
1.

NIC Z TOHO, CO VIDÍM NIC NEZNAMENÁ 

 

NIC Z TOHO, CO VIDÍM V TÉTO MÍSTNOSTI 

 (NA TÉTO ULICI, Z TOHOTO OKNA, NA TOMTO MÍSTĚ)  

NIC NEZNAMENÁ. 

Nyní se pomalu dívej kolem sebe a procvičuj aplikaci této myšlenky  

výslovně na cokoliv, co vidíš: 

TENTO STŮL NIC NEZNAMENÁ 

TAHLE ŽIDLE NIC NEZNAMENÁ 

TAHLE RUKA NIC NEZNAMENÁ 

TATO NOHA NIC NEZNAMENÁ 

TOTO PERO NIC NEZNAMENÁ 

Pak se podívej dále do svého bezprostředního okolí a použij myšlenku v širším
rozsahu:  

TYTO DVEŘE NIC NEZNAMENAJÍ. 

TOTO TĚLO NIC NEZNAMENÁ. 

TATO LAMPA NIC NEZNAMENÁ. 

TENTO SYMBOL NIC NEZNAMENÁ. 

TENTO STÍN NIC NEZNAMENÁ. 

Všimni si, že tyto výroky nejsou nijak seřazeny a neberou ohled na jakékoliv rozdíly
mezi věcmi na které se používají. To je účel tohoto cvičení. Prohlášení by mělo být

použito na cokoliv co vidíš. Když praktikuješ myšlenku na tento den, použij ji
naprosto bez rozlišování. Nepokoušej se ji používat na vše, co vidíš, neboť toto

cvičení by se nemělo stát rituálním. Buď si jistý, že nic z toho, co vidíš není výslovně
vyloučeno. Z hlediska uplatnění této myšlenky, je jedna věc jako druhá. Žádná z
prvních tří lekcí by neměla být prováděna více než dvakrát denně, nejlépe ráno a

večer. Ani se o ně nepokoušej déle než minutu, pokud by způsobovaly pocit spěchu.
Příjemný pocit klidu a uvolnění je nezbytný. 

 



2.

JÁ JSEM DAL VŠEMU, CO VIDÍM VŠECHEN VÝZNAM, KTERÝ TO PRO MĚ MÁ 

 

JÁ JSEM DAL VŠEMU, CO VIDÍM V TÉTO MÍSTNOSTI  

(NA TÉTO ULICI, Z TOHOTO OKNA, NA TOMTO MÍSTĚ)  

VEŠKERÝ VÝZNAM, KTERÝ TO PRO MĚ MÁ

 Cvičení s touto myšlenkou jsou stejná jako první cvičení. Začni s věcmi, které jsou
blízko tebe, a použij myšlenku na cokoli, na čem tvůj pohled spočine. Potom zvětši
dosah směrem ven. Otoč hlavu tak, abys zahrnul cokoliv, co je po obou stranách.

Pokud je to možné, otoč se a použij myšlenku na to, co se nachází za tebou. Zůstaň
co nejvíce neselektivní při volbě předmětů pro její aplikaci, nesoustřeď se na nic
konkrétního a nepokoušej se zahrnout vše, co v dané oblasti vidíš, abys nevnesl

napětí. Pouze se letmým pohledem a celkem rychle a uvolněně rozhlížej kolem sebe,
zkus se vyhnout výběru podle velikosti, jasu, barvy, materiálu nebo relativní

důležitosti pro tebe. Vezmi předměty jednoduše tak, jak je vidíš, zkus použít cvičení se
stejnou lehkostí na tělo nebo knoflík, mouchu nebo podlahu, ruku nebo jablko.

Jediným kritériem pro uplatnění této myšlenky na cokoliv je pouze to, že na to padl
tvůj zrak. Nepokoušej se zahrnout cokoli konkrétního, ale ujisti se, že nic výslovně

nevylučuješ.

JÁ JSEM DAL TOMUTO PŘEDMĚTU...

VEŠKERÝ VÝZNAM, KTERÝ TEĎ PRO MĚ MÁ

 



3.

NEROZUMÍM NIČEMU, CO VIDÍM 

 

NEROZUMÍM NIČEMU, CO VIDÍM V TÉTO MÍSTNOSTI 

(NA TÉTO ULICI, Z TOHOTO OKNA, NA TOMTO MÍSTĚ) 

Tuto myšlenku použij stejným způsobem jako ty předchozí, aniž bys dělal jakékoliv
rozdíly. Cokoliv uvidíš se stává vhodným předmětem pro aplikaci myšlenky. Buď si

jist, že nezpochybňuješ vhodnost čehokoliv pro aplikaci této myšlenky. Nejedná se o
cvičení v posuzování. Cokoliv, co vidíš je vhodné. Některé z věci, které vidíš mohou

mít pro tebe emocionální náboj. Pokus se odložit takové pocity stranou, a pouze
použij tyto věci úplně stejně jako všechny ostatní. Smyslem cvičení je pomoci ti

pročistit tvou mysl od všech minulých asociací, abys uviděl věci přesně takové, jaké
se ti jeví nyní, a uvědomil sis, jak málo je skutečně chápeš. Je tedy zásadní, abys sis
udržel dokonale otevřenou mysl neomezenou posuzováním při výběru věcí, na které

je myšlenka dne aplikována. Pro tento účel je jedna věc stejná jako druhá, stejně
vhodná, a proto stejně užitečná. 

 



4.

TYTO MYŠLENKY NIC NEZNAMENAJÍ. 

 

TYTO MYŠLENKY NIC NEZNAMENAJÍ.  

JSOU STEJNÉ, JAKO VĚCI, KTERÉ VIDÍM V TÉTO MÍSTNOSTI 

(NA TÉTO ULICI, Z TOHOTO OKNA, NA TOMTO MÍSTĚ). 

Na rozdíl od předchozích, nezačínají tato cvičení myšlenkou dne. V těchto časech
praxe začni tím, že si budeš asi po dobu 1 minuty všímat myšlenek, které prochází
tvou myslí. Pak na ně aplikuj dnešní myšlenku. Pokud jsi si již uvědomil nešťastné

myšlenky, použij je jako předmět pro uvedenou myšlenku. Nevybírej však pouze
myšlenky, které považuješ za “špatné”. Pokud se naučíš dívat se na své myšlenky,
objevíš, že představují pouze takovou všehochuť, že nelze žádnou z nich v jistém

smyslu nazvat “dobrou” nebo “špatnou. To je důvod, proč nic neznamenají.  

Při výběru předmětů pro aplikaci dnešní myšlenky je zapotřebí obvyklá jmenovitost.
Neboj se použít “dobré” myšlenky stejně jako “špatné”. Žádné z nich nepředstavují
tvé skutečné myšlenky, jenž jsou jimi zakryty. “Dobré” jsou pouze stíny toho, co leží
“za”, a stíny činí pohled obtížným. Ty “špatné blokují výhled a znemožňují vidění. Ty

nechceš ani jedny. 

 Jedná se o hlavní cvičení, a bude se čas od času opakovat v poněkud odlišných
formách. Cílem je trénovat tě v prvních krocích směrem k záměru oddělit

bezvýznamné od důležitého. Je to první pokus v dlouhodobém cíli naučit se vidět
bezcenné jako vně tebe a to, co je významné uvnitř. 

Je to také začátek tréninku tvé mysli k rozpoznání toho, co je stejné a co je odlišné. 

Při použití svých myšlenek pro aplikaci dnešní myšlenky, ztotožni každou myšlenku s
ústřední postavou nebo událostí, kterou obsahuje, například: 

TATO MYŠLENKA O... (mé matce, zítřejším úkolu).. NIC NEZNAMENÁ.  

JE STEJNÁ, JAKO VĚCI, KTERÉ VIDÍM V TÉTO MÍSTNOSTI  

(NA TÉTO ULICI, ATD.) 

Myšlenku dne můžeš také použít pro dílčí myšlenku, kterou jsi rozpoznal jako
škodlivou. Tato praxe je užitečná, není ale náhradou náhodných postupů, které je

třeba dodržovat pro cvičení. Nezkoumej však svou mysl déle než přibližně minutu. Jsi
příliš nezkušený, než abys zabránil tendenci stát se zbytečně zaujatý.  

 Dále, protože jsou tato cvičení první svého druhu, můžeš shledat pozastavení
posuzování ve spojení s myšlenkami obzvláště obtížné. Neopakuj tato cvičení více

než třikrát nebo čtyřikrát během dne. Vrátíme se k nim později. 

 



5.

NIKDY NEJSEM ROZRUŠEN Z DŮVODU, KTERÝ SI MYSLÍM 

  Tato myšlenka, stejně jako předchozí, může být použita na jakoukoliv osobu, situaci
nebo událost, o které si myslíš, že ti způsobuje bolest. Použij ji konkrétně na to, co

považuješ za příčinu svého rozrušení, popiš pocit jakýmkoliv termínem, který se ti zdá
nejvýstižnější. Rozrušení se může jevit jako strach, starost, deprese, úzkost, hněv,

nenávist, žárlivost nebo mnoho dalších forem, z nichž všechny budou vnímány jako
odlišné. To není pravdou. Dokud se však nenaučíš, že na formě nezáleží, stává se
každá forma vhodným předmětem denního cvičení. Aplikace stejné myšlenky na

každou z nich jednotlivě je prvním krokem ke konečnému rozpoznání toho, že jsou
všechny stejné. Když používáš dnešní myšlenku pro konkrétní vnímanou příčinu

rozrušení v jakékoliv formě, použij jak název formy, v níž rozrušení vidíš, tak příčinu,
kterou mu připisuješ. Například:  

NEJSEM ROZHNĚVANÝ NA ...... Z DŮVODU, KTERÝ SI MYSLÍM. 

NEBOJÍM SE ….... (čeho) Z DŮVODU, KTERÝ SI MYSLÍM. 

Ale opět, toto by neměla být náhrada cvičení, v nichž nejprve hledáš ve své mysli
“zdroj” rozrušení, ve který věříš a formu rozrušení, o které si myslíš, že je jeho

následkem. V těchto cvičení možná shledáš, více než v předchozích, jak je těžké
nedělat rozdíly a vyhnout se tomu, abys přikládal větší váhu některým tématům před

ostatními. Může pomoci, když cvičení bude předcházet toto prohlášení: 

“NEEXISTUJÍ MALÁ ROZRUŠENÍ.  

VŠECHNA NARUŠUJÍ MÍR MÉ MYSLI STEJNĚ” 

Pak prozkoumej svou mysl, hledej cokoliv, co tě zneklidňuje, bez ohledu na to, jak
moc nebo málo si myslíš, že se to děje. Možná také objevíš svou menší ochotu

aplikovat dnešní myšlenku na některé vnímané zdroje rozrušení než na jiné. Pokud k
tomu dojde, zamysli se nejprve na tímto:  

NEMOHU SI UDRŽET TUTO FORMU ROZRUŠENÍ A OSTATNÍCH SE VZDÁT. 

Pro účel těchto cvičeni je tedy budu všechny považovat za stejné. 

  Poté prohledávej svou mysl ne déle než asi jednu minutu a pokus se identifikovat
řadu různých forem rozrušení, které tě zneklidňují, bez ohledu na relativní důležitost,

kterou jim můžeš přikládat. Aplikuj dnešní myšlenku na každou z nich, použij
pojmenování obojího - zdroje rozrušení tak, jak ho vnímáš a také pocitu tak, jak ho

prožíváš. Další příklady jsou: 

NEOBÁVÁM SE tohoto (o toto) .......... Z DŮVODU, KTERÝ SI MYSLÍM. 

NEJSEM POD TLAKEM (V DEPRESI) …......... Z DŮVODU, KTERÝ SI MYSLÍM. 

3x nebo 4x během dne to postačí. 

 



6.

JSEM ROZRUŠENÝ, PROTOŽE VIDÍM NĚCO, CO NEEXISTUJE. 

Cvičení s touto myšlenkou jsou velmi podobná předchozím. Opět je potřeba
pojmenovat obojí, jak formu rozrušení (hněv, strach, obavy, deprese, atd.), tak i

vnímaný zdroj, velmi konkrétně při každé aplikaci této myšlenky. Např: 

ZLOBÍM SE NA.......... PROTOŽE VIDÍM NĚCO, CO TADY NENÍ 

MÁM STAROST O …........ PROTOŽE VIDÍM NĚCO, CO NEEXISTUJE

JSEM ROZRUŠEN STRACHEM, ŽE MĚ NĚCO OHROŽUJE, PROTOŽE VIDÍM NĚCO, CO
TU NENÍ

 

Dnešní myšlenka je užitečná pro aplikaci na cokoliv, co se zdá, že tě zneklidňuje a
může být prospěšné používat ji pro tento účel po celý den. Nicméně třem nebo čtyřem

procvičovacím praxím, které jsou zapotřebí by měla předcházet asi minuta
prohledávání mysli a myšlenka by měla být aplikována na každou zneklidňující

myšlenku odhalenou při hledání. Opět platí, že pokud se bráníš použít myšlenku na
některé zneklidňující myšlenky více než na ostatní, připomeň si varování uvedená v

předchozí lekci: 

NEEXISTUJÍ ŽÁDNÁ MALÁ ZNEKLIDNĚNÍ.  

VŠECHNA NARUŠUJÍ KLID MÉ MYSLI STEJNĚ. 

NEMOHU SI PONECHAT TUTO FORMU ZNEKLIDNĚNÍ  

A OSTATNÍ NECHAT ODEJÍT.  

PRO ÚČELY TĚCHTO CVIČENÍ JE TEDY BUDU POVAŽOVAT ZA STEJNÉ. 

 



7.

VIDÍM POUZE MINULOST 

Této myšlence je zpočátku těžké uvěřit.  

Přesto se jedná o odůvodnění všech předchozích myšlenek.  

Je to důvod proč nic, co vidíš, nic neznamená.  

Je to důvod, proč jsi dal všemu co vidíš, veškerý význam,  

který to pro tebe má. 

 Je to důvod, proč nerozumíš ničemu, co vidíš.  

Je to důvod, proč tvé myšlenky nic neznamenají 

 a proč jsou stejné, jako věci, které vidíš. 

Je to důvod, proč nikdy nejsi rozrušen kvůli důvodu, který si myslíš.  

Je to důvod, proč jsi rozrušen, protože vidíš něco, co neexistuje.  

Pohlédni například na hrnek. Vidíš hrnek, nebo si jen prohlížíš své minulé zkušenosti
se zvednutím hrnku, s žízní, s pocitem okraje šálku na rtech, posnídáním atd.? Nejsou
tvé estetické reakce na šálek založeny také na minulých zkušenostech? Jak jinak bys
věděl, jestli se tenhle šálek rozbije, když ho upustíš? Co víš o tomto šálku kromě toho,

co ses naučil v minulosti? Neměl bys ponětí (žádnou myšlenku) o tom, co je to za
pohár, kromě toho, co ses naučil v minulosti. Opravdu ho tedy vidíš? Podívej se na

sebe. To platí stejně pro všechno, co tě upoutá. Uznej to tím, že budeš aplikovat
dnešní myšlenku bez rozdílu na cokoliv, co tě upoutá (zaujme). Například: 

V TÉTO TUŽCE VIDÍM POUZE MINULOST 

V TÉTO BOTĚ VIDÍM JEN MINULOST 

V TÉHLE RUCE VIDÍM JEN MINULOST 

V TOMTO TĚLE VIDÍM JEN MINULOST 

V TÉTO TVÁŘI VIDÍM JEN MINULOST 

Nezdržuj se nad žádnou konkrétní věci, ale nic konkrétního nevynech. Krátce se
podívej na každý předmět a pak přejdi k dalšímu. Postačí tři nebo čtyři periody

cvičení, z nichž každá bude trvat asi minutu. 

 



8.

MÁ MYSL JE ZCELA ZAMĚSTNÁNA MYŠLENKAMI NA MINULOST 

Tato myšlenka je samozřejmě zdůvodněním, proč vidíš jen minulost. Nikdo ve
skutečnosti nic nevidí. Vidí jen své myšlenky projektované ven. Zaujetí mysli

minulostí je příčinou mylné představy o čase, kterou trpí tvůj zrak. Tvá mysl nedokáže
porozumět přítomnosti, což je jediný čas, který existuje. Nemůže tedy porozumět času
a ve skutečnosti nemůže rozumět ničemu. Jediná zcela pravdivá myšlenka, kterou si
člověk může o minulosti pomyslet je, že minulost neexistuje. Myslet na ni znamená

myslet na iluze. Jen málokdo si uvědomuje, co vlastně způsobuje připomínání si
minulosti nebo očekávání budoucnosti. Mysl je vlastně prázdná, když toto dělá, neboť

ve skutečnosti nemyslí na nic.  

Účelem dnešních cvičení je začít trénovat tvou mysl, aby rozpoznala, kdy v podstatě
nejde o skutečné myšlení. Dokud bezmyšlenkovité (prázdné) myšlenky zaměstnávají
tvou mysl, pravda je zablokována. Prvním krokem k otevření cesty k vidění (vizí) je

rozpoznat, že tvá mysl je pouze prázdná, spíše než věřit, že je plná skutečných
myšlenek. Dnešní cvičení by mělo být prováděno se zavřenýma očima. To proto, že ve

skutečnosti nic nevidíš, a tak je snažší rozpoznat, že bez ohledu na to, jak živě si
dokážeš myšlenku představit, nevidíš vůbec nic.  

S co nejmenším úsilím prohledávej svou mysl asi tak po obvyklou minutu, všímej si
pouze myšlenek, které tam najdeš. Pojmenuj každou z nich podle ústřední postavy

nebo tématu, které obsahuje a přejdi na další.  

Cvičení začni slovy: 

ZDÁ SE, ŽE PŘEMÝŠLÍM O (MYSLÍM NA) ….... 

Pak pojmenuj každou ze svých myšlenek konkrétně, například: 

ZDÁ SE, ŽE MYSLÍM NA (PŘEMÝŠLÍM O) 

..jméno osoby, předmětu, emoce, atd. 

 

Introspekci mysli uzavři slovy: 

ALE MÁ MYSL JE UPOUTÁNA MYŠLENKAMI NA MINULOST. 

 

Toto lze provádět 4x nebo 5x během dne, pokud tě to nezneklidňuje. Když zjistíš, že je
to namáhavé, pak 3x nebo 4x to postačí. Možná shledáš prospěšné zahrnout do
hledání v mysli samotné své rozčilení nebo jakékoliv emoce, které může dnešní

myšlenka vyvolat. 

  



9.

NIC NEVIDÍM TAKOVÉ, JAKÉ TO JE TEĎ 

Tato myšlenka zjevně následuje dvě předchozí. Ale i když můžete být schopni
přijmout ji intelektuálně, je nepravděpodobné, že by pro vás znamenala ještě něco

dalšího. V tomto okamžiku však není porozumění zapotřebí. Ve skutečnosti je
uvědomění si, že nerozumíš předpokladem pro zrušení tvých falešných myšlenek
(představ). Tato cvičení se zabývají praxí, nikoliv porozuměním. To, co již chápeš

nepotřebuješ procvičovat. Bylo by vskutku zacyklení usilovat o porozumění a
předpokládat, že ho máš. Pro netrénovanou mysl je těžké uvěřit, že to, co si

představuje neexistuje (že obraz, který vidí neexistuje). Tato myšlenka může být
poměrně znepokojující a může se setkat s aktivním odporem v mnoha různých

formách. To však nevylučuje její aplikaci. Pro tato nebo jakákoliv jiná cvičení není nic
víc zapotřebí. Každý malý krůček odstraní trochu temnoty a nakonec přijde

porozumění osvítit každý kout mysli, aby jí očistilo od zbytků sutin, které ji zatemňují. 

Tato cvičení, která postačí provést ve 3 nebo 4  periodách zahrnují, aby ses rozhlédl
kolem sebe a použil dnešní myšlenku na vše, co vidíš a připomněl si, že je zapotřebí,

abys vůbec nic nevybíral ani nevyloučil při jejím uplatnění. 

Například:  

NEVIDÍM TENTO PSACÍ STROJ TAKOVÝ, JAKÝ JE TEĎ. 

NEVIDÍM TENTO TELEFON TAKOVÝ, JAKÝ JE TEĎ. 

NEVIDÍM TUTO RUKU TAKOVOU, JAKÁ JE TEĎ. 

Začni s věcmi, které jsou nejblíže a potom rozšiřuj dosah směrem ven. 

NEVIDÍM TEN VĚŠÁK TAKOVÝ, JAKÝ JE TEĎ. 

NEVIDÍM TY DVEŘE TAKOVÉ, JAKÉ JSOU TEĎ. 

NEVIDÍM TU TVÁŘ TAKOVU, JAKÁ JE TEĎ. 

Opět je zdůrazněno, že by ses neměl pokoušet o zahrnutí úplně všeho, je zapotřebí
vyhnout se konkrétnímu vyloučení čehokoliv. Ujisti se, že jsi k sobě poctivý, neboť

můžeš být v pokušení to zakrývat. 

 



10.

MÉ MYŠLENKY NIC NEZNAMENAJÍ 

Tato myšlenka se vztahuje na všechny myšlenky, kterých jsi si vědom nebo si je
uvědomíš v průběhu procvičování. Tuto myšlenku lze na všechny z nich použít proto,

že nejsou tvými skutečnými myšlenkami. Toto rozlišení jsme učinili již dříve a
provedeme ho znovu. Zatím nemáš ponětí o důvodu pro srovnání. Až ho provedeš,

nebudeš mít pochyb o tom, že to, čemu jsi kdysi věřil byly tvé představy, jenž nemají
žádný význam. Je to podruhé, co jsme použili tento druh myšlenky. Jen její forma je

trochu odlišná. Tentokrát je myšlenka uvedena “MÉ MYŠLENKY” místo “TYTO
MYŠLENKY” a není učiněna žádná zjevná spojitost s věcmi kolem tebe. Důraz je nyní

kladen na nedostatek skutečnosti toho, co se domníváš, že si myslíš. Tento aspekt
nápravného procesu začal myšlenkou, že představy, které si uvědomuješ jsou

bezvýznamné, pochází spíše zvenčí nežli zevnitř a pokračoval rozhodnutím o tom, že
jsou více v minulosti, než-li v přítomném stavu. Nyní poukazujeme na to, že

přítomnost těchto “myšlenek” znamená, že nemyslíš. Je to jen další způsob, jak
zopakovat naše dřívější prohlášení, že tvá mysl je skutečně prázdná. Toto rozpoznat
znamená rozpoznat nicotu, když si myslíš, že ji vidíš. A právě toto je předpokladem

vidění. 

Pro tato cvičení si zavři oči a uveď je pomalým zopakováním si dnešní myšlenky: 

MÉ MYŠLENKY NEMAJÍ ŽÁDNÝ VÝZNAM 

 A pak dodej toto: 

TATO MYŠLENKA MI POMŮŽE 

 OSVOBODIT SE OD VŠEHO, ČEMU TEĎ VĚŘÍM. 

Tato cvičení jsou založena, stejně jako předtím, na pátrání ve tvé mysli po všech
myšlenkách, které máš k dispozici bez výběru nebo posuzování. Snaž se vyhnout
jakémukoliv hodnocení. Bude-li ti to ku pomoci, můžeš si představit, že sleduješ
podivně rozmanité procesí, které prochází kolem, které má pro tebe malý, pokud
vůbec nějaký, osobní význam. Když každá z myšlenek prochází tvou myslí řekni: 

MÁ MYŠLENKA NA..... NIC NEZNAMENÁ. 

MÁ MYŠLENKA O ...NEMÁ ŽÁDNÝ VÝZNAM.  

Dnešní myšlenka může samozřejmě posloužit na jakoukoliv myšlenku, která tě
kdykoliv zneklidní. 

Kromě toho je doporučeno 5 cvičení, z nichž každé zahrnuje maximálně zhruba 1
minutu prohledávání mysli. Nedoporučuje se, aby byl tento čas prodlužován a pokud
zakoušíš nepohodlí, mělo by být zkráceno na půl minuty nebo méně. Nezapomeň si

však pomalu zopakovat hlavní myšlenku před jejím konkrétním použitím 

MÁ MYŠLENKA NA ..... NEMÁ ŽÁDNÝ VÝZNAM 

 a pak rovněž dodat:  

TATO MYŠLENKA MI POMŮŽE  

OSVOBODIT SE OD VŠEHO, ČEMU TEĎ VĚŘÍM. 
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MÉ BEZVÝZNAMNÉ MYŠLENKY MI UKAZUJÍ BEZVÝZNAMNÝ SVĚT 

Toto je první z myšlenek, která souvisí s hlavní fází procesu nápravy, obratem v
myšlení o světě. Vypadá to, jakoby svět určoval to, co vnímáš. Dnešní myšlenka

předkládá koncept, že tvé myšlenky určují svět, který vidíš. Procvičuj vskutku ochotně
tuto myšlenku v její původní podobě, neboť v ní je zajištěno tvé vysvobození. V ní

spočívá klíč k odpuštění. 

 Procvičování dnešní myšlenky má být prováděno poněkud odlišně od předchozích.
Začni se zavřenýma očima a pomalu si myšlenku pro sebe opakuj. Pak otevři oči a

rozhlédni se kolem, blízko i do dálky, nahoru a dolů - kamkoliv. Během asi jedné
minuty věnované použití této myšlenky si jí pouze pro sebe opakuj, dohlédni na to,

abys to prováděl bez pocitu naléhavosti a nebo námahy (úsilí). Aby byla tato cvičení
maximálně prospěšná, měly by oči přecházet od jedné věci k druhé poměrně rychle,

aby pohled nesetrvával na ničem konkrétním. Slova by však měla být pronášena
zvolna, beze spěchu. 

Zejména uvedení této myšlenky by mělo být procvičováno co nejvíce uvolněně.
Obsahuje základ pro mír, uvolnění a osvobození od starostí, kterého se snažíme

dosáhnout. Na konci cvičení opakuj myšlenku se zavřenýma očima pro sebe ještě
jednou co nejpomaleji. Pravděpodobně budou stačit 3 dnešní procvičování. Pokud
však nastane jen malé nebo žádné zneklidnění a bude chuť dělat víc, může jich být

provedeno až pět. Častější opakování se však nedoporučuje. 
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JSEM ROZRUŠEN, PROTOŽE VIDÍM BEZVÝZNAMNÝ SVĚT  

Důležitost této myšlenky spočívá v tom, že obsahuje opravu pro závažné zkreslení
vnímání. Myslíš si, že to, co tě zneklidňuje je děsivý svět, nebo nešťastný svět, nebo
násilný či šílený svět. Všechny tyto vlastnosti jsou určeny tebou. Svět je sám o sobě

bezvýznamný.  

Tato cvičení se provádějí s otevřenýma očima. Rozhlédni se kolem sebe, tentokrát
docela pomalu. Snaž se přecházet pomalu pohledem z jedné věci na druhou tak, aby
pomalé přesouvání zahrnovalo poměrně stálý časový interval. Nedovol, aby se doba

přesunu výrazně prodloužila nebo zkrátila, ale zkus místo toho po celou dobu
udržovat veskrze pravidelné a klidné tempo. Na tom, co vidíš nezáleží. Učíš se tím

věnovat čemukoliv, na čem spočívá tvůj pohled stejnou pozornost a stejný čas. Toto
je počáteční krok v učení, jak dát všemu stejnou hodnotu. Když se rozhlížíš kolem

sebe, řekni si: 

MYSLÍM SI, ŽE VIDÍM NEBEZPEČNÝ SVĚT, …  

NEPŘÁTELSKÝ SVĚT,…, SMUTNÝ SVĚT...., ZLÝ SVĚT..., ŠÍLENÝ SVĚT... 

 .. a tak dále, použij jakékoliv popisné výrazy, které tě napadnou. Napadnou-li tě
termíny, které vypadají spíš pozitivní než negativní, začleň je. Například, můžeš

pomyslet na “dobrý svět” nebo “uspokojující svět”. Pokud tě takové výrazy
napadnou, použij je spolu s ostatními. Možná ještě nechápeš, proč tato “pěkná”

přídavná jména do těchto cvičení patří, ale pamatuj, že “dobrý svět” zahrnuje
“špatný” a “uspokojivý svět” zahrnuje “neuspokojivý” svět. Všechna označení, která
tě napadnout jsou vhodnými náměty pro dnešní cvičení. Nezáleží na jejich zdánlivé

kvalitě. Dbej na to, abys neměnil časové intervaly mezi použitím dnešní myšlenky na
to, co považuješ za příjemné a co za nepříjemné. Pro účely těchto cvičení mezi nimi

není žádný rozdíl.  

Na konci cvičení doplň:  

JSEM ALE NERVÓZNÍ, PROTOŽE VIDÍM BEZVÝZNAMNÝ SVĚT.  

To, co je bez významu není ani dobré ani špatné. Proč by tě tedy měl bezvýznamný
svět znepokojovat? Pokud bys přijal svět jako bezvýznamný a dovolil bys, aby na něm
pro tebe byla napsána pravda, učinilo by tě to nepopsatelně šťastným. Ale protože je
svět bezvýznamný, jsi nucen napsat na něj to, čím ty bys chtěl, aby byl. To je to, co v

něm vidíš. Je to to, co je ve skutečnosti bezvýznamné. Za tvými slovy je napsáno
Slovo Boží. Pravda tě znervózňuje, ale když tvá slova budou vymazána, uvidíš slovo

Jeho. A to je konečný účel těchto cvičení.  

Tuto denní myšlenku postačí procvičovat 3x nebo 4x denně. Cvičení by neměla
překročit jednu minutu. Možná zjistíš, že i to je příliš dlouho. Ukonči cvičení, kdykoliv

pocítíš napěti. 
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BEZVÝZNAMNÝ SVĚT VYVOLÁVÁ STRACH  

Dnešní myšlenka je vskutku jen jinou formou té předchozí, až na to, že je více
konkrétní ohledně emocí, které vyvolává. Ve skutečnosti je bezvýznamný svět

nemožný. Nic, co nemá význam neexistuje. To však neznamená, že si budeš myslet,
že to, co vnímáš nemá žádný význam. Naopak, budeš si s největší pravděpodobností

myslet, že jej vnímáš. Rozpoznání bezvýznamnosti vyvolává ve všech, kteří jsou
odloučeni, intenzivní úzkost. Ta zastupuje situaci, ve které se Bůh a ego vzájemně

“vylučují” - co se týče jejich významu, jenž bude zapsán v prázdném prostoru, který
bezvýznamnost poskytuje. Ego zběsile spěchá, aby zde vybudovalo své vlastní plány,
bojíc se, že by jinak mohla být nicota použita k demonstraci jeho vlastní neschopnosti

a neskutečnosti. A pouze v tomto má pravdu. Je proto zásadní, aby ses naučil
rozpoznat bezvýznamnost a beze strachu ji přijmout. Bojíš-li se, pak je jisté, že budeš
propůjčovat světu vlastnosti, které nemá a zaplňovat ho představami, které neexistují.

Ego má zajištěny prostředky pro své iluze a stejné musí být i pro tebe, kdož se
ztotožňuješ s egem.  

Dnešní cvičení, jenž by měla být prováděna 3x nebo 4x pokaždé po dobu nanejvýš
zhruba jedné minuty, by měla být praktikována poněkud odlišným způsobem než ta

předchozí.

Se zavřenýma očima opakuj dnešní myšlenku pro sebe.  

BEZVÝZNAMNÝ SVĚT VZBUZUJE STRACH  

Pak otevři oči, pomalu se rozhlédni kolem sebe a řekni:   

KOUKÁM SE NA BEZVÝZNAMNÝ SVĚT  

Toto prohlášení opakuj pro sebe, když se rozhlížíš kolem.  
 

 Pak zavři oči a cvičení ukonči slovy:  

BEZVÝZNAMNÝ SVĚT PLODÍ STRACH,   

PROTOŽE SI MYSLÍM, ŽE SOUPEŘÍM S BOHEM  

Možná shledáš obtížné vyvarovat se odporu vůči tomuto závěrečnému prohlášení v té
či oné podobě. Ať už bude mít takový odpor jakoukoliv podobu, připomeň si, že se
této myšlenky bojíš kvůli “odplaty” “nepřítele”. Neočekává se od tebe, že v tomto

bodě budeš věřit prohlášení a pravděpodobně ho odmítneš jako absurdní. Pozorně si
však všímej jakýchkoliv náznaků zjevného nebo skrytého strachu, které by mohlo

vyvolat. Toto je náš první pokus o uvedení jednoznačného vztahu příčiny a následku,
v jehož rozpoznání jsi velmi nezkušený.   

Nezdržuj se u závěrečného prohlášení, ani se o něm nepokoušej přemýšlet mimo
tréninková období. To v této chvíli postačí. 
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BŮH NESTVOŘIL BEZVÝZNAMNÝ SVĚT 

 

Dnešní myšlenka je samozřejmě důvodem, proč bezvýznamný svět není možný. Co
Bůh nestvořil, to neexistuje. A vše, co existuje, existuje takové, jaké to stvořil On.

Svět, který vidíš, nemá nic společného s realitou. Je to tvá vlastní tvorba a ta
neexistuje.   

Cvičení pro dnešní den by měla být po celou dobu procvičována se zavřenýma očima.
Pátrání v mysli by mělo být krátké, nanejvýš jednu minutu. Neprocvičuj dnešní

myšlenku vícekrát než 3x za den, nebude-li to pro tebe nepříjemné. Když se ti to
povede vícekrát, je to proto, že jsi skutečně pochopil, k čemu slouží. Dnešní myšlenka

je dalším krokem k tomu, abychom se naučili nechat odejít myšlenky, kterými jsi
přepsal svět a na jejich místě spatřit Slovo Boží. První kroky k této záměně, která
může být vskutku nazvána spásou, mohou být poměrně obtížné a dokonce dost

bolestivé. Některé z nich tě povedou přímo do strachu. Nezůstaneš v něm. Půjdeš
daleko za něj. Směřujeme k dokonalému bezpečí a dokonalému míru. Se zavřenýma
očima mysli na všechny hrůzy světa, které tě napadnou. Pojmenuj každou z nich a

pak popři její reálnost. Nestvořil jí Bůh a tak není skutečná. Například řekni:  

BŮH NESTVOŘIL TUTO VÁLKU, A PROTO NENÍ SKUTEČNÁ.  

BŮH NESTVOŘIL TUTO HAVÁRII LETADLA, A TAK NENÍ SKUTEČNÁ.  

BŮH NESTVOŘIL TUTO NEŠTĚSTÍ (uveď jaké)   

A PROTO NENÍ SKUTEČNÉ.  

Mezi vhodná témata pro uplatnění dnešní myšlenky patří také vše, čeho se bojíš, že by
se ti mohlo stát, nebo komukoli, o koho se obáváš. V každém případě pojmenuj zcela
konkrétně “neštěstí”. Nepoužívej obecné termíny. Například neříkej: “Bůh nestvořil

nemoc”, ale “Bůh nestvořil rakovinu” nebo infarkt, nebo cokoliv, co by v tobě mohlo
vzbuzovat strach. Toto je tvůj osobní seznam hrůz, na který se díváš. Tyto věci jsou
součásti světa, který vidíš. Některé z nich jsou sdílenými iluzemi a jiné jsou součástí
tvého osobního pekla. Na tom nezáleží. To, co nestvořil Bůh může být pouze ve tvé
vlastní mysli, oddělené od Jeho. A proto to nemá žádný význam. Jako uznání této

skutečnosti zakonči cvičení opakováním dnešní myšlenky:  

BŮH NESTVOŘIL BEZVÝZNAMNÝ SVĚT  

Dnešní myšlenka může být samozřejmě aplikována na cokoliv, co tě znervózňuje
během dne, mimo období cvičení. Buď velmi konkrétní při jejím uplatnění. Řekni:   

BŮH NESTVOŘIL BEZVÝZNAMNÝ SVĚT.   

NESTVOŘIL (upřesni situaci, která tě zneklidńuje),   

A PROTO TO NENÍ SKUTEČNÉ  
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MÉ MYŠLENKY JSOU PŘEDSTAVY, KTERÉ JSEM VYTVOŘIL  

 

Je to proto, že myšlenky, které tě napadají, se jeví jako představy, u kterých si
neuvědomuješ, že jsou ničím. Domníváš se, že si je myslíš, a proto si myslíš, že je
vidíš. Takto bylo vytvořeno tvoje “vidění”. To je funkce, kterou jsi dal svým lidským
očím. To není vidění, to je vytváření obrazů. To zabírá místo zření a nahrazuje vizi

iluzemi. Tato úvodní myšlenka k procesu vytváření obrazu, který nazýváte viděním pro
vás nebude mít příliš význam. Začneš jí rozumět teprve tehdy, pokud jsi zahlédl malé

světelné okraje kolem známých předmětů, stejných, které vidíš teď. To je začátek
skutečné vize. Můžeš si být jist, že až k tomu dojde, skutečná vize přijde brzy. Když
budeme pokračovat dále, můžeme mít mnoho “světelných zážitků”. Ty mohou mít

mnoho rozličných forem, některé zcela nečekané. Neobávej se jich, jsou to známky
toho, že konečně otvíráš oči. Nepřetrvají, neboť pouze symbolizují skutečné vnímání a

nesouvisí s věděním. Tato cvičení ti neodhalí poznání. Ale připraví cestu k němu.   

Při procvičování dnešní myšlenky si jí nejprve zopakuj pro sebe a pak ji použij na
cokoliv, co vidíš kolem sebe, použij pojmenování pro to, co vidiš a nech na tom

spočívat svůj zrak, zatímco říkáš:  

TOTO …(osoba)..... JE PŘEDSTAVA, KTEROU JSEM SI VYTVOŘIL.  

TOTO …(přednět)........... JE OBRAZ, KTERÝ JSEM VYTVOŘIL. 

Pro uplatnění dnešní myšlenky není nutné zahrnout velké množství konkrétních
témat. Je ale nezbytné, stále se dívat na každý předmět, zatímco si pro sebe opakuješ

dnešní myšlenku. Tato myšlenka by měla být opakována zcela pomalu, přestože
nebudeš zřejmě schopen během jedné minuty, která je doporučena, použít myšlenku

na velmi mnoho předmětů, postačí pro cvičení i méně než minuta, nebude-li to pro
tebe příjemné. Nebudeš-li se cítit v pohodě, neprováděj více než 3 procvičování
dnešní myšlenky během dne. Čtyři cvičení během dne však nepřekračuj. Tato

myšlenka může být však použita podle potřeby po celý den.  
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NEMÁM ŽÁDNÉ NEUTRÁLNÍ MYŠLENKY 

Dnešní myšlenka je počátečním krokem k rozptýlení tvého přesvědčení, že tvé
myšlenky nemají žádný účinek. Všechno, co vidíš, je výsledek tvých myšlenek. Pro

tento fakt neexistuje žádná výjimka. Nejsou myšlenky velké nebo malé, silné či slabé.
Jsou pouze pravdivé nebo nepravdivé. Ty, které jsou pravdivé vytvářejí podoby sebe
sama. Ty, co jsou falešné si vytvářejí vyobrazení své vlastní podoby. Neexistuje více
protichůdný pojem než takováto neplodná myšlenka. To, co vede k vnímání celého
světa, lze jen stěží nazvat nečinností. Každá myšlenka, kterou máš přispívá buď k

pravdě nebo k iluzi, buď rozšiřuje pravdu nebo znásobuje iluze. Samozřejmě můžeš
znásobit nic, ale tím ho nerozšíříš.  

Kromě tvého poznání, že myšlenky nikdy nejsou nečinné, spása vyžaduje, abys také
uznal, že každá tvá myšlenka přináší buď mír nebo válku, buď lásku nebo strach.

Neutrální výsledek není možný, neboť neutrální myšlenka je nemožná. Existuje jakési
pokušení odmítnout myšlenky strachu jako nedůležité, triviální a nestojící za to se s
nimi obtěžovat, je pro tebe zásadní, abys je všechny rozpoznal jako stejně ničivé, ale

také stejně neskutečné. Tuto myšlenku budeme procvičovat v mnoha podobách, než jí
skutečně porozumíš. Při uplatňování dnešní myšlenky pátrej ve své mysli asi minutu

se zavřenýma očima a aktivně se snaž nepřehlédnout žádnou “malou” myšlenku,
která by mohla mít tendenci pátrání uniknout. Je to značně obtížné, dokud si na to
nezvykneš. Zjistíš, že je pro tebe stále těžké nedělat umělé rozdíly.  Pro uplatnění

dnešní myšlenky je vhodná každá myšlenka, která tě napadne, bez ohledu na
vlastnosti, které jí přisoudíš. V obdobích tréninku si nejprve zopakuj dnešní

myšlenku: 

NEMÁM NEUTRÁLNÍ MYŠLENKY 

 a poté, když každá z myšlenek prochází tvou myslí si jí udrž ve vědomí, když říkáš:  

TATO MYŠLENKA NA …....... NENÍ NEUTRÁLNÍ MYŠLENKA  

TATO MYŠLENKA O …............. NENÍ NEUTRÁLNÍ MYŠLENKA. 

Jako obvykle, použij dnešní myšlenku, kdykoli jsi si vědom konkrétní myšlenky, která
vzbuzuje neklid. Pro tento účel je navržena následující forma:  

TATO MYŠLENKA ….......... NENÍ NEUTRÁLNÍ MYŠLENKA, 

NEBOŤ NEMÁM NEUTRÁLNÍ MYŠLENKY. 

Je doporučeno 4 nebo pět tréninkových období, pokud je shledáš relativně snadnými.
Pokud bude docházet k napětí, budou tři opakování stačit. Délka cvičení by se měla

také při nepohodlí zkrátit. 
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NEVIDÍM NEUTRÁLNÍ VĚCI 

Tato myšlenka je dalším krokem na cestě k identifikaci příčiny a následku tak, jak
skutečně ve světě fungujÍ. Nevidíš neutrální věci, protože nemáš neutrální myšlenky.
Je to vždy myšlenka, jenž přichází jako první, navzdory pokušení uvěřit, že je tomu
naopak. Takovýmto způsobem sice svět nepřemýšlí, ty se ale musíš naučit, že to je
tak, jak přemýšlíš ty. Kdyby tomu tak nebylo, vnímání by nemělo žádnou příčinu a
samo by bylo by reality. Vzhledem k jeho vysoce proměnlivé povaze je to ale stěží

pravděpodobné. 

Při aplikaci dnešní myšlenky si řekni s otevřenýma očima: 

NEVIDÍM NEUTRÁLNÍ VĚCI, 

PROTOŽE NEMÁM NEUTRÁLNÍ MYŠLENKY. 

Pak se rozhlédni kolem sebe, spočiň pohledem na každé z věcí, které si všimneš
dostatečně dlouho, abys stačil říct: 

NEVIDÍM NEUTRÁLNÍ ........,  

PROTOŽE MÉ MYŠLENKY TÝKAJÍCÍ SE  .….. NEJSOU NEUTRÁLNÍ 

Například můžeš říct: 

NEVIDÍM NEUTRÁLNÍ ZEĎ,  

PROTOŽE MÉ MYŠLENKY O ZDECH NEJSOU NEUTRÁLNÍ. 

NEVIDÍM NEUTRÁLNÍ TĚLO,  

PROTOŽE MÉ MYŠLENKY TÝKAJÍCÍ SE TĚLA NEJSOU NEUTRÁLNÍ 

Jako obvykle, je nezbytné nedělat žádné rozdíly mezi tím, co považuješ za živé nebo
neživé, příjemné nebo nepříjemné. Bez ohledu na to, o čem jsi přesvědčen, nevidíš
nic, co by bylo opravdu živé nebo opravdu radostné. To proto, že si prozatím nejsi

vědom žádné myšlenky, která by byla skutečně pravdivá a tedy vskutku šťastná. Jsou
doporučena tři nebo čtyři konkrétní období pro trénink a pro maximální užitek jsou
nutné alespoň tři, i když zažíváš odpor. Pokud se ti to však stane, může být délka

praxe zkrácena na méně než minutu, která je jinak doporučena. 

 



18.

NEJSEM SÁM V PROŽÍVÁNÍ NÁSLEDKŮ MÉHO VIDĚNÍ  

 

Dnešní myšlenka je další krok v poznání, že myšlenky, které vedou k tomu, co vidíš
nejsou nikdy neutrální nebo nedůležité. Zdůrazňuje také myšlenku, na kterou bude

kladen větší důraz později, že mysli jsou spojené.  

 Dnešní myšlenka se tolik netýká toho, co vidíš, jako toho, jak to vidíš. Dnešní cvičení
proto zdůrazňují tento aspekt tvého vnímání. Tři nebo čtyři doporučená cvičení by

měla být provedena následovně:  

Rozhlédni se kolem sebe, náhodně vybírej předměty pro aplikaci dnešní myšlenky a
udržuj pohled na každém z nich dostatečně dlouho, abys mohl říci:  

NEJSEM SÁM, V ZAKOUŠENÍ NÁSLEDKŮ TOHO, JAK VIDÍM …..  
 

Každé cvičení uzavři zopakováním více obecného prohlášení:  

NEJSEM SÁM V PROŽÍVÁNÍ NÁSLEDKŮ MÉHO VIDĚNÍ.  
 

Pro každé cvičení postačí minuta nebo ještě méně. 

 

 



19.

NEJSEM SÁM, KDOŽ PROŽÍVÁ NÁSLEDKY MÝCH MYŠLENEK  

 

Dnešní myšlenka je jasný důvod, proč se tvé vidění netýká pouze tebe samotného.
Můžeš si všimnout, že občas myšlenky, které související s myšlením předcházejí ty,

které souvisejí s vnímáním, zatímco jindy je pořadí obrácené. Je to proto, že na pořadí
nezáleží. Myšlení a jeho následky probíhají ve skutečnosti současné, protože příčina a

následek nejsou nikdy odděleny. Dnes opět zdůrazňujeme fakt, že mysli jsou
spojené.  

Zpočátku je toto zřídkakdy vítaná myšlenka, protože se zdá, že s sebou nese obrovský
pocit zodpovědnosti a mohla by být považována za “narušení soukromí”. Přesto

existuje fakt, že žádné soukromé myšlenky neexistují. Navzdory svému počátečnímu
odporu vůči této myšlence pochopíš, že to musí být pravda, aby byla spása vůbec

možná. A spása musí být možná, protože je to Vůle Boží.   

Je doporučeno zkoumání mysli asi po dobu jedné minuty se zavřenýma očima.
Nejprve by měla být zopakována dnešní myšlenka:  

NEJSEM SÁM V PROŽÍVÁNÍ NÁSLEDKŮ MÝCH MYŠLENEK  

A poté by mělo být v mysl pečlivě pátráno po myšlenkách, které v té chvíli obsahuje.
Když si prohlížíš každou z nich, pojmenuj jí v souvislosti s ústřední postavou či

tématem, které obsahuje a udržujíc si ji ve své mysli řekni:  

NEJSEM SÁM, KDO ZAŽÍVÁ NÁSLEDKY TÉTO MYŠLENKY NA (O) ....... 

Požadavek na co největší nezaujatost při výběru předmětů pro cvičení by ti měl být už
dobře známý a nebudeme ho již více denně připomínat, ačkoliv bude čas od času

vzpomenut. Přesto však nezapomeň, že po celou dobu je stále nutné vybírat předměty
pro procvičování náhodně. V této souvislosti ti nakonec tato absence pořadí přinese

uvědomění si, že v případě zázraků nehraje pořadí žádnou roli.   

Kromě použití dnešní myšlenky “podle potřeby” jsou zapotřebí alespoň tři časy
pravidelného cvičení, pokud je to potřeba, délka praxe může být zkrácena.

Nepokoušej se více než o čtyři opakování. 



20.

JSEM ODHODLANÝ VIDĚT 

Doposud jsme byli zcela nedbalí ohledně časových úseků našich cvičení. Prakticky
jsme se nepokoušeli vyhradit si čas na jejich pravidelné provádění. Bylo vyžadováno

minimální úsilí a nebyla požadována ani žádná aktivní spolupráce nebo dokonce
zájem. Tento přístup byl záměrný a velmi pečlivě naplánovaný. Neztratili jsme ze
zřetele po celou dobu, že zásadní JE obrat ve tvém myšlení. Závisí na něm spása
světa. Nemůžeš vidět, pokud se cítíš donucen a podlehneš vzdoru a soupeření.  

Tohle je náš první pokus zavést řád. Nepokládej to za snahu vyvíjet sílu nebo tlak.
Chceš spásu. Chceš být šťastný. Chceš mír. Nyní je nemáš, protože tvá mysl je
naprosto nedisciplinovaná a nejsi schopen rozlišovat mezi radostí a smutkem,

příjemností a bolestí, láskou a strachem. Nyní se učíš, jak je od sebe rozeznat. A tvá
odměna bude vskutku veliká. Vše, co vidění vyžaduje je to, že se rozhodneš vidět. To,
co si přeješ, to ti náleží. Nepleť si malé úsilí, které je po tobě požadováno za známku

toho, že náš cíl má malou hodnotu. Může být snad spása světa triviálním cílem? A
může být svět spasen, když nebudeš spasen ty? Bůh má jednoho Syna a on je

vzkříšením a životem. Jeho vůle je vykonána, neboť je mu dána veškerá moc v Nebi i
na zemi. Vize je ti dána ve tvém odhodlání vidět.  

Dnešní cvičení jsou spočívají v tom, připomínat si po celý den, že chceš vidět. Dnešní
myšlenka také tiše přináší skryté poznání, že teď nevidíš. Proto opakováním této
myšlenky prohlašuješ, že jsi odhodlán vyměnit svůj současný stav za lepší, který

opravdu chceš. Opakuj dnešní myšlenku pomalu a s přesvědčením nejméně dvakrát
za hodinu a pokus se tak činit každou půlhodinu. Nedělej si starosti, když na to
zapomeneš, ale snaž se opravdu si vzpomenout. Zvláštní opakování by se mělo

vztahovat na každou situaci, osobu nebo událost, které tě rozruší. Můžeš je vidět jinak
a uvidíš je. To, co si přeješ, uvidíš. Takový je skutečný zákon příčiny a následku, tak,

jak ve světě funguje. 



21.

JSEM ODHODLANÝ VIDĚT VĚCI JINAK 

Dnešní myšlenka je zjevně pokračováním a rozšířením té předchozí. Kromě aplikování
myšlenky na konkrétní situace, které mohou nastat je však tentokrát ještě zapotřebí

přidat prozkoumávání mysli ve určitých obdobích. Je nutných pět pravidelných
cvičení tak, aby každému byla věnována alespoň minuta. 

Cvičení začni tím, že si zopakuješ myšlenku: 

JSEM ODHODLANÝ VIDĚT VĚCI JINAK 

 Pak zavři oči a pečlivě pátrej ve své mysli po situacích minulých, současných nebo
očekávaných, které v tobě vzbuzují hněv. Tento hněv na sebe může vzít podobu

jakékoliv reakce od mírného podráždění až po vztek. Stupeň prožívané emoce není
důležitý. Postupně si budeš stále více uvědomovat, že i malý záchvěv mrzutosti není

nic jiného než závoj, který zakrývá silnou zuřivost. 

 Snaž se proto, aby ti při cvičeních neunikly ani drobné myšlenky, týkající se zlosti.
Pamatuj, že ve skutečnosti nevíš, co v tobě vzbuzuje hněv a nic z toho, čemu v této

souvislosti věříš, nic neznamená. Pravděpodobně budeš v pokušení zabývat se
některými situacemi či osobami více než jinými na základě mylných důvodů, že jsou

více “očividné”. Tak tomu však není. Jsou pouze příkladem víry, že některé formy
útoku jsou více oprávněné než jiné.  

Když vyhledáváš ve své mysli veškeré formy, v nichž se útočné myšlenky objevují,
udrž si každou z nich ve své mysli, zatímco říkáš: 

JSEM ODHODLANÝ VIDĚT ….. (jméno osoby) JINAK 

JSOU ODHODLANÝ VIDĚT …... (specifikuj situaci) ODLIŠNĚ 

Snaž se být co nejkonkrétnější. Můžeš například zaměřit svůj hněv na konkrétní
vlastnost určité osoby, s přesvědčením, že zlost je zaměřená na tento aspekt. Pokud

tvé vnímání trpí touto formou zkreslení, řekni: 

JSEM ODHODLANÝ VIDĚT …... (specifikuj vlastnost) V …... (jméno osoby) JINAK  
 



22.

TO, CO VIDÍM JE FORMA POMSTY 

Dnešní myšlenka přesně popisuje způsob, jakým musí každý, kdo uchovává v mysli
útočné myšlenky, vidět svět. Promítajíc svou zlost směrem na svět vidí pomstu, která
se na něj chystá zaútočit. Jeho vlastní útok je tak vnímaný jako obrana. Toto se stává
stále více začarovaným kruhem, dokud není ochoten změnit způsob, jakým vidí. Jinak
budou myšlenky útoku a protiútoku zaměstnávat jeho i lidi v celém jeho světě. Jaký
pak může mít mír mysli? Je to právě tato divoká fantazie, ze které chceš uniknout.

Není snad radostná zpráva slyšet, že není skutečná? Cožpak není šťastným objevem
zjistit, že můžeš uniknout? To, co chceš zničit jsi vytvořil ty, je to všechno, co

nenávidíš a na co bys chtěl zaútočit a co bys chtěl zabít. Nic z toho, čeho se bojíš
neexistuje. 

Dnes nejméně pětkrát pohlédni na svět kolem sebe, pokaždé alespoň na minutu.
Zatímco se tvé oči pohybují z jednoho předmětu na druhý, od jedné osoby k druhé,

řekni si pro sebe:  

VIDÍM JEN TO, CO JE POMÍJIVÉ 

NEVIDÍM NIC, CO PŘETRVÁ 

TO, CO VIDÍM, NENÍ SKUTEČNÉ 

TO, CO VIDÍM JE PODOBA POMSTY. 

Na konci každého cvičení si polož otázku: 

JE TOTO SVĚT, KTERÝ CHCI OPRAVDU VIDĚT? 

Odpověď je jistě zřejmá. 

 



23.

TÍM, ŽE SE VZDÁM ÚTOČNÝCH MYŠLENEK, 

MOHU UNIKNOUT ZE SVĚTA, KTERÝ VIDÍM 

Dnešní myšlenka obsahuje jedinou možnou cestu ze strachu, která kdy uspěje. Nic
jiného nebude fungovat, vše ostatní je nesmyslné. Tato cesta ale selhat nemůže.

Každá myšlenka, kterou máš, vytváří určitý segment světa, který vidíš. Pokud má být
tedy změněno tvé vnímání světa, pak musíme pracovat s tvými myšlenkami.  

Pokud příčinou světa, který vidíš, je útok myšlenek, pak se musíš naučit, že právě tyto
myšlenky nechceš. Nemá smysl lamentovat nad světem. Nemá smysl pokoušet se
změnit svět. Není schopen změny, neboť je pouhým následkem. Ale co má vskutku

smysl je změnit své myšlenky na svět. Zde změníš příčinu. Následek se změní
automaticky.  

Svět, který vidíš je pomstychtivý a vše v něm je symbolem pomsty. Každé naše
vnímání “vnější reality” je obrazným představením tvých vlastních útočných

myšlenek. Lze se tedy ptát, zda to lze nazvat viděním. Není lepším výrazem pro takový
proces slovo fantazie a výstižnějším slovem pro výsledek slovo halucinace?  

Vidíš svět, který jsi vytvořil, ale nevidíš sebe jako tvůrce obrazu. Nemůžeš být
zachráněn před světem, můžeš ale vyváznout z jeho příčiny. V tom spočívá spása,

neboť kde je svět, který vidíš, když zmizela jeho příčina? Vidění (vize) má již náhradu
za vše, co si myslíš, že vidíš teď. Půvab může osvítit tvé představy a tím je proměnit

tak, že je budeš milovat, i když byly vytvořeny z nenávisti.  Neboť je sám nebudeš
tvořit.  

Idea pro dnešní den představuje myšlenku, že nejsi uvězněn ve světě, který vidíš,
protože jeho příčina může být změněna. Tato změna vyžaduje, aby byla nejprve

rozpoznána příčina a pak opuštěna, aby mohla být nahrazena. První dva kroky v tomto
procesu vyžadují tvou spolupráci. Ten poslední ne. Tvé představy již nahrazeny byly.

Tím, že uděláš první dva kroky, uvidíš, že tomu tak je. 

Kromě uplatnění této myšlenky během dne, kdykoliv je to zapotřebí, je požadováno
pět pravidelných cvičení. Zatímco se kolem sebe rozhlížíš, opakuj si myšlenku pomalu

sám pro sebe: 

MOHU UNIKNOUT ZE SVĚTA, KTERÝ VIDÍM TÍM,  

ŽE SE VZDÁM MYŠLENEK NA ÚTOK  

A pak zavři oči a asi minutu hledej ve své mysli tolik útočných myšlenek, kolik tě jich
napadne. Zatímco každá z nich prochází tvou myslí, řekni:  

MOHU VYVÁZNOUT ZE SVĚTA, KTERÝ VIDÍM TÍM, 

ŽE SE VZDÁM ÚTOČNÝCH MYŠLENEK NA … 

Zatímco toto říkáš, pozdrž ve své mysli každou z útočných myšlenek, pak tuto
myšlenku odmítni a přejdi na další. Při cvičeních nezapomeň zahrnout obojí -

tvé myšlenky na útok i myšlenky na pocit, že jsi napaden. Jejich účinky jsou úplně
stejné, neboť tyto myšlenky jsou úplně stejné. Dosud jsi tomu nerozuměl a nyní jsi
žádán, abys s nimi zacházel při dnešních cvičeních úplně stejně. Stále jsme ve fázi
ztotožnění se s příčinou světa, který vidíš. Když se nakonec naučíš, že myšlenky na

útok a myšlenky na napadení se neliší, budeš připraven příčinu opustit. 



 24.

NEVNÍMÁM, CO JSOU MÉ NEJLEPŠÍ ZÁJMY

V jakékoliv situaci, která se objeví, si nejsi vědom toho, jaký výsledek by ti přinesl
štěstí. Proto nemáš žádné vodítko k tomu, jak se vhodně zachovat ani žádný způsob,
jak výsledek posoudit. To, jak jednáš je určeno tvým vnímáním situace a toto vnímání

je mylné. To znamená, že je nevyhnutelné, že nebudeš sloužit svým nejlepším
zájmům. A přesto tvé nejlepší zájmy jsou tvým jediným cílem v každé situaci, pokud je

vnímána správně. V opačném případě nepoznáš, jaké tvé nejlepší zájmy jsou. 

Pokud sis uvědomil, že nevnímáš své nejlepší zájmy, můžeš se naučit, jaké jsou. Ale v
přítomnosti svého přesvědčení že je znáš, se nemůžeš učit. Dnešní myšlenka je
krokem k otevření tvé mysli tak, aby učení mohlo začít. Dnešní cvičení vyžaduje

mnohem více upřímnosti, než jsi zvyklý používat.  

Dnes bude užitečnější během pěti doporučených cvičení poctivě a pečlivě uvážit
několik situací než zběžné prozkoumávání většího počtu. Pro každé cvičení jsou

doporučeny 2 minuty zkoumání mysli.  

Cvičení by měla být zahájena opakováním dnešní myšlenky: 

NEVNÍMÁM MÉ NEJLEPŠÍ ZÁJMY 

Poté následuje prohledávání mysli se zavřenýma očima a pátrání po nevyřešených
situacích, které tě v současné době zneklidňují. Důraz by měl být kladen na odhalení

výsledku, který ty chceš. Brzo si uvědomíš, že máš v mysli mnoho cílů, které jsou
částmi výsledku, po kterém toužíš a také to, že tyto cíle jsou na různých úrovních a

často jsou protichůdné.  

Při aplikaci dnešní myšlenky pojmenuj každou situaci, která tě napadá a poté pečlivě
vyjmenuj co nejvíce možných cílů, kterých bys chtěl jejím řešením dosáhnout. Forma

každé aplikace by měla být zhruba následující: 

V SITUACI, KTERÁ SE TÝKÁ  ..... 

BYCH CHTĚL, ABY SE STALO ...... A ….....  

a tak dále. Pokus se odkrýt co nejvíce různých výsledků, které by se doopravdy mohly
stát, i když se zdá, že se všechny nevztahují k dané situaci nebo v ní nejsou

podstatné. Jsou-li tato cvičení prováděna důkladně, rychle si uvědomíš, že na situaci
kladeš velké množství požadavků, které s ní nesouvisí. Také si uvědomíš, že mnoho

tvých cílů je protichůdných, že v mysli nemáš žádný jednotný cíl a že tedy musíš
zažívat zklamání v závislosti na některých svých cílech, ať už se situace vyvine

jakkoliv. Poté, co odhalíš seznam co nejvíce možných cílů, ve které doufáš, řekni si
pro každou nevyřešenou situaci, která tě napadne: 

V TÉTO SITUACI NEVNÍMÁM, CO JSOU MÉ NEJLEPŠÍ ZÁJMY 

a přejdi na další. 



 25.

NEVÍM, K ČEMU CO JE 

Účel znamená význam. Dnešní myšlenka vysvětluje, proč nic z toho, co vidíš nic
neznamená. Nevíš, k čemu to je. A proto je to pro tebe bezvýznamné. Vše je pro tvé
nejlepší zájmy. To je to, k čemu vše je, to je účel všeho, to je význam všeho. S tímto

rozpoznáním se tvé cíle stanou jednotnými. Právě v tomto rozpoznání je dán význam
tomu, co vidíš.  

Vnímáš svět a vše v něm, jako smysluplné z pohledu cílů ega. Tyto cíle nemají nic do
činění s tvými nejlepšími zájmy, protože ego nejsi ty. Tato falešná identifikace

způsobuje tvou neschopnost poznat k čemu co je. V důsledku toho nejsi schopen
cokoliv, co vnímáš používat správně. Když tomuto uvěříš, budeš schopen ustoupit od

cílů, které jsi světu přisoudil, namísto snahy je posilovat.  

Jiný způsob, jak popsat cíle, které nyní vnímáš je říci, že jsou všechny zaměřené na
tvé osobní zájmy. A vzhledem k tomu, že nemáš žádné osobní zájmy, tvé cíle ve

skutečnosti jsou zaměřené na nic. Tím, že je uchováváš, nemáš tedy vůbec žádné cíle.
A tak nevíš, k čemu cokoliv je.  

Aby ti dnešní cvičení dala nějaký smysl, je nutné zmínit ještě jednu myšlenku. Účel
rozpoznáváš na nejpovrchnějších úrovních. Avšak na těchto úrovních není možné
účelu porozumět. Například chápeš, že účel telefonu je rozhovor z někým, kdo není

fyzicky ve tvé bezprostřední blízkostí. To, čemu nerozumíš je to, proč se s ním chceš
spojit. A právě toto činí tvůj kontakt s ním buď významný nebo bezvýznamný. Pro tvé

učení je zásadní vzdát se cílů, které jsi pro všechny věci stanovil ty. 

Jediný způsob, jak toho dosáhnout je uznat, že jsou nesmyslné spíše, než “dobré” a
“špatné”. Myšlenka pro dnešní den je krok tímto směrem. 

Je požadováno šest tréninkových období, každé v dálce dvou minut. Každá praxe by
měla začínat pomalým opakováním dnešní myšlenky, poté se rozhlédni kolem sebe a

nech svůj pohled spočinout na čemkoliv, co přitáhne tvou pozornost, ať už je to blízké
nebo vzdálené, “důležité” či “nepodstatné”, “lidské” či “nelidské”. S očima,
spočívajícíma na každém předmětu, který jsi si takto vybral řekni například: 

NEVÍM, K ČEMU JE TATO ŽIDLE. 

NEVÍM, K ČEMU JE TATO TUŽKA. 

NEVÍM, K ČEMU CO JE TATO RUKA. 

Říkej to zcela pomalu a nespouštěj z předmětu oči, dokud nedokončíš prohlášení o
něm. Potom přejdi na další předmět a použij dnešní myšlenku stejně jako na

předešlý. 
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MÉ ÚTOČNÉ MYŠLENKY JSOU ÚTOKEM NA MOU NEZRANITELNOST 

Je jistě zřejmé, že pokud můžeš být napaden, nejsi nezranitelný. Vidíš útok jako
skutečnou hrozbu. To je proto, že věříš, že můžeš doopravdy útočit. A to, co by mohlo
mít účinky, musí účinkovat i na tebe. Je to právě tento zákon, který tě nakonec spasí,

ty je ale teď zneužíváš. Proto se musíš naučit, jak jej použít pro své nejlepší zájmy,
spíše než proti nim. 

Neboť tvé útočné myšlenky budou projektovány, a tak se budeš útoku obávat. A když
cítíš strach z útoku, jsi nucen věřit, že jsi zranitelný. Tudíž útočné myšlenky tě činí

zranitelným ve tvé vlastní mysli, což je místo, kde útočné myšlenky sídlí. 

 Útočné myšlenky a nezranitelnost nemohou být společně akceptovány. Odporují si
navzájem. Námět pro dnešní den představuje myšlenku, že vždy nejdřív napadáš sám
sebe. Už proto, že útočné myšlenky musí zákonitě zahrnovat víru, že jsi zranitelný, je

jejich efektem to, že tě oslabují ve tvých vlastních očích. Tak napadají tvé vlastní
vnímání sama sebe. A protože jsi v ně uvěřil, nemůžeš již věřit v sebe. Tak přišel

falešný obraz sama sebe nahradit to, čím jsi.  

Procvičování s dnešní myšlenkou ti pomohou pochopit, že zranitelnost či
nezranitelnost je výsledkem tvých vlastních myšlenek. Nic jiného, vyjma tvých

myšlenek, na tebe nemůže zaútočit. Nic kromě tvých myšlenek tě nemůže přimět
myslet si, že jsi zranitelný. A nic kromě tvých vlastních myšlenek ti nemůže dokázat,

že tomu tak není. 

Pro aplikaci dnešní myšlenky je zapotřebí šest period cvičení. A v každém z nich by
ses měl pokusit o plné 2 minuty, třebaže může být čas zkrácen na minutu, budeš-li se

cítit příliš nepohodlně. Více jej ale nezkracuj. Cvičení by mělo začít opakováním
myšlenky pro dnešní den: 

MÉ ÚTOČNÉ MYŠLENKY JSOU ÚTOKEM NA MOU NEZRANITELNOST 

poté zavři oči a prozkoumej nevyřešené otázky, jejichž řešení v tobě vyvolávají strach.
Tyto obavy mohou mít podobu deprese, starostí, hněvu, pocitu břemene, strachu,

předtuchy nebo zaujetí. Vhodným předmětem je jakýkoliv nevyřešený problém, který
se během dne opakovaně vrací v tvých myšlenkách. V jednotlivých cvičeních nebudeš
schopen použít jich mnoho, protože by měl být každému z nich věnován delší čas než

obvykle. Dnešní myšlenka by měla být použita takto: nejprve pojmenuj situaci: 

MÁM OBAVY Z …....... 

Pak si projdi všechny možné výsledky, které tě v této souvislosti napadají a vyvolávají
v tobě obavy a o každé variantě se zmiň zcela konkrétně: 

BOJÍM SE, ŽE SE STANE …......... 

Procvičuješ-li správně, měl bys najít kolem pěti nebo šesti ohrožujících možností pro
každou situaci, kterou použiješ, a možná i více. Je mnohem užitečnější dotknout se

několika situací důkladně než většího počtu. Tak, jak bude přibývat pro každou situaci
seznam očekávaných výsledků, možná shledáš zejména ty, které tě napadnou ke

konci jako pro tebe méně přijatelné. Snaž se však se všemi z nich zacházet stejně, jak
jen to půjde. Poté, co jsi pojmenoval každý výsledek, kterého se obáváš, řekni si: 

TATO MYŠLENKA JE ÚTOKEM NA MĚ SAMOTNÉHO 

Každé cvičení uzavři zopakováním si dnešní myšlenky ještě jednou: 

MÉ ÚTOČNÉ MYŠLENKY JSOU ÚTOKEM NA MOU NEZRANITELNOST 
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NADE VŠE CHCI VIDĚT

Dnešní myšlenka vyjadřuje cosi silnějšího než pouhé odhodlání. Dává přednost vizi
před tvými touhami. Možná budeš cítit zdráhání, zda tuto myšlenku použít, s

odůvodněním že si nejsi jistý, zda to myslíš vážně. Nezáleží na tom. Významem
dnešních cvičení je přiblížit čas, kdy tato myšlenka bude zcela pravdivá.

Možná budeš ve velkém pokušení uvěřit, že jde o nějakou oběť, jsi-li požádán, abys
říkal:

ZE VŠEHO NEJVÍC CHCI VIDĚT

Jsi-li znepokojen nedostatečným odůvodněním, doplň:

VIZE NIKOHO NIC NESTOJÍ

Pokud strach ze ztráty stále přetrvává, dodej další:

MŮŽE JEN ŽEHNAT

Pro maximální užitek vyžaduje dnešní myšlenka mnoho opakování. Měla by být
používána alespoň každou půlhodinu nebo i častěji, je-li to možné. Můžeš to zkusit i

každých patnách nebo dvacet minut. Doporučuje se, aby sis stanovil konkrétní
časový interval pro použití myšlenky při probuzení nebo krátce poté a pokusil se jej
dodržovat po celý den. Nebude obtížné to udělat, i když jseš zapojen do konverzace

nebo jinak v tomto čase zaměstnán. Můžeš si potichu opakovat krátkou větu aniž bys
cokoliv přerušil. Skutečná otázka zní, jak často si vzpomeneš? Jak moc chceš, aby se
dnešní myšlenka stala pravdou? Odpovíš-li na jednu z těchto otázek, odpověděl jsi na

druhou. Pravděpodobně zmeškáš několik aplikací a možná i řadu z nich. Nenech se
tím zneklidnit, snaž se ale pokračovat ve svém rozvrhu. Pokud jen jednou během dne
pocítíš, že jsi byl naprosto upřímný při opakování dnešní myšlenky, můžeš si být jist,

že sis ušetřil mnohaleté úsilí.
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ZE VŠEHO NEJVÍC CHCI VIDĚT VĚCI JINAK 

Dnes dáváme včerejší myšlence skutečně konkrétní aplikaci. V těchto cvičeních
učiníš řadu jednoznačných závazků. Otázka, zda je v budoucnosti dodržíš není teď

naše starost.  Jsi-li ochoten zavázat se k nim alespoň teď, nastoupil jsi cestu k tomu,
abys je dodržel. A stále jsme na začátku.

Možná se divíš, proč je důležité říkat například:  

"NADEVŠE CHCI VIDĚT TENTO STŮL JINAK” 

Samo o sobě to vůbec není důležité. Co je ale „samo o sobě“? A co to znamená
”samo o sobě”? Vidíš kolem sebe mnoho oddělených věcí, což ve skutečnosti

znamená, že vůbec nevidíš. Buďto vidíš nebo nevidíš. Pokud jsi uviděl jednu věc
jinak, uvidíš všechny jinak. Světlo, které jsi uviděl v jedné z nich je stejné světlo, které

uvidíš ve všech. Prohlášením 

ZE VŠEHO NEJVÍC CHCI VIDĚT TENTO STŮL JINAK, 

se zavazuješ zbavit se svých zaujatých představ o stole a otevřít svou mysl tomu, co
to je a k čemu to je. Nedefinuješ ho v pojmech minulosti. Ptáš se na to, co je to, spíše

než abys říkal, co to je. Nesvazuješ jeho význam se svou nepatrnou zkušeností se
stoly, ani nevymezuješ jeho účel na své malé osobní myšlenky. Nebudeš zjišťovat

něco, co jsi již nadefinoval.

A účelem těchto cvičení je ptát se a přijímat odpovědi. Prohlášením

NADE VŠE CHCI VIDĚT TENTO STŮL JINAK

se zavazuješ vidět. Není to výlučný závazek. Jedná se o závazek, který platí pro stůl,
stejně jako pro cokoliv jiného - ani více ani méně.  

Vlastně bys mohl získat vizi právě z tohoto stolu, pokud bys z něj stáhl všechny své
vlastní myšlenky a pohlédl na něj s naprosto otevřenou myslí. Má něco, co by ti

ukázal, něco krásného, čistého a nekonečně cenného, plného štěstí a naděje. Skrytý
pod všemi tvými myšlenkami o něm, je jeho skutečný účel, účel, který sdílí s celým

vesmírem.

Při použití stolu jako předmětu pro aplikaci dnešní myšlenky tedy skutečně požaduješ
vidět účel vesmíru. Stejnou žádost budeš vznášet ke každému subjektu, který při

cvičení použiješ. A zavazuješ se, že každému z nich dovolíš, aby ti odhlalil svůj účel
namísto toho, abys nad ním vynesl svůj vlastní soud. 

Dnes budeme mít šest dvouminutových tréninkových období, v nichž je nejprve
uvedena myšlenka pro dnešní den: 

PŘEDEVŠÍM CHCI VIDĚT VĚCI JINAK 

a poté je aplikována na cokoliv, co kolem sebe vidíš. Nejenže by měly být předměty
vybírány náhodně, ale každému z nich by měla být při aplikaci dnešní myšlenky

přiznána stejná hodnota, co se týká jejich přínosu pro tvé vidění. 

Jako obvykle by měla aplikace zahrnovat název předmětu na který tvůj pohled
náhodně padne a na chvíli bys na něm měl spočinout pohledem, zatímco říkáš: 

NADE VŠE CHCI TENTO …předmět....  VIDĚT JINAK. 

Každá aplikace by měla být provedena zcela pomalu a tak pozorně, jak jen to je
možné. Není kam spěchat.  
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BŮH JE VE VŠEM, CO VIDÍM

Dnešní myšlenka objasňuje, proč můžeš ve všem vidět veškerý účel. Vysvětluje, proč
nic není oddělené, samostatné nebo samo o sobě. A objasňuje, proč nic z toho, co
vidíš nic neznamená. Ve skutečnosti dnešní myšlenka vysvětluje každou myšlenku,

kterou jsme dosud použili, a také všechny, které budou následovat. Dnešní myšlenka
je ucelenou základnou pro vidění (vizi). Možná pro tebe bude v této chvíli těžké tuto

myšlenku pochopit. Může ti připadat hloupá, neuctivá, nesmyslná, směšná nebo
dokonce odporná. Jistě, Bůh není například ve stolu, jak vidíš. Přesto jsme včera

zdůraznili, že stůl sdílí účel vesmíru.

A to, co sdílí účel vesmíru sdílí účel jeho Stvořitele. Zkus tedy dnes začít s učením o
tom, jak se dívat na všechny věci s láskou, oceněním a otevřenou myslí. Nyní věci

nevidíš. Rád bys věděl co v nich je? Nic není takové, jaké se to jeví. Svatý účel všeho
(všech věcí) stojí mimo tvůj rozsah (dosah). Pokud ti vize ukáže svatost, která ozařuje

svět, pak dnešní myšlenku dokonale pochopíš. A nebudeš chápat, jak jsi to mohl
považovat za obtížné.

Našich šest dvouminutových cvičení pro dnešní den by se mělo řídit známým
modelem:

Začni zopakováním si myšlenky a poté jí aplikuj na náhodně vybrané předměty kolem
sebe a každý z nich konkrétně pojmenuj. Snaž se vyhnout tendenci výběr řídit. Což
může být ve spojení s dnešní myšlenkou obzvlášťě lákavé, kvůli její zcela odlišné

povaze. Pamatuj, že jakékoliv pořadí, které bys použil, je skutečnosti stejně vzdáleno.
Tvůj seznam předmětů by měl být proto co nejvíce oproštěn od možnosti

subjektivního výběru. Vhodný seznam může například obsahovat:

BŮH JE V TOMTO RAMÍNKU

BŮH JE V TOMTO ČASOPISE

BŮH JE V TOMTO PRSTU

BŮH JE V TÉTO LAMPIČCE

BŮH JE V TÉTO OSOBĚ

BŮH JE V TOMTO TĚLE

BŮH JE V TĚCHTO DVEŘÍCH

BŮH JE V TOMTO ODPADKOVÉM KOŠI.

Kromě stanovených cvičných období opakuj dnešní myšlenku alespoň jednou za
hodinu, pomalu se rozhlížej kolem sebe, zatímco beze spěchu vyslovuješ slova.

Alespoň jednou nebo dvakrát bys při tom měl zažít pocit uvolnění..
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BŮH JE VE VŠEM, CO VIDÍM, NEBOŤ BŮH JE V MÉ MYSLI (V MÉM VĚDOMÍ)

Tato dnešní myšlenka je odrazovým můstkem pro vizi. Touto myšlenkou se před tebou
otevře svět a ty na něj pohlédneš a uvidíš v něm to, co jsi nikdy předtím neviděl. A pak

ani to, cos viděl předtím nebude pro tebe dokonce ani slabě viditelné.

Dnes se pokoušíme použít nový druh „projekce“. Nesnažíme se zbavit toho, co se
nám nelíbí, když to vidíme venku. Namísto toho se snažíme vidět ve světě to, co máme
ve své mysli, abychom poznali, že to tu je. Snažíme se tedy spojit se s tím, co vidíme,
namísto toho, abychom to uchovávali od nás oddělené. To je zásadní rozdíl mezi vizí a
způsobem, jak vidíš. Dnešní myšlenka by měla být uplatňována co nejčastěji po celý

den. Kdykoliv budeš mít chvilku, opakuj si ji pomalu, rozhlížeje se kolem sebe a pokus
se uvědomit si, že myšlenka platí pro vše, co teď vidíš, nebo bys mohl vidět, pokud by

to bylo v tvém dohledu. Skutečné vidění se neomezuje na pojmy jako „blízký“ nebo
„vzdálený“.

Aby sis mohl na tuto myšlenku lépe zvyknout, zkus při aplikaci dnešní myšlenky
myslet na věci mimo tvůj přítomný dosah stejně jako na ty, které právě (skutečně)

vidíš.

Skutečné vidění nejenže není omezeno prostorem ani vzdáleností, ale vůbec nezávisí
na fyzických očích. Mysl (vědomí) je jeho jediným zdrojem. Jako další pomoc, aby sis
na tuto myšlenku více zvykl, věnuj několik cvičení její aplikaci se zavřenýma očima s
využitím jakýchkoliv předmětů, které ti přijdou na mysl a díváním se spíše dovnitř než

ven. Dnešní myšlenka platí stejně pro obojí.
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NEJSEM OBĚTÍ SVĚTA, KTERÝ VIDÍM

Dnešní myšlenka je úvod k tvému prohlášení o propuštění. Opět platí, že tato
myšlenka by měla být použita jak na svět, který vidíš venku, tak na svět, jenž

vidíš uvnitř. Při uplatňování této myšlenky použijeme formu procvičování, která
bude používána stále více a více, s obměnami, které jsou uvedeny. Obecně

řečeno tento způsob zahrnuje dva aspekty, jeden, v němž aplikuješ myšlenku
pro budování trvalejšího základu a druhý, spočívající v častém používání

myšlenky po celý den.

Jsou zapotřebí dvě delší tréninková období s dnešní myšlenkou, jedno ráno a
jedno večer. Doporučuje se tři až pět minut pro každé z nich. Během této doby
se kolem sebe pomalu rozhlížej a opakuj myšlenku dvakrát nebo třikrát. Poté
zavři oči a použij stejnou myšlenku na svůj vnitřní svět. Unikneš tak z obou

společně, neboť vnitřní svět je příčinou vnějšího.

Když zkoumáš svůj vnitřní svět, pouze nech jakoukoliv myšlenku, která prochází
tvou myslí vstoupit do tvého vědomí, na chvíli ji zvaž a pak ji nahraď další. Snaž

se mezi nimi nestanovit žádnou hierarchii. Pozoruj je pokud možno nezaujatě
jak přichází a odchází. Žádnou z nich se nezabývej, ale pokus se nechat proud

myšlenek plynout rovnoměrně a klidně bez jakýchkoliv zásahů z tvé strany.
Zatímco sedíš a tiše sleduješ své myšlenky, opakuj si dnešní myšlenku tak často

jak budeš chtít, ale beze spěchu:

NEJSEM OBĚTÍ SVĚTA, KTERÝ VIDÍM

Navíc opakuj tuto myšlenku co nejčastěji během dne. Připomeň si, že vydáváš
prohlášení nezávislosti ve jménu své vlastní svobody. A ve tvé svobodě spočívá

svoboda světa. Dnešní myšlenka je také ozvlášť užitečná jako reakce na
jakoukoliv formu pokušení, které může nastat. Je to prohlášení, že mu

nepodlehneš a neupadneš do spoutanosti.
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VYMYSLEL JSEM SVĚT, KTERÝ VIDÍM

Dnes pokračujeme v rozvíjení tématu příčiny a následku. Nejsi obětí světa, který
vidíš, neboť jsi tento svět vymyslel. Můžeš se ho vzdát tak snadno, jak jsi ho
vymyslel. Můžeš ho vidět nebo ne podle toho, co si přeješ. Pokud ho chceš,

uvidíš ho, pokud ho už nechceš více, nebude tu, abys ho viděl. Dnešní myšlenka,
stejně jako předchozí se vztahuje jak na tvůj vnitřní tak i vnější svět, které jsou

ve skutečnosti stejné. Avšak protože je vidíš jako odlišné, bude dnešní praxe
zahrnovat opět dvě fáze, jednu, která se týká světa, který vidíš mimo sebe a

druhou, zahrnující svět, který vidíš ve své mysli. Během dnešních cvičení si zkus
představit, že oba dva jsou ve tvé vlastní představivosti.

Opět začneme tréninková období ráno a večer opakováním dnešní myšlenky
dvakrát nebo třikrát zatímco se rozhlížíš po světě, který vidíš okolo sebe. Pak
zavři oči a rozhlédni se po svém vnitřním světě. Je-li to možné, pokus se k nim

oběma přistupovat stejně. Opakuj dnešní myšlenku beze spěchu tak často, jak si
přeješ:

SVĚT, KTERÝ VIDÍM JSEM VYMYSLEL

zatímco sleduješ obrazy, které tvá představivost představuje tvému vědomí. Pro
dvě delší cvičení je doporučeno tři až pět minut, nejméně však tři. Můžeš použít

i více než pět minut, pokud shledáš cvičení jako uklidňující, pro usnadnění si
zvol čas, kdy neočekáváš žádné rozptylující vlivy a kdy se budeš cítit přiměřeně

připraven.

Tato cvičení by měla pokračovat také v průběhu dne tak často, jak jen to je
možné. Kratší aplikace spočívají v pomalém opakování této myšlenky, zatímco

zkoumáš svůj vnitřní nebo vnější svět. Nezáleží na tom, který si vybereš. Dnešní
myšlenka by měla být také použita okamžitě na každou situaci, která by tě

mohla rozrušit. Použij myšlenku tak, že si řekneš:

TUTO SITUACI JSEM VYMYSLEL TAKOVOU, JAKOU JI VIDÍM

 



33.

EXISTUJE JINÝ ZPŮSOB, JAK SE DÍVAT NA SVĚT

Dnešní myšlenka je pokusem rozpoznat, že můžeš posunout (změnit) své
vnímání světa v obou jeho aspektech - vnějším i vnitřním. Ranní a večerní

aplikaci by mělo být věnováno plných pět minut. V těchto cvičeních by měla být
myšlenka opakována tak často, jak je ti příjemné, zásadní je ale při její aplikaci
nespěchat. Střídavě používej mapování svého vnějšího a vnitřního pohledu ale

bez pocitu náhlého přesunu. Nenuceně se rozhlédni po světě, který vnímáš jako
vnější, pak zavři oči a se stejnou nenuceností si prohlížej své vnitřní myšlenky.

Pokus se zůstat v obou případech stejně nezúčastněný a udržet si tento odstup
při opakování myšlenky po celý den. Kratší cvičení by měla být co nejčastější.
Konkrétní použití dnešní myšlenky by mělo být také uplatněno okamžitě, když
nastane jakákoliv situace, která tě svádí k rozrušení. V takovém případě řekni:

JE JINÝ ZPŮSOB, JAK SE NA TO DÍVAT

(JE JINÝ ZPŮSOB, JAK VIDĚT ...(tuto situaci))

Nezapomeň dnešní myšlenku aplikovat v okamžiku, kdy jsi si vědom rozrušení.
Možná bude nutné, abys třeba minutu seděl tiše a opakoval si myšlenku

několikrát. Při této formě aplikace ti pravděpodobně pomůže, když zavřeš oči.

 



34.

NAMÍSTO TOHOTO MOHU VIDĚT MÍR

Dnešní myšlenka začíná s popisem okolností, které převládají při jiném způsobu
vidění. Klid mysli je zjevně vnitřní záležitost. Musí začít tvými vlastními
myšlenkami a poté se rozšiřovat ven. Právě z míru ve tvé mysli pochází

míruplné vnímání světa.

Pro dnešní procvičování jsou zapotřebí tři delší tréninková období. Doporučuje
se jedno ráno a jedno večer, přičemž další se může provést kdykoliv mezi tím, v

době, kdy jsi nejlépe připraven. Všechny aplikace by měly být prováděny se
zavřenýma očima. Neboť aplikace dnešní myšlenky by měly být uplatňovány na

tvůj vnitřní svět. Pro každé z delších cvičení je zapotřebí zhruba pět minut
prohledávání mysli. Hledej ve své mysli myšlenky strachu, situace vyvolávající

úzkost, „urážlivé“ osoby nebo události, nebo cokoliv jiného, o čem v mysli
chováš nemilující myšlenky. Zběžně si jich všimni a opakuj dnešní myšlenku

pomalu, zatímco sleduješ, jak vyvstávají ve tvé mysli a nech každou odejít, aby
byla nahrazena další.

Pokud začneš mít potíže s přemýšlením o konkrétních tématech, pokračuj
nerušeně v opakování myšlenky aniž bys ji aplikoval na cokoli konkrétního. Ujisti

se však, že nic konkrétního nevylučuješ.

Kratší aplikace mají být časté a prováděné kdykoliv cítíš, že mír tvé mysli je
jakýmkoliv způsobem ohrožen. Účelem je ochránit se před pokušením po celý

den. Pokud se ve tvém vědomí objeví konkrétní forma pokušení, cvičení by mělo
mít tuto podobu:

V TÉTO SITUACI  BYCH MOHL VIDĚT MÍR, NAMÍSTO TOHO, CO V NÍ VIDÍM TEĎ

Pokud zásahy do tvého klidu mysli nabudou podobu obecnějších nepříznivých
emocí, jako jsou deprese, úzkost nebo strach, použij myšlenku v její původní

podobě:

MÍSTO TOHOTO BYCH MOHL VIDĚT MÍR

Pokud zjistíš, že potřebuješ více než jednu aplikaci dnešní myšlenky, aby ti
pomohla změnit tvé myšlení v nějaké konkrétní souvislosti, zkus si udělat

několik minut a věnovat je opakování myšlenky dokud nepocítíš úlevu. Pomůže
ti, když si konkrétně řekneš:

SVÉ POCITY DEPRESE, ÚZKOSTI NEBO STRACHU

(NEBO MÉ MYŠLENKY TÝKAJÍCÍ SE TÉTO SITUACE, OSOBY NEBO UDÁLOSTI)

MOHU NAHRADIT MÍREM

 

 



35.

MÁ MYSL (MÉ VĚDOMÍ) JE SOUČÁSTÍ MYSLI BOŽÍ

JSEM NAPROSTO SVATÝ

Dnešní myšlenka nepopisuje způsob, jakým se nyní vidíš. Avšak popisuje to, co ti ukáže
vize. Pro každého, kdo si myslí, že je v tomto světě, je těžké tomuto o sobě uvěřit. Ale

důvod toho, že si myslí, že je v tomto světě je ten, že právě tomuto nevěří.

Věříš, že jsi součástí toho, kde si myslíš, že jsi. To proto, že ses obklopil prostředím, které
bys chtěl. A ty chceš ho proto, aby ochraňovalo tvůj sebeobraz, který sis vytvořil. Tento
obraz je součástí tohoto prostředí. To co vidíš, když věříš, že jsi v tomto světě, je viděno

očima obrazu. Toto není vize. Obrazy nemohou vidět.

Dnešní myšlenka představuje úplně jiný pohled na sebe sama. Tím, že ustanovuje tvůj
Zdroj, ustanovuje tvou Identitu a ta tě popisuje takového, jaký musíš ve skutečnosti (v

pravdě) být. Pro dnešní myšlenku použijeme trochu jiný druh aplikace, neboť důraz je pro
dnešek kladen spíše na vnímajícího než na to, co vnímá.

Každé ze tří pětiminutových cvičení dnes začni opakováním dnešní myšlenky pro sebe a pak
zavři oči a pátrej ve své mysli po těch druzích popisných termínů, v nichž vidíš sám sebe.

Zahrň všechny na egu založené vlastnosti, které si sám připisuješ, kladné či záporné,
vytoužené i nežádoucí, velkolepé nebo ponižující. Všechny jsou stejně neskutečné, neboť se

na sebe nedíváš očima svatosti.

Zpočátku budeš při prohledávání mysli nejspíš zdůrazňovat to, co považuješ za více
negativní aspekty vnímání sebe sama. Avšak v pozdější části cvičení možná mohou tvou
myslí více procházet sebe-zveličovací popisné výrazy. Snaž se uvědomit si, že na směru

tvých fantazií o sobě nezáleží. Iluze ve skutečnosti nemají žádný směr. Jsou pouze
nepravdivé (neskutečné). Vhodný nahodilý seznam pro aplikaci dnešní myšlenky by mohl

být třeba následující:

VIDÍM SE JAKO VYUŽÍVANÝ

VIDÍM SE JAKO POTLAČENÝ

VIDÍM SE JAKO SELHÁVAJÍCÍ

POVAŽUJI SE ZA OHROŽENÉHO

POVAŽUJI SE ZA BEZMOCNÉHO

POVAŽUJI SE ZA VÍTĚZNÉHO

VIDÍM SE JAKO PORAŽENÝ

VIDÍM SE JAKO ŠTĚDRÝ

VIDÍM SE JAKO ČESTNÝ

O těchto pojmech bys neměl přemýšlet abstraktním způsobem. Odehrajou se ti v mysli jako
nejrůznější situace, osobnosti a události, které tě napadnou a v nichž figuruješ. Zachyť

jakoukoliv konkrétní situaci, která tě napadne, popiš ji pojmem nebo pojmy, které
považuješ za použitelné pro tvou reakci na danou situaci a použij je pro uplatnění dnešní

myšlenky. Poté, co jsi každou z nich pojmenoval dodej:

ALE MÁ MYSL (MÉ VĚDOMÍ) JE SOUČÁSTÍ MYSLI BOŽÍ

JSEM NAPROSTO SVATÝ

Během delších cvičení pravděpodobně nastanou intervaly, ve kterých tě nic konkrétního
nenapadne. Nesnaž se vymyslet konkrétní věci, abys interval vyplnil, ale pouze relaxuj a

pomalu opakuj dnešní myšlenku, dokud tě něco nenapadne. Ačkoliv nic z toho, co tě
napadne, by nemělo být z cvičení vynecháno, nic by nemělo být „dolováno“ násilím.

Neměla by být použita ani síla ani nátlak.

Co nejčastěji během dne vyzvihni konkrétní vlastnost nebo vlastnosti, které si připisuješ a v
tu chvíli na ně aplikuj dnešní myšlenku tak, že připojíš tuto myšlenku ve výše uvedeném

tvaru ke každé z nich. Pokud tě nic konkrétního nenapadá, pouze si tuto myšlenku opakuj
se zavřenýma očima.



36.

MÁ SVATOST OBKLOPUJE VŠE, CO VIDÍM

Dnešní myšlenka rozširuje včerejší myšlenku z vnímajícího na to, co je vnímáno.
Jsi svatý, neboť tvá mysl je součástí Mysli Boží. A protože jsi svatý, tvé vidění

musí být také svaté. „Bezhříšnost“ znamená bez hříchu. Nemůžeš být bez
hříchu jen trochu. Buď jsi bezhříšný nebo ne. Je-li tvá mysli součástí mysli Boží,
musíš být bezhříšný, jinak by část Jeho Mysli byla hříšná. Tvé vidění souvisí s

Jeho Svatostí, ne s tvým egem, a tudíž ani s tvým tělem.

Dnes jsou potřebná čtyři tří až pětiminutová cvičení. Pokus se je rozložit celkem
stejnoměrně a často provádět kratší aplikace, abys zajistil své bezpečí po celý

den. Delší cvičení by měla mít tuto formu:

Nejprve se zavřenýma očima několikrát pomalu opakuj dnešní myšlenku. Pak
otevři oči a celkem pomalu se rozhlédni kolem sebe, použij myšlenku konkrétně
na cokoliv, čeho si při svém nahodilém zkoumání povšimneš. Řekni například:

MÁ SVATOST OBKLOPUJE TAMTEN KOBEREC

MÁ SVATOST OBKLOPUJE TAMTU STĚNU

MÁ SVATOST OBKLOPUJE TYTO PRSTY

MÁ SVATOST ZAHALUJE TAMTO KŘESLO

MÁ SVATOST ZAHALUJE TAMTU OSOBU

MÁ SVATOST ZAOBALUJE TOHLE PERO

V průběhu těchto cvičení několikrát zavři oči a myšlenku dne si zopakuj. Pak oči
otevři a pokračuj s výčtem stejně jako předtím.

Při kratších cvičeních zavři oči a opakuj dnešní myšlenku:

MÁ SVATOST ZAHALUJE VŠE, CO VIDÍM

Podívej se kolem sebe a znovu ji zopakuj, a cvičení pak ukonči s ještě jedním
opakováním se zavřenýma očima. Všechny aplikace mají být samozřejmě

provedeny co nejpomalěji, bez úsilí a beze spěchu, jak jen to půjde.



37.

MÁ SVATOST ŽEHNÁ SVĚTU

Tato myšlenka obsahuje první záblesky tvé skutečné funkce ve světě, neboli
proč jsi tady. Tvým účelem je vidět svět skrze svou vlastní svatost a tak jste ty i
svět požehnáni společně. Nikdo nic neztrácí, nikdo neprohrává. Nikomu není nic
vztato, prostřednictvím tvé svaté vize každý získává. Znamená to konec oběti,

neboť vize nabízí každému to, co mu plným právem náleží. A každý má nárok na
všechno, neboť všechno je jeho dědictví coby Božího Syna.

Neexistuje jiný způsob, jakým by mohla být myšlenka oběti (ztráty) odstraněna
z myšlení světa. Jakýkoliv jiný způsob vidění bude nevyhnutelně vyžadovat od

někoho, aby za něco platil. V důsledku toho bude ten, kdo je vnímající ztrácet. A
ani nebude mít tušení, proč ztrácí. Přesto je jeho celistvost v jeho vědomí znovu

obnovena skrze tvou vizi. Tvá svatost mu žehná tím, že od něj nic nežádá. Ti,
kdož vidí sami sebe jako celistvé, nic nežádají.

Tvá svatost je spásou světa. Umožňuje ti učit svět, že je zajedno s tebou, ne
kázáním, ne tím, že že bys mu cokoliv říkal, ale pouze tvým tichým poznáním, že

ve tvé svatosti jsou všechny věci požehnané spolu s tebou.

Dnešní čtyři periody cvičení, z nichž každá zahrnuje od tří do pěti minut
procvičování, začni opakováním dnešní myšlenky a poté se asi minutu rozhlížej

kolem sebe a současně aplikuj tuto myšlenku na vše, co vidíš:

MÁ SVATOST ŽEHNÁ TOTO KŘESLO

MÁ SVATOST ŽEHNÁ TOMUTO OKNU

MÁ SVATOST ŽEHNÁ TOMUTO TĚLU

Pak zavři oči a použij myšlenku na jakoukoliv osobu, která tě napadne, použij
její jméno a řekni:

MÁ SVATOST TI ŽEHNÁ (JMÉNO).

Můžeš pokračovat ve cvičení se zavřenýma očima, opět můžeš oči otevřít a
aplikovat dnešní myšlenku na svůj vnější svět, pokud si to přeješ, můžeš střídat

aplikaci myšlenky na to, co vidíš kolem sebe a na ty, kteří jsou ve tvých
myšlenkách, anebo můžeš použít libovolnou kombinaci těchto dvou fází, kterou
preferuješ. Cvičení by mělo být zakončeno zopakováním myšlenky se zavřenýma

očima a dalším následným s očima otevřenýma.

Kratší cvičení spočívají v opakování myšlenky tak často, jak můžeš. Obzvláště
užitečné je aplikovat jí mlčky na kohokoliv, koho potkáš s použitím jeho jména.
Zásadní je použít myšlenku, pokud se zdá, že v tobě někdo vyvolává nežádoucí
reakci. Okamžitě mu nabídni požehnání tvé svatosti, aby ses naučil udržet ji ve

svém vědomí.



38.

NEEXISTUJE NIC, CO BY MÁ SVATOST NEMOHLA UDĚLAT

Tvá svatost obrací naopak všechy zákony světa. Je mimo jakéholiv hranice času,
prostoru, vzdálenosti a omezení jakéhokoliv druhu. Tvá svatost je naprosto

neomezená ve své síle, neboť tě ustanovuje Synem Božím, který je zajedno s
Myslí svého Stvořitele.

Síla Boží se projevuje díky tvé svatosti. Díky tvé svatosti je síla Boží přístupná.
A neexistuje nic, co by Boží síla nedokázala udělat. Tvá svatost tedy může

odstranit veškerou bolest, ukončit veškeré trápení a vyřešit všechny problémy.
Může tak učinit ve spojení s tebou a s kýmkoliv jiným. Je to právě rovnost v její
síle, co pomůže komukoliv neboť je to právě rovnocennost v této síle, co spasí

každého.

Jsi-li svatý, pak je svaté i vše, co Bůh stvořil. Jsi svatý protože vše, co On stvořil
je svaté. A vše co stvořil On je svaté, právě proto, že svatý jsi ty.

V dnešních cvičeních budeme používat sílu tvé svatosti na všechny problémy,
těžkosti nebo utrpení v jakékoliv podobě, na kterou pomyslíš, která tě napadne

u sebe nebo u někoho jiného. Nebudeme dělat žádné rozdíly, protože žádné
neexistují. Ve čtyřech delších cvičeních, z nichž každé bude nejlépe plných pět

minut, zopakuj dnešní myšlenku, zavři oči a poté vyhledej ve své mysli jakýkoliv
pocit ztráty, neštěstí nebo nespokojenosti nebo jakýkoliv jiný, který spatříš.

Snaž se nedělat žádné rozdíly mezi situací, která je těžká pro tebe a situací,
která je těžká pro někoho jiného. Uveď konkrétně tuto situaci a také jméno

osoby, které se týká. Při aplikaci dnešní myšlenky použij tuto formu:

V SITUACI, KTERÁ SE TÝKÁ..(popiš situaci)... V NÍŽ SE VIDÍM,

NEEXISTUJE NIC, CO BY MÁ SVATOST NEMOHLA UDĚLAT

V SITUACI TÝKAJÍCÍ SE..(popiš situaci).... V NÍŽ …..(jméno osoby).... SE VIDÍ,

NEEXISTUJE NIC, CO BY MÁ SVATOST NEMOHLA UDĚLAT

Možná čas od času budeš chtít obměnit tento postup a přidat nějaké vlastní
důležité myšlenky. Například bys mohl zahrnout myšlenky jako je:

NEEXISTUJE NIC, CO BY MÁ SVATOST NEDOKÁZALA UDĚLAT,

NEBOŤ V NÍ SPOČÍVÁ SÍLA BOŽÍ.

Použij jakoukoliv variantu, která tě oslovuje, udrž ale cvičení zaměřené na téma:

„NEEXISTUJE NIC, CO BY MÁ SVATOST NEMOHLA VYKONAT“

Účel dnešních cvičení je začít ti vštěpovat pocit, že máš nadvládu nad všemi
věcmi díky tomu, čím jsi. Při častých krátkých aplikacích použij myšlenku v její

původní podobě, pokud nevznikne nebo tě nenapadne konkrétní problém
týkající se tebe nebo někoho jiného. V takovém případě použij konkrétnější

formu při aplikaci této myšlenky.



39.

MÁ SVATOST JE MOU SPÁSOU (OCHRANOU)

Pokud je vina peklem, tak co je její opak? Stejně, jako text, pro který byla tato učebnice
napsána, jsou myšlenky, použité pro cvičení velmi jednoduché, velmi jasné a zcela jednoznačné.

Nejde nám o intelektuální výkony ani logické hračky. Zabýváme se pouze s tím, co je velmi
zřejmé a co bylo přehlédnuto v oblacích komplikovanosti, v nichž si myslíš, že myslíš.

Je-li vina peklem, co je jejím opakem? Není to těžké, jistě. Váhání, které můžeš pocítit při
odpovědi není způsobeno nejednoznačnou otázkou. Věříš ale že vina je peklem? Pokud ano,

okamžitě bys viděl, jak přímý a jednoduchý je text a vůbec bys pracovní příručku nepotřeboval.
Nikdo nepotřebuje trénovat aby získal to, co už je jeho.

Již jsme řekli, že tvá svatost je spásou světa. A co tvá vlastní spása? Nemůžeš dát to, co nemáš.
Spasitel musí být spasen. Jak jinak může učit spasení? Dnešní cvičení se ti budou hodit k

rozpoznání toho, že tvá spása je zásadní pro spásu světa. Když tato cvičení aplikuješ na svůj
svět, získává prospěch celý svět. Tvá svatost je odpovědí na každou otázku, která byla kdy

položena, je položena nyní nebo bude položena v budoucnosti. Tvá svatost znamená konec viny
a tudíž i konec pekla. Tvá svatost je spásou světa i tvou vlastní spásou. Jak bys z ní mohl být

vyloučen, když ti svatost patří? Bůh nezná nesvatost. Je možné, aby neznal svého Syna?

Pro dnešní čtyři delší cvičení je doporučeno plných pět minut a jsi vyzýván k delším a častějším
tréninkům. Pokud chceš překročit minimální požadavky, doporučuje se spíše častější sezení než
delší, ačkoliv vhodné je obojí. Začni cvičení jako obvykle, zopakuj si dnešní myšlenku pro sebe:

MÁ SVATOST JE MOU SPÁSOU

potom se zavřenýma očima pátrej po svých nemilujících myšlenkách v jakékoliv podobě, ve
které se objeví – rozrušení, deprese, hněv, strach, starosti, útok, nejistota a tak dále. Ať už mají

jakoukoliv podobu, jsou neláskyplné a proto strachuplné. A právě od nich potřebuješ být
ochráněn (spasen). Konkrétní situace, události nebo osoby, které spojuješ s nemilujícími

myšlenkami jakéhokoliv druhu jsou vhodným předmětem dnešního cvičení. Pro tvou spásu je
bezpodmínečně nutné, abys je viděl jinak. A právě to, že jim požehnáš, tě ochrání a dá ti vizi.

Pomalu, bez záměrné selekce a zbytečného důrazu na cokoliv konkrétního, hledej ve své mysli
každou myšlenku, která stojí mezi tebou a tvou spásou. Na každou z nich použij dnešní

myšlenku takto:

MÉ NEMILOSRDNÉ MYŠLENKY NA …........ MĚ UDRŽUJÍ V PEKLE

MÁ SVATOST JE MOU SPÁSOU

Můžeš si tato cvičení ulehčit, pokud je proložíš několika kratšími cvičeními, během kterých si
budeš pouze několikrát pomalu opakovat dnešní myšlenku. Může ti také pomoci, když přidáš

několik krátkých chvil, v nichž se pouze uvolníš a nebudeš na nic myslet.

Udržet koncentraci je zpočátku velmi obtížné. Bude to mnohem snažší, jakmile bude tvá mysl
disciplinovanější a méně rozptýlená. Zatím můžeš do cvičení zavádět rozmanitost v různých

formách, aby ses cítil uvolněně. Neměň však samotnou myšlenku, abys nezměnil způsob jejího
použití. Jakkoliv se jí rozhodneš použít, měla by být uvedena tak, aby její význam, že svatost je

tvou spásou, zůstal nezměněn.

Zakonči každé cvičení zopakováním myšlenky v její původní formě ještě jednou:

MÁ SVATOST JE MOU SPÁSOU

a doplň:

KDYŽ VINA JE PEKLEM, CO JE OPAKEM VINY?

Během kratších aplikací, které by měly být prováděny třikrát nebo čtyřikrát za hodinu nebo
pokud možno i vícekrát, si můžeš položit tuto otázku, zopakovat dnešní myšlenku a pokud

možno obojí. Objeví-li se pokušení, zvláště nápomocná forma této myšlenky je:

MÁ SVATOST MĚ ZACHRAŇUJE PŘED TÍMTO POKUŠENÍM
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JSEM POŽEHNANÝ JAKOŽTO SYN BOŽÍ

Dnes začeme prosazovat některé z radostných věcí, které ti náleží díky tomu, že
jsi tím, čím jsi. Dnes nejsou nutná žádná dlouhá cvičení, ale jsou zapotřebí velmi

krátká a častá cvičení. Nanejvýš vhodná by byla každých deset minut a jsi
vyzýván, aby ses pokusil dodržet tento plán, kdykoliv je to možné. Když

zapomeneš, zkus to znovu. Dojde-li k delšímu přerušení, zkus to znovu. Kdykoli
si vzpomeneš, zkus to znovu.

Po dobu cvičení nemusíš zavírat oči, přestože ti může pomoci, když to uděláš.
Během dnes se však můžeš ocitnout v mnoha situacích, kdy zavření očí nebude

možné. Nepromeškej kvůli tomu dobu cvičení. Můžeš cvičit docela dobře za
jakýchkoliv okolostí, pokud opravdu chceš.

Dnešní cvičení zabere jen málo času a nevyžaduje žádné úsilí. Opakuj dnešní
myšlenku a poté přidej několik vlastností, které si připisuješ jako Syn Boží a

aplikuj je na sebe.

Jedno z takových cvičení by mohlo být například toto:

JSEM POŽEHNANÝ JAKOŽTO SYN BOŽÍ,

JSEM SPOKOJENÝ, ŠŤASTNÝ, MÍRUMILOVNÝ A MILUJÍCÍ

Další by mohlo mít tuto formu:

JSEM POŽEHANÝ JAKOŽTO SYN BOŽÍ,

JSEM KLIDNÝ, TICHÝ, ODVÁŽNÝ A SEBEVĚDOMÝ.

Pokud máš k dispozici jen malou chvíli, pouze si řekni:

JSEM POŽEHNANÝ COBY SYN BOŽÍ

pozn. překladatele – příští cvičení je hned po probuzení! Proto doporučujeme si ho večer připravit..
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BŮH MĚ PROVÁZÍ KAMKOLIV JDU

Dnešní myšlenka nakonec úplně překoná pocit osamělosti a opuštěnosti, který zakouší
všichni, kdož jsou odloučeni. Deprese je nevyhnutelným důsledkem oddělenosti. Také

úzkost, strach, hluboký pocit bezmoci, nouze, utrpení a intenzivní strach ze ztráty.

Ti, kdož jsou odloučeni vymysleli mnoho „léků“ na to, co považují za „neduhy světa“.
Přesto jediná věc, kterou nedělají je zpochybnění skutečnosti tohoto problému. Avšak

účinky tohoto odloučení nelze vyléčit, neboť tento problém není skutečný. Dnešní
myšlenka má sílu ukončit toto šílenství navždy. A je to vskutku šílenství, navzdory

vážným a tragickým podobám, které na sebe může vzít.

Hluboko uvnitř tebe je vše co je dokonalé, připravené zářit skrze tebe a ven na celý
svět. Vyléčí to všechny smutky, bolesti, strach a ztrátu, neboť to vyléčí mysl, která si

myslí, že tyto věci jsou skutečné a která trpěla tím, že o nich byla přesvědčená.

Nikdy nemůžeš být připraven o svou dokonalou svatost, neboť její Zdroj tě doprovází
kamkoliv jdeš. Nemůžeš nikdy trpět, neboť Zdroj veškeré radosti jde s tebou kamkoliv

jdeš. Nikdy nemůžeš být sám, protože Zdroj veškerého života tě provází, kamkoliv jdeš.
Nic nemůže zničit mír tvé mysli, neboť Bůh jde s tebou, ať jdeš kamkoliv.

Je jasné, že tomu všemu nevěříš. Jak bys mohl, když pravda je skryta hluboko uvnitř,
pod těžkým mrakem šílených myšlenek, hustých a temných a přesto reprezentujích vše

co vidíš? Dnes učiníme náš první skutečný pokus projít kolem tohoto temného a
těžkého mraku a skrze něj do světla za ním.

Dnes bude pouze jedno dlouhé cvičení. Ráno, jakmile vstaneš, je-li to možné, sedni si v
tichosti se zavřenýma očima asi na tři až pět minut. Na začátku dnešního cvičení si

velmi pomalu zopakuj dnešní myšlenku.

BŮH MĚ PROVÁZÍ KAMKOLIV JDU

Poté se pokus na nic nemyslet. Místo toho se pokus obrátit pozornost dovnitř, a projdi
okolo všech planých myšlenek světa. Pokus se vstoupit velmi hluboko do své mysli

(vědomí) a udržet ji oproštěnou od všech myšlenek, které by mohly odvést tvou
pozornost.

Pokud ti to pomůže, můžeš občas dnešní myšlenku zopakovat. Ale především se zkus
ponořit hluboko do nitra mimo svět a všechny jeho pošetilé myšlenky. Snažíš se dostat

za všechny tyto myšlenky. Pokoušíš se zanechat za sebou zdání světa a přiblížit se
skutečnosti.

Je naprosto možné dosáhnout Boha. Ve skutečnosti je to velmi snadné, neboť je to ta
nejpřirozenější věc na světě. Dokonce by se dalo říct, že to je jediná přirozená věc na
světě. Cesta se otevře, když uvěříš, že je to možné. Toto cvičení může přinést velmi

překvapivé výsledky i při prvním pokusu a dříve či později je vždy úspěšné.

Postupem času se budeme tímto druhem cvičení zabývat podrobněji. A přestože se
nepovede vždy zcela, je okamžitý úspěch možný.

Během dne používej často dnešní myšlenku, opakuj si ji velmi pomalu, nejlépe se
zavřenýma očima:

BŮH MĚ PROVÁZÍ KAMKOLIV JDU

Mysli na to, co říkáš, na to, co tato slova znamenají. Soustřeď se na svatost, kterou tato
slova naznačují, na neselhávající přátelství na které máš nárok, na naprostou ochranu,

která tě obklopuje. Vskutku se můžeš zasmát všem ustrašeným myšlenkám, když si
připomeneš, že Bůh tě provází, kamkoliv jdeš.

pozn. překladatele – příští cvičení je hned po probuzení! Proto doporučujeme si ho večer připravit..
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BŮH JE MÁ SÍLA. VIZE JE JEHO DAREM.

Dnešní myšlenka slučuje dvě velmi silné myšlenky, jenž mají klíčový význam.
Rovněž vyjadřuje vztah mezi příčinou a následkem, což vysvětluje, proč

nemůžeš selhat ve své snaze dosahnout cíle tohoto kurzu. Budeš vidět (uzříš),
neboť je to Vůle Boží. Je to Jeho síla a ne tvá vlastní, co ti dá sílu. A je to právě

Jeho dar, a ne tvá síla, co ti nabízí zření (vizi).

Bůh je ve skutečnosti tvou silou a to, co On dává je skutečně dáno. To znamená,
že to, co dává můžeš přijmout kdykoliv a kdekoliv, kdekoliv jsi a v jakékoliv

situaci se nacházíš. Tvé procházení časem a prostorem není náhodné. Nemůžeš
být jinde, než na správném místě a ve správný čas. Taková je síla Boží. To jsou

Jeho dary.

Dnes budeme mít dvě tří až pětiminutová cvičení. Jedno jakmile se probudíš a
druhé těsně před spaním. Je však lepší počkat, až budeš moci usednout sám v

tichu a budeš se cítít připraven, než aby ses zabýval dobou cvičení.

Začni dnešní cvičení zopakováním si dnešní myšlenky pomalu s otevřenýma
očima, dívajíc se kolem sebe.

BŮH JE MÁ SÍLA. VIZE JE JEHO DAR.

Potom zavři oči a opakuj myšlenku znovu ještě jednou, ještě pomaleji než
předtím. Poté se snaž nemyslet na nic jiného, než na myšlenky, které se ti vyjeví

ve spojení s dnešní myšlenkou. Mohl bys přemýšlet například takto:

ZŘENÍ (VIZE) MUSÍ BÝT MOŽNÉ. CO BŮH DÁVÁ, DÁVÁ DOOPRAVDY.

Nebo:

BOŽÍ DARY MI PATŘÍ, NEBOŤ MI JE DAL BŮH.

Je vhodná jakákoliv myšlenka, která jasně souvisí s dnešní myšlenkou. Možná
budeš žasnout nad tím, kolik pochopení souvisejícího s kurzem některé tvé
myšlenky obsahují. Nech je přicházet bez cenzury, pokud nezjistíš, že se tvá

mysl pouze toulá a žes nechal vniknout očividně nesouvisející myšlenky. Také
můžeš dospět do bodu, kdy tě nenapadají vůbec žádné myšlenky. Pokud k
takovému narušení dojde, otevři oči, podívej se okolo sebe a zopakuj ještě

jednou myšlenku, pak znovu zavři oči a pokračuj ve vyhledávání souvisejících
myšlenek ve své mysli.

Pamatuj však, že pro dnešní cvičení není vhodné aktivní vyhledávání
souvisejících myšlenek. Pokus se jen zachovat si odstup a nechat myšlenky

přicházet. Pokud se ti to zdá těžké, je lepší strávit cvičení střídavým
opakováním dnešní myšlenky s otevřenýma a poté zavřenýma očima, než se

namáhat vyhledáváním vhodných myšlenek.

Přínosná budou i krátká cvičení, jenž nejsou počtem omezena.

Dnešní myšlenka je počátečním krokem ve spojování myšlenek a učí tě, že
studuješ jednotný myšlenkový systém, v němž nechybí nic, co je potřebné a

není v něm zahrnuto nic, co by si vzájemně odporovalo nebo by bylo
bezvýznamné.

Čím častěji budeš během dne opakovat myšlenku, tím častěji si budeš
připomínat, že cíl kurzu je pro tebe důležitý a žes na něj nezapoměl.

pozn. překladatele – příští cvičení je hned po probuzení! Proto doporučujeme si ho večer připravit..
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BŮH JE MŮJ ZDROJ. ODDĚLENĚ OD NĚJ (BEZ NĚJ) NEMOHU VIDĚT

Vnímání není vlastností Boží. Božím královstvím je poznání. Přesto On stvořil Ducha Svatého
jako Zprostředkovatele mezi vnímáním a poznáním. Bez tohoto spojení s Bohem by poznání ve

tvé mysli bylo navždy nahrazeno vnímáním. Díky tomuto spojení s Bohem prostřednictvím
Ducha Svatého se vnímání natolik změní a očistí, že povede k poznání. Toto je funkce vnímání,

tak jak ji vidí Duch Svatý. A proto je to jeho pravá funkce.

V Bohu nemůžeš vidět. Vnímání nemá v Bohu žádný účel a tak neexistuje. Avšak ve spáse, která
je zrušením (odčiněním) toho, co nikdy nebylo, má vnímání mocný účel. Vnímání bylo vytvořeno
Synem Božím pro nesvatý účel, a tak se vnímání musí stát prostředkem pro návrat k uvědomění
si své svatosti. Samo o sobě nemá vnímání žádný význam. A přesto mu Duch Svatý dává význam

velmi blízký Božímu významu. Uzdravené vnímání se stává prostředkem, kterým Boží Syn
odpouští svému bratrovi, a tak odpouští sám sobě.

Nemůžeš vidět odděleně od Boha, neboť nemůžeš být od Boha oddělen. Cokoliv děláš, děláš v
Něm, neboť cokoliv si myslíš, myslíš s Jeho Myslí. Pokud je vize skutečná, a je skutečná do té

míry, do jaké sdílí účel Ducha Svatého, potom nemůžeš vidět odděleně od Boha.

Dnes jsou zapotřebí tři pětiminutová cvičení, jedno brzy ráno a jedno co možná nejpozději. Třetí
lze provést v nejvhodnější době, kdy to okolnosti a připravenost dovolí.

Na začátku těchto cvičení si zopakuj dnešní myšlenku s otevřenýma očima.

BŮH JE MŮJ ZDROJ, ODDĚLENĚ OD NĚJ NEMOHU VIDĚT.

Pak se krátce rozhlédni kolem sebe a konkrétně aplikuj myšlenku na to, co vidíš. Pro tuto fázi
cvičení postačí čtyři nebo pět předmětů. Například můžeš říct:

BŮH JE MÝM ZDROJ. BEZ NĚJ NEMOHU TENTO STŮL VIDĚT.

BŮH JE MŮJ ZDROJ. SAMOSTATNĚ OD NĚJ NEMOHU TENTO OBRAZ VIDĚT.

Přestože by tato část cvičení měla být poměrně krátká, ujisti se, že vybíráš předměty pro tuto
fázi cvičení náhodně, aniž bys cokoliv záměrně začleňoval nebo vylučoval.

Pro druhou, delší fázi cvičení zavři oči, zopakuj si znovu dnešní myšlenku a poté k ní přidej tvým
vlastním osobitým způsobem jakoukoliv související myšlenku, která tě napadne.Myšlenky jako:

VIDÍM OČIMA ODPUŠTĚNÍ

VIDÍM POŽEHNANÝ SVĚT

SVĚT MI MŮŽE UKÁZAT MĚ SAMÉHO

VIDÍM SVÉ VLASTNÍ MYŠLENKY, KTERÉ JSOU JAKO MYŠLENKY BOŽÍ

Jakákoliv myšlenka, více či méně přímo související s dnešní myšlenkou je vhodná. Myšlenky k ní
nemusí mít žádný zřejmý vztah, neměly by k ní ale být v protikladu.

Jestliže zjistíš, že tvá mysl bloudí nebo když si začneš být vědom myšlenek, které jsou ve
zjevném rozporu s dnešní myšlenkou, nebo pokud ti připadá, že nejsi schopen na cokoliv myslet,

pak otevři oči, zopakuj první fázi cvičení a poté se znovu pokus o druhou fázi. Nedovol, aby
došlo k delšímu období, ve kterém by ses zabýval bezvýznamnými myšlenkami. Vracej se k první

fázi cvičení tak často, jak to bude zapotřebí, abys tomuto předešel.

Při aplikaci dnešní myšlenky v krátších cvičeních se může lišit forma podle okolností nebo
situací, v nichž se ocitneš během dne. Když jsi například s někým jiným, nezapomeň mu mlčky

říci:

BŮH JE MŮJ ZDROJ. ODDĚLENĚ OD NĚJ TĚ NEMOHU VIDĚT

Tato forma je stejně použitelná na cizí osoby jako na ty, které jsou ti bližší. Vlastně se vůbec
nesnaž dělat jakékoliv rozdíly.

Dnešní myšlenka by měla být aplikovánna po celý den na jakékoliv situace a události, ve kterých
se ocitneš, zejména na ty, které tě jakýmkoliv způsobem vyvedou z míry. Pro tento účel použij

myšlenku v této formě:

BŮH JE MŮJ ZDROJ. ODDĚLENĚ OD NĚJ NEMOHU TUTO SITUACI VIDĚT

Jestliže se během dne neobjeví žádná konrétní situace, stačí myšlenku opakovat v původní
podobě. Snaž se nedovolit, aby uběhly dlouhé časové úseky, aniž by sis připomněl dnešní

myšlenku, tak si vzpomeneš na svou funkci.
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BŮH JE SVĚTLO, V NĚMŽ VIDÍM

Dnes pokračujeme dál ve včerejší myšlence a přidáváme k ní další rozměr. Nemůžeš vidět ve tmě
a světlo nemůžeš vytvořit. Můžeš vytvořit temnotu a pak si myslet, že v ní vidíš, avšak světlo

odráží život a proto je aspektem stvoření. Stvoření a temnota nemohou existovat společně, ale
světlo a život musí jít společně, neboť jsou pouze jinými aspekty stvoření.

Abys mohl vidět, musíš si uvědomit, že světlo je v tobě a ne mimo tebe. Mimo sebe nic nevidíš a
ani výbava pro vidění není mimo tebe. Nezbytnou součástí této výbavy je světlo, které vidění

umožňuje. Je stále s tebou, umožňujíc vidění (vizi) za všech okolností.

Dnes se pokusíme tohoto světla dosáhnout. Pro tento účel použijeme formu cvičení, která byla
navržena již dříve a kterou budeme využívat stále častěji. Pro nedisciplinovanou mysl je tato

forma obzvláště obtížná a představuje hlavní cíl tréninku mysli. Přesto je zapotřebí tento
trénink provést, pokud chceš vidět.

Měj dnes alespoň tři tréninková období, každé po dobu tří až pěti minut. Delší doba je velmi
doporučována, ale pouze pokud zjistíš, že ti čas ubíhá s minimálním nebo žádným pocitem

napětí. Způsob cvičení, který budeme dnes používat je pro trénovanou mysl tím
nejpřirozenějším a nejsnadnějším na světě, stejně jako se zdá být nepřirozeným a obtížným pro

mysl netrénovanou.

Tvá mysl už není tak úplně netrénovaná. Jsi zcela připraven naučit se formu cvičení, kterou dnes
použijeme, možná se ale setkáš se silným odporem. Důvod je velmi prostý. Zatímco procvičuješ

tímto způsobem, zanecháváš za sebou vše, čemu teď věříš a všechny myšlenky, které jsi
vymyslel. Náležitě řečeno, toto je propustka z pekla. Přesto, vnímáno očima ega, je to ztráta

identity a pád do pekla.

Pokud dokážeš alespoň trochu ustoupit z ega, nebude těžké poznat, že jeho odpor a jeho strach
jsou bezvýznamné. Možná by ti mohlo pomoci čas od času si připomenout, že dosáhnout světla
znamená únik z temnoty, třebaže možná věříš v opak. Bůh je světlo, ve kterém vidíš. Pokoušíš

se ho dosáhnout.

Začni dnešní praxi opakováním si dnešní myšlenky s otevřenýma očima, potom je pomalu zavři a
několikrát si myšlenku znovu zopakuj. Pak se pokus ponořit se do své mysli, nechat odejít
jakýkoliv druh vyrušení nebo zásahu, ponoř se tiše kolem nich. Tvá mysl v tom nemůže být

zastavena, pokud se pro to sám nerozhodneš. Jde pouze o to, připojit se k jejímu přirozeného
směru.

Snaž se nezúčastněně sledovat své procházející myšlenky a tiše kolem nich proklouznout.

Ačkoliv pro tuto formu cvičení není určen žádný konkrétní přístup, je požadováno uvědomění si
důležitosti toho, co děláš, nedozírná hodnota tohoto konání pro tebe a také vědomí, že se

pokoušíš o něco velmi svatého. Spása je tvůj jediný úspěch, který tě učiní šťastným a tak úspěch
jediný. Je také jediný, který má nějaký význam, protože je jediný, který má pro tebe veškerý

skutečný užitek.

Pokud se objeví odpor v jakékoliv formě, udělej dostatečně dlouhou přestávku, abys sis
zopakoval dnešní myšlenku se zavřenýma očima. Pokud si uvědomuješ strach a pomůže ti to ke
zklidnění, můžeš otevřít oči. Snaž se však vrátit se ke cvičení se zavřenýma očima, jakmile to

bude možné.

Provádíš-li cvičení správně, měl bys zažívat určitý pocit uvolnění či dokonce pocit, že se
približuješ ke světlu, anebo že do něho přímo vstupuješ. Snaž se myslet na neomezené světlo

bez formy, zatímco budeš míjet myšlenky tohoto světa. A nezapomeň, že tě nemohou zadržet ve
světě, pokud jim k tomu nedáš svou moc.

Po celý den opakuj často dnešní myšlenku s očima buď otevřenýma nebo zavřenýma tak, jak ti
to přijde pro danou dobu nejlepší. Nezapomeň však. Buď dnes odhodlán nezapomínat.



45.

BŮH JE MYSL, SE KTEROU SMÝŠLÍM SPOLEČNĚ

Dnešní myšlenka je klíčem k poznání toho, co jsou tvé skutečné myšlenky. Nejsou těmi,
kterými si myslíš, že myslíš, stejně jako nic co si myslíš, že vidíš, nemá nic společného s

vizí. Neexistuje žádný vztah mezi tím, co je skutečné a tím, co si myslíš, že je skutečné. Nic
z toho, co si myslíš nejsou tvé skutečné myšlenky a v žádném aspektu se tvým skutečným

myšlenkám nepodobají. Nic z toho, co si myslíš že vidíš se vůbec nepodobá tomu, co ti
ukáže vize.

Myslíš Myslí Boží. A proto sdílíš své myšlenky s Ním, stejně tak jako On sdílí své myšlenky s
tebou. Jsou to stejné myšlenky, protože jsou myšleny stejnou Myslí. Sdílet je znamená tvořit
podobné nebo tvořit jedno. A také myšlenky, které si myslíš společně s Myslí Boží neopouští
tvou mysl, neboť myšlenky neopouští svůj zdroj. Proto jsou tvé myšlenky v Boží Mysli stejně
tak jako v ní jsi ty. Jsou také ve tvé mysli, kde je i On. Tak jako jsi ty součástí Jeho Mysli, tak

i tvé myšlenky jsou součástí Jeho Mysli.

Kde potom tvé skutečné myšlenky jsou? Dnes se k nim pokusíme dostat. Budeme je muset
hledat ve tvé mysli, protože jsou právě tam. Musí tam pořád být, protože nemohly opustit

svůj zdroj. To, co je myšleno Myslí Boží je věčné, neboť je to součástí stvoření.

Naše dnešní tři pětiminutová cvičení budou mít stejnou obecnou formu, která byla použita
při aplikaci včerejší myšlenky. Pokusíme se opustit to, co je neskutečné a hledat to

skutečné. Odmítneme svět ve jménu pravdy. Nedovolíme, aby nás myšlenky světa zadržely.
Nedovolíme jakémukoliv přesvědčení světa říkat nám, že to, co po nás Bůh chce abychom

dělali je nemožné. Místo toho se snažíme uvědomit si, že jen to, co Bůh chce abychom dělali
je možné.

Pokusíme se také pochopit, že jen to, co po nás chce Bůh, abychom dělali je to, co chceme
dělat. A také se pokusíme mít na paměti, že nemůžeme selhat v tom, co Bůh chce, abychom

udělali. Každopádně máme důvod cítit jistotu, že dnes uspějeme. Je to Vůle Boží.

Začni dnešní cvičení tím, že si zopakuješ dnešní myšlenku, poté zavři oči. Potom
popřemýšlej krátce o několika vlastních souvisejích myšlenkách, zatímco máš na paměti

původní myšlenku. Poté co jsi přidal nějaké čtyři nebo pět vlastních myšlenek k této
myšlence, znovu jí zopakuj:

BŮH JE MYSL, SE KTEROU SMÝŠLÍM SPOLEČNĚ

a vlídně si řekni:

MÉ SKUTEČNÉ MYŠLENKY JSOU V MÉ MYSLI. RÁD BYCH JE NAŠEL.

Poté zkus projít za všechny neskutečné myšlenky, které překrývají pravdu ve tvé mysli a
dosáhnout k tomu, co je věčné. Pod všemi nesmyslnými myšlenkami a šílenými nápady,

kterými jsi zaplnil svou mysl jsou myšlenky, které jsi si na počátku myslel společně s
Bohem. Jsou zde ve tvé mysli, zcela nezměněné. Navždy budou ve tvé mysli přesně takové,
jaké vždy byly. Vše, co sis myslel od té doby se změní, ale Základ, na kterém spočívají, je

zcela neměnný.

A právě na tento Základ jsou zaměřena dnešní cvičení. Zde je tvá mysl spojena s Myslí Boží.
Tady jsou tvé myšlenky zajedno s Jeho. Pro tento druh praxe je nutná pouze jediná věc:
přistupuj k ní, jako bys přistupoval k oltáři zasvěcenému v Nebi Bohu Otci a Bohu Synu.
Neboť toto je místo, kterého se pokoušíš dosáhnout. Zřejmě nejsi zatím ještě schopen

uvědomit si, jak vysoko se pokoušíš dospět. Přesto i s trochou pochopení, které jsi získal
bys měl být schopen si připomenout, že to není jen bezvýznamná hra, ale cvičení ve

svatosti a snaha dosáhnout Království Nebeského.

Během dnešních kratších cvičeních se snaž připomenout si, jak důležité je pro tebe chápat
svatost mysli, která myslí s Bohem. Zastav se na minutu nebo dvě, když opakuješ dnešní

myšlenku během dne, abys ocenil svatost své mysli. Jakkoliv na krátkou dobu se stáhni od
všech myšlenek, které nejsou hodny Toho, Jehož hostitelem jsi. A poděkuj Mu za Myšlenky,

které myslí s tebou.
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BŮH JE LÁSKA, VE KTERÉ ODPOUŠTÍM

Bůh neodpouští, protože nikdy neodsoudil. Předtím, než je potřeba odpuštění
musí dojít k odsouzení. Odpuštění je velkou potřebou tohoto světa, ale je to

proto, že toto je svět iluzí. Ti, kdo odpouští se tak osvobozují od iluzí, zatímco ti,
kdo odpuštění odmítají, se k iluzím připoutávají. Odsuzuješ-li jen sám sebe, tak

odpouštíš jen sám sobě.

Ačkoliv Bůh neodpouští, je Jeho Láska nicméně základem odpuštění. Strach
odsuzuje a láska odpouští. Odpuštění tedy ruší (odčiňuje) to, co zplodil strach,

navracejíc mysl k vědomí Božímu. Z tohoto důvodu může být odpuštění opravdu
nazváno spásou. Je prostředkem, díky kterému mizí iluze.

Dnešní procvičování vyžaduje nejméně tři pětimunitová cvičení a co nejvíce
kratších. Delší z cvičení začni jako obvykle zopakováním si myšlenky. Poté zavři

oči a jednu nebo dvě minuty hledej ve své mysli ty, kterým jsi neodpustil.
Nezáleží na tom, „jak moc“ jsi jim neodpustil. Odpustil jsi jim úplně anebo

vůbec. Pokud provádíš cvičení správně, neměl bys mít žádné potíže najít větší
počet osob, kterým jsi neodpustil. Spolehlivým ukazatelem je, že vhodný objekt

je kdokoliv, koho nemáš rád. Zmiň každého jménem a řekni:

BŮH JE LÁSKA, V NÍŽ TI ODPOUŠTÍM..... (JMÉNO)

Účelem první fáze dnešního cvičení je dostat tě do pozice, která ti umožní
odpustit sám sobě. Potom, co použiješ myšlenku na kohokoliv, kdo ti přijde na

mysl řekni si:

BŮH JE LÁSKA, V NÍŽ ODPOUŠTÍM SÁM SOBĚ

Poté věnuj zbylou část cvičení připojení souvisejících myšlenek jako:

BŮH JE LÁSKA, KTEROU MILUJI SÁM SEBE

BŮH JE LÁSKA, VE KTERÉ JSEM POŽEHNÁN

Forma aplikace se může značně měnit, ale hlavní myšlenka by se neměla
vytratit ze ztřetele. Můžeš říci například:

NEMOHU BÝT VINEN, PROTOŽE JSEM SYN BOŽÍ.

UŽ MI BYLO ODPUŠTĚNO.

STRACH JE NEMOŽNÝ V MYSLI, JENŽ JE BOHEM MILOVÁNA.

NENÍ POTŘEBA ÚTOČIT, PROTOŽE LÁSKA MI ODPUSTILA.

Cvičení by mělo být zakončeno opakováním dnešní myšlenky v původním znění.

Kratší periody cvičení mohou spočívat buď v opakování dnešní myšlenky v
původním anebo odvozeném tvaru podle toho, co preferuješ. Rozhodně ale

použij specifické aplikace, pokud to bude zapotřebí. Budou potřeba kdykoliv
během dne, když si uvědomíš jakoukoliv negativní reakci vůči komukoliv, ať už

bude přítomen či nikoliv, v duchu mu řekni:

BŮH JE LÁSKA, VE KTERÉ TI ODPOUŠTÍM
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BŮH JE SÍLA, KTERÉ DŮVĚŘUJI (BŮH JE SÍLA, KTERÉ VĚŘÍM)

Pokud věříš ve svou vlastní sílu, pak máš každopádně důvod být úzkostný,
nervózní a vystrašený. Co ty můžeš předvídat nebo ovládat? Co je v tobě a

můžeš se na to spolehnout?

Co ti může dát schopnost uvědomit si všechny stránky kteréhokoliv problému a
vyřešit každý problém tak, aby z něj vzešlo jen to dobré? Co je v tobě a umožní

ti to poznat správné řešení a zároveň ti to dá záruku, že bude tohoto řešení
dosaženo?

Sám o sobě nemůžeš dosáhnout žádné z těchto věcí. Věřit že můžeš, znamená
vkládat svou důvěru tam, kde nemá žádný základ a tím obhajovat strach,

úzkost, depresi, hněv a smutek. Kdo se může spoléhat na slabost a přitom se
cítit v bezpečí? A na druhou stranu kdo může spoléhat na sílu a přitom se cítit
slabý? Bůh je zárukou tvého bezpečí v každé situaci. Jeho hlas mluví za něj ve
všech situacích a v každém aspektu jakékoliv situace říkajíc ti přesně co dělat,

abys povolal Jeho sílu a Jeho ochranu. Neexistují žádné výjimky, neboť Bůh nemá
žádné výjimky. A hlas, který promlouvá za Něj, smýšlí stejně, jako On.

Dnes se pokusíme projít za tvé slabé stránky ke Zdroji tvé skutečné síly. Dnes
jsou nutná čtyři pětiminutová cvičení a jsi vyzýván k delším a častějším

procvičováním. Zavři oči a začni jako obvykle zopakováním si dnešní myšlenky:

BŮH JE SÍLA, KTERÉ DŮVĚŘUJI

Poté minutu či dvě hledej ve svém životě situace, do kterých jsi vložil strach a
každou z nich propusť tím, že si řekneš:

BŮH JE SÍLA, KTERÉ VĚŘÍM.

Poté se pokus proklouznout kolem všech obav, které se týkají tvého vlastního
pocitu neschopnosti (méněcennosti). Je zřejmé, že jakákoliv situace, která tě
znepokojuje je spojena s pocity nedostatečnosti, neboť bys jinak věřil, že tuto

situaci dokážeš úspěšně vyřešit.

Sebedůvěru (sebevědomí) nezískáš tím, že budeš spoléhat sám na sebe. Avšak
Boží síla v tobě je úspěšná ve všem a za všech okolností.

Uvědomění si své vlastní slabosti je nutným krokem k nápravě tvých chyb ale
sotva postačí k tomu, aby ti dodalo sebedůvěru, kterou potřebuješ a na kterou
máš nárok. Také musíš dojít k uvědomění, že důvěra ve tvou skutečnou sílu je v

každém ohledu a za všech okolností plně oprávněná.

V pozdější fázi cvičení se pokus sestoupit do své mysli na místo skutečného
bezpečí. Poznáš, že jsi k němu dospěl, pokud pocítíš hluboký mír a klid, byť jen

na chvíli. Nech odejít všechny bezvýznamné věci, které vřou a bublají na
povrchu tvé mysli a ponoř se dolů a za ně do Království Nebeského. Tady v tobě
je místo, kde je dokonalý mír. Je v tobě v místo, kde není nic nemožné. Tady je v

tobě místo, kde přebývá síla Boží.

Během dne si dnešní myšlenku často opakuj. Použij jí jako svou odpověď na
jakékoliv vyrušení. Připomeň si, že mír je tvým právem, neboť dáváš svou

důvěru Boží síle.
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NENÍ SE ČEHO BÁT

Dnešní myšlenka jednoduše konstatuje fakt. Není to skutečnost pro ty, kdož věří
v iluze. Ale iluze nejsou fakta. Ve skutečnosti není čeho se bát. Je velmi lehké si

toto uvědomit. Je ale velmi těžké si to uvědomit pro ty, kteří chtějí, aby iluze
byly pravdou.

Dnešní cvičení budou velmi krátká, velmi jednoduchá a velmi častá. Jde pouze o
opakování dnešní myšlenky tak často, jak jen je to možné. Můžeš jí použít s
očima otevřenýma v jakékoliv době a v jakékoliv situaci. Avšak, důrazně se
doporučuje, máš-li chvilku, zavřít oči a několikrát si tuto myšlenku pomalu
opakovat pro sebe. Obzvláště důležité je, abys myšlenku použil okamžitě,

pokaždé, když cokoliv naruší mír tvé mysli.

Přítomnost strachu je jasnou známkou toho, že věříš ve vlastní sílu. Uvědomění
si, že neexistuje nic čeho se bát ukazuje, že někde ve tvé mysli, byť možná na
místě, které si dosud neuvědomuješ jsi si vzpomněl na Boha a dovoluješ, aby

Jeho Síla nahradila tvou slabost:

NENÍ ČEHO SE BÁT, NECHŤ BOŽÍ SÍLA NAHRADÍ MOU SLABOST

nebo

NENÍ ČEHO SE BÁT, JSEM ODHODLÁN NAHRADIT SVOU SLABOST SILOU BOŽÍ

V okamžiku, kdy jsi ochotný to udělat se opravdu nemáš čeho bát.

 



49.

BOŽÍ HLAS KE MĚ PROMLOUVÁ PO CELÝ DEN

 

Je docela možné naslouchat Božímu Hlasu během celého dne aniž by byly
jakkoliv narušeny tvé pravidelné činnosti. Část tvé mysli, v níž přebývá pravda
je v neustálé komunikaci s Bohem, ať už jsi si toho vědom nebo ne. Zbývající

část tvé mysli je ta, která funguje ve světě a řídí se zákony světa. A je to právě
tato část, která je neustále roztěkaná, rozrušená, zmatená a velmi proměnlivá.

Ta část mysli, která naslouchá Božímu Hlasu je tichá, vždy klidná a naprosto
spolehlivá. Je to jediná část, která skutečně existuje. Ta druhá část tvé mysli je

divokou iluzí, zoufalá a zmatená, ale bez jakékoliv opravdovosti (čehokoliv
reálného, skutečného). Pokus se dnes jí neposlouchat. Zkus se ztotožnit s tou

částí své mysli, kde vládne navždy klid a mír. Pokus se naslouchat Božímu Hlasu,
který na tebe láskyplně volá připomínajíc ti, že tvůj Stvořitel nezapoměl na

svého Syna.

Dnes budeme potřebovat alespoň čtyři pětiminutová cvičení a pokud možno i
více. Pokusíme se skutečně slyšet Boží hlas připomínající ti Jeho a tvé skutečné

Já. Přistoupíme k této z nejsvatějších a nejšťastnějších myšlenek s důvěrou a
pochopením, že při tom spojujeme svou vůli s Vůlí Boží. On chce, abys slyšel

Jeho Hlas. Dal ti ho, abys ho slyšel.

Naslouchej v hlubokém tichu. Buď velmi tichý a otevři svou mysl. Projdi skrz
všechny bouřlivé výkřiky a zvrácené představy, které překrývají tvé skutečné

myšlenky a zatemňují tvé věčné spojení s Bohem. Ponoř se do hlubokého klidu a
ticha, které na tebe čeká za zběsilými a divokými myšlenkami, scenériemi a
zvuky tohoto šíleného světa. Zde nepřebýváš. Snažíme se dosáhnout tvého

skutečného domova. Snažíme se dostat na místo, kde jsi skutečně vítán.
Pokoušíme se dosáhnout Boha.

Nezapomeň si častokrát opakovat dnešní myšlenku:

BOŽÍ HLAS KE MĚ PROMLOUVÁ PO CELÝ DEN

Udělej to s otevřenýma očima je-li to nutné, ale pokud je to možné, pak je zavři.
A  samozřejmě kdykoliv  můžeš,  nezapomeň tiše  usednout  a  opakovat  dnešní
myšlenku, zavři  oči před světem a uvědom si, že zveš Boží Hlas, aby k tobě
promlouval.
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JSEM VYŽIVOVÁN (PODPOROVÁN, SYCEN) LÁSKOU BOŽÍ

Tady je odpověď na každý problém, kterému budeš čelit, dnes, zítra a kdykoliv
napříč časem. Věříš, že v tomto světě jsi podporován vším, jen ne Bohem. Tvá

víra je založena na nejnicotnějších a nejbláznivějších symbolech: pilulkách,
penězích, „ochranných“ oblečeních, vlivu, prestiži, oblibě, známostech a

nekonečném seznamu podob nicoty, které jsi obdařil magickou mocí. Všechny
tyto věci jsou tvou náhradou za Lásku Boží. Všechny tyto věci jsou opatrovány,
aby zajistily identifikaci s tělem. Jsou to chvalozpěvy na ego. Nevkládej svou

víru do bezcenného. Nenasytí tě to. Jen Boží Láska tě ochrání za všech
okolností. Vynese tě ze všech každodenních trápení nad všechna vnímaná

nebezpečí tohoto světa do prostředí dokonalého míru a bezpečí. Přenese tě do
stavu mysli, který nemůže nic ohrozit, nic narušit a kde nic nemůže zasáhnout

do věčného klidu Syna Božího.

Nevkládej svou víru do iluzí. Zklamou tě. Vlož veškerou svou víru do Lásky Boží
v tobě, věčné, neměnné a přetrvávající neochvějně navždy. Láska Boží je
odpovědí na vše, co tě dnes potká. Díky Lásce Boží v sobě můžeš vyřešit

všechny zdánlivé těžkosti bez námahy a s jistotou.

Opakuj si dnes často:

JSEM VYŽIVOVÁN LÁSKOU BOŽÍ

To je prohlášení o zbavení se víry v modly. To je tvým uznáním pravdy o sobě.

Dvakrát denně, ráno a večer vždy deset minut, nech dnešní myšlenku
proniknout hluboko do tvého vědomí. Opakuj si ji, přemýšlej o ní, nech přijít

související myšlenky, aby ti pomohly rozpoznat její pravdivost a dovol míru aby
se nad tebou rozprostřel jako přikrývka ochrany a bezpečí. Nedovol vstoupit
žádným bezcenným a pošetilým myšlenkám, aby narušily svatou mysl Syna

Božího. Takové je Království Nebeské. Takové je místo odpočinku (útočiště), kam
tě tvůj Otec umístil navěky věků.



OPAKOVÁNÍ 1

ÚVOD

Počínaje dneškem budeme mít sérii opakování. Každé z nich bude obsahovat pět
již uvedených myšlenek, počínaje první a konče padesátou. Za každou

myšlenkou bude uvedeno několik krátkých komentářů, o kterých bys měl při
svém opakování uvažovat. Při procvičování bys měl postupovat následovně:

Započni den přečtením si pěti myšlenek včetně komentářů. Poté již není nutné
při uvažováních o nich dodržovat žádné konkrétní pořadí, i když každá z nich by
měla být procvičena alespoň jednou. Věnuj každému cvičení alespoň dvě minuty

nebo více a po přečtení popřemýšlej o myšlence a souvisejících komentářích.
Praktikuj co nejčastěji během dne. Pokud tě některá z myšlenek osloví přitahuje

více než ostatní, soustřeď se na tuto. Na konci dne si každopádně všechny
zopakuj ještě jednou. Během cvičení není nutné zabývat se doslovně nebo

důsledně komentáři, které následují každou z myšlenek.

Spíše se snaž zdůraznit ústřední bod myšlenky a přemýšlej o něm v rámci svého
opakování myšlenky, k níž se vztahuje. Po přečtení myšlenky a souvisejících

poznámek by měla být myšlenka procvičována se zavřenýma očima a nejlépe na
tichém místě, kde jsi sám.

Toto je zdůrazňováno pro období nacvičování ve fázi učení. Bude však zapotřebí,
aby ses naučil nevyžadovat žádné zvláštní nastavení, ve kterém bys uplatňoval
to, čemu ses naučil. Bude zapotřebí, aby ses učil nejvíce v situacích, které se
zdají být rozrušující než v těch, které se zdají být klidné a tiché. Účelem tvého

učení je umožnit ti, aby ses uklidnil a vyléčil úzkost a zmatek. To se nedělá
vyhýváním se situacím a hledáním si útočiště v oddělenosti.

A ještě se naučíš, že mír je tvou součástí a vyžaduje jen to, abys byl přítomen,
abys přijal jakoukoliv situaci, v níž se nacházíš. Nakonec zjistíš, že tam, kde jsi

není žádné omezení, takže tvůj mír je všude, stejně jako ty.

Všimni si, že pro účely opakování nejsou některé myšlenky uvedeny v jejich
původní podobě. Použij je tak, jak jsou uvedeny zde. Nyní zdůrazňujeme vztahy

mezi prvními padesáti myšlenkami, které jsme probrali a souvislost
myšlenkového systému, k němuž tě vedou.
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1. NIC Z TOHO, CO VIDÍM, NIC NEZNAMENÁ (NEMÁ ŽÁDNÝ VÝZNAM)

Ve skutečnosti NEVIDÍM NIC a proto mé vidění NEMÁ ŽÁDNÝ VÝZNAM. Je
nutné, abych si to uvědomil, potom budu připraven učit se VIDĚT. To, co
si myslím že teď vidím zabírá místo VIZI. Musím toto nechat odejít tím, že

si uvědomím že je to bezvýznamné, aby to mohlo být nahrazeno vizí.

2. TOMU, CO VIDÍM JSEM DAL VEŠKERÝ VÝZNAM, KTERÝ TO PRO MĚ MÁ

Soudil jsem vše, co jsem viděl a teď vidím jen to a pouze to. Toto však
není vize, je to jen představa o skutečnosti, neboť mé soudy byly učiněny
zcela odděleně od skutečnosti. Jsem ochoten uznat neoprávněnost mých
soudů, neboť chci vidět. Mé soudy mě zranily a nechci vidět podle nich.

3. NEROZUMÍM NIČEMU, CO VIDÍM

Jak bych mohl rozumět tomu, co vidím, když jsem to posoudil chybně?
To, co vidím, je projekce mých vlastních chyb v myšlení. Nerozumím

tomu, co vidím, protože je to nepochopitelné. Nemá význam snažit se to
pochopit. Ale jsou zde všechny důvody nechat to být a udělat prostor pro

to, co může být viděno, pochopeno a milováno. To, co teď vidím mohu
změnit jedině tím, že jsem ochoten to udělat.

4. TYTO MYŠLENKY NIC NEZNAMENAJÍ (JSOU BEZVÝZNAMNÉ)

Myšlenky, kterých jsem si vědom jsou bezvýznamné, protože se
pokouším myslet bez Boha. To, co nazývám „mými“ myšlenkami, nejsou

mé skutečné myšlenky. Mé skutečné myšlenky jsou ty, které myslím
společně s Bohem. Nejsem si jich vědom, protože jsem místo nich

vytvořil své myšlenky. Jsem ochoten uvědomit si, že mé myšlenky nic
neznamenají a nechat je odejít. Rozhoduji se nahradit je myšlenkami
původními. Mé myšlenky jsou bezvýznamné, neboť celé stvoření je

založeno na myšlenkách, které myslím společně s Bohem.

5. NIKDY NEJSEM  ROZRUŠEN Z DŮVODU, KTERÝ SI MYSLÍM

Nikdy nejsem rozrušen z důvodu, který si myslím, neboť se neustále
snažím obhajovat své myšlenky. Neustále se snažím učinit je pravdivými.
Ze všeho si dělám své nepřátele, aby můj hněv byl zdůvodněn a mé útoky
oprávněné. Neuvědomil jsem si, jak moc jsem zneužil vše co vidím tím, že

jsem tomu přidělil tuto roli. Udělal jsem to pro obranu myšlenkového
systému, který mě zraňuje a který již více nechci. Jsem ochoten ho

opustit.
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6. JSEM ROZRUŠEN, PROTOŽE VIDÍM TO, CO NENÍ

Skutečnost není nikdy odstrašující. Není možné, aby mě jakkoliv
rozrušovala. Skutečnost přináší pouze dokonalý mír. Jsem-li vyveden z
míry, je to vždy proto, že jsem nahradil skutečnost za iluze, které jsem si
vymyslel. Iluze jsou zneklidňující protože jsem jim obětoval skutečnost a

tak pokládám skutečnost za iluzi. Nic v Božím stvoření není žádným
způsobem dotčeno tímto mým zmatením. Vždy jsem rozrušen ničím

(bezdůvodně).

7. VIDÍM JEN MINULOST

Když se rozhlížím kolem, odsuzuji svět na který se dívám. To nazývám
viděním. Používám minulost proti všemu a proti každému a ze všeho si

dělám své nepřátele. Když odpustím a vzpomenu si, kdo jsem, požehnám
každého a vše, co vidím. Nebude zde již žádná minulost a proto ani
nepřátelé a budu se s láskou dívat na vše, co jsem předtím neviděl.

8. MÁ MYSL JE ZAUJATÁ MYŠLENKAMI NA MINULOST

Vidím pouze své vlastní myšlenky a má mysl je zabrána minulostí. Co
tedy mohu vidět? Kéž si vzpomenu, že se dívám na minulost proto, abych

zabránil přítomnosti osvítit mou mysl. Kéž pochopím, že se snažím
používat čas proti Bohu. Kéž se naučím vzdát se minulosti a pochopím,

že když to udělám, vzdávám se ničeho.

9. NEVIDÍM NIC TAKOVÉ, JAKÉ JE TO TEĎ

Nevidím-li nic takové, jaké je to teď, lze skutečně říci, že nic nevidím.
Mohu vidět pouze to, co je teď. Volba nespočívá v tom, zda vidět minulost
či přítomnost, ale pouze v tom, zda vidět či nikoliv. To, co jsem se rozhodl

vidět mě stálo vizi. Nyní bych si chtěl znovu vybrat abych viděl.

10. MÉ MYŠLENKY NIC NEZNAMENAJÍ

Nemám žádné soukromé (osobní) myšlenky. Přesto jsem si vědom pouze
soukromých myšlenek. Co mohou tyto myšlenky znamenat? Neexistují a
tak nic neznamenají. Avšak má mysl je součástí stvoření i součástí jeho

Stvořitele. Neměl bych se raději připojit ke smýšlení vesmíru, než
zakrývat svými ubohými a bezvýznamnými "soukromými" myšlenkami

všechno to, co mi ve skutečnosti patří?
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11. MÉ BEZVÝZNAMNÉ MYŠLENKY MI UKAZUJÍ BEZVÝZNAMNÝ SVĚT

Jelikož myšlenky, kterých jsem si vědom nemají žádný význam, pak ani
svět, který představují, nemůže mít žádný význam. To, čím je tento svět

vytvářen je šílené a stejně tak šílené je i to, co produkuje. Skutečnost není
šílená a já mám obojí, skutečné myšlenky stejně jako ty šílené. Proto
mohu vidět skutečný svět, pokud se dívám na své skutečné myšlenky

jako na svého průvodce k vidění.

12. JSEM ROZRUŠEN, PROTOŹE VIDÍM BEZVÝZNAMNÝ SVÉT

Šílené myšlenky jsou zneklidňující. Plodí svět, kde není žádný řád. Světu,
který představuje chaotické myšlení vládne pouze chaos a chaos nemá

žádné zákony. V takovém světě nemohu žít v míru. Jsem vděčný za to, že
tento svět není skutečný a že ho vůbec nemusím vidět, pokud se
nerozhodnu cenit si ho. A já jsem se rozhodl neoceňovat to, co je

naprosto šílené a nemá to žádný význam.

13. BEZVÝZNAMNÝ SVĚT VYVOLÁVÁ STRACH

To, co je naprosto šílené vyvolává strach, neboť je to zcela nespolehlivé a
nedává to žádný důvod k důvěře. Na šílenství není nic spolehlivého.

Nenabízí žádné bezpečí ani naději. Avšak takovýto svět není skutečný. Já
jsem mu propůjčil iluzi skutečnosti a trpěl jsem vírou v ní. Nyní jsem
rozhodnutý ustoupit od této víry a vložit svou důvěru do skutečnosti.

Touto volbou uniknu všem důsledkům světa strachu, protože uznávám,
že neexistuje.

14. BŮH NESTVOŘIL BEZVÝZNAMNÝ SVĚT

Jak může bezvýznamný svět existovat, když ho Bůh nestvořil? Bůh je
Zdrojem všeho, co má význam a v Jeho Mysli existuje vše, co je skutečné.
Je to také v mé mysli, neboť On to stvořil se mnou. Proč bych měl nadále

trpět následky mých šílených myšlenek, když mým domovem je
dokonalost stvoření? Kéž si vzpomenu na sílu mého přesvědčení a

uvědomím si, kde skutečně přebývám.

15. MÉ MYŠLENKY JSOU PŘEDSTAVY, KTERÉ JSEM VYTVOŘIL

Vše, co vidím je odrazem mých myšlenek. Jsou to mé myšlenky, které mi
říkají, kde jsem a co jsem. Fakt, že vidím svět, v němž existuje utrpení,

ztráta a smrt mi ukazuje, že vidím pouze ztvárnění mých šílených
myšlenek, a že nedovoluji, aby mé skutečné myšlenky vrhaly své

dobrotivé světlo na to, co vidím. Cesta Boží je však spolehlivá. Představy,
které jsem vytvořil, nemohou nad Ním získat převahu, protože to není má

vůle. Má vůle je Jeho a já před Něj nebudu stavět žádné jiné modly.
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16. NEMÁM ŹÁDNÉ NEUTRÁLNÍ MYŚLENKY

Neutrální myšlenky nejsou možné, neboť všechny myšlenky mají sílu.
Buď vytvářejí nepravdivý svět, nebo mě vedou do světa skutečného.

Myšlenky ale nemohou být bez následků. Jako svět, který vidím pochází z
mého chybného myšlení, tak skutečný svět vyvstane před mýma očima,

pokud dovolím aby mé chyby byly opraveny. Není možné, aby mé
myšlenky byly pravdivé a zároveň nepravdivé. Musí být jedním nebo

druhým. To, co vidím, mi ukazuje, jaké jsou.

17. NEVIDÍM ŽÁDNÉ NEUTRÁLNÍ VĚCI

To, co vidím svědčí o tom, co si myslím. Kdybych nemyslel, neexistoval
bych, neboť život je myšlenka. Nechť pohlížím na svět, který vidím jako

na představení mého vlastního stavu mysli. Vím, že stav mé mysli se
může měnit. A tak také vím, že svět, který vidím, se rovněž může změnit.

18. NEJSEM SÁM V PROŽÍVÁNÍ NÁSLEDKŮ TOHO, CO VIDÍM

Nemám-li žádné osobní myšlenky, nemohu vidět osobní svět. I šílená
myšlenka o odloučení musela být sdílena, aby mohla vytvořit základ

světa, který vidím. Přesto však toto sdílení bylo sdílením ničeho. Já ale
také mohu použít své skutečné myšlenky, které sdílejí s každým Vše.

Stejně, jako mé myšlenky o odloučenosti vyvolávají myšlenky o
odloučenosti druhých, tak mé skutečné myšlenky v nich probouzí

myšlenky skutečné. A svět, který mi ukazují mé skutečné myšlenky bude
svítat před jejich zrakem stejně jako před mým.

19. NEJSEM SÁM V PROŽÍVÁNÍ NÁSLEDKŮ MÝCH MYŠLENEK

V ničem nejsem sám. Vše, co si myslím, říkám nebo dělám učí celý
vesmír. Syn Boží nemůže myslet, mluvit ani jednat nadarmo. V ničem
nemůže být v sám. Proto je v mých silách měnit spolu s mou myslí

každou mysl, neboť má je síla Boží.

20. JSEM ODHODLANÝ VIDĚT

Rozpoznáním sdílené povahy mých myšlenek, jsem předurčen vidět. Rád
bych viděl důkaz, který mi ukáže, že myšlení světa se změnilo. Chtěl bych

vidět svědectví, který mi ukáže, že to, co bylo dosaženo skrze mne
umožnilo lásce nahradit strach, smíchu nahradit slzy a hojnosti nahradit
ztrátu. Chtěl bych se dívat na skutečný svět a dovolit, aby mě učil, že má

vůle a vůle Boží jsou jedním.
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21. JSEM ODHODLANÝ VIDĚT VĚCI JINAK

To, co vidím teď jsou pouze známky nemoci, pohromy a smrti. To co
vidím nemůže být to, co Bůh stvořil pro svého milovaného Syna. Samotný
fakt, že tyto věci vidím je důkazem toho, že Bohu nerozumím. Proto také

nerozumím jeho Synu. To, co vidím mi říká, že nevím, kdo jsem. Jsem
odhodlaný vidět v sobě svědectví pravdy namísto těch, která mi ukazují

mou iluzi o sobě.

22. TO, CO VIDÍM, JE PODOBA POMSTY

Svět, který vidím zdaleka není představením láskyplných myšlenek. Je to
obraz útoku všeho proti všemu. Je čímkoliv, jen ne odrazem lásky Boha a
lásky Jeho Syna. Jsou to mé vlastní útočné myšlenky, které dávají vznik

tomuto obrazu. Mé milující myšlenky mě ochrání od tohoto vnímání světa
a přináší mi mír, který pro mě Bůh zamýšlel.

23. MOHU VYVÁZNOUT Z TOHOTO SVĚTA, KDYŽ SE VZDÁM ÚTOČNÝCH
MYŠLENEK

Jen a jen v tomto spočívá spása. Bez útočných myšlenek nemohu vidět
útočný svět. Jakmile odpuštění dovolí aby se láska vrátila se do mého

vědomí, uvidím svět míru, bezpečí a radosti. A právě to jsem rozhodnutý
vidět namísto toho, co vidím teď.

24. NEVNÍMÁM, CO JE V MÉM NEJLEPŠÍM ZÁJMU

Jak bych mohl poznat co je v mém nejlepším zájmu, když nevím, kdo
jsem? To, co si myslím, že je jsou mé nejlepší zájmy, by mě jen blíže

připoutalo ke světu iluzí. Jsem ochoten následovat Průvodce, kterého mi
Bůh dal, abych zjistil, co jsou mé nejlepší zájmy, uvědomujíc si, že je sám

nedokážu vnímat.

25. NEVÍM, K ČEMU VŠECHNO JE

Podle mě je účelem všeho dokázat, že mé iluze o sobě jsou skutečné. Pro
tento účel se snažím využít každého a vše. To proto, že věřím, že toto je
účel světa. Z tohoto důvodu si nejsem vědom jeho skutečného účelu.
Účel, který jsem světu dal já vedl k jeho děsivému obrazu. Chci otevřít

svou mysl skutečnému účelu světa tím, že z něj sejmu ten, který jsem mu
přisoudil a dozvím se o něm pravdu.
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26. MÉ ÚTOČNÉ MYŠLENKY ÚTOČÍ NA MOU NEZRANITELNOST

Jak mohu vědět kdo jsem, když se vidím pod neustálým útokem? Zdá se,
že mě ohrožuje bolest, nemoc, ztráta, stáří a smrt. Všechny mé naděje,
přání a plány se zdají být vydány napospas světu, nad kterým nemám
kontrolu. A přesto je mým dědictvím mé dokonalé bezpečí a naprosté
naplnění. Pokoušel jsem se zbavit se svého dědictví výměnou za svět,
který vidím. Ale Bůh pro mě udržel mé dědictví v bezpečí. Mé skutečné

myšlenky mě naučí co je mým dědictvím.

27. NADE VŠE CHCI VIDĚT

Když poznám že to co vidím je odrazem toho, co si o sobě myslím,
uvědomím si, že vize je mou největší potřebou. Svět, který vidím svědčí o

strachuplné povaze sebeobrazu, který jsem si vytvořil. Abych si
vzpomněl, na to kdo jsem, je nutné abych se vzdal této představy o sobě.
Jakmile bude nahrazena pravdou, vize mi bude zajisté dána. A touto vizí

se budu dívat na sebe i na svět s porozuměním a láskou.

28. PŘEDEVŠÍM CHCI VIDĚT JINAK

Svět, který vidím, udržuje můj ustrašený sebeobraz beze změny a tak
zaručuje jeho pokračování. Dokud uvidím svět tak, jak ho vidím teď,

pravda nemůže vstoupit do mého vědomí. Chci dovolit, aby se dveře za
tímto světem otevřely, abych se mohl dívat za něj do světa, který odráží

Lásku Boží.

29. BŮH JE VE VŠEM, CO VIDÍM

Za každou představou, kterou jsem vytvořil, zůstává Pravda nezměněná.
Pod každým závojem, kterým jsem zahalil tvář Lásky zůstalo světlo

neutlumené. Za všemi mými bláznivými přáními je má vůle spojená s Vůlí
mého Otce. Bůh je stále všude a ve všem navždy. A my, kdož jsme Jeho
součástí, znovu prohlédneme všechna zdání a poznáme pravdu, která je

za nimi.

30. BŮH JE VE VŠEM, CO VIDÍM, NEBOŤ BŮH JE V MÉ MYSLI

V mé vlastní mysli, za všemi mými bláznivými myšlenkami na odloučení a
na útok je poznání, že vše je věčně jedno. Neztratil jsem poznání toho Kdo
jsem tím, že jsem na to zapomněl. Bylo to pro mě uchováno v Mysli Boha,

Jenž neopustil své myšlenky. A já, který jsem mezi nimi, jsem jedno s
nimi a jedno s Ním. 
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31. NEJSEM OBĚTÍ SVĚTA, KTERÝ VIDÍM

Jak bych mohl být obětí světa, který se může úplně rozpustit, pokud se
tak rozhodnu? Mé řetězy jsou uvolněné. Mohu je shodit jen tím, že po tom
zatoužím. Dveře věznice jsou otevřené. Mohu jí opustit jednoduše tím, že

vyjdu ven. Nic mě v tomto světě nedrží. Jen má touha zůstat, mě dělá
vězněm. Vzdám se svých šílených přání a vyjdu konečně na sluneční

světlo.

32. SVĚT, KTERÝ VIDÍM JSEM SI VYMYSLEL

Vynalezl jsem vězení, ve kterém se vidím. Stačí, když si to uvědomím a
jsem volný. Oklamal jsem sám sebe přesvědčením, že je možné uvěznit

Božího Syna. Hořce jsem se zmýlil v tomto přesvědčení a už se ho nechci
dál držet. Syn Boží musí být navždy svobodný. Je takový, jakým ho Bůh
stvořil a ne tím, co bych z něj chtěl udělat já. Je tam, kde Bůh chce aby

byl, a ne tam, kde jsem si myslel, že ho uvězním já.

33. EXISTUJE JINÝ ZPŮSOB, JAK SE DÍVAT NA SVĚT

Jelikož účel světa není ten, který jsem mu připisoval, musí existovat jiný
způsob, jak se na něj dívat. Vidím všechno vzhůru nohama a mé

myšlenky jsou opakem pravdy. Vidím svět jako vězení pro Syna Božího.
Potom tedy svět musí nutně být místem, kde může být vysvobozen. Chtěl
bych spatřit svět takový, jaký je a vidět ho jako místo, kde Syn Boží najde

svou svobodu.

34. MÍSTO TOHO, CO VIDÍM, MŮŽU VIDĚT MÍR

Pokud vidím svět jako místo svobody, pak chápu, že zrcadlí zákony Boží
namísto pravidel, kterými jsem je nahradil já aby se jimi řídil. Pochopím,
že v něm přebývá mír a ne válka. Budu-li se držet těchto Božích zákonů,

budu rozumět míu a ne válce. A uzřím, že mír přebývá také v srdcích
všech, kteří sdílejí toto místo se mnou.

35. MÁ MYSL JE SOUČÁSTÍ MYSLI BOŹÍ, JSEM NAPROSTO SVATÝ

Když sdílím mír světa se svými bratry, začnu chápat, že tento mír vychází
z hloubi mého nitra. Svět, na který se dívám, přijal světlo mého odpuštění
a tak vyzařuje mé odpuštění zpátky ke mně. V tomto světle začínám vidět

to, co skrývaly mé iluze o sobě. Začínám chápat svatost všech živých
bytostí včetně sebe a jejich jednotu se mnou.
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36. MÁ SVATOST OBKLOPUJE VŠECHNO, CO VIDÍM

Z mé svatosti vychází vnímání skutečného světa. Poté co přijmu
odpuštění, přestanu se na sebe dívat jako na viníka. Mohu přijmout

nevinnost, jenž je pravdou o mě. Dívám-li se očima porozumění, svatost
světa je jediné co vidím, neboť si umím představit jen ty myšlenky, které

si o sobě myslím.

37. MÁ SVATOST ŽEHNÁ SVĚTU

Pohled vnímající mou svatost nežehná jen mě samotnému. Každý a vše
co vidím ve světle své svatosti sdílí radost, kterou mi přináší. Není nic, co

by od této radosti bylo oddělené, protože není nic, co by mou svatost
nesdílelo. Jakmile rozpoznám svou svatost, svatost světa se rozzáří ven

na každého aby ji viděl.

38. NEEXISTUJE NIC, CO MÁ SVATOST NEDOKÁŽE UDĚLAT

Má svatost je neomezená ve své síle uzdravovat, neboť je neomezená ve
své síle ochránit (síle spásy). Před čím jiným by měla ochraňovat než
před iluzemi? A co jiného jsou všechny iluze než falešné představy o

sobě? Má svatost s nimi neudělá nic, vyjma toho, že je rozptýlí (odčiní)
tím, že vyzařuje pravdu o mě. V přítomnosti mé svatosti, kterou sdílím s

Bohem samotným zmizí všechny modly.

39. MÁ SVATOST JE MOU SPÁSOU

Protože má svatost mě chrání před vší vinou poznávám, že má svatost je
mou spásou. Je také poznáním spásy světa. Jakmile přijmu svou svatost,
nic mě nemůže vystrašit. A protože nemám strach, musí každý sdílet mé

poznání, které je Božím darem pro mě i pro svět.

40. JSEM POŽEHNANÝ COBY SYN BOŹÍ

V tomto spočívá můj nárok na vše dobré a jen to dobré. Jsem požehnán
jakožto Syn Boží. Patří mi vše dobré, neboť Bůh to pro mě tak zamýšlel
(určil). Nemohu trpět žádnou ztrátou ani bolestí z důvodu, že jsem tím

Kým jsem. Můj Otec mě podporuje, chrání a vede ve všem. Jeho péče o
mě je nekonečná a je se mnou navždy. Jsem navždy požehnaný coby

Jeho Syn.
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41. BŮH MĚ PROVÁZÍ, KAMKOLIV JDU

Jak mohu být sám, když Bůh jde vždy se mnou? Jak mohu pochybovat o sobě a být v
nejistotě, když v Něm spočívá naprostá jistota? Jak mohu být čímkoliv zneklidněn,
když On ve mně spočívá v neomezeném míru? Jak mohu trpět, když mě díky Němu

obklopuje láska a radost? Neměl bych uchovávat iluze o sobě. Jsem dokonalý, neboť
Bůh mě provází, kamkoliv jdu.

42. BŮH JE MÁ SÍLA, VIZE JE JEHO DAR

Dnes bych se nechtěl dívat svýma vlastníma očima abych viděl. Kéž jsem ochotný
vyměnit svou ubohou iluzi o vidění za vizi, která je dána Bohem. Vize Krista je Jeho

darem a On mi jej dal. Chtěl bych dnes pozvat tento dar, a tak mi dnešek pomůže
uvědomit si věčnost.

43. BŮH JE MŮJ ZDROJ, BEZ NĚJ NEMŮŽU VIDĚT

Mohu vidět jen to, co Bůh chce abych viděl. Nemohu vidět nic jiného. Mimo Jeho Vůli
leží jen iluze. A právě tyto iluze si volím, když si myslím, že mohu vidět nezávisle na

Něm. Pro ně se rozhoduji, když se pokouším vidět fyzickýma očima. Avšak vize Krista
mi byla dána proto, abych tyto iluze nahradil. Právě skrze tuto vizi jsem rozhodnutý

vidět. 

44. BŮH JE SVĚTLO, V NĚMŽ VIDÍM

Ve tmě nemůžu vidět. Bůh je jediné světlo. Proto mám-li vidět, musí to být v Něm.
Snažil jsem ustanovit, co je vidění a zmýlil jsem se. Nyní je mi dáno pochopit, že Bůh

je světlo, v němž vidím. Přeji si přivítat vizi a šťastný svět, který mi ukáže.

45. BŮH JE MYSL S NÍŽ SMÝŠLÍM SPOLEČNĚ

Nemám žádné myšlenky, které bych nesdílel s Bohem. Nemám žádné myšlenky
oddělené od Něj, neboť nemám mysl, která by byla od Jeho oddělená. Stejně jako

jsem já součástí Jeho mysli jsou i mé myšlenky Jeho myšlenkami a Jeho myšlenky
jsou mými.
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46. BŮH JE LÁSKA VE KTERÉ ODPOUŠTÍM

Bůh neodpouští, protože nikdy neodsoudil. Nevinní nemohou obviňovat. A ti, kteří
přijali svou nevinnost, nevidí nic k odpouštění. Avšak odpuštění je prostředek, kterým
si uvědomuji svou nevinnost. Je odrazem Boží Lásky na zemi. Přivede mě tak blízko

Nebi, že Láska Boží ke mně může dosáhnout a pozvednout mě k Němu.

47. BŮH JE SÍLA, KTERÉ DŮVĚŘUJI

Není to má vlastní síla, kterou odpouštím. Je to pomocí síly Boží ve mně, na níž si
vzpomínám, když odpouštím. Když začínám vidět, uvědomuji si Jeho odraz na zemi.

Odpouštím všemu, protože cítím, jak se Jeho síla ve mě probouzí. A začínám si
rozpomínat na Lásku, na kterou jsem se rozhodl zapomenout, která na mě však

nezapomněla.

48. NENÍ SE ČEHO BÁT

Jak bezpečný mi bude připadat svět, až ho budu moci vidět! Nic nebude vypadat tak,
jak si to představuji teď. Každý a všechno, co vidím se ke mně bude sklánět, aby mi
požehnalo. V každém poznám svého nejdražšího Přítele. Čeho bych se mohl bát ve

světě, kterému jsem odpustil a který odpustil mě?

49. HLAS BOŽÍ KE MĚ PROMLOUVÁ PO CELÝ DEN

Ani na okamžik Boží Hlas nepřestává volat po mém odpuštění, aby mě ochránilo. Ani
není okamžiku, kdy by Jeho Hlas nedokázal řídit mé myšlenky, provázet mé činy a
vést mé kroky. Neustále kráčím směrem k pravdě. Není, kam jinam bych mohl jít,

protože Hlas Boží je jediný Hlas a jediný Průvodce, který byl Jeho Synu dán.

50. JSEM VYŽIVOVÁN LÁSKOU BOŽÍ

Když poslouchám Hlas Boží, jsem podporován Jeho Láskou. Když otevřu oči, jeho
Láska osvěcuje svět, abych viděl. Když odpouštím, Jeho Láska mi připomíná, že Jeho
Syn je bez hříchu. A když se dívám na svět skrze vizi, kterou mi dal On, vzpomínám si,

že jsem Jeho Syn.




