přinesla vám 
svobodu a osvobození, ze kterého se radujete. Vaše pravé Já se vám začíná 
odhalovat způsobem, který si budete stále více uvědomovat. S tím, jak se 
budete důvěrněji ztotožňovat s Já, kterým skutečně jste, vám bude formální 
Já pravděpodobně stále více cizí a méně a méně příjemné. Proto je nyní 
zapotřebí nový způsob, jak si představit tělo a jeho službu vám. 



6.5 Stejně jako vše, co bylo stvořeno pro dobu učení, bylo i tělo dokonalým 
učebním prostředkem. Vnímání těla jako takového nám pomohlo přivodit 
konec doby učení. Nyní je však třeba vnímat vaše tělo - vaši podobu - novým 
způsobem. Právě s novými představami o těle tedy zahájíme závěrečný 
myšlenkový obrat, který vám umožní žít ve formě tak, jak skutečně jste. 

6.6 Tělo, stejně jako vše ostatní, co vidíte mezi živými, je ve skutečnosti živé. 
Existuje jako živá forma. A tak začneme rozlišovat mezi tím, co existuje jako 
živá forma, a tím, co existuje jako neživá či neživá forma. Ačkoli se vám 
může zdát, že jde o snadno proveditelné rozlišení - a je tomu tak -, není tomu 
možná tak, jak jste to dosud vnímali, neboť vše, co existuje ve formě, 
pochází ze stejného Zdroje. Dokonce ani ty věci, které jste stvořili, jste 
nestvořili z ničeho. Neexistuje jediná věc, kterou jste stvořili a která by 
neexistovala jako určitá variace toho, co bylo původně stvořeno. Protože - a 
to nelze dostatečně zopakovat - stvoření začíná tím, co je. A tak i výtvory, 
které jste vytvořili, se od toho, co bylo původně stvořeno, liší pouze ve vašem 
vnímání toho, co jsou, nebo co jste určili jako jejich použití. Ve všem, co 
existuje ve formě, je tedy pravda nebo to, co bychom mohli nazvat zárodky 
skutečně skutečného, neboli energie stvoření. 

6.7 Je to vaše vnímání forem kolem vás jako neživých forem, které způsobuje 
jejich strnulost a určitý význam. Stále jsou však skutečné, i když nejsou 
takové, jak se jeví očím těla. 

6.8 To, co není skutečné, jsou věci, které jste vytvořili, aby představovaly to, co 
je skutečné, protože jste nerozuměli tomu, co jste vytvářeli, aby 
představovaly. To jsou systémy, o kterých jsme již hovořili: Systémy 
spravedlnosti, systémy vlády, systémy korporací, systémy ekonomie a vědy. 
-systémy - zkrátka to, co si myslíte, že vám vládne. 

6.9 V Bibli je mnoho příběhů o zázracích, a to jak před dobou, ve které jsem žil, 
tak po ní. Kdybyste se zeptali vědce, zda jsou tyto zázraky možné, řekl by 
vám o všech "zákonech" vědy, které by jejich uskutečnění bránily. Řekli by 
vám, že kdyby Slunce "stálo", došlo by ke galaktickým katastrofám, že 
existují důvody, proč by Noemova potopa nemohla proběhnout tak, jak je 
popsána, nebo že by bylo nemožné znovu osídlit Zemi po ní, i kdyby 
proběhla tak, jak je popsána. 

6.10 Co tyto vědecké zákony neberou v úvahu, jsou zákony Boží. Přestože věda 
začíná mnohé vidět tak, jak to skutečně je, vědci stále hledají přírodní 
zákony, které řídí to, co je ve světě "když tohle, tak tamto". 

6.11 Stejný přístup stále ovládá vaše představy o těle a 



systémy světa, ve kterém existujete. Pokud již nežijete ve světě, kde platí 
"když tohle, tak tamto", pak pro vás přirozeně nebudou platit stejné zákony. 
Vyvinuli jste si svět "když tohle, tak tamto", protože to byl nejjednodušší 
způsob, jak se učit. Byl to nejjednodušší způsob, jak se učit, protože se zdálo, 
že poskytuje důkaz. Pokud však věda něco učí, pak to, že to, co je dokázáno, 
může být vyvráceno - a často tomu tak je. Proto je modlitba indiánů, kteří 
každý den děkují slunci za to, že vychází, modlitbou, která uznává, že slunce 
nemusí vyjít. To není postoj, který by znamenal soudný den, ale postoj, který 
uznává, že vědecký nebo přírodní zákon a zákon ducha nejsou totéž. 

6.12 V mnoha kulturách existuje mnoho příběhů, které oslavují a svědčí o 
událostech, jež ukazují, že zákony ducha a zákony člověka existují vedle 
sebe. Ano, existují přírodní zákony, ale tyto "přírodní" zákony nejsou 
souborem faktů, jak jste je definovali, ale spíše ohromující řadou vztahů, 
vztahů bez konce, vztahů, které existují v harmonii a spolupráci. Je to 
harmonie a spolupráce, která by se jednoho dne mohla rozšířit i na Slunce a 
ukázat, že Slunce nemusí vycházet - nebo možná nemusí zapadat - a Země se 
bude stále bezpečně otáčet na své oběžné dráze. 

6.13 Kdyby se to stalo, vědci by rychle zjistili, že existuje přírodní zákon, který 
tuto událost umožnil. Vyžadovalo by to přepracování mnoha dříve známých 
"vědeckých faktů", ale to by jim nebránilo v objevování nových "vědeckých 
faktů". Nemyslím to nijak neuctivě vůči vědcům a žehnám jim za jejich 
touhu najít "pravdu", stejně jako byste jim měli žehnat vy za jistotu, kterou 
vám v nejistém světě dávají. I kdyby to byla falešná jistota, posloužila v době 
poznání k velkému účelu. Objevování bylo velkým pomocníkem lidského 
ducha při hledání pravdy a je součástí toho, co vás nakonec přivedlo k 
hledání cesty k poznání svého Já. 

6.14 To vše připomínám proto, abychom mohli začít naši diskusi o pozastavení 
víry. Pokud budete pokračovat v novém životě se starými představami o 
svém těle, staré tělo si s sebou ponesete i do nového. Začněme tedy 
pozastavením víry v to, co si myslíte, že o těle víte, v to, co by vám o těle 
řekla věda, v to, co jste jako tělo zažili - pozastavení víry, které přichází ve 
stejném duchu jako u indiánů, kteří vědí, že slunce může vycházet a může 
zapadat, ale také vědí, že nemusí. Mluvím o duchu, který je otevřený 
objevování něčeho nového a "neuvěřitelného", a dokonce "vědecky 
nemožného", stejně jako vytváření něčeho nového. V této době zjevení je 
totiž objev novým božským vzorem, který nahradí "myšlenkové" systémy, o 
nichž jsme hovořili. Objevovat znamená jednoduše zjistit to, co jste dříve 
neznali 



vědět. 
6.15 Vytváření nového bude založeno na objevování toho, co jste dosud neznali. 

To se nestane, pokud budete lpět na "známých" pravdách. Zjevení nemůže 
přijít k těm, kteří jsou si natolik "jisti" tím, co je, že nemohou připustit, aby 
se objevilo nové. Vaše jistota o tom, co je, je falešná jistota, naučená jistota 
založená na strachu, který způsobil, že jste si svět uspořádali podle souboru 
faktů a pravidel. 

6.16 Z doby objevování, která je před vámi, se raději radujte než váhejte. 
Zpochybnění toho, co si myslíte, že víte, není výzvou k návratu do nejistoty, 
ale výzvou k tomu, abyste umožnili příchod skutečné jistoty. 

6.17 Pokud si představíte "starý" svět jako svět, v němž vládl postoj "když tohle, 
tak tamto", a "nový" svět jako svět, v němž dávání a přijímání tvoří jeden 
celek, začnete chápat ohromnost myšlenkového obratu, který nyní čeká na 
vaše přijetí. Jak jsem již řekl, začneme tím, že tento nový postoj aplikujeme 
na tělo. 

6.18 Byli jste poučeni, že pokud se o tělo staráte určitými způsoby, dosáhnete 
dobrého zdraví. Učili vás, že pokud vaše tělo vydává energii, bude potřebovat 
doplnit energii jídlem nebo odpočinkem. Seznam by mohl být nekonečný, ale 
tyto příklady postačí. Tyto způsoby chování týkající se těla byly dány, aby 
učily a představovaly. Vy jste z nich udělali neúprosná pravidla, která 
nazýváte přírodními zákony. Když se někdy ukáže, že tyto přírodní zákony 
neplatí, považujete tyto případy za náhodu nebo zázrak. 

6.19 Když onemocní člověk, který má zdravé návyky, považujete to za 
nespravedlivé. Když onemocní člověk, který má nezdravé návyky, myslíte si, 
i když byste to neřekli, že si za to "může sám" nebo že tomu mohl zabránit, 
kdyby se nezdravých návyků zdržel. Možná se nyní podíváte na tyto dva 
postoje a uvidíte, že jsou poněkud hloupé, ale přesto byste se jich drželi, 
protože byste věřili, že člověk se zdravými návyky má větší šanci 
neonemocnět než člověk s návyky nezdravými. Opět bychom mohli uvést 
nespočet příkladů tohoto typu myšlení, ale na příkladech nezáleží, kromě 
toho, abyste viděli, že tyto postoje nejsou ovládány jistotou, ale pouhou 
představou lepší šance proti tomu, co vám osud může nabídnout. 

6.20 To, co vám může nabídnout osud, je postoj, který vydává život všanc vnější 
síle, jež nemá jinou realitu než vaši představivost. Co je to za věc zvanou 
osud? Stejně jako všechny systémy, v něž věříte, je i ona systémem, vnitřní 
představou, která dostala jméno, byla zvenčí obviněna ze všeho, čemu 
nerozumíte, co vám nedává smysl, co se zdá nespravedlivé a 



mimo vaši kontrolu. 
6.21 Když si vzpomenete, že jsme obviňování nechali za sebou, uvidíte, že víra v 

osud je stejně systematická a potřebuje opustit, jako víra, že za nemoc mohou 
určité návyky. Tento typ obviňování možná nevnímáte tak snadno jako 
obviňování přítele ze zraněných citů nebo obviňování minulosti ze 
současnosti. A přesto, to, co zbavuje vaši mysl myšlenek na svalování viny, 
je, že ji odvádí o krok dál od myšlenkového systému "když tohle, tak tamto", 
který zanecháváme za sebou. Jako neučící se bytost jste nyní povoláni 
přijmout, že tento typ učebního zařízení již nepotřebujete, a uvědomit si, že 
vám již nebude sloužit. 

6.22 Vraťme se nyní na začátek a začněme s tělem jako daností. Je tím, čím je, 
pokud jde o maso a kosti, a je také formou, která nyní slouží k tomu, aby 
představovala pravdu o tom, kdo jste. Jak by to mohlo změnit "zákony" těla, 
zákony, které jste tělu dali v době učení, aniž byste věděli, co konstrukce těla 
představuje? Co by nyní mohl představovat tělesný design? 

6.23 Prvním příkladem těla, který jsme nově představili, byl dokonalý design 
spojení, které je zajištěno pohlavním stykem - design daný k tomu, aby vedl 
k touze po jednotě a dokonalosti. 

6.24 Hovořili jsme pouze o jedné náhradě vzoru učení - o vzoru přijetí. K čemu 
může být tělo povoláno, aby přijímalo? To je snadná odpověď, protože jste 
již tělo vyzvali, aby přijalo přebývání Krista. Nahradili jste osobní Já, Já 
učení, pravým Já. Přijali jste svou pravou identitu. Jak by nyní mohlo být tělo 
stejné jako kdysi? 

6.25 Tělo bylo v době učení představitelem učící se bytosti. Ego však zúžilo vaše 
představy o tom, co se má tělo učit, na představy o přežití. Učili jste se tak 
spíše přežívat než žít. Prodloužili jste délku života lidské bytosti, ale 
nezvýšili jste její schopnost skutečného žití nebo skutečného učení. A s 
prodlouženou délkou života se rozšířily důvody ke strachu a fyzická forma, o 
níž jste se domnívali, že k jejímu udržení potřebujete stále více zdrojů. 

6.26 Tělo je nyní ztělesněním pravého Já, ztělesněním lásky, ztělesněním božství. 
Jeho existence je dána tak, jak byla vždy dána. Nyní se však změnila 
samotná podstata jeho existence. Říkám zde změnila, protože si možná 
pamatujete, že ke změně dochází v čase. Mimo čas a formu vaše Já vždy 
existovalo v dokonalé harmonii, v níž bylo stvořeno. Nyní, když se vaše Já 
spojilo s povzneseným Já formy, existujete společně jak v čase, tak mimo 
čas. Pamatujte, že vznešené Já formy nikdy nebude všechno. 



jste. To však neznamená, že by v této nové zkušenosti ve formě, do níž nyní 
vstupujete, chyběly části vašeho Já, nýbrž že se povznesené Já formy nyní 
může spojit s Já v jednotě sdíleného vědomí. Jste opět celiství a vaše forma 
bude představovat pouze jeden z aspektů vaší celistvosti v oblasti času. 

6.27 Já formy jako forma nemůže nikdy skutečně zakusit Vše všeho, které je 
přirozeným stavem beztvarého. Pravé Já však nemůže přestat prožívat svůj 
přirozený stav, stav Kristova vědomí, sdílejícího v jednotě Všechno všeho. 
Oba tyto stavy, stav formy i stav jednoty, tedy existují právě teď. Ve stavu 
jednoty si vaše pravé Já plně uvědomuje vznešené Já formy a plně se podílí 
na jeho prožitcích a pocitech. Povznesené Já formy však jako forma, která 
stále existuje v čase, musí realizovat vědomí pravého Já v čase. To znamená, 
že povznesené Já formy může stále potřebovat "čas", aby poznalo změny, 
které se odehrávají pouze v "čase", ačkoli jsou již v jednotě uskutečněny. 
Proto jsme mluvili o zázracích a o zhroucení času, které je zázrak schopen 
poskytnout. Zázrak jsme nově definovali jako umění myslet nebo neustálý 
akt modlitby, který udržuje jednotu Kristova vědomí. 

6.28 Forma a čas jdou ruku v ruce. Přesto vám bylo řečeno, že čas je měřítkem 
učení. Pokud už nejste učící se bytostí, k čemu je vám čas? Čas je nyní 
zapotřebí pouze k přeměně sebe sama z učící se bytosti na bytost, která může 
přijmout sdílené vědomí jednoty a začít objevovat, co to znamená. 



 

KAPITOLA 7 

Čas a zkušenost proměny 
7.1 Stejně jako když jste byli bytostí existující ve sdíleném vědomí jednoty, 

nemohli jste vědět, jaká bude zkušenost formy, aniž byste do ní vstoupili, 
nemůžete poznat zkušenost jednoty, aniž byste do ní vstoupili. "Vstoupit" do 
prožitku formy je něco, co si můžete představit ve své mysli a co máte jazyk, 
abyste to reprezentovali, protože jste si vědomi já formy. "Vstoupit" do 
prožitku jednoty je něco, co je obtížnější si představit a pro co máte jen málo 
jazyka. 

7.2 V rámci tohoto kurzu vám bylo řečeno, že to, co se naučíte v jednotě, je 
sdílené. Tento jazyk byl použit proto, že jste v té době byli ještě učící se 
bytostí. Nyní náš jazyk poněkud upravíme, aby představoval novinku, a to, 
co bylo řečeno dříve, zopakujeme takto: "To, co objevíte v jednotě, je 
sdílené." K učení nedochází v jednotě, ale objevování je trvalým aspektem 
stvoření, a tedy i stavu jednoty, v němž skutečně přebýváte. 

7.3 V rámci tohoto kurzu vám bylo také řečeno, že vzhledem k tomu, že se učíte 
odděleně, musíte jednotu prožít individuálně, než se můžete učit na jiné 
úrovni, a že úrovně jsou funkcí času. Poté jsme hovořili o integraci úrovní, 
která čas zhroutí. Tato integrace úrovní je integrací formy a jednoty. Když se 
udrží Kristovo vědomí, čas se zhroutí a slunce možná nebude muset vycházet 
ani zapadat, aby oddělilo den od noci. Odpočinek a bdění budou součástí 
téhož kontinua bytí. 

7.4 Zkušenosti s formou se odehrávají v čase, protože i zkušenost byla vytvořena 
pro učení. Nyní je zkušenost potřebná v čase, aby vám pomohla k úplnému 
přijetí toho, co jste se naučili. Abyste mohli zažít nové, musíte odpovědět na 
výzvu, abyste ze zkušenosti získali spíše odhalení a objevení než učení. 

7.5 Co bylo stvořeno, nemůže být nestvořeno. Proto je nutná transformace. 
Zázrak vám umožní plně si uvědomit objetí a vědomí jednoty a postaví vás 
mimo čas. V tomto stavu žádná dualita neexistuje. Konání a bytí jsou jedno. 

7.6 Činnost je mostem mezi formou a beztvarým, protože činnost je projevem já 
ve formě. "Správné" jednání vychází z jednoty, v níž jsou konání a bytí 
jedno, nebo jinými slovy ze stavu, v němž není žádné "správné" jednání. 



rozdělení mezi tím, kdo jste, a tím, co děláte. "Správné" jednání vychází ze 
stavu celistvosti. Být celistvý znamená být vším, čím jste. Být vším, čím jste, 
je to, co představuje vznešené Já formy. 

7.7 Bylo vám řečeno, že jste časově vázáni pouze jako určité já, existující jako 
muž nebo žena v určitém historickém období. Nyní jste vyzváni, abyste 
objevili, jak existovat ve formě, aniž byste byli definováni touto časově 
vázanou zvláštností. 

7.8 To, že jste živou formou, nevyžaduje, abyste byli definováni konkrétností. 
Tělo můžete nyní přijmout jako to, čím je, ve všech jeho projevech, a přitom 
ho nevnímat jako "svázané" partikularitou času a prostoru. Může stále 
existovat v určitém čase a na určitém místě, ale to je prostě povaha jednoho 
aspektu toho, čím jste. Podstatou formy je, že existuje jako hmota, zaujímá 
prostor a je vnímatelná smysly. Tento jeden aspekt formy jste dříve vnímali 
jako oddělující ji od mysli, srdce a ducha - tedy od těch aspektů, které nejsou 
smysly vnímatelné. Dovolte mi však zopakovat, že vše živé pochází z téhož 
Zdroje a není nic živějšího než mysl a srdce spojené v duchu celistvosti. 

7.9 Hmota je jen jiný výraz pro obsah a není třeba ji hanlivě označovat. Obsahem 
všeho živého je energie ducha plného srdce. Obsahem všech živých věcí je 
jinými slovy celistvost. Pokud vidíte pouze aspekty celistvosti, neviděli jste 
obsah ani hmotu pravdivě. Nebyli jste si vědomi všeho, čím jste. Jste tedy 
nyní povoláni k tomu, abyste objevili a uvědomili si vše, čím jste. Tělo, 
místo aby vám v učení pomáhalo jako kdysi, vám nyní bude v tomto 
objevování pomáhat. 

7.10 Uvědomte si, že je to výzva k lásce k sobě samému. Vy, kteří jste kdysi 
mohli milovat ducha nebo mysl, mysl nebo tělo - kvůli dualistické povaze s 
nimi spojené - nyní můžete milovat celé své Já, celého Boha, celé stvoření. 
Na lásku můžete reagovat láskou. 

7.11 Ale opět začínáme tělem, kterému nyní vracíme lásku. Je takové, jaké je, a 
nic, co je, si nezaslouží nic jiného než lásku. Tato výzva k lásce k celému 
svému Já je výzvou k bezpodmínečné, nesoudící lásce. Není to jen výzva k 
nesoudnosti, ale k nesoudné lásce. Tato nesoudící láska je podmínkou, na 
jejímž základě vás čeká objevení všeho, co ještě neznáte. 

7.12 Objevování není totéž co vzpomínání. Vzpomínka byla nutná pro váš návrat 
k vaší pravé identitě, k Já, jak bylo stvořeno. Vzpomínání se netýkalo toho, 
co jste nevěděli, ale toho, co jste věděli, ale zapomněli. Vzpomínka vás 
vrátila k vašemu Já. Objevení umožní vzniknout novému já tím, že odhalí to, 
co ještě nevíte o tom, jak žít jako 



vznešené Já formy. 
7.13 K tomuto objevu může dojít pouze v realitě lásky. 
7.14 Být zamilovaný je definice toho, čím nyní jste, když přijímáte 

bezpodmínečnou, nesoudící lásku všech. Jedná se o přenesení lásky z 
konkrétního do univerzálního. Láska ke všemu, čím jste, včetně vašeho těla, 
není láska k partikulárnímu, ale láska univerzální. Starý způsob, jakým jste 
se vztahovali ke svému tělu, ať už to byl vztah lásky nebo nenávisti, byl 
partikulárním vztahem k nádobě, která jako by vás pouze obsahovala. Byl to 
vztah k oddělenému já. Nyní, protože váš vztah je k celistvosti, můžete lásku 
přenést z partikulárního na univerzální tím, že budete milovat vše. Jsme 
jedno tělo, jeden Kristus. 

7.15 Pozorování, představování a touha, které jste praktikovali, abyste byli 
připraveni přijmout zjevení, fungují ruku v ruce s novým modelem 
objevování, ale objevování je méně časově omezené. Dovolte mi to vysvětlit. 

7.16 Pozorování probíhá v čase. I když jste byli povoláni pozorovat to, co je, to, 
co pozorujete ve formě, jsou reprezentace toho, co je v čase. Také vaše 
vidění je vázáno na čas, a proto mnozí z vás považují vidění za představu 
budoucnosti. Představování je méně vázáno na čas než pozorování, protože 
se netýká toho, co vidí oči vašeho těla, a bude se stále více spojovat s tím, co 
pozorujete, dokud se vaše vidění neuvolní ze starých vzorců a nepovede vás 
pravdivěji. 

7.17 Touha je uznáním jedinečnosti každého Já a je projevem toho, že prostředky 
a cíl jsou stejné. Touha vás udržuje soustředěné na vlastní cestu a zanechává 
vás nesoudnými vůči cestám ostatních. Přesto je touha, stejně jako pozorování a 
vidění, stále spojena s Já formy. Je to krok k plnému přijetí a uvědomění si 
toho, kým nyní jste, a toho, co to znamená, když se stáváte povzneseným Já 
formy. 

7.18 Zjevení je od Boha. Pozorování, vidění a touha jsou kroky, které vás vedou 
za hranice toho, co vidí individuální, oddělené já, ke zjevení toho, co je. Tyto 
kroky vedoucí ke zjevení nejsou trvalými aspekty stvoření, protože se 
vztahují k jednotlivým formám, jak existují v čase. Čas není aspektem 
věčnosti ani jednoty. Čas je tedy tím, co oddělilo Já, které existuje ve formě, 
od Já, které existuje ve sjednocení neboli stavu Kristova vědomí. Tím, že jste 
se stali jedním tělem, jedním Kristem, jste přijali existenci jako ne-konkrétní 
bytost ve stavu mimo čas - přijali jste existenci jako nové Já, Já povznesené 
formy. Jen ještě nechápete, co to znamená. 

7.19 Objevování není časově omezeno, protože je trvalým aspektem stvoření. Jak 
se 



bylo řečeno v Pojednání o novém, budoucnost teprve vznikne. Ačkoli to 
vypadá jako časově omezené tvrzení, není tomu tak. Je to pouze jeden ze 
způsobů, jak konstatovat, že stvoření probíhá, nikoliv je statické. Že ačkoli 
stvoření je a je takové, jaké bylo stvořeno, bylo stvořeno proto, aby se věčně 
rozšiřovalo a vyjadřovalo novými způsoby. 

7.20 Se svým novým vědomím jste nyní prostřednictvím vědomí jednoty spojeni 
s celým polem stvoření, nikoli pouze s časově omezeným polem stvoření 
formy. Jak vaše vědomí roste, začnete se rozšiřovat a vyjadřovat novými 
způsoby. Tyto způsoby tak nyní zahrnují i formu vašeho těla, aniž by se 
omezovaly na tvoření z formy a ve formě. Tělo se tak připojilo ke stvoření 
nečasově vázaným způsobem. 

7.21 Evoluce je časově ohraničený způsob, jakým se tělo podílí na stvoření. Proto 
vám bylo řečeno, že nejste povoláni k evoluci. Časově vázaná evoluce je 
způsob stvoření, přirozená reakce živého organismu na podněty hmoty na 
hmotu a na vnímání vlastní zkušenosti stvoření v čase. Tato časově vázaná 
evoluce je ve skutečnosti adaptací. Probíhá jako reakce na to, co je vnímáno 
jako nezbytné pro přežití. 

7.22 Časově ohraničená evoluce jistě stále pokračuje, a jak se planeta přeplňuje, 
jak pokrok zanechává mnoho nenaplněných potřeb, jak narůstají obavy o 
životní prostředí, dokonce i vnímané potřeby přežití vás vedou k novým 
odpovědím na to, co může přežití znamenat. 

7.23 V této Kristově době každý ví, že konec starého způsobu života je blízko a 
že přichází nový. Směřují tedy spíše k očekávání než k přizpůsobení a 
evoluce jde s nimi. Evoluce v čase je však součástí starého, které je třeba 
opustit. Je to ustanovení času učení, které umožňuje učící se bytosti učit se 
svým vlastním tempem a předávat toto učení v čase dál. 

7.24 Všichni vědí, že to ke zlepšení osudu člověka nevedlo. Každý se tajně obává, 
že evoluce neudrží krok s měnícím se světem a že vláda člověka nad jeho 
životním prostředím náhle a bolestně skončí. Někteří se dokonce obávají 
evolučního nezdaru a jakoukoli hrozbu proti civilizaci, jak ji znají, považují 
za návrat do barbarských časů. 

7.25 Tyto scénáře strachu opouštíme, když opouštíme představy o vývoji v čase a 
přecházíme k uvědomění, jak může povznesené Já formy nahradit zákony 
vývoje v čase zákony transformace mimo čas. 

7.26 Abych vám usnadnil porozumění, vyzývám vás, abyste si nyní představili 
své tělo jako tečku uprostřed kruhu a kruh jako symbol všeho, čím jste. 
Tečka vašeho těla představuje vše, co je svázáno časem. Jaká proměna mimo 



času vás žádá, abyste vnímali tělo jen jako jeden, malý aspekt toho, co jste. 
Při pozorování sebe i druhých jste se naučili vnímat své tělo v poli času. To 
vám nyní pomůže, když si začnete představovat "více", kterým jste, "více", 
které existuje za hranicí těla a za hranicí času a konkrétnosti. 

7.27 Tento kruh, do kterého jste umístili své tělo, není kruhem času a prostoru. 
Není to kruh, který by se dal nakreslit kolem místa, kde existujete, abyste 
mohli vymezit třeba kilometr prostoru a říci, že to je vše, co máte. Ne, kruh, 
který existuje kolem vás, je kruh sdíleného vědomí, kruh jednoty. Ve 
skutečnosti je tímto kruhem všechno, Vše ze všeho, vesmír, Bůh. Ale stejně 
jako lze Zemi vnímat jako váš domov, ačkoli si jen zřídka vědomě 
uvědomujete, že existujete v tomto "větším" domově, nebudete si vždy 
vědomi tohoto kruhu Já jako Všeho Všeho, a bude vlastně užitečné, když si 
to začneme představovat v menším měřítku. 

7.28 Můžete začít tím, že si nejprve představíte svůj skutečný, fyzický domov, 
pak své sousedství, komunitu, město, stát, zemi. Nejvíce se vidíte jako své 
"já" ve svém domově, ve svém sousedství, ve své komunitě. Ztotožňujete se 
s občany města, státu a země, kterou obýváte. Máte adresu, možná dvůr nebo 
statek, možná veřejné místo, které se stalo oblíbeným parkem, jezerem nebo 
pláží, které považujete částečně za své. Máte cestu do práce a z práce nebo 
na jiná místa, kam chodíte, kde vidíte známé památky, stavby, tváře. 
Navštěvujete domovy přátel a příbuzných, svůj kostel, možná školu nebo 
knihovnu, určité restaurace nebo místa občanské povinnosti či společenské 
angažovanosti. Toto malé území, které nazýváte svým, můžete rozšířit o 
služební cesty nebo dovolené a mít více než jednu lokalitu, která vám 
připadá jako domov; nebo se nikdy nevzdálíte od budovy, v níž bydlíte. 
Žádám vás, abyste o těchto oblastech přemýšleli jako o území svého těla, a 
abyste si uvědomili, že i když je to vaše území, je to společné území a území 
v rámci území planety Země. 

7.29 Začneme tedy opět s parametry, s územím sdíleného vědomí, nikoli s 
vědomím Všeho všeho. Toto území budeme nazývat územím vašeho vědomí. 
Toto území vědomého uvědomění je sdíleno s větším vědomím jednoty, 
stejně jako je území vašeho těla sdíleno s těmi, kteří žijí a pracují v jeho 
blízkosti. Toto území vědomého uvědomění existuje v rámci většího vědomí 
jednoty, stejně jako území vašeho těla existuje v rámci většího území planety 
Země. Začneme zde, na území vašeho vědomí, s vědomím, že objevování a 
odhalování toto území rozšíří, 



a uvědomit si, že bez ohledu na to, jak malé je toto vesmírné území, stejně 
občas ustoupí vědomí Všeho. 



 

KAPITOLA 8 

Území vědomého uvědomování 
8.1 Pokračujte v představě svého těla jako tečky v kruhu a žádám vás, abyste si 

nyní představili, že můžete udělat krok mimo oblast této tečky do oblasti 
širšího kruhu. V této oblasti širšího kruhu není žádný čas, žádný prostor, 
žádná zvláštnost. Je to oblast neomezené svobody. Přesto začneme s 
parametry, které vám tuto oblast učiní co nejpředstavitelnější, protože zde se 
vše, co si dokážete představit, může stát vaší novou realitou. 

8.2 Představte si to nejprve jako místo, kde není třeba se učit. Ach, řeknete si teď 
možná, to už jste slyšeli. Tato myšlenka, že se již není třeba učit, vás zaujala 
od chvíle, kdy byla poprvé zmíněna, a přesto se zdá příliš nemožná, příliš 
"dobrá", než aby byla pravdivá. Jste příliš zvyklí myslet na sebe jako na učící 
se bytost, než abyste skutečně zažili svobodu, kterou vám toto omezení 
přináší. Za celý svůj život vás nenapadá žádná schopnost, které byste 
nedosáhli učením. A přesto většina z vás "objevila" něco, co vám jde snadno, 
něco, o čem jste si možná řekli nebo vám bylo řečeno, že máte přirozený 
talent nebo schopnost. Tyto věci někteří z vás praktikovali nebo studovali, 
aby využili své přirozené schopnosti, a tím možná zjistili, že se v této oblasti 
učí rychleji nebo dosahují více než ti, kteří nejsou považováni za osoby s 
"přirozenou schopností" tohoto konkrétního druhu. Protože však máte sklon 
ke srovnávání, mnohé z vás odradilo, že navzdory svému přirozenému 
talentu nebo schopnostem nejste schopni být "nejlepší", a vzdali jste se 
"usilovné práce" na tom, abyste byli nejlepší. Jiní, kteří dosáhli nejvyššího 
možného uznání za svůj talent, shledávají toto uznání po jeho dosažení 
nenaplněným. 

8.3 Všechny tyto myšlenky opouštíme a soustředíme se na velmi jednoduchou 
myšlenku, že každý z vás má přirozenou schopnost nebo talent, který 
existoval v nějaké formě před dobou učení. Soustředíme se na tuto myšlenku 
pouze jako na myšlenku, nikoliv z hlediska konkrétní schopnosti, kterou 
může představovat. Soustředíme se na tuto myšlenku jako na první parametr 
území vašeho vědomého uvědomění, když v sobě necháte růst vědomí, že 
jste zažili něco, co existovalo před dobou učení. A že toto něco bylo zcela 
úžasné. 

8.4 Tuto schopnost, která existovala před dobou učení, si můžete představit jako 
schopnost pocházející z obsahu širšího okruhu toho, kým jste, aby pronikla 
do bodu těla, nebo naopak jako schopnost těla, které udělalo krok mimo bod 
sebe sama, aby proniklo do širšího okruhu Já. Když si uvědomíte, že 



jste "víc" než vaše tělo, váš přirozený talent nebo schopnosti byly jedním z 
hlavních faktorů vedoucích k tomuto uvědomění. Byl to jeden z hlavních 
faktorů vedoucích k tomuto uvědomění, protože část vašeho já vždy věděla, 
že tato schopnost je "daná". Že jste nadáni - že je vám dána - a že jste 
schopni přijímat. A navzdory tomu, co by vám věda mohla říci o zdroji 
takových talentů či schopností, jste věděli, že nepocházejí z těla. 

8.5 Přijmout to znamená přijmout, že máte přístup k "danému" Já, k něčemu, co 
jste si nezasloužili ani na čem jste tvrdě nepracovali. Představit si to jako 
myšlenku znamená představit si toto "dané" Já jako Já, které existuje za 
hranicí, kterou jsme popsali jako tečku těla. 

8.6 Tato myšlenka vám také pomůže v pochopení objevu, protože vaše přirozené 
schopnosti nebo nadání byly objeveny a při tomto objevu jste si uvědomili, 
že ačkoli jste předtím nevěděli, že tento talent nebo schopnost existuje, byl 
zde a čekal jen na vaše objevení. Možná jste také viděli, že při projevení 
tohoto talentu nebo schopnosti na vás čekají nové objevy a že jste tyto 
objevy přivítali s překvapením a radostí. Jak bylo napsáno v Pojednání o 
novém, tato objevná překvapení ve vás vyvolávala a budou vyvolávat smích 
a radost. Nikdy nebylo a nebude potřeba na ně přijít - protože překvapení se 
nedají vyřešit! Překvapení mají být radostnými dary, které se neustále 
odhalují. Dary, které stačí jen přijmout a reagovat na ně. Ne naučené. 

8.7 I když objevování nového bude přirozeně zahrnovat mnohé, co přesahuje to, 
co nyní považujete za své přirozené nadání nebo schopnosti, místo nebo 
Zdroj vašeho přirozeného nadání nebo schopností je místem, odkud můžete 
začít budovat své vědomí toho, co je k dispozici nebo co je dáno - toho, co 
teprve čeká na vaše objevení a vědomé uvědomění. Stejně jako domov, v 
němž přebýváte, tak i představa, že máte již existující vědomí Zdroje jednoty 
za tělem, zvýší úroveň vašeho pohodlí a pomůže vám jej stanovit jako první 
parametr na území vašeho vědomého uvědomování. 

8.8 To není nová informace. Mnohé z toho jsme se dozvěděli v Pojednání o 
podstatě jednoty a jejím poznání. Mezi Kurzem a Rozpravami bylo 
předloženo vše, co jste se potřebovali naučit. To, co nyní děláme, je diskuse 
o tom, co bylo vyučováno z oblasti celistvosti. To, co se učilo, bylo možné se 
naučit jen proto, že jste se rozhodli stát se celistvostí. Rozhodli jste se spojit 
mysl a srdce a to se stalo. Ještě však nevíte, jak se zbavit dřívějších vzorců. 
Vaše mysl sice již nechce lpět na známých vzorcích, ale je s nimi neustále 
konfrontována. A tak se zdá, že vaše srdce stále bojuje s nadvládou mysli. 



8.9 Snažíme se tedy pomocí těchto dialogů otevřít mysl moudrosti srdce. Jakmile 
se mysl otevře a přijme nové, umění myšlení se stane vaším novým 
způsobem myšlení. To, co se naučíte, se stane schopností myslet celým 
srdcem neboli s myslí a srdcem v jednotě, a pak tato schopnost překoná 
schopnosti a celým srdcem se stane tím, čím jste, a celým srdcem vaším 
jediným vyjadřovacím prostředkem. 

8.10 Já a jeho projev, který vychází z jiného místa než z celistvosti, není pravým 
Já ani pravým projevem Já, ale projevem Já, který vzniká z oddělenosti. 
Sebevyjádření, které vzniká z oddělenosti, je stále cenné, protože je známkou 
touhy po pravém Já a pravém vyjádření Já. To, kde jste se v minulosti toužili 
vyjádřit, tedy velmi pravděpodobně souvisí s přirozenou schopností nebo 
talentem, kterému jste se nemuseli učit, s tím, co vám bylo dáno a co bylo k 
dispozici jen o krůček dál, než kam mohlo dosáhnout oddělené Já. 

8.11 Rozšiřte svůj dosah! Vystupte z tečky odděleného Já a vstupte do kruhu 
jednoty, kde vše, po čem toužíte, je již splněno v plnosti a celistvosti 
nerozděleného Já. 

8.12 Rozdělené já je malé já oddělenosti, které neustále touží po spojení s tím, od 
čeho je odděleno. Vstupte do místa bez rozdělení, do místa sdíleného 
vědomí, do místa celistvosti. Přirozená schopnost, kterou rozpoznáváte jako 
daný a nenaučený aspekt svého Já, je vstupní branou. Vstupte těmito dveřmi. 
Udělejte první krok mimo známou realitu svého vědomí, naučenou realitu 
svého odděleného vědomí, a vstupte do oblasti sdíleného vědomí. 

8.13 Nebuďte však překvapeni, pokud na vás nesestoupí žádný paprsek světla, 
pokud budete mít pocit, že jste tento krok učinili, a přesto zůstanete beze 
změny. Když se rozhodnete tento krok učinit, je učiněn. To, co si uvědomíte 
na druhé straně těchto dveří, bude vyžadovat nový způsob vidění, nový druh 
vědomí. 



 

KAPITOLA 9 

Vědomí, které nepochází z myšlení 
9.1 Dveře, které se vám zde otevírají, jsou dveře uvědomění si toho, co je, dveře, 

které se otevírají a zavírají na pantech vašich myšlenek. Myšlenky jsou větší 
hranicí než bod vašeho těla a větším prostředkem uvěznění než mříže a zdi. 
Jsou důvodem, proč nevidíte to, co je, a jsou důvodem, proč stále toužíte po 
tom, aby vám byly poskytnuty stanovené odpovědi. 

9.2 Zde se hovoří o posledním myšlenkovém obratu, o němž byla řeč v části o 
přijetí. Tam jste byli vyzváni, abyste si uvědomili, co vás vězní, abyste si 
později uvědomili, že to, co si myslíte, že vás vězní, nemusí být vůbec to, co 
vás vězní. To, co si myslíte, je to, co vás vězní. 

9.3 Stále si myslíte, že vaše touha vědět, kdo jste, vás vyzývá, abyste přemýšleli 
o tom, kdo jste, a v tomto přemýšlení přišli na definici toho, kdo jste, na 
pravdu o tom, kdo jste, na jistotu o tom, kdo jste. Byli jste vedeni k tomu, 
abyste viděli, že tato touha vás provází odjakživa, a mysleli jste si, že je to 
právě ona, která vás po definování a jednání naplní, umožní vám být tím, 
kým skutečně jste, ukončí váš zmatek a dodá vám klid, abyste mohli nastolit 
nové. 

9.4 O této touze poznat, kdo jste, jste však tak či onak přemýšleli celý život, aniž 
byste dosáhli naplnění, které jste hledali. Dokonce i nyní, když jste se naučili 
vše, co jste se potřebovali naučit, zůstává vzor, dokonce i vašeho celku, 
myšlenkový. Tento vzorec nahradí nové vzorce přijetí a objevování, které 
zde začínáme předkládat. 

9.5 Myšlení je praxe a vzor odděleného, a tedy učícího se já. Když bylo v rámci 
tohoto kurzu řečeno, že jste myšlenkou Boha, a když se o myšlenkách 
mluvilo, jako by byly synonymem myšlenky, byl to přesný a pravdivý 
způsob vyjádření toho, co je pro vás jako učící se bytost pravdivé. 

9.6 Vaše realita se však změnila a s touto změnou se uplatňují nové vzorce. To 
neznamená, že se změnila pravda, ale že jste se změnili vy; a s vaší změnou 
může být pravda, i když zůstává pravdou, nyní prezentována způsobem, 
který vypovídá o tom, kým jste nyní, a ne o tom, kým jste byli v době, kdy 
jste byli. 



začal Kurz lásky. 
9.7 Jak budeme pokračovat, můžete mít pocit, že jsou vám říkány protichůdné 

věci, například že jste vyzýváni, abyste zvážili, co vás vězní, a pak jste 
vyzýváni, abyste to znovu zvážili. Výzva je stále stejná, ale prostředky, 
kterými o ní uvažujete, se změnily. Nejde tedy o žádný rozpor, i když se to 
někdy může zdát. 

9.8 Může se zdát, že je to v rozporu s učením Pojednání o umění myslet. Pokud je 
myšlení tím, co vás vězní, proč by se učilo "umění myslet"? Musíte mít 
neustále na paměti svou novost a odlišný cíl, k němuž nyní směřujeme. Cíle, 
které jsme společně jasně přijali, když jsi byl ještě učící se bytostí, ti měly 
umožnit poznat tvou pravou identitu. Pojednání o umění myšlení bylo jen 
předstupněm toho, co nyní budeme společně uskutečňovat. Byl to prostředek a 
cíl. 

9.9 Totéž platí o názorech uvedených v Pojednání o podstatě jednoty a jejím 
poznání. To, co bylo vyučováno s cílem napomoci vašemu "poznání", se 
bude zjevně lišit od toho, co se odhalí, jakmile k tomuto poznání dojde. 

9.10 Stejně jako Umění myslet vedlo ke schopnostem přesahujícím myšlení ego-
vědomí, víra v Pojednání o jednotě měla vést za hranice potřeby víry a 
Pojednání o osobním já mělo vést za hranice osobního já. Pojednání tedy 
nebyla v rozporu s našimi cíli zde uvedenými. Učení má vždy za cíl vést 
žáka za hranice učení. V Pojednání o novém jsme stanovili, co leží za 
učením. Nyní, když společně přijímáme nové, je třeba si znovu a znovu 
uvědomit, že novému se nelze naučit. Jinými slovy, je třeba si uvědomit, že k 
poznání nového ani k vytvoření nového nelze dospět prostředky starými, 
včetně prostředků myšlení. 

9.11 Vracíme se tedy k objevování a pokračujeme v rozšiřování území vašeho 
vědomí. Nyní budeme diskutovat o povaze myšlenek v protikladu k povaze 
myšlenek. 

9.12 Stejně jako přirozené schopnosti, které jste objevili, existovaly ve vás před 
začátkem učení, i myšlenky jsou objevy, které jste učinili, objevy, které 
existují nezávisle na učení. Nápady "přicházejí k vám". Jsou dány a přijaty. 
Mají překvapivou a příjemnou povahu. Možná si myslíte, že jsou výsledkem 
učení, myšlenek, o kterých jste uvažovali a s nimiž jste se potýkali. Možná si 
myslíte, že veškeré vaše předchozí učení a přemýšlení nakonec pouze 
vyústilo ve zrození nové myšlenky, ale není tomu tak. Jako příčinu talentu 
lze uvést dědičnost, ale co jiného je dědičnost než to, co už ve vás existuje? 



Stejně tak je to s myšlenkou. Myšlenka už ve vás existuje, ale čeká na své 
zrození skrze vás. 

9.13 Takto musíte nyní vnímat svou formu; je to to, skrze co přichází nebo 
prochází to, co již existuje, co je již uskutečněno, prostřednictvím projevu 
vaší formy a interakce vaší formy se vším, s čím jste ve vztahu. 

9.14 Vrátíme-li se k obrazu těla jako tečky v širším kruhu a přijmeme-li, že vaše 
objevení přirozeného talentu nebo schopnosti a objevení nových myšlenek je 
objevením něčeho, co již existovalo mimo tečku těla, a přijmete-li, že tyto již 
existující myšlenky mohly projít skrze vás, aby získaly vyjádření ve formě, 
pak začínáte v malém měřítku vidět činnost, která se ve velkém měřítku 
stane novou cestou. 



 

KAPITOLA 10 

Cíl a naplnění vznešeného Já formy 
10.1 To, co se nachází za hranicemi osobního já v širším kruhu jednoty, je 

nadčasové. To, co k vám přichází v podobě přirozených schopností nebo 
nadání, jako nápady, představivost, inspirace, instinkt, intuice, vize nebo 
poslání, jsou způsoby poznání, které k vám a skrze vás přicházejí mimo 
vzorec učení. 

10.2 Učení je o přenosu znalostí, které byly získány v době učení, 
prostřednictvím procesu učení. Všimněte si, že učení nebo učení nedokáže 
vyvolat talent, nápady, představivost, inspiraci, instinkt, intuici, vizi nebo 
poslání. Možná věříte, že výuka a učení vhodně pracují s takovými 
schopnostmi a umožňují jejich využití, ale také víte, že tyto prostředky jsou 
omezené v tom, co dokážou, a že mohou bránit stejně jako posilovat tvůrčí 
projev těchto daností. 

10.3 Myslíte si, že to, jak tyto dary využíváte, co s nimi děláte, jak je vyjadřujete 
ve světě, je váš jedinečný a individuální úspěch. Tak to je. Když si však 
zároveň myslíte, že je to vaše tvrdá práce a píle, vaše úsilí a boj, které 
přinášejí vyjádření těchto daností, uvažujete mylně a omezujete své vyjádření 
podobně, jako je omezuje úsilí při výuce a učení. Právě vaše radostné přijetí 
již dosaženého stavu těchto daností umožňuje, aby vyjádření toho, co je 
dáno, skutečně prošlo vámi a vyjádřilo Já, protože radostné vyjádření 
vyjadřuje Já jednoty spíše než Já oddělenosti, Já povznesené formy spíše než 
osobní Já. 

10.4 Možná si teď myslíte, že zatímco tyto danosti pocházejí z říše jednoty, vaše 
vyjádření těchto daností, protože toto vyjádření existuje v říši času a prostoru 
a zahrnuje práci a čas vaší formy v oddělené realitě vaší formy, není z 
jednoty, ale z individuálního já. Možná cítíte, že uvažovat o tom jinak vám 
nezanechá žádný individuální, osobní úspěch, nic, na co byste mohli být hrdí, 
nic, co byste mohli nazývat svým vlastním. Musíte si tedy začít uvědomovat, 
že vynášení úspěchu, který již existuje v jednotě, je vaší novou prací, prací Já 
sjednocení, prací, která vás může naplnit pravou radostí z opravdového 
úspěchu, protože je to vaše skutečná práce - práce s tím, co je. 



10.5 Práce s tím, co je v jednotě, není práce, ale vztah. Jste povoláni k tomu, 
abyste realizovali svůj vztah k tomu, co je dáno z jednoty. Právě v tomto 
vztahu, vztahu mezi tím, co je, a vyjádřením toho, co je, prostřednictvím 
povzneseného Já formy, vzniká nové. To, co je, se stává novým tím, že se 
stává sdílným ve formě - nebo jinými slovy, to, co je, se nadále stává 
pokračováním vztahu a vytvářením nových vztahů. Sdílení ve vztahu se tak 
stává cílem a naplněním povzneseného Já formy, prostředkem, skrze nějž je 
Já sjednocení poznáváno i v říši oddělenosti, a tedy tím, co přitahuje ostatní 
od oddělenosti ke sjednocení. 

10.6 Cíl a vztah vznešeného Já formy je tedy nadčasový, neboť čerpá z říše 
jednoty a vrací se do říše jednoty. To je vyjádřením biblického příkazu "Jděte 
a množte se". Jde o rozmnožování. Spokojit se s osobním či individuálním 
chápáním nebo prožíváním toho, co je dáno, znamená nedokončit cyklus 
dávání a přijímání jako jednoty. Co je dáno, musí být také přijato. Co se 
přijímá, musí se dávat. To je cesta růstu a rozmnožování. To je cesta 
stvoření. 

10.7 V této Kristově době je objevování o přijetí svého pravého způsobu poznání, 
který existoval před dobou učení a který existoval vždy. Když se tento 
způsob objevování uvede do praxe a umožní se mu nahradit vzorec učení, 
bude to neustálé poznávání toho, co je, a také neustálé rozšiřování toho, co 
je, neboli neustálé rozšiřování stvoření - zkrátka tvoření nového. 



 

KAPITOLA 11 

Návrat k jednotě a konec myšlení, 
jak ho znáte 

11.1 Nemluvili jsme zde o umění myslet, ale o používání myšlení. Myšlení 
používáte k řešení problémů, používáte myšlenky k řešení intelektuálních 
hádanek, soustředíte své myšlenky, abyste se rozhodli. Sestavujete si seznamy 
svých myšlenek, abyste nezapomněli, co vám připomínají, uspořádáváte své 
myšlenky, abyste mohli účinně komunikovat, zaznamenáváte své myšlenky a 
děláte si poznámky o myšlenkách druhých. 

11.2 Tento Dialog můžete dokonce považovat za písemné poznámky mých 
myšlenek. Copak na tomto jediném příkladu nevidíte chybu, která je vlastní 
všem ostatním? Uvažovat o těchto Dialogách tímto způsobem, drazí bratři a 
sestry, je šílené. Přemýšlet o myšlence či představě Boha, kterou jste byli 
stvořeni, jako o stejném typu myšlenky, kterou jsem právě popsal, by bylo 
šílené. Jste ochotni mě nadále vnímat jako přednášejícího, nebo dokonce jako 
velkého učitele? Jsem snad pouhým předávajícím informací, z nichž si jiný 
může dělat poznámky? Myslíte si, že se od ostatních lišíte pouze obsahem 
svých myšlenek. Myslíte si, že totéž platí o vás a o mně? To, že myslíte, vás 
odlišuje ode mne, nikoliv náš obsah, který je jeden a tentýž. 

11.3 Možná si myslíte, že vaše myšlení je natolik odlišné od mého, že je nelze 
srovnávat. Ale myšlení není přesný popis toho, co dělám, ani toho, co se děje 
v jednotě. Já jsem a rozšiřuji to, co jsem. Tento dialog je tímto rozšířením. 
Boží představa o tobě se rozšířila a stala se tebou a mnou a všemi syny a 
dcerami stvoření. 

11.4 Na úvodní stránce tohoto dialogu jsem řekl, že dáváte a přijímáte ze studnice 
ducha. Skutečné dávání a přijímání je jednotou. Pravé dávání a přijímání 
není z odděleného myšlení odděleného myšlenkového systému odděleného 
já. Vaše přijetí konceptů v Pojednání o umění myšlení bylo jen začátkem 
úplného odmítnutí myšlení, jak ho znáte, k němuž nyní musí dojít, abyste 
mohli přejít k tvorbě nového. Nové tvoříte z jednoty a v jednotě. 

11.5 Vaše myšlenky jsou poslední baštou vašeho odděleného já, stále ještě 
úrodnou půdou vaší individuality, svědectvím o tom, že věříte, že jste stále 
ještě sami za sebe a že stále ještě chcete být, neboť jen zde, v této oblasti své 
individuality, věříte, že přispíváte světu. Vaše 



touha přispět - pomoci změnit svět, který jste poznali - byla posílena a 
umocněna tím, co jste se naučili. Víte, že jste byli povoláni a že se po vás 
žádá, abyste přispěli. A tak se vaše mocné myšlenky zaměřily na tento 
problém a zaútočily na něj stejně jako na všechny problémy, které je třeba 
vyřešit. Myšlenka přispět začala získávat pozornost vašich myšlenek. 
Naděje, že odpovíte na výzvu a splníte svůj slib, zapálila ve vašem srdci 
ohýnek a zahájila ve vaší mysli dupot myšlenek. Není to opět to, o čem jsme 
mluvili na začátku tohoto dialogu? O čem byla řeč jako o vaší touze připravit 
se? 

11.6 Dovolte mi položit vám otázku. Myslíte si, že vás touha bude provázet i 
poté, co dosáhnete toho, po čem jste toužili? Není možné si představit dobu, 
kdy vám touha už nebude sloužit, stejně jako vám nyní neslouží učení? 
Pokud dosáhnete stavu plného přijetí toho, kým jste, a v tomto stavu plně 
přijmete, že se váš přínos naplňuje, bude vás touha stále provázet? 

11.7 Cestou k dosažení tohoto stavu je přijetí faktu, že je již dosažen. A přesto, 
jakmile to vaše myšlenky začnou přijímat, mnozí z vás obrátí směr svých 
myšlenek a začnou přemýšlet o tom, co ještě musíte udělat, abyste dosáhli 
svého poslání, abyste přispěli. Taková je cesta mysli, cesta myšlenek mysli. 

11.8 Nyní vás vracím k vaší představě o tom, jak k vám tato slova přišla, neboť 
pokud dokážete plně přijmout způsob, jakým byla tato slova dána a přijata, 
uvidíte, že můžete plně přijmout způsob jednoty. 

11.9 Bylo vám řečeno, že dáváte a přijímáte ze studnice ducha. Co to může 
znamenat? Jak to může souviset s dáváním a přijímáním těchto slov? S 
diskusí, kterou jsme vedli o těle a vyzdvižení jáství formy? Jak to může 
souviset s vaší touhou přispět a odpovědět na své povolání? Jak to souvisí s 
vaší touhou vědět, co máte dělat? 

11.10 Tyto odpovědi se nacházejí ve vašem nitru, v srdci či středu vašeho Já, 
stejně jako všechny odpovědi. Vaše touha udělat ze mě učitele je stejná jako 
vaše touha udělat ze svých myšlenek odpovědi, které vám poskytnou směr. 
Jak již bylo řečeno, zatím se neodvažujete obrátit pro odpovědi ke svému 
vlastnímu srdci. Přesto je vaše srdce studnicí ducha, z níž se čerpají pravdivé 
odpovědi. Vaše srdce je plná studna, pramen, z něhož můžete neustále čerpat 
bez nebezpečí, že byste někdy vytáhli prázdné vědro. Když toto přijmete, 
nemusíte již nikdy žíznit. Nikdy už nemusíte hledat odpovědi, když jste toto 
přijali. Protože budete vědět a plně přijmete, že odpovědi leží uvnitř. 



11.11 Věřit, že jste již dokonalí, a nežít podle tohoto přesvědčení je šílené, a to z 
důvodů, které jsme již mnohokrát vyjmenovali. To, co brání tomu, aby se 
toto přesvědčení stalo schopností, a co brání tomu, aby se ze schopnosti stalo 
prostě tím, kým jste, jsou vaše myšlenky - myšlenky, které potřebují pro 
všechno vysvětlení, a to vysvětlení, které dává smysl z hlediska světa, který 
jste vždy znali. 

11.12 Dávání a přijímání těchto slov nikdy nebude mít smysl v rámci světa, který 
jste vždy znali. Žádné vysvětlení nebude nikdy dost dobré pro ty, kteří 
pravdě kladou meze. Ale pro ty, kteří jsou ochotni otevřít svou mysl a srdce 
novému způsobu vidění, pro ty, kteří jsou ochotni pozastavit nedůvěru, 
poskytne odpověď na předávání a přijímání těchto slov odpověď na otázku, 
kterou vaše myšlenky nedokážou dost dobře pochopit, aby ji vůbec 
vyslovily, natož aby na ni odpověděly. 

11.13 Tato slova svědčí o tom, kdo jsem, protože svědčí o tom, že vím, kdo jste 
vy. To, že tato slova poskytují důkaz, že vím, kdo jste, a že poskytují stejný 
důkaz vašim bratrům a sestrám, že vím, kdo jsou oni, vám napoví něco o 
povaze toho, kdo jste, pokud jen dovolíte, aby tato myšlenka ve vás 
přebývala a usídlila se ve vašem srdci. My jsme posvátné srdce. Jak bylo 
řečeno na začátku tohoto dialogu, my všichni společně jsme studnicí ducha. 
My společně jsme sdílené vědomí jednoty. V našem sjednocení neseme 
stejnost Syna Božího. Tím, že jdete vpřed s vizí jednoty, se stáváte takovými, 
jakým jsem byl za života já. Nepřemýšlíte o své cestě životem, ale čerpáte 
své poznání ze studnice ducha, ze sdíleného vědomí, z něhož jsou tato slova 
dávána a přijímána. 

11.14 Jinými slovy, vznešené Já formy nezůstává uzavřeno v bodě těla, ale čerpá 
svou výživu z většího kruhu, z kruhu jednoty. 

11.15 Jaký je tedy přínos, jedinečný přínos každého povzneseného Já formy? 
Příspěvek se stává příspěvkem ze studny ducha, ze sdíleného vědomí 
jednoty, které nachází svůj výraz, svůj jedinečný výraz, prostřednictvím 
povzneseného Já formy. Proč byste si měli uchovávat touhu po individuálním 
příspěvku, když nyní můžete přispět takto? Nestačí vám vaše jedinečné 
vyjádření celku? Není snad nekonečně větší než příspěvky, které může 
poskytnout individuální, oddělené Já? Nejsou dějiny vašeho světa plné 
individuálních příspěvků neuvěřitelného rozsahu? 

11.16 Stále věříte, že příspěvek Ježíše byl 
individuální příspěvek? Říkám vám po pravdě, že jediné příspěvky, které jsou. 



vydržet, jediné příspěvky, které jsou skutečně trvalé, jsou příspěvky, které 
vycházejí ze studny ducha. Hledat důležitost pro osobní já by bylo podobné, 
jako kdybychom přikládali důležitost Ježíšovi, který existoval v dějinách. 
Někteří skutečně vidí Ježíše pouze jako důležitého muže mezi mnoha 
důležitými muži. Ti, kteří tak činí, se míjejí se smyslem Ježíšova života, 
stejně jako se míjejí se smyslem svého vlastního života. Ti, kdo tak činí, se 
snaží o individuální přínos jako důležití muži a ženy a nesnaží se dát výraz 
tomu, co je v srdci každého z nás, tomu, co sdílíme v jednotě, tomu, co je 
pravdou o tom, kdo jsme my všichni, spíše než pravdě o tom, kdo je 
jednotlivec. 

11.17 Individuálnímu, oddělenému já není vlastní žádná pravda, ale pouze iluze. 
Iluzi lze popsat mnoha různými způsoby, které vedou k mnoha cestám 
hledání, ale iluze nemůže poskytnout žádné místo, kde by hledání skončilo a 
kde by byla nalezena pravda. 

11.18 Neobracejte se nyní ke svým myšlenkám, ale k mysli a srdci spojeným v 
jednotě. V jednotě! Jednota je tam, kde jsou srdce a mysl spojeny. Jednota je 
místo, z něhož vychází projev, správně smýšlející činnost vznešeného Já 
formy. Jednota je zdrojem těchto slov. Tak je řečeno. Tak je to pravda. 



 

KAPITOLA 12 

Tělo a vaše myšlenky 
12.1 V pojmech, v nichž jste zvyklí myslet, v pojmech, které staví tělo do středu 

vašeho vesmíru a vás samotných, neexistuje žádný mechanismus, kterým by 
myšlenka mohla vstoupit do vaší mysli. Domníváte se, že myšlenky existují 
ve vaší mysli a samy jsou produktem vašeho mozku, který leží ve vašem těle. 
Protože se domníváte, že zastavení činnosti mozku se rovná konci myšlení, 
přijímáte to jako důkaz, že vaše myšlenky pocházejí z vašeho mozku. 

12.2 Možná jste si představili, že osoba, která poprvé přijala tato slova, je přijala 
buď myšlenkami, nebo ušima, jako v představě "slyšení" slov. Příjemce 
těchto slov ve skutečnosti tato slova "slyší" jako myšlenky. Nejsou to "její" 
myšlenky, ale nejsou od ní ani oddělené. Jak je to možné? 

12.3 Jednoduše řečeno, nejsou to oddělené myšlenky odděleného myšlenkového 
systému. 

12.4 Tato práce se nazývá dialog. Dialog je nejčastěji chápán jako rozhovor mezi 
dvěma nebo více lidmi a jako takový je spojován s mluveným slovem. Při 
dialogu s druhou osobou nasloucháte, slyšíte a odpovídáte. Přesně to se děje i 
zde. "Vstoupili jste" do tohoto dialogu. I když si myslíte, že tato slova k vám 
přicházejí prostřednictvím psané podoby této knihy, prostřednictvím vašich 
očí a dekódovacího mechanismu vašeho mozku, není tomu tak, stejně jako 
tomu nebylo u slov tohoto Kurzu. V rámci tohoto Kurzu vám bylo řečeno a 
nyní je vám připomenuto, že tato slova vstupují skrze vaše srdce. Když se 
vaše mysl a srdce spojily v jednotu a staly se schopnými slyšet stejný jazyk, 
začali jste skutečně vstupovat do místa jednoty, učinili krok mimo tečku těla. 

12.5 Možná si nemyslíte, že jste to dělali, ale málokdo z vás bude tvrdit, že jste 
tato slova prostě četli, jako jste četli slova jiných knih. I když si možná 
uvědomujete, že se zde děje něco jiného, mohli byste také říci, že vaše tělo 
nepocítilo žádný "krok" do oblasti jednoty, a možná se nyní právem ptáte, 
pokud můžete takový krok učinit a nebýt si ho vědomi, jakou má pro vás 
hodnotu. 

12.6 Proto nyní pracujeme na vašem uvědomění a přijetí vašeho změněného 
stavu, neboť bez uvědomění zůstává hodnota toho, co zde děláme, 
minimální, a to nemohu připustit. Naléhavá potřeba vašeho návratu k jednotě 
se již 



již bylo zmíněno, a proto vám tuto naléhavost znovu připomínám. 
12.7 Nechť je pro vás znamením, že tato slova vnímáte jinak než ve většině a 

možná i ve všech ostatních knihách, které jste četli. Mějte to na paměti, až 
budete uvažovat o tom, jak může první příjemce těchto slov "slyšet" tato 
slova jako myšlenky. Mějte na paměti, že takto má myšlenky, které si 
nemyslí. 

12.8 Již jsme hovořili o "navázání" dialogu. Když vstoupíte do dialogu s druhou 
osobou, "slyšíte", co vám chce říci. "Slyšíte" jejich myšlenky 
prostřednictvím mluveného slova. Nestávají se pak "vašimi" myšlenkami, ale 
"vstupují" do vás. Jejich slova do vás musí vstoupit, aby se stala zdrojem vaší 
odpovědi - aby se stala prostředkem komunikace a výměny. Totéž platí pro 
"myšlenky", které tato slova symbolizují. Pokračujeme tedy v rozšiřování 
území vašeho vědomí prostřednictvím tohoto uvědomění, že schopnost 
"myšlenek", které nejsou vaše vlastní, vstoupit do vás, je již běžná. 

12.9 Již jsme zjistili, že myšlenky vycházející z jednoty nejsou totožné s 
myšlenkami vycházejícími z myšlenkového systému odděleného já. Mohli 
bychom si toto téma zjednodušit tím, že budeme rozlišovat mezi myšlením a 
myšlenkou. Toto rozlišení sice nebude v souladu s vaší slovníkovou definicí 
těchto slov, ale přesto je užitečné, protože "myšlení" je vnímáno jako to, co 
"děláte". I ve vaší slovníkové definici je "přemýšlení" chápáno jako stav 
bdělosti a bdělost má mnohem blíže k myšlence celistvosti neboli sdílení v 
jednotě - stavu, o kterém hovoříme. Uvědomte si také, že za "přemýšlení" 
druhého nepovažujete to, co s vámi sdílí v dialogu, ale myšlenky. Toto 
rozlišení nám tedy pro další diskusi v této kapitole postačí. 

12.10 Považujme nyní "myšlení" za aktivní a často nevítaný hlas "v hlavě", hlas, 
který se ozývá v pozadí. A za "myšlenky" považujme meditativnější verzi 
vašeho "přemýšlení", která často dokonce vyústí v závěr vašeho přemýšlení, 
shrnutí jemnějších bodů, jako to, co vás může napadnout ve chvíli zamyšlení 
na konci dne. Opět se setkáme s myšlenkou myšlenek, které k vám v 
takových chvílích "přicházejí". Nejedná se o "myšlení" rozporuplné a 
bojující mysli, ale o "myšlenky" mysli v klidu. 

12.11 Myšlení více vystihuje mysl ega, myšlenky více vystihují pravou mysl. 
Neříkám, že vaše ego stále pracuje, protože stále myslíte stejným způsobem 
jako dříve. Chystám se uvést dva hlavní body této diskuse: První je, že 
myšlení, ať už s egem, nebo bez něj, je vzor. 



odděleného já a neslouží vám. Způsob vašeho myšlení se může zdát výrazně 
lepší od doby, kdy vládlo ego, nebo se může zdát, že se zlepšil jen 
minimálně, ale je to vzorec, nikoli ego, které je stále s vámi. Druhým bodem 
je, že ačkoli vám myšlení neslouží, právě teď máte a vždy jste měli pravdivé 
myšlenky, které k vám přicházejí z vašeho Já, z Já spojeného v jednotu. Jsou 
to myšlenky, které jste si "nemysleli", stejně jako je první příjemce těchto 
slov přijal jako myšlenky, které si "nemyslela". 

12.12 Snažím se vám znovu pomoci pochopit, že sjednocení se nedosahuje 
zábleskem světla shora, ale že tiše proniká do tečky já v nestřežených 
okamžicích. Snažím se vám pomoci, abyste si uvědomili a sžili se s 
myšlenkou, že uvolněné ze starých vzorců se já bude stále častěji spojovat s 
jednotou, až si nakonec udržíte Kristovo vědomí a budete žít ve světě jako 
povznesené Já formy. 

12.13 Jednou z hlavních myšlenek, která vám pomůže opustit vzorce myšlení, je 
myšlenka, že myšlenka, jak ji popisujeme, myšlenka, která ve skutečnosti 
není myšlenkou, ale způsobem poznávání Já spojeného v jednotě, do vás 
vstupuje skrze místo mysli a srdce spojených v celistvosti v centru vás 
samých, místo, které nemá nic společného s tělem. To, že nasloucháte, slyšíte 
a reagujete, může být někdy z těla, ale také to někdy nemusí být z těla. 
Hlavní myšlenkou, kterou je třeba udržet ve své mysli a srdci, je myšlenka 
vstupu a myšlenka, že to, co pochází z jednoty, nepotřebuje přístup skrze oči 
nebo uši vašeho těla či cokoli z toho, co považujete za své smysly. Spolu s 
touto hlavní myšlenkou je pro vás zásadní uvědomit si, že to není tak zvláštní 
a neobvyklé, jak to může znít, že tento přístup a vstup již ve vás existuje a že 
jste již měli prospěch z okamžiků interakce se stavem jednoty, ne-li jeho 
uvědomění. 

12.14 Nyní, když jste si udělali jasnější představu o tom, jaké mohou být 
"myšlenky", které k vám přicházejí z jednoty, si to nepochybně uvědomíte: 
Takové myšlenky jste již měli, myšlenky, které k vám přicházely s autoritou, 
na niž nejste zvyklí - myšlenky, o nichž nade vší pochybnost víte, že jsou 
pravdivé, správné nebo přesné. Mohou to být prosté myšlenky o situaci, do 
níž jste zapojeni, nebo o situaci jiného člověka. Nebo to mohou být hluboké 
vhledy do vašeho Já nebo do podstaty světa. 

12.15 Možná jste v takových chvílích byli frustrováni neschopností sdílet tyto 
myšlenky nebo je přednést s autoritou pravdy prostě proto, že jste věděli, že 
jsou pravdivé, a protože jste si uvědomili, jakmile vám pravda přišla na mysl, 
jak zřídka jste si v minulosti byli něčím jisti. Možná jste byli touto novou 
autoritou ohromeni a možná jste si přáli 



víc než cokoli jiného, aby si ostatní uvědomili, že opravdu něco víte, že to 
nebyl váš obvyklý názor nebo myšlenka, kterou nabízíte k diskusi, ale něco, 
o čem víte pravdu! 

12.16 Mnozí z vás možná také zažili, že vaše jistota o této pravdě časem slábne. 
Možná to bylo vaší neschopností tuto pravdu sdělit, reakcí druhého člověka 
na tuto pravdu nebo prostou pochybností, která se objevila ve vašem 
myšlení, ale bez ohledu na toto slábnutí vaší jistoty v sobě stále nosíte 
okamžik uvědomění - okamžik, kdy vám byla pravda známa bez 
pochybností, známa bez nejistoty. A můžete si začít uvědomovat, že to, co 
bylo řečeno v celém tomto kurzu - že každá pochybnost je pochybností o 
sobě samém - je pravda. Pokud vás někdo jiný zpochybňuje nebo pokud vás 
zpochybňuje vaše vlastní myšlení, rychle se objeví pochybnosti jednoduše 
proto, že od sebe neočekáváte, že si budete něčím jisti, a už vůbec ne, že si 
budete jisti "správným" nebo "pravdivým" postupem, který je v dané situaci 
zapotřebí, nebo něčím, co ještě nenastalo, ale o čem máte jistotu, že nastane. 
Jakmile však tuto jistotu pocítíte, už nikdy si nebudete tak jistí, že nemůžete 
poznat pravdu. Přidání věty "nade vší pochybnost" bude něčím, co už 
nebudete muset přidávat ke svému poznání pravdy, protože si uvědomíte její 
nadbytečnost. 

12.17 Vědět znamená vědět. Vědět znamená mít jistotu. Může se vám to zdát 
bláznivé nebo nemožné, a když si uvědomíte, že se vám to zdá bláznivé nebo 
nemožné, možná si více než kdy předtím uvědomíte, že to, co jsem řekl o 
tom, že váš způsob myšlení je šílený, je pravda. Myslíte si, že je naprosto 
normální procházet životem, aniž byste něco věděli "nade vší pochybnost", 
aniž byste něco věděli s jistotou, zatímco opak je pravdou. Zdravé je znát 
pravdu. Šílené je pravdu neznat. 

12.18 Někteří z vás jistě připsali "objevení" této pravdy svému osobnímu nebo 
individuálnímu já. Jiní z vás rozpoznali "hlas" autority, s nímž k vám tato 
pravda přišla, jako něco jiného než vaše obvyklé myšlenky, než vaše obvyklé 
"já". Ať tak či onak, víte, že vaše "já" bylo nějakým způsobem zapojeno do 
tohoto poznání pravdy, i když toto poznání pravdy nebylo zcela "z" "vás" 
osobního "já". 

12.19 Myšlenky, které k vám přicházejí z jednoty, lze tedy považovat jak za vaše 
vlastní myšlenky, tak za myšlenky, které vycházejí ze sjednocení. Jednota 
není jiná než vy, stejně jako já nejsem jiný než vy. Sjednocení vás zahrnuje, 
stejně jako vás zahrnuje Vše, celek celistvosti, jednota jednoty. V jednotě 
jsme jedno tělo. Ve vědomí Krista jsme jeden Kristus. Jsme, v 



celistvost, jedno srdce a jedna mysl. 



 

KAPITOLA 13 

Sdílení a zdokonalení způsobu 
vyjadřování toho, co víte 

13.1 V této době nehrozí, že byste se dozvěděli pravdu a pak zjistili, že jste se 
mýlili. Znáte rozdíl mezi jistotou a nejistotou a je mnohem 
pravděpodobnější, že se zmýlíte, zejména na začátku, když slevíte z toho, co 
víte, než když budete neústupně hlásat to, co víte. Ale tato touha hlásat to, co 
víte, ve vás poroste, a i když se nebudete "mýlit" v tom, co víte, můžete mít 
potíže s pochopením toho, co přesně jste objevili; a můžete mít potíže s 
vyjádřením toho, co víte, zejména když to, co víte, přesáhne oblast mysli a 
těla, formy a času. 

13.2 To, co poznáte při tomto novém způsobu objevování, k vám bude přicházet 
ze stavu jednoty, ze stavu, který sdílíte se všemi na úrovni Kristova vědomí, 
ale který doslova nelze sdílet s těmi, kdo zůstávají v odděleném stavu, jinak 
než prostřednictvím sdílení toho, kým jste vy a kým znáte ostatní. V tomto 
prohlášení jsou obsaženy dvě velmi důležité otázky a každou z nich 
prozkoumáme zvlášť. 

13.3 První je, že to, co budete objevovat, co budete poznávat, k vám bude 
přicházet ze stavu jednoty, což je sdílený stav. Ačkoli to, co budete poznávat, 
je vám již známo, přesto to přijde v podobě překvapivého objevu, radostného 
objevu dříve známé, ale dávno zapomenuté identity Já a všeho, co žije spolu 
s vámi. Toto poznání bude ještě nějakou dobu překvapivé, protože bude 
obracet šílenství vašeho života, jak jste ho znali doposud. Tyto zvraty budou 
patřit k prvním zjevením a budou se zdát docela jednoduché a příjemné, 
jakmile vstoupí do vašeho vědomí, ale možná je začnete vnímat jako docela 
komplikované, jakmile začnete praktikovat život s tím, co poznáváte. 

13.4 To, co jste v okamžiku poznali díky novým prostředkům, které máte k 
dispozici ve stavu jednoty, se vám bude občas zdát, že se to musíte v 
každodenním životě znovu učit. Toto poznání často přijde v okamžiku a je v 
jistém smyslu humornou metaforou představy božského "paprsku" světla, 
který sestoupí a udělí osvícení. Podívejte se ještě jednou do Bible na mnoho 
takových příběhů a budete číst jeden příběh za druhým o lidech, kteří 
nevěděli, jak žít s tím, co poznali, s tím, co obdrželi v "paprsku 



světlo" ze stavu jednoty. 
13.5 Co pochází z jednoty, je ve spojení, a proto je celistvé. Proto poznání, které 

k vám bude přicházet, bude dáno ve stavu celistvosti. Dříve jste se o všem 
učili po částech, detailech a jednotlivostech. I když jste dokonale schopni 
poznávat v celistvosti, tedy způsobem, který je pro vás vlastně přirozený, 
bude vám to někdy připadat tak cizí, že se budete cítit "oslepeni" světlem 
poznání. Uvědomíte si, že víte něco, co jste předtím ve formě nevěděli, že je 
to důležité, dokonce monumentální; ale nebudete schopni toto vědění "vidět", 
představit si ho ve světě oddělenosti, přeložit ho do jazyka odděleného já. 

13.6 Budete vědět, že toto poznání je třeba sdílet. A přesto si zpočátku plně 
neuvědomíte, že toto sdílení není nutné ani tak proto, abyste předali důležité 
vědomosti ostatním, ale proto, abyste jim mohli porozumět. To, co vzniká 
spojením, je poznání, které existuje ve vztahu. Jakmile dosáhnete stavu, kdy 
budete schopni udržovat vědomí Krista, nebude to již problém, protože 
budete neustále setrvávat ve vědomí vztahu jednoty. Dokud však tohoto 
stavu nedosáhnete, budete se pohybovat ve stavech vědomí vztahu jednoty a 
mimo ně. 

13.7 Nemusí vás to příliš znepokojovat, protože se vás to nedotkne tak jako těch v 
minulosti, protože žijete v době Kristově, v době, kdy nejsou zapotřebí žádní 
prostředníci. Nejste tedy povoláni k tomu, abyste se stali prostředníkem, 
který se snaží překlenout poznání odděleného Já a Já sjednocení. Jste 
povoláni k tomu, abyste se podíleli na sjednocení s ostatními, jejichž vědomí 
se rozšiřuje. 

13.8 Bylo vám opakovaně řečeno, že nejste sami, a pro mnohé z vás to byla jedna 
z největších překážek, kterou jste museli překonat, protože váš stav 
osamělosti je to jediné, co jste znali. Tento vnímaný stav je synonymem 
osobního já, představy individuality, oddělených myšlenek a představy, že 
vás nikdo nikdy nebude moci skutečně poznat. Spojte se však s ostatními, 
kteří prožívají rozšiřující se vědomí Kristova času, a začnete vidět důkazy, že 
nyní je vše jinak. Připojte se k ostatním, kteří poznávají skrze stav jednoty, a 
důkazy o opaku budou ohromující. Začnete skutečně chápat, že nejste sami a 
odděleni a že i poznávání stavu jednoty je společným poznáváním, 
poznáváním ve vztahu. 

13.9 Stejně jako vás učili, že se nemůžete učit sami, vám nyní ten, kdo ví, říká, že 
ani vy nedojdete k poznání stavu jednoty sami. Proč si tedy myslíte, že byste 
mohli dospět k plnému 



vyjádření toho, co jste poznali, aniž byste se o to podělili ve vztahu? 
Částečné vyjádření, ano. Ale toto částečné vyjádření ponese znaky vaší 
perspektivy, a proto částečná pravda nikdy není celou pravdou a proto je celá 
pravda jedinou pravdou. 

13.10 Sdílení ve vztahu je to, o čem je stav jednoty. Je to to, co to je. 
13.11 Nyní se dostáváme k druhé části toho, co zde společně zkoumáme, k 

myšlence, že to, co poznáte, nemusí být doslova sdílitelné s těmi, kteří 
zůstávají v odděleném stavu, kromě sdílení toho, kdo jste vy a kdo jsou 
ostatní. To znamená jen to, že ačkoli se můžete cítit neschopni sdílet nebo 
vyjádřit vše, co k vám přichází z jednoty, a ačkoli se můžete cítit neschopni 
sdílet nebo vyjádřit autoritu a pravdu, o které víte, že ji představuje, budete 
tím, že budete žít podle toho, co víte, že je pravda, vytvářet právě ty vztahy a 
spojení, které umožní, aby pravda byla sdílena. Jinými slovy, vztah nebo 
spojení předchází sdílení toho, co lze dát a přijmout pouze ve vztahu. 

13.12 Proto vám bylo výslovně řečeno, abyste neevangelizovali ani se nepokoušeli 
přesvědčovat. To jsou činnosti odděleného já, které se snaží plnit 
zprostředkovatelské funkce. Vztah neboli sjednocení je to, co potřebu 
takových zprostředkovatelských funkcí popírá. Tím, že jste tím, kým jste, a 
vidíte druhé takové, jací skutečně jsou, vytváříte vztah, v němž může dojít ke 
sdílení. Bez vztahu není ochota ani sjednocení. Bez vztahu se chováte jako 
oddělené já, které se pokouší sdělit sjednocení ze stavu oddělenosti. To 
nefunguje. Spojte se však se svým bratrem a sestrou v Kristu a sdílení se 
stane bezproblémovým, radostným a účinným. Příčina a následek se stanou 
jedním. Prostředek a cíl jsou stejné. 



 

KAPITOLA 14 

Nové hranice za hranicemi těla a 
mysli, formy a času 

14.1 Objevení je samozřejmě víc než přijetí svého úspěchu a tyto počáteční kroky 
do skutečného stavu jednoty. Objev je také v souladu s tím, jak o něm 
většina z vás po celý život přemýšlela. Jinými slovy, je v souladu s činností a 
dobrodružstvím objevování ve světě kolem vás. 

14.2 Zde bude užitečné mít na paměti myšlenku "jak uvnitř, tak i navenek". 
Neopouštíme Já, abychom ho zkoumali, protože Já je zdrojem a příčinou 
zkoumání stejně jako zdrojem a příčinou objevování. A přesto je Já mnohem 
víc, než jste v minulosti zažili jako sebe sama. 

14.3 Já není od ničeho odděleno, ani od ničeho ve fyzickém světě, ani od ničeho 
ve stavu jednoty. Proto jsou klíčem k odhalení tajemství všeho, co byste 
mohli chtít znát, než začnete tvořit nové, myšlenky, které jsme právě 
prozkoumali, myšlenky o tom, jak vám může být stále známo to, co není z 
těla. A právě proto je třeba toto zkoumání a objevování pozvat a zažít dříve, 
než se stanete partnery při tvorbě nového. 

14.4 Dovolte mi, abych vám znovu připomněl vaši nezranitelnost a varování 
uvedená v tomto Kurzu týkající se testování této nezranitelnosti. V jistém 
smyslu jsou nyní tato varování zmírněna. I když stále nemáte svou 
nezranitelnost vnímat jako testovací pole proti osudu, budete si muset do jisté 
míry svou nezranitelnost připomínat, abyste se stali skutečnými průzkumníky 
a mohli se plně podílet na objevování, které leží mimo tělo a mysl, formu a 
čas. Budete muset v praxi uplatnit pozastavení víry, o němž byla řeč dříve. 
Budete zkrátka muset odložit známé, abyste mohli objevovat neznámé. 

14.5 Doporučuji, abyste toto zkoumání začali jednoduchými otázkami, které si 
kladete během běžného života. Otázky typu: "Jak by tato situace mohla 
vypadat, kdybych zapomněl na vše, co jsem o podobných situacích dosud 
věděl, a podíval se na ni novým způsobem?". Otázky typu: "Opravdu si 
musím s touto situací dělat starosti, nebo mohu tuto situaci ovlivnit jednoduše 
tím, že si s ní nebudu dělat starosti a nechám ji být a vyvíjet se tak, jak se 
bude vyvíjet?". Otázky typu: "I když si uvědomuji, že fakta by mi řekla, že to 
či ono je pravda, zajímalo by mě, co by se stalo, kdybych na fakta nebral 
ohled a byl otevřený tomu, že je to 



něco jiného?" Tyto otázky mohou být položeny v tak běžných situacích, jako 
je bilancování šekové knížky, nebo v tak závažných, jako je lékařská 
diagnóza nemoci. Tyto otázky by se mohly klást, když se zdá, že je třeba se 
rozhodnout, a když se zdá, že je třeba vytvořit plány. 

14.6 Jednou z hlavních výhod takovýchto otázek je, že mohou obejít obvyklé 
uvažování, které byste v těchto situacích použili. Mohou obejít označování 
mnoha situací za problémy nebo krize. Mohou nechat otevřenou cestu ke 
zjevení. 

14.7 Často se říká, že zjevení je od Boha, ale pamatujte, že Bůh není "jiný než" a 
že Boha, který se vám zdál tak vzdálený, když jste setrvávali v odloučení, 
můžete nyní slyšet, vidět a cítit ve svých zkušenostech jednoty. 

14.8 Vaše otevřenost nejenže otevře cestu ke zjevení, ale také ke spolupráci. 
Spolupráce vychází z toho, že Vše ze Všeho je v harmonii a vztahu. Když si 
tuto harmonii a vztah neuvědomujete nebo nepřijímáte, je to tehdy, když 
věříte, že potřebujete spíše plánovat než přijímat, když věříte, že máte důvod 
ke stresu a úsilí, než abyste byli prostě otevření tomu, co přichází. 

14.9 Vaše uvědomění si harmonie a spolupráce, které přirozeně vycházejí ze stavu 
jednoty, v níž všichni existují spolu s vámi, bylo podpořeno myšlenkou 
přijetí, kterou jste si dříve vzali k srdci, a otevírá cestu k objevování jako 
neustálému poznávání a bytí. 

14.10 Poznání je předchůdcem bytí. Předchází projevení. Předchůdce stvoření 
nového. Dláždí cestu podobně jako každý krok učení, který byl v době učení 
potřebný, dláždil cestu dalšímu a pak dalšímu. Ale i když říkám "stejně 
jako", je to jen proto, abych vám poskytl způsob, jak tomu porozumět, 
protože učení je postupné a objevování nikoli. Učení probíhalo po částech ve 
snaze vést k celistvosti. Objev k vám přichází v celistvosti. Tyto kroky se 
tedy netýkají částí nebo úrovní, ale rozšíření vašeho vědomí toho, co je. 

14.11 Rozšířit se znamená otevřít se "ven", rozšířit se "ven", zvětšit se, stát se. Jde 
o to, abychom to, co je v nás, dostali "ven". Když si uvědomíte "uvnitř" 
svého Já, umožníte rozšíření vědomí do světa. Jak uvnitř, tak i vně. 
Objevitel, který hledá nový kontinent, aby jej "objevil", si nejprve "uvnitř" 
uvědomil možnost objevit něco víc. Vědomí "uvnitř" se tak stalo vědomím 
"vně". 

14.12 Stát se znamená pohyb do formy nebo projevu. Ty už 
se projevují ve formě, a tak myšlenka stávání se, která byla s 



lidstva v průběhu času musí signalizovat poznání, že to, co jste, není úplné, 
ještě se nestalo celistvým, nebylo plně zrozeno. Vaše formy jsou úplné ve 
fyzickém smyslu udržování života. Vaše forma byla zrozena a od svého 
skutečného zrození jste oslavili mnoho "dnů zrození", kdy jste postupovali 
od mládí přes dospívání k dospělosti, a také mnoho dnů zrození nových 
aspektů sebe sama, aniž byste se stali plněji tím, kým jste. 

14.13 Tyto myšlenky lze opět přirovnat k myšlenkám uvedeným v Pojednání o 
jednotě a jejím poznání, kdy bylo řečeno, že "poklad, který ještě 
nepoznáváte, bude poznán. Jakmile bude rozpoznán, začne být považován za 
schopnost. A nakonec se díky zkušenosti stane vaší identitou". Tímto 
pokladem je nový způsob myšlení předložený v Pojednání o umění myšlení, 
myšlení, které je zázrakem neboli zázračnou připraveností, myšlení, které 
pochází z jednoty a které se rozšiřuje a vyjadřuje skrze vaši formu, čímž 
povznáší já formy. Právě uvědomění, přijetí a objevení toho, co je mimo 
formu, umožňuje začátek transformace toho, co je mimo formu, do vyjádření 
ve formě. Uvědomění, přijetí a objevení jsou zkrátka tím, co umožňuje formě 
stát se něčím víc, čím se tak dlouho chtěla stát. 

14.14 Co je tedy objeveno, je objeveno ve stavu jednoty. Objevuje se to 
prostřednictvím vašeho uvědomění si přístupu do stavu jednoty, stejně jako 
to, co tam objevíte, a stává se to pouze prostřednictvím výrazu, který tomu 
dáte. Zde se stává můžeme dále uvést jako to, co se stává známým a 
sdíleným ve vztahu, co se aktualizuje prostřednictvím vyjádření myšlenek, 
pocitů, umění, krásy, laskavých interakcí nebo zázraků. To, co je skutečné ve 
stavu jednoty, je to, co je skutečné, a přesto jste tuto skutečnost nepoznali, i 
když je to jemnější vzpomínka na tento stav, která stojí za vaší snahou stát 
se. Nyní začínáte vnímat rozsáhlost toho, co znamená stvoření nového. To, 
co je míněno stvořením nového, je stvořením nové reality. 

14.15 Tato realita začíná uvědoměním si toho, co je mimo tělo a mysl, formu a 
čas. Postupuje to k tomu, že toto uvědomění je přijato, osvojeno jako 
schopnost a pak se stává vaší novou identitou. Pokračuje k transformaci, o 
níž jsme hovořili, k aktu, kdy se stanete povzneseným Já formy. Vstupujete 
tak do doby stávání se, do doby stávání se novým já, která musí předcházet 
stvoření nového světa. Neboť jak bylo řečeno: Jak uvnitř, tak i vně. 

14.16 Být celý znamená být přítomný. Být celý znamená být vším, čím jste. Být 
celistvý znamená být přítomen jako vše, čím jste. Když k tomu dojde, jste 
vším ve všem, jedním v bytí se svým Otcem. 



14.17 Tato celistvost bytí je to, co leží mimo tělo a mysl, formu a čas. Stát se 
povzneseným Já formy znamená stát se celistvým a bude to způsob, jakým 
zdroj a příčina promění tělo a mysl, formu a čas. 



 

KAPITOLA 15 

Stávání se a principy stvoření 
15.1 Dříve než začnete tvořit nové, musíte poznat způsob stvoření takový, jaký je. 

Nebyl vždy stejný a nebude stejný ani v budoucnu jako nyní. Existují však 
určité principy, kterými se stvoření řídí. Tyto principy jsou podobné vzorům, 
které byly vytvořeny pro vaši dobu učení a které budou nově použity při 
vytváření nových vzorů pro novou dobu, která je před námi. 

15.2 Prvním principem stvoření je princip pohybu. Rigor mortis neboli ztuhlost 
smrti není nic jiného než nedostatek pohybu, nedostatečný pohyb krve v 
žilách a následné ztuhnutí svalů. Mrtvé moře je "mrtvé" moře kvůli 
nedostatku pohybu. Jedná se tedy o vynikající příklady, které ilustrují princip 
pohybu jako života samotného, myšlenku nedostatku pohybu jako nedostatku 
života. 

15.3 Když Bůh "promluvil" a vzniklo Slovo, došlo k životu a pohybu bytí do 
formy. Pohyb je energie, životní síla stvoření a bytí, a to jak v jednotě, tak v 
čase. Tím, že jste, jste v pohybu. Tím, že jste, jste výrazem bytí. 

15.4 Druhým principem stvoření je tedy to, že bytí je. Je tím, co je, a je výrazem 
toho, co je. 

15.5 Život je pohyb skrze sílu projevu. Třetím principem stvoření je tedy výraz. 
15.6 Nejedná se však o oddělené principy, ale o jediný jednotící princip 

celistvosti: Pohyb, bytí, vyjádření. Jeden nevznikl před druhým, protože 
nejsou oddělené. Došlo k pohybu do bytí a k vyjádření bytí. Co však bylo k 
pohybu dříve, než bylo bytí? Takto se mysl dívá na principy, jeden přichází 
po druhém a navazují jeden na druhý. To není způsob tvoření, a proto je 
třeba tyto principy jednoty vnímat jako nerozdělenou celistvost principu 
jednoty, než může začít tvoření nového. 

15.7 Jako příklad použiji příběh o stvoření toho, co bylo kdysi mou tradicí. Než 
Bůh něco "řekl", prohnal se pustinou a vodami silný vítr. Vítr, který je stejně 
velkým znakem pohybu, jako je rigor mortis znakem nedostatku pohybu, je 
prvním prvkem zmíněným v tomto konkrétním příběhu o stvoření. Tato 
první zmínka o pohybu je doslova přítomna ve všech příbězích o stvoření 
světa 



protože bez pohybu není příběh. Bez pohybu není příběh, který by se dal 
vyprávět. Nic se neděje. Pohyb by se tedy dal přirovnat k něčemu, co se děje 
- k počátku, k počátku příběhu a počátku stvoření. 

15.8 Pak promluvil Bůh, bytost. Zde máme jak představení bytosti, tak 
pokračování pohybu. Mluvení označuje nejen mluvčího, bytost, ale i pohyb 
zvuku. Dále je nám sdělen obsah slov: Bylo řečeno: "Budiž světlo!". Další 
pohyb. Teprve když se však pohyb, bytí a výraz spojily, bylo světlo. Světlo 
bychom v tomto příkladu mohli považovat za první akt stvoření. 

15.9 Tento příběh neopakuji jako fakt nebo proto, abych ještě pochyboval o 
těchto principech stvoření, ale proto, abych vám dal snadno pochopitelný 
příklad toho, jak tyto principy fungují společně. To, co jsem z tohoto příběhu 
vynechal, tedy beztvarou pustinu, zemi a vodu, kterou vítr nejprve 
převálcoval a na kterou poprvé sestoupilo světlo, je zajímavé opomenutí, 
kterého se dopustili mnozí. Co byly země a voda, když nebyly formou? 

15.10 Měly neplodnou podobu. Forma neschopná tvořit nebo nést ovoce. Forma 
byla prostě neplodnou formou, než se přes ni přehnal pohyb a oživil ji 
pozorností a vědomím ducha - zvukem, světlem a výrazem. Nedaly by se 
tyto neplodné formy přirovnat k formám dosud nepovznesených? Co kdyby 
existence formy byla vnímána jako něco, co předcházelo oživení této formy 
životem a duchem? Nebylo by to v souladu s tím, o co se zde pokoušíme? S 
naším pokračujícím dílem stvoření? Nebylo by to dokonce v souladu s tím, 
že duch existuje v každé živé formě od počátku času až do konce času? 

15.11 Čas je to, co začíná a končí. Čas je to, co začalo, když život získal formu a 
prostor. Je spíše časový než věčný. Vedle něj, ve stavu jednoty, spočívá vše, 
co je věčné, vše, co je skutečné. To, co je skutečné, je jen jiný způsob, jak 
říci, co je pravdivé. To, co je pravdivé, je věčný život, nikoliv život časný. 
Neexistují žádné stupně života. Jedna forma není živější než jiná. Vše, co 
žije, obsahuje dech či vítr ducha, který je věčný a úplný. 

15.12 Výraz, pohyb a bytí jsou o tom, co je věčné a prochází tím, co je dočasné. 
Vracím vás tedy k lekci o "průchodu", která byla obsažena v tomto kurzu. 
Cílem kurzu bylo naučit vás rozvíjet vztah ke všemu, co vámi prochází. Nyní 
je čas, kdy se sklízí ovoce tohoto úsilí. To, co vámi nyní prochází, je totiž 
vztah bez konce. To, co vámi nyní prochází, je věčné, které přišlo nahradit 
dočasné. 



15.13 Snažit se zachytit věčnost by bylo jako snažit se chytit vítr. Ale stejně jako vítr 
může donekonečna pohánět mnoho strojů, když mu dovolíme projít, tak i 
duch může donekonečna posilovat formu, když mu dovolíme projít. 

15.14 Dalo by se říci, že vítr přichází a vítr odchází. Vane v mohutných vichřicích 
a šeptá v jemných váncích. Každý námořník ví, že vítr je vrtkavý. Ale každý 
námořník také ví, že vítr nikdy neumírá. 

15.15 Všichni jste tu byli námořníky, oživenými větrem ducha, a jednou jste pluli 
- letěli jste s větrem v zádech - a jindy jste seděli na místě nebo se zdánlivě 
pohupovali bez zjevného směru. Pokoušeli jste se postavit lepší plachty, 
abyste vítr zachytili, nebo motory, které by ho nahradily, nikdy jste si 
neuvědomili, že jeho stálá a nepřetržitá přítomnost potřebuje pouze to, aby 
vámi prošla a byla s vámi ve vztahu, nikdy jste si neuvědomili, že to je ve 
skutečnosti to, co vás oživuje, že to je to, bez čeho přestáváte být. Neustálé a 
odblokované a vědomé procházení je to, o čem nyní uvažujeme. 

15.16 Byli jste na to připraveni tím, že jste si uvědomili, že vaše myslící mysl již 
nebude potřebná, protože váš přístup k jednotě neboli Kristovu vědomí je 
udržován a podporován. Začněme myšlenkou udržování a přejděme k 
myšlence udržování. 

15.17 Údržba je nejčastěji chápána jako udržování toho, co máte, a jako udržování 
toho, co máte, v dobrém stavu. Často se o ní neuvažuje jako o trvalém 
opatření, což je hlavní rozdíl mezi myšlenkou údržby a myšlenkou 
udržování. 

15.18 Údržba předpokládá, že již máte něco hodnotného a že se o to chcete starat, 
aby vám to i nadále sloužilo. Údržba předpokládá určitý postoj, postoj péče, 
bdělosti, předvídavosti a vědomí, že bez této péče, bdělosti a předvídavosti se 
hodnota toho, co se snažíte udržovat, ztratí. Na údržbu se tedy díváme jako 
na práci nebo vztah k požadované službě. V tomto příkladu je údržba to, co 
dáváte, abyste získali maximální spojení s jednotou, které je v této době možné. 
Uvědomujete si, že i tak dojde k určitým přerušením služby, že údržba neudělá 
spojení dokonalým, ale že ho udrží ve službě pro vás. 

15.19 A tak začneme myšlenkou udržování vašeho vztahu s jednotou. Nyní jste 
zažili jednotu a přejete si, aby vám i nadále sloužila. Musíte se tedy snažit 
udržovat podmínky, které jí to umožní. Stejně jako u každého udržování jde 
o dočasné opatření, které si však přejete mít prodiskutované, stejně jako jsme 
diskutovali o parametrech vašeho stavu vědomí. 



15.20 Naším cílem je však přejít od udržování k udržování. Udržovat znamená 
udržovat existenci. Poznat jednotu jako udržování znamená poznat ji jako to, 
co udržuje život. Udržování jednoty neboli Kristova vědomí se děje s 
potřebou udržovat podmínky, které umožňují její přítomnost. Udržování 
povede k udržování. 

15.21 Nechte si tuto myšlenku nyní vnuknout. Podmínky učení jste opustili. Proč? 
Protože už nejsou potřeba. Čas učení skončil. Až skončí čas stávání se, 
nebudou již zapotřebí podmínky, které vám umožní přijmout a objevit vše, 
co je k dispozici v jednotě neboli ve vědomí Krista. Bude to stejně velký 
krok, jako byl krok, který za sebou zanechal podmínky učení, krok, z něhož 
máte občas pocit, že se stále ještě vzpamatováváte. 

15.22 Tento krok byl jako poslední krok po výstupu na nejvyšší horu. Tyto 
dialogy by se mohly odehrávat právě tam, s průvodcem a týmem horolezců, 
kteří vás při výstupu doprovázeli. A na tomto nejvyšším bodě nejvyššího 
vrcholu nejvyšší hory jste se zastavili a zvykli si na řidší vzduch, na pohled 
shora, na to, co nyní vidíte. Zalapáte po dechu a necháte vítr ducha, aby vám 
znovu naplnil plíce. 

15.23 Zde se snažíte udržet to, co jste se naučili, protože víte, že až se vrátíte na 
úroveň, ze které jste vystoupili, budete díky svému výstupu jiní. Těžká práce 
je hotová. To, co zde získáte, získáte z toho, co je mimo úsilí a mimo učení, a 
z udržení stavu, v němž odmítáte podmínky učení. Stručně řečeno, udržujete 
si zde všechny podmínky nezbytné k dosažení cíle. 

15.24 To, co získáte po návratu, bude samotným cílem - obživou - neboť to, co 
získáte, vás nikdy neopustí, ale bude vás živit navždy. 



 

KAPITOLA 16 

Od obrazu k přítomnosti 
16.1 Na neplodné formy lze pohlížet jako na formy, které existovaly před 

vznikem stavu stávání se. Nyní se nacházíte v závěrečné fázi stavu stávání. 
Nyní víte, kdo jste, a tak nyní můžete začít s prací neboli vztahem této 
závěrečné fáze: Stádium stávání se tím, kým jste. V této fázi se pohyb, bytí a 
vyjádření spojují v obnovení celistvosti, která se projeví ve vznešeném Já 
formy. 

16.2 Příběh stvoření se odehrává právě teď v každém z vás, kdo jste dosáhli této 
poslední fáze stávání se. Toto je jak počáteční, tak závěrečná fáze, neboť 
jakmile je jednou započata, příběh stvoření se nevyhnutelně posouvá, aby se 
spojil s dokončením a celistvostí, které již existují v jednotě. Stvoření 
probíhá v každém z nás, zdánlivě po jednom. Stvoření je naším příchodem k 
naší pravé identitě a je rozšířením či vyjádřením této identity do stvoření 
celistvosti ve formě. 

16.3 Být neplodný znamená být prázdný. Prázdnota je opakem plnosti, opakem 
celistvosti. Je to vnímaný stav nedostatku. Je to přesvědčení, že to, co oživilo 
formu životem, nezůstalo. Přesvědčení, že v pomíjivosti se nevytvořil vztah. 
Jak je však snadno patrné, země již není beztvarou pustinou. Forma byla 
oživena duchem a vstoupila do stavu stávání se. Vy jste byli oživeni duchem 
a také jste vstoupili do stavu stávání. 

16.4 Můžete být výrazem bytí, a přesto nevyjadřovat celistvost bytí. To je popis 
stavu stávání se. Je to vnímaný stav. Je to stav, v němž jsou sjednocené 
principy stvoření vnímány jako jednotlivé kroky. Je tomu tak kvůli stavu 
času. Jakmile budou tyto principy sjednoceny, čas skončí stejně, jako kdysi 
začal. 

16.5 Sjednocené principy stvoření, jakmile se v každém z nás sjednotí, přinášejí 
každému z nás světlo; přinášejí schopnost vidět, schopnost poznávat, 
schopnost být, schopnost tvořit. Prostřednictvím umění myšlení se tyto 
schopnosti stávají tím, kým jsme. Bůh a stvoření jsou synonyma, a to si zde 
připomínáte, protože vy a Bůh se prostřednictvím stvoření stáváte synonymy. 
Prostředek a cíl jsou jedno. Příčina a následek jsou stejné. Stvoření je 
prostředkem a cílem, stejně jako je Bůh prostředkem a cílem. Stvoření je 
příčinou a následkem, jako je Bůh příčinou a následkem. Až přejdete ze 
stavu stávání se do stavu bytí celku, projdete aktem stvoření a stanete se 
stvořitelem. Budete 



připraven na vytvoření nového. 
16.6 V tomto kurzu vám bylo řečeno, že bytí je takové, jaká je láska. Zde vám bylo 

řečeno, že bytí je principem stvoření, a nebylo vám řečeno, že láska je 
principem stvoření. Láska není principem, stejně jako není atributem. Je 
tomu tak proto, že láska zůstává ve věčné celistvosti. Lásce se nelze naučit, a 
proto stojí mimo dobu učení. Bytí se zde mohlo učit, protože ještě nebylo 
celistvé. Bytí je synonymem identity. Když jsou vaše bytí a vaše identita, 
vaše Já a vaše vědomí Já celistvé a úplné, bytí, stejně jako láska, se už nedá 
učit, protože už nemá atributy. 

16.7 Láska je duch větru, který oživuje všechny formy. Láska je duch, je Bůh, je 
stvoření. Láska je popisem Všeho ze Všeho, protože je celá a spočívá ve 
věčném dokončení a celistvosti. Láska je stavem jednoty, jediným vztahem, 
skrze nějž se vám poznává Já a Bůh. Láska, Bůh, stvoření jsou vším, co 
zůstalo v jednotě, ve věčném dokončení, když vznikla forma. 

16.8 Pohyb, bytí a vyjádření jsou však také tím, co je, protože jsou dané. Láska, 
stejně jako Bůh, stejně jako Stvoření, je dárcem daností. Život byl dán 
rozšířením a vyjádřením Boha, Lásky, Stvoření - rozšířením celistvosti do 
zdánlivě oddělených identit formy. Způsob tohoto rozšíření byl způsobem 
jednotných principů stvoření, způsobem pohybu, bytí a vyjádření. 

16.9 Rozdíl mezi tím, jak to je, a tím, co je, spočívá ve volbě. I když si myslíte, že 
si můžete vybrat, zda budete stát mimo Boha, mimo Lásku, mimo Stvoření, 
nemůžete. Můžete si však, zatímco existujete v čase a formě, vybrat, že 
budete stát mimo pohyb, bytí a vyjádření. Jinými slovy, můžete si vybrat, že 
budete existovat, aniž byste dovolili duchu, aby vámi hýbal, aniž byste si 
dovolili být tím, kým jste, aniž byste si dovolili sebevyjádření. Možná si 
myslíte, že můžete být jen proto, že existujete, a že dokud existujete ve 
formě, jste, protože jste něčím. Jste živí. Máte formu. Myslíte a cítíte. 
Dokonce vám bylo řečeno, že bez existence ducha byste přestali být, a tak si 
myslíte, že musíte alespoň být. Koneckonců se vám říká člověk. 

16.10 Zatímco se stáváte, stvoření na vás stále působí. Stvoření na vás stále 
působí, protože ještě nejste celiství. Až budete celiství, principy stvoření 
budou spíše tím, co děláte a čím jste, než tím, co se vám děje. Účelem 
stvoření, příčinou a následkem stvoření je celistvost a pokračující projev 
celistvosti. I když bylo řečeno v 



Pojednání o novém, že "nyní je čas přejít z doby stávání se tím, kým jste, do 
doby bytí tím, kým jste", nebylo řečeno, že tato doba stávání se byla 
ukončena. 

16.11 A přece dávání a přijímání v pravdě jedno jsou. Všechny principy stvoření 
jsou v souladu s touto pravdou, a proto se tyto pravdy vyskytují v jednotě 
nebo ve spojení. Stávání se je pohyb. Pohyb je dán a stává se pohybem ve 
formě. Bytí je dáno a stává se bytím ve formě. Vyjádření je dáno a stává se 
vyjádřením ve formě. Protože jste byli počati ve formě, byli jste v pohybu. 
Protože jste byli počati ve formě, byli jste bytím. Protože jste byli počati ve 
formě, vyjadřovali jste se. Bylo by nemožné, aby se tyto principy stvoření 
neustále nevyskytovaly ve všem, co žije, protože vše, co žije, žije díky 
pokračujícímu stvoření. 

16.12 Stávání se je pohyb od obrazu k přítomnosti. Právě teď, když spolu 
mluvíme, je to na vás. Není to naučený stav ani proces a nemělo by se na něj 
pohlížet jako na důvod ke zklamání. Možná jste si mysleli, že už jste za tímto 
bodem stávání se. A přesto, když jste zahájili praxi uvědomování, přijímání a 
objevování, měli jste pocit, že máte před sebou ještě dlouhou cestu. Často 
jste si mysleli, že i když jste možná s učením skončili, necítíte se zcela 
dokonale, nebo možná dokonce máte pocit, že učení ve vás nebylo zcela 
dokončeno. Právě proto nyní hovoříme o tomto stavu stávání se, o pohybu od 
představy k přítomnosti. 

16.13 V tomto stávání probíhá stvoření, které vám bylo zaslíbeno. Toto je stvoření 
nového já, o němž vám bylo řečeno, že bude předcházet stvoření nového 
světa. To je to, co je míněno slovy "jako uvnitř, tak i navenek". Pouze nové 
vy může stvořit nový svět. Nové vy je povznesené Já formy, kterým se právě 
stáváte. Tento čas stávání se je časem mezi vaším uvědoměním a přístupem 
ke Kristovu vědomí neboli jednotě a vaší udržitelností Kristova vědomí 
neboli jednoty ve formě. V době, kdy přímo prožíváte pohyb, bytí a 
vyjádření jednoty, jste tím, kým jste. Jindy se stáváte tím, kým jste. 

16.14 V době, kdy přímo prožíváte pohyb, bytí a vyjádření jednoty, jste celiství a 
úplní, necítíte žádný nedostatek, žádnou nejistotu ani pochybnosti. Jste si jisti 
tím, co víte. Plně si uvědomujete, že již nejste učící se bytostí a že 
nepotřebujete žádné učitele ani jiné vedení než to, které vychází z vašeho 
vlastního srdce. 

16.15 Ve chvílích, kdy přímo neprožíváte pohyb, bytí a vyjádření jednoty, si 
uvědomujete stav stávání se. Uvědomit si stav stávání se znamená uvědomit 
si, že existuje mezidobí mezi dobou učení a dobou, kdy se člověk učí. 



a čas, kdy jste povzneseným Já formy; že stále existují časy, kdy nejste zcela 
přítomni jako to, čím jste. 

16.16 Když nejste zcela přítomni jako to, čím jste, prožíváte stále obraz nebo 
následný obraz toho, kým jste. Tento obraz je jako přetrvávající stín. 
Zahrnuje všechny vaše dřívější představy o sobě samých, všechny vzorce z 
doby učení, všechny okamžiky, kdy cítíte neschopnost spojit se v jednotu a v 
nichž stále rozpoznáváte obraz svého dřívějšího já. 

16.17 Jedná se pouze o obrázek. Není to vaše osobní já, vaše ego ani vaše 
oddělené já, které vás přišlo získat zpět. Proto jsme to také popsali jako 
následný obraz. Je to jen fotografie, která zůstává, kopie toho, co jste kdysi 
mohli považovat za své "původní" já. Je to jen otisk jako v hlíně nebo odraz 
jako v zrcadle. Je stejně vzdálená tomu, kým jste, jako obraz předka nebo 
krajina, která visí na vaší zdi odděleně od toho, čeho je obrazem. 

16.18 V tomto obraze může být pozoruhodná krása, stejně jako v umění všeho 
druhu. Může to být idealizovaný obraz vašeho dřívějšího já, obraz vašeho 
nejlepšího já, které si možná představujete, že nyní díky Boží milosti 
konečně jste. Někdy to však může být také obraz typu, konstrukce 
podvědomí, které stále vidí ve formách a symbolech. Tento druh obrazu ve 
vás může zanechat dojem, že "jednáte", jako byste se změnili, zatímco i ve 
svém novém jednání vidíte archetypy dříve známého a dříve prožitého. 

16.19 Podnět pro tyto následné obrazy je pryč. Jsou to jen pocity, které zůstávají, 
jako vzpomínky na dětství. Tento čas stávání se je časem, kdy je přijímáme 
jako to, čím jsou - obrazy. Tento čas stávání se je časem přijetí toho, že 
nejsou skutečné. Nejsou skutečnější než přelud vaší budoucnosti, další aspekt 
obrazu, který jste si o sobě vytvořili. Nejsou o nic skutečnější, než byla vaše 
představa nebe nebo jakákoli představa, kterou jste měli o nebi na zemi, o 
nalezeném ráji. 

16.20 Čas stávání se je časem, kdy tyto obrazy necháváme být, aniž bychom na ně 
reagovali. Je to čas, kdy tyto obrazy přestáváte "držet" ve své mysli a srdci. 
Je to čas, kdy jim dovolíte, aby na vás nejprve přestaly působit, a pak je 
necháte úplně odejít, protože bez toho, abyste je nechali odejít, nejste plně 
přítomni. Bez toho, abyste je nechali odejít, není vaše přítomnost plně 
realizována, nejste plně zde, nejste celiství, nejste úplní. Někdy jste tím, kým 
jste, ale někdy jste také jen obrazem toho, za koho jste se považovali. 

16.21 Tento obraz, který je pouhým obrazem, není schopen skutečného spojení ve 
vztahu. 



Abyste se mohli zapojit do vztahu, musíte být plně přítomni. Všechny vaše 
představy jsou falešné, a když si je uchováváte, nedovolíte, aby čas učení byl 
nahrazen jedinou náhradou, která udrží Kristovo vědomí, náhradou učení 
sdílením v jednotě a vztahu. 



 

KAPITOLA 17 

Tajemství nástupnictví 
17.1 Uspět znamená následovat a následovat do dědictví. Je to následování, které 

se odehrává spíše v čase a prostoru než v pravdě. Nikdy nejde o jedno. Nejde 
o nahrazení. Přichází spíše v nikdy nekončící řadě než v singulární podobě. 
Není to pravé následování, pokud dojde k přerušení řetězu nebo linie 
následování, neboť pravé následování se nezastavuje a nezačíná, ale je 
nepřetržité. 

17.2 Série vrcholí, což by se v době evoluce dalo nazvat evolučními skoky. 
17.3 Tajemství nástupnictví je jednoduché. Je to jen otázka upřímné touhy. 

Toužíš mě z celého srdce následovat ke svému pravému dědictví? Přijít po 
mně a být jako já? Být dědicem darů, které nám náleží? Toužíte po tom? Jste 
ochotni se o to ucházet? Jste ochotni si to nárokovat ve formě a čase? 

17.4 Dokážete pochopit, že to, co si nárokujete ve formě a čase, bylo vždy vaše? 
17.5 Bez touhy se toho dá získat jen málo. Touha, na rozdíl od chtění, vyžaduje 

spíše odpověď než poskytnutí. Touha je touha po, natahování se po. 
Představte si sami sebe na vrcholu této hory, na kterou jsme vystoupili, jak 
stojíte se zdviženýma rukama, široce rozevřenýma rukama a radostně hledíte 
spíše do nebe než k zemi pod sebou. To je postoj touhy i naplnění. Touhy i 
dosažení. Žádání a přijetí. Mocného úsilí a úspěchu. Je to to, co přichází po 
objetí návratu domů a co přichází před odchodem touhy a úctou, která ji 
nahrazuje. Uznává určité "převzetí" ducha touhy. Poté, co "dorazila", nebyla 
touha "dostat se tam" nasycena, ale pouze přerostla v něco jiného. S 
příchodem přichází "přítomnost" Já, na kterou se tak dlouho čekalo, radost z 
úspěchu, chuť vítězství. 

17.6 Ale touha, touha je silnější než kdykoli předtím. Začal příliv úspěchů. Bylo 
dosaženo vrcholu úspěchu. Vaše sláva je uskutečněna. Ale touha, touha je 
silnější než kdykoli předtím. 

17.7 Nejste ve své slávě a úspěchu sami a žasnete, že vám to nic neubírá na 
pocitu úspěchu. Chcete se o něj podělit s celým světem. Z vrcholu hory, s 
rukama rozpaženýma, i tato touha způsobila, že se vaše paže zvedly jakoby 
samy od sebe. Cítíte sílu dávání a přijímání jako jeden celek, neboť právě to 
toto gesto symbolizuje, velkou 



a stálý tok dávání a přijímání jako jeden celek, nepřerušený řetězec dávání a 
přijímání jako jeden celek. Nabízíš svou slávu a svoláváš ji z nebe, obojí 
současně. 

17.8 Ale touha, touha je silnější než kdykoli předtím. 
17.9 Instinktivně víte, že tato touha není touhou udržet si to, co máte. Že tento 

okamžik úspěchu a slávy je darem tohoto okamžiku, darem přítomnosti. 
Vaše gesto, tolik podobné gestu šampiona, který protnul cílovou pásku a 
vyhrál závod, nemá zůstat takové, jaké je v tomto okamžiku. Není to trofej 
na vaši zeď. Není to úspěch, v jehož překonání byste doufali. Je prostě tím, 
čím je: Je to okamžik přítomnosti plný touhy i naplnění. 

17.10 Naděje, jak bylo řečeno v tomto kurzu, je podmínkou zasvěcence. Naděje 
vás nyní minula, protože jste překročili stav zasvěcení. Už nedoufáte v to, co 
přijde. Naděje je touha doprovázená očekáváním. Očekávat znamená čekat, a 
vy už nečekáte. Přišli jste. Prošli jste fází zasvěcení. Dosáhli jste vrcholu 
hory. 

17.11 Nyní stojíte na prahu. Podnět byl dán, cesta vykonána. Jste přítomni. Nyní 
je čas na vaši reakci. 

17.12 Touto reakcí je upřímná touha, což je síla, kterou vám Kurz lásky přišel 
vrátit. V tomto Kurzu vám bylo řečeno, že upřímná touha po sjednocení vám 
vrátí sjednocení a vrátí vás k vašemu Já. Toto je okamžik realizace tohoto 
úspěchu. Vaše touha vás však neopustila. Vaše touha je silnější než kdykoli 
předtím. 

17.13 Nyní se liší to, že vaše srdečnost i touha přesáhly myšlenkový vzorec. 
17.14 Dovolte mi, abych se vrátil k otázkám, které vám byly položeny dříve, 

neboť jsou nyní ještě aktuálnější. Myslíte si, že vás touha bude provázet i 
poté, co dosáhnete toho, po čem jste toužili? Není možné si představit dobu, 
kdy vám touha už nebude sloužit, stejně jako vám nyní neslouží učení? 
Pokud dosáhnete stavu plného přijetí toho, kým jste, a v tomto stavu plně 
přijmete, že se váš přínos uskutečňuje, bude vás touha stále provázet? 

17.15 Vaše srdce je plná studna. Právě proto, že jste se nyní obrátili ke svému 
srdci, a ne k myšlení, cítíte naplnění i touhu. Mé předchozí otázky však jako 
by naznačovaly, že jakmile dosáhnete naplnění, touha vás již nebude 
provázet. Ale vaše touha je stále s vámi. Je silnější než kdykoli předtím. 

17.16 Jediný důvod, proč tomu tak může být, je ten, že tomu tak má být. Něco je 
stále žádoucí. 



17.17 Touha žádá o odpověď. Dříve bylo řečeno, že touha žádá odpověď, zatímco 
žádost žádá zaopatření. O jakém rozdílu zde hovoříme? 

17.18 Zajištění se týká přípravy na budoucí potřeby. Je to vhodná reakce na přání, 
ale nevhodná reakce na touhu. Je to předpoklad nenaplněných potřeb. Nyní 
stojíte v naplnění. To je tajemství nástupnictví. 

17.19 Touha žádá o odpověď. Odkud se tato odpověď hledá? Nyní musíte 
pochopit plnost studny svého srdce, vzájemný vztah touhy a naplnění. 
Vzájemný vztah touhy a naplnění je to, co se odehrává na prahu. Za prahem 
je stav, kdy touha pominula a byla nahrazena úctou. Cítit úctu znamená 
pociťovat bázeň, která, jak bylo řečeno, nepřísluší ničemu a nikomu jinému 
než Bohu. Přejít od touhy k úctě znamená přejít do stavu společenství s 
Bohem, plné jednoty s Bohem, celistvosti. 

17.20 Nyní jste si uvědomili, že zůstáváte ve stavu stávání se, a zklamání, které 
jste zpočátku mohli pocítit z tohoto zjištění, nahradilo přijetí. Přijetí přišlo, 
protože jste rozpoznali znaky stávání se, o kterých jsme hovořili. Rozpoznali 
jste je, protože je cítíte. Možná se však stále divíte, jak je možné, že vám 
někdo říká, že jste dospěli a jste na konci své cesty, a přesto máte před sebou 
ještě další cestu. 

17.21 Nemáte kam jít. Cesta je u konce. Stojíte na prahu, u brány do místa, ke 
kterému jste urazili tak dlouhou cestu. Jste zde a naplňuje vás touha, i když 
víte, že jste dorazili. 

17.22 Ale když jste sem dorazili, jako by se vám naskytla nová otázka. Stejně jako 
v mýtech, které jsou stejně nestárnoucí jako nadčasové, i zde se vás na něco 
ptají. Žádá se po vás odpověď. 

17.23 Pouze v mýtu se jedná o odpověď na konkrétní otázku, ale i konkrétní 
otázky mýtu, pokud jsou vnímány pravdivě, jsou otázkami srdce, které 
vyžadují pouze odpověď srdce. 

17.24 Touha zde volá hlasitěji a silněji než kdykoli předtím, protože jste blízko 
tomu, po čem jste toužili. Cesta každého hrdiny ho vrací domů. Tam, odkud 
vyšel. V příběhové podobě se to děje pohybem. Roky se putuje po mnoha 
cestách a mnoha mílích. Na cestě jsou prožívány všechny bolesti srdce. Na 
cestě se odehrávají všechny zážitky a učení. 

17.25 Proto vám bylo řečeno, že čas podobenství neboli příběhů skončil. Proto 
vám bylo řečeno: "Jak uvnitř, tak navenek." Proto jste se dozvěděli. 



se dostali na vrchol hory, aniž by opustili domov. Vydali jste se na cestu 
dovnitř, na cestu dovnitř, na jedinou cestu, která je skutečná, jediným 
způsobem, který je skutečný. 

17.26 Strávíme zde společně čtyřicet dní a čtyřicet nocí na vrcholu hory, budeme 
se postit od nedostatku, uvědomovat si touhu a reagovat na ni. To je poslední 
fáze stávání se. V tom spočívá tajemství nástupnictví. 



ČTYŘICET DNÍ A 

ČTYŘICET NOCÍ 



 

DEN 1 

Přijmi mě 
1.1 Přijetí mne je přijetím vašeho Já. Přijetí mne je přijetím vašeho dědictví. Pro 

ty z vás, kteří vyznávají křesťanskou víru, to není nic nového. Ostatním se to 
bude zdát jako přijetí nad vaše síly, přijetí, které není skutečný důvod 
požadovat. Proč je třeba přijmout Ježíše? Proč nelze přijmout pravdu? Proč 
nemůže každý zastávat svou odlišnou víru, pokud je to víra v pravdu? 

1.2 O víře se zde nemluví. Jde o přijetí. Přijetí není víra, není to modlitba. Je mi 
jedno, v jakou formu pravdy věříte, ani k jakému bohu, jak věříte, posíláte 
své modlitby; ačkoli pokud nevěříte ve své Já nad formou pravdy a pokud 
nadále posíláte své modlitby k bohu, který je jiný než vy, nepřekročíte práh. 

1.3 Jsme zde na vrcholu hory a začínáme společnou práci. Už nejsem váš učitel, ale 
je tu důvod, proč jste tu se mnou. Naslouchali jste mým slovům a právě tato 
slova vás přivedla sem, nikoliv na místo, ale do vzestoupeného stavu. Bez 
vašeho přijetí toho, kdo jsem, nepřijmete plně to, kým jste. Bez vaší ochoty 
dosáhnout tohoto přijetí neobdržíte tajemství nástupnictví, které je vám zde 
předkládáno. Stále si o něm můžete číst, ale nepředá vám to, co předá těm, 
kteří mě přijali. S neotevřenýma očima se vrátíte na rovnou zem a budete 
znovu naslouchat podobenstvím a znovu se učit z příběhů druhých. 

1.4 Proč by to mělo být tak důležité? Proč to nenechat na pokoji? Pokud je přijetí 
Ježíše pro mnohé kamenem úrazu, proč by mělo být vyžadováno? 
Vysokoškolské vzdělání má své požadavky. Pokud je pro někoho kamenem 
úrazu matematika, pro jiného cizí jazyk, jsou tyto požadavky zrušeny? 
Přijměme prostě, že požadavky jsou předpokladem pro mnohé státy, kterých 
si vážíte. Chcete-li si vzít jednoho člověka, musíte se rozhodnout opustit jiné. 
To se vyžaduje. To neznamená, že vdaná žena nebude mít vztah k mnoha 
mužům v mnoha směrech, nebude mít mnoho mužských přátel, učitelů, 
průvodců. Znamená to, že jeden je vybrán jako partner s vyloučením 
ostatních, kteří jsou vybráni jako partneři. 

1.5 V těchto příkladech mluvíme o jednoduchých požadavcích, požadavcích 
každodenního života, nikoli o životě věčném. Požadavek, který se zde po vás 
žádá, nespočívá v tom, abyste vyloučili ostatní, v něž věříte a u nichž jste 
našli spojení s věčným životem, ale pouze v tom, abyste mě přijali takového, 
jaký jsem. 



1.6 Nyní, když jste překonali myšlenkový systém ega, se ohlédnete zpět a 
uvědomíte si, proč jste nemohli poznat své Já, když vás ego vedlo. Museli jste 
se rozhodnout mezi myšlenkovým systémem ega a myšlenkovým systémem 
jednoty. Tato volba byla učiněna, a tak jste dorazili sem a zanechali za sebou 
stav zasvěcence, dobu čekání. Zvolili jste si. Nyní se po vás pouze žádá, 
abyste se podívali na to, co jste si vybrali, a pochopili, co jste zdědili 
prostřednictvím tajemství následnictví. 

1.7 Chcete-li mě nahradit, musíte mě přijmout, stejně jako musíte přijmout svůj 
výstup na tento vrchol hory a tento dialog, který zde probíhá. Pokud se 
domníváte, že tento vrchol hory je pouze metaforický, neuvědomíte si, že jste 
vystoupili nebo že jste opustili podmínky zasvěcence. Pokud věříte, že toto 
jsou slova moudrosti a že můžete zůstat ambivalentní ohledně jejich zdroje, 
nepoznáte mě ani nepřijmete a nepoznáte ani nepřijmete své Já. 

1.8 Proč jsme tak propojeni, že vaše schopnost poznat své Já je podmíněna vaší 
schopností poznat mě? Protože já jsem. To je podobné jako říci, že Láska je. 
Já jsem to, co je. Já jsem cesta, pravda a život. 

1.9 Nepřijmout mě by bylo jako trénovat na kosmonauta a v okamžiku startu 
odmítnout požadavek na kosmickou loď jako způsob, jak se dostat do 
vesmíru. To by se podobalo nepřijetí způsobu, který byl dán k uskutečnění 
vaší touhy. Vesmírná loď by mohla být vnímána jako odpověď na vaši 
touhu. Stejně tak to mohu udělat i já. 

1.10 To je, jako kdybych řekl: "Jsem-li astronaut, mohu se dostat do vesmíru bez 
kosmické lodi. Byl jsem vycvičen, chápu pravdu o vesmíru, věřím ve své 
schopnosti, ale kosmickou loď nepovažuji za nezbytnou." To je pravda. Aby 
vás tento příklad nedojal, budu pokračovat. 

1.11 Mnoho lidí nyní objevuje sílu léčení. Někteří si myslí, že tato síla pochází z 
jednoho zdroje a někteří z jiného. Možná si myslíte, že pokud je síla 
vyvolána, nezáleží na tom, jakým jménem je nazývána. Možná si myslíte, že 
vše pochází ze stejného zdroje, bez ohledu na to, jak ji nazývá ten, kdo 
uzdravování praktikuje, ať už je to léčitel z víry, nebo lékař. Můžete se 
rozhodnout, že se budete věnovat výhradně svým potřebám uzdravení, nebo 
se můžete rozhodnout pro mnoho možností. Možná si myslíte, že na těchto 
volbách nezáleží, ale záleží pouze na síle léčitele. Někteří z vás mohou tento 
příklad považovat za ukázku toho, proč byste mě neměli přijmout. Možná 
budete tvrdit, že chápete, že tato moc je od Boha, ať už jde o moc udělit život 
růstu v lůně matky, nebo o moc dát nový život uschlé či zlomené končetině. 
Možná si říkáte, proč by mělo záležet na tom, zda se tato síla nazývá Buddha 
nebo 



Alláh, Mohamed nebo Bůh. 
1.12 Na tom nezáleží. O Boží moci se zde nemluví. Mluví se zde o naší moci. O 

moci božího člověka. Moc Boží převedená do podoby. Moc toho, kdo jsme 
my, spíše než moc toho, kdo je Bůh. 

1.13 Bohu je jedno, jak ho nazýváte. Bůh ví, kdo je. To člověk nepoznal, kdo je, a 
právě skrze mne může být toto poznání navráceno. Tak to prostě je. Nejde o 
to mít pravdu nebo se mýlit, o to, že jedni jsou více a druzí méně. Je to prostě 
cesta ke stejnosti bytí, ke sjednocení všech, od nejsvětějšího ze svatých až po 
nejpokornějšího z pokorných. 

1.14 Kdyby se kdokoli ze svatých mužů a žen, kteří kráčeli po cestě světa od 
mých časů, naučil, přijal a žil podle učení, které vás přivedlo do tohoto bodu, 
za který bych vás nyní rád dovedl, svět by byl jiný. Cožpak jsem vás 
nepovolal do nové doby, v níž již neexistují podmínky pro učení? V níž 
utrpení a smrt, které zastíraly, že odpovědí je láska, jsou vyhnány, zavrženy a 
na jejich místo je přijat nový svět lásky? 

1.15 Všichni jste milovaní synové a dcery samotné lásky, ať už ji nazýváte 
jakkoli. Všichni jste stejně milovaní. Nezáleží na tom, zda se věnujete té či 
oné náboženské tradici. Na tom, že přijímáte, že Já jsem ten, kdo vás může 
vyvést z vašeho života plného utrpení k novému životu, naprosto nezáleží. 

1.16 Nejsem váš učitel a nejste povoláni mě slepě následovat. Jste však povoláni, 
abyste mě následovali nebo mě následovali. Jedině tak lze do starého vnést 
nový život. 

1.17 Vaše touha poznat mě vzrostla, když jste četli tato slova a přiblížili se svému 
Já. To proto, že jsme Jedno. Poznat mě znamená poznat své Já. 

1.18 Vraťme se na chvíli k příběhu o stvoření a k mému potvrzení, že tento příběh 
stvoření se odehrává v každém z nás. Dovolte mi, abych se posunul dál a na 
chvíli promluvil o Adamovi a Evě a pádu z ráje. Rozšiřme naši představu o 
příběhu stvoření o stvoření muže a ženy. Adam a Eva představují vaše 
zrození do podoby. Já představuji vaše zrození do toho, co je mimo formu. 
Adam a Eva představují to, co se ve vás odehrálo na počátku příběhu vašeho 
stvoření. Já představuji to, co se ve vás odehrálo nedávno, příběh vašeho 
znovuzrození prostřednictvím tohoto Kurzu. 

1.19 Příběh Adama a Evy a příběh Ježíše je ve vás. Jak uvnitř, tak i vně. V 
každém z vás je Adam a Eva zastoupen v podobě. V každém z vás jsem v 
podobě zastoupen Já. 



1.20 Nový zákon byl začátkem nového. Můj život představoval naplnění Písma, 
všech svatých spisů, veškeré učené moudrosti. V naplnění se nalézají konce a 
vytvářejí začátky. 

1.21 Toto naplnění Písma se nyní odehrálo ve vás. Když se to stalo ve mně, stalo 
se to ve všech. Stalo se součástí pokračujícího příběhu stvoření, stvoření, 
které se odehrává ve stvořeném. 

1.22 Příběh přišel až po události. Naplnění tedy bylo vždy součástí příběhu 
stvoření. Vždy bylo součástí vás, stejně jako bylo vždy součástí mě. 

1.23 Neexistuje žádný příběh, který by předpovídal, co bude následovat - žádný 
dokončený příběh. Existuje pouze nenaplněné písmo, příslib dědictví nebo 
hrozba zkázy. Také mýtus se zastavuje před naplněním, před návratem do 
ráje. 

1.24 Tento návrat do ráje, k vašemu pravému Já a pravému domovu, je však 
vepsán ve vás. Je třeba jej pouze prožít, aby se stal skutečností. Musíte mě 
přijmout, protože jsem to prožil a učinil to pro vás skutečností. Musíte mě 
přijmout, protože já jsem ta část vás, která vás může vést za to, co jsem 
vykonal, k naplnění stvoření a za stvoření k příběhu, který ještě nebyl 
napsán, k budoucnosti, která ještě nebyla stvořena. K uskutečnění ráje a 
vašeho pravého Já a pravého domova v podobě, která vás přenese mimo čas 
do věčnosti. 

1.25 Mluví se o tom jako o druhém příchodu Krista, protože můj příběh zůstane 
bez vašeho naplnění nenaplněn. Teprve ve vašem naplnění pokračujícího 
příběhu stvoření se můj příběh dovrší. Je to příběh, k jehož dovršení nemůže 
dojít v singulární podobě, ale jako u každého skutečného dědictví pouze v 
řadě, pouze ve spojení všech částí příběhu stvoření do celku konce příběhu. 
Tak jako je příběh vnímán tak, že přechází od jednoho prvku k druhému v 
nepřerušeném řetězci událostí, tak je tomu i u příběhu stvoření. Tak jako 
dějiny postupují s mezerami, které čekají na své naplnění až v aktuálním 
čase, tak je tomu i s příběhem stvoření. 

1.26 Jste živoucí historie. Prožíváte to, co se zítra stane historií. Žijete stvoření. 
Žijete to, co bude zítra příběhem stvoření. Řetězec událostí je jen jiný 
způsob, jak říci příčina a následek. Řetězec událostí stvoření zatím zahrnuje 
pohyb bytí do formy a pohyb bytí mimo formu. To, co bude realizováno 
prostřednictvím tajemství následnosti, je povznesení formy. 

1.27 Od touhy se můžete oprostit pouze tak, že si uvědomíte, po čem toužíte. 
Mých čtyřicet dní a čtyřicet nocí na hoře následovalo po mém křtu a uznání 
za Božího Syna a předcházelo době, kdy jsem žil jako své Já ve světě. Stejně 
tak je tomu i u vás. Toužíte po mně a toužíte po mně, protože náš příběh je 
stejný. Prožíváte můj příběh, jako jsem já prožíval ten váš. Jsou jedno 



příběh. 
1.28 Odložte své touhy po jiných odpovědích, jiných příbězích a přijměte příběh, 

který sdílíme. Bibli a všechny svaté texty lze nyní jasně vidět jako jeden 
příběh stvoření. Jeden příběh o jednom počátku. Jeden příběh s mnoha 
učiněnými zaslíbeními. Sliby o dědictví a naplnění, sliby, které naznačují, ale 
nikdy zcela neodhalují tajemství nástupnictví. 

1.29 Já jsem tajemství nástupnictví, cesta a život, začátek konce příběhu, který se 
má naplnit, dovést k završení a celistvosti v tobě a ve mně, abychom 
společně uskutečnili druhý příchod Krista a povznesení Já formy. 



 

DEN 2 

Přijměte své já 
2.1 Přijetí svého Já je přijetím mne. Přijetí svého Já je přijetím svého dědictví. 

Nyní je čas plně přijmout své lidské Já i Já jednoty. Je čas na konečné 
splynutí obou do jednoho Já, povzneseného Já formy. 

2.2 Opustili jste ego, přehodnotili svůj život, odnaučili se předchozím vzorcům a 
nyní vidíte rozdíl mezi představou, kterou o sobě máte, a svým současným 
Já. Přesto se vám v nestřežených okamžicích, ve chvílích, kdy byste si přáli 
klid, v mysli stále přehrávají vzpomínky na váš život, které vám často stále 
přinášejí smutek a lítost. 

2.3 Všechny tyto momenty, které hodnotíte, vás přivedly až sem. Uvědomuji si 
však, že jste ještě nedokázali tuto skutečnost plně přijmout. Většina z vás se s 
mnohým z toho, co jste považovali za své chyby a špatná rozhodnutí, již 
smířila. Nyní vidíte vzorec svého života tak jasně, jako by o něm byl napsán 
mistrovský životopis. Právě tato jasnost přinesla některým z vás nové 
"strašení". Váš život je nyní vnímán více jako celek. Jednotlivé části do sebe 
zapadají. Vidíte, jak jste se posunuli od zdánlivé bezúčelnosti k účelu. 

2.4 Jste jako vynálezce, který promarnil mnoho let, mnoho peněz a prožil mnoho 
útrap kvůli mnoha projektům, které se neuskutečnily, a nyní se mu podařilo 
vynalézt přesně to, co si vždycky představoval. To je okamžik, kdy se 
naplnění a touha spojí, čas, kdy si uvědomíte, že "to všechno stálo za to". 

2.5 Toto je čas zjevení smyslu. Vy, kteří jste se tak dlouho snažili dát smysl 
bezúčelnému, zde uvidíte smysl zjevený. 

2.6 A přesto nemůžete některých věcí litovat. Tento pocit už není tak silný jako 
kdysi a je velmi nepravděpodobné, že byste stále pociťovali vinu nebo stud, 
ale křivdy, které jste způsobili druhým, vás nyní mohou tížit. Je to, jako 
byste na tomto vrcholu hory objevili lehkost bytí, a přesto je v ní tento 
kámen lítosti. Stále máte neodbytný pocit, že tento kámen lítosti vás bude 
stále držet ukotvené v tom, čím jste kdysi byli, že bez ohledu na to, jak 
vysoko vystoupáte, vás bude stále táhnout zpět. 

2.7 To je pocit, který vám zabrání získat tajemství nástupnictví. Je to jako síla 
gravitace, pocit, který vám nedovolí, abyste se dostali k tajemství. 



zůstat v této výšce dostatečně dlouho, abyste mohli těžit z toho, co zde bude 
sděleno. 

2.8 Část tohoto pocitu pramení z chybných představ, které přetrvávají ohledně 
vaší nehodnosti. Část tohoto pocitu pramení z mylné představy, že můžete 
selhat, a to i zde. To jsou pokušení, kterým čelí ti, kdo se odvážili vystoupit 
na horu. Není to výška, které jste dosáhli, co způsobuje váš strach z pádu. Je 
to hloubka, do které máte pocit, že jste kdysi sestoupili, co zde vyvolává váš 
strach. 

2.9 Ve skutečnosti jsou to hlavně soudy, soudy, které vycházejí z vašeho 
svědomí, z té části vás, která porovnává vaše činy s lidskými a Božími 
zákony a shledává vás vinnými. 

2.10 Dovolte mi, abych se vás nyní zeptal: Nejsou tyto pocity - pocity spojené s 
vaším přesvědčením, že jste ublížili druhým - pocity smutku? Není vám 
těchto činů líto? Nevyjádřili jste přání, že jste jednali jinak? Vidíte způsob, 
jak změnit minulost nebo "odčinit" to, co se v minulosti stalo? 

2.11 Nyní je čas na přijetí i těch činů, které byste raději nepřijali. Staly se. Byly 
takové, jaké byly. Žádám vás, abyste nezapomněli. Kdyby váš domov zničilo 
tornádo nebo povodeň, a ne nevěra a rozvod, neviděli byste přínos v tom, že 
přijmete to, co se stalo, a půjdete dál? Možná budete oponovat tím, že 
kdybyste byli cizoložníkem, příčinou rozvodu, bylo by to něco jiného než 
tornádo nebo povodeň. Ano, bylo to jiné, ale tento rozdíl nestaví tyto činy 
mimo myšlenku přijetí. 

2.12 A naopak, kdybyste byli nevinnou "obětí" nevěrného partnera, jehož jednání 
vedlo k rozvodu a zničení vašeho domova, nedokázali byste přijmout, že se 
něco takového stalo? Ponechme pro tuto chvíli stranou jakékoli úvahy o 
dalších důsledcích takového jednání, ať už jsou podle vašeho soudu 
negativní, nebo pozitivní. Hledáme prosté přijetí skutečností vašeho života. 

2.13 Mohl bych zde uvést tisíce příkladů, ale jde o to, že nehledáme stupně 
špatného jednání nebo provinění. Všichni máte okamžiky, které byste si přáli 
znovu prožít, rozhodnutí, která byste chtěli změnit. Tyto činy jsou 
nezměnitelné. Proto je zapotřebí prosté přijetí. 

2.14 Nemluvíme zde o odpuštění nebo dokonce o smíření, protože o tom jsme již 
důkladně hovořili dříve. Všichni jste prošli dobou něhy, dobou, která 
předcházela vašemu udělení a přijetí odpuštění, vaší žádosti o odčinění a jeho 
udělení, vašemu přehodnocení a odnaučení vnímaných lekcí vašeho života. 



2.15 Ale stejně jako vy jste zde povoláni přijmout mě navzdory možným obavám, 
například náboženskému přesvědčení, jste i vy povoláni přijmout sami sebe. 
Toto bezpodmínečné přijetí je nezbytné. Uvedu vám ještě jeden příklad, aby 
naše diskuse byla co nejjasnější. 

2.16 To je příklad z mého života, příklad, který mnohé z vás stále trápí. Tímto 
příkladem je ukřižování. 

2.17 Pro mnohé z vás je ukřižování jedním z důvodů, proč váháte, zda mě plně 
přijmout. Je pro vás těžké uvěřit, že mé utrpení bylo symbolem konce toho 
vašeho, když tolik utrpení pokračuje. Přidám zde příklad mého vzkříšení. Je 
pro vás těžké uvěřit, že mé vzkříšení zvěstovalo věčný život, když smrt byla 
stálou společnicí všech, kteří žili od mé doby. Je pro vás těžké uvěřit, že 
když mě budete následovat, nebudete kráčet v mých šlépějích. Možná vám 
bude dopřán věčný život, ale ne dříve, než budete trpět tak, jako jsem trpěl já. 
Tato myšlenka by sotva byla radostnou představou, kterou bychom mohli 
začít naši společnou práci. 

2.18 Jak bylo řečeno v tomto kurzu, můj život je životem příkladným. Způsob, 
jakým jsem o něm v poslední době hovořil, mohl některé z vás vést k tomu, že 
jej považovali spíše za symbolický život než za život skutečný. Všechny naše 
životy zde jsou spíše symbolické než skutečné. Stejně jako příběh o stvoření 
je spíše symbolický než skutečný. To neznamená, že se můj život nestal, že 
se neodehrál v čase a prostoru, stejně jako se ten váš odehrává nyní v čase a 
prostoru. Znamená to, že to, co se odehrává v čase a prostoru, je symbolické, 
že to představuje něco víc. 

2.19 Zamysleme se tedy znovu nad mým životem, jen krátce, a uvažujme o 
něčem dalším, co může představovat. 

2.20 Můj život se skládal ze stejných hlavních prvků jako ten váš: Zrození, 
dětství, dospělost a s ní spojené působení ve světě, utrpení, smrt a vzkříšení. 

2.21 Máte zprávy o mých činech, které začínají objevením se mé podoby na světě, 
ale odehrávají se hlavně v době mé dospělosti. Tato vyprávění nezdůrazňují 
dobu dětství, neboť ta je běžně považována za dobu nevinnosti. Vyprávění o 
mé dospělosti většinou začínají poznáním toho, kým jsem. To symbolizuje 
zde předkládanou myšlenku, že dokud si neuvědomíte, kdo jste, váš život 
doslova ani symbolicky nezačal. 

2.22 Můj život dostal smysl až ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, kdo jsem. Dalo 
by se tvrdit, že toto vědomí existovalo už při mém narození, a to by bylo také 
správné, protože všechna narození mají být dychtivě očekávána jako počátky 
Já Jsem. Protože většina zrození je vnímána tímto způsobem a většina 
zralých životů nikoliv, můžeme 



soustředit se zde na zralý život. 
2.23 Můj zralý život tedy začal poznáním toho, kdo jsem, stejně jako ten váš. Po 

této době následoval můj "příkladný život", život, který začal čtyřiceti dny a 
čtyřiceti nocemi strávenými na hoře a pokračoval mým spojením s mými 
bratry a sestrami, přinášením světla temnotám, moci bezmocným, zdraví 
nemocným, života mrtvým. Můj život se dotýkal všech, kdo byli ochotni se 
nechat dotknout, měnil všechny, kdo byli ochotni se změnit. Ale velká 
neochota zůstávala. Lidstvo ještě nebylo ochotné. Kolektivně se rozhodlo 
zůstat v iluzi. Byla učiněna volba pro pokračující utrpení. A tak jsem na tuto 
volbu reagoval. Bylo zapotřebí příkladu reakce. Tím příkladem bylo 
symbolické gesto. I to byla volba. Volba vzít všechno to utrpení na sebe a 
zabít ho. Říci: "Tady je to, co uděláme s utrpením. Jednou provždy se ho 
zbavíme. Ukřižujeme ho na kříži času a prostoru, pohřbíme ho, aby už 
nemuselo existovat, a ukážeme, že po rozhodnutí ukončit utrpení následuje 
nový život. 

2.24 "Já" jsem netrpěl, protože jsem věděl, kdo jsem, a žádné utrpení jsem si 
nevybral. To je to, co je míněno myšlenkou, která byla opakována jako 
"zemřel jsem za vaše hříchy". Moje smrt měla ukázat, že nastal konec utrpení 
a s ním i věčný život. 

2.25 Zde je tedy třeba učinit volbu, kterou ti v mé době učinit nemohli, volbu 
ukončit utrpení. To je volba, kterou jsem učinil "za všechny". Tuto volbu 
děláte i vy pro všechny. 

2.26 Nyní je na lidstvu vůle. To, co ukázal můj život, ale musí být ukázáno 
znovu. To se však nestane, pokud budete lpět na utrpení. Pokud nepřijmete 
své Já, celé sebe, lpíte na utrpení. 

2.27 Proto jsi mě musel nejprve přijmout. Přijmout mě znamená přijmout konec 
utrpení. Přijmout konec utrpení znamená přijmout své pravé Já. 



 

DEN 3 

Přijměte hojnost 
3.1 Přijměte svůj hněv, protože je dalším krokem v kontinuu, po kterém se 

pohybujeme. Když člověk umírá, stejně jako když člověk prochází tímto 
posledním odevzdáním, existují etapy, kterými prochází. Prvním je popření, 
druhým je hněv. O popírání jsme již hovořili, i když novým způsobem. Nyní 
budeme mluvit o hněvu, a to jak starým, tak novým způsobem. Dovolte mi, 
abych vám naznačil, o co se skutečně jedná. Jde o způsob, jakým jste se učili, 
a o vaše nepochopení toho, co vám to způsobilo. 

3.2 Co to bylo, co se "učil" v době učení? Byla to mysl. Vaše mysl tedy byla 
vycvičena k učení a vy jste nejraději, když do ní skrze vaši mysl vstupují 
nové poznatky, nové informace, a dokonce i nové objevy - protože to je vám 
známo a je to to, co znáte. V oblasti mysli jste byli nejvíce ochotni přijímat 
učitele, vůdce, průvodce, autority, neboť jen skrze ně jste se učili. Nyní 
začínáte chápat, že toto učení nebylo volbou, ale pouze způsobem, který jste 
znali ze života. Zatímco svobodu učení v dětství jste mohli považovat za 
způsob, jakým učení mělo probíhat, doba tohoto čistého učení se stále 
zkracovala, zatímco doba vynuceného učení se stále více upevňovala. 

3.3 V oblasti těla přišla další forma učení, o které jste viděli, že máte jen malou 
možnost volby. Když vás tělo chtělo něco naučit, jakou jste měli jinou 
možnost než mu naslouchat? Mysl i tělo byly tedy podmíněny tím, že jim 
bylo učení vnucováno. Většině tohoto učení jste se už dávno přestali bránit a 
"přijali" ho jako způsob, jakým se věci mají. Tento druh přijetí je to, co 
novým přijetím obracíme. 

3.4 Svým srdcem jsi stále méně přijímal tyto "vnější" pokusy o ovlivňování. Vy, 
kteří jste jako jednotlivci i jako druh podmíněni tisíciletým učením 
prostřednictvím mysli - často bolestivým způsobem - jste řekli "ne" učení 
prostřednictvím srdce. Mnozí z vás jistě přiznají, že je začátek tohoto Kurzu 
a jeho zpochybnění vašich představ o lásce poněkud rozzlobilo. Většina z vás 
přistupovala k učení srdcem s ještě větší otevřeností než k novým 
představám o lásce, aniž byste si uvědomovali, že jde o jedno a totéž. 

3.5 Naším prvním bodem diskuse v oblasti hněvu je tedy to, že bez ohledu na to, 
kde se hněv zdánlivě objevuje, je hněv produktem stavu učení. Vždycky 
tomu tak bylo, ale nyní se vám to odhaluje nejen prostřednictvím mých slov, 
ale také prostřednictvím 



vaše prožívání hněvu novými způsoby. Možná jste tento hněv ještě příliš 
nepocítili, ale je tu a my si zde probereme jeho funkci. 

3.6 Existuje jedna oblast, která se setkává s ještě větším hněvem a odporem, 
pokud jde o učení všeho druhu - jinými slovy jak staré, tak nové učení - než 
láska. Je to oblast, kterou vy nazýváte peníze a já ji nazývám hojnost. 
Vnímejte reakci svého těla na toto prohlášení. Někteří z vás budou cítit 
vzrušení z toho, že se o této otázce konečně mluví, ale uvědomte si své 
pocity, jak budeme pokračovat, protože vám upřímně říkám, že právě zde je 
váš největší hněv a váš největší nedostatek víry a přijetí. 

3.7 Možná věříte, že duchovní kontext vašeho života může změnit váš život, že 
se budete cítit klidněji, že vám poskytne útěchu nefyzické povahy. Všechny 
tyto představy, ať už si to uvědomujete, nebo ne, souvisejí s myslí. Právě 
prostřednictvím vaší mysli tyto nové myšlenky změní vaše jednání a váš 
život, vaší mysli, která vám díky zvýšenému klidu poskytne více klidu, vaší 
mysli, která přijme pohodlí určitého typu, dokonce se rozšíří na novou 
pohodlnost bytí. Věříte, že mít duchovní souvislosti pro svůj život může, 
jinými slovy, změnit váš vnitřní život, ale jste skeptičtější, pokud jde o jeho 
schopnost ovlivnit váš vnější život; a nikde nejste skeptičtější než v 
souvislosti s penězi nebo hojností. Oblast peněz neboli hojnosti je oblastí, 
kde vás učení oklamalo a zklamalo nejvíce. 

3.8 Možná věříte, že duchovní kontext vašeho života vám pomůže cítit se více 
milováni a možná vám dokonce pomůže najít někoho, koho budete milovat. 
Možná věříte, že tato spiritualita vám pomůže napravit pocit zlomeného 
srdce, může vás přimět k tomu, abyste odpustili těm, kteří vám ublížili, 
abyste se napravili s těmi, kterým jste ublížili, nebo abyste se kvůli nim 
jednoduše přestali cítit provinile nebo zahořkle, zahanbeně nebo odmítnutě. 
Nevěříte však, že tento duchovní kontext je schopen vám přinést nedostatek 
nedostatku, který si nejsilněji spojujete s penězi. 

3.9 Už jen představa, že duchovní kontext vašeho života vám pomůže žít v 
hojnosti, ve vás vyvolá myšlenku: "Pochybuji o tom." Nebo: "Uvěřím tomu, 
až to uvidím." Možná si myslíte, že duchovno vám může pomoci žít 
jednodušší život, a tedy život s omezeními, která lépe přijímáte. Pokud však 
budete mít čas o takové myšlence uvažovat, pravděpodobně se budete stále 
více rozčilovat, budete přecházet sem a tam mezi obecným a konkrétním a 
přemýšlet jak o svém vlastním nedostatku v životě, tak o nedostatku těch, 
jejichž nedostatek je výraznější než ten váš. Zdá se, že neexistuje 
spravedlnost, pokud jde o to, kdo "má" a kdo "nemá", a zdá se, že svět se 
skládá z těch, kteří mají, a těch, kteří nemají, a že funguje tak šíleným 
způsobem, jakým funguje, hlavně kvůli tomuto rozdílu. 



3.10 Mělo by v takovém případě smysl, abychom se tímto problémem, touto 
zjevnou příčinou tolika šílenství, nezabývali? Tuto příčinu takového hněvu? 

3.11 Vraťme se na chvíli k základní myšlence, která stojí za otázkou peněz nebo 
hojnosti: způsob, jakým jste se učili. Mysl by vám řekla, že nic není "dáno" a 
že všechno se musíte buď naučit, nebo si to zasloužit, většinou obojí, protože 
jste se učili, abyste si vydělali, učili jste se, abyste se tak či onak prosadili ve 
světě. Protože peníze nebo hojnost nejsou "dané" pro všechny, ale jen pro 
některé, přemýšlíte o nich podobně jako o "danosti" přirozeného nadání nebo 
talentu, o "danosti" čerstvých a inspirativních nápadů. Nevidíte však, že jsou 
ve skutečnosti spojeny jako dary, protože nevidíte, že všichni jsou 
obdarováni. 

3.12 Jen proto, že někteří jsou obdařeni hojněji než jiní, mohou využít daností 
talentu a inspirovaných nápadů, které jim přinesou bohatství. To je myšlenka 
směny, o níž jsme již hovořili, nebo smlouvání, o němž zde budeme hovořit 
více. Je to základní myšlenka, která se skrývá za všemi myšlenkami 
nedostatku, myšlenka, kterou jste si během učení osvojili tak důkladně, že 
její opuštění vás i nyní stále trápí starostmi a hněvem. Je to myšlenka světa 
"když tohle, tak tamto". Představa světa, v němž přesvědčení uvedená v 
tomto Kurzu nejsou ani viditelná, ani žitá. 

3.13 To je základní omyl, který doba učení podporovala. Myšlenka "když tohle, 
tak tamto". Myšlenka zasloužené hojnosti. Myšlenka, že nic není skutečně 
zadarmo. Ani vy, ani vaše dary. Všechno má svou cenu. Hojnost přichází, 
dokonce i k obdarovaným, jen díky využívání darů. Hojnost zůstává, 
dokonce i těm, kdo se s ní narodili, jen díky vykořisťování druhých. Jen díky 
tomu, že někteří mají méně, mají někteří více. 

3.14 Přemýšlet v takových pojmech a pak považovat takové myšlenky za schopné 
mít duchovní hodnotu, to je něco, co považujete za šílené. Zdá se, že na to 
není žádný lék, a tak se raději ani nepokoušíte pochopit, jak by se věci mohly 
změnit. Ať už jste došli jakkoli daleko, tyto myšlenky většinu z vás v té či 
oné míře stále provázejí. I když víte, že jsou to falešné představy, a v tomto 
vědomí si možná dokonce říkáte, když je čtete, že už takto nepřemýšlíte, jsou 
tu v naučeném vzorci a vy to víte také. Právě ony vám brání uvěřit, že 
myšlenky uvedené v tomto Kurzu jsou schopny, jsou-li praktikovány, něco 
změnit, zejména pokud jde o peněžní hojnost. Je to jedna z těch situací, kdy 
víte a nemáte ponětí, co s tím, co víte, dělat. Protože nejste schopni nahradit 
při aplikaci falešné pravdivým, zůstává vzorec falešného. 

3.15 Jak se ale můžete přijmout, když máte takové pocity? Jak 



můžete přijmout myšlenku dědictví s takovými myšlenkami? Jak mě můžete 
přijmout, když mě vidíte jako symbol života ve "zbožné" chudobě a výzvy 
mým následovníkům, aby se vzdali svých světských statků? 

3.16 Tak se musí tento zdroj vašeho hněvu a nespokojenosti, zdroj vašeho 
nepřijetí, ukázat v novém světle. 

3.17 Vraťme se k myšlence peněz, kdy jsou vnímány jako "danost". Jako "dané" 
jsou vnímány pouze v jednom případě: v případě dědictví, v případě těch, 
kteří se k penězům "narodili". To je tedy dobré místo, kde začít, protože 
dědictví je to, o čem mluvíme. Ujasněme si, že o penězích nebo hojnosti 
nemluvíme jako o "daných", když je jejich dosažení těžkou prací. Ani tehdy, 
když se zdá, že pochází z nějaké události štěstí nebo osudu. Mluvíme zde 
konkrétně o penězích "daných" dědictvím, o penězích, s nimiž se někteří 
šťastlivci narodí. 

3.18 To jsou ti, kteří jsou ve vašem světě nejvíce nenáviděni. A přesto jim 
závidíme. Tato zášť a závist vás naplňuje hněvem. Pokud nyní cítíte nějaký 
hněv, věnujte pozornost jeho vlivu na vás. Možná cítíte napětí a napětí v 
žaludku, zádech a šíji. 

3.19 Míra vašeho nepohodlí v této otázce je něco, o čem si jen představujete, že je 
větší než u vašich bratrů a sester. Několik z vás to nepociťuje, a pokud patříte 
mezi těchto několik málo, nepřeskakujte tento dialog, ale zapojte se do něj, 
abyste stejně jako ti, pro které je tento dialog určen, pochopili sílu tohoto 
aspektu života vašich bratrů a sester a sílu a funkci hněvu. 

3.20 Moc peněz, která vás ovlivňuje, je moc, která se popírá, málokdy se přiznává 
a málokdy se o ní mluví. Nemysli si, že stud, který pramení ze srdceryvných 
nebo chybných činů, je větší než stud těch, kteří necítí hojnost, kteří trpí 
nedostatkem peněz. Stále ještě panuje všeobecné přesvědčení, že hojnost je 
Boží milost, a proto ti, kdo hojnost nezažívají, udělali něco špatného. K tomu 
se ještě vrátíme, ale nejprve pokračujme v popírání vlivu peněz. 

3.21 Častěji a snadněji se mluví o hanbě a bolesti ze srdcových problémů a chyb 
než o hanbě z peněžního neúspěchu. Jistě se děje mnoho stížností a 
všeobecného rozčilování, ale jen do té míry, do jaké se cítíte být ve stejné 
situaci jako ti, kterým si stěžujete. Mluvit o peněžních záležitostech s někým, 
kdo by mohl mít víc než vy, byste považovali za ostudu. Obávali byste se, že 
by si mohli myslet, že po nich něco chcete, a trpěli byste rozpaky. Mluvit o 
penězích s někým, kdo má méně, by mohlo otevřít dveře žádosti o to, co se 
vám nezdá, že musíte dát. Dostat se do situace, kdy máte pocit, že musíte 
žádat o peníze. 



od ostatních, a to i od banky, je považována za skutečně zoufalou situaci. 
Tato žádost bude mít pravděpodobně těžké následky. Dokonce i ti, kteří jsou 
ostatními vnímáni jako neustálí "odběratelé", kteří se nebojí požádat o 
"almužnu" nebo oběd zdarma, zažívají tytéž emoce, hromadění hněvu, zášti a 
studu. 

3.22 V oblasti peněz se skrývají vaše největší neúspěchy, vaše největší obavy, 
rizika, která jste podstoupili nebo nepodstoupili, vaše naděje na úspěch. To, 
co si přejete, je podmíněno tím, že máte "prostředky", abyste to mohli 
uskutečnit, a málokdo z vás si skutečně myslí, že peníze by většinu vašich 
problémů nevyřešily. Dokonce i ti z vás, kteří jsou na této duchovní cestě, si 
myslí, že peníze patří k největším limitům toho, čeho můžete dosáhnout, jak 
můžete žít život, který byste si vybrali. Možná jste opustili touhy po 
bohatství a nahradili je představami o tom, že budete mít více času, více 
naplňující práce, jednodušších radostí, a přesto svůj nový stav stále vnímáte 
jako stav, který se tohoto aspektu "reality" nedotýká. Lepší život, kterého 
byste mohli dosáhnout, bude spíše vedlejším produktem než důsledkem 
Příčiny. 

3.23 Zde je skutečná stará "realita" nejpevnější a neúprosná. Nemít "dost" je 
"realitou" vašeho života, protože to byla realita života učení. I když patříte k 
těm, které ostatní považují za šťastné, k těm, kteří mají vždy "tak akorát", 
ostatní málo vědí, že váš strach je stejně velký jako jejich. Že i když 
přiznáváte, že máte "dost", jste si jisti, že to nebude stačit na to, co přinese 
budoucnost. A kdybyste někdy potřebovali důkazy pro tento svůj postoj, 
rychle je získáte. Jakmile se dostanete jen o kousek dopředu, vyvstane 
potřeba. Zatéká střechou, porouchá se auto a vzniká nekonečná řada potřeb. 
Tento "důkaz" je přesně to, co jste hledali. 

3.24 To je způsob, jakým fungují strachy. Fungují podle vzoru ega, který byl 
naučen, vzoru, který byl zdůrazňován a znovu zdůrazňován prostřednictvím 
vnějších událostí, aby nebyl zapomenut, aby posiloval přání, až se zdálo, že 
je nemožné se tento postoj chtění odnaučit. Je to vzorec přežití, ale ne vašeho 
přežití. Je to vzorec přežití ega, a i když ego už s vámi není, vzorec zůstává, 
protože to, co jste se naučili, a způsob, jakým jste se to naučili, zůstává. 

3.25 Pamatujte si, že jste se naučili, že nic není "dáno", protože k čemu by vám 
bylo učení, kdyby tomu tak nebylo? V našem dialogu jsme začali používat 
příklady toho, co jste se nenaučili, abychom ukázali, že to, co jste se naučili, 
není pravda. To, co jste se naučili, je šílené. Abyste si však uvědomili 
pravdu, musíte nyní zcela odmítnout nepravdy, které jste se naučili. Musíte 
plně odmítnout myšlenky, které vás učily, že nemáte dost, že budete mít jen 
to, co si můžete vydělat nebo se naučit, že jen díky úsilí získáte a že s vaším 
ziskem přijde ztráta jiného. Jinými slovy, zde je místo, kde se 



musí přijmout učení tohoto kurzu. 
3.26 Necítíte se sklíčeně, že jste se tyto věci nenaučili. Naučili jste se je do té 

míry, do jaké jste se je mohli naučit v rámci učení Kurzu lásky. Ale za 
hranicemi učení se nacházíme nyní. Nyní stojíme na místě odmítnutí učení - 
odmítnutí všeho, co jste se naučili. 

3.27 Dovolte mi, abych vás uklidnil, protože nejste povoláni k obětem, jak vám 
bylo opakovaně řečeno. Nežádám vás, abyste se vzdali toho, po čem toužíte, 
ale abyste očekávali a přijali odpověď na to, po čem toužíte. Pamatujte, že 
směřujeme i za hranice touhy, a vězte, že touha musí být nejprve naplněna, 
než se dostanete za její hranice. 

3.28 Podmínka nedostatku, stejně jako všechny podmínky učení, skončila s 
koncem učení. Podmínka nedostatku byla učební pomůckou - nikoli 
božským záměrem, ale myšlenkovým systémem ega. Byl to trik, který vás 
měl udržet v neustálém úsilí o víc, trik, který měl zaručit přežití ega-já, trik, 
který poskytoval malé odměny časově omezeného vývoje, malé odměny, 
které vás udržovaly v jistotě pokroku díky úsilí a stejně tak v jistotě zkázy 
díky nedostatku úsilí. 

3.29 Myslíte si, že prokázat hojnost je to nejtěžší, přitom je to ve skutečnosti to 
nejjednodušší. Myslíte si, že byste se mohli naučit to, co je pro vás 
nejobtížnějším typem učení, ať už je to filozofie, matematika nebo cizí 
jazyky, než se naučíte, jak vydělávat peníze, nebo jinými slovy, jak mít 
hojnost. Myslíte si, že byste mohli snadněji najít lásku než peníze, a to i ti z 
vás, kteří se příliš dlouho cítili bez lásky, než aby o tom uvažovali. A ti z vás, 
kteří se těmto poznámkám vysmívají, protože mají pocit, že se naučili 
tajemství peněz, tajemství úspěchu: Odpovězte si pravdivě, zda tomu 
opravdu věříte, nebo zda jen zakrýváte svůj strach z nedostatku peněz 
neustálou snahou dokázat, že tomu tak není. 

3.30 Stejně jako jsou mnozí z vás vděční za své zdraví a zároveň se obávají 
nemoci, která vás o něj může kdykoli připravit, vnímají to stejně i ti z vás, 
kteří mají peníze. Týdny, měsíce či roky můžete žít v pohodě a nebát se o své 
zdraví, dokud vás sebemenší bolest nepřiměje myslet na rakovinu. Stejně tak 
není nikdo z vás, těch, kdo mají peníze, ani těch, kdo je nemají, kdo by měli 
pocit, že vaše finanční "zdraví" je bezpečnější než "zdraví" vašeho těla. 

3.31 Jak můžeš takhle žít? Jak můžeš mít klid, když žiješ takhle? Jakou pomoc 
vám poskytne vaše dědictví, když vás takové myšlenky provázejí? Kdyby to 
bylo peněžní dědictví, neschovávali byste si ho na horší časy nebo byste ho 
utráceli jen s obavami a s nadhledem? 



na bankovním účtu? Dokonce i ti z vás, kteří se cítí připraveni nechat se tím 
potěšit, by se mýlili, kdyby si mysleli, že by to šlo. Kolikrát se vám stalo, že 
to, o čem jste si mysleli, že vám poskytne důvod k radosti, se vám po získání 
nepodařilo? 

3.32 A tak byste se mohli zamyslet nad tím, co vám přineslo radost. Dům, zahrada, 
hudební nástroj, vybavení, které umožnilo rozvinout koníček nebo talent, 
oblíbená kniha, večeře s přítelem, nové auto, nový domácí mazlíček, 
možnost poskytnout dítěti dobré vzdělání. 

3.33 Možná si i zde myslíte, že peníze vydělané tím, co děláte rádi, mají jinou 
kvalitu než peníze vydělané dřinou. Možná si myslíte, že peníze vydělané 
tím, co děláte rádi, jsou odpovědí, stejně jako si možná myslíte, že peníze 
utracené za trvalejší potěšení, jako jsou výše popsané věci, jsou tajemstvím. 

3.34 Jsi si totiž zcela jist, že existuje tajemství, o kterém nevíš. Existuje a je to 
tajemství, o které se s vámi pokusím podělit, pokud se zbavíte své nedůvěry 
a hněvu nad tímto návrhem. Vím, že očekáváte květnatou odpověď, a jistě ne 
takovou, která bude odpovědí "jeden, dva, tři kroky k hojnosti"; ale pokusím 
se vás oslovit mezitónem, který ve vás nevyvolá pocit, že vás někdo 
oslovuje, ani nepodnítí vaše nepřátelství. Takovou, která bude nejen 
pravdivá, ale i tak praktická, jak budete potřebovat. 

3.35 Bylo vám řečeno, že doba Ducha svatého, doba, kdy jste potřebovali 
prostředníka mezi sebou a Bohem, je pryč. Byli jste vyzváni, abyste poznali 
Boha přímo a navázali s ním vztah. Teprve poznáním Boha se vám vyjasní 
vztah hojnosti a navždy přetrhne pouta nedostatku. 

3.36 Učení už není cesta z dobrého důvodu. Je příkladem rozdílu mezi informací 
a moudrostí, mezi nalezením odpovědi a nalezením cesty nebo způsobu. 
Mnozí četli slova Bible, slova Lao-c', slova Buddhy. Učit znamená předávat 
poznané. Mluvit o cestě znamená vybízet k dialogu a k cestě. To učili všichni 
mistři "učitelé", kteří často kladené otázky házeli zpět na kladoucího, aby 
mohli říci: Nepoužívejte mě jako prostředníka. Pouze ve vztahu s Bohem v 
sobě se cesta stane jasnou. 

3.37 Čtení inspirované moudrosti takových učitelů, abychom se "učili", zabránilo 
právě tomu vztahu, který se tito učitelé snažili předat. 

3.38 To, co jste se "naučili" a co vám od doby učení bylo zjeveno, je nová cesta, 
cesta přímého vztahu s Bohem, cesta poznání skrze objevování. Stále 
pamatujte, že poznávání skrze objevování je 



poznání toho, co dříve nebylo známo, a mějte to na paměti, když uvažujeme 
o poznání hojnosti. 

3.39 Když pocítíte skutečnost sjednocení, pocítíte místo, kde neexistuje žádná 
touha. Pocítili jste to díky vnímavosti vztahu, který je jednotou. Možná jste 
toužili po odpovědi, která k vám "přišla" prostřednictvím žádného procesu, 
který jste předtím neznali. Mluvili jsme o tom jako o myšlenkách, které jste 
si nemysleli. Mluvili jsme o tom, že tyto myšlenky, které jste si nemysleli, 
přicházely s autoritou a jistotou, jistotou, kterou jste dříve postrádali. Když 
jsem dříve v této kapitole řekl, že se nejlépe učíte prostřednictvím mysli, 
protože znáte vzorec učení prostřednictvím mysli, možná chápete, proč k 
vám tato první zjevení o sjednocení přicházela způsobem spojeným s myslí. 

3.40 Díky zkušenostem s jednotou, které jste zažili, jste nyní přijali, že poznání 
jednoty je vám dostupné. Možná jste se příliš nezabývali přístupem, skrze 
který tato dostupnost vznikla, ale protože pro většinu z vás vznikla jako 
myšlenky, na které jste nemysleli, kdybyste si měli vytvořit asociaci ohledně 
vstupu, pravděpodobně byste řekli, že vstupním bodem byla mysl. To je v 
jistém smyslu pravda, protože celistvost se skládá z mysli a srdce spojených 
v jednotu. Pravdivější by bylo uvažovat o tomto spojení jako o vytvoření 
přístupového portálu, nového zdroje vstupu. Tyto body však nyní 
neposouvají naši diskusi kupředu a můžeme se k nim vrátit později. Jde zde o 
váš "koncept" či představu o tom, že to, co jste dosud získali z jednoty, je to, 
co lze získat prostřednictvím mysli. Jak budete postupovat a jak budete 
otevřenější jiným způsobům přístupu k moudrosti, kterou jste kdysi hledali 
prostřednictvím učení nebo mysli, otevřou se vám i jiné způsoby. Můžete 
vidět, slyšet a komunikovat s tím, co k vám přichází ze sjednocení. 

3.41 Myšlenka, kterou se vám zde snažím otevřít, je myšlenka citlivého vztahu k 
jednotě, která neexistuje pouze v mysli člověka s celým srdcem. 

3.42 Je to viditelný svět, vnější svět, v němž vaše přání nacházejí uspokojení. Je 
to svět jednoty, skutečná realita, skrze kterou jsou vaše touhy uspokojovány. 
To neznamená, že místo jednoty je místem, které není v interakci s místem 
formy. Se světem formy interaguje skrze vás. 

3.43 Nevidíte to? Jste vstupním bodem, jediným kanálem, kterým může proudit 
vše, co je k dispozici v jednotě. 

3.44 Hojnost je přirozeným stavem jednoty, a tedy i vaším přirozeným stavem, 
stejně jako je vaším přirozeným stavem jistota místo nejistoty, stejně jako je 
vaším přirozeným stavem radost místo radosti. 



smutek je váš přirozený stav. Žádá se po vás, abyste otevřeli Já formy místu 
jednoty a umožnili tak božský tok sjednocení do povzneseného Já formy. 

3.45 Otevřenost božskému proudu sjednocení je přesným opakem stavu hněvu. 
Hněv by se dal přirovnat k hádce, debatě, v níž stojíte na jedné straně a jste 
odhodláni být tím, kdo má pravdu, tím, jehož strana zvítězí. To, v co doufáte, 
že v této šílené hádce o hojnosti zvítězíte, je uznání, a to i od Boha, že 
nemáte to, co potřebujete, že vám chybí, a že vám kvůli tomu nezbývá než 
dál bojovat a snažit se, vydělávat a učit se, zkrátka pokračovat ve světě tak, 
jak jste vždycky pokračovali. 

3.46 Dokonce i ti z vás, kteří by tvrdili, že to nevědí, že se hněvají, kteří by 
tvrdili, že v důvěřivém tichu čekají na Boží zaopatření, stále čekají na 
zaopatření. Dokonce i ti z vás, kteří Boha žádali o hojnost a otevřeli se jejímu 
přijetí, dokonce i ti z vás, kteří viděli nějaké zlepšení nebo důkazy, které 
byste mohli uvést jako odpověď na své žádosti, nevidí pravdu o situaci. 

3.47 Stále věříte, že pravdou situace je realita fyzické formy a toho, co máte nebo 
nemáte v rámci této formy. To by bylo, jako byste stále považovali mysl za 
jediný zdroj učení a učení za jediný zdroj poznání. Začali jste si uvědomovat, 
že mysl není zdrojem jistoty, ať už dosáhne jakéhokoli poznání. Podobně jste 
možná začali chápat, že peníze také nejsou zdrojem jistoty, bez ohledu na to, 
kolik vám umožňují dosáhnout. Jistota, jinými slovy, pochází odjinud. To 
někde jinde jsme definovali jako vaši skutečnou realitu, realitu sjednocení. 
Žít v této realitě, realitě jistoty, je jediným klíčem k hojnosti. 

3.48 Tato slova jsou přesně to, co jste možná očekávali, že uslyšíte, a možná 
pocítíte návrat pocitů hněvu. Řekli jsme však, že váš hněv má svou funkci. 
Funkcí hněvu je vést vás ke kroku, který jej přesahuje, ke kroku činů a 
myšlenek, ke kroku, který se často nazývá krokem vyjednávání. 

3.49 Mnozí z vás už určitě vstoupili do tohoto kroku, do kroku, kdy zvažujete, jak 
by to, co byste mohli udělat, mohlo ovlivnit Boží odpověď. Tento krok 
děláte, aniž byste si uvědomovali, že stále jednáte v souladu s představou, že 
svět je světem "když tohle, tak tamto". Snažíte se odhadnout, co by Bůh 
mohl chtít, abyste udělali, ať už to, že budete v klidu a nebudete si dělat 
starosti s penězi, nebo že budete jednat, správně jednat nyní, na rozdíl od vaší 
představy o špatném jednání v minulosti, aby k vám proudily peníze nebo 
hojnost. Všechno, co toto období vyjednávání představuje, je další etapa 
vašeho pohybu směrem k přijetí. Je to stále 



na základě přesvědčení, že jste zodpovědní za hojnost nebo nedostatek 
hojnosti ve svém životě. Že jste to vy, kdo změnou svého přesvědčení nebo 
svého jednání může změnit svou realitu. 

3.50 Často se jedná o období naděje a ani to není bezcenné. V tomto období 
můžete mít mnoho dobrých a dokonce inspirativních nápadů. Můžete mít pocit, 
že jste na správné cestě, že díky plánování strategie a činnosti, díky uvedení 
všeho, co jste se naučili, do praxe, se jistě začnou projevovat slibované 
výhody. Mnohé vaše nápady a činy v této fázi však budou zabarveny 
hněvem, který jim předcházel. Zde se můžete rozčilovat nad nespravedlností, 
nad neviditelnými výhodami toho, co jste díky tomuto učení získali, nad 
zdánlivě danými a nedodrženými sliby. Můžete se ptát, kde je nedostatek 
boje, který byl slíben? Proč se stále musíte tak usilovně snažit? Pracovat tak 
dlouho? Tolik vydržet? Proč není konec v dohledu? 

3.51 Poslední fází tohoto procesu, tohoto směřování k přijetí, je deprese, pokles 
nálady a energie, nedostatek chuti, nedostatek aktivity, pocit, že se potápíme, 
že se propadáme do hlubin smutku a zoufalství. 

3.52 Každá fáze může obsahovat náznaky té druhé, ale pokud jde o peníze nebo 
hojnost, každá fáze je prožívána a pociťována. Tato zkušenost má pouze 
jednu kombinovanou hodnotu, jeden kombinovaný účel, účel konečného 
odpoutání se, konečného odevzdání se, které je nezbytné k tomu, aby mohlo 
dojít ke konečnému přijetí. 

3.53 Stejně jako vám bylo řečeno, že nemůžete "myslet" na velké myšlenky nebo 
na velký talent, stejně jako vám bylo řečeno, že "danostmi" se nemá zabývat 
vědomá nebo "myslící" mysl, tak je to i s hojností. Hojnost lze pouze 
přijmout a obdržet, stejně jako lze pouze přijmout a obdržet velké myšlenky 
a velký talent. 

3.54 Možná teď namítnete, že záleží na tom, co uděláte s velkými nápady a 
velkým talentem, a to je pravda. Velká myšlenka nebo velký talent, které 
nejsou uvedeny do formy, které nejsou vyjádřeny, které nejsou sdíleny, 
nejsou o nic větší než nezasazené semínko. Ale dar velké myšlenky, velkého 
talentu musí být nejprve spatřen a rozpoznán, uznán a přijat, než může být 
uveden do formy, vyjádřen a sdílen. K čemu by vám bylo, kdybyste si řekli 
"kdybych měl talent", přijal bych ho a přijal, vyjádřil a sdílel. "Kdybych měl 
skvělý nápad", přijal bych ho a přijal, vyjádřil a sdílel. A přesto si stále 
myslíte, že kdybyste měli peníze nebo hojnost, přijali byste je a přijali, 
vyjádřili a sdíleli. 

3.55 Pokud je to vše, co stojí mezi vámi a hojností. 
3.56 Tomu však nevěříte a funkce popírání, hněvu, 



vyjednávání a deprese vás mají dovést k tomuto přesvědčení a nakonec k 
tomuto přijetí. Nejprve přijetí toho, že nevěříte. A pak přijetí samotné. 

3.57 Vidíte i zde rozdíl mezi vírou a přijetím? Dokážete začít vnímat přijetí jako 
aktivní funkci, podobně jako bylo aktivní funkcí učení? Přijetí je aktivní 
funkce. Je to něco, co je vám dáno dělat. Myslíte si, že je to obtížné, ale je to 
obtížné jen do té doby, než se to stane snadným. 

3.58 Zatímco o přijetí uvažujete jako o dalším slově, dalším pojmu, dalším triku 
mysli, nebudete ho vnímat jako náhradu učení a jako takové jako aktivní 
stav, stav, kdy začínáte pracovat s tím, co je mimo učení, stav, kdy jste ve 
vztahu s tím, co je mimo učení. Ve skutečnosti je to stav, v němž vstupujete 
do alternativní reality, reality sjednocení - protože tuto realitu přijímáte. 

3.59 Stejně jako všechno, co se v tomto kurzu učí, i toto je otázka všeho nebo 
ničeho. Nemůžete přijmout část jedné reality a část jiné. Nemůžete například 
přijmout soucitnou a láskyplnou laskavost vesmíru, Boha, Všeho ze Všeho, a 
přesto přijmout realitu nedostatku. Nemůžete přijmout, že v realitě jednoty k 
vám přicházejí všechny věci bez úsilí a snahy, s výjimkou peněz. Nemůžete 
přijmout, že se již nemusíte učit, a přijmout podmínku učení, kterou je 
nedostatek. 

3.60 Aktivní přijetí je to, co umožňuje velkou transformaci ze života, který jste 
znali, do smrti starého života a znovuzrození nového života. Tím, že lpíte na 
něčem starém, bráníte jeho smrti a bráníte znovuzrození nového. Zabraňujete 
právě tomu životodárnému vzkříšení, na které čekáte. Bráníte povznesení 
sebe sama z formy. 

3.61 Nemusí to tak být. Chtěli jste něco udělat, abyste změnili své poměry v této 
pozemské realitě. To je to, co musíte udělat. Toto je požadovaná akce. 
Aktivní přijetí hojnosti je cestou k hojnosti. Aktivní přijetí je způsob, jak být 
ve vztahu se vším, co plyne z jednoty. To se nemůžete naučit, ale můžete to 
praktikovat. Tak začíná vaše praxe. 



 

DEN 4 

Nová pokušení 
4.1 Přestože se v dnešním dialogu zaměříme na jiné otázky než na peníze nebo 

hojnost, budeme se stále zabývat touto oblastí vašeho zájmu, stejně jako 
všemi ostatními obavami, které se mohou vynořit, když začnete procházet 
kroky k přijetí. Váš hněv vám zde poslouží, protože přivádí pozornost k těmto 
oblastem, které jsou v době učení nejvíce nesprávně ovlivněny. Vzpomeňte 
si zde na všechny "argumenty", které jsem musel předložit na začátku tohoto 
Kurzu, jen abych vás přesvědčil, že nejste sami a odděleni. Ačkoli mé 
argumenty nebyly živeny hněvem, vaše reakce jím budou téměř jistě občas 
zabarveny. Ačkoli mé argumenty nebyly živeny hněvem, argumenty, které se 
nyní objeví pro vás, jím budou a jako takové jsou vlastně vhodné pro tuto 
fázi našeho dialogu. Můžeme se zde pohádat, než budeme pokračovat. 
Čelíme zde společně pokušením těchto argumentů, pokušením lidské 
zkušenosti. 

4.2 Neargumentujeme však jen tím, že se zapojíme do debaty. Zapojení se do debaty 
je pouze strategií, jak dokázat, že jedna strana má pravdu a druhá ne. Musíme 
začít s vědomím, že stojíme na stejné straně. Spory, které budeme vést, vám 
to mají ukázat: Že na jedné straně jsou pokušení lidské zkušenosti, což je jen 
jiný způsob, jak říci vše, co jste se naučili; na druhé straně bude pravda, nová 
pokušení, která vás podnítí k tomu, abyste pokušení lidské zkušenosti 
opustili. 

4.3 Jak můžete mít pocit, že máte na výběr, když pokušení lidské zkušenosti jsou 
jedinou možností, kterou znáte? Proto vám zde musí být dána příležitost 
zjistit, jaké další možnosti před vámi mohou být. 

4.4 Skutečná volba je prvním novým pokušením. 
4.5 Jak jsme si řekli ve včerejším dialogu, učení nebylo volbou. Jak jako božský 

záměr, tak jako vzor myšlenkového systému ega bylo učení s vámi a ve vás. 
Přestože se božský záměr doby učení znovu vytváří, neustálý vzorec učení 
zůstává. 

4.6 Božský záměr učení byl pro vás samozřejmostí a přirozenou součástí, 
podobně jako dýchání. O dýchání nemáte na výběr, ale za normálních 
okolností na něj ani nemusíte myslet. O všech "danostech" jednoty můžete 
začít uvažovat jako o věcech, které nevyžadují žádné přemýšlení. 

4.7 Učení nemělo být spojeno s myšlením. Opět vás upozorním 



pozornost učení v dětství. Učení začíná dlouho před nástupem doby jazyka, 
který tvoří vaše představy o tom, co znamená myslet. Z evolučního hlediska 
to platilo také. Navzdory příběhu o stvoření, který symbolizuje cestu 
člověka, nebyl raný člověk bytostí, která by se učila stejným způsobem jako 
vy. Raný člověk neměl žádný jazyk. Jeho mysl nebyla plná myšlenek. 
Raného člověka a rané dětství tak můžeme spojit jako příklady druhu učení, 
které navzdory evoluci neopustilo nikoho z vás. Všichni začínáte život bez 
schopnosti myslet v termínech, které si nyní spojujete téměř výhradně s 
myšlením, tedy v termínech, kdy máte v hlavě myšlenky neboli slova. 

4.8 I po nástupu řeči se děti učí bez přemýšlení. Nezdá se vám to zvláštní, cizí? 
A přece je to způsob, jakým má učení probíhat. Učení bylo dáno jako 
přirozený prostředek přístupu ke všemu, co je vám k dispozici, ale ne 
prostřednictvím námahy, stejně jako dýchání nebylo navrženo tak, aby bylo 
namáhavé. Učení bylo navrženo tak, aby se podobně jako dech přijímalo a 
vydávalo. Nádech a výdech. Nádech a výdech. 

4.9 Schopnost učit se je dána všem stejnou měrou. Konformita učení je však 
produktem externalizovaného systému. To, že se všichni pokoušíte naučit 
stejné věci, a tím, že svět ztotožňujete stejným způsobem - způsobem, který 
byl naučen -, si myslíte, že se vám učení daří, je příčinou šílenství světa a 
vašeho hněvu na to, jak se věci ve světě "mají". Je to hněv, který pramení z 
nedostatku volby. Když jste "naučeni", jak "věci jsou", kde je prostor pro 
volbu? Kde je prostor pro objevování? A zjistit, že jste byli "naučeni" špatně! 
Proč byste se neměli zlobit? 

4.10 Nejste zde proto, abyste se znovu učili nebo se učili, o čem život je, abyste 
se znovu učili nebo se učili, jak věci jsou, ale abyste objevili, o čem život je, 
a abyste objevili způsob, jak věci přetvořit tak, jak jsou. 

4.11 To je nová volba, první nové pokušení. 
4.12 Druhým novým pokušením je přístup. 
4.13 Bylo vám řečeno, že v jednotě existuje "místo", které je vaším přirozeným 

stavem, stavem bez nedostatku, stavem bez utrpení, stavem bez učení, 
stavem bez smrti. To, že vám někdo řekne, že takové místo existuje, není o 
nic útěšnější než slova útěchy, pokud necítíte, že k tomuto místu máte 
přístup. Je to, jako kdyby vám někdo řekl, že všechny poklady, po kterých 
byste mohli toužit, jsou uzamčeny za branou, od níž nemáte klíč. 

4.14 Klíčem k pokladu je tedy přístup. 
4.15 Dlouze jsme hovořili o přístupu, který se zdá být zajištěn prostřednictvím 



mysli. Mluvili jsme o myšlenkách, které se objevují a na které jste nemysleli. 
Mluvili jsme o talentech, které se nenaučili. Mluvili jsme o myšlenkách, 
které nebyly získány úsilím. Mluvili jsme o těchto věcech, abychom vás 
začali seznamovat s "daným" světem na rozdíl od světa vašeho vnímání, 
který bychom mohli nazvat světonázorem získaným učením. 

4.16 Pokud se na chvíli zamyslíte nad tím, co víte o příkladu, který zanechal můj 
život, téměř jistě si rychle uvědomíte, že můj život zpochybnil tehdejší 
pohled na svět a že stále zpochybňuje pohled na svět vaší doby. Proč tomu 
tak je? 

4.17 Dovolte mi, abych vás ujistil o tom, co už víte, že vše v mém životě bylo 
účelné. Tato výzva tehdy znamenala a i nyní znamená výzvu k nové volbě. 
Žádá vás, abyste co nejdůkladněji zpochybnili svůj pohled na svět. 

4.18 Problémem v tomto směru byla v průběhu staletí tendence zpochybňovat 
jeden světový názor, jen aby byl nahrazen jiným, který nemá větší pravdu ani 
hodnotu. Na mou výzvu bylo reagováno jako na výzvu, která má být 
externalizována, jako na výzvu k vytvoření nového systému. Nikde v mém 
příkladném životě se však takový systém přes všechny pokusy o něj 
nenalézá. 

4.19 Často používaným příkladem pro vytvoření systému je příklad mého 
přitahování následovníků, mého prohlašování se za učedníky. Pojem učedník 
zde může být spojen s myšlenkou nástupnictví. To, co jsem žádal od svých 
učedníků, není víc než to, co žádám od vás. Žádal jsem je, aby následovali 
mou cestu. Žádal jsem je, aby nebyli takoví, jací byli kdysi, ale aby byli 
takoví, jaký jsem já. Požádal jsem je, aby žili - ne ve světě svého dřívějšího 
vnímání, v pohledu na svět, kterému byli naučeni - ale aby žili v novém světě 
a tím ukázali novou cestu. 

4.20 V době učení však bylo přirozené, že můj příkladný život byl vnímán jako 
něco, z čeho se lze učit. Aby bylo možné "naučit" to, co můj život 
představoval, ty, kteří mě neznali, byly vymyšleny metody výuky. Z těchto 
metod výuky se vyvinula pravidla. Učení bylo externalizováno a 
institucionalizováno. Lidé začali vnímat mé následování jako příslušnost k 
externalizované instituci, snažili se naučit to, co je bude učit, a snažili se žít 
podle pravidel, která po nich bude chtít, aby dodržovali. V rámci těchto 
institucí bylo dosaženo velkého pokroku, ale také bylo učiněno mnoho chyb. 

4.21 Tento pocit, že jste byli oklamáni, je další příčinou vašeho hněvu - ve 
skutečnosti jednou z hlavních příčin. Nejenže vše, co jste se naučili, vedlo k 
nesprávnému pohledu na svět tady a teď, ale také k nesprávnému pohledu na 
minulost, na budoucnost, na mě a na Boha. Nejen vaše mysl, ale i vaše srdce 
a duše byly oklamány. 



4.22 Co by mohlo přinést útěchu tak hlubokému hněvu? Jak si můžete být jisti, že 
nejste opět klamáni? 

4.23 Odpověď na obě tyto otázky je obsažena ve stanoveném účelu Kurzu lásky: 
V tomto případě se jedná o určení vaší identity. Nejprve jste museli poznat 
sami sebe jako bytost existující ve spojení, než jste mohli s jistotou poznat 
cokoli jiného, protože spojení je poklad, který vám byl uzamčen. 

4.24 Po odchodu prvního z mých učedníků mnozí zapomněli, že mají přístup k 
tomuto pokladu. Stále věděli, že existuje, ale protože nevěděli, jak k němu 
získat přístup, nazývali ho Královstvím nebeským a toužili po přístupu k 
němu po smrti. 

4.25 Váš hněv se zde vztahuje i na vás, neboť všichni víte, kolik mých slov bylo 
zapomenuto, kolik pravd, které jsem vyslovil, vám bylo stále k dispozici, 
dokonce i ve vašich náboženských institucích. Možná máte pocit, že jste se 
dostatečně nesnažili nebo nevěnovali dostatečnou pozornost tomu, abyste 
oddělili pravdivé od falešného. Obviňování sebe sama však nepřináší o nic 
víc užitku než obviňování druhých, protože bez odbourání ega-já, bez 
odbourání já jako odděleného a osamoceného, jste se nemohli naučit pravdě 
bez ohledu na to, jak velkou pozornost jste jí věnovali, bez ohledu na to, jak 
moc jste se snažili. Sami se totiž pravdu naučit nemůžete. Sami se můžete 
naučit pouze iluzi, neboť vaším výchozím místem je iluze. 

4.26 Unie je pokladem i klíčem k pokladu. Unie je přístupem i místem, ke 
kterému chcete mít přístup. Jako vše, co existuje v pravdě, je unie 
prostředkem i cílem. 

4.27 Poznání základní pravdy o tom, kdo jste - že jste bytost, která existuje v 
jednotě, nikoli v oddělenosti - je tedy prvním krokem k přístupu, který 
hledáte. Jak byste se mohli učit bez tohoto poznání, bez poznání pravdy o své 
existenci? Právě k tomu sloužilo učení. A učení není cestou k přístupu, který 
hledáte. Jako vše, co existuje v pravdě, je i pravda o tom, kdo jste, 
prostředkem a cílem. 

4.28 V tobě je přístup, který hledáš, stejně jako je v tobě nebeské království. 
4.29 Přístup, který hledáte, není nástrojem, který si můžete koupit 

prostřednictvím svých správných činů nebo dokonce touhy a přání. Tento 
přístup totiž není nástrojem, ale funkcí toho, kým jste. Tento přístup je pro 
vás stejně jako dýchání něčím přirozeným, dokud o něm nezačnete 
přemýšlet. Uvědomte si, jak nepřirozeným se vaše dýchání stává, když se 
stane středem vašeho myšlení. Přemýšlení o dýchání nepřirozeně omezuje 
přirozenou funkci. 

4.30 Myšlení by v této době mimo učení mohlo být právem považováno za 
omezení. 



ale snažíte se vnutit vše, co je přirozené. Vaše myšlení, protože je produktem 
učení, nedělá nic jiného, než že se snaží učit nebo učit. To jsou přirozené 
reakce jeho výcviku. Hlavním klíčem k vašemu objevení všeho, co ve vás 
existuje ve stavu jednoty, je tedy konec myšlení, jak ho znáte. 

4.31 V praxi si to můžete představit jako odpoutání se od detailů. Myšlení je o 
detailech. Předávám vám klíč k hojnosti a všem pokladům, které přijdou s 
koncem doby učení. Vy naopak přemýšlíte, toužíte, chytáte se detailů. Chtěli 
byste vědět jak, co, kdy a kde. Zatímco se soustřeďujete na takové věci, 
vnucujete této době nepřirozenou funkci pro tento čas Kristova vědomí. Je 
to, jako byste žádali, abyste viděli jasně, a pak si přikryli oči rukama. 
"Zakrýváte" portál přístupu k jednotě fólií iluze. Zakrýváte bránu mlhou. 
Vzpomeňte si na svůj dech a na to, jak jej ovlivňuje vaše soustředění na něj. 
Na tento typ koncentrace reagují i naučené dovednosti. Klavíristka, která 
najednou myslí na noty, které hraje, ochabuje. Sportovec, který náhle myslí 
na požadavky sportovního úkolu, který se chystá vykonat, nedokáže podat 
vynikající výkon. Proč? Protože nad přirozeným se klade vrstva 
nepřirozeného. 

4.32 Přístup prostě existuje ve vašem přirozeném stavu, podobně jako dýchání je 
prostě součástí přirozeného života těla. 

4.33 Mnozí se však zaměřují na dýchání jako na formu meditace jiným 
způsobem. Přitom nechávají přirozené sloužit přirozenému. Někteří mohou 
"vstoupit" do dýchání a splynout s ním. Jiní se mohou stát pozorovateli a tím 
se zcela vzdálit od těla. 

4.34 Podobný typ zaměření vám poslouží i nyní. Není to nástroj, stejně jako 
meditace, protože nástroje již nepotřebujete. Odtrhli jste se však od běžného 
světa. Jste na vrcholu hory. O čem to všechno je? Proč jsme se tu sešli? Říká 
se, že jsem během svých čtyřiceti dnů a čtyřiceti nocí meditoval nebo se 
modlil. Říká se, že jsem se postil. Bylo vám řečeno, že jste zde, abyste se 
postili od nedostatku. Víte, že jste tu proto, abyste zakusili stará i nová 
pokušení. Uvědomuješ si, že to je účel našeho společného času zde, i když jsi 
tento účel nevtělil do slov a nevložil si tato slova do mysli. Jaké je zaměření, 
o němž mluvím, zaměření, které není meditací, zaměření, které není 
nástrojem? Je to zaměření na samotný přístup. 

4.35 Vrchol hory je možná symbolem místa blízkého Bohu. Pokud byl kdysi Bůh 
vnímán jako postava v nebi a nebe jako místo za mraky, pak vrchol hory 
symbolizoval blízkost. Byl symbolem 



místo, z něhož bylo možné se Boha téměř dotknout. Jako by člověk mohl 
zvednout ruce a dotknout se Boha, natáhnout se ještě o kousek a dosáhnout 
nebe. Tento čas na hoře tedy můžete vnímat jako čas, kdy se dotýkáte svého 
vlastního přístupu k Bohu, svého vlastního přístupu do nebe. Můžete si 
myslet, že když svou představu o realitě natáhnete ještě o kousek dál, 
protáhnete svou mysl jen o kousek dál, než kam je jí pohodlné jít, že tam 
najdete tento přístup, tento portál ke všemu, co leží mimo čas a prostor, ke 
všemu, co existuje v místě jednoty. 

4.36 Již dříve jsme hovořili o tomto období jako o období naplnění a touhy. 
Uznali jsme, že vaše touha je silnější než kdykoli předtím. Nyní je čas 
zaměřit se na tuto touhu a naplnění, napnout tuto touhu až k jejím hranicím a 
přitom si uvědomit, že její naplnění již bylo dosaženo uvnitř, v přístupu, 
který se nachází uvnitř. 

4.37 Je to touha, která s sebou nese touhu jít za hranice myšlení, touhu jít za 
hranice slov, touhu jít za hranice toho, kam vás může zavést vaše 
představivost. Je to touha po skutečném objevování, touha po přístupu k 
dosud nepoznanému. 

4.38 Musíte si uvědomit, že zde musí strach zcela nahradit láska. Pokud se budete 
bát jít tam, kam vás portál přístupu zavede, nepůjdete. Vaše touha tedy musí 
být větší než váš strach. Musí zde vládnout láska. Láska k sobě a láska k 
vašim bratrům a sestrám, láska ke světu přírody, ke světu formy, která je, 
láska k myšlence nového světa, který může být, to vše se musí spojit a 
zvítězit nad vládou strachu. 

4.39 Jakou volbu jste učinili, má sestro a můj bratře, jestliže jste se nerozhodli pro 
lásku? Pokud jste se nerozhodli odmítnout strach? Pokud jste se nerozhodli 
pro nové? Pokud jste stále ochotni říci, že v přijetí pravdy o tom, kým 
skutečně jste, můžete zajít jen tak daleko, pak náš záměr být spolu zde na 
vrcholu této hory zůstane nenaplněn. 

4.40 Co vás sem láká? Obrátit se a podívat se na města dole? Nebo se otočit a 
podívat se vzhůru k portálu přístupu k jednotě? Otočíš se a podíváš se zpět na 
formu a hmotu? Nebo se otočíš a pohlédneš vzhůru, kde žádná forma není? 
Věříte, že si můžete vybrat beztvaré a přesto se vrátit do měst a městeček, 
zelené trávy a modrého moře dole? Proč jsme tady, abychom vám ukázali 
tyto dvě možnosti? Odkud jinud byste mohli tak jasně vidět volbu mezi 
formou a beztvarostí? 

4.41 Ale jak je to s povzneseným Já formy? Proč je to najednou volba mezi 
jedním nebo druhým? Je to první volba nových pokušení, první skutečná 
volba Kristova vědomí, času mimo učení. 

4.42 Usmějte se se mnou, když si na tomto vyvýšeném místě představíte sami 
sebe. Jste 



stále já formy, přestože jsi doslova se mnou na místě, které je vysoko. Je to 
to, co sis vybral, že chceš zůstat? Já formy povznesené okolnostmi? Já formy 
na vysoké hoře? Nebo si přejete odnést si tuto výšku s sebou, až se vrátíte? 
Přejete si vrátit já formy, které kdysi navštívilo změněný stav, tento stav 
vysoké vznešenosti? Přejete si vrátit se a vyprávět příběhy o svých zážitcích 
zde a být výjimeční díky tomuto zážitku, který můžete vyprávět? 

4.43 Nebo si přejete vrátit se proměněni ve vznešené Já formy? Chcete toto místo 
přístupu znát a nosit ho v sobě, nebo si přejete pouze možnost se k němu 
vrátit, když vyvstane potřeba? Jste tu proto, abyste se postili a modlili jen 
proto, abyste se museli vrátit, až se opět stanete žroutem nedostatku, až opět 
pocítíte nedostatek, za který byste se modlili? Jistě to můžete udělat, neboť 
nikomu neodepřu cestu na vrchol hory, ani jednou, ani mnohokrát. K tomu tě 
však nevolám. 

4.44 Byli jste sem přivedeni pro zjevení. Byli jste sem přivedeni, abyste byli 
pokoušeni neznámem svého dědictví, neznámem, které sice zůstává 
neznámé, ale přesto je tím, po čem, jak víte, jste celý život toužili. Toto 
neznámo vám bylo popsáno konkrétními i nejasnými pojmy. Bylo popsáno 
jako vše, po čem jste toužili, a ještě více. Bylo popsáno jako konec života 
plného utrpení, který jste znali, a začátek nového života. A já vám upřímně 
říkám, že zde tento nový život buď začíná, nebo se opět odkládá. Zde je 
místo, kde říkáte: Chci to všechno, toužím po tom všem, přijměte to všechno 
- protože z toho nemůžete mít po částech. Jakmile se vám odhalí plný 
přístup, to, co je vaše, je všechno. Vy však budete jiní. 

4.45 To je skutečná volba. Co je to volba, která nevede k žádnému rozdílu? To 
jsou jediné volby, které jste v životě nekonečných možností učinili. Pro tuto 
volbu existuje pouze jeden požadavek: Celým srdcem toužit. Celosrdcová 
touha je to, co vás Kurz lásky naučil, abyste mohli být přeneseni na toto 
místo a pokoušeni opustit pokušení lidské zkušenosti. 

4.46 Tuto volbu vám nemusím vysvětlovat, protože přesně víte, co znamená. 
Znamená to, že budete jako já. Znamená to, že budete žít z lásky, a ne ze 
strachu. Znamená to, že ukážete, co je to žít z lásky. Znamená to, že budete 
vzkříšeni k věčnému životu tady a teď. Znamená to, že se nevrátíte zpět, že 
se nevrátíte ke strachu nebo hněvu, že se nevrátíte k odloučení, že se 
nevrátíte k soudu. Znamená to, že se již nebudete snažit tyto věci nechat za 
sebou, protože budou pryč. Bude to znamenat, že se již nebudete snažit. 
Nebude to znamenat žádnou výjimečnost. Bude to znamenat, že jedinec je 
pryč a jáství sjednocení je vše, co nadále existuje. Bude to znamenat 



klid, jistotu, bezpečí a radost bez ceny. 
4.47 Staré výzvy, staré důvody existence zmizí. Jediné, co zbude, bude vytvoření 

nového světa jediným možným způsobem - jednotou. 
4.48 Vaše touha a váš přístup jsou jedno a totéž. Pokud si tuto transformaci 

přejete celým srdcem, pokud se rozhodnete s celým srdcem, stane se tak a 
my budeme pokračovat v našem dialogu, abyste se dozvěděli více o rozdílu, 
který jste si vybrali. Jakmile vám bude tento rozdíl zcela znám, začneme 
opravdovou diskusi o stvoření nového, neboť budete hotovi se stáváním. 

4.49 To jsou jediná pokušení nového, na která vás mohu upozornit, dokud se 
nerozhodnete a plně si neuvědomíte svůj přístup k jednotě. Budete 
samozřejmě moci pokračovat dál, aniž byste se takto cele rozhodli, ale 
budete číst jen proto, abyste se učili, a učení vás nepromění. Pokud si tuto 
volbu skutečně a z celého srdce nepřejete, pokud skutečně a z celého srdce 
nesplníte podmínku být beze strachu, poznáte to a budete znovu a znovu 
procházet obdobím, kdy dojdete k přijetí, dokud nebudete připraveni. 
Nemůžete selhat, můžete pouze otálet. Pro některé už čas odkladu uplynul. 
Pro ty, kteří v době přijetí otálejí, je i pro to důvod. 

4.50 Může se zdát, že je to načasováno zvláštně, protože jste právě byli požádáni, 
abyste přijali svůj hněv. Jen se zamyslete. O hněvu se hovořilo spíše náhodně 
spolu s přijetím mě, vašeho Já a hojnosti. Žádná z těchto věcí však není 
určena k tomu, abyste se nad ní pozastavovali. Přijetí hojnosti o nic víc než 
přijetí hněvu. Jste povoláni k tomu, abyste přijímali a neohlíželi se zpět, 
abyste se nezdržovali žádným ze stavů, jimiž k přijetí dospíváte, ani abyste 
se soustředili na přijetí jedné věci na úkor druhé. Nemáte nálepkovat dobré 
nebo špatné. Jen přijímat. Přijímat všechno. Nemusíte zde váhat, protože si 
myslíte, že jste stále naštvaní, nebo si myslíte, že jste stále v depresi. Když 
váháte, nepřijali jste, ale zabýváte se příčinou svého váhání. Když přijmete, 
jdete dál. 

4.51 Být vyzván k nové volbě před úplným přijetím toho, co je, by bylo matoucí. 
Vy, kteří si myslíte, že jste neprošli jednotlivými stupni k plnému přijetí, 
odpovězte nyní na otázku, co vám brání. Rozhodnete se setrvat, nebo 
přijmout? Vše, co s sebou nemůžete přinést dopředu, je strach, neboť strach 
je příčinou stavu učení. Možná jste si mysleli, že příčinou je odloučení, ale 
odloučení do formy, pokud by k němu došlo v rámci realizace pokračujícího 
vztahu, by samo o sobě nebylo příčinou strachu. Kdybyste stále znali vztah, 
strach by vás nemohl oddělit od pravdy. 



a nepobýval bys v iluzi. Vztah sjednocení je to, co zde znovu poznáváte, a 
proto čas strachu a spolu s ním i čas učení může přestat existovat. 

4.52 Dříve jsem strach a dobu učení tak přímo nespojoval, ale nyní musíte vidět 
jejich souvislost, protože pokud ji neuvidíte, neuvědomíte si, že strach je vše, 
co je třeba opustit. Stále si budete myslet, že se máte ještě co učit, protože jste 
rozzlobení, v depresi, ve stavu popírání, který je v rozporu s popíráním, jež 
se po vás žádá, nebo protože máte stále chuť smlouvat s Bohem. Tyto věci 
jsou pouze reakcí na chybné vnímání, pouze kroky k přijetí, dokud nejsou 
přijaty. 

4.53 Jakmile přejdeme k plnému přístupu a uvědomění si jednoty, je zapotřebí 
pouze láska. Přijetí je námi zvolený prostředek, který vás má posunout skrze 
vrstvy iluzí, které zakrývaly váš strach, a posunout vás za hranice falešného 
učení k pravdě, kterou je třeba pouze přijmout. Pokud se dokážete posunout 
vpřed beze strachu, můžete se posunout vpřed. Pokud se dokážete pohnout 
vpřed beze strachu, budete se pohybovat vpřed pouze s láskou. Pokud se 
budete pohybovat vpřed pouze s láskou, uvědomíte si, že na tom, kým jste, 
není nic nepřijatelného kromě strachu. 

4.54 Vy si ale myslíte, že můžete z celého srdce toužit jít vpřed s láskou a beze 
strachu a že vás stále může něco brzdit. Právě to vám měl ukázat čas přijetí! 
Nic kromě strachu vás nemůže zadržet! Nemusíte být dokonalí - dokonalost 
je jen nálepka a všechny nálepky jakéhokoli typu způsobují jen zpoždění. 
Stačí, když budete přijímat. Přijímat vše, čím jste. Strach není součástí toho, 
co jste, a proto s vámi nemůže zůstat, když se vám otevírá cesta k plnému 
poznání Já jednoty. Brzy dosáhnete prvního záblesku celistvosti, jednoty s 
Bohem. Poznat pravdu o svém dědictví. 

4.55 Vzpomeňte si na příběh o marnotratném synovi. Jediné, co měl marnotratný 
syn udělat, bylo přijmout svůj návrat domů. Myslíte si, že by se považoval za 
dokonalého, když se blížil do otcovy přítomnosti? Určitě ne. Po vás se žádá 
jen to, abyste přijali svůj návrat domů. Zanechat za sebou čas putování, 
hledání, učení. Opustit strach a vydat se do náruče lásky a bezpečí svého 
pravého domova. 

4.56 Tato volba přišla dříve, než jste možná očekávali. Nepřichází na konci, ale 
na začátku našeho společného času z nějakého důvodu. Je to jednoduše 
proto, že tato volba je začátkem. Je to volba, která nám umožňuje pokračovat 
v našem dialogu jako jeden celek. Mluvit od srdce k srdci. Vést takový 
rozhovor, jaký lze vést pouze beze strachu. Skutečně prožívat vztah. Právě na 
tomto začátku se stanete takovými, jako jsem já. 



4.57 Jsme tu pro závěrečnou fázi vašeho stávání se, ne proto, že jste dosáhli 
nějakého ideálu osvícení nebo toho, co byste mohli považovat za dokonalost. 
Kdybychom vás o to požádali, kolik z vás by se cítilo svobodně a přidalo se 
ke mně? Přesto se ve vašem přijetí realizuje vaše dokonalost bez posuzování. 
Ve vašem stávání se je vaše osvícení realizováno bez posuzování. Tyto věci 
se nestávají úspěchy, ale uznáním úspěchu, který ve vás a ve všech vašich 
bratrech a sestrách vždy existoval. 

4.58 Zde je počáteční bod, od kterého budeme pokračovat ve spalování zbytků 
připoutanosti ke starému, připoutanosti, která způsobuje, že někteří z vás 
stále cítí smutek, hněv, depresi nebo nostalgii po tom, co bylo. Tyto věci vás 
neopustí dříve, než vy opustíte je. Ale vy je opustíte. 

4.59 Připojte se ke mně v této volbě a my opustíme staré a budeme pokračovat ve 
vytváření nového. Čeká nás ještě mnoho diskusí. Jsme teprve na začátku 
našeho společného času. 

4.60 Je však třeba dosáhnout našeho posunu vpřed. K zahájení tohoto pohybu je 
však zapotřebí jeden. Následovníci přirozeně vystřídají ty první, i když se tak 
stane bez fanfár a bez "jednoho", který by je následoval. První vytvoří řadu. 
Tak se nám vrátí tajemství následnictví a navždy za sebou necháme pokušení 
lidské zkušenosti. 



 

DEN 5 

Přístup k jednotě 
5.1 Jakmile je dosaženo úplného vstupu, není již přístupový bod zapotřebí, stejně 

jako není zapotřebí klíč, jakmile jsou dveře odemčeny a projdete jimi. 
Přestože však nebude trvale potřeba, bude tento přístupový bod klíčový tak 
dlouho, dokud budete stav jednoty spíše udržovat než udržovat. Tento 
přístupový bod tedy nyní probereme jako počáteční vstupní bod i jako trvalý 
vstupní bod, aby vám byl k dispozici, dokud jej již nebudete potřebovat. 

5.2 Pro každého z vás bude tento přístupový bod ve skutečnosti stejný, ale 
možná se bude lišit v tom, jakým způsobem do něj vstoupíte. Ti z vás, kteří v 
již zapsaných zkušenostech pociťují jako vstupní bod mysl, nemusí s tímto 
pocitem bojovat. Pro ty z vás, kteří pocítili stav jednoty prostřednictvím 
prožitků srdce, opět není třeba proti tomu bojovat. Dovolte mi to rozvést. 

5.3 Pro mnohé z vás patří "myšlenky, na které jste nemysleli", k prvním 
zkušenostem s jednotou. Stejně tak, jako když třeba vzhlédnete, když se 
snažíte na něco vzpomenout, nebo si poklepete prstem na spánek, existuje v 
jistém smyslu "místo", kam se pro tyto zážitky obracíte. To neznamená, že 
tyto zážitky pocházejí z vaší mysli nebo z místa těsně za vaším fyzickým 
pojetím mysli, ale protože nejste svým tělem, není nyní příliš neuvěřitelné 
uvažovat o tom, že to, co vzniká "uvnitř", pochází z místa mimo tělo. 

5.4 Jak jsme si řekli včera, naše forma meditace, meditace, která není nástrojem, 
ale funkcí vašeho přirozeného Já, se zaměřuje na přístup. Začneme tedy tím, 
co vám připadá přirozené. Přístupu dáváme ústřední bod v říši formy. 

5.5 Tento ústřední bod musí být podle vašeho vlastního výběru. Přístupovým 
bodem může být vaše hlava nebo místo těsně nad hlavou nebo napravo či 
nalevo od ní. Může to být vaše srdce nebo nějaký středový bod těsně za 
tělem. Pro někoho to může být pocit spojení, které vychází ze země a jako by 
se nacházelo těsně pod formou fyzického těla. Někteří by ho mohli cítit v 
rukou a jiní, jako by vycházelo přímo z úst, protože je umožněna řeč, která 
zcela obchází oblast myšlení. Nebraňte se žádnému z těchto pocitů ani jiným, 
které jsem nejmenoval. Prostě je považujte za dané a vyberte si to, co vám 
připadá nejpřirozenější jako ohnisko vašeho soustředění na přístup. 



5.6 To, na co se již nějakou dobu zaměřujeme, je láska. Láska se nikdy nemění. 
Je tedy pro každého z nás stejná. Přesto nikdo z nás nevyjadřuje lásku úplně 
stejným způsobem jako jiný. To je důležité mít na paměti, až začnete 
pracovat se svým přístupem k jednotě. 

5.7 Jednota a Láska - jak jsme je v této práci ukázali - jsou totéž. 
5.8 I přístup je tedy stejný. Existuje. Je tu pro vás. Je dán. Nelze jej odmítnout, 

pokud jej neodmítnete. Jen proto, že jste to nepoznali, o tom zde takto 
mluvíme. 

5.9 Stejně jako je v některých případech užitečné spojovat lásku se srdcem, i 
když jsme srdce identifikovali jako centrum Já, nikoli jako pumpu, která 
funguje jako součást těla, bude užitečné identifikovat tento vybraný 
přístupový bod pro jednotu, i když si uvědomíme, že není pouze z těla. 

5.10 Ačkoli cílem této práce bylo, abyste správně identifikovali lásku, a tím i své 
Já, je třeba ještě doladit vaše chápání, a to se bude dít, až poznáte, co je 
jednota, a tak plněji poznáte své Já a lásku. 

5.11 Zdá se, že mezi jednotou a láskou je jeden zásadní rozdíl, a tím rozdílem je 
schopnost lásky rozdávat se. 

5.12 Přístup k jednotě se zpočátku zdá být zcela individuálním úspěchem, který 
někdo může mít a jiný ne. Dokud tomu tak bude, můžete si přát dát druhým 
to, co máte vy, a cítit, že toho nejste schopni. Přesto se jednota, stejně jako 
láska, pozná podle svých účinků. Všechny výhody sjednocení lze rozdat 
každému, kdo je ochoten je přijmout. 

5.13 I když se nepovažujete za někoho, kdo má nebo potřebuje "přístupový" bod 
k lásce, a i když lásku stále považujete za individuální atribut úzce spojený s 
Já, kterým jste, víte, že láska není atribut a že všechna láska pochází ze 
stejného Zdroje. Víte, že jste byli schopni "dávat" lásku pouze tehdy, když 
jste cítili, že "máte" lásku dávat. Již dlouho tedy znáte pravdu o tom, že 
dávání a přijímání je ve vašem srdci jedno. Stejným způsobem můžete 
uvažovat o přístupu - jako o tom, který vám umožňuje uvědomit si, že "máte" 
výhody sjednocení, které můžete dávat. 

5.14 Stejně jako láska má i jednota jeden zdroj a mnoho projevů. Právě ve vašem 
jedinečném vyjádření jednoty dojde vaše Já k celistvosti a vy budete plně 
tím, kým jste, a budete schopni plně vyjadřovat lásku. 

5.15 Uvědomte si, že ačkoli jste nyní součástí společenství, které usiluje o stejný 
cíl, realizace nebo "uskutečnění" vašeho úspěchu a jeho dosažení je pro vás 
důležitá. 



výraz, nebude vypadat dvakrát stejně. To, po čem každý z vás nejvíce touží, 
bude to, co skrze vás najde největší vyjádření. 

5.16 Například "léčitelka" by tak mohla cítit, že jejím přístupovým bodem jsou 
ruce, a vyjadřovat to, co se získává skrze jednotu vkládáním rukou. Podobně 
by se dalo říci, že léčení je jedním ze způsobů, jak léčitel vyjadřuje lásku. Ve 
skutečnosti jsou léčení a láska totéž. 

5.17 To, kým jste nyní, jaké jsou vaše touhy a kde byly rozpoznány vaše talenty, 
je dáno stejně jako cíl, který si nyní přejete uskutečnit. Znovu vám 
připomínám, že stejnost sjednocení nespočívá v tom, že se stanete klony 
nebo jedním konkrétním typem idealizované svaté osoby. Sjednocení 
znamená být plně tím, kým jste, a plně vyjadřovat to, kým jste. To je zázrak, 
cíl, úspěch, kterého se dosahuje díky vládě lásky, udržování a nakonec 
udržitelnosti sjednocení. 

5.18 Uvědomte si, že i když chcete znát podrobnosti o tom, jak bude tato věc 
zvaná přístup k jednotě fungovat, jste také netrpěliví, pokud jde o 
podrobnosti. Chcete okamžité výsledky, ne další praxi. Chcete úlevu a konec 
úsilí, ne další lekci, kterou se musíte naučit a o které vám bude řečeno, že to 
není lekce. Ne další důvod ke zdánlivému úsilí, abyste dospěli k beznámaze. 
Uvědomte si však také, že toto úsilí, proti kterému brojíte, je stále vaší 
vlastní volbou. Uvědomění si "způsobu", jak učinit věci takovými, jaké jsou, 
není nikdy samo o sobě namáhavé. 

5.19 Protože se vám může zdát, že se zde ve svém pohybu zastavíte, abyste 
pochopili způsob, jakým se tohoto pohybu dosahuje, budete mít téměř jistě 
opět pochybnosti. Pochybnosti nejsou nikdy tak výrazné, jako když se řeší 
konkrétní věci. Přesto však nadále toužíte po konkrétnostech. Je to proto, že 
jste stále zakotveni ve vzorci učení, jak naznačuje vaše upřímná snaha opustit 
úsilí. Pamatujte, že unii se nelze naučit, protože kdyby to šlo, doba učení by 
se spíše prodlužovala, než ukončovala. 

5.20 Nezapomeňte, že vás učení unavuje. Jste unavení tady, po svém výstupu. 
Chcete si prostě odpočinout a nechat si přinést jakoukoli proměnu, která k vám 
má přijít. Kdybyste se této touze skutečně dokázali plně oddat, transformaci 
by to docela urychlilo. Proto prosím naslouchejte své únavě a touze svého 
srdce po odpočinku. Naslouchejte volání po klidu a nechte se položit do 
objetí lásky, cítit teplou zemi pod sebou a žár slunce nad sebou. Dovolte, aby 
vás obklopila lenost, a nevynakládejte žádné úsilí na to, co zde čtete. Jen 
přijměte to, co je vám dáno. Vše, co je vám dáváno, jsou užitečné rady, které 
jste si přáli od staršího bratra, který zažil to, co vy zatím ne. 

5.21 V tomto duchu se můžeme konkrétněji vrátit k našemu zaměření na přístup. 



Ať už leží vámi vybraný přístupový bod kdekoli, představte si nyní jehlu, o 
které jsme hovořili v kapitole "Průsečík" v kurzu, jak prochází cibulí, a 
představte si, že se tento průsečík spojuje s vámi vybraným přístupovým 
bodem. Představte si ji nyní nikoli jako jehlu, ale jako moudrost, kterou 
hledáte. Představte si tuto moudrost ne jako zastavení vrstvami myšlení a 
cítění, které jsme ilustrovali na cibuli, ale jako bod vstupu a průchodu. To, co 
pochází z jednoty, do vás vstupuje a prochází skrze vás do světa. To je vztah, 
který máte s jednotou, když jste ve formě - vztah průniku a průchodu. 

5.22 To, co do vás vstoupí, už nebude zastaveno vrstvami obrany. Už to nebude 
narážet na zátarasy vašeho myšlení, vašeho úsilí, vašich pokusů přijít na to, 
jak to udělat a co to všechno znamená. K takovému úsilí už není důvod. Úsilí 
je pouze obrannou vrstvou, zarážkou mezi tím, co byste chtěli přijmout, a 
tím, co byste chtěli dát, v níž se ego kdysi přihlásilo o své vlastnictví. Úsilí v 
překladu ega spočívalo v tom, aby se vše, co bylo dáno, proměnilo v to, čeho 
"vy" můžete jen usilovně dosáhnout, a tím si nárokovat jako svůj 
individuální úspěch. O tom samozřejmě sjednocení není. Zatímco ego je 
pryč, úsilí zůstává, a dokud zůstává, nebudete realizovat plný přístup k tomu, 
co je vám dáno. Mluvíme zde o tom, že vaše forma slouží sjednocení a 
sjednocení slouží vaší formě. Tato služba je bez námahy, neboť je to způsob 
stvoření. Znovu opakuji, že právě proto musí "úsilí" učení ustat. 

5.23 Vraťme se k obrazu léčitele, o kterém jsme hovořili dříve. I když se mnozí 
uzdraví, všechny pokusy učit nebo naučit se "jak" léčit musí být zmařeny, 
protože v opačném případě zůstane vzorec učení. Proto se zdá, že mezi 
velkými léčiteli a duchovními průvodci vždy existovala "tajemství". 
Pochopili, že to, k čemu získali přístup, je nelze naučit. To neznamenalo, že 
by se nechtěli podělit, pouze způsob sdílení nebyl způsobem výuky nebo 
učení. 

5.24 Každý projev sjednocení musí zůstat takový, jaký je - nenaučený a 
nenaučený. Každý zisk ze sjednocení bude tímto způsobem vnímán pouze 
tehdy, když nové danosti nahradí učení. 

5.25 Pamatujte na to, až se budete soustředit na svůj přístup k jednotě. 
Soustředění neznamená přemýšlení. Soustředění neznamená učení. 
Vzpomeňte si na příklad, jak se vaše dýchání stává nepřirozeným, když o 
něm přemýšlíte, a porovnejte to s nárůstem uvědomění dechu, který přichází 
díky soustředění při meditaci. Bod soustředění je bodem konvergence. 
Ohnisko je průsečík, který dává vzniknout jasnému obrazu. 

5.26 Křižovatka, o níž se zde hovoří, je křižovatkou průchozí. Ačkoli máme 



mluvíme-li o tomto ohnisku jako o vchodu, neznamená to, že do vás vstupuje 
něco, co není z vás, a neznamená to ani vstup bez výstupu. Když přemýšlíte 
o dýchání, můžete si představit vdechování jako přijímání vzduchu a vzduch 
jako něco, co není "z" vás. Ale vzduch, který dýcháte, je "z" vás. O vzduchu, 
který vydechujete, můžete uvažovat jako o něčem, co je více "z" vás, ale 
vztah vstupu a výstupu není ani více, ani méně. Jste v neustálém vztahu se 
vzduchem, který dýcháte, a v neustálém vztahu s jednotou. Je to neustálá 
výměna. Když si to plně uvědomíte, dosáhnete plného přístupu. Budeme tedy 
nyní pokračovat v naší práci na tom, abychom vás osvobodili od věcí, které 
by stále blokovaly vaše plné uvědomění. 



 

DEN 6 

Čas mezi tím 
6.1 Nyní budeme hovořit o tom, jak být pravým Já a zároveň se stát pravým Já - 

o době mezi vaším uvědoměním a přístupem ke Kristovu vědomí neboli 
jednotě a vaší udržitelností Kristova vědomí neboli jednoty ve formě. Jak 
bylo řečeno dříve: Uvědomit si stav stávání se znamená uvědomit si, že mezi 
dobou učení a dobou bytí vznešeným Já formy existuje mezidobí. Právě z 
toho se z velké části skládá náš čas na této svaté hoře. Nacházíme se ve stavu 
mezičasu. Stojíme na průsečíku konečného a nekonečného, abychom 
dokončili tvůrčí akt stávání se. 

6.2 I když víte, že je to hlavní náplní našeho společného času, málokdo z vás, 
pokud vůbec někdo, má pocit, že skutečně opustil každodenní svět své 
"normální" existence a cítí se plně přítomný na svaté hoře. Nejedná se o 
druhou nejlepší situaci. Ačkoli se to takto řeší částečně proto, že žádat vás, 
abyste na čtyřicet dní a čtyřicet nocí odešli ze svého "normálního" života, by 
způsobilo příliš mnoho úzkosti a vyloučilo příliš mnoho lidí, není to jediný, 
nebo dokonce hlavní důvod pro tento zvolený způsob. 

6.3 Než budeme moci pokračovat v rozšiřování vašeho vědomí rozdílu, který jste 
si zvolili, musíme se tedy zabývat tímto časem, aby případný zmatek, který 
zřejmě způsobuje, nezdržoval váš pokrok. 

6.4 Protože jsme často hovořili o podobnosti mezi uměleckou tvorbou a prací, 
kterou zde vykonáváme, vrátíme se k tomuto příkladu. Mluvili jsme o stávání se 
jako o době, kdy se pohyb, bytí a vyjádření spojují. Dále jsme hovořili o 
vašem bodu přístupu k jednotě jako o bodu sbližování, protínání a průchodu. 
Vidíte podobnost mezi těmito činnostmi navzdory rozdílům v použitém 
jazyce? 

6.5 Pohyb , bytí, vyjádření; konvergence, křížení, průchod. 
6.6 Jak by tyto věci mohly souviset s příkladem tvorby umění? Vybral jsem si 

tento konkrétní příklad, abych se zabýval tímto konkrétním obdobím 
mezidobí. Uvažujme o tvorbě hudebního díla. Tvorba hudebního díla, stejně 
jako tvorba obrazu nebo básně, probíhá ve fázích. 

6.7 Najednou je vytvoření hudebního díla pouze myšlenkou v mysli a srdci 
tvůrce. Tvorba písně nebo symfonie může začít tak jednoduše, jako je 
několik not, které "proběhnou myslí", nebo určitý slovní obrat, který tvůrce 
inspiruje k tomu, aby tato slova vnímal jako text. V určitém okamžiku poté 



v mysli a srdci, umělec přiloží pero k papíru, vezme do ruky kytaru nebo 
zpívá do magnetofonu. Může se hodně začínat a zastavovat, nebo může dílo 
najít svůj výraz snadno, způsobem, který by umělec mohl popsat jako 
plynulý. Podle dispozic umělce může být hudební dílo sdíleno s ostatními v 
každém kroku procesu, nebo až v pozdní fázi vývoje. V určitém okamžiku 
však ke sdílení dojde a reakce těch, s nimiž je hudba sdílena, ovlivní umělce i 
skladbu. Pozitivní reakce mohou potvrdit umělcův instinkt a povzbudit ho k 
ještě větší odvaze. Negativní reakce mohou umělce přimět k pochybnostem o 
jeho instinktech, ke změnám nebo k většímu odhodlání dotáhnout skladbu do 
konce, aby byla oceněna. Na díle budou provedeny dokončovací práce. Může 
dojít k určité spolupráci, aby bylo dílo správné. V době, kdy autorka dokončí 
započaté dílo, se může jen málo podobat původně zamýšlené skladbě, nebo 
může být zcela věrné původní myšlence. 

6.8 Každé tvůrčí dílo, které je dokončeno, zahrnuje volbu. V určitém okamžiku 
se umělec a umělecké dílo zavážou. Závazek dotáhnout ho do konce. Tento 
závazek může vzniknout proto, že umělec ví, že je "dost dobrý" na to, aby si 
zasloužil čas a pozornost, nebo může vzniknout jako poznání, že se vyvinul 
vztah lásky, a ať už je "dost dobrý", nebo ne, dokončení je nezbytné. Může 
jít i o závazek prostě cvičit, přičemž umělec necítí žádnou jistotu ohledně 
hodnoty díla, ale je rozhodnutý projekt dotáhnout do konce s vědomím, že 
díky němu bude další nebo další dílo lepší. 

6.9 Ve všech fázích svého vzniku existuje hudební dílo ve vztahu ke svému 
tvůrci. Ať už se jedná o pouhý nápad, částečně dokončený rytmus, text bez 
not nebo dokončené dílo, které bude kvalifikováno spíše jako praxe než jako 
umění, skladba existuje. V každé fázi tvorby je tím, čím je. Teprve když je 
však úplným, plným a pravdivým vyjádřením autorovy myšlenky, bude s 
autorem jedno. 

6.10 Jste uměleckým dílem, které směřuje k jednotě plného a pravdivého 
vyjádření. Žádná etapa, kterou projdete, abyste dosáhli této jednoty, není 
bezcenná. Každá etapa obsahuje dokonalost dané etapy. Každá etapa 
obsahuje celek a každý celek obsahuje každou etapu. 

6.11 Bylo vám řečeno, že jste v závěrečné fázi stávání se. Zavázali jste se k 
dokončení stávání, které vytvoří jednotu mezi Stvořitelem a stvořeným. 
Vyvinuli jste tvůrčí vztah, který je sjednocením. Nacházíte se v pohybu 
tvůrčího procesu a uvnitř něj, kde je 



není rozdíl mezi Stvořitelem a stvořeným. Právě teď jste tím, kým jste, a 
vyvoláváte projevy, které vás dovedou do konečné fáze, kdy budete tím, kým 
budete v jednotě. 

6.12 Nejste odděleni nyní od toho, kým budete, až dosáhnete dokončení! Jste ve 
vztahu stvoření, v němž se stvořený a stvořitel stávají jedním. 

6.13 Nyní, když se vrátím k jednomu z hlavních témat této kapitoly - k prosté 
pravdě, že musíte projít tímto tvůrčím procesem a zároveň zůstat zapleteni 
do každodenního života - chci uznat obtíže, které někteří z vás zřejmě 
zažívají, i když vás upozorňuji, že život je život. 

6.14 Začněme zdánlivou obtíží. Může mít mnoho podob, ale jejím hlavním 
zdrojem je téměř jistě touha soustředit se na vztah, který se mezi námi 
rozvíjí, a tomu odpovídající touha nemuset se soustředit na detaily 
každodenního života. Možná si říkáte, že lehkost, o níž se v našich 
rozhovorech tak často mluví, by tu byla, jen kdybyste se mohli od všeho 
skutečně "odtrhnout" a prožívat jen náš vztah, soustředit se jen na svůj 
přístupový bod, mít možnost skutečně začít zvát hojnost, aniž byste se museli 
dívat na účty, které vám denně přicházejí poštou, nebo se starat o mnoho 
dalších aspektů svého prostého přežití. 

6.15 Přesto si uvědomte, že kdyby vám někdo řekl, abyste tyto starosti nechali za 
sebou a od všeho odešli, pravděpodobně byste se vzbouřili a našli byste 
mnoho důvodů, proč to neudělat. A tak bude muset být na prvním místě 
hojnost, na prvním místě bude muset být nedostatek důvodů ke starostem, na 
prvním místě bude muset být schopnost soustředit se na něco jiného než na 
každodenní život. To jsou věci, které tyto pokračující dialogy usnadní. 

6.16 Usnadní vám to tím, že usnadní přijetí života takového, jaký je. Proto se 
tento dialog odehrává na svaté hoře, aniž by vás odváděl od života, jak ho 
znáte. Koneckonců hovoříme o povznesení jáství formy. K tomuto 
povznesení musí dojít v životě, ve vašem životě takovém, jaký je, a ne v 
nějaké idealizované situaci vzdálené tomu, co považujete za normální život. 

6.17 To však neznamená, že toto povýšení lze odložit, odložit nebo počkat na 
nějakou vhodnou dobu. Právě naopak. Vedeme náš dialog na svaté hoře, 
zatímco vy zůstáváte ve svém životě právě proto, abyste to nedopustili. 

6.18 To také neznamená, že mnozí z vás nezměnili nebo nezmění samotnou 
strukturu svého každodenního života. Změny, ke kterým se cítíte být 
povoláni, zde nejsou odrazovány. Jde pouze o to, že odstranění ze života není 
možné ani žádoucí. 

6.19 Učení odvádí studenta od "normálního" života a vytváří prostor pro 



učení a nazývá toto místo pouze vznešeným. K uvědomění, přijetí a objevení 
nemůže dojít na místě odděleném od "normálního" života. Věřte mi, když 
vám říkám, že povznesení, které právě prožíváte, je jediné povznesení, které 
byste chtěli. Jak uvnitř, tak vně je zde rozhodující fráze. Není to naopak. 
Nemůžete najít místo mimo sebe, které by umožnilo povznesení, o němž 
mluvíme. Neexistují žádné posvátné učební sály, které by toho dosáhly. Na 
žádném místě na Zemi není vrchol hory, který by toho dokázal dosáhnout. 
Pouze vztah, který rozvíjíme na tomto vyvýšeném místě uvnitř vás, vám 
přinese plnou realizaci a projevení se bez úspěchu, který již existuje. 

6.20 Vím, že to tak vždycky nevypadá. Věnujte na chvíli svou pozornost 
pokušením spojeným s vrcholem hory z mé vlastní zkušenosti. Byla to 
pokušení světa, běžného, každodenního života mé doby. Byly to pokusy 
odvrátit mě od mého cíle, změnit mé zaměření, zapojit mě do debaty, vylákat 
mě z místa vznešenosti, o kterém jsem věděl, že jsem ho dosáhl. Pokušení 
lidské zkušenosti jsou dnes stejná jako tehdy. Jsou stejná na vrcholu hory 
jako na rovině. "Místo", které se od nich zdá být navenek vzdálené, je 
nemůže odstranit. To může učinit pouze stvořené místo uvnitř. 

6.21 Toto místo uvnitř je to, co zde vytváříme. Je to skutečně vznešené místo. Je 
stejně skutečné jako vrchol hory, ve skutečnosti mnohem skutečnější. Kdyby 
vaši vědci věděli, co mají hledat, našli by ho. Je vytvářeno tak, aby 
existovalo jak v těle, tak mimo tělo. Ve skutečnosti je to přístupový portál, o 
němž jsme mluvili, spojení se stavem sjednocení, které je stejně reálné, jako 
kdyby se odtud natáhl provaz. 

6.22 Jde však o toto: Přestaňte se snažit odstranit sami sebe ze života! Kdyby se 
to vyžadovalo, bylo by to hotovo! Nemyslete si, že nemohu zařídit ideální 
prostředí pro náš dialog. To je ono! 

6.23 Zamyslete se na chvíli nad novou prací nebo jinou činností, ve které jste se 
vyučili. V takové situaci se člověk učí a ukazuje si dovednosti a činnosti 
potřebné pro splnění úkolů, které má vykonávat. Často se však stává, že 
teprve když učitel ustoupí stranou a učeň může získat zkušenosti, je schopen 
začít s jistotou plnit úkoly. I učení se urychluje praktickými činnostmi, tím, že 
člověk dělá to, co se předtím jen učil. 

6.24 Učili jste se a váš učitel ustoupil od role učitele a stal se společníkem. Přeješ 
si prodloužit svůj čas učedníka tím, že budeš odstaven od plnění svých 
úkolů? Možná, že bys 



by. Ale jak už bylo řečeno na začátku, váš úkol je naléhavý. 
6.25 Přemýšlet o našem vztahu jako o vztahu kolegů a zároveň společníků, jako o 

spolupracovnících nebo kolegyních v práci, kteří mají za úkol splnit nějaký 
úkol, a zároveň jako o konverzaci, není chybný způsob, jak o našem vztahu 
přemýšlet. Jsme přátelé i spolupracovníci. Kolegové i společníci. 

6.26 Náš dialog není bezúčelný. To víte, jinak byste tu nebyli. Víte to, jinak byste 
ke mně a k tomu, co tu děláme, necítili takovou oddanost, jakou cítíte. A co 
víc, cítíte horlivost svých bratrů a sester. Kdybyste měli pocit, že našeho cíle 
pravděpodobně nedosáhneme nebo že pozvedne jen některé a všechny 
ostatní nechá za sebou, necítili byste takovou oddanost. Víte, že náš úkol je 
svatý a nesrovnatelný. Víte, že není nic důležitějšího, na čem byste se měli 
podílet. Všechny ostatní oblasti, do kterých jste dříve mohli vkládat svou 
oddanost, blednou ve srovnání s naším úkolem. 

6.27 Jak roste vaše víra v naši schopnost společně splnit daný úkol, téměř jistě 
cítíte, že se tato oddanost rozšiřuje i na ostatní, zejména na ty, kteří spolu s 
námi pracují na jeho splnění. Tím nevytváříte nové zvláštní vztahy, ale 
skutečnou oddanost, která zvláštní vztahy navždy nahradí. 

6.28 Ale právě toto vědomí posvátnosti a nesrovnatelnosti našeho úkolu je zřejmě 
příčinou obtíží, které mnozí z vás v současnosti tak či onak prožívají. Vaše 
touha je tam, kam patří - zde, ve vášnivém přijetí naší společné práce. A tak 
nedostatek touhy, který prožíváte v jiných oblastech života, do nichž jste, jak 
se zdá, stále tak hluboce zapojeni, je pro vás znepokojující. Proč by to však 
mělo být znepokojující? Proč byste měli nadále toužit po životě, který jste 
měli? 

6.29 Nyní se věnujme tomuto zdánlivému paradoxu. Bylo vám řečeno, abyste 
dělali jen to, při čem se cítíte klidní, abyste dělali jen to, co vám umožňuje 
být sami sebou, a přesto vám zde bylo řečeno, abyste se nesnažili odstranit 
sami sebe ze života. 

6.30 Potřebujete cítit touhu po tom, co děláte, abyste to mohli dělat v klidu? 
Potřebujete být jiní než vy, abyste se mohli orientovat v každodenním 
životě? Zde se vám ukazuje, že ne. To, co si z tohoto období zdánlivých 
obtíží uvědomíte, je konec obtíží a růst vaší schopnosti dělat cokoli, co 
děláte, klidně a být tím, kým jste, v jakékoli situaci, v níž se nacházíte. Není 
čas čekat, až se naučíte nebo si budete myslet, že se učíte vlastnostem, které 
vám to umožní. To je bod, kdy se pohyb, bytí a vyjádření spojují. Bod 
sbližování, protínání a průchodu. To je ono! Přímo tady, ve vašem životě, tak 
jak je. 



nyní. 
6.31 Není tedy třeba se nechat odradit. Nejedná se o zdržování, ale o něco, co 

byste mohli považovat za zkoušku ohněm. Buďte spíše povzbuzeni než 
znechuceni tím, že jste schopni tento dialog přijmout a zůstat ve svém životě. 
Uvědomte si, že právě k tomu směřujeme! Tyto obtíže vámi projdou, když 
dovolíte a přijmete to, kde se právě teď nacházíte a kým právě teď jste. 

6.32 Zdá se vám, že tato práce na přijetí nikdy nekončí? Je, dokud ji nenahradí 
úcta, stejně jako bylo nekonečné učení, dokud ho nenahradilo přijetí. 
Podmínky této doby přijímání však nejsou podmínkami doby učení, a tak 
brzy uvidíte, že obtížnost doby učení je skutečně za vámi. 

6.33 Promluvme si nyní o podmínkách doby přijetí, neboť ty vás povzbudí. 



 

DEN 7 

Podmínky doby přijetí 
7.1 Co znamená myšlenka, že teprve nyní docházíte kpřijetí, ale že jste dříve 

nepřijímali? A co jiného znamená být nepřijímajícím než právě popírání sebe 
sama, které jste začali považovat za svůj dřívější stav? 

7.2 Popření sebe sama bylo předpokladem, který připravil půdu pro dobu učení. 
Čas učení by nebyl nutný, kdybyste nepopřeli své Já. Když jste se viděli jako 
oddělené a osamocené, nemohli jste si pomoci, ale trpěli jste strachem, 
osamělostí a všemi neduhy, které pramenily ze základní emoce strachu. 
Strach je degenerující. Ve strachu není nic, co by dávalo život. Byl vám tedy 
dán život jen proto, aby ho strach zdegeneroval. 

7.3 Přijetí vlastního Já je předpokladem doby přijetí. Své Já již nepopíráte. Již 
nepopíráte jednotu. Nahradili jste strach láskou. Láska je životodárná a život 
podporující. Na životě tedy nyní není nic degenerujícího. 

7.4 Život je nyní podporován. Podpora je tedy podmínkou doby přijetí. 
7.5 Musíte si uvědomit, že vzorec učení je nyní to jediné, co vám může být 

degenerující. I když jste vždy byli podporováni, představa učení, kterou jste 
v době učení přijali, nebyla představou podpory, ale představou úsilí. Nyní 
musíte přijmout, že vzor učení je prodloužením strachu, a být ochotni a ostražití 
jej nahradit vzorem přijetí. Říkám to proto, že mnozí z vás stále necítí 
podporu ve svém každodenním životě. Možná se cítíte podporováni ve svém 
duchovním životě, ve svém pokroku směrem k plnému uvědomění a 
pozvednutí jáství formy, ale stejně jako v diskusi o hojnosti se stále můžete 
cítit nepodporováni ve formě. Uvědomte si nyní, že to nemá smysl, když je 
naším cílem povznesení formy. Když už pro nic jiného, začněte tuto podporu 
formy přijímat, protože dává smysl. Je to logické. A dále si uvědomte, že 
láska neodporuje logice, ale vrací mysli a srdci pravý rozum. 

7.6 Láska nahrazuje strach a život spíše vytváří než ničí. Vaše těla se tak budou 
spíše regenerovat než degenerovat. Láska samozřejmě není podmínkou, 
protože není atributem, ale účinek života z lásky namísto ze strachu bude mít 
v této době přijetí zásadní transformační účinek na formu. Regenerace je 
podmínkou doby přijetí. 

7.7 Další podmínka doby přijetí, která vám bude velmi užitečná. 



nyní je to jiný vztah, který budete mít k času. Je to čas sbližování, protínání a 
průchodu konečného a nekonečného, času a nečasu. Čas ještě nepřestal 
existovat, ale stejně jako vy se nacházíte ve stavu transformace, tak i on. 
Znovu vám připomínám, že jak uvnitř, tak i vně. Jakmile se zbavíte vlivu 
času, čas se zbaví vás. Čas se bude zdánlivě rozpínat, ale ve skutečnosti se 
bude smršťovat do nicoty. Čas je nahrazen přítomností, vaší schopností 
existovat tady a teď v přijetí a beze strachu. 

7.8 Znovu vám připomínám, že se nacházíte v mezidobí. Proto se i tyto 
podmínky, o nichž jsem mluvil, a ty, o nichž teprve budu mluvit, nacházejí 
ve stavu mezičasu. Existují spolu s novým vy. Existují v přijetí a spojení. 
Neexistují v učení a odloučení. Existují v lásce. Neexistují ve strachu. Stejně jako 
u Kristova vědomí se přesouváte z místa udržování těchto podmínek do 
místa jejich udržitelnosti. Nevznikají na základě změn vašich vnějších 
okolností, ale na základě změn vaší vnitřní perspektivy. 

7.9 Podmínky, které ovlivňují život, jsou podmínky, které ovlivňují tělo. Přesto 
to bylo pouze přijetí stavu strachu vaší myslí, které vedlo k tomu, že tělo v 
době učení vykazovalo podmínky strachu. Stejně tak je to přijetí lásky myslí, 
které vede tělo k tomu, aby v době přijetí projevilo účinky lásky. 

7.10 Další podmínkou doby přijetí je expanze. Jediné já, za které jste se kdysi 
považovali, nebylo schopno skutečné expanze a skutečného sdílení. 
Singulární já se uzavřelo do svého vlastního malého světa a vytvořilo si 
vlastní vesmír. Povznesené Já formy se rozšíří do světa a vytvoří nový 
vesmír. Tato podmínka expanze působí nyní a začíná nacházet projevy 
prostřednictvím sdílení, které zde provádíme. 

7.11 Podmínky času přijetí jsou podmínkami stvoření a zahrnují ty, o nichž jsme 
již hovořili jako o pohybu, bytí a vyjádření a o sbližování, křížení a 
průchodu. 

7.12 Existuje mnoho menších podmínek, které jsou však nesmírně proměnlivé, 
například nahrazení zvláštního vztahu oddaností svatého vztahu, o kterém 
jsme již mluvili. Další náhradou je nahrazení kontroly milostí. K tomu 
dochází, když se vzdáte kontroly, kterou jste měli, ale o níž jste si mysleli, že 
ji vykonáváte nad svým životem a jeho okolnostmi, a žijete ve stavu milosti, 
přičemž se setkáváte s milostí tím, že přijímáte to, co je vám dáno k obnově. 

7.13 Odtud je snadno vidět, jak domino padá a každá podmínka 



učení je nahrazeno vždy mnohem jemnější a soucitnější alternativou. Není 
tedy nutné, abych zde uváděl všechny nové podmínky. Jak si budete stále 
více uvědomovat svůj vztah k unii, bude vám každá z těchto nových 
podmínek a váš vztah ke každé z těchto nových podmínek jasný. 

7.14 Je zřejmé, že váš vztah nebo přístup ke svazku je nesmírně důležitý, protože 
z toho vyplyne vše ostatní. Nejedná se však o situaci "když tohle, tak tamto", 
i když to tak může vypadat. Je snad proces dýchání situací "když tohle, tak 
tamto" jen proto, že dýchání udržuje život? Váš přístup ke sjednocení 
udržuje skutečný život, život Já, a dojde k tomu, že bude udržovat 
povznesené Já formy způsobem pro vás stejně přirozeným jako dýchání. 

7.15 Přístup k jednotě je výraz, který se bude používat pouze v tomto mezidobí. 
Vždy jste existovali v jednotě, a jakmile si to plně uvědomíte, nebudete 
přístup k jednotě potřebovat více než přístup k dýchání. Jednota bude vaším 
přirozeným stavem. 

7.16 Až se k vám plně vrátí váš přirozený stav a budete si ho udržovat ve vědomí 
Krista, podmínky doby přijetí, stejně jako podmínky doby učení, pominou. 
Ve stavu sjednocení neexistují žádné podmínky, stejně jako neexistují žádné 
atributy lásky. Přirozené stvořené Já je vším, co je. Převládá úcta. 

7.17 Po době přijetí však nastane nová fáze, v níž se vytvoří a plně projeví 
povznesené Já formy. 

7.18 A přesto nás nyní zajímá současnost. Právě zde, v tomto přítomném a daném 
čase na hoře, si musíte uvědomit, že podmínky času přijetí, stejně jako 
podmínky času učení, vycházejí zevnitř. Život vždy existoval v podmínkách 
času přijetí. Podmínky doby učení byly jen vnucenými podmínkami, které 
rovněž vznikaly zevnitř. 

7.19 Podmínky doby přijetí, o nichž jsme hovořili, tedy nejsou novými 
podmínkami. Jsou to podmínky přirozené pro vaše Já, pro mysl a srdce 
spojené ve svazku. Právě odloučení mysli a srdce, skutečného Já od Já ega, 
vyvolalo potřebu učení a vnucení podmínek doby učení zevnitř. 

7.20 Podmínkou doby přijetí, která vám nejjasněji odhalí váš stav, pokud jde o 
zachování nebo udržení vašeho přístupu ke svazku, bude nahrazení 
pochybností jistotou. Jistota je podmínkou přítomnosti. Uvědomte si, že 
můžete říkat, že jste si jisti budoucností nebo minulostí, ale že to tak 
nemůžete učinit. Takto se vaše schopnost udržet a následně udržet si 



přístup ke sjednocení, a tím i k vaší jistotě, jde ruku v ruce s vaší schopností 
žít v přítomnosti. Tato schopnost je také podmíněna tím, že si uvědomíte, co 
je to jistota. 

7.21 Pro některé z vás je obtížné přijmout současnost a někteří z vás mohou 
zažívat falešný pocit jistoty. Ty tedy budou předmětem našeho dalšího 
dialogu. 



 

DEN 8 

Přijměte přítomnost 
8.1 Někteří z vás opět pocítili trochu zklamání nebo rezignace v důsledku našeho 

dialogu o tom, že jste se neodstranili ze života. Celým vaším záměrem při 
sledování průběhu tohoto dialogu mohla být, přinejmenším podvědomě, 
myšlenka odstranit se z běžného života. Dokonce ani podmínky doby přijetí 
vás nemusely úplně povzbudit. Nyní, s myšlenkami na podmínky doby 
přijetí, které máte čerstvě v mysli a srdci, se vraťme k této dřívější diskusi. 

8.2 Pokud se nemůžete ze života vymanit, co jiného vám zbývá, než se s ním 
spojit? Milujte ho. Milujte sami sebe. Milujte se natolik, abyste se přijali. 
Láska promění normální, obyčejný život v život neobyčejný. Milovat přesně 
to, kým jste a kde jste v každém okamžiku, je to, co způsobí proměnu, která 
ukončí vaši touhu odstranit se ze života. Všechny ty frustrace, které v 
současnosti pociťujete, mají svůj účel: Posunout vás skrze ně a za ně - k 
přijetí. 

8.3 Zde je však třeba objasnit jednu věc. Nejde o přijetí toho, co se vám nelíbí. 
Opravdu si myslíte, že jste vyzýváni, abyste přijali "normální život"? 
Povoláni k tomu, abyste přijali ty podmínky, kvůli kterým se cítíte nešťastní? 
Ne! Jste povoláni k přijetí nových podmínek! 

8.4 Uvědomte si, že vaše touha po tom, aby váš život byl jiný, vaše touha po 
tom, aby vaše neštěstí zmizelo, je ve skutečnosti velmi nepravděpodobné, že 
by pramenila z detailů vašeho života. Přesto nejste povoláni k tomu, abyste 
přijali to, co se vám nelíbí, ale abyste přijali, že se vám nelíbí to, co se vám 
nelíbí. Teprve potom - když přijmete to, co cítíte - můžete opravdově 
reagovat. Teprve když přijmete to, jak se cítíte, přestanete nálepkovat dobré 
nebo špatné; teprve pak můžete cokoli řešit z místa, kde vládne mír. 

8.5 Má přijetí faktu, že se vám něco nelíbí, za následek odsouzení? Odsuzujete 
hrách, když se vám nelíbí? A přesto, nepřijímáte, že jste vydáni na milost a 
nemilost situacím všeho druhu? Práce, která se vám nelíbí? Nemusí se vám 
líbit a můžete často říkat, že se vám nelíbí, ale stejně tak často můžete říkat, 
že ji přijímáte. Možná ve skutečnosti potřebujete práci, která se vám nelíbí, 
ale tím, že jste přijali prostou pravdu, že se vám vaše práce nelíbí, jste přijali 
své Já a to, kde se právě nacházíte, a ne vnější okolnosti. Když mluvíme o 
přijetí, nemluvíme o vnějších věcech, ale o vnitřních. Nemluvíme o starém 
přísloví nebo modlitbě, která vás vyzývá, abyste "přijali to, co jste přijali". 



nemůže změnit", ale o přijetí - absolutním, bezpodmínečném přijetí svého Já. 
8.6 Přesto tvrdit, že se vám vaše práce nelíbí, znamená předem ji odsuzovat a 

předpokládat, že podmínky, které se vám nelíbily včera, budou stejné i dnes. 
8.7 Možná jste si mysleli - opět přinejmenším podvědomě - že vaše "skutečné" 

Já nemá žádné pocity nelibosti, a v tomto zmatku jste se "snažili" a dokonce 
"bojovali", abyste přijali to, co se vám nelíbí, a byli tak věrnější svému 
ideálnímu Já. Toto ideální Já však není tím Já, kterým jste právě teď. 
Nemůžete přijmout pouze ideální já. To je nesmysl. Copak to nevidíte? 

8.8 Veškerá síla k uskutečnění změny vychází z přijetí - ne z přijetí toho, jak se 
věci mají, ale z přijetí toho, kým jste v současnosti. Ne přijetím toho, jací 
byste chtěli být, ale toho, jací jste nyní. Ve vašem životě bude mnoho věcí, 
jejichž změna bude vyžadovat určitý čas, ale mnoho dalších, které se mohou 
změnit okamžitě díky tomuto radikálnímu přijetí. Jakmile začnete 
praktikovat přijímání přítomnosti, zjistíte, že věcí, které se vám nelíbí, bude 
mnohem méně a že se vám ve vztahu, který máte v přítomnosti, ukáže 
odpověď na ty, které se vám stále nelíbí. 

8.9 Snadným příkladem jsou drby. Drby se vyskytují v mnoha prostředích. Je 
velmi nepravděpodobné, že by se vám pomluvy líbily, ale možná jste měli 
pocit, že říci, že se vám nelíbí, znamená odsoudit je, nebo že přijmout to, co 
je, znamená přijmout, že lidé pomlouvají. Tyto falešné představy o přijímání 
pak mohly zablokovat vaše vlastní skutečné pocity a skutečnou reakci. Prosté 
přijetí toho, že se vám nelíbí pomluvy, které se odehrávají v současné situaci, 
vám však umožní nezúčastnit se, neodsuzovat a nezdát se, že přijímáte to, co 
skutečně nepovažujete za přijatelné. 

8.10 Ne všechny situace se zdají být tak jednoduché jako tento příklad. Přijetí 
nevyžaduje žádné konkrétní kroky, ale povede k jednání, které je v souladu s 
tím, kým jste, když jste plně spokojeni s tím, kým jste. Pochopte však, že 
tento konečný výsledek nikdy nenastane bez počátečního přijetí. 

8.11 Toto přijetí je jediná věc, která skutečně zabrání odsouzení, protože 
nevyžaduje, abys byl strážcem svého bratra, ale pouze svého vlastního. 
Vyžaduje, abyste poznali sami sebe, aniž byste se soudili. 

8.12 Způsobí znalost vašich zálib vaši netolerantnost? To je důležitá otázka. Byli 
jste netolerantní sami k sobě a bylo snadné rozšířit tuto netoleranci na 
ostatní. Jakmile začnete praktikovat přijímání sebe sama, uvědomíte si, že já 
netolerance bylo já strachu. Přijetí sebe sama v lásce vede k přijetí druhých. 
Poznání tohoto aspektu, jak 



co cítíte, co zde nazýváme vašimi nelibostmi, je pouze prvním krokem v této 
počáteční fázi přijetí a má význam pouze kvůli vaší nesnášenlivosti vůči 
vlastním pocitům. 

8.13 Pamatujte, že vám bylo řečeno, že vaše skutečné Já bude netolerantní pouze 
k iluzi a že tato netolerance bude mít podobu vidění pouze pravdy, nikoli 
snahy bojovat s iluzí. Když tedy vidíte, že druzí pomlouvají, jste vyzváni, 
abyste viděli pouze pravdu o tom, kdo jsou - abyste viděli za iluzí, která by 
se zdála být "skutečností" jejich pomluv, strach, který je živí, a za strachem 
lásku, která je rozptýlí. Nejste povoláni k tomu, abyste znechuceně odešli a 
dali najevo své spravedlivé opovržení nad jednáním druhých, ale abyste 
přijali to, kým jste v rámci vztahu tohoto přítomného okamžiku. 

8.14 Dokonce i tento typ vidění bude mít v sobě zbytky spravedlnosti, pokud 
nepřijmete pocity, které se v něm objevují. Možná víte, že nemáte rádi 
pomluvy jen proto, že jste byli jejich účastníky i oběťmi. Přesto může 
vyvolávat pocity studu nebo podráždění. Může vás dokonce stále zajímat, 
pokud se o předmět pomluv dostatečně zajímáte. Odejít od pomluv a 
přijmout, že je nemáte rádi, aniž byste přijali pocity s nimi spojené, z nich 
udělá mentální konstrukt, pravidlo, které jste si stanovili pro své nové já. 
Pokud se tak stane, zjistíte, že se spíše držíte normy, než že byste jednali 
podle toho, kdo jste. Ve skutečnosti se vrátíte k odsuzování, protože si 
předem stanovíte, že se vám vaše práce nelíbí, stejně jako když řeknete, že se 
vám nelíbí, předurčíte si tím trvalou nechuť. Brzy můžete vidět skupinu lidí, 
kteří často pomlouvají, a předpokládat, že pomlouvají, místo abyste 
pozorovali situaci takovou, jaká je, a reagovali v přítomnosti. 

8.15 Pokud nahradíte akt pomluv mentální konstrukcí nebo pravidlem, které říká, 
že je netolerujete, stanete se netolerantními. A protože pak budete jednat na 
základě předem stanovené normy, místo abyste v přítomném okamžiku 
pociťovali pocity spojené s pomluvami, brzy zjistíte, že se ve vaší řeči objeví 
trocha pomluv, které budou formulovány jako něco jiného, něco ještě horšího 
než pomluvy. Povzdechnete si a zmíníte se o něčem, co někdo řekl nebo 
udělal, ale co ukazuje, že ještě není tak "pokročilý" jako vy, a jen tím 
odhalíte, že to vy nejste tak "pokročilí", jak si myslíte. 

8.16 Proto je nyní důležité přijmout sebe sama v přítomnosti a pochopit jistotu. 
Jistotu nelze předem určit, stejně jako nelze předem určit, co se vám líbí 
nebo nelíbí. Uvědomění si toho, jak se cítíte v 



přítomný okamžik je jedinou cestou k jistotě. Říci tedy, že jste si jisti, že 
nemáte rádi drby, nebo že máte jistotu, že nemáte rádi svou práci, nebo 
dokonce jistotu, že nemáte rádi hrách, je nepřesné použití pojmu jistota. 
Možná to odpovídalo termínu nebo slovu jistota, jak se používalo v 
minulosti, ale nebudete chtít zaměňovat termín a stav. Možná si myslíte, že 
odebrání typu jistoty spojeného s "termínem" jistota způsobí, že si budete 
ještě méně jistí než předtím. Budete si méně jistí ve svých úsudcích a 
názorech, ale to je velmi vhodný a velmi potřebný nácvik skutečné jistoty. 

8.17 O pocitech jsme tu zatím mluvili jen málo a důvod, proč jsme se o nich 
začali bavit tak pozdě, byl jeden. Přijmout pocity jáství iluze by znamenalo 
přijmout pocity vyvolané strachem myšlenkového systému ega nebo hořkostí 
vašeho srdce. Znamenalo by to přijmout pocity osobního já, které se ještě 
neodnaučilo lekcím z minulosti nebo neučinilo tyto kroky k povznesení. 
Nyní je však zásadní, abyste dospěli k přijetí sebe sama - v přítomnosti, 
takoví, jací jste - neboť jen tak dospějete k plnému přijetí toho, kým jste, a 
budete moci dovolit Já jednoty splynout s Já formy, a tím Já formy povznést. 
Jen tak také dospějete k pravému vyjádření povzneseného Já formy. Přístup i 
vyjádření jsou podmínkami přítomnosti. 

8.18 K další chybě může dojít, pokud popřete své pocity ve prospěch domnělé 
vyšší cesty k osvícení. Popíráním vlastních pocitů budete mít tendenci 
popírat i pocity druhých. Budete si myslet, že rozeznáváte skutečné od 
neskutečného, pravdu od iluze, a tak budete pocity druhých přehlížet, jako by 
na nich nezáleželo. K tomu dojde pouze tehdy, když si dovolíte popírat, a tím 
se distancovat od svých vlastních pocitů. 

8.19 Zdá se vám to matoucí? Být vyzván, abychom viděli jen pravdu, abychom 
viděli dál než k iluzi, a pak nám někdo řekne, abychom přijali pocity 
druhých? Nemělo by. Pravý soucit sice vidí pouze pravdu, ale to neznamená, 
že by nebral ohled na pocity kohokoli - ani těch, kteří žijí v pravdě, ani těch, 
kteří žijí v iluzi. Toto přehlížení je pokušením těch, kdo žijí v míru, 
pokušením odlišným od příjemnějších pokušení, o nichž byla řeč dříve. Toto 
pokušení pramení z jediné věci - z toho, že nežijeme v přítomnosti. Odstup 
neboli nepřijetí vlastních pocitů není žitím v přítomnosti a vytvoří postoj, 
který nebude soucitný. Proto zde mluvíme konkrétně o nelásce. I když jste 
náchylní k přijímání toho, co se vám "líbí", k těm pocitům, které považujete 
za "dobré" pocity, stále jste náchylní k nepřijímání toho, co se vám u sebe a u 
druhých nelíbí 



a někdy i k falešnému pocitu jistoty o vašem nepřijetí, o kterém jsme mluvili. 
8.20 Když si vytvoříte falešný pocit jistoty, nevidíte pravé Já a svatost pravého Já, 

která se projevuje v pocitech současné situace, ale vidíte budoucnost, v níž 
bude pravé Já vyvinutější, dostatečně vyvinuté, aby necítilo hněv nebo 
bolest, hořkost nebo vinu, které se vám nelíbí. Na ostatní kladete "nároky", 
které kladete sami na sebe, a tak jediným "nárokem", který je v souladu s 
dobou přijetí, je přijetí. 

8.21 Nyní si musíte uvědomit, že už nemáte důvod bát se svých pocitů. Nebudou 
již zdrojem nesprávného směřování minulosti, pokud přijmete své pocity v 
přítomném čase a začnete si uvědomovat svou přirozenou schopnost 
reagovat pravdivě, protože jste své pocity v přítomném čase přijali. Jedná se 
o poznání, že díky tomu, že jste v přítomnosti, víte, že vaše pocity jsou 
pravdivé. To je jistota. To je vše, co vám zabrání "reagovat" na pocity podle 
vašeho předchozího vzorce. 

8.22 Pokud se ve vás nyní objeví hněv, neznamená to, že budete reagovat tak, jak 
vás kdysi hněv vyzýval, a neznamená to, že je s vámi něco v nepořádku nebo 
že nejste dostatečně duchovní! Znamená to pouze, že jste zapojeni do situace 
nebo vztahu, který tento pocit vyvolal. To, kým jste, se projevuje ve 
vyjádření tohoto pocitu, nikoli v pocitu samotném. Pocit vám poskytuje tělo, 
pomocník, který vám nyní slouží jako cesta k pravému vyjádření. 

8.23 Stále mějte na paměti, že nyní pracujeme na sjednocení Já jednoty s Já 
formy. Já formy nyní nelze popřít. Toto je pokračování převracení některých 
myšlenek sebe sama, které začalo v Pojednání o novém. 

8.24 Dovolte mi, abych zde zopakoval pasáž z tohoto traktátu, pasáž o moci 
pozorovat to, co je. "Nejde o pozorování potenciálu toho, co by mohlo být, 
kdyby váš bratr nebo sestra jen následovali cestu, která vám byla ukázána. 
Jde o pozorování toho, co je. Moc pozorovat to, co je, je to, co vás udrží v 
jednotě s vašimi bratry a sestrami, místo aby vás od nich oddělovalo. Bez této 
jednoty není síla. Nemůžete vidět "druhé" jinak, než jací jsou, a přitom znát 
svou sílu." 

8.25 Nepřijetí v jakékoli formě je oddělující. 
8.26 Možná si vzpomínáte, že samotná myšlenka potenciálu je produktem 

myšlenkového systému ega, který chce vaše pravé Já udržet skryté. Jste 
zvyklí skrývat své já z minulosti, o němž nejste dobře informováni, a jste 
zvyklí skrývat já potenciální, budoucí já, o němž si myslíte, že jím můžete 
jen snít. Ego-já bylo já, které jste se cítili bezpečně prezentovat světu, já, o 
kterém jste věřili, že je 



by svět považoval za přijatelné. Pokud stále prezentujete toto své já, jste stále 
ve stavu nepřijetí a jakýkoli mír, který cítíte, nebude trvat dlouho. Jakýkoli 
přístup k jednotě, který jste zažili, nebude trvat, protože si nevybíráte čas 
přijetí. 

8.27 Nazval jsem tuto dobu jak dobou jednoty, tak dobou přijetí, protože se 
nemůžete soustředit pouze na jednotu, když stále potřebujete toto plné přijetí, 
jinak nedosáhnete místa udržitelnosti. Každá situace a každý pocit, který se 
vám nelíbí, vás bude táhnout od sjednocení k odloučení. Všechny pocity 
nepřijetí vedou k pocitu, že se potřebujete naučit, "jak" dosáhnout přijetí 
toho, co se vám nelíbí, nebo "jak" vytvořit situaci, která se vám bude líbit. 
Právě obcházení této funkce "jak na to" - funkce doby učení - je to, k čemu 
směřujeme. 

8.28 Uvědomte si, jak osvobozující bude, když se nebudete muset trápit a snažit 
se přijít na to, "jak" dosáhnout přijetí toho, co se vám nelíbí! Jak 
osvobozující bude uvědomit si, že to nemáte zapotřebí! Jak osvobozující 
bude přijmout všechny své pocity a nelámat si hlavu s tím, které jsou 
pravdivé a které falešné! Uvědomit si, že už nemáte falešné pocity. Že vás 
vaše pocity nezavádějí, ale podporují! Že vás pouze vyzývají k vyjádření 
vašeho pravého Já! K pravdivému vyjádření toho, kým jste - kým jste nyní! 

8.29 Odstraňte všechny myšlenky, které říkají, že se můžete mýlit, když se řídíte 
svými pocity. To je myšlení starého myšlenkového systému, ne nového. Je to 
myšlení složené z časového zpoždění doby učení - z doby, kdy jste své 
pocity, názory a soudy používali zaměnitelně a buď jste o nich "přemýšleli", 
abyste věděli, jak reagovat, nebo jste nesli následky reakce bez "přemýšlení". 
Soudy zůstaly za námi a s nimi i potřeba názorů a "přemýšlení" o tom, "jak" 
reagovat. Reakce byla nahrazena reakcí, vypočítavé myšlenkové konstrukce 
byly nahrazeny skutečným vyjádřením. Nezdá se to jen tehdy, pokud jste si 
nedovolili vychutnat svobodu nového, svobodu být svým pravým Já. 

8.30 Nyní vás vyzývám, abyste přijali tuto svobodu. 



 

DEN 9 

Freedom 
9.1 Svobodu od nedostatku, svobodu od nedostatku a svobodu od útlaku si nyní 

budeme společně užívat na našem horském útočišti. V žádném případě jsme 
se neodstranili od života, a přesto jsme se dostali na místo ústupu, na místo 
bezpečí a odpočinku, na místo daleko od "normálního" života a nedostatku 
svobody, který jste v něm zažili. Jsem vaším útočištěm před minulostí, vaší 
vstupní branou do přítomnosti. Utekli jste z cizí země, kde svoboda byla 
pouhou iluzí, a dorazili jste do země zaslíbené, do země našeho dědictví. 

9.2 Dovolte si nyní prožít svůj příchod, návrat do svého pravého domova, návrat 
ke svému Já. Smějte se. Plačte. Křičte nebo naříkejte. Tancujte a zpívejte. 
Roztočte novou síť. Síť svobody. 

9.3 Jinými slovy, vyjádřete své Já! 
9.4 Vy, kteří si nejste jisti svými pocity, kteří si nejste jisti svou schopností 

reagovat, kteří ještě necítíte svobodu nového, dovolte si to nyní. Dovolte 
svobodě, aby zavládla, neboť je to vaše dovolení, vaše volba, vaše svolení, 
co ji učiní takovou. Jediný, kdo vás nyní může zastavit, jste vy sami. Jediné 
povolení, které jste kdy potřebovali, bylo vaše vlastní. 

9.5 Budeme zde trénovat, abychom si vybudovali sebedůvěru, která vám tak 
chybí. O jaké sebedůvěře to mluvíme? O sebevědomí být sám sebou. Tato 
sebedůvěra musí předcházet skutečné jistotě v této době povznesení jáství 
formy. Jistota, která vzniká z jednoty, je odlišná od této důvěry v já formy a 
musí být realizována společně, aby mohlo dojít k povznesení já formy. K 
čemu bude jistota jednoty, když já formy nemá důvěru ve svou schopnost ji 
vyjádřit? Vyjádření jistoty jednoty je to, o co jde povznesenému Já formy. 
Jistotu mysli a srdce si uvědomili mnozí. Vyjádření této jistoty ve formě 
nikoli. 

9.6 Svoboda není nic jiného než svoboda projevu. Nikdo vám nemůže bránit ve 
svobodě toho, co by si vaše mysl myslela nebo co by vaše srdce cítilo. Ale 
vezměte si možnost vyjádřit to, co by si mysl myslela nebo srdce cítilo, a 
svoboda už není. Přesto to není vnější zdroj, kterého se musíte bát nebo před 
kterým musíte svou svobodu chránit. Není to nikdo jiný než vy sami, kdo 
vám nedovolil svobodu projevu. 



9.7 Nyní si uvědomte pravdivost toho, co jste právě slyšeli. I když víte, že jste si 
nedovolili svobodu projevu, věříte, že jste si dovolili svobodu myšlení. 
Věříte, že jste si dovolili svobodu cítění. A přesto, pokud si přiznáte pravdu, 
víte, že ani to není tak docela pravda. Víte, že své myšlenky a pocity 
cenzurujete, některé přijímáte a jiné ne. Víte, že potlačujete své emoce. Víte, 
že jste žili ve stavu, v němž jste se považovali za nedostatečné. Víte, že jste 
nikdy nepoznali svobodu od nedostatku. 

9.8 Dnes bych chtěl, abyste poznali svobodu. 
9.9 Začněme tento den úvahou o tom, že možná máte nepřesnou představu o 

svém ideálním já. 
9.10 Odkud asi pochází vaše představa o ideálním já? Možná vychází z vašich 

představ o tom, co je správné a co špatné, co je dobré a co špatné. Může mít 
svůj zdroj ve vaší náboženské víře. Možná pochází od někoho, koho jste 
zbožňovali, od někoho, koho považujete za duchovního titána, kterým stále 
ještě, ale doufáte, že budete. Vaše představa ideálního já mohla pramenit z 
četby, z popisů těch, které svět považuje za osvícené. Může být spojena s 
vašimi představami o schopnosti vyjadřovat moudrost nebo soucit. Představa 
ideálního já, kterou si uchováváte ve své mysli, ať už má jakoukoli podobu, 
je stále představou a nyní se bez ní musíte obejít, chcete-li uskutečnit 
svobodu. 

9.11 Jak již bylo řečeno, všechny vaše obrázky jsou falešné. Není možné, že 
žádný z nich není falešnější než tento obraz ideálního já? Nemít falešné 
modly je starobylé přikázání. Ideální obraz je modla. Je spíše symbolický než 
skutečný. Má podobu pouze ve vaší mysli a nemá žádný obsah. Usilovat o 
dosažení ideálního obrazu nebo mít za cíl jeho dosažení znamená vytvořit si 
falešného boha. 

9.12 Uvědomte si, že váš ideální obraz, ať už vznikl jakkoli, je produktem doby 
učení. Stal se obrazem ve vaší mysli a možná i ve vašem srdci díky procesu 
učení. Vznikl na základě učení se správného od špatného, dobrého od 
špatného. Vznikl učením se morálním a náboženským přesvědčením. Vznikl 
na základě srovnávání. Vznikla z hledání. Vzniklo z vašeho vnímání 
nedostatku. 

9.13 Tento ideální obraz je úzce spjat s dobou učení i jiným způsobem. Je 
ztělesněním učení, tedy toho, co jste si pod pojmem učení představovali. 
Zatímco jiné cíle učení mohly ustoupit do pozadí, tento cíl se zdá být cílem 
učení hodným vašeho úsilí. Zdá se, že je to skutečný cíl uprostřed mnoha 
iluzorních cílů. Stejně jako jste možná věřili, že když budete dostatečně tvrdě 
pracovat, budete 



dosáhnout určitého postavení v rámci své profese nebo materiálního 
bohatství, věřili jste, že pokud budete dostatečně tvrdě pracovat, můžete 
možná jednoho dne, pokud budete mít požehnání nebo štěstí, dosáhnout 
tohoto ideálního obrazu. 

9.14 Tento ideální obraz je však stejně jako všechny vaše světské cíle produktem 
iluze. 

9.15 Stejně jako u většiny cílů v době učení to byl cíl zaměřený na ego, mrkev 
naplnění ega, ale visela před vámi na místě, kterému říkalo budoucnost. 
Stejně jako všechna poselství ega ale říká, že to, kým jste, není dost dobré. 

9.16 Myšlenka vašeho "potenciálu" byla užitečným učebním nástrojem, který 
sloužil jak Duchu svatému, tak i egu. Myšlenka vašeho "potenciálu" a vaší 
schopnosti být "víc", než čím byste podle svého omezeného pohledu na sebe 
sama chtěli být, byla nezbytným nástrojem, který vás vyzýval k učení, jež 
vám mělo vrátit vaši pravou identitu. Ale čas takových nástrojů je pryč. 

9.17 Jak si vůbec můžete uvědomit nebo uskutečnit své Já, když se snažíte být 
někým jiným? Stejně jako "nalezení" ukončilo "hledání", úspěch ukončí 
snažení. 

9.18 Idealizovaný obraz je stejně jako pravidlo mentální konstrukcí. Všechny 
mentální konstrukty jsou předurčení. 

9.19 Všechny myšlenky, jako jsou myšlenky pokroku nebo osvícení, jsou 
mentální konstrukce. Jsou to předurčení. 

9.20 I když jazyk nelze zcela zbavit takovýchto užití a i když některá užití 
podobných pojmů, jako je naše užití pojmu vyvýšený, jsou stále nezbytná, 
můžeme pokračovat pouze v tom, že chápete, že naše užití těchto pojmů není 
důvodem k předurčení. Pokud se totiž domníváte, že postupujeme k 
nějakému předem určenému ideálnímu stavu, nebudeme v práci, kterou zde 
společně vykonáváme, úspěšní. Pokud tomu totiž věříte, nepřijmete své Já 
takové, jaké je. Pokud nepřijmete své Já takové, jaké jste, nebudete se 
pohybovat od obrazu k přítomnosti. Pokud nepřejdete od obrazu k 
přítomnosti, nikdy si neuvědomíte svou svobodu. Pokud si neuvědomíte svou 
svobodu, neuvědomíte si svou sílu. 

9.21 Představovat obraz znamená stát se obrazem. Stát se obrazem, dokonce i 
idealizovaným obrazem, znamená stále se stát falešnou modlou nebo 
dokonce tím, co se v běžnějším použití označuje jako duchovní vůdce nebo 
guru. Skuteční duchovní vůdci nebo guruové nemají potřebu ani touhu být 
takto vnímáni a často se takovými obrazy stávají pouze v myslích těch, kteří 
by se snažili následovat jejich učení. Tato touha "následovníků" přijmout 
nějaký obraz je dnes méně rozšířená, ale stále představuje běžné nebezpečí. 



9.22 To, co dělá obraz, je oddělené. Držitel obrazu, právě proto, že má obraz jako 
cíl, je oddělený. Neuvědomuje si, že je stejný jako ten, koho zbožňuje, ale 
uvědomuje si pouze to, že je jiný. Tím, že "chtějí" být stejní a neuvědomují si 
stejnost, nedokážou oslavit vlastní odlišnost a nepřinášejí světu dar své 
stejnosti nebo své odlišnosti, ale drží jej v očekávání na dobu, kdy bude 
dosaženo ideálu. 

9.23 Jste "stejně" nebo "stejně" dokonalí jako všichni osvícení, kteří kdy 
existovali. Bez toho, abyste si to uvědomili, se však vaše jedinečné vyjádření 
vašeho úspěchu neuskuteční. 

9.24 Vaše svoboda je podmíněna schopností vzdát se svých představ, zejména 
představy ideálního já. Je podmíněna vaší schopností přijmout, že jste svým 
ideálním já. Ano, i právě teď, se všemi svými zdánlivými nedokonalostmi. 

9.25 Co jiného jsou tyto nedokonalosti než vaše "odlišnosti"? Nemluvili jsme o 
těchto odlišnostech jako o darech, jako o darech? Nejsou to jen dary talentů 
nebo inspirovaných nápadů, ale všechny dary, které dohromady vytvářejí 
celistvost a svatost toho, kým jste. Stvořitel, který by toužil pouze po stejnosti, 
by nestvořil svět tak rozmanitý. Vy jste stvořitel, který tuto rozmanitost 
stvořil. Byla a je to volba, která má uvolnit krásu projevu ve všech jeho 
podobách. Máte danou formu, která je dokonalá pro vaše vyjádření krásy a 
pravdy toho, kým jste. Nemůžete vyjádřit krásu a pravdu toho, kým je někdo 
jiný. Nemůžete vyjádřit krásu a pravdu budoucího já. Můžete vyjádřit pouze 
krásu a pravdu toho, kým jste nyní, v přítomnosti. A to také děláte. Jen jste si 
to ještě neuvědomili. Netoužili jste po tom, ale chtěli jste dělat něco jiného! 
Toužili jste čekat, toužili jste se učit, toužili jste napodobovat. 

9.26 Co by se mohlo stát, kdybyste změnili to, po čem toužíte? Možná si 
uvědomíte svou svobodu. 

9.27 Nic, ani ego, vám nedokázalo zabránit v tom, abyste vyjádřili krásu a pravdu 
toho, kým jste. Přišli jste do světa formy neschopni nevyjádřit krásu a pravdu 
toho, kým jste. To, čím jste, je vyjádřením krásy a pravdy. Krásu a pravdu 
toho, kdo jste, vyjadřujete tím, že žijete. Jen vaše neschopnost to přijmout 
způsobila váš smutek a přetvářku. V jistém smyslu byla vaše schopnost 
vyjadřovat krásu a pravdu toho, kým jste, z vás vyučovacími praktikami, 
které hledaly stejnost a neviděly vaše odlišnosti jako dary, kterými jsou, 
odnaučena. 

9.28 Všechny tyto učební postupy byly výsledkem falešných představ o tom, jak se 



věci - a vy - by měly být! Copak nevidíte, že je nesmírně naléhavé, aby se 
taková praxe neprotahovala? 

9.29 Stačí se podívat na malé dítě, abyste viděli radost, krásu a pravdivost 
projevu. I vy jste kdysi byli malým dítětem. Jste stále stejným já, jakým jste 
byli tehdy. Jste však já, v němž se svoboda projevu zmenšila. Zmenšená, ale 
ne vyhaslá. 

9.30 Nyní vám musíme vrátit svobodu a vůli rozdmýchat plameny vaší touhy být 
a vyjadřovat to, kým jste v pravdě. 

9.31 Proto vidíte, že klíčovým krokem v tomto směru je vyvrácení mýtu o 
ideálním já. Ideální já, podobně jako bůh vnímaný jako "jiný než", klade vše, 
po čem byste toužili, na místo mimo nebo mimo já, kterým jste nyní. 

9.32 Možná se ptáte, co je špatného na tom, že toužíme po svobodě, abychom se 
snažili být víc a dělat víc. Mohli byste se ptát, k čemu by byl život bez tohoto 
typu svobody usilovat, dosahovat, dosahovat, pracovat na dosažení a 
realizaci cílů. To je druhý mýtus, který je třeba zbořit, chcete-li poznat 
skutečnou svobodu. Začíná to prostým uvědoměním si, že stále toužíte nebo 
si myslíte, že toužíte po výzvách tohoto typu učení, a uvědoměním si, že to 
jsou všechno výzvy k učení. Učební výzvy nyní vyhledáváte jen díky 
důslednosti, s níž jste tak činili v minulosti. V minulosti jste rychle 
přecházeli od jedné učební výzvy k druhé. Právě jste dokončili 
monumentální učební výzvu, a tak by vaším přirozeným vzorcem bylo 
pokračovat nyní dál a využít hybnosti tohoto učebního úspěchu k dosažení 
dalšího. 

9.33 Tento vzorec však bude snadno nahrazen, jakmile začne růst vaše přijetí 
sebe sama takového, jaký jste, což je skutečná výzva tohoto období, a posílí 
se vaše sebedůvěra. Jednota a váš přístup k jednotě budou vaší jistotou. 
Důvěra ve vlastní schopnosti - schopnosti Já formy spojené s Já jednoty - 
bude vaší jistotou. Pouze tyto spojené schopnosti uvolní vaši sílu. 



 

DEN 10 

Power 
10.1 Moc je schopnost být příčinou a následkem. Je to schopnost využívat 

příčinnou a následnou sílu lásky. Je to kvalita formy i kvalita spojení. Forma 
je konečným vyjádřením síly stvoření. Síla stvoření, kterou forma využívá ve 
službě formě, je dalším krokem v expanzi síly stvoření. Je to síla 
povzneseného Já formy. 

10.2 Už chápete, proč musí být jistota spojení spojena s důvěrou v sebe sama 
formy? Jistota je vědomí, že tato síla existuje. Důvěra je výrazem vašeho 
spoléhání na ni. Spoléhat se na svou vlastní sílu znamená spoléhat se na 
spojení, které existuje mezi Já formy a Já sjednocení, a prostřednictvím 
tohoto spoléhání je spojit dohromady tak, aby neexistoval žádný šev, žádná 
hranice, žádné zbývající oddělení. 

10.3 Již dříve jsme hovořili o přesvědčení a vaší ochotě nechat své přesvědčení, 
podobně jako apoštolové, vyvěrat z ochoty zakusit jeho příčinu a následek. 
Nyní vás žádám, abyste byli ochotni přejít od přesvědčení ke spolehnutí. 
Nežádám vás o to dnes, stejně jako vás nežádám, abyste dnes přešli od 
udržování k udržitelnosti, pouze vás na tento rozdíl upozorňuji, stejně jako 
jsem vás upozornil na rozdíl mezi stavy udržování a udržitelnosti. Stejně jako 
u stavů udržování a udržitelnosti vám dávám důvod k pohybu, jehož 
důsledkem bude přechod od přesvědčení k závislosti. 

10.4 Přesvědčení je spojeno s vírou a s dřívějším nedostatkem víry, který byl 
překonán. Spolehlivost není vázána na víru ani na překonání nevíry, a tak vás 
zbavuje potřeby víry. Jistota je naprostá absence pochybností a jakékoli 
vnímané potřeby pochybovat. 

10.5 Uvědomte si, že v době učení jste cítili potřebu svých pochybností, stejně 
jako jste cítili potřebu svých přesvědčení a ujištění, která byla důležitá pro 
vaši sebedůvěru. Tyto potřeby souvisejí s vašimi pocity, a proto se k diskusi 
o pocitech vrátíme v souvislosti s myšlenkami důvěry, spolehnutí a jistoty. 

10.6 Důvěra ve své pocity povede k důvěře ve své Já. Ačkoli si myslíte, že právě 
váš přístup k jednotě bude obtížnější dosáhnout a udržet, pro většinu z vás to 
tak nebude, a to z prostého důvodu, že jistota, která pochází ze sjednocení, 
bude přinejmenším zpočátku zdánlivě pocházet z 



jinde než v sobě. Protože se zdá, že jistota pochází z místa "jiného" nebo 
mimo já formy, budete jí instinktivně více důvěřovat. Budete věřit, že 
přichází z místa "jiného než" nebo mimo já formy, protože přichází v podobě 
jistoty. 

10.7 O pocitech, které vás vedou buď ke stavu důvěry, nebo ke stavu nedůvěry, 
by se dalo nejstručněji hovořit, kdybychom vzali v úvahu vaše pojetí intuice. 
Všichni rozumíte intuici a každý z vás zažil intuitivní okamžiky. Možná jste 
měli bezdůvodně pocit, že byste neměli dělat něco, co se chystáte udělat. 
Možná jste intuici důvěřovali a pak jste se dozvěděli, že kdybyste udělali to, 
co jste měli v plánu, mohlo dojít k nehodě nebo jiné události, kterou byste 
nevítali. Možná jste nikdy neměli žádný důkaz, že následování intuice bylo 
správné, ale přesto jste měli pocit, že to tak je. Nebo jste možná o své intuici 
pochybovali a stalo se něco, co vás přimělo vzpomínat a přát si, abyste o ní 
nepochybovali. 

10.8 Tato intuice se dostavila jako pocit, ale ne nutně jako pocit jistoty. Na intuici 
jste mohli reagovat s důvěrou nebo s nedůvěrou. 

10.9 Existují i jiné případy intuice, které nepřicházejí jako tato zdánlivá varování, 
ale jako to, co byste mohli nazvat intuitivními záblesky vhledu - intuice, 
která vás přiměje k tomu, abyste si spojili bod A a bod B, ať už jsou bod A a 
bod B odlišnými body ve vědecké hádance nebo nejasnými body ve vztazích 
mezi milenci. 

10.10 Zdá se, že tento typ intuice přichází spíše jako myšlenka než jako pocit, ale i 
tak jsou to vaše pocity ohledně těchto myšlenek, které často určují, jak podle 
nich budete jednat. Věříte své intuici, nebo o ní pochybujete? 

10.11 To, čemu jste nejvíce věřili, je racionální myšlení, a intuice je jiná než 
racionální myšlení, stejně jako pocity všeho druhu. Pocity považujete buď za 
to, co k vám přichází prostřednictvím pěti smyslů, nebo za emoce, a těmto 
pocitům jste nedůvěřovali tolik jako racionálnímu myšlení. Tento nedostatek 
důvěry nyní působí jak ve váš prospěch, tak proti vám. Působí ve váš 
prospěch v tom smyslu, že se nemusíte bránit a odmítat existující důvěru, jak 
to děláte s myšlenkami mysli, které nazýváte racionální. Působí proti vám, 
protože všechny pocity jsou schopny poskytnout to, co jste nazývali 
intuitivním poznáním nebo vhledem, a vaši nedůvěru k tomuto poznání a 
vhledu bude třeba překonat. 

10.12 Pocity vycházejí z vrozeného vědomí jáství formy - zkrátka z těla. Tělo je 
"daná" forma, a přestože bylo dokonalým prostředkem k tomu. 



učení v době učení, se nyní mění v dokonalý prostředek k realizaci 
vznešeného Já formy. Během této transformace pracujeme s tím, co je, i s 
novým a zapomenutým. Proto bylo řečeno, že jistota, která plyne z přístupu k 
jednotě, pro vás může být méně obtížná k uvědomění a přijetí než důvěra v 
Já formy, která ji musí doprovázet. Při rozvíjení důvěry v já formy pracujeme 
s tím, co bylo, novým způsobem, a jak všichni víte z dob učení, je často 
obtížnější stát se mistrem v dělání něčeho jiným způsobem, než jste to dělali 
předtím, než dělat něco zcela nového. Je to proto, že staré vzorce nebo 
návyky je třeba odstranit dříve, než je možné dosáhnout nového způsobu. 

10.13 To také souvisí s naší diskusí o obrazu versus přítomnosti a s obrazem 
vašeho osobního já, o kterém jsme hovořili na začátku našeho dialogu. 
Zatímco si stále uchováváte obraz svého osobního já, stále máte nepřesné 
představy o pocitech osobního já. Je to proto, že váš obraz osobního já 
vychází z minulosti a pocitů minulosti. Je to také proto, že váš obraz 
osobního já je mentální konstrukt, a to nikoliv pouhý mentální konstrukt, ale 
celý soubor myšlenek, přesvědčení a mentálních obrazů. 

10.14 Protože se domníváte, že vás vaše pocity v minulosti oklamaly, nyní stále 
pochybujete o svých pocitech. Protože jste v minulosti pochybovali sami o 
sobě, nyní stále hledáte ujištění a důkaz, že máte "pravdu", než pocítíte 
důvěru a schopnost jednat. "Vědět" dříve, než začnete jednat, je moudré. Ale 
myslet si, že pochybování o svých pocitech nebo hledání vnějších ujištění o 
tom, co víte, povede k sebedůvěře nebo jistotě, je pošetilé. 

10.15 Na chvíli se zastavte a zamyslete se nad tím, zda potřebujeme rozlišovat 
mezi jistotou, kterou cítíte z jednoty, a důvěrou, kterou potřebujete cítit v 
sebe sama ve formě. Zamyslete se dále nad svou představou jistoty 
pocházející z místa "jiného než" já. Uvědomte si při těchto úvahách, že jste 
stále závislí na prostředcích "jiných než" já, včetně vaší představy o stavu 
jednoty a včetně vaší představy o mně. Přestože jste byli povoláni ke 
sjednocení, stále si udržujete představu stavu jednoty jako odděleného od 
sebe. Přestože jsem se zbavil role učitele a vstoupil jsem do tohoto dialogu s 
vámi jako rovný s rovným, stále si udržujete představu o mně jako o "jiném" 
než o sobě. Dokud si uchováváte tyto představy, nikdy se plně nespoléháte 
na své Já. 

10.16 Když vás vyzývám, abyste nahradili přesvědčení spoléháním, vyzývám vás, 
abyste nahradili víru ve vnější zdroj spoléháním na své Já. 

10.17 Část potíží, které vám působí přijetí závislosti na svém Já, spočívá v tom, co 
jste se "naučili" v rámci tohoto kurzu. Jak jste se "naučili" odstraňovat ego a 



popřít osobní já, přenesli jste svou důvěru na mě a na stav jednoty. To bylo 
záměrné. Nyní se však po vás žádá, abyste se vrátili k celistvosti, ke stavu, v 
němž nejste odděleni ode mne ani od stavu jednoty. 

10.18 "Naučili jste se" rozlišovat mezi Kristovým vědomím a člověkem Ježíšem. 
"Naučili" jste se rozlišovat mezi svým Já a mužem či ženou, kterými jste. 
Nyní jste vyzváni, abyste zapomněli na to, co jste se "naučili", a nechali 
všechny rozdíly zmizet. Jste povoláni zapomenout na to, co jste se naučili, a 
uvědomit si, co víte. 

10.19 Od této chvíle k vám tedy budu mluvit jako hlas Kristova vědomí, hlas 
vašeho vlastního pravého vědomí, vědomí, které skutečně sdílíme. Přišel 
jsem k vám v podobě vědomí člověka, jímž jsem kdysi byl, protože jste před 
tímto okamžikem nebyli připraveni vzdát se obrazu místo přítomnosti, 
individuálního místo univerzálního, spoléhání se na vnější zdroj místo 
spoléhání se na sebe, Ježíše místo Kristova vědomí. Potřebovali jste 
referenční bod "osoby", bytosti, která žila a dýchala a potýkala se s 
podobnými výzvami jako vy. Nebyli jste schopni vnímat tyto dvě osoby jako 
stejné, protože jste si tuto stejnost neuvědomovali sami v sobě. Tato stejnost 
osoby, kterou jste, a Kristova vědomí, sjednocení a přítomnosti, 
individuálního a univerzálního, je to, co musí zahrnovat povznesené Já 
formy. 

10.20 Žádám vás, abyste se nevzdávali svého vztahu ke mně jako k člověku Ježíši, 
ale abyste přijali, že člověk Ježíš byl pouze představitelem Kristova vědomí. 
Žádám vás však, abyste se vzdali ztotožnění hlasu tohoto dialogu s hlasem 
člověka Ježíše, který žil před dvěma tisíci lety. Pokračovat ve ztotožňování 
tohoto hlasu s tímto mužem znamená neschopnost rozpoznat tento hlas jako 
hlas vašeho vlastního pravého vědomí - hlas Kristova vědomí. Uvědomíte-li 
si však, že jde o tentýž hlas, který oživoval člověka Ježíše před dvěma tisíci 
lety, pomůže vám to uvědomit si, že jde o hlas, který nyní bude oživovat 
vznešené Já formy, jinými slovy vás. 

10.21 Po celou tuto dobu jsem s vámi hovořil jako člověk Ježíš, abyste si 
uvědomili, že člověk a Kristovo vědomí se mohou spojit. Abyste se jako muž 
či žena, existující v tomto konkrétním čase a prostoru, mohli spojit s 
Kristovým vědomím. Můžete být obojím/i, nikoliv buď/anebo. Když k vám 
nyní promlouvám jako hlas Kristova vědomí - jako vaše vlastní pravé Já - 
neztratíte Ježíše jako svého společníka a pomocníka, ale pouze plněji poznáte 
obsah člověka Ježíše. Když se v tomto dialogu spojíte s Kristovým vědomím, 
uvědomíte si, že jste neztratili své Já, ale že pouze poznáte 



plněji poznat obsah svého Já. 
10.22 Pamatujte, že od začátku Kurzu lásky vám bylo řečeno, že odpovědi, které 

hledáte, se nacházejí uvnitř vás a že jejich zdrojem je vaše vlastní pravá 
identita. Od začátku tohoto Kurzu vám bylo řečeno, že toto je doba druhého 
příchodu Krista. To, o čem jsme právě hovořili, znamená obě tato tvrzení. 
Toto je vrcholný bod, kdy se tyto dva velké cíle spojují ve vás a vašich 
bratrech a sestrách. 

10.23 Stále budu s vámi, abych vám ukazoval cestu, ale pokud to přestanete 
vnímat jako moudrost z vnějšího zdroje, pokud ji dokážete slyšet a cítit a 
budete o ní přemýšlet jako o skutečném dialogu, o skutečném sdílení ve 
vztahu, v němž dochází k výměně, výrazně se posunete vpřed. 

10.24 Promluvme si chvíli o této výměně, protože je klíčem k pochopení vašeho 
Já a vaší síly. Tento dialog, jakkoli se může zdát jednostranný, když je takto 
prezentován, je výměnou a bude se jen prohlubovat, jak budeme pokračovat. 
Neposkytuji vám moudrost, kterou neznáte, ale připomínám vám to, co jste 
zapomněli. Nevedu monolog, ale vedeme dialog, jehož jste plnohodnotným 
účastníkem. To, co v těchto dialozích čtete, pochází stejně tak z vašeho srdce 
a ze srdce vašich bratří a sester v Kristu jako ode mne. Ve skutečnosti to 
pochází z našeho spojení, z vědomí, které sdílíme. Toto sdílené vědomí je 
zdrojem moudrosti, protože je sdílené - sdílené v jednotě a vztahu. 

10.25 Než přejdeme k veledůležité diskusi o jednotě a vztazích, dovolte mi, abych 
s vámi jako muž Ježíš naposledy hovořil spíše o pocitech. 

10.26 Je velmi nepravděpodobné, že byste si ve své představě ideálního já 
ponechali mnoho prostoru pro pocity, které v současnosti prožíváte. Proto 
jsme nedávno hovořili o hněvu a o věcech, které nemáte rádi, zkrátka o 
pocitech, o nichž byste si mysleli, že v ideálním Já nebo ve vznešeném Já 
formy nemají místo. 

10.27 Již jednou jsem vás požádal, abyste zopakovali své představy o posmrtném 
životě, v němž podle většiny z vás vládne klid a duch je osvobozen od těla. 
Kdybyste však nyní přemýšleli o člověku, kterého znáte a který zemřel, 
pravděpodobně byste o něm nepřemýšleli o mnoho jinak, než jakým byl za 
života, i když si dokážete představit, že je klidný a osvobozený od omezení 
těla. To je tak dobrá představa, jakou vám mohu dát, jak si představit 
povznesené Já formy, které se příliš neliší od toho, jaké je nyní, ale je klidné 
a osvobozené od omezení těla. 

10.28 Pokračujme v této myšlence ještě chvíli, až se zamyslíte nad konkrétní 
osobou, kterou si z života rádi pamatujete, a nad tím, jak jste na ni nebo na 
něj mysleli. 



od smrti. Nepřemýšlíte občas o tom, že by tato osoba byla šťastná nebo 
smutná, kdyby vás viděla ve stavu, v jakém jste, když na ni myslíte? 
Nekroutíte občas hlavou a nemyslíte si, že mrtvý milovaný člověk měl štěstí, 
že se nedožil současného stavu věcí na světě, protože víte, že by se mu to 
nelíbilo? A nemyslíte si upřímně řečeno, že ať už mají nyní jakoukoli podobu 
nebo ne, nelíbí se jim to ani teď, ani v záhrobí? 

10.29 A nepovažujete je, když přemýšlíte o zbožňovaných duchovních vůdcích, 
také za světové vůdce, vůdce, kteří jsou nejen schopni, ale i povinni zaujmout 
postoj k mnoha situacím, které se ve světě nelíbí? Cožpak necítí s trpícími? 
Copak se jim nelíbí chudoba? Nejsou někdy povoláni zaujmout nepopulární 
postoj proti populárním vůdcům? Nezahrnují snad i vaše představy o svatých 
a andělech pojmy, že cítí soucit a milosrdenství a že na základě těchto pocitů 
jednají tak, že se zasazují o dobro na úkor zla nebo o bezmocné na úkor 
mocných? Nejsou dějiny plné idolů, kteří právě toto dělali? 

10.30 Nevyzývám vás, abyste byli takoví, jací tito lidé jsou nebo byli, nebo abyste 
jednali tak, jak jednali tito lidé, ale vyzývám vás, abyste si uvědomili, že 
pocity se týkají všech úrovní každé bytosti, kterou si dokážete představit. 
Vědomí je o tom, co si uvědomujete, ne o tom, co si myslíte. A vy si své 
pocity velmi dobře uvědomujete. 

10.31 Jste-li povoláni k tomu, abyste si tyto pocity uvědomili, co s nimi máte 
dělat? Jste vyzýváni, abyste na ně reagovali přijetím a láskou. Jako muž jsem 
se postavil za bezmocné a vyzval je k síle. Činím tak i nadále. Ne proto, že 
by někdo z vás byl bezmocný, ale proto, že neznáte svou moc. Jestli je něco 
spojeno s mým životem víc než cokoli jiného, pak je to právě toto. Byl jsem 
zastáncem toho, aby všichni poznali svou moc. Myslíte si, že moje obhajoba 
byla společenskou výpovědí doby, v níž jsem žil? Nebo nevidíte, že je to 
stejné dnes jako tehdy? 

10.32 Všechny otázky, které mají ti, které nazýváte duchovními vůdci, prosazovat 
nebo cenzurovat, mají své kořeny v nadčasových a univerzálních duchovních 
pravdách. Právě nadčasové a univerzální pravdy jsou tím, na co jste povoláni 
v jednotě reagovat a čím se řídit. Tato reakce však nevznikne bez pocitů, 
které jim předcházejí! Když jsme mluvili o pomluvách, použili jsme 
jednoduchý příklad relativně neškodné situace. Když mluvíme o mnoha 
problémech, kterým váš svět v této době čelí, mluvíme o situacích, které se 
zdají být extrémní a vyžadují extrémní opatření. Jediné extrémní opatření, po 
kterém se nyní volá, je stejné extrémní opatření, po kterém jsem volal během 
svého života. Je to výzva k přijetí 



vaši sílu. 
10.33 Moji drazí bratři a sestry v Kristu, neobracejte své myšlenky k ideálům 

společenského aktivismu, ke kauzám nebo k prosazování jedné strany na 
úkor druhé. Neobracejte se ke svým myšlenkám, ale ke svým pocitům a jděte 
tam, kam vás vedou. A ať už vás vedou kamkoli, pamatujte jen na jedno. 
Nezapomeňte přijmout svou sílu. Síla lásky je příčinou a následkem, který 
změní svět tím, že vás a všechny vaše bratry a sestry vrátí k tomu, kým jsou 
v pravdě. To nelze provést zvenčí, ale musí to být provedeno zevnitř. Právě 
proměna způsobená uvnitř ovlivní svět navenek. 

10.34 Síla, na kterou se musíte spolehnout, je síla vašeho vlastního Já, která 
vytváří a vyjadřuje příčinu a následek, což je síla lásky. 

10.35 Ačkoli nepotřebuji znát problémy vaší doby, abych k vám mohl o těchto 
věcech mluvit, jsem si jich vědom. Stejně jako každá jiná živá bytost, 
protože vše živé existuje ve vztahu. To, co jsem často označoval za 
naléhavost této doby, bylo částečně způsobeno těmito problémy a částečně 
vaší připraveností. Není náhoda, že se tyto dva aspekty naléhavosti sbližují. 
Když se vaše spoléhání na vše, co existuje mimo vaše Já - vaše spoléhání na 
vědu a techniku a medicínu a vojenskou sílu - ukázalo jako neopodstatněné, 
hledá se konečně nový zdroj spolehlivé moci se stejnou houževnatostí, s 
jakou se hledaly tyto jiné zdroje zdánlivé moci. A to se stalo. To je doba, ve 
které se nacházíme. 

10.36 Všechna řešení problémů, kterým čelí svět a ti, kdo na něm žijí, byla 
donedávna hledána odděleně od sebe navzájem i od Boha. Nyní se hledá a 
nachází jednota. 

10.37 Tyto problémy však zůstávají problémy i po odstranění pocitů. Zůstávají 
sociálními, ekologickými a politickými problémy. Příčinou všech těchto 
problémů je strach. Příčinou a důsledkem lásky je vše, co tyto příčiny strachu 
nahradí prostředky a cílem, které je spolu s vámi promění. Vy jste prostředek 
a cíl. Je ve vaší moci být zachránci světa. Je to vaše vnitřní síla, která 
zachrání svět. 

10.38 Jak vidíte, je pro mě těžké i nyní, dokonce i v tomto posledním oslovení vás 
jako člověka Ježíše, mluvit o pocitech, aniž bych se zabýval velkým plánem 
věcí. V tomto posledním poselství vás chci potěšit a uklidnit. Chci vám říci, 
abyste se nechali obejmout láskou a nechali všechny pocity lásky, které vámi 
nyní proudí, najít svůj výraz. Ze všeho nejvíc si přeji vaše štěstí, váš mír a 
vaše přijetí síly, která způsobí, že se tyto věci stanou skutečností. Přesto vás 
znám a vím, co chcete slyšet. Vím. 



dlouho jste čekali na to, až budou vaše pocity řešeny osobnějším způsobem. 
Nezapomeňte však, že žádný z přístupů, které byly použity k "řešení" vašich 
pocitů tak, jak byste si přáli, nefungoval. Tohle bude fungovat. 

10.39 To je tajemství dědictví, vaše zaslíbené dědictví. To je dar lásky, který jsem 
ti přišel dát a který ti nyní nově dávám. Požehnaní bratři a sestry, cítíme 
stejnou lásku, stejný soucit, stejnou něhu k sobě navzájem i ke světu. To je 
jednota. To nás zachrání. To zachrání svět. 



 

DEN 11 

Vědomí Krista 
11.1 Jsme jedno Já. Jak jinak bychom mohli být schopni přijímat to, co dáváme? 

Jak jinak by naše životy mohly být schopné nezažívat ztráty, ale pouze 
zisky? Proč bychom jinak museli sdílet sami sebe, abychom poznali sami 
sebe? 

11.2 Protože jsme jedno srdce, jedna mysl, jedno Já, můžeme poznat sami sebe 
pouze prostřednictvím sdílení v jednotě a vztahu. Sdílet jednotu a vztah 
bychom mohli pouze zdánlivým oddělením od jednoty, v níž existujeme. To 
je velký paradox, který spojuje svět formy a svět ducha, svět oddělenosti se 
světem jednoty, i když nespojuje svět iluze se světem pravdy. Sdílení v 
jednotě a vztahu je cestou a prostředkem, jak nahlédnout za svět iluze k 
pravdě sjednocení formy a ducha, oddělených já a Jednoho Já. 

11.3 Pozvednutí Já formy není nic jiného než rozpoznání Jednoho Já v Já. 
11.4 Jedno Já existuje v mnoha, aby poznalo své Já prostřednictvím sdílení ve 

spojení a vztahu. 
11.5 Všechny výhody, které byste mohli chtít světu přinést, se dají uskutečnit 

jediným způsobem: Způsobem sdílení ve spojení a vztahu. Pouze ve vztahu 
se jednota já odděluje od jednoty a poznává tak jednotu. Pouze 
prostřednictvím oddělených vztahů, které se spojují ve spojení, je Jednotné 
Já schopno být buď pozorovatelem, nebo pozorovaným. To platí jak pro 
Boha, tak pro Já formy. Bůh je jednota i oddělenost. Život je vztah. Bůh je 
to, co je. Život je vztah toho, co je, k Jeho Já. 

11.6 Odloučení samo o sobě nic neznamená. To, co je oddělené a spojené ve 
vztahu, je Vše, protože je to vše, co je poznatelné. Všechno Vše nemůže být 
poznáno stejně jako nicota. Vše ze Všeho je nepoznatelné. Jste tedy 
poznatelným Bohem. Jste poznatelní, protože jste vztahem Všeho s Jeho Já. 
Oddělenost je stejně nepoznatelná jako Všechno všeho. Být oddělený v 
pravdě by znamenalo neexistovat. Být Vším Všeho by znamenalo nepoznat 
existenci. Pouze to, co existuje ve vztahu, ví, že existuje. Vztah je tedy vším. 
Vztah je pravda. Vztah je vědomí. 

11.7 Vědomí Krista je uvědomění si existence skrze vztah. Je to 



ne Bůh. Není to člověk. Je to vztah, který umožňuje uvědomit si, že Bůh je 
všechno. Nazývá se moudrost, Sofie, duch. Je to to, bez čeho by Bůh 
nepoznal Boha. Je to to, co odlišuje vše od ničeho. Protože je to to, co 
rozlišuje, je to to, co přijalo formu, i to, z čeho forma vznikla. Je výrazem 
jednoty ve vztahu ke svému Já. 

11.8 Život je spojovacím článkem sítě formy s božským Vším. Život je vědomí. 
Kristovo vědomí je vědomí toho, co je. Je to vědomí spojení a vztahu Všeho 
se Vším. Je to splynutí nepoznatelného a poznatelného prostřednictvím 
pohybu, vyjádření a bytí. 



 

DEN 12 

Prostorné já spojené ve vztahu 
12.1 Nyní nasloucháme pocitům. Nyní nasloucháme pocitům a chápeme, co nám 

chtějí říct. Nyní nasloucháme novým uchem, uchem srdce. Nyní 
rozpoznáváme myšlenky, které by naše pocity cenzurovaly a nazývaly je 
sobeckými, lhostejnými nebo odsuzujícími. Zkoumáme. A uvědomíme si, že 
to jsou naše myšlenky, a ne naše pocity, které jsou sobecké, lhostejné nebo 
odsuzující. Uvědomujeme si to, protože si uvědomujeme, jakým posvátným 
prostorem jsme se stali. Náš prostor je prostorem jednoty. Je to prostor 
lehkosti, protože myšlenkám již není dovoleno, aby vládly. 

12.2 Představte si, že vzduch kolem vás je viditelný a vaše postava je neviditelný 
prostor uvnitř viditelného okolí. To je realita Kristova vědomí. Může se zdát, 
že vědomí je ztělesněno formou, ale opak je pravdou a vždy byl pravdou. 
Tělo je nyní připraveno poznat, že je ztělesněno, uzavřeno, obklopeno, 
zaujato vědomím. Právě vaše pocity budou nyní smyslovými orgány tohoto 
prostorového vědomí. Ne pocity zraku nebo zvuku, čichu nebo hmatu, ale 
pocity lásky k sobě samému. Pocity lásky k Já jsou nyní tím, co drží prostor 
Já otevřený a umožňuje mu být. 

12.3 Splynutí formy s Kristovým vědomím je toto splynutí Já s bezpodmínečnou 
láskou Jednoho Já. Jedno Já miluje své Já. Není nic jiného, co by mohlo 
milovat. Jediné Já je Vším. 

12.4 Prostor Jednoho Já je vším. Prostor není rozdělen, oddělen ani obsazen 
formou. Prostor je vše, co je. Kristovo vědomí je prostorem všeho, co je. 

12.5 Pohybovat se v tomto nekonečném prostoru jako výraz lásky je to 
nejjednodušší, co si lze představit. Jediné, co musíte udělat, je naslouchat 
svému Já. Vaše Já je nyní cítícím, vědomým prostorem, který není omezován 
žádnými překážkami formy. 

12.6 Když se zdá, že se objeví překážka formy, ať už lidské nebo hmotné, stačí si 
připomenout, že prostor nahradil to, co kdysi bylo vaším já formy. Pociťujte 
lásku k prostoru, který je vámi. Všechny překážky zmizí. 

12.7 Všechny překážky formy jsou skutečné pouze ve světě formy, který je spíše 
vnímán než poznáván. Kristovo vědomí nahrazuje vnímání poznáním, formu 
prostorem. 

12.8 Ne všechny formy se setkají s překážkami. Formy jsou tak skutečné, jak je 
vnímající vnímá. Tak se váš prostor bez námahy spojí s prostorem, který 



je zdarma a je možné se k němu připojit. Neexistuje žádná hranice mezi 
prostorem a prostorem. Existují pouze vnímané hranice. Pokud je vnímaná 
hranice vnímána jako pevná, je překážkou, protože nemá k dispozici prostor 
pro spojování. To, co je pro vnímajícího hranicí, přijímá prostorové Já jako 
překážku. Překážkám se není třeba vyhýbat, neboť prostor všechny překážky 
zahrnuje a činí je neviditelnými. Mysl by řekla, že činit překážky 
neviditelnými je bezohledné. Prostorné Já nezná žádné překážky, protože 
nezná nestarání se. Zná pouze lásku k Jedinému Já. Překážku cítí, ale nezná 
ji. Pocit, který je smyslovým orgánem prostorového Já, si pak vzpomene na 
svou prostorovost a vzývá ji. Překážka je tak zahrnuta do prostoru a stává se 
s ním jedním celkem. Vnímající o tomto zahalení neví, ale necítí žádnou 
újmu ani oslabení ducha tím, že se v prostoru stává neviditelným. Pevnost 
vnímajícího je tímto způsobem odkloněna od Jediného Já a nestává se 
překážkou. Otevřený prostor vnímajícího, který nevidí pouze vnímáním a 
nedrží své hranice pevně, je spíše spojen než odkloněn. Otevřený vnímající 
může, ale nemusí o tomto spojení vědět, ale může si uvědomit pocit pohodlí 
nebo bezpečí, pocit lásky nebo přitažlivosti. 

12.9 Nelidské překážky není třeba odrážet, protože jejich hranice nejsou pevně 
stanoveny vnímáním. Zdánlivá překážka nelidské podoby je snadno zahrnuta 
do prostoru Jednoho Já a lze ji přesunout nebo projít. 

12.10 To je spojení ve vztahu. 



 

DEN 13 

Sjednocení s prostorovým Já 
13.1 Jakmile se Jedno Já stalo formou a poznalo své Já, poznalo i oddělené 

myšlení. Oddělené myšlenky jednoho Já, spíše než forma jednoho Já, 
umožnily poznání Já, které vytvořilo mnoho Já. Mnohá já, která přicházela a 
odcházela od počátku věků, se nyní poznávají jako mnohá a jedna, 
individuální a kolektivní. To je poznání ve vztahu, které je vám nyní k 
dispozici. 

13.2 "Jediné" já formy je já, do kterého jste se narodili. Jediné já formy poznává 
Jediné Já prostřednictvím vztahu s ostatními já, která zažívají jednotu díky 
tomu, že jsou já formy. 

13.3 Nemáte tedy ztratit zkušenost jáství formy, ale integrovat ji tak, abyste byli 
zároveň mnohým i jedním. Jednota, kterou vaše individuální já v tomto 
životě představuje, je jednotou Svatého, který je zároveň jedním - tak trochu 
v tom smyslu, jak o individuálním já přemýšlíte - i Vším. 

13.4 Láska, která se nachází ve vztazích jednoho Já s mnohými, je láska Boží. 
Žádná jiná láska neexistuje. Boží láska je neustále dávána, přijímána a 
pociťována ve vztahu. Boží láska je vaše láska. Vaše láska je láskou Boží. 
Bůh je láska. 

13.5 Tak se vysvětlují vztahy a formy zbavené lásky. Kde není láska, tam není 
přítomen Bůh. Kde není láska, tam chybí zbožnost neboli to, co jste 
definovali jako zlo. Naprostý nedostatek lásky vytváří hrozivé překážky, 
jinými slovy překážky pevné formy, které neobsahují žádnou prostorovost. 
Pevná forma je vlastně prázdnota, látka zbavená prostorovosti, forma, která 
je pouze formou. Tyto formy jsou stále obklopeny láskyplným prostorem 
Kristova vědomí, a tak se snadno stávají neúčinnými. 

13.6 Představte si prostorové Já jako neviditelné Já, Já, jehož podoba je 
průhledná. Díky této průhlednosti je zřejmá skutečnost, že Jedno Já je 
zároveň mnohým nebo vším. Prostorovost lásky, půvabná složitost formy, 
úžasná majestátnost přírody, to vše je viditelné v rámci Jednoho Já díky 
neviditelnosti jediného Já bez hranic formy. Všechno stvoření je přítomné a 
zjevné v tomto Já bez hranic formy. Toto Já je vším a všemi. Protože je vším 
a všemi, je také Já prázdnoty, prázdnotou Já bez lásky. Dokud je prázdnota 



Já bez lásky existuje v prostorném Já, existují v harmonii. K disharmonii 
dochází pouze tehdy, když se pokoušíme já bez lásky z prostorného Já 
vystrnadit. Udržení Já bez lásky v prostorném Já lásky je tedy odpovědí na 
otázku zla a konečným zvednutím posledních závojů strachu. 

13.7 Totéž platí o všem, čeho byste se báli, například o trpícím já. Trpící já, které 
je drženo v prostorném Já, existuje v souladu s prostorným Já. Pokusy o 
vypuzení trpícího Já z prostorného Já vytvářejí disharmonii. Pouze díky 
tomuto držení uvnitř se já bez lásky a trpící já stávají neúčinnými. Jedině tak 
si uvědomíte, že vše existuje uvnitř. Jedině tak se stanete zcela beze strachu a 
zcela prostorovými, neboť strach je součástí hustoty formy a je nedostatkem 
lásky. 

13.8 Jakmile strach zmizí, je opravdový vztah nejen možný, ale i nevyhnutelný. 
Skutečný vztah přirozeně existuje ve stavu harmonie, který je prostorovým 
Já. To je stav sjednocení. 



 

DEN 14 

Léčení 
14.1 Veškerý čas je zahrnut v prostorném Self. Přijetí je nezbytné, protože únik 

není možný. Všechno, co je, je s námi, a proto jsme uskutečněné i prázdné, 
uzdravené i nemocné, chaos i mír. Proto se nyní uzdravujeme tím, že 
vzýváme celistvost, přijímáme schopnost uzdraveného já být vyvoleno a 
zároveň se nesetkáváme s odporem nebo pokusy o odmítnutí nemocného či 
zraněného já. Právě vaše přijetí toho, že únik není možný, vás vyvede ze 
zapomnění k rozpomínání. Právě v rovnosti všech, která je realizována 
přijetím prostorového Já, Jednoho Já a mnoha, je skutečně dosaženo plného 
přijetí a započata úplná transformace. 

14.2 Prostorné Já si uvědomuje, že vnější svět je spíše projekcí a nejčastěji 
odmítnutím než rozšířením toho, co je uvnitř. Nemoc je tedy odmítnutím 
pocitů. Vše, co vyvolává strach, je odmítnutím pocitů. Vše, co způsobuje 
osamělost, je odmítnutím pocitů. Vše, co způsobuje násilí, je odmítnutí citů. 

14.3 To, co je vyvrženo z já, se stává odděleným a v oddělenosti záměrně 
zapomenutým. Prostorné Já již nevyhazuje ani nezapomíná, protože všechny 
pocity jsou přijímány jako pocity Jednoho Já. 

14.4 Všechny pocity jsou přijímány jako pocity mnohých. K přijetí dochází tím, 
že všechny pocity druhých držíme v prostorném Já, že nezapomínáme, že 
jedno a mnohé je totéž, že si vědomě uvědomujeme, že pocity mnohých lze 
"držet" a nepromítat je do světa jako nemoc, násilí atd. Právě přijetím všech 
pocitů jako pocitů mnohých jsou pocity "druhých" přijímány jako vlastní a 
drženy v prostoru Jednoho Já, celého Já. 

14.5 Dále je to záměrné vzpomínání, které nahrazuje odmítání jak u sebe, tak u 
"druhých". Rozšíření zdraví tak může nahradit odmítání nemoci a zranění. 

14.6 Proto poté, co jste se naučili zříci se všeho, co jste nazývali "svým", máte 
nyní za úkol prohlásit svou moc za svou vlastní. Vše, co je ve vaší moci, je 
ve vaší moci. Vaše moc je mocí mnoha a jednoho, které existují v celistvosti 
uvnitř prostorového Já. 

14.7 Jakmile si plně uvědomíte, že nemůžete uniknout, vše, co zůstalo, je zničeno. 



v sobě zastavit, musí projít, aby se já stalo plně neviditelným nebo 
prostorovým Já, jak bylo popsáno dříve. To, co jste kdysi zastavili a drželi ve 
"vyčkávacím vzorci", abyste se k tomu později vrátili, je opakem toho, co se 
po vás nyní žádá, protože věci, které byly drženy ve "vyčkávacím vzorci", 
byly založeny na strachu. Báli jste se jich, protože jste jim nerozuměli a 
nedokázali jim přiřadit význam. Protože byly nevysvětlitelné, "držení", do 
kterého jste s nimi vstoupili, bylo záměrným zapomínáním a útěkem. Byly 
"odloženy" jako muzejní exponáty a shromažďovaly ve vás pevnost. Jako 
kameny vhozené do průzračné tůně vytvářely vlny a pak se usadily. 

14.8 Neviditelné nebo prostorové Já je Já, skrze které přirozeně dochází k 
průchodu, protože zde nejsou žádné bloky nebo hranice, žádné zadržující 
vzorce, žádné mentální překážky. 

14.9 Průchod nikdy nebyl o útěku nebo odmítnutí. Průchod je o uvolnění 
konkrétního a zároveň o zachování vztahu. Je to to, co se děje v jednotě, na 
rozdíl od zastavení a držení "odděleně", k němuž docházelo při odloučení. 
To, co v sobě prostorové Já uchovává, je vztah všeho ke všemu. Vztah je 
neviditelná realita vyjádřená pouze formou. 

14.10 Teprve nyní, když si uvědomíš svou neviditelnost a prostornost, nahlédneš 
do svého nitra a uvidíš kameny, které se usadily ve tvých průzračných tůních. 
Jsou jako zrnka písku v oceánu. A přesto se nerozhodneme si je ponechat. 
Prostornost je prostornost. Neviditelnost je neviditelnost. Už nejsme sběrači, 
ale sběrači. Držíme v sobě jen to, co je skutečné, a v uvědomění si reality 
vztahu přijímáme svůj vztah k nevysvětlitelnému. 

14.11 Vše, co zde děláte, je, že přijímáte svůj vztah k nevysvětlitelnému. Přijetí je 
tvůrcem neviditelnosti, tvůrcem prostorového Já. Bůh byl popsán jako 
"vševědoucí", neboť Bůh je vztah. Vztah je poznané. Neznámé, stejně jako 
nevysvětlitelné, se stává poznaným skrze vztah přijetí. Přijetí vztahu k 
neznámému je jedinou cestou, jak dospět k přijetí vztahu ke způsobu 
poznání. 

14.12 Přijetí těchto slov je formou přijetí neznámého a jako takové je prostředkem 
poznání. Tato slova jsou pouze jedním z prostředků, a proto se tomu říká 
dialog. Uvědomte si nyní, že se jedná pouze o jeden z mnoha hlasů. Vstoupili 
jste do dialogu s mnohými i s jedním. Tento dialog probíhá všude kolem vás. 
Naslouchali jste pouze jednomu hlasu? Nebo jste začali slyšet jeden hlas v 
mnoha? 

14.13 Nyní musíte tento dialog vlastnit - vlastnit ho tak, jako vlastníte sílu, která je 
vaše. Tento jeden hlas z mnoha bude ještě krátkou dobu ukazovat cestu. 



delší. Hlas mnohých tedy musí být slyšet jako hlas jednoho. Nejste na 
vrcholu této hory sami! Neslyšíte svůj vlastní hlas? Neslyšíte hlasy mnohých, 
kteří se k nám zde připojili? 

14.14 Vstup do dialogu je prostředkem k udržení jediného hlasu v mnoha, 
prostředkem ke sdílení přístupu k jednotě, projevem uzdraveného a 
celistvého, a tedy prostorného Já. 



 

DEN 15 

Vstup do dialogu 
15.1 Až si plně uvědomíte, že sdílení je nezbytné, vstoupíte do dialogu. Až se 

plně odevzdáte skutečnosti, že sami nemůžete dojít k poznání, vstoupíte do 
dialogu. Až plně přijmete, že hlas jednoho může být slyšet v hlase mnoha, 
vstoupíte do dialogu. Až si plně uvědomíte, že jste ve stvoření formováni 
vším a všemi, vstoupíte do dialogu. 

15.2 Informovat znamená dát o sobě vědět. Proto můžete být poznáni vším a 
všemi ve stvoření, stejně jako můžete být poznáni vy. Právě jsme hovořili o 
neznámém a o vaší ochotě přijmout vztah k němu, abyste jej mohli poznat. 
Neznámé a známé existuje společně ve všem a ve všech. Vaše ochota nechat 
se poznat a poznat tedy existuje společně s vaší ochotou přijmout neznámé. 

15.3 Duch, který oživil všechny věci, je duch, který je ve všech věcech a který je 
velkým informátorem. Jakmile jste schopni plněji si udržet Kristovo vědomí, 
začínáte se posouvat od pozorování k tomu, abyste byli formováni duchem, 
který oživuje všechny věci. Začínáte se pohybovat od pozorování k 
informování. 

15.4 Jak lze pozorovat neviditelné? Z Kristova vědomí začínáte být schopni 
poznávat a dávat poznat bez pozorování či sledování fyzického. K tomu 
dochází prostřednictvím vašeho vztahu k neznámému. Začínáte být 
informováni o tom, co je, bez ohledu na úroveň vašeho chápání či poznání. 
Děláte to tak, že to, co je, přijímáte do své prostorové formy, místo abyste to 
pozorovali jako něco od vás odděleného. 

15.5 To, co jste dříve nepozorovali nebo neviděli, pro vás nebylo skutečné. Praxí 
pozorování fyzického a zjevného jste začali být schopni vidět za hranice 
fyzického a zjevného i to, co fyzicky pozorovat nelze. Tato praxe měla dva 
cíle. Prvním účelem bylo vytvoření nového druhu interakce a vztahu mezi 
pozorovatelem a pozorovaným. Druhým účelem byla vaše příprava na 
překročení pozorování. 

15.6 V rámci pozorování jste se stýkali se všemi ostatními formami života i s 
neživými formami. Ve vztahu, který vznikl 



pozorováním byly tyto formy vnímány jako skutečné. Toto pozorování 
vytvořilo pevnost a hmotnost forem, které jste pozorovali. Skutečný je však 
duch, který formy oživuje. Informování by se dalo chápat jako 
zpřítomňování ducha v podobě tělesnosti. Není to pouhé vnášení ducha do 
formy, ale poznávání ducha ve formě. To, co jste poznali prostřednictvím 
pozorování bez posuzování, bylo jen předstupněm toho, co se poznává 
prostřednictvím informování. 

15.7 Rozdíl mezi pouhým přenesením ducha do formy a poznáním ducha 
prostřednictvím formy je rozdíl, pro který nastal čas. Pozorování, které jste 
praktikovali, vás připravilo na přechod od pozorování k informování a 
informovanosti. 

15.8 Oživení formy duchem je trvalým aspektem stvoření. Není tedy časově 
omezena. Nedošlo k němu při zrodu stvoření a poté nepřestalo existovat. 
Nedošlo k němu při zrození těla a poté nepřestalo existovat. Nejde o život a 
oživování formy, ale o ducha a informování ducha. Jde o to, aby byl duch 
poznán prostřednictvím tělesné formy. 

15.9 Při nácviku pozorování bez posuzování jste se naučili být neutrálními 
pozorovateli. Neutrální pozorování umožnilo, aby příčina a následek 
probíhaly přirozeně, místo aby váš úsudek měnil přirozenou příčinu a 
následek. Tato praxe vám bude sloužit i nadále a nebude nahrazena, ale 
doplněna novou praxí informování, dokud praxe pozorování nebude nadále 
potřebná. 

15.10 To je nová oblast síly, kterou praktikovalo jen málo lidí ve fyzické podobě a 
kterou nikdy nepraktikovalo mnoho lidí najednou. Je to zásadní posun, 
protože není neutrální, ale tvořivá. Pochází ze stvoření a může proudit pouze 
skrze ty, kdo zvládli neutrální pozorování, protože tvůrčí silou, animátorem a 
informátorem je spíše záměr stvoření než záměr pozorovatele. Informování 
je však vlastností jednoty, a proto tomuto kroku musí předcházet spojení já s 
prostorovým Já v jednotě a celistvosti. Tuto sílu nelze zneužít, protože je 
nedostupná těm, kdo si neuvědomili svou jednotu s tvořivou silou. Ačkoli to 
tedy není Já, kdo informuje a je informován tvůrčí silou, je to Já spojené ve 
spojení s tvůrčí silou, které informuje a je informováno. Jinými slovy, ve 
spojení neexistuje rozdíl mezi Já a tvůrčí silou vesmíru, oživovatelem a 
informátorem všech věcí. 

15.11 Pro tento další krok je nezbytné vést dialog s těmi, kteří se k vám na vrcholu 
hory připojí. Jedním z důvodů je to, že vám to umožní získat výchozí bod pro 
vaši praxi. I když je možné praktikovat dodržování předpisů v každé situaci, 
je to 



je nutné praktikovat schopnost informovat a být informován s ostatními, kteří 
této úrovně neutrality dosáhli spolu s vámi. To je důvod, proč se pozorování 
nenahrazuje. Pozorování je nutné, dokud této úrovně neutrality nedosáhne 
mnohem větší počet lidí. Této větší úrovně neutrality nebude dosaženo, 
dokud ti, kteří jsou předvojem, nebudou tuto interakci s tvořivou silou 
praktikovat a zvládat dostatečně dlouho, aby si uvědomili svou jednotu s ní. 
Dokud přetrvává rozdělení mezi já a prostorovým Já, já a tvůrčí silou, 
zůstáváte spíše ve stavu udržování než udržování Kristova vědomí. To je 
přijatelný stav pro tuto dobu omezené praxe s těmi, s nimiž vedete tento 
specifický dialog na vrcholu hory. Není to přijatelný stav pro plnohodnotnou 
interakci se světem. Ačkoli tuto sílu nelze zneužít, mít přístup k této síle v 
jednom případě a v jiném ne, když se pohybujete ve stavu Kristova vědomí a 
mimo něj, neposlouží účelu stvoření. 

15.12 Co znamená praktikovat informování a být informován? Znamená to spojit 
se s ostatními, kteří mají schopnost udržovat Kristovo vědomí ve vaší 
společnosti. To vytváří spojení prostorových Já. Je to spojení bez hranic. 
Stáváte se průzračnými tůněmi, které do sebe vzájemně vtékají. Dáváte 
najevo své duchy. 

15.13 To nelze podrobně vysvětlit, a proto je třeba to praktikovat. O radu se 
musíte obrátit pouze na svou vlastní autoritu. Prvním krokem je přístup k 
vlastní připravenosti. Jste schopni být průzračnou tůní? Pokud ne, co vám v 
tom brání? Nebuďte na sebe nyní příliš přísní, neboť jak bylo řečeno, 
kameny ve vašich tůních jsou jako skvrny písku v oceánu. Pozorujte tyto 
kamínky neutrálně a sledujte, zda se neodplaví. Jediné, co je zapotřebí, je vaše 
ochota nechat je zmizet. Pokud pochybnosti o vaší připravenosti přetrvávají, 
pamatujte, že pochybnosti jsou způsobeny strachem. Prozkoumejte, čeho se 
bojíte. Jsou to skutečně kameny ve vašem bazénu, nebo je to výzva 
pohybovat se s proudem, o kterém víte, že vznikne spojením prostorových 
Já? Bojíte se své moci, i když vám bylo řečeno, že ji nelze zneužít? Cítíte se 
nehodní a snažíte se svou nehodnost skrývat? Stále se bojíte být poznáni? 

15.14 Pokud ano, vstupujte do dialogu s ohledem na účel vašich závěrečných 
příprav. Přineste své obavy do světla jednoty a uvidíte, jak světlo rozptýlí 
temnotu. Od toho jsme tady. Není času nazbyt a nebude zapotřebí žádné 
zdlouhavé trvání, pokud je vaše ochota opravdová. 

15.15 Jste tu proto, abyste se navzájem poznávali a tím poznávali jednotu. Bude 
méně obtížné poznat tento hlas jako hlas jednoty, jakmile se vám to podaří. 



naslouchali hlasu jednoty v sobě navzájem a využívali jeho léčivých 
vlastností. Uzdravit znamená učinit celistvým. Uzdravit se znamená stát se 
prostorným Já. Stát se prostorovým Já znamená být připraven být informován 
a informovat se s duchem stvoření. 

15.16 Jedná se o velmi "individuální" fázi tvůrčího procesu. "Skupinové myšlení" 
nenahrazuje vědomí Jednoho Já "jedním skupinovým já". Není to období 
posuzování nebo přejímání přesvědčení druhých, ale konečně překonání 
posuzování neutralitou nebo přijetím. Dovolit druhým, aby vás přijali takové, 
jací jste, je dar, který je zbavuje odsuzování a jakékoli představy, která v nich 
mohla zůstat, že Kristovo vědomí je formou "skupinového myšlení". Nikdy 
se nebudete cítit více jako jednotlivec, než když budete poznáni skrze 
informování ducha! 

15.17 Uvědomte si, jak je dialog nezbytný. Mnozí se této fázi vývoje brání, 
protože mají pocit, že dosáhli vnitřního poznání. Mohou se stále považovat 
za schopné růstu a změny, ale v jistém smyslu cítí, že je to zbytečné. Dosáhli 
cíle, který odpovídá jejich pojetí vnitřního poznání, a mylně ho považují za 
poznání sebe sama. K poznání sebe sama je nutný pohyb. Průběžné 
informování či oživování tělesného s duchovním je právě to - průběžné. 
Nejsnazší ze všech způsobů, jak sklouznout od poznání k nepoznání, je 
stagnace na "poznaném" místě. Přestat přijímat neznámé znamená přestat 
poznávat. 

15.18 Vstup do dialogu vás udržuje v neustálém kontaktu s neznámem a s 
neustálým poznáváním. 

15.19 Nemáte se tedy scházet jako známí, ale jako neznámí. Vedete dialog o 
neznámém, ne o známém. Tím, že udržujete neustálý kontakt s neznámým, 
zůstáváte v neustálém dialogu, protože jste si nepřivlastnili vědění, které 
znemožňuje poznávání. Vedete dialog, protože v dialogu je poznávání 
plynulou výměnou. 

15.20 Představte si, jak se proudy energie nebo průzračné tůně prostorných já 
spojují. Tento proud některé kameny omývá a jiné odplavuje. Změní 
průzračnou tůňku tím, že vybagruje usazeniny, které se usadily na dně. Když 
se průzračná tůň spojí s proudem jiných průzračných tůní, je schopna měnit 
směr, vidět nové pohledy, získávat nové vhledy. Ačkoli se jedná pouze o 
počáteční či cvičnou fázi pohybu, je zřejmé, že pohyb bude vždy nutný, aby 
se z průzračné tůně nestal stojatý rybník. 

15.21 Být zapojen do dialogu s určitými druhými je něco jiného než vstupovat do 
dialogu, ale vstupovat do dialogu se neliší od zapojení do konkrétních 
dialogů. Je tomu tak proto, že vstupování do dialogu je všezahrnující. 



stav, kdy s vámi vše a všichni komunikují prostřednictvím dialogu. Ačkoli se 
po vás žádá, abyste podporovali celistvost a udržitelnost Kristova vědomí u 
ostatních, kteří s vámi sdílejí tento specifický způsob poznávání, nežádá se 
po vás, abyste přehlíželi jakékoli jiné způsoby poznávání nebo abyste viděli 
ostatní jinak, než jak vidíte ty, s nimiž vedete tento specifický dialog za tímto 
specifickým účelem nebo praxí. 

15.22 Vědomí, že jste vstoupili do dialogu, však neznamená, že si nebudete 
vědomi těch, kteří by chtěli narušit váš stav bez hranic, místo aby se k němu 
připojili. Musíte si ale uvědomit, že ti, kteří stále mají hranice, je potřebují. O 
nic je tedy neochuzujete, když sklouznete do pozorovatelných stavů bytí. 
Tento čas, kdy vedle sebe existují jak informování, tak pozorování, 
informování a pozorování, má svůj smysl. Musíte respektovat hranice těch, 
kteří je stále potřebují, a nenabízet více, než mohou přijmout. Proto je praxe 
mezi těmi, kteří jsou připraveni být bez hranic a prostornými já, vhodná a 
přijatelná. 

15.23 Praktikovat, stejně jako informovat, znamená dát o sobě vědět. Praktikovat 
jako informovat však neznamená, že nic nevíte. Praxe je prolínání známého a 
neznámého prostřednictvím zkušenosti, činnosti, vyjadřování a výměny. 
Mění známé prostřednictvím interakce s neznámým. Umožňuje neustálé 
uvědomování si, že to, co jste věděli včera, bylo jako nic proti tomu, co víte 
dnes, a zároveň napomáhá uvědomění si, že to, co poznáváte, ve vás vždy 
existovalo v říši neznámého, která ve vás také existuje. 

15.24 I když jste nebyli požádáni, abyste se během tohoto pobytu na hoře stáhli ze 
života, byli jste požádáni, abyste zde byli a spojili se s ostatními za určitým 
účelem. Tento čas je tedy také začátkem praxe uvědomování si určité duality 
a schopnosti ji přijmout. Aniž byste si to nutně uvědomovali, vaše vědomí 
bylo na dvou místech najednou, aniž by bylo rozděleno. Jakmile znovu 
vstoupíte do života na úrovni, bude tato schopnost nést s sebou nerozdělené, 
ale prostorné vědomí prvořadá a bude mít mnoho praktických i duchovních 
aplikací. 

15.25 O jednom z praktických aspektů jsme právě hovořili - o dialogu s některými 
a o vstupu do dialogu se všemi. Jedná se o ukázku úrovní vědomí při práci. 
Je důležité umět si udržet prostorové vědomí Jednoho Já a zároveň se umět 
soustředit - nevylučovat a zároveň si vybírat, kam svou pozornost věnovat. 
Stejně jako 



respektujete hranice těch, kteří je ještě potřebují, musíte respektovat i svůj 
vlastní prostor bez hranic. 

15.26 Jakmile se zapojíte do dialogu jako prostorné Já a budete poznáni, váš účel 
zde bude jasnější. Vaše schopnost přijmout všechny a zároveň se soustředit 
na svůj vlastní účel, proč jste zde, tak zahájí nový proces individualizace. 
Zviditelní se odlišnost vaší vlastní cesty a vy uvidíte, že se může značně lišit 
od cesty ostatních, s nimiž se seznamujete, a možná bude zcela jiná, než jste 
si mysleli. Ukáže se vám, že můžete vstoupit do dialogu se všemi, a přesto se 
zaměřit nebo zaměřit svou pozornost na oblasti, které ostatní nemusí ani v 
nejmenším zajímat. 

15.27 Možná tedy zjistíte, že se blíží čas, kdy budete chodit sami, nebo čas, kdy se 
sejdete s mnoha lidmi. Uvědomíte si, že jste se během pobytu na hoře a s 
těmi, kdo se k vám připojili, cítili v ústraní a že jste možná ztratili chuť vydat 
se na cestu sami. Možná jste si mysleli, že spojení, které se zde odehrává, je 
spíše spojením s určitou skupinou než spojením se sebou samými a se všemi. 
Na tento omyl je třeba vás nyní upozornit, abyste si při spojování v 
opravdové prostořekosti s těmi, kteří přicházejí poznávat spolu s vámi, 
nevytvářeli falešné představy o tom, o co jde. 

15.28 Nezapomeňte, že cílem této cesty není zbavit se sebe sama, ale uvědomit si 
svou pravou identitu. Nyní jsme vyvrátili vaše mýty o tom, že vaše pravá 
identita je idealizovanou formou já. Nyní jste díky své schopnosti nahlížet na 
své vlastní Já i na to, co pozorujete, s neutralitou, která zahrnuje neznámé i 
známé, připraveni znovu získat své Já a svůj účel zde. 



 

DEN 16 

Znovu nalezený ráj 
16.1 Vše, co není vidět, ale je, je vědomí. Přijetí všeho, co nelze vidět, včetně 

neznámého, je plné vědomí. Přijetí je klíčové. Nemůžete přijmout to, čeho se 
bojíte. 

16.2 Protože vše, co není fyzické, existuje pouze ve vědomí, prostě existuje. Je to 
prostě "tam" ve vědomí. Vše, co "víte", protože jste to cítili, je stále 
přítomno, protože vědomí je věčné. Vše, co jste se naučili, co se dotklo 
vašeho srdce, je tam, protože jste to cítili. Vše, co jste si mysleli, je stále tam, 
protože jste si to mysleli. 

16.3 Co má formu, přichází a odchází a je pomíjivé. To, co je z ducha nebo 
vědomí, je věčné. 

16.4 Nemoc byla definována jako odmítnuté pocity, pocity, o nichž nebylo 
rozhodnuto vědomě. Tímto odmítnutím se tyto pocity staly fyzickými. Co 
není z vědomí, má fyzickou podobu. Odmítnuté pocity, které se staly 
fyzickými, byly odděleny od já, a přesto se udržovaly v těle, čímž 
přerušovaly přirozené způsoby fungování těla. Nemoc není nemoc, ale 
odmítnuté pocity. Odmítnuté pocity existují jako oddělené a zapomenuté 
fyzické projevy, dokud se na ně člověk dobrovolně nevzpomene a nepřijme 
je zpět do prostorného Já. Odmítnuté pocity jsou ty, za které se obviňujete. 
Nemoc je formou projevu odmítnutých pocitů. Tyto projevy k vám 
přicházejí, aby vám dokázaly to, co si myslíte, že víte - že jste zodpovědní za 
žalostné okolnosti svého života. 

16.5 Vyhazované pocity se promítají mimo tělo. Jedná se o nechtěné pocity, které 
se svádějí na druhé. Projevují se ve vašich interakcích se světem, nabývají 
podoby v jednání druhých, v případech, kdy se zdá, že přírodní živly nebo 
nehody zmaří plány, nebo v "situacích" či krizích všeho druhu. Tyto projevy 
k vám také přicházejí, aby vám dokázaly to, co si myslíte, že víte - že za 
žalostný stav vašeho života mohou druzí nebo svět obecně. 

16.6 To je to, co se myslí tím, že není úniku. Žádný únik neznamená, že je někdo 
svázán s minulostí a se svou dřívější bolestí, ale že každý je stále svázán se 
vším, co bylo odmítnuto nebo vyvrženo, a je tím ovlivněn. Vše, co bylo 
vyvrženo, je součástí celistvosti já. Jakmile se to, co bylo vyvrženo nebo 
odmítnuto a stalo se "skutečným", vrátí zpět do Já, fyzický projev se 
rozpustí, neboť 



zdroj, který byl oddělením, již neexistuje. Jinými slovy, nemoc již není 
pozorovatelná, jakmile se to, co bylo odmítnuto, znovu připojí k prostornému 
Já. Nemoc byla, ale už není. Protože byla fyzická, pouze pominula. Protože 
pocit, který vyvolal fyzický projev, nebyl původně fyzický - nepocházel z 
fyzického světa -, vrací se do své nefyzické povahy v rámci prostorného Já. 
Neunikl tedy, ale byl znovu začleněn do jednoty Já. 

16.7 Tato reintegrace samozřejmě vyžaduje změnu toho, co si chcete dokázat. 
Jediné, co nyní můžete nadále chtít dokázat, je to, že vaše pocity, a nikoli 
myšlenky o vašich pocitech, odrážejí to, kdo jste, a že když se jimi budete 
řídit, budete jednat v souladu s tím, kdo jste, a tedy v souladu s vesmírem. 
Reintegrace je proces, jehož prostřednictvím tento důkaz objevujete, důkaz o 
laskavosti vašich pocitů a o laskavosti samotného vesmíru. 

16.8 Co se stane, když se pocity osamělosti nebo zoufalství, hněvu nebo smutku 
spojí s prostorným Já? K tomuto spojení dochází pouze prostřednictvím 
přijetí. Bez přijetí zůstává oddělenost spolu s fyzickým projevem. 

16.9 K přijetí může dojít pouze v přítomnosti. Není třeba "vracet se" nebo znovu 
prožívat minulost. Není však ani úniku, protože ve vědomí Krista si musíte 
plně uvědomit přítomnost. Přítomnost je čas bez času, celistvost, kde existuje 
vše, co je skutečné, a vše, co kdy skutečné bylo. Zatímco fyzické projevy 
všeho, čeho jste se báli a co jste vyhnali, nebyly skutečné, protože byly spíše 
projekcemi než výtvory, pocity byly skutečné, protože jste je cítili. Kdybyste 
se jich nebáli a nevyhnali je, viděli byste, že se není čeho bát. 

16.10 Nemáte žádné špatné pocity. Strach není pocit, ale reakce na pocit. Emoce 
jsou reakce. Bylo vám řečeno, že existují pouze dvě emoce, láska a strach. 
Ve skutečnosti se tím říká, že existují jen dva způsoby, jak reagovat na to, co 
cítíte - láskou nebo strachem. Pokud reagujete strachem, vyháníte, promítáte 
a oddělujete se. Pokud reagujete láskou, zůstáváte celiství. Uvědomíte si, že 
nemáte žádné špatné pocity. Přijímáte smutek, žal, hněv a vše ostatní, co 
cítíte, protože tyto pocity jsou součástí toho, kým jste v přítomném 
okamžiku. Když zůstáváte v přítomném okamžiku, zůstáváte v Kristově 
vědomí, kde vše, co je, existuje v harmonii. Přijímat je opakem útěku. Držet 
vše v sobě v objetí lásky je opakem držení se toho, na co jste již reagovali 
strachem a co jste učinili odděleným. Není úniku, neboť existuje pouze 
objetí. Objetí je Kristovo vědomí. 



16.11 To se týká všeho, nejen vaší reakce na nemoc nebo krizové situace, protože 
to souvisí s tím, zda jste schopni zůstat ve stavu neustálého poznávání. To, co 
vyloučíte, je to, co nechcete poznat. To, co se snažíte ovládat, je to, co 
nechcete poznat. Nechcete vědět pokaždé, když předem, před poznáním, 
určíte, co něco je nebo bude. Předem si například určíte nebo se rozhodnete, 
že nějaký fyzický příznak je špatný, a pak se rozhodnete zjistit, co je 
"špatně", a v takovém případě se jen potvrdí vaše "rozhodnutí", nikoliv váš 
"pocit". Když se v nějaké situaci cítíte nepříjemně nebo nepříjemně, určíte si, 
že už víte, že situace je špatná nebo že s největší pravděpodobností špatná 
bude, a pak si "myslíte", že svým úsilím nebo kontrolou můžete situaci 
změnit k lepšímu. Teprve když přijmete, že žádné pocity nejsou špatné, 
dovolíte si poznat, jaké skutečně jsou. 

16.12 Když cítíte "intuici", reagujete jinak než na nežádoucí pocity, se kterými 
chcete rychle "něco udělat". Kdybyste ke všem pocitům přistupovali spíše 
jako k intuici - s "vědomím", že vám pocit přišel sdělit něco, co je vám zatím 
neznámé, ale přesto je pro váš prospěch, ušli byste dlouhou cestu k přijetí. 

16.13 Vše, co jste si předem určili, že jste poznali, bude důvodem pouze k utrpení, 
aroganci a spravedlnosti, pokud se toho budete snažit držet jako "poznaného" 
a nezůstanete ve stavu neustálého poznávání. To, čeho byste se chtěli držet, 
je založeno na strachu a vyhnáno do pevnosti, kde můžete udržet svůj pohled 
na to, o čem jste si "vytvořili" názor. To, co držíte v objetí, je drženo v lásce, 
a tak existuje spolu s vámi v prostorovém stavu neustálého poznávání. 

16.14 Vědomí neboli prostorové Já tak zahrnuje pocity smutku, osamělosti a 
hněvu stejně jako pocity štěstí, soucitu a míru. Vědomí však nezahrnuje vaše 
reakce. Vědomí tedy nezahrnuje ani lásku, ani strach. Je to proto, že láska je 
všechno a strach není nic. 

16.15 Vědomí začalo jako veškeré cítění a veškeré myšlení, které byly z lásky, 
protože láska je všechno. Všechny city a všechny myšlenky lásky se rozšířily 
do ráje stvoření. To byla rajská zahrada, Já, Vše ze Všeho. Nežádoucí pocity, 
které jste se pokoušeli vyhnat z rajské zahrady, nebyly vyhnány z vědomí, 
ale z vašeho vědomí. To ve vašem vnímání vytvořilo oddělené a nemilované 
a vaše vnímání vytvořilo neskutečnou realitu odděleného a nemilovaného, 
často označovanou jako peklo nebo peklo na zemi. Láska a strach existovaly 
současně, stejně jako ráj a peklo. Tento 



se stal vaším světem, který se ze světa tvořeného především rájem a láskou 
pomalu stával světem tvořeným především peklem a strachem, protože čím 
více bylo z ráje vyháněno, tím více bylo vnímáno jako peklo nebo strach. 
Lásky se rozšiřovalo méně. Více se promítal strach. 

16.16 Vypuzené pocity, které se zdály být příčinou této duality, ve vědomí stále 
existují. Jakmile se tyto vyhnané pocity vrátí do prostorného Já a prostorné 
Já je zahrne láskou, bude prostorné Já celistvé, protože zahrne vše - jako to 
zahrnuje láska, která je vším. To je znovu nalezený ráj. 



 

DEN 17 

Naplnění Ježíšovy cesty 
17.1 Stejně jako příběh o stvoření musel někde začít, i vy jste museli někde začít. 

Mluvili jsme o Duchu, který oživil všechny věci, jako o pohybu nebo příčině 
pohybu, který započal příběh stvoření. Mluvili jsme o Kristově vědomí jako 
o uvědomění si existence prostřednictvím vztahu. Mluvili jsme o životním 
vědomí a Kristově vědomí jako o splynutí lidského a božského do 
pozorovatelné formy. Mezi vědomím života a vědomím Krista tedy musí být 
rozdíl, protože jste si byli vědomi života, aniž byste si byli vědomi Krista. 
Byli jste stvořeným, aniž byste byli stvořitelem. Něco vám chybělo. Co je 
Kristus? Co je vědomí Krista? Liší se, nebo jsou stejné? 

17.2 Bylo vám řečeno, že Kristovo vědomí není ani Bůh, ani člověk, ale vztah, 
který umožňuje uvědomit si, že Bůh je všechno. Bylo vám řečeno, že 
Kristovo vědomí je také známo jako moudrost, Sofie, duch. Kristovo vědomí 
tedy zjevně předcházelo člověku Ježíši i samotnému stvoření. Je to ženské i 
mužské, "identita" Boha, nebo jinými slovy, Vše ze Všeho, kterému je dána 
identita. Bůh vás drží v sobě. Kristus je ve vás držen jako střed či srdce vás 
samých - jako vaše identita a identita Boží. Kristus je "Já jsem" Boha, 
vyjádření "Já jsem" ve formě, animátor a animované, informátor a 
informované, pohyb, bytí a vyjádření stvoření. Kristus je to, co pomazalo 
formu Božím "Já jsem". V mnoha náboženských tradicích je život rituálně 
nebo svátostně pomazán při svém příchodu a odchodu na památku 
původního pomazání. 

17.3 Proč se k tomu nyní vracíme a opakujeme, co už bylo řečeno? Protože nastal 
čas, abyste se znovu přihlásili ke své identitě. Ačkoli o tom, že jste tím, kým 
jste, jsme již hovořili mnoha způsoby, mnozí z vás stále čekají na to, že 
budou jiní, než jsou. Je to proto, že si uvědomujete, že být svým pravým Já 
znamená být ve spojení, nerozdělený a neoddělitelný od Boha, Všeho ze 
Všeho. Bůh je pouze vševědoucí, protože Bůh je ve všem a ve všech. 
Vědomí samo o sobě není vědění, ale uvědomění. Bůh je tvůrcem poznání, 
protože Bůh stvořil způsob poznání. Tato "část" Boha, oživovatel a 
informátor, je Kristovo vědomí. 

17.4 Co vás přimělo číst tento kurz, co vás přimělo vstoupit do tohoto dialogu, co 
vás přimělo zkoumat, co vás přimělo pokoušet se přejít od učení k novému 
způsobu poznání? Vědomí Krista. Proto bylo řečeno v 



na začátku kurzu, že Kristus ve vás byl žákem. Kristus ve vás je to, co bylo 
stvořeno, aby inspirovalo k pohybu za hranice pouhého uvědomění k 
poznání. Vždy jste si byli vědomi toho, že existujete, a vždy jste hledali 
odpověď na otázku, proč existujete. Vždy jste si byli vědomi světa kolem 
sebe a vždy jste hledali odpovědi na to, co svět kolem vás obnáší. Dříve 
převládal přístup k poznání, kterému se říkalo učení. Jak se tento přístup stále 
více soustřeďoval do mysli a stále více se týkal poznávání toho, co se již 
naučili jiní a co jsou schopni naučit, začalo učení selhávat ve prospěch 
poznávání. 

17.5 Vždycky existovali jedinci, kteří zpochybňovali převládající vzorce učení, 
protože byli silně spojeni s Kristovým vědomím. Ačkoli nikdo nemá větší 
přístup k vědomí Krista než jiný, někteří projevovali větší ochotu nechat toto 
vědomí, aby se stalo jejich vůdčí silou - silou, díky níž jejich bytí získalo 
pohyb a výraz. Ti, kteří jako Ježíš plně vyjadřovali Kristovo vědomí ve 
formě, tak činili jako jednotlivci, aniž by popírali své bytí, když si toto 
spojení uvědomovali. Mnozí jiní s realizací Kristova vědomí stejně silnou 
jako u člověka, Ježíše, tuto realizaci nevyjadřovali, ale negovali jednotlivce 
ve prospěch "duchovního". 

17.6 Proto se nyní vracíme k vaší identitě a její individualizaci. 
17.7 Vědomí Krista není druhým příchodem Krista, ale prvním příchodem - 

pohybem bytí do formy. Toto bytí plně vyjádřil Ježíš Kristus, který ve formě 
představoval první příchod a který zahájil pohyb od udržování k udržování 
Kristova vědomí. Zamysleme se nad tím, proč by toto zastoupení mělo být 
nezbytné. 

17.8 Stejně jako vesmír se neskládá ze zbytečností, ani lidé nejsou zbyteční. 
Vesmír, stejně jako lidské bytosti, se neskládá z ničeho nadbytečného, ale 
pouze z nezbytného v tom smyslu, že všechny dané složky jsou nezbytné pro 
celistvost. Představení síly Kristova vědomí v lidské podobě bylo nezbytné k 
dokončení cyklu zrození, smrti a znovuzrození. 

17.9 Kristovo vědomí nepředstavoval jen Ježíš, ale i jeho matka Marie. Maria, 
stejně jako Ježíš, realizovala plné Kristovo vědomí a plné vyjádření Kristova 
vědomí ve formě. Každý z nich tak činil individuálním způsobem, 
způsobem, který odhaloval možnosti volby pro ty, kdo je budou následovat. 
Jedna cesta, Ježíšova, byla cestou přijetí, učení příkladem a přípravy cesty 
pro ty, kdo se chtějí přiblížit Kristovu vědomí prostřednictvím učení a 



učení a vedení příkladného života. Jiná cesta, Mariina, byla cestou stvoření a 
byla předobrazem a přípravou pro ty, kdo se skrze vztah přiblíží vědomí 
Krista. 

17.10 Ježíšova cesta představovala plnou interakci se světem, ukazovala mýtus 
duality, smrt formy a vzkříšení ducha. Mariina cesta představovala inkarnaci 
prostřednictvím vztahu, demonstrovala pravdu sjednocení, zrození formy a 
nanebevzetí těla. Obě cesty byly nezbytné. Oba způsoby byly nutně 
reprezentovány nebo demonstrovány. Obě cesty byly reprezentovány a 
demonstrovány i mnoha dalšími osobami. Cesta byla volbou. Hlavní 
schopností jednotlivce je schopnost reprezentovat to, co Bůh stvořil, způsob 
poznání - což je Kristovo vědomí - prostřednictvím individuální volby či 
vůle. 

17.11 Vědomí Krista je vaše vůle poznávat, být a vyjadřovat. Kristův čas a druhý 
příchod Krista jsou výrazy, které mají symbolizovat dokončení cyklu 
zrození, smrti a znovuzrození jako prostředku poznání. 

17.12 To, co Ježíš představoval nebo ukázal, se nyní uskutečnilo, a proto se tato 
doba nazývá Kristova. "Čas" Kristův, který si mnozí spojují s Ježíšem 
Kristem, představuje "čas" naplnění Ježíšovy cesty. To, co se dalo učit a 
naučit, se již naučilo a naučilo. Nyní je čas přejít od toho, co se dalo naučit a 
naučit, k tomu, co lze uskutečnit pouze prostřednictvím vztahu. Nyní nastává 
čas konečného zjevení toho, co lze uskutečnit nebo uskutečnit následováním 
Ježíšova příkladného života. 

17.13 Vstupujeme tak do závěrečné fáze toho, co lze uskutečnit naplňováním 
Ježíšovy cesty, a na začátek naplňování Mariiny cesty. Tato závěrečná etapa 
naplňování Ježíšovy cesty je etapou interakce se světem, dobou zázraků, 
smrtí staré cesty a zrozením nové. 



 

DEN 18 

Cesta do ráje 
18.1 Připravovali jste se na tuto závěrečnou fázi naplnění Ježíšovy cesty. 

Připravovali jste se také na začátek naplnění Mariiny cesty. Mnozí z vás 
budou následovat Ježíšovu cestu až do jejího dokončení, čímž začne etapa 
interakce se světem, interakce se zázraky, která napomůže odbourání starého 
a přípravě cesty pro zrození nového. Jiní z vás budou následovat svá srdce, 
aby obešli závěrečnou fázi starého a ukotvili nové v síti reality. Ještě jiní se 
budou podílet na obojím a budou následovat svou vrozenou touhu 
usnadňovat vytváření změn prostřednictvím určité funkce, i když se při tom 
budou pohybovat v novém. Každý způsob je dnes stejně potřebný jako před 
dvěma tisíci lety. 

18.2 Jeden způsob je aktivní. Jeden způsob je receptivní. Tyto cesty však nejsou 
oddělené, stejně jako Ježíš nebyl oddělený od Marie - nebo jakákoli matka 
oddělená od svého dítěte. Tyto cesty se spíše doplňují a jsou v symbióze. 
Společně navracejí celistvost a přinesou dovršení Kristova času. Tato 
symbiotická spolupráce bude pro zrození nového zásadní a v pravdě jej 
symbolizuje formou i průběhem. Jak uvnitř, tak vně. Maria představuje 
vztah, který se odehrává uvnitř, Ježíš vztah, který se odehrává se světem. 
Stejně tak každý z vás. Tyto dvě cesty také představují Boha a Kristovo 
vědomí, prodloužení Boha. Bůh je vším na nebi i na zemi a je ve všem na 
nebi i na zemi. Bůh tedy představuje svět vně. Kristovo vědomí je Bůh ve 
vás, váš konkrétní projev Boha a vztah s Bohem uvnitř. 

18.3 Jak již bylo řečeno, doba učení a učení skončila. Jestliže Ježíšova cesta byla 
cestou přijetí, vyučování, učení a příkladného života, pak zbývající Ježíšovy 
cesty, které jsou stále použitelné a vhodné v tomto posledním období, jsou 
cesty přijetí a příkladného života. 

18.4 Pouze ti, kteří plně přijali to, kým jsou, jsou schopni žít příkladný život. 
Tyto příkladné životy se projevují individualizací Jediného Já mezi mnoha 
lidmi. Jinými slovy, rozhodnout se být příkladným životem znamená 
rozhodnout se být poznán mnohými a pro mnohé. Je to plné přijetí Já v 
podobě, kterou lze odlišit neboli individualizovat od ostatních. Je to plné 
přijetí odlišnosti i stejnosti a nutnosti každého z nich. Je to volba, k níž 
budou mnozí vyzváni, aby byla v odlišnosti spatřena stejnost, jedno. 



je vidět v mnoha a mnoho je vidět v jednom. Je to způsob služby 
prostřednictvím činnosti. Je to cesta radosti a harmonie, neboť pouze skrze 
radost a harmonii se může opravdová služba stát opravdovým činem. Je to 
cesta pro ty, kdo touží vyjádřit povolání, které v sobě cítí, aby něco "dělali". 
Je to cesta pro ty, jejichž naplnění a dovršení se prolíná s tím, že tento projev 
přivádějí k naplnění. Pokud je tu volání, je tu i potřeba. Nemějte o tom v 
mysli žádné pochybnosti. Vesmír se neskládá z žádných zbytečných prvků. 
To, k čemu se cítíte být povoláni, je potřebné. 

18.5 Být příkladem života znamená být tím, co vpravdě představujete. 
Následovníci všech náboženství jsou povoláni k příkladnému životu a k 
představování stejné pravdy. Každá víra je vírou v neznámé skrze poznání, 
jako záblesk prchavého světla ve tmě poskytuje poznání světla. Ti, kdo 
přijmou dokončení Ježíšovy cesty, přijímají svou moc být generátory světla v 
temnotě, aniž by temnotu odsuzovali nebo vyháněli. Přijímají svou moc 
představovat známé i neznámé a zjevovat neznámé skrze známé. Přijímají 
smrt svého já a vzkříšení Jednoho Já, konec individua a individualizaci 
Jednoho Já mezi mnohými. Nacházejí obnovené potěšení v tom, kým jsou, 
protože byli obnoveni skrze vzkříšení. Následují volání svého srdce bez 
připoutanosti k předchozím zájmům, neboť si ve své obnově plně uvědomují 
nezbytnost toho, co může být dáno pouze vyjádřením toho, co je v nich. 
Uvědomují si, že to, co je nyní zapotřebí, je nutné k obnově či vzkříšení 
světa a všech, kdo v něm přebývají. 

18.6 Vzkříšení ruší nárok smrti a s ním i nárok všeho dočasného. Proto jsme se 
věnovali myšlence nemoci a dalších nežádoucích stavů jako dočasných 
projevů. Váš oddělený stav byl nemocí, nežádoucím stavem, a tedy 
dočasným projevem. Spojení mysli a srdce zajistilo opětovné sjednocení 
lidského a božského, a tím se uskutečnilo vzkříšení věčného ve formě. Váš 
panenský stav, stav nezměněný oddělením, byl navrácen. 

18.7 Pravda představovaná Ježíšem a Marií byla znázorněna jako vizuální vzor, 
který měl pomoci pochopit neviditelné. K tomu jste nyní povoláni vy. Ať už 
demonstrujete mýtus duality, nebo pravdu sjednocení, demonstrujete totéž. 
Způsob, jakým tak činíte, si musíte zvolit, a abyste tuto volbu mohli učinit s 
plným vědomím, musíte se spolehnout na své pocity. 

18.8 Pocity jsou vaším vědomím přítomnosti, a tedy pravdy. Jsou vaším 
prostředkem k poznání. Vycházejí z Kristova vědomí. Přicházejí 



ne jako odpověď, ale jako výtvory. Věda a náboženství si často lámou hlavu 
nad "počátkem" života, nad tím, co způsobuje vznik života, nad tím, co říká 
mozku, co má dělat, nad organizujícím faktorem DNA, tkání a buněk, které 
přesně vědí, jak na sebe mají působit. Odkud se toto vědění bere? Když se 
zdá, že se něco pokazilo, co je zdrojem poruchy? 

18.9 Bylo vám řečeno, že ačkoli jste se domnívali, že jste odděleni, ve skutečnosti 
k tomuto oddělení nikdy nedošlo a že jste vždy byli dokonáni. Kdyby to 
nebyla pravda, příčina života by nebyla příčinou pravdy. Stejně jako mozek 
ani srdce samy o sobě nezajišťují funkční tělo, nemohly by mysl a srdce v 
oddělenosti skutečně existovat a umožnit funkční stav života či vědomí. 
Existoval tedy pouze určitý stupeň oddělení, který mohl nastat, aby umožnil 
určitý typ zkušenosti. Nyní dochází k novému stupni spojení, které umožňuje 
nový typ zkušenosti. 

18.10 Nový vizuální vzor je duch vzkříšený do podoby. Je to vzestup těla nebo 
povznesení jáství formy. Jste povoláni, abyste tento vzor předvedli. Máte na 
výběr, zda tento vzor budete demonstrovat prostřednictvím interakce se 
světem, nebo prostřednictvím inkarnace skrze vztah. Ani jedno není výlučné. 
Obojí je obsaženo v tom druhém. Způsob objevování a demonstrace se však 
liší. 

18.11 Jste vyzváni, abyste tento nový vizuální vzor předvedli. Slovo demonstrovat 
zde znamená ukázat své pocity, zviditelnit je. Jsou to výtvory, které jsou pro 
vás jedinečné díky vaší interakci s Kristovým vědomím, které ve vás 
přebývá. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je individualizace a 
poznávání. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je inkarnace 
prostřednictvím vztahu, v němž se poznaným stává spíše vztah než 
individualizované já. Oba způsoby jsou cestami stvoření. Když se pocity 
projeví nebo zviditelní, vzniká nové. To byl vždy způsob tvoření. Každé 
stéblo trávy, každá květina, každý kámen je výtvorem pocitů. Stačí se 
rozhlédnout kolem sebe, abyste poznali, že city lásky jsou stále hojné. Krása 
stále vládne. 

18.12 Je třeba poznat jak sebe sama, tak vztah sebe sama ke všem, aby byl znovu 
nalezený ráj znovu vytvořen pro všechny. K čemu jinému by měl život 
sloužit než k tomu, aby se neviditelný ráj lásky stal viditelným a 
obyvatelným pro všechny? 



 

DEN 19 

Mariina cesta 
19.1 Ti z vás, kteří jste předchůdci Mariiny cesty, jste možná pocítili zmatek ve 

smyslu svého povolání. Víte, že jste k něčemu povoláni, a to k něčemu 
důležitému, ale ve vaší mysli to nemá podobu, a tak nevíte, jak se to může 
projevit ve světě. Jinými slovy, nevíte, co máte dělat. Možná nevidíte ve své 
budoucnosti žádný "konkrétní" úspěch, ale místo toho vidíte jako konečný 
úspěch způsob života. Žít tak, jak jste ve světě, vidíte jako úspěch, který je od 
vás potřebný, a přesto se občas srovnáváte s těmi, kteří jsou schopni žít tak, 
jak jsou ve světě, a plnit ve světě určité funkce. Možná se někdy cítíte bez 
funkcí a bez cíle, zatímco jindy máte pocit, že jste přesně takoví, jací máte 
být. 

19.2 Klíčem k úspěchu je rozlišování mezi skutečnou spokojeností a popíráním. 
Ačkoli je to příliš zjednodušené, můžete si to představit tak, že umělec je 
spokojený při tvorbě umění, hudebník při tvorbě hudby, léčitel při tvorbě 
zdraví. Ti, kdo vyznávají Mariinu cestu, jsou spokojeni se způsobem života. 
Přesto má každý při vytváření nového světa svou funkci, kterou má plnit. 
Skutečně spokojení jsou jen ti, kdo se vyjadřují. 

19.3 Hned však vidíte, že kdyby se umělec, hudebník nebo léčitel spokojil pouze s 
projevem svého specifického nadání, jeho spokojenost by nebyla úplná. 
Nebyla by úplná ani bez tohoto vyjádření. 

19.4 Být spokojený znamená být naplněný tím, jak vyjadřuješ, kým jsi. 
-způsobem, jakým vyjadřujete svůj obsah - svou celistvost. Ti, kdo používají 
své dary k vytváření pravdy, kterou vidí, jsou těmi, kdo "konáním" nacházejí 
cestu k opravdové spokojenosti a opravdovému tvoření. Prostřednictvím 
svých tvůrčích činů se stávají tím, kým mají být. Ti, kdo jsou povoláni k 
Mariině cestě, jsou povoláni k tomu, aby byli tím, co chtějí vidět odrážet ve 
světě, a k uvědomění si, že tento odraz je novou cestou stvoření. Ve svém 
bytí se stávají tím, co chtějí tvořit. 

19.5 Největším úspěchem je žít tak, jak jste ve světě. Ale v jakém světě? To je 
háček, který vyvolává pocity bezúčelnosti u těch, kteří jsou spokojeni s tím, 
že žijí takoví, jací jsou v rámci světa. Dokud si neuvědomí sílu reflexe, diví 
se, proč na rozdíl od svých bratrů a sester povolaných "konat" nemají 
konkrétní úlohu při vytváření světa, v němž by všichni mohli být spokojeni s 
tím, kým jsou. 



19.6 Odpověď spočívá v jednoduchém tvrzení: Jak uvnitř, tak i navenek. Tím, že 
žijete takoví, jací jste ve světě, vytváříte změnu ve světě. Změnu ve světě 
vytváříte prostřednictvím vztahů. Všichni žijí a tvoří ve vztahu. Ti, kdo jsou 
povoláni k Mariině cestě, jsou však povoláni k vytváření a zakotvení nového 
vztahu v novém světě. Jejich vztah spojení, na němž je založena jejich 
spokojenost, je místem zrození, lůnem nového. Jejich projev je výrazem 
tohoto spojení. 

19.7 Být povolán ke konkrétní funkci, která vytváří změnu, je ve skutečnosti 
povoláním k funkci přípravy jednoho nebo mnoha lidí na změnu, která v nich 
musí nastat. Úkolem těch, kdo jsou povoláni k Ježíšově cestě, je volat ostatní 
k novému, a to prostředky tak rozšířenými, rozmanitými a pozoruhodnými, 
že je nelze ignorovat. 

19.8 Stejně jako by se Ježíš doslova nenarodil bez Marie, nemůže se Mariina 
cesta znovu zrodit bez cesty Ježíšovy. Obě cesty vznikly z Kristova vědomí 
jako demonstrace cest. Ti, kdo o Marii uvažovali jako o prostřednici, jsou v 
tomto přesvědčení stejně nepřesní jako ti, kdo takto uvažovali o Ježíši. Ani 
jedna z nich neprokázala zprostředkovatelskou funkci, ale prokázala přímé 
spojení s Bohem. Každý z nich demonstroval tvůrčí aspekt této funkce 
různými způsoby. Funkce přímého spojení s Bohem však zůstala funkcí 
přímou. To je doslova funkce všech v této nové době. Když mluvíme o 
funkcích, které jsou pro každého z nich jedinečné, mluvíme o projevech této 
jediné konečné funkce. Mariina cesta a Ježíšova cesta společně ukazují 
pravdu o tom, že jak uvnitř, tak vně, a o vztahu mezi vnitřním a vnějším 
světem. 

19.9 Mariina cesta však není místem nebo stavem neinterakce. Není to stav nebo 
místo mnichů, jeptišek nebo dávných kontemplativních lidí. Není osamělá 
ani izolovaná, ani omezená na určité společenství. Je to způsob existence, v 
němž je prvořadý vztah. Není to naslouchání povolání "dělat", ale povolání 
"stát se". 

19.10 Všichni jsou povoláni stát se, ale někteří musí "dělat", aby se "stali". Od 
těch, kdo jsou povoláni k Mariině cestě, se nevyžaduje, aby dělali ve smyslu 
plnění určité funkce, která se projeví ve světě, ale vyžaduje se od nich, aby 
dělali ve smyslu přijímání, sdílení a bytí toho, čím se mají stát. To je akt 
vtělení a je to nový vzor, vzor toho, co si lze představit, že se stane 
skutečností, a to nikoli prostřednictvím konání, ale prostřednictvím tvůrčího 
aktu vtělení ve spojení s duchem. Odpovídá to konci Ježíšovy cesty v tom, že 
cesta vtělení je cestou zázraků. Koresponduje s koncem Ježíšovy cesty v 
tom, že je zde uveden příklad. Liší se pouze v tom, že příklad není příkladem 
individualizovaného života, ale příkladem 



spojení a vztah, který je celým životem. 
19.11 To neznamená, že ti, kdo jsou povoláni na Ježíšovu cestu, naleznou uznání a 

ti, kdo jsou povoláni na Mariinu cestu, naleznou neznámost. Mnozí povolaní 
k Mariině cestě "udělají" mnoho toho, co je ve světě velmi žádoucí, ale to, co 
udělají, bude spíše vedlejším produktem jejich způsobu bytí než prostředkem 
k usnadnění tohoto způsobu bytí. Mnozí na Mariině cestě naleznou uznání, 
ale pro ty, kdo jdou touto cestou, nebude důležité ani uznání, ani neznámost. 
Důležité je být věrný sám sobě a povolání Jediného Já. Nakonec budou 
všichni následovat Mariinu cestu a myšlenky jako uznání a nejasnost již 
nebudou existovat. V tomto přechodném období jsou však obě cesty 
potřebné k tomu, aby ukázaly způsoby poznání, které jsou tím, o čem je celý 
pravdivý projev. 

19.12 Strach ze ztráty vlastního já je stále hlavním strachem, a to i u těch, kteří své 
já nikdy nenašli. Bojí se ztráty známého ve prospěch neznámého. Dva 
způsoby demonstrace činí neznámé známým. Jeden dává poznat neznámé 
prostřednictvím individualizovaných příkladných životů. Jeden z nich činí 
neznámé známým prostřednictvím vytváření nového, takže neznámé již není 
neznámé, ale je zpřístupněno k prožití. 

19.13 Právě tato dostupnost se rozumí ukotvením nového. Ti, kdo ve vztahu k 
neznámému skrze jednotu a představivost vytvářejí nové jinými prostředky 
než konáním, otevírají cestu, která byla dříve neznámá, a stejně jako všichni 
předchůdci tuto cestu ukotvují ve vědomí tím, že drží tyto dveře ke stvoření 
otevřené. V pravdě vytvářejí nový vzor a začínají jej vplétat do sítě reality, 
čímž jej ukotvují pro objevení svými bratry a sestrami. 

19.14 Pravda této cesty se neobjevuje prostřednictvím předávání vědomostí ve 
formě, ale prostřednictvím vztahu. Ti, kdo následují Mariinu cestu, se stávají 
zrcadly pravdy, kterou objevují, a odrážejí tuto cestu svým bratřím a sestrám. 
Proto se nejedná o místo či stav neinterakce, ale o velkou interakci. Je to 
stav, který usnadňuje poznání prostřednictvím vztahu. K tomu dochází 
prostřednictvím jediného Já formy. 

19.15 V tomto spojení a vztahu je obsažen klíč ke stvoření nového. Již dříve jsme 
o něm hovořili jako o aktu informování a informování, jako o kroku za 
pozorováním a pozorováním. Zde může začít tvoření nového, protože tvůrčí 
silou, oživovatelem a informátorem je záměr tvoření, nikoli záměr 
pozorovatele. Spojení ve svazku a vztahu umožňuje usměrňovat tvoření 
prostřednictvím jediného Já, protože jediné Já je spojeno ve svazku a vztahu. 

19.16 Pro ty, kdo dosahují vysoce individualizovaných stavů, je to velmi ošemetné 
a je nutné, aby ti, kdo jsou na Mariině cestě, podporovali, povzbuzovali a 
reflektovali. 



nové pro ty, kteří jsou příkladem Ježíšovy cesty. I to je ošemetné, protože to 
může vést k odsouzení. Když existuje více než jedna cesta, vždy je zde 
prostor pro srovnávání a posuzování. Proto je realistické vnímat obě cesty 
jako vzájemně se prolínající kruhy existující ve vzájemné podpoře a 
harmonii. Jakmile ti, kterým jsou svěřeny konkrétní funkce, tyto funkce plní, 
přecházejí přirozeně na Mariinu cestu. 

19.17 Bez těch, kdo jdou po Ježíšově cestě, by ti, kdo jdou po cestě Mariině, měli 
mnohem těžší úkol. Bylo by málo prostoru pro zakotvení nového. Ti, kdo 
následují Ježíšovu cestu, vytvářejí otevřenost prostorných Já, která umožňují 
zakotvit nové a přečkat tak mnohé bouře tohoto přechodného období. 



 

DEN 20 

První přechod 
20.1 Nyní se začneme připravovat na přechod na rovnou půdu. Zde se ještě více 

vzdálíme od vedení, na které jste spoléhali, abyste se začali stále více 
spoléhat na pravdu tohoto dialogu. 

20.2 Nyní jste si uvědomili svůj vztah k neznámému a přestali jste se ho bát. 
Možná dokonce toužíte přejít od známého k neznámému. Možná jste 
dychtiví, aniž byste si plně uvědomovali, že tato dychtivost symbolizuje 
skutečný konec - konec ve vás a ve vaší realitě - konec ve vašem vědomém 
uvědomění. Skutečný konec učení. 

20.3 To je první přechod, kdy skutečně "pochopíte", že neznámé se nedá naučit, 
vyložit na mapě ani vám ho nemůže ukázat někdo jiný. 

20.4 Když čtete, co zde bylo napsáno, možná si myslíte, že je to rozpor, protože 
vám zde bylo jistě řečeno mnohé, co jste dříve nevěděli. To však není zcela 
přesné. To, co se zde stalo, je, že slova byla vložena do pocitů a vzpomínek, 
které máte ve svých myslích a srdcích a které jste sdíleli v tomto dialogu. 
Způsob, jakým to říkáte, je možná nový, ale způsob, jakým to říkáte, je 
výrazem lidské bytosti, která to přijímá. Způsob, jakým tyto pravdy slyšíte a 
reagujete na ně, je možná nový, ale i tento způsob je projevem lidské bytosti, 
která je přijímá, v tomto případě vás. 

20.5 Pravda je pravda. Nemění se. Je pro všechny stejná. 
20.6 Co je tedy neznámé? Přijetí a vyjádření pravdy. 
20.7 Proto můžete "vědět" a zároveň stále poznávat. Proč můžete poznávat sami 

sebe a neustále poznávat. Jediné, co je třeba poznat, je jediné Já v jeho 
mnoha projevech. Jste poznaným i nepoznaným. Vše je známé i neznámé. 

20.8 Jste výrazem neznámého a jediným prostředkem, jak se neznámé stává 
známým. 

20.9 Jinými slovy, veškerá pravda a moudrost, která je vám k dispozici, ale není 
vám známa, vyžaduje, abyste ji poznali. A pokud je to jediný způsob, jak lze 
krásu, pravdu a moudrost Jediného Já poznat, pak jste zdrojem a silou 
poznání a poznávání vy. 

20.10 Použijte na tuto myšlenku umění myšlení a dokončíte první přechod. 



 

DEN 21 

Zvrat 
21.1 První přechod, jak jste si již pravděpodobně uvědomili, spočívá v tom, že se 

zbavíte všech představ, které stále máte o existenci vnějšího zdroje. Nic 
takového jako vnější zdroj neexistuje. Neexistují žádné vnější zdroje 
moudrosti, vedení nebo dokonce informací. 

21.2 To platilo i v rámci vzorce učení, který jste tak dobře znali, protože abyste se 
mohli učit, musel zdroj moudrosti, i když jste ho možná vnímali jako 
existující mimo vás, fungovat jako to, čím byl - jako kanál, kterým se 
moudrost, vedení nebo informace pohybovaly. Pokud tak nečinil, k učení 
nedocházelo. V tradičních vzorcích učení se hledaná moudrost, vedení nebo 
informace přesouvaly od učitele - ať už to byl skutečný učitel, rodič nebo 
přítel - k žákovi, jinými slovy od dárce k příjemci. 

21.3 Nic se nedalo naučit nebo naučit bez přijetí toho, co dávající dával. Dárce 
mohl dávat k dispozici, ale nemohl skutečně učit, vést nebo dokonce 
ucelovat informace bez činnosti příjemce. Učení tedy vždy umožňovala 
činnost příjemce. Příjemce byl tedy zároveň zdrojem, protože musel přijmout 
či "dát" to, co mu bylo nabídnuto, sám sobě. 

21.4 Kanál je prostředek, nikoli zdroj. Zdrojem je jednota neboli sjednocení, stav, 
který nyní sdílíte a ke kterému máte přístup. 

21.5 Záleží jen na tom, co si dovolíte přijmout a co s tím uděláte. 
21.6 Nyní si uvědomujete, že život sám je kanálem a že neustále přijímáte. 

Možná stále přemýšlíte v pojmech přijímání, což znamená, že je vám něco 
dáno ze zdroje mimo vaše já, ale to je "myšlenka", která se musí změnit. 
Jestliže dávání a přijímání jsou jedno, pak i dávající a přijímající jsou jedno. 
Jste to pouze vy, kdo může cokoli udělat s moudrostí, vedením nebo 
informacemi, které přijímáte ve spojení jako kanál božské životní síly, která 
existuje ve všem a ve všech. Neexistuje nic, co by bylo kanalizováno 
jednomu a nebylo kanalizováno všem. Staré pojetí učení a učení ale 
způsobovalo, že to vypadalo, jako by jedni měli více a druzí méně. Ale i vzor 
učení měl za výsledek stejnost učitele a žáka - předávání vědomostí, které 
nakonec učiní učitele a žáka rovnými. Prostředky a cíle byly vždy 



byla stejná. 
21.7 Nyní však již žádné "nakonec" neexistuje. Učitel a žák jsou si rovni, a proto 

už není třeba ani jednoho z nich. "Předávání" znalostí je nyní aktem dávání a 
přijímání jako jeden celek. Když existujete ve spojení, není zapotřebí 
žádného prostředníka. Uznává se, že vědění, moudrost, vedení nebo 
informace, které jsou v každém okamžiku potřebné, jsou dostupné v každém 
okamžiku a že interakce, spíše než aby byla přebíráním něčeho z vnějšího 
zdroje do sebe, kde se to naučíme a pak to opětovně převyprávíme nebo 
dokonce použijeme, ustoupila interakci, která začíná uvnitř a rozšiřuje se 
směrem ven. 

21.8 Bude se to zdát jako neuvěřitelný zvrat, a tak to také je. Je to zvrat, který z 
vás udělá tvůrce. Může k němu však dojít pouze tehdy, pokud provedete 
první přechod. 

21.9 Svou zkušenost na vrcholu hory jsi začal se společníkem, který se nabídl 
jako učitel, aby tě přivedl k tomu, že budeš ochoten přijmout, že učitele 
nepotřebuješ. Připojil se k vám na vrcholu hory, aby vás připravil na svůj 
odchod, odchod od spoléhání se na něj, který vám umožní dospět ke 
spoléhání se na sebe. Toto spoléhání se na sebe bylo vyjádřeno jako dialog 
probíhající v rámci Kristova vědomí, vědomí, které sdílíte ve spojení a 
vztahu se všemi. Nyní vám bylo řečeno, abyste si tento dialog přivlastnili a 
uvědomili si, že jeho moudrost je vaše vlastní. Přijímáte to? Začínáte se 
připravovat na to, abyste tento hlas slyšeli jako svůj vlastní? Vyjadřovat hlas 
Kristova vědomí tak, jak ho můžete vyjadřovat jen vy? 

21.10 Uvědomte si, že toto je cílem našeho posledního společného času. 
Soustřeďte se na uskutečnění prvního přechodu a na obrat v myšlení, který 
vyžaduje. Takto si s sebou ponesete tento čas do vytváření nového. 



 

DEN 22 

Channeling 
22.1 Pokud jsme zde o channelingu mluvili málo, je to jen proto, že jste se jako 

channeling poznávali, aniž byste tato slova potřebovali. Nyní však o tom 
musíme mluvit, protože v souvislosti s channelingem může dojít k záměně. 
Včera jsme hovořili o učitelích, kteří jsou kanály v době učení. Bylo také 
poznamenáno, že si uvědomujete, že celý život je kanálem. Je velký rozdíl 
mezi vnímáním učitele jako kanálu, celého života jako kanálu a Já jako 
kanálu nebo channelera. 

22.2 Podívejme se na myšlenku channelingu jako na prostou myšlenku 
vyjadřování, ale myšlenku vyjadřování, které je dáváno a přijímáno, 
přijímáno a dáváno. Když se slovo channeling používalo v souvislosti se 
spiritualitou, často se jím označovala zprostředkovatelská funkce. Channeler 
byl možná vnímán jako prostředník mezi živými a mrtvými nebo světem 
ducha a světem lidí. Tato představa rozdělovala živé a mrtvé, duchovní a 
lidské na dva stavy - stavy, které bylo možné na nejzákladnější úrovni 
považovat za stavy známé a neznámé. Učitel v použitém příkladu byl také 
prostředníkem, přičemž oddělování se týkalo známého a neznámého. Kanál 
by tedy mohl být vnímán jako ten, skrze nějž neznámé přechází do stavu 
poznání. Takto lze jako kanál vnímat i samotný život. Protože první přechod 
zahrnuje uvědomění si, že jste vyjádřením neznámého a jediným 
prostředkem, jak se neznámé stává poznaným, je důležité o tom hovořit co 
nejvíce způsoby, aby vám tato myšlenka byla jasná. Jste život a jste také 
obklopeni živými silami, které k vám neustále channelují. 

22.3 Channeling v běžně chápaném duchovním smyslu může podporovat buď 
pocit oddělenosti, nebo pocit jednoty. Pocit oddělenosti vzniká tehdy, když je 
channeler vnímán jako ten, kdo má něco, co je všem nedostupné, místo aby 
byl vnímán jako prostředek, který poskytuje nebo zprostředkovává 
dostupnost všem. To, co každý člověk channeluje, je jedinečné a dostupné 
pouze skrze jeho vyjádření. Dostupnost je tu pro všechny. Prostředek 
vyjádření je tu pro každého. To, co je vyjádřeno, se liší, protože jde o 
kombinaci univerzálního (co je dostupné) s individuálním (co je vyjádřeno). 
To, zda se člověk rozhodne využít channelovanou nebo vyjádřenou 
univerzálnost jiného člověka, je volba a další ukazatel jedinečnosti 
channelingu. Univerzální je všechno. Kanál je to, co ze všeho je. 



povoleno přijímání a vyjadřování. Někteří najdou mnoho cest k channelingu, 
které jsou jim k dispozici, a to jak prostřednictvím sebe sama, tak 
prostřednictvím duchovních kanálů, aniž by si uvědomovali, že obojí je 
totéž, protože obojí vyžaduje volbu, volbu umožnit vstup nebo spojení. Při 
této volbě je vesmír (to, co je k dispozici) channelován prostřednictvím 
vyjádření (individuálních) přání. 

22.4 Každá volba je tedy prostředkem směrování. Je to využití nekonečného 
množství dostupných zkušeností nebo informací a nasměrování pouze toho, 
co si člověk přeje vědět. Je tedy rozumné znovu zopakovat, že jste 
vyjádřením neznámého a jediným prostředkem, jak se neznámé stává 
poznaným. Jinými slovy, vy jste kanálem, prostředníkem toho, aby se 
neznámé stalo známým. To, co se rozhodnete poznat a jak se rozhodnete to 
poznat, je aktem channelingu. 

22.5 V úvahu je však třeba vzít také myšlenku kanálu jako průchodu. Již dříve 
jsme o něm hovořili jako o vašem přístupu ke sjednocení - jako o místě či 
stavu vědomí, jímž vaše vědomí jednoty prochází skrze vaše já formy. Při 
pohledu na proces je zřejmé, že při channelingu nejde o žádnou 
zprostředkovatelskou funkci, ale o funkci sjednocení. To je právě ta funkce, 
na kterou jste čekali, až vám bude odhalena, funkce, o které jste věděli, že 
jste zde proto, abyste ji plnili, funkce přímého sjednocení s Bohem. 

22.6 Nezáleží na tom, že funkce každého člověka je stejná, protože žádné 
vyjádření téže funkce nepřináší stejné výsledky. Nikdo, kdo je ve spojení s 
Bohem, není ve spojení s poznaným. Přesto jako byste se díky tomuto 
spojení dozvěděli velké tajemství, o které se toužíte podělit. Ale co to je? A 
jak se o něj podělíte? Jak ho sdělit? Jak ho předat? Jakými prostředky ho 
můžete vyjádřit? Dokážete ji vyjádřit slovy, vytvořit z ní obraz, vyprávět ji v 
příběhu? Budete mít pocit, že prasknete, pokud se nebudete moci podělit o 
spojení, kterého se dotýkáte, když plníte svou funkci přímého spojení s 
Bohem. Jak ji necháte skrze sebe projít do světa? 

22.7 Nejjednodušší, přímá a nekomplikovaná odpověď je odpověď živé lásky. 
Jednoduchou odpovědí je, že musíte vyjádřit neznámé, kterého jste se dotkli, 
které jste zažili, které jste vycítili nebo které jste pocítili, s takovou 
důvěrností, aby vám bylo známo, protože poznání se stává skutečností v 
poznání. Jedině tak zůstává skutečné. Poznáváte sjednocení, abyste mohli 
udržovat a vytvářet sjednocení tím, že neznámou realitu sjednocení 
nasměrujete do poznané reality odloučení. Uvědomujete si, že neznámé 
znáte, a toužíte učinit neznámé poznatelným. Uvědomujete si, že jste poznali 
místo, kde neexistuje nic než láska, kde není žádné utrpení, žádná smrt, 
žádná bolest ani smutek, žádné odloučení ani odcizení. Vy 



pocit, že kdybyste mohli plně vyjádřit toto místo sjednocení, kdybyste v něm 
mohli setrvat, kdybyste mohli sdílet toto místo ve vědomém a uvědomělém 
stavu, že byste tento stav uvedli v život v realitě, ve které existujete. 

22.8 Toto vědomí sjednocení s Bohem je nyní ve vás a čeká na vaše vyjádření. 
Vědomí sjednocení s Bohem existuje ve všem. Je v každém stromu a v každé 
květině, v každém horském potoce a v každém vanoucím větru. Je v každém 
člověku. Nyní je čas přestat se chovat, jako by tomu tak nebylo. Je čas stát se 
kanálem pro vědomí, které existuje v každém stromu a květině, v každém 
horském potoce a vanoucím větru. Je čas stát se kanálem pro vědomí 
sjednocení s Bohem, které existuje v každé živé bytosti. 

22.9 Toto vědomí jsme nazývali Kristovým vědomím, ale na tom, jak ho 
nazýváte, nyní nezáleží. Všechna slova, která zde zazněla a která říkají tolik 
podobných věcí tolika různými způsoby, jsou slova, která vás jednoduše 
vyzývají k uvědomění si vašeho spojení s Bohem a k novému světu, který 
můžete vytvořit, jakmile toto spojení přijmete a uskutečníte. 

22.10 Můžete se považovat za kanál, skrze který se vyjadřuje a uskutečňuje 
spojení s Bohem tady a teď. Žádný jiný čas neexistuje. Neexistuje žádné 
"vyšší" já, které by čekalo na to, co můžete udělat pouze vy. Neexistuje 
nikdo jiný, kdo by věděl to, co víte vy, tak jako to víte vy, nebo kdo by 
dokázal vyjádřit neznámé tak, jak to dokážete vyjádřit vy. Neznámé může 
být poznáno pouze prostřednictvím přijetí a vyjádření. Říkejte tomu, jak 
chcete, protože na tom, jak to nazvete, nezáleží. Zahoďte všechna slova, 
která vyjadřují neznámé tak, jak byste to neudělali, a najděte si svá vlastní. 
Každý způsob je potřebný. 

22.11 Pamatujte si jen pocit, že existuje místo sjednocení, v němž poznáváte Boha, 
v němž poznáváte lásku, v němž poznáváte radost bez smutku a život věčný. 
To je to velké neznámo, které můžete poznat. 



 

DEN 23 

Přeprava 
23.1 Nezapomínejte, že to, kdo jste, jste tu proto, abyste to dávali najevo, a proto 

musíte být bytostí, která zná lásku beze strachu, radost bez smutku a věčný 
život. Tím musíte být. Kurz lásky vám poskytl pochopení, které jste 
potřebovali, abyste si uvědomili, že tím jste. Pojednání vám poskytla způsob, 
jak toto pochopení uplatnit. Tento dialog vám má poskytnout prostředky, jak 
uskutečnit to, co vám bylo dáno. 

23.2 Jako vzduch nese zvuk, jako proud nese vodu, jako těhotná žena nese své 
dítě, tak máte nést to, co vám bylo dáno. To, co vám bylo dáno, vás má 
doprovázet, pohánět a být vámi podporováno. Nejste odděleni od toho, co 
vám bylo dáno, a to, co jste dostali, v sobě nesete. 

23.3 Jak jsme dříve hovořili o tom, že jsme kanálem, dnes hovoříme o tom, že 
jsme nositelem. Dostali jste instrukce. Nyní je před námi úkol pochopit, 
jakým způsobem přenesete to, co vám bylo dáno, z hory na rovnou zem, na 
zem, na místo, kde jste spojeni a propojeni se vším, co žije a dýchá spolu s 
vámi. Vycházíme metaforicky i doslova z mraků, z iluze, vzdáváme se mlhy, 
která byla vším, co oddělovalo jeden svět od druhého. 

23.4 Mraky iluzí, dokonce i ty, které jemně obklopovaly náš společný čas na 
vrcholu hory, se nyní musí odevzdat, podobně jako se žena odevzdává svému 
tělu, aby v ní rostlo dítě. Je to dobrovolné, ale ne aktivní odevzdání. Je to 
odevzdání se silám, které se pohybují uvnitř vás. Je to vědomé odevzdání se 
neznámému. Je to ochota přenést neznámé do známého a známé do 
neznámého. 

23.5 Odevzdat se silám, které se ve vás pohybují, znamená odevzdat se vlastní 
vůli. Vyžaduje plné uznání toho, že v sobě chováte vůli poznávat a dávat 
poznat. Tato vůle je božská vůle, vaše vůle, vědomí Krista. Je ve vás živá. 
Jediné, co je zapotřebí, je, abyste ji nesli s vědomím, úctou a ochotou. Z této 
vůle se rodí nové. 



 

DEN 24 

Potenciál 
24.1 Jste housenka, kukla a motýl. Takto jste mnohými Já i jedním Já. Jste Já s 

mnoha podobami. Forma, kterou zaujímáte, obsahuje všechny vaše 
potenciální projevy, stejně jako forma housenky obsahuje všechny její 
potenciální projevy. 

24.2 Ty jsi panna, těhotná, rodička a nový život. To je cesta světa i cesta stvoření. 
Co je nezměněné, zůstává nezměněné navzdory mnoha projevům. Celistvost 
existuje v každé buňce, v každé sebemenší částečce existence. Celistvost 
existuje i ve vás. Nic vám nemůže vzít celistvost. Je pro vás stejně přirozená 
jako pro celé stvoření. Neexistuje pouze tehdy, když je potenciál realizován 
nebo se projeví, ale vždy ve všech věcech. 

24.3 Potenciál je to, co existuje. Existuje jako síla a energie, duch ve vás. Nečeká. 
Prostě je. Může zůstat jako nevyužitá síla transformace, nebo může být 
uvolněn. Volba je i není na vás. Tato síla je přírodní silou, která existuje, 
nikoli odděleně od vás, ale ani odděleně od přírody. Je spouštěna jakýmkoli 
počtem způsobů, z nichž pouze jeden je vaší volbou. Když bylo řečeno, že 
Kurz lásky je spouštěčem, bylo tím myšleno, že Kurz je spouštěčem volby i 
spouštěčem přírody. Mělo to vyjadřovat působení katalyzátoru. Nyní záleží 
na vás, zda dovolíte, aby byla odhalena vaše pravá přirozenost. 

24.4 Bojovat proti své přirozenosti je to, co jste dělali celý život. Přestaň. Pokud 
dovolíte, aby se váš potenciál uvolnil, odhalí se vaše pravá přirozenost v celé 
své celistvosti. 

24.5 Housenku si můžete představit jako své nezměněné já, se kterým jste začali 
svou cestu. Své tělo můžete považovat za kuklu, která je nositelem vašeho 
potenciálu. Motýla si můžete představit jako svého ducha, který se projeví až 
poté, co potenciál dozraje a uvolní se. Jinými slovy, každý krok k dosažení 
celistvosti je nutný, i když celistvost vždy existovala jako potenciál. 
Nezapomínejte však, že celistvost vždy existovala, že potenciál je to, co 
existuje, nebo že potenciál nečeká. 

24.6 Snažit se zůstat v kukle těla, snažit se v ní udržet ducha, znamená pokoušet 
se o nemožné. Přirozeností ducha je stát se. Jeho křídla trčí a šťouchají 
zevnitř, jak se spouští jeho potenciál. Teprve když se uvolní ze své schránky, 
může se stát. 



24.7 Tělo však nezůstává pozadu. Housenka, kukla a motýl vždy tvořily a tvoří 
jeden celek. Každá forma je jen jiným stupněm stávání se duchem. Bez 
uvolnění musí zemřít své současné podobě, aby mohl začít znovu. Duch se 
tedy vždy stává, i když musí zemřít, aby mohl znovu začít. 

24.8 Vůle aktivuje potenciál. Je to největší ze všech spouštěčů. Aktivovaná vůle 
si uvědomuje, že jste nositelem veškerého existujícího potenciálu. 
Aktivovaná vůle uvolňuje sílu, která je potenciálem. Pamatujte, že potenciál 
je to, co existuje, co je. Není to to, co není, není to to, co je v budoucnosti, 
není to to, co by se mohlo stát, ale to, co je. 

24.9 Potenciál je to, co nesete, jako vzduch nese zvuk, potok vodu, těhotná žena 
své dítě. Svůj potenciál nesete na místo jeho zrození prostřednictvím 
aktivované vůle, vůle, která je rovněž nesena ve vás. Toto spojení vůle a 
potenciálu je zrozením vaší síly a zrozením nového. 



 

DEN 25 

Péče o zahradu 
25.1 Prázdnota mysli bude nyní něčím, co se může zdát, že trápí mnohé z vás. 

Tam, kde dříve mysl hledala, toužila, ptala se, se nyní pravděpodobně ztiší. Z 
klidu vychází její vynoření jako toho, čím je. 

25.2 V tomto klidu však nemusíte být spokojeni. Když vás obklopí, je tu část vás, 
která se bude bránit. Pokud není nic nového k zaznamenání, nic nového k 
naučení, žádná nová božská inspirace, část vaší mysli se pokusí z této nicoty 
vytvořit. Dovolte, aby se to stalo. Dovolte si klid, když můžete. Dovolte 
mysli, aby se bránila, když nemůžete. Nebraňte se ničemu. 

25.3 Už nejste tím, čím jste bývali. Nemusíte se chránit před příliš horlivým 
egem. Vaše nápady v této době mohou znít bláznivě i vašim vlastním uším. 
Nechte je přijít. Vaše pocity mohou být v jednom okamžiku zmatené, v 
dalším křišťálově čisté. Nechte je všechny přijít. Vaše myšlenky budou 
sklouzávat od vznešeného k všednímu. Nechte je přijít. 

25.4 V této době nemusíte hledat ani otázky, ani odpovědi. V tomto čase se spíše 
musíte věnovat tomu, abyste nechali přijít nové. Právě v novém vzorci klidu 
spojeného s nekladením odporu přijde nové. 

25.5 Spíše než jako čas otázek a odpovědí můžete tento čas vnímat jako čas 
třídění a vyřazování. Zvykněte si nechat to, co k vám přichází, přicházet bez 
posuzování. Nechte to přijít. Užívejte si své hloupé myšlenky stejně jako 
moudré myšlenky. Opusťte svůj odpor k myšlenkám, které se zdají být 
starým vzorem. Stačí, že víte, že jsou starého vzoru. Nechte je přijít. Nechte 
je odejít. 

25.6 Když se cítíte reflexivně, třídíte a vyřazujete. Nedělejte to s úmyslem něco 
hledat. Co přišlo, už přišlo. Není třeba to hledat. Buďte v takových chvílích 
zahradníkem. Oddělte úrodu od plevele. Dělejte to stejně rutinně, jako byste 
pletli zahradu, a uvědomte si, že poznáte úrodu od plevele. Myslete na to, že 
tuto úrodu shromažďujete. Ještě není čas na oslavu sklizně. Je to spíše čas 
pro shromažďování. 

25.7 Toto je čas příprav, nikoli čekání. To, co potřebujete vědět nyní, nemůžete 
získat jinak než vlastníma rukama. Nelze to utřídit jinak než vaší vlastní vůlí. 
Připomínám vám, abyste se o to nepokoušeli jako o úkol, na který použijete 
mysl nebo otázku "Co hledám?". Hledáte 



nic. Staráte se o svou zahradu. 



 

DEN 26 

Samonavádění 
26.1 Bylo řečeno, že vy jste zdrojem a silou poznávání a poznávání. Z toho 

přirozeně vyplývá, že jste schopni se sami vést. 
26.2 Promluvme si na chvíli o pojmu vedení. Když jste hledali vedení, hledali jste 

ho proto, že jste nevěděli. Hledali jste vnějškově, protože jste neznali zdroj 
vnitřního vedení. Vedli vás učitelé, poradci a vůdci všeho druhu, 
prostřednictvím slov, která jste vyslovovali a četli, prostřednictvím dialogu, 
prostřednictvím příkladu. Kdybyste to věděli, nehledali byste vedení. Vaše 
představa o vedení tedy pravděpodobně závisí na tomto pojetí neznámého. 

26.3 Nyní si na chvíli promluvme o Já jako průvodci. To jednoduše znamená, že 
se obracíte k Já jako ke zdroji poznání neznámého. Tato myšlenka je sice 
jednoduchá, ale lze ji dále rozvíjet. 

26.4 Průvodce ukazuje cestu, vytváří pohyb, udává směr. I tyto věci může Já 
dělat, pokud je mu to dovoleno. Já vás povede, pokud mu to dovolíte. Vaše 
Já vás povede z vrcholu hory dolů a údolími rovné země. Žádný jiný 
průvodce neexistuje. Jsme jedno Já. 

26.5 Můžete důvěřovat svému Já. Budete? Péčí o zahradu si tuto důvěru rozvíjíte a 
připravujete se na sestup na rovnou zem. 

26.6 Vaše sebeřízení si můžete představit jako vnitřní kompas. Nemusí nutně znát 
odpovědi na každou hledanou otázku, ale pokud mu věnujete pozornost, 
ukáže vám cestu k poznání. 

26.7 Tento alchymistický přechod, tento přechod neznámého ve známé, tento 
okamžik, kdy se neznámé stává známým v Já, je zrodem stvoření. Je to 
vyvrcholení všeho, co předcházelo, Všeho Všeho uskutečněné v jediném 
úderu srdce, v jediném okamžiku poznání. Je to jedno Já, které poznává 
samo sebe. Není to poznání, které přichází s velkým aha, ale poznání, které 
přichází s úctou. Stvořitel a stvořené jsou jedno a prožívaný návrat domů je 
návratem do jednoty. 

26.8 Sebeřízení je hnací silou, palivem, které umožňuje Jedinému Já poznat sebe 
sama. Jste připraveni k tomu, abyste byli poznáni. 



 

DEN 27 

Vnímání úrovní zkušeností 
27.1 Nepřemýšlejte o tom, že se bojíte zbytku svého života, ale že se bojíte 

zbytku svého života, že ho chcete udržet v rámci svého chápání, v rámci své 
schopnosti poznávat, v rámci svého vlastního chápání. Byli jste požádáni, 
abyste mnohé opustili, ale ne život. 

27.2 Byli jste požádáni, abyste se vzdali nejistoty, nikoli jistoty. Byli jste ujištěni 
o jistotě, o které jste dříve nevěřili, že jste jí schopni. Tato jistota se ve vás 
začíná formovat, ale do své plnosti se dostane až na základě zkušenosti. Tato 
jistota se ve vás mohla začít utvářet jen proto, že jste souhlasili s touto 
zkušeností na vrcholu hory, zatímco jste zůstali zapojeni do života. Začali 
jste tedy prožívat na dvou úrovních. To bylo cílem času, který jsme spolu 
takto strávili. 

27.3 Prožívat život bez vhledu ducha znamenalo prožívat vnější život. Život sám 
vám ukázal cestu, nasměroval vás různými směry, naučil vás, co jste 
potřebovali vědět. To byla vnější zkušenost života. Většina z vás měla dobře 
prozkoumaný vnější život. Hledali jste příčiny, které stály za směrem, jímž vás 
život vedl, ale váš život nebyl vnitřně zaměřený, protože postrádal vnitřní 
vhled. Zatímco jste navenek hledali ukazatele, které by vás vedly, sebeřízení 
v podobě vnitřního zraku jste neměli rozvinuté. 

27.4 Občas se objevil vnitřní zrak, který se projevoval jako záblesky vhledu. Tyto 
záblesky vhledu si můžeme představit jako krátké pohledy z hory. Překážky, 
kterým jste čelili na rovné zemi, náhle ustoupily a vy jste viděli jasně, i když 
jen na okamžik. Viděli jste jakoby z velké dálky a díky této velké vzdálenosti 
se váš pohled rozšířil. 

27.5 To je kvalita vnitřního zraku, kterou si nyní ponesete s sebou na zem, 
protože jste si během našeho společného pobytu na vrcholu hory procvičili 
schopnost prožívat na dvou úrovních. 

27.6 Poznávání není jen záležitostí mysli. Není to aspekt pouze ducha. Poznání je 
vlastností vnitřního pohledu, celostní lidské zkušenosti kombinované s 
duchovní zkušeností. Jste a vždy jste byli jak člověkem, tak duchem, jak 
formou, tak obsahem. Nyní v sobě obsahuješ schopnost spojit obě úrovně 
bytí prostřednictvím zkušenosti. 



života. To jste již dělali. Ve skutečnosti se stáváte dobře trénovanými. 
27.7 Nyní se po vás žádá, abyste pochopili a udrželi ve své vědomé mysli tuto 

situaci, ve které se nacházíte, tento nový vztah, který máte k sobě a k životu. 
Máte doslova nový způsob vidění. Zpočátku si to můžete představit jako dvě 
perspektivy, vnitřní a vnější, lidskou a duchovní, perspektivu z roviny a 
perspektivu z vrcholu hory. Sestup z vrcholu hory neznamená, že už nemáte 
perspektivu, kterou jste tam získali. Na horu jste "nešli". Hora přišla k vám. 

27.8 Když budete pokračovat v procvičování svého vnímání této nové situace, 
stane se z ní víc než jen koncept. Jak bylo řečeno v Pojednání o podstatě 
jednoty a jejím poznávání, stane se důvěryhodnou schopností a díky praxi 
ztratí svou zdánlivě dualistickou povahu a stane se stejně neodmyslitelnou 
součástí toho, kdo jste, jako je dýchání. Stejným způsobem se ukáže, že 
dualistická zdánlivá povaha celého života je pouze zdánlivá. 

27.9 Dvě úrovně zkušeností, kterých se účastníte, jsou společnými základními 
kameny pro dosud největší odhalení. Vše, co je nyní vnímáno jako 
dualistická povaha, lze prožívat jako různé úrovně zkušenosti jednoho celku. 
Můžete o tom uvažovat tak, že si opět představíte vrchol hory. Při pohledu 
jedním směrem můžete vidět pouze tmu. Když se podíváte jiným směrem, 
můžete vidět svítání. Protiklady existují pouze jako různé aspekty jednoho 
celku. Různé aspekty existují pouze jako různé úrovně zkušenosti. 

27.10 Schopnost udržet si, uchopit a nést s sebou schopnost prožívat obě úrovně 
zkušenosti, vnitřní i vnější, formu i obsah, lidské i božské, znamená povznést 
sebe sama na úroveň formy, jinými slovy, být tím, čím jste vždy byli: 
celistvostí. 

27.11 Stejně jako jsou tma a světlo, horko a chlad, nemoc a zdraví jen opačnými 
konci téhož kontinua, můžete nyní vidět, že se od sebe liší pouze stupni. 
Stejně tak jste na tom byli i vy. 

27.12 Stupeň vašeho odloučení od celistvosti lze vnímat podobně jako stupeň 
odloučení mezi horkem a chladem. Kdybyste vnímali celistvost jako ideální 
teplotu, mohli byste na chvíli jen pro ilustraci uvažovat o tom, že vaše 
zkušenost odloučení se vždy odehrává o určitý počet stupňů od ideálu. 
"Teplota" tedy nikdy nebyla ideální, ale spíše vždy buď příliš horká, nebo příliš 
studená. Přesto ideální teplota vždy existovala, jen jste ji neprožívaly. Jinými 
slovy, byli jste, 



oddělit se od něj díky stupni oddělení, který jste si zvolili. Protože jste si 
nikdy nezvolili sjednocení neboli celistvost, nepocítili jste nedostatek tělesné 
teploty ani účinky počasí, ale jako byste svému tělu upřeli ideální stupně 
98.6uvnitř i stupně 78navenek. Neexistuje živé tělo, které by nevykazovalo 
teplotu, neexistuje prostředí, které by ji nevykazovalo. Určitý druh teploty je 
tedy konstantní. Konstantní je aspekt celistvosti. Proměnná je aspektem 
oddělenosti. Konstanta se nestává proměnnou, protože existuje proměnlivost. 

27.13 To, že jste tím, kým jste, a že jste vždy byli tím, čeho jste dosáhli, je 
konstantou a aspektem celistvosti. Proměnlivost toho, jak prožíváte to, kým 
jste, je rovněž konstantou v rámci aspektu oddělenosti. Spojte však tyto dva 
aspekty do jedné úrovně prožívání a celý vzorec se změní. 

27.14 K tomu směřujeme, když se cvičíme v účasti na dvou úrovních zkušenosti 
současně. Cvičíme se v prožívání konstanty a proměnné jako jednoho celku. 
Cvičíme se v prožívání konstanty a proměnné společně. Cvičíme, abychom 
se posunuli směrem k prožívání proměnlivosti v rámci celistvosti, nikoliv v 
rámci oddělenosti. Lze to provést. 

27.15 Život, vaše lidskost, je proměnlivost. Duch, vaše jednota, je konstantou. 
Život je jednota rozšířená do oddělenosti a proměnlivosti prostřednictvím 
zkušenosti. Povznesené Já formy bude vyjádřením nového života 
prožívaného v rámci konstanty celistvosti, ale nadále zakoušejícího 
proměnlivost oddělenosti. To je to, co praktikujete, když se shromažďujete 
na vrcholu hory a zároveň zůstáváte na rovné zemi. 

27.16 Oddělenost, stejně jako proměnlivost zkušenosti odděleného já, byly vždy 
proměnnými, které existovaly v rámci konstanty celistvosti. To, co jste zažili, 
však nebyla celistvost nebo zkušenost celistvosti, ale zkušenost oddělenosti. 
To, o čem nyní mluvíme, je schopnost prožívat celistvost a proměnlivost 
zkušenosti, která přišla skrze oddělené já formy. To je to, co začínáte dělat 
prostřednictvím své praxe. Vaše praxe změní vaši zkušenost a vaše zkušenost 
změní svět. 



 

DEN 28 

Od vnějškově k vnitřně řízené životní 
zkušenosti 

19.1 Kdysi se zdálo, že mezi zapojením do života řízeného zvenčí a odchodem ze 
života není téměř žádná volba. Mohlo se zdát, že jde o volbu buď, anebo, a 
tedy o omezení. Přechod od vnějškově zaměřeného k vnitřně zaměřenému 
prožívání života vytváří neomezené možnosti volby. Neomezené možnosti 
volby vnitřně zaměřeného prožívání jsou tím, čemu musíte začít čelit, když 
začínáme sestupovat z vrcholu hory. Čekat, až dosáhneme rovné země, 
abychom začali vnímat dostupné volby, by znamenalo odkládat poznání 
rozdílu mezi vnějškově a vnitřně zaměřenými životními zkušenostmi. 

28.2 Většina z vás prožila několik fází uvědomění a my zde budeme mluvit o 
těch, které jste prožili v letech, jimž se říká dospělost, dospívání nebo věk 
rozumu. O těchto etapách jsme již hovořili dříve, takže je budeme popisovat 
stručně a ilustrujeme pouze to, co je potřeba pro naši diskusi o další etapě. 

28.3 První fáze uvědomění je fází prostého vnějšího pohybu životem. Mnoho lidí, 
zejména mladých dospělých, má jen málo jiných zkušeností než tuto. Jejich 
život je téměř zcela řízen vnějšími silami, od rodičů přes povinnou školní 
docházku až po poněkud dobrovolné vzdělávání. 

28.4 Když je doba školní docházky za námi, začíná další fáze pohybu, a to vnější 
pohyb směrem k nezávislosti. S tímto pohybem se zvyšuje počet možností 
volby a s nárůstem možností volby se zvyšuje i úroveň uvědomění. 
Vzhledem k tomu, že mladí lidé se obvykle stěhují z domova svých rodičů až 
ve věku, kdy dosáhnou alespoň vysokoškolského vzdělání, možnost 
odstěhovat se, odstěhovat se, osamostatnit se zvyšuje uvědomění si sebe 
sama jako sebe sama. Jakmile "já" dozraje po školním věku, volby se stávají 
volbami stupně nezávislosti, stěhování se pryč, stěhování se do vlastní sféry 
přátel, kolegů, vztahů. U některých z nich tyto volby zahrnují závazky k 
partnerství osobní nebo profesní povahy. Pro některé jsou to i manželství a 
založení rodiny. Někteří se řídí standardnějším schématem než jiní, přičemž 
studium, kariéra, manželství a rodina jsou považovány za téměř 
nevyhnutelnou a žádoucí normu. Jiní se vydávají za svými sny nebo 
dobrodružstvím. 



28.5 Všechny tyto volby jsou řízeny zvenčí. Jejich uskutečnění může zahrnovat 
velkou vnitřní reflexi, ale stále jsou zaměřeny na vnější výsledek. Prožíváním 
zkušeností z těchto vnějškově zaměřených životních situací dochází k růstu, 
ke změnám, občas se otevírají nové cesty ke zkoumání, které vedou k další 
úrovni zkušeností: Vnější pohyb směrem ke zvolenému typu života. 

28.6 Na této úrovni se někteří lidé dostanou na křižovatku, která se jeví jako 
volba, jež posune jejich život tak odlišným směrem, že je to vzrušující a 
někdy i nesnesitelně těžké. Jiní se dostanou na jakousi plošinu a prostě jen 
sledují příležitosti, které se jim na jedné cestě nabízejí. Mohou si například 
zvolit jedno povolání a rozhodovat se v jeho rámci, ale nikdy neuvažují o 
jiné kariérní cestě. Mnozí prostě dosáhnou stavu přiměřeného pohodlí a 
neudělají žádná rozhodnutí, která by tuto úroveň pohodlí ovlivnila. 

28.7 Všechny tyto fáze mohou být spojeny nebo doprovázeny náboženskými či 
duchovními zážitky, které se zdají pomáhat při rozhodování, ale volba 
zůstává stejná: volba řízená zvenčí. 

28.8 Nyní vás čeká něco nového. Je to volba tak odlišná a prostředek tak 
revoluční, že si na něj budete muset chvíli zvykat. Tato změna je založena na 
všech změnách, které jí předcházely, včetně a především na té, o níž byla řeč 
nedávno, totiž na pochopení nové reality celistvosti. Nová není celistvost, ale 
skutečnost celistvosti. Nová je skutečnost schopnosti zakoušet proměnlivost 
oddělenosti zevnitř stavu celistvosti. 

28.9 To je třeba mít na paměti především. Obrat, o kterém jsme nedávno hovořili, 
tedy obrat od víry v dárce a příjemce k vědomí, že dárce a příjemce jsou 
jedno, je také nesmírně důležitý. 

28.10 Vy a váš život jste jedno. Váš život není dárcem a vy příjemcem. 
28.11 Ty a Bůh jste jedno. Bůh není dárce a vy příjemce. 
28.12 To je celistvost. 
28.13 V závislosti na okolnostech vašeho života bude mít jeden z těchto dvou 

postojů svou odvrácenou stranu, která na vás bude mít větší vliv. Váš život 
vám možná v mnoha ohledech a v mnoha okamžicích ukázal, že nemáte věci 
pod kontrolou. Proto si myslíte, že si musíte vzít to, co vám život "dává". To 
je nejspíše postoj těch, jejichž hlavní životní dilemata byla peněžní nebo 
kariérní povahy, kde je úspěch či neúspěch "v životě" považován za 
nejpodstatnější prvek šťastného života. 

28.14 Jestliže postoj, který budeš potřebovat změnit, je postoj Boží. 



určující okolnosti vašeho života, pravděpodobně vás více ovlivnily životní 
vztahy, ztráta nebo smrt blízkých, nehody, nemoci nebo "přírodní" 
katastrofy, nevysvětlitelné síly, které na vás působily spíše smutkem než 
myšlenkami na úspěch či neúspěch. Proto si myslíte, že si musíte vzít to, co 
vám Bůh může "dát". 

28.15 Většina lidí pociťuje alespoň nějakou kombinaci těchto dvou postojů, ale 
zjistí, že jeden z nich převažuje. Nyní musíte všechny tyto představy či postoje 
překonat. 

28.16 Přijetí bylo hlavním tématem tohoto dialogu a bylo znovu přezkoumáno a 
definováno jako přijetí spíše vnitřních než vnějších podmínek. Nemá však 
smysl přijímat něco, co není pravda. Většina toho, co není pravda, byla 
identifikována jako staré myšlenkové vzorce. Tím vším je pojem dávajícího 
a přijímajícího: Starý myšlenkový vzorec. 

28.17 Myšlenkové vzorce existují v rámci myšlenkových systémů, které byly 
externalizovány a jsou součástí světa na úrovni. Tyto vnější systémy jsou 
založeny, stejně jako vše, co jste vytvořili, na externalizaci toho, co je uvnitř. 
Zároveň však to, co je uvnitř, bylo založeno na tom, co bylo dříve 
externalizováno. To je to, co se nyní musí změnit, a jak je vidět, tato změna 
je pro změnu světa zásadní. 

28.18 Tato změna, tato transformace, se může odehrát pouze v čase, protože pouze 
v čase je možné zažít odloučení a v prožitku spočívá síla transformace. Tato 
transformace vás však zavede mimo čas, protože jakmile se zkušenost 
přesune z oblasti oddělenosti do oblasti sjednocení či celistvosti, začnou 
platit nové podmínky. Proto bylo řečeno, že změny, které mají přijít, se 
netýkají časově omezeného vývoje. Pouze tato první změna, tato první 
transformace, musí proběhnout v čase. 

28.19 To je změna, transformace, na které jsme pracovali tím, že jsme změnili 
vaše prožívání času na prožívání dvou úrovní "času". Náš "čas" na hoře 
bychom správněji popsali jako "čas mimo čas". 

28.20 "Čas mimo čas" však sám o sobě nezpůsobí změnu, která musí nastat. To, 
co způsobí posun, je schopnost prožívat "čas mimo čas" a "čas" současně. 
Takto je zakoušena a uskutečněna "celistvost" času neboli věčnost. Věčnost 
by tak mohla být vnímána jako neměnná konstanta, která nebyla ovlivněna 
proměnnou času. Řečeno jinak, věčnost a čas jsou součástí téhož kontinua, 
stejně jako vlastnosti jako teplo a chlad. Jsou součástí téhož celku, který je 
konstantou všeho, co je celistvé - všeho, co je jedno. 



28.21 Stejně tak dávání a přijímání a dárce a příjemce. 
28.22 Přechod k vnitřně zaměřenému prožívání je přechodem k celistvosti, který 

způsobí "posun věků", zkušenost proměnlivosti v rámci celistvosti. 
28.23 Klíčem k tomuto pohybu je prosté uvědomění si, že je to možné. Právě to 

vám poskytl náš čas strávený na horách: Zkušenost potřebnou k tomu, abyste 
si uvědomili novou možnost. 

28.24 Jakmile se přiblížíte k celistvosti, začnou do sebe zapadat všechny části 
všeho, o čem jsme mluvili. Ve vaší mysli se vytvoří celek, jako byste 
sledovali nit a nyní viděli gobelín. Tato tapiserie ponese stopy vašich 
zkušeností a nebude se podobat žádné jiné. Nit představuje vaši vlastní cestu 
k pravdě, vaši vlastní cestu k celistvosti. 

28.25 Oddělení už není žádoucí, ale zkušenost ano. Vaše vůle a Boží vůle jsou 
jedno, a tak se to děje. 

28.26 V současné době jako byste sledovali dvě nitě, nit, která vás dovedla na 
horu, a nit života, od kterého jste se neodtrhli. Nyní musíte začít splétat tyto 
dvě nitě dohromady do gobelínu svého nového života. Toto tkaní bude 
probíhat tak, jak budete pokračovat v proplétání obou zkušeností, které 
současně držíte ve svém vědomí. 

28.27 O tom budeme hovořit i v závěru tohoto dialogu. 



 

DEN 29 

Společný jmenovatel 
zkušeností 

29.1 Zde začínáme skutečně ztrácet pojem duality ze zřetele - kde pro nás 
přestává být skutečný. Celistvost a oddělenost, Bůh a člověk, život a 
individuální já, to, co děláte, a to, kdo jste, věčné a dočasné, radost a smutek, 
nemoc a zdraví, to vše přestává mít omezenou moc, kterou všechny tyto 
pojmy dříve měly. Když je přestanete mít ve své mysli jako oddělené pojmy, 
přestanou být oddělené. Pamatujte, že jste si již uvědomili schopnost účastnit 
se dvou úrovní prožívání současně a že dualita je ve skutečnosti jen 
záležitostí různých úrovní prožívání. Jestliže můžete mít zkušenost vrcholu 
hory a zkušenost rovné země současně, pak můžete mít stejným, simultánním 
způsobem i zkušenost všech ostatních "protikladů". Pokud dokážete 
integrovat vše, co odporuje celistvosti, do jedné úrovně prožívání, budete 
schopni prožívat život spíše z reality celistvosti než z reality oddělenosti. 

29.2 Vaše "já" se již nebude dělit na duchovní Já a lidské Já, které žijí v odlišných 
podmínkách, občas se doplňují a občas si odporují. Stejně jako se mysl a 
srdce sjednotily v celistvosti a ukončily konflikt vyvolaný jejich zdánlivým 
oddělením, musí tak nyní učinit i duchovní a lidské "já". 

29.3 Mysl a srdce se spojily, když jste se vzdali odsuzování a znovu se naučili 
nebo si připomněli upřímnou touhu - zdroj vaší síly. Nyní je vám tato síla k 
dispozici, aby vám pomohla uskutečnit konečné spojení, spojení, které 
ukončí dualitu a vrátí vás do celistvosti - do toho, kým skutečně jste - do 
reality, v níž skutečně existujete. 

29.4 Není to o nic složitější než ukončit rozkol mezi myslí a srdcem. Toho jste již 
dosáhli a můžete toho dosáhnout - ve své realitě. Jak jste si již uvědomili, 
všechny tyto řeči o dosažení úspěchu jsou pouze o tom, jak přenést to, co již 
existuje, do reality, v níž existujete. Jiný způsob, jak to říci, je uvedení toho, 
kým jste, do celistvosti, což lze vykládat jak jako uvedení všeho, čím jste, do 
existence, tak jako uvedení všeho, čím jste, do existence ve spojení. 

29.5 Váš přístup ke sjednocení, tak nově objevený, a přesto vždy existující ve vás, 



byl součástí procesu, který vám umožnil přístup ke dvěma úrovním 
zkušeností. Je to váš přístup ke dvěma úrovním zkušenosti - zkušenosti 
celistvosti a zkušenosti oddělenosti. I když jste to možná vnímali jako přístup 
k informacím nebo smyslovým zážitkům jiného druhu, ve skutečnosti je to 
přístup ke stavu bytí. 

29.6 Součástí procesu a zkušenosti spojování celistvosti a oddělenosti bylo také 
vaše seznámení se s vaším prostorovým Já. I když jste to možná vnímali jako 
nový způsob interakce, ve skutečnosti to byl přístup k novému stavu bytí. 

29.7 Nový stav bytí je nová realita. Souvisí s vaší představou o tom, kdo a kde 
jste, neboť to, kdo jste a kde se nacházíte a prožíváte, je vaše realita. Proto 
zkušenost potřebovala najít místo, v němž by se mohla stát společným 
jmenovatelem mezi celistvostí a odděleností. Jakmile prožíváte sami sebe v 
celistvosti a nacházíte se ve spojení, učinili jste ze sebe společného 
jmenovatele, na němž může zkušenost najít zakotvení v celistvosti a spojení. 

29.8 Jste tedy jako vždy tvůrci své reality. 



 

DEN 30 

Poddání se celistvosti 
30.1 To, co je společné, je sdílené a je charakteristickým obrazem celku. Stejně 

jako lze jednoduché zlomky sčítat a dosáhnout celku, jakmile se najde 
společný jmenovatel, může vaše vlastní roztříštěnost ustoupit celku díky 
společnému jmenovateli, kterým je já. Společný jmenovatel je jednoduše to, 
co vede k celistvosti. Toto ustupování je přirozený proces. Vzdát se znamená 
vzdát se, odevzdat se, ale také přinášet a nést ovoce. 

30.2 Dvě úrovně zkušeností, o nichž jsme hovořili, lze považovat za proces, 
podobně jako v matematice, při němž se nachází společný jmenovatel. 
Společný jmenovatel není sám o sobě celkem, ale v kombinaci je celkem. 
Aby bylo možné najít společného jmenovatele, musí jich existovat více 
(zlomek, část nebo proměnná). Účelem nalezení společného jmenovatele je 
převést to, co je více než jeden, na jeden. Předpoklad celku je "společný" v 
každém jmenovateli. 

30.3 Jmenovatel je pojmenovaná entita. Jmenovat znamená pojmenovat. "Na 
počátku" byly jednotlivé výrazy celku pojmenovány. Toto pojmenování bylo 
aktem stvoření, který jednoduše konstatoval existenci toho, co bylo 
pojmenováno či denominováno. Existence a celek jsou totéž. Vaše existence, 
existence já, je tedy nebo může být společným jmenovatelem celku. Naším 
aktem, kdy říkáme, že tomu tak je, pojmenováváme či jmenujeme Já jako to, 
co je společné celistvosti. Navzdory tomu, že jsou k dispozici neomezené 
varianty, je vždy k dispozici také pospolitost. Ať jsou tedy oddělená Já 
jakkoli roztříštěná, pospolitost a celistvost vždy existují a vždy existovaly. 

30.4 Bez spojení nelze dosáhnout celistvosti, proto je známý příkaz "kde jsou dva 
nebo více spojeni". Kdybyste o tom uvažovali ve smyslu "Boha" nebo stavu 
"Celistvosti" či "Bytí", které se rozděluje na více než jedno, aby poznalo 
samo sebe, viděli byste, že poznávající a poznávaný jsou jedno. Viděli byste, 
že k tomu, aby mohlo dojít k poznání, jsou zapotřebí dva nebo více. 
Nepoznat celistvost by znamenalo být ve stavu nicoty. Spojení dvou nebo 
více je tedy nutné k tomu, aby byla celistvost poznána, a tedy existovala jako 
stav vědomého uvědomění. 

30.5 Uvažujme o tom nyní z hlediska zkušeností. Tak jako poznávající a 
poznávaný jsou jedno, zkušenost a zakoušející jsou jedno. Jinými slovy, aby 
člověk mohl poznávat, musí prožívat. Z toho vyplývá, že to, co je zakoušeno, 
je to, co je poznáno. To 



z toho také vyplývá, že nezažít spojení znamená nezažít celistvost. Jinak 
řečeno, já nemůže poznat Já, aniž by se s ním spojilo. Já musí být 
poznávajícím i poznávaným, zkušeností i zakoušejícím. Snaha spojit se s 
Bohem je touto snahou. Snaha být poznávajícím a poznávaným, prožitkem a 
prožívajícím. Vyvrcholením tohoto hledání je pak spojení. 



 

DEN 31 

Připojení k 
31.1 Spojení je jak o spojení, tak o vztahu. Uvažujme o tom tak, že se zamyslíme 

nad dvěma úrovněmi zkušenosti - nad zkušeností z vrcholu hory. 
-a zkušenosti na rovné zemi. 

31.2 Dokud jste byli ponořeni do jedné úrovně zkušenosti, byli jste buď 
poznávajícím, nebo poznávaným. Proto se zdálo, že zkušenost existuje mimo 
vás. Říkáte: "Měl jsem tuhle zkušenost" nebo "Měl jsem tuhle zkušenost", jako 
byste "měli" kontakt a interakci s okolnostmi nebo událostmi, které jsou 
oddělené od vašeho já. Tím, že to říkáte, vyjadřujete svou realizaci vztahu, 
ale žádnou realizaci jednoty, v níž vztah existuje. "Znáte" tuto zkušenost, 
protože jste ji "měli". Pravda o tom, že vy jste zkušenost, vám uniká. 

31.3 Zážitek z vrcholu hory vám pomůže pochopit, že vy jste ten zážitek. Zážitek 
na vrcholu hory se nestal vám ani se neodehrál odděleně od vás. Stalo se to a 
děje se to ve vás. Vy jste zážitek i prožívající, poznávající i poznávaný. Toto 
spojení je smyslem zážitku a klíčem k prožitku celistvosti. 

31.4 Jak již bylo řečeno, celistvost nelze zakusit bez rozdělení. Celistvost a 
jednota jsou totéž. Jste jedno v bytí se svým Otcem, svým Stvořitelem, 
původcem a jmenovatelem života. 

31.5 Zažít pouze odloučení znamená poznat pouze polovinu jakékoli zkušenosti, 
vidět každou zkušenost pouze v jednom rozměru - zkrátka vidět zkušenost 
tak, že se děje vám, a ne jako vy. Uvědomíte-li si jednotu vztahu, v němž se 
zkušenost projevuje, uvědomíte si nejen jednotu, ale také to, že jste 
stvořitelem a že jste jím vždy byli. 

31.6 Veškerá zkušenost je produktem poznávajícího a poznávaného. Je to Jedno 
Já, které poznává samo sebe jako jedno individualizované Já. 

31.7 Spojení se od unie liší pouze zkušeností. Sjednocení je říší Jednoho. Spojení 
je místo, kde se říše Jednoho spojuje s říší mnoha. V každém z mnoha je 
Jedno - společný jmenovatel. Poznáním Jednoho v mnohém lze dosáhnout 
zkušenosti v rámci celistvosti. 

31.8 Počátek tohoto poznání se odehrává uvnitř, s poznáním nebo prožíváním 
Jednoho v individualizovaném Já. Všimněte si zde spojení 



poznávání a prožívání. Poznávat zkušenost jako Já znamená poznávat Já jako 
tvůrce, jinými slovy poznávat Jedno Já v individualizovaném Já. Poznávat 
Jedno Já v individualizovaném Já znamená spojovat obojí. Obě jsou tak 
spojeny ve vztahu prožívání. Zkušenost není poznávána odděleně od Já. Já a 
Bůh jsou jedno a prožívají se společně v celistvosti. Prožívat 
individualizované Já odděleně od Boha znamená popírat smysl prožívání Já, 
které je Bohem. Popírat znamená popírat to, co je. Popírání toho, co je, je 
zdrojem oddělenosti. Přijetí toho, co je, je zdrojem sjednocení a schopnosti 
prožívat celistvost. 



 

DEN 32 

Zkušenost sebe sama a Boží síla 
32.1 Zkušenost Já je Bůh. Není od Boha. Není z Boha. Je 

Bůh. 
32.2 Pokud je celý život jednotou, kterou je Bůh, a Bůh se rozhodl prožívat tuto 

jednotu prostřednictvím vztahu, pak jste také touto zkušeností a jste ve 
vztahu s Bohem prostřednictvím této zkušenosti. 

32.3 Zde se musíme vrátit k pojmům jednoty a mnohosti, protože pokud si 
uchováváte nějaké nepřesné představy o Bohu, objeví se zde. 

32.4 Proberme na chvíli pojem Boha, protože každý má alespoň nějakou 
představu o Bohu. 

32.5 Nejprve se podíváme na pojetí Boha jako nejvyšší bytosti - Boha jako jedné 
bytosti, jedné entity. Při takovém pojetí je poněkud snazší navázat vztah s 
Bohem, než když se o Bohu uvažuje v širších souvislostech. O Bohu můžete 
přemýšlet tak, jako přemýšlíte o sobě. Když přemýšlíte o myšlenkách zde 
uvedených, můžete přemýšlet o Bohu, který se rozhodl poznat sám sebe. 
Můžete přemýšlet o Bohu, který se rozhodl tvořit. Můžete přemýšlet o tom, 
že Bůh tvoří. Můžete přemýšlet o tom, že Bůh dává svým výtvorům 
svobodnou vůli. Pak vás možná napadne, že Bůh odpočívá nebo stojí opodál 
a pozoruje vývoj všeho, co stvořil. 

32.6 Jaký by to mělo mít účel? Stál by Bůh v pozadí a hodnotil by sám sebe podle 
toho, jak je to, co stvořil, dobré? Přemýšlel o tom, že by možná chtěl tu či 
onde něco upravit, ale ne, už udělil svobodnou vůli, takže to nemůže udělat? 
Pokud bylo původním účelem poznání sebe sama, jaký druh poznání by to 
poskytlo? Nenaznačovalo by to podobnou situaci, jako kdyby si rodič myslel, 
že může poznat sám sebe na základě pozorování dětí, které zplodil? 

32.7 Dalším pojmem Boha je pojem Stvořitel. Toto pojetí nemusí mít nic 
společného s představou Boha, který chce poznat sám sebe. Toto pojetí může 
být zcela amorfní a nijak výrazně se neliší od vědeckých představ o zdroji 
života. Ať už se nazývá Bůh, velký třesk nebo evoluce, toto pojetí 
představuje koncept něčeho, co bylo započato a pak se uvolnilo a 
postupovalo od svého počátku podle vědeckých nebo přírodních zákonů. 

32.8 Další představa Boha v rámci konceptu Boha Stvořitele je představa Boha 
existujícího v... 



vše, co bylo vytvořeno. Bůh je v tomto pojetí vnímán jako duch ve všem 
živém a také jako nadřazený duch, síla, sjednocující faktor. Bůh je v rámci 
tohoto pojetí blíže k tomu, aby byl zúčastněnou bytostí, ale stále ještě 
nedosahuje jeho úrovně. Člověk žije a má svobodnou vůli. Zvířata se řídí 
zákony přírody. Bůh je stále pojem. 

32.9 Většina náboženských přesvědčení však zahrnuje koncept živého Boha. Jak 
může Bůh žít? Mohl by žít v čase a prostoru v dimenzi, kterou neznáme? 
Žije jako duch v nás a jako takový má nějakou malou roli, možná podobnou 
té, kterou označujeme jako naše svědomí? Jaký by to byl život? Přinejmenším 
těžko představitelný život. 

32.10 Pojem Boha není nutný. Falešné představy o Bohu však kompromitují Boha 
i sebe sama. 

32.11 Ježíš k vám mluvil o svém životě jako o životě příkladném. Ježíš byl 
nazýván Božím Synem a také Bohem. Ti, kdo chápou význam některého 
nebo všech příkladných životů, které přišly jako zjevení toho, kdo je Bůh, 
chápou, že tyto životy nebyly odděleny od Boha. 

32.12 Přesto se při víře, že Bůh je každý, můžete cítit, jako byste nebyli Bohem. 
Jak je to možné? Je to možné jen proto, že při rozjímání o této myšlence 
ztrácíte smysl pro sebe sama. Dochází ke vzpouře, k negaci buď sebe sama, 
nebo Boha, k níž dochází, když tyto dva pojmy - pojetí sebe sama a Boha - 
nelze smířit nebo harmonicky spojit. Ve všech životech má přednost buď já, 
nebo Bůh. Ve všech životech. Dokud jsou já a Bůh vnímáni jako oddělené 
bytosti, není jiná volba. 

32.13 Ať už je Bůh vnímán jako Stvořitel nebo Nejvyšší bytost, stále je vnímán 
jako Všemohoucí. Zatímco Bůh je vnímán jako Všemocný, člověk je zbaven 
práv. I když je Bůh snad viděn ve všech věcech nebo jako duch, jímž žije 
vše, co žije, je Bůh stále vnímán jako ten, kdo má to, co člověk nemá. 
Seznam toho, co si lze představit, že činí Boha mocným a člověka ne, by 
mohl být nekonečný, stejně jako by bylo možné vytvořit nekonečný seznam 
toho, co podle něj odlišuje Boha od člověka. Příkladné životy, v nichž se 
Boží moc projevila v životech mužů a žen, jsou považovány za něco víc než 
průchozí situace, v nichž Boží moc prošla skrze muže a ženy k jiným mužům 
a ženám. 

32.14 Pouze Ježíš byl znám jako Boží Syn a jako Bůh. Proto Ježíš přišel jako váš 
učitel a byl použit jako životní příklad pro toto dílo. O to se tato práce snaží. 
Že člověk a Bůh jsou jedno. Nejen člověk je Bůh. Ale Bůh je muž a žena a 
dítě. Bůh je. 

32.15 A přesto Bůh nemůže být vším, co je, jinak by nebyl ve vztahu. Pokud vám 
příroda kolem vás odhalila něco o povaze života, můžete se s ní setkat. 



a Bohem, odhalil vám pravdu o vztahu. Jak již bylo řečeno, kdyby odloučení 
přerušilo vztah, pak by odloučení skutečně existovalo. Každá entita či bytost 
by byla jediná a osamocená. Přesto byl Bůh označován jako Vše ze všeho. 
Jak by mohl být Bůh Vším všeho a zároveň nebýt člověkem? Jak může být 
Bůh vším, co je, a zároveň nebýt vším, co je? Jak může být Bůh všemocný a 
živý Bůh a zároveň být pokorným a bezmocným člověkem? 

32.16 Bůh je v této práci označován také jako vztah sám. Zamysleme se nad touto 
myšlenkou nově, a to na základě vztahu Boha k Ježíši. 

32.17 Tvrdil, že vztah Boha k Ježíši je vztahem Otce k Synovi, ale také vztahem 
jednoho bytí. Jeden v bytí, ale odlišný ve vztahu. 

32.18 Může být Bůh jeden ve své podstatě, ale jiný ve vztahu ke každému z nás? 
Nemohla by být Boží jednota bytí vědomím, které všichni sdílíme? Nemohl 
by být Boží vztah ke všemu tím, co odlišuje Boha od nás a nás od Boha? 
Abychom byli zároveň jedno v bytí a zároveň odlišní? Nemohlo by to být 
tak, že zatímco jsme s Bohem jedno v bytí, můžeme se také stát 
podobnějšími Bohu prostřednictvím praxe svatého vztahu? Nemohly by 
návody, které jste dostali - jako například ty o přístupu k jednotě a o tom, jak 
se stát prostorovým Já, a prostředky, které byly použity - jako například dvě 
úrovně zkušeností, kterých jste dosáhli během dnů a nocí našeho společného 
času -, být pokusy ukázat vám, jak se můžete Bohu více podobat ve vztahu, i 
když jste Bohem ve svém bytí? 

32.19 Mohlo by to být odpovědí na vaše otázky ohledně toho, jak je Bůh odlišný a 
zároveň stejný? Odpovědělo by to na vaše otázky týkající se Boží velké moci 
ve srovnání s vaší vlastní? Mohli byste vidět, že Boží moc pramení spíše z 
jeho vztahu ke všemu než z jeho bytí? To je nejjednodušší způsob, jak to říci, 
i když ne zcela přesný. Bytí je moc. Ale bytí, stejně jako jednota, nemůže 
poznat samo sebe bez vztahu. V bytí jste jedno se svým Otcem, s Bohem, se 
Stvořitelem a se vším stvořením. Jste však také bytostí, která existuje ve 
vztahu. Míra vaší schopnosti být ve vztahu je mírou vaší schopnosti být 
bohem. 

32.20 Bůh je bytí a vztah. Jste schopni veškeré moci Božího bytí, ale jste mocní 
jen tak, jak je mocný Bůh - ve vztahu. Protože Bůh je ve vztahu se vším, je 
Bůh všemocný. Protože jste ve stavu omezeného vztahu, máte omezenou 
moc. To je rozdíl mezi Bohem a člověkem. Tento rozdíl se však může 
zmenšit, když přijmete svatý vztah. Když přijmete svatý vztah, můžete se stát 
mocnými, jako je mocný Bůh. 



 

DEN 33 

Být ve vztahu 
33.1 Když začneme mluvit o moci, musíme se vrátit k původní myšlence, kterou 

jsme vyslovili v Pojednání o novém: Všichni jsou vyvoleni. Přijmout 
myšlenku, že někteří mají moc, zatímco jiní zůstávají bezmocní, znamená 
přijmout myšlenku zatíženou konfliktem. Boží moc existuje ve všech, protože 
všichni jsou jedno v bytí s Bohem. A přesto tuto moc nelze použít. Může 
pouze sloužit. Čemu slouží? Věci svatého vztahu. 

33.2 Vztahy jsou vzájemně propojenou tkání, která tvoří veškerý život. Odpověď 
na otázku, jak reagovat na každý vztah - a nezapomeňte, že situace a události 
jsou také vztahy - se skrývá ve vaší vlastní bytosti. Být ve vztahu. To je to, 
čím jste a čím je váš svět. Být ve vztahu. 

33.3 Všechny vztahy jsou svaté, protože ve vztazích se nachází, poznává a 
komunikuje bytí. Vztah je tedy cestou nebo přístupem k bytí a bytí je cestou 
nebo přístupem ke vztahu. Jedno bez druhého nemůže existovat, a proto jsou 
obě v pravdě jedno. To je božské manželství, božský vztah formy a bytí. 

33.4 Ačkoli se tato slova mohou zdát jako jednoduchá nebo jako teorie, která se 
navrhuje, jsou jádrem nového způsobu vidění sebe sama - způsobu vidění, 
který vytvoří nový svět. 

33.5 Řekněte si, že jste ve vztahu, když čelíte událostem a situacím ve svém 
světě. Lidé, místa, události a situace, které tvoří váš svět, se obracejí právě k 
vašemu bytí. Ve vaší reakci se projevuje to, kým jste. 

33.6 Jste jako kdo. Vaše "kdo" je vaše individualizované já. Ale vaše "kdo" je také 
reprezentací vašeho bytí. To, že se dvě bytosti stávají jednou - 
individualizované já se stává jednou bytostí - je cílem, ke kterému jsme 
společně směřovali. 

33.7 O bytí můžete uvažovat jako o tom, co jste, a o reakci jako o tom, kdo jste. Bylo 
vám řečeno, že tato slova jsou vám dána proto, abyste na lásku již 
nereagovali stejným způsobem. Díky této formulaci může láska znít, jako by 
to byla událost, něco, co k vám přichází nebo co se vám děje. Pokud však 
vztah a bytí tvoří jeden celek a vy jste jedno v bytí a odlišní ve vztahu, je 
řečeno, že bytí a vztah tvoří jeden celek, jeden celek, a tímto celkem je láska. 
Jinými slovy, každý vztah, 



vše, co k vám přichází, každá událost, každá situace, je z bytí, které je... 
Bůh, který je láska. 

33.8 Jak tedy reagujete? Pokud reagujete tak, jak skutečně jste, reagujete s láskou. 
Jediná odpověď je láska. 

33.9 Reakce lásky však může vypadat stejně odlišně jako události, situace, lidé a 
místa, která obývají váš svět. Jak je to možné? A jak se můžete na každou 
událost, ať už je jakkoli hrozná, dívat jako na odpověď lásky? 

33.10 Jediný způsob, jak toho můžete dosáhnout, je vždy vědět a nikdy 
nezapomenout, kdo jste. Jste ve vztahu: Jste tvůrcem událostí i jejich 
prožitkem, tvůrcem vztahu i vztahem samotným. Buď to víte, nebo ne. Nejde 
o to "věřit", že tomu tak je, ale vědět, že tomu tak je. Teprve když víte, že 
tomu tak je, a zároveň víte, kdo jste, víte s jistotou, že jedinou odpovědí je 
láska. 

33.11 Všechny vztahy jsou vztahy lásky, protože všechny vztahy jsou vztahy s 
Bohem, který je s vámi jedno bytí. 

33.12 Bytí je moc. Vztah je mocný. Jinými slovy, vztah je projevem moci - všech 
různých projevů moci. V Ježíšově době byli mocní považováni za Bohem 
požehnané a bezmocní za ne tak požehnané. Tento způsob vidění se do 
značné míry nezměnil. Všichni jsou mocní. Ale protože všichni jsou mocní 
pouze ve vztahu, je třeba si uvědomit svůj vztah k moci. Ti, kdo jsou mocní, 
si svůj vztah k moci uvědomili. Ti, kteří se považují za bezmocné, si svůj 
vztah k moci neuvědomili. Neuvědomili si ho, a proto jim neslouží. 

33.13 A protože nikdo nemůže existovat mimo vztah a vztah je místem, kde se 
projevuje moc, každý má vztah k moci. Moc je s každým z nás zajedno. 
Každý jednotlivec má v sobě moc ovlivňovat, měnit nebo přetvářet svět. 
Každý jednotlivec tak činí do té míry, do jaké si svou moc uvědomuje. Dítě 
si uvědomí sílu svého pláče během několika okamžiků po narození. Nejeden 
dospívající si plně uvědomí sílu své nezávislosti. Jinými slovy, každý z vás si 
pro sebe nárokoval určitý druh moci, určitý způsob, jak tuto moc uplatnit, 
což je totéž, jako když se řekne určitý způsob individualizace já. 

33.14 To je síla bytí. Síla individualizovat Já. Síla být tím, kým jste. To je síla a 
zdroj síly. To je síla stvoření, jediná skutečná síla. 

33.15 Ale i přesto, že každý z nás má v sobě sílu tvoření, je to jenom 



ve vztahu, který se projevuje a který se stává mocným. Uvědomit si, že jste 
neustále ve vztahu se vším a se všemi, znamená uvědomit si plný rozsah své 
moci. Nemůžete si uvědomit, že jste ve vztahu se vším a se všemi po celou 
dobu, a přitom si zachovat touhu používat svou moc. To je nemožné. 
Uvědomění si, že jste ve vztahu se vším a se všemi po celou dobu, je 
uvědoměním si jednoty a sounáležitosti, uvědoměním si, že jste jedno v bytí, 
stvořitel a stvořený. To je uvědomění, které přichází pouze z lásky, protože 
láska je jedinou "podmínkou" sjednocení. 

33.16 Když si tedy uvědomíte svůj vztah ke všem, jste všemocní. 



 

DEN 34 

Říci ano moci 
34.1 Moc je tvoření, ne ničení. Stvoření a zničení jsou však dvě strany téhož 

kontinua, stejně jako horko a chlad, tma a světlo. Vidění v celistvosti 
zahrnuje vidění protikladů, které zdánlivě existují na těchto dvou koncích 
téhož spektra. Je-li nový způsob vidění Já, o kterém jsme právě hovořili - 
vidění Já jako bytí ve vztahu - klíčem k vytvoření nového světa, jak to 
souvisí se zdánlivým protikladem stvoření? Jak tento nový způsob vidění 
souvisí s ničením? Musí stvoření nového zahrnovat zničení starého? 

34.2 Stvoření prostě zahrnuje zničení, stejně jako všechno zahrnuje nic. Bez 
vztahu je vše a nic totéž. Ve vztahu je rozdíl mezi vším a ničím vším. Stejně 
tak je tomu se stvořením a zničením. Bez vztahu je stvoření a zničení totéž. 
Ve vztahu je rozdíl mezi stvořením a zničením vším. 

34.3 K vytvoření rozdílu je zapotřebí vztah. Vztah ke všemu však vytváří stejnost 
- neboli právě tu jednotu v bytí, o které jsme mluvili. 

34.4 Celým srdcem si nyní přejete poznat a zažít tuto jednotu bytí ve vztahu spíše 
než rozdílnost bytí ve vztahu - celistvost bytí ve vztahu spíše než oddělenost 
bytí ve vztahu. 

34.5 Tato srdečná touha se ve vás může naplnit - právě se ve vás naplňuje. 
Jakmile se ve vás naplní, vytvoříte nový svět - svět založený na stejnosti, 
nikoli na rozdílnosti. Postavili jste se tváří v tvář snaze o výjimečnost a 
odlišnost a přiznali jste si ji. Nyní si stačí uvědomit, že vaše upřímná touha to 
způsobila, a začít tuto změnu ve světě kolem sebe vidět a vytvářet. 

34.6 Je to váš svět a vaše zkušenost. To je váš život a vaše životní zkušenost. 
Nyní musíte věřit, že jste jeho tvůrci a máte k němu mocný vztah. 

34.7 Pokud svou sílu neuskutečníte, budete se cítit bezmocní. Pokud prožíváte 
své bytí jako bezmocné, popíráte moc Boha, který je s vámi sjednocen v bytí. 

34.8 Pokračujeme tedy v závěru našeho společného času tím, že se ptáme každého 
z nás. 



druhého, aby zakusil naši sílu - sílu stejnosti bytí. Jste ochotni zakusit Boží 
moc? Nechat ji skrze sebe proudit? Uvědomte si, kolik lidí na tuto žádost 
řeklo ne. Uvědomte si důležitost a sílu své ochoty říci ano. 



 

DEN 35 

Být Stvořitelem v jednotě a 
vztahu 

35.1 Ve vztahu k Bohu, který je vaší bytostí, můžete poznat vztah ke všemu, 
protože v tomto jediném vztahu jste ve vztahu se vším. Nemusíte se tedy stát 
světoběžníkem, spojovníkem, aktivistou. Stačí, když si uvědomíte vše, čím 
jste. 

35.2 V této plnosti bytí je jen láska. V této plnosti bytí se nacházejí prostředky 
pro rozšíření lásky. V této plnosti bytí se nachází příčina lásky. Prostředek a 
cíl jsou jedno. Příčina a důsledek jedno a totéž. Plnost bytí je tedy odpovědí, 
kterou jste hledali a kterou jste vždy měli. 

35.3 Tato plnost bytí je pro každého z vás jiná, protože je příčinou a následkem, 
prostředkem a cílem vztahu. Vždy jste existovali ve vztahu s Bohem, který je 
vaším bytím. Ale i když bylo řečeno, že jste jedno v bytí a odlišní ve vztahu, 
vztah je také Bůh. Bůh je vztah všeho ke všemu. 

35.4 Poznali jste sami sebe ve vztahu k sobě a k ostatním, aniž byste si 
uvědomovali, že vaše bytost je Bůh, že ostatní jsou s vámi jedno, že Bůh je 
vztahem všeho ke všemu nebo že vy jste vztahem všeho k Bohu. Vše, co je 
sdíleno s Bohem, je sdíleno se všemi, protože Bůh je ve vztahu ke všemu. 
Bylo řečeno, že když dosáhnete vědomí stavu jednoty, nemůžete se nesdílet. 
To je důvod, proč tomu tak je. 

35.5 Mohli byste se tedy zeptat: Bylo kdysi možné, abyste si nebyli vědomi svého 
bytí natolik, že byste nesdíleli vztah všeho s Bohem? Dokud jste věděli, že 
jste já, dokud jste si byli vědomi své vlastní existence, byli jste si vědomi 
Boha. Vaše vědomí Já je Bůh. Boží vědomí o vás je Já. Toto vědomí existuje 
ve vzájemném vztahu. 

35.6 Jaký praktický přínos pro vás bude mít tato znalost, až budete opouštět 
vrcholky hor? Tuto otázku jsme vám položili proto, abychom vám 
připomněli, že se sice vrátíte na rovnou zem, ale zároveň si ponecháte 
zkušenost z vrcholu hory. Jak již bylo řečeno, hora přišla k vám. Vždy tedy 
budete mít sílu vzývat zážitek z vrcholu hory a pohled na celistvost, kterého 
jsme zde dosáhli. Budete ji nosit v sobě, a když nebudete cítit její sílu, budete 
ji moci přivolat. 



jen tím, že o to požádáte. 
35.7 To, o čem mluvíme, když hovoříme o vašem návratu na pevnou zem, je 

klidný, vyrovnaný a rovný návrat k nejzákladnějším a nejpodstatnějším 
aspektům lidského bytí, přičemž v sobě nesete velmi elementární a základní 
myšlenku - myšlenku, že jste jedno ve své podstatě a odlišní ve vztahu. 
Myšlenka, s níž se vracíte do svého lidství, je myšlenka jednoty, která 
nahradila myšlenku oddělenosti, myšlenka stejnosti, která nahradila 
myšlenku výjimečnosti, myšlenka naplnění a spojení tady a teď, která 
nahradila všechny myšlenky života po smrti. 

35.8 Jedná se o myšlenky, které zcela mění způsob, jakým jste se kdysi 
vztahovali k životu. Protože způsob, jakým se vztahujete k životu, je tím, co 
způsobilo, že život je takový, jaký byl, tento posun způsobí, že život bude 
jiný, nebo jinými slovy, nový. 

35.9 Myšlenky nejsou naučené ani dosažené. Prostě jsou. Jejich osvojení tedy 
nevyžaduje žádný čas ani žádné kroky k jejich uskutečnění. Lze je žít 
okamžitě. Není třeba žádného prostředníka. Nejsou potřeba žádné nástroje. 
Jediné, co je potřeba, je, abyste je v sobě nosili způsobem, o kterém jsme již 
dříve hovořili. Noste je tak, jako těhotná žena nosí své dítě. Nechte je růst. 
Nechte je žít. A dejte jim život. 

35.10 Úkolem tvůrců je vdechnout myšlenkám život. 
35.11 Jako tvůrce života, nového života, je tvé první stvoření v jistém smyslu 

stvořením či znovuvytvořením sebe sama. Proto se vracíte na přízemní 
úroveň lidstva s čerstvými výšinami božství ve svých myslích a srdcích. 
Proto se vracíte spíše s přijetím sebe sama než s hledáním sebe sama nebo s 
touhou poznat vyšší já. Vracíte se s vědomím, že jste jedno v bytí se svým 
Stvořitelem, a přijímáte svou moc tvořit. Vracíte se, abyste skrze jednotu a vztah 
vytvářeli jednotu a vztah. 

35.12 Pouze skrze jednotu a vztah můžete být tvůrcem. Jen tak lze vytvořit nový svět. 
Nový svět lze vytvořit pouze tímto způsobem. Spoléhat se na cokoli jiného 
než na vaši schopnost tvořit by znamenalo pokoušet se pouze opravovat nebo 
nahrazovat. 

35.13 Jednota je jednota bytí. Vztah je různým vyjádřením jednoty bytí. 
35.14 Být stvořitelem musí začínat plným uvědoměním si jednoty bytí, která je 

jednotou, protože bez tohoto plného uvědomění existuje možnost existence 
jiných podmínek než lásky. Nemělo by být třeba příliš uvažovat, abychom 
věděli, že tvořit z něčeho jiného než z lásky by mohlo mít katastrofální 
následky. To jsme viděli znovu a znovu, když jste "tvořili" v oddělenosti. 



35.15 Tvoření bez možnosti mnoha projevů stvoření by popíralo účel stvoření, 
jímž je život ve vztahu, život v harmonii, prožívání a vyjadřování jednoho v 
mnoha a v mnoha. 

35.16 Stvoření dalo vzniknout životu skrze spojení a vztah. Lidská nevědomost o 
spojení a vztahu, v němž existuje, vedla k myšlence oddělenosti a zároveň 
lidská touha po oddělenosti vedla k nevědomosti o spojení a vztahu. Nyní 
touha lidstva po spojení a vztahu vedla k uvědomění si spojení a vztahu a 
zároveň spojení a vztah vedly k této touze. Samotné stvoření, které stojí 
odděleně od jednotlivostí, ale sjednocené s celistvostí, vedlo k tomu, že se 
protiklady staly jedním a celistvost se stala skutečnou, nikoliv 
pravděpodobnou. Celistvost je aktuální. Jediné, co zbývá vytvořit, je 
uvědomit si, že tomu tak je. 

35.17 Jestliže ke stvoření dochází pouze skrze jednotu a vztah, pak k původnímu 
stvoření muselo dojít tímto způsobem. Nebudeme se vracet k předchozím 
diskusím o původním stvoření, ale je třeba o něm přemýšlet, abyste stvoření 
pochopili. Již dříve bylo řečeno, že stvoření je nepřetržité a pokračující. Je 
nepřetržité a probíhá ve všem, co bylo stvořeno, včetně vás. To však 
neznamená, že jste byli stvořitelem. 

35.18 Být stvořitelem a tvořit znovu je něco jiného než být ovlivněn trvalou 
povahou stvoření. Říci, že jste byli ovlivněni stvořením, však také není celý 
příběh, neboť jak již bylo mnohokrát řečeno, prostředek a cíl jsou jedno, 
příčina a následek totéž. Vy jste "tvořili", ale vztahovali jste se ke stvoření 
odděleně. Vnímali jste sami sebe jako oddělené od stvoření a oddělené od 
všech ostatních. A tak to, co jste "stvořili", stálo odděleně od celistvosti. O 
tom, co není stvořeno v jednotě, by se dalo říci, že bylo spíše stvořeno než 
vytvořeno. Svět, jak ho znáte, je to, co jste stvořili. Váš život, jak ho znáte, je 
to, co jste stvořili. Rozdíl mezi tím, co jste stvořili, a tím, co můžete stvořit, 
si plně uvědomíte teprve tehdy, až přijmete svou moc a začnete tvořit v 
jednotě a ve vztahu. 

35.19 Protože jsi stvořitel, nemohl bys však netvořit. Slovní rozlišení mezi stvořil 
a vytvořit tedy plně nevystihuje moc, kterou sis vždy uchovával. Tvoření v 
oddělenosti se však od tvoření v jednotě liší stejně, jako se lišilo vaše pojetí 
Boha a člověka. Málokoho z vás vůbec napadlo tvořit tak, jak tvoří Bůh. 
Sotva jste byli schopni přijmout myšlenku na zázrak! 

35.20 A přesto nejste vyzýváni, abyste tvořili tak, jak jste tvořili, ale abyste tvořili 
tak, jak skutečně jste. Nejste povoláni k ničemu jinému než k vytvoření 



nové nebe a nová země. To však neznamená nic konkrétního, stejně jako to 
neznamená zázrak. Neznamená to ani možnost volby. Je to způsob bytí. Až 
si plně uvědomíte svou jednotu bytí a začnete tvořit v jednotě a vztahu, 
budete tak činit prostě tím, že budete tím, kým jste, stejně jako jste "tvořili" v 
době svého odloučení tím, že jste byli tím, za koho jste se považovali. 

35.21 Většina z vás si je vědoma toho, že se alespoň do určité míry podílí na 
vytváření svého života. Možná máte pocit, že někdy zasáhl Bůh nebo že jste se 
někdy stali obětí osudu, ale jste si také vědomi toho, jakou roli jste měli ve 
svém životě, především když jste dosáhli dospělosti a začali se rozhodovat. I 
když bylo právě řečeno, že budete v jednotě a vztahu tvořit podobně, jako 
jste "tvořili" během odloučení, vaše tvorba v jednotě a vztahu bude svobodná 
volba. Tvoření v jednotě a vztahu je tvoření v objetí Všeho ze Všeho. Jak si 
můžete vybrat, když to, co tvoříte, je vším? 



 

DEN 36 

Kdo jste v jednotě a vztahu 
36.1 Uplatnění vaší moci spočívá ve vytváření vašich zkušeností. 
36.2 Jako ego-já jste si pro sebe vytvořili zkušenost, která byla oddělená od všech 

ostatních. Rozhodovali jste se, jak budete žít svůj život v rámci toho, co jste 
považovali za možné. Činili jste tak neustále. Tímto způsobem jste si 
vytvořili zkušenost oddělené existence. 

36.3 Vaše zkušenosti v jejich souhrnu nazýváte svým životem. Přesto jste stáli 
mimo tyto zkušenosti - všechny. Můžete se ohlédnout zpět na svůj život a 
vidět jeho podobu. Mohli byste napsat autobiografii popisující všechny 
zážitky, se kterými jste se setkali od své nejranější vzpomínky až po 
současnost, a nic by o vás nevypovídala, kdyby se vztahovala pouze k 
fyzickým událostem. Vaše zážitky lze v jejich souhrnu nazvat vaším 
životem, ale nelze je nazvat vámi. Stojíte mimo ně. A přesto jste se ve své 
volbě a reakci na své zážitky projevili, protože pouze tímto způsobem jste 
byli stvořitelem. 

36.4 Bezmoc je pohybovat se životem jako bytost bez moci tvořit. 
36.5 V rozhodnutích, která jste učinili, jste se cítili jako tvůrce svého života. 

Zkušenosti, které pro vás měly následky, byly zkušenostmi volby. Zážitky, 
které byly "z" vaší volby, jsou ty, které by posouvaly příběh vašeho života 
spíše jako "osobní" zkušenost než jako zkušenost samotnou. Dokonce i 
zážitky diktované "osudem" měly důsledky pouze ve vaší následné reakci. 
Příběh vašeho života by zkrátka byl příběhem toho, jak jste se rozhodli den 
co den reagovat na svět kolem vás. Svůj život jste si zkrátka vytvořili sami 
prostřednictvím zvolených reakcí. Svůj život jste si vytvořili svými reakcemi 
na okolnosti svého narození, na své příležitosti nebo jejich nedostatek, na 
osudové události, které vás potkaly, na lidi, které jste potkali. Začali jste s 
tím, co jste věřili, že vám bylo dáno, s tím, za co jste se považovali - s tím, co 
jste považovali za neměnné a nezměnitelné. 
-a pokračoval dál. Přesto jste tvořili v reakci na "realitu", místo abyste realitu 
vytvářeli. Nyní jste povoláni vytvářet realitu - novou realitu. 

36.6 Tady začínáte znovu. Začněte znovu se svým Já, které nyní znáte. 
36.7 Když začínáte znovu, víte, že to, co vám bylo dáno, je všechno, 



vaše tvorba vašich zkušeností je úplně jiný úkol. Uvědomíte si, že váš život 
nejste vy, ale že váš život je cvičením v tvořivosti. Stvořitel a stvoření jsou 
jedno. Jste jedno v bytí se silou stvoření a lišíte se ve svém vztahu k této síle 
a jejím vyjadřování. 

36.8 Copak nevidíte, že když dokážete vytvořit svou zkušenost, můžete vytvořit 
novou realitu - nový svět? Nevidíte rozdíl mezi tím, když tvoříte jako 
oddělené já v reakci na "dané" okolnosti v "daném" světě, a tím, když tvoříte 
svou zkušenost jako tvůrce, který si uvědomil jednotu a sounáležitost? 
-kdo si uvědomil novou realitu? Stará realita byla realitou oddělenosti. Nová 
realita je realita sjednocení. Nová je pouze v tom, že zůstala nestvořená. 

36.9 Je to skutečný začátek od začátku, kdy si uvědomíte, že dávání a přijímání 
jsou jedno a že obojí je ve vaší moci. Je to začátek znovu s uvědoměním, že 
si můžete dát nové okolnosti a nový svět tím, že si ho vytvoříte jako svou 
zkušenost. Je to začátek od začátku s uvědoměním, že nyní jste tvůrci své 
zkušenosti. Vždy jste tvořili, protože jste vždy byli jedno v bytí s Bohem, 
který nekonečně tvoří. Ale teprve nyní jste tvůrcem ve spojení a vztahu. 

36.10 Rozdíl je v tomhle případě naprosto zásadní. Je to rozdíl mezi vším a ničím 
ve vzájemném vztahu. Vzpomeňte si na dříve použitý příklad. Mezi vším a 
ničím není žádný rozdíl bez vzájemného vztahu. Ve vztahu je rozdíl vším. 
Tentýž rozdíl je míněn, když se řekne, že jste jedno v bytí a rozdílní ve 
vztahu. Bez vašeho vědomí jednoty a vztahu by to bylo, jako by Bůh byl 
všechno a vy nic, nebo jako byste vy byli všechno a Bůh nic. Ale stejně jako 
v případě všeho a ničeho, tak i bez vztahu neexistoval rozdíl mezi vaším 
bytím a Božím bytím. Mohli jste si sebe a Boha představovat různými 
způsoby, ale nemohli jste skutečně vytvářet rozdíl, nýbrž jste rozdíl pouze 
vnímali. Zůstávali jste tedy vždy jedno v bytí s Bohem, ale nadále jste se 
vztahovali pouze ke světu a ke zkušenostem, které jste vnímali jako stvořené 
buď odděleným Bohem, nebo stvořené vaším odděleným já. Zažívali jste sílu 
bytí, protože jste byli bytostí, která existuje, ale nezakoušeli jste, že jste 
mocní. 

36.11 Mezi vaší bytostí a Bohem je rozdíl pouze ve vztahu. To je příklad, který 
měly představy Otce, Syna a Ducha svatého jako trojice představující 
jednoho Boha znázornit. Syn mohl být Bohem pouze ve vztahu k Bohu. 
Duch svatý mohl být Bohem pouze ve vztahu k Bohu. Otec mohl být Bohem 
pouze ve vztahu k Bohu. Bůh mohl být Otcem, Synem a Duchem svatým 
pouze ve vztahu k sobě. Bez vztahu je Bůh 



jednoduše vše-bytí. Bez vztahu je to, co není Bůh, pouhým bytím - pouhým 
bytím na opačném konci kontinua všeho, co je stvořením. 

36.12 To, co jsme nazvali iluzí, je prostá nicota existence bez vztahu k Bohu, a 
tedy existence bez vztahu k síle stvoření. Iluze je iluzí prostého bytí. Neviděli 
jste sami sebe právě takto? Jako prostou bytost, která se snaží co nejlépe žít 
život, který jí byl dán? Všechny volby na světě kromě této, kterou máte nyní 
před sebou, na vašem stavu bytí nic nezměnily. Prostě jste stále byli, stále 
jste se rozhodovali mezi jednou iluzí a druhou ve své oddělené realitě. 
Oddělené realitě, která nemůže existovat v pravdě, ale pouze v iluzi. 

36.13 Přes to všechno jste si vždycky pamatovali sami sebe jako tvůrce. Navzdory 
tomu všemu jste milovali a báli se, rostli a vyvíjeli se, rozhodovali se čestně 
a odvážně, reagovali vznešeně nebo pochybovačně, odvážně nebo bázlivě, to 
vše v rámci myšlení a cítění, které vám připadalo zcela reálné a je zcela 
reálné pro oddělenou bytost, kterou jste byli. 

36.14 Protože jste vždy byli jedno v bytí s Bohem, byla tato síla - síla bytí - vždy 
vaše. Moc cítit - lásku, nenávist, hněv, soucit, chamtivost, pokoru a touhu - 
byla vždy vaše. Moc myslet - racionálně nebo vášnivě, logicky nebo 
instinktivně - byla vždy vaše. Moc tvořit - od zbraní hromadného ničení po 
majestátní katedrály - byla vždycky vaše. Moc poznávat nebo vnímat - 
dokonce i neskutečnou realitu - byla vždy vaše. 

36.15 Být bytostí cítění, myšlení, tvořivosti a poznání či vnímání znamená být 
jedno v bytí s Bohem. Přijměte to, protože Bůh je to, co jste vy. To je bytí. 
Být jedno v bytí s Bohem, a přesto existovat mimo mocný stav vztahu a 
sjednocení bylo náročnou volbou. Volba podobná bohu. Volba pro nový druh 
zkušenosti, která vedla k vytvoření neskutečné reality tak zalidněné bohu 
podobnými a bezbožnými, tak blízké nahrazení stvoření zničením, tak 
radostné a milující a tak plné nenávisti a bolesti, že jste byli pohnuti k nové 
volbě. 

36.16 Když si uvědomíte, že jste jedno v bytí s Bohem a odlišní ve vztahu, 
přijmete sílu bytí neboli individualizaci Boha. Přijímáte sílu Boha. Stáváte se 
mocnými. 

36.17 Bůh zůstává Bohem, který je se vším jedno v bytí, a Bůh je také obdařen 
formou, jinými slovy je diferencován. Bůh je vším ve všem. A Bůh je také 
Vše v jednom a Vše v mnohém. Bůh je stále Stvořitelem Všeho, ale Bůh je 
nyní také tím, kdo je. 



Stvořitel jednoho, Stvořitel zkušenosti jednoho života nebo mnoha životů, 
zkušenosti a prožitku života. Díky rozlišování je Bůh vámi, stejně jako vy 
jste Bohem. Bůh si zachovává jednotu bytí a zároveň se stává bytostí ve 
spojení a vztahu - zkrátka bytostí ve spojení a vztahu s vámi. 

36.18 Přesto nezmizíte ani nepřestanete být. Nenahradí vás Bůh, s nímž jste vždy 
byli zajedno ve svém bytí. Jednoduše přijímáte pravdu bytí a pravdu bytí ve 
spojení a vztahu. Obojí zároveň. Spíše obojí/i než buď/anebo. Příčina a 
následek. Prostředek a cíl. Přijímáte konec volby a začátek stvoření. 

36.19 Teď už možná chápete, proč jsme museli vaše vědomí budovat pomalu, 
abyste mohli dosáhnout místa, kde budete schopni přijmout tuto novou 
myšlenku, která je prostě pravdou. Je to tatáž pravda, která zde byla 
vyslovena mnoha různými způsoby, abyste si mohli zvyknout na myšlenku 
pravdy, která se některým z vás může zdát kacířská, když je vyslovena tak 
přímo, jak je zde vyslovena. Náš společný čas se však chýlí ke konci a vaše 
přijetí pravdy o tom, kdo jste a kým můžete být, je nezbytné pro splnění 
našeho poslání - pro vytvoření nového nebe a nové země. Jediný způsob, jak 
ji vytvořit, je zažít ji. Jediný způsob, jak ji zažít, je vytvořit ji. Jediné, co stojí 
v cestě vašemu stvoření, je vaše konečné přijetí toho, kým jste, v jednotě a 
vztahu. 



 

DEN 37 

Nová představa o Bohu 
37.1 Právě jsme nahradili starou představu o Bohu novou představou o Bohu. 
37.2 Pokud už nevěříte v Boha jako nejvyšší a oddělenou bytost, proč by mělo 

být obtížné vidět, že Bůh je bytost? To se příliš neliší od tvrzení, že 
nejzákladnější pravdou o vás je, že jste bytí - a že nejzákladnější pravdou o 
Bohu je, že Bůh je bytí. Přesto skutečnost, že jste bytím, nedefinuje to, kdo 
jste, o nic lépe, než by to, kdo jste, definoval předchozí příklad vašich 
zkušeností, protože bytí samo o sobě vás nerozlišuje ani neindividualizuje. 

37.3 Připomeňte si, že tvorba začíná pohybem. Bytí je pouze bytí ve vztahu. 
Pohyb ani zkušenost neexistují bez vztahu. Svět tedy neexistuje bez vztahu - 
stejně jako nic neexistuje bez vztahu. Ale vztah, stejně jako bytí a zkušenost, 
vás nerozlišuje a neindividualizuje v odloučení, jako to dělá ve spojení. 
Oddělenost a kontrast odděleného definují každý vztah spíše myšlením 
buď/nebo než obojí/i: to znamená, že jsi žena, a ne muž, jsi člověk, a ne 
božská bytost, jsi člověk, a ne strom. Jako oddělená bytost se vztahujete 
pouze k jiným odděleným věcem. Stručně řečeno, to, kým jste, je všechno 
podmíněno především vztahem, který vidíte k okolnímu světu. Protože se od 
něj vnímáte jako oddělené, vše, co se svou bytostí prožíváte, je oddělenost. 
Vše, co svým bytím představujete, je oddělená bytost nebo oddělené já. 

37.4 Nemohli jste to tak nevnímat, protože jste se objevili ve známém světě, kde 
vám bylo řečeno, že jste člověk s určitým jménem, že patříte do rodiny, která 
má samostatná jména a samostatné role, a že žijete v domácnosti, ve městě, 
ve státě, v zemi, ve světě, kde má všechno samostatné jméno a účel. V jistém 
smyslu je to konec příběhu nebo začátek již napsaného příběhu - příběhu 
odloučení. V tomto příběhu jste nebyli sami, a přesto jste byli naučeni 
prožívat pouze odděleně od bytosti, kterou jste byli. A tak, aniž byste znali 
své spojení a vztah se svou bytostí, ale pouze oddělené vztahy s "druhými", 
jste se vnímali jako oddělená bytost a neschopná vytvořit cokoli kromě, jen 
možná, vztahu, který byste si vybrali k druhým a světu kolem vás. 



37.5 Zažívali jste tedy vztah velmi definovaným a odděleným způsobem - 
způsobem, který neodpovídá pravdě o tom, kdo jste, ani o tom, co je vztah - 
způsobem, který představuje spíše oddělování než rozlišování nebo 
individualizaci. 

37.6 Vztah a spojení jsou Boží cestou. Cesta srdce a mysli, těla a duše, nebe a 
země. Bůh je bytí v jednotě a vztahu. Stejně tak vy. 

37.7 Možná se ptáte, jak se tedy lišíte od Boha? Je vaše tělo odlišné od vaší 
živosti? Stále hledáte odlišnost od Boha, jako by odlišnost znamenala 
oddělení - jako by Bůh byl oddělená bytost. Kdyby šlo jen o tuto představu, 
nebylo by tak těžké ji rozptýlit, ale potíž spočívá v tom, že si Boha 
představujete podle svého obrazu a obraz, který o sobě máte, je nepřesný. 
Protože věříte, že jste odděleni, stvořili jste Boha jako zvláštní a oddělenou 
bytost. 

37.8 Stále se snažíte o odlišení způsobem, který prostě nefunguje - oddělením! A 
co víc, stále se snažíte o odlišení, zatímco chcete pokračovat v určité 
závislosti. Vaše odlišení od Boží bytosti může nastat pouze skrze vztah a 
jednotu, které byste ve své snaze o oddělení popřeli! To by bylo jako 
požadovat být tělem a ne myslí! Vaše spoléhání na Boha může přijít pouze 
skrze vztah a jednotu, které byste ve své snaze o oddělení popřeli! To by 
bylo jako požadovat, aby mysl vysílala tělu signály, které potřebuje, a přitom 
hlásat jejich oddělení. 

37.9 Jedním z důvodů, proč jste se tak usilovně věnovali své představě 
odděleného a zvláštního Boha, je to, že chcete věřit, že existuje soucitná 
bytost, která má všechno na starosti, stará se o vás a pomáhá vám, když jste v 
nouzi. Bůh je všude soucitná bytost - ne jedna soucitná bytost! Ve spojení a 
vztahu si to uvědomíte. A uvědomíte si, že veškeré soucitné bytí všude je 
vědomí nebo bytí, které sdílíte. A dále si uvědomujete, že je možné, abyste 
se stali jedinou bytostí soucitu, kterou již v Bohu jste. 

37.10 A pak si uvědomíte, že Ježíš byl Bohem a byl nazýván Ježíšem Kristem, 
protože žil v Kristově vědomí neboli soucitném vědomí, které sdílíte. 
Uvědomíte si, že člověk, Bůh, historická postava, která byla nazvána Ježíšem 
Kristem, nebyl jen Ježíš, ale Kristus. Nejen Kristus, ale i Ježíš. Ne oddělený, 
ale individualizovaný. Uvědomujete si, že zazněla výzva k druhému 
příchodu Krista a že je to výzva k odlišnosti, po které jste vždy toužili, a 
zároveň nevyžaduje, abyste zůstali odděleni! 

37.11 Odečtením libovolné částky od jiné zjistíte, že výsledkem odečtení je nové 
číslo, zbytek, který po přičtení k předchozímu číslu vrací toto číslo. 



na původní hodnotu. Dále si představte problém při dělení, jehož výsledkem 
je něco, co zůstane nedělitelné, něco, čemu se říká zbytek. Zůstat znamená 
nadále existovat. Je to to, co zůstane, když byly části odebrány. Je to to, co 
nebylo zničeno odebráním částí. "Zůstáváte" jedním v bytí. "Zůstáváte", stejně 
jako zůstávají čísla jednoduché matematiky, jedno s celkem. Viděli jste, že 
jste schopni se dělit od toho, co je vaším Zdrojem, ale dělení, stejně jako 
rozlišování nebo individualizace, je možné pouze ve spojení a vztahu. Dvě 
oddělená čísla bez vztahu, bez interakce, bez dělení a odčítání prostě 
zůstávají tím, čím jsou. 

37.12 Podívejme se na chvíli na to, čím a kým jste byli vy a čím a kým byl Bůh. 
37.13 Jednoduše jste byli. Prostá pravda, že jste bytostí, vás spojuje s Bohem, 

který je bytím. Tato pravda vám však uniká. Byli jste tedy tím konkrétním já, 
které jste "znali" nebo vnímali jako sebe sama - já, které bylo definováno při 
vašem narození - lidskou bytostí - něčím, co jste vnímali spíše jako oddělené 
než odlišné od božské bytosti, která je Bohem. Protože však jste bytostí (a 
zde si všimněte, že vy jste bytostí a Bůh je bytostí a že se neříká, že vy nebo 
Bůh jste "bytostí"), máte moc - moc bytí, která je mocí myšlení, cítění, 
tvoření a vnímání či poznávání. 

37.14 Tuto sílu jste poznali pouze ve vztahu k oddělené realitě, v níž se 
domníváte, že existujete. Tuto moc jste uplatňovali tím, že jste se 
rozhodovali jako své oddělené já a pro své oddělené já, někdy ve vztahu k 
milovaným osobám, někdy jste viděli propojení svého života s životem 
ostatních, ale i tehdy jen v omezeném měřítku. Často jste nevyužívali ani tuto 
omezenou moc a věřili jste, že se vám život prostě "přihodí", a pak jste 
reagovali na to, co se stalo. Buď věříte, že máte svůj život zcela pod 
kontrolou, nebo že Bůh či osud mají stejnou kontrolu jako vy. Můžete věřit, 
že vy sami, Bůh i osud jsou benevolentní, nebo věřit, že vše, včetně vás 
samotných, pracuje proti vám. Můžete se více spoléhat na své myšlenky, 
nebo více na své pocity. Můžete se považovat za kreativní, nebo také ne. 
Možná si uvědomujete, do jaké míry vaše vnímání světa utváří váš život, 
nebo ne. 

37.15 Ale ještě podstatnější než to všechno je, že se ptáte, zda když jste jedno v 
bytí s Bohem, zda se říká, že jste Bůh? Že jste byli Bohem i v rámci 
omezených parametrů života, jak jste ho znali? 

37.16 Bohužel se o tom nemluví. Říká se, že prostě jste. Jste cítící, myslící, 
tvořící, vnímající člověk. 



protože si myslíte, že jste takoví, jací jste. Možná se považujete za 
samostatnou lidskou bytost, která má oddělený a odlišný vztah s Bohem, 
čímž myslíte vztah, který nemá obdoby. A pokud se takto vnímáte, pak 
skutečně máte oddělený vztah. Může to být něco podobného jako váš vztah 
se zemřelým příbuzným v tom smyslu, že cítíte pouto, spojení mezi nebem a 
zemí, a dokonce i určitou možnost komunikace prostřednictvím modlitby 
nebo jiných zkušenostních prostředků. Stále se však jedná o vztah v 
odloučení - mezi vaším odděleným já a odděleným a nyní mrtvým já 
příbuzného. Není to jen vztah v odloučení, ale pouze vnímaný vztah - a to jen 
proto, že nevěříte, že můžete "vědět", skutečně vědět, co ve skutečnosti víte. 
Víte, že víte, ale nevěříte, že víte, protože věříte, že jste odděleni, a proto 
nemůžete s jistotou vědět nic jiného než to, pro co máte zkušenostní nebo 
vědecký důkaz. Jako oddělená bytost, která nemůže vědět, jste nuceni, nebo 
si to alespoň myslíte, spoléhat se na "vnější" důkazy. 

37.17 Vnímání a vědění zde byly použity společně při popisu podmínek bytí, 
protože abyste mohli být bytostí, musíte být schopni vnímat. Vědění je však 
použito také proto, že jako bytost jste stejně schopni poznávat jako vnímat. V 
oddělenosti však může být poznáváno pouze já. Jak byste mohli "poznat" 
něco, od čeho jste odděleni? Můžete si představovat, co to znamená "znát" 
jiného člověka, být stromem vanoucím ve větru, jaké by to bylo znát Boha, 
ale nemůžete to vědět a vaše oddělená bytost o této nemožnosti "ví". Proto je 
hlavním cílem tohoto kurzu navrátit vás k pravému poznání vašeho Já. 
Oddělená bytost může skutečně poznat pouze sebe sama. Poznáním sebe sama 
však můžete poznat, že nejste odděleni. Pokud poznáte, že nejste odděleni, 
můžete se vrátit ke spojení a vztahu a skrze spojení a vztah ke skutečné 
individuaci a skutečnému poznání. 

37.18 Jistě se "cítíte" jako individualizovaná bytost, jedinečná bytost. "Cítíte" 
lásku a cítíte bolest a obojí cítíte zcela jednoznačně jako "svou" lásku a 
"svou" bolest a nikoho jiného. Cítíte se jako "vy". I to je "to", čím jste byli, 
protože jako bytost cítíte. Ale i zde jste cítili jen tak, jak může cítit bytost v 
odloučení. Víte, že navzdory tomu, jak často někdo říká, že "ví, jak se cítíte", 
že to ve skutečnosti neví. Nemohou to vědět, protože nejsou vámi. Nemůžete 
vědět, jak se cítí jiný člověk, protože vy nejste on. Můžete se spojit ve vztahu 
s ostatními, kteří se cítí podobně, a můžete najít velkou radost z pocitu, "jako 
by" někdo věděl, jak se cítíte a kdo jste. Ale vy jste se cítili odsouzeni k 
tomu, že vás nikdo nepozná a že nikdy nebudete skutečně znát. 



sdílení vašich pocitů. 
37.19 Tím, kým jste byli, jste právě vy. 
37.20 Nyní mluvme o Bohu. 
37.21 Bůh je v jednotě a vztahu se vším. Bůh vás tedy zná. Bůh je v bytí s vámi 

jednotný, protože jste jedním aspektem všeho. Jako jedno bytí v jednotě a 
vztahu se vším je Bůh jedno s každou myšlenkou a každým pocitem. Bůh je 
jedno s každým stvořením. Bůh je vševědoucí. Bůh je zkrátka kolektivní 
vědomí a kolektivní vědomí je to, co spojuje každou bytost s každou jinou 
bytostí v jednotě a vztahu. 

37.22 Tento "odkaz" je velmi silný. Pokud je projevena ochota, může se toto 
spojení stát spíše než "pouhým" spojením vztahem spolupráce. Tento 
kooperativní vztah, k němuž je přístup skrze ochotu, by se dal také nazvat 
"bytostí", na kterou se odvoláváte, když se obracíte k Bohu. Poznání toho, co 
poznáváte o pravé Boží povaze, by vás tedy nemělo nechat bez pocitu, že 
máte k Bohu blízko, že se na něj můžete odvolávat, děkovat mu a chválit ho. 
Může to však být také matoucí, pokud to vede k myšlenkám na Boha jako na 
konkrétní bytost. Myšlenka Boha jako Otce, kterou představil a obhajoval 
Ježíš Kristus, však byla také vytvořena Ježíšem Kristem. Takto se spojuje 
moc člověka a Boha, moc stvoření. Tím je řečeno, že existuje Bůh Otec, k 
němuž se lze vztahovat, a že tento Bůh Otec nepopírá Boha, ani Bůh 
nepopírá Boha Otce. 

37.23 Bůh Otec je idea, která byla stvořena, a proto existuje, stejně jako byly 
stvořeny a proto existují jiné ideje Boha. Toto stvoření, stejně jako stvoření 
samotného Ježíše Krista, však není celé z Boha, a zároveň je celé z Boha, 
stejně jako Ježíš byl a je celý z Boha. Ve spojení a vztahu je Bůh vším a Bůh 
je diferencovaný. 

37.24 Ježíš, příklad života používaný v tomto kurzu, byl zároveň člověkem i 
Bohem. Byl bytostí v jednotě a vztahu. To, že byl Bohem, nepopíralo jeho 
bytí Ježíšem. A to, že byl Ježíš, nepopíralo, že Bůh je Bůh. Ježíš mohl stvořit 
Boha Otce, mohl stvořit bytí odpovídající jeho bytí, protože byl stvořitelem. 
Byl zkrátka bytostí v jednotě a vztahu. 

37.25 Ježíš byl celý Bůh a Bůh byl celý Ježíš a zároveň byl každý z nich jiný nebo 
individualizovaný tím, že byl ve spojení a vztahu. 

37.26 Jediný skutečný rozdíl, který existuje nebo kdy existoval mezi Bohem a 
člověkem, je ten, že člověk vidí rozdíl způsobem, který nedává smysl. Stejně 
jako chybné představy o stvoření, které formovaly vaše "stvoření" vašeho 
odděleného světa, o němž jsme hovořili na začátku tohoto Kurzu, i vaše 
snaha o rozlišování byla způsobena vaší chybnou pamětí o stvoření. 
Rozlišovat ve spojení a vztahu znamená být Bohem v 



dát výraz "všemu", co existuje ve spojení a vztahu skrze vaše bytí. 
37.27 Prostým bytím jste se stali "součástí" Boha, ale ani to jste nevnímali tak, jak 

to ve skutečnosti znamená. Vnímali jste to jako oddělenost nebo nanejvýš 
jako "součást" Boha - jako byste byli kapkou vody v oceánu - a v tomto 
příkladu jste znovu zdůraznili Boží mocnost a nízkost člověka. "Část" Boha, 
kterou jste byli, je bytí. Byl jsi cítící, myslící, tvořící, vnímající bytostí. "Část" 
Boha, kterou jste nebyli, je sjednocení. Pamatujte, že Bůh je bytí ve spojení a 
vztahu. To je to, čím Bůh je. Bůh je bytí. Bůh je vztah. Bůh je sjednocení. 

37.28 Svatý vztah je vztah s Kristem ve vás - most k jednotě. 
37.29 Stejně jako je srdce, mysl a tělo vaší formou, je bytí, sjednocení a vztah 

Boží "formou". 
37.30 Byli jste a byli jste ve vztahu, protože jste nemohli "být" jinak, ale nebyli 

jste ve spojení. 
37.31 Božskost vaší bytosti se nejvíce projevuje ve vztahu. Božskost vaší bytosti 

se nejvíce projevuje, když spolupracujete s druhým člověkem nebo dokonce 
sami se sebou. Když se kooperativně spojíte, odsunete své konkrétní já 
stranou a někdy ve vztahu zahlédnete božskou bytost. Protože jste však tak 
lpěli na oddělenosti, až donedávna jste jen zřídkakdy zahlédli spojení. 

37.32 Záblesky bytosti, kterou jste, když jste v jednotě a vztahu, byly nabídnuty 
všem. Byly poskytnuty na základě ochoty. Pocházejí z pozorování sebe sama 
a z pozorování druhých. Pocházejí z toho, co jste ochotni pozorovat. Více 
než záblesky se stávají teprve tehdy, když se stanou tím, čím jste ochotni být. 



 

DEN 38 

Kdo jsem 
38.1 Můj milovaný, 
38.2 V poslední době jsme o lásce příliš nemluvili, ale nyní je čas se k ní vrátit. Víš, 

cítíš ještě, jak moc tě miluji? Jak jsem k tobě plný lásky? 
38.3 Nyní opět odkládáme "my" Kristova vědomí, našeho společného bytí, a 

vstupujeme do vzájemného vztahu. Žádám vás, abyste obrátili svou 
pozornost, žádám vás, abyste byli pozorní, ke vztahu, který cítíte s Bohem. 

38.4 Být plný vzájemné lásky je začátkem rozšíření a koncem stažení. Tuto plnost 
způsobuje vzájemnost naší lásky. Vzpomeňte si zde krátce na pocity stažení, 
které jste zažili, když jste se domnívali, že vás přítel nebo milenec miluje 
více nebo že vás miluje méně. Vzpomeňte si zde krátce na pocity stažení, 
které jste zažili, když jste se cítili být milováni za to, že jste něčím jiným, než 
čím jste. Díky krátkému rozjímání o těchto pocitech vězte, že je to již za 
námi. Vězte, že můžeme být poznáváni a milováni stejně tak, jací jsme. 

38.5 Říkejte mi Bůh Otec, říkejte mi Bůh Matka, říkejte mi Stvořitel nebo Velký 
Duch, Jahve nebo Alláh, ale říkejte mi váš. Neboť to jsem Já. 

38.6 Říkejte si dcera nebo syn, sestra nebo bratr, spolutvůrce nebo přítel. Ale 
říkej si můj. Neboť patříme jeden k druhému. 

38.7 A uvědomte si, že když vás volám, volám vás tím, kým jsem. 
38.8 To je smysl objetí - vlastnictví, vlastnictví příslušnosti - nošení nebo 

udržování vztahu a spojení v rámci vlastního Já. To bylo nazváno napětím 
protikladů, být vlastním Já a být jedním ve spojení a vztahu. Tyto protiklady, 
stejně jako všechny ostatní, jsou drženy v objetí lásky a sounáležitosti. 

38.9 Nyní jste připraveni vrátit se k tomuto vlastnictví, k vlastnictví vztahu a 
spojení. Vlastnictví a vlastnictví jsou slova, která se v odloučení stala 
chybnými představami. Ve spojení a vztahu znamenají něco úplně jiného. 
Znamenají spojení a vztah. Že je vlastníte. Že ji vlastníte. Že ji držíte a nosíte 
ve svém vlastním Já. Že je vaše. Tak jako vy mě činíte svým a já vás činím 
svým. Já jsem tvým vlastnictvím. Ty jsi můj vlastní. Jsme milovaní, když 
jsme milovaní jeden pro druhého, když jsme jeden pro druhého tím, kým Já 
Jsem. 



38.10 Vztah a spojení nejsou jiné než toto. Být ve vztahu a svazku znamená právě 
to. Znamená to lásku hlubší než jakákoli láska, kterou jste dosud poznali, 
protože když jste nevlastnili a nevlastníte, když nejste vlastněni a vlastněni a 
ve spojení a vztahu, nepoznali jste plně lásku. Nárokovat si něco jako své 
vlastní znamená jednoduše nárokovat si vlastnictví pro své vlastní Já. Nyní je 
čas vidět mě jako svého vlastního Boha i jako Boha všech. Nyní je čas 
nazývat mě tím, kým jsem. 

38.11 Existuje jemný a láskyplný rozdíl mezi Já Jsem a Kdo Jsem. Kdo je 
uznáním individualizovaného nebo diferencovaného bytí ve spojení a vztahu. 

38.12 Společenství nebo spojení s ním nemůže nikdy nahradit nebo zopakovat 
vlastnictví a držení ve spojení a vztahu. Nemůže nahradit to, kdo jsem já 
nebo kdo jsem já pro vás. 

38.13 Záleží jen na tom, kdo jsem já pro vás a kdo jste vy pro mě. Náš vztah tak 
může být pouze ve vzájemném spojení a vztahu, protože jsme ve spojení a 
vztahu jeden s druhým. Nejsme dvě bytosti, které jsou oddělené, ale vztahující 
se ve spojení. Jsme jeden druhému vlastní bytostí. Jsme jedno a jsme mnozí. 
Jsme stejní a jsme různí. Ve "vlastním" bytí jsme plni vlastního bytí toho 
druhého. Jsme jeden druhému vlastní. 

38.14 Plnost pochází pouze z lásky, která je zdrojem a podstatou našeho bytí. Já 
jsem, že jsem tebou. Vy jste mnou. V této rovnici je plnost bytí, která je 
láskou. 



 

DEN 39 

Kdo jsem pro tebe 
39.1 Můj milovaný, 
39.2 Nyní je čas, abyste sami objevili, kdo pro vás Jsem. Tuto odpověď vám 

nemůže dát nikdo, ani já, protože taková je podstata toho, kým jsme. 
Individuální bytosti jsou tím, kým jsme ve vztahu jeden k druhému. 

39.3 Slyšeli jste, že se o životě mluví jako o projekci. Protože jsme všichni jedna 
bytost, musíme se buď rozšířit, nebo promítnout, abychom se mohli 
individualizovat a být ve vztahu. Jste rozšířením Já Jsem do formy. Díky 
svému rozšíření se můžete stát tím, kým jste pro mě, místo toho, kým jsem 
byl já pro vás. 

39.4 Možná je pro vás obtížné odpovědět si slovy na otázku, kdo pro vás jsem, a i 
když jste toho schopni, možná nebudete schopni se o tuto odpověď podělit 
způsobem, který by dával smysl někomu jinému. Ať vám to něco napoví. 

39.5 Opět zde budeme hovořit o rozporu. O tom, jak je důležité, abyste věděli, 
kdo pro vás jsem, a o tom, jak je důležité, abyste byli schopni neustále 
objevovat, kdo pro vás jsem. O vašem přijetí poznání a vašem přijetí 
tajemství. O tom, že mě poznáváte jako svého Boha a jako Boha všech. O 
tom, že víte, že již nejste sami, a přesto musíte sami dojít k tomuto poznání, 
kdo pro vás jsem. 

39.6 To je začátek individualizace ve spojení a vztahu. To je začátek celistvosti. 
To, o co zde usilujete, je zjevení. Neboť pouze skrze zjevení můžete poznat 
vše a přitom si uchovat tajemství. Toto zjevení není něco, co by vám bylo 
zatajováno. Je to však zjevení, které k vám může přijít pouze jako k 
individualizované bytosti ve spojení a vztahu. Právě to z něj činí pravé 
zjevení. Protože pravé zjevení je mezi vámi a mnou. 

39.7 "Mezi" tebou a mnou je přítomnost Krista. Vzpomeňte si, že jsme mluvili o 
Kristu "ve" vás. Vzpomeňte si, že jsme vám říkali o Kristu, který je mostem. 
Když se k někomu vztahujete, je tam Kristus, který překlenuje vzdálenost, 
jež by vás oddělovala, a drží vás ve vztahu. Kristus poskytl nezbytné spojení 
mezi oddělenými a sebou navzájem, mezi všemi a Bohem. Jestliže však 
Kristova doba znamená konec potřeby prostředníka, co se stane s 
prostřednickým vztahem, který Kristus zřejmě nabízí? Jste připraveni 
udržovat vztah sami? 

39.8 Zamyslete se nad "nárazníkovou" povahou všeho, co je zprostředkující. 
Zprostředkovatel stojí mezi a zároveň spojuje. Je to zcela zbytečný 
požadavek v jednotě 



protože hranice odloučení padly. Být individualizovanou bytostí ve spojení a 
vztahu znamená být Kristem, uvědomit si, že to, co nazýváme Kristem, je 
integrace vztahu do Já. 

39.9 Být v unii znamená být vším. Být ve spojení a vztahu vyžaduje 
individualizaci a individualizace vyžaduje vztah. Proto nyní musíte přijmout 
sami sebe jako Krista neboli jako most vztahu mezi vším, co je 
individualizováno ve spojení a vztahu. 

39.10 Proto musíte objevit svůj vlastní vztah ke mně. Objevit svůj vlastní vztah ke 
mně znamená objevit v sobě Krista. Když objevíte svůj vlastní vztah se 
mnou, znamená to, že jste objevili, že jste tím, kým jsem já, protože si 
uvědomujete - nebo uskutečňujete - svou jednotu s Kristem. Když jste 
objevili svůj vlastní vztah se mnou, je to tehdy, když již není zapotřebí 
prostředníka - protože jste si uvědomili a uskutečnili svou jednotu s Kristem. 
Když je vztah navázán, uvědomíte si, že vztah je zprostředkujícím článkem 
mezi individualizovanými bytostmi a že tento článek držíte prostřednictvím 
vztahu se mnou v sobě. Kristus je přímý vztah se mnou. 

39.11 Navázání tohoto vztahu se mnou může znít vznešeně a obtížně, ale je to 
jednoduché. Je to tak jednoduché, jako je jednoduchý vztah ve vašem 
každodenním životě. Možná si nemyslíte, že vztah v rámci každodenního 
života je jednoduchý, ale také ho znáte jako konstantu. Víte, že jste měli 
"dobré" i "špatné" vztahy, milostné i pracovní vztahy a že být ve vztahu s 
"druhými" je nevyhnutelným truismem vašeho života. Dokonce ani tyto 
vztahy odloučení, typy zvláštních a nepříliš zvláštních vztahů, které jste se 
rozhodli opustit, nezanikly, ale pouze se proměnily. Vztahy jsou součástí 
života. Nevyhnutelné. Přijetí toho, že náš vztah je a že je určující pro to, kým 
oba jsme, je vše, co je zapotřebí. Vztah, který se mnou přijímáte, je vztahem 
sjednocení, neboť sjednocení není nic jiného než to, že jsme jedno v bytí, a 
když jste objevili vztah, jsme jedno i ve sjednocení. 

39.12 Vztah sám o sobě je prostředníkem, je tím, co nesete, spojením mezi jednou 
věcí a druhou. V tomto případě je to spojení mezi dvěma 
individualizovanými bytostmi ve spojení a vztahu. Ty a já. Aby toto spojení 
vztahu mohlo existovat, musí existovat dvě bytosti, které spojuje (tam, kde 
jsou spojeny dvě nebo více bytostí). Jinými slovy, musí existovat ty a já. 
Jinými slovy, tak jako jsi individualizován ty, jsem individualizován i já. 
Jsme společně individualizováni, nikoliv odděleni. To můžeme dělat pouze 
ve vztahu. Vztah můžeme mít pouze jako individualizované bytosti. 



39.13 Obojí se tedy musí vyskytovat jako jeden celek. 
39.14 Je to jako velký třesk, exploze stvoření. Je to všechno najednou. Všechno. A 

přesto ve vztahu. 
39.15 To, co se musí stát nyní, se musí stát mezi námi dvěma. Jediné, co je 

zapotřebí, je vaše ochota. 
39.16 Řeknu vám, co se stalo v minulosti, abyste věděli, že na lásku už nemáte 

reagovat stejným způsobem. 
39.17 Tím, kým jsem pro vás byl já, jste byli vy sami pro sebe. Vzpomeňte si na 

myšlenku projekce. To je to, co projekce dělá. Promítá se směrem ven. Od 
extenze se liší tím, že extenze je jako projekce, která zůstává v jednotě se 
svým zdrojem. Projekce odděluje. 

39.18 Svou projekcí jsi mě od sebe oddělil. A přesto to, co jsi promítl a nazval 
Bohem, stejně jako to, co jsi promítl a pojmenoval tisíce jiných "věcí", jsi od 
sebe oddělil pouze v čase a prostoru. V čase a prostoru se vaše projekce staly 
oddělenými a jinými než vy. Takový je svět času a prostoru. Svět, který je 
projekcí, kterou jste vytvořili, svět, který má tvar a formu, charakter a 
hodnotu, obraz a význam, který byste mu dali. To je váš vesmír. Já jsem pro 
vás byl Bohem tohoto vesmíru. 

39.19 Vaše představy o vesmíru a vaše představy o mně tak byly neoddělitelnými 
projekcemi. Stejně jako vaše představy o vesmíru a vaše představy o sobě 
samém. 

39.20 Byl jsem ve vašem vesmíru dobrotivým Bohem? Pak jste byli benevolentní 
a viděli jste svůj vesmír jako benevolentní vesmír. 

39.21 Byl jsem ve tvém vesmíru odsuzujícím Bohem? Pak jste byli soudní a žili 
jste v soudním světě. 

39.22 Byl jsem mocným Bohem, který dokáže dělat zázraky? Pak jsi byl mocným 
činitelem zázraků. 

39.23 Byl jsem odtažitým Bohem, který nedává najevo svou lásku k vám nebo k 
druhým? Pak jste byli vzdálení sami sobě i těm, které milujete. 

39.24 Byl jsem Bůh, kterého jste hledali, ale nikdy jste ho nenašli? Pak jste 
nenašli sami sebe. 

39.25 Byl jsem spravedlivý Bůh? Pak jsi byl spravedlivý a svět se k tobě choval 
spravedlivě. 

39.26 Byl jsem Bohem vašeho náboženství? Pak jsi byl náboženský. 
39.27 Byl jsem bohem pomsty? Pak jsi byl pomstychtivý. 
39.28 Byl jsem Bohem lásky? Pak jsi byl milující. 



39.29 Byl jsem to všechno? Stejně tak jste jimi byli i vy a stejně tak jimi byl i váš 
vesmír. 

39.30 Nebyl váš Bůh vůbec bohem, ale vědou, penězi, kariérou, krásou, slávou, 
celebritou, intelektem? Pak se tyto věci staly obsahem toho, kým jste. Věda, 
peníze, sláva, celebrita, intelekt nebo jakýkoli jiný pojem, který se stal vaším 
Bohem, může být tvrdým pánem nad úkoly nebo spravedlivým přítelem, 
milujícím nebo nemilujícím, vzdalovat vás od sebe a druhých nebo vás k 
sobě a druhým přibližovat. Žádný bůh, který byl promítnut, není bez 
vlastností, dokonce ani takoví bohové. 

39.31 Neměl jsi žádného boha, žádnou vědu, žádnou krásu, žádné bohatství, ale 
jen chudý a beznadějný život? Pak byl váš bůh bohem porážky. 

39.32 Neměl jsi žádného boha, žádnou vědu, žádnou kariéru, žádnou slávu, ale jen 
život plný nenávisti a násilí? Pak byl vaším bohem bůh hořkosti. 

39.33 Každý má svého boha, protože každý má svou bytost a její identitu. Každý 
si nese paměť Já jsem. 

39.34 Jakou vzpomínku na Já Jsem si s sebou ponesete nyní, když víte, že Já Jsem 
je to, kdo jsem a kdo jste vy? Jakou vzpomínku vám vrátil tento kurz a tento 
dialog? Jaká vzpomínka je bez přívlastků, protože je tím, kým Já Jsem, a ne 
projekcí? Pouze lásku. Jaká vzpomínka není vzpomínkou, ale vaší identitou? 
Pouze láska. 

39.35 Pouze to, co je ze své podstaty bez přívlastků, může být jedno v bytí ve 
spojení a vztahu a individualizovat se. Mohl by ses stát svou sestrou nebo 
svým bratrem? Strom se stát žábou? Slunce měsícem? Láska by se však 
mohla stát tím vším, protože láska ze své podstaty nemá žádné atributy. 
Láska je geneze stvoření, to, co nemá atributy, je dáno atributy formy. 

39.36 Kdo jsem pro vás? Pouze tím, kým jsi sám pro sebe. Nyní je čas, abyste 
nebyli tím, kým jste byli sami pro sebe, ale tím, kým jste a byli pro mě. 

39.37 Zde se musíme vrátit k paradoxu, k poznání, kdo jsi a kdo jsem, a k 
neustálému objevování toho, kdo jsi a kdo jsem, protože to, kdo jsi ty a kdo 
jsem já, je jedna a tatáž bytost v neustálém tvůrčím napětí vzájemného 
rozlišování. 

39.38 Je to čas poznání, kdo jste a kdo jsem Já, a zároveň v sobě držíte nebo nosíte 
tajemství. Tímto tajemstvím je napětí protikladů. Je to čas a věčnost. Láska a 
nenávist. Dobro a zlo. Jinými slovy, všechno a nic. Je to napětí individuace, 
napětí, které existuje od počátku času, mezi časem a věčností, mezi láskou 
bez přívlastků a bytím zatíženým přívlastky. Mezi jediným bytím lásky a 
mnoha bytostmi formy, mezi rozšířením lásky a projekcí formy. 



39.39 Je to čas, kdy si uvědomujete, že nejste odkázáni sami na sebe, ale že musíte 
sami a z vlastní vůle vstoupit do přímého vztahu se mnou. 

39.40 Všechny tyto aspekty toho, co stojí mezi vámi, jsou také aspektem Krista ve 
vás. 

39.41 Ale oddechni si, můj milovaný, protože se nemusíš učit všemu, čemu se 
naučil Kristus v tobě. Právě proto jsme museli vstoupit do doby neučení - 
abyste přijali, že se nemusíte snažit naučit nenaučitelné. Proto jsme nechali 
čas stávání se za sebou, proto stojíte připraveni vstoupit do času bytí ve 
spojení a vztahu. Kristus ve vás je uskutečněný. Kristus ve vás je to, co vám 
po tomto konečném přijetí navrací vaši celistvost. 

39.42 Uvědomte si své vlastní rozšíření, které se odehrálo pod Ježíšovým 
vedením, v dialogu s Kristovým vědomím, v zákoutích vašeho srdce, kde váš 
vztah s láskou nebyl nikdy přerušen. Uvědomte si svou připravenost. 
Vyhlaste svou ochotu. 

39.43 Uvědom si, že miluji tvůj úsměv, tvé zuby, vlasy na tvé hlavě, teplý, hladký 
tvar tvé lebky. Uvědomte si, že miluji vaše ruce a že když berete ruku 
druhého, držíte mou vlastní a že jsem s vámi i ve vás. Uvědomte si, že miluji 
vše, čím jste, a že když vrčíte vzteky, pláčete zoufalstvím, věšíte hlavu 
únavou, vyjete smíchy, jsem s vámi i ve vás. 

39.44 Jakmile vstoupíte do jednoty prostřednictvím mostu našeho přímého vztahu, 
uvědomíte si, že svou lidskost neopustíte. Uvědomíte si, že když vstoupíte do 
spojení prostřednictvím mostu našeho přímého vztahu, nebudete mě již 
vnímat jako nelidského Boha. Poznáte, že jsem stejně lidský jako vy a že jste 
stejně božští jako já. 

39.45 Neočekávejte dokonalost, pouze sjednocení. Neočekávejte svatost, pouze 
božství. Neočekávejte svět, očekávejte nebe. Neočekávejte odpovědi, pouze 
poznání. Neočekávejte učení, pouze zjevení. Neočekávejte vše, aniž byste 
zároveň neočekávali nic. Očekávejte poznání, že v sobě držíte obojí a že mě 
držíte tak, jako já držím vás. 

39.46 Jakmile vstoupíte do jednoty, uvědomíte si, že napětí protikladů je procesem 
individuace a že vy jste mostem. Jste mostem ke mně. Já jsem mostem k 
vám. Vy jste mostem ke svým bratrům a sestrám. Oni jsou vaším mostem k 
sobě samým. Budete také mostem mezi válkou a mírem, smutkem a radostí, 
zlem a dobrem, nemocí a zdravím. Budete měnit hněv v radost, slzy ve smích 
a únavu nahradíte odpočinkem. To vše však budete stále znát. Budete znát 
Všechno všechno a prázdnotu. 



nic a náš vztah překoná vzdálenost a stane se příčinou a následkem, 
prostředkem a cílem. 

39.47 Uvědomíte si, že jak se individualizujeme, jsme v neustálém stavu tvoření i 
tvůrčího napětí. Jak se stáváme individualizovanými bytostmi ve spojení a 
vztahu, neustále se navzájem vytváříme. Tvoříme z oblasti možného, která 
musí zahrnovat vše. 

39.48 Ještě si neuvědomujete, že to je to, co děláme a kdo jsme? Že jsme tvůrci? 
Že myslíme, cítíme, víme a tvoříme. Tvoření je projevem všeho, co myslíme, 
cítíme, známe a poznáváme. Protože neustále tvoříme, neustále nově 
poznáváme. To je věčnost. Bytost v čase chce být poznána v čase, ale může 
být poznána pouze ve věčnosti. Vy jste nyní mostem mezi časem a věčností. 

39.49 A já také. Jakmile Kristus v tobě přestane být mostem, Kristus v tobě se 
integruje nejen do tebe, ale i do mě. Bez tohoto vztahu bych se nemohl dostat 
přes čas a prostor o nic víc než vy. Pouze s naší ochotou spojeni jsme 
schopni popřít potřebu prostředníků a být ve vztahu. Pouze s naší spojenou 
ochotou se oba stáváme, přijímáme a sdílíme Kristův vztah k sobě navzájem 
a s sebou. 

39.50 To je to, co vím, že jsi, a to, co ty ve spojení se mnou víš, že jsem. 



 

DEN 40 

Kdo jsi pro mě 
40.1 Můj milovaný, 
40.2 Rozšířením své bytosti do jednoty uzavíráte okruh, kruh celistvosti, a já se 

stávám tím, kým jste vy pro mě. Dávání a přijímání tak tvoří jedno. Příčina a 
následek se uzavírají. 

40.3 Vše, co je bytí, se rozšířilo na to, kým jste. 
40.4 Ačkoli je obtížné vyjádřit tento koncept slovy, která jsou k dispozici, rád 

bych, abyste pochopili, že když jsem láska, jsem bytost bez přívlastků - láska 
je ve spojení a vztahu. Jsem kotvou, která drží vše, co na sebe vzalo 
přívlastky, v objetí bezpřívlastkovosti lásky. Proto je mé bytí schopno 
přijímat vaše projekce - protože jsem bytí bez přívlastků. Jsem láska, bytí. 

40.6 Nestvořil jsem tě k obrazu svému. Stvořil jsem vás v lásce, protože 
přirozeností bytosti lásky je rozšiřovat se. Uvědomte si, že teprve když se k 
lásce přidá bytí. 
-teprve když je láska ve vztahu s bytím, je jí dána její přirozenost. Uvědomte 
si, že teprve ve vztahu k bytí získává láska tuto vlastnost, kterou nazýváme 
rozšířením. 

40.6 Láska sama o sobě nemá žádnou přirozenost. Nic nedělá. Prostě je a její 
jsoucnost je to, co v sobě držím nebo ukotvuju, a to, co Kristus překlenuje 
skrze vztah. Vaše vlastnosti jsou vlastnostmi bytí ve vztahu. Přišli jste na 
svět, do formy, jako bytost ve vztahu. Uplatnění vašeho bytí ve vztahu, stejně 
jako uplatnění bytí v lásce, dává vztahům jejich povahu, včetně vašeho 
vztahu k sobě samému. 

40.7 Uplatněním své bytosti ve vztahu jste přijali rozlišovací prvky, díky nimž 
jste se stali jinou nebo odlišnou bytostí, bytostí odlišnou nebo odlišnou od 
toho, kdo jsem já a kdo jsou ostatní. To jsou atributy vaší bytosti, které 
můžete nazývat svou osobností nebo dokonce tím, kdo jste. Jak již bylo 
řečeno, tyto atributy bytí jste vnímali tak, že vás činí spíše oddělenými než 
odlišnými od toho, kým jsem já a kým jsou ostatní. Váš pokus o 
individualizaci a rozšíření, pokus odpovídající povaze vašeho bytí, selhal jen 
proto, že jste zakoušeli spíše oddělení než odlišení a spíše strach než lásku. 

40.8 Když jsem tvořil, rozšířil jsem svou bytost, bytost lásky, do formy. Tímto 
rozšířením jsem se stal Já Jsem. Stal jsem se okamžitě, protože neexistoval 
žádný protiklad. 



jenom láska a myšlenka, která vstoupila do lásky, do jejího rozšíření. Jakmile 
jsem se stal Já Jsem, stalo se také vše, co nejsem, Kristovo spojení mezi 
vším, co jsem, a vším, co nejsem, a Já Jsem, zvaný syn, který se mohl stát 
tím, kdo jsem, a pokračovat v rozšiřování toho, kdo jsem. 

40.9 Když tvoříte, tvoříte jako můj vztah. Rozšiřujete svou bytost do formy. Tato 
forma se pak stává. Stává se tím, kým jste. Obě bytosti, a tedy i obě rozšíření, 
jsou stejné. Rozdíly vznikly díky stávání se. Se zrozením Já jsem totiž přišlo 
zrození všeho, co Já nejsem, a potřeba rozlišovat. V oddělenosti jste usilovali 
o to, abyste se stali oddělenými, proti "protichůdné" síle sjednocení. Tím, že 
jste viděli sebe sama jako odděleného, jste poznali strach a byli jste nuceni 
smířit strach s láskou. Nyní, když jste se vrátili do vztahu a sjednocení se 
mnou, jste si uvědomili, že nejste odděleni, a nyní jste bojovali proti 
"protichůdné" síle oddělenosti. S přijetím Krista v sobě jste se vrátili do 
vztahu a již nemusíte usilovat proti "protikladné" síle oddělenosti, neboť ji 
již neznáte. Tvůrčí napětí, které nyní zůstává v našem vztahu, je napětím 
individuace neboli procesu individuace a diferenciace. 

40.10 Toto napětí nebo proces není špatný. Na tomto procesu individuace nebo 
tvůrčím napětí, které existuje od počátku věků, není nic špatného. Je to 
stvoření v procesu tvorby. To, co bude vytvořeno nyní, a individuace, která 
nyní proběhne, v sobě bude obsahovat veškerou sílu vaší zkušenosti i 
veškerou sílu vaší touhy po návratu. Bude to velká síla, kterou v sobě 
ponesete, až se budete vracet k lásce a na rovnou zem jako to, kým jsem. 

40.11 Abyste tomu plně nerozuměli, možná to lépe pochopíte, když se na chvíli 
zmíníme o konkrétních věcech, jako je umění, hudba, literatura, náboženství, 
politika nebo věda. O Ježíši, Martinu Lutherovi nebo Mohamedovi se může 
říkat, že stvořili náboženství, ale tyto výtvory při svém stávání získaly 
atributy, jako všechny výtvory, jakmile se rozšíří do formy a času. Taková je 
povaha stvoření. Stvoření spočívá v tom, že se bezpříznakovým věcem dávají 
přívlastky. Dávání formy beztvarému. Umělkyně může být ke svému umění 
pohnuta tak silným citem lásky, že nikdy nedokáže dát dohromady slova, 
hudbu nebo malbu tak, aby ho vyjádřila - když začíná, ví, že se jen snaží dát 
formu beztvarému. Proč? Protože přirozeností bytosti lásky je rozšiřovat. 
Přirozeností bytosti lásky je vnášet formu do beztvarého - vnášet lásku do 
formy. 

40.12 Láska nemá žádné atributy, žádnou formu, žádné podmínky, žádnou 
povahu. Prostě je. Již dříve bylo řečeno, že bytí je takové, jaká je Láska. To 
byl odkaz na mé bytí, na mou 



být láskou. Potvrdil jsem toto tvrzení a řekl jsem, že jsem kotvou, která drží 
vše, co na sebe vzalo atributy, v objetí bezatributovosti lásky. Proto bylo mé 
bytí schopno přijmout vaše projekce... protože jsem bytí bez přívlastků. Jsem 
láska, bytí. Ale v bytí Boha, stejně jako v bytí člověka, bytí nabývá atributů. 
Jak bylo řečeno dříve, to mělo zajistit proces individuace, nikoli proces 
oddělování. Když jsem Bůh, jsem. V bytí lásky není žádné Já jsem, ale pouze 
láska bytí. 

40.13 Pomáhá vám to pochopit? Pomáhá vám pochopit, že jste a že jste také 
někým? Byli jste oddělenou bytostí s vlastnostmi. Nyní jste ve spojení a 
vztahu - oddělená bytost s atributy. Jako oddělená bytost byly vaše atributy 
založeny na strachu. Jako bytost ve spojení a vztahu jsou vaše atributy 
založeny na lásce. 

40.14 Připomeňte si, co bylo řečeno dříve: Vědomí Krista je uvědomění si 
existence skrze vztah. Není to Bůh. Není to člověk. Je to vztah, který 
umožňuje uvědomění, že Bůh je vším. Bylo nazýváno moudrostí, Sofií, 
duchem. Je to to, bez čeho by Bůh nepoznal Boha. Je to to, co odlišuje Vše 
od ničeho. Protože je to to, co rozlišuje, je to to, co přijalo formu, i to, z čeho 
forma vznikla. Je výrazem jednoty ve vztahu ke svému Já. 

40.15 Rozdíl mezi mnou a vámi je v tom, že já jsem Bůh a zároveň láska, bytí. 
Proto jsem vším i ničím, Bohem s přívlastkem a láskou bez přívlastku. Proto 
lze právem říci, že Bůh je láska a láska je Bůh. Jsem však také prodloužením 
lásky, stejně jako vy. To je vše, co Já jsem znamená. Neexistuje jiné Já Jsem 
než skrze prodloužení lásky. Jak se láska rozšiřuje? Prostřednictvím vztahu. 

40.16 Pouze ve vztahu k tobě jsem Bohem. Pouze ve vašem vztahu ke mně jste 
tím, kým jste v pravdě. 

40.17 Stejně jako vy jste měli mnoho "oddělených" vztahů, které ve svém souhrnu 
určují váš život, tak i já jako Bůh jsem měl mnoho "oddělených" vztahů s 
vámi a vašimi bratry a sestrami, vztahů, které určují, za koho jste mě 
považovali. Protože tyto vztahy jsou tak odlišné, mnozí z vás se vydali na 
výpravy, aby našli "jediného, pravého Boha". Nevidíte, že by to bylo stejné, 
jako kdybyste se vydali na výpravu za nalezením "jediného, pravého, vztahu" 
ve svém vlastním životě? Jako byste mohli být pouze matkou nebo otcem, 
dcerou nebo synem, manželem nebo manželkou, sestrou nebo bratrem, 
přítelem nebo nepřítelem? Ve vztahu jste tím, kým jste. I já jsem ve vztahu 
tím, kým jsem. 



40.18 Možná bys teď chtěl nesouhlasit a zeptat se mě: "Nejsi tím, kým jsi 
'odděleně' od vztahu?" Odděleně od vztahu neexistuje žádné Já jsem, ale 
pouze láska, bytí. 

40.19 Možná byste si dovolili nesouhlasit a říci, že bez ohledu na to, co říkám, jste 
tím, kým jste, i mimo své vztahy. Nejste jen vztahy, které udržujete. Jste víc 
než matka, dcera, sestra, přítelkyně. Jste "já", které stojí odděleně od těchto 
vztahů. 

40.20 To je pravda. Toto "já" znáte, protože máte vztah sami se sebou. Kdybyste 
neměli "Já", s nímž byste měli vztah, nevěděli byste, že máte identitu mimo 
oddělené identity vašich oddělených vztahů. 

40.21 Toto Já, s nímž máte vztah, je prodloužením lásky. Je to Já, kterým toužíte 
být, stejně jako Já, kterým jste. Díky tomuto paradoxu vás myšlenka Já 
zaujala stejně jako myšlenka Boha. Hledali jste "jediné, pravé já", stejně jako 
jste hledali "jediného, pravého Boha". Toto hledání má smysl pouze pro 
oddělené já, které věří, že všechny věci jsou oddělené, a proto se domnívá, že 
jeho já i jeho Bůh musí být oddělené od toho, čím je. Nechápe, že dokud se 
nespojí s Kristovým Já, dokud se nestane jedním se samotným svatým 
vztahem, že vztah je identitou. 

40.22 Bůh je vztah s láskou. Tento vztah s láskou je vše, co zajišťuje Boží Já 
Jsem. 

40.23 Jako samostatná bytost jste byli ve vztahu se strachem. Tento vztah se 
strachem je to jediné, co vytvořilo "já" odděleného já. Protože však existujete 
jako prodloužení lásky, vždy jste v sobě drželi Krista, který je vztahem s 
láskou. Proto se individuace stala konfliktem mezi protiklady nebo jejich 
napětím. Protože máte vztah jak ke strachu, tak k lásce. 

40.24 Nyní, když poznáváte, uznáváte a přijímáte Krista jako Já, s nímž jste byli 
ve vztahu, jste navráceni do vztahu se mnou a s láskou. Ukončujete svůj 
oddělený stav a stáváte se naposledy. "Stáváte se" bytostí ve spojení a 
vztahu. 

40.25 Co to ale znamená? 
40.26 Jak často jste si řekli nebo se cítili, když jste se setkali s nějakou necitlivostí 

vůči sobě, zejména s pocitem, že jste "vynecháni", neuznáni nebo nevítáni: 
"Copak nevíte, že jsem osobnost? Že mám pocity?" Říkáte to nyní, když 
uvažujete o tom, že opustíte to, kým jste byli, kvůli tomu, že jste tím, kým 
jste pro mě? 

40.27 Možná jste si všimli, že ve včerejší diskusi o tom, kdo pro vás jsem. 



a dnešní diskuse o tom, kým pro mě jste, že jedno bez druhého nebylo 
projednáno. To by bylo nemožné. Protože tím, kým jsme, jsme ve vztahu 
jeden k druhému. 

40.28 Je to opravdu tak těžké, tak nepravděpodobné, tak nepříjemné přijmout? Je 
to méně obtížné, když si vzpomenete, kdo jsem? Že Já jsem všechno, co je 
láska? To není totéž jako říkat, že jste tím, kým jste ve vztahu ke své matce, 
a vaše matka tím, kým je ve vztahu k vám. To znamená, že říkáte, že jste tím, 
kým jste, ve vztahu ke všemu, co je láska. To znamená říci, že toto je to, kdo 
jste, a že toto je to, kdo jsem já. 

40.29 Dále se tím říká, že to, kým jste ve vztahu ke všemu, co je láska, záleží na 
vás. Že prostřednictvím svého myšlení, cítění, tvoření a poznávání všeho, s 
čím jste ve vztahu, rozšiřujete to, kým jste. To říká, že prostřednictvím 
aplikace svého bytí na vše, s čím jste ve vztahu, tvoříte. Dáváte atributy a 
přijímáte atributy. Ve spojení a vztahu individualizujete své bytí. A ve 
spojení a vztahu tvoříte pouze z lásky. 

40.30 Tím, kým jste ve spojení a vztahu se mnou, jsem já i vy. To je síla rozlišení 
ve spojení a vztahu, projev jednoty, která byla ohlášena v době Ježíše Krista. 

40.31 S touto schopností individualizace v jednotě a vztahu přichází největší dar 
ze všech. Je to konec stávání se a začátek bytí tím, kým jste. S tímto darem 
přichází schopnost být poznán a poznat. Dokážete se vzdát ideálu svého 
odděleného já, abyste mohli být poznáni? Abyste mohli poznávat? 

40.32 Jaký nejsilnější pocit jste měli při čtení tohoto kurzu a souvisejících 
materiálů? Nebyl to pocit, že jste poznáni? Nezabýval se tento Kurz 
otázkami, touhami a pochybnostmi, které byste předtím označili za 
jedinečné? Nemluvil k vám, jako by znal tajemství vašeho srdce? Jako by byl 
napsán právě pro vás? Tak to bylo. 

40.33 Jsi můj milovaný. Právě jsme spolu vedli dialog. Tvé srdce ke mně promluvilo 
a já jsem odpověděl. Odpověděla láska. Jak nyní odpovíte na lásku vy? 

40.34 Až otočíš poslední stránku, budeš plakat smutkem, že náš dialog skončil, že 
už neuslyšíš můj hlas? Nebo se odvážíte svého vlastního vztahu ke mně? 
Obrátíš se ke svému bratrovi a uslyšíš v něm můj hlas? Budeš mým hlasem, 
když se obrátíš ke své sestře? Poneseš v sobě plnost našeho vztahu? Budeš se 
mnou jedno a tím, že se mnou budeš jedno, se už nikdy nebudeš cítit sám? 
Dovolíš, aby tě prázdnota odloučení jednou provždy opustila? 



40.35 Budete pokračovat v tomto dialogu se mnou a mezi sebou navzájem? 
Ponesete ho s sebou na rovnou půdu - na místo, kde se dokončíte a ukážete, 
kým jste? 

40.36 Budete vztahem, který vrací lásku všem, kdo s vámi sdílejí tento svět? 



 

EPILOG 

Poznámka o bytí 
E.1 Ach, představ si, jaké to bude, až se nebudeš mít co učit, čím se stát. Tlak je 

pryč. Alchymie nastala. Z uhlí se stal diamant. Ach, představte si, že teď 
můžete zapomenout na všechny myšlenky na sebezdokonalování, představte 
si, kolik času ušetříte tím, že toto hledání skončí. Ale co teď budete dělat? 
Čím teď budete? 

E.2 Věřte tomu nebo ne, ale tyto otázky se budou objevovat stále méně a méně, 
až brzy, a to velmi brzy, zcela zmizí a už nikdy nebudou položeny. Proč? 
Protože nyní, když jste tím, kým jste, v jednotě a vztahu, vám tyto otázky 
nebudou dávat smysl. Již nyní mají mnohem menší moc. Copak to necítíte? 
Otázky zůstanou jen jako otázky starých vzorců myšlení, vzorců, které si 
stačí uvědomit, než se rozhodnete, že z vás zmizí. To je jediná volba, kterou 
ještě budete muset učinit - volba opustit staré, abyste mohli být. 

E.3 Nyní jste ve vztahu pouze s láskou, a tak pro vás nebude nic těžké. Přejte si, 
aby starý vzorec zmizel, a on zmizí. Tato malá poznámka přidaná na závěr 
našeho společného času na vrcholu hory je tu jen proto, aby vám pomohla 
uvědomit si a přijmout, že tomu tak bude. Neočekávejte potíže a ony 
nenastanou. 

E.4 Vrátili jste se ke své pravé podstatě. Možná si vzpomenete, že v rámci Kurzu 
lásky jste byli kdysi vyzváni: "Představte si oceán nebo geparda, slunce nebo 
měsíc nebo samotného Boha a snažte se zjistit, co jsou zač. Jsou stejní jako 
vy. Všichni existují uvnitř vás. Vy jste samotný vesmír." 

E.5 Vracíte se ke svému přirozenému Já, a jakmile se začnete plněji vracet do 
svého života, uvědomíte si, v čem spočívají rozdíly mezi tímto přirozeným Já 
a vaším dřívějším Já. Uvědomíte si, že víte, co máte dělat. Uvědomíte si, že 
neexistuje žádné "budu". Že jste a že budete reagovat na své okolí stejně 
snadno jako gepard na to své. 

E.6 Tato malá poznámka je uvedena jen proto, abyste s tím počítali. Bylo vám 
řečeno, že očekávejte nebe na zemi. Tak to je. Nebudou žádné pochybnosti, 
žádná nerozhodnost. Vaše cesta vám bude tak jasná, jako by to byla jediná 
cesta na světě, a vy se budete divit, proč jste ji celou dobu neviděli. 
Očekávejte toto. A bude to tak. A tak to také buďte. 

E.7 Žádný se nestává. Protože už se nestáváte, nebude žádné stávání. 



se z vás promítá do světa. Nebude docházet k žádným projekcím, a proto 
budete vidět tak jasně. Uvidíte to, co je. Prostřednictvím rozšíření lásky 
budete vytvářet to, co bude. To je vše. Tak to tedy buďte. 

E.8 Už nemáš vesmír projekce, který bys musel udržovat, ale vesmír lásky, který 
si můžeš užívat, a vesmír lásky, který můžeš tvořit. Tak ať se stane. 

E.9 Dokud budeš vědět, že to, co ti říkám, je pravda, dokud budeš toto vědomí nosit v 
sobě, tak dlouho pro tebe bude trvat věčnost bytí. Není nikdo jiný, kdo by 
zhasl světla, než vy. Přejděte od vědění k nevědění, zavřete oči a můžete 
zažít ticho nevědění, klid a mír nicoty. Můžete zažít nebytí a podobným 
způsobem se nechat unášet tak jemně a podle vlastního přání do všeho bytí. 
Hlavně se budete těšit z toho, že jste tím, kým jste. Budete šťastní. Budete 
spokojeni. A budete neomylně vědět, jak přirozeně jednat na základě svého 
bytí. 

E.10 Můžeš dělat všechno, co jsi dělal předtím, nebo nic, co jsi dělal předtím, a to 
všechno s naprostou jistotou bytí. Nemusíte se obávat, že by tato radost byla 
sobecká, neboť v jednotě nic takového neexistuje. O svou radost se budete 
dělit nepřetržitě jen tím, že se budete dělit o sebe. 

E.11 Neuvědomíte si, že se vše změnilo, dokud si tuto změnu "neuvědomíte" nebo 
"neuskutečníte". Dovolte, aby k vám toto zjevení přišlo. Stačí, když budete 
očekávat, že přijde, a ono přijde. Tak ať se stane. 

E.12 Také si neuvědomíte, že jste si nic nevybrali, dokud si neuvědomíte, že se 
všechno nezměnilo. Nechť i toto uvědomění přijde, pokud musí. A proveďte 
novou volbu. Budoucnost je na vás. 

E.13 To, co si nyní "uvědomuješ", skutečně "uskutečňuješ", protože tvá bytost 
uplatňuje rozšíření lásky na všechny, s nimiž jsi ve vztahu. 

E.14 Už nebudete muset "přemýšlet" o tom, kdo jste a co budete dělat, a vaše 
ochota vzdát se tohoto přemýšlení bude mít zásadní význam pro vaše 
uvědomění, že se vše změnilo nebo že se nic nezměnilo. 

E.15 To jsou obě možnosti, jako jsou všechny možnosti vaše. Kterou si vyberete? 
E.16 Už neexistuje žádný mezistupeň, pokud ho nevytvoříte. Učinili jste krok, 

kterým jste přijali vztah mezi, vztah Krista, do svého vlastního bytí. 
Kooperativní vztah všeho se vším nyní přebývá ve vás. Nerozhodujete a 
nemůžete rozhodovat, co s ním udělat, můžete jím pouze být. To je volba, 
kterou jste učinili. Být. Tak buďte. 

E.17 Zatím si myslíš, že nevíš, jak prostě být, a to je v jistém smyslu důvod, 



tento dialog v této podobě musí skončit. Dialog, který povedete dál, s vaší 
realizací bytí, bude dialogem jiným. 

E.18 Tento dialog byl tvým posledním úkolem. Je to poslední úkol v hledání bytí, 
protože úkol byl splněn, naplněn, dokončen. 

E.19 Zanechte nyní těchto slov a přineste si s sebou pouze dialog. Neomylně 
najdete ty, kteří se mohou zapojit do nového dialogu, ty, kteří se rozhodli pro 
nový dialog, ty, kteří se snaží sdílet a vyměňovat v harmonii. Tak začnete a 
váš počet se zvýší. 

E.20 Nebojte se být tím, kým jste. Nemyslete si, že musíte být někým jiným, 
někým jiným, než jste byli. Zanechte všech myšlenek. Zanechte všech 
představ o tom, že jste lepší, chytřejší, laskavější, milující. Uvědomte si, že 
to všechno byly myšlenky a představy o stávání se. Pokud se jich budete 
držet, vaše bytost nebude mít šanci realizovat a uskutečnit své bytí. Budete 
jiní, pouze pokud si dovolíte a budete chtít tuto odlišnost uvědomit a 
uskutečnit. Je to rozdíl mezi stáváním se a bytím. Je to veškerý rozdíl na 
světě. Je to rozdíl mezi odděleností a odlišností ve spojení a vztahu. 

E.21 Tento rozdíl, pokud mu dovolíte, aby přišel, vás zbaví všech starostí, všech 
myšlenek na to, jak byste mohli být lepší, více, větší. Pokud ještě vlastníte 
nějaké věci, které byste považovali za charakterové vady nebo chyby, 
zapomeňte na ně nyní. V bytí budou vaše, nebo nebudou. Buď budete 
šťastní, že tyto aspekty lidskosti máte, nebo nebudete a budou pryč. 
Neočekávejte, že budete stejně nešťastní i sami se sebou. Jste v pořádku. Jste 
bytí. Jste v pořádku. Tak ať je. 

E.22 Když to necháš přijít, uvidíš, že jsi tím, kým jsi, z nějakého důvodu, z 
nějakého důvodu, který ti bude tak jasný, že se s radostí přijmeš za to, kým 
jsi. A tak se to stane. 

E.23 Pokud si nebudete dávat pozor na své myšlenkové pochody, může se vám 
stát, že se na chvíli ocitnete na hranici mezi bytím a stáváním. Nebude však 
trvat dlouho, než to překonáte, neboť jakmile si začnete uvědomovat, že 
všechno je jinak, nebudete se chtít vrátit zpět, a to ani kvůli známým 
myšlenkovým pochodům, které vám byly drahé, i když vás sužovaly. 

E.24 Když se setkáváte s tím, co byste dříve považovali za obtíže, když se 
setkáváte se světem, kde láska stále ještě zdánlivě nevládne, když se 
setkáváte s tím, co by se mohlo stavět proti lásce, pamatujte, že jste nyní 
mostem mezi tímto tvůrčím napětím protikladů, které se stávají jedním. 
Pamatujte, že se jedná o stvoření v procesu tvorby. Pamatujte, že jste tvůrci. 
Nikdy nezapomínejte, že tím, že jste tím, kým jsem, rozšiřujete pouze lásku. 



E.25 Tento jediný tón, tento tón, tento chvalozpěv radosti, toto oslavné aleluja, je 
vše, k čemu se musíte vracet, vše, co musíte mít po ruce, kdyby se objevily 
pochybnosti. Tento jediný tón je tak plný lásky, tak silný, že vám bude drahý 
navždy. 

E.26 Když si ji znovu přečteš, vzpomeneš si, jen krátce, v rychle ubíhajících 
chvílích pochybností, jak jsi jiný. S dojetím si vzpomenete na to, kým jste 
kdysi byli, ale nevrátíte se zpět. Budeš vědět, že veškeré vracení se zpět by 
bylo jen opakováním okružní cesty, kterou jsi urazil od sebe k sobě. 

E.27 O co bude třeba usilovat? Jaké hledání nahradí toto hledání bytí? Snaha o 
vyjádření lásky - snaha vidět, zažít a sdílet tolik projevů lásky, kolik jich svět 
potřebuje, aby se spolu s vámi vrátil ke svému vlastnímu Já. 

E.28 Zdá se vám to jako dlouhá a strastiplná cesta? Nekonečné hledání? 
Nekonečné hledání vyjádření lásky je věčnost sama. 

E.29 Buď šťastný, že cesta, po které nyní putuješ, nemá konce. Je to prostě cesta 
toho, co se donekonečna vytváří jako samo k sobě. 

E.30 Nyní víš, jak reagovat na lásku, neboť jsi láska, bytost. Tak se staň. 



 

DODATEK 

Učení v době Kristově 
Přibližně2003, rok poté, co byla kniha Kurz lásky dokončena, obdržela 
Mari navíc knihu "Učení v době Kristově". Je zřejmě určena jako 
pomůcka pro čtenáře. Předjímá také vznik diskusních skupin. Pro 
přehlednost jsou uvedeny části, které odpovídají třem knihám 
-jsou uvedeny Kurz (I), Traktáty (II) a Dialogy (III). 

 

I 
A.1 Hlavní rozdíl mezi Kurzem zázraků a Kurzem lásky souvisí s přechodem do 

Kristova času, doby přímého učení ve spojení a vztahu s Bohem. Slovo učení 
je zde použito volně, protože ve spojení a vztahu není žádné učení potřeba. 

A.2 Jakmile však začnete pracovat s Kurzem lásky, učení a odnaučování 
pokračuje. Pokračuje za jediným účelem, kvůli kterému učení vždy 
existovalo - aby vás vrátilo od pochybností o sobě k lásce k sobě. To by se 
dalo vyjádřit také jako návrat od vašeho vnímaného stavu oddělenosti k 
vašemu skutečnému stavu sjednocení. Učení je zapotřebí pouze do té doby, 
než se vyléčí vnímání. Vnímání vašeho odděleného stavu bylo iluzí, pro 
kterou bylo potřeba vyléčení. 
-a v rámci Kurzu zázraků nabízí. 

A.3 Vnímání je výsledkem učení. Vnímání je učení. 
A.4 Protože mysl je oblastí vnímání, udělali jsme krok pryč z oblasti vnímání tím, 

že jsme se obrátili na srdce a jeho schopnost učit se novým způsobem. 
Dostali jste tedy pokyn, abyste na tento Kurz lásky nepoužívali své myšlení a 
úsilí, své obvyklé prostředky učení. Tento Kurz není určen pro mysl, ale pro 
srdce. Není to cesta myšlení a úsilí, ale cesta cítění, lehkosti a přímého 
vztahu. Znovu vám říkám, že v přímém vztahu dosaženém ve spojení není 
třeba žádného učení. Dokud skutečně nepoznáte jednotu, což může nastat 
před nebo po dokončení "Pojednání o podstatě jednoty a jejím poznání", 
budete se nadále vnímat jako učící se bytost. To je jediný důvod pro toto 
pokračování učební látky uvedené v Kurzu zázraků. Dokud budete nadále 
vynakládat úsilí na učení toho, co se naučit nelze, dokud se budete vnímat 
jako student, který se snaží získat to, co ještě nemá, nemůžete rozpoznat 
jednotu, v níž existujete, a navždy se osvobodit od učení. 



A.5 To neznamená, že tento kurz nebo konec učení pro vás bude snadný. Avšak 
právě vaše obtíže při vzdávání se připoutanosti k učení prostřednictvím 
uplatňování myšlenek a úsilí vytvářejí dojem obtížnosti tohoto Kurzu. Proto 
je vám řečeno, abyste tento Kurz absolvovali s co nejmenší připoutaností ke 
svým starým způsobům učení, jak je to pro vás možné. Pokud nerozumíte, 
přijměte, že nerozumíte, a pokračujte dál. Naslouchejte slovům, jako by byla 
promlouvána k vám, protože taková jsou. Naslouchejte, jako byste 
naslouchali příteli při rozhovoru. Poslouchejte jednoduše proto, abyste 
slyšeli, co se říká. Naslouchejte prostě proto, abyste nechali slova vstoupit do 
sebe. 

A.6 Doporučuje se pro první čtení kurzu. 
A.7 Když se ti podaří naslouchat, aniž bys hledal porozumění, aniž bys chtěl 

chápat smysl, aniž bys vynaložil úsilí, které jsi zvyklý vynakládat na 
studium, začínáš proměnu, která je přechodem od hlavy k srdci a od jejich 
oddělení ke spojení. 

A.8 S celým srdcem jste tedy připraveni vrátit se k druhému čtení kurzu. V plném 
srdci zjistíte, že obtíže odpadají a objevuje se porozumění. Začínáte poznávat 
sami sebe novým způsobem. Začínáte poznávat sami sebe bez vnímání a 
posuzování mysli. Začínáte se poznávat takoví, jací skutečně jste, a začnete 
slyšet jazyk Kurzu jako jazyk svého vlastního srdce. 

A.9 Nyní se možná cítíte docela nuceni podělit se o své zkušenosti s kurzem s 
ostatními. Co můžete očekávat, že zjistíte? 

A.10 Často se setkáte s touhou přečíst si kurz znovu - přečíst si ho nahlas - slyšet 
ho vyslovený. Je to přirozená touha nechat do sebe vstoupit slova Kurzu ještě 
jiným způsobem - hlasem. Opět se nevyžaduje, ba ani nedoporučuje, aby toto 
čtení bylo přerušováno hledáním smyslu. Naslouchejte. Odpovídejte. Nechte 
význam odhalit. 

A.11 Touto metodou si osvojíte právě to, co se nedá naučit. To, co se 
prostřednictvím této metody učíte, je přesně to, co nelze hledat a dosáhnout 
vaším hledáním. To, co prostřednictvím této metody nacházíte, je vnímavost. 
Vracíte se domů na cestu srdce. To, co získáváte sdílením s druhými, je 
situace, v níž se "učíte" v jednotě prostřednictvím vnímavosti srdce. 

A.12 Říkám ti, aby ses neptal? Abyste se nepouštěli do diskuse? Říkám vám jen, 
abyste přijímali, než se budete snažit vnímat. Žádám vás, abyste nepřijímali 
jako někdo, kdo nemá to, co má jiný, protože to není předávání informací, 
které nemáte. Žádám vás pouze, abyste přijímali, abyste se naučili 
vnímavosti, cestě srdce. Žádám vás pouze o to, abyste se zastavili, dali mysli 
odpočinek, vstoupili do ticha. 



říše, která je mysli cizí, a přesto srdci milá. Žádám vás jen o to, abyste si dali 
šanci nechat se naplnit úlevou z toho, že nemáte další úkol, na který byste 
museli vynaložit své úsilí. Žádám vás, abyste si dali šanci zapomenout na to, 
že k tomu přistupujete jako k dalšímu cvičení na sebezdokonalování nebo 
jako k dalšímu cíli, který je třeba splnit. Jedině tak si uvědomíte, že už máte 
splněno. 

A.13 Díky vnímavosti to, co je pro tvou mysl obtížné přijmout, tvé srdce přijímá s 
lehkostí. Nyní jste připraveni ptát se na to, na co musíte. Nyní jste připraveni 
slyšet odpověď, která se vynoří ve vašem vlastním srdci nebo z hlasu muže 
či ženy sedícího vedle vás. Nyní jste připraveni naslouchat všem hlasům 
kolem sebe, aniž byste je odsuzovali, vstupovat do diskuse bez programu, 
kterému se musíte věnovat, nebýt tak úzkostliví, abyste řekli, co si myslíte, 
že zapomenete naslouchat. Nyní jste připraveni nechat porozumění přijít bez 
agresivního vycházení za ním. 

A.14 Jsi trpělivý, milující a laskavý. Vstoupili jste do doby něhy. Začínáte slyšet, 
co vám říkají vaše pocity, bez zásahů a varování vaší myslící mysli. Začínáte 
důvěřovat, a když začínáte důvěřovat, začínáte rozšiřovat to, kým jste. Začíná 
se projevovat skutečné dávání a přijímání jako jeden celek. Vstoupili jste do 
svatého vztahu. 

A.15 Úkolem moderátorů takových setkání otevřených srdcí je odvést čtenáře od 
mysli ega a vrátit je zpět k celistvosti nebo ke Kristově mysli. "Jak se cítíš?" 
je vhodnější otázka než "Co si myslíš?". Sdílení zkušeností je vhodnější než 
sdílení výkladů. Sdílení procesu je vhodnější než sdílení výsledku. 
Facilitátoři zabrání čtenářům, aby se pokoušeli o jedinou správnou 
interpretaci, protože jediná správná interpretace je ta, která vychází z 
vnitřního systému vedení každého čtenáře. Účastníci skupiny se budou cítit 
méně soutěživí nebo budou mít menší zájem prosazovat svá přesvědčení, 
protože jim bude jasné, že na rozdíl od jiných situací při učení neexistuje 
žádná správná odpověď nebo specifický soubor přesvědčení, který by bylo 
třeba přijmout. Student se začne posouvat od potřeby sdíleného přesvědčení 
k osobnímu přesvědčení a autoritě. 

A.16 Mohou být studenti uvedeni v omyl? Jinými slovy, možná neexistuje 
"správná" odpověď nebo správný výklad, ale "špatné" odpovědi a nepřesné 
výklady? Jedná se spíše o otázku jednoty versus rozdělení než o otázku 
správného a nesprávného. V jednotě a vztahu je každý nejen schopen, ale 
také nevyhnutelně obdrží odpověď a dojde k pochopení či výkladu, který je 
pro něj "správný". 

A.17 Těm, kteří nevstupují do jednoty a vztahu, nelze pomoci, napravit je ani je ne 



ukázal nepřesnost jejich vnímání. Jejich vnímání pro ně zůstane pravdivé, 
protože jejich mysl jim řekla, že je pravdivé, a jejich víra v nadřazenost 
mysli dočasně převážila nad otevřeností jejich srdce. Potřeba některých z 
nich zůstat v situaci vyučování a učení se "správným" a "špatným" 
odpovědím bude silná. Mnozí se nenechají odradit od logiky, která jim říká, 
že musí tvrdě pracovat, aby dosáhli něčeho hodnotného. 

A.18 Dovolte mi, abych se vyjádřil jasně. Zdánlivý nedostatek obtížnosti tohoto 
kurzu spočívá v jeho obtížnosti. Vzdát se obtížnosti ve prospěch lehkosti je víc, 
než jsou některá ega ochotna přijmout. Vzdát se námahy ve prospěch vnímavosti 
je víc, než jsou někteří schopni přijmout. Proč? Protože je to příliš obtížné. Je 
to v rozporu se vším, co jste se naučili, a s povahou reality, v níž mysl 
fungovala. Obrácením se k srdci se snažíme tuto obtíž co nejvíce obejít, ale 
každý ji pocítí do určité míry, přesně do té míry, do jaké je schopen vzdát se 
spoléhání na to, co si ale myslí, že mu v minulosti fungovalo. 

A.19 Cesta srdce je cestou Kristova času. Čas Ducha svatého pominul. Čas 
prostředníka skončil. Největším prostředníkem ze všech byla mysl. Stála 
mezi vámi a vaším vlastním vnitřním poznáním, uvězněná ve snu vnímání. 

A.20 Kolektivně i individuálně jste dospěli k míře frustrace z toho, co lze učit, 
která překročila své meze. Vaše připravenost je pociťována jako netrpělivost. 
Mnozí se mohou na vlně této netrpělivosti svézt na nové cestě. Jiní s ní musí 
ještě chvíli bojovat. 

A.21 Pro ty, kdo jsou připraveni na novou cestu, skončila doba bojů. Už se 
nechtějí zapojovat do žádných debat, nechtějí, aby jim někdo dokazoval, že 
mají pravdu nebo že se mýlí, nechtějí slyšet důkazy pro ten či onen přístup. 
Cesty mysli je již unavily. Jsou připraveni vrátit se domů na cestu srdce. 

O.22 Cesta učení v Kristově čase s sebou přináší nový druh důkazů, důkazů, které 
se jasně a zřetelně projevují při každé ochotě skoncovat se závislostí na egu-
rozumě a opustit peklo odděleného já. To, co bude prokázáno a sdíleno, je 
dokonalá logika srdce, a že opuštění starého způsobu nepřinese zkázu, ale 
naopak přinese moudrost, o níž každý ví, že ji vždy vlastnil. 

A.23 Facilitátoři se mohou na tuto ukázku spolehnout, i když mnozí ve skupině 
mohou zůstat připoutáni ke způsobům myšlení. Demonstrace bude fungovat 
pro ty, kteří pozorují z místa jednoty, i když vůbec nefunguje pro čtenáře, 
který v sobě nedokáže najít schopnost přijmout jednotu. Není důvod zdržovat 
pohyb skupiny nebo pociťovat něco jiného než laskavost vůči těm, kteří v 
tuto chvíli nemohou přijmout novou cestu. Nebude to na škodu 



nikoho z demonstrace, která bude poskytnuta, jak malý zisk mají ti, kteří 
nemohou přijímat. 

A.24 Prostřednictvím vnímavosti se odhaluje moudrost, která je vlastní tomu, kým 
skutečně jste. Být tím, kým skutečně jste, přijmout svou pravou identitu, je 
cílem tohoto kurzu a této počáteční úrovně toho, co jen volně nazývám 
učebním plánem. Na této úrovni je vhodné si uvědomit a připomenout, že být 
věrný svému Já neznamená dosáhnout ideálního stavu nebo stavu identity, 
který by byl přesně stejný jako u někoho jiného. Nejde také o to, být 
nesobecký. I tyto představy jsou součástí odnaučování v tomto kurzu a je 
třeba od nich odrazovat. 

A.25 Čtenáři si pak přirozeně mohou klást otázku, o co ještě usilovat, a přitom 
znovu dojít k velmi obtížnému přechodu od usilování. V jednotě je 
dokonalost skutečností. Vaší skutečností je jednota. Není tedy třeba usilovat 
ani o jednotu, ani o dokonalost. "Odpovědí" pro ty, kdo potřebují výzvy, je 
výzva, kterou představuje výzva k pobytu v jednotě a k vyjádření božskosti 
své přirozenosti prostřednictvím sdílení ve spojení a vztahu. Touto výzvou se 
dále zabývá dílo Traktáty. 

 

II 
A.26 Čtenáři, kteří se nevzdálili od své touhy naučit se něco, co nasytí jejich mysl 

nebo ego, budou málokdy pokračovat na další úroveň. Další úroveň s sebou 
přináší stejné situace, s jakými se čtenář setkal při přijímání Kurzu, ale čtenář 
se nyní s těmito situacemi setká v životě. Čtenář již není pouze čtenářem. 
Jeho zkušenost s tímto Kurzem se rozšířila za hranice čtení a za hranice 
situace ve třídě. Nyní může nastat doba, kdy se studium bude zdát skutečně 
na místě. Může se zdát, že vodítka, která jim poskytuje četba, přicházejí a 
odcházejí a jejich touha spoléhat se na to, co se "naučili", poroste. Mohou 
zatoužit po zpětném přečtení, zopakování nebo si začít zvýrazňovat pasáže, 
ke kterým se budou znovu a znovu vracet. Mohou se objevit nové otázky a 
touha po zpětné vazbě nebo diskusi může zesílit. Může to být také přesně ten 
okamžik, kdy je čtenář natolik pohlcen zkušenostmi a učením "v životě", že 
návrat do skupiny nebo třídy se mu zdá téměř nemožný. 

A.27 Čtenář, který nyní prožívá život novým způsobem, se spíše než ve standardní 
situaci učení snaží upevnit to, co již zná a co již přijal. Vrací se k "jazyku", 
jako by se na vstřícného přítele obrátil pro radu bez odsuzování. Ti, kdo 
začínají prožívat život novým způsobem, začínají objevovat vzorce myšlení a 
chování, které jsou v nich nejhlouběji zakořeněné. Cítí, že potřebují pomoc! 



A.28 V tomto okamžiku může být nutné, aby se skupiny staly flexibilnějšími, 
scházely se méně často nebo se dokonce rozpadly ve prospěch bývalých 
"spolužáků", kteří se setkávají při náhodnějších a spontánnějších setkáních. 
Pro facilitátory a členy skupin je i nadále důležité, aby si v tomto období byli 
pokud možno vzájemně k dispozici, neboť to, co se získává díky 
zkušenostem, je stále třeba sdílet. Toto sdílení může nabídnout bohatou a 
obohacující příležitost k odhalení rozdílů a k vítanému poznání, že rozdíly 
nedělají odděleného. 

A.29 Pohyb vpřed je bez ohledu na konfiguraci skupiny stále stejný. Je to jeden 
pohyb směrem od učení k přijetí toho, co je. I když se v tomto čase mohou 
zvýraznit rozdíly, díky sdílení se ukáže, že ačkoli se zkušenosti mohou 
značně lišit a zdánlivě nabízet různorodé "učební" situace, jednotlivci ve 
skutečnosti dojdou k mnoha velmi podobným novým poznatkům a pravdám. 

A.30 Může se zdát, že netrpělivost předchozí úrovně se zvýšila, protože tyto 
zkušenosti budou každého jedince posouvat jeho vlastním tempem. Může se 
objevit srovnávání a někteří mohou mít pocit, že nepostupují tak rychle jako 
ostatní, zatímco ti, kteří postupují rychle, mohou mít pocit, že potřebují čas 
na nadechnutí! 

A.31 Navzdory rychlosti pohybu či jeho nedostatku vám nyní bude připadat, že 
společné čtení traktátů je téměř ztrátou drahocenného času. Setkání těch, kdo 
pracují s Traktáty, tak budou přirozeně zahrnovat více sdílení zkušeností. 
Úkolem facilitátora je nyní zasadit tyto zkušenosti do kontextu. Poté, co dá 
skupině čas na rozhovor, může facilitátor vybrat krátký úryvek, který bude 
zapadat do obsahu sdílení. Vždy je úkolem facilitátora odvést jednotlivé 
členy skupiny od sklonů, které mohou být v této době silné, "přijít věcem na 
kloub". Od řešení problémů je třeba odrazovat. Je třeba podporovat důvěru. 
Často může diskusi výrazně usnadnit otázka: "Jak bychom se mohli na tuto 
situaci podívat novým způsobem?". Vždy je užitečné podporovat jemnost 
umění myšlení před neúprosnou přísností myslící mysli. Obsedantní myšlení 
je vždy bezohledné, odsuzující a myslitele vyčerpává. Potřebuje pomoc, aby 
se vymanil z jeho sevření, a nikdy by neměl trpět. 

A.32 Velmi cennou službou, kterou mohou facilitátoři a další členové skupiny 
poskytovat, je také pomoc jednotlivcům s rozpoznáváním vzorců. 
Zakořeněných vzorců z minulosti je obtížné se zbavit, i když byly 
rozpoznány. Jednotlivce zde můžeme povzbudit, aby "sledovali, jak průvod 
prochází", když to, co zůstalo nezhojeno, předkládají k přijetí, odpuštění a 
propuštění. S odpuštěním každého starého vzorce nebo situace, která se zdá 
být zřejmá. 



plná nebezpečí, zvedne se mrak beznaděje, temnota trochu ustoupí a trochu 
více světla ukáže cestu. 

A.33 Často se zde facilitátor setká i s individuálním hodnocením a 
sebezpytováním. Členové skupiny se mohou ptát, zda jim něco nechybí. 
Mohou mít pocit, že nezažili jednotu nebo že nejsou blíže poznání sebe sama 
nebo Boha. Mohou mít pocit, že je tento Kurz studia, který se po nějakou 
dobu zdál tak dobře fungovat, nyní zklamal. Mohou si klást otázku, kde a 
kdy přijde mír, lehkost a hojnost, které tento Kurz slibuje. Ti potřebují 
pomoc, aby zůstali zakotveni v přítomnosti, a připomenutí, že už nehledají. 
Potřebují vaše ujištění, že toto období zapojení do života je právě to, co je 
potřeba k integraci toho, co se naučili. Bylo by vhodné vrátit se k 
jednoduchým slovům, kterými začíná Pojednání o jednotě: "Poklad, který 
zatím nepoznáváte, bude poznán. Jakmile bude rozpoznán, začne být 
považován za schopnost. A nakonec se díky zkušenosti stane vaší identitou." 

A.34 Dřívější úspěchy, úspěchy, které přinášely pověření, certifikáty a tituly, 
obdiv, respekt a postavení, jsou dnes minulostí. To, co jednotlivci možná 
hledají, je jejich odměna za investici, kterou do tohoto studia vložili. Zatímco 
ji hledají, aby se projevila starým způsobem, budou postrádat nové způsoby, 
které se jim odhalují. Jemně jim připomeňte, že úspěchy z minulosti nebyly 
trvalé a že nejsou tím, co by nyní skutečně chtěli. Připomeňte jim, že cíle je 
dosaženo tím, že jsou konečně tím, kým jsou. Je to v přítomnosti - ne v 
budoucnosti. Je s nimi - ne mimo ně. Tím pokladem jsou oni sami. 

III 
A.35 Kromě práce na traktátech se jedná o přímý vztah - přímý vztah se mnou. 

Vstup do dialogu je způsob, jakým se to vyjadřuje; nejde však pouze o vstup 
do mluveného dialogu. Jak bylo řečeno v Pojednání o umění myšlení: "Stvoření 
je jen dialog, na který jsi neodpověděl." V tomto případě se jedná o dialog, 
na který jsi neodpověděl. 

A.36 Stvoření je dialog. 
A.37 Stvoření je nekonečný akt dávání a přijímání jako jeden celek. Stejně tak 
dialog. 
A.38 "Poslouchejte a uslyšíte." Ale čemu nasloucháte? Vstoupit do dialogu se 

podobá pobytu v přítomném okamžiku a naslouchání všemu, co se říká, 
všemi způsoby, kterými se to říká. Nyní je čas, abyste skutečně začali 
"slyšet" můj hlas v každém aspektu stvoření a odpovídali svým vlastním 
hlasem ve všech svých vlastních činech stvoření. Je čas uvědomit si, že jste 



tvůrce. 
A.39 Je to doba velké důvěrnosti. Toto je čas, který je mezi námi dvěma více než 

dosavadní průběh. Je to čas uvědomění si, že "Já" k "vám" promlouvám 
přímo v každém okamžiku každého dne, ve všem, s čím se setkáváte, ve 
všem, co cítíte. Je to čas opravdového zjevení, v němž se zjevujete svému Já. 

A.40 To ukazuje dialog, zejména dialog, který je výměnou mezi "dvěma nebo více 
shromážděnými". Odhaluje, kdo jsi. 

O.41 Tento vztah mezi Já a Druhým, Já a Životem, Já a Bohem, lidstvím a 
božstvím je dialog, o kterém mluvíme. Může se zdát, že naznačuje dualitu, 
ale naznačuje vztah. Myšlenka jednoty a vztahu do vás musí nyní plně 
vstoupit. 

A.42 Nejste "studentem" Dialogů, ale plnohodnotným účastníkem Dialogů. 
Vstoupili jste do závěrečné fáze odhalení toho, kdo jste. Až se plně odhalí 
To, kým jste, uvědomíte si, že je čas opustit učebnu a žít ve světě jako To, kým 
jste. Uvědomíte si, že vaše účast ve světě jako To, kým Jste, je součástí 
probíhajícího dialogu a že se jedná o pokračující aspekt stvoření, díky němuž 
bude stvořeno nové. 

A.43 Jaký bude nyní váš vztah k této práci, která vás vrátila k tomu, kým jste? Váš 
vztah k tomuto dílu pokračuje, když žijete a vyjadřujete to, kým jste, ve 
světě. Pro některé z vás to může znamenat pokračující zapojení do této práce 
a její přímé sdílení s ostatními. Pro mnoho dalších z vás to nebude. 

A.44 Pro každého z vás bude to, kým jste, vyjádřením jednoty a jednoty, kterou 
jste schopni vyjádřit pouze vy. Když každý vyjádří to, kým je, v jednotě a 
vztahu, bude pokračovat stvoření nového a celistvost a uzdravení obnoví 
svět, ve kterém žijete. 

A.45 Tento kurz se stává milovanou alma mater, která je ctěna a ke které se 
vracíme jako k dárkyni nového života. Nenabízí žádné zdi, které by vás 
omezovaly. Nestává se dogmatem, které by vás omezovalo. Je novým 
životem, který přišel rozšířit cestu stvoření, cestu lásky, cestu života, novou 
cestu. Bude s vámi v každém dialogu a nenechá vás bez útěchy. Nemá žádný 
konečný bod ve svých výhodách a asociacích. 

A.46 Pokračováním tohoto kurzu je jeho dialog. Ten probíhá neustále. 
A.47 Shromažďujte se stále s těmi, s nimiž jste se učili, rostli a stávali se novými, 

ale shromažďujte se ve stále širších skupinách. Tento dialog probíhá všude 
kolem vás. Já jsem s vámi a nikdy vás nenechám bez útěchy. Vzývejte mě, 
neboť jsem zde. Mluvte ke mně a já vás vyslyším. Naslouchejte a já vám 
odpovím. Jsem v každém hlase, který vám odpovídá, a váš hlas je můj, když 
odpovídáte druhým. 



A.48 Nevycházejte jako hotová umělecká díla, ale jako prostupná energie, která se 
stále mění, stále tvoří, stále je nová. Jděte vpřed s otevřeností, aby se skrze 
vás a všechny, s nimiž se setkáváte, odehrávalo zjevení. Vydejte se s radostí 
vstříc tomuto dobrodružství objevování. Buďte stále noví, stále jednotní, 
stále milovaní. 

A.49 Zapojte se do tohoto pokračujícího dialogu. To je vše, co se od vás žádá. To 
je dar, který jste dostali a který přinášíte světu: váš vlastní hlas, hlas toho, 
kdo jste. Není to hlas oddělenosti nebo odděleného Já, ale hlas sjednocení a 
Jednoho Já. Tak se vyjadřuje sjednocení a dává se rozpoznat ve formě. To je 
to, co uvede nové a změní svět. Toho nelze dosáhnout bez vás - bez vaší 
schopnosti stát v jednotě a vztahu jako Uskutečněný. 

A.50 Milovaní bratři a sestry, vy jste Dokonaní. 



PRŮVODCE ODKAZOVÁNÍM 

Odkazy na konkrétní text v tomto kombinovaném svazku se obecně řídí 
schématem kniha:kapitola.odstavec, přičemž první kniha se označuje jako 
"kurz" (C), druhá kniha jako "pojednání" (T) a třetí kniha jako "dialogy" (D). 

V rámci kurzu tedy C:20.30 odkazuje na odstavec20, kapitoly Odkazy30. na 
odstavce v rámci Preludií nebo Úvodu budou například C:P.8 nebo C:I.9. 

Odkazy na odstavce v rámci pojednání musí uvádět číslo pojednání, 
například T2:10.1 nebo T3:13.6. 

Odkazy na odstavce obecně v rámci Dialogů by byly například D:12.4, ale 
odkazy na odstavce v rámci "Čtyřiceti dnů a čtyřiceti nocí" vyžadují zvláštní 
zacházení, například D:Den1.23. 

Odkazy na odstavce v Epilogu nebo Dodatku lze uvádět jednoduše například 
jako E.6 nebo A.4. 

Odkazy na předmluvu obsahují pouze číslo stránky, například F.xiv. 



SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 

Trilogie milosti od Mari Perronové, Julieanne Carverové a Mary Loveové 
(1997) je příběhem o zkušenostech tří blízkých přátel, které Mari Perronové 
připravily cestu k přijetí Kurzu lásky (viz předmluva, strany x-xi). Všechny tři 
knihy, Láska, Milost a Mír, jsou nyní k dispozici jako elektronické knihy. 

Stvoření nového od Mari Perronové (2007) je mystickou 
"postapokalyptickou vizí" smrti starého a zrození nového. Je to přemítání o 
"novém", které mysl nemůže uchopit, ale spíše je držena a ponořena do něj. 
Vyzývá čtenáře, aby přestal mluvit o Božím moři a ponořil se do něj. 

Dané já: Mari Perronová (2009) je velmi osobní, ale zároveň univerzální 
kniha, která zkoumá, jak se vymanit z transu konvencí, jak se skrze vlastní 
lidskost přiblížit k celistvosti a jak přijmout své autentické já: Dané já. 



ZDROJE 

Podporu pro komunitu ACOL, včetně blogu Mari Perronové a různých 
zdrojů, najdete na adrese www.acourseoflove.com. 

Navštivte webové stránky neziskového centra A Course of Love, 
www.centerforacourseoflove.org. Na těchto stránkách najdete sdílení Mari 
Perronové a čtenářů ACOL. Na těchto webových stránkách je také k dispozici 
"Objevte ACOL", soubor výkonných on-line nástrojů, který zahrnuje 
konkordanci (abecední rejstřík všech slov a některých běžných frází), 
vyhledávací nástroj (který umožňuje vyhledávat konkrétní slova nebo fráze, 
odkaz na celý odstavec a zobrazení předchozích a následujících odstavců) a 
další zdroje, které obohatí váš zážitek z Kurzu lásky. 

Čtenáři si také mohou prohlédnout webové stránky Take Heart Publications, 
www.takeheartpublications.com. 

http://www.acourseoflove.com./
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