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JSEM SVĚTLO SVĚTA

Kdo by byl světlem světa, ne-li Syn Boží? V tom případě je toto prohlášení jen
vyjádřením pravdy o sobě. Je opakem prohlášení o pýše, aroganci a sebeklamu.

Nepopisuje sebekoncept, který sis vytvořil. Neříká nic o žádné z vlastností, kterými jsi
obdařil své modly. Mluví o tobě takovém, jaký jsi byl stvořen Bohem. Prostě konstatuje

pravdu.

Pro ego je dnešní myšlenka ztělesněním samochvály. Ego ale neví co je pokora a plete
si ji s ponižováním se. Pokora spočívá v přijetí své úlohy ve spáse a v tom, že žádnou
jinou roli nepřijímáš. Pokorou není trvat na tom, že nemůžeš být světlem světa, když je

to poslání, které ti Bůh přidělil. Je to pouze arogance, která by tvrdila, že tato funkce
nemůže být pro tebe a tato nadutost je vždy spjatá s egem.

Pravá pokora vyžaduje, abys přijal dnešní myšlenku, neboť ten, kdo ti říká, že je to
pravda je Hlas Boží. Je to počáteční krok k přijetí tvé skutečné úlohy na zemi. Je to

obrovský krok k tomu, abys zaujal své právoplatné místo ve spáse. Je to naprosto jasné
uplatnění tvého práva na spásu a uznání moci, která je ti dána pro spásu druhých.

Dnes budeš potřebovat přemýšet o této myšlence co nejčastěji. Je to dokonalá
odpověď na všechny iluze a tedy i na všechna pokušení. Přivádí k pravdě všechny

představy, které sis o sobě vytvořil a pomáhá ti uchýlit se do míru, zbavit se břemen a
určit tvůj účel.

Dnes by mělo být provedeno co nejvíce procvičovacích period, třebaže na každou z nich
postačí minuta nebo dvě. Měly by začít tím, že si řekneš:

JSEM SVĚTLO SVĚTA

JE TO MÁ JEDINÁ ÚLOHA

PROTO JSEM ZDE

Poté se na chvíli zamysli nad těmito prohlášeními, nejlépe se zavřenýma očima, jestli to
dovolí situace. Nech přijít několik souvisejících myšlenek a pokud se tvá mysl odchýlí
od ústřední myšlenky, tak si myšlenku zopakuj. Dbej ale na to, abys zahájil a ukončil

den cvičením. Tak se probudíš s uznáním pravdy o sobě, po celý den ji budeš  posilovat
a půjdeš spát s potvrzením svého jediného poslání a jediného účelu zde. Ranní a

večerní cvičení mohou být delší než ostatní zdá-li se ti to prospěšné a chceš-li si je
prodloužit.

Dnešní myšlenka dalece přesahuje malicherné názory ega na to, co jsi a jaký je tvůj
účel. Toho je zjevně zapotřebí, jelikož jsi nositel spásy. Toto je první z řady obrovských

kroků, které učiníme v příštích několika týdnech. Dnes se snaž začít budovat pevný
základ pro tyto kroky. Ty jsi světlo světa. Bůh na tobě vystavěl svůj plán pro spásu

svého Syna.
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ODPUŠTĚNÍ JE MÁ ÚLOHA COBY SVĚTLA SVĚTA

Je to právě tvé odpuštění, co přivede svět z temnoty na světlo. Je to tvé odpuštění,
které ti umožní rozpoznat světlo, v němž vidíš. Odpuštění je projevem toho, že jsi světlo
světa. Skrze tvé odpuštění se pravda o sobě navrátí do tvé paměti. A proto tedy spása

spočívá ve tvém odpuštění. 

Iluze o sobě a iluze o světě jsou jedno a totéž. A tak je každé odpuštění tvým darem,
jenž dáváš sobě. Tvůj cíl je zjistit kdo jsi, neboť jsi popřel svou identitu útokem na
stvoření a na jeho Stvořitele. Nyní se učíš, jak si vzpomenout na pravdu. A proto je

nutné, aby tento útok byl nahrazen odpuštěním aby myšlenky života mohly nahradit
myšlenky na smrt. 

Pamatuj, že s každým útokem vzýváš (poukazuješ na) svou vlastní slabost, zatímco s
každým odpuštěním povoláváš sílu Krista v sobě. Už je ti jasné, co pro tebe odpuštění

udělá? Odstraní z tvé mysli každý pocit slabosti, napětí a únavy. Zbaví tě všeho strachu,
viny a bolesti. Obnoví nezranitelnost a moc, kterou Bůh dal svému Synu do jeho

vědomí. 

Buď vděčný za to, že začínáš a ukončuješ tento den procvičováním dnešní myšlenky a
používej jí tak často během dne jak jen to je možné. Pomůže ti to udělat tvůj den šťastný

tak, jak Bůh chce aby byl. A pomůže to všem kolem tebe a také těm, kteří se zdají být
vzdáleni v prostoru a čase, aby sdíleli toto štěstí s tebou. Tak často jak můžeš pokud

možno se zavřenýma očima si dnes řekni: 

ODPUŠTĚNÍ JE MÁ ÚLOHA COBY SVĚTLA SVĚTA

KÉŽ NAPLNÍM SVOU ÚLOHU, ABYCH MOHL BÝT ŠŤASTNÝ

Poté věnuj minutu nebo dvě uvažování o své funkci a o štěstí a osvobození, které ti
přinese. Nech volně přicházet související myšlenky neboť tvé srdce tato slova zná a ve
tvé mysli je uvědomění, že jsou pravdivá. Pokud se tvá pozornost zatoulá, zopakuj si

dnešní myšlenku: 

ODPUŠTĚNÍ JE MÉ POSLÁNÍ COBY SVĚTLA SVĚTA

a doplň:

TOUŽÍM SI NA TOTO VZPOMENOUT, NEBOŤ CHCI BÝT ŠŤASTNÝ
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MÝM ODPUŠTĚNÍM VNÁŠÍ SVĚTLO SVĚTA MÍR DO VŠECH MYSLÍ

Jak svatý jsi ty, kdož máš moc přinést mír do každé mysli! Jak požehnaný jsi ty, kdož
můžeš dojít k poznání prostředků umožňujících, aby toto bylo skrze tebe vykonáno!

Jaký jiný cíl bys mohl mít, jenž by ti přinesl větší štěstí? S takovým posláním jsi
opravdu světlem světa. Boží Syn od tebe očekává svou spásu.

Je na tobě abys mu ji dal protože ty jí máš ve svých rukou. Nepřijímej místo Jeho spásy
žádný nepatrný cíl ani bezvýznamnou touhu nebo tím zapomeneš na svou úlohu a

necháš Božího Syna v pekle. Není od tebe žádáno nic zbytečného. Jsi žádán abys přijal
spásu, abys ji poté mohl dávat. 

Uvědomujíc si důležitost této úlohy, budeme si ji dnes co nejčastěji a ochotně
připomínat. Zahájíme den jejím uznáním a ukončíme den myšlenkou, na to, že je v

našem vědomí. A po celý den toto budeme opakovat tak často jak jen můžeme:

S MÝM ODPUŠTĚNÍM VNÁŠÍ SVĚTLO SVĚTA  MÍR DO VŠECH MYSLÍ

JSEM BOHEM STANOVENÝM PROSTŘEDKEM SPÁSY SVĚTA

Pokud si zavřeš oči, zřejmě shledáš snažší o tomto uvažovat a nechat k sobě přicházet
související myšlenky, tomu bys měl věnovat minutu či dvě. Pokud však nepřijdou,

nečekej jen na tuto příležitost. Neměla by být promarněna žádná příležitost k posilování
dnešní myšlenky. Nezapomeň, že Syn Boží od tebe očekává svou spásu. A kdo jiný než

tvé Já by měl být Synem Božím?
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PŘEJI SI NEZAPOMENOUT NA SVOU ÚLOHU

(KÉŽ NEZAPOMENU NA SVOU ÚLOHU)

Dnešní myšlenka je pouze jiný způsob jak říci: „Nechť nebloudím v pokušení“. Účelem
světa, který vidíš je zakrýt tvou funkci odpuštění a poskytnout ti ospravedlnění na ni
zapomenout. Je to pokušení vzdát se Boha a Jeho Syna převzetím fyzické podoby.

Právě na toto pohlíží fyzické oči. 

Vše, co se zdá že fyzické oči vidí nemůže být ničím jiným než formou pokušení, neboť
toto byl účel samotného těla. Avšak došli jsme k tomu, že Duch Svatý má jiné využití pro

všechny iluze, které jsi vytvořil a tudíž v nich vidí jiný účel. Pro Ducha Svatého je svět
místem, kde se učíš odpustit sám sobě to, co považuješ za tvé hříchy. V tomto vnímání

se fyzická podoba pokušení stává poznáním spásy. 

Z našich několika posledních lekcí vyplývá, že tvou úlohou, kterou jsi dostal od Boha je
být světlem světa. Jen nadutost ega tě vede ke zpochybňování tvé role a je to pouze
strach ega, jenž tě nutí k tomu, aby ses považoval za nehodného úkolu, který ti udělil

sám Bůh. Spása světa čeká na tvé odpuštění, neboť odpuštěním Syn Boží uniká z
jakýchkoliv iluzí a tak i z veškerého pokušení. Ty jsi Synem Božím. 

Budeš šťastný pouze naplníš-li úlohu, kterou ti Bůh dal. To proto, že tvou rolí je být
šťastný pomocí prostředků, jimiž se štěstí stává nevyhnutelným. Není jiné cesty. Proto
pokaždé, když se rozhoduješ, zda naplníš svou úlohu či ne si ve skutečnosti vybíráš,

zda budeš štastný nebo ne.

Dnes si toto chceme zapamatovat. Připomínejme si to ráno a znovu večer a také po celý
den. Připrav se předem na všechna svá rozhodnutí, která dnes uděláš tím, že si

připomeneš, že jsou všechna opravdu velmi jednoduchá. Každé z nich povede buď ke
štěstí nebo k neštěstí.

Může být skutečně tak těžké udělat tak jednoduché rozhodnutí? Nedovol, aby tě
oklamala forma tohoto rozhodnutí. Složitost formy neznamená složitý obsah. Není

možné, aby jakékoliv rozhodnutí na zemi mohlo obsahovat něco jiného než tuto
jednoduchou volbu. Toto je jediná volba, kterou Duch Svatý vidí. A proto je to jediná

volba, která existuje.

Procvičujme dnes tedy pomocí těchto myšlenek:

KÉŽ NEZAPOMENU NA SVOU ÚLOHU

KÉŽ SE NEPOKOUŠÍM NAHRAZOVAT BOŽÍ ÚLOHU SVOU VLASTNÍ

KÉŽ ODPUSTÍM A JSEM ŠŤASTNÝ

Dnes věnuj alespoň jedenkrát deset či patnáct minut uvažování o tomto se zavřenýma
očima. Související myšlenky ti přijdou na pomoc, když si připomeneš rozhodující

důležitost svého poslání pro sebe i pro svět. 

V častých aplikacích dnešní myšlenky během dne věnuj také několik minut opakování
těchto myšlenek a poté přemýšlení jen o nich a o ničem jiném. Toto bude zvláště

zpočátku obtížné, neboť nejsi dovedný v ukázněnosti mysli, kterou to vyžaduje. Možná
ti s koncentrací pomůže častější opakování

"KÉŽ NEZAPOMÍNÁM NA SVOU ÚLOHU"

Jsou zapotřebí dvě podoby kratších cvičení. Někdy cvič se zavřenýma očima a snaž se
soustředit na myšlenky, které používáš. Jindy nech po zopakování myšlenek oči

otevřené a poté se pomalu a beze snahy cokoli selektovat rozhlédni kolem sebe a říkej
si:

TOTO JE SVĚT, JEHOŽ SPÁSA JE MOU ÚLOHOU
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MÁ JEDINÁ ÚLOHA JE TA, KTEROU MI DAL BŮH

Dnešní myšlenka znovu potvrzuje tvůj závazek ke spáse. Také ti připomíná, že nemáš
žádnou jinou úlohu, než tuto. Obě tyto myšlenky jsou pro úplný příslib (závazek) zjevně
nezbytné. Spása nemůže být tvým jediným cílem, který máš, dokud si stále ceníš jiných
cílů. Plné přijetí spásy jako tvé jediné úlohy nutně zahrnuje dvě fáze: uznání spásy jako

své úlohy a vzdání se všech ostatních cílů, které sis pro sebe vymyslel. 

Toto je jediný způsob, jak můžeš zaujmout své oprávněné místo mezi spasiteli světa. A
toto je jediný způsob, jak můžeš říkat a mínit vážně „Má jediná úloha je ta, kterou mi dal

Bůh“. Toto, je jediný způsob, jak můžeš najít mír mysli.

Dnes a v následujících dnech si vyhraď deset až patnáct minut pro delší cvičení, v nichž
se budeš snažit pochopit a přijmout, co dnešní myšlenka skutečně znamená. Dnešní
myšlenka ti nabízí únik ze všech domnělých problémů. Dává ti do tvých rukou klíč ke
dveřím míru, které jsi si sám před sebou zavřel. Dává ti odpověď na všechna hledání,

která jsi učinil od počátku časů.

Je-li to možné, snaž se provádět denní prodloužené cvičení každý den přibližně ve
stejnou dobu. Pokus se také stanovit si předem tento čas a poté jej co nejpřesněji

dodržovat. Účelem toho je uspořádat tvůj den tak, aby sis vyhradil čas pro Boha stejně,
jako pro všechny triviální účely a cíle o které budeš usilovat. To je součástí

dlouhodobého tréninku disciplíny, který tvá mysl potřebuje k tomu, aby ji mohl Duch
Svatý důsledně použít k účelu, který sdílí s tebou.

Delší cvičení začni zopakováním dnešní myšlenky. 

MÁ JEDINÁ ÚLOHA JE TA, KTEROU MI DAL BŮH

Poté zavři oči, zopakuj si myšlenku ještě jednou a pečlivě pozoruj svou mysl abys sis
všimnul každé myšlenky, která prochází tvou myslí. Na začátku se nesnaž soustředit
pouze na myšlenky, které souvisí s dnešní myšlenkou. Spíše se snaž odhalit každou

myšlenku, která se objeví v rozporu s ní. Všimni si každé z nich, když k tobě přichází a s
co nejmenší účastí či obavami propusť každou z nich s tím, že si řekneš: 

TATO MYŠLENKA ODRÁŽÍ CÍL, KTERÝ MI BRÁNÍ PŘIJMOUT MOU JEDINOU ÚLOHU.

Po nějaké době bude těžší najít rušivé myšlenky. Snaž se však pokračovat ještě asi
minutu či déle a pokus se zachytit několik neplodných myšlenek, které předtím unikly

tvé pozornosti, nepřepínej se ale ani se přehnaně nesnaž. 

Potom si řekni: 

NECHŤ JE NA TÉTO ČISTÉ TABULI PRO MĚ VEPSÁNA MÁ PRAVÁ ÚLOHA

Nemusíš použít přesně tato slova, ale snaž se pocítit, že jsi ochoten nahradit své iluze
pravdou. Na závěr si ještě jednou zopakuj dnešní myšlenku a po zbytek cvičení se

zaměř na význam, který pro tebe má, na úlevu, kterou ti přinese její přijetí tím, že jednou
a provždy vyřeší tvé konflikty do té míry, do jaké si opravdu přeješ spásu navzdory tvým

pošetilým myšlenkám svědčícím o opaku.

V době kratších cvičení, která by měla být prováděna alespoň jednou za hodinu použij
při aplikaci dnešní myšlenky tuto formu:

MÁ JEDINÁ ÚLOHA JE TA, KTEROU MI BŮH DAL.

NECHCI ŽÁDNOU JINOU A NEMÁM ŽÁDNOU JINOU.

Občas při tomto procvičování zavři oči a jindy je nech otevřené a rozhlížej se okolo
sebe. To, co vidíš teď se úplně změní, když zcela přijmeš dnešní myšlenku.
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MÉ ŠTĚSTÍ A MÁ ÚLOHA JE JEDNO A TOTÉŽ

Jistě sis během našich posledních lekcí všimnul důrazu, který je kladen na spojení mezi
naplněním tvé úlohy a dosažením štěstí. Tento důraz je proto, že toto spojení ve

skutečnosti vůbec nevidíš. Přesto je mezi nimi víc než jen spojení, jsou totožné. Jejich
forma se liší, jejich obsah je ale naprosto stejný. 

Ego svádí neustálý boj s Duchem Svatým o zásadní otázku týkající se toho, jaká je tvá
úloha. Stejně tak neustále bojuje s Duchem Svatým o to, co je tvým štěstím. Tento boj
není oboustranný. Ego útočí a Duch Svatý neodpovídá. On tvou úlohu zná. Ví, že tvou

úlohou je tvé štěstí. 

Dnes se pokusíme dostat se za tento zcela nesmyslný boj a dospět k pravdě o tvé úloze.
Nebudeme se zabývat nesmyslnými argumenty týkajícími se toho, co je tvá úloha.

Nebudeme se zoufale zaplétat do definic štěstí a určování prostředků k jeho dosažení.
Nebudeme se oddávat egu a naslouchat jeho útokům na pravdu. Pouze budeme rádi, že

můžeme zjistit, co je pravda.

Účelem našeho dnešního delšího cvičení je přijmout fakt, že mezi úlohou, kterou ti dal
Bůh a tvým štěstím nejenže existuje velmi reálné spojení, ale že jsou skutečně totožné.

Bůh ti dává pouze štěstí. Proto úloha, kterou ti dal musí být štěstí, byť se zdá být
odlišná. Dnešní cvičení jsou pokusem jít za tyto zdánlivé rozdíly a poznat společný

obsah tam, kde skutečně je. 

Deseti až patnáctiminutové cvičení začni zopakováním těchto myšlenek:

BŮH MI DÁVÁ JEN ŠTĚSTÍ

DAL MI MOU ÚLOHU

PROTO MÁ ÚLOHA MUSÍ BÝT ŠTĚSTÍ

Snaž se v tomto pořadí vidět logiku, i když jsi zatím tento úsudek nepřijal. Úsudek by
mohl být mylný pouze tehdy, pokud by obě předchozí myšlenky byly nesprávné.

Zamysleme se tedy během cvičení chvilku nad těmito předpoklady. 

Prvním předpokladem je, že ti Bůh dává pouze štěstí. Toto může být samozřejmě
nepravdivé, ale aby to bylo nepravdivé, je zapotřebí definovat Boha jako něco, čím není.

Láska nemůže dávat zlo a to, co není štěstí je zlo. Bůh nemůže dávat to, co nemá a
nemůže mít to, čím není. Pokud ti Bůh nedává jen štěstí, pak musí být zlem. A právě této

definici o Bohu věříš, když nepřijímáš první předpoklad. 

Druhý předpoklad je, že Bůh ti dal tvou úlohu. Už jsme si ukázali, že ve tvé mysli jsou
jen dvě části. Jedna je ovládána egem a tvořena iluzemi. Druhá, kde setrvává pravda, je
domovem Ducha Svatého. Neexistují žádní jiní průvodci mezi nimiž si můžeš vybrat než

tito a žádné jiné výsledky tvé volby než strach ega, který ego vždy vyvolává, anebo
láska, kterou Duch Svatý vždy nabízí aby ho nahradila. 

A tak musí platit, že tvá úloha musí být stanovena buď Bohem skrze Jeho Hlas nebo je
určena egem, které sis vytvořil jako Jeho náhradu. Co je pravdou? Nedal-li ti tvou úlohu

Bůh, pak musí být darem ega. Má ego skutečně co dát, když je samo iluzí a nabízí jen
iluzi darů?

Zamysli se nad tím během dnešního delšího cvičení. Přemýšlej také nad mnoha formami
iluzí o své úloze, které jsi přijal do své mysli a mnoha cestách, kterými jsi se snažil najít
spásu pod vedením ega. Našel jsi ji? Byl jsi šťastný? Přinesly ti mír? Dnes potřebujeme
velkou upřímnost. Poctivě si vzpomeň na výsledky a zvaž také, jestli bylo kdy rozumné

očekávat štěstí od čehokoliv, co vůbec kdy ego navrhlo. Přesto je ego jedinou
alternativou k Hlasu Ducha Svatého. 

Buď budeš poslouchat šílenství nebo uslyšíš pravdu. Snaž se učinit tuto volbu, zatímco
přemýšlíš o předpokladech na kterých spočívá náš úsudek. Tento úsudek můžeme na



závěr sdílet, ale ne jiný. Neboť ho s námi sdílí Samotný Bůh. Dnešní myšlenka je dalším
kvantovým skokem ve vnímání totožného jako stejného a odlišného jako rozdílného. Na
jedné straně stojí všechny iluze. Úplná pravda stojí na straně druhé. Pokusme se dnes

dojít k tomu, že jen pravda je pravdou. 

Kratší cvičení budou dnes nejpřínosnější, když budou prováděna dvakrát za hodinu,
jsou navrhovány tyto formy aplikací:

MÉ ŠTĚSTÍ A MÁ ÚLOHA JSOU JEDNÍM, NEBOŤ BŮH MI DAL OBOJÍ

Pomalé zopakování těchto slov bude trvat minutu nebo i méně. A zatímco je vyslovuješ,
přemýšlej o nich.
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LÁSKA MĚ STVOŘILA JAKO SEBE SAMA

(LÁSKA MĚ STVOŘILA TAKOVÉHO, JAKO JE ONA SAMA)

Dnešní myšlenka je úplným a přesným vyjádřením toho, co jsi. Proto jsi světlo
světa. Proto tě Bůh ustanovil spasitelem světa. Proto od tebe Syn Boží očekává

svou spásu. Je spasen tím, čím jsi.

Dnes vynaložíme veškeré úsilí, abychom dosáhli této pravdy o tobě a abychom si
plně uvědomili, že je pravdou, třebaže jen na chvíli.

Během delšího cvičení budeme přemýšlet o tvé skutečnosti a o její zcela
neměnné a nezměnitelné povaze. Začneme opakováním této pravdy o sobě a
poté strávíme několik minut přidáváním souvisejících myšlenek, jako třeba:

SVATOST MĚ STVOŘILA SVATOSTÍ

LASKAVOST MĚ STVOŘILA LASKAVOVSTÍ

OCHOTA MĚ STVOŘILA OCHOTOU

DOKONALOST MĚ STVOŘILA DOKONALOSTÍ

Je vhodné použít jakoukoliv vlastnost, která je v souladu s Bohem, tak jak On
Sám sebe definuje. Dnes se pokoušíme zrušit tvou definici Boha a nahradit ji

Jeho vlastní. Také se snažíme zdůraznit, že jsi součástí Jeho definice sebe sama.

Poté co jsi prošel několik takovýchto souvisejích myšlenek, pokus se na krátkou
chvíli všechny myšlenky odhodit stranou a poté se snaž projít za všechny své

minulé představy a předsudky o sobě až k pravdě v sobě. Jestliže tě láska
stvořila jako sebe sama, toto Já musí být v tobě. Je někde ve tvé mysli a je tam,

abys Ho našel.

Možná zjistíš, že je nutné, abys čas od času dnešní myšlenku zopakoval a
nahradil tak rušivé myšlenky. Možná také zjistíš, že to nestačí a že musíš

pokračovat a přidat další myšlenky souvisejí s pravdou o tobě. Snad se ti podaří
projít za ně a pokračovat intervalem bez myšlenek až k uvědomění si planoucího
světla, v němž poznáš sám sebe takového, jakého tě láska stvořila. Buď si jist, že

se ti to podaří a uděláš dnes mnoho pro to, abys ses k tomuto uvědomění
přiblížil, ať už si budeš myslet, že jsi uspěl či ne.

Dnes bude obzvláště přínosné procvičovat dnešní myšlenku co nejčastěji jak jen
je to možné. Potřebuješ slyšet pravdu o sobě co nejčastěji, protože tvá mysl je

příliš zaměstnaná svými falešnými představami o sobě. 

Čtyřikrát nebo pětkrát a za hodinu, možná i častěji, by bylo nanejvýš prospěšné
připomenout si, že láska tě stvořila takového, jako je sama. Vyslyš v tom pravdu

o sobě samém. 

V kratších obdobích cvičení si snaž uvědomit, že to není tvůj malý, osamělý hlas,
kdož ti to říká. Toto je Hlas Boží, připomínajíc ti tvého Otce a tvé Já. Toto je Hlas
pravdy, jenž nahrazuje vše, co ti o tobě říká ego jednoduchou pravdou o Synu

Božím. Byl jsi stvořen láskou takový, jako je ona sama.



68.

LÁSKA NEOPATRUJE ŽÁDNÉ STÍŽNOSTI (VÝTKY, VÝHRADY)

Ty, jenž jsi byl stvořen láskou takový, jaká je ona sama nemůžeš zároveň uchovávat
stížnosti a znát své Já. Uchovávat výčitky znamená zapomenout na to, kdo jsi.

Uchovávat výtky znamená vidět se jako tělo. Mít výhrady znamená dovolit egu vládnout
tvé mysli a tělo předurčit ke smrti. Možná si ještě plně neuvědomuješ, co tvé mysli

způsobuje stěžování si. Zdánlivě tě oddělují od Zdroje a činí tě nepodobným Jemu. Nutí
tě k přesvědčení, že On je podobný tomu, čím si myslíš, že ses stal ty, neboť nikdo si

nedokáže představit svého Stvořitele odlišného od sebe sama.

Odpojením se od svého Já, které zůstává neustále si vědomé své podoby se svým
Stvořitelem, se zdá, že tvé Já spí, zatímco část tvé mysli, která spřádá iluze ve svém

spánku se zdá být vzhůru. Může toto vše vzniknout z uchovávání stížností? Ó
samozřejmě! Neboť ten, kdo uchovává výtky popírá, že byl stvořen láskou a v jeho snu
o nenávisti se jeho Stvořitel stal děsivý. Může někdo snít o nenávisti a nebát se Boha? 

Stejně jisté je, že ti kteří se drží výčitek mění definici Boha k podle svých představ,
neboť je stejně jisté, že Bůh je stvořil stejné jako je On Sám a definoval je jako svou

vlastní součást. Také je jisté, že ti, kdo se drží stížností budou trpět vinou, stejně jako je
nevyhnutelné, že ti kdož odpouštějí naleznou mír. Je rovněž jisté, že ti, kdož se drží
výčitek zapomenou kým jsou a stejně je jisté že ti, kdož odpouštějí si vzpomenou.

Nebyl bys snad ochoten vzdát se svých stížností, kdybys byl přesvědčen, že to tak
všechno je? Možná si myslíš, že se svých výčitek nemůžeš vzdát. To však záleží jen na
otázce motivace. Dnes se pokusíme zjistit, jak by ses cítil bez nich. Budeš-li alespoň

trochu úspěšný, už nikdy nebudeš mít problémy s motivací.

Delší cvičení dnes začtni tím, že ve své mysli vyhledáš ty, vůči nímž chováš závažné
výčitky. Některé z nich bude poměrně snadné najít. Poté se zamysli nad zdánlivě

drobnými výhradami, které chováš vůči těm, které máš rád a dokonce si myslíš, že je
miluješ. Brzy zjistíš, že neexistuje nikdo, vůči komu bys nechoval žádné stížnosti. To je
důvod, proč jsi zůstal osamocen v celém vesmíru ve svém vnímání sebe sama. Nyní se

rozhodni, že chceš všechny tyto lidi spatřit jako přátele. Řekni jim všem, zatímco
postupně myslíš na každého z nich toto: 

CHTĚL BYCH TĚ SPATŘIT JAKO SVÉHO PŘÍTELE, 

ABYCH SI VZPOMNĚL, ŽE JSI MOU SOUČÁSTÍ A POZNAL JSEM SÁM SEBE.

Po zbytek cvičení se pokus myslet na to, že jsi v naprostém míru s každým a se vším, že
jsi v bezpečí ve světě, který tě chrání a miluje a který na oplátku miluješ ty. Snaž se

pocítit jak tě obklopuje bezpečí, jak se kolem tebe snáší a podporuje tě. Pokus se, byť
jen nakrátko uvěřit, že ti nemůže nic žádným způsobem ublížit. Na konci cvičení si řekni:

LÁSKA NECHOVÁ ŽÁDNÉ VÝČITKY.

KDYŽ SE VZDÁM VŠECH STÍŽNOSTÍ ZJISTÍM,

ŽE JSEM V NAPROSTÉM BEZPEČÍ.

Krátká cvičení by měla zahrnovat pohotové uplatnění myšlenky v této formě, kdykoliv tě
napadne jakákoliv myšlenka na výhrady proti komukoliv, ať už je fyzicky přítomen či ne:

LÁSKA NECHOVÁ ŽÁDNÉ VÝČITKY

KÉŽ NEZRAZUJI SVÉ JÁ

A kromě toho opakuj myšlenku několikrát za hodinu v této formě:

LÁSKA SE NEOPATRUJE STÍŽNOSTI. 

CHTĚL BYCH SE PROBUDIT DO SVÉHO JÁ TÍM, 

ŽE ODLOŽÍM VŠECHNY SVÉ VÝHRADY A PROCITNU V NĚM
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MÉ STÍŽNOSTI VE MĚ ZAKRÝVAJÍ SVĚTLO SVĚTA

Nikdo nemůže vidět to, co zakrývají tvé stížnosti. Protože tvé výtky v tobě zakrývají světlo světa,
stojí všichni v temnotě a ty vedle nich. Avšak jakmile je závoj tvých stížností zrušen, jsi

vysvobozen (spasen, propuštěn) spolu s ním. Sdílej svou spásu s tím, kdož stál vedle tebe, když
jsi byl v pekle. On je tvým bratrem ve světle světa, které vás spasí oba.

Dnes učiňme další pokus dosáhnout světla v tobě. Předtím, než k němu přistoupíme v našem
delším cvičení, věnujme několik minut přemýšlení o tom, o co se snažíme. Doslova se

pokoušíme o spojení se spásou světa. Snažíme se podívat se skrz závoj temnoty, který ji
zakrývá. Pokoušíme se nechat závoj zmizet a spatřit, jak ve slunečním svitu mizí slzy Božího

Syna. 

Dnes začněme delší cvičení s plným uvědoměním, že tomu tak je a s opravdovým odhodláním
dosáhnout toho, co je nám drahé nade vše. Naší jedinou potřebou je spása. Neexistuje žádný

jiný účel a žádná jiná úloha, jenž bychom měli naplnit. Náš jediný cíl je naučit se spáse.
Ukončeme dnes dávné hledání tím, že objevíme světlo v nás a vyzdvihneme ho, aby ho každý,

kdo hledá s námi spatřil a radoval se z něj. 

Nyní se pokus velmi klidně, se zavřenýma očima nechat odejít veškerý obsah, který obvykle
zaměstnává tvé vědomí. Pomysli na svou mysl jako na rozlehlý kruh obklopený vrstvou těžkých

temných mraků. Vidíš pouze mraky, protože se zdá, že stojíš mimo kruh a jsi od něj zcela
oddělený.

Z místa kde stojíš nevidíš žádný důvod k tomu uvěřit, že za mraky se skrývá zářivé světlo. Mraky
se zdají být jedinou skutečností. Zdá se, že jsou vším, co je možné vidět. Proto se nepokoušíš

projít skrze ně a kolem nich, což je jediný způsob, jak bys ses mohl přesvědčit o tom, že
postrádají podstatu. Dnes tento pokus učiníme.

Poté, co ses zamyslel nad důležitostí toho, co se snažíš učinit pro sebe i pro celý svět, zkus se
usadit v dokonalém klidu, připomeneň si jen, jak moc chceš dnes dosáhnout světla v sobě –
právě teď! Rozhodni se projít skrze mraky. Natáhni ruku a v duchu se jich dotkni. Rukou je

odhrň stranou, pociť, jak ulpívají na tvých tvářích, čele a víčkách, když jimi procházíš. Jdi dál,
mraky tě nemohou zastavit.

Pokud provádíš cvičení správně, začneš mít dojem, že jsi pozvedán a unášen vpřed. Tvá trocha
úsilí a nepatrné odhodlání přivolávají na pomoc sílu vesmíru a Bůh Sám tě pozvedne z temnoty

do světla. Jsi v souladu s Jeho Vůlí. Musíš uspět, protože tvá vůle je Jeho. 

Důvěřuj dnes svému Otci a buď si jistý, že tě uslyšel a odpověděl ti. Možná si Jeho odpověď
ještě neuvědomuješ, můžeš si být ale skutečně jist, že je ti dána a že ji přesto obdržíš. Když se
snažíš projít skrze mraky do světla, snaž se udržet si tuto jistotu ve své mysli. Snaž se mít na

mysli, že konečně spojuješ svou vůli s Vůlí Boží. Snaž se mít jasně na paměti, že to, co podnikáš
spolu s Bohem, se musí podařit. Poté nech Boží moc působit v tobě a skrze tebe aby byla

naplněna Vůle Jeho i vůle tvá.

V kratších cvičeních, které se budeš snažit provádět co nejčastěji vzhledem k důležitosti dnešní
myšlenky pro tebe a tvé štěstí si připomeň, že tvé stížnosti ukrývají světlo světa před tvým

vědomím. Připomeň si také, že ho nehledáš sám a že víš, kde ho hledat. Řekni si tedy:

MÉ STÍŽNOSTI PŘEDE MNOU UKRÝVAJÍ SVĚTLO SVĚTA 

NEMOHU VIDĚT TO, CO JSEM UKRYL

PŘESTO CHCI ABY MI TO BYLO ODHALENO 

PRO MOU SPÁSU A SPÁSU SVĚTA.

Jsi-li v pokušení mít proti někomu něco, určitě si také řekni:

OPATRUJI-LI TYTO STÍŽNOSTI, 

SVĚTLO SVĚTA BUDE PŘEDE MNOU SKRYTO
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MÁ SPÁSA POCHÁZÍ Z MÉHO NITRA

Pokušení jakéhokoliv druhu není ničím jiným než určitou podobou základního pokušení nevěřit
dnešní myšlence. Zdá se, že spása pochází z čehokoliv jiného, jen ne z tebe. Stejně tak je to i se

zdrojem viny. Vinu i spásu vidíš kdekoliv jinde jen ne ve vlastní mysli. Když si uvědomíš, že
veškerá vina je výhradně jen výtvorem tvé mysli, uvědomíš si také, že vina i spása musí být na

stejném místě. S pochopením tohoto jsi spasen.

Zdánlivá cena za přijetí této myšlenky je toto: znamená to, že nic vně tebe tě nemůže spasit a nic
vně tebe ti nemůže dát mír. Také to ale znamená, že nic z vnějšku tě nemůže zranit nebo narušit
tvůj mír nebo tě jakýmkoliv způsobem zneklidnit. Dnešní myšlenka tě staví do čela vesmíru (ti

svěřuje starost o vesmír), kam patříš s ohledem na to, čím jsi. Nejedná se o roli, která může být
přijatá částečně. Musíš také zcela jistě začít vidět, že její přijetí je spásou.

Možná ti však není jasné, proč poznání, že vina je ve tvé vlastní mysli s sebou nese zároveň
poznání, že je tam i spása. Bůh by nedal lék na nemoc tam, kde by nemohl pomoci. To je

způsob, jakým fungovala tvá mysl, ale sotva Jeho. On chce, abys byl uzdraven a tak zanechal
Zdroj uzdravení tam, kde je uzdravení potřeba.

Ty ses pokoušel o pravý opak, ze všech sil jsi se snažil oddělit uzdravení od nemoci, pro kterou
bylo určeno a tím si nemoc udržet, ať už je to jakkoliv překroucené a pošetilé. Tvým úmyslem

bylo zajistit, aby uzdravení nenastalo. Božím záměrem bylo zajistit, aby k němu došlo.

Dnes procvičujeme uvědomění, že Boží Vůle a naše jsou v tomto doopravdy totožné. Bůh chce,
abychom byli uzdravení a my ve skutečnosti nechceme být nemocní, protože nás to činí

nešťastnými. Proto tím, že přijímáme dnešní myšlenku jsme vlastně zajedno s Bohem. On
nechce, abychom byli nemocní. My také ne. On chce, abychom byli uzdraveni. Stejně tak my.

Dnes jsme připraveni na dvě delší cvičení, z nichž každé by mělo trvat asi deset až patnáct
minut. Je na tobě, kdy je budeš chtít provést. Tuto praxi budeme dodržovat i v dalších lekcích a

opět by bylo vhodné rozhodnout se předem, kdy si vyhradíš čas na každou z nich a pak
dodržovat co nejdůkladněji svá rozhodnutí.

Tato cvičení začni zopakováním dnešní myšlenky, přidej prohlášení o tom, že si uvědomuješ, že
spása nepochází z ničeho mimo tebe. Můžeš to vyjádřit takto:

MÁ SPÁSA POCHÁZÍ ZE MĚ.

NEMŮŽE PŘIJÍT ODNIKUD JINUD

Poté věnuj několik minut se zavřenýma očima procházení některých míst ve vnějším světě a
pátrej po tom, kde všude jsi hledal v minulosti spásu – v jiných lidech, v majetku, v různých

situacích a událostech, v sebepředstavách, které jsi se snažil uskutečnit. Uvědom si, že v ničem
z toho spása není a řekni si:

MÁ SPÁSA NEMŮŽE PŘIJÍT Z ŽÁDNÉ Z TĚCHTO VĚCÍ.

MÁ SPÁSA POCHÁZÍ ZE MĚ A JEDINĚ ZE MĚ.

Nyní se opět pokusíme dosáhnout světla v tobě, které je tam, kde je tvá spása. Nemůžeš ji najít
v mracích, které světlo obklopují a je to právě v nich, kde jsi ji hledal. Není tam. Je za mraky a ve

světle za nimi. Pamatuj, že budeš muset projít skrz mraky, než se dostaneš ke světlu. Ale také
nezapomeň, že v mračnech, které sis představoval jsi nikdy nenašel nic, co by bylo trvalé nebo

co bys chtěl.

Protože tě všechny iluze o spáse zklamaly, určitě nechceš zůstat v mracích a marně tam hledat
modly, když můžeš projít (vykročit) tak snadno do světla pravé spásy. Snaž se projít mraky

jakýmikoliv prostředky, které tě osloví. Pokud ti to pomůže, mysli na to, že tě držím za ruku a
vedu tě. A ujišťuji tě, že to nebude planá fantazie.

V krátkých a častých cvičeních během dnes si připomíneň, že tvá spása pochází z tvého nitra a
nic vyjma tvých vlastních myšlenek nemůže bránit tvému pokroku. Jsi pověřen spásou světa.

Řekni si tedy:

MÁ SPÁSA POCHÁZÍ ZE MĚ

NIC VNĚJŠÍHO MĚ NEMŮŽE DRŽET

VE MĚ JE SPÁSA SVĚTA I MÁ VLASTNÍ
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JEDINĚ BOŽÍ PLÁN SPÁSY USPĚJE

Možná si neuvědomuješ, že ego vytvořilo plán spásy, který je v protikladu s
plánem Božím. A právě tomuto plánu ty věříš. A protože je opakem Božího plánu,

věříš také, že přijmout Boží plán namísto plánu ega znamená být odsouzen
(zatracen). Toto zní samozřejmě nesmyslně. Avšak poté, co jsme se zamysleli nad
tím, co je plánem ega si snad uvědomíš, že jakkoliv je to absurdní, tak v něj věříš.

Plán ega na spásu se soustřeďuje na udržování stížností (výhrad, výtek, křivd).
Tvrdí, že kdyby někdo druhý mluvil nebo jednal jinak, kdyby se změnili nějaké
vnější okolnosti nebo události, byl bys spasen. Takto je zdroj spásy neustále
vnímán jako vně tebe. Každá tvá stížnost, kterou uchováváš je prohlášením a
tvrzením, o kterém jsi přesvědčený a které říká: "Kdyby tomu bylo jinak, mohl
bych být spasen".  A tak je změna myšlení potřebná pro spásu vyžadována od

všech a všeho kromě tebe samotného. 

Úloha, přisouzená v tomto plánu tvé vlastní mysli spočívá tedy v tom, jednoduše
určit, co jiného než ona sama (kromě ní) se musí změnit, abys byl spasen. Podle

tohoto šíleného plánu je jakýkoliv vnímaný zdroj spásy přijatelný za předpokladu,
že nebude fungovat. Toto zajišťuje, že marné hledání bude stále pokračovat,
neboť přetrvává iluze o tom, že ačkoliv tato naděje vždy selhala, stále existují
důvody pro naději jinde a v něčem jiném. Jiná osoba ještě lépe poslouží, jiná
situace přece jen přinese úspěch. Takový je plán ega pro tvou spásu. Zajisté

vidíš, jak je tento plán v dokonalém souladu se základní doktrínou ega, „Hledej
ale nenajdi“ . Co jiného by ti mohlo jistěji zaručit, že spásu nenajdeš, než

soustředění veškerého svého úsilí na její hledání tam, kde není?

Boží plán spásy funguje jednoduše proto, že následováním Jeho pokynů hledáš
spásu tam, kde je. Pokud máš ale uspět tak, jak ti Bůh slibuje, musíš být ochoten
hledat jenom tam. V opačném případě se tvůj cíl rozdělí a ty se budeš pokoušet
následovat dva plány spásy, které jsou ve všech ohledech úplně protichůdné.

Výsledkem může být pouze zmatek, utrpení a hluboký pocit selhání a zoufalství
(beznaděje). Jak můžeš tomu všemu uniknout? Velmi jednoduše. Odpovědí je
dnešní myšlenka. Jedině Boží plán spásy uspěje.  V něm nemůže být žádný

skutečný konflikt, protože k Božímu plánu neexistuje (není možná) žádná jiná
alternativa, která by tě spasila. Jeho plán je jediným plánem, který má spolehlivý

výsledek. Jeho plán je jediný plán, který musí vyjít.

Dnes procvičujme poznání této jistoty. Radujme se z toho, že existuje odpověď
na to, co se zdá být rozporem bez jakéhokoliv možného řešení. Pro Boha je vše

možné. Musí se ti dostat spásy díky Jeho plánu, který nemůže selhat.

Začni dnešní dvě delší cvičení přemýšlením o dnešní myšlence a uvědoměním si
toho, že obsahuje dvě části, z nichž každá přispívá stejnou měrou k celku. Boží
plán tvé spásy uspěje a ostatní ne. Nedovol, abys propadl depresi nebo hněvu
kvůli druhé části myšlenky, která je neodmyslytelně spjata s částí první. V té
první je tvé úplné oproštění se od všech tvých šílených pokusů a bláznivých
návrhů na osvobození se. Vedly k depresi a hněvu, jedině Boží plán na spásu

však uspěje. Povede k osvobození a radosti.

Připomínejme si toto, zatímco věnujeme zbytek prodloužených cvičení tomu, že
požádáme Boha, aby nám odhalil svůj plán. Zeptej se Ho velmi konkrétně:

CO BYS CHTĚL, ABYCH UDĚLAL?



KAM BYS CHTĚL ABYCH ŠEL?

CO BYS CHTĚL, ABYCH ŘEKL A KOMU?

Svěř mu plnou zodpovědnost za zbytek cvičení a dovol mu aby ti řekl, co je třeba
udělat v rámci Jeho plánu tvé spásy. Odpoví ti úměrně tvé ochotě slyšet Jeho
Hlas. Neodmítej slyšet. Už jen skutečnost, že děláš cvičení dokazuje, že máš

jistou ochotu naslouchat. To postačí k uplatnění tvého nároku na Boží odpověď.

V kratších cvičeních si opakuj často, že:

JEDINĚ A POUZE BOŽÍ PLÁN SPÁSY USPĚJE

Buď dnes ostražitý ke všem pokušením uchovávat důvody ke stížnostem (chovat
výtky, výhrady, křivdy) a reaguj na ně touto formou dnešní myšlenky:

UCHOVÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ JE OPAKEM BOŽÍHO PLÁNU SPÁSY.

A JEDINĚ JEHO PLÁN USPĚJE

Snaž se připomínat si dnešní myšlenku šestkrát nebo sedmkrát za hodinu.
Nemůže být lepší způsob jak strávit půl minuty nebo méně než vzpomenout si na

Zdroj své spásy a vidět Ho tam, kde je.
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OPATROVÁNÍ STÍŽNOSTÍ JE ÚTOKEM NA BOŽÍ PLÁN SPÁSY

Přestože jsme poznali, že plán ega na spásu je opakem Božího plánu,
nezdůraznili jsme ještě, že jde o aktivní útok a úmyslný pokus ho zničit. V tomto

útoku jsou Bohu připisovány vlastnosti, které jsou ve skutečnosti spojeny s
egem, zatímco ego zdánlivě přebírá vlastnosti Boha.

Stěžejním přáním ega je nahradit Boha. Ego je ve skutečnosti fyzickým
ztělesněním tohoto přání. Neboť to vypadá, že právě toto přání obklopuje mysl
tělem, udržujíc jí oddělenou a osamocenou, neschopnou dosáhnout druhých

myslí jinak než skrze tělo, které bylo vytvořeno proto, aby mysl uvěznilo.
Omezení komunikace nemůže být nejlepší prostředkem, jak komunikaci rozšířit.

Přesto by ego chtělo abys věřil, že tomu tak je.

Přestože je zde zřejmá snaha udržet omezení, která jsou vnucována tělem, není
možná tak patrné, proč je opatrování stížností útokem na Boží plán spásy.

Uvažujme však nad tím, na co všechno jsme schopní si stěžovat. Není to vždy
spojené s tělem? Někdo ti říká něco, co se ti nelíbí. Dělá něco, co je ti nepříjemné.

Svým chováním „prozrazuje“ své nepřátelské myšlenky. 

Nezabýváš se tím, čím ten člověk je. Naopak, zabýváš se výhradně tím, co dělá v
těle. Nejenže mu nepomáháš osvobodit se od omezení těla. Aktivně se ho snažíš

udržet v jeho područí (spojovat s tělem) tím, že mylně zaměňuješ tělo za něj a
posuzuješ je jako jedno. A právě na tomto místě je Bůh napaden, neboť pokud je

Jeho Syn pouze tělo, tak jím musí být i On. Je nemyslitelné, aby stvořitel byl
zcela nepodobný svému stvoření.

Je-li Bůh tělem, co potom musí být Jeho plánem spásy? Co jiného by jím mohlo
být než smrt? Ve snaze představit Sám sebe jako Tvůrce života a nikoliv smrti, je
pak Bůh lhář a podvodník, plný falešných slibů a nabízející iluze namísto pravdy.

Zdánlivá realita těla činí tento pohled na Boha zcela přesvědčivý. Po pravdě
řečeno, kdyby tělo bylo skutečné, bylo by opravdu obtížné tomuto závěru

uniknout. A každá stížnost, kterou zastáváš tvrdí, že tělo je skutečné. Zcela
přehlíží to, čím tvůj bratr je. Posiluje tvé přesvědčení, že je tělem a proto ho

odsuzuje. A prohlašuje, že jeho spásou musí být smrt, čímž tento útok promítá na
Boha a činí Ho za něj zodpovědným.

Do této pečlivě připravené arény, kde rozzuřená zvířata hledají kořist a kam
milosrdenství nemůže vstoupit, přichází ego, aby tě spasilo. Bůh tě stvořil tělem.

Moc dobře. Přijměme to a buďme rádi. Jako tělo, nedovol sám sobě abys byl
připraven o to, co tělo nabízí. Vem si to málo, co můžeš dostat. Bůh ti nedal nic.

Tělo je tvým jediným spasitelem. Je smrtí Boha a tvou spásou.

Toto je všeobecná víra světa, který vidíš. Někteří nenávidí tělo a snaží se ho
zranit a pokořit. Jiní tělo milují a snaží se ho oslavovat a povyšovat. Dokud ale

stojí tělo ve středu tvého pojetí sebe sama, útočíš na Boží plán spásy a udržuješ
své stížnosti proti Němu a Jeho stvoření, abys nemohl slyšet Hlas pravdy a

přivítat jej jako Přítele. Tělo, tvůj vyvolený spasitel zaujímá Jeho místo. Je tvým
přítelem, Bůh je tvůj nepřítel. 

Dnes se pokusíme ukončit tyto nesmyslné útoky na spásu. Místo toho se
pokusíme ji přivítat. Tvé převrácené vnímání bylo zničující pro tvůj mír mysli.

Viděl jsi sám sebe v těle a pravdu vně sebe, uzamčen před svým vědomím
omezeními těla. Nyní se zkusíme podívat se na toto jinak.



Světlo pravdy je v nás, je tam, kam ho Bůh umístil. Je to tělo, které je vně (mimo)
nás a není naší starostí. Být bez těla znamená být v našem přirozeném stavu.
Rozpoznat světlo pravdy v nás znamená poznat sebe sama takové, jací jsme.

Vidět své Já jako oddělené (samostatně) od těla znamená ukončit útok na Boží
plán spásy a místo toho jej přijmout. A kdekoliv je Jeho plán přijat, je již naplněn

(dosažen).

Během dnešních delších cvičení je naším cílem uvědomit si, že Boží plán spásy v
nás je již dosažen. Abychom k tomuto cíli dospěli, musíme nahradit útok přijetím.

Dokud na něj budeme útočit, tak nemůžeme pochopit, co je pro nás Božím
plánem. A proto tedy útočíme na to, co nepoznáváme. Nyní se pokusíme nechat

posuzování stranou a zeptáme se, co pro nás Boží plán znamená:

CO JE SPÁSA, OTČE?

JÁ TO NEVÍM. POVĚZ MI TO, ABYCH TO MOHL POCHOPIT.

Potom počkáme v tichu na Jeho odpověď. Napadali jsme Boží plán spásy aniž
bychom čekali až uslyšíme (dozvíme), co znamená (co jím je). Vykřikovali jsme

tak hlasitě své stížnosti, že jsme neslyšeli Jeho Hlas. Použili jsme své stížnosti k
tomu, abychom zavřeli oči a zacpali si uši. Nyní bychom chtěli vidět, slyšet a učit

se.

CO JE SPÁSA, OTČE?

Zeptej se a dostaneš odpověď. Hledej a nalezneš. Teď už se neptáme ega, co je
spása a kde ji hledat. Ptáme se na to pravdy. Buď si tedy jist, že odpověď bude

pravdou, protože ten, ke kterému se obracíš je Bůh. Kdykoliv pocítíš, že tvá
důvěra slábne a tvá naděje na úspěch bledne a pohasíná, zopakuj svou otázku a

svou žádost (přání) a pamatuj, že se ptáš nekonečného Stvořitele nekonečna,
Jenž tě stvořil jako Sám sebe (sebe sama, samého):

CO JE SPÁSA, OTČE? 

JÁ NEVÍM, ŘEKNI MI TO, AŤ TO POCHOPÍM.

On odpoví. Buď odhodlán slyšet.

Pro dnešek postačí jedno nebo dvě kratší cvičení za hodinu, neboť budou o něco
delší než obvykle. Měla by začínat tímto:

OPATROVÁNÍ STÍŽNOSTÍ (VÝHRAD) 

JE ÚTOKEM NA BOŽÍ PLÁN SPÁSY

CHTĚL BYCH HO MÍSTO TOHO PŘIJMOUT

CO JE SPÁSA, OTČE?

Poté čekej asi minutu v tichosti, nejlépe se zavřenýma očima a slyš Jeho
odpověď.
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MOU VŮLÍ JE BUDIŽ SVĚTLO

Dnes uvažujeme o vůli, kterou sdílíš s Bohem. Není stejná jako neplodná přání
ega, z nichž vychází temnota a nicota. Ve vůli, kterou sdílíš s Bohem je obsažena

veškerá moc stvoření. Planá přání ega nejsou sdílena a proto nemají vůbec
žádnou moc. Přání ega nejsou prázdná ve smyslu že mohou vytvářet svět iluzí,

ve který můžeš velmi pevně věřit. Jsou ale vskutku prázdná, pokud jde o
stvoření. Nevytváří nic, co by bylo skutečné. 

Prázdná přání a stížnosti jsou partnery či spolutvůrci představ o světě, který
vidíš. Tato přání ega vedla k jeho vzniku a potřeba stížností ega, které jsou

zapotřebí k jeho udržení, ho osídluje postavami, jenž na tebe zdánlivě útočí a
volají po „spravedlivém“ rozsouzení. Tyto postavy se stávají prostředníky, které
ego používá k obchodování se stížnostmi. Stojí mezi tvým vědomím a realitou

tvých bratrů. Hledíc na ně, neznáš své batry tudíž své já. 

Tvá vůle je pro tebe ztracena v tomto podivném výměnném obchodu, v němž je
vina vyměňována tam a zpátky a s každou výměnou stížnosti narůstají. Může být
takový svět stvořen Vůlí, kterou sdílí Boží Syn se svým Otcem? Stvořil snad Bůh
pro svého Syna neštěstí? Stvoření je společnou Vůlí Obou. Stvořil by Bůh svět,

který sám sebe zabíjí?

Dnes se znovu pokusíme dosáhnout světa, který je v souladu s tvou vůlí. Je v
něm světlo, neboť není v protikladu s Vůlí Boží. Není Nebem, ale světlo Nebes ho

osvěcuje. Temnota zmizela. Neplodná přání ega byla odvolána. Přesto světlo,
které osvěcuje tento svět zrcadlí tvou vůli a tak to musí být v tobě, kde ho

budeme hledat. 

Tvůj obraz světa může odrážet jen to, co je uvnitř. Zdroj světla ani zdroj temnoty
nemůže být nalezen vně tebe. Stížnosti zatemňují tvou mysl a ty pohlížíš na

zatemněný svět. Odpuštění zvedá temnotu, potvrzuje znovu tvou vůli a umožňuje
ti dívat se na svět světla. Opakovaně jsme zdůrazňovali, že bariérou stížností lze
snadno projít a že tato překážka nemůže stát mezi tebou a tvou spásou. Důvod je

velmi prostý. Chceš být opravdu v pekle? Chceš opravdu ronit slzy, trpět a
umřít? 

Zapomeň na argumenty ega, které se snaží dokázat, že to vše je skutečně Nebe.
Ty víš, že tomu tak není. Není možné, abys to pro sebe chtěl. Existuje místo, za

které iluze nemohou. Utrpení není štěstím a ty chceš ve skutečnosti štěstí.
Taková je popravdě tvá vůle. A proto je také spása tvou vůlí. Chceš uspět v tom,

oč se dnes snažíme. Zavazujeme se k tomu s tvým požehnáním a s tvou
radostnou vůlí. 

Dnes uspějeme, když si budeš pamatovat, že tvou vůlí je tvá spása. Chceš
přijmout plán Boží, protože ho sdílíš. Nemáš žádnou vůli, která by se mu mohla

skutečně postavit a ani to nechceš. Spása je pro tebe. Ze všeho nejvíc chceš
svobodu vzpomenout si, Kdo doopravdy jsi. Je to dnes ego, které bezmocně stojí

před tvou vůlí. Tvá vůle je svobodná a nic nad ní nemůže zvítězit.

Proto se pouštíme do dnešních cvičení s radostnou důvěrou a s jistotou, že
najdeme to, co je naší vůlí nalézt a vzpomeneme si, nač je naší vůlí si

vzpomenout. Žádná prázdná přání nás nemohou držet ani nás oklamat iluzí síly.

Dnes dovol, nechť se stane vůle tvá a navždy ukončí šílenou víru, že tvou vůlí je
peklo místo Nebe.



Naše delší cvičení začneme poznáním, že plán Boha na spásu a jedině Jeho plán
je plně v souladu s tvou vůlí. Není to záměr cizí moci, který ti byl vnucen proti tvé
vůli. Je to jediný cíl, v němž jste ty a tvůj Otec v dokonalé shodě. Dnes uspěješ,
nastal čas pro propuštění Božího Syna z pekla a ze všech planých přání. Jeho

vůle je navrácena do jeho vědomí. Je ochoten právě dnes pohlédnout na světlo v
sobě a být spasen. 

Poté, co si toto připomeneš a rozhodneš se mít svou vůli jasně na paměti, si
řekni s laskavou pevností a klidnou jistotou: 

MOU VŮLÍ JEST NECHŤ JE SVĚTLO

NECHŤ SPATŘÍM SVĚTLO, KTERÉ ZRCADLÍ VŮLI BOŽÍ I VŮLI MOU.

Poté nechť se uplatní tvá vůle, spojena s mocí Boží a sjednocena s tvým Já.
Zbytek cvičení svěř pod Jejich vedení. Připoj se k Nim zatímco tě vedou.

V kratších cvičeních, opět učiň prohlášení o tom, co opravdu chceš. Řekni:

BUDIŽ SVĚTLO JE VŮLE MÁ

TEMNOTA NENÍ MÁ VŮLE

Toto by mělo být opakováno několikrát v hodině. Nicméně je velmi důležité použít
dnešní myšlenku v této formě ihned, jsi-li v pokušení opatrovat jakékoliv

stížnosti. Pomůže ti to nechat stížnosti odejít, místo abys je opatroval a ukrýval je
v temnotě.
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NEEXISTUJE JINÁ VŮLE NEŽ BOŽÍ

Dnešní myšlenka může být považována za ústřední myšlenku, k níž směřují všechna
naše cvičení. Boží Vůle je jedinou Vůlí. Když si to uvědomíš, poznáš, že tvá vůle je Jeho.

Přesvědčení, že konflikt je možný, je pryč. Mír nahradil podivnou myšlenku, že jsi
rozpolcen protichůdnými cíli. Coby projev Boží Vůle nemáš jiný cíl mimo Jeho. 

V dnešní myšlence spočívá nesmírný mír a dnešní cvičení jsou nasměrována k jeho
nalezení. Samotná tato myšlenka je zcela pravdivá. Proto nemůže podněcovat vznik

iluzí. Bez iluzí není konflikt možný. Zkusme dnes poznat a zakusit mír, který toto
uvědomění přináší.

Začni delší cvičení tím, že si pomalu několikrát zopakuješ následující myšlenky s
pevným odhodláním pochopit jejich význam a udržet si je v mysli:

NEEXISTUJE JINÁ VŮLE NEŽ VŮLE BOŽÍ

NEMOHU  BÝT V ŽÁDNÉM ROZPORU

Poté věnuj několik minut připojování dalších souvisejících myšlenek jako například:

JSEM V MÍRU

NIC MĚ NEMŮŽE VYRUŠIT. MÁ VŮLE JE VŮLÍ BOŽÍ.

MÁ VŮLE A VŮLE BOŽÍ JSOU JEDNO

VŮLÍ BOŽÍ PRO JEHO SYNA JE MÍR

Během této úvodní fáze se určitě rychle vypořádej s jakoukoliv konfliktní (protichůdnou)
myšlenkou, která tě napadne. Okamžitě si řekni:

NENÍ JINÁ VŮLE NEŽ VŮLE BOŽÍ.

Tyto konfliktní myšlenky nemají žádný význam. Existuje-li jediná oblast konfliktu, která
se zdá být obzvlášť obtížná k vyřešení, věnuj jí zvláštní pozornost. Zamysli se nad ní

krátce ale velmi konkrétně, označ konkrétní osobu nebo osoby nebo související situace
či situaci, kterých se týká a řekni si:

NENÍ JINÁ VŮLE NEŽ VŮLE BOŽÍ. SDÍLÍM JI S NÍM.

MÉ KONFLIKTY TÝKAJÍCÍ SE …......….....NEMŮŽOU BÝT SKUTEČNÉ.

Poté, co jsi tímto způsobem vyčistil svou mysl, zavři oči a pokus se zažít mír, ke
kterému tě tvá skutečnost opravňuje. Ponoř se do něj a pociťuj, jak tě obklopuje. Může
se vyskytnout určité pokušení zaměnit tyto pokusy za stažení se (ustoupení), ale rozdíl

lze snadno odhalit (zjistit). 

Pokud se ti to podaří, pocítíš hluboký pocit radosti a zvýšenou bdělost spíše než pocit
ospalosti a slabosti (vyčerpání, otupělosti). Vlastností míru je radost. Díky této

zkušenosti poznáš, že jsi k němu dospěl.

Pokud ucítíš, že se ztrácíš do útlumu, rychle si zopakuj dnešní myšlenku a
zkus to znovu. Dělej to tak často, jak bude třeba. Odmítneš-li ustoupit do
útlumu, přinese ti to jistý prospěch, přestože nezažiješ mír, který hledáš.

V kratších cvičeních, která by měla být dnes prováděna v pravidelných a předem
stanovených intervalech si řekni:

NEEXISTUJE JINÁ VŮLE KROMĚ BOŽÍ

DNES HLEDÁM JEHO MÍR

Poté se pokus nalézt, co hledáš. Bylo by dobré strávit se zavřenýma očima jednu nebo
dvě minuty každou půlhodinu.



75.

NASTALO SVĚTLO

Jsi uzdraven a můžeš uzdravovat. Světlo přišlo. Jsi spasen a můžeš spasit. Jsi v míru a
mír přinášíš s sebou, kamkoliv jdeš. Temnota, zmatek a smrt zmizely. Světlo nadešlo. 

Dnes oslavujeme šťastný konec tvého dlouhého snu o neštěstí. Nyní už tu žádné temné
sny nejsou. Nadešlo světlo. Dnes začíná pro tebe a pro každého doba světla. Je to nová

éra, ve které je zrozen nový svět. Ten starý na něm nezanechal žádné stopy. Dnes
vidíme odlišný svět, neboť nastalo světlo.

Naše dnešní cvičení budou šťastná, neboť v nich nabízíme vděčnost za ukončení
starého a začátek nového. Nezůstávají žádné stíny minulosti, které by zatemňovaly náš
zrak a zakrývaly svět, který nám nabízí odpuštění. Dnes přijmeme nový svět jako to, co
chceme vidět. To, po čem toužíme nám bude dáno. Chceme vidět světlo, světlo přišlo.

Naše delší cvičení budou věnována pohledu na svět, který nám ukazuje naše odpuštění.
Chceme vidět právě ten a jenom ten. Máme jediný záměr a ten činí náš cíl

nevyhnutelným. Dnes před námi radostně vyvstává skutečný svět, abychom ho
konečně spatřili. Nyní, když světlo nadešlo, je nám vidění dáno. Dnes nechceme vidět
na světě ani stín ega. Vidíme světlo, a v něm vidíme odraz Nebe, který se rozprostírá

napříč světem.

Dnešní delší cvičení začni tím, že si řekneš radostnou zvěst o svém vysvobození:

PŘIŠLO SVĚTLO

ODPUSTIL JSEM SVĚTU.

Nezabývej se dnes minulostí. Udrž si zcela otevřenou mysl, z níž jsou všechny minulé
myšlenky smyty a která je očištěna od všech konceptů, které sis vytvořil.

Dnes jsi odpustil světu. Teď na něj můžeš pohlédnout tak, jakobys ho nikdy předtím
neviděl. Zatím nevíš, jak vypadá. Pouze čekáš, až ti bude ukázán. Zatímco čekáš,

několikrát si pomalu a s naprostou trpělivostí opakuj: 

PŘIŠLO SVĚTLO

ODPUSTIL JSEM SVĚTU.

Uvědom si, že tvé odpuštění ti dává právo vidět. Pochop, že Duch Svatý nikdy neselže a
dá dar vidění těm, kteří odpouštějí. Věř, že tě teď nezklame. Odpoustil jsi světu. Bude s
tebou, zatímco sleduješ a vyčkáváš. Ukáže ti, co vidí pravá vize. Je to Jeho vůle a ty ses
s spojil s Ním. Čekej na Něj s trpělivostí. Bude zde. Světlo přichází. Odpustil jsi světu. 

Řekni mu:

 MUSÍM USPĚT, NEBOŤ TI DŮVĚŘUJI

a řekni sám sobě:

S JISTOTOU ČEKÁM, ŽE UVIDÍM SVĚT, KTERÝ MI DUCH SVATÝ SLÍBIL.

Od této chvíle uvidíš jinak. Dnes přišlo světlo. A ty uvidíš svět, který ti byl přislíben na
začátku času a v němž je zajištěn konec času.

Také kratší cvičení budou radostnými připomenutími tvého vysvobození. Připomímej si
zhruba každou čtvrthodinu, že dnes je čas na výjimečnou oslavu. Děkuj za

milosrdenství a Lásku Boží. Raduj se, že odpuštění má moc naprosto uzdravit tvůj zrak.
Důvěřuj, že dnešní den je novým začátkem. Bez temnoty minulosti na tvých očích musíš

být schopen dnes vidět. A to, co uvidíš bude tak přínosné, že dnešní den ochotně
prodloužíš navždy. Řekni si tedy:

 NASTALO SVĚTLO

 ODPUSTIL JSEM SVĚTU.



Pokud budeš v pokušení, řekni každému, kdo vypadá, že tě vtahuje zpět do temnoty:

NADEŠLO SVĚTLO.

ODPUSTIL JSEM TI.

Zasvěcujeme tento den uvolnění, v němž Bůh chce, abys byl. Udrž si ho ve svém sebe-
uvědomění a vnímej ho všude, dnes, když oslavujeme začátek tvé vize a vidění

skutečného světa, který přišel nahradit svět nemilosrdný, o kterém sis myslel, že je
skutečný.

 



76.

NEPODLÉHÁM JINÝM ZÁKONŮM NEŽ BOŽÍM

Již dříve jsme si ukázali, jak mnoho nesmyslných věcí se ti zdálo, že je tvou spásou.
Každá z nich tě uvěznila zákony tak nesmyslnými, jako je ona sama. Nejsi jimi svázán.

Ale abys pochopil, že to tak je, musíš si nejdřív uvědomit, že v nich spása není. Zatímco
jsi ji chtěl hledat ve věcech, které nemají žádný význam, svázal jsi se zákony, které

nemají žádný smysl. Tím se snažíš dokázat, že spása je tam, kde není. 

Dnes se budeme těšit z toho, že to dokázat nemůžeš. Protože kdybys mohl, věčně bys
hledal spásu tam, kde není a nikdy bys jí nenašel. Dnešní myšlenka ti znovu říká, jak
jednoduchá spása je. Hledej ji tam, kde na tebe čeká a tam ji najdeš. Nehledej jinde,

protože nikde jinde není. 

Přemýšlej o svobodě pramenící z poznání, že nejsi svázán všemi podivnými a
pokřivenými zákony, které sis pro svou spásu vytvořil. Opravdu si myslíš, že bys byl

hlady bez stohů zelených papírových proužků a hromady kovových disků? Opravdu si
myslíš, že malá kulatá tabletka nebo nějaká tekutina vpravená do tvých žil ostrou jehlou

odvrátí nemoc a smrt? Opravdu si myslíš, že jsi sám, pokud s tebou není jiné tělo?

Jen šílenství vymýšlí takové věci. Nazýváte je zákony a dáváš jim různá jména v
dlouhém seznamu rituálů, které nemají žádný smysl a nevedou k žádnému cíli. Myslíš si,

že musíš dodržovat „zákony“ medicíny, ekonomiky a zdraví. Zachraň tělo a budeš
spasen. 

To nejsou zákony, ale šílenství. Tělo je ohrožováno myslí, která zraňuje sama sebe. Tělo
trpí jen kvůli tomu, aby mysl neviděla, že je svou vlastní obětí. Utrpení těla je maskou,

kterou mysl ukazuje, aby skryla to, co skutečně trpí. Nechce pochopit, že je svým
vlastním nepřítelem, že útočí sama na sebe a chce umřít. A právě před tím by tvé

„zákony“ chtěli zachránit tělo. A právě z tohoto důvodu si myslíš, že jsi tělem.

Neexistují jiné zákony než zákony Boží. To je zapotřebí opakovat stále znovu a znovu,
dokud si neuvědomíš, že se to týká všeho, co jsi učinil (vytvořil) v rozporu s Boží Vůlí.

Tvá magická kouzla nemají žádný význam. To, co je určeno ke spáse (má spasit)
neexistuje. Jen to, co má být skryto tě spasí. 

Boží zákony nelze nikdy nahradit. Dnešní den věnujeme radosti z toho, že tomu tak je.
Už bychom nechtěli pravdu skrývat. Místo toho si uvědomujeme, že právě pravda nás
činí svobodnými navždy. Magie uvězňuje, ale Boží zákony vysvobozují. Světlo přišlo,

protože neexistují jiné zákony než Jeho.

Dnes začneme delší cvičení krátkým zopakováním rozličných druhů „zákonů“, kterým
jsme věřili, že je musíme dodržovat. Patřily mezi ně například „zákony“ výživy,

očkování, medikace a nesčetných způsobů ochrany těla. Dále přemýšlej, jestli věříš na
„zákony“ přátelství, „dobrých“ vztahů a vzájemné výměny. Možná dokonce věříš, že

existují zákony, které určují, co je Boha a co je tvé. Mnohá „náboženství“ byla na tomto
založená. Nechtěla spasit ale zatratit ve jménu Nebe. Přesto nejsou o nic podivnější než

jiné „zákony“, které musíš dodržovat, aby ti zajistily bezpečí. 

Neexistují žádné jiné zákony než Boží. Odhoď dnes všechna pošetilá magická vyznání a
udrž svou mysl v tiché připravenosti uslyšet Hlas, který ti říká pravdu. Budeš

naslouchat Tomu, Kdo říká, že podle Božích zákonů není ztráty. Úplata není dána ani
přijata. Výměna není možná, neexistují žádné náhražky a nic není nahrazeno něčím

jiným. Boží zákony navždy dávají a nikdy neberou.

Slyš Toho, Kdo ti toto říká, a uvědom si, jak pošetilé jsou „zákony“, o kterých ses
domníval, že podporují svět, o kterém sis myslel, že ho vidíš. Pak poslouchej dál. Poví ti
víc. O Lásce, kterou pro tebe tvůj Otec má. O nekonečné radosti, kterou ti nabízí. O Jeho

touze po Jeho jediném Synu, který byl stvořen jako Jeho kanál pro stvoření a byl Mu
odepřen v důsledku přesvědčení Jeho Syna o pekle.



Nechť jsou dnes otevřeny Boží kanály k Němu a nechť se Jeho Vůle (roz)šíří skrze nás k
Němu. Takto (a tím, tak) je stvoření nekonečně navýšeno. Jeho Hlas k nám o tom bude

promlouvat, stejně jako o radostech Nebe, které udržují Jeho zákony bez omezení
navždy.

Budeme opakovat dnešní myšlenku tak dlouho, dokud jsme neuslyšeli a nepochopili,
že:

NEEXISTUJÍ JINÉ ZÁKONY NEŽ BOŽÍ.

Poté si řekneme, jako zasvěcení, kterým cvičení zakončíme:

NEPODLÉHÁM JINÝM ZÁKONŮM NEŽ BOŽÍM.

Toto zasvěcení budeme dnes opakovat co nejčastěji, nejméně čtyřikrát nebo pětkrát za
hodinu, stejně tak jako v odpovědi na jakéholiv pokušení zažívat, že během dne

podléháme jiným zákonům. Je to naše prohlášení o osvobození se od všech nebezpečí
a tyranií. Je to naše uznání, že Bůh je náš Otec, a že Jeho Syn je spasen. 

 



77.

MÁM NÁROK NA ZÁZRAKY

Máš nárok na zázraky díky tomu, čím jsi. Dostane se ti zázraků díky tomu, čím je Bůh. A
zázraky budeš nabízet, neboť jsi zajedno s Bohem. Opět, jak jednoduchá je spása! Je to

pouze vyjádřením tvé pravé Totožnosti. A právě toto dnes budeme oslavovat.

Tvé právo na zázraky nespočívá ve tvých iluzích o sobě. Nezáleží na žádných
magických schopnostech, které sis přisoudil ani na žádném z rituálů, které sis vymyslel.
Je neodmyslitelně spjato s pravdou o tom, čím jsi. Vyplývá z toho, čím je Bůh, tvůj Otec.

Tvé právo na zázraky bylo zajištěno při tvém stvoření a zaručeno Božími zákony.

Dnes si budeme nárokovat zázraky, na které máš právo, protože k tobě patří. Bylo ti
přislíbeno, že budeš úplně propuštěn ze světa, který jsi vytvořil. Dostal jsi ujištění, že

Království Boží je v tobě a nemůže být nikdy ztraceno. Nežádáme o nic víc, než o to, co
nám po pravdě náleží. Dnes se však také ujistíme, že se nespokojíme s ničím menším.

Začni delší cvičení tím, že si s naprostou jistotou řekneš:

MÁM PRÁVO NA ZÁZRAKY

Zavři oči, připomeň si, že zádáš jen to, co ti právem náleží. Připomeň si také, že zázraky
nikdy nevezmou jednomu aby daly druhému, a že tím, že žádáš o svá práva potvrzuješ

práva všech. Zázraky nikdy nepodléhají zákonům tohoto světa. Pouze vyplývají z
Božích  zákonů.

Po této úvodní fázi tiše čekej na ujištění, že tvé žádosti je vyhověno. Žádal jsi o spásu
světa a svou vlastní. Žádal jsi, aby ti byly dány prostředky, kterými lze toto vykonat.

Není možné, abys o tom nebyl ujištěn. Pouze žádáš, aby byla vykonána Boží Vůle. Když
to děláš, vlastně tímto nežádáš o nic. Konstatuješ fakt, který nelze popřít.

Duch Svatý nemůže než ujistit tě, že tvé žádosti je vyhověno. Je to skutečnost, kterou
jsi přijal. Není tu prostor pro pochybnosti a nejistotu. Konečně pokláme opravdovou

otázku. Odpovědí je prosté konstatování jednoduché skutečnosti. Dostane se ti ujištění,
které hledáš.

Naše kratší cvičení budou častá a budou věnována připomínce jednoduchého faktu.
Říkej si dnes často:

MÁM PRÁVO NA ZÁZRAKY

Žádej o ně v jakékoliv situaci, v níž jsou zázraky zapotřebí. Tyto situace poznáš. A
vzhledem k tomu, že se při hledání zázraku nespoléháš sám na sebe, máš plné právo ho

obdržet, kdykoliv o něj požádáš. 

Připomeň si také, že nesmíš být spokojen s ničím menším než s dokonalou odpovědí.
Budeš-li v pokušení, rychle si řekni:

NEBUDU VYMĚŇOVAT ZÁZRAKY ZA STÍŽNOSTI.

CHCI JEN TO, CO MI PATŘÍ

BŮH ZAVEDL ZÁZRAKY JAKO MÉ PRÁVO.



 

78.

NECHŤ ZÁZRAKY NAHRADÍ VŠECHNY STÍŽNOSTI (KŘIVDY, VÝHRADY)

Možná ti ještě není zcela jasné, že každé rozhodnutí, které děláš se děje mezi stížností a
zázrakem. Každá výčitka stojí jako temný štít nenávisti před zázrakem, který by chtěla
zakrýt. A když zvedáš tento štít před své oči, nevidíš zázrak za ním. Přesto na tebe po

celou dobu čeká ve světle, ty ale místo něj vidíš jen své křivdy (výčitky). 

Dnes půjdeme za tyto stížnosti, abychom místo toho pohlédli na zázrak. Otočíme
způsob tvého vidění tím, že nedovolíme zraku aby se zastavil dříve, než uvidí.

Nebudeme vyčkávat před štítem nenávisti, místo toho ho odložíme a zlehka tiše
pozvedneme oči, abychom spatřili Božího Syna. 

Čeká na tebe za tvými stížnostmi a když je odložíš, objeví se v zářícím světle na jejich
místě. Neboť každá výtka (stížnost, křivda) je překážkou před viděním a jakmile je

odstraněna, uvidíš Božího Syna tam, kde vždy byl. Stojí ve světle, ale tys byl v temnotě.
Každá stížnost způsobila prohloubení temnoty a tak jsi nemohl vidět. 

Dnes se pokusíme spatřit Božího Syna. Nedopustíme, abychom k němu byli slepí,
nebudeme se dívat na své výhrady. A tak je vidění světa změněno na opak, jakmile se

odvracíme od strachu a hledíme směrem k pravdě.

Vybereme si jednu osobu, kterou jsi používal jako terč pro své stížnosti, odložíme
stranou stížnosti a pohlédneme na ni. Někoho, koho se možná bojíš nebo ho dokonce

nenávidíš, někoho o kom si myslíš, že ho miluješ a kdo tě rozzlobil, někoho, koho
nazýváš přítelem, vidíš ho ale občas jako nepříjemného nebo někoho, komu je těžké
vyhovět, někoho podrážděného nebo někoho, kdo neodpovídá ideálu, který by měl

přijmout na základě role, kterou jsi mu přisoudil. 

Víš, koho si máš zvolit, jeho jméno tě již napadlo. On bude tím, koho žádáme, aby ti byl
Boží Syn ukázán. Tím, že ho uvidíš za výhradami, které jsi k němu měl se naučíš, že to,
co bylo ukryté, mezitímco jsi ho neviděl, je tu v každém a může být spatřeno. Ten, kdo

byl nepřítelem je více než přítelem, když je propuštěn aby převzal svatou roli, kterou mu
Duch Svatý přidělil. Dovol mu, aby byl dnes tvým spasitelem. Taková je jeho role v

plánu Boha, tvého Otce.

Naše delší cvičení ho dnes v této roli uvidí. Snaž se udržet ho nyní ve své mysli nejprve
jako to, zač ho teď pokládáš. Prozkoumej jeho chyby, potíže, které jsi s ním měl, bolest,

kterou ti způsobil, jeho nedostatečnou péči a všechna ta malá i větší utrpení, která ti
způsobil. Přezkoumej jeho tělo s jeho nedostatky a stejně tak jeho lepší stránky a

pomysli na jeho chyby a dokonce na jeho „hříchy“.

Poté požádejme Toho, Kdož zná tohoto Božího Syna ve skutečnosti a pravdě, abychom
se na něj mohli podívat jiným způsobem a vidět svého spasitele zářícího ve světle

pravého odpuštění, které nám bylo dáno. Žádáme Ho ve svatém Jménu Boha a Jeho
Syna, tak svatém jako je On Sám:

NECHŤ SPATŘÍM SVÉHO SPASITELE V TOM, KOHO JSI MI URČIL 

A NECHŤ HO POŽÁDÁM, ABY MĚ VEDL DO SVATÉHO SVĚTLA V NĚMŽ STOJÍ, 

ABYCH SE S NÍM MOHL SPOJIT.

Fyzické oči jsou zavřené a zatímco myslíš na toho, kdo tě zklamal, ať je tvé mysli
ukázáno světlo v něm za tvými stížnostmi. To, oč jsi žádal ti nemůže být odepřeno. Tvůj

spasitel na to dlouho čekal. Chtěl by být svobodný a učinit teď svojí svobodu i tvou.
Duch Svatý se sklání od něj k tobě, nevidíc žádnou oddělenost v Božím Synu. A to, co

vidíš díky Němu osvobodí vás oba. Nyní buď naprosto klidný a pohlédni na svého
zářícího spasitele. Žádné stížnosti nezakrývají pohled na něj. Dovolil jsi Duchu Svatému,

aby skrze něj vyjádřil roli, kterou mu Bůh dal, abys mohl být spasen.

Bůh ti dnes děkuje za tyto tiché chvíle, v nichž jsi odložil stranou své představy a



pohlédl jsi na zázrak lásky, který ti Duch Svatý ukázal na jejich místě. Svět i Nebe se
spojují v díku tobě, neboť každá Boží myšlenka se musí radovat z toho, že jsi spasen a s

tebou i celý svět.

Budeme si to připomínat po celý den a přijímáme roli, která nám byla svěřena v rámci
Božího plánu spásy a ne našeho vlastního. Pokušení odpadá stranou, pokud dovolíme
každému, koho potkáme spasit nás a odmítneme ukrývat jeho světlo za svými křivdami.

Každému, koho potkáš a každému, na koho pomyslíš nebo na koho si z minulosti
vzpomeneš dovol, nechť je mu dána role spasitele, abys ji mohl sdílet s ním. Za vás oba

a také za všechny nevidoucí se modlíme: 

NECHŤ ZÁZRAKY NAHRADÍ VŠECHNY STÍŽNOSTI



 

79.

NECHŤ POZNÁM PROBLÉM, ABY MOHL BÝT VYŘEŠEN

Problém nelze vyřešit, pokud nevíš, co jím je. I když byl již ve skutečnosti vyřešen,
budeš problém stále mít, protože nepoznáš, že už byl vyřešen. Takový je stav světa.
Problém odloučenosti, který je ve skutečnosti jediným problémem, byl již vyřešen.

Řešení však není rozpoznáno, neboť není rozpoznán problém. 

Zdá se, jakoby každý v tomto světě měl své vlastní mimořádné problémy. Přesto jsou
všechny stejné a musí být uznány jako jeden, má-li být přijato jedno řešení, které je

vyřeší všechny. Může někdo poznat, že byl problém vyřešen, když si myslí, že
problémem je něco jiného? I kdyby již dostal odpověď, nemůže vidět, že je odpovídající.

Taková je situace, ve které se nyní nacházíš. Máš odpověď, stále si ale nejsi jist, co je
vlastně problém. Zdá se, že čelíš dlouhé řadě nejrůznějších problémů a jakmile je jeden
vyřešen, objevují se další a další. Zdá se, že jim není konec. Neexistuje chvíle, v níž by

ses cítil zcela bez problémů a v míru.

Pokušení pohlížet na problémy jako mnohé je pokušením udržet problém oddělenosti
nevyřešený. Svět ti zdánlivě předkládá veliké množství problémů, z nichž každý

vyžaduje jinou odpověď. Takové vnímání tě staví do pozice, v níž tvé řešení problémů
musí být neadekvátní a neúspěch nevyhnutelný. 

Nikdo nemůže vyřešit všechny zdánlivé problémy světa. Zdá se, že jsou na tolika
úrovních, v tak různých formách a s tak rozdílným obsahem, že tě staví do beznadějné

situace. Zklamání a deprese jsou nevyhnutelné, když je takto vidíš. Některé z nich
nečekaně vyskočí přesně ve chvíli, když si myslíš, že jsi vyřešil ty předchozí. Jiné

zůstávají nevyřešené pod mrakem popírání a čas od času se vynoří, aby tě
pronásledovaly, jen aby pak byly znovu skryty, stále však zůstávají nevyřešené. 

Celá tato komplikovanost je jen zoufalou snahou nepoznat tento problém a tudíž
nedovolit, aby byl vyřešen. Pokud bys dokázal poznat, že tvým jediným problémem je
odloučenost - bez ohledu na to, jakou podobu má - pak bys mohl přijmout odpověď,

protože bys viděl její souvislost. Kdybys vnímal, že všechny problémy, kterým čelíš jsou
v zásadě stějné, pak bys pochopil, že máš prostředky k vyřešení všech. A tyto

prostředky bys mohl použít, protože jsi rozpoznal problém.

V našich dnešních delších cvičeních se zeptáme, co je problém a jaká je na něj
odpověď. Nebudeme předpokládat, že už to víme. Pokusíme se osvobodit naši mysl od
všech různých druhů problémů, které si myslíme že máme. Pokusíme se uvědomit si, že

máme jen jediný problém, který jsme nebyli schopni rozpoznat. Zeptáme se jaký je to
problém a počkáme na odpověď. Bude nám dána. Poté se zeptáme na jeho řešení. A

bude nám dáno. 

Dnešní cvičení budou úspěšná do té míry, do jaké nebudeš trvat na pevném definování
problému. Možná se ti nepodaří opustit všechny své zažité představy, ale to není nutné.
Vše co je zapotřebí, je zpochybnit reálnost tvé verze o tom, co jsou tvé problémy. Snažíš

se poznat, že se ti dostalo odpovědi tím, že jsi si uvědomil problém a tak problém a
odpověď mohou být dány dohromady a ty můžeš být v míru.

Doba dnešních kratších cvičení nebude stanovena časem ale potřebou. Uvidíš dnes
mnoho problémů a každý z nich vyžaduje odpověď. Naše úsilí bude zaměřeno na

poznání, že existuje jen jeden problém a jedna odpověď.

Tímto poznáním jsou všechny problémy vyřešeny. V tomto poznání je mír. Nenech se
dnes oklamat podobou problémů. Kdykoliv se zdá, že vzniká jakýkoliv problém, rychle

si řekni:

NECHŤ POZNÁM TENTO PROBLÉM, ABY MOHL BÝT VYŘEŠEN. 

Pak se pokus odložit veškeré úsudky o tom, v čem je problém. Pokud je to možné, zavři
na moment oči a zeptej se, co to je. Budeš vyslyšen a bude ti odpovězeno.



80.

NECHŤ UZNÁM, ŽE MÉ PROBLÉMY BYLY VYŘEŠENY

Jsi-li ochoten uvědomit si své problémy, poznáš, že nemáš žádné problémy. Na tvůj
jediný ústřední problém bylo odpovězeno a další nemáš. Proto musíš být v míru. Spása

tedy závisí na rozpoznání tohoto jediného problému a na pochopení, že byl vyřešen.
Jeden problém, jedno řešení. Spása byla dosažena. Byl jsi osvobozen od konfliktů.

Přijmi tento fakt a budeš připraven přijmout své právoplatné místo v Božím plánu spásy.

MŮJ JEDINÝ PROBLÉM BYL VYŘEŠEN!

Opakuj si to dnes znovu a znovu s vděčností a s jistotou. Rozpoznal jsi svůj jediný
problém tím, že jsi otevřel cestu Duchu Svatému, aby ti dal Boží odpověď. Odložil jsi

sebeklam a spatřil jsi světlo pravdy. Přijal jsi spásu tím, že jsi propojil problém s
odpovědí. A odpověď můžeš poznat díky tomu, že jsi identifikoval problém. 

Dnes máš nárok na mír. Problém, jenž byl vyřešen, tě nemůže trápit. Rozhodně ale
nezapomeň, že všechny problémy jsou stejné. Jejich rozmanité formy tě neoklamou,
když na toto budeš pamatovat. Jeden problém má jedno řešení. Přijmi mír, který toto

jednoduché prohlášení přináší. 

V našem delším cvičení si dnes budeme nárokovat mír, který je nám vlastní, když je
propojen problém a řešení. Problém musí zmizet, protože Boží odpověď nemůže

neuspět. Rozpoznal-li jsi jedno, poznal jsi i druhé. Řešení je neodmyslytelně spjato s
problémem. Bylo ti odpovězeno a ty jsi odpověď přijal. Jsi spasen.

Nyní dovol, aby ti byl dán mír, který přineslo tvé přijetí. Zavři oči a přijmi svou odměnu.
Uvědom si, že tvé problémy byly vyřešeny. Uvědom si, že jsi bez konfliktu, svobodný a v
míru. A především, nezapomeň, že máš jediný problém a ten má jediné řešení. A právě v

tomto spočívá jednoduchost spásy. Právě díky tomu zaručeně funguje.

Ujišťuj se dnes často:

MÉ PROBLÉMY BYLY VYŘEŠENY

Tuto myšlenku si opakuj s hlubokým přesvědčením a co nejčastěji. A obzvlášť dbej na
to, abys dnešní myšlenku aplikoval na každý konkrétní problém, který se může objevit.

Rychle si řekni:

NECHŤ POZNÁM, ŽE TENTO PROBLÉM BYL VYŘEŠEN

Buďme odhodláni nehromadit dnes stížnosti. Buďme odhodláni zbavit se problémů,
které neexistují. Prostředkem k tomu je naprostá upřímnost. Neklam sám sebe v tom, co

je problémem a musíš poznat, že byl vyřešen.

 



OPAKOVACÍ LEKCE 81. – 90. 

II. OPAKOVÁNÍ – ÚVOD

Nyní jsme připraveni na další opakování. Začneme tam, kde skončilo naše minulé
opakování a každý den se budeme zabývat dvěma myšlenkami. Začátek dne budeme

věnovat první myšlence a druhou část dne věnujeme druhé myšlence.

Budeme mít jedno delší cvičení a časté kratší cvičení, v nichž budeme každou z nich
procvičovat. Delší cvičení se  budou řídit touto obecnou formou: 

Na každé z delších cvičení si vyhraď přibližně patnáct minut a začni tím, že popřemýšlíš
o myšlenkách na daný den a komentářích, které jsou zahrnuty v zadání. Věnuj tři nebo

čtyři minuty jejich pomalému přečtení, chceš-li i několikrát a pak zavři oči a naslouchej. 

Zjistíš-li, že tvá mysl odběhla, zopakuj první fázi cvičení, pokus se ale strávit většinu
času tichým a pozorným nasloucháním. Čeká na tebe poselství. Buď si jist, že ho

obdržíš. Připomeň si, že ti náleží a že si ho přeješ. 

Nedovol, aby tvůj záměr ochaboval tváří v tvář rušivým myšlenkám. Uvědom si, že ať už
mají tyto myšlenky jakoukoliv podobu, nemají žádný význam ani žádnou moc. Nahraď je
svým odhodláním uspět. Nezapomeň, že tvá vůle má moc překonat všechny fantazie a

sny. Důvěřuj, že tě přes ně dokáže přenést. 

Považuj tato cvičení za oddání se cestě, pravdě a životu. Odmítni nechat se svést do
oklik, iluzí a myšlenek na smrt. Jsi zasvěcen spáse. Každý den se rozhodni, že

nenecháš svou úlohu nenaplněnou.

Znovu upevňuj své odhodlání také v kratších cvičeních, použij původní formu myšlenky
při obecném použití a konkrétnější formy, když budou zapotřebí. Některé konkrétní
formy jsou uvedeny v komentářích, které následují za myšlenkou. Jde však pouze o

návrhy. Nezáleží na konkrétních slovech, která použiješ.



81. Opakování lekcí 61 – 62

 

JSEM SVĚTLO SVĚTA

Jak svatý jsem já, jemuž byla dána úloha osvícení světa! Kéž se ztiším před svou
svatostí. V jejím tichém světle nechť zmizí všechny mé konflikty. V jejím míru nechť si

vzpomenu, Kdo jsem................

Některé specifické formy pro použití této myšlenky při případných potížích mohou být:

NEBUDU ZAKRÝVAT SVĚTLO SVĚTA VE MĚ.

NECHŤ SVĚTLO SVĚTA ZÁŘÍ SKRZE TUTO PODOBU.

TENTO STÍN SE VYTRATÍ PŘED SVĚTLEM.

 

ODPUŠTĚNÍ JE MÁ ÚLOHA (FUNKCE) JAKOŽTO SVĚTLA SVĚTA

Skrze přijetí mé úlohy spatřím světlo ve mně. A v tomto světle vyvstane má úloha před
mým zrakem jasně a naprosto jednoznačně. Přijetí mé úlohy nezávisí tom, zda vím, co je

mou úlohou, neboť zatím nechápu odpuštění. Přesto důvěřuji, že ve světle ji uvidím
takovou, jaká je................

Specifické formy pro aplikaci této myšlenky mohou zahrnovat:

NECHŤ MI TOTO POMŮŽE NAUČIT SE, CO ZNAMENÁ ODPUŠTĚNÍ

NEBUDU SVOU ÚLOHU ODDĚLOVAT OD MÉ VŮLE.

NEBUDU TOTO POUŽÍVAT K JINÉMU ÚČELU

 

82. Opakování lekcí 63 – 64

 

MÝM ODPUŠTĚNÍM PŘINÁŠÍ SVĚTLO SVĚTA MÍR DO VŠECH MYSLÍ

Mé odpuštění je prostředkem, kterým se světlo světa projevuje skrze mě. Mé odpuštění
je prostředkem, kterým si uvědomuji světlo světa v sobě. Mé odpuštění je prostředkem,
kterým je svět uzdraven spolu se mnou. Odpouštím tedy světu, aby mohl být uzdraven

spolu se mnou.........

Návrhy konkrétních forem pro uplatnění této myšlenky jsou:

NECHŤ SE MÍR ŠÍŘÍ Z MÉ MYSLI DO TVÉ .....(JMÉNO)

SDÍLÍM SVĚTLO SVĚTA S TEBOU ......(JMÉNO)

DÍKY SVÉMU ODPUŠTĚNÍ TO MOHU VIDĚT TAKOVÉ, JAKÉ TO JE.

 

AŤ NEZAPOMENU NA SVOU ÚLOHU

Nechci zapomenout na svou úlohu, neboť si chci vzpomenout na své Já. Nemohu svou
úlohu splnit, pokud na ni zapomenu. A nesplním-li svou úlohu nemohu prožívat radost,

kterou pro mě Bůh zamýšlí........

Vhodné konkrétní podoby této myšlenky jsou například:

TOTO NECHCI POUŽÍT K ZAKRÝVÁNÍ SVÉ ÚLOHY PŘED SEBOU. 

TOTO CHCI POUŽÍT JAKO PŘÍLEŽITOST KE SPLNĚNÍ SVÉ ÚLOHY

TOTO MŮŽE OHROZIT MÉ EGO, ALE NEMŮŽE TO NIJAK ZMĚNIT MOU ÚLOHU.

 



83. Opakování lekcí 65 - 66

MÁ JEDINÁ ÚLOHA JE TA, KTEROU MI DAL BŮH

Nemám jinou úlohu než tu, kterou mi dal Bůh. Toto poznání mě osvobozuje od všech
konfliktů, neboť znamená, že nemohu mít žádné protichůdné cíle. Mám-li pouze jediný

cíl, jsem si vždy jist tím, co mám dělat, co mám říkat a jak mám myslet. Všechny
pochybnosti musí zmizet, když uznám, že mou jedinou úlohou je ta, kterou mi dal

Bůh.................

Konkrétnější aplikace této myšlenky může mít např. tyto podoby:

MÉ VNÍMÁNÍ TÉTO SKUTEČNOSTI NEMĚNÍ NIC NA MÉ ÚLOZE

NEDÁVÁ MI TO JINOU ÚLOHU, NEŽ TU, KTEROU MI DAL BŮH

NECHŤ NEPOUŽÍVÁM TOTO K OSPRAVEDLNĚNÍ ÚLOHY, KTEROU MI BŮH NEDAL

 

MÉ ŠTĚSTÍ A MÁ ÚLOHA JE JEDNO A TOTÉŽ

Vše, co pochází od Boha je jedním. Pochází to z Jednoty a musí to být přijato jako
jedno. Splnění mé úlohy je mé štěstí, protože obojí pochází ze stejného Zdroje. A já se

musím naučit rozpoznat, co mi přináší štěstí, pokud chci štěstí najít ...................

Některé užitečné formy pro konkrétní aplikace této myšlenky mohou být:

TOTO NEMŮŽE ODDĚLIT MÉ ŠTĚSTÍ OD MÉ ÚLOHY

JEDNOTA MÉHO ŠTĚSTÍ A MÉ ÚLOHY TÍMTO ZŮSTÁVÁ ZCELA NEDOTČENA

NIC, VČETNĚ TOHOTO, NEMŮŽE OSPRAVEDLNIT ILUZI ŠTĚSTÍ, 

JENŽ MĚ ODDĚLUJE OD MÉ ÚLOHY.

 

84. Opakování lekcí 67 – 68

LÁSKA MĚ STVOŘILA TAKOVÉHO, JAKÁ JE ONA SAMA

Jsem podobný svému Stvořiteli. Nemohu trpět, nemohu zažívat ztrátu a nemohu zemřít.
Nejsem tělo. Dnes bych chtěl poznat svou skutečnost. Nebudu uctívat žádné modly ani

vyzdvihovat mé vlastní sebe-představy, abych nahradil své Já. Jsem podobou svého
Stvořitele. Láska mě stvořila takovým, jako je ona sama.........

Při uplatňování této myšlenky ti mohou pomoci tyto konkrétní formy:

V TOMTO NECHCI VIDĚT ŽÁDNOU ILUZI O SOBĚ.

ZATÍMCO SE NA TO DÍVÁM, NECHŤ SI VZPOMENU NA SVÉHO STVOŘITELE.

MŮJ STVOŘITEL TO NESTVOŘIL TAKOVÉ, JAKÉ TO VIDÍM JÁ.

 

LÁSKA SE NEZABÝVÁ STÍŽNOSTMI

Stížnosti (výčitky, křivdy) jsou lásce naprosto cizí. Stížnosti útočí na lásku a udržují její
světlo skryté. Když si stěžuji, útočím na lásku a tedy na své Já. Mé Já se mi tak stává
cízím. Jsem odhodlaný neútočit dnes na své Já, abych si vzpomněl Kdo jsem..........

Pro uplatnění této myšlenky by mohly být užitečné tyto konkrétní formy:

TOTO NENÍ DŮVOD PRO POPÍRÁNÍ MÉHO JÁ.

NEPOUŽIJI TOTO ABYCH ÚTOČIL NA LÁSKU.

NECHŤ MĚ TOTO NEPOKOUŠÍ K ÚTOKU SAMA NA SEBE.



85. Opakování lekcí 69 – 70

MÉ STÍŽNOSTI ZAKRÝVAJÍ SVĚTLO SVĚTA VE MĚ

Mé výhrady (stížnosti, křívdy) mi ukazuji to, co neexistuje a skrývají přede mnou to, co
bych mohl vidět. Když si toto uvědomím, nač mi jsou mé stížnosti? Drží mě v temnotě a

zakrývají světlo. Stížnosti a světlo nemohou jít společně, zato světlo a vidění se musí
spojit, abych viděl. K tomu, abych viděl, musím stížnosti odložit. Chci vidět a to bude

prostředkem k tomu, abych uspěl................

Konkrétní aplikace této myšlenky mohou mít tyto podoby:

NEBUDU SI TÍMTO BRÁNIT VE VIZI.

SVĚTLO SVĚTA TO VŠE OSVĚTLÍ.

TOTO NEMÁM ZAPOTŘEBÍ, CHCI VIDĚT.

MÁ SPÁSA PŘICHÁZÍ ZE MĚ

Dnes poznám, kde je má spása. Je ve mně, neboť i její Zdroj je ve mě. Neopustila svůj
Zdroj a tak nemohla opustit mou mysl. Nebudu ji hledat mimo sebe. Nenalézá se ve

vnějším světě, aby poté byla přinesena dovnitř. Ale z mého nitra dosáhne ven a vše co
vidím bude jenom odrážet světlo, které září ve mně a také samo v sobě..............

Pro konkrétnější aplikace jsou vhodné následující formy této myšlenky:

NECHŤ MĚ TOTO NESVÁDÍ K TOMU, ABYCH HLEDAL SVOU SPÁSU MIMO SEBE

NEDOVOLÍM, ABY TOTO NARUŠOVALO MÉ UVĚDOMĚNÍ SI ZDROJE MÉ SPÁSY.

TOTO NEMÁ MOC ZBAVIT MĚ SPÁSY

 

86. Opakování lekcí 71 – 72

BOŽÍ PLÁN SPÁSY JEDINÝ USPĚJE

Je nesmyslné, abych bezhlavě pátral po spáse. Viděl jsem jí v mnoha lidech a v mnoha
věcech, když jsem pro ní ale sáhl, nebyla tam. Zmýlil jsem se v tom, kde je. Zmýlil jsem
se v tom, co spása je. Nebudu již hledat marně. Jedině Boží plán spásy uspěje. A já se

budu radovat, neboť Jeho plán nemůže nikdy selhat..........

Tohle je několik navrhovaných forem pro konkrétní uplatnění této myšlenky:

BOŽÍ PLÁN SPÁSY MĚ OCHRÁNÍ PŘED MÝM VNÍMÁNÍM TOHOTO

TOTO NENÍ ŽÁDNÁ VÝJIMKA PRO BOŽÍ PLÁN MÉ SPÁSY

CHCI TOTO VNÍMAT POUZE VE SVĚTLE BOŽÍHO PLÁNU SPÁSY

UDRŽOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ JE ÚTOK NA BOŽÍ PLÁN SPÁSY

Udržování stížností je pokusem dokázat, že Boží plán spásy nebude fungovat. Přesto
pouze Jeho plán uspěje. Tím, že si stěžuji vylučuji tedy svou jedinou naději na spásu ze
svého vědomí. Nechci již více ničit své nejlepší zájmy tímto šíleným způsobem. Přeji si

přijmout Boží plán spásy a být šťastný............

Konkrétní aplikace této myšlenky může mít tyto formy:

KDYŽ SE NA TOHLE DÍVÁM, VOLÍM SI MEZI CHYBNÝM VNÍMÁNÍM A SPÁSOU. 

POKUD V TOMTO UVIDÍM DŮVODY PRO STÍŽNOSTI,  NEUVIDÍM V TOM DŮVODY 

PRO SVOU SPÁSU.

TOTO VYŽADUJE SPÁSU A NIKOLIV ÚTOK.



87. Opakování lekcí 73 – 74

MOU VŮLÍ JE BUDIŽ SVĚTLO

Dnes použiji sílu své vůle. Mou vůlí není tápat ve tmě, vystrašen stíny a obávající se věcí
neviditelných a neskutečných. Světlo dnes bude mým průvodcem. Budu jej následovat,

kam mě povede a budu se dívat jen na to, co mi ukazuje. Dnes zakusím mír pravého
vnímání.....

Následující formy této myšlenky se hodí pro konkrétní aplikace:

TOTO NEMŮŽE ZAKRÝT SVĚTLO, KTERÉ CHCI VIDĚT.

STOJÍŠ VE SVĚTLE SE MNOU ..... (JMÉNO). 

TOTO BUDE VE SVĚTLE VYPADAT JINAK.

NEEXISTUJE JINÁ VŮLE NEŽ VŮLE BOŽÍ

Dnes jsem v bezpečí neboť není jiné vůle než vůle Boží. Nemohu se bát, pokud
neuvěřím, že je tu ještě jiná vůle. Snažím se útočit jen v případě, že se bojím a pouze

když se pokouším útočit mohu uvěřit tomu, že je mé věčné bezpečí ohroženo. Dnes si
uvědomím, že nic z toho se nestalo. Jsem v bezpečí  neboť tu není jiná vůle než vůle

Boží.........

Zde jsou některé užitečné formy této myšlenky pro specifické použití:

KÉŽ TOTO VNÍMÁM  V SOULADU S VŮLÍ BOŽÍ

JE TO VŮLE BOŽÍ A TAKÉ MÁ, ŽE JSI JEHO SYN ...(JMÉNO)..

AŤ UŽ TO VIDÍM JAKKOLIV, TOTO JE SOUČÁST BOŽÍ VŮLE PRO MĚ.

 

88. Opakování lekcí 75 – 76

SVĚTLO PŘIŠLO

Zvolím-li si místo útoku spásu, pouze si volím uvědomit si to, co už existuje je. Spása je
rozhodnutí, které už bylo učiněno. Útok a stížnosti nejsou na výběr. To je proč si vždy
volím mezi pravdou a iluzí, mezi tím, co je a tím, co neexistuje. Světlo přišlo. Mohu si

vybrat jen světlo, neboť nemá jinou alternativu. Nahradilo temnotu a temnota zmizela.....

Tyto formy jsou vhodné pro konkrétní aplikace této myšlenky:

TOTO MI NEMŮŽE UKAZOVAT TEMNOTU, NEBOŤ TU JE SVĚTLO.

VŠE, CO BYCH CHTĚL VIDĚT JE SVĚTLO V TOBĚ... (JMÉNO).

CHCI V TOMTO VIDĚT JEN TO, CO JE.

 

NEPODLÉHÁM JINÝM ZÁKONŮM NEŽ BOŽÍM

V tom je dokonalé konstatování mé svobody. Nevztahují se na mě jiné zákony než Boží.
Jsem neustále v pokušení vymýšlet si jiné zákony a dávat jim nade mnou moc. Trpím

pouze proto, že v ně věřím. Nemají na mě vůbec žádný skutečný dopad. Jsem dokonale
osvobozen od následků všech zákonů, chráněn zákony Božími. A Jeho zákony jsou

zákony svobody........

Jako konkrétní formy při uplatnění této myšlenky mohou být vhodné tyto:

KDYŽ TOTO VNÍMÁM, UKAZUJE MI TO, ŽE VĚŘÍM V ZÁKONY, KTERÉ NEEXISTUJÍ.

VIDÍM V TOM JEN UPLATNĚNÍ ZÁKONŮ BOŽÍCH 

NECHŤ SE V TOM PROJEVÍ JEN ZÁKONY BOŽÍ A NE MÉ VLASTNÍ.



 89. Opakování lekcí 77 – 78

MÁM PRÁVO NA ZÁZRAKY

Mám právo na zázraky, jelikož nepodléhám jiným zákonům než Božím. Jeho zákony mě
osvobozují od všech stížností a nahrazují je zázraky. A já chci přijmout zázraky místo stížností,

které jsou pouhými iluzemi a zakrývají zázraky za nimi. Nyní chci přijmout jen to, k čemu mě
opravňují zákony Boží, abych to mohl použít ve prospěch úlohy, kterou mi dal On........

Pro konkrétní aplikaci této myšlenky můžeš použít tyto formy:

ZA TÍM JE UKRYT ZÁZRAK, NA KTERÝ MÁM PRÁVO

NECHŤ SE NEDRŽÍM VÝČITEK PROTI TOBĚ ...(JMÉNO), 

ALE NABÍDNU TI MÍSTO TOHO ZÁZRAK, KTERÝ TI NÁLEŽÍ.

VIDĚNO PRAVDIVĚ, NABÍZÍ MI TOTO ZÁZRAK.

 

KÉŽ ZÁZRAKY NAHRADÍ VŠECHNY STÍŽNOSTI

Touto myšlenkou spojuji svou vůli s vůlí Ducha Svatého a vnímám je jako jedno. Touto
myšlenkou přijímám své vysvobození z pekla. Touto myšlenkou vyjadřuji svou ochotu nahradit

všechny své iluze pravdou, tak jak je v Božím plánu mé spásy. Nechci dělat žádné výjimky a
nechci žádné náhražky. Chci celé Nebe a pouze Nebe tak, jak si to Bůh přeje.....

Užitečné konkrétní formy pro uplatnění této myšlenky mohou být:

TOUTO STÍŽNOSTÍ NECHCI BRÁNIT SVÉ SPÁSE

NECHŤ JSOU NAŠE STÍŽNOSTI NAHRAZENY ZÁZRAKY ...(JMÉNO).

ZA TÍMTO JE ZÁZRAK, KTERÝ NAHRAZUJE VŠECHNY MÉ KŘIVDY.

90. Opakování lekcí 79 – 80

NECHŤ      POZNÁM PROBLÉM, ABY MOHL BÝT VYŘEŠEN

Dnes si chci uvědomit, že problémem je vždy nějaká forma stížnosti, kterou bych chtěl
schraňovat. Měl bych si také uvědomit, že řešením je vždy zázrak, jemuž umožním, aby
stížnost nahradil. Dnes si chci připomenout jednoduchost spásy zdůrazněním lekce, že
existuje jeden problém a jedno řešení. Problémem je stížnost a řešením je zázrak. A já
zvu spásu aby přišla ke mě pomocí mého odpuštění stížnosti a uvítání zázraku, který

stížnost nahradí......

Specifické aplikace této myšlenky mohou mít tuto podobu: 

TOHLE PRO MĚ PŘEDSTAVUJE PROBLÉM, KTERÝ CHCI VYŘEŠIT

ZÁZRAK ZA TOUTO STÍŽNOSTI TO ZA MĚ VYŘEŠÍ

ODPOVĚDÍ NA TENTO PROBLÉM JE ZÁZRAK, KTERÝ JE UKRYTÝ ZA NÍM

 

NECHŤ SI UVĚDOMÍM, ŽE MÉ PROBLÉMY BYLY VYŘEŠENY

Zdá se, že mám problémy pouze proto, že používám mylně čas. Věřím, že jako první
přichází problém a že musí uplynout čas, než se problém podaří vyřešit. Nevidím, že se
problém a odpověď vyskytují souběžně. To proto, že si ještě neuvědomuji, že Bůh dal
dohromady odpověď s problémem, takže je nelze od sebe oddělit časem. Duch Svatý

mě tomu naučí, pokud Mu to dovolím. A já pochopím, že nemohu mít problém, který by
už zároveň nebyl vyřešen.....

Následující formy myšlenky mohou být užitečné pro konkrétní použití:

NEMUSÍM ČEKAT AŽ TO BUDE VYŘEŠENO.

ODPOVĚĎ NA TENTO PROBLÉM JE MI JIŽ DÁNA, STAČÍ JI PŘIJMOUT.

ČAS NEMŮŽE ODDĚLIT TENTO PROBLÉM OD JEHO ŘEŠENÍ.




