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Poznámka vydavatele

Helen Schucman, která sepsala Kurz zázraků (ne-
chtěla být uváděná jako autorka, nýbrž jen jako „pi-
satelka“), tvrdila, že jí „hlas“ diktoval slova Božské 
moudrosti. Kurz má sloužit jako praktická metoda na-
vrácení našeho vědomí zpět k Bohu.

Klasické duchovní dílo Kurz zázraků vychází pro-
střednictvím vydavatelství Eugenika v češtině poprvé, 
a to ve čtyřech částech.

9. kapitola: Přijetí vykoupení ...............................238
II.  Odpověď na modlitbu .................................243
III.  Náprava omylu ...........................................247
IV.  Plán odpuštění Ducha svatého ....................249
V.  Neuzdravený léčitel ....................................253
VI.  Přijetí bratra ................................................257
VII.  Dvojí hodnocení .........................................260
VIII.  Velikost versus velikášství ..........................263
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Úvod

1. Toto je kurz zázraků. Je povinný; jen doba,  
po kterou se jej budete účastnit, je dobrovolná. Svo-
bodná vůle neznamená, že si můžete stanovit jeho os-
novy. Pouze znamená, že si můžete zvolit, co chcete 
během daného času zvládnout. Kurz si neklade za cíl 
naučit vás významu lásky, neboť to se naučit nelze. 
Jeho účelem je však odstranit překážky, jež vám za-
braňují uvědomovat si přítomnost lásky, která je va-
ším přirozeným údělem. Opakem lásky by měl být 
strach, ale co je všeobsahující (láska), nemůže mít 
žádný opak.

2. Tento kurz lze tedy velmi jednoduše shrnout ná-
sledujícím způsobem:

Nic skutečného nemůže být ohroženo.
Nic neskutečného neexistuje.
V tom spočívá Boží klid.

1. kapitola:

Význam zázraků

I. Pravidla zázraků

1.  Pro zázraky neplatí žádné stupně obtížnosti. Žádný 
není „těžší“ nebo „větší“ než druhý. Všechny jsou 
stejné. Všechny projevy lásky jsou totiž maximální.

2.  Zázraky jako takové nejsou důležité. Důležitý je 
pouze jejich zdroj, který stojí plně mimo evoluci.

3.  Zázraky se dějí stejně přirozeně jako projevy lásky. 
Skutečný zázrak je láska, jež je vyvolává. V tomto 
smyslu je zázrak všechno, co vychází z lásky.

4.  Všechny zázraky znamenají život a dárcem života 
je Bůh. Jeho hlas vám velice zřetelně ukazuje cestu 
a říká vám vše, co potřebujete vědět.

5.  Zázraky jsou návyky, a proto by měly být bezděč-
né. Neměly by být ovládány vědomím, protože vě-
domě zvolené zázraky mohou být zavádějící.

6.  Zázraky jsou přirozené. Pokud se nedějí, něco se-
lhalo.

7.  Na zázraky má právo každý, ale nejprve je nutné se 
očistit.
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8.  Zázraky uzdravují, protože vyplňují nedostatky; ti, 
kdo dočasně mají více, je konají pro ty, kdo dočas-
ně mají méně.

9.  Zázraky jsou jistý druh výměny. Jako všechny pro-
jevy lásky, které jsou ve svém pravém smyslu vždy 
zázračné, ruší tato výměna fyzikální zákony. Zá-
zraky přinášejí více lásky jak pro toho, kdo dává, 
tak pro toho, kdo dostává.

10. Využití zázraků jako podívané pro věřící znamená 
chybné pochopení jejich účelu.

11. Modlitba slouží jako prostředek k zázrakům. Předsta-
vuje komunikační nástroj tvorstva s jeho Stvořitelem. 
Modlitbou se přijímá láska a zázrakem se vyjadřuje.

12. Zázraky jsou myšlenky. Myšlenky mohou předsta-
vovat nižší čili tělesnou rovinu prožitku, nebo vyšší 
čili duchovní rovinu prožitku. Tělesné se dělá a du-
chovní se tvoří.

13. Zázraky jsou jak začátky, tak konce, a tím pozměňují 
časový sled. Vždy potvrzují pravdivost znovuzroze-
ní, a ačkoliv nám připadá, jako by se vracely zpět, 
ve skutečnosti postupují vpřed. Napravují minulost  
v přítomnosti, a proto osvobozují budoucnost.

14. Zázraky svědčí o pravdě. Jsou přesvědčivé, pro-
tože z přesvědčení pramení. Bez přesvědčení kle-
sají na úroveň kouzel, která jsou bezduchá, a tím  
i ničivá; nebo přesněji řečeno představují netvořivý 
způsob využití mysli.

15. Zázrakům by měl být zasvěcen každý den. Úče-
lem času je umožnit vám naučit se, jak jej využít 
konstruktivně. Z času se tak stává učební pomůcka,  
a tedy prostředek k dosažení cíle. Až jej v tomto ohle-
du nebude zapotřebí, zastaví se.

16. Zázraky jsou učební nástroje, jež mají ukázat, že dá-
vat je stejně požehnané jako přijímat. Navyšují sílu 
toho, kdo dává, a dodávají sílu tomu, kdo přijímá.

17. Zázraky sahají až za hranice těla. Představují náh-
lé posuny do neviditelnosti mimo tělesnou rovinu, 
a proto uzdravují.

18. Zázrak je nejvyšší služba, kterou můžete druhému 
poskytnout. Je to způsob, jak milovat svého bliž-
ního stejně jako sebe sama. Vyjadřujete tím, že si 
uvědomujete svou vlastní cenu i cenu svého bliž-
ního.

19. Zázraky spojují mysli v Bohu. Jsou závislé na spo-
lupráci, protože my jako synové a dcery Boží jsme 
souhrnem všeho, co Bůh stvořil. Zázraky tudíž od-
rážejí zákony věčnosti, a nikoliv zákony času.

20. Zázraky oživují vědomí, že duch, a nikoliv tělo 
je oltářem pravdy. To je poznání, jež vede k léčivé 
moci zázraku.

21. Zázraky jsou přirozená svědectví o odpuštění. Pro-
střednictvím zázraků přijímáte Boží odpuštění tím, 
že je rozšiřujete na druhé.

22. Zázraky jsou spojovány se strachem pouze kvůli 
přesvědčení, že temnota může mnohé skrýt. Věříte, 
že co nevidí vaše fyzické oko, neexistuje. Tím však 
popíráte existenci zraku duchovního.

23. Zázraky upravují vnímání a stavějí všechny roviny 
do správné perspektivy. Tento proces je léčivý, pro-
tože nemoc vychází ze záměny rovin.

24. Zázraky vám umožňují vyléčit nemocné a vzkří-
sit mrtvé; nemoc a smrt jste si totiž vytvořili vy 
sami, a proto je také ve vaší moci se obojího zbavit. 
Vy jste zázrak, jenž je schopný tvořit podle vzoru 
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svého Stvořitele. Vše ostatní je vaše vlastní noční 
můra, která neexistuje. Skutečná jsou pouze stvoře-
ní pocházející ze světla.

25. Zázraky jsou součástí vzájemně propojeného ře-
tězce odpuštění, z nějž se po jeho dokončení stává 
vykoupení. Vykoupení je účinné vždy a ve všech 
dimenzích času.

26. Zázraky představují osvobození od strachu. Od-
činění znamená nápravu. Náprava strachu před-
stavuje klíčovou úlohu, kterou zázraky přispívají 
k vykoupení lidstva.

27. Zázrak je univerzální požehnání Boha, jež je skrze 
jedince předáváno všem jeho bratrům. Odpouštět 
je výsadou těch, kterým bylo odpuštěno.

28. Zázraky představují způsob, jak ze strachu získat 
svobodu. Zjevení navozuje stav, v němž strach už 
neexistuje. Zázraky jsou tudíž prostředkem k cíli, 
kterým je zjevení.

29. Zázraky skrze člověka velebí Boha, a to tím, že 
uctívají Jeho stvoření a dokládají lidskou dokona-
lost. Uzdravují, protože odmítají ztotožnění s tělem 
a potvrzují ztotožnění s duchem.

30. Přijetím ducha upravují zázraky roviny vnímání  
a ukazují je v patřičném uspořádání. Tím se duch 
dostává do ústřední pozice, jež mu umožňuje pří-
mou komunikaci.

31. Zázraky by měly vyvolávat vděčnost, nikoliv bá-
zeň. Měli byste děkovat Bohu za to, co ve skuteč-
nosti jste. Boží děti jsou svaté a zázrak uctívá jejich 
svatost, která sice může být skrytá, avšak nikdy 
není ztracená.

32. Všechny zázraky jsou ve skutečnosti přímluvy. 
Přimlouvají se za vaši svatost a dodávají ji i va-
šemu vnímání. Tím, že vás přesouvají za hranice 
fyzikálních zákonů, vás povznášejí do sféry nebes-
kého řádu, ve kterém jste dokonalí.

33. Zázraky vás uctívají, protože jste hodní lásky. 
Rozptylují vaše iluze o vás samých a díky nim je 
vidět světlo, které v sobě máte. Vaše omyly napra-
vují tím, že vás zbavují vašich nočních můr. Vysvo-
bozením vašich myslí z vězení iluzí pak zároveň 
obnovují vaše duševní zdraví.

34. Zázraky navracejí mysli úplnost. Odstraněním ne-
dostatků nastolují dokonalou ochranu. Síla ducha 
nedává žádný volný prostor k narušení hranic.

35. Zázraky jsou projevy lásky, ale jejich účinky ne-
musejí být patrné za všech okolností.

36. Zázraky jsou příklady správného smýšlení, jež spo-
jují vaše vnímání s pravdou tak, jak ji stvořil Bůh.

37. Zázrak je náprava, kterou Bůh vnesl do nepravého 
smýšlení. Chová se jako katalyzátor, jenž rozbíjí 
chybné vnímání a přebudovává je do správného 
stavu. Tím se člověk dostává do vlivu principu vy-
koupení, kde pak dochází k nápravě jeho vnímání. 
Uzdravené vnímání je totiž nutným předpokladem 
k poznání Božího řádu.

38. Duch svatý představuje mechanismus zázraků. 
Chápe jak Božský svět, tak i vaše iluze, a prostřed-
nictvím své schopnosti vnímat spíše celek než jed-
notlivosti odděluje pravdivé od falešného.

39. Zázrak rozptyluje omyl, protože Duch svatý jej 
rozpoznává jako falešný či neskutečný. Je to totéž, 
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jako když řekneme, že tma mizí automaticky s tím, 
jakmile začneme vnímat světlo.

40. Zázrak uznává každého jako vašeho i mého brat-
ra, což je způsob pochopení univerzálního Božího 
znamení.

41. Obsahem vnímání zázraků je celistvost, jejímž 
prostřednictvím zázraky napravují nebo odčiňují 
nesprávné vnímání nedostatku.

42. Hlavní přínos zázraků spočívá v jejich síle, kte-
rá vás umí osvobodit od falešného pocitu izolace, 
strádání a nedostatku.

43. Zázraky pramení ze zázračného stavu mysli neboli 
stavu připravenosti na zázraky.

44. Zázrak je výrazem vnitřního povědomí o Kristu  
a přijetí jeho vykoupení.

45. Zázrak se nikdy neztrácí. Může se dotknout mno-
ha lidí, které jste dokonce ani nepotkali, a vyvolat 
netušené změny v situacích, o nichž vůbec ani ne-
víte.

46. Nejvyšší komunikační médium je Duch svatý. Zá-
zraky však komunikace s ním nezahrnuje, proto-
že jsou to dočasné komunikační prostředky. Až se 
navrátíte k původní formě komunikace s Bohem,  
a tedy k přímému zjevení, potřeba zázraku zanikne.

47. Zázrak je učební nástroj, jehož prostřednictvím se 
oslabuje potřeba času. Zavádí mimočasové období, 
které nepodléhá obvyklým zákonům času. V tomto 
smyslu je zázrak nadčasový.

48. Zázrak je jediný prostředek k ovládnutí času, jejž 
máte okamžitě k dispozici. Čas překračuje pouze 
zjevení, které s ním ale nemá vůbec nic společné-
ho.

49. Zázrak nijak nerozlišuje mezi mírou nesprávné-
ho vnímání. Je to nástroj pro nápravu vnímání a je 
zcela účinný bez ohledu na míru či orientaci omy-
lu. V tom spočívá jeho opravdová vlastnost neroz-
lišování.

50. Zázrak porovnává to, co jste udělali, s tím, co bylo 
stvořeno; to, co je se stvořeným v souladu, přijímá 
jako pravdivé, a co není, odmítá jako falešné.

II. Zjevení, čas a zázraky

1.  Zjevení vyvolává kompletní, avšak jen dočasné poza-
stavení pochybností a strachu. Odráží původní formu 
komunikace mezi Bohem a jeho stvořeními, jež před-
stavuje onen krajně osobní smysl tvoření, který někdy 
vyhledáváte ve fyzických vztazích; fyzickou blízkos-
tí ho ovšem dosáhnout nemůžete. Zázraky jsou však 
skutečně mezilidské a vedou k opravdové blízkosti 
k druhým. Zatímco zjevení vás přímo spojuje s Bo-
hem, zázraky vás přímo spojují s vašimi bratry. Ani 
jedno nepramení z vědomí, ale obojí je na rovině vě-
domí prožíváno. Vědomí je stav, jenž vyvolává čin-
nost, ačkoliv není jejím zdrojem. Můžete svobodně 
věřit tomu, pro co se rozhodnete, a vaše konání bude 
vypovídat o vaší víře.

2. Zjevení je velice osobní. Nelze je smysluplně vy-
světlit, a proto je každý pokus o jeho slovní popis 
marný. Zjevení vyvolává pouze prožitek, ale zázraky 
vyvolávají činnost a díky svému interpersonálnímu 
charakteru jsou pro vás užitečnější. V této fázi učení 
je konání zázraků důležité, protože osvobození se od 
strachu nelze člověku vnutit. Zjevení je doslova ne-
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popsatelné, neboť se jedná o prožitek nevyjádřitelné 
lásky.

3. Posvátná bázeň by se měla týkat výhradně zjevení, 
kterému naprosto správně a úplně odpovídá. V pří-
padě zázraků však není namístě, jelikož stav bázně je 
naplněn hlubokou úctou a naznačuje, že před Stvoři-
telem stojí někdo nižšího řádu. Lidé jsou ale dokonalá 
stvoření a bázeň by měli prožívat pouze v přítomnosti 
Stvořitele dokonalosti. Zázrak je tedy projevem lásky 
mezi sobě rovnými. Sobě rovní by před sebou neměli 
pociťovat bázeň, protože bázeň vyjadřuje nerovnost. 
I vůči mně [Kristovi] se tedy jedná o nevhodnou reak-
ci. Starší bratr má právo na respekt, protože má větší 
zkušenosti, a na poslušnost, neboť je moudřejší. Má 
také právo na lásku, protože je to bratr, a na oddanost, 
pokud je sám oddaný. Pouze naše vlastní oddanost 
nás tedy opravňuje k oddanosti těch druhých. Není  
v nás nic, čeho by nemohli dosáhnout i druzí. Ne-
máme nic, co by nepocházelo od Boha. Rozdíl mezi 
námi je nyní jen v tom, že jednotlivec nemá nic jiné-
ho, a tím se nachází ve stavu, jenž je i potenciálem 
těch druhých.

4. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne,“ neznamená, 
že jsem [Kristus] jakkoliv zvláštní či jiný než vy, samo-
zřejmě s výjimkou času, který ale ve skutečnosti stejně 
neexistuje. Tento výrok dává větší smysl ve významu 
vertikální, a ne horizontální osy. Vy stojíte pode mnou 
a já stojím pod Bohem. V procesu „stoupání vzhůru“ 
jsem výše, protože beze mě by byla vzdálenost mezi 
Bohem a člověkem příliš velká na to, aby se dala 
překonat. Tuto vzdálenost přemosťuji na jedné stra-
ně v úloze staršího bratra a na straně druhé v úloze 
Syna Božího. Má oddanost k bratrům mi svěřila zod-
povědnost za synovství, jež spojuji, neboť jsem jeho 

součástí. Může se zdát, jako bych tím popíral výrok 
„já a Otec jsme jedno“, avšak tato věta má dvě části, 
kterými se uznává, že Otec je význačnější.

5.  Ke zjevením dávám nepřímý podnět, protože se vy-
skytuji v těsné blízkosti Ducha svatého a zároveň 
posuzuji připravenost svých bratrů na zjevení. Mohu  
na ně tedy snést víc, než by si dokázali přivolat sami. 
Duch svatý zprostředkovává komunikaci shora dolů 
a otvírá přímou cestu, kterou k vám od Boha proudí 
zjevení. Zjevení totiž nefunguje oboustranně; postu-
puje od Boha k vám, ale nikoliv od vás k Bohu.

6.  Zázrak minimalizuje potřebu času. V horizontální ro-
vině se zdá, že uznání rovnosti členů synovství zahr-
nuje téměř nekonečný čas. Zázrak s sebou nicméně 
nese náhlý posun od horizontálního k vertikálnímu 
vnímání. Tím vytváří prostor, z nějž se jak dávající, 
tak přijímající dostávají v čase dále, než by se dostali 
za jiných okolností. Zázrak má tedy jedinečnou vlast-
nost rušit čas do takové míry, že časové rozpětí, které 
překlenuje, už není zapotřebí. Mezi dobou, po niž zá-
zrak trvá, a dobou, kterou zahrnuje, neexistuje žádný 
vztah. Zázrak nahrazuje učení, jež by jinak mohlo za-
brat tisíce let, protože uznává naprostou rovnost mezi 
dávajícím a přijímajícím, na které je založen. Zázrak 
zkracuje čas tím, že jej boří, a odstraňuje tak ve svém 
rámci určitá období. K tomu však dochází v mezích 
širšího časového rozpětí.

III. Vykoupení a zázraky

1.  Jsem zodpovědný za proces vykoupení, jejž jsem se 
zavázal započít. Jestliže kterémukoliv z mých bratrů 
darujete zázrak, dáváte jej sobě a mně. Důvod, proč 
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máte přede mnou přednost, je ten, že já pro své vlast-
ní vykoupení zázraky nepotřebuji, ale přesto za vámi 
stojím pro případ, že byste dočasně selhali. Má role 
ve vykoupení představuje zrušení všech omylů, které 
byste jinak nemohli uvést na pravou míru. Až znovu 
poznáte svůj původní stav, stanete se sami přiroze-
nou součástí vykoupení. Jakmile budete sdílet mou 
neochotu smiřovat se s omyly v sobě i v druhých, 
budete se muset připojit k velkému tažení za jejich 
vymýcením; naslouchejte tedy mému hlasu a naučte 
se napravovat omyly a jednat tak, abyste je napravili. 
Moc konat zázraky patří vám. Já vám poskytnu pří-
ležitost k jejich uskutečnění, ale vy k nim musíte být 
připravení a svolní. Konáním zázraků získáte jistotu 
a důvěru v tuto svou schopnost, protože jistota při-
chází s výsledkem. Schopnost představuje potenciál, 
výsledek je jeho projevem a cílem je vykoupení, jež 
je přirozeným posláním Božích dětí.

2.  „Nebe a země pominou“ znamená, že nebudou dále po-
kračovat jako oddělené veličiny. Mé slovo, které zname-
ná vzkříšení a život, nepomine, protože život je věčný. 
Jste dílo Boží a Jeho dílo je bezvýhradně hodno lásky 
a bezvýhradně milující. Takový je člověk a právě takto 
musí o sobě ve svém srdci smýšlet.

3.  Ti, jimž bylo odpuštěno, jsou prostředníky k vy-
koupení. Jsou naplněni duchem, a proto na oplátku 
odpouštějí. Ti, kdo byli osvobozeni, se musí zapojit  
do osvobození svých bratrů, neboť takový je plán 
vykoupení. Zázraky jsou způsob, kterým se mysli  
ve službě Ducha svatého spojují se mnou, aby spasily 
či vysvobodily všechna Boží stvoření.

4.  Jsem jediný, kdo může konat zázraky bez činění 
rozdílů, protože já jsem vykoupení. Vaši roli ve vy-
koupení vám určím já. Zeptáte-li se mě, jaké zázraky 

byste měli vykonat, ušetříte si zbytečnou námahu, 
protože budete jednat na základě přímé komunikace. 
Klíčovou součástí zázraku je jeho neosobní charak-
ter; umožňuje mi řídit využití zázraku a pod mým 
vedením směřuje k vysoce osobnímu prožitku zjeve-
ní. Rolí průvodce není řídit, ale udávat směr; zda jej 
budete následovat, je pak výhradně na vás. „Neuveď 
nás v pokušení,“ znamená: „Uvědomte si své omyly 
a rozhodněte se jich pod mým vedením vzdát.“

5.  Omyl nemůže ve skutečnosti ohrozit pravdu, která mu 
vždy dokáže odolat. Zranitelný je v podstatě pouze 
omyl. Záleží zcela na vás, kde se rozhodnete postavit 
své království, ale ke správnému rozhodnutí dojdete 
tehdy, pokud si budete připomínat následující:

Duch se nachází navěky ve stavu milosti.
Vaše skutečnost je pouze duch.

Proto se i vy nacházíte navěky ve stavu milosti.

Z tohoto hlediska napravuje vykoupení všechny omy- 
ly, a tím ničí zdroj strachu. Kdykoliv pociťujete Boží 
ujišťování jako hrozbu, vždy to znamená, že obha-
jujete nesprávnou či nesprávně zaměřenou oddanost. 
Pokud ji budete přenášet na druhé, zbavíte je jejich 
svobody, ale pouze do té míry, do jaké budete dále 
posilovat chyby, jichž se už dopustili. Budou pak 
náchylní ke zkreslenému vnímání druhých, protože 
zkreslené bude i jejich vlastní vnímání sebe samých. 
Stačí však, když jim konatel zázraků dá požehnání,  
a tím dojde k narovnání jejich zkresleného pohledu  
i vysvobození z vězení.

6.  Vaše jednání odpovídá vašemu vnímání, protože re-
agujete na to, co vnímáte. Takzvané zlaté pravidlo 
vás žádá, abyste jednali s lidmi tak, jak chcete, aby 
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oni jednali s vámi. To ale znamená, že vnímání obou 
stran musí být správné. Zlaté pravidlo je tedy v pod-
statě pravidlem správného chování. Chovat se patřič-
ně však nejde, pokud nebude správné i vaše vnímání. 
Jelikož vy i váš bližní jste rovnocennými členy jedné 
rodiny, budete s oběma jednat podle toho, jak je bu-
dete vnímat. Na svatost druhých byste měli pohlížet 
skrze vnímání své vlastní svatosti.

7.  Zázraky pramení z mysli, která je na ně připravená. 
Díky své celistvosti přechází na každého, a to dokon-
ce i bez vědomí samotného konatele zázraků. Dů-
vod neosobního charakteru zázraků spočívá v tom, 
že existuje jen jedno vykoupení, jež spojuje všech-
na stvoření s jejich Stvořitelem. Jako projev toho, co  
ve skutečnosti jste, uvádí zázrak vaši mysl do stavu 
milosti, která tím přirozeně vítá Hostitele uvnitř i ci-
zince zvenčí. Jestliže pak tohoto cizince zavedete do-
vnitř, stane se vaším bratrem.

8.  Skutečnost, že zázrak může mít vliv na vaše bratry, 
aniž byste o něm věděli, vás nemusí znepokojovat. 
Zázrak totiž vždy požehná vám. Zázraky, o které jste 
nebyli požádáni, však svou hodnotu neztrácejí. Jsou 
to stále projevy vašeho vlastního stavu milosti, ovšem 
řízení jejich účinku by mělo být přenecháno mně, ne-
boť já dokonale znám celý plán. Neosobní povaha zá-
zraků tedy vám jako jejich konateli zajišťuje milost, 
ale jen já vím, komu mohou být určeny.

9.  Zázraky jsou selektivní pouze v tom smyslu, že jsou 
nasměrovány k těm, kdo je mohou využít. Jelikož se 
tím nevyhnutelně přenášejí i na ostatní, vytvářejí pev-
ný řetěz vykoupení. Tato výběrovost však nijak nebere 
v úvahu velikost zázraku, protože pojem velikost exis-
tuje pouze v rovině, jež je sama o sobě nereálná. Po-
něvadž cílem zázraku je obnovit povědomí o realitě, 

nebylo by užitečné, aby byl spjatý se zákony, kterými 
se řídí omyl, k jehož nápravě zázrak směřuje.

IV. Únik z temnoty

1.  Únik z temnoty zahrnuje dvě fáze: za prvé je třeba 
si uvědomit, že temnota nedokáže nic skrýt; tento 
krok s sebou obvykle nese strach. A za druhé je třeba 
si uvědomit, že neexistuje nic, co byste skrýt chtěli,  
i kdybyste mohli; tento krok pak přináší únik ze stra-
chu. Jakmile budete připraveni nic neskrývat, budete 
nejen připraveni vstoupit do Božího společenství, ale 
také pochopíte, co je klid a radost.

2.  Svatost nikdy nelze ukrýt v temnotě, přestože si mů-
žete nalhávat opak. Tento klam však ve vás vyvolává 
strach, protože hluboko v srdci si uvědomujete, že se 
jedná jen o falešnou představu, a vyvíjíte ohromné 
úsilí na to, abyste prokázali její skutečnost. Zázrak 
uvádí realitu na pravou míru. Skutečnost totiž patří 
pouze duchu a zázrak uznává pouze pravdu. Boří tím 
vaše klamné představy o vás samých a uvádí vás do 
spojení s vámi samými i s Bohem. Zázrak se účastní 
vykoupení tak, že svěřuje vaši mysl do služby Du-
chu svatému. Upevňuje tím správnou funkci mysli 
a napravuje její omyly, jež jsou v podstatě jen nedo-
statkem lásky. Vaše mysl může sice žít v zajetí iluzí, 
ale duch je věčně svobodný. Pokud mysl vnímá bez 
lásky, vnímá jen prázdnou schránku a není si vědoma 
ducha, který spočívá uvnitř. Vykoupení však navrací 
ducha na jeho správné místo a mysl, jež slouží duchu, 
je nezranitelná.

3. Temnota znamená nedostatek světla, stejně jako hřích 
znamená nedostatek lásky. Sama o sobě nemá žádné 
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specifické vlastnosti; je jen příkladem víry v „nedo-
statek“, ze které může vzejít pouze omyl. Pravdy je 
vždy dostatek. Ti, kdo vnímají a uznávají, že mají vše, 
nemají vůbec žádné další potřeby. Cílem vykoupení 
je všechno vám vrátit; nebo přesněji řečeno, vrátit vše 
vašemu vědomí. Vám i všem ostatním totiž bylo při 
stvoření dáno vše.

4.  Prázdnotu zapříčiněnou strachem musí nahradit od-
puštění. To má na mysli Bible, když říká: „Tato cesta 
nesměřuje k smrti,“ a proto jsem také ukázal, že smrt 
neexistuje. Přišel jsem, abych učinil zadost zákonu tak, 
že jej vyložím novým způsobem. Zákon sám, pokud 
je správně chápán, poskytuje pouze ochranu. Avšak 
právě ti, kteří svůj názor ještě nezměnili, do něj vnes-
li představu „ohně pekelného“. Ujišťuji vás, že budu 
svědkem pro všechny, kdo k tomu svolí, a do té míry, 
do jaké sami dovolí. Vaše svědectví pak bude výrazem 
vaší víry, kterou tím následně posílíte. Ti, kdo svěd-
čí pro mě, vyjadřují svými zázraky skutečnost, že se 
vzdali víry v nedostatek, a naopak umožnili vstup bo-
hatství, o němž už vědí, že jim náleží.

V. Celistvost a duch

1.  Zázrak je do značné míry podobný tělu, protože obojí 
představuje učební pomůcky, jejichž úkolem je vy-
volat takový stav, aby přestaly být potřebné. Jakmile 
duch dosáhne původního stavu přímé komunikace, 
neslouží už ani tělo ani zázrak žádnému účelu. Za-
tímco však stále věříte tomu, že vaše realita spočívá 
v těle, můžete si vybrat mezi dvěma cestami projevu: 
bez lásky, nebo se zázrakem. Můžete vytvořit prázd-
nou skořápku; není ale možné, abyste neprojevovali 

vůbec nic. Můžete čekat, oddalovat, být nehybní nebo 
omezit svou tvořivost téměř na nulu. Avšak úplně ji 
odstranit nemůžete. Můžete zničit svůj prostředek 
komunikace, ale nikoliv svůj potenciál. Sami sebe 
jste totiž nestvořili.

2.  Základní rozhodnutí těch, kteří jsou připraveni k zá-
zrakům, je nečekat na správný čas déle, než je zapo-
třebí. Časem se může plýtvat, ale zároveň i čas sám 
je schopen plýtvání. Konatel zázraků proto kontrolní 
faktor času ochotně přijímá. Uvědomuje si totiž, že 
jakýkoliv kolaps času posouvá každého jedince blíže 
ke konečnému osvobození od času, kde Syn a Otec 
jedno jsou. Rovnost neznamená rovnost právě teď. 
Jakmile všichni pochopí, že mají všechno, nebude už 
zapotřebí žádného individuálního přínosu synovství.

3.  Až bude vykoupení dokončeno, budou všichni sy-
nové Boží sdílet veškeré možné nadání. Bůh není 
zaujatý. Všechny Jeho děti mají Jeho naprostou lás-
ku a On všechny své dary dává ochotně a stejným 
dílem všem. „Jestliže nebudete jako děti“ znamená, 
že dokud plně nepřijmete svou naprostou závislost 
na Bohu, nebudete moci poznat skutečnou sílu syna 
v jeho opravdovém vztahu s Otcem. Výjimečnost 
Božích synů nepramení z vyloučení, ale ze začlenění. 
Všichni moji bratři jsou výjimeční. Pokud však věří, 
že jsou o něco připravováni, jejich vnímání se zkreslí. 
Dojde-li k této situaci, naruší se a oslabí vztahy v celé 
rodině Boží, a tedy v celém synovství.

4.  Každý člen Boží rodiny se jednou musí vrátit domů. 
Zázrak ho přivolává zpět, protože mu žehná a uctívá 
ho, i kdyby jeho myšlenky směřovaly jinam. „Bohu 
se nikdo nebude posmívat,“ není varování, ale ujiš-
tění. Bůh by byl vysmíván, kdyby se kterémukoli 
z jeho stvoření nedostávalo svatosti. Stvoření je však 
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celistvé a projevem jeho jednoty je svatost. Zázraky 
potvrzují synovství, což je stav úplnosti a dostatku.

5.  Cokoliv pravdivé je věčné a nemůže měnit ani být 
měněno. Duch je tudíž neměnný, protože je dokona-
lý. Ale mysl si může zvolit, čemu bude sloužit. Jedi-
né omezení, jež se vztahuje na její výběr, je, že ne-
může sloužit dvěma pánům. Jestliže se rozhodne pro 
správnou cestu, může se stát prostředkem, který duch 
využije k tvoření podobným způsobem, jakým byl 
stvořen i on sám. V opačném případě si sice zachová 
svůj tvořivý potenciál, ovšem vloží jej do rukou spíše 
tyranské než autoritativní vlády. V konečném důsled-
ku tedy uvězňuje, protože takové jsou vůdčí principy 
tyranů. Změnit toto rozhodnutí znamená dát jej k dis-
pozici opravdové Autoritě.

6.  Zázrak je projevem toho, že si mysl vybrala mé vedení 
ve službě Kristu. Přirozeným výsledkem rozhodnutí 
vydat se po Jeho cestě je Kristovo bohatství. Všechny 
mělké kořeny musejí být vyvráceny, protože nejsou 
dost hluboké na to, aby vás udržely. Iluze, že mělké 
kořeny lze prohloubit, a tím jim dodat sílu, aby vás 
podepřely, je jednou z falešných domněnek, na nichž 
stojí opak zlatého pravidla. Jakmile dojde k odstra-
nění těchto nepravých základů, bude výsledná nasto-
lená rovnováha přechodně vnímána jako nestabilní. 
Nic však není méně stabilní než orientace obrácená 
vzhůru nohama a ani to, co ji v tomto stavu udržuje, 
nemůže vést k větší stabilitě.

VI. Iluze potřeb

1.  Vy, kteří toužíte po pokoji, jej můžete najít pouze 
pomocí naprostého odpuštění. Nikdo se nenaučí nic, 
pokud sám nechce a nevěří, že by naučené vědomos-
ti k něčemu potřeboval. Ačkoliv v Božím světě nee-
xistuje nedostatek, je velice patrný ve světě, jejž jste 
udělali vy. A v tom také v podstatě spočívá základní 
rozdíl mezi nimi. Nedostatek nepřímo vyjadřuje, že 
byste se měli lépe ve stavu, který by byl v určitém 
směru odlišný od toho, v němž se nacházíte nyní. Až 
do odloučení, které svým významem odpovídá pádu, 
nikomu nic nechybělo. Neexistovaly vůbec žádné 
potřeby. Potřeby totiž vyvstávají tehdy, když si něco 
odpíráte. Jednáte pak podle konkrétního systému po-
třeb, jejž jste si sami stanovili, a který naopak záleží 
na vašem vnímání sebe samých.

2.  Pocit odloučení od Boha je jediný nedostatek, jejž 
doopravdy potřebujete odstranit. Tento pocit odlou-
čení by nikdy nevznikl, kdybyste si nenarušili vní-
mání pravdy, a tedy neviděli sami sebe jako jedince, 
jemž něco chybí. Představa systému potřeb vznikla 
proto, že tím, že jste se dopustili oné základní chyby, 
jste se rozdělili do rovin s různými potřebami. Jak-
mile se začnete opět spojovat, stanete se jedním cel-
kem, a stejně tak se sloučí i vaše potřeby. Sjednocené 
potřeby pak zabraňují vzniku konfliktu, a tím vedou 
ke sjednocenému jednání.

3.  Předtím, než dojde k celkové nápravě rovin, musí 
být na své vlastní rovině napravena představa hie-
rarchie potřeb, která vychází z původního omylu, že 
člověk může existovat odloučeně od Boha. Vaše jed-
nání nemůže být účinné, dokud fungujete na různých 
úrovních. Avšak pokud se tak děje, musí k nápravě 
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dojít vertikálně zdola nahoru, protože věříte, že ži-
jete v prostoru, kde pojmy jako nahoru a dolů dávají 
smysl. Ve skutečnosti je však prostor stejně bezvý-
znamný jako čas; obojí jsou pouhé domněnky.

4.  Skutečným účelem tohoto světa je použít jej k nápra-
vě vaší nevíry. Sami nedokážete nikdy ovládat dů-
sledky strachu, jelikož strach je váš výtvor a vy plně 
věříte v to, co jste vytvořili. Přístupem, nikoliv však 
obsahem, se tedy podobáte svému Stvořiteli, jenž má 
naprostou důvěru ve Svá stvoření, protože je stvořil. 
Víra vede ke smíření se s existencí, a proto můžete 
věřit tomu, co nikdo jiný za pravdivé nepovažuje. Pro 
vás je však váš výtvor skutečný, neboť vy jste jeho 
tvůrcem.

5.  Všechny podoby strachu jsou falešné; neexistují to-
tiž v rovině tvoření, a proto neexistují vůbec. Vaše 
vnímání bude napraveno do té míry, do jaké budete 
ochotni podrobit této zkoušce to, čemu věříte. Při od-
dělování falešného od pravdivého se zázrak řídí ná-
sledujícím postupem:

Dokonalá láska zapuzuje strach.
Kde je strach, tam není dokonalá láska.

Ale:

Existuje pouze dokonalá láska.
Jestliže je někde strach,
pak vytváří stav, který neexistuje.

 Uvěřte tomu a osvobodíte se. Pouze Bůh může usta-
novit takovéto východisko a víra v ně je Jeho dar.

VII. Zkreslování podnětů 
k zázrakům

1.  Vaše zkreslené vjemy vytvářejí kolem podnětů k zá-
zrakům jakousi nepropustnou vrstvu, čímž jim ztěžu-
jí průnik do vašeho vědomí. Záměna podnětů k zá-
zrakům s fyzickými podněty je zásadním zkreslením 
vnímání. Tělesné podněty totiž představují nesprávně 
zaměřené podněty k zázrakům. Veškerá opravdo-
vá radost pochází z konání Boží vůle, neboť jejím 
nekonáním dochází k popření vlastního Já. To má  
za následek vznik iluzí, avšak náprava tohoto pochy-
bení přináší vysvobození. Nezačnete si nalhávat, že 
můžete mít klidný vztah k Bohu či svým bratrům pro-
střednictvím čehokoliv, co pochází zvenčí.

2.  Děti Boží, byly jste stvořeny k tomu, abyste vytvářely 
jen věci dobré, krásné a svaté, a na to nikdy nezapo-
mínejte. Boží láska musí být stále ještě vyjadřována 
pouze prostřednictvím lásky jednoho těla k druhému, 
protože vaše vidění je pořád nejasné. Své tělo může-
te využít k tomu, aby vám pomohlo rozšířit vnímání,  
a abyste tak dosáhli skutečného vidění, kterého fyzic-
ké oko není schopno. Naučit se to je jediný skutečný 
účel těla.

3.  Fantazie je narušená forma vnímání. Fantazie jakého-
koliv druhu totiž přináší zkreslení, protože ve svém 
důsledku vždy znamená překroucení skutečnosti  
do nereality. Jednání, jež pramení ze zkreslených 
představ, se dá bez přehánění označit za jednání těch, 
kteří nevědí, co činí. Fantazie představuje snahu řídit 
realitu podle falešných potřeb. Jestliže však realitu 
jakkoliv překroutíte, bude výsledkem vaše rozklad-
né vnímání. Fantazie je nástroj k vytváření chybných 
asociací a snahy dosáhnout jejím prostřednictvím ra-
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dosti. Ačkoliv však můžete brát takovéto falešné aso-
ciace jako skutečné, nikdy nebudou reálné pro nikoho 
jiného kromě vás samých. Věříte v to, co děláte. Bu-
dete-li konat zázraky, bude silná i vaše víra v ně a síla 
vašeho přesvědčení pak posílí víru toho, kdo zázrak 
přijímá. Fantazie budou následně naprosto zbytečné, 
neboť zcela uspokojující povaha reality bude jasná 
jak tomu, kdo dává, tak tomu, kdo přijímá. Realita se 
„ztrácí“ uzurpováním, jež plodí tyranii. Dokud bude 
po Zemi kráčet byť jen jeden jediný „otrok“, nebude 
vaše vysvobození úplné. Úplné znovunastolení sy-
novství je jediným cílem těch, kdo věří v zázraky.

4.  Toto je kurz cvičení mysli. Jakékoliv učení vyžaduje 
pozornost a studium na určité úrovni. Některé z dal-
ších částí kurzu zcela zásadně vycházejí z těchto po-
čátečních kapitol, které proto vyžadují pečlivé pro-
studování. Budete je také potřebovat jako přípravu, 
protože jinak byste mohli dostat příliš velký strach 
z toho, co přijde, a nedokázali byste pak nabyté vědo-
mosti využít konstruktivně. Během pročítání těchto 
úvodních částí však začnete chápat některé z důsled-
ků, jež budou obsáhleji popsány později.

5.  Kvůli záměně strachu a bázně, o které jsem se už 
zmiňoval a k níž tak často dochází, jsou nezbytné 
pevné základy. Řekl jsem, že bázeň není ve spojení  
se syny Božími patřičná, protože byste ji neměli proží-
vat v přítomnosti sobě rovných. Zároveň jsem ovšem 
upozornil, že je adekvátní v přítomnosti Stvořitele. 
Pozorně jsem objasnil svou roli ve vykoupení, aniž 
bych ji zveličoval či zlehčoval, a o totéž se snažím 
i v případě vaší role. Zdůraznil jsem, že bázeň není 
vhodnou reakcí ani vůči mně, jelikož je nám vlast-
ní vzájemná rovnost. Některé z dalších kroků tohoto 
kurzu představují přímější přístup k Bohu samému. 

Nebylo by však rozumné pustit se do těchto kroků 
bez řádné přípravy, neboť jinak byste zaměňovali bá-
zeň za strach a výsledný prožitek by pro vás byl spíše 
traumatizující než oblažující. Konečné uzdravení ná-
leží Bohu. Zjevení vám může příležitostně ukázat cíl, 
ale k jeho dosažení jsou nezbytné prostředky, které se 
vám právě snažím co nejlépe objasnit.
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2. kapitola:

Odloučení a vykoupení

I. Počátky odloučení

1. Schopnost expanze je základní Boží aspekt, který Bůh 
předal Svému synu. Při stvoření přenesl Bůh sám sebe 
na Svá stvoření a naplnil je stejnou láskyplnou vůlí 
tvořit. Stvořil vás tedy nejen úplné, ale i dokonalé,  
a tudíž ve vás není žádná prázdnota. Díky podobnosti 
se Stvořitelem jste i vy tvořiví a o tuto schopnost ne-
může přijít žádné Boží dítě, protože je neoddělitelně 
spjatá s jeho skutečnou podstatou; avšak nemusí ji 
vždy využívat správným způsobem. K nepatřičnému 
využití přenášení neboli k projekci dochází, pokud 
věříte, že ve vás existuje nějaká prázdnota či nedosta-
tek, jež můžete místo pravdou vyplnit svými vlastní-
mi pojmy. Tento proces obnáší následující kroky:

 Za prvé: Věříte, že to, co Bůh stvořil, můžete o své 
vlastní vůli změnit.

 Za druhé: Věříte, že z toho, co je dokonalé, lze udě-
lat něco nedokonalého nebo nedostatečného.

 Za třetí: Věříte, že můžete zkreslit Boží stvoření 
včetně sebe samých.

 Za čtvrté: Věříte, že můžete stvořit sami sebe a že 
směr vašeho vlastního tvoření záleží na vás.

2. Tato vzájemně související zkreslená chápání před-
stavují obraz toho, k čemu došlo při odloučení, jež 

přineslo odklon od pravdy a příklon ke strachu. Před 
odloučením však žádné z nich neexistovalo a neexis-
tuje ani teď. Vše, co Bůh stvořil, je stejné jako On. 
Rozšiřování v podobě, v jaké bylo původně vykoná-
no Bohem, je podobné niterné záři, kterou po Otci 
zdědily Jeho děti. Jeho skutečný zdroj je vnitřní,  
a to jak v případě Syna, tak Otce. V tomto smyslu 
tedy zahrnuje celé stvoření jak stvoření Syna Bohem, 
tak dílo Syna, jehož mysl byla uzdravena. To však 
vyžaduje, aby Bůh obdařil Syna svobodnou vůlí, 
protože veškeré láskyplné tvoření je svobodně pře-
dáváno v jedné nepřetržité linii, v níž jsou všechny 
aspekty na stejné úrovni.

3.  Rajská zahrada neboli stav před odloučením byla 
stavem mysli, ve kterém nebylo nic zapotřebí. „Lži 
hada“, jimž Adam naslouchal, byly jen samá neprav-
da. Tomu, co není pravda, však nadále věřit nemusíte, 
pokud nechcete. Vše lživé může zmizet doslova mrk-
nutím oka, protože se jedná o pouhé mylné představy. 
Co se ukazuje ve snech, nám připadá velmi skuteč-
né. Přestože Bible říká, že Adam upadl do hluboké-
ho spánku, není nikde zmínka o jeho probuzení. Svět 
zatím neprožil žádné úplné probuzení ani znovuzro-
zení. K takovémuto znovuzrození totiž nemůže dojít, 
pokud budete neustále přenášet své mylné předsta-
vy nebo nesprávně tvořit. V nitru vám i přesto stále 
přežívá schopnost přenášet se takovým způsobem, 
jakým na vás Bůh přenesl Svého Ducha. Rozhodnout 
se pro tento styl tvoření je ve skutečnosti ta jediná 
správná volba, protože svobodná vůle vám byla dána 
proto, abyste se radovali z dokonalého tvoření.

4.  Všechen strach lze nakonec omezit na základní ne-
správné pochopení toho, že máte schopnost přivlast-
nit si moc Boha; to však samozřejmě nemůžete a ni-
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kdy jste ani nemohli. V tom spočívá skutečný základ 
pro únik před strachem. Ze strachu se osvobodíte tím, 
že přijmete vykoupení, které vám umožní si uvědo-
mit, že k vašim omylům nikdy ve skutečnosti nedo-
šlo. Adam mohl prožívat noční můry teprve poté, co 
upadl do hlubokého spánku. Jestliže se vám zdá straš-
livý sen a někdo nečekaně rozsvítí světlo, zpočátku 
si můžete světlo vykládat jako součást snu a bát se 
jej. Jakmile se však probudíte, začnete světlo správně 
vnímat jako vysvobození ze snu, jejž už nepovažuje-
te za skutečný. Toto vysvobození není závislé na ilu-
zích. Vědění, které osvětluje, vás nejen osvobozuje, 
ale také vám jasně ukazuje, že svobodní jste.

5.  Pro zázrak není vůbec důležité, jakým lžím věříte; 
všechny totiž dokáže stejně snadno uvést na pravou 
míru. Mezi klamnými představami nedělá žádný roz-
díl a jeho jediným zájmem je rozlišit mezi pravdou 
na jedné straně a omylem na straně druhé. Některé 
zázraky se možná jeví jako závažnější než jiné; ale 
vzpomeňte si na první zásadu tohoto kurzu: pro zá-
zraky neplatí žádné stupně obtížnosti. Ve skutečnosti 
vůbec nepodléháte účinku projevů nedostatku lásky, 
ať už pocházejí od vás samých či od druhých nebo 
směřují od vás k druhým či od druhých k vám. Po-
koj je vlastnost, jež sídlí ve vás. Nikde venku jej tedy 
najít nemůžete. Nemoc je pak určitá forma vnějšího 
hledání, zatímco zdraví je naopak vnitřní pokoj. Díky 
němu můžete zůstat neovlivněni nedostatkem vněj-
ší lásky a být schopni prostřednictvím přijetí zázra-
ků napravit poměry vycházející z nedostatku lásky 
v druhých.

II. Vykoupení jako obrana

1. Dokážete udělat cokoliv, o co vás požádám. Požádal 
jsem vás, abyste konali zázraky, a dal jsem vám jasně 
na srozuměnou, že zázraky jsou přirozené, nápravné, 
hojivé a univerzální. Neexistuje nic, co by neuměly 
udělat, ale nelze je vykonávat v ovzduší pochybnos-
tí či strachu. Jestliže se čehokoliv bojíte, přiznává-
te této věci sílu vás zranit. Nezapomeňte, že kde je 
vaše srdce, je i váš poklad. Věříte v to, čeho si vážíte. 
Jestliže se bojíte, přikládáte důležitost nesprávným 
věcem, což se pak zákonitě odrazí i ve vaší soud-
nosti. Přisouzením stejné síly všem myšlenkám tedy 
nevyhnutelně zničíte pokoj a klid. Proto hovoří Bible  
o „pokoji Božím, převyšujícím každé pomyšlení“. Je 
zcela nemožné, aby byl tento pokoj narušen omylem 
jakéhokoliv druhu. Pokoj odpírá všemu, co nepochá-
zí od Boha, schopnost vás ovlivnit; a v tom spočívá 
správné využití odpírání. Neslouží k tomu, aby něco 
skrylo, ale aby napravilo omyl. Veškeré omyly pře-
náší do světla, a jelikož omyl a temnota jsou totéž, 
automaticky tak všechny uvádí na pravou míru.

2. Správné odpírání je mocný ochranný prostředek. 
Můžete – a měli byste – odmítat jakékoliv přesvěd-
čení, že vás omyl může zranit. Tento druh odmítání 
nepředstavuje skrývání, ale nápravu, a vaše oprav-
dová mysl je na něm závislá. Odmítání omylů je sil-
nou ochranou pravdy, zatímco odmítání pravdy vede  
ke špatnému tvoření, a tedy k projekci ega. Odmítání 
omylu ve službách opravdové mysli mysl osvobozuje 
a znovu nastoluje svobodnou vůli. Je-li vůle opravdu 
svobodná, uznává pouze pravdu a nemůže pak tvořit 
nesprávně.
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3.  Obhajovat můžete pravdu i omyl. Prostředky, které 
k tomu použijete, lze snadněji pochopit poté, co se 
pevně stanoví význam cíle, neboť jde o to, čemu mají 
sloužit. Každý si chrání svůj poklad, a dělá tak au-
tomaticky. Skutečný problém se tedy týká toho, co  
za svůj poklad považujete a nakolik si ho ceníte. Jak-
mile se naučíte brát tyto otázky v úvahu a pokládat si je 
při všem, co děláte, nebude pro vás nijak obtížné ujas-
nit si i prostředky. Máte je totiž k dispozici, kdykoliv  
o ně požádáte, a jestliže nebudete svou žádost zbyteč-
ně oddalovat, můžete si ušetřit spoustu času.

4.  Vykoupení je jediný obranný prostředek, jejž nelze 
využít ničivým způsobem; není to totiž váš výtvor. 
Princip vykoupení platil už dlouho předtím, než vy-
koupení vůbec začalo. Tímto principem byla láska 
a vykoupení bylo jejím skutkem. Před odloučením 
nebyly žádné skutky zapotřebí, protože neexistovala 
víra v prostor a čas; teprve po něm vznikl plán vy-
koupení a byly stanoveny podmínky nezbytné pro 
jeho uskutečnění. K němu však bylo zapotřebí i urči-
tého mocného obranného nástroje, který by sice bylo 
možné odmítnout, ale nikoliv zneužít. Jeho odmítnu-
tím z něj ovšem nemůžete udělat útočnou zbraň, což 
je jinak rys vlastní ostatním druhům obran, a proto je 
vykoupení jediný obranný prostředek, jenž nemůže 
sloužit jako dvousečná zbraň, ale může jen a pouze 
uzdravovat.

5.  Vykoupení bylo spojeno s vírou v časoprostor proto, 
aby se tím stanovila hranice potřeby této víry a aby 
učení mohlo jednou skončit. Vykoupení totiž před-
stavuje jeho poslední lekci. Samotné učení je dočas-
né stejně jako třídy, ve kterých probíhá. Schopnost 
učit se ztrácí smysl, pokud se vytratí potřeba změny,  
a proto se ti, kdo jsou věčně tvořiví, nemají čemu 
učit. Můžete se učit zdokonalovat své vnímání a být 

stále lepším a lepším žákem. Tím se budete dostávat 
stále blíže ke shodě se synovstvím; avšak synovství 
samo je dokonalé a dokonalost nelze stupňovat. Uče-
ní má tedy smysl pouze tehdy, pokud existuje víra 
v rozdíly.

6. Vývoj je proces, během nějž zdánlivě postupujete  
od jednoho stupně k druhému. Své předchozí chybné 
kroky napravujete tak, že postupujete vpřed. Tento 
proces je z časového hlediska v podstatě nepocho-
pitelný, protože současně s tím, jak postupujete do-
předu, se zároveň vracíte. Vykoupení je nástroj, je-
hož prostřednictvím se během postupu vpřed může-
te osvobodit od své minulosti. Napravuje totiž vaše 
minulé chyby, a tím vás zbavuje nutnosti neustále se 
vracet stejnou cestou, aniž byste se vůbec přiblížili  
ke svému návratu. V tomto smyslu vám vykoupení 
šetří čas, ale stejně jako zázrak mu jen slouží a neod-
straňuje ho. Dokud bude přetrvávat potřeba vykoupe-
ní, bude přetrvávat i potřeba času. Vykoupení jako do-
končený plán má k času jedinečný vztah. Dokud ne-
bude dokončeno, budou jeho jednotlivé fáze probíhat 
v čase, avšak vlastní vykoupení stojí na konci času,  
a tedy tam, kde je postaven most k návratu.

7. Vykoupení představuje naprosté odevzdání se. Tato 
skutečnost ve vás může vyvolávat dojem, že je spo-
jeno se ztrátou, což je ostatně omyl, kterého se tak 
či onak dopouštějí všichni odloučení synové Boží. Je 
těžké uvěřit, že nejlepší obrana je ta, jež nedokáže úto-
čit. To se míní větou: „Pokorní obdrží zemi,“ ovlád-
nou ji doslova zásluhou své síly. Dvousečná obrana 
je totiž svou podstatou slabá právě kvůli tomu, že má 
dvě ostří a může být velice neočekávaně obrácena 
proti vám. Tuto možnost nelze kontrolovat ničím ji-
ným než zázraky. Zázrak obrací obrannou schopnost 
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vykoupení k vaší skutečné ochraně a společně s tím, 
jak se posiluje vaše bezpečí, sílí i váš přirozený dar 
od Boha chránit druhé, protože sami sebe znáte jako 
bratry (sestry) i jako syny (dcery).

III. Boží oltář

1.  K vnitřnímu přijetí vykoupení může dojít pouze teh-
dy, pokud uvolníte své vnitřní světlo. Od doby, kdy 
došlo k odloučení, využívají lidé obranné systémy 
téměř výhradně k obraně před vykoupením, a tím 
se neustále udržují ve stavu odloučení. Tento proces 
je obecně vnímán jako potřeba chránit si tělo. Velké 
množství tělesných fantazií, kterými se mysl zabý-
vá, pramení z mylné představy, že jako prostředek 
k dosažení nápravy lze použít tělo. Vnímat tělo jako 
chrám však představuje teprve první krok k napravení 
této nesprávné představy, protože se týká pouze jedné 
její části. Přináší totiž pochopení toho, že vykoupení 
ve fyzickém smyslu je nemožné. Další krok znamená 
uvědomit si, že chrám není žádná stavba. Jeho oprav-
dová svatost spočívá ve vnitřním oltáři, kolem nějž 
je vystavěn. Zaměřenost na krásné stavby je znakem 
strachu z vykoupení a neochoty dojít až k samému 
oltáři. Skutečnou krásu chrámu nelze vidět fyzickým 
okem. Na druhou stranu duchovní zrak nevidí vůbec 
žádnou stavbu, protože představuje dokonalé vidění, 
ale oltář vidí naprosto zřetelně.

2.  Aby bylo vykoupení co nejúčinnější, odehrává se  
ve středu vnitřního oltáře, kde napravuje odloučení  
a obnovuje celistvost mysli. Před odloučením byla 
mysl dokonale chráněna před strachem, protože strach 
neexistoval. Jak odloučení, tak strach jsou omyly, kte-

ré je třeba uvést na pravou míru, a tak obnovit chrám  
a otevřít oltář, aby mohl přijmout vykoupení. Tím, že 
vám do nitra vstoupí jediná účinná obrana proti všem 
myšlenkám na odloučení, dochází k překonání odlou-
čení a znovunastolení vaší naprosté nezranitelnosti.

3.  Je jen otázkou času, kdy vykoupení přijmou všichni. 
Skutečnost, že toto konečné rozhodnutí je nevyhnu-
telné, se může jevit jako popření svobodné vůle; tak 
tomu ale není. I když můžete otálet (a v tomto ohle-
du jste schopni mimořádně dlouhých průtahů), svého 
Stvořitele, jenž stanovil hranice vaší schopnosti ne-
správného tvoření, nemůžete opustit úplně. Uvězněná 
vůle je příčinou situace, která se ve svém nejzazším 
bodě stává naprosto neúnosnou. Odolnost vůči boles-
ti může být vysoká, ale není bezmezná. Časem začne 
každý zjišťovat, i když zpočátku třeba jen nejasně, 
že musí existovat lepší cesta. Jakmile se v tomto po-
znání utvrdí, nastane bod obratu. Dojde k probuzení 
duchovního zraku a zároveň k oslabení důležitosti 
zraku fyzického. Vystřídání podílu těchto dvou rovin 
vnímání je obvykle pociťováno jako konflikt, jenž
může být velice vážný. Avšak výsledek je stejně jistý 
jako Bůh.

4.  Duchovní zrak omyl doslova nedokáže vidět; hledí 
pouze směrem k vykoupení. Všechna řešení, kte-
rá vyhledává fyzické oko, pod jeho pohledem mizí. 
Díky tomu, že se zaměřuje do nitra, duchovní zrak 
okamžitě rozpozná, že byl oltář pobořen a potřebu-
je opravit a chránit. Má naprosto jasnou představu  
o správné formě obrany, všechny ostatní přehlíží  
a bez ohledu na omyly vzhlíží k pravdě. Zásluhou síly 
svého vidění pak přivádí mysl do své služby, a tím 
znovu nastoluje její moc, jež je stále více neschopná 
snášet odklady, protože si uvědomuje, že tak jen při-
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spívá ke zbytečné bolesti. V konečném důsledku se 
postupně zvyšuje citlivost mysli na to, co by kdysi 
považovala jen za nepatrné obtěžování nepříjemnými 
pocity.

5.  Boží děti mají právo na úplné uspokojení, které vychá-
zí z úplné důvěry. Do té doby, než ho dosáhnou, však 
budou plýtvat sami sebou i svou pravou tvořivou silou 
ve zbytečné snaze docílit větší spokojenosti pomocí 
nepatřičných prostředků. Skutečné prostředky už ale 
mají k dispozici, a navíc nevyžadují z jejich strany 
vůbec žádné úsilí. Vykoupení je jediný dar, jenž stojí 
za to, aby byl položen na Boží oltář, a to kvůli hodno-
tě oltáře samého. Byl stvořen jako dokonalý, a proto 
si zasluhuje dostávat dokonalost. Bůh a jeho stvoření 
jsou na sobě zcela závislí. Bůh je na nich závislý, pro-
tože je stvořil jako dokonalé. Obdařil je svým klidem,  
a tím jim daroval neotřesitelnost a odolnost vůči kla-
mu. Kdykoliv se bojíte, jste klamáni a vaše mysl ne-
může sloužit Duchu svatému. Hladovíte, neboť je vám 
odpírána obživa. Bůh je bez Svých synů osamocen  
a oni jsou osamoceni bez Něj. Musejí se naučit nahlí-
žet na svět jako na prostředek k překonání odloučení  
a vykoupení je záruka, že jednoho dne uspějí.

IV. Uzdravení jako vysvobození 
ze strachu

1.  Nyní se zaměříme na uzdravování. Zázrak je prostře-
dek, vykoupení je princip a uzdravení je výsledek. 
Hovořit o „zázraku uzdravení“ znamená nevhodně 
slučovat dva řády reality, protože uzdravení není 
zázrak. Vykoupení neboli nejvyšší zázrak je léčivý 
prostředek, jehož výsledkem je jakékoliv uzdravení, 

přičemž druh omylu, kterého se vykoupení týká, není 
podstatný. Veškeré uzdravení v zásadě představuje 
osvobození od strachu. Abyste k němu však dospě-
li, nesmíte být bázliví, neboť překážkou k pochopení 
uzdravení je váš vlastní strach.

2.  Hlavním krokem v plánu vykoupení je náprava omy-
lů na všech rovinách. Nemoc čili nesprávné smýšlení 
vzniká na základě záměny rovin, protože ta s sebou 
vždy nese přesvědčení, že co není v pořádku na jed-
né rovině, může nepříznivě ovlivnit rovinu jinou. 
Zázraky jsme nazvali prostředky k nápravě záměny 
rovin, neboť všechny chyby musejí být napraveny 
v té rovině, kde se vyskytují. Omylu je však schop-
na pouze mysl. Tělo může jednat chybně jen tehdy, 
pokud reaguje na nesprávnou myšlenku. Nedokáže 
totiž tvořit. Víra v opak je hluboký omyl, jenž má  
za následek všechny fyzické projevy. Nemoc těla od-
ráží víru v kouzla. Kouzla vznikla na základě mylné 
představy, že hmota disponuje tvořivou schopností, 
kterou mysl nedokáže ovládat. Tento omyl na sebe 
může brát dvě podoby; buď začne člověk věřit, že je 
mysl schopna nesprávně tvořit v rámci těla, nebo že 
tělo je schopno nesprávně tvořit v rámci mysli. Jestli-
že člověk pochopí, že mysl, a tedy jediná rovina tvo-
ření, nedokáže tvořit mimo své hranice, nemusí k ani 
jednomu typu nedorozumění vůbec dojít.

3.  Tvořit může pouze mysl, protože duch je už stvořen  
a tělo představuje učební nástroj mysli. Učební ná-
stroje nelze brát jako učební lekce; jejich účel spočí-
vá výhradně v usnadnění procesu učení. To nejhorší, 
co se může při chybném využití učebního nástroje 
stát, je, že učení neusnadní. Sám o sobě tedy nemá 
žádnou moc způsobit při učení opravdové chyby. 
Tělo, pokud je chápáno správně, je stejně jako vy-
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koupení odolné vůči dvoustrannému využití, což není 
dáno tím, že by tělo bylo zázrak, ale tím, že není svou 
podstatou přístupné nesprávným výkladům. Tělo je 
pouze částí vaší zkušenosti z hmotného světa. Jeho 
schopnosti však mohou být (a často také jsou) pře-
ceňovány. Nicméně je téměř nemožné odmítat jeho 
existenci v tomto světě a ti, kdo tak dělají, se snižu-
jí k obzvláště zavrženíhodné formě popírání. Výraz 
zavrženíhodný zde znamená pouze to, že není nutné 
chránit mysl popíráním toho, co není myslí naplněno. 
Nelze pochybovat o tom, že mysl je schopna nespráv-
ného tvoření. Jestliže člověk toto nešťastné hledisko 
její síly popírá, popírá tím zároveň i samu její sílu.

4. Veškeré materiální prostředky, které přijmete jako lé-
čivé nástroje pro tělesné neduhy, jsou jen přeformu-
lované principy kouzel. Činíte tím první krok k tomu, 
abyste uvěřili, že tělo si způsobuje své nemoci samo. 
Druhý chybný krok pak spočívá ve snaze vyléčit je 
pomocí netvořivých prostředků. Tělo však nechápe, 
že použití takovýchto prostředků k nápravným úče-
lům je špatné. Nemoc někdy ovládá mysl tak silně, že 
člověku dočasně uzavře cestu k vykoupení. V tomto 
případě by mohlo být rozumné uplatnit kompromis-
ní přístup k mysli a tělu, při němž je vnějšímu pro-
středku přechodně přiznána víra v léčivou schopnost. 
Nesprávně smýšlejícím čili nemocným totiž rozhodně 
nepomůžeme tím, že umocníme jejich strach; už tak 
se nacházejí ve stavu, kdy jsou strachem dost osla-
beni. Pokud by pak byli vystaveni zázraku předčas-
ně, mohl by jejich strach přerůst v panickou hrůzu. 
V některých lidech totiž zkreslené vnímání vyvolává 
přesvědčení, že zázraky jsou děsivé.

5. Význam vykoupení nespočívá ve způsobu, jakým se 
projevuje. Pokud se totiž použije správně, projeví se 
způsobem, jenž je pro konkrétního příjemce zrovna 

nejprospěšnější. Má-li být tedy zázrak co nejúčinněj-
ší, musí být vyjádřen jazykem, kterému příjemce beze 
strachu porozumí. Nemusí se vždy jednat o nejvyšší 
úroveň komunikace, jíž je dotyčný schopen, ale spíše 
o nejvyšší úroveň komunikace, které je schopen nyní. 
Cílem zázraku je totiž úroveň komunikace zvýšit,  
a nikoliv ji snížit umocněním strachu.

V. Úloha konatele zázraků

1. Předtím, než budou konatelé zázraků připraveni 
ujmout se na tomto světě své úlohy, je naprosto zá-
sadní, aby zcela jasně porozuměli strachu z vysvobo-
zení. Jinak by mohli bezděčně napomáhat víře v to, 
že vysvobození je uvěznění, jež je už tak velice rozší-
řená. Tento nesprávný pohled vychází z přesvědčení, 
že uškodit se dá pouze tělu; a toto přesvědčení pak 
pramení ze skryté obavy, že mysl může ublížit sama 
sobě. Ani jeden z těchto omylů však není významný, 
protože nesprávné výtvory mysli ve skutečnosti ne-
existují. Pochopit a přijmout tento fakt představuje 
mnohem lepší ochranný prostředek než jakákoliv for-
ma záměny rovin, neboť přináší nápravu v náležité 
rovině daného omylu. Je nutné si pamatovat, že tvo-
řit může pouze mysl a že náprava má být provedena 
v rovině myšlenek. Duch je totiž dokonalý, a proto 
nevyžaduje nápravu, zatímco tělo existuje pouze jako 
učební prostředek mysli a jako takový není schopen 
svých vlastních omylů, protože nemůže tvořit. Je 
tedy jasné, že přesvědčit mysl, aby se vzdala svých 
mylných výtvorů, je jediné využití tvořivé schopnos-
ti, které je skutečně smysluplné.
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2.  Kouzlo je bezmyšlenkovitý nebo zkreslený způsob 
využití mysli a farmaceutická léčiva jsou pak v tomto 
smyslu jakési formy „zaklínadel“. Jestliže se ovšem 
bojíte použít k uzdravení svou mysl, neměli byste se 
o to pokoušet. Už sama skutečnost, že máte strach, za-
příčiňuje náchylnost vaší mysli k nesprávnému tvoře-
ní. Je tedy pravděpodobné, že špatně porozumíte jaké-
mukoliv uzdravení, k němuž by mohlo dojít, a jelikož 
sebestřednost a strach se zpravidla objevují společně, 
může se stát, že nebudete schopni přijmout skutečný 
zdroj uzdravení. Za těchto okolností je tedy pro vás 
bezpečnější se dočasně spolehnout na alopatické lé-
čebné prostředky, protože je na rozdíl od svých vlast-
ních výtvorů nemůžete interpretovat chybně. Dokud 
budete mít stále pocit zranitelnosti, neměli byste se  
o zázraky vůbec pokoušet.

3.  Jak už jsem řekl, jsou zázraky projevy smýšlení při-
praveného na zázraky; a takové smýšlení je správ-
né. Řádně smýšlející lidé mysl konatele zázraků či 
mysl jejich příjemce ani nepovyšují, ani neznevažují. 
Nicméně nápravná funkce zázraku nevyžaduje, aby 
jeho příjemce patřil mezi správně smýšlející. Účelem 
zázraku je v podstatě navrátit člověku jeho duševní 
zdraví. Je však nezbytné, aby smýšlení konatele zá-
zraků bylo byť jen nakrátko správné, neboť jinak by 
nemohl tuto schopnost obnovit ani v nikom druhém.

4.  Léčitel, který se spoléhá na své schopnosti, ohrožuje 
své chápání. Pokud se však nebudete starat o vlast-
ní schopnosti, ale budete pevně věřit ve schopnosti 
mé, nebude vám hrozit žádné nebezpečí. Jestliže vám 
vaše přirozené dispozice ke konání zázraků řádně ne-
fungují, je to vždy způsobeno tím, že vám strach na-
rušil správné smýšlení a převrátil je vzhůru nohama. 
Všechny formy nesprávného smýšlení jsou výsled-

kem neochoty přijmout vykoupení pro sebe sama. 
Pokud je však přijmete, ocitnete se v pozici, z níž 
rozpoznáte, že ti, kdo potřebují uzdravit, jsou jedno-
duše ti, kdo si ještě neuvědomili, že správné smýšlení 
je uzdravující.

5.  Jedinou zodpovědností konatele zázraků je přijmout 
vykoupení pro sebe sama. To znamená, že si plně uvě-
domíte skutečnost, že mysl je jediná tvořivá rovina  
a vykoupením dojde k nápravě jejích omylů. Jakmile 
tento fakt přijmete, bude vaše mysl už jen a pouze 
uzdravovat. Odepřete-li své mysli jakýkoliv ničivý 
potenciál a navrátíte-li jí její čistě tvořivou sílu, do-
stanete se do role, kdy budete moci napravovat zámě-
nu rovin u druhých. Předáte jim tak poselství, že je-
jich mysl je vpravdě stejně tvořivá a že její nesprávné 
výtvory jim nemohou ublížit. Tímto ujištěním osvo-
bodíte mysl od přeceňování významu jejího učebního 
nástroje, kterým je tělo, a navrátíte ji na její správné 
místo, a tedy na místo žáka.

6.  Měl bych znovu zdůraznit, že tělo se neučí ani netvo-
ří. Jako učební nástroj pouze následuje žáka, ale po-
kud je mu neprávem přidělena vlastní iniciativa, stá-
vá se z něj závažná překážka, jež učení brání, místo 
aby je usnadňovala. Osvícení je schopna pouze mysl, 
neboť duch je už osvícený a tělo samo o sobě je příliš 
materiální. Mysl však může na tělo své osvícení pře-
nést tím, že uzná, že tělo není žák, a že je tudíž nepří-
stupné jakémukoliv učení. Tělo lze ale snadno uvést  
do souladu s myslí, která se naučila dívat za jeho hra-
nice směrem ke světlu.

7.  Začátek nápravného učení vždy spočívá v probuzení 
ducha a v odvrácení se od víry v moc fyzického zra-
ku. To s sebou často nese strach, protože se obáváte 
toho, co vám váš duchovní zrak odhalí. Jak už jsem 
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řekl dříve, Duch svatý omyl nevidí, ale je v zájmu vy-
koupení schopen vidět daleko za něj. Není pochyb, že 
co duchovní zrak vidí, může vyvolat jistý neklid; ten-
to neklid však není konečným výsledkem vnímání. 
Je-li Duchu svatému dovoleno shlížet na pošpinění 
oltáře, okamžitě hledí i směrem k vykoupení. Nic, co 
vnímá, nemůže vyvolávat strach a vše, co je výsled-
kem duchovního uvědomění, je pouze nasměrováno 
k nápravě. Neklid je tedy vyvolán jen proto, aby si 
člověk uvědomil potřebu nápravy.

8. Strach z uzdravení pramení z neochoty bezvýhradně 
přijmout, že uzdravení je nezbytné. Svět pozorovatel-
ný jen fyzickýma očima nelze napravit, a chyba navíc 
nemůže být napravena žádným prostředkem, jejž lze 
vidět fyzicky. Dokud budete věřit v to, co vám říká 
váš tělesný zrak, budou vaše snahy o nápravu mířit 
nesprávným směrem. Skutečné vidění máte zastřené, 
protože nesnesete pohled na svůj vlastní poskvrněný 
oltář. Jelikož je však pošpiněný, budete se tak dlouho, 
než si tuto skutečnost doopravdy uvědomíte, nachá-
zet ve dvojnásob nebezpečném stavu.

9. Uzdravení je schopnost, která se vyvinula po odlou-
čení; před ním byla naprosto nepotřebná. Uzdravení 
je jako všechny aspekty víry v prostor a čas pomíjivé. 
Nicméně dokud bude přetrvávat čas, bude uzdravení 
nutné jako prostředek k ochraně. Spočívá totiž na mi-
losrdenství a milosrdenství je způsob vnímání doko-
nalosti druhého, i když ji on sám v sobě nevidí. Vět-
šina ušlechtilých myšlenek, jichž jste nyní schopni, 
je časově ohraničená. Milosrdenství je ve skutečnosti 
jen mdlý odlesk daleko silnější, všeobjímající lásky, 
která překračuje jakoukoliv formu milosrdenství, již 
si v tomto okamžiku dokážete představit. Pro správné 
smýšlení je však milosrdenství důležité i v tak ome-

zeném rozsahu, v jakém ho člověk nyní může dosáh-
nout.

10. Milosrdenství je způsob nahlížení na druhého, jako 
by už daleko předčil to, čeho v čase docílil ve sku-
tečnosti. Sám vykoupení nevidí, jelikož jeho vlastní 
myšlení je nesprávné; jinak by žádné milosrdenství 
vůbec nepotřeboval. Milosrdenství, které je mu po-
skytováno, je jak přiznáním, že potřebuje pomoc, tak 
potvrzením, že ji přijme. Obě tato přesvědčení jasně 
naznačují svou závislost na čase a evidentně vyjadřu-
jí, že milosrdenství leží v rámci omezených možností 
tohoto světa. Už dříve jsem řekl, že čas překračuje 
pouze zjevení. Zázrak jako projev skutečného lidské-
ho milosrdenství jej může jen zkrátit. Přesto je však 
zapotřebí pochopit, že kdykoliv pro druhého vykoná-
te zázrak, zkracujete tím dobu utrpení pro sebe i pro 
něj a takováto náprava funguje zpětně i vpřed.

A. Zvláštní zásady konatelů zázraků

11. (1.) Zázrak odstraňuje potřebu zájmů nižšího řádu. 
Jelikož se jedná o nelogický neboli mimosystémový 
časový interval, neuplatňují se při něm běžná kritéria 
času a prostoru. Až budete konat zázrak, uzpůsobím 
prostor i čas tak, aby mu vyhovovaly.

12. (2.) Je podstatné rozlišovat mezi tím, co je stvořeno, 
a tím, co je uděláno. Na této rozhodující nápravě vní-
mání rovin spočívají všechny formy uzdravení.

13. (3.) Nikdy nezaměňujte správné a špatné smýšlení. 
Reagujete-li na jakýkoliv omyl čímkoliv jiným než 
touhou uzdravovat, znamená to, že jednáte pod vli-
vem této záměny.

14. (4.) Zázrak vždy představuje popření tohoto omylu  
a potvrzení pravdy. Pouze správné smýšlení může na-
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pravovat způsobem, jenž je skutečně účinný. Praktic-
ky vzato, co nemá skutečný účinek, nemá skutečnou 
existenci; v takovém případě je výsledkem prázdnota, 
která je, jelikož nemá žádný skutečný obsah. Vhod-
ným předpokladem k projekci vlastních představ.

15. (5.) Moc zázraku upravit chápání rovin přináší správ-
né vnímání, jež je nutné pro uzdravení a bez kterého 
nelze uzdravení porozumět správně. Odpuštění je 
prázdné gesto, pokud není spojeno s nápravou; bez 
ní je odpuštění v podstatě spíše trestající než uzdra-
vující.

16. (6.) Odpuštění založené na zázraku je pouze náprava 
a neobsahuje žádný prvek trestu. Výrok: „Otče, od-
pusť jim, vždyť nevědí, co činí,“ v žádném případě 
nehodnotí, co činí. Je to jen naléhavá žádost k Bo-
hu, aby uzdravil jejich mysli. Neobsahuje ani žádnou 
zmínku o následku dané chyby, protože ten není pod-
statný.

17. (7.) Výzva: „Buďte jednomyslní,“ je příkazem k při-
pravenosti ke zjevení. Má vlastní žádost: „To čiňte  
na mou památku,“ vyzývá konatele zázraků ke spolu-
práci. Tyto dva výroky se však nenacházejí ve stejném 
řádu reality. Pouze druhý z nich s sebou nese vědomí 
času, neboť vzpomínat znamená vybavit si v přítom-
nosti minulost. Čas podléhá mému vedení, avšak věč-
nost patří Bohu. V čase existujeme jeden pro druhého 
a jeden s druhým, zatímco ve věčnosti koexistujeme 
s Bohem.

18. (8.) Pro své vlastní uzdravení i uzdravení druhých mů-
žete v situaci, kdy je potřebná pomoc, udělat mnohé, po-
kud budete uvažovat následujícím způsobem:

Jsem zde pouze proto, abych byl skutečně užitečný.
Jsem zde, abych zastupoval Toho, kdo mě sem po-
slal.
Nemusím si dělat starosti s tím, co mám říct či co mám 
udělat, protože Ten, kdo mě sem poslal, mě vede.
Jsem spokojený všude tam, kde si On přeje, abych 
byl, protože vím, že tam je se mnou.
Uzdravím se tehdy, jakmile Mu dovolím, aby mě nau-
čil uzdravovat se.

VI. Strach a rozpor

1. Strach se vám může jevit jako neúmyslně navozený 
stav, který se vymyká vaší kontrole. Avšak jak už 
jsem řekl, neúmyslné by měly být pouze tvořivé skut-
ky. Vše, co není podstatné, může přejít pod mou kon-
trolu, a vše, co podstatné je, se může odehrávat pod 
mým vedením, pokud k tomu svolíte. Strach ovládat 
nemohu, ale vy jej můžete ovládat sami. Strach brání 
tomu, abych vám mohl poskytnout své vedení. Jeho 
náprava je tudíž na vás, neboť přítomnost strachu 
ukazuje, že jste tělesné myšlenky povýšili na úro-
veň mysli, čímž jste je odsunuli ze sféry mé kontroly  
a způsobili, že se za ně cítíte zodpovědní. Jedná se 
tedy o evidentní záměnu rovin.

2. Já rozvoji takovéto záměny rovin nenapomáhám; vy 
sami ji ale musíte chtít uvést na pravou míru. Své ne-
smyslné chování byste přece neomlouvali tvrzením, 
že za to nemůžete. Proč byste tedy měli trpět nero-
zumné smýšlení? Panuje zde nedorozumění, které 
byste si měli jasně uvědomit. Možná věříte, že jste 
zodpovědní za to, co děláte, ale nikoliv za to, co si 
myslíte. Pravdou však je, že za to, co si myslíte, zod-
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povědní jste, protože pouze na této rovině můžete 
činit rozhodnutí. Vaše konání vychází z myšlenek. 
Nemůžete se oddělit od pravdy tím, že svému cho-
vání „udělíte“ samostatnost. To se totiž automaticky 
dostává pod mou kontrolu, jakmile své smýšlení svě-
říte mému vedení. Kdykoliv máte strach, je to jasné 
znamení toho, že jste svou mysl nechali nesprávně 
tvořit a nedovolili jste mi, abych ji řídil.

3. Je nesmyslné věřit, že řízením výsledku špatného 
smýšlení docílíte uzdravení. Bojíte-li se, znamená to, 
že jste si zvolili chybně, a proto se za svůj strach cí-
títe zodpovědní. Musíte změnit svá rozhodnutí, niko-
liv své chování; a to je bezpochyby otázka svobodné 
vůle. Vedení potřebujete pouze na úrovni mysli, pro-
tože náprava je patřičná jen v rovině, kde je uskuteč-
nitelná změna. V rovině projevů změna neznamená 
nic; v té je totiž nefunkční.

4. Náprava strachu skutečně spadá do vaší zodpověd-
nosti. Jestliže žádáte, abyste byli zbaveni strachu, dá-
váte tím najevo, že to vlastně nechcete. Místo toho 
byste měli žádat o pomoc ohledně okolností, které 
tento strach vyvolaly. Takovéto okolnosti s sebou 
vždy nesou snahu o odloučení a v jejich rovině je 
náprava možná. Jste příliš shovívaví k tomu, že vám 
vaše mysl bloudí a vy jen pasivně přihlížíte k jejím 
nesprávným výtvorům. Konkrétní výsledky nehrají 
roli; důležitý je výchozí omyl a jeho náprava je vždy 
stejná; předtím, než se rozhodnete cokoliv udělat, ze-
ptejte se mě, zda je vaše rozhodnutí v souladu s mým. 
Pokud si budete jistí, že je, pak nebudete mít z ničeho 
strach.

5. Strach je vždy známkou napětí, jež vzniká jako násle-
dek rozporu mezi tím, co chcete, a tím, co děláte. Ta-
kováto situace se projevuje dvěma způsoby: buď se 

můžete rozhodnout učinit vzájemně neslučitelné věci 
– ať už zároveň či postupně – což však vyvolá rozpo-
ruplné jednání, které pro vás bude neúnosné, neboť 
část vaší mysli chce udělat něco, co jde proti jejímu 
přesvědčení. Nebo se můžete chovat podle toho, jak 
si myslíte, že byste se chovat měli, aniž by však ta-
kovéto chování přesně odpovídalo tomu, co chcete. 
Výsledné jednání je pak sice soudržné, ovšem nese 
s sebou velké napětí. V obou případech jsou mysl 
a chování v rozporu a vedou k situaci, v níž děláte 
něco, co zcela neodpovídá vašim představám. Vzniká 
tak pocit tlaku, který zpravidla plodí zuřivost a velmi 
pravděpodobně pak vede i k její vnější projekci. Kdy-
koliv se tedy objeví strach, znamená to, že nejste roz-
hodnutí. Máte rozpolcenou mysl, a v důsledku toho 
nevyhnutelně směřujete k nevypočitatelnému chová-
ní. Náprava na rovině jednání sice může přesunout 
chybu prvního typu do typu druhého, ovšem strach 
neodstraní.

6. Je možné dosáhnout stavu, v němž svěříte svou mysl 
mému vedení bez vědomého úsilí, avšak to vyžaduje 
ochotu, ke které jste zatím ještě nedospěli. Duch svatý 
po vás nemůže žádat víc, než k čemu jste svolní. Síla 
ke konání vychází z vašeho bezvýhradného rozhod-
nutí. Vykonávat Boží vůli je snadné, pokud si uvědo-
míte, že tato vůle je i vaše. Úkol je to sice jednoduchý, 
avšak velmi často se mu nevěnuje pozornost. Proto 
se k němu budu stále vracet a nabádat vás, abyste mi 
naslouchali. Strach může zplodit pouze vaše mysl,  
a to kdykoliv, kdy je rozpolcena ohledně toho, co 
chce. Nevyhnutelně se pak dostává do stavu napětí, 
protože se její touha neslučuje s jejím jednáním. Na-
pravit tento stav pak lze jen přijetím jednotného cíle.
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7. Prvním krokem k odstranění chyby je uvědomit si, 
že rozpor je projevem strachu. Řekněte si, že jste se 
určitým způsobem rozhodli nemilovat, jinak by se 
strach vůbec neobjevil. Z celého nápravného procesu 
se posléze stává jen řada věcných kroků v rámci vět-
šího procesu přijetí vykoupení jako celkové nápravy. 
Takovéto kroky lze shrnout následovně:

Nejprve si uvědomte, že máte strach.
Strach pramení z nedostatku lásky.
Jediná náprava nedostatku lásky je dokonalá láska.
Dokonalá láska znamená vykoupení.

8. Už jsem zdůraznil, že zázrak čili projev vykoupení 
je vždy vyjádřením skutečné úcty jednoho cenného 
člověka vůči druhému. Uznání této ceny je znovu 
nastoleno vykoupením. Je tedy zřejmé, že pokud se 
bojíte, dostali jste se do situace, kdy potřebujete vy-
koupení. Vykonali jste něco bez lásky, rozhodli jste 
se bez lásky. A právě pro tuto situaci je vykoupení 
určeno; vzniklo z potřeby nápravy. Dokud si budete 
pouze připouštět, že potřebujete nápravu, strach ne-
zmizí. Jakmile však nápravu přijmete, strach odstra-
níte, a tak dojde ke skutečnému uzdravení.

9. Strach prožívá každý. Uvědomit si jeho příčinu však 
vyžaduje pouze trošku správného smýšlení. Jen má-
lokdo chápe skutečnou sílu mysli, a už vůbec nikdo 
si jí není plně vědom neustále. Budete-li se však chtít 
před strachem uchránit, musíte si uvědomit několik 
věcí a musíte si je uvědomit bezvýhradně. Mysl je 
velmi mocná a její tvořivá síla se nikdy nevytrácí. Ni-
kdy nespí; tvoří v každém okamžiku. Je obtížné při-
jmout, že spojením myšlenky a víry se vytváří mocná 
vlna, která dokáže doslova hory přenášet. Na první 

pohled se může zdát, že víra v takovouto osobní moc 
je namyšlenost, avšak to není hlavní příčina, proč této 
skutečnosti nevěříte. Raději věříte, že vaše myšlenky 
takový vliv mít nemohou, protože se jich v podstatě 
bojíte. Tím sice můžete zmírnit vědomí viny, ovšem 
jen tehdy, jestliže mysl považujete za neschopnou. 
Budete-li věřit, že to, co si myslíte, nemá žádný úči-
nek, zbavíte se možná pocitu strachu, ale jen těžko 
budete své myšlenky respektovat. Žádné myšlenky 
nejsou plané a veškeré myšlení vytváří chování v ur-
čité rovině.

VII. Příčina a následek

1. Pořád si stěžujete na strach, ale přesto si jej nepře-
stáváte vyvolávat. Jak už jsem uvedl, nemůžete mě 
žádat, abych vás od něj osvobodil. Já totiž vím, že ne-
existuje; to vy však nevíte. Kdybych vám zasahoval 
do vašich myšlenek a jejich následků, vměšoval bych 
se do základního zákona příčiny a následku, a tedy 
toho vůbec nejzákladnějšího zákona, který existuje. 
Kdybych znevažoval sílu vašeho vlastního myšlení, 
jen stěží bych vám pomohl. Bylo by to v přímém roz-
poru s tímto kurzem. Mnohem prospěšnější je připo-
mínat vám, že si své myšlenky nehlídáte dostatečně 
obezřetně. Možná máte dojem, že to je možné jen  
za pomoci zázraku, což je naprostá pravda. Nejste 
zvyklí vnímat svou mysl jako schopnou zázraků, 
ovšem tomuto smýšlení se lze naučit a takovouto prů-
pravu potřebují všichni konatelé zázraků.

2. Nemohu dovolit, abyste si nechali mysl nestřeženou, 
jinak mi nebudete schopni pomoci. Konání zázraků 
s sebou nese plné uvědomění si síly myšlenky, jež 
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by mělo zabránit nesprávnému tvoření. V opačném 
případě bude zapotřebí zázraku, aby dal do pořádku 
samotnou mysl; to je však zdlouhavý proces, který by 
nakonec nevyvolal kolaps času, k němuž byl zázrak 
původně určen. Konatel zázraků musí přistupovat  
k zákonu příčiny a následku s opravdovou úctou jako 
k nezbytné podmínce k uskutečnění zázraku.

3.  Jak zázrak, tak strach vycházejí z myšlenek. Jest-
liže se nedokážete rozhodnout pro jeden, nemůžete 
se rozhodnout ani pro druhý. Volba pro zázrak zna-
mená, že jste odmítli strach, byť jen dočasně. Bojíte 
se všech a všeho; bojíte se Boha, mě i sebe. Vnímáte  
a utváříte nás mylně a věříte v to, co jste z nás udělali. 
K tomu by nikdy nedošlo, kdybyste se nebáli svých 
vlastních myšlenek. Kdo se bojí, musí tvořit nespráv-
ně, neboť nesprávně vnímá stvoření; a jestliže tvoříte 
nesprávně, trpíte bolestí. Princip příčiny a následku je 
pak skutečným urychlovačem, i když jen dočasným. 
Termín příčina v podstatě patří Bohu a jeho násle-
dek je jeho Syn. Tato skutečnost s sebou nese celou 
řadu spojení příčin a následků, která jsou naprosto 
odlišná od těch, jež jste zavedli do svého chybného 
výtvoru. Základní rozpor v tomto světě tedy spočívá 
mezi skutečným stvořením a nesprávným stvořením. 
Druhému je vlastní veškerý strach, zatímco první-
mu veškerá láska. Vlastní konflikt se tedy týká lásky 
a strachu.

4.  Jak už bylo řečeno, věříte, že strach nedokážete ovlá-
dat; vytvořili jste ho totiž vy sami a vaše víra v něj 
vám zdánlivě zabraňuje, abyste ho kontrolovali. Ja-
kýkoliv pokus napravit chybu ovládnutím strachu je 
však marný. V podstatě už jen pouhý předpoklad, že 
je třeba strach ovládnout, jeho moc upevňuje. Skuteč-
né řešení spočívá v ovládání prostřednictvím lásky. 

Prozatím se však pocitu rozporu nevyhnete, neboť 
jste sami sebe dostali do pozice, kdy věříte v sílu ně-
čeho, co neexistuje.

5.  Nic a všechno nemůže existovat společně. Věřit 
v jedno znamená popírat druhé. Strach je ve skuteč-
nosti nic a láska vše. Kdykoliv do tmy pronikne svět-
lo, temnota zmizí. Čemu věříte, je pro vás pravdivé. 
V tomto smyslu k odloučení opravdu došlo a odmítat 
tuto skutečnost představuje jen nepatřičný způsob 
využití odmítání. Nicméně další chybou je soustředit 
se na chybu. Výchozí postup nápravy spočívá v do-
časném uvědomění si toho, že máme jakýsi problém, 
které by ovšem mělo sloužit jen jako ukazatel potře-
by okamžité nápravy. Tím se mysl dostane do stavu, 
v němž může být bez prodlení přijato vykoupení. Je 
však třeba zdůraznit, že mezi vším a ničím není žádný 
kompromis skutečně možný. Čas je ve své podstatě 
nástroj, jehož prostřednictvím se lze v tomto smyslu 
zříci veškerých kompromisů. K jejich postupnému 
odstranění dochází jen zdánlivě, jelikož čas sám zahr-
nuje úseky, které neexistují. Aby prohlášení: „Neboť 
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl ži-
vot věčný,“ v tomto kontextu dávalo smysl, potře-
buje pouze drobnou úpravu: „Dal jej svému jediné-
mu Synovi.“

6.  Je třeba zdůraznit, že Bůh má jediného Syna. Jestliže 
jsou všechna Jeho stvoření Jeho syny, pak musí být 
každý z nich neoddělitelnou součástí celého synov-
ství. Jednota synovství je víc než součet jeho částí. 
Tato skutečnost se však neprojeví dostatečně jasně, 
dokud bude jakákoliv jeho část chybět. Proto nelze 
daný rozpor s definitivní platností vyřešit dříve, než 
se vrátí všechny části synovství. Teprve tehdy bude 
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možno pochopit smysl celistvosti v jejím pravém vý-
znamu. Jakákoliv část synovství může věřit v omyl 
či neúplnost, jestliže se tak rozhodne. Tím ovšem 
věří v existenci nicoty. Nápravou tohoto omylu je 
vykoupení.

7.  O připravenosti jsem už krátce hovořil, ale přesto 
by bylo prospěšné se k tomuto tématu ještě vrátit. 
Připravenost je jen nutným předpokladem k úspě-
chu. Tyto dva pojmy by se neměly zaměňovat. Jak-
mile nastane stav připravenosti, obvykle se do jisté 
míry pojí i s touhou uspět, ovšem v žádném pří-
padě není tento stav bezpodmínečně celistvý. Ne-
znamená nic víc než schopnost změnit rozhodnutí. 
Sebedůvěra se plně rozvine teprve tehdy, až člověk 
dokonale zvládne daný problém. Napravit základní 
omyl, že strach lze ovládnout, jsme se už pokusili 
a také jsme zdůraznili, že jeho ovládnutí lze docí-
lit pouze prostřednictvím lásky. Připravenost je jen 
začátek sebedůvěry, a ačkoliv si můžete myslet, že 
postoupit od připravenosti k dokonalému zvládnu-
tí vyžaduje obrovské množství času, rád bych vám 
opět připomněl, že čas a prostor jsou v mé moci.

VIII. Význam Posledního soudu

1.  Jedním ze způsobů, jakým můžete uvést na pravou 
míru záměnu kouzla a zázraku, je připomínat si, že 
jste sami sebe nestvořili. Jestliže ve vás převáží ego-
centrismus, máte sklony na tuto skutečnost zapomí-
nat, čímž se dostáváte do situace, kdy je prakticky ne-
vyhnutelné věřit v kouzla. Vůle tvořit vám byla dána 
Stvořitelem, který tutéž vůli projevil ve Svém stvo-
ření. Jelikož schopnost tvořit spočívá v mysli, je vše, 

co stvoříte, bezpodmínečně záležitostí vůle. Z toho 
také vyplývá, že cokoliv uděláte vy sami, je z vašeho 
pohledu skutečné, ovšem nikoliv podle mysli Boha. 
Tento základní rozdíl nás přivádí přímo ke skutečné-
mu významu posledního soudu.

2.  Poslední soud je podle vašeho myšlení jedna z nej-
hrozivějších představ, protože nechápete jeho pravou 
podstatu. Soud nepatří k Božím vlastnostem; vznikl 
až po odloučení a zařadil se mezi další učební nástro-
je jako nedílná součást celkového plánu. Odloučení 
existovalo po miliony let a obdobně dlouhou dobu, 
a možná i delší, obsáhne i Poslední soud. Jeho trvání 
však lze významně zkrátit zázraky, a tedy nástrojem 
vedoucím ke zkrácení, nikoliv však ke zrušení času. 
Pokud bude dostatečně velké množství lidí připrave-
no konat zázraky, může se tento proces zkracování 
stát prakticky nezměřitelným. Je však naprosto ne-
zbytné, abyste se rychle osvobodili od strachu, proto-
že budete-li chtít přinést myslím druhých klid, musíte 
nejprve sami překonat rozpor ve vlastní mysli.

3.  Poslední soud je obecně chápán jako úkon, který pro-
vede Bůh, ale ve skutečnosti jej s mou pomocí usku-
teční moji bratři. Spíše než o vyměření trestu, jejž sice 
můžete považovat za zasloužený, se jedná o konečné 
uzdravení. Trest je pojem, který stojí v naprostém pro-
tikladu ke správnému smýšlení, a cílem Posledního 
soudu je správné smýšlení ve vás obnovit. Poslední 
soud lze nazvat proces spravedlivého hodnocení, což 
jednoduše znamená, že každý konečně pochopí, co je 
skutečně cenné a co nikoliv. Poté může být už schop-
nost činit rozhodnutí řízena rozumem. Avšak do té 
doby, než bude člověk takovéhoto rozlišení schopen, 
kolísání mezi svobodnou a uvězněnou vůlí neustane.
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4. První krok ke svobodě zahrnuje oddělení falešného  
od pravdivého. Jedná se sice o proces rozdělení, 
ovšem v konstruktivním slova smyslu, jenž odráží 
skutečný význam apokalypsy. Každý nakonec na-
hlédne na vše, co stvořil, a rozhodne se zachovat 
pouze to dobré, stejně jako na Své dílo pohlédl i sám 
Bůh a shledal, že je dobré. V tomto okamžiku se mysl 
může začít dívat na svůj výtvor s láskou, neboť po-
zná jeho hodnotu a zároveň se zřekne svého špatného 
díla, které bez víry v něj přestane existovat.

5. Výraz Poslední soud je děsivý nejen kvůli tomu, že byl 
přenesen na Boha, ale také kvůli asociaci slova posled-
ní se smrtí. Jedná se o dokonalý příklad pokrouceného 
vnímání. Jestliže smysl Posledního soudu podrobíme 
objektivnímu hodnocení, musíme jasně dojít k závěru, 
že ve skutečnosti představuje vstupní bránu k životu. 
Nikdo, kdo žije ve strachu, není opravdu naživu. Váš 
vlastní Poslední soud nemůže být namířen na vás samé, 
protože sami sebe jste nestvořili. Můžete jej však kdy-
koliv smysluplně upotřebit na vše, co jste udělali, a ve 
své paměti si zachovat pouze to, co je tvořivé a dobré. 
A k tomu vás vede správné smýšlení. Jediným účelem 
času je dát vám dostatek času, abyste takovéhoto sou-
du docílili. Jedná se o vaše vlastní dokonalé hodnocení 
vašich vlastních výtvorů. Pokud bude vše, co si pone-
cháte, láskyplné, nebude důvod pro to, aby ve vás dále 
přetrvával strach. Taková je vaše role ve vykoupení.

3. kapitola:

Nevinné vnímání

I. Vykoupení bez obětí

1.  Aby zmizel i poslední strach spojený se zázraky, je 
třeba naprosto jasně pochopit ještě další skutečnost. 
Za vznikem vykoupení nestojí ukřižování, ale vzkří-
šení, což mnoho upřímných křesťanů stále nechápe. 
Avšak nikdo, koho nesvazuje víra v nedostatek, by se 
takovéhoto omylu dopustit nemohl. Jestliže se na ukři-
žování bude pohlížet nesprávným pohledem, bude se 
zdát, jako by Bůh dovolil, a dokonce podporoval, aby 
jeden z jeho synů trpěl kvůli své dobrotě. Toto mimo-
řádně nešťastné vysvětlení, které vzešlo z projekce 
nesprávných představ, přivedlo mnoho lidí ke strachu 
z Boha a podobná protináboženská pojetí se dostala 
do množství náboženství. Opravdový křesťan by se 
však měl zamyslet a zeptat: „Jak by to bylo možné?“ 
Je možné, že sám Bůh by byl schopen myšlení, jež 
podle Jeho vlastních slov není hodno Jeho syna?

2.  Nejlepší obrana je jako vždy na postoj druhého člo-
věka neútočit, ale spíše chránit pravdu. Není rozum-
né přijmout jakékoliv přesvědčení, musíte-li proto, 
abyste je ospravedlnili, přehodnotit celý úhel pohle-
du. Tento proces je bolestivý při jeho uplatnění v ma-
lém měřítku a doslova tragický v širším rozsahu, pro-
tože často vede k útlaku a pokusům „ospravedlnit“ 
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zcela chybné pochopení toho, že Bůh sám ve jménu 
spásy utiskoval vlastního Syna. Vypořádat se s tímto 
omylem je mimořádně obtížné, přestože jeho nápra-
va není o nic těžší než náprava jakéhokoliv jiného 
omylu. Mnozí se jej však odmítají vzdát s ohledem 
na jeho zásadní hodnotu jako obranného prostředku. 
V mírnějších případech rodiče řeknou: „Bolí mě to 
víc než tebe,“ a mají dojem, že se tím očistili z vý-
prasku, který dítěti uštědřili. Opravdu věříte, že by 
náš Otec mohl přemýšlet tímto způsobem? Zbavit 
se veškerého podobného smýšlení je tak důležité, že 
nám z něj v myslích nesmí zůstat ani sebenepatrnější 
zrnko. Nebyl jsem „potrestán“, protože vy jste byli 
špatní. Celé laskavé poučení, jež nám má vykoupení 
dát, se vytrácí, pokud je pošpiněno podobným pokři-
veným vnímáním.

3.  Věta: „Mně patří pomsta, praví Pán,“ je špatně po-
chopena, pokud člověk jejím prostřednictvím připi-
suje svou vlastní „špatnou“ minulost Bohu. „Špatná“ 
minulost nemá s Bohem nic společného. Nestvořil ji 
ani na ní netrvá. Bůh nevěří na odplatu, Jeho mysl 
netvoří tímto způsobem. Nevyčítá vám vaše „špat-
né“ skutky. Je snad možné, aby je zazlíval mně? Měli 
byste si jasně uvědomit naprostou nesmyslnost této 
domněnky, která pramení z nesprávného vnímání. Ta-
kovýto omyl má na svědomí velké množství dalších, 
s ním spojených omylů včetně přesvědčení, že Bůh 
zavrhl Adama a vyhnal ho z rajské zahrady. Proto si 
také čas od času myslíte, že vás vedu nesprávným 
směrem. Snažil jsem se ze všech sil použít slova, jež 
nelze překroutit, avšak symboly lze překroutit vždy, 
pokud to chcete.

4.  Oběť je pojem, který je Bohu naprosto neznámý. Má 
totiž kořeny ve strachu a vystrašení lidé dokážou být 

krutí. Obětování jakéhokoliv druhu představuje ne-
dodržení mé výzvy, abyste byli milosrdní, jako je 
milosrdný váš Otec. Pro mnoho křesťanů je obtížné 
si uvědomit, že se to vztahuje zrovna na ně. Dobrý 
učitel své žáky nikdy neterorizuje. Terorizovat to-
tiž znamená útočit, což následně vyústí v odmítnutí 
toho, co učitel předává, a výsledkem je učební ne-
zdar.

5.  Jsem plným právem označován za „beránka Božího, 
který snímá hříchy světa“, ale ti, kdo tohoto berán-
ka představují jako poskvrněného krví, nechápou 
smysl jeho symbolu. Ve správné interpretaci se jed-
ná o velmi prostý symbol, jenž poukazuje na mou 
nevinnost. Lev a beránek, kteří leží bok po boku, 
symbolizují skutečnost, že síla a nevinnost nejsou 
v rozporu, ale přirozeně žijí v míru. Jiný způsob, 
jak vyjádřit totéž, najdeme ve výroku: „Blaze těm, 
kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ Čistá 
mysl zná pravdu a v tom spočívá její síla. Nezamě-
ňuje ničení a nevinnost, protože nevinnost spojuje 
se silou, a nikoliv se slabostí.

6.  Nevinnost není schopna žádných obětí, neboť ne-
vinná mysl má vše a snaží se pouze chránit svou 
celistvost. Neumí do druhých chybně promítat své 
představy, ale pouze uctívá jejich mysl, protože 
pro skutečně milované představuje úcta přirozené 
přijetí druhých, kteří jsou stejní jako oni. Beránek 
„snímá hříchy světa“ v tom smyslu, že ve stavu 
nevinnosti neboli milosti je smysl vykoupení zcela 
patrný. Vykoupení je naprosto jednoznačné a jas-
né, neboť existuje ve světle. Pro ty, kdo se rozhodli 
nevidět, je však nedostupné, neboť se je pokoušejí 
zahalit temnotou.
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7. Vykoupení samo nevyzařuje nic jiného než pravdu,  
a proto je ztělesněním čistoty a šíří jen požehnání. To 
by nebylo možné, pokud by vycházelo z čehokoliv ji-
ného než z dokonalé nevinnosti. Nevinnost je moud-
rost, protože nevnímá zlo, jež tak jako tak neexistu-
je, ale je si naprosto vědoma všeho, co je pravdivé. 
Vzkříšení je pouze projevem skutečnosti, že pravdu 
nemůže zničit nic. Dobro dokáže odolat jakémukoliv 
zlu, protože světlo odstraňuje všechny podoby tem-
noty. Vykoupení tedy přináší dokonalé ponaučení. Je 
závěrečnou ukázkou toho, že všechna ostatní pouče-
ní, která jsem vám předal, jsou pravdivá. Dokážete-li 
nyní toto jediné obecné tvrzení pochopit a přijmout, 
nemusíte už hledat poučení v dalších malých lek-
cích. Pokud mu uvěříte, budete vysvobozeni ze všech 
omylů.

8. Nevinnost Boha je skutečným stavem mysli Jeho 
syna. Vaše mysl v tomto stavu Boha zná, protože Bůh 
není symbolický; Bůh je skutečnost. Jestliže budete 
znát Jeho Syna takového, jaký opravdu je, uvědomí-
te si, že jediným darem hodným Božího oltáře, kam 
nepatří nic než dokonalost, je vykoupení, a nikoliv 
obětování. Nevinní chápou pravdu, a proto jsou jejich 
oltáře vskutku zářící.

II. Zázraky jako pravdivé vnímání

1.  Jak jsem už uvedl, nejsou základní pojmy zmiňované 
v tomto kurzu otázkou míry. Určité elementární před-
stavy totiž nelze chápat ve smyslu opaků. Na svět-
lo a tmu či všechno a nic nemůžeme pohlížet jako 
na možnosti, které se vyskytují společně. Buď jsou 
všechny pravdivé, nebo všechny nesprávné. Musíte si 

uvědomit, že dokud se definitivně nerozhodnete pro
jedno či pro druhé, budete mít nestálé myšlení. Trvale 
se odevzdat temnotě nebo nicotě však není možné, 
neboť nikdo nikdy nežil, aniž by zakusil alespoň ně-
jaké světlo či něco. Nikdo tedy není schopen zcela 
odmítat pravdu, přestože je přesvědčen o opaku.

2. Nevinnost není částečná vlastnost; není skutečná, 
dokud není úplná. Částečně nevinní lidé mají sklo-
ny se čas od času chovat absurdně. Jejich nevinnost 
se změní v moudrost teprve tehdy, až se pro ně sta-
ne závazným pohledem na svět s obecnou platností. 
Nevinné neboli pravdivé vnímání znamená, že nikdy 
nic nevnímáte chybně a vše vždy vidíte správně. Jed-
noduše řečeno tedy nikdy nevidíte to, co neexistuje,  
a vždy vidíte to, co existuje.

3. Jestliže nedůvěřujete tomu, co druhý udělá, svědčí 
to o vašem přesvědčení, že jeho mysl se nenachází  
ve správném stavu. Takto však nevypadá smýšlení 
založené na víře v zázraky; a navíc má ničivý účinek, 
jenž spočívá v popírání moci zázraku. Zázrak vnímá 
vše takové, jaké to ve skutečnosti je. Jestliže neexis-
tuje nic než pravda, nevidí správné chápání nic jiného 
než dokonalost. Jak už jsem řekl, skutečně existuje 
jen to, co vytváří Bůh nebo co vytváříte vy v souladu 
s Jeho vůlí. To je pak to jediné, co nevinní lidé vidí, 
protože jejich vnímání není pokřivené.

4. Bojíte se Boží vůle, neboť svou vlastní mysl, kterou 
Bůh stvořil k podobě Své mysli, používáte k nespráv-
nému tvoření. Mysl může tvořit nesprávně, jen pokud 
věří, že není svobodná. „Uvězněná“ mysl není svo-
bodná, protože je posedlá či potlačovaná sama sebou. 
Je tudíž omezená a její vůle se nemůže projevovat 
svobodně. Být jednotní znamená být jedné mysli či 
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vůle; pokud je pak vůle synovství a Otce jednotná, 
vytváří jejich dokonalý soulad nebe.

5. Nic nemůže obstát před Synem Božím, jenž odevzdává 
svého ducha do rukou svého Otce. Mysl se tím probou-
zí ze spánku, rozpomíná se na svého Stvořitele a sou-
časně s tím mizí veškerý pocit odloučení. Syn Boží je 
součástí Nejsvětější trojice, avšak Trojice sama o sobě 
je jeden celek. Mezi jejími rovinami neexistují žádné 
nejasnosti, protože všechny jsou jedné mysli a jedné 
vůle. Její jediný smysl je vytvořit dokonalé spojení  
a nastolit pokoj Boží. Tuto představu však dokážou 
vnímat pouze skutečně nevinní lidé; mají totiž čistá 
srdce, a proto pravdu chrání, místo aby se chránili před 
ní. Jelikož dobře chápou význam vykoupení, nechtějí 
útočit, a tudíž vnímají správně. To má na mysli Bible, 
když říká: „Až se zjeví, budeme Mu podobni, protože 
Ho spatříme takového, jaký jest.“

6. Napravit mylné představy lze tím, že v ně přestaneme 
věřit a svou víru obrátíme pouze k věcem pravdivým. 
Z nepravdivého nemůžete udělat pravdivé. Jestli-
že budete ochotni přijmout ve všem, co vnímáte, to 
pravdivé, bude to pravdivé i pro vás. Pravda překo-
ná veškeré omyly a ti, kdo žijí v omylu a prázdno-
tě, nikdy nenajdou trvalou útěchu. Budete-li vnímat 
pravdivě, odstraníte své mylné představy a zároveň 
i mylné představy druhých. Jelikož je vidíte takové, 
jací doopravdy jsou, ukazujete jim, že přijímáte jejich 
pravdivost, a tím ji mohou přijmout i oni sami. A prá-
vě v tom spočívá uzdravení, které přináší zázrak.

III. Vnímání versus vědění

1. Doposud jsme se zaměřovali na vnímání, ale jen málo 
jsme mluvili o vědění. Abyste totiž cokoliv věděli, musí 
nejprve dojít k nápravě vnímání, protože vědět zname-
ná být si jistý. Nejistota vyjadřuje, že nevíte. Vědění je 
mocné, neboť je jisté, a jistota je síla. Vnímání je však 
pomíjivé; jako charakteristický znak víry v prostor  
a čas je podmíněno buď strachem, nebo láskou. Chyb-
né vjemy mají za následek strach, zatímco pravdivé 
podporují lásku, avšak ani jedno z nich nepřináší jisto-
tu, protože veškeré vnímání je proměnlivé, a proto ho 
nelze slučovat s věděním. Pravdivé vnímání je sice zá-
kladem pro vědění, ovšem vědění samo je potvrzením 
lásky a nachází se mimo jakékoliv vjemy.

2. Všechny vaše nesnáze vyplývají ze skutečnosti, že 
nerozpoznáváte sebe, svého bratra či Boha. Rozpo-
znat znamená poznat znovu, což naznačuje, že jste už 
předtím znali. Vnímat můžete mnoha způsoby, proto-
že vnímání zahrnuje výklady, a není tudíž celistvé ani 
soudržné. Zázrak také představuje způsob vnímání, 
a proto se ani v jeho případě nejedná o vědění. Při-
nese vám sice správnou odpověď na otázku, ovšem 
pokud víte, neptáte se. Zpochybňovat klamné před-
stavy znamená první krok k jejich nápravě a zázrak 
neboli správná odpověď je pak napravuje. Vzhledem 
k tomu, že vjemy se mění, je samozřejmá jejich zá-
vislost na čase. Jak v konkrétním okamžiku vnímá-
te, určuje to, co uděláte, a jednání se musí odehrávat 
v čase. Vědění je však nadčasové, neboť jistota je ne-
zpochybnitelná. Víte, kdy přestanete klást otázky.

3. Mysl, jež se dotazuje, chápe sebe sama v rámci času,  
a proto hledá budoucí odpovědi. Uzavřená mysl, a tedy 
taková, která se nedotazuje, na druhou stranu věří, že 
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budoucnost bude stejná jako přítomnost, což ji uvádí 
do zdánlivě stabilního stavu, jenž je ovšem zpravidla 
jen pokusem potlačit skrytou obavu, že budoucnost 
bude horší než současnost. Tento strach pak tlumí ja-
koukoliv tendenci ptát se či zpochybňovat.

4. Pravdivé vidění znamená přirozené vnímání duchov-
ního zraku, avšak stále se spíše jedná o nápravu než 
o fakt. Duchovní zrak je symbolický, a proto neslouží 
jako nástroj poznání. Je však prostředkem správného 
vnímání, které jej přenáší do náležitého pole působ-
nosti zázraků. Přesněji řečeno je tedy „vize Boha“ spí-
še zázrak než zjevení. Skutečnost, že se při tomto pro-
žitku uplatňují vjemy, ji tudíž odsouvá ze sféry vědění, 
a proto nejsou vize – byť sebezbožnější – trvalé.

5.  Bible vám říká, abyste poznali sami sebe – čili abys-
te si byli jistí. Jistota vždy pochází od Boha. Jestliže 
někoho milujete, znamená to, že ho akceptujete tako-
vého, jaký je, což vám umožňuje, abyste ho opravdu 
poznali. Do té doby, než ho však poprvé rozeznáte 
takového, jaký je, ho však poznat nemůžete. Pokud 
si stále kladete otázky, dáváte tím jasně najevo, že 
Boha neznáte. Jistota totiž nevyžaduje žádné jednání. 
Řeknete-li, že jednáte na základě vědění, zaměňujete 
ve skutečnosti vědění a vnímání. Vědění poskytuje 
sílu k tvořivému myšlení, ale nikoliv ke správnému 
konání. Vnímání, zázraky a konání jsou úzce spoje-
ny, ale vědění je výsledkem zjevení a vyvolává pouze 
přemýšlení. Vnímání i v té nejduchovnější formě za-
hrnuje tělo, zatímco vědění vychází z vnitřního oltáře 
a je nadčasové, neboť je jisté. Vnímat pravdu však 
není totéž jako ji znát.

6.  Správné vnímání je nutné k tomu, aby mohl Bůh přímo 
komunikovat se Svými oltáři, které buduje ve Svých 
synech. Na této rovině dokáže předávat Svou jistotu  

a Jeho vědění bezpochyby přináší pokoj. Bůh není pro 
Své syny cizincem a cizí si nejsou ani Jeho synové 
navzájem. Vědění předcházelo jak vnímání, tak času,  
a obojí nakonec zase nahradí. To je skutečný smysl vý-
roku „Alfa i Omega, počátek i konec“ či: „Dříve než se 
Abrahám narodil, já jsem,“ Vnímání může a musí být 
ustáleno, ale vědění ustálené je. „Boha se boj a Jeho 
přikázání zachovávej,“ se tedy mění na: „Boha poznej 
a přijmi Jeho jistotu.“

7. Jestliže napadnete chybu ve druhém, zraníte tím sami 
sebe. Svého bratra nemůžete poznat, pokud na něj 
útočíte. Útok se totiž vždy vede proti cizímu člověku. 
Ze svého bratra tedy jeho chybným vnímáním dělá-
te cizince, a proto jej nikdy nemůžete poznat. A právě 
proto, že jste z něj udělali cizince, se ho bojíte. Bu-
dete-li ho vnímat správně, budete ho moci i poznat. 
Mezi Božím tvorstvem neexistují žádní cizinci. Pokud 
budete tvořit tak, jak tvořil Bůh, dokážete tvořit pouze 
to, co znáte, a co tedy můžete přijmout za vlastní. Bůh 
zná Své děti s naprostou jistotou, protože je stvořil tím, 
že je znal. Dokonale je chápe, a jestliže ony nechápou 
jedno druhé, nechápou ani Jeho.

IV. Omyl a ego

1. Schopnosti, které máte nyní, jsou pouhé stíny vaší 
opravdové síly. Duch ví, miluje a tvoří, a to jsou jeho 
jasné funkce. Všechny vaše současné funkce jsou 
však nejednotné a otevřené otázkám i pochybnostem. 
Nejste si totiž jistí, jak byste je měli využít, a proto 
nemůžete dosáhnout vědění. Tomu navíc zabraňuje 
i skutečnost, že stále vnímáte bez lásky. Do té doby, 
než odloučení zavedlo různé stupně, hlediska a časo-
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vá rozmezí, vnímání vůbec neexistovalo. Duch nemá 
žádné roviny, ale všechny rozpory vycházejí právě 
z představy rovin. Jednota je možná pouze v rámci 
rovin Trojice, avšak roviny stvořené odloučením mu-
sejí být zákonitě v rozporu, a to proto, že jedna pro 
druhou postrádají smysl a význam.

2. Vědomí – a tedy rovina vnímání – představovalo prv-
ní rozštěpení, jež se objevilo v mysli člověka po od-
loučení, čímž se její úloha přesunula od tvoření spíše 
k vnímání. Vědomí je plným právem považováno  
za pole působnosti ega. Ego je nesprávná snaha vidět 
sebe sama tak, jak byste si přáli, a nikoliv tak, jací 
ve skutečnosti jste. Avšak poznat sebe sama znamená 
poznat svou skutečnou podobu, neboť to je to jediné, 
čím si můžete být jisti. Vše ostatní je otevřeno po-
chybnostem.

3. Ego, které bylo spíše uděláno než stvořeno, předsta-
vuje zpochybňující hledisko vlastního Já vzniklého  
po odloučení. Je sice schopno pokládat otázky, avšak 
nedokáže vnímat smysluplné odpovědi, protože k těm 
je zapotřebí vědění, a nikoliv vnímání. V důsledku 
toho vnáší do mysli zmatek, neboť bez nejasností 
může existovat pouze jednotná mysl. Odloučená či 
rozdělená mysl musí být zmatená, protože si není jis-
tá tím, co vlastně je. Musí se tedy zmítat v rozporech, 
protože není v souladu sama se sebou. Její vlastní as-
pekty jsou si vzájemně cizí, v čemž spočívá podstata 
stavu náchylného ke strachu, jenž s sebou vždy nese 
možnost útoku. Podle toho, jak vnímáte sami sebe, 
máte tedy oprávněný důvod pociťovat strach, a proto 
se jej ani nemůžete zbavit do té doby, než si uvědo-
míte, že jste sami sebe nestvořili a ani stvořit nemoh-
li. Své nesprávné vjemy nikdy nemůžete přeměnit 
v pravdu a vaše stvoření se nachází mimo dosah va-

šeho vlastního omylu. Právě z toho důvodu se musíte 
nakonec rozhodnout překonat odloučení.

4. Správné smýšlení by se nemělo zaměňovat za vědou-
cí mysl, protože správné smýšlení se vztahuje pouze 
na správné vnímání. Ať už smýšlíte správně či ne-
správně, uplatňuje se i v tomto případě různá míra, 
což jasně ukazuje na absenci vědění. Výraz správné 
smýšlení se má používat ve smyslu nápravy špatné-
ho smýšlení a týká se stavu mysli, který vyvolává 
správné vnímání. Tento stav je otevřený zázrakům, 
protože uvádí mylné vnímání na pravou míru, což se 
s ohledem na vaše chápání sebe sama dá samozřejmě  
za zázrak považovat.

5. Vnímání vždy zahrnuje určitý nesprávný způsob po-
užití mysli, neboť ji přenáší do oblasti nejistoty. Mysl 
je velmi aktivní; jestliže se rozhodne pro odloučení, 
rozhodne se pro vnímání. Před takovýmto rozhodnu-
tím touží jen po vědění, ale po něm se už nedokáže 
rozhodovat jednoznačně. Jedinou cestou z nejed-
noznačnosti je jasné vnímání. Mysl se však navrátí  
ke své původní úloze pouze tehdy, pokud bude chtít 
vědět, a tím se dostane do služeb ducha, kde nastane  
i kýžená změna vnímání. Pokud se mysl rozhodne 
vytvořit své vlastní roviny, rozhodne se pro rozděle-
ní. Od ducha se ovšem nemůže odloučit úplně, proto-
že právě z něj pochází veškerá její síla dělat či tvořit. 
Mysl i při nesprávném tvoření podporuje svůj zdroj, 
jinak by přestala existovat. To však není možné, pro-
tože mysl náleží duchu, jejž stvořil Bůh, a který je 
tudíž věčný.

6. Schopnost vnímání dala zrod tělu, neboť vnímat se 
musí něco a něčím. Proto je s vnímáním spojen ur-
čitý výklad, jejž vědění nepotřebuje. Interpretační 
funkce vnímání, a tedy zkreslená forma tvoření, vám 
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pak umožňuje zaměňovat své tělo za pravou realitu  
ve snaze uniknout z rozporu, který jste vyvolali. 
Vědoucí duch se však nemůže uvést v soulad s touto 
ztrátou síly, neboť není schopen temnoty. Tím je pak 
téměř nedosažitelný pro mysl a naprosto nedosažitel-
ný pro tělo. Proto je tedy duch vnímán jako hrozba, 
neboť světlo odstraňuje tmu prostě tím, že vám ukáže, 
že tma neexistuje, a tímto způsobem pravda vždy vítě-
zí nad omylem. Nejde však o aktivní proces nápravy, 
protože jak už jsem dříve zdůrazňoval, vědění nedělá 
nic. Může být sice vnímáno jak útočník, ale útočit ne-
může. Co vnímáte jako jeho útoky, je v podstatě jen 
vaše skryté povědomí o skutečnosti, že na vědění se 
lze vždy upamatovat, neboť nikdy nebylo zničeno.

7. Bůh a Jeho stvoření si uchovávají svou jistotu, a pro-
to vědí, že žádné nesprávné tvoření neexistuje. Prav-
da se nemůže zabývat omyly, na nichž si trváte. Byl 
jsem člověk, který se rozpomenul na ducha a jeho vě-
dění. Jako člověk jsem se nesnažil působit proti omy-
lu prostřednictvím vědění, ale spíše jsem usiloval  
o jeho nápravu postupem zdola nahoru. Demonstro-
val jsem jak slabost těla, tak sílu mysli. Sjednocením 
své vůle s vůlí Stvořitele jsem si přirozenou cestou 
rozpomněl na ducha a jeho skutečný účel. Nemohu  
za vás spojit vaši vůli s vůlí Boha, ale mohu vám z mys-
li vymazat veškeré klamné představy, pokud ji svěříte 
mému vedení. V cestě vám stojí jen a pouze nespráv-
né vjemy; bez nich se budete rozhodovat naprosto ne-
omylně. Rozumné rozhodování vychází ze zdravého 
vnímání. Nemohu rozhodovat za vás, ale mohu vám 
pomoci ke správnému rozhodnutí dojít. „Mnozí jsou 
pozváni, ale málokdo bude vybrán,“ by mělo spí-
še být: „Všichni jsou pozváni, ale málokdo se roz-
hodne naslouchat,“ a proto se nerozhodují správně. 

„Vyvolení“ jsou prostě ti, kdo se správně rozhod-
nou dříve. Správně smýšlející to dokážou okamžitě  
a naleznou odpočinutí svým duším. Bůh vás zná 
jen pokojné, a to je vaše realita.

V. Mimo svět vnímání

1. Říkal jsem, že schopnosti, které nyní máte, jsou pouhé 
stíny vaší skutečné síly a že vnímání, jež je svou pod-
statou náchylné k soudům, vzniklo až po odloučení. 
Od té doby si nikdo není ničím jistý. Dále jsem objas-
nil, že vzkříšení bylo prostředkem k návratu k vědě-
ní a bylo uskutečněno spojením mé vůle s vůlí Otce.  
A nyní si objasníme rozdíl, který je důležitý pro po-
chopení některých následných tvrzení.

2. Od okamžiku odloučení se zaměňují slova tvořit a dě-
lat. Jestliže něco děláte, činíte tak na základě určitého 
pocitu nedostatku či potřeby. Cokoliv, co je uděláno 
za konkrétním účelem, však nemá žádnou skutečně 
obecnou platnost. Uděláte-li něco, abyste napravi-
li jakýsi vnímaný nedostatek, v podstatě tím nepří-
mo naznačujete, že věříte v rozdělení. Ego speciál-
ně k tomuto účelu vynalezlo množství důmyslných 
myšlenkových systémů, avšak ani jeden z nich není 
tvořivý. Vynalézavost představuje i ve své nejdůmy-
slnější podobě jen marnou námahu. Vynález, jenž je 
svou povahou vždy určen ke konkrétnímu využití, 
není hoden abstraktní tvořivosti Božích stvoření.

3. Vědění, jak už jsme podotkli, nevede ke konání. Zá-
měna mezi vaším skutečným světem a tím, co jste se 
ze sebe udělali, je tak závažná, že je pro vás doslo-
va nemožné něco vědět. Vědění je vždy stabilní; je 
však celkem evidentní, že vy stabilní nejste. Neměnní 
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jste ovšem v podobě, v jaké vás stvořil Bůh. Jestli-
že tedy z tohoto hlediska není vaše jednání ustálené, 
rozcházíte se s Boží představou o svém tvoření. Pro 
tuto možnost se sice můžete svobodně rozhodnout, 
ale nikdo se zdravým rozumem by na ni dobrovolně 
nepřistoupil.

4. Základní otázka, kterou sami sobě neustále poklá-
dáte, nemůže směřovat přímo na vás. Ustavičně se 
ptáte, co vlastně jste, a tím naznačujete, že nejenže 
neznáte odpověď, ale že je na vás, abyste ji nalezli. 
Sami sebe však nedokážete vnímat správně; nemáte 
totiž žádný obraz, jejž byste vnímat mohli. Slovo ob-
raz je vždy spojeno s vnímáním, a nikoliv s věděním. 
Obrazy jsou symbolické a reprezentují něco jiného. 
Úmysl „změnit svůj obraz“ dokládá sílu vnímání, ale 
zároveň nepřímo vyjadřuje, že neexistuje nic stabilní-
ho, co bylo nemožné vědět.

5. Vědění není přístupné interpretacím. Můžete se sice 
pokusit „interpretovat“ smysl; tím se však snadno do-
pustíte chyby, neboť se jedná o smysl, který vnímáte. 
Takovéto rozpory pramení ze snahy pohlížet na sebe 
zároveň jako na oddělenou i neoddělenou bytost. 
Tato zásadní nejasnost však výsledně pouze zvyšuje 
míru vaší celkové nejistoty. Vaše mysl sice může být 
velice důmyslná, ovšem jako ve všech případech, kdy 
metoda a obsah nejsou v souladu, představuje její vy-
užití jen marnou snahu uniknout ze slepé uličky. Dů-
myslnost je naprosto neslučitelná s věděním, protože 
vědění důmyslnost nevyžaduje. Vynalézavé smýšlení 
není pravda, jež vás osvobodí, avšak pokud budete 
ochotni se ho vzdát, osvobodíte se od pocitu jeho ne-
zbytnosti.

6. Modlitba je způsob, jak o něco požádat. Je to pro-
středek k zázrakům. Smysl má však pouze modlitba 

za odpuštění, protože ti, kterým bylo odpuštěno, mají 
všechno. Jakmile člověk přijme odpuštění, pozbývá 
modlitba ve svém obvyklém smyslu na významu. 
Modlitba za odpuštění není ničím jiným než žádos-
tí, aby vám bylo dovoleno rozpoznat, co už máte. 
Jestliže si místo vědění zvolíte vnímání, dostanete se  
do situace, v níž se podobáte svému Otci pouze tím, 
že vnímáte zázračně. Tím se však připravujete o vě-
dění, že vy sami jste zázrak Boží. Tvoření je váš zdroj 
i vaše jediná skutečná úloha.

7. Abychom správně porozuměli výroku: „Bůh stvořil 
člověka, aby byl Jeho obrazem podle Jeho podoby,“ 
musíme se na něj podívat z jiného úhlu. Obraz lze 
chápat jako myšlenku a podobu jako stejné vlastnosti. 
Bůh opravdu stvořil ducha, aby byl Jeho myšlenkou 
a aby měl stejné vlastnosti jako On; a nic jiného není. 
Vnímání však na druhou stranu není možné, aniž by 
se věřilo ve „více“ a „méně“. Na každé své rovině 
zahrnuje výběrovost. Vnímání je nepřetržitý proces 
přijímání a odmítání, uspořádávání a přeuspořádává-
ní či posunů a změn. Neoddělitelnou součástí vnímá-
ní je také hodnocení, neboť posuzování je nezbytným 
předpokladem k výběru.

8. Co se stane s vjemy, pokud bude existovat jen na-
prostá rovnost a žádné úsudky? Vnímání bude náhle 
nemožné, protože pravdu lze pouze vědět. Veškerá 
pravda je rovnocenně pravdivá a znát byť jen jedinou 
její část znamená znát ji celou. Částečné povědomí 
zahrnuje pouze vnímání. Vědění překračuje zákony, 
kterými se řídí vnímání, protože částečné vědění není 
možné. Vědění je celistvé a nemá žádné oddělené 
části. Vám, kdo s ním ve skutečnosti tvoříte jeden 
celek, stačí poznat jen sebe samé a vaše vědění bude 
úplné. Znát Boží zázrak totiž znamená znát Boha.
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9. Odpuštění vede k nápravě nesprávného chápání odlou-
čení. Vnímat svého bratra správně je nezbytné, neboť 
mysli se rozhodly vnímat samy sebe jako oddělené 
bytosti, a nikoliv jako součást celku. Duch však zná 
Boha dokonale a v tom spočívá jeho zázračná moc. 
Skutečnost, že tuto moc má každý, je smýšlení světa 
naprosto cizí. Svět věří, že má-li někdo vše, nic už ne-
zbývá. Boží zázraky jsou však stejně absolutní jako 
Jeho myšlenky, protože zázraky jsou Jeho myšlenky.

10. Modlitba bude mít své místo na světě do té doby, 
dokud bude přetrvávat vnímání. Jelikož vnímání 
spočívá v nedostatku, znamená to, že ti, kdo vníma-
jí, ještě zcela nepřijali vykoupení a neodevzdali se 
pravdě. Vnímání je založeno na stavu oddělenosti,  
a proto potřebuje uzdravit každý, kdo vnímá. Přiroze-
ným stavem těch, kdo vědí, je společenství, a nikoliv 
modlitba. Bůh a Jeho zázrak jsou neoddělitelní. Vaše 
cena stojí výše než vnímání, neboť je nezpochybni-
telná. Nevnímejte sami sebe v různých světlech, ale 
poznejte se v jediném Světle, kde je zázrak, jímž jste, 
naprosto jasný.

VI. Soud a problém autority

1. Posledním soudem jsme se už zabývali, ovšem nikoliv 
dostatečně podrobně. Po Posledním soudu už žádný 
další nepřijde. Soud je však pouze symbolický, proto-
že mimo svět vnímání žádný soud neexistuje. Říká-li 
Bible: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni,“ znamená to, 
že jestliže budete soudit realitu druhých, nevyhnete 
se ani souzení své vlastní reality.

2. Rozhodnout se pro souzení místo pro vědění je příči-
nou ztráty klidu. Soud je proces, na němž je založeno 

vnímání, ale nikoliv vědění. O této problematice jsem 
už hovořil v kontextu výběrovosti vnímání a zdůraz-
nil jsem, že hodnocení je jeho samozřejmým a ne-
zbytným předpokladem. Soud jde vždy ruku v ruce 
s odmítáním. Nikdy neklade důraz jen na pozitivní 
stránky toho, co je souzeno, ať už na vás nebo na dru-
hých. Vše, co jste vnímali a odmítli neboli soudili  
a shledali neuspokojivým, vám navždy zůstane v mys-
li, a to právě proto, že jste to vnímali. Jednou z iluzí 
spojenou s vnímáním je, že co odsoudíte, nemá žádný 
účinek. To by však mohla být pravda pouze tehdy, po-
kud byste zároveň věřili, že co jste odmítli, neexistu-
je. Tomu však evidentně nevěříte, jinak byste nemohli 
nic odsoudit. Zda je váš úsudek správný či špatný, ale 
nakonec není důležité. V každém případě totiž věříte 
v něco nereálného, čemuž se nelze vyhnout při žád-
ném soudu, neboť jím vyjadřujete přesvědčení, že si 
z reality můžete vybírat, co sami chcete.

3. Nemáte nejmenší ponětí, jakou nesmírnou úlevu a hlu-
boký klid přináší vidět sebe samé i druhé bez jakých-
koliv soudů. Až poznáte, co vy i vaši bratři doopravdy 
jste, přijdete na to, že vůbec nemá význam je jakkoliv 
soudit. Jejich pravá podstata vám totiž zůstává skrytá 
právě proto, že je hodnotíte. Veškerá nejistota prame-
ní z přesvědčení, že se nacházíte pod tlakem soudu. 
Avšak k tomu, abyste si uspořádali svůj život, soud 
nepotřebujete, a už vůbec jej nepotřebujete k tomu, 
abyste si udělali pořádek v sobě samých. V přítom-
nosti vědění veškeré hodnocení automaticky ustává, 
což je proces, který umožňuje, aby poznání nahradilo 
vnímání.

4. Vše, co vnímáte, ale odmítáte přijmout, ve vás vy-
volává strach. Věříte totiž, že nad tím, co odmítáte 
přijmout, ztrácíte kontrolu. Proto se vám tyto věci ob-
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jevují v nočních můrách či ve zdánlivě šťastnějších 
snech, jež jsou však jen příjemnou maskou nepříjem-
né skutečnosti. Nic, co jste odmítli přijmout, nelze 
přenést do vědomí. Samo o sobě to není nebezpečné, 
ale vy sami jste způsobili, že vám to nebezpečné při-
padá.

5. Pokud se cítíte unaveni, je to tím, že jste na základě 
svého soudu došli k závěru, že unaveni být můžete. 
Pokud se někomu vysmíváte, pak proto, že jste ho 
svým soudem ohodnotili jako bezcenného. Pokud 
se vysmíváte sami sobě, musíte se vysmívat i dru-
hým: už jen proto, že se nedokážete smířit s myšlen-
kou, že byste mohli být bezcennější než oni. To vše 
vás unavuje, protože to vše je v podstatě skličující.  
Ve skutečnosti nejste schopni být unaveni, ale jste 
nadmíru schopni unavit sebe samé. Napětí, které s se-
bou neustálé posuzování přináší, je prakticky neúnos-
né. Je zajímavé, že natolik vysilující schopnost může 
být tak vysoce oceňovaná. Jestliže si však přejete být 
autorem reality, což je mimochodem naprosto ne-
možné, nezbude vám než neustále soudit a hodnotit.  
Na své soudy však zároveň budete pohlížet se stra-
chem, neboť uvěříte, že jednoho dne by mohly být 
použity proti vám. Toto přesvědčení ale může existo-
vat pouze tehdy, pokud budete věřit v účinnost soudu 
jako zbraně sloužící k obraně vaší vlastní autority.

6. Bůh dává pouze milost; vaše slova by měla odrážet 
pouze milost, protože tu jste dostali a tu byste také 
měli dávat. Spravedlnost je dočasný prostředek ne-
boli snaha naučit vás smyslu milosti. Je sice založena  
na soudech, ale jen proto, že mezi vaše schopnosti 
patří i její opak.

7. Už jsem hovořil o různých projevech ega a v této kon-
krétní rovině jich existuje téměř nekonečné množství. 

Všechny však mají jednu jedinou společnou příčinu  
a tou je otázka rozhodujícího vlivu čili problém au-
tority, jenž představuje „kořeny všeho zla“. Každý 
projev ega přináší vnitřní rozpor, protože mysl je 
rozpolcena mezi egem a Duchem svatým, a proto je 
cokoliv, co ego udělá, neúplné a rozporné. Takovýto 
neudržitelný stav vzniká jako následek problému au-
tority, ze kterého – protože je založen na nepochopi-
telné myšlence – nedokáže vzejít nic jiného než další 
nepochopitelné myšlenky.

8. Otázka autority je ve skutečnosti spíše otázkou au-
torství. Řešíte-li problém autority, spočívá jeho pří-
čina vždy ve víře, že jste svým vlastním autorem,  
a tuto mylnou představu promítáte i do druhých. 
Takto vzniklá situace ve vás pak vyvolává dojem, že 
druzí s vámi o vaše autorství soupeří, což je základní 
chyba všech, kdo věří, že si přivlastnili moc Boha. 
Toto přesvědčení je pro ně nadmíru děsivé, ale Boha 
nijak neznepokojuje. Je však ochoten uvést je na pra-
vou míru, a to nikoliv proto, aby Své děti potrestal, 
ale pouze protože ví, jak nešťastní v této situaci jsou. 
Boží stvoření jsou obdařena skutečným autorstvím, 
ovšem pokud se rozhodnete žít v odloučení od své-
ho Autora, vyjadřujete tím, že dáváte přednost ano-
nymitě. Jelikož si tím, že máte svého Autora, nejste 
jisti, věříte, že vaše stvoření bylo anonymní, a tím se 
dostáváte do pozice, kde je zdánlivě logické uvěřit, 
že svým autorem jste vy sami. Tento rozpor ohled-
ně autorství vám uvádí mysl do takové nejistoty, že 
může dokonce pochybovat o tom, zda vůbec opravdu 
existujete.

9. Pouze ti, kdo se naprosto vzdají veškeré touhy za-
vrhovat, mohou poznat, že jejich vlastní zavržení je 
nemožné. Boží moc jste si nepřisvojili, ale naopak 
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jste ji ztratili. Naštěstí však něco ztratit neznamená, 
že je to navždy pryč, ale pouze že si nepamatujete, 
kde to je. Existence není závislá na vaší schopnosti ji 
rozpoznat, či dokonce posuzovat. Na realitu je možné 
pohlížet bez soudů a prostě uznat, že existuje.

10. Pokoj je přirozený odkaz ducha. Každý má právo 
jeho odkaz nepřijmout, ale nemá právo určovat, co 
tímto odkazem bude. Problém, který musí každý vy-
řešit, spočívá v základní otázce autorství. Veškerý 
strach v podstatě pochází z popírání Božího autorství, 
avšak urážku nepociťuje Bůh, ale jen ten, kdo Ho po-
pírá. Popřít Jeho autorství znamená zříci se pramene 
svého klidu a vidět sebe samé jen jako oddělené části. 
A právě takovéto podivné vnímání je pravým problé-
mem autority.

11. Neexistuje nikdo, kdo by se určitým způsobem ne-
cítil uvězněn. Jestliže se tak děje na základě jeho 
svobodné vůle, musí svou vůli pokládat za nesvobod-
nou, jinak by se neustále pohyboval v začarovaném 
kruhu. Svobodná vůle musí vést ke svobodě. Soud 
však vždy uvězňuje, protože rozděluje části reality 
podle kolísavého žebříčku přání. Přání nejsou ze své 
podstaty fakta. Přát si naznačuje, že mít vůli je málo. 
Nikdo se zdravým rozumem však nevěří, že co si pře-
jete, je stejně skutečné, jako k čemu máte vůli. Mís-
to: „Hledejte především Jeho království,“ řekněte 
spíše: „Chtějte především Jeho království,“ a tím 
zároveň řeknete: „Vím, co jsem, a přijímám svůj 
vlastní úděl.“

VII. Tvoření versus sebeobraz

1. Každý myšlenkový systém musí mít určitý výcho-
zí bod. Vzniká tím, že jej někdo udělá nebo stvoří, 
přičemž rozdíl mezi těmito dvěma výrazy jsme si už 
vysvětlili. Společný bod představuje jejich schopnost 
tvořit základ. Ovšem to, co na něm spočívá, je vel-
mi odlišné. V obou případech jde o základní kámen 
hodnotových systémů, jimiž se člověk ve svém živo-
tě řídí. Je chybné se domnívat, že myšlenkový sys-
tém založený na lžích je slabý. Nic, co bylo uděláno 
Božím dítětem, není bez síly. Je důležité si tuto sku-
tečnost uvědomit, protože jinak nedokážete uniknout 
z vězení, které jste si sami postavili.

2. Problém autority nevyřešíte tím, že budete znevažo-
vat sílu své mysli. Tím byste se dopouštěli sebeklamu, 
jenž vám bude působit bolest, protože ve skutečnosti 
chápete schopnost mysli zcela správně. Uvědomujete 
si také, že ji nemůžete oslabit, stejně jako nemůže-
te oslabit Boha. „Ďábel“ je pro vás děsivá představa, 
protože vám připadá neobyčejně mocný a aktivní. 
Vnímáte ho jako sílu, která bojuje s Bohem o nad-
vládu nad Jeho tvorstvem. Ďábel lže a klame a staví 
království, v nichž je vše v přímém protikladu k Bo-
hu. Přesto však lidi přitahuje, místo aby je odpuzoval, 
a oni jsou ochotni „prodat“ mu svou duši výměnou 
za dary, které nemají žádnou skutečnou cenu, což je 
úplně nesmyslné.

3. O pádu čili odloučení jsme už hovořili, ale je nutné, 
aby vám byl jeho význam naprosto jasný. Odlouče-
ní je myšlenkový systém, jenž je dostatečně reálný 
v čase, ale nikoliv ve věčnosti. Jakékoliv přesvěd-
čení je skutečné pro toho, kdo v něj věří. V sym-
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bolické zahradě rostlo „zakázané“ ovoce pouze na 
jednom stromě; Bůh je však zakázat nemohl, neboť 
jinak by přece sníst nešlo. Jestliže Bůh zná Své děti  
– a ujišťuji vás, že je opravdu zná – postavil by je 
snad do situace, která by je mohla přivést ke zkáze? 
Zakázaný strom byl nazván Strom vědění. Vědění ale 
stvořil Bůh a dal je všem Svým stvořením. Této sym-
bolice se dostalo mnoha interpretací; můžete si však 
být jisti, že jakákoliv interpretace, jež přisuzuje Bohu 
nebo Jeho stvořením schopnost zničit jejich vlastní 
smysl, je chybná.

4. Zkonzumování ovoce ze stromu vědění symbolicky 
vyjadřuje přisvojení si schopnosti sebestvoření. Toto 
je však jediný aspekt, ve kterém Bůh a Jeho stvoře-
ní nejsou spolutvůrci. Opačné přesvědčení je nepří-
mo vyjádřeno v sebepojetí, a tedy sklonu vlastního 
Já vytvářet obraz sebe sama. Obraz je však předmě-
tem vnímání, a nikoliv vědění. Vědění nemůže kla-
mat, ale vnímání ano. Můžete se vnímat jako tvůrci 
sami sebe, ovšem věřit tomu je to jediné, co může-
te. Nemůžete z toho udělat pravdu, a až jednou – jak 
už jsem řekl – bude vaše vnímání napraveno, budete  
za to jen rádi. Do té doby však bude přesvědčení, že 
tuto schopnost máte, představovat základní kámen 
vašeho myšlenkového systému a vy budete všechny 
obranné prostředky používat k útoku na myšlenky, 
jež by mohly vynést na světlo pravdu. Stále ještě vě-
říte, že jste obraz své vlastní výroby. V tomto bodě se 
však vaše mysl a Duch svatý rozcházejí a řešení ne-
naleznete, dokud budete věřit něčemu, co je doslova 
neuvěřitelné. Proto nemůžete tvořit a proto vám to, 
co děláte, nahání strach.

5. Mysl dokáže dát víře v odloučení velmi skutečnou  
a hrozivou podobu a tato víra je oním „Ďáblem“. Je 

mocná, aktivní, ničivá a v jasném protikladu k Bo-
hu, protože doslova popírá Jeho otcovství. Podívej-
te se na svůj život a uvidíte, co z něj ďábel udělal. 
Uvědomte si však, že toto dílo se ve světle pravdy 
rozplyne, protože jeho základem je lež. Vaše stvoření 
Bohem představuje jediné základy, které jsou neotře-
sitelné, protože v nich je přítomno světlo. Vaším vý-
chozím bodem je pravda a vy se musíte vrátit na svůj 
začátek. Od té doby jste sice mnohé viděli, ale nic se 
ve skutečnosti nestalo. Vaše Já stále zůstává v pokoji, 
přestože vaše mysl je zmítána rozpory. Doposud jste 
se na své cestě nevrátili o dostatečný kus zpět, a proto 
máte strach. Jakmile se začnete přibližovat k začátku, 
pocítíte strach ze zničení svého myšlenkového systé-
mu jako strach ze smrti. Žádná smrt však není; exis-
tuje pouze víra v ni.

6. Větev, jež neplodí žádné ovoce, bude odříznuta  
a uschne. Buďte za to rádi! Ze skutečných základů 
života vytryskne proud záře a osvětlí omyl vašeho 
starého myšlenkového systému. Vy, kdo máte strach  
ze spásy, si volíte smrt. Život a smrt, světlo a tma, 
vědění a vnímání – to jsou neslučitelné pojmy. Vě-
řit, že slučitelné být mohou, znamená věřit, že Bůh 
a Jeho syn nemohou. Pouze celistvost vědění je pro-
sta rozporu. Vaše království není z tohoto světa, pro-
tože vám bylo dáno z říše, která je mimo ně. Pouze 
v tomto světě má představa problému autority něja-
ký význam. Tento svět se však neopouští smrtí, ale 
pravdou, a pravdu může poznat každý, pro koho bylo 
Království stvořeno a na koho čeká.
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4. kapitola:

Iluze ega

Úvod

1. Bible říká, že kdo tě donutí ke službě na jeden kilo-
metr, jdi s ním dva, což rozhodně neznamená, že ho 
na jeho cestě budete zdržovat. Vaše oddanost bratru 
pak nemůže zdržet ani vás, ale může vést pouze ke 
vzájemnému pokroku. Výsledkem pravé oddanosti 
je inspirace, což je slovo, které (pokud je správně 
pochopeno) představuje opak vysílení. Být vysílený 
znamená být bez ducha, zatímco být inspirovaný zna-
mená být duchem naplněn. Být egocentrický zname-
ná být bez ducha, ale být sebestředný ve správném 
slova smyslu znamená být inspirovaný neboli napl-
něný duchem. Co je skutečně inspirované, je osvíce-
né, a nemůže tudíž přebývat v temnotě.

2. Z člověka může promlouvat duch, nebo ego; záleží 
jen na vás, pro co se rozhodnete. Jestliže z vás hovoří 
duch, rozhodli jste se následovat biblické: „Přestaňte! 
Vězte, že já jsem Bůh.“ Tato slova jsou inspirativní, 
protože odrážejí vědění. Bude-li z vás hovořit ego, 
budete vědění popírat, místo abyste je potvrzovali,  
a tím se budete vzdávat ducha. Nevydávejte se na zby-
tečné cesty, neboť jsou opravdu marné. Ego po nich 

sice může toužit, ale duch se po nich pustit nemůže, 
protože se nikdy nechce odloučit od svých základů.

3. Cesta ke kříži by měla být poslední „zbytečná cesta“. 
Nepřemítejte o ní, ale prostě ji považujte za vykona-
nou. Pokud ji dokážete přijmout jako svou poslední 
zbytečnou cestu, budete se zároveň moci připojit k mé-
mu vzkříšení. Do té doby však bude váš život oprav-
du promarňovaný, neboť bude jen dalším příkladem 
koloběhu odloučení, ztráty síly, marných pokusů ega  
o nápravu a nakonec ukřižování těla čili smrti. Tako-
véto opakování nebude mít konce, dokud se dobrovol-
ně nerozhodnete s ním sami skoncovat. Nedopouštěj-
te se oné žalostné chyby, že se budete doslova držet 
svého kříže. Jediné poselství ukřižování spočívá ve 
skutečnosti, že vy svůj kříž dokážete překonat. Avšak  
do té doby můžete sami sebe ukřižovávat tak často, 
jak jen budete chtít. To ovšem není učení, které jsem 
vám zamýšlel předat. Musíme podniknout jinou cestu;  
a pokud budete tyto lekce studovat pozorně, pomo-
hou vám se na ni řádně připravit.

I. Správné vyučování  
a správné učení

1. Dobrý učitel objasňuje své vlastní myšlenky a tím, 
že je předává dál, je posiluje. V procesu učení si jsou 
učitel a žák podobní. Nacházejí se ve stejné rovině 
učení, a pokud se nebudou na lekcích podílet oba, 
bude jim chybět přesvědčení. Dobrý učitel musí vě-
řit v myšlenky, které vyučuje, ale musí splňovat ješ-
tě jednu podmínku: musí věřit ve studenty, jimž své 
myšlenky předává.
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2. Mnozí lidé si myšlenky střeží proto, že chtějí své 
myšlenkové systémy zachovat v podobě, v jaké jsou; 
avšak učení znamená změnu. Změna je pro ty, kdo 
jsou odloučení, vždy děsivá, neboť ji nepovažují  
za krok směřující k uzdravení odloučení, ale za 
krok směřující k dalšímu odloučení. Odloučení to-
tiž představovalo jejich první zkušenost se změnou. 
Věříte, že jestliže si do svého ega nepustíte žádnou 
změnu, najde vaše duše pokoj. Tento zásadní omyl 
je však možný pouze tehdy, pokud se budete držet 
přesvědčení, že jeden myšlenkový systém může stát 
na dvou základech. Nic z ega ale nemůže proniknout 
do ducha a nic z ducha nemůže proniknout do ega. 
Duch nemůže ego posílit a nemůže ani zmírnit roz-
por, který v něm panuje. Ego totiž je rozpor. Vaše Já 
a Já Boha jsou v opozici; protikladný je jejich zdroj, 
směr i výsledek. Jsou naprosto neslučitelná, protože 
duch nevnímá a ego neví. Proto mezi nimi nepro- 
bíhá – a probíhat ani nemůže – žádná komunikace. 
I tak se však ego může učit, přestože se jeho majitel 
může mýlit. Nemůže ovšem připravit o život něco, 
čemu byl život dán.

3. Duch se učit nemusí, ale ego ano. Klíčový důvod, proč 
je učení vnímáno jako hrozba, spočívá ve skutečnosti, 
že vede ke zřeknutí se – nikoliv však ke zničení – ega 
ve prospěch světla ducha. To představuje změnu, jíž 
se ego musí bát, protože nesdílí mou laskavost. Má 
lekce byla stejná, jako je ta vaše, a protože jsem se 
ji sám naučil, mohu ji předat i vám. Nikdy neútočím 
na vaše ego; pouze se vám snažím vysvětlit, z čeho 
pramení jeho myšlenkový systém. Jestliže vám tedy 
připomenu vaše opravdové tvoření, nemůže reagovat 
jinak než strachem.

4. Ve vyučování a učení nyní leží vaše největší síla, 
neboť vám umožňují změnit vaše smýšlení a s tím-
též pomoci i druhým. Odmítnete-li se svého smýš-
lení vzdát, nebude to v žádném případě dokazovat, 
že k odloučení nikdy nedošlo. Člověk, který zpo-
chybňuje realitu svého snu, zatímco se mu stále zdá,  
ve skutečnosti nijak nepřispívá k vyléčení své rozště-
pené mysli. Zdá se vám o rozděleném egu a věříte 
ve svět, jenž je na něm založen a který vám připadá 
velice skutečný. Napravit takovéto přesvědčení však 
nelze, pokud nezměníte své smýšlení. Jestliže budete 
ochotni vzdát se role ochránce svého myšlenkového 
systému a svěříte jej do mých rukou, napravím jej  
a přivedu vás zpět k Bohu.

5. Každý dobrý učitel doufá, že svým studentům předá to-
lik vlastních vědomostí, že ho jednoho dne už nebudou 
potřebovat. Toto je jediný opravdový cíl učitele. Ego  
o této skutečnosti není možné přesvědčit, protože od-
poruje všem jeho vlastním zákonům. Pamatujte si však, 
že zákony slouží k tomu, aby zabezpečily nepřetrži-
té trvání systému, v nějž jejich tvůrce věří. Pro ego je 
tedy přirozené, že se snaží bránit sebe samo. Není však 
přirozené, abyste se vy chtěli řídit jeho pravidly, pokud 
jim sami nevěříte. Ego takovouto volbu nemá, a to kvůli 
podstatě svého původu. Vy ji však díky podstatě svého 
původu máte.

6. Ega mohou být v rozporu v jakékoliv situaci, ovšem 
duch nemůže být v rozporu vůbec. Jestliže budete 
svého učitele vnímat jen jako „větší ego“, přinese vám 
to pouze strach, protože zvětšit ego znamená posílit 
obavu z odloučení. Budu s vámi učit i žít, pokud vy 
budete se mnou myslet. Mým cílem však vždy bude 
zbavit vás potřeby učitele, což je opakem cíle učitele 
orientovaného na ego. Zabývá se vlivem vlastního ega 
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na ego druhých, a jejich vzájemné působení si proto 
vykládá jako prostředek k ochraně ega. Kdybych této 
myšlence věřil, nemohl bych se nikdy věnovat učení; 
a dokud jí budete věřit vy, nikdy nebudete oddaným 
učitelem. Má role učitele je neustále buď velebena, 
nebo odmítána; já se však ani s jedním pojetím nezto-
tožňuji.

7. Vaše cena není dána vyučováním ani učením, ale 
byla vám dána Bohem. Dokud budete tuto skutečnost 
zpochybňovat, bude veškeré vaše jednání naplněno 
strachem, obzvláště pak v situacích, které podporují 
přesvědčení o nadřazenosti či podřazenosti. Učitelé 
musejí být trpěliví a opakovat své lekce tak dlouho, 
dokud se je žáci nenaučí. I já jsem ochoten být trpě-
livý, protože nemám žádné právo vaše učení jakko-
liv omezovat. Také v tomto případě pak platí, že nic, 
co děláte, co si myslíte či si přejete, není zapotřebí  
k určení vaší ceny. Tato skutečnost je nesporně platná 
ve všech situacích, ovšem s výjimkou mylných před-
stav. Vaše ego není nikdy ohroženo, protože ho ne-
stvořil Bůh; ohrožen však není ani váš duch, protože 
ten Bůh naopak stvořil. Jakýkoliv omyl v tomto bodě 
představuje klam, a dokud se ho nezbavíte, není mož-
né dosáhnout oddanosti v jakékoliv podobě.

8. Ego se snaží využívat všechny situace k vlastnímu 
velebení, a překonat tím své pochybnosti. Pochybovat 
však bude tak dlouho, dokud budete věřit v jeho exis-
tenci. Vy, kdo jste jeho autorem, mu nemůžete důvě-
řovat, protože si v jádru uvědomujete, že není skuteč-
né. Jediné rozumné řešení je tedy nesnažit se změnit 
realitu – což představuje opravdu hrozivý úkol – ale 
přijmout ji takovou, jaká je. Jste součástí reality, jež 
zůstává neměnná a která sice stojí mimo dosah ega, 
ale je snadno dosažitelná pro ducha. Až se budete bát, 
zastavte se a vězte, že Bůh je skutečný a že jste Jeho 

milované děti, jež si vyvolil. Nedovolte egu, aby tuto 
skutečnost zpochybňovalo, protože nemůže znát nic, 
co je pro ně tak nedosažitelné jako vy.

9. Vy, a nikoliv Bůh, jste autorem strachu. Rozhodli jste 
se tvořit jinak než On, a proto jste si pro sebe udělali 
strach. Nenacházíte pokoj, protože nejste věrni své 
funkci. Bůh vám dal velice vznešený úkol, jejž však 
neplníte. Vaše ego se totiž místo toho rozhodlo mít 
strach. Až procitnete, bude těžké tomu uvěřit, protože 
to je doslova neuvěřitelné. Nevěřte tedy v neuvěři-
telné ani teď. Snažit se zvýšit uvěřitelnost neuvěři-
telného znamená jen odkládat nevyhnutelné. Výraz 
nevyhnutelný je sice děsivý pro ego, ale radostný pro 
ducha. Znamená totiž Boha a Tomu se nemůžete vy-
hnout, stejně jako On se nemůže vyhnout vám.

10. Ego se bojí radosti ducha, protože jakmile ji jednou 
prožijete, přestanete ego chránit a zbavíte se jaké-
hokoliv strachu. Nyní vás však strach do velké míry 
ovlivňuje, protože je dokladem odloučení. Svým jed-
náním tedy ego podporujete, a tím mu přinášíte velké 
uspokojení. Oprostěte se od něj! Nenaslouchejte mu 
a nechraňte ho. Naslouchejte pouze Bohu, který není 
schopen klamu stejně jako duch, jehož stvořil. Osvo-
boďte se a osvoboďte druhé. Nepředkládejte druhým 
falešný a nedůstojný obraz sebe sama a zároveň ne-
přijímejte tento obraz ani o druhých.

11. Ego vám postavilo ubohý domov, který vám nemůže 
poskytnout dostatečnou ochranu, protože jinak stavět 
ani neumí. Nesnažte se, aby tento zubožený dům zů-
stal stát. V jeho chatrnosti spočívá vaše síla. Pouze 
Bůh může vytvořit domov, jenž je hoden Jeho dětí, 
které se však rozhodly z něj dobrovolně vystěhovat. 
Přesto bude stát navždy, a až se rozhodnete vstoupit, 
bude pro vás přichystán. Tím si můžete být zcela jisti. 
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Bůh totiž neumí vytvářet nic pomíjivého, stejně jako 
ego neumí udělat nic věčného.

12. Žijete-li v egu, nemůžete udělat nic pro to, abyste za-
chránili sebe či druhé; ovšem žijete-li v duchu, může-
te udělat vše pro spásu obou. Pokora je lekce pro ego, 
ale nikoliv pro ducha. Duch stojí mimo pokoru, pro-
tože si uvědomuje svůj jas a s radostí všude rozlévá 
své světlo. Pokorní obdrží Zemi, protože jejich ego 
je skromné, a tím jim poskytuje pravdivější vnímání. 
Království nebeské je právo ducha, jehož krása a dů-
stojnost leží mimo pochybnosti i mimo vnímání a žije 
navždy jako znamení lásky Boha k Jeho stvořením, 
jež si Ho zcela zasluhují. Nic jiného není vhodným 
darem pro stvoření samotného Boha.

13. Budu náhradou za vaše ego, pokud si budete přát, ale 
nikdy za vašeho ducha. Otec může bez starostí pře-
nechat dítě jeho staršímu bratru, který prokázal svou 
zodpovědnost, avšak v otázce otcovství nebude ani 
dál panovat žádná nejasnost. Bratr může ochraňovat 
tělo a ego dítěte, ale nebude kvůli tomu nezaměňován 
s jeho otcem. Vaše tělo a ego mi mohou být svěře-
ny pouze proto, abyste se jimi nemuseli zabývat, což 
mi umožní naučit vás vnímat, jak jsou bezvýznamné. 
Nikdy bych nedokázal pochopit, jak důležitá pro vás 
jsou, kdybych sám kdysi nebyl v pokušení věřit v je-
jich význam. Pojďme se tedy naučit tuto lekci spo-
lečně, abychom se od nich mohli společně i osvobo-
dit. Potřebuji oddané učitele, kteří by sdíleli můj cíl 
uzdravit mysl. Duch totiž stojí mimo potřebu vaší či 
mé ochrany. Pamatujte si toto:

 Na tomto světě nemusíte mít žádné soužení, neboť já 
jsem přemohl svět. Proto byste neměli ztrácet odva-
hu.

II. Ego a falešná samostatnost

1. Je naprosto pochopitelné, že se ptáte, jak mohla mysl 
vůbec kdy udělat ego. V podstatě je to ta nejlepší 
otázka, kterou si můžete položit. Nemá však význam 
odpovídat na ni ve smyslu minulosti, protože minu-
lost není důležitá a historie by neexistovala, kdyby se 
v přítomnosti stále neopakovaly tytéž chyby. Na vě-
dění se vztahuje abstraktní myšlení, neboť vědění je 
naprosto neosobní a jednotlivé příklady jsou pro jeho 
pochopení zcela nepodstatné. Vnímání je na druhou 
stranu vždy specifické, a proto poměrně konkrétní.

2. Každý dělá jedno ego či vlastní Já sám pro sebe, přes-
tože je vzhledem ke své nestabilitě nesmírně náchylné 
ke změnám, a další ego pro každého, koho vnímá, při-
čemž toto ego je stejně proměnlivé. Jejich vzájemné 
působení pak představuje proces, který obě ega mění, 
jelikož nebyla stvořena ničím a s ničím neměnným. Je 
důležité si uvědomit, že k takovýmto změnám může 
docházet – a také dochází – stejně snadno, pokud in-
terakce probíhá v mysli i týká-li se fyzické blízkos-
ti. Přemýšlením o jiném egu dosáhneme vzhledem  
ke změně relativního vnímání totožných účinků jako 
při jejich vzájemném fyzickém působení. Je to ten 
nejlepší příklad skutečnosti, že ego je pouhá myšlen-
ka, a nikoliv fakt.

3. Vhodným příkladem toho, jak bylo ego uděláno, je 
váš vlastní stav mysli. Pokud se zbavíte vědění, je to 
totéž, jako byste ho nikdy neměli. Je to tak evidentní, 
že aby člověk viděl, že se tak opravdu děje, stačí si 
tuto skutečnost pouze uvědomit. Jestliže k tomu pak 
dochází v přítomnosti, proč by nás mělo překvapit, 
že k témuž docházelo i v minulosti? Překvapení před-
stavuje logickou reakci na něco neznámého, ale jen 
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stěží na něco, co se objevuje s takovou vytrvalostí. 
Nezapomínejte však, že mysl tímto způsobem fungo-
vat nemusí, přestože tak funguje právě teď.

4. Zamyslete se nad láskou zvířat k jejich potomkům, 
kterou k nim pociťují, a nad potřebou je chránit. Pova-
žují je totiž za součást sebe samých. Nikdo nezavrhne 
nic, co považuje za svou vlastní součást. Na své ego 
reagujete velmi podobně jako Bůh na Svá stvoření 
– s láskou, ochranou a laskavostí. Vaše reakce na 
vlastní Já, jež jste si udělali, tedy nejsou překvapivé. 
V podstatě se v mnoha směrech podobají způsobu, 
jakým se jednoho dne budete chovat ke svým skuteč-
ným výtvorům, které budou stejně nadčasové jako vy. 
Otázka tedy nespočívá v tom, jak reagujete na ego, 
ale v tom, co věříte, že jste. Víra je funkce ega; do-
kud tedy budete svůj původ stavět na víře, budete ho 
posuzovat ze zorného úhlu ega. Až se nebudete po-
třebovat ničemu učit, budete znát pouze Boha. Víra, 
že existuje jiný způsob vnímání, je ta nejvznešenější 
představa, jíž je smýšlení ega schopno. Obsahuje to-
tiž náznak pochopení, že ego není to pravé Já.

5. Oslabování myšlenkového systému ega musí být vní-
máno jako bolestivé, přestože nic není vzdálenější 
pravdě. Pokud dětem seberete nůž či nůžky, vztekají 
se, ačkoliv kdybyste to neudělali, mohly by se zranit. 
A v tomto smyslu jste i vy stále dětmi. Nemáte žádný 
skutečný pud sebezáchovy, a proto je pravděpodobné, 
že vždy budete chtít to, co by vám mohlo ublížit nej-
víc. Ať už si nyní tuto skutečnost uvědomujete nebo 
ne, přistoupili jste na spolupráci, jejímž cílem je stát se 
jak neškodnými, tak prospěšnými, což jsou vlastnosti, 
které musejí vždy kráčet ruku v ruce. I vůči této otázce 
jsou však vaše postoje rozpolcené, protože všechny po-
stoje jsou založeny na egu. To však nebude trvat věčně. 

Buďte chvíli trpěliví a pamatujte si, že výsledek je jistý 
jako Bůh.

6. Pouze ti, kdo mají skutečný a trvalý pocit dostatku, 
mohou být opravdu štědří. Pro ego je dávání spojeno 
s představou, že se bez toho, co dáváte, budete mu-
set obejít. Jestliže dávání ztotožňujete s obětováním, 
dáváte jen proto, že věříte, že dostanete něco lepší-
ho, a bez darovaného se tudíž můžete snadno obejít. 
„Dávat, abych získal“ je nepopiratelný zákon ega, jež 
samo sebe vždy hodnotí ve vztahu k druhému egu. 
Proto se neustále zabývá jen vírou v nedostatek, která 
stojí za jeho vznikem. Vnímání jiného ega jako sku-
tečného představuje pouze snahu, jíž chce přesvědčit 
sebe samo o vlastní skutečnosti. Sebeúcta z pohledu 
ega neznamená nic jiného, než že si ego samo namlu-
vilo svou vlastní skutečnost, a z toho důvodu je do-
časně méně kořistnické. Takováto sebeúcta ale vždy 
snadno podléhá stresu, což je pojem, který se vztahu-
je k čemukoliv, co ego vnímá jako hrozbu pro svou 
vlastní existenci.

7. Ego se doslova živí srovnáváním. To znamená, že rov-
nost je pro ně nedosažitelná a štědrost nemožná. Ego 
nikdy nedává z důvodu nadbytku, protože vzniklo jako 
jeho náhražka. Proto se v jeho myšlenkovém systému 
objevil pojem získávání. Veškeré touhy jsou mecha-
nismy získávání, jež zastupují potřebu ega utvrdit se 
ve vlastní existenci. To platí jak pro tělesné touhy, 
tak pro takzvané vyšší potřeby ega. Tělesné touhy ale 
nemají fyzický základ. Ego považuje tělo za svůj do-
mov a snaží se jeho prostřednictvím najít uspokojení. 
Představa, že toho lze takto dosáhnout, však pochází 
z mysli, která ztratila přehled o tom, co je ve skuteč-
nosti možné.
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8. Ego věří, že je zcela samostatné, čímž prakticky vy-
jadřuje, co si myslí o původu svého vzniku. Jedná se 
o tak děsivý stav, že se může buď obracet k jiným 
egům a pokoušet se s nimi spojit v chabé snaze o zto-
tožnění, nebo na ně ve stejně chabé snaze o demon-
straci síly útočit. Výchozí domněnku však o vlastní 
vůli zpochybňovat nemůže, neboť tvoří jeho základ. 
Ego představuje víru mysli, že je naprosto samostat-
né. Neutuchající snaha ega získat si uznání ducha,  
a tím si vybudovat vlastní existenci, je marná. Duch 
si totiž není ve svém vědění ega vědom. Neútočí  
na ně; nedokáže si je vůbec představit. Ačkoliv ego 
si stejně tak není vědomo ducha, má pocit, že ho od-
mítá něco mnohem většího, než je samo. Proto musí 
být sebeúcta z pohledu ega sebeklam. Boží stvoře-
ní nevytvářejí mýty, přestože tvořivé úsilí se může 
v mytologii zvrhnout. To je však možné pouze pod 
jednou podmínkou: co člověk udělá, už nebude tvo-
řivé. Mýty jsou výhradně spojeny s vnímáním; svou 
formou jsou velmi nejednoznačné a pro jejich povahu 
je charakteristické založení na dobru a zlu, takže i ten 
nejvlídnější z nich má děsivý význam.

9. Mýty jsou úzce spojeny s kouzly, neboť mýty obvyk-
le souvisejí s původem ega a kouzla se silou, již si 
ego připisuje. Mytologické systémy zpravidla obsa-
hují jistý popis „stvoření“, které spojují s konkrétním 
kouzlem. Takzvaný boj o přežití je pouze bojem ega 
o vlastním zachování a jeho výkladem o svém počát-
ku. Ten je obvykle ztotožňován s fyzickým naroze-
ním, protože není vůbec snadné zastávat přesvědčení, 
že ego existovalo už před tímto okamžikem v čase. 
Více „nábožensky“ zaměřené ego může věřit, že duše 
existovala před dočasným přechodem do života ega  
a bude existovat i po něm. Některá jsou dokonce pře-

svědčena, že duše bude za tento přechod potrestána. 
Spása se však netýká ducha; není totiž ohrožen, a tu-
díž nepotřebuje být zachráněn.

10. Spása není nic jiného než správné smýšlení, jež sice 
není totéž co jednomyslnost Ducha svatého, ale jejž 
je třeba dosáhnout, aby mohlo k obnovení jednomy-
slnosti dojít. Správné smýšlení automaticky vede 
k dalšímu kroku, protože žádné správné vnímání ne-
vyvolává útok, čímž odstraňuje nesprávné smýšle-
ní. Jelikož pak ego nemůže přežít bez soudů, dojde 
v souladu s tím i k jeho likvidaci. Mysli tedy zůstane 
pouze jeden směr, jímž se může pohybovat. Tento 
směr je vždy automatický, neboť nemůže být ovliv-
něn ničím jiným než myšlenkovým systémem, který 
mysl zastává.

11. Je třeba neustále zdůrazňovat, že náprava vnímání je 
pouze dočasným opatřením. Je nezbytná pouze proto, 
že vnímání je překážka k vědění; ovšem správné vní-
mání představuje pro vědění dobrý odrazový můstek. 
Celý význam správného vnímání spočívá v nevyhnu-
telném pochopení, že veškeré vnímání je nepotřebné; 
tímto uvědoměním se pak překážka odstraní úplně. 
Můžete se ptát, jak je to možné, dokud zdánlivě žije-
te v tomto světě. Je to velmi logická otázka. Musíte 
si však dát pozor, abyste jí skutečně rozuměli. Kdo 
vlastně je ono „vy“, kteří žijete v tomto světě? Duch 
je věčný a věčnost je konstantní stav. To platí teď, 
stejně jako to platilo vždy a vždy platit bude, neboť 
věčnosti se netýká vůbec žádná změna. Není to ne-
přetržitý sled událostí a nedá se pochopit ani srov-
náním s opakem. Vědění se nikdy netýká srovnávání  
a v tom spočívá jeho zásadní odlišnost od všeho ostat-
ního, čemu mysl může porozumět.
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III. Láska bez rozporu

1. Pochopit, co opravdu znamená „království Boží je  
ve vás“, je obtížné, protože pro ego je tento výrok ne-
srozumitelný. Vykládá si jej tak, jako by něco vnějšího 
bylo uvnitř, což mu nedává smysl. Předložka ve je zde 
zbytečná; království Boží jste vy. Co jiného než vás 
Stvořitel stvořil a co jiného než vy jste Jeho království? 
V tom spočívá celé poselství vykoupení; poselství, kte-
ré je ve svém celku nadřazeno součtu jeho částí. I vy 
máte království, jež stvořil váš duch. Klamné předsta-
vy ega nezničily jeho tvořivou sílu. Vaše výtvory mají 
otce stejně jako vy. Vaše ego a duch nikdy nebudou na 
rozdíl od vašeho ducha a vašeho Stvořitele spolutvůr-
ci, neboť ti jimi budou navždy. Buďte si jistí, že vaše 
výtvory jsou stejně bezpečné jako vy sami.

Království je naprosto jednotné a dokonale 
chráněné a ego nad ním nikdy nezvítězí. Amen.

2. Předchozí věta je napsána ve formě modlitby, protože 
je prospěšná v okamžicích pokušení. Je vyjádřením 
nezávislosti. Prokáže vám velkou službu, pokud jí 
však dobře porozumíte. Bez mé pomoci se neobe-
jdete; svého vlastního průvodce jste se totiž zřekli,  
a proto potřebujete jiné vedení. Mým úkolem je od-
dělit pravdivé od lživého, aby pravda mohla prolomit 
hranice, jež zbudovalo ego, a mohla ozářit vaši mysl. 
Nad našimi spojenými silami ego nemůže zvítězit.

3. Teď už by vám mělo být poměrně jasné, proč ego po-
važuje ducha za svého „nepřítele“. Ego vzniklo z od-
loučení a jeho trvalá existence závisí na vaší přetrvá-
vající víře v odloučení. Ego vám pak musí za zacho-

vání tohoto přesvědčení nabídnout jakousi odměnu. 
Jediné, co však může dát, je pocit dočasné existence, 
která začíná společně s jeho začátkem a končí s jeho 
vlastním koncem. Říká vám, že tento život je vaše 
existence, protože to je i existence jeho. Oproti tomu-
to pocitu dočasné existence vám však duch nabízí vě-
dění trvalosti a neotřesitelné bytí. Nikdo, kdo prožil 
toto zjevení, už nemůže v ego znovu zcela uvěřit. Jak 
by mohla jeho ubohá nabídka převážit nad velkole-
pým Božím darem?

4. Vy, kdo se ztotožňujete se svým egem, nemůžete 
uvěřit, že vás Bůh miluje. Vy totiž nemilujete, co jste 
udělali, a to naopak nemiluje vás. Ego vzniklo na zá-
kladě odmítnutí Otce, a proto nepociťuje vůči svému 
autorovi žádnou oddanost. Kvůli vaší nenávisti k Já, 
jež jste udělali, nemůžete mít představu o skutečném 
vztahu, který panuje mezi Bohem a Jeho stvořeními. 
Do ega promítáte své rozhodnutí odloučit se, což je 
v rozporu s láskou, již k němu cítíte, protože jste jeho 
tvůrcem. Takovouto rozpolcenost obsahuje veške-
rá láska na tomto světě, a jelikož žádné ego nikdy 
neprožilo jinou než rozpolcenou lásku, je pro ně její 
pravý význam nepochopitelný. Láska vstoupí bezod-
kladně do každé mysli, která po ní upřímně zatouží, 
ale musí ji chtít skutečně upřímně. To znamená, že ji 
chce bez rozporů, a takováto touha pak zcela postrádá 
nutkání ega něco získat.

5. Existuje určitý prožitek, jenž je tak odlišný od všeho, 
co vám ego může poskytnout, že jakmile jej okusíte, 
nebudete jej už nikdy chtít zastírat či skrývat. Je tře-
ba neustále opakovat, že vaše víra v temnotu a skrý-
vání je příčina, která brání světlu ve vstupu. V Bibli 
najdete množství odkazů na nezměrné dary, jež jsou 
určeny pro vás, ale o které musíte požádat. Nejedná 
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se však o podmínku ve smyslu, v jakém si podmínky 
klade ego. Je to překrásná podmínka toho, co jste.

6. Žádná jiná síla kromě vaší vlastní vůle není dost sil-
ná ani dost vhodná k tomu, aby vás vedla. V tomto 
ohledu jste svobodní jako Bůh a takoví také musíte 
zůstat navždy. Požádejme tedy Otce mým jménem, 
abyste si vždy uvědomovali Jeho lásku k vám a svou 
k Němu. Takovéto prosbě nikdy neodmítne vyhovět, 
protože se jejím prostřednictvím žádá pouze o to, co 
si sám přeje. Ti, kdo žádají upřímně, jsou vždy vy-
slyšeni. Nebudete mít jiného boha mimo Něj, neboť 
žádný jiný není.

7. Nikdy vám doopravdy nepřišlo na mysl, abyste se 
vzdali všech myšlenek, jež jste kdy měli a které brání 
vědění. Udržujete si tisíce drobných úlomků strachu, 
jež zabraňují Hospodinovi ve vstupu. Světlo nemůže 
proniknout skrze zdi, které jste postavili, abyste mu 
zahradili cestu, protože se vždy zdráhá zničit coko-
liv, co jste udělali. Nikdo nevidí skrz zeď, ale já ji 
mohu obejít. Mějte se na pozoru před zbytky strachu, 
jinak mě nebudete schopni požádat, abych vaši stěnu 
obešel. Mohu vám pomoci pouze tak, jak nás Otec 
stvořil. Budu vás milovat a ctít a budu uznávat vše, 
co uděláte, ovšem pouze za předpokladu, že to bude 
pravdivé. Nikdy vás neopustím, stejně jako vás nikdy 
neopustí Bůh, ale musím počkat, dokud se nerozhod-
nete opustit sami sebe. Jelikož čekám s láskou, a ni-
koliv netrpělivě, určitě mě požádáte upřímně. Přijdu, 
až uzřím jedinou jasnou žádost.

8. Buďte pozorní, abyste viděli, o co ve skutečnosti žá-
dáte, a v tomto ohledu k sobě buďte velmi upřímní, 
protože jeden před druhým nesmíme nic skrývat. 
Budete-li se opravdu snažit, uděláte tím první krok 
k přípravě na to, aby vám do vaší mysli mohl vstou-

pit Hospodin. Na tuto událost se připravíme společ-
ně, neboť jakmile přijde, budete schopni mi pomoci  
na Jeho příchod připravit i další mysli. Jak dlouho 
Mu chcete odpírat Jeho království?

9. Vaše vlastní mysl skrývá vyjádření vašeho osvoboze-
ní, jež je však potlačeno egem. Bůh vám dal vše. Tato 
prostá skutečnost znamená, že ego neexistuje, a proto 
v něm vzbuzuje nesmírný strach. V řeči ega jsou vý-
razy mít a být rozdílné, avšak pro Ducha svatého vy-
jadřují totéž. Duch svatý totiž ví, že jednak máte vše 
a jednak jste vše. Jakákoliv odlišnost v tomto směru 
má smysl pouze tehdy, pokud jste už přijali myšlen-
ku získávání, která naznačuje přítomnost nedostatku. 
Proto také neděláme žádný rozdíl mezi tím, že máme 
království Boží a jsme království Boží.

10. Pokojné bytí Božího království, jehož si je vaše ro-
zumná mysl naprosto vědoma, je nemilosrdně vypu-
zena z té části mysli, které vládne ego. Ego je zoufalé, 
protože vzdoruje něčemu, z čeho nemá tu nejmenší 
šanci vyjít jako vítěz, a to ať už spíte nebo jste bdělí. 
Zamyslete se nad tím, kolik úsilí jste doposud byli 
ochotni vynaložit na ochranu svého ega a jak málo  
na ochranu své pravé mysli. Kdo jiný než šílenec by 
se zavázal věřit něčemu, co není pravda, a tuto víru 
pak ochraňoval na úkor pravdy?

IV. Nemusí to tak být

1. Jestliže neslyšíte Boží hlas, pak je to jen proto, že jste 
se rozhodli mu nenaslouchat. Raději nasloucháte hla-
su ega a tato skutečnost se projevuje nežádoucími po-
stoji, pocity a chováním. A přesto je to přesně to, co 
chcete; je to přesně to, co se snažíte udržet a ochránit. 
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Mysl máte plnou schémat k záchraně tváře ega, ale 
Kristovu tvář nehledáte. Zrcadlo, v němž se ego po-
kouší vidět svou tvář, je zakalené. Jak jinak než po-
mocí zrcadel by si mohlo zachovat svou podvodnou 
existenci? Je však jen na vás, kam se budete dívat, 
abyste našli sami sebe.

2. Uvedl jsem, že své myšlení nemůžete změnit tím, 
že změníte své chování, ale také jsem uvedl, a to 
mnohokrát, že své myšlení změnit můžete. Jestliže 
vám vaše nálada říká, že jste se nerozhodli správně  
– a to je vždy, když nepociťujete radost – pak vězte, 
že tak to být nemusí. V každém případě je jasné, že 
jste o bratru, kterého stvořil Bůh, smýšleli nespráv-
ně a vidíte obrazy, jež odráží vaše ego v potemnělém 
zrcadle. Upřímně se zamyslete: co jste si mysleli, co 
by si Bůh nemyslel; a co jste si nemysleli, co by si 
Bůh naopak myslel? Hledejte, co jste udělali a co jste 
nechali nedodělané, a poté změňte své smýšlení tak, 
aby bylo v souladu s myšlenkami Boha. Ačkoliv se to 
může zdát těžké, je to ve skutečnosti jednodušší než  
si udržet nesouhlasné smýšlení. Vaše mysl je jednotná 
s myslí Boha. Popíráním tohoto faktu a zastáváním 
opaku si sice udržujete ego pohromadě, avšak na dru-
hou stranu si doslova rozdělujete mysl. Jako milující 
bratr mám o vaši mysl upřímnou starost a nabádám 
vás, abyste následovali mého příkladu v tom, jak se 
díváte na sebe a svého bratra, a v obou viděli Božská 
stvoření Božského Otce.

3. Jestliže jste smutní, vězte, že tak to být nemusí. Sklíče-
ná nálada pramení z pocitu, že je vám odpíráno něco, 
co chcete a nemáte. Pamatujte si však, že vám není 
odpíráno nic, a pokud přesto ano, pak jen kvůli vašim 
vlastním rozhodnutím, která ovšem můžete změnit.

4.  Jestliže jste naplněni obavami, uvědomte si, že úz-
kost pramení z nestálosti ega, a vězte, že tak to být 
nemusí. Vaše ostražitost může směřovat proti hlasu 
ega, ale stejně tak i pro něj.

5.  Jestliže pociťujete vinu, pamatujte si, že ego sice sku-
tečně porušilo Božské zákony, ale vy nikoliv. „Hří-
chy“ ega přenechejte mně. K tomu je totiž určeno 
vykoupení. Vykoupení vás však nemůže osvobodit, 
dokud nezměníte smýšlení o těch, koho vaše ego 
zranilo. Pokud se tedy cítíte provinile, znamená to, 
že vám vládne ego, neboť pouze ego může prožívat 
vinu. Tak to být ale nemusí.

6.  Hlídejte si mysl před pokušením ega a nenechte se 
jím oklamat; nic vám nenabídne. Až se vzdáte těchto 
podnětů, jimiž se dobrovolně připravujete o radost, 
uvidíte, jak se mysl dokáže soustřeďovat, povznášet 
se nad vysílení a uzdravovat se. Vaše ostražitost vůči 
požadavkům ega však stále není dostatečně vysoká 
na to, abyste se vyprostili z jeho vlivu. Tak to být ale 
nemusí.

7.  Naučit se být součástí Boha a Jeho stvoření je snadné, 
pokud budete aktivně usilovat o to, aby se vám ne-
vytratila mysl. Problém se netýká koncentrace; týká 
se mylného přesvědčení, že nikdo, a to ani vy sami, 
nestojí za nepřetržité úsilí. Stůjte v boji proti tomuto 
klamu důsledně na mé straně a nedovolte, aby vás 
toto podlé přesvědčení zastavilo. Sklíčení lidé jsou 
bezcenní sami pro sebe i pro mě, ale sklíčené může 
ve skutečnosti být pouze ego.

8.  Už jste se někdy opravdu zamysleli nad tím, kolik 
jste měli příležitostí, které by vás rozradostnily, a ko-
lika jste se vzdali? Síla Božího syna nemá hranice, 
ale on sám může projevy své síly omezit do té míry, 
do jaké chce. Naše mysli se mohou spojit, společným 



100 101

světlem zaplašit ego a pustit Božskou sílu do všeho, 
co si myslíte a děláte. Nespokojte se s ničím menším  
a odmítněte si za svůj cíl vytyčit cokoliv jiného. Peč-
livě si ochraňujte mysl před jakýmkoliv přesvědče-
ním, jež by bránilo jeho uskutečnění. Jak dobře si 
v tom povedete, posuzujte podle svých pocitů, neboť 
to představuje jediný správný soud. Soud lze stejně 
jako jakýkoliv jiný obranný prostředek využít k úto-
ku či k ochraně, ke zranění nebo k uzdravení. Ego by 
mělo být předvedeno před váš vlastní soud a shledá-
no nevyhovujícím. Bez vaší loajality, ochrany a lásky 
nemůže existovat. A budete-li je soudit spravedlivě, 
nezbude vám než ho své loajality, ochrany i lásky 
zbavit.

9. Jste zrcadlo pravdy, ve kterém dokonalým světlem 
září sám Bůh. Kalnému zrcadlu ega stačí jen říct: 
„Nebudu se do tebe dívat, protože vím, že tvé odrazy 
nejsou pravdivé.“ Nechte Hospodina, aby na vás po-
kojně rozléval Své světlo, a vězte, že toto a jen toto 
musí být. Jeho mysl vás ozářila v okamžiku, kdy jste 
byli stvořeni, a oživila vám vaši mysl. Svým světlem 
vás zalévá stále a musí zářit skrze vás. Vaše ego Mu 
nemůže zabránit, aby na vás zářil, ale může zabránit 
vám, abyste Ho nechali zářit skrze sebe.

10. První příchod Krista je jen jiné jméno pro stvoření, 
neboť Kristus je Boží Syn. Druhý příchod Krista pak 
neznamená nic jiného než konec vlády ega a uzdrave-
ní mysli. Při prvním příchodu jsem byl stvořen jako 
vy a začal jsem vás vyzývat, abyste se ke mně připoji-
li pro můj druhý příchod. Za druhý příchod nesu zod-
povědnost já. A můj soud, jejž používám pouze kvůli 
jeho ochraně, nemůže být nesprávný, protože nikdy 
neútočí. Ten váš však může být natolik zkreslený, 
že věříte, že jsem se zmýlil, když jsem si vás vybral. 

Ujišťuji vás, že se jedná o omyl vašeho ega. Nezamě-
ňujte ho za pokoru. Ego se vás snaží přesvědčit, že 
je skutečné, zatímco já nikoliv, protože jestliže jsem 
skutečný já, nejsem o nic skutečnější než vy. Takové-
to vědění – a ujišťuji vás, že to je vědění – znamená, 
že vám Kristus vstoupil do mysli a uzdravil ji.

11. Na vaše ego neútočím. Pracuji totiž s vaší vyšší mys-
lí, která je domovem Ducha svatého, ať už spíte nebo 
jste vzhůru. Ale ego pracuje s vaší nižší myslí, jež 
je pro změnu jeho domovem. V tomto ohledu budu 
bdělý za vás, neboť vy jste příliš zmatení na to, abys-
te rozpoznali svou vlastní naději. Nemýlím se. Vaše 
mysl se rozhodne spojit s mou a společně budeme ne-
přemožitelní. Až se pak v mém jménu spojíte vy a váš 
bratr, navrátí se vám neporušená mysl. Vzkřísil jsem 
mrtvé, protože vím, že život je věčný rys všeho, co 
stvořil živoucí Bůh. Proč věříte, že je pro mě obtížné 
inspirovat toho, kdo je skleslý na duchu, či ustálit to, 
co je nepevné? Věřím, že pro zázraky neplatí žádné 
stupně obtížnosti, ale vy nikoliv. Povolal jsem vás  
a vy mě vyslyšíte. Vím, že zázraky jsou přirozené, 
protože představují projevy lásky. Skutečnost, že 
jsem vás k sobě zavolal, je stejně přirozená jako vaše 
kladná odezva; a stejně nevyhnutelná.

V. Iluze ega a těla

1. „Všecko napomáhá dobrému.“ Neexistují žádné vý-
jimky, ovšem nikoliv z pohledu soudů ega. Ego si 
totiž dává bedlivý pozor na to, co vpustí do vědomí; 
to však není způsob, jakým by si vyrovnaná mysl 
udržela svou celistvost. Ego se propadá do stále větší 
nevyrovnanosti, protože nedovolí, aby vám do vědo-
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mí pronikla jeho základní pohnutka, a upřednostňuje 
spíše nadvládu než rozumný úsudek. K takovémuto 
jednání má spoustu důvodů, neboť se chová v soula-
du s myšlenkovým systémem, jenž stojí za jeho vzni-
kem a kterému slouží. Zdravý úsudek by totiž vždy 
stál proti egu, a proto musí být v zájmu zachování ega 
odstraněn.

2. Hlavní příčina nevyrovnaného stavu ega spočívá v je-
ho neschopnosti rozlišit mezi tělem a Božími myšlen-
kami. Boží myšlenky jsou pro ego nepřijatelné, ne-
boť jasně poukazují na jeho neexistenci. Ego je tudíž 
buď zkresluje, nebo odmítá přijmout. Úplně je od-
stranit ale nedokáže, a proto se snaží skrýt nejen „ne-
přijatelné“ tělesné podněty, ale také Boží myšlenky, 
protože obojí pro ně představuje hrozbu. Jelikož se 
tváří v tvář takovémuto ohrožení zabývá především 
vlastní ochranou, považuje tyto dva druhy impulzů  
za totožné. Tím se snaží zachránit svou existenci, neboť 
v přítomnosti vědění by bylo bezpochyby zničeno.

3. Jakýkoliv myšlenkový systém, jenž zaměňuje Boha 
a tělo, musí být absurdní. Takováto záměna je však 
pro ego klíčová, protože ego uvažuje pouze v termí-
nech vlastního ohrožení či bezpečí. V určitém smyslu 
je strach ega z Boha logický, neboť Bůh přináší jeho 
konec. Ovšem strach z těla, se kterým se ego tak úzce 
ztotožňuje, nedává vůbec žádný smysl.

4. Ego si tělo za svůj domov zvolilo záměrně; jen v něm 
se cítí bezpečně, neboť tělesná zranitelnost je největ-
ším argumentem ega proti tomu, že pocházíte z Boha. 
A tuto falešnou domněnku také ego silně podporu-
je. I přesto však tělo nenávidí, protože je nepovažuje  
za domov, jenž by pro ně byl dostatečně dobrý. Prá-
vě toto smýšlení způsobuje, že se mysl cítí skutečně 
zmatená. Na jedné straně jí ego říká, že je součástí 

těla a že tělo je jejím ochráncem, avšak zároveň jí 
jedním dechem tvrdí, že tělo ji ochránit nedokáže. 
Proto se mysl ptá: „Kde tedy najdu skutečnou ochra-
nu?“ a ego odpovídá: „Obrať se ke mně.“ Mysl však 
egu logicky připomíná, že je totožné s tělem, a není 
tedy důvod, proč by se k němu měla v otázce ochra-
ny vůbec obracet. Na to už ego nemá žádnou pořád-
nou odpověď, protože žádná taková ani neexistuje; 
dokáže si ovšem pomoci způsobem, který je pro ně 
typický: tuto otázku z vědomí mysli vytlačí. Jakmile 
se tedy otázka dostane mimo vědomí, může vyvolat 
(a skutečně také vyvolává) nejistotu, ale odpovědět 
na ni nelze, jelikož nemůže být položena.

5.  Toto je otázka, již si musíte položit: „Kde najdu 
ochranu?“ „Hledejte a naleznete“ neznamená, že 
byste měli slepě a zoufale hledat, aniž byste vědě-
li, co vlastně hledáte. Smysluplné hledání je vědomě 
prováděné, vědomě organizované a vědomě řízené. 
Musíte mít jasně formulovaný cíl a nikdy jej nepouš-
tět ze zřetele. Učit se a chtít se učit jsou neoddělitelně 
spjaté pojmy. Nejlépe se totiž učíte, pokud věříte, že 
to, co se snažíte naučit, pro vás má nějaký význam. 
Avšak ne vše, co se chcete naučit, může mít trvalý 
význam. Ve skutečnosti se mnoho věcí chcete naučit 
právě proto, že jejich hodnota trvalá není.

6.  Ego se domnívá, že není výhodné zavázat se k něče-
mu, co je věčné, neboť věčné musí pocházet z Boha. 
Věčnost je jediná vlastnost, kterou si ego kdy pokou-
šelo vytvořit, avšak v tomto snažení nikdy neuspělo. 
V záležitostech věčnosti dělá ego kompromisy stejně 
jako v případě všech záležitostí, jež se jakkoliv dotý-
kají skutečných otázek. Zabývá se okrajovými pro-
blémy a doufá, že tím skutečnou otázku před myslí 
skryje. A právě to má za úkol charakteristická za-
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neprázdněnost ega zbytečnostmi. Zaujetí problémy, 
které jsou vytvořeny proto, aby se nedaly vyřešit, 
představuje oblíbený nástroj ega, jehož účelem je 
ztěžovat postup učení. V rámci této taktiky, která má 
odvést vaši pozornost, však existuje jedna otázka, již 
si nikdo zainteresovaný neklade: Proč? Tuto otázku 
se musíte naučit klást v souvislosti se vším. Za jakým 
účelem? Tato otázka pak bude automaticky směrovat 
všechno vaše snažení v jakékoliv situaci. Jakmile do-
jdete k rozhodnutí, co tímto účelem je, dojdete záro-
veň i k rozhodnutí, jež bude směrovat vaše budoucí 
snažení; a toto rozhodnutí zůstane platné do té doby, 
dokud nezvolíte jinak.

VI. Boží odměna

1. Ego nerozpoznává skutečný zdroj „hrozby“, což zna-
mená, že pokud se ztotožňujete s egem, nechápete 
situaci takovou, jaká skutečně je. Ego má nad vámi 
moc pouze tehdy, pokud jste mu oddáni. O egu jsem 
doposud hovořil tak, jako by se jednalo o samostat-
nou bytost, která se chová podle sebe. Chtěl jsem vás 
totiž přesvědčit, že není snadné ho odmítnout a že je 
nutné si uvědomit, jak velkou část lidského myšlení 
řídí. Nemůžeme to však bez rizika nechat tak, jak to 
je, protože jinak se pocitu zmatenosti a rozpolcenosti 
nezbavíte po celou dobu, po kterou zde budete, nebo 
přesněji řečeno, dokud budete věřit, že zde jste. Ego 
není nic jiného než část vašeho přesvědčení o sobě 
samých. Váš jiný život však pokračoval a stále pokra-
čuje bez přerušení a nikdy nebude ovlivněn snahou se 
od něj oddělit.

2. Při učení zabývajícím se tím, jak se vymanit z ilu-
zí, nesmíte nikdy zapomenout na závazek vůči své-
mu bratru. Jedná se o tentýž dluh, jímž jste zavázáni  
i mně. Kdykoliv se vůči druhému chováte egoistic-
ky, zahazujete laskavost své vděčnosti, a tím i svaté 
vnímání, které by vám přinesla. Výraz svatý je zde 
zcela na místě, neboť zároveň s tím, jak se dozvídáte, 
nakolik jste zavázáni celému synovství, jež zahrnuje 
i mě, se dostáváte do takové blízkosti vědění, jaké 
je vnímání vůbec schopno. Zbývající vzdálenost je 
už tak nepatrná, že ji vědění dokáže snadno překonat  
a navždy odstranit.

3. Doposud je vaše důvěra ve mě velmi malá, ale naros-
te, když se s žádostí o vedení budete stále častěji mís-
to ke svému egu obracet ke mně. Výsledky vás bu-
dou více a více přesvědčovat, že je to jediné rozumné 
rozhodnutí, které může člověk učinit. Nikdo, koho 
zkušenost naučila, že jedno rozhodnutí přináší pokoj 
a radost, zatímco jiné zmatek a zkázu, nepotřebuje 
další přesvědčování. Učení odměnou je účinnější než 
učení bolestí, protože bolest je iluze ega a nikdy ne-
může vyvolat jiný než dočasný výsledek. Boží odmě-
ny jsou však přímo rozpoznány jako věčné. Jelikož 
k takovémuto uvědomění dojdete vy, a nikoliv vaše 
ego, prokazuje toto poznání, že vy a vaše ego nemů-
žete být totožní. Možná už sice věříte, že jste tento 
rozdíl pochopili a přijali, ale rozhodně o tom doposud 
nejste plně přesvědčeni. Poukazuje na to skutečnost, 
že věříte, že se musíte od ega osvobodit; osvobodit 
se od něj však nemůžete tím, že je budete pokořovat, 
ovládat či trestat.

4. Ego a duch se neznají. Rozdělená mysl si totiž udrží 
svou rozdělenost pouze prostřednictvím odloučení. 
Zavrhuje pak veškeré skutečně přirozené impulsy,  
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a to nikoli proto, že oddělené je ego, ale protože chce-
te věřit, že oddělení jste vy. Ego je prostředek, jenž 
slouží k zachování tohoto přesvědčení, ale záleží jen 
na vašem rozhodnutí, zda je za tímto účelem použi-
jete.

5. Jak můžete člověka naučit hodnotě něčeho, co zaho-
dil? Zbavil se toho přece proto, že to pro něj nemělo 
žádnou cenu. Jediné, co lze, je ukázat mu, jak nešťast-
ný bez této věci je, a pomalu ji přibližovat, aby poznal, 
že jeho neštěstí klesá úměrně se vzdáleností, která ho 
od ní dělí. Naučí se tak spojit své utrpení s její absen-
cí a opak utrpení s její přítomností. Postupně ji pak 
s tím, jak začíná rozeznávat její pravou cenu, začíná  
i potřebovat. Učím vás, abyste si utrpení spojili 
s egem a radost s duchem; sami sebe jste totiž naučili 
opaku. Rozhodnutí je stále na vaší svobodné vůli, ale 
můžete opravdu upřednostňovat odměnu, již vám při-
náší ego, před odměnou, kterou vám nabízí Bůh?

6. V této chvíli je má důvěra ve vás větší než vaše dů-
věra ve mě, ale takto to nezůstane navždy. Máte veli-
ce snadný úkol: žít tak, abyste ukázali, že nejste ego.  
A nezapomínejte, že Boží cesty nevybírám špatně. 
Hospodin sdílí mou důvěru a přijímá má rozhodnutí 
o vykoupení, protože má vůle není nikdy v rozporu 
s Jeho vůlí. Už předtím jsem řekl, že jsem zodpověd-
ný za vykoupení. Jako člověk jsem v něm totiž svou 
úlohu už vykonal a nyní ji mohu vykonat i skrze jiné. 
Mnou vybrané cesty nemohou selhat, protože pokud 
se jim nebude dostávat potřebné síly, propůjčím jim 
svou.

7. Půjdu s vámi k Hospodinu, jenž prostřednictvím 
mého vnímání přemostí onu malou vzdálenost. Je-
diný dar, který od vás chci, je vaše vděčnost bratru. 
Zanesu jej za vás k Bohu, protože vím, že znát svého 

bratra je znát Boha. Jste-li vděční svému bratru, jste 
zároveň vděční Bohu za to, co stvořil. Pomocí své 
vděčnosti poznáte svého bratra a jediný okamžik sku-
tečného poznání učiní ze všech lidí vaše bratry, ne-
boť každý z nich pochází z vašeho Otce. Láska sice 
nepřemůže vše, ale vše dá do pořádku. Jelikož jste 
království Boží, mohu vás zavést zpět k vašim vlast-
ním stvořením. Nyní je sice ještě nerozpoznáváte, ale 
vězte, že vše, co bylo odloučeno, v něm stále je.

8. Současně s tím, jak se přibližujete ke svému bratru, se 
přibližujete i ke mně, a jakmile se od něho vzdalujete, 
vzdalujete se i ode mě. Spása je společný podnik; ti, 
kdo se odpoutali od synovství, v něm však nemohou 
uspět, protože tím se odpoutali i ode mě. Bůh k vám 
přijde jen tehdy, pokud Ho budete chtít dát svým 
bratrům. Poznejte nejprve je a pak budete připraveni 
uslyšet Boha, stejně jako slyšíte je.

VII. Tvoření a komunikace

1. Je jasné, že ačkoliv obsah jakékoliv konkrétní iluze 
ega není důležitý, je její náprava prospěšnější ve spe-
cifickém kontextu. Iluze ega jsou poměrně konkrétní,
přestože mysl je přirozeně abstraktní. Dojde-li však 
k jejímu rozdělení, znamená to, že se jedna její část 
stane konkrétní. Tato část pak věří v ego, protože ego 
je závislé na konkrétnu. Ego je tedy součástí té části 
mysli, jež věří, že vaše existence je formulována roz-
dělením.

2. Vše, co ego vnímá, představuje rozdělený celek, který 
neobsahuje vztahy, jež s sebou nese bytí. Ego je tedy 
proti komunikaci s výjimkou případů, kdy ji využívá 
spíše k podpoře oddělenosti než k jejímu ukončení. 
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Komunikační systém ega je založen na jeho vlastním 
myšlenkovém systému stejně jako vše ostatní, co 
ego přikazuje. Jeho komunikace se odvíjí od potře-
by vlastní ochrany a jakoukoliv komunikaci přeruší 
v okamžiku, kdy pocítí ohrožení. K takovémuto pře-
rušení dochází v reakci na konkrétní osobu či osoby. 
Konkrétnost smýšlení ega pak vede k nepodloženému 
zobecnění, které ve skutečnosti není vůbec abstrakt-
ní. Ego pouze reaguje určitými konkrétními způsoby 
na vše, co vnímá jako související podněty.

3.  Duch naopak reaguje stejným způsobem na vše, o čem 
ví, že je pravdivé, a na nic jiného nereaguje vůbec. Zá-
roveň ani nevyvíjí sebemenší snahu stanovit, co prav-
divé bude. Ví totiž, že pravdivé je vše, co stvořil Bůh. 
Je v úplném a přímém spojení s každým aspektem 
stvoření, protože je v úplném a přímém spojení s jeho 
Stvořitelem. A tato komunikace je Boží vůle. Stvoře-
ní a komunikace jsou synonyma. Bůh stvořil každou 
mysl tak, že ji spojil se Svou myslí, a tím z ní navždy 
vybudoval cestu pro přijímání Jeho mysli a vůle. Jeli-
kož skutečné komunikace jsou schopny pouze bytosti 
podobné úrovně, komunikují Jeho stvoření samozřej-
mě s Ním a jako On. Tato komunikace je naprosto 
abstraktní, protože je obecně použitelná a nepodléhá 
žádným úsudkům, výjimkám ani změnám. Touto ko-
munikací vás Bůh stvořil a stvořil vás i pro ni. Mysl 
může svou funkci zkreslit, ale nemůže si dát žádnou, 
kterou nebyla obdařena. Proto nemůže zcela přijít  
o schopnost komunikovat, i když ji může odmítnout 
využít ve prospěch bytí.

4. Jak existence, tak bytí spočívají na komunikaci. Pro 
existenci je však příznačné, že je nutné posoudit, jak 
bude komunikace probíhat i co a komu se bude sdělo-
vat. Bytí tyto odlišnosti zcela pomíjí. Je to stav, v němž 

mysl komunikuje se vším, co je skutečné. Dovolíte-li, 
aby byl tento stav do jakékoliv míry omezován, snižu-
jete tím i pocit své vlastní reality, která může být úplná 
pouze tehdy, pokud pochopíte veškerou realitu v pře-
krásném kontextu jejího skutečného vztahu k vám. 
Toto je vaše realita. Neznesvěcujte ji a neodvracejte 
se od ní. Je to váš opravdový domov, váš opravdový 
chrám a vaše opravdové Já.

5. Bůh, jenž zahrnuje všechno bytí, stvořil bytosti, 
z nichž každá sama o sobě sice má vše, ale chce se  
o to podělit, aby její radost byla ještě větší. Nic sku-
tečného nelze zvýšit jinak než sdílením. Proto vás 
Bůh stvořil. Boží zaujetí nalézá potěšení ve sdílení; 
a to je také smysl tvoření. Pojmy jako jak, co a komu 
jsou zcela nepodstatné, protože skutečné tvoření dává 
vše, neboť dokáže tvořit pouze podle svého obrazu. 
Pamatujte si, že na rozdíl od existence je v Božím 
království mít a být totéž. Ve stavu bytí mysl dává 
vždy vše.

6. V Bibli se často opakuje, že máte chválit Boha. To 
určitě neznamená, abyste Mu říkali, jak báječný je. 
Nemá žádné ego, které by takovouto lichotku mohlo 
přijmout, a žádné vnímání, jež by ji mohlo posoudit. 
Dokud se však nezhostíte svého úkolu při tvoření, 
nebude Jeho radost úplná, protože nebude úplná ani 
vaše radost. A toto ví jistě. Ví to ve Svém vlastním 
bytí i prožitku bytí Jeho syna. Nepřetržité vysílání 
Jeho lásky je však blokováno, pokud jsou Jeho ko-
munikační kanály uzavřeny; Bůh se cítí osamocený, 
jestliže mysli, které stvořil, s Ním nekomunikují na-
plno.

7. Bůh má pro vás vaše království vždy připravené, ale 
nemůže se s vámi podělit o Svou radost, dokud to 
nebudete vědět jistě a bez nejmenších pochybností. 
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Zjevení nestačí, protože se jedná o komunikaci jed-
ním směrem, a to od Boha. Bůh nepotřebuje, aby mu 
bylo zjevení oplaceno; stejně by to nebylo možné. 
Chce ale, aby bylo přeneseno na druhé, což samot-
ným zjevením nelze udělat. Jeho obsah je totiž ne-
přenositelný, protože je silně osobní pro mysl, jež ho 
přijímá. Přesto ho však tato mysl může předat dalším, 
a to prostřednictvím postojů, které vědění získané  
ze zjevení přináší.

8. Bůh je chválen, kdykoliv se jakákoliv mysl naučí být 
zcela užitečná. Toho však nelze dosáhnout, aniž by 
byl člověk úplně neškodný, protože tato dvě přesvěd-
čení musejí existovat společně. Skutečně užiteční lidé 
jsou nezranitelní, protože si neochraňují ego, a tak 
jim nic nemůže ublížit. Svou užitečností chválí Boha, 
jenž jim tuto chválu oplácí, neboť jsou stejní jako On 
a mohou se pak radovat společně. Bůh přichází k nim 
a skrze ně a v celém Království panuje velká radost. 
Každá mysl, která se změní, tuto radost obohatí o in-
dividuální ochotu ji prožít společně. Skutečně užiteč-
ní lidé jsou Boží konatelé zázraků, jež povedu, dokud 
se všichni nespojíme v radosti království. Povedu vás 
tam, kde můžete být opravdu užiteční, a zavedu vás 
ke komukoliv, kdo může skrze vás kráčet pod mým 
vedením.

5. kapitola:

Uzdravení a celistvost

Úvod

1. Uzdravit znamená učinit šťastným. Už jsem vám říkal, 
abyste se zamysleli nad tím, kolik příležitostí potě-
šit sami sebe jste měli a kolika se vzdali. Je to totéž, 
jako bych vám řekl, že jste odmítli sami sebe uzdra-
vit. Světlo, které vám patří, je světlem radosti, pro-
tože záře není spojena se smutkem. Radost vyvolává 
ochotu se o ni podělit, a podporuje tak přirozené nut-
kání mysli reagovat jednotně. Ti, kdo se snaží uzdra-
vovat, aniž by sami byli naprosto radostní, vyvolávají 
v jeden okamžik různé odezvy, a připravují tím druhé 
o radost, již přináší upřímná reakce.

2. Abyste mohli být upřímní a pravdiví, musíte být šťast-
ní. Jestliže strach a láska nemohou existovat společně 
a jestliže je možné být zcela naplněn strachem, a pře-
sto zůstávat naživu, je jediným možným celistvým 
stavem stav lásky. Mezi láskou a radostí není žádný 
rozdíl, a proto je i stav naprosté radosti jediný možný 
celistvý stav. Uzdravovat čili činit radostným je tu-
díž totéž jako scelovat a sjednocovat. Proto nezáleží  
na tom, jaké části či jakou částí synovství je uzdrave-
ní poskytováno. Je prospěšné každé, a navíc stejnou 
měrou.
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3. Každá blahodárná myšlenka kohokoliv z vašich brat-
ří odkudkoliv na světě vám přináší požehnání. Na 
oplátku byste jim jako projev vděčnosti měli chtít také 
požehnat. Není nutné, abyste osobně znali vy je nebo 
oni vás, protože světlo je tak silné, že září ve všech 
částech synovství a vrací díky Otci za to, že ho oza-
řuje Svou radostí. Pouze svaté Boží děti si zasluhují, 
aby jimi proudila Jeho nádherná radost, neboť pouze 
ony jsou dostatečně nádherné na to, aby ji zachovala 
tím, že se o ni budou dělit. Není možné, aby Boží dítě 
milovalo svého bližního jinak než samo sebe. Proto 
zní modlitba léčitele takto:
Dej, ať znám tohoto bratra stejně, jako znám sebe.

I. Pozvání k Duchu svatému

1. Uzdravení je myšlenka, jejímž prostřednictvím vní-
mají dvě mysli svou jednotnost, a která jim tak přiná-
ší radost. Tato radost povolává všechny části synov-
ství, aby se radovali společně, a přenáší Boha do nich  
a skrze ně. Pouze uzdravená mysl může prožít zjeve-
ní s trvalým účinkem, neboť zjevení je prožitek ryzí 
radosti. Být radostní však musíte chtít; vaše mysl to-
tiž nemůže mít něco, čím netouží být. Pamatujte si, že 
duch nečiní rozdíly mezi mít a být. Vyšší mysl smýšlí 
v souladu se zákony, jimiž se řídí duch, a proto uctívá 
pouze Boží zákony. Dostávat neznamená pro ducha 
vůbec nic, ale dávat naopak úplně vše. Má vše a udr-
žuje si je tím, že je dává, a tudíž tvoří stejně, jako 
tvořil Otec. Zatímco takovéto smýšlení je naprosto 
nepochopitelné v kontextu věcí, je celkem srozumi-
telné (a to dokonce i pro nižší mysl) ve spojení s myš-
lenkami. Sdílíte-li hmotné vlastnictví, rozdělujete ho 

mezi více vlastníků. Jestliže však sdílíte myšlenku, 
nezmenšujete ji; stále vám patří celá, ačkoliv jste 
ji zároveň i celou rozdali. Navíc pak pokud ji člo-
věk, kterému jste ji dali, uzná za svou, upevní vám ji  
v mysli, a tím ji posílí. Dokážete-li tedy přijmout 
představu, že svět se skládá z myšlenek, přestanete 
věřit v nesprávný vztah mezi dáváním a ztrátou, jejž 
vytváří ego.

2. Na začátku našeho procesu probuzení si připomeňme 
několik jednoduchých myšlenek:

Myšlenky se rozdáváním posilují.
Čím více je těch, kdo v ně věří, tím silnější jsou.
Všechno je jen myšlenka.
Jak tedy může souviset dávání se ztrátou?

3. Toto je pozvání k Duchu svatému. Už jsem říkal, že 
vám mohu snést Ducha svatého, ale pouze pokud jej 
sami pozvete. Duch svatý přebývá ve vaší správné 
mysli, stejně jako přebýval v mé. Bible říká: „Nechť 
je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.“ 
Tento výrok je modlitba; modlitba za smýšlení napl-
něné zázraky, která prosí o to, abyste dokázali smýšlet 
tak, jak jsem smýšlel já, a tím se se mnou v Kristově 
smýšlení sjednotit.

4. Duch svatý je jediná část svaté Trojice, jež má sym-
bolickou funkci. V Bibli se o něm mluví jako o léčite-
li, utěšiteli či průvodci a také se popisuje jako osoba, 
která je „odlišná“ od Otce i Syna. Já sám jsem pro-
hlásil: „…a já požádám Otce a on sám dá jiného Pří-
mluvce, aby byl s vámi navěky.“ Symbolická funkce 
Ducha svatého ztěžuje jeho pochopení, neboť symbo-
lika umožňuje různé výklady. Jako člověka a zároveň 
jako jednoho z Božích stvoření mě mé správné smýš-



114 115

lení, jež pochází z Ducha svatého neboli univerzální 
inspirace, v první řadě naučilo, že tato inspirace je 
pro všechny. Kdybych to nevěděl, nemohl bych ji mít 
ani já sám. Výraz vědět je v tomto kontextu napros-
to správný, protože Duch svatý je tak blízko vědění, 
že je vyvolává nebo – přesněji řečeno – umožňuje, 
aby přišlo. Už jsem hovořil o vyšším čili pravdivém 
vnímání, které se nachází v takové blízkosti pravdy, 
že Bůh sám může onu malou vzdálenost snadno pře-
klenout. Vědění je vždy připraveno proudit kamkoliv, 
ale nedokáže ničemu odporovat. A proto mu sice mů-
žete bránit, ale nikdy o ně nemůžete přijít.

5. Duch svatý je Kristova mysl, jež si je vědoma vědění, 
které se nachází mimo hranice vnímání. Vznikl při 
odloučení jako ochrana a současně dal podnět k prin-
cipu vykoupení. Před odloučením nebylo uzdravení 
zapotřebí, neboť nikdo nebyl bezútěšný. Hlas Ducha 
svatého volá po vykoupení neboli po znovunastolení 
jednoty mysli. Až bude vykoupení dokončeno a celé 
synovství bude uzdraveno, nebude nutné vyzývat 
k návratu. Co však stvoří Bůh, je věčné, a proto bude 
Duch svatý i nadále zůstávat s Božími syny, aby žeh-
nal jejich výtvorům a udržoval je ve světle radosti.

6. Bůh uctíval dokonce i nesprávné výtvory Svých dětí, 
protože byly jejich autory. Současně jim však daroval 
smýšlení, jež by dokázalo povznést jejich vnímání  
do takové výše, aby se k němu mohly téměř zcela 
navrátit. Duch svatý je myslí vykoupení; představuje 
stav mysli, který je tak blízko jednomyslnosti, že ko-
nečný přechod k ní je uskutečnitelný. Vnímání sice 
není vědění, ale lze je ve vědění přeměnit neboli – ji-
nak řečeno – může do něj přejít či do něj být přenese-
no, protože poslední krok bude vykonán Bohem.

7. Duch svatý, a tedy inspirace, jež je sdílena celým sy-
novstvím, vyvolává určité vnímání, které obsahuje 
množství prvků shodných s prvky samotného Krá-
lovství nebeského.

 Za prvé: Jeho univerzálnost je naprosto evidentní  
a nikdo, kdo se k němu dopracuje, neuvěří ani na vte-
řinu, že bude-li se o něj dělit, přinese mu něco jiného 
než prospěch.

 Za druhé: Není schopno útoku, a proto je skutečně 
otevřené. To znamená, že ačkoliv nevyvolává vědění, 
zároveň mu nijak nestojí v cestě.

 A za třetí: Ukazuje správný směr přes uzdravení, jež 
přináší, a vede mysl přes její vlastní sjednocení k ces-
tě tvoření. To je stadium, kdy dostatečná kvantitativní 
změna působí skutečný kvalitativní posun.

II. Volání po Bohu

1. Uzdravení není tvoření, ale náprava. Duch svatý pod-
něcuje uzdravení tím, že se dívá až za ně a vidí, jaké 
byly Boží děti předtím, než bylo uzdravení nutné,  
a jaké budou poté, až budou uzdraveny. Takováto zá-
měna časového sledu by vám neměla být neznámá, pro-
tože je velmi podobná posunu ve vnímání času, který 
vyvolává zázrak. Duch svatý dává podnět ke smýšlení 
naplněnému zázraky, a tedy k rozhodnutí uzdravit od-
loučení tím, že se ho vzdáme. Vůli po uzdravení máte 
v sobě, protože vám ji do mysli vložil Bůh, a ačkoliv ji 
můžete nechávat spát, nemůžete ji odstranit. Sám Bůh 
udržuje vaši vůli naživu tak, že ji přenáší ze Své mysli 
do vaší, a bude tak činit po celou dobu, dokud bude 
trvat čas. Odrazem této jednoty vůle mezi Otcem a sy-
nem je pak zázrak.
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2. Duch svatý je duch radosti. Je výzvou k návratu, jíž 
Bůh obdaroval mysli Svých odloučených synů. Je to 
poslání mysli. Až do odloučení neměla mysl žádné 
poslání, protože jediné, co měla, bylo bytí a výzvě  
ke správnému smýšlení by neporozuměla. Duch sva-
tý je Boží odpověď na odloučení; je to prostředek, 
kterým vykoupení uzdravuje do té doby, než se celá 
mysl navrátí k tvoření.

3. Principy vykoupení a odloučení vznikly zároveň. 
Když bylo utvořeno ego, vložil Bůh do mysli výzvu 
k radosti. Toto volání je tak mocné, že ego se pod si-
lou jeho zvuku vždy vytrácí. Proto si musíte vybrat 
mezi dvěma hlasy, jež slyšíte ve svém nitru. Jeden 
z nich jste udělali sami, ten nepatří Bohu. Ale druhý 
vám byl dán Bohem, který vás nežádá o nic jiného, 
než abyste mu naslouchali. Říkám-li, že Duch svatý 
je ve vás, myslím to úplně doslova. Jemu patří hlas, 
jenž vás povolává zpět tam, kde jste dříve byli a opět 
budete. Dokonce i v tomto světě je možné slyšet pou-
ze tento a žádný jiný hlas. Naučit se mu naslouchat 
však vyžaduje úsilí a velkou ochotu. Je to poslední 
lekce, kterou jsem se naučil i já, a Boží synové si jsou 
stejně rovni jako žáci i synové.

4. Vy jste Království nebeské, avšak umožnili jste, aby 
vám do mysli vstoupila víra v temnotu, a proto potře-
bujete nové světlo. Duch svatý je záře, které musíte 
dovolit, aby zničila myšlenku temnoty. Jeho je slá-
va, před níž mizí všechna nejednotnost, a Království 
nebeské tak může vstoupit. Před odloučením jste ne-
potřebovali vedení; věděli jste a jednou budete opět 
vědět, ale nyní nevíte.

5. Bůh nevede, protože může pouze sdílet dokonalé vě-
dění. Vedení představuje hodnocení, neboť nepřímo 
vyjadřuje, že existuje správná cesta a zároveň i špat-

ná cesta; že jednu si musíte vybrat a druhé se musíte 
vyhnout. Volbou jedné se vzdáváte druhé. Volba Du-
cha svatého tedy představuje volbu Boha. Bůh není  
ve vás v pravém slova smyslu; jste totiž jeho součás-
tí. Když jste se rozhodli Ho opustit, daroval vám hlas, 
který za Něj s vámi hovoří, jelikož už s vámi nemo-
hl nadále sdílet Své vědění bez překážek. Vytvořili 
jste si totiž jiný hlas, a proto byla přímá komunikace 
s Ním narušena.

6. Duch svatý vás vybízí k tomu, abyste si vzpomněli 
a zároveň zapomněli. Rozhodli jste se žít ve stavu 
protikladů, kde mohou vedle sebe existovat opaky,  
a v důsledku toho také možnosti, z nichž musíte vo-
lit. Ve svatém stavu je vůle svobodná v tom smyslu, 
že její tvořivá síla je neomezená a výběr sám o sobě 
je bezvýznamný. Svoboda volby je tatáž moc jako 
svoboda tvoření, ale jejich uplatnění je rozdílné. Vo-
lit si totiž znamená, že máte rozdělenou mysl; Duch 
svatý pak představuje jednu cestu rozhodování. Bůh 
však nezanechal Své děti v bezútěšném stavu, přesto-
že se rozhodli Jej opustit. Hlas, který si samy vložily  
do mysli, nebyl hlasem Jeho vůle pro vás, za niž ho-
voří Duch svatý.

7. Hlas Ducha svatého nepřikazuje, neboť není schopen 
povýšenosti, a ani se ničeho nedožaduje, protože ne-
touží ovládat. Nevítězí, jelikož neútočí; pouze připo-
míná a jeho přesvědčivost spočívá jen v tom, co vám 
připomíná. Upozorňuje vaši mysl na druhou cestu, 
a zůstává klidný dokonce i uprostřed zmatku, který si 
sami vyvoláváte. Hlas, jenž mluví za Boha, je vždy 
klidný, protože mluví o klidu a míru. Mír je mocnější 
než válka, neboť uzdravuje, zatímco válka znamená 
rozdělení, a nikoliv vzestup. Bojem nikdo nic ne-
získá. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý 
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svět, ale ztratí svou duši? Jestliže budete naslouchat 
nesprávnému hlasu, ztratíte svou duši z očí. Ztratit ji 
doslova sice nemůžete, ale můžete si ji neuvědomo-
vat. Avšak do té doby, než si zvolíte správně, pro vás 
„ztracená“ bude.

8. Duch svatý je váš průvodce při rozhodování. Pře-
bývá v té části mysli, která vždy hovoří ve prospěch 
správné volby, protože Duch hovoří za Boha. Je vaší 
zbývající komunikací s Bohem, již sice můžete pře-
rušit, ale nikoliv zničit. Duch svatý je cesta, kterou 
se děje Boží vůle na Zemi stejně, jako se děje v nebi. 
Jak nebe, tak Země jsou ve vás, protože v mysli se 
vám ozývá hlas obojího. Hlas pro Boha vychází z va-
šich vlastních oltářů, jež jste Mu postavili. Tyto oltáře 
však nezastupují žádnou věc, ale oddanost. Nyní ale 
máte ještě jinou oddanost; a právě z takovéto rozště-
pené oddanosti vzešly ony dva hlasy, z nichž si musíte 
zvolit: musíte si vybrat, kterému oltáři budete sloužit. 
Volání, na které teď odpovíte, s sebou nese hodnoce-
ní, protože musíte dojít k určitému rozhodnutí. Toto 
rozhodnutí je ovšem velmi snadné. Je totiž založeno 
na tom, které volání má pro vás větší cenu.

9. Má mysl bude vždy stejná jako vaše, protože jsme 
byli stvořeni jako sobě rovni. To, co mi dalo všechnu 
moc v nebi i na Zemi, bylo jen mé rozhodnutí. Jediný 
dar, jejž vám dávám, je pomoc rozhodnout se stejně. 
Vůle k tomuto rozhodnutí je vůle ho sdílet, protože 
už samo toto rozhodnutí je rozhodnutí sdílet. Učiníte 
ho tak, že dáte; a právě proto je to jediná volba, která 
se podobá opravdovému tvoření. Jsem váš vzor pro 
rozhodování. Rozhodl jsem se pro Boha, a tím jsem 
vám ukázal, že toto rozhodnutí je možné a že je mož-
né i pro vás.

10. Ujistil jsem vás, že mysl, jež rozhodla za mě, je také 
ve vás a že i vy ji můžete nechat, aby vás změnila, 
stejně jako změnila mě. Tato mysl je jednoznačná, 
protože slyší pouze jeden hlas a odpovídá pouze jed-
ním způsobem. Vy a já společně jsme světlo světa. 
Odpočinek nepřichází se spánkem, ale s probuzením, 
a Duch svatý je hlas, který vás volá, abyste se pro-
budili a byli radostní. Svět je velmi unaven, protože 
je zhmotněním představy únavy. Náš úkol je radost-
ný: probudit svět hlasem volajícím po Bohu. Každý 
jednou vyslyší volání Ducha svatého; do té doby ale 
synovství nemůže být jednotné. Mohlo by snad exis-
tovat nějaké lepší poslání pro jakoukoliv část králov-
ství než obnovit jeho dokonalé spojení a celistvost? 
Naslouchejte pouze této myšlence skrze Ducha sva-
tého ve svém nitru a učte své bratry naslouchat, stejně 
jako já učím vás.

11. Jestliže vás bude lákat nesprávný hlas, požádejte mě, 
abych vám připomněl, jak uzdravovat sdílením a po-
silováním mého rozhodnutí. Jakmile bude náš cíl spo-
lečný, zvětšíme jeho přitažlivost pro celé synovství  
a jeho prostřednictvím ho navrátíme k jednotě, v níž 
bylo stvořeno. Pamatujte si, že jho znamená spojení 
a břemeno znamená poselství, a v tomto smyslu pak 
můžeme výrok: „Vždyť mé jho netlačí a břemeno ne-
tíží,“ vyjádřit takto: „Spojme se, neboť mé poselství 
netíží.“

12. Nakázal jsem vám, abyste se chovali stejně, jako 
jsem se choval já. Aby to však bylo možné, musíme 
reagovat na stejnou mysl. Touto myslí je Duch sva-
tý, jehož vůle vždy stojí na straně Boha. Učí vás, jak 
smýšlet podle mého vzoru, a tím se jako já i chovat. 
Síla naší společné motivace je neuvěřitelná, nikoliv 
však nedosažitelná. Věci, kterých dokážeme docílit 
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společně, nemají žádné meze, protože volání po Bohu 
je volání po bezmeznosti. Děti Boží, mé poselství je 
určeno pro vás, abyste mu naslouchali a abyste ho 
dávali společně s tím, jak budete odpovídat na volání 
Ducha svatého ve svém nitru.

III. Průvodce ke spáse

1.  Svého bratra poznáte tak, že se naučíte vnímat a uzná- 
vat Ducha svatého v jeho nitru. Už jsem říkal, že 
Duch svatý je most, jenž mění vnímání na vědění; oba 
termíny můžeme tudíž používat, jako by byly spo-
jeny, protože v mysli Ducha opravdu spojeny jsou. 
Jako spojené je chápat musí, protože jinak by nebylo 
možné rozdělení mezi těmito dvěma způsoby myšlení 
uzdravit. Duch svatý je součástí svaté Trojice, neboť 
jeho mysl je zčásti vaše a zčásti Boha. Tuto skuteč-
nost je třeba vyjasnit, nikoliv však prostřednictvím 
vět, ale prostřednictvím prožitku.

2.  Duch svatý představuje myšlenku uzdravení, a jako 
každá jiná myšlenka sdílením roste. Je voláním  
po Bohu, a tím tedy představuje i myšlenku Boha. 
Jelikož součástí Boha jste i vy, je proto i myšlenkou 
vás samých a všech Jeho stvoření. Myšlenka Ducha 
svatého má tytéž vlastnosti jako ostatní myšlenky, 
neboť se řídí zákony vesmíru, jehož je součástí. Je 
posilována tím, že je předávána; roste ve vás součas-
ně s tím, jak ji předáváte svému bratru. Aby se tento 
zázrak uskutečnil, nemusí si váš bratr Ducha svatého 
ve svém nitru uvědomovat, neboť mají-li myšlenky 
existovat, nemusejí být vědomé. Váš bratr se mohl 
stejně jako vy od Božího hlasu odloučit. Toto odlou-
čení však bude v obou z vás uzdraveno, jakmile si 

uvědomíte, a tedy i uznáte, existenci Božího hlasu, 
který se ozývá v jeho nitru.

3. Existují dva diametrálně odlišné způsoby vnímání 
bratra. Oba musejí být jednak ve vaší mysli, protože 
vy jste ten, kdo vnímá, a zároveň i v jeho mysli, pro-
tože on je ten, koho vnímáte. Jestliže na něho budete 
pohlížet nikoliv skrze ego, ale skrze Ducha svatého, 
jenž přebývá v jeho mysli, poznáte Ducha svatého  
i ve své mysli. Co uznáváte ve svém bratru, uznáváte 
zároveň i v sobě, a co sdílíte, posilujete.

4. Hlas Ducha svatého, který je ve vás, je slabý, a proto 
jej musíte sdílet. Abyste ho slyšeli, musíte jej nejprve 
zesílit; dokud bude ve vaší mysli tak slabý, v sobě ho 
neuslyšíte. Sám o sobě sice slabý není, ale jeho sílu 
omezuje vaše neochota ho slyšet. Vůle je myšlenka, 
a pokud je sdílena, sílí. Jestliže se zmýlíte a budete 
hledat Ducha svatého ve svém nitru sami, naženou 
vám vaše myšlenky strach, protože přijetím pohledu 
ega se pod jeho vedením vydáváte na cestu, jež je 
samotnému egu cizí, což nemůže vyústit v nic jiného 
než ve strach.

5. Otálení vychází z ega, protože čas je jeho pojem. Jak 
čas, tak otálení či průtahy však ve věčnosti nemají 
žádný význam. Jak už jsem řekl, je Duch svatý Boží 
odpověď na ego. Vše, co vám Duch svatý připomí-
ná, je v přímém rozporu s pojmy ega, neboť pravdivé  
a mylné vjemy jsou samy o sobě protichůdné. Úko-
lem Ducha svatého je napravit to, co udělalo ego,  
a činí tak v téže rovině, ve které ego působí, protože 
jinak by mysl neuměla tuto změnu pochopit.

6. Už několikrát jsem zdůraznil, že jedna rovina mysli 
není srozumitelná druhé, a to platí i pro ego a Ducha 
svatého, a tedy pro čas a věčnost. Duch svatý dokona-
le chápe věčnost, protože věčnost je pojem Boha; čas 
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je na druhou stranu přesvědčení ega, a proto jej nižší 
mysl, kde ego působí, bez výhrad přijímá. Jediný as-
pekt času, který je věčný, je nyní.

7. Duch svatý je prostředníkem mezi výklady ega a vě-
děním ducha. Dokáže správně zacházet se symboly, 
což mu umožňuje pracovat s přesvědčením ega v jeho 
vlastním jazyce. Zároveň však dokáže také pohléd-
nout za hranice symbolů do věčnosti, a tím chápat 
Boží zákony, jejichž jménem mluví. Tyto dvě schop-
nosti ho zcela opravňují k tomu, aby přehodnotil vše, 
co ego dělá, a to nikoliv pomocí ničení, ale pomocí 
pochopení. Pochopení je světlo a světlo vede k vě-
dění. Duch svatý přebývá ve světle, protože přebývá  
ve vás, kdo jste světlo, přestože o tom sami nevíte. 
Proto je úkolem Ducha svatého vám jménem Boha 
předat nové chápání sebe samých.

8. Bez pomoci nemůžete sami sobě nikdy porozumět, pro-
tože jediný význam, jejž máte, spočívá ve vašem prá-
voplatném místě v synovství a právoplatné místo v sy-
novství je Bůh. Toto je váš život, vaše věčnost i vaše 
Já; toto vám Duch svatý připomíná, protože toto vidí. 
Jeho vidění však nahání egu strach, protože je klidné  
a tiché. Mír je největší nepřítel ega, neboť podle jeho 
interpretace reality představuje záruku jeho přežití vál-
ka. Ego sílí v boji. Jestliže tedy budete věřit, že vás 
čeká boj, budete reagovat útočně, protože vám mysl 
ovládla myšlenka nebezpečí; a už sama myšlenka sta-
čí egu jako výzva. Duch svatý se má před signálem 
nebezpečí na pozoru stejně jako ego, avšak na rozdíl  
od ega, jež ho vítá, mu čelí silou a na jeho útočné při-
vítání odpovídá přivítáním míru. Věčnost a mír jsou 
propojeny tak úzce jako čas a válka.

9. Vnímání odvozuje význam ze vzájemných vztahů; ty, 
které přijmete, se pak stanou základem pro vaše pře-

svědčení. Odloučení je pouze jiný výraz pro rozděle-
nou mysl. Symbolem odloučení je ego a ve stejném 
smyslu je Duch svatý symbolem míru. Co vnímáte 
ve druhých, zároveň posilujete sami v sobě. Můžete 
sice dovolit, aby vaše mysl vnímala nesprávně, ale 
Duch svatý naopak vaší mysli umožňuje, aby své 
vlastní mylné představy vyložila správně.

10. Duch svatý je dokonalý učitel. Používá výhradně to, 
čemu vaše mysl už rozumí, aby vás naučil, že tomu 
nerozumíte správně. Duch svatý dokáže zvládnout  
i neochotného žáka, aniž by šel proti jeho mysli, pro-
tože jedna její část stále touží po Bohu. V porovná-
ní s egem, jež se sice snaží tuto část skrývat, je však 
mnohem silnější, přestože ego si to neuvědomuje. 
Duch svatý si to naopak uvědomuje naprosto správ-
ně, protože tato část mysli je jeho bydlištěm: tam je 
doma. Doma jste tam i vy, neboť je to místo míru  
a mír pochází z Boha. Vy, kdo jste částí Boha, nejste 
doma nikde jinde než v Jeho míru. A je-li mír věčný, 
jste doma pouze ve věčnosti.

11. Ego udělalo svět podle toho, jak jej vnímá, ale Duch 
svatý, který uvádí na pravou míru všechny výtvo-
ry ega, vidí svět jako učební nástroj, jež vás zavede 
domů. Duch svatý musí vnímat čas a přeformulovat 
jej do nadčasovosti. Musí působit prostřednictvím 
opaků, protože musí pracovat s myslí a pro mysl, 
která opaky žije. Napravujte, učte se a buďte vstřícní 
učení. Pravdu jste sice neudělali, ale právě ona vás 
může osvobodit. Dívejte se tak, jak se dívá Duch sva-
tý, a chápejte tak, jak chápe on. Jeho pochopení hledí 
zpět k Bohu na mou památku. Duch svatý je navěky 
ve svatém společenství s Bohem a je vaší součástí. 
Je vaším průvodcem ke spáse, protože neustále myslí 
na věci dřívější i budoucí a přenáší je do přítomnos-
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ti. Laskavě udržuje radost ve vašich myslích a žádá  
po vás jen to, abyste ji jeho jménem sdíleli, a tím po-
silovali, aby ve vás mohla růst i jeho radost.

IV. Učení a uzdravení

1. Co před vámi ukrývá strach, vás neopouští, ale stále 
zůstává vaší součástí. Cestu ze strachu najdete tím, 
že se připojíte k vykoupení, neboť Duch svatý vám 
pomůže správně pochopit vše, z čeho máte strach, 
a naučí vás, že pravdivé je pouze to, co je láskypl-
né. Pravdu nemůžete zničit, ale můžete ji přijmout. 
Patří vám, protože jste ji stvořili společně s Bohem. 
Je vaše, jelikož je částí vás, stejně jako vy jste čás-
tí Boha, jelikož vás stvořil. Nic, co je dobré, se ne-
může ztratit, protože to pochází z Ducha svatého,  
a tedy z hlasu, jenž mluví ve prospěch stvoření. Nic, 
co dobré není, nikdy nebylo stvořeno, a proto nemů-
že být ochraňováno. Vykoupení je zárukou bezpečí 
Království a jednota synovství je jeho ochranou. Ego 
nemůže zvítězit nad Královstvím, neboť synovství je 
jednotné. V přítomnosti těch, kdo slyší volání Ducha 
svatého po jednotě, se ego vytrácí, až je úplně překo-
náno.

2. Ego si vše, co udělá, nechává pro sebe, a proto jeho 
dílo postrádá sílu. Jeho existence není sdílená. Ego 
neumírá, protože se nikdy nenarodilo. Fyzický zrod 
není začátek, ale pokračování. Všechno, co pokraču-
je, se už narodilo a může růst společně s vaší ochotou 
navrátit neuzdravené části své mysli její vyšší části,  
a tím je celistvé navrátit i stvoření. Přišel jsem, abych 
vám dal základ, na kterém vás mohou vaše myšlenky 
skutečně osvobodit. Doposud jste si nesli břemeno 

myšlenek, jež jste nesdíleli, a které proto byly příliš 
slabé na to, aby mohly růst. Jelikož to však byly vaše 
myšlenky, neuvědomovali jste si, jak byste je mohli 
napravit. Své minulé omyly však nemůžete vyrušit 
sami a bez pomoci. Bez vykoupení, a tedy bez ná-
pravného prostředku, jejž jste nevytvořili vy, vám  
z mysli nezmizí. Vykoupení musíte chápat jako ryzí 
skutek sdílení. To jsem měl na mysli, když jsem ří-
kal, že dokonce i na tomto světě je možné naslouchat 
jedinému hlasu. Jestliže jste částí Boha a jestliže je 
synovství jednotné, nemůže být vaše realita omezena 
pouze na Já, které vidí ego.

3. Jakákoliv milující myšlenka, již přechovává jakáko-
liv část synovství, patří všem jeho částem. Je společ-
ná, protože je milující. Sdílení je Boží způsob tvo-
ření, a stejně tak i váš. Ego vás sice může udržovat 
ve vyhnanství z Království, ale v samotném Králov-
ství nemá žádnou moc. Myšlenky ducha neopouštějí 
mysl, která si je myslí, a ani nepopírají jedna druhou. 
Myšlenky ega však ve vzájemném rozporu být mo-
hou, protože se vyskytují v odlišných rovinách nebo 
v téže rovině zahrnují protichůdné myšlenky. Sdílet 
protichůdné myšlenky není možné. Sdílet můžete 
pouze myšlenky, jež pocházejí z Boha a které pro vás 
přechovává. A takové tvoří Království nebeské. Ty 
ostatní ve vás zůstanou jen do té doby, než je Duch 
svatý správně vyloží ve světle Království, a obdaruje 
je tak hodnotou, díky níž budou i ony vhodné ke sdí-
lení. Až budou očištěny, dovolí vám je předávat dál. 
Touha po jejich sdílení je jejich očištění.

4. Slyšel jsem jeden hlas, protože jsem pochopil, že se 
bez pomoci vykoupit pokáním nemohu. Naslouchat 
jednomu hlasu znamená rozhodnout se sdílet ho, 
abyste ho sami uslyšeli. Mysl, která byla ve mně, je 
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stále neodolatelně přitahována ke každé mysli, již 
stvořil Bůh, protože Boží celistvost představuje ce-
listvost Jeho synů. Nemůže vám být ublíženo a své-
mu bratru nechcete ukázat nic jiného než svou celist-
vost. Ukažte mu tedy, že vám nemůže ublížit a že mu 
nic nevyčítáte, jinak byste to vyčítali i sobě. Toto je 
pravý smysl biblické rady, abyste útočníkovi „nasta-
vili druhou tvář“.

5. Učit lze mnoha způsoby, ale především příkladem. 
Učení by mělo být uzdravující, protože představu-
je sdílení myšlenek a uvědomění si faktu, že sdílet 
je znamená je posilovat. Nemohu se vzdát své po-
třeby učit to, čemu jsem se naučil, a tuto potřebu 
mám právě proto, že jsem se tomu naučil. Vyzývám 
vás, abyste učili, čemu jste se naučili, protože tak se  
na naučené budete moci spolehnout. Učiňte naučené 
spolehlivým v mém jménu, protože mé jméno je jmé-
no Božího Syna. Dobrovolně vám dávám, co jsem se 
naučil, a mysl, která ve mně byla, se zaraduje, pokud 
se rozhodnete mé poselství vyslyšet.

6. Duch svatý činí pokání ve všech z vás tím, že vás na-
pravuje, a tak z vás snímá břemeno, jímž jste si za-
tížili mysl. Budete-li ho následovat, zavede vás zpět 
k Bohu, kam patříte; a jak jinak byste mohli najít 
správnou cestu, než že s sebou vezmete svého bratra? 
Můj úkol ve vykoupení nebude dokončen, dokud se 
k němu nepřipojíte i vy a nebudete je předávat dál. 
Učíte se to, čemu učíte. Nikdy vás neopustím ani se 
vás nezřeknu, protože zřeknout se vás by znamenalo 
zřeknout se sám sebe i Boha, který mě stvořil. Sami 
sebe i Boha se však zříkáte, pokud se zříkáte jakého-
koliv ze svých bratrů. Musíte se je naučit vidět tako-
vé, jací jsou, a pochopit, že patří Bohu stejně jako vy. 

Jak lépe byste se mohli zachovat ke svému bratru, 
než že Bohu poskytnete to, co Mu náleží?

7. Vykoupení vám dává moc uzdravené mysli, ale moc 
tvořit patří Bohu. Proto se ti, jimž bylo odpuštěno, 
musejí nejprve zaměřit na uzdravování, neboť chtějí-
-li si udržet myšlenku uzdravování, kterou byli ob-
darováni, musejí ji předávat dál. Plná síla stvoření 
se nemůže projevit, dokud bude Království odpírána 
jakákoliv z Božích myšlenek. Spojená vůle synovství 
je jediným stvořitelem, jenž dokáže tvořit jako Otec, 
protože pouze to, co je úplné, může smýšlet úplně  
a Boží smýšlení nemá žádný nedostatek. Avšak veš-
keré smýšlení, které neprochází Duchem svatým, je 
nedostatečné.

8. Jak můžete vy, kdo jste tak svatí, trpět? Celá vaše 
minulost kromě její krásy je pryč a nezbylo z ní nic 
jiného než požehnání. Uchoval jsem všechny vaše 
laskavé služby a každou vaši milující myšlenku, již 
jste kdy měli. Očistil jsem je od omylů, které zastí-
nily jejich světlo, a udržuji je pro vás v jejich vlastní 
dokonalé záři. Jsou nezničitelné a nevinné. Vzešly 
z Ducha svatého, jenž přebývá ve vás; a jak víme, 
co Bůh stvoří, je věčné. Můžete odejít v pokoji, pro-
tože vás miluji stejně, jako jsem miloval sebe. Jděte 
s mým požehnáním a pro mé požehnání. Udržujte 
je a sdílejte je, aby mohlo být navěky naše. Do srd-
cí i do rukou vám vkládám Boží pokoj, udržujte jej  
a sdílejte jej. Srdce máte dostatečně čisté, aby jej udr-
želo, a ruce máte dostatečně silné, aby jej předávaly. 
Nemůžeme prohrát. Můj soud je stejně mocný jako 
moudrost Boha, v Jehož srdci a rukou spočívá naše 
bytí. Jeho pokojné děti jsou Jeho požehnaní synové. 
Boží myšlenky jsou s vámi.
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V. Ego a pocit viny

1. Některé pojmy kurzu pravděpodobně nabudou kon-
krétnějších obrysů i osobnějšího významu, pokud si 
objasníme, jak ego využívá pocitu viny. Ego má stej-
ně jako Duch svatý určitý záměr. Je jím strach, pro-
tože pouze ti, kdo mají strach, mohou být egotističtí. 
Logika ega je stejně bezchybná jako logika Ducha 
svatého, neboť vaše mysl má k dispozici prostředky 
k tomu, aby se podle svého uvážení postavila buď  
na stranu nebe, nebo Země. I zde však platí, že obojí 
přebývá ve vás.

2. V nebi neexistuje žádná vina, protože Království se 
dosahuje vykoupením, které vám vrací vaši schop-
nost tvořit. Výraz tvořit je v tomto kontextu naprosto 
adekvátní, neboť jakmile Duch svatý napraví to, co 
jste udělali, dojde k obnovení zbylé, svaté části, jež 
tak může pokračovat ve tvoření. Co je skutečně po-
žehnané, nemůže způsobovat pocit viny, ale musí vy-
volávat radost. To zajišťuje jeho dokonalou ochranu 
před egem, jelikož mír požehnaného je neotřesitelný. 
Je dokonale chráněno před narušením, protože je ce-
listvé. Pocit viny je vždy narušující. Cokoliv, co plodí 
strach, rozděluje, neboť se řídí zákonem rozdělová-
ní. Jestliže je ego symbolem odloučení, je zároveň  
i symbolem viny. Vina je mnohem víc než aspekt, 
který nepochází od Boha; představuje symbol útoku 
na Boha. Má smysl pouze pro ego, avšak sílu víry 
ega v ni se nevyplácí podceňovat. Z této víry totiž  
ve skutečnosti pramení veškerý pocit viny.

3. Ego je část mysli, jež věří v rozdělení. Jak by se moh-
la jedna část Boha oddělit, aniž by věřila, že na Něho 
útočí? Už dříve jsme hovořili o problému autority, 
který je založen na představě osobování si Boží moci. 

Ego věří, že přesně to jste udělali, protože věří, že ono 
je vaše pravé Já. Pokud se tedy ztotožňujete s egem, 
musíte na sebe pohlížet jako na provinilce. Kdyko-
liv budete reagovat na své ego, budete prožívat pocit 
viny a budete se bát trestu. Ego skutečně představuje 
děsivou myšlenku. Jakkoliv absurdní může rozum-
né mysli představa útoku na Boha připadat, nikdy 
nezapomínejte na skutečnost, že ego rozumné není. 
Zastupuje systém mylných domněnek a mluví v jeho 
prospěch. Jestliže nasloucháte hlasu ega, vyjadřujete 
tím víru, že je možné útočit na Boha a že jste odtrhli 
jednu Jeho část. Logicky pak následuje strach z od-
platy, protože pocit viny je tak závažný, že odplatu 
nelze neočekávat.

4. Cokoliv přijmete do své mysli, má pro vás povahu 
reality, již však vytváříte jen a pouze svým přijetím. 
Pokud pozvednete ego až do své mysli, měníte ho 
ve skutečnost právě tím, že jste mu do ní umožnili 
vstoupit. Mysl je totiž schopna vytvářet jak realitu, 
tak iluze. Už jsem říkal, že se musíte naučit smýš-
let s Bohem. Smýšlet s Ním znamená smýšlet jako 
On, což plodí radost, a nikoliv pocit viny, protože 
takovéto smýšlení je přirozené. Pocit viny je evident-
ní známkou toho, že vaše smýšlení není přirozené. 
Nepřirozené smýšlení je vždy doprovázeno pocitem 
viny, neboť představuje víru v hřích. Ego nevnímá 
hřích jako nedostatek lásky, ale jako pozitivní útoč-
ný čin, kterým si zabezpečuje vlastní přežití; jakmile 
totiž budete na hřích nahlížet jako na nedostatek, bu-
dete se automaticky snažit o nápravu a uspějete. Ego 
to pak pokládá za zkázu, ale vy se to musíte naučit 
pokládat za svobodu.

5. Mysl bez viny nemůže trpět. Je pak zdravá a uzdravu-
je tělo, protože sama byla uzdravena. Zdravá mysl si 
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nedokáže představit nemoc, neboť si nedokáže před-
stavit, že by mohla na někoho či něco útočit. Jak už 
jsem uvedl dříve, nemoc je určitý druh kouzla, ale 
možná by bylo lepší říct, že se jedná o určitý druh 
kouzelného řešení. Ego totiž věří, že potrestáním 
sebe sama zmírní Boží trest. Avšak i v tomto bodě 
se projevuje jeho namyšlenost. Připisuje Bohu úmysl 
trestat a posléze si tento úmysl přivlastňuje jako svou 
výsadu. Pokouší se zmocnit se všech rolí Boha tak, 
jak je vnímá, protože si uvědomuje, že spoléhat se lze 
pouze na naprostou oddanost.

6. Ego nemůže odporovat zákonům Boha o nic víc 
než vy, ale může si je stejně jako vy vykládat podle 
toho, co chce. Proto je třeba si odpovědět na otázku, 
co vlastně chcete. Odpovídáte si na ni každou minu-
tou i každou vteřinou a každý okamžik rozhodnutí 
představuje soud, jenž rozhodně není bez následků. 
Jeho účinky trvají automaticky do té doby, než své 
rozhodnutí změníte. Pamatujte si však, že možnos-
ti samy jsou neměnné. Duch svatý i ego představují 
rozhodnutí. Společně tvoří všechny možnosti, které 
může mysl přijmout a jimiž se může řídit. Jsou to je-
diné možnosti, které máte k dispozici. První z nich 
stvořil Bůh, a proto ji nemůžete odstranit. Druhou 
jste si však udělali sami, a proto ji odstranit můžete. 
Nezrušitelné a neměnné je pouze to, co stvoří Bůh. 
Vaše výtvory lze ovšem změnit vždy, neboť pokud 
nemyslíte jako Bůh, nemyslíte ve skutečnosti vůbec. 
Klamné představy nejsou skutečné myšlenky, ačkoliv 
jim můžete věřit. Pak ale nebudete mít pravdu. Funk-
ce myšlení pochází od Boha a je v Bohu. Jako část 
Jeho myšlenky pak nemůžete myslet jinak než On.

7. Iracionální myšlení znamená neuspořádané myšle-
ní. Vaše myšlení uspořádává sám Bůh, protože ho 

stvořil. Pocit viny je vždy známkou toho, že si této 
skutečnosti nejste vědomi, a zároveň ukazuje, že vě-
říte, že můžete a chcete myslet jinak než On. Každá 
nespojitá myšlenka je ve svém počátku doprovázena 
pocitem viny, jenž také zabezpečuje její další trvání. 
Pocit viny se nevyhne těm, kdo věří, že určují své 
vlastní myšlenky, a tudíž se musí řídit jejich příka-
zy. Tím v sobě vzbuzují pocit zodpovědnosti za své 
omyly, aniž by si uvědomovali, že přijetím této zod-
povědnosti reagují velice nezodpovědně. Je-li jedinou 
zodpovědností konatelů zázraků přijmout vykoupení 
pro sebe – a ujišťuji vás, že tomu tak opravdu je – pak 
zodpovědnost za to, co bude napraveno, nemůže pa-
třit vám. Tento rozpor nemůže být vyřešen jinak než 
přijetím nápravného řešení. Za důsledky veškerého 
svého nesprávného smýšlení byste byli zodpovědní, 
kdyby nemohlo být napraveno. Cílem vykoupení je 
uchovat minulost pouze v její očištěné podobě. Při-
jmete-li tedy prostředek k vyřešení narušeného myš-
lení, a tedy prostředek, o jehož účinnosti nemůže být 
pochyb, jak by mohly dále přetrvávat jeho projevy?

8. Jediným možným důvodem k neutuchajícím pocitům 
viny je skutečnost, že jste se stále nezřekli svého roz-
hodnutí zůstat odloučení. To už jsme sice říkali i dříve, 
ale nezdůraznili jsme ničivé následky takovéhoto roz-
hodnutí. Jakékoliv rozhodnutí ovlivňuje jak chování, 
tak prožitek. Co chcete, to také očekáváte, a v tomto 
případě se nejedná o žádnou mylnou představu. Vaše 
mysl je skutečně tvůrcem vaší budoucnosti a může ji 
obrátit zpět k řádnému tvoření kdykoliv, jestliže nejpr-
ve přijme vykoupení. K řádnému tvoření se pak bez-
prostředně poté navrátí i mysl sama. Tím, že se vzdá 
nespojitého myšlení, se celkem jasně projeví i jeho 
správné uspořádání.
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VI. Čas a věčnost

1. Bůh ve Svém vědění nečeká, ale Jeho království je osi-
řelé, zatímco vy čekáte. Všichni synové Boží čekají na 
váš návrat, stejně jako vy čekáte na jejich návrat. Otálení 
sice není důležité ve věčnosti, ale v čase je tragické. Roz-
hodli jste se, že chcete být raději v čase než ve věčnosti,  
a proto věříte, že v čase jste. Vaše volba je svobodná, 
ale i změnitelná. Nepatříte do času. Vaše místo je pouze  
ve věčnosti, přidělil vám je navěky sám Bůh.

2. Pocity viny jsou ochránci času. Vyvolávají strach 
z budoucí odplaty či opuštění, a tím zaručují, že bu-
doucnost bude jako minulost. V tom spočívá trvání 
ega. Prostřednictvím přesvědčení, že se nemůžete vy-
manit z jeho nadvlády, mu totiž dodáváte falešný po-
cit bezpečí. Vy se však z jeho nadvlády můžete a mu-
síte vymanit. Bůh vám výměnou za to nabízí trvání  
ve věčnosti. Jestliže se rozhodnete pro Jeho alternati-
vu, vyměníte zároveň vinu za radost, krutost za lásku  
a utrpení za mír. Mým úkolem je pouze zbavit vaši 
vůli pout a dát jí svobodu. Ego však tuto svobodu 
nemůže přijmout a bude jí v jakémkoliv okamžiku  
a jakýmkoliv možným způsobem vzdorovat. Jako 
jeho autor si pak velmi dobře uvědomujete, co do-
káže udělat, neboť jste mu k takovémuto jednání po-
skytli moc.

3. V každém okamžiku pamatujte na Království a na 
to, že vy, kdo jste jeho částí, nemůžete být ztraceni. 
Mysl, jež byla ve mně, je ve vás, neboť Bůh tvoří na-
prosto spravedlivě. Dovolte Duchu svatému, ať vám 
Jeho spravedlnost vždy připomíná, a dovolte mně, 
abych vás naučil, jak se o ni máte dělit se svými bra-
try. Jak jinak by vám mohla být dána možnost žádat 
ji i pro sebe? Dva hlasy současně mluví za dva různé 

výklady téže věci; nebo téměř současně, neboť ego se 
vždy ozývá jako první. Až do té doby, než byla usku-
tečněna první, však různé interpretace nebyly nutné.

4. Ego sice vynáší soudy, ale Duch svatý mění jeho 
rozhodnutí, stejně jako má na tomto světě soud vyšší 
instance moc zvrátit rozhodnutí soudu nižšího. Roz-
hodnutí ega jsou vždy nesprávná, protože jsou zalo-
žena na omylu, k jehož prosazování byla učiněna. 
Nic, co ego vnímá, není interpretováno správně. Ne-
jenže cituje Písmo pro své vlastní účely, ale navíc je  
i interpretuje jako svědka pro sebe samo. Bible nahá-
ní egu hrůzu, a jelikož ji vnímá jako děsivou, vykládá 
ji se strachem. Bojíte-li se, neodvoláte se k vyššímu 
soudu, protože jste přesvědčeni, že i jeho rozsudek by 
byl proti vám.

5. Existuje mnoho příkladů, které ilustrují, jak zavádě-
jící jsou interpretace ega. Abychom však ukázali, jak 
je Duch svatý dokáže ve svém vlastním světle přefor-
mulovat, postačí nám jich jen několik.

6. „Co člověk zaseje, to také sklidí,“ z pohledu Ducha 
svatého znamená, že vše, co má podle vás cenu pěs-
tovat, budete pěstovat v sobě. Cenu má pro vás to, co 
jako cenné ohodnotíte.

7. „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán,“ se dá 
vyložit velmi snadno, pokud si vzpomenete, že 
myšlenky narůstají pouze sdílením. Výrok zdůraz-
ňuje, že pomstu sdílet nelze. Přenechejte ji proto 
Duchu svatému, jenž ji ve vás zničí, neboť nepatří 
do vaší mysli, která je částí Boha.

8. Výklad výroku: „Stíhám vinu otců na synech do tře-
tího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,“ je 
podle ega mimořádně krutý. Pokouší si totiž jeho 
prostřednictvím zajistit své vlastní přežití. Z pohle-
du Ducha svatého však tato věta znamená, že může 
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i v dalších generacích znovu vyložit to, co předchozí 
pokolení pochopila špatně, a tím odejmout myšlen-
kám schopnost vyvolávat strach.

9. „Avšak svévolní zhynou,“ je konstatování skuteč-
nosti, pokud slovo zhynou pochopíme jako budou 
napraveni. Každá nemilující myšlenka musí být na-
pravena, avšak ego výraz napravit vůbec nechápe. 
Být napraven pro ně totiž znamená být zničen. Ego 
ovšem zničeno nebude, protože je součástí vašeho 
myšlení; jelikož je však netvořivé, a tudíž nesdílející, 
bude zcela přehodnoceno tak, abyste se osvobodili  
od strachu. Část mysli, již jste dali egu, se pouze na-
vrátí do Království, kam patří celá vaše mysl. S při-
pojením ke sjednocenému Království můžete sice 
otálet, ale nemůžete do něj vnést pojem strach.

10. Nemusíte se bát, že vás Vyšší soud odsoudí. Pouze 
zamítne žalobu, která na vás byla uvalena. Proti Bo-
žímu dítěti nelze vést žádný spor a křivé svědectví  
o samotném Bohu podává každý svědek viny v Bo-
žím stvoření. Obracejte se se vším, v co radostně vě-
říte, k Božímu Vyššímu soudu, neboť ten mluví Jeho 
jménem, a proto mluví pravdivě. Zamítne žalobu ve-
denou proti vám bez ohledu na to, nakolik pečlivě 
jste si ji vystavěli. Může sice obstát před pošetilcem, 
ale nikoliv před Bohem. Duch svatý jej nebude pro-
jednávat, neboť může podávat pouze pravdivé svě-
dectví. Jeho rozsudek bude za všech okolností znít 
„tvé jest Království“, protože vám byl dán proto, aby 
vám připomínal, co opravdu jste.

11. Když jsem řekl: „Já jsem přišel na svět jako svět-
lo,“ myslel jsem tím, že jsem přišel, abych se s vámi  
o toto světlo podělil. Vzpomeňte si na mou zmínku  
o kalném zrcadle ega a vzpomeňte si také, že jsem řekl, 
abyste se do něj nedívali. Stále platí, že je jen na vás, 

kam se budete dívat, abyste našli sami sebe. Mít trpě-
livost s bratrem znamená mít trpělivost sám se sebou. 
Nestojí snad Boží dítě za trpělivost? Prokázal jsem 
vám nekonečnou trpělivost, protože má vůle je i vůlí 
našeho Otce, od něhož jsem se nekonečné trpělivosti 
naučil. Jeho hlas byl ve mně stejně, jako je ve vás,  
a ve jménu svého Stvořitele se přimlouvá za trpěli-
vost se synovstvím.

12. Nyní se musíte naučit, že okamžité výsledky vy-
tváří pouze nekonečná trpělivost. Takto se čas mění 
ve věčnost. Nekonečná trpělivost totiž vyzývá k ne-
konečné lásce a tím, že se její účinky projeví nyní, 
způsobuje, že čas už není zapotřebí. Už několikrát 
jsme si řekli, že čas je učební nástroj, který zanikne, 
jakmile přestane být užitečný. Duch svatý, jenž ho-
voří za Boha v čase, také ví, že čas je bezvýznamný,  
a tuto skutečnost vám připomíná v každém okamži-
ku, protože jeho zvláštní úkol spočívá v tom, aby vás 
navrátil věčnosti a tam žehnal vašemu tvoření. Je je-
diným požehnáním, které můžete opravdu dát, neboť 
je skutečně požehnaný. Byl vám ochotně dán Bohem, 
a proto jej musíte dávat tak, jak jste jej dostali.

VII. Rozhodnutí pro Boha

1. Opravdu věříte, že můžete udělat hlas, jenž by přehlušil 
hlas Boha? Opravdu věříte, že můžete vynalézt myš-
lenkový systém, který by vás mohl oddělit od Boha? 
Opravdu věříte, že si můžete naplánovat bezpečí a ra-
dost lépe než On? Nemusíte být ani opatrní, ani neopa-
trní; stačí, když na Něho vložíte všechnu svou starost, 
neboť Mu na vás záleží. Jste jeho starost, protože vás 
miluje. Jeho hlas vám bude vždy připomínat, že vám 
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díky Jeho péči patří všechna naděje. Nemůžete se roz-
hodnout, že chcete utéci z dosahu Jeho péče, protože to 
není Jeho vůle; můžete se však rozhodnout Jeho péči 
přijmout a využít její nekonečnou sílu pro všechny, jež 
jejím prostřednictvím stvořil.

2. Bylo a je mnoho léčitelů, kteří neuzdravili sami sebe. 
Jejich víra nepohnula horami, protože nebyla úplná. 
Někteří z nich sice čas od času uzdravili nemocné, ale 
nevzkřísili mrtvé. Dokud léčitel neuzdraví sám sebe, 
nemůže věřit, že pro zázraky neplatí žádné stupně ob-
tížnosti. Nenaučil se, že si každá mysl, již Bůh stvořil, 
rovnocenně zasluhuje uzdravení, protože ji Bůh stvořil 
celistvou. Žádá se po vás pouze to, abyste Bohu vrá-
tili mysl v takovém stavu, jak ji stvořil. Bůh vás žádá  
o to, co vám dal, neboť ví, že tím se uzdravíte. Zdraví 
je celistvost a zdraví vašeho bratra je vaše zdraví.

3. Proč byste měli naslouchat nekonečným a absurd-
ním domnělým hlasům, když víte, že ve svém nitru 
máte hlas samotného Boha? Bůh vložil Svého ducha  
do vašich rukou a chce po vás, abyste na oplátku vy 
vložili svého ducha do Jeho rukou. Touží mu zacho-
vat dokonalý klid a mír, neboť jste s Ním jedna mysl 
i jeden duch. Vyloučit sebe sami z vykoupení je po-
slední zoufalý pokus ega o záchranu jeho existence. 
Tento akt odráží jak potřebu ega po oddělení, tak vaši 
ochotu jeho samostatnost podpořit, kterou vyjadřuje-
te, že nechcete být uzdraveni.

4. Nebyli jste požádáni o sestavení plánu spásy, proto-
že, jak jsem vám už dříve říkal, skutečný lék nemůže 
pocházet z vaší dílny. Sám Bůh vám dal dokonalou 
nápravu pro vše, co jste udělali a co není v souladu 
s Jeho svatou vůlí. Tlumočím vám Jeho plán tak, aby 
byl dostatečně jasný; objasním vám také vaši úlohu 
v něm a vysvětlím, jak důležité je, abyste ji splnili. 

Bůh roní slzy nad „obětí“ Svých dětí, jež věří, že jsou 
Mu lhostejné.

5. Pokaždé, když nepociťujete naprostou radost, je to tím, 
že jste na některé z Božích stvoření reagovali s nedo-
statkem lásky, který vnímáte jako „hřích“, a tudíž se 
stahujete do obrany, protože očekáváte útok. Rozhod-
nutí chovat se tímto způsobem je však výhradně vaše, 
a proto ho můžete napravit. Lítostí v obvyklém slova 
smyslu to však nelze, neboť tou nepřímo vyjadřuje-
te vinu. Pocitem viny pak chybu spíše posílíte, místo 
abyste jí umožnili, aby mohla být napravena.

6. Rozhodnout se není těžké; přijdete na to, pokud si 
uvědomíte, že už jste se rozhodli: rozhodli jste se 
nebýt naprosto radostní, protože přesně tak se cítí-
te. První krok k nápravě tudíž spočívá v pochopení 
toho, že jste se aktivně rozhodli nesprávně, ale stejně 
aktivně se můžete rozhodnout i pro druhou možnost. 
Buďte k sobě v tomto ohledu neústupní a neustále 
mějte na paměti skutečnost, že tento nápravný proces 
jste sice nestvořili, ale máte ho ve svém nitru, protože 
ho tam Bůh vložil. Vaším úkolem je pouze vrátit své 
myšlení zpět do okamžiku, kdy byla učiněna chyba, 
a pokojně ho odevzdat vykoupení. Co nejupřímněji 
si přeříkávejte následující věty a pamatujte, že Duch 
svatý odpoví i na vaše nejnesmělejší pozvání:

Určitě jsem se rozhodl špatně, protože nejsem po-
klidný.
Toto rozhodnutí jsem učinil sám, ale mohu se také 
rozhodnout jinak.
Chci se rozhodnout jinak, protože chci být poklidný.
Necítím se provinile, protože Duch svatý odčiní veš-
keré následky mého nesprávného rozhodnutí, pokud 
mu to umožním.
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Umožním mu to tím, že mu dovolím, aby se za mě 
rozhodl pro Boha. 6. kapitola:

Lekce lásky

Úvod

1. Vzájemný vztah mezi hněvem a útokem je celkem 
jasný, ale vzájemný vztah mezi hněvem a strachem 
už tak zřejmý nebývá. Do hněvu se vždy promítá od-
dělení, z čehož vyplývá, že za svůj hněv musíte na-
konec přijmout zodpovědnost vy sami a nevinit z něj 
druhé. Hněv se může objevit pouze tehdy, pokud vě-
říte, že jste se stali terčem útoku, že váš vlastní útok 
je tím oprávněný a že za něj nejste nijak zodpovědní. 
Na základě těchto tří zcela iracionálních předpokladů 
pak musíte dojít ke stejně iracionálnímu závěru, že 
váš bratr si spíše než lásku zasluhuje útok. Co jiného 
než absurdní závěr se také dá očekávat od absurdních 
předpokladů? Napravit absurdní závěr lze tak, že zvá-
žíte míru rozumnosti předpokladů, z nichž vychází: 
nemůžete být cílem útoku, protože útok nemá žádné 
ospravedlnění a vy jste zodpovědní za to, čemu věří-
te.

2. Žádá se po vás, abyste mě brali jako vzor pro své uče-
ní, neboť extrémní příklad představuje mimořádně 
účinný učební nástroj. Všichni učí – a učí neustále. Je 
to zodpovědnost, kterou na sebe nevyhnutelně přebí-
ráte v okamžiku, kdy přijmete jakýkoliv předpoklad. 
Nikdo si nemůže uspořádat život bez určitého myš-
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lenkového systému; jakmile si nějaký vytvoříte, ži-
jete podle něj a vyučujete jej. Vaše schopnost zacho-
vávat věrnost myšlenkovému systému sice může být 
zaměřena na nesprávný cíl, ale stále se jedná o určitý 
druh víry, a lze jí tudíž dát jiný směr.

I. Poselství ukřižování

1.  Pojďme se pro potřeby učení znovu zamyslet nad 
ukřižováním. Doposud jsem toto téma nerozebíral 
kvůli významu, který nahání hrůzu a jejž mu možná 
přisuzujete. Jediné, co jsem v jeho souvislosti zdůraz-
nil, je skutečnost, že se nejedná o žádný druh trestu. 
Ovšem nic nelze objasňovat pouze v negativních ter-
mínech. Existuje i pozitivní výklad ukřižování, který 
postrádá jakýkoliv strach, a jenž je proto tím, co učí, 
naprosto laskavý; ovšem pouze za předpokladu, že je 
správně pochopen.

2.  Ukřižování nepředstavuje nic víc než mezní příklad. 
Jeho význam (ostatně jako význam jakéhokoliv ji-
ného učebního nástroje) spočívá výhradně v učení, 
které má usnadňovat. Může však být – a také bylo 
– pochopeno nesprávně, protože vystrašení lidé mají 
sklon vnímat se strachem. Už jsem vám říkal, že mě 
můžete kdykoliv požádat, abych se s vámi podělil  
o své rozhodnutí, a tím je posílil. Také jsem vám 
říkal, že ukřižování je poslední zbytečná cesta, již 
musí synovství podstoupit, a že komukoliv, kdo mu 
rozumí, přináší osvobození od strachu. Ačkoliv jsem 
předtím zdůraznil význam samotného vzkříšení, do-
posud jsem neobjasnil jeho spojitost s ukřižováním, 
a jak vlastně ukřižování vedlo ke vzkříšení. Pro váš 
život má však velký přínos, a pokud budete ochotni 

na ně pohlížet beze strachu, pomůže vám pochopit 
vaši vlastní roli učitele.

3.  Už mnoho let pravděpodobně reagujete tak, jako by 
vás zrovna přibíjeli na kříž. Jedná se o typický pří-
stup odloučených lidí, kteří se zcela odmítají zaobírat 
tím, co sami sobě udělali. Projekce mylných představ 
znamená hněv; hněv napomáhá zrodu útoku a útok 
vyvolává strach. Skutečný význam ukřižování spočí-
vá ve zdánlivé intenzitě útoku některých Božích synů 
na jejich bratra. Ten je ve skutečnosti samozřejmě ne-
možný, a tak je třeba jej také chápat, protože jinak 
bych nemohl sloužit jako vzor pro učení.

4.  Zaútočit lze jen na tělo. Není pochyb o tom, že jedno 
tělo může napadnout druhé, a dokonce je i zničit. Ne-
ní-li však zničení samo možné, nemůže být skutečné 
nic, co je ničivé. Zničení těla tudíž neospravedlňuje 
hněv. Pokud jste však přesvědčeni o opaku, přijímá-
te chybný předpoklad a předáváte jej i dalším, a to  
do té míry, do jaké mu sami věříte. Poselství ukřižo-
vání vás má tedy naučit, že v útisku není nutné vidět 
žádnou formu útoku, protože utiskováni být nemůže-
te. Reagujete-li hněvem, musíte se ztotožňovat s ně-
čím zničitelným, čímž sami na sebe nahlížíte absurd-
ním pohledem.

5.  Už jsem vám objasnil, že jsem jako vy a vy jste jako 
já, ale naše základní rovnost se projeví pouze společ-
ným rozhodnutím. Je zcela na vás a vaší volbě, zda 
se budete považovat za utiskované. Jestliže se však 
rozhodnete takovýmto způsobem reagovat, pamatuj-
te, že jsem byl pronásledován jen podle soudu světa, 
ale sám jsem tento názor nesdílel. A jelikož jsem jej 
nesdílel, neposiloval jsem jej. Přišel jsem s jiným po-
hledem na útok, o nějž se s vámi chci podělit. Pokud 
mu uvěříte, pomůžete mi jej předávat dál.
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6.  Jak už jsem řekl dříve, učíte se to, čemu učíte. Bude-
te-li reagovat, jako byste byli pronásledováni, budete 
učit pronásledování. To však není lekce, kterou by 
chtěl Boží syn učit, jestliže má uskutečnit svou vlast-
ní spásu. Učte spíše svou vlastní naprostou nedotknu-
telnost, jíž je pravda ve vašem nitru, a uvědomte si, 
že je nenapadnutelná. Nesnažte se ji však sami chrá-
nit, neboť tím uvěříte, že napadnutelná je. Nikdo po 
vás nechce, abyste se nechali ukřižovat; to byl můj 
přínos učení. Po vás se pouze vyžaduje, abyste násle-
dovali můj příklad vzhledem k té skutečnosti, že jste 
vystavováni mnohem méně extrémním pokušením 
vnímat nesprávně, a nepřijímali tato pokušení jako 
falešné ospravedlnění hněvu, neboť pro neosprave-
dlnitelné žádné ospravedlnění existovat nemůže. Ne-
věřte opaku a nevyučujte mu. Věřte společně se mnou 
a staneme se rovnocennými učiteli.

7.  Vaše vzkříšení je vaše probuzení. Jsem sice vzorem 
pro znovuzrození, ale znovuzrození samo spočívá 
pouze v tom, že si vaše mysl uvědomí, co už v sobě 
má. Obdařil ji tím sám Bůh, a proto je to navěky prav-
divé. Věřil jsem v to, a tudíž jsem to přijal za pravdi-
vé. Pomozte mi předat to dál našim bratrům ve jménu 
Božího království. Nejprve však sami musíte uvěřit, 
že je to pravdivé, jinak byste nemohli učit správně. 
Moji bratři během takzvaného „utrpení v zahradě“ 
spali, ale já jsem se na ně nemohl zlobit, protože jsem 
věděl, že nemohu být opuštěn.

8.  Je mi líto, pokud moji bratři nesdílejí mé rozhodnutí 
slyšet ten jediný hlas, neboť je to oslabuje jako učitele 
i jako žáky. A přesto vím, že nemohou ve skutečnosti 
zradit sami sebe ani mě a že na nich musím vystavět 
svůj kostel. Nemám v tomto ohledu jinou možnost, 
protože pouze vy můžete být základem Boží církve. 

Kostel je tam, kde je oltář, a přítomnost oltáře kostel 
posvěcuje. Kostel, který nepodněcuje lásku, má skry-
tý oltář, jenž neslouží účelu, který mu Bůh určil. Jeho 
kostel musím najít u vás, protože ti, kdo mě přijmou 
za vzor, jsou doslova mými stoupenci. Stoupenci jsou 
následovníci, a jestliže se příklad, jejž následují, roz-
hodl, že je ušetří bolesti ve všech ohledech, byli by 
pošetilí, kdyby ho nenásledovali.

9.  Rozhodl jsem se ve vašem i ve svém zájmu ukázat, 
že ani ten z pohledu ega nejnásilnější útok nemá žád-
ný význam. Podle toho, jak svět takovéto věci po-
suzuje, ale nikoliv podle toho, jak je zná Bůh, jsem 
byl zrazen, opuštěn, zbit, rozdrásán a nakonec zabit. 
Je evidentní, že to vše se stalo jen kvůli tomu, že si  
do mě promítali jiné lidi, neboť jsem nikomu neublí-
žil, ale mnohé jsem uzdravil.

10. Jako žáci si jsme rovni, přestože nemusíme mít stejné 
zkušenosti. Duch svatý je šťastný, pokud se z mých 
zkušeností můžete poučit a jejich prostřednictvím se 
probudit. Je to jejich jediný účel a je to také jediný 
způsob, kterým mě lze vnímat jako cestu, pravdu  
i život. Pokud budete naslouchat pouze jedinému hla-
su, nebudete nikdy vyzváni k obětem. Právě naopak: 
budete-li schopni slyšet Ducha svatého v druhých, 
budete se moci poučit z jejich zkušeností a mít z nich 
užitek, aniž byste je museli sami osobně prožít. Duch 
svatý je totiž jen jeden a kdokoliv, kdo naslouchá, je 
nevyhnutelně veden k tomu, aby jeho cestu ukazoval 
všem.

11. Nejste pronásledováni a ani já jsem nebyl proná-
sledován. Nežádá se po vás, abyste si prošli mými 
zkušenostmi, protože Duch svatý, jejž sdílíme, vás 
takovéto nutnosti zbavuje. Abyste však mohli použít 
mé zkušenosti konstruktivně, musíte stále následovat 
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mého příkladu a vnímat je stejně jako já. Moji i vaši 
bratři se neustále zabývají tím, jak ospravedlnit neo-
spravedlnitelné. Jediná má lekce, kterou musím učit 
tak, jak jsem se ji sám naučil, je ta, že nelze osprave-
dlnit žádné vnímání, jež není v souladu s pohledem 
Ducha svatého. Rozhodl jsem se ukázat tuto pravdu 
prostřednictvím extrémního příkladu jen proto, že ex-
trémní příklad slouží jako dobrá učební pomůcka pro 
ty, jejichž pokušení podlehnout hněvu a útoku nebude 
tak krajní. Společně s Bohem si přeji, aby žádný z Je-
ho synů netrpěl.

12. Ukřižování nemůže být sdíleno, neboť je symbolem 
projekce, ale vzkříšení je symbolem sdílení, protože 
probuzení každého Božího syna je nezbytné k tomu, 
aby synovství mohlo poznat svou celistvost. A pouze 
to je vědění.

13. Poselství ukřižování je naprosto jasné:

Učte pouze lásce, neboť láska je to, co jste.

14. Jestliže si budete význam ukřižování vykládat jakým-
koliv jiným způsobem, budete ho používat spíše jako 
útočnou zbraň než jako volání po míru, ke kterému 
bylo určeno. I apoštolové mu často rozuměli nespráv-
ně, a to ze stejného důvodu, z jakého mu nesprávně 
rozumějí i jiní. Jejich vlastní nedokonalá láska byla 
příčinou náchylnosti k projekcím a na základě svého 
strachu pak hovořili o „hněvu Božím“ jako o Jeho 
odvetné zbrani. Ani o ukřižování pak nemohli mluvit 
zcela beze zloby, neboť zlobu v nich vzbuzoval jejich 
pocit viny.

15. Toto je několik příkladů převráceného myšlení v No-
vém zákoně, ačkoliv jeho skutečné poselství spočívá 
pouze v hlásání lásky. Pokud by se apoštolové necí-

tili provinile, nikdy by nemohli uvádět, že jsem řekl: 
„Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč,“ neboť takový-
to výrok je evidentně v rozporu s tím, co jsem učil. 
Kdyby mě opravdu chápali, nemohli by ani popisovat 
mou reakci na Jidáše tak, jak to udělali. „Jidáši, polí-
bením zrazuješ Syna člověka?“ bych mohl říct pouze 
tehdy, pokud bych věřil ve zradu. Celé poselství ukři-
žování však mělo vyjádřit jen to, že jsem v ni nevěřil. 
Podobný omyl byl i „trest“, jejž jsem měl na Jidáše 
přivolat. Jenže Jidáš byl můj bratr a Boží syn a byl 
částí synovství stejně jako já. Je tedy pravděpodobné, 
že bych ho zavrhl, když jsem byl ochotný demonstro-
vat, že zavržení je nemožné?

16. Až budete číst učení apoštolů, pamatujte si, že jsem 
jim sám řekl, že mnohé pochopí až později, neboť 
v té době nebyli ještě zcela připraveni mě následovat. 
Nechci, abyste si k myšlenkovému systému, ke které-
mu vás vedu, pustili jakýkoliv strach. Nedožaduji se 
mučedníků, ale učitelů. Nikdo není trestán za hříchy 
a Boží synové nejsou hříšníci. Jakákoliv představa 
trestu s sebou nese projekci viny a posiluje myšlen-
ku, že vina je odůvodněná. Výsledkem je pouze lekce 
z provinění, protože veškeré chování vyučuje pře-
svědčení, jež ho podněcuje. Vzkříšení bylo výsled-
kem očividně protichůdných myšlenkových systémů; 
bylo dokonalým symbolem „rozporu“ mezi egem  
a Božím synem. Tento rozpor se zdá stejně skutečný 
i nyní a stejně jako tehdy je i dnes třeba si z něj vzít 
ponaučení.

17. Nepotřebuji vděčnost, ale vy potřebujete posílit svou 
oslabenou schopnost být vděčný, jinak si nebudete 
moci vážit Boha. Bůh nepotřebuje vaše uznání, ale 
vy ano. Čeho si nevážíte, nemůžete milovat, neboť 
strach znemožňuje uznání. Jestliže se bojíte toho, co 
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jste, nevážíte si toho, a proto to odmítáte. V koneč-
ném důsledku tedy budete odmítání i učit.

18. Moc Božích synů je přítomna neustále, neboť byli 
stvořeni jako stvořitelé. Jejich vzájemný vliv jed-
noho na druhého nemá hranice a musí být využíván  
ke společné spáse. Každý se musí naučit učit, že žád-
ná forma odmítání nemá smysl. Odloučení je výra-
zem odmítání. Dokud budete odmítání vyučovat, bu-
dete mu i věřit. Takto však Bůh nesmýšlí a vy musíte 
smýšlet jako On, chcete-li Ho znovu poznat.

19. Pamatujte si, že Duch svatý je komunikační nástroj 
mezi Bohem Otcem a Jeho odloučenými syny. Jestli-
že budete naslouchat jeho hlasu, poznáte, že nejenže 
nemůžete ublížit, ale že nemůže být ublíženo ani vám 
a že mnozí potřebují vaše požehnání, abyste jim po-
mohli uslyšet totéž. Pokud v nich budete vnímat pou-
ze tuto potřebu a nebudete reagovat na žádnou jinou, 
dozvíte se o mně a budete dychtit po sdílení svého 
učení, stejně jako po něm dychtím i já.

II. Alternativa projekce

1. Jakýkoliv nesoulad v mysli se musí týkat odmítání 
jedné její části, a tedy víry v rozdělení. Celistvost 
Boha, kterou představuje Jeho mír, si nelze uvědomit 
jinak než celou myslí, jež uznává celistvost Božího 
stvoření, a prostřednictvím tohoto uznání pak pozná-
vá svého Stvořitele. Vyloučení a rozdělení jsou syno-
nyma stejně jako rozdělení a odloučení. Jak už jsme 
řekli, rozdělení bylo a je odloučení, a jakmile k němu 
jednou dojde, stává se projekce jeho hlavním obran-
ným způsobem neboli nástrojem, jenž zabezpečuje 

jeho trvání. Proč tomu tak je, však nemusí být tak 
zřejmé, jak si myslíte.

2.  Co přenášíte na druhé, to neuznáváte za vlastní, a proto 
nevěříte, že patří vám. Sebe tedy vylučujete už jen tím, 
že se považujete za jiného, než je ten, do koho promítá-
te své představy. Vzhledem k tomu, že odsuzujete i to, 
co promítáte, neustále na promítané útočíte, protože 
to vytrvale považujete za něco odděleného. Tímto ko-
náním se snažíte podpořit skutečnost, že jste na sebe 
zaútočili nevědomě, a domníváte se, že jste se ochrá-
nili.

3.  Projekcí si však vždy budete ubližovat. Posiluje to-
tiž vaši víru v rozdělenou mysl a jediným jejím cílem 
je rozdělenost zachovat. Je pouhým nástrojem ega, 
který vás má přimět k tomu, abyste se cítili odlišní 
a oddělení od svých bratrů. Ego toto své jednání ob-
hajuje tím, že ve vás vyvolává pocit, že jste „lepší“ 
než oni, čímž před vámi stále více ukrývá fakt, že 
jste si ve skutečnosti se svými bratry rovni. Projek-
ce a útok jsou neoddělitelně spjaty, neboť projekce 
je vždy prostředek k ospravedlnění útoku. Hněv bez 
projekce není možný. Ego využívá projekci jen k to-
mu, aby zkreslilo pohled, jakým vnímáte sami sebe  
i své bratry. Tento proces začíná vyloučením něčeho, 
co ve vás existuje, ale co nechcete, a vede přímo k va-
šemu odloučení od bratrů.

4.  Víme však, že projekce má i alternativu. Každá 
schopnost ega má lepší způsob využití, neboť jeho 
schopnosti jsou řízeny myslí, v níž se skrývá vhod-
nější hlas. Duch svatý se rozšiřuje, zatímco ego se 
realizuje projekcí. Jelikož jejich cíle jsou protikladné, 
je protikladný i výsledek.

5.  Duch svatý vás vždy vnímá jako dokonalé. Jelikož ví, 
že tato dokonalost je společná, rozpoznává ji i v ostat-
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ních, a tím ji na obou stranách posiluje. Místo hněvu 
tedy podněcuje lásku k oběma, neboť ta upevňuje za-
členění. Poněvadž Duch svatý vnímá rovnost, vnímá 
i rovné potřeby, což automaticky vyvolává vykoupe-
ní, protože vykoupení je jediná potřeba na tomto svě-
tě, která je univerzální. Vnímat se tímto způsobem je 
jediný způsob, jak lze na světě najít štěstí. Jeho pro-
střednictvím totiž uznáváte, že na tomto světě vlastně 
nejste, neboť tento svět je nešťastný.

6.  Mohli byste snad najít radost na neradostném místě ji-
nak než tím, že si uvědomíte, že na něm vůbec nejste? 
Nemůžete být nikde, kam vás Bůh neumístil. Bůh vás 
však stvořil jako Svou část, a tím určil jednak to, kde 
jste i co jste. Je to naprosto neměnný stav, stav absolut-
ního začlenění. Nemůžete jej změnit ani teď, ani nikdy 
jindy. Je navěky pravdivý. Není to víra, ale fakt. Co-
koliv Bůh stvořil, je stejně pravdivé jako On. Pravda 
stvořeného spočívá výhradně v dokonalém začlenění 
do Boha, jenž je sám dokonalý. Popírat tuto skutečnost 
znamená popírat sebe sama i Jeho, neboť přijmout jed-
no bez druhého není možné.

7.  Dokonalá rovnost vnímání Ducha svatého je odrazem 
dokonalé rovnosti Božího vědění. Vnímání ega sice 
nemá v Bohu žádnou obdobu, ovšem Duch svatý stá-
le zůstává mostem mezi vnímáním a věděním. Díky 
tomu, že vám umožní používat vnímání způsobem, 
který odráží vědění, se nakonec na vědění upamatu-
jete. Ego by bylo raději, kdyby takovéto rozpomenu-
tí nebylo možné, ale jde o vaše vnímání, jež Duch 
svatý řídí. Vaše vnímání skončí tam, kde začalo; vše 
se setkává v Bohu, protože vše bylo stvořeno Bohem  
a v Bohu.

8.  Bůh stvořil Své syny rozšířením Své myšlenky a vý-
sledky tohoto rozšíření si uchoval v mysli. Všechny 
Jeho myšlenky jsou tudíž dokonale soudržné a jed-

notné, a to jak vnitřně, tak jedna s druhou. Duch svatý 
vám umožňuje, abyste tuto celost vnímali nyní. Bůh 
vás stvořil k tomu, abyste tvořili. Jeho království ne-
můžete rozšířit, dokud nepoznáte jeho celistvost.

9. Myšlenky vznikají v mysli svého autora, ze které se 
šíří ven. Tato skutečnost platí pro Boží myšlení i pro 
vaše. Jelikož máte rozdělenou mysl, máte schopnost 
jak vnímat, tak myslet. Vnímání se však nemůže 
vymykat základním zákonům mysli. Vnímáte tedy  
na základě své mysli a výsledné vjemy z ní pak vy-
nášíte. Přestože žádné vnímání není skutečné, vytvo-
řili jste ho, a proto ho Duch svatý může dobře využít 
pro své účely; vnímání inspiruje a navádí ho směrem 
k Bohu. Může se vám zdát, že výsledné sblížení stojí 
v daleké budoucnosti; to však jen proto, že vaše mysl 
není v dokonalém spojení s touto myšlenkou, a tudíž 
ji nyní odmítá.

10. Duch svatý sice využívá čas, ale nevěří v něj. Po-
chází z Boha, a proto využívá vše, ale nevěří v nic, 
co není pravda. Jelikož Ducha svatého máme ve své 
mysli, může i ona věřit pouze tomu, co je pravdivé. 
Duch svatý mluví pouze ve prospěch pravdy, protože 
mluví za Boha. Říká vám, abyste navrátili celou svou 
mysl Bohu, protože Ho nikdy neopustila. Jestliže Ho 
tedy nikdy neopustila, musíte ji vnímat pouze tak, že 
má být navrácena. Plné pochopení vykoupení tedy 
spočívá v uznání, že k odloučení nikdy nedošlo. Ego 
nemůže nad touto skutečností zvítězit, protože se skr-
ze ni jasně vyjadřuje, že ego nikdy neexistovalo.

11. Ego dokáže přijmout myšlenku, že návrat je nezbyt-
ný, neboť z ní může velice snadno udělat zdánlivě 
obtížný úkol. Duch svatý vám však říká, že dokonce 
ani návrat není nutný, protože co se nikdy nestalo, 
nemůže být obtížné. Myšlenku návratu však můžete 
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udělat jak obtížnou, tak nutnou. I tak je ale naprosto 
jasné, že co je dokonalé, nepotřebuje nic; dokonalost 
tudíž nemůžete chápat jako obtížný úkol, protože 
dokonalost je to, co jste. Takto tedy musíte vnímat 
Boží stvoření; veškeré vnímání musíte uvést v soulad 
s tím, co vidí Duch svatý. Jeho vidění vede k přímé 
komunikaci s Bohem a umožňuje, abyste se svou 
myslí spojili s myslí Boha. V takovémto vnímání se 
nikde nevyskytuje žádný rozpor, protože je řízeno 
Duchem svatým, jehož mysl je upřena k Bohu. Roz-
pory dokáže vyřešit pouze Duch svatý, neboť pouze 
on je bezkonfliktní. Ve vaší mysli vnímá jen to, co je
pravdivé, a rozšiřuje se pouze na to, co je pravdivé 
v jiných myslích.

12. Rozdíl mezi projekcí ega a rozšiřováním Ducha sva-
tého je velmi prostý. Cílem projekce ega je vyčle-
nění, a tedy klam, zatímco Duch svatý se rozšiřuje 
tak, že v každé mysli rozpoznává sám sebe, a proto 
všechny vnímá jako jeden celek. V tomto vnímání 
není nic v rozporu, protože vše, co Duch svatý vní-
má, je stejné. Kamkoliv se podívá, vidí sám sebe  
a díky své sjednocenosti vždy nabízí celé Království. 
Toto je jediné poselství, které mu bylo dáno Bohem  
a za něž musí mluvit, neboť představuje vše, co exis-
tuje. V tomto poselství spočívá Boží klid, a proto 
spočívá i ve vás. Ve vaší mysli navěky září nádherný 
mír Království, ale abyste si jej uvědomili, musí jeho 
záře vycházet ven.

13. Byli jste obdarováni Duchem svatým v jeho doko-
nalé celistvosti a poznat ho budete moci pouze tím, 
že ho v jeho celistvosti i přijmete. Existuje nezměrné 
množství eg, avšak Duch svatý je jen jeden. Nikde 
v Království nepřebývá žádná temnota a vaším úko-
lem je pouze nedopustit, aby se temnota uhnízdila ve 

vaší vlastní mysli. Spojení se světlem nemá hranic, 
protože je to spojení se světlem světa. Každý z nás je 
světlem světa a spojením svých myslí v tomto světě 
vyhlásíme společně a jednomyslně Boží království.

III. Zřeknutí se útoku

1.  Jak už jsme zdůraznili, začíná každá myšlenka v mys-
li svého autora. Co se tudíž šíří z mysli, v ní i nadále 
zůstává, a to, z čeho se šíří, zná samo sebe. Výraz 
zná je v tomto případě na místě, neboť Duch svatý 
prostřednictvím svého celistvého vnímání uchovává 
vědění neustále v bezpečí vaší mysli. Jelikož na nic 
neútočí, nestaví žádné překážky komunikaci Boha,  
a tím není bytí nikdy ohroženo. Vaše mysl, jež je po-
dobná Bohu, nemůže být nikdy pošpiněna. Ego sice 
nikdy nebylo a nikdy nebude její částí, ale skrze ně 
můžete slyšet, učit se a učit něco, co není pravda. Na-
učili jste sami sebe věřit, že nejste, co jste. Nemůžete 
učit něco, co jste se nenaučili, a co učíte, v sobě po-
silujete, protože učené sdílíte. Učíte se každou lekci, 
kterou vyučujete.

2.  Proto musíte vyučovat pouze jednu lekci. Máte-li být 
sami prosti jakéhokoliv konfliktu, musíte se učit pou-
ze od Ducha svatého a vyučovat pouze podle něj. Jste 
jen láska, ale jestliže tuto skutečnost popíráte, děláte 
z toho, co jste, to, co se teprve musíte naučit. Jak už 
jsem řekl, zní poselství ukřižování: „Učte pouze lás-
ce, neboť láska je to, co jste.“ Toto je jediná lekce, 
jež je dokonale soudržná, protože to je jediná lekce, 
která je jednotná. Naučit se ji můžete pouze tím, že 
ji budete vyučovat. „Učíte se to, čemu učíte.“ Pokud 
je to pravda – a pravda to je – nezapomínejte, že co 
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vyučujete, učí také vás. A co přenášíte či šíříte, tomu 
věříte.

3. Jediné skutečné bezpečí spočívá v šíření Ducha sva-
tého, protože pokud vidíte jeho laskavost v druhých, 
považuje se vaše mysl za naprosto bezpečnou. Jak-
mile se dokáže s touto skutečností zcela ztotožnit, 
necítí žádnou další potřebu se chránit. Ocitne se pod 
ochranou Boha, jenž ji ujistí, že už je navěky v na-
prostém bezpečí. Ti, kdo jsou v naprostém bezpečí, 
jsou bezvýhradně laskaví. Žehnají, protože vědí, že 
jsou požehnaní. Mysl, která neskrývá žádnou úzkost, 
je naplněna výhradně laskavostí, a jelikož šíří dobro-
diní, je také ušlechtilá. Bezpečí znamená úplné zřek-
nutí se útoku; a v tom nelze dělat žádné kompromisy. 
Budete-li vyučovat útok v jakékoliv podobě, budete 
se mu zároveň i učit, čímž si budete ubližovat. Výsle-
dek takovéhoto učení však není věčný; můžete se jej 
snadno odnaučit tím, že jej učit přestanete.

4. Jelikož není možné, abyste neučili, spočívá spása 
v učení přesného opaku všeho, čemu věří ego. Tak se 
naučíte pravdě, jež vás osvobodí, a nabytou svobodu 
si udržíte tím, jak se od vás budou pravdě učit i druzí. 
Jediný způsob, jak získat mír, je mír učit. Jeho vyučo-
váním se mu musíte naučit i vy sami, protože nemů-
žete učit nic, od čeho se distancujete. Jedině tak mů-
žete získat zpět vědění, které jste zahodili. Nemůžete 
sdílet myšlenku, již nemáte. Probouzí se vám v mysli 
prostřednictvím přesvědčení, kterého jste dosáhli je-
jím vyučováním. Učíte se vše, co učíte. Učte pouze 
lásku a naučíte se, že láska je vaše a vy jste láska.

IV. Jediná odpověď

1. Pamatujte si, že Duch svatý je odpověď, a nikoliv otáz-
ka. jako první vždy promlouvá Ego. Je vrtkavé a ne-
myslí to se svým tvůrcem dobře. Věří totiž, a oprávně-
ně, že by ho mohl kdykoliv zbavit své podpory. Kdyby 
to s vámi myslelo dobře, bylo by stejně jako Duch sva-
tý šťastné, až vás přivede domů a až nebudete potře-
bovat jeho vedení. Ego se nepovažuje za vaši součást;  
a v tom spočívá jeho nejdůležitější omyl, na němž stojí 
celý jeho myšlenkový systém.

2. Když vás Bůh stvořil, učinil vás Svou součástí. Proto 
nelze uvnitř Království útočit. Své ego jste ale uděla-
li bez lásky, a proto vás nemiluje. V Království byste 
však bez lásky existovat nemohli, a jelikož Království 
je láska, věříte, že ho nemáte. Umožňujete tím egu, 
aby se považovalo za oddělené a nezávislé na svém 
tvůrci, čímž může hovořit za tu část vaší mysli, která 
je přesvědčena, že oddělení a nezávislí na mysli Boha 
jste vy. Ego tedy vzneslo úplně první otázku, jež kdy 
byla položena, ale na kterou nikdy nedokáže odpově-
dět. Tato otázka zní: „Co jsi?“ a znamenala začátek 
pochyb. Od té doby ego nikdy na žádnou otázku ne-
odpovědělo, ačkoliv jich velmi mnoho položilo. Ani ty 
nejvynalézavější činnosti ega nedokázaly nic víc než 
tuto otázku zamlžit, protože vy na ni znáte odpověď  
a ego se vás bojí.

3. Tento rozpor vám bude jasný teprve tehdy, až zce-
la pochopíte zásadní skutečnost, že ego nemůže nic 
vědět. Duch svatý nepromlouvá jako první, ale vždy 
odpovídá. Všichni jste ho už někdy nějak žádali o po-
moc a všem se dostalo odpovědi. Duch svatý odpoví-
dá pravdivě, a proto jsou jeho odpovědi platné vždy, 
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z čehož vyplývá, že každý má k dispozici odpověď  
i právě teď.

4.  Ego neslyší Ducha svatého, ale věří, že část mysli, jež 
je jeho autorem, stojí proti němu. Tuto skutečnost si 
vykládá jako ospravedlnění pro útoky na svého tvůrce. 
Je přesvědčeno, že nejlepší obranou je útok, a chce, 
abyste tomu věřili i vy. Pokud tomu však věřit nebu-
dete, nebudete tuto domněnku ega podporovat. Ego 
se pak bude cítit špatně, neboť potřebuje spojence,  
a nikoliv bratry. Jelikož vnímá, že máte v mysli něco, 
co mu je cizí, nehledá svého spojence v ní, ale v tě-
le, protože tělo není vaší částí, a stává se tím přítelem 
ega. Jedná se tedy o spojenectví založené na rozdělení. 
Jestliže se pak k tomuto svazku připojíte, budete mít 
strach, neboť jde o spojenectví strachu.

5.  Ego využívá tělo k působení proti vaší mysli, proto-
že si uvědomuje, že jejich „nepřítel“ je dokáže zni-
čit pouze tím, že uzná, že nejsou vaší částí, a proto 
spojuje své síly s tělem a na mysl útočí společně. Ta-
kovéto vnímání je mimořádně podivné, zvážíme-li, 
co opravdu obnáší. Ego, které není skutečné, se totiž 
snaží přesvědčit mysl, jež je skutečná, že mysl je jeho 
učebním nástrojem, a navíc že tělo je skutečnější než 
mysl. Žádný rozumný člověk by tomu nemohl uvěřit 
a také tomu nevěří.

6.  Jediná odpověď Ducha svatého na všechny otáz-
ky, které pokládá ego, zní tedy takto: jste Boží dítě, 
jste drahocenná část Jeho království, jež stvořil jako 
Svou část. Nic jiného neexistuje a skutečné je pouze 
to. Zvolili jste si spánek, ve kterém se vám zdají zlé 
sny, ale tento spánek není skutečný; Bůh vás volá, 
abyste se probudili. Až uslyšíte Jeho volání, nezbu-
de z vašeho snu vůbec nic, protože budete už vzhůru. 
Ve snech se vám objevuje množství symbolů ega, jež 

vás matou; to však jen proto, že spíte a nevíte. Až se 
probudíte, uvidíte pravdu kolem sebe i v sobě a už 
nebudete věřit snům, protože pro vás nebudou sku-
tečné. Vaší skutečností bude Království a vše, co jste 
v něm vytvořili, neboť Království i vaše stvoření jsou 
krásná a pravdivá.

7.  V Království je naprosto jasné, kde jste i co jste. Ne-
jsou v něm žádné pochybnosti, protože první otázka 
nebyla nikdy položena. V Království, kde vše žije 
v Bohu bez otázek a pochybností, žije už jen bytí. 
Čas, který jste ve svém snu strávili dotazováním, 
ustoupil stvoření a jeho věčnosti. Jste si stejně jistí 
jako Bůh, protože jste stejně pravdiví jako On, ale co 
kdysi bylo ve vaší mysli jisté, se snem změnilo pouze 
ve schopnost jistoty.

8.  Vznik schopností znamenal začátek nejistoty, protože 
schopnosti představují možnosti, a nikoliv uskutečně-
ní. Vaše schopnosti jsou naprosto zbytečné v přítom-
nosti toho, co uskutečnil nejen Bůh, ale i vy. Usku-
tečnění znamená dosažený výsledek, a je-li výsledek 
dokonalý, jsou schopnosti zbytečné. Je zajímavé, že 
dokonalé musí být nyní zdokonaleno. Ve skutečnos-
ti to ale není možné. Musíte však mít na paměti, že 
pokud se dostanete do bezvýchodné situace, začnete 
věřit, že nemožné je možné.

9.  Předtím, než své schopnosti využijete, je musíte roz-
vinout. To sice neplatí pro nic, co stvořil Bůh, ale je 
to to nejvlídnější možné řešení pro to, co jste udělali 
vy. V bezvýchodné situaci můžete své schopnosti roz-
vinout tak, aby vás z ní dostaly. Máte sice průvodce, 
jenž vám ukáže, jak je správně rozvinout, ale jediným 
velitelem jste vy sami. Za království jste tedy zodpo-
vědni vy sami, neboť máte jak průvodce, který vám ho 
pomůže najít, tak i prostředek, abyste si ho následně 
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udrželi. Máte vzor, jejž můžete následovat, který posílí 
vaše velení a nikdy je nebude nijak znevažovat. Tím si 
zachováte ve svém domnělém otroctví ústřední pozici, 
což samo o sobě ukazuje, že zotročeni nejste.

10. V bezvýchodné situaci jste jen proto, že si myslíte, 
že dostat se do ní je možné. V bezvýchodné situaci 
byste byli, kdyby vám Bůh ukázal vaši dokonalost  
a dokázal, že jste se mýlili. To by naznačovalo, že 
dokonalí nejsou schopni si svou dokonalost uvědomit 
sami, čímž by se podporovalo přesvědčení, že ti, kdo 
mají vše, potřebují pomoc, a jsou tudíž bezmocní. To 
je příklad uvažování, jež je typické pro ego. Bůh, kte-
rý ví, že Jeho stvoření jsou dokonalá, je však nikdy 
neuráží. Bylo by to stejně nemožné jako představa 
ega, že urazilo Jeho.

11. Z tohoto důvodu Duch svatý nikdy nenařizuje ani 
nevelí. Velet totiž znamená předpokládat existenci 
nerovnosti; Duch svatý však dokazuje, že nerovnost 
neexistuje. Zákonem mysli je oddanost předpokla-
dům a vše, co Bůh stvořil, je Jeho zákonům věrné.  
I oddanost jiným zákonům je možná, ale nikoliv pro-
to, že by tyto zákony byly platné, ale proto, že jste je 
sami udělali. Jaký prospěch by přineslo, kdyby vám 
Bůh dokázal, že jste smýšleli absurdně? Může snad 
Bůh přijít o Svou vlastní jistotu? Jak už jsem něko-
likrát opakoval, jste to, co učíte. Přinutili byste snad 
Boha, aby vás učil, že jste hřešili? Pokud by proti sobě 
postavil Já, jež jste udělali, a pravdu, kterou pro vás 
stvořil, co jiného než strach by z takovéhoto srovnání 
pro vás mohlo vzejít? Přestali byste věřit své mysli, 
jež je však jediným místem, kde lze najít soudnost, 
kterou vás obdařil.

12. Bůh neučí. Učit totiž znamená nepřímo vyjadřovat, 
že existuje určitý nedostatek; Bůh však ví, že tomu 

tak není. V Bohu není žádný rozpor. Učení usiluje  
o změnu, ale Bůh stvořil pouze neměnné. Odloučení 
nepředstavovalo ztrátu dokonalosti, ale selhání ko-
munikace. Místo ní vznikla v podobě hlasu ega jakási 
nelítostná a křiklavá forma komunikace, jež sice ne-
mohla zničit Boží mír, ale mohla zničit váš mír. Bůh 
ji však nepotlačil, neboť jejím vymýcením by na ni 
útočil. Byl dotazován, ale netázal se. Pouze poskytl 
odpověď. A Jeho odpověď je vaším učitelem.

V. Lekce Ducha svatého

1.  Stejně jako jakýkoliv dobrý učitel zná Duch svatý víc 
než vy nyní, ale učí pouze proto, abyste si byli rovni. 
Sami sobě jste byli špatnými učiteli, neboť jste věřili 
něčemu, co není pravda. Nevěřili jste ve svou vlastní 
dokonalost. Učil by vás snad Bůh, že jste si vytvořili 
rozštěpenou mysl, když ji zná pouze jako celistvou? 
Bůh ví, že Jeho komunikační cesty Mu nejsou otevře-
ny, a tudíž nemůže předávat Svou radost a poznat, že 
Jeho děti jsou zcela radostné. Rozdávání Boží rado-
sti je nepřerušený proces, a to nikoliv v čase, ale ve 
věčnosti. Rozšiřování Boha, avšak ne Jeho celistvost, 
je blokováno, pokud s ním synovství nekomunikuje 
jako celek. Říká si tedy: „Mé děti spí a musejí být 
probuzeny.“

2. Existuje snad laskavější způsob probuzení než pro-
střednictvím vlídného hlasu, který je nevyděsí, ale 
pouze jim připomene, že noc už skončila a přišlo svět-
lo? Neřeknete jim, že noční můry, jež je tak strašily, 
nejsou skutečné, protože děti věří na kouzla a magii. 
Pouze je ujistíte, že nyní jsou v bezpečí. Teprve po-
sléze je začnete učit rozeznávat rozdíl mezi spánkem 
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a bděním, aby pochopily, že se snů bát nemusejí.  
A přijdou-li pak zlé sny, samy si přivolají světlo, aby 
noční můry rozehnalo.

3. Moudrý učitel učí prostřednictvím přiblížení, a nikoli 
vyhýbání se. Nezdůrazňuje, čemu se musíte vyhnout, 
aby se vám nic nestalo, ale co se musíte naučit, abys-
te byli radostní. Zamyslete se nad tím, jaký strach 
a zmatek byste v dítěti vyvolali, kdybyste mu řekli: 
„Nedělej to, protože ti to ublíží a přivede tě to do ne-
bezpečí; jestliže však místo toho uděláš toto, neublížíš 
si, budeš v bezpečí a pak už se nebudeš bát.“ Je roz-
hodně lepší použít jen tři slova: „Dělej pouze toto!“ 
Takováto jednoduchá věta je naprosto jasná, snadno 
pochopitelná a velmi jednoduše zapamatovatelná.

4. Duch svatý nikdy nerozvádí chyby, protože děti ne-
děsí, a ti, kdo postrádají moudrost, jsou děti. Přesto 
vždy odpovídá na jejich volání a jeho spolehlivost 
jim přináší ještě větší jistotu. Děti nerozeznávají fan-
tazii od reality a jsou vyděšené, neboť nevědí, jaký je 
mezi nimi rozdíl. Duch svatý nedělá mezi sny žádné 
rozdíly, ale pouze je svým světlem rozptyluje. Jeho 
světlo vždy představuje volání po probuzení, ať už se 
vám zdá cokoliv. Sny neobsahují nic trvalého a Duch 
svatý, který září světlem samotného Boha, mluví 
pouze za to, co trvá navěky.

A. Chcete-li mít, dávejte všechno všem
1. Až bude vaše ego, tělo i sny pryč, budete vědět, že 

budete trvat navěky. Možná si myslíte, že toho dosáh-
nete smrtí, avšak smrtí nelze dosáhnout ničeho, pro-
tože smrt není nic. Všeho se dosáhne životem: život 
pochází z mysli a je v mysli. Tělo ani nežije, ani ne-
umírá, protože nemůže obsahovat vás, kdo jste život. 
Budeme-li sdílet tutéž mysl, můžete smrt překonat, 

protože jsem ji překonal já. Smrt představuje pokus 
vyřešit rozpor tím, že se neučiní žádné rozhodnutí. 
Avšak stejně jako jakékoliv jiné neuskutečnitelné ře-
šení, o něž usiluje ego, ani toto nefunguje.

2. Bůh nevytvořil tělo; je totiž zničitelné, a tudíž nepo-
chází z Království. Tělo je symbol toho, co si myslíte, 
že jste. Je to nástroj sloužící rozdělení, a proto neexis-
tuje. Duch svatý jako vždy přemění, co jste udělali, 
na učební nástroj. A opět jako vždy přeformuluje vše, 
co používá ego jako argumentu pro odloučení, do ar-
gumentu proti němu. Jestliže mysl dokáže uzdravit 
tělo, ale tělo nedokáže uzdravit mysl, musí být mysl 
silnější než tělo. A tuto skutečnost demonstruje každý 
zázrak.

3. Jak už jsem říkal, je Duch svatý motivací k zázrakům. 
Vždy vám připomíná, že skutečná je pouze mysl, pro-
tože pouze mysl může být sdílená. Tělo je oddělené,  
a proto nemůže být vaší částí. Být jedné mysli má 
smysl, ale být jedním tělem smysl postrádá. Podle zá-
konů mysli je tedy tělo bezvýznamné.

4. Pro Ducha svatého neexistují v zázracích žádné stup-
ně obtížnosti. Tato skutečnost už je vám sice dobře 
známá, ale stále není uvěřitelná. Proto ji nechápete 
a nemůžete využít. Máme před sebou příliš mnoho 
úkolů, které musíme dokončit v zájmu Království, 
a nemůžeme si tudíž dovolit, aby nám tato zásadní 
myšlenka unikla. Je to totiž skutečný základní ká-
men myšlenkového systému, jejž učím a který chci, 
abyste učili i vy. Nemůžete konat zázraky a zároveň 
v ní nevěřit, protože ve skutečnosti představuje víru 
v naprostou rovnost. Rovnocenné syny Boží lze ob-
darovat pouze jediným rovnocenným darem, a tím je 
plné uznání. Nic víc a nic míň. Neexistuje-li pořadí, 



160 161

nemají stupně obtížnosti žádný smysl; a v tom, co na-
bízíte svému bratru, žádné pořadí existovat nesmí.

5. Duch svatý, jenž vede k Bohu, mění komunika-
ci na bytí, stejně jako nakonec přeměňuje vnímání  
na vědění. Co předáváte, neztrácíte. Ego využívá těla 
k útoku, k potěšení a k pýše. Absurdita takovéhoto 
vnímání je opravdu děsivá. Duch svatý tělo naopak 
vidí pouze jako komunikační prostředek, a jelikož 
komunikovat znamená sdílet, představuje tedy sdíle-
ní a spojení. Možná si myslíte, že lze předávat strach  
i lásku, a že je tudíž lze sdílet. Ve skutečnosti tomu 
tak ale není. Ti, kdo předávají strach, podporují útok 
a útok vždy ničí komunikaci, neboť ji znemožňuje. 
Ega se sice skutečně spojují do dočasných svazků, 
ovšem jen aby každé zvlášť získalo, co chce. Duch 
svatý předává pouze to, co každý může dát všem. Ni-
kdy si nic nebere zpět, protože chce, abyste si vše 
ponechali. Proto jeho učení začíná takovouto lekcí:

Chcete-li mít, dávejte všechno všem.

6. Je to přípravný krok a je také jediný, který musíte 
udělat sami. Není dokonce ani nutné, abyste jej sami 
dokončili, ale je naprosto nezbytné, abyste se obráti-
li správným směrem. Jestliže se rozhodnete vydat se 
na takovouto pouť, přeberete zodpovědnost za cestu, 
na níž musíte zůstat jen a pouze vy. Může vám při-
padat, že tento krok rozpor spíše zhorší, místo aby 
jej vyřešil. Jedná se totiž o první krok, který vede  
ke změně vnímání a obrací jej správným směrem, což 
je v protikladu k nesprávně orientovanému vnímá-
ní, jež jste doposud neopustili; jinak by změna směru 
nebyla vůbec zapotřebí. Někdo setrvá u tohoto kroku 
velmi dlouho a prožívá velmi vážný konflikt. Mnozí se

pak pokusí tento konflikt tolerovat a neučiní další krok
k jeho vyřešení. Jestliže však udělají první krok, dosta-
ne se jim pomoci. Jakmile se totiž rozhodnou pro něco, 
co nemohou dokončit sami, sami už nebudou.

B. Chcete-li mít mír, učte mír, abyste se mu na-
učili
1. Všichni, kdo věří v rozdělení, mají strach z odvety  

a opuštěnosti. Protože věří v útok a odmítání, jsou tyto 
věci zároveň tím, co vnímají, učí se a učí. Takovéto 
absurdní myšlenky jsou jasným výsledkem odtržení  
a projekce. Jste to, co učíte, ale je zcela zřejmé, že mů-
žete učit nesprávně, a tím být sami sobě nesprávným 
učitelem. Mnozí lidé se domnívali, že jsem na ně úto-
čil, ačkoliv bylo patrné, že tomu tak není. Nerozumný 
žák se učí podivným lekcím. Musíte si však uvědo-
mit, že pokud myšlenkový systém nesdílíte, oslabu-
jete jej. Ti, kdo v něj věří, váš postoj tedy vnímají 
jako útok na svou osobu. Každý se totiž ztotožňuje  
se svým myšlenkovým systémem a každý myšlen-
kový systém je založen na tom, čím podle sebe jste. 
Jestliže je tedy základem myšlenkového systému 
pravda, šíří se z něj pouze pravda. Pokud však leží 
v jeho středu lež, proudí z něj jen klam.

2. Všichni dobří učitelé si uvědomují, že pouze zásad-
ní změna je trvalá, avšak na této úrovni nezačínají. 
Jejich prvořadým úkolem je posílit motivaci ke změ-
ně; a zároveň je to i jejich poslední a závěrečný úkol. 
Zvýšit u žáka motivaci ke změně je to jediné, co musí 
učitel udělat, aby ke změně opravdu došlo. Změna 
v motivaci představuje změnu v mysli, což neodvrat-
ně vede k zásadní změně, neboť mysl je zásadní.

3. První krok v procesu změny neboli nápravy spočívá 
v nápravě představy získávání. V souladu s tím tedy 
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byla první lekce Ducha svatého takováto: „Chcete-li 
mít, dávejte všechno všem,“ což (jak už jsem řekl) 
pravděpodobně dočasně zvýší rozpor. Nyní si tuto 
myšlenku můžeme objasnit o něco důkladněji. V tuto 
chvíli ještě nevnímáte rovnost pojmů mít a být. Než 
toho budete schopni, bude se vám mít jevit jako opak 
dávat. První lekce tedy obsahuje zdánlivý rozpor, ne-
boť je určena žákům s nejednotnou myslí. Vyvolává 
tudíž rozporuplnou motivaci, a proto se nelze této 
lekci zatím učit souvisle. Žákova mysl navíc přenáší  
i svůj vlastní rozpor, čímž nevnímá soudržnost v mys-
lích druhých a je nedůvěřivá k jejich motivaci. V tom 
spočívá skutečný důvod toho, proč je z mnoha hledi-
sek první lekce ta nejobtížnější. Neustále si totiž silně 
uvědomujete ego ve svém nitru a vaše reakce na dru-
hé jsou v první řadě reakcemi na jejich ego, přičemž 
lekce, které dostáváte, vás mají naučit, abyste jak  
na sebe, tak na druhé reagovali, jako by to, čemu vě-
říte, nebyla pravda.

4.  Kvůli své nesprávné orientaci vnímá ego první lekci 
jako absurdní. Je to v podstatě jeho jediná možnost, 
protože druhá alternativa, jež by pro ně byla mnohem 
méně přijatelná, by znamenala, že absurdní je ego. 
Hodnocení ega se jako vždy i v tomto případě odví-
jí od toho, co ego je. K zásadní změně však i přesto 
dojde společně s tím, jak se změní způsob smýšlení. 
Stále větší zřetelnost hlasu Ducha svatého mezitím 
způsobí, že mu žák nebude moci nenaslouchat. Po ur-
čitou dobu bude tedy dostávat rozporuplná sdělení, 
která bude zároveň i přijímat.

5.  Východisko z rozporu mezi dvěma protichůdnými 
myšlenkovými systémy jednoznačně spočívá v tom, 
že si jeden zvolíte a druhého se zřeknete. Jestliže se 
ztotožňujete se svým myšlenkovým systémem – če-

muž se nemůžete vyhnout – a jestliže tedy přijmete 
dva myšlenkové systémy, jež jsou v naprostém roz-
poru, nemůžete dosáhnout míru v mysli. Budete-li 
vyučovat oba (a budete je rozhodně vyučovat tak 
dlouho, dokud budete oba přijímat), budete vyučovat 
konflikt, čímž se konfliktu budete i sami učit. Přesto
je jasné, že toužíte po míru, jinak byste přece nepožá-
dali hlas, který za mír hovoří, aby vám pomohl. Jeho 
lekce není absurdní; absurdní je onen rozpor.

6.  Mezi rozumným a absurdním uvažováním žádný 
rozpor být nemůže. Jen jedno je pravdivé, a proto je 
jen jedno skutečné. Ego se vás snaží přesvědčit, že se 
můžete rozhodnout, který hlas je pravdivý, ale Duch 
svatý vás učí, že pravda byla stvořena Bohem a že 
vaše rozhodnutí ji nemůže změnit. Jakmile si začnete 
uvědomovat klidnou sílu hlasu Ducha svatého a jeho 
dokonalou logiku, dojde vám, že se snažíte zvrátit 
rozhodnutí, jež bylo nezměnitelně učiněno za vás. 
Proto jsem vám už dříve říkal, abyste si připomínali, 
že máte dovolit Duchu svatému, aby se za vás rozho-
dl pro Boha.

7.  Bůh vás nežádá, abyste dělali nerozumná rozhodnutí, 
ačkoliv si můžete myslet opak. Věřit, že rozhodnutí, 
co jsou Boží stvoření, je na vás, však nerozumné ur-
čitě je. Duch svatý chápe tento rozpor přesně takový, 
jaký doopravdy je. Proto jeho druhá lekce zní:

Chcete-li mít mír, učte mír, abyste se mu naučili.

8.  Stále se jedná o přípravný krok, neboť mít a být ještě 
nepovažujete za totožné. V porovnání s prvním kro-
kem, který představuje pouze začátek změny smýš-
lení, je však přece jen pokročilejší. Druhým krokem 
potvrzujete, co chcete. Činíte tak krok směrem, jímž 
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se zbavíte rozporu, protože jím ukazujete, že jste zvá-
žili možnosti a vybrali jste jednu, po které toužíte 
víc. Výraz toužit víc však nasvědčuje, že to, po čem 
toužíte, má různé stupně. Proto, ačkoliv je tento krok 
nezbytný ke konečnému rozhodnutí, není evidentně 
ten poslední. Doposud jste nepřijali neexistenci míry 
obtížnosti zázraků, protože nic, po čem toužíte zcela, 
není obtížné. Toužit zcela znamená tvořit a tvoření 
nemůže být obtížné, jestliže vás sám Bůh stvořil jako 
stvořitele.

9. Druhý krok se tedy stále týká vnímání, ačkoliv před-
stavuje obrovský posun směrem k jednotnému vnímá-
ní, jež odráží Boží vědění. Jakmile tento krok učiníte  
a udržíte si jeho směr, budete se dostávat do středu 
svého myšlenkového systému, kde dojde k zásadní 
změně. Postup při druhém kroku je sice nesouvislý, 
ale je snadnější než první, protože z něj vyplývá. Uvě-
domíte-li si, že z něj musí vyplývat, dokážete tím, že si 
jste stále více vědomi skutečnosti, že Duch svatý vás 
povede dál.

C. Dávejte pozor jen na Boha a Jeho království
1. Jak už jsme řekli, Duch svatý hodnotí; a hodnotit 

musí. V mysli vám odděluje pravdivé od falešné-
ho a učí vás posuzovat každou myšlenku, kterou si  
do ní pustíte, ve světle toho, co do ní vložil Bůh. Vše, 
co je v souladu s tímto světlem, pak uchovává, aby 
posílil Království ve vašem nitru. Přijímá a očišťuje 
i to, co je s ním jen v částečném souladu, ale zcela 
odmítá vše, co je s ním v rozporu. Takto udržuje Krá-
lovství v dokonalé soudržnosti a jednotě. Pamatujte 
si však, že co odmítá Duch svatý, ego přijímá, pro-
tože se zásadně rozcházejí v názoru na to, co oprav-
du jste. Přesvědčení ega jsou v tomto ohledu různá, 

což vyvolává různorodé nálady. Duch svatý má však  
na tuto zásadní stránku neměnný názor, a proto na-
vozuje jedinou náladu, a to radost. Chrání ji tím, že 
odmítá vše, co radost nepodporuje, a tak vás jen on 
může udržet v naprosté radosti.

2. Duch svatý vás neučí hodnotit druhé, protože nechce, 
abyste učili omyl, a tím se omylu sami učili. Jen stě-
ží by si neodporoval, pokud by vám dovolil posilovat 
něco, čemu se musíte naučit vyhýbat. Podle smýšlení 
člověka je tedy opravdu kritický, ovšem jen proto, aby 
sjednotil mysl, která by tak dokázala vnímat bez soudů. 
Mysli je pak umožněno učit bez soudů, a tudíž se učit 
být bez soudů. Náprava je nutná pouze ve vaší mysli, 
abyste se vyhnuli projekci svých mylných představ. 
Bůh sám určil, co můžete naprosto bezpečně přenášet. 
Proto je třetí lekce Ducha svatého následující:

Dávejte pozor jen na Boha a Jeho království.

3. Toto představuje klíčový krok k zásadní změně. I pře-
sto skrývá ještě určitý aspekt obratu v myšlení, neboť 
naznačuje, že dávat pozor musíte na něco. Ve srovnání 
s první lekcí, jež obnáší pouze začátek obratu v myšle-
ní, představuje velký posun, a stejně tak i ve srovnání 
se druhou lekcí, která je v zásadě ztotožněním s tím, 
co je více žádoucí. Třetí krok, jenž vyplývá z druhého 
podobně, jako druhý vyplývá z prvního, klade důraz 
na zřetelný rozpor mezi tím, co je a není žádoucí, čímž 
nevyhnutelně spěje ke konečnému rozhodnutí.

4. Zatímco první krok rozpor zdánlivě zvětšuje a druhý 
jej ještě do určité míry obsahuje, vyžaduje třetí krok, 
abyste se před ním měli důsledně na pozoru. Už jsem 
vám říkal, že před egem se můžete mít na pozoru, ale 
stejně tak na něj pozor můžete i dávat. Tato lekce vás 
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však učí, že nejenže můžete, ale musíte. Nezabývá 
se přímo stupni obtížnosti, ale nespornou důležitostí 
obezřetnosti. Jednoznačnost této lekce spočívá v tom, 
že vás učí, že nesmí existovat žádné výjimky, ačkoliv 
nepopírá, že se vyskytne pokušení udělat výjimku.  
I přes všechen zmatek a chaos se tedy apeluje na vaši 
důslednost. Chaos a důslednost však nemohou exis-
tovat společně dlouho, protože se vzájemně vylučují. 
Dokud se budete muset mít před čímkoliv na pozoru, 
nebudete si tuto skutečnost uvědomovat a budete si 
stále myslet, že si můžete zvolit kteroukoliv z obou 
možností. Duch svatý vás učí, co si máte vybrat,  
a tím vás nakonec naučí, že si vybírat vůbec nemusí-
te. Osvobodí tak vaši mysl od nutnosti výběru a obrá-
tí ji směrem ke tvoření uvnitř Království.

5. Výběr prostřednictvím Ducha svatého vás přivede  
do Království. Tvoříte svým pravým bytím, ale co do-
opravdy jste, to se nejprve musíte naučit. Způsob, ja-
kým toho dosáhnete, je obsažen ve třetím kroku, kte-
rý spojuje lekce, jež jsou nepřímo vyjádřeny v ostat-
ních lekcích, a překračuje je směrem ke skutečnému 
sjednocení. Umožníte-li, abyste v mysli měli jen to, 
co do ní vložil Bůh, uznáte ji takovou, jakou ji Bůh 
stvořil, a tím ji přijmete takovou, jaká je. Jelikož je 
celistvá, budete učit mír, protože v něj budete věřit. 
Konečný krok za vás sice udělá Bůh, ale třetím kro-
kem vás Duch svatý na Boha připravuje. Díky samot-
né podstatě kroků, které s ním musíte podstoupit, vás 
připravuje na přeměnu mít v být.

6. Nejprve se učíte, že mít spočívá v dávání, a nikoliv 
v dostávání. Posléze se učíte, že se učíte tomu, co vy-
učujete, a že se chcete naučit mír. Toto je podmínka 
ke ztotožnění se s Královstvím, neboť to je podmínka 
Království. Věřili jste a věříte, že jste bez Království, 

a proto jste se z něj podle svého přesvědčení vylouči-
li. Je tedy nezbytné vás naučit, že do Království mu-
síte být začleněni a že jediná věc, již musíte vyloučit, 
je víra v opak.

7. Třetí krok tedy směřuje k ochraně vaší mysli a umož-
ňuje vám, abyste se ztotožnili pouze s jejím stře-
dem, kam Bůh umístil oltář. Oltáře představují víru, 
ale Bůh a Jeho stvoření stojí mimo víru, protože 
jsou nezpochybnitelní. Hlas pro Boha hovoří pouze  
za nezpochybnitelnou víru, což je příprava na bytí 
bez pochyb. Dokud bude víra v Boha a Jeho králov-
ství napadána jakýmikoliv pochybami vaší mysli, ne-
bude vám Jeho dokonalé dílo patrné. Proto musíte být 
v zájmu Boha ostražití. Ego hovoří proti Jeho tvor-
stvu, a tím vyvolává pochybnosti. Hranice víry však 
nepřekročíte, dokud zcela neuvěříte.

8. Učit celé synovství bez výjimky ukazuje, že chápete 
jeho celistvost a že jste se naučili, že je jednotné. Nyní 
však musíte dávat pozor na to, abyste si v mysli jeho 
jednotnost udrželi, protože pokud dovolíte, aby do ní 
vstoupily pochybnosti, přestanete si uvědomovat jeho 
celistvost a nebudete schopni ji vyučovat. Celistvost 
Království nezáleží na vašem vnímání, ale vědomí 
o její celistvosti ano. Ochranu tedy potřebuje pouze 
vaše vědomí, neboť bytí napadnout nelze. Skutečné-
ho smyslu bytí však nedosáhnete, budete-li pochybo-
vat o tom, co jste. Proto je ostražitost tak důležitá. 
Do mysli vám nesmí proniknout žádné pochybnosti 
ohledně bytí, jinak nikdy s jistotou nepoznáte, co jste. 
Na pravdu dávat pozor nemusíte, ale je nutné, abyste 
se měli na pozoru před iluzemi.

9. Pravda v sobě nemá žádné iluze, a proto ji najdete 
v Království. Vše mimo Království je přelud. Pravdu 
jste však zahodili, a tím jste sami sebe uviděli tak, 
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jako by ve vás nebyla. Udělali jste si jiné království, 
kterému jste přisoudili vlastní cenu. Ve vaší mysli už 
tedy nebylo výhradně Boží království, čímž jste z něj 
část své mysli odsunuli. Svým výtvorem jste si uvěz-
nili vůli a přivolali na svou mysl, jež nyní potřebuje 
uzdravit, nemoc. Vyléčíte ji tak, že vůči její nemoci 
budete ostražití. Jakmile pak bude uzdravena, bude 
vyzařovat zdraví a učit uzdravování. Tím se z vás sta-
ne učitel, který učí jako já. Ostražitost byla vyžado-
vána ode mě, stejně jako je vyžadována od vás; a ti, 
kdo se rozhodnout učit tutéž věc, nesmějí být v roz-
poru ohledně toho, čemu věří.

10. Třetí krok tedy představuje jasné vyjádření, čemu 
chcete věřit, a nese s sebou ochotu zříci se všeho ostat-
ního. Budete-li následovat Ducha svatého, umožní 
vám, abyste tento krok učinili. Svou ostražitostí dá-
váte najevo, že chcete, aby vás vedl. Ostražitost sice 
vyžaduje určité úsilí, ovšem jen do té doby, než se na-
učíte, že úsilí samo o sobě není nezbytné. Vyvíjeli jste 
a stále vyvíjíte nezměrné úsilí, abyste uchránili to, co 
jste udělali, protože to není pravdivé. Z toho důvodu 
tedy musíte úsilí obrátit opačným směrem. Pouze tak 
odstraníte potřebu úsilí a přivoláte bytí, které máte  
a kterým i jste. Toto poznání nevyžaduje vůbec žádné 
úsilí, neboť je pravdivé a není třeba je chránit. Nachá-
zí se v dokonalém bezpečí Boha. Začlenění je tudíž 
naprosté a tvoření nemá hranic.

7. kapitola:

Dary Království

I. Poslední krok

1. Tvořivá síla Boha a Jeho stvoření je bezmezná, ale 
z hlediska tvoření není jejich vztah oboustranný. 
Komunikujete-li s Bohem, pak je vaše komunikace 
s Ním úplná, stejně jako On v plné míře komunikuje 
s vámi. Jedná se o nepřetržitý proces, ve kterém sdílí-
te, a jelikož jej sdílíte, dostává se vám inspirace k to-
mu, abyste tvořili jako Bůh. V procesu tvoření však 
nejste s Bohem ve vzájemně rovnocenném vztahu, 
neboť On sice stvořil vás, ale vy jste nestvořili Jeho. 
Jak už jsem říkal, vaše tvořivá síla se liší od Boha jen 
v tomto ohledu. Paralelu takovéhoto vztahu najdete 
i zde na Zemi: rodiče dávají život svým dětem, ale 
děti nedávají život svým rodičům. Dávají však život 
svým vlastním dětem, a proto tvoří stejně jako jejich 
rodiče.

2. Kdybyste vy stvořili Boha a Bůh stvořil vás, nemohlo 
by Království růst prostřednictvím své vlastní tvořivé 
myšlenky. Tvoření by bylo omezené a vy a Bůh byste 
nebyli spolutvůrci. Obdobně jako tvořivá myšlenka 
Boha přechází na vás, musíte vy svou tvořivou myš-
lenku předávat svým stvořením. Pouze tak je možné, 
aby se veškerá tvořivá síla rozšiřovala. Boží skutky 
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nejsou vaše, ale vaše skutky jsou jako Jeho. Stvořil 
synovství, které vy rozmnožujete. Máte moc přidat 
se ke Království, ačkoliv nemáte moc se přidat k je-
ho Stvořiteli. Na ni budete mít právo teprve tehdy, až 
svou bdělost obrátíte jen a pouze k Bohu a Jeho krá-
lovství. Přijetí této moci vyjadřuje, že jste se naučili 
být tím, co jste.

3.  Vaše stvoření jsou z vás, stejně jako vy jste z Boha. 
Jste částí Boha a vaši synové jsou částí Jeho synů. 
Tvořit znamená milovat. Láska se rozšiřuje jednodu-
še proto, že ji nelze ohraničit. Nemá hranice, a proto 
nekončí. Tvoří věčně, ale nikoliv v rámci času. Boží 
stvoření existovala vždy, protože vždy existoval Bůh. 
Vaše stvoření také existovala vždy, neboť můžete tvo-
řit pouze tak, jak tvoří Bůh. Věčnost je vaše, jelikož 
Bůh vás stvořil jako věčné.

4. Ego na druhou stranu vždy vyžaduje oboustranná 
práva, protože není milující, ale soupeřivé. Je vždy 
ochotno uzavřít výhodný obchod, ale nechápe, že být 
stejný jako druhý znamená, že žádné jednostranně 
výhodné obchody nejsou možné. Abyste získali, mu-
síte dávat, a nikoliv smlouvat. Dávání se smlouváním 
omezuje, a to není Boží vůle. Mít stejnou vůli jako 
Bůh znamená jako On tvořit. Bůh své dary v žádném 
směru neomezuje. Vy jste Jeho dary, a proto vaše dary 
musejí být stejné jako Jeho. Vaše dary Království mu-
sejí být jako Jeho dary pro vás.

5. Dal jsem Království pouze lásku, protože jsem věřil, 
že láska je to, co jsem. Vaše dary určuje to, čemu vě-
říte, že jste, a jestliže vás Bůh stvořil tak, že na vás 
rozšířil sám sebe, můžete sami sebe rozšiřovat jen 
tak, jak to učinil On. Pouze radost roste věčně, neboť 
radost a věčnost jsou neoddělitelné. Bůh se rozšiřu-
je bez hranic a mimo čas, a proto vy, kdo jste Jeho 

spolutvůrci, šíříte Jeho království věčně a neomeze-
ně. Věčnost je trvalou známkou tvoření. Ti, kdo jsou 
věční, jsou navěky v míru a radosti.

6. Smýšlet jako Bůh znamená sdílet Jeho jistotu o tom, co 
jste, a tvořit jako Bůh znamená sdílet dokonalou lásku, 
o niž se s vámi dělí. K tomu vás vede Duch svatý, aby 
vaše radost mohla být úplná, neboť Boží království je 
úplné a celistvé. Jak už jsem říkal, bude poslední krok 
k oživení vědění vykonán Bohem. To je sice pravda, 
ale je velmi obtížné tuto skutečnost vysvětlit slovy, 
protože slova jsou symboly a nic, co je pravdivé, žád-
né vysvětlení nepotřebuje. Duch svatý má však za úkol 
udělat ze zbytečného užitečné, z nesmyslného smys-
luplné a z dočasného věčné, a proto je schopen vám  
o tomto posledním kroku něco říci.

7. Bůh nepodniká žádné kroky, protože jeho dílo není 
postupné. Neučí, protože Jeho stvoření jsou neměnná. 
Nedělá nic nakonec, protože stvořil prvně a navěky. 
Je třeba pochopit, že slovo první ve spojení s Bohem 
nepředstavuje časový pojem. Je první v tom smys-
lu, že je první ve svaté Trojici. Je základním Stvo-
řitelem, neboť stvořil své spolutvůrce, a proto se ani  
na Něho, ani na to, co stvořil, čas nevztahuje. „Posled-
ní krok“, který Bůh učiní, byl tedy pravdivý zpočátku, 
je pravdivý nyní a bude pravdivý navždy. Co je věč-
né, existuje provždy, protože jeho existence je věčně 
neměnná. Roste, ale nemění se, neboť bylo stvořeno, 
aby navěky rostlo. Jestliže věčné vnímáte jako něco 
nenarůstajícího, nevíte, co to je, a také nevíte, kdo ho 
stvořil. Bůh vám to však neodhalí, protože se nikdy 
nejednalo o nic skrytého. Jeho světlo nebylo nikdy 
skryté, neboť Bůh ho chce s vámi sdílet. Jak by tedy 
mohlo být něco, co je plně sdíleno, zatajeno a poté 
odhaleno?
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II. Zákon Království

1. Uzdravování představuje jediný druh smýšlení na 
tomto světě, jež se podobá myšlení Boha, a díky jejich 
společným prvkům se v něj tedy může snadno změnit. 
Pokud bratr vnímá sám sebe jako nemocného, vnímá 
se jako neúplný, a tedy strádající. Jestliže ho pak stejně 
vidíte i vy, považujete ho za někoho, kdo není v Krá-
lovství nebo je od něj odloučen, a tím pro vás oba Krá-
lovství skrýváte. Nemoc a odloučení nejsou z Boha, 
ale Království ano. Pokud tudíž zakrýváte Království, 
musíte vnímat něco, co nepochází od Boha.

2. Uzdravit tedy znamená napravit vnímání v bratru  
i v sobě tím, že se s ním podělíte o Ducha svatého. Tak se 
oba dostanete do Království a ve svých myslích obnovíte 
jeho celistvost. Tento proces odráží tvoření, neboť sjed-
nocuje růstem a začleňuje rozšiřováním. Co přenášíte 
nebo šíříte, považujete za skutečné; a to je nezměnitelný 
zákon jak v tomto světě, tak v Království. Jeho obsah je 
však v tomto světě odlišný, protože myšlenky, které se 
jím řídí, jsou zcela odlišné od myšlenek v Království. 
Mají-li zákony sloužit k zachování pořádku, musejí být 
přizpůsobeny okolnostem. Výrazným rysem zákonů 
mysli v podobě, v jaké fungují na tomto světě, je, že bu-
dete-li je dodržovat – a ubezpečuji vás, že je dodržovat 
musíte – můžete dojít k diametrálně odlišným výsled-
kům. Zákony totiž byly uzpůsobeny okolnostem tohoto 
světa, v němž jsou diametrálně odlišné výsledky možné, 
protože můžete reagovat na dva protichůdné hlasy.

3. Formulace zákona, který panuje uvnitř Království, 
zní mimo ně takto: „Věříte tomu, co promítáte do 
druhých.“ V této podobě se tedy využívá k učení, 
protože mimo Království je učení zcela zásadní. Vy-

jadřuje, že co jste, se naučíte podle toho, co přenášíte 
do druhých, a tedy podle toho, čemu věříte, že jsou. 
V Království však žádné učení ani vyučování neexis-
tuje, protože v něm neexistuje žádná víra. Je v něm 
pouze jistota. Bůh a Jeho synové v jistotě bytí vědí, 
že jste to, co šíříte. Takováto formulace zákona není 
ničemu uzpůsobena, neboť se jedná o zákon tvoření. 
Vytvořil jej sám Bůh tím, že podle něj tvořil. Jeho sy-
nové, kteří tvoří jako On, se jím ochotně řídí, protože 
vědí, že na něm závisí růst Království, stejně jako na 
něm záviselo i stvoření jich samých.

4. Mají-li být zákony užitečné, musejí být předávány. 
V podstatě je třeba je přeložit pro ty, kdo mluví růz-
nými jazyky. Ačkoliv dobrý překladatel musí upravit 
formu překládaného textu, nikdy nemění jeho smysl. 
Ve skutečnosti je jeho úkolem změnit formu tak, aby 
byl zachován původní význam. Duch svatý je překla-
datel Božích zákonů pro ty, kdo jim nerozumějí. Sami 
byste to nedokázali, protože rozpolcená mysl nedo-
káže zachovat věrnost jednomu významu, a proto jej 
mění, aby zachovala formu.

5. Cíl Ducha svatého při překládání je zcela opačný. 
Překládá jen tak, aby ve všech ohledech i ve všech ja-
zycích zachoval původní význam. Proto je tedy proti 
názoru, že rozdíly ve formě jsou významné; za všech 
okolností zdůrazňuje, že tyto rozdíly nehrají žádnou 
roli. Smysl jeho poselství je stále tentýž: záleží pouze 
na významu. Boží zákon tvoření nevyužívá pravdy, 
aby Své syny o pravdě přesvědčil. Šíření pravdy, jež 
je zákonem Království, spočívá pouze ve vědění toho, 
co je pravda. Toto je vaše dědictví, které nevyžaduje 
vůbec žádné učení, ale tím, že jste se vydědili, jste se 
stali žáky z nutnosti.
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6. Nikdo nezpochybňuje souvislost mezi učením a pa-
mětí. Bez paměti není učení možné, neboť aby se 
dalo zapamatovat, musí být soudržné a ucelené. Pro-
to představuje učení Ducha svatého lekci v pamato-
vání. Jak už jsem dříve říkal, učí vás pamatovat si  
i zapomínat, ale zapomínání slouží pouze k tomu, aby 
pamatování bylo stálé. Zapomínáte, abyste si lépe 
vzpomněli. Dokud budete naslouchat dvěma hlasům, 
jež překlady Ducha svatého interpretují, nikdy je ne-
pochopíte. Chcete-li tedy rozumět jednomu, musíte 
zapomenout neboli zříci se druhého. To je jediný 
způsob, jakým se můžete naučit ucelenosti, abyste 
nakonec sami mohli být celiství.

7. Co může dokonalá soudržnost Království znamenat 
pro ty, kdo jsou zmatení? Je zřejmé, že nejasnosti 
narušují chápání smyslu, a proto žákovi brání v tom, 
aby si jej uvědomil. V Království nepanují žádné ne-
jasnosti, neboť v něm existuje pouze jediný smysl. 
Tento smysl pochází z Boha a je Bůh. Jelikož jste 
tímto smyslem i vy, sdílíte jej a šíříte stejně jako váš 
Stvořitel. Tuto skutečnost není zapotřebí překládat, 
protože je naprosto srozumitelná, ale je zapotřebí ji 
šířit, protože šíření znamená. Komunikace v Králov-
ství je zcela přímá a dokonale jednotná. Je úplně svo-
bodná, jelikož do ní nikdy nevstoupí nic, co by s ní 
nebylo v souladu. Proto je to Království Boha. Náleží 
Mu, a tudíž je jako On. Taková je jeho realita, kterou 
nic nemůže ohrozit.

III. Realita Království

1. Duch svatý učí pouze jedné lekci, již aplikuje na 
všechny jednotlivce ve všech situacích. Jelikož je 
Duch svatý bez jakéhokoliv rozporu, zvyšuje veškeré 
úsilí i všechny výsledky na nejvyšší míru. Učí vás síle 
Božího Království, a tím vás učí, že všechna síla je 
vaše. Její využití pak není důležité; je totiž vždy maxi-
mální. Vaše bdělost vám umožňuje, abyste ji používali 
vždy a všemi možnými způsoby. Když jsem řekl: „Já 
jsem s vámi po všecky dny,“ myslel jsem svůj výrok 
doslova. Pro nikoho v žádné situaci nejsem nepřítom-
ný. Jsem s vámi vždy, a proto jste cesta, pravda i život. 
Sílu Božího Království jste neudělali vy a nevytvořil 
jsem ji ani já. Byla stvořena, aby byla sdílena, a tudíž 
není možné, aby byla vnímána jako něčí vlastnictví 
na úkor druhého. Takovéto chápání ji zbavuje jejího 
významu, neboť odstraňuje nebo přehlíží její skutečný  
a jediný smysl.

2. Boží smysl čeká v Království, protože tam ho Bůh 
umístil. Nečeká v čase; pouze klidně přebývá v Krá-
lovství, neboť to je místo, kam stejně jako vy patří. 
Jak můžete vy, kdo jste Boží smysl, vnímat sami sebe, 
jako byste v Království nebyli přítomni? Vidět sami 
sebe oddělené od svého smyslu můžete jen tak, že se 
vnímáte jako nereální. V tom spočívá absurdita ega; 
učí vás, že nejste to, co jste. Jeho učení je tak roz-
poruplné, že je očividně nemožné. Představuje tedy 
lekci, kterou se ve skutečnosti nemůžete naučit, a již 
tudíž ve skutečnosti nemůžete ani učit. I přesto však 
stále učíte, což znamená, že musíte učit něco jiného, 
ačkoliv ego neví, co to je. V egu se tím vždy vyvo-
lává pocit zmaru a je vůči vašim pohnutkám podezí-
ravé. Vaše mysl se nemůže spojit do svazku s egem, 
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protože mu nepatří. Avšak co je „zrádné“ pro ego, je 
věrné míru. „Nepřítel“ ega je tedy vaším přítelem.

3.  Říkal jsem, že přítel ega není vaší částí; ego má to-
tiž pocit, že je ve válečném stavu, a proto potřebuje 
spojence. Vy, kdo však ve válce nejste, musíte vyhle-
dávat bratry a každého, koho vidíte, jako svého brat-
ra uznávat, jelikož pouze mezi sobě rovnými panuje 
mír. Boží synové, kteří jsou si všichni rovni, mají vše, 
a proto nesoupeří. Pokud však jakéhokoliv ze svých 
bratrů vnímají jinak než jako sobě rovného, zname-
ná to, že jim do mysli vstoupila myšlenka soupeření. 
Nepodceňujte svou potřebu mít se před takovouto 
myšlenkou na pozoru, protože právě ona je původ-
cem veškerých vašich konfliktů. Představuje totiž
přesvědčení, že je možné, aby existovaly protichůd-
né zájmy, a jejím přijetím tedy za pravdivé přijímáte 
něco, co není možné. Není to pak totéž, jako říct, že 
vnímáte sami sebe jako nereálné?

4. Být v Království pouze znamená plně na ně zamě-
řit svou pozornost. Dokud věříte, že můžete sloužit 
něčemu, co není pravda, přijímáte rozpor jako svou 
volbu. Jedná se však o skutečnou volbu? Může se tak 
jevit, ale zdání a realita jsou jen sotva totéž. Vy, kdo 
jste Království, se nestaráte o zdání. Realita je vaše, 
protože vy jste realita. Takto nakonec dojde ke slou-
čení významu pojmů mít a být, a to nikoliv v Králov-
ství, ale ve vaší mysli. Jedinou realitou je oltář, jejž 
obsahuje. Jeho smýšlení je naprosto jednoznačné, ne-
boť je odrazem dokonalého smýšlení. Vaše správná 
mysl tedy vidí pouze bratry, protože vše vidí pouze 
ve svém vlastním světle.

5. Bůh sám vám osvítil mysl a Svým světlem ji ozařuje 
neustále, neboť Jeho světlo je tím, co je vaše mysl. 
Tato skutečnost je zcela nezpochybnitelná, ale pokud 

si nejste jisti a pochybujete, dostane se vám vysvětlu-
jící odpovědi, která vyvrátí vaše pochyby potvrzením 
faktu, že pochybovat o realitě znamená pochybovat 
nesmyslně. Proto Duch svatý nikdy nepochybuje. 
Jeho jediným úkolem je odstranit pochybnosti, a tím 
vás dovést k jistotě. Ti, kdo si jsou jistí, jsou naprosto 
klidní, protože nepochybují. Nekladou žádné otázky, 
protože jim do mysli neproniká nic zpochybnitelné-
ho. Udržují se tak ve stavu dokonalého klidu, protože 
vědí, co jsou, a svou jistotu tudíž mohou sdílet.

IV. Uzdravení jako poznání pravdy

1. Pravda může být pouze poznána a potřebuje být pou-
ze poznána. Inspirace je z Ducha svatého a jistota 
je podle Božích zákonů z Boha. Obojí tedy pochází 
ze stejného zdroje, neboť inspirace pochází z hlasu 
pro Boha a jistota pochází ze zákonů Boha. Uzdra-
vení sice nevychází přímo od Boha, jenž ví, že Jeho 
stvoření jsou dokonale celistvá, ale přesto je z Boha, 
protože pramení z Jeho hlasu a z Jeho zákonů. Je to 
jejich výsledek v mysli, která se nachází ve stavu, 
kdy Boha nezná. Tento stav je však pro Něj neznámý, 
a proto neexistuje; ale ti, kdo spí, si to neuvědomují. 
A jelikož jsou nevědomí, nevědí.

2. Aby vás Duch svatý naučil, že je ve vás, musí působit 
skrze vás. Tento krok představuje určitý mezistupeň, 
jenž vede k poznání, že jste v Bohu, protože jste Jeho 
částí. Zázraky, které Duch svatý inspiruje, nemohou 
mít žádné stupně obtížnosti, protože všechny části 
stvoření jsou na stejné úrovni, což je Boží vůle i vůle 
vaše. Takto to určují Boží zákony a Duch svatý vám 
tuto skutečnost připomíná. Uzdravujete-li, vzpomí-



178 179

náte si na zákony Boha a zapomínáte na zákony ega. 
Jak už jsem vysvětlil, představuje zapomínání pou-
ze způsob, jak si lépe vzpomenout. Jestliže ho tedy 
chápete dobře, není opakem vzpomínání; pokud ho 
však chápete mylně, vyvolává – jako jakékoliv jiné 
nesprávné vnímání – dojem konfliktu. Je-li tedy vní-
máno správně, může být jako veškeré řádné vnímání 
využito jako cesta k vysvobození se z konfliktu.

3. Ego nechce naučit každého všemu, co se naučilo, 
protože to by zhatilo jeho plány. Proto se ve skuteč-
nosti neučí vůbec. Duch svatý vás učí využívat to, 
co ego udělalo, aby vás naučil opak toho, co se ego 
„naučilo“. Druh učení je stejně nepodstatný jako kon-
krétní schopnost, jež je při něm uplatňována. Jediné, 
co musíte udělat, je vynaložit na učení dostatek sil, 
neboť Duch svatý má pro veškeré úsilí jednotný cíl. 
Jestliže jsou po dostatečně dlouhou dobu využívá-
ny různé schopnosti k dosažení jediného cíle, dojde  
ke sjednocení i samotných schopností. Jsou totiž za-
měřeny jedním směrem a nakonec všechny přispívají 
k jedinému výsledku, čímž se místo jejich odlišností 
zdůrazní spíše podobnost.

4. Všechny schopnosti by tedy měly být odevzdány Du-
chu svatému, který ví, jak je správně uplatnit. Využívá 
je výhradně k uzdravení, protože vás zná pouze jako 
celistvé. Prostřednictvím uzdravení poznáváte celist-
vost a prostřednictvím poznání celistvosti se učíte 
vzpomenout si na Boha. Zapomněli jste na Něho, ale 
Duch svatý ví, že z vašeho zapomnění je třeba udělat 
způsob, jak si vzpomenout.

5. Cíl ega je stejně jako cíl Ducha svatého jednotný,  
a proto nikdy nelze jejich cíle uvést v soulad, a to 
žádným způsobem a do žádné míry. Ego vždy usiluje  
o rozdělení a odloučení, zatímco Duch svatý vždy 

usiluje o sjednocení a uzdravení. Uzdravíte se záro-
veň s tím, jak uzdravujete, protože Duch svatý nevi-
dí v uzdravení žádné stupně obtížnosti. Uzdravení 
je způsob, jak odstranit víru v odlišnosti, neboť to je 
navíc také jediný způsob, jak vnímat synovství jako 
celek. Takovéto vnímání je v souladu s Božími záko-
ny, a to dokonce i ve stavu mysli, jenž není v souladu 
s Jeho myslí. Síla správného vnímání je tak obrovská, 
že uvádí mysl do souladu s Boží myslí, protože slouží 
Jeho hlasu, který je ve vás všech.

6. Domnívat se, že můžete odporovat Boží vůli, je zcela 
lichá představa. Ego však věří, že může, a že vám 
navíc může darem nabídnout svou vlastní „vůli“. Ne-
chtějte ji. Není to dar; není to vůbec nic. Od Boha jste 
dostali dar, jejž máte a kterým zároveň jste. Pokud 
jej však nebudete používat, zapomenete, že ho máte. 
A nevzpomenete-li si na něj, nebudete vědět, co jste. 
Uzdravení je tedy způsob, jímž se přiblížíte k vědě-
ní tím, že budete smýšlet v souladu s Božími zákony  
a uvědomíte si jejich obecnou platnost. Bez toho pro 
vás nebudou mít smysl. Boží zákony však nejsou ne-
smyslné, neboť veškerý smysl řídí i obsahují.

7. Hledejte především Království nebeské, neboť Boží 
zákony v něm fungují pravdivě, a to proto, že to jsou 
zákony pravdy. Hledejte však pouze to, jelikož nic 
jiného najít nemůžete; nic jiného totiž není. Bůh je 
vše ve všem v doslovném slova smyslu. Všechno bytí 
je v Něm, který je vším bytím. Proto jste v Něm i vy, 
neboť vaše bytí je i Jeho bytí. Uzdravení je způsob, 
jak zapomenout na pocit nebezpečí, jejž ve vás vy-
volalo ego, tím, že ve svém bratru nepřipouštíte jeho 
existenci. Odmítáte brát na vědomí strach, a tudíž po-
silujete Ducha svatého v sobě i ve svém bratru. Lás-
ce takováto pobídka stačí. Přichází ochotně ke všem 
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členům synovství, neboť je to, co je synovství. Až si 
ji uvědomíte, jednoduše zapomenete, co nejste, a tím 
si budete moci vzpomenout na to, co jste.

V. Uzdravení a neměnnost mysli

1. Tělo je pouze rámec, v němž dochází k rozvoji schop-
ností, ale který je oddělený od toho, k čemu se násled-
ně schopnosti využijí, a tedy k rozhodnutí. Následky 
rozhodnutí ega jsou v tomto ohledu tak evidentní, že 
není vůbec zapotřebí je nijak rozebírat, ale rozhod-
nutí Ducha svatého využít tělo pouze ke komunikaci 
je natolik přímo spojeno s uzdravením, že je budeme 
muset objasnit. Neuzdravený léčitel samozřejmě ne-
rozumí svému vlastnímu poslání.

2. Komunikace probíhá pouze v rovině myslí. Vzhle-
dem k tomu, že ego nemůže zničit nutkání ke komu-
nikaci, neboť se zároveň jedná o nutkání k tvoření, 
může vás jen učit, že tělo dokáže jak komunikovat, 
tak tvořit, a proto mysl nepotřebuje. Ego se vás tak 
snaží přesvědčit, že tělo se může chovat jako mysl,  
a je tudíž soběstačné. Avšak jak už víme, není chová-
ní ta správná rovina k učení ani k vyučování, neboť 
se dokážete chovat i v souladu s tím, čemu nevěříte. 
Tím se ovšem oslabujete jako učitel i žák, protože 
– jak jsem opakovaně zdůrazňoval – učíte to, čemu 
věříte. Nesoudržná lekce se však špatně vyučuje i učí. 
Jestliže budete vyučovat jak nemoc, tak uzdravení, 
budete špatný učitel i špatný žák.

3. Uzdravování je jediná schopnost, již si každý může 
a musí rozvinout, má-li být uzdraven. Uzdravování 
je forma komunikace Ducha svatého na tomto světě 
a zároveň také jediná, kterou přijímá. Žádnou jinou 

neuznává, protože nepřijímá záměnu mysli a těla, již 
podporuje ego. Mysli mohou komunikovat, ale ne-
mohou ubližovat. Tělo ve službě egu sice může ublí-
žit jinému tělu, ovšem pouze za předpokladu, že je 
zaměňováno za mysl. Tuto skutečnost lze také využít 
buď k uzdravení, nebo k magii, ale musíte mít na pa-
měti, že magie je vždy spojena s vírou, že uzdravení 
je škodlivé. Takovéto přesvědčení, které představuje 
její výchozí bod, je naprosto absurdní, a proto je ab-
surdní celá.

4. Uzdravování pouze posiluje, zatímco magie se vždy 
snaží oslabit. Uzdravování nevidí v léčiteli nic, co by 
neměli i všichni ostatní. Magie však v léčiteli vidí 
vždy něco „výjimečného“; léčitel je pak přesvědčen, 
že tuto zvláštnost může nabídnout darem někomu, 
kdo ji nemá. Může sice věřit, že tohoto daru se mu 
dostalo od Boha, ale je naprosto evidentní, že pokud 
si myslí, že má něco, co druhému schází, Bohu vůbec 
nerozumí.

5. Duch svatý nepůsobí náhodou; uzdravení, jež z něj 
pochází, funguje vždy. Dokud nebude léčitel vždy 
uzdravovat jeho prostřednictvím, budou výsledky 
proměnlivé. Ovšem uzdravení samo o sobě je stálé, 
neboť pouze stálost neobsahuje žádný rozpor a pouze 
ti, kdo jsou bezkonfliktní, jsou celiství. Jestliže léčitel
toleruje výjimky a připouští, že někdy dokáže uzdra-
vit a někdy ne, je jasné, že tím přijímá nestálost. To 
v něm vyvolává rozpor, který zároveň i učí. Může 
snad cokoliv, co pochází z Boha, nebýt pro všech-
ny a navždy? Láska není schopna žádných výjimek. 
Představa výjimek se zdá smysluplná pouze za před-
pokladu, že existuje strach. Výjimky nahánějí strach, 
protože ze strachu vznikají. Léčitel vzbuzující strach 
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je protimluv, a tudíž pojem, jejž by jako smysluplný 
mohla vnímat pouze rozpolcená mysl.

6. Strach nepřináší radost, zatímco uzdravování ano. 
Strach vždy způsobuje výjimky, ale uzdravování ni-
kdy. Strach vždy zapříčiňuje odtržení, neboť vyvo-
lává rozdělení. Výsledkem uzdravování je pokaždé 
naopak harmonie, protože vychází ze začlenění. Je 
předvídatelné, jelikož se na ně můžeme spolehnout. 
Na vše, co pochází od Boha, je možné se spolehnout, 
protože vše z Boha je zcela skutečné. Uzdravování 
je spolehlivé, neboť je inspirováno Jeho hlasem a je 
v souladu s Jeho zákony. Je-li tedy uzdravování stálé 
a soudržné, nemůže být chápáno nestále a nesoudrž-
ně. Pochopení znamená stálost, protože Bůh znamená 
stálost. A jelikož to je Jeho smysl, je to zároveň i váš 
smysl, který s ním nemůže být v rozporu, neboť z Je-
ho smyslu vychází a jako Jeho smysl je. Bůh nemůže 
být v rozporu sám se sebou, a tudíž vy nemůžete být 
v rozporu s Ním. Nemůžete své Já oddělit od svého 
Stvořitele, jenž vás stvořil tak, že se s vámi podělil  
o Své bytí.

7. Neuzdravený léčitel vyžaduje od svých bratrů vděk, 
ale sám jim vděčný není. Domnívá se totiž, že jim 
něco dává, ale na oplátku nedostává nic, co by bylo 
stejně žádoucí. Jeho učení je omezené, protože se 
sám učí velmi málo. Lekci v uzdravování omezuje 
svou vlastní nevděčností, a proto je to tedy v podsta-
tě lekce nemoci. Pravdivé učení je nepřetržité a jeho 
moc měnit je tak výrazná, že Boží syn si dokáže svou 
sílu uvědomit okamžitě a vzápětí změnit svět. Změ-
ní-li totiž své myšlení, změní nejmocnější nástroj  
ke změně, který mu kdy byl dán. Tato skutečnost 
nijak nepopírá neměnnost mysli v podobě, v jaké ji 
Bůh stvořil; vy se však budete tak dlouho, dokud se 

budete učit prostřednictvím ega, domnívat, že jste ji 
změnili. Dostáváte se tím do situace, v níž se potře-
bujete naučit lekci, která se zdá rozporuplná: musíte 
se naučit změnit přístup své mysli ke své mysli. Pou-
ze tak se můžete naučit, že je neměnná.

8. Přesně tento fakt se učíte, když uzdravujete. Ve svém 
bratru rozpoznáváte neměnnou mysl tím, že si uvě-
domujete, že ji změnit nemohl; a to je přesně způsob, 
jakým vnímáte Ducha svatého, jenž je v jeho nitru. 
Pouze Duch svatý v něm totiž nikdy neměnní svou 
mysl. Váš bratr si však možná myslí, že ji změnit 
může, jinak by sám sebe nevnímal jako nemocného. 
Proto neví, co je jeho pravé Já. Pokud v něm uvidíte 
pouze to neměnitelné, ve skutečnosti ho nezměníte. 
Změníte-li ale postoj své mysli k jeho za něj, pomů-
žete mu vrátit změnu, o které se jeho ego domnívá, že 
v něm učinilo.

9. Jestliže slyšíte dva hlasy, znamená to, že vidíte i dvě 
cesty. Jedna cesta vám ukazuje obraz neboli idol, 
jejž ze strachu sice můžete uctívat, ale který nikdy 
nebudete milovat. Druhá vám ukazuje pouze pravdu, 
již budete milovat, protože jí budete rozumět. Poro-
zumění je uznání, protože s tím, čemu rozumíte, se 
můžete ztotožnit, a tudíž to můžete přijmout s láskou. 
Tímto způsobem vás stvořil Bůh; s porozuměním, 
s uznáním a s láskou. Pro ego je to naprosto nepo-
chopitelné, protože svým výtvorům nerozumí, neváží 
si jich a nemiluje je. Věří totiž, že pokaždé, když ně-
komu něco sebere, roste. Jak už jsem několikrát říkal, 
Království roste prostřednictvím vašich výtvorů, kte-
ré mohou být stvořeny pouze tak, jak jste byli stvo-
řeni vy. Veškerá sláva a radost, jež jsou Království, 
spočívají v tom, že je budete rozdávat. Je snad vůbec 
možné, abyste je rozdávat nechtěli?
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10. Na Otce nemůžete zapomenout, protože já, který  
na Něho nemohu zapomenout, jsem s vámi. Zapome-
nout na mě znamená zapomenout na sebe i na Něho, 
jenž vás stvořil. Naši bratři jsou však zapomnětliví,  
a proto potřebují vzpomínku na mě i na Něho, který mě 
stvořil. Prostřednictvím této vzpomínky můžete změ-
nit jejich smýšlení o sobě samých, stejně jako já doká-
žu změnit vaše smýšlení. Vaše mysl je tak silné světlo, 
že můžete nahlédnout do myslí druhých a osvítit je, 
stejně jako já mohu osvítit tu vaši. Nechci s vámi sdílet 
své tělo, protože to znamená nesdílet nic. Chtěl bych 
se snad s nesvatějšími dětmi nejsvatějšího Otce dělit  
o klam? Chci se s vámi podělit o svou mysl, neboť 
jsme jedné mysli a tato mysl je naše společná. Všude 
musíte vidět jen tuto mysl, protože jen ona je všude 
a ve všem. Je vším, protože v sobě obsahuje všechny 
věci. Blaze vám, kdo vidíte jen ji, neboť vidíte jen to, 
co je pravda.

11. Přijďte tedy ke mně, abyste se dozvěděli o pravdě, 
již máte v sobě. Mysl, kterou sdílíme, sdílejí i všichni 
naši bratři, a jakmile je spatříme v jejich pravdě, bu-
dou uzdraveni. Ať vaše mysl společně s mou ozařuje 
jejich mysli; díky naší vděčnosti, již k nim chováme, 
si i oni uvědomí světlo ve svém nitru. Toto světlo 
pak bude na oplátku ozařovat nejen vás, ale i celé sy-
novství, protože to je ten pravý dar, který můžete dát 
Bohu. Bůh ho přijme a daruje ho synovství; a jelikož 
je přijatelný pro Něho, je přijatelný i pro Jeho syny. 
Tak vypadá skutečné společenství s Duchem svatým, 
jenž v každém člověku vidí Boží oltář, a až si díky 
němu tuto skutečnost uvědomíte i vy, uposlechne-
te jeho výzvy a budete milovat Boha i Jeho stvoření.  
O synovství můžete smýšlet pouze jako o celku. Je 
to součást zákona tvoření, a proto se jím řídí všechny 
myšlenky.

VI. Od ostražitosti k míru

1. Přestože můžete synovství milovat jako celek, může-
te ho vnímat, jako by bylo rozděleno na části. Není 
však možné, abyste něco viděli v jedné jeho části  
a zároveň to nepřipisovali celku. Proto není žádný 
útok nikdy uvážlivý a proto je třeba se ho zcela zříci. 
Pokud se ho totiž nezřekneme úplně, nezřekneme se 
ho vůbec. Strach a láska dělají nebo tvoří – podle toho, 
zda je plodí, respektive inspiruje ego či Duch svatý 
– ale vždy se vrací do mysli svého autora a ovlivňují 
jeho celkové vnímání, které zahrnuje jeho pojetí Boha  
a Božích i jeho vlastních stvoření. Žádného z nich si 
nebude vážit, pokud k nim bude přistupovat se stra-
chem. Bude-li k nim však přistupovat s láskou, bude 
si vážit všech.

2. Mysl, jež přijímá útok, nemůže milovat. Věří totiž, že 
lásku může zničit, čímž dokládá, že nechápe, co láska 
je. Jestliže tedy nechápe, co je láska, nemůže samu 
sebe vnímat jako milující. Tím se ztrácí vědomí bytí  
a vyvolávají se pocity nereálnosti, což má za následek 
naprosté zmatení. To vše způsobilo vaše myšlení, a to 
kvůli své síle; ale vaše myšlení vás před takovým-
to stavem může zároveň i ochránit, protože autorem 
jeho síly nejste vy. Součástí jeho síly totiž je i vaše 
schopnost řídit své myšlení tak, jak chcete. Jestliže 
nevěříte, že to dokážete, popíráte sílu svých myšle-
nek, a tím je na základě svého přesvědčení zbavujete 
moci.

3. Důmyslnost, jejímž prostřednictvím si ego zabezpe-
čuje své přežití, je nesmírná, ovšem vychází z vlast-
ní síly mysli, kterou ego popírá. To znamená, že ego 
útočí na to, co ho udržuje při životě, což musí neod-
vratně vést k extrémní úzkosti. Proto si nikdy neu-
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vědomuje, co vlastně dělá. Jeho jednání je sice zcela 
logické, ale evidentně absurdní. Ke své existenci totiž 
využívá jediný zdroj, jenž je s ní naprosto neslučitel-
ný. Jelikož má strach uvědomit si sílu tohoto zdroje, 
je nuceno ji znevažovat, čímž ohrožuje svou vlastní 
existenci a dostává se do stavu, který je pro ně ne-
únosný. Zcela v souladu se svou logikou – ovšem  
i absurditou – řeší ego toto absurdní dilema naprosto 
absurdním způsobem. Svou vlastní existenci nepova-
žuje za ohroženou, protože ohrožení přenese na vás, 
a vaše bytí vnímá jako neexistující. Pokud budete stát 
na jeho straně, zajistí si své trvání tím, že nedovolí, 
abyste poznali, že vy sami jste v bezpečí.

4. Ego si nemůže dovolit něco vědět. Vědění je totiž ce-
listvé, ale ego v celistvost nevěří. Na této nevíře sto-
jí jeho základy, a ačkoliv vás ego nemiluje, je věrné 
svým předkům a plodí tak, jak bylo zplozeno. Mysl 
se totiž vždy rozmnožuje stejným způsobem, jakým 
vznikla. Jelikož ego vzniklo ze strachu, rozmnožuje 
strach. Takto vypadá jeho věrnost, jež způsobuje, že 
ego je zrádné vůči lásce, neboť láska jste vy. Láska 
je vaše síla, kterou ego musí popírat. A musí navíc 
popírat i vše, co vám tato síla dává, protože vám dává 
vše. Nikdo, kdo má vše, totiž ego nechce; nechce ho 
tedy jeho vlastní autor. Jediné rozhodnutí, jež by tu-
díž ego čekalo, kdyby mysl, která je udělala, znala 
sama sebe, by bylo odmítnutí. A sama sebe by pozna-
la, kdyby poznala jakoukoliv část synovství.

5. Proto se ego staví proti všemu uznání, všemu po-
znání, všemu rozumnému vnímání i všemu vědění. 
Jejich hrozbu vnímá jako absolutní, protože si uvě-
domuje, že vše, k čemu se mysl zaváže, je absolutní. 
Je tedy nuceno se od vás oddělit a je ochotno spojit 
se s čímkoliv jiným. Nic jiného však není. Mysl ale 

umí utvářet iluze, jimž pak uvěří, protože právě tak je 
utvořila.

6. Duch svatý uvádí iluze na pravou míru, aniž by na ně 
útočil, a to pouze tím, že je vůbec nevnímá. Pro něj 
tedy neexistují. Zjevný konflikt, který vyvolávají, řeší
tak, že mu nepřikládá žádný význam. Jak už jsem říkal, 
vidí Duch svatý konflikt přesně takový, jaký je, a tedy
bezvýznamný. Duch svatý nechce, abyste konflikt po-
chopili; chce, abyste si uvědomili, že jelikož je nesmy-
slný, je nepochopitelný. Také jsem říkal, že pochopení 
přináší uznání a uznání přináší lásku. Nic jiného nelze 
pochopit, protože nic jiného není skutečné, a proto nic 
jiného nemá smysl.

7. Jestliže si budete chtít v mysli ponechat, co vám Duch 
svatý nabízí, nemůžete dávat pozor na nic jiného než 
na Boha a Jeho království. Jediný důvod, proč vám to 
může připadat obtížné, je, že si stále možná myslíte, že 
existuje i něco jiného. Víra však vyžaduje ostražitost 
pouze tehdy, pokud je rozporná. Obsahuje totiž proti-
chůdné složky, jež vedou k válečnému stavu, a tehdy 
je ostražitost nesmírně důležitá. V míru ovšem není  
na místě. Je nutná kvůli přesvědčení, která nejsou prav-
divá; Duch svatý by vás k ní nikdy nevyzýval, kdybys-
te v právě taková nevěřili. Jestliže v něco věříte, začne 
to být pro vás pravdivé. Jestliže tedy věříte v to, co 
Bůh nezná, je vaše myšlení ve zdánlivém rozporu s 
Jeho, což v konečném důsledku vypadá, jako byste na 
Něho útočili.

8. Opakovaně jsem zdůrazňoval, že ego věří, že může 
na Boha útočit, a snaží se vás přesvědčit, že na Něho 
útočíte vy. Pokud však mysl útočit nedokáže, do-
chází ego naprosto logicky k přesvědčení, že musíte 
být tělo. Jelikož vás nevidí takové, jací opravdu jste, 
může samo sebe vidět takové, jaké chce být. Vzhle-
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dem k tomu, že si velmi dobře uvědomuje svou sla-
bost, vyžaduje po vás oddanost, ovšem nikoliv v po-
době, jež by byla vlastní tomu, co doopravdy jste. 
Vaši mysl chce vtáhnout do svého systému klamných 
představ, protože jinak by se ve světle vašeho pocho-
pení rozplynulo. Nechce ani jedinou část pravdy, ne-
boť samo není pravdivé. Jestliže pravda je absolutní, 
nemůže nepravda vůbec existovat. Závazek ke které-
koliv z nich musí být naprostý; nemohou vám v mysli 
existovat společně, aniž by ji nerozdělily. Pokud tedy 
není možné, aby společně existovaly v míru (a pokud 
vy chcete mír), musíte se zcela a navždy vzdát před-
stavy konfliktu. To vyžaduje ostražitost, ovšem pouze
do té doby, než si uvědomíte, co je pravdivé. Dokud 
budete věřit, že dva naprosto protichůdné myšlenko-
vé systémy obsahují pravdu, budete ostražitost určitě 
potřebovat.

9. Vaše mysl dělí svou věrnost mezi dvě království, a pro-
to nejste ani jednomu z nich oddáni úplně. Nikdo kro-
mě vás samých – a to pokud je vaše smýšlení absurdní 
– nemůže zpochybnit vaše ztotožnění s Královstvím. 
Co opravdu jste, neurčuje a neovlivňuje vaše vnímání. 
Vnímané problémy s identifikací v jakékoliv rovině se
netýkají skutečností, ale chápání, neboť jejich přítom-
nost automaticky předpokládá přesvědčení, že co jste, 
záleží na vašem rozhodnutí. Ego tomu věří bezvýhrad-
ně, protože je takovéto myšlence plně oddáno. Není 
však pravdivá, a proto je ego zcela oddáno nepravdě 
a jeho vnímání je v naprostém rozporu s Duchem sva-
tým i s věděním Boha.

10. Pouze Duch svatý vás vnímá s vaší skutečnou hodno-
tou, protože vaše bytí je vědění Boha. Jakékoliv jiné 
přesvědčení, které přijmete za své, vám zastíní Boží 
hlas v nitru, čímž před vámi skryje Boha. Stvořite-

le nepoznáte, dokud nebudete vnímat Jeho stvoření 
pravdivě, neboť Bůh a Jeho stvoření nejsou oddělení. 
Jednota Stvořitele a stvoření představuje vaši celist-
vost, vyrovnanost i neomezenou sílu. Neomezená síla 
je dar od Boha, protože neomezená síla jste vy. Pokud 
od ní svou mysl oddělíte, budete nejmocnější zdroj 
vesmíru vnímat, jako by byl slabý; nebudete totiž vě-
řit, že jste jeho částí.

11. Jestliže vnímáte Boží stvoření tak, že nejste jeho čás-
tí, vnímáte je jako slabé; a ti, kdo sami sebe vidí jako 
oslabené, útočí. Takovýto útok je však neopodstatně-
ný, neboť neexistuje nic, na co by se mělo útočit. Pro-
to si vytvářejí různé představy, jež považují za bez-
cenné, a kvůli jejich bezcennosti na ně útočí. Takový 
je svět ega. Není nic; nemá žádný smysl. Neexistuje. 
Nesnažte se jej pochopit, protože tím byste věřili, že 
pochopit lze, a že jej proto lze i uznávat a milovat. To 
by ospravedlnilo jeho existenci, která však osprave-
dlněna být nemůže. Z nesmyslného nemůžete udělat 
smysluplné; taková snaha by byla absurdní.

12. Pokud si do mysli vpustíte absurditu, znamená to, 
že rozumnost nepovažujete za zcela žádoucí. Jestliže 
chcete něco jiného, něco jiného si uděláte; jelikož se 
však jedná o něco jiného, zaútočí to na váš myšlenko-
vý systém a rozdělí vám to vaši věrnost. V takovémto 
nejednotném stavu nemůžete tvořit, a proto se před 
ním musíte mít na pozoru, neboť šířit lze pouze mír. 
Rozdělená mysl brání šíření Království a jeho šíření 
je vaše radost. Jestliže ho však nerozšiřujete, zname-
ná to, že vaše smýšlení ani tvoření nejsou ve shodě  
se Stvořitelem.

13. V takovémto skličujícím stavu vám Duch svatý las-
kavě připomíná, že jste smutní, protože nenaplňujte 
svou roli spolutvůrce s Bohem, a proto se připravuje-
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te o radost. To není Boží volba, ale vaše. Kdyby moh-
la být vaše mysl v rozporu s Boží myslí, neměla by 
vaše vůle žádný smysl. Avšak jelikož Boží vůle je ne-
změnitelná, není žádný skutečný konflikt vůlí možný.
V tom spočívá naprosto soudržné učení Ducha sva-
tého. Vaší vůlí je tvoření, a nikoli odloučení, protože 
je to i Boží vůle, a vše, co jí odporuje, postrádá jaký-
koliv význam. Synovství je dokonalý výtvor, a proto 
může tvořit pouze dokonale, šířit radost, v níž bylo 
stvořeno, a ztotožňovat se jak se svým Stvořitelem, 
tak se svými stvořeními, neboť ví, že jsou jedno.

VII. Úplnost Království

1. Kdykoliv odmítnete dát požehnání svému bratru, bu-
dete strádat vy, protože odmítání je stejně absolutní 
jako láska. Odmítat část synovství je stejně nemož-
né jako ho milovat jen částečně nebo ho milovat sice 
zcela, ale pouze občas. Naprosto oddáni nemůžete 
být jen někdy. Odmítání nemá žádnou vlastní sílu, 
ovšem můžete mu dát sílu své mysli, která nezná 
hranice. Jestliže ji využijete k tomu, abyste odmítali 
či popírali realitu, je pro vás realita ztracena. Realitu 
nelze uznávat jen částečně. Proto si ji tím, že popí-
ráte jakoukoliv její část, přestáváte uvědomovat ce-
lou. Popírání je však obranný prostředek, a proto je 
možné jej upotřebit jak pozitivně, tak negativně. Při 
negativním využití bude ničivé, protože bude využi-
to k útoku, zatímco ve službách Ducha svatého vám 
může pomoci rozpoznat část reality, a tudíž si ji uvě-
domit celou. Mysl je příliš mocná na to, aby podleh-
la vyloučení. Nikdy se tedy nebudete moci vyloučit  
ze svých myšlenek.

2. Pokud se bratr chová nerozumně, dává vám příle-
žitost k tomu, abyste mu požehnali. Jeho potřeba je  
i vaše potřeba; i vy tedy potřebujete požehnání, jež mu 
můžete poskytnout. Nemůžete ho totiž získat jinak, 
než že ho dáte. To je Boží zákon, který nezná žádné 
výjimky. Co odmítáte, to postrádáte; ne však proto, že 
byste to neměli, ale protože jste to odmítli u druhého, 
čímž si toho nejste vědomi ani sami v sobě. Každá 
vaše reakce se odvíjí od toho, co si myslíte, že jste;  
a co si myslíte, že jste, je to, co chcete být. Co chcete 
být, musí tedy určovat každou vaši reakci.

3. Boží požehnání nepotřebujete, protože to máte navěky, 
ale potřebujete své požehnání. Ego si vás představu-
je jako strádající, nemilující a zranitelné. Tento obraz 
nemůžete milovat; můžete se z něj však velmi snadno 
osvobodit tím, že jej nepřijmete, neboť takoví vůbec 
nejste. Nesmíte jej vidět ani v druhých, protože tak 
byste jej přijali za vlastní. Všechny mylné představy  
o synovství se pak rozplývají společně, neboť byly 
společně i udělány. Neučte nikoho, že je tím, čím byste 
sami nechtěli být. Váš bratr je totiž zrcadlo, jež bude 
odrážet váš obraz tak dlouho, dokud bude přetrvávat 
vaše vnímání, a tedy do té doby, než synovství pozná 
samo sebe jako celistvé. Vnímání je vaším výtvorem,  
a proto musí trvat tak dlouho, jak budete chtít.

4. Iluze jsou jako investice; dokud jim budete přikládat 
hodnotu, budou trvat. Hodnoty jsou sice relativní, 
ale zároveň i mocné, protože představují soudy mys-
li. Jediný způsob, jak rozptýlit klamné představy, je 
přestat do nich cokoliv investovat. Tím, že si je od-
straníte z mysli, je zbavíte života. Dokud je do ní ale 
budete stále začleňovat, budete jim život dávat, a to 
i přesto, že neexistuje nic, co by váš dar mohlo při-
jmout.
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5. Dávat dar života můžete zcela svobodně, protože byl 
dán i vám. Svůj dar si však neuvědomujete, protože 
ho nedáváte. Přivést k životu nic nemůžete, protože 
nic nemůže být oživeno. Tím nerozšiřujete dar, jejž 
máte a kterým i jste, a tedy neznáte své bytí. Všech-
ny nejasnosti pramení z nerozšiřování života, protože 
se to neslučuje s vůlí vašeho Stvořitele. Odděleně od 
Něho nemůžete dělat nic, a proto odděleně od Něho 
neděláte nic. Držte se Jeho cesty, abyste si na sebe 
upamatovali, a vyučujte Jeho cestu, abyste na sebe 
nezapomněli. Synům živoucího Boha prokazujte jen 
úctu a ochotně se mezi ně počítejte.

6. Pouze úcta je vhodným darem pro ty, jež Bůh stvořil 
jako úctyhodné a které ctí. Projevujte jim uznání, jež 
jim poskytuje i Bůh, protože jsou to jeho milovaní 
syni, kteří mu neustále přinášejí velkou radost. Ne-
můžete být od nich odděleni, neboť nejste odděleni 
od Něho. Odpočívejte v Jeho lásce a láskou svůj klid 
ochraňujte. Milujte však vše, co stvořil, a tedy čeho 
jste částí, jinak nepoznáte Jeho mír a nebudete moci 
přijmout dar, jejž vám dává a kterým jste. Dokud ne-
budete uctívat všechny, kdo byli stvořeni jako vy, ne-
poznáte svou vlastní dokonalost. 

7. Jediný, kdo je hoden být učitelem Božího dítěte, je 
jiné Boží dítě, protože ve všech myslích přebývá jedi-
ný učitel, jenž všechny učí témuž: učí vás o nevyčís-
litelné ceně každého Božího syna; učí s nekonečnou 
trpělivostí zrozenou z nekonečné lásky, za kterou ho-
voří. Každý útok je volání po jeho trpělivosti, neboť 
jeho trpělivost dokáže přeměnit útok v požehnání. Ti, 
kdo útočí, nevědí, že jsou obdarovaní. Útočí, protože 
věří, že trpí nedostatkem. Rozdávejte tedy ze svého 
bohatství a učte své bratry o tom jejich. Nesdílejte 
jejich iluzi nedostatku, jinak budete sami sebe vnímat 
jako jedince, kterému něco chybí.

8. Útok by nikdy nemohl vyvolat protiútok, pokud byste 
jej nevnímali jako prostředek, jenž vás má připravit  
o něco, co sami chcete. Přijít však můžete pouze o to, 
čeho si nevážíte, a co tudíž nechcete. Z toho pramení 
váš pocit, že vám bylo něco sebráno, a domníváte se, 
že vás o to připravili druzí. Věřit, že váš bratr na vás 
útočí, aby vám vyrval Království nebeské, musí být 
strašné. Na tomto základě jsou však postaveny všech-
ny projekce ega.

9. Vzhledem k tomu, že ego je ta část vaší mysli, jež ne-
věří, že je zodpovědná sama za sebe, a vzhledem k to-
mu, že nezachovává věrnost Bohu, není ego schopné 
důvěry. Přenáší na vás své absurdní přesvědčení, že 
jste zradili svého Stvořitele, a proto věří, že vaši bra-
tři, kteří jsou však stejně neschopní zrady jako vy, se 
vám chystají Boha vzít. Této falešné domněnce věří 
každý, kdo zaútočí na svého bratra. Projekce může 
za to, že svá přání vidíte v druhých. Jestliže se tedy 
rozhodnete oddělit se od Boha, budete si myslet, že 
přesně to dělají druzí vám.

10. Boží vůle jste vy. Za svou vůli nepřijímejte nic jiné-
ho, protože byste odmítali to, co jste. Pokud to odmít-
nete, budete útočit, protože uvěříte, že jste byli napa-
deni. Musíte v sobě vidět Boží lásku, a jakmile ji uvi-
díte v sobě, uvidíte ji všude, neboť všude skutečně je. 
Ve všech musíte vidět Jeho bohatství; pak poznáte, že 
jste v Bohu společně s nimi. Jsou totiž částí vás, kdo 
jste částí Boha. Dokud tuto skutečnost nepochopíte, 
budete osamělí, jako je osamělý samotný Bůh, jestli-
že se k němu neznají Jeho synové. Jakmile pochopí-
te, najdete Boží mír. Ze smýšlení světa lze uniknout 
pouze jednou cestou, stejně jako se do něj dalo pouze 
jednou cestou dostat. K úplnému pochopení dojdete 
tím, že pochopíte celistvost.
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11. Budete-li jakoukoliv část myšlenkového systému 
ega vnímat jako zcela absurdní, klamnou a nežádou-
cí, budete správně hodnotit celý jeho myšlenkový 
systém. Takováto náprava vám umožní vnímat jakou-
koliv část stvoření jako zcela skutečnou, dokonalou  
a žádoucí. Jakmile budete chtít jen toto, budete mít jen 
toto; a jakmile budete dávat jen toto, budete jen toto. 
Dary, které poskytujete egu, jsou vždy pociťovány 
jako oběti, ale dary, jež nabízíte Království, jsou dary 
pro vás. Bohu budou vždy drahocenné, neboť patří 
Jeho milovaným synům, kteří patří Jemu. Všechna 
moc i sláva jsou vaše, protože Království je Jeho.

VIII. Neuvěřitelná víra

1. Jak už jsme řekli, nemůže žádný hněv existovat bez 
projekce, ale je také pravda, že žádná láska nemůže 
existovat bez rozšiřování. Tyto skutečnosti odrážejí 
základní zákon mysli, a tedy takový, který je vždy 
platný. Je to zákon, podle nějž tvoříte a podle nějž 
jste byli stvořeni. Je to zákon, který sjednocuje Krá-
lovství a uchovává je v Boží mysli. Ego tento zákon 
vnímá jako prostředek, jímž se může zbavit něčeho, 
co nechce, zatímco pro Ducha svatého představuje 
základní zákon sdílení, podle kterého rozdáváte to, 
čeho si ceníte, abyste si to udrželi v mysli. Pro Ducha 
svatého je to zákon rozšiřování; pro ego je to zákon 
zbavování se. Vyvolává tedy hojnost, respektive ne-
dostatek, a to podle toho, jak se jej rozhodnete použít. 
Takováto volba je zcela na vás, ale na vás už není, 
abyste rozhodli, zda tento zákon uplatníte či niko-
liv. Každá mysl se musí zabývat buď projekcí, nebo 

rozšiřováním, protože to či ono představuje, jak žije;  
a každá mysl je život.

2. Aby mohlo dojít k definitivní nápravě neoddělitelné-
ho spojení projekce a hněvu, musíte nejprve plně po-
chopit, jak ego projekci využívá. Ego se vždy snaží 
zachovat konflikt. Je však velmi vynalézavé ve způ-
sobech, jež budí dojem, že konflikt zmenšují, protože
nechce, abyste jej považovali za neúnosný a chtě-
li se ho zbavit. Ego se vás tedy snaží přesvědčit, že 
vás samo může z konfliktu vysvobodit; bojí se totiž,
aby vás nenapadlo se jej zbavit a osvobodit se svými 
vlastními silami. Prostřednictvím zkreslených verzí 
Božích zákonů využívá moc mysli pouze k tomu, aby 
zmařilo její skutečný účel. Z vaší mysli pak konflikt
přenáší na jiné, čímž se vás pokouší přesvědčit, že 
jste problém odstranili.

3. Takovéto úsilí zahrnuje dva klíčové omyly. Za prvé 
konflikt nelze vůbec přenášet, protože jej nelze sdílet.
Jakákoliv snaha udržet si jednu jeho část a zbavit se 
jiné nemá ve skutečnosti žádný smysl. Pamatujte si, 
že vnitřně rozpolcený učitel je špatný učitel i špatný 
žák. Jeho lekce jsou zmatené, čímž se snižuje hod-
nota předávaného učiva. Druhý omyl spočívá v do-
mněnce, že se toho, co nechcete, můžete zbavit tak, 
že to někomu dáte. Dáváním si to však ponechává-
te. Představa, že pokud tuto věc vidíte mimo sebe, 
znamená to, že jste ji vyloučili ze svého nitra, zna-
mená ovšem naprosto chybné pochopení schopnos-
ti rozšiřování. Proto si ti, kdo se stále neoprostili od 
projekcí ega, úzkostlivě střeží vlastní bezpečí. Mají 
totiž strach, že se jim projekce vrátí a ublíží jim. Věří 
sice, že si je z mysli vymazali, ale zároveň i věří, že 
se do ní snaží znovu vkrást. Jelikož ale projekce ve 
skutečnosti nikdy jejich mysl neopustily, jsou nuceni 
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vyvíjet neustálou aktivitu nasměrovanou k tomu, aby 
si tuto skutečnost neuvědomovali.

4. Klamnou představu o druhém si nemůžete udržet,  
aniž byste si ji zároveň neudrželi o sobě. Z takového-
to rozporu nelze uniknout, protože mysl není možné 
rozdělit. Rozdělit znamená rozlámat na části, ale mysl 
nemůže napadat ani být napadena. Víra v opak, a tedy 
omyl, kterého se ego dopouští neustále, tvoří základ 
celého využití projekce. Ego nechápe, co je mysl,  
a proto nechápe, co jste vy. Jeho existence je však na 
mysli závislá, neboť ego je vaše představa. Ego tedy 
ztělesňuje záměnu identifikace. Jelikož nikdy nemě-
lo žádný soudržný vzor, nikdy se nevyvíjelo soudrž-
ně. Je výsledkem nesprávné aplikace Božích zákonů  
ze strany pokřivené mysli, jež zneužívá jejich moc.

5. Nemějte z ega strach. Je závislé na vaší mysli; utvo-
řili jste ho tím, že jste v ně věřili, a proto ho může-
te stejným principem i zlikvidovat: přestanete v ně 
věřit. Nepřenášejte zodpovědnost za svou víru v ně  
na nikoho jiného, neboť tak byste si ji jen udrželi. 
Jakmile budete ochotni za existenci ega přijmout 
svou výhradní zodpovědnost, odstraníte veškerý hněv  
i útok, protože pocházejí z vaší snahy přenášet zod-
povědnost za své vlastní omyly na druhé. Až však své 
omyly přijmete, nenechávejte si je. Okamžitě je pře-
dejte Duchu svatému, aby je uvedl na pravou míru, 
a aby tak z vaší mysli i z celého synovství zmizely 
veškeré jejich následky.

6.  Duch svatý vás naučí vnímat mimo hranice vaší víry, 
protože pravda stojí mimo víru a protože jeho vnímá-
ní je pravdivé. Na ego můžete zapomenout kdykoliv, 
protože představuje naprosto neuvěřitelnou víru; ni-
kdo přece nechce setrvávat ve víře, kterou sám ohod-
notil jako neuvěřitelnou. Čím více se o egu dozvíte, 

tím více si budete uvědomovat, že mu nelze věřit. 
Neuvěřitelné nelze pochopit, a to právě proto, že je 
to neuvěřitelné. Je zcela jasné, že vnímání založené  
na neuvěřitelném je naprosto nesmyslné; protože 
však vzniklo právě z víry, nemusí si člověk jeho neu-
věřitelnost uvědomovat.

7. Veškerý smysl tohoto kurzu je naučit vás, že ego je 
a vždy bude neuvěřitelné. Vy, kdo jste ego udělali 
tím, že jste uvěřili v neuvěřitelné, si však tento fakt 
nedokážete uvědomit sami. Přijmete-li vykoupení, 
rozhodnete se tak nevěřit domněnce, že můžete být 
sami, čímž rozptýlíte představu odloučení a potvrdí-
te své skutečné ztotožnění s celým Královstvím, jež 
je doslova vaší částí. Takovéto ztotožnění stojí mimo 
pochyby i mimo víru. Vaše celistvost nemá hranic, 
protože bytí je nekonečno.

IX. Rozšiřování Království

1. Svou tvořivou sílu můžete omezovat pouze vy sami, 
avšak Boží vůlí je, aby omezovaná nebyla. Bůh ne-
chce, abyste se sami připravovali o svá stvoření, stej-
ně jako se On nechce připravovat o ta Svá. Budete-li 
synovství odpírat své dary, budete sami sebe odpí-
rat Bohu. Sobectví patří egu, ale duchu patří sebe-
naplnění, neboť to je způsob, jakým jej Bůh stvořil. 
Duch svatý přebývá v té části mysli, která leží mezi 
egem a duchem; je jejich prostředníkem a jedná vždy  
ve prospěch ducha. Ego chápe tuto skutečnost jako 
nadržování, a proto reaguje, jako by proti němu byli 
zaujatí. Duch ji však chápe jako pravdu, protože zná 
svou plnost a nedokáže si představit, že by mohlo být 
vyloučeno z jakékoliv části.
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2. Duch ví, že vědomí všech jeho bratrů je obsaže-
no v jeho vlastním vědomí, stejně jako je obsaženo  
i v Bohu. Síla celého synovství a jeho Stvořitele tu-
díž představuje vlastní plnost ducha, jež činí všechna 
jeho stvoření stejně celistvá a vzájemně rovná v do-
konalosti. Ego nemůže obstát před celistvostí, která 
zahrnuje Boha, a každá celistvost Boha zahrnovat 
musí. Všemu, co stvořil, dal všechnu Svou moc, pro-
tože Jeho stvoření jsou Jeho částí a sdílejí s Ním Jeho 
bytí. Tvoření je opak ztráty ve stejném smyslu, v ja-
kém je požehnání opakem obětování. Bytí musí být 
rozšiřováno; tak si totiž zachovává vědomí o sobě sa-
mém. Duch touží po sdílení svého bytí, jako po něm 
toužil i jeho Stvořitel. Byl stvořen sdílením, a proto 
je jeho vůle tvořit. Nepřeje si, aby byl Bůh omezen  
na jeho hranice, ale přeje si rozšiřovat Jeho bytí.

3.  Rozšiřování Božího bytí je jedinou funkcí ducha. Jeho 
plnost nelze spoutat, jako nelze spoutat plnost jeho 
Stvořitele. Plnost znamená rozšiřování. Celý myšlen-
kový systém ega však rozšiřování brání, a proto brání 
i vaší jediné funkci. Tím zároveň stojí v cestě vaší ra-
dosti, a proto se nepovažujete za šťastné a naplněné. 
Nenaplněni však budete tak dlouho, dokud nebudete 
tvořit; tvořit však musíte, protože Bohu je pocit nena-
plnění cizí. Svá stvoření si sice nemusíte uvědomo-
vat, což ale nemůže vaši realitu nijak ovlivnit, stejně 
jako nemůže nevědomí o vašem duchu ovlivnit jeho 
bytí.

4.  Království se rozšiřuje věčně, protože je v mysli 
Boha. Svou vlastní radost neznáte, protože nezná-
te svou vlastní plnost; jakmile ze sebe vyloučíte ja-
koukoliv část Království, budete neúplní. Rozdělená 
mysl svou plnost vnímat nedokáže, a tudíž si potře-
buje uvědomit zázrak své celistvosti, jenž ji uzdraví. 

Tím se její celistvost oživí, a jakmile ji mysl přijme, 
navrátí se Království. Naprosté uznání sebenaplnění 
zabraňuje existenci sobectví a nevyhnutelně spěje 
k rozšiřování. Proto panuje v Království dokonalý 
mír. Duch totiž plní svou funkci a pouze naprosté na-
plnění přináší mír.

5.  Vaše stvoření jsou pro vás ochraňována, protože 
Duch svatý, který vám přebývá v mysli, o nich ví  
a může vám pomoci si jejich existenci uvědomit, kdy-
koliv mu to dovolíte. Jsou částí vašeho vlastního bytí, 
protože jsou obsažena ve vašem naplnění. Stvoření 
každého Božího syna jsou vaše, neboť všechna stvo-
ření patří všem, protože byla stvořena pro synovství 
jako celek.

6.  Není pravda, že jste selhali v rozmnožování dědictví 
Božích synů, a proto také není pravda, že by se vám 
nepodařilo si je udržet. Bůh vám ho dal navždy, jeli-
kož taková byla Jeho vůle. A jelikož si přál, abyste ho 
měli navždy, dal vám také prostředky k tomu, abys-
te si ho udrželi. A to jste také udělali. Neuposlech-
nout Boží vůli má význam pouze pro blázny, protože  
ve skutečnosti to vůbec nelze. Vaše sebenaplnění je 
stejně neomezené jako Boží sebenaplnění a stejně 
jako Jeho se rozšiřuje věčně a v dokonalém míru. 
Jeho jas je tak silný, že tvoří v naprosté radosti, a z je-
ho celistvosti může vzejít pouze celistvé.

7.  Věřte tomu, že jste svou pravou identitu nikdy ne-
ztratili a že rozšiřování uchovává její celistvost a mír. 
Projevem tohoto přesvědčení jsou zázraky. Jsou od-
razem jak vašeho správného ztotožnění se s vašimi 
bratry, tak vědomí, že vaše ztotožnění se zachovává 
rozšiřováním. Zázrak je lekce úplného vnímání; zahr-
nete-li do ní jakoukoliv část úplnosti, zahrnujete tím 
do ní celou.
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X. Záměna bolesti a radosti

1. Království je stejně jako tento svět výsledkem vý-
chozích předpokladů. Prostřednictvím úvah ega jste 
pravděpodobně dospěli k logickému závěru, jímž je 
naprostý zmatek ve všem. Kdybyste však výsledek 
takovéhoto uvažování opravdu viděli, nemohli bys-
te jej chtít. Jediný možný důvod, proč byste chtě-
li přijmout byť jen jednu jeho část, spočívá v tom, 
že jej nevidíte jako celek. O předpokladech ega jste 
sice ochotni přemýšlet, ale nikoliv o jejich logickém 
důsledku. Není pak možné, že jste obdobně postu-
povali i v případě předpokladů Boha? Vaše stvoření 
jsou logickým výsledkem Jeho předpokladů, neboť 
vycházejí z Jeho myšlení. Jsou přesně tam, kde je je-
jich místo. Patří do vaší mysli jako součást vašeho 
ztotožnění se s Jeho myslí, avšak váš stav mysli i to, 
co připustíte, že v ní je, záleží na tom, čemu o své 
mysli věříte. Ať už jsou takováto přesvědčení jaká-
koliv, vytvářejí vždy výchozí body, které určují, co  
do své mysli přijmete.

2. Je zcela zřejmé, že do své mysli dokážete jednak 
přijmout to, co v ní není, a jednak popřít to, co v ní 
je. Přestože funkci, již dal mysli skrze Svou vlastní 
mysl sám Bůh, můžete odmítat, nemůžete ji zastavit. 
Je totiž logickým výsledkem toho, co jste. Schopnost 
vidět logický závěr záleží na ochotě jej vidět, ale 
vaše ochota nemá nic společného s jeho pravdivostí. 
Pravda je Boží vůle. Budete-li sdílet Jeho vůli, budete 
sdílet i to, co zná. Budete-li popírat, že Jeho vůle je  
i vaše, budete popírat Jeho království i své.

3. Duch svatý vás povede jen do té míry, abyste se vy-
hnuli bolesti. Proti tomuto cíli by jistě nikdo nemohl 
nic namítat, pokud by si jej ovšem uvědomoval. Pro-

blém nespočívá v tom, zda je to, co Duch svatý říká, 
pravdivé, ale zda chcete tomu, co říká, naslouchat. Ne-
rozeznáváte, co přináší bolest, a nevíte, co je radost,  
a v podstatě máte sklony si obojí plést. Hlavní funkce 
Ducha svatého je naučit vás, jak je od sebe rozeznat. 
Co je radostné pro vás, je bolestné pro ego, a dokud 
budete pochybovat o své skutečné podstatě, nebude 
vám rozdíl mezi radostí a bolestí jasný. Tato nejas-
nost je příčinou celé myšlenky obětování. Budete-li 
poslouchat Ducha svatého, zřeknete se ega, a to bez 
jakýchkoliv obětí; a dokonce získáte vše. Kdybyste 
této skutečnosti věřili, žádný rozpor by neexistoval.

4. Proto musíte sami sobě ukázat, co je samozřejmé; 
pro vás to ovšem samozřejmé není. Věříte totiž, že 
dělat opak Boží vůle je pro vás výhodnější, a dokon-
ce věříte i tomu, že dělat opak Boží vůle je možné. 
Proto také věříte, že máte možnost nemožné volby,  
a to takové, která je zároveň děsivá i žádoucí. Bůh 
však chce; nepřeje si. Vaše vůle je stejně silná jako 
Jeho, protože je Jeho. Přání ega nemají žádný vý-
znam, neboť ego si přeje nemožné. Přát si nemožné 
sice můžete, ale chtít můžete pouze s Bohem. V tom 
spočívá jak slabost ega, tak vaše síla.

5. Duch svatý stojí vždy na vaší straně a na straně vaší 
síly. Dokud budete jakkoliv odmítat jeho vedení, bu-
dete chtít být slabí. Slabost však vzbuzuje strach. Co 
jiného tedy může takovéto rozhodnutí znamenat, než 
že chcete mít strach? Zatímco Duch svatý nikdy ne-
žádá žádné oběti, ego je požaduje vždy. Případné ne-
jasnosti ohledně těchto rozdílných pohnutek vznikají 
pouze na základě projekce. Projekce představuje zá-
měnu pohnutek, která znemožňuje existenci důvěry. 
Nikdo nebude ochotně následovat průvodce, jemuž 
nedůvěřuje, což však neznamená, že tento průvodce 
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není důvěryhodný. V takovém případě to totiž vždy 
znamená, že nedůvěryhodný je ten, kdo ho má ná-
sledovat. I to se však týká výhradně jeho vlastního 
přesvědčení. Jelikož věří, že může zradit, věří, že co-
koliv může zradit jeho. Tento postoj ovšem vyplývá 
pouze z jeho rozhodnutí řídit se špatným vedením. 
Jelikož se jím nedokáže řídit beze strachu, spojuje si 
strach s vedením vůbec a odmítá následovat jakého-
koliv průvodce. Jen stěží nás pak může překvapit, že 
výsledkem takovéhoto rozhodnutí je zmatek.

6. Duch svatý je zcela důvěryhodný – stejně jako vy. 
Sám Bůh vám důvěřuje, a proto je vaše důvěryhod-
nost nezpochybnitelná. Nezpochybnitelná pak zůsta-
ne navždy bez ohledu na to, nakolik ji vy sami můžete 
zpochybňovat. Jak už jsem říkal dříve, jste Boží vůle. 
Jeho vůle není žádné marné přání a vaše ztotožnění se 
s Jeho vůlí není volitelné, neboť je to, co jste. Sdílet 
Jeho vůli se mnou tedy není otázkou výběru, ačkoliv 
vám to tak může připadat. A na tomto omylu je po-
stavena celá podstata odloučení. Jediný způsob, jak 
se z tohoto omylu vysvobodit, je rozhodnout se, že 
nic rozhodovat nemusíte. Prostřednictvím rozhodnutí 
Boha vám bylo dáno vše. A to je Jeho vůle, kterou 
nemůžete změnit.

7. Podle vlastního přání se nemůžete zříci ani svého do-
mnělého výsadního práva na rozhodování, jež si ego 
tak žárlivě střeží. To za vás už totiž bylo uskutečněno 
prostřednictvím vůle Boha, který nedopustí, abyste 
byli sklíčení. Jeho hlas vás naučí, jak máte rozlišit 
bolest a radost, a vyvede vás z nejasností, do nichž 
jste sami sebe dostali. V mysli Božího syna nepanují 
žádné nejasnosti; jeho vůle musí být vůlí Otce, proto-
že vůlí Otce je Jeho syn.

8. Zázraky jsou v souladu s Boží vůlí, kterou však ne-
znáte, protože nemáte jasno v tom, co je vaše vůle. 
To znamená, že vám není jasné, co jste. Jestliže jste 
Boží vůlí, ale Jeho vůli nepřijímáte, odmítáte radost. 
Zázrak tedy představuje lekci v tom, co je radost. Je-
likož je to lekce sdílení, je to zároveň lekce lásky, jež 
je radost. Každý zázrak je tudíž lekce pravdy a tím, že 
budete pravdu dávat, se budete zároveň učit rozdílu 
mezi bolestí a radostí.

XI. Stav milosti

1. Duch svatý vás vždy povede pravdivě, protože vaše 
radost je jeho radost a taková je jeho vůle pro všech-
ny, neboť hovoří za Boží Království, které je radost. 
Následovat jej je tedy ta nejsnadnější věc na světě  
a zároveň jediná, jež je snadná, protože není z toho-
to světa. Je tudíž přirozená. Svět jde proti vaší při-
rozenosti, jelikož není v souladu s Božími zákony. 
Ve všem vidí stupně obtížnosti, neboť ego nevnímá 
nic jako zcela žádoucí. Dokážete-li si, že pro zázraky 
neexistují žádné stupně obtížnosti, přesvědčíte se, že 
ve vašem přirozeném stavu není obtížné vůbec nic, 
protože je to stav milosti.

2. Milost je přirozený stav každého Božího syna. Není-
-li ve stavu milosti, nachází se mimo své přirozené 
prostředí a nefunguje správně. Vše, co dělá, od něho 
vyžaduje velké úsilí, jelikož nebyl stvořen pro pro-
středí, které sám udělal. Nemůže se mu tudíž přizpů-
sobit a nemůže ho ani přizpůsobit sobě. Pokoušet se  
o to nemá smysl. Boží syn je totiž šťastný jen tehdy, 
pokud je s Bohem. To je jeho jediné prostředí, v němž 
nebude prožívat napětí, protože tam skutečně patří. Je 
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to zároveň jediné prostředí, které si ho zasluhuje, ne-
boť jeho vlastní cena je mnohem vyšší než cokoliv, 
co dokáže udělat.

3. Zamyslete se nad královstvím, jež jste udělali, a spra-
vedlivě posuďte jeho cenu. Stojí za to, aby se stalo 
domovem pro Boží dítě? Ochraňuje jeho mír a ozařuje 
ho láskou? Chrání jeho srdce před strachem a umož-
ňuje mu, aby neustále dával, aniž by pociťoval ja-
koukoliv ztrátu? Učí ho, že toto dávání je jeho radost  
a že mu za ně děkuje sám Bůh? Tak vypadá místo, 
kde můžete být šťastní. Udělat ho však nemůžete, 
stejně jako nemůžete udělat sami sebe. Bylo pro vás 
stvořeno a vy jste byli stvořeni pro ně. Bůh dohlíží 
na Své děti a nic jim neodpírá. Jestliže si však ony 
odpírají Boha, nevědí o tom, protože tím samy sobě 
odpírají všechno. Vy, kdo byste mohli dát Boží lásku 
všemu, co vidíte, čeho se dotýkáte a co si pamatujete, 
sami sobě doslova odpíráte nebe.

4. Vyzývám vás, abyste si vzpomněli, že jsem si vás 
vyvolil proto, abyste Království naučili Království. 
V této lekci neplatí žádné výjimky, protože tato lekce 
spočívá v absenci výjimek. Každý syn, který se vrátí 
do Království s touto lekcí v srdci, uzdravuje synov-
ství a děkuje Bohu. Každý, kdo se tuto lekci naučí, 
se stane dokonalým učitelem, protože se ji naučil  
od Ducha svatého.

5. Jestliže má mysl pouze světlo, zná pouze světlo. 
Všude kolem září její vlastní jas a osvětluje i tem-
notu druhých myslí, jež přeměňuje na vznešenost. Je 
v nich vznešenost Boha, již si musíte uvědomit, uznat 
a poznat. Poznat v bratru vznešenost Boha znamená 
přijmout svůj vlastní odkaz. Bůh dává jen a pouze 
stejnou měrou. Prostřednictvím uznání Jeho daru 
v kterémkoliv z bratrů uznáváte zároveň, co dal vám. 

Nic si nelze uvědomit snáze než pravdu. Takovéto 
uvědomění je okamžité, jasné a přirozené. Sami sebe 
však učíte si ji neuvědomovat, což je pro vás velmi 
obtížné.

6. Z místa mimo své přirozené prostředí se budete prav-
děpodobně ptát, co je pravda, neboť pravda je pro-
středí, kterým a pro které jste byli stvořeni. Nemáte 
přímou zkušenost s nebem, protože neznáte svého 
Stvořitele. Neznáte svá stvoření, protože neznáte své 
bratry, již je stvořili společně s vámi. Už jsem říkal, 
že pouze celé synovství si zasluhuje, aby bylo spolu-
tvůrcem s Bohem, jelikož pouze celé synovství může 
tvořit jako On. Kdykoliv uzdravíte bratra tím, že při-
jmete jeho cenu, uznáte zároveň jeho i svou sílu tvo-
řit. On, Bůh i vy jste všichni spolutvůrci. Popřete-li 
jeho tvořivou sílu, popřete tím také nejen svou sílu, 
ale i sílu Boha, který vás stvořil.

7. Nemůžete popřít část pravdy. Neznáte svá stvoření, 
protože neznáte jejich stvořitele, a sami sebe neznáte, 
protože neznáte svého Stvořitele. Vaše stvoření vám 
nemohou určovat realitu, stejně jako vy nemůžete ur-
čovat realitu Boha. Obojí však můžete poznat. Bytí se 
pozná prostřednictvím sdílení, a proto můžete poznat 
Boha, jelikož se s vámi o Své bytí podělil. Musíte 
však také poznat všechna Jeho stvoření, abyste po-
znali, o co se podělila ona. Bez svého Otce nepoznáte 
své otcovství. Boží království zahrnuje všechny Jeho 
syny i jejich děti, jež jsou stejně podobné synům, jako 
jsou podobné Otci. Poznáte-li tedy Boží syny, budete 
znát veškeré tvorstvo.
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8. kapitola: 

Cesta zpět

I. Zaměření učiva

1. Motivací k tomuto kurzu není vědění, ale mír. Mír je 
nezbytným předpokladem k vědění jen proto, že ti, 
kdo trpí nějakým rozporem, nejsou pokojní. Mír je 
tedy podmínka vědění, protože to je podmínka Krá-
lovství. Ke znovunastolení míru může dojít pouze 
tehdy, pokud splníte jeho podmínky. Nejedná se však 
o žádný obchod uzavřený Bohem, protože Bůh žádné 
obchody neuzavírá. Jedná se jen o výsledek vašeho 
zneužití Jeho zákonů ve prospěch jakési smyšlené 
vůle, která není Jeho. Jeho vůle je vědění. Jestliže 
tedy odporujete Jeho vůli, jak byste mohli získat vě-
dění? Už jsem říkal, co vám vědění dává, ale možná 
jeho přínos stále nepovažujete za naprosto žádoucí. 
Jinak byste totiž nebyli tak ochotni se ho zříci, když 
vás ego požádá o věrnost.

2. Zásahy ega vám mohou zdánlivě bránit v učení, ale 
ego ve skutečnosti nemá žádnou moc odvádět vám 
vaši pozornost, pokud mu ji sami neudělíte. Hlas ega 
je přelud; nemůžete očekávat, že ho uslyšíte říkat: 
„Nejsem skutečné.“ A přece se po vás nežádá, abyste 
své přeludy rozptýlili sami, ale pouze abyste je zhod-
notili s ohledem na to, jaké důsledky z nich pro vás 
vyplývají. Jestliže je nebudete chtít, protože si uvědo-

míte, že vás zbavují míru, budou za vás z vaší mysli 
odstraněny.

3. Každá reakce na ego je výzvou k válce, ale válka vás 
připravuje o mír. V této válce však není žádný soupeř 
a vy právě k takovémuto přehodnocujícímu výkladu 
– jedinému, jejž musíte vůbec kdy udělat – potřebuje-
te dospět, abyste si zajistili mír. Ti, které vnímáte jako 
své soupeře, jsou částí vašeho míru, jehož se však zří-
káte, protože na ně útočíte. Jak byste mohli mít něco, 
čeho se zříkáte? Abyste měli, sdílíte, ale sdíleného se 
přitom sami nezříkáte. Jestliže se tedy vzdáte míru, 
sami se z něj vyloučíte. Tato podmínka je natolik ne-
podobná Království, že nemůžete pochopit stav, který 
v něm existuje.

4. Vaše minulé učení vás muselo naučit špatným věcem, 
a to jednoduše proto, že vás neučinilo šťastnými. Už 
jen z tohoto důvodu by měla být zpochybněna jeho 
hodnota. Jestliže učení směřuje ke změně, což je vždy 
jeho účel, jste spokojení se změnami, jež vám přines-
lo? Nespokojenost s výsledky učení je totiž signál, že 
učení selhalo, neboť znamená, že jste nezískali, co 
jste chtěli.

5. Učivo vykoupení představuje opak učiva, které jste si 
zadali sami pro sebe, a opačný je i jeho výsledek. Po-
kud se tedy z výsledku učení netěšíte a pokud chcete, 
aby byl tento výsledek jiný, je jasné, že je nutné změ-
nit učivo. První změna, již je třeba vykonat, se týká 
změny zaměření. Smysluplné učivo nemůže být roz-
porné. Je-li však připravováno dvěma učiteli, z nichž 
každý věří v diametrálně odlišné myšlenky, nemůže 
být soudržné. Jestliže pak tito dva učitelé realizují 
svůj plán současně, pouze se vzájemně popírají, což 
vede ke kolísání, ale nikoliv ke změně. Nestálí lidé 
nemají žádný směr; nedokážou si žádný konkrétní 
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vybrat, protože se nedokážou zříci ani žádného dru-
hého, byť by neexistoval. Jejich rozporné učivo je 
však učí, že existují oba směry, a proto jim nedává 
žádný důvod, aby si jeden z nich vybrali.

6. Aby mohlo dojít k opravdové změně zaměření, je 
třeba si plně uvědomit naprostou nesmyslnost tako-
véhoto učebního plánu. Nemůžete se učit zároveň  
od dvou učitelů, kteří se neshodují vůbec v ničem. 
Jejich společný plán přináší neuskutečnitelný učební 
úkol. Každý z nich vás učí zcela odlišné věci a zcela 
odlišným způsobem, což by nebylo nemožné, pokud 
by vás však oba neučili o vás. Ani jeden z nich nemá 
vliv na vaši realitu, ale pokud budete naslouchat obě-
ma, bude se vaše mysl ohledně otázky, co touto reali-
tou je, zmítat v rozporech.

II. Rozdíl mezi uvězněním
a svobodou

1. Pro volbu však důvod existuje. Pouze jeden učitel to-
tiž ví, co je vaše realita. Je-li cílem jeho učiva odstra-
nit překážky, jež stojí v cestě tomuto vědění, musíte 
se učit od něj. Ego neví, co se vás snaží naučit; snaží 
se vás naučit, co jste, aniž by to však samo vědělo. 
Je odborníkem pouze na nejistotu a ničemu jinému 
nerozumí. V roli učitele je tedy ego jak zcela zmate-
né, tak matoucí. I kdybyste dokázali Ducha svatého 
naprosto ignorovat – což není možné – stále byste se 
od ega nemohli naučit nic, protože ego nic nezná.

2. Existuje snad nějaký důvod, proč byste si měli vybrat 
zrovna takovéhoto učitele? Dává snad smysl skuteč-
nost, že ignoruje vše, co učí? Je to učitel, ke kterému 
by se měl obrátit Boží syn, aby našel sám sebe? Ego 

vám nikdy na nic nedalo rozumnou odpověď. Nemě-
la by vás už jen vaše vlastní zkušenost s jeho učením 
dovést k rozhodnutí, že pro vás není tím správným 
budoucím učitelem? Ego však vašemu učení uškodi-
lo mnohem víc. Učení je radostné, pokud vás vede 
po vaší přirozené cestě a napomáhá rozvoji toho, co 
máte. Jestliže však směřuje proti vaší přirozenosti, 
budete učením dokonce ztrácet, protože vás bude 
uvězňovat. Vaše vůle je totiž ve vaší přirozenosti,  
a proto nemůže jít proti ní.

3. Pokud budete mít svobodnou vůli, nemůže vás vaše 
ego naučit vůbec nic, protože mu nebudete naslou-
chat. Vaše vůle není být vězněm, protože vaše vůle 
je svobodná. Ego tudíž představuje popření svobodné 
vůle. Bůh vás nikdy k ničemu nenutí, protože s vámi 
sdílí Svou vůli. Jeho hlas učí pouze v souladu s Jeho 
vůlí, ale v tom lekce Ducha svatého nespočívá, proto-
že Jeho vůle je, co jste. Lekce Ducha svatého spočívá 
v tom, že vaše vůle a vůle Boha nemohou být v roz-
poru, protože jsou totéž. Tím se napravuje vše, co se 
vás snaží naučit ego. Bez rozporu tedy musí být nejen 
zaměření učiva, ale také jeho obsah.

4. Ego se vás snaží naučit, že chcete odporovat Boží 
vůli. Tuto nepřirozenou lekci se však naučit nelze; po-
koušet se o to by znamenalo zasahovat do své vlastní 
svobody. Dostali byste se totiž do situace, kdy se bu-
dete bát své vůle, protože je svobodná. Duch svatý 
však stojí proti jakémukoliv uvěznění vůle Božího 
syna, jelikož ví, že vůle syna je vůle Otce. Duch svatý 
vás neochvějně vede po cestě svobody a učí vás, jak 
ignorovat či přehlížet vše, co by vás brzdilo.

5. Řekli jsme, že Duch svatý vás učí rozdílu mezi boles-
tí a radostí. To je totéž, jako bychom řekli, že vás učí 
rozdílu mezi uvězněním a svobodou. Bez jeho pomo-



210 211

ci je však rozlišit nedokážete, neboť jste sami sebe 
naučili, že uvěznění je svoboda. Pokud věříte, že jsou 
jedno a totéž, jak byste je od sebe mohli rozeznat? 
Můžete snad požádat část své mysli, která vás naučila 
věřit, že jsou stejné, aby vás naučila, v čem je jejich 
rozdíl?

6. Učení Ducha svatého má pouze jednu cestu a jeden 
cíl. Jeho cestou je svoboda a jeho cílem je Bůh. Boha 
si však nemůže představit bez vás, protože Jeho vůle 
není být bez vás. Jakmile se naučíte, že vaše vůle je 
Boží vůle, nebudete už chtít být bez Boha, stejně jako 
On nechce být bez vás. To je svoboda a to je radost. 
Budete-li si je odpírat, budete Bohu odpírat Jeho krá-
lovství, protože pro ně vás Bůh stvořil.

7. Když jsem řekl, že všechna moc i sláva jsou vaše, 
protože Království je Jeho, měl jsem na mysli toto: 
Boží vůle je bezmezná a právě v ní leží všechna moc  
i sláva. Nemá hranice v síle, v lásce ani v míru. V pod-
statě nemá vůbec žádné hranice, protože její rozšiřo-
vání je neomezené a zahrnuje všechny věci, protože 
všechny věci stvořila, čímž je učinila svou částí. I vy 
jste Boží vůlí, neboť tak jste byli stvořeni. Stvořitel 
tvoří pouze ve Své podobě, a proto jste jako On. Jste 
částí Boha, jenž je všechna moc i sláva, a tudíž jste 
stejně bezmezní jako On.

8. Čeho jiného než veškeré moci a slávy se může Duch 
svatý dovolávat, aby znovu nastolil Boží království? 
Žádá tím pouze o to, co Království je; vyžaduje pou-
ze to, aby svou realitu samo přijalo. Jakmile ji přijme-
te vy, automaticky přinesete totéž přijetí každému, 
protože vlastním přijetím přijímáte i všechny ostatní. 
Prostřednictvím svého uvědomění probudíte i jejich 
uvědomění a prostřednictvím jejich uvědomění se to 
vaše rozšíří. V odpověď na volání po Bohu se probu-

zení šíří Královstvím snadno a radostně. Je to přiro-
zená reakce každého Božího syna na hlas jeho Stvo-
řitele, protože je to hlas, který mluví za jeho stvoření 
a za jeho vlastní rozšiřování.

III. Svaté setkání

1. Sláva na výsostech Bohu i vám, neboť taková je Jeho 
vůle. Proste a bude vám dáno, protože už vám bylo 
dáno. Proste o světlo a naučte se, že jste světlo. Chce-
te-li pochopení a osvícení, naučíte se to, neboť vaše 
rozhodnutí naučit se je rozhodnutí naslouchat učiteli, 
jenž světlo zná, a proto vás ho může naučit. Vaše uče-
ní nemá žádné hranice, protože žádné hranice nemá 
ani vaše mysl. Ani učení Ducha svatého nemá žádné 
hranice, neboť byl stvořen, aby učil. Své úloze doko-
nale rozumí a dokonale ji také plní, jelikož je to jeho 
i vaše radost.

2. Jen naprosté plnění Boží vůle vám přinese takovou 
radost a takový mír, které mohou být plně poznány, 
neboť mohou být i plně prožity. Jakmile bude tento 
úkol splněn, žádné další prožitky už nebudou. Avšak 
touha po jiných prožitcích bude jeho splnění bránit; 
Boží vůle vám nemůže být vnucována násilím, neboť 
je prožitkem naprosté ochoty. Duch svatý ví, jak vás 
tomu může naučit, ale vy nikoliv; proto ho potřebuje-
te a proto vám ho Bůh dal. Pouze jeho učení přivede 
vaši vůli k vůli Boží a spojí ji s Jeho mocí a slávou, 
jež se tak stanou i vaší mocí a slávou. Budete se o ně 
dělit stejně, jako se o ně dělí i Bůh, protože sdílení je 
přirozeným důsledkem jejich existence.

3. Vůle Otce i vůle syna jsou totožné; jsou spojené svým 
rozšiřováním. Jejich rozšiřování je výsledkem jednoty 
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Otce a syna, kterou si udržují tím, že šíří svou společ-
nou vůli. Jedná se o dokonalé tvoření dokonale stvo-
řených v jednotě s dokonalým Stvořitelem. Otec musí 
předávat otcovství Svému synu, protože Jeho vlastní 
otcovství musí být šířeno. Vy, kdo jste částí Boha, máte 
svatý úkol šířit Jeho otcovství tím, že ho nebudete ni-
čím omezovat. Dovolte Duchu svatému, aby vás nau-
čil, jak to máte dělat, neboť dozvědět se, co otcovství 
skutečně znamená, můžete pouze od Boha samotné-
ho.

4.  Mějte na paměti, že každé setkání s druhým je svaté 
setkání. Jak vidíte toho druhého, uvidíte i sebe. Jak 
jednáte s ním, budete jednat i se sebou. Jak smýšlíte 
o něm, budete smýšlet i o sobě. Na to nikdy nezapo-
meňte, neboť v druhém se buď najdete, nebo ztratíte. 
Kdykoliv se setkají dva Boží synové, dostává se jim 
další příležitosti ke spáse. Neodcházejte od nikoho, 
aniž byste mu poskytli spásu a aniž byste ji zároveň 
sami přijali. Neboť jsem s vámi navěky, na vaši pa-
mátku.

5.  Cílem učiva, a to bez ohledu na učitele, kterého si 
zvolíte, je „poznej sám sebe“; o nic jiného usilovat 
nelze. Každý hledá sám sebe i moc a slávu, o nichž 
si myslí, že je ztratil. Kdykoliv jste tedy s kterýmko-
liv bratrem, máte další příležitost je najít. Vaše moc  
a sláva jsou v něm, protože jsou vaše. Ego se pokouší 
je najít pouze ve vás, protože neví, kde by je mělo 
hledat. Duch svatý vás učí, že pokud hledíte pouze  
na sebe, sami sebe nikdy nenajdete, protože to není, 
co jste. Kdykoliv jste s bratrem, učíte se, co jste, pro-
tože co jste, učíte. Jeho reakce bude buď bolest, nebo 
radost, a bude to záviset na tom, jakého učitele budete 
následovat. Podle vašeho rozhodnutí bude buď uvěz-
něn, nebo osvobozen, a stejně tomu bude i s vámi. 

Nikdy nezapomeňte na zodpovědnost, kterou vůči 
němu máte, protože to je zodpovědnost, již máte sami 
vůči sobě. Dejte mu jeho místo v Království, a tím  
v něm budete mít i své.

6.  Království nemůžete najít sami, a proto vy, kdo jste 
Království, nemůžete najít ani sami sebe. Abyste 
tedy dosáhli cíle učebního plánu, nemůžete naslou-
chat egu, jehož úkolem je zmařit svůj vlastní cíl. Ego 
to však neví, protože neví nic. Vy to ovšem poznat 
můžete; a poznáte, pokud budete ochotni podívat se  
na to, co z vás ego udělalo. Je to vaše povinnost, ne-
boť jakmile se jednou na jeho výtvor skutečně po-
díváte, bude to znamenat, že přijímáte vykoupení. 
Máte snad jinou možnost? Díky svému rozhodnutí 
přijmout vykoupení pochopíte, proč jste kdysi při se-
tkání s někým jiným věřili, že je někdo jiný. A každé 
svaté setkání, kterého se zúčastníte naplno, vás naučí, 
že tak tomu není.

7.  Můžete se setkat pouze s částí sebe samých, protože 
jste částí Boha, jenž je vše. Jeho moc a sláva jsou 
všude, a tudíž z nich nemůžete být vyloučeni ani 
vy. Ego vás učí, že vaše síla je jen ve vás, zatímco 
Duch svatý vás učí, že všechna síla je v Bohu, a proto  
i ve vás. Boží vůle je, aby nikdo netrpěl. Bůh nechce, 
aby někdo – a to ani vy – trpěl následkem špatné-
ho rozhodnutí. Proto vám dal nástroj k jeho nápravě. 
Prostřednictvím Jeho síly a slávy dojde k úplné ná-
pravě všech špatných rozhodnutí, a tím se vy i váš 
bratr osvobodíte od každé uvězňující myšlenky, kte-
rou má jakákoliv část synovství. Špatná rozhodnutí 
nemají žádnou moc, protože nejsou pravdivá, a tudíž 
není pravdivé ani zdánlivé uvěznění, jež přinášejí.

8.  Moc a sláva patří výhradně Bohu; a vy také. Bůh 
dává, cokoliv Mu patří, protože dává ze Sebe a Jemu 
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patří vše. Dávat ze sebe je úkol, který Bůh přidělil  
i vám. Pokud jej budete bezvýhradně plnit, upamatu-
jete si na to, co máte z Něho, a tím si také vzpome-
nete, co v Něm jste. Taková je vaše moc, a proto ne-
můžete být bezmocní. Sláva je vaším darem od Boha, 
neboť je to, co je On. Budete-li tedy vidět slávu všude 
kolem sebe, vzpomenete si na to, co jste.

IV. Dar svobody

1. Boží vůle je, abyste zažívali naprostý mír a radost; 
pokud však pociťujete něco jiného než jen mír a ra-
dost, znamená to, že odmítáte Jeho vůli přijmout. 
Jeho vůle nekolísá, neboť je navěky neměnná. Jestli-
že tedy nejste klidní, může to být jen proto, že nevě-
říte, že jste v Bohu. Bůh je však úplně ve všem. Jeho 
mír je úplný a vy musíte být jeho částí. Vládnou vám 
Jeho zákony, protože vládnou všemu. Jeho zákonům 
sice nemůžete nepodléhat, ale můžete se jimi neřídit. 
Ovšem pokud tak učiníte, a pouze pokud tak učiníte, 
budete se cítit osamocení a bezradní, protože tím si 
budete odpírat všechno.

2. Já jsem přišel jako světlo na svět, jenž si odpírá všech-
no, a to jednoduše tím, že se od všeho odděluje. Svět 
tedy představuje iluzi osamocenosti živené strachem 
z téže samoty, která je jeho iluzí. Řekl jsem, že jsem 
s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. 
Proto jsem světlo světa. Jestliže s vámi budu v sa-
motě tohoto světa, samota zmizí; na iluzi osamoce-
nosti nemůžete trvat, pokud nejste sami. Mým cí-
lem tedy je přemoci svět. Neútočím na něj, ale mé 
světlo jej musí rozptýlit právě kvůli tomu, jaký je. 
Světlo na tmu neútočí, ale rozptyluje ji svým jasem. 

A jestliže vás mé světlo doprovází na všech cestách, 
rozptylujete ji společně se mnou. Toto světlo bude 
patřit mně i vám a pak už nebudete moci přebývat 
ve tmě a tma nebude moci být nikde, kam půjde-
te. Vzpomenete-li si na mě, vzpomenete si na sebe  
i na Boha, jenž mě k vám poslal.

3. V temnotě jste žili do té doby, než byla Boží vůle zce-
la uskutečněna jednou částí synovství, čímž byla zce-
la uskutečněna i všemi ostatními. Jak jinak by také 
mohla být uskutečněna zcela? Mým posláním bylo 
jednoduše sjednotit vůli synovství s vůlí Otce tak, že 
si vůli Otce sám uvědomím. Přišel jsem, abych vám 
toto uvědomění přinesl; ale svět má s jeho přijetím 
problém, a to je jeho hlavní problém. Spása přijde, až 
tento problém zmizí; v takovém smyslu jsem spásou 
světa. Svět mnou však opovrhuje a zavrhuje mě, pro-
tože svět je víra, že láska není možná. Jestliže tedy 
budete chtít přijmout skutečnost, že jsem s vámi, od-
mítnete svět a přijmete Boha. Má vůle je i Jeho vůle 
a vaše rozhodnutí mě vyslyšet je rozhodnutí vyslyšet 
Jeho hlas a žít v Jeho vůli. Stejně jako mě Bůh poslal 
za vámi, pošlu já vás za druhými. A půjdu k nim s vá-
mi, abychom je společně naučili míru a jednotě.

4. Myslíte si, že svět potřebuje mír méně než vy? Odmí-
táte ho světu dát, přestože ho chcete mít sami? Pokud 
mu ho však nedáte, nezískáte ho. Chcete-li ho ode 
mě, musíte ho dávat. Uzdravení nepřijde od nikoho 
zvenčí, a proto musíte přijmout vedení ze svého nitra. 
Toto vedení však musíte chtít, jinak pro vás nebude 
mít žádný smysl. Uzdravení je tedy společný pod-
nik. Já vám mohu říct, co máte dělat, ale vy se mnou 
musíte spolupracovat tak, že budete věřit, že vím, co 
byste měli dělat. Teprve tehdy si v mysli zvolíte, že 
mě budete následovat. Bez této volby byste nemohli 
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být uzdraveni, protože jejím nepřijetím byste se auto-
maticky rozhodli neuzdravit se, a tím byste jakékoliv 
uzdravení znemožnili.

5.  Uzdravení je odrazem naší společné vůle, což vám 
musí být naprosto jasné, pokud si uvědomíte, če-
mu uzdravení slouží. Uzdravení je způsob, kterým 
se přemůže rozdělení. Rozdělení se přemůže pouze 
jednotou; dalším rozdělením jej přemoci nelze. Roz-
hodnutí k jednotě tedy musí být jednoznačné, aby 
sama mysl nebyla rozdělená, ale celistvá. Mysl je 
prostředek, jímž určujete svůj vlastní stav, protože je 
to nástroj k rozhodování. Je to síla, kterou rozdělujete 
nebo spojujete a v závislosti na níž prožíváte bolest 
či radost. Mé rozhodnutí nemůže převážit nad vaším 
rozhodnutím, jelikož vaše rozhodnutí je stejně silné 
jako moje. Pokud by tomu tak nebylo, nebyli by si 
Boží syni rovni. Skrze naše společné rozhodnutí je 
možné všechno, ale pouze mé bez vašeho vám po-
moci nemůže. Vaše vůle je stejně svobodná jako má  
a samotný Bůh by jí nikdy neodporoval. Nemohu 
chtít nic, co by zároveň nebylo Boží vůlí. Mohu vám 
nabídnout svou sílu, aby se vaše síla stala nepřemoži-
telnou, ale nemohu se stavět proti vašemu rozhodnu-
tí, aniž bych s ním nesoupeřil, a tím se neprotivil vůli, 
již pro vás má Bůh.

6.  Nic, co Bůh stvořil, nemůže oponovat vašemu roz-
hodnutí, a nic, co Bůh stvořil, nemůže oponovat 
Jeho vůli. Bůh dal vaší vůli sílu, kterou nemohu než  
na počest té Jeho uznávat. Pokud chcete být jako já, 
pomohu vám, neboť vím, že jsme si podobní. Chcete-li 
však být jiní než já, počkám, než své rozhodnutí změ-
níte. Mohu vás učit, ale jen vy se můžete rozhodnout 
mému učení naslouchat. Jak jinak by to také mohlo 
být, jestliže Boží království je svoboda? Svobodě se 

nelze naučit skrze žádnou tyranii a dokonalou rov-
nost všech Božích synů nelze přijmout prostřednic-
tvím nadvlády jedné mysli nad druhou. Boží synové 
si jsou svou vůlí vzájemně rovni, neboť všichni jsou 
vůlí svého Otce. Přišel jsem, abych vás naučil této  
– a jen a pouze této – lekci.

7. Kdyby vaše vůle nebyla mou, nebyla by ani našeho 
Otce. Znamenalo by to, že jste svou vůli uvěznili  
a nedovolili jste jí, aby byla svobodná. Sami nedo-
kážete nic, protože sami nejste nic. Já nejsem nic 
bez Otce a vy nejste nic beze mě, protože odmítáním 
Otce odmítáte sami sebe. Budu si vás pamatovat na-
věky a má vzpomínka na vás skrývá vaši vzpomínku 
na sebe. V naší vzájemné vzpomínce pak leží vzpo-
mínka na Boha. A v této vzpomínce se ukrývá vaše 
svoboda, protože vaše svoboda je v Něm. Připojte se 
tedy ke mně v Jeho chvále a chvále vás, jež stvořil. 
Je to náš dar vděčnosti, o který se podělí s veškerým 
Svým stvořením, jemuž dává stejným dílem vše, co je 
přijatelné i pro Něho. Jelikož je přijatelný pro Něho, 
je to dar svobody, která je Jeho vůlí pro všechny Jeho 
syny. Budete-li svobodu dávat, sami se osvobodíte.

8. Svoboda je jediný dar, jejž můžete nabídnout Božím 
synům, neboť představuje uznání toho, co jsou oni 
i co je Bůh. Svoboda je tvoření, protože to je láska. 
Snažíte-li se někoho uvěznit, a to včetně sebe, zna-
mená to, že ho nemilujete a nemůžete se s ním zto-
tožnit. Pokud uvězníte sami sebe, přestanete si uvě-
domovat své skutečné ztotožnění se mnou i s Otcem, 
a tedy ztotožnění, které zahrnuje jak Otce, tak Syna. 
Nemůže zahrnovat jen jednoho z nich, protože jste-li 
částí jednoho, musíte být i částí druhého, neboť jsou 
jedno. Svatá Trojice je svatá právě proto, že je jedna. 
Pokud se z tohoto svazku vyloučíte, budete svatou 
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Trojici vnímat jako rozdělenou. Vy však do ní musíte 
být začleněni, protože je vším. Dokud v ní nezaujme-
te své místo a nebudete plnit svůj úkol jako její část, 
bude svatá Trojice strádat stejně jako vy. Má-li být 
poznána její pravda, nemůže být uvězněna žádná její 
část.

V. Jednotná vůle synovství

1. Je možné, abyste žili v odtržení od své identity, a přes-
to žili v klidu? Odloučení není řešení, ale falešná před-
stava. Ti, kdo žijí v klamu, věří, že pravda na ně bude 
útočit, a tudíž ji nevidí, protože dávají přednost klamu. 
Pravdu hodnotí jako něco, co nechtějí, a proto vníma-
jí své klamné iluze, jež brání poznání. Pomozte jim  
a v jejich zájmu jim nabídněte svou sjednocenou mysl, 
stejně jako já vám nabízím svou v zájmu té vaší. Sami 
nedokážeme nic, ale společně se naše mysli spojí do ta-
kové síly, která daleko převyšuje sílu jednotlivých čás-
tí. Tím, že nebudeme rozdělení, pronikne mysl Boha 
do naší mysli a naší myslí se i stane. Takováto mysl 
pak bude nepřemožitelná, protože bude jednotná.

2. Jednotná mysl synovství je dokonalým stvořitelem, 
neboť zcela odpovídá obrazu Boha, jehož vůlí je.  
Ze synovství nemůžete být vyloučeni, máte-li pocho-
pit, co je a co jste vy. Přesvědčením, že máte svou 
vůli oddělenu od té mé, se vylučujete z Boží vůle, jíž 
však jste. Uzdravit ale znamená scelit, a tedy sjedno-
tit se s těmi, kdo jsou jako vy, protože pochopit vaši 
vzájemnou podobnost znamená poznat Otce. Jestliže 
je vaše dokonalost v Něm a pouze v Něm, jak byste ji 
mohli poznat, aniž byste poznali Jeho? Poznat Boha 
znamená poznat sebe sama. Mezi Bohem a Jeho tvor-

stvem neexistuje žádné rozdělení. Tuto skutečnost si 
uvědomíte, až pochopíte, že neexistuje žádné rozdě-
lení mezi vaší a mou vůlí. Přijměte mě a nechte se 
ozářit Boží láskou. Má realita je vaše i Jeho. Spoje-
ním své mysli s mou dáte najevo, že si uvědomujete, 
že Boží vůle je jen jedna.

3. Boží jednota a naše jednota nejsou oddělené, proto-
že Jeho jednota zahrnuje i tu naši. Spojit se se mnou 
znamená navrátit vám Jeho sílu, neboť ji sdílíme. 
Nabízím vám sice pouze poznání Jeho síly, kterou 
máte v sobě, ale právě v ní spočívá všechna pravda. 
Spojíme-li se, spojíme se i s Bohem. Sláva spojení 
Boha a Jeho synů! Všechna sláva leží v nich, protože 
jsou spojeni. Zázraky, jež konáme, jsou svědectvím 
Otcovy vůle pro Jeho syny a zároveň naší radosti  
ze spojení s Jeho vůlí pro nás.

4. Jestliže se spojíte se mnou, spojíte se bez ega, neboť 
já jsem se ega v sobě zřekl, a proto se s vaším egem 
spojit nemohu. Naše spojení tedy představuje cestu, 
jak se vzdáte svého ega. Pravda v obou z nás totiž 
stojí mimo hranice ega. Bůh je zárukou, že ego pře-
kročíme, a já toto přesvědčení sdílím za nás za oba  
i za všechny ostatní. Všem Božím dětem vracím Jeho 
mír, protože mi jej daroval pro nás všechny. Nic ne-
může vítězně obstát před naší spojenou vůlí, jelikož 
nic nemůže vítězně obstát před vůlí Boží.

5. Chtěli byste znát Boží vůli? Požádejte mě o ni a na-
jdete ji, protože já ji znám. Neodepřu vám nic, neboť 
Bůh neodpírá nic mně. Musíme jen společně kráčet 
zpět k Bohu, který je naším domovem. Kdykoliv naši 
cestu k míru naruší strach, znamená to, že se k nám 
na naší pouti snaží připojit ego; ale nemůže. Tuší, že 
bude poraženo, a jeho porážka ho přivádí k zuřivos-
ti; má pocit, že bylo odmítnuto, a proto se uchylu-
je k odvetným úderům. Proti jeho odvetě jste však 
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chráněni, protože já jsem s vámi. Na této cestě jste si  
za svého průvodce vybrali místo ega mě. Nesnažte se 
tedy držet se nás obou, jinak se budete pokoušet jít 
různými směry a zabloudíte.

6. Cesta ega není moje, ale není ani vaše. Duch svatý 
má pro všechny mysli jeden směr, a to ten, jejž naučil 
i mě a který je také váš. Jeho směr nesmíme kvůli 
klamným představám ztratit z dohledu, neboť pouze 
iluze jiného směru může zahalit ten, pro nějž hovoří 
Boží hlas v nás všech. Nikdy neudělte egu takovou 
moc, aby do této cesty zasahovalo. Samo totiž žádnou 
moc nemá, protože naše cesta vede k pravdě. Opusťte 
všechny iluze a přeneste se přes všechny snahy ega 
vás zadržovat. Já jdu před vámi, protože jsem ego už 
překročil. Chyťte se mě tedy za ruku, protože i vy 
chcete ego překročit. Má síla nikdy nebude nedosta-
tečná, a jestliže ji budete chtít se mnou sdílet, sdílet ji 
budete. Dávám vám ji ochotně a rád, neboť vás potře-
buji stejně, jako vy potřebujete mě.

VI. Boží poklad

1. Jsme spojená vůle synovství, jehož celistvost je pro 
všechny. Společně se vydáváme na zpáteční cestu  
a na ní pak postupně přibíráme své bratry. Svou ros-
toucí sílu nabízíme všem ostatním, aby i oni mohli 
odložit slabost a připojit svou sílu k naší. Boží přijetí 
čeká na nás na všechny a Bůh nás přivítá stejně, jako 
já vítám vás. Nezapomínejte na Boží království kvůli 
ničemu, co vám může nabídnout svět.

2. Svět sice nemůže sílu a slávu Boha i Jeho svatých 
synů ničím obohatit, ale budou-li na něj synové upí-
rat svůj zrak, může je oslepit a Boha před nimi skrýt. 

Jestliže však budete svůj pohled směřovat ke světu, 
Boha nepoznáte, protože pouze jeden z nich je prav-
divý. Přišel jsem, abych vám řekl, že není na vás 
zvolit si, který z nich to je. Kdyby bylo, zničili byste 
sami sebe. Vůle Boha však nebyla zničit Jeho stvo-
ření, neboť je stvořil pro věčnost. Jeho vůle vás tedy 
ochránila; nikoliv však před vámi samými, ale před 
vaší iluzí o sobě.

3. Chvalme Boha, jehož svět odmítá, neboť nad Jeho 
královstvím nemá svět žádnou moc. Nikdo, kdo byl 
stvořen Bohem, nemůže nalézt radost v ničem jiném 
než ve věčném; ne však proto, že by mu bylo něco ji-
ného odpíráno, ale protože nic jiného mu není hodno. 
Co Bůh a Jeho synové stvoří, je věčné a v tom (a jen 
a pouze v tom) spočívá jejich radost.

4. Poslechněte si příběh o marnotratném synovi a do-
zvíte se, co je opravdový Boží poklad, a tedy i váš 
poklad: tento syn milujícího otce opustil svůj domov, 
protože si myslel, že prohýřil vše za věci, které nemě-
ly žádnou cenu, ačkoliv v té době si jejich bezcennost 
neuvědomoval. Styděl se vrátit ke svému otci, neboť 
se domníval, že mu ublížil. Když však přece jen při-
šel zpět domů, uvítal ho otec s radostí, protože právě 
jeho syn byl jeho pokladem; nic jiného nechtěl.

5. Bůh chce pouze Svého syna, protože Jeho syn je Jeho 
jediný poklad. Vy chcete svá stvoření stejně jako On 
ta Svá. Vaše stvoření jsou darem svaté Trojici, neboť 
byla stvořena z vděčnosti za vaše stvoření. Neopustí 
vás, stejně jako vy jste neopustili svého Stvořitele, 
ale rozšíří vaše stvoření, stejně jako se Bůh rozšířil  
na vás. Mohou se snad stvoření samotného Boha 
radovat z něčeho, co není skutečné? A co jiného je 
skutečné než Boží stvoření a stvoření těch, kdo byli 
stvořeni jako Jeho? Vaše stvoření vás milují stejně, 
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jako vy milujete svého Otce za dar stvoření. Neexis-
tuje žádný jiný dar, jenž by byl věčný, a proto neexis-
tuje žádný jiný dar, který by byl pravdivý. Jak byste 
tedy mohli přijímat nebo dávat cokoliv jiného a na 
oplátku očekávat radost? A co jiného než radost bys-
te měli chtít? Nevytvořili jste ani sami sebe ani svou 
roli. Pouze jste se rozhodli, že si ani jedno nezasluhu-
jete. Svou cenu si však odejmout nemůžete, protože 
jste Boží poklad, a čeho si cení Bůh, je drahocenné.  
O ceně takovéhoto pokladu nelze pochybovat, neboť 
je určena tím, že Bůh s ním sdílí sám sebe, a tak na-
věky stanovuje jeho hodnotu.

6. Váš úkol je obohatit Boží poklad stvořením svého 
pokladu. Jeho vůle je vůle pro vás. Tvoření by vám 
nikdy neodepřel, protože právě v něm spočívá Jeho 
radost. A svou radost nenajdete jinak, než jak ji na-
chází Bůh. Jeho radost spočívala ve vašem stvoření; 
Své otcovství na vás rozšiřuje proto, abyste se sami 
mohli rozšiřovat jako On. Jestliže to nechápete, pak 
proto, že nechápete Jeho. Nikdo, kdo nepřijme svůj 
úkol, nemůže porozumět tomu, co tímto úkolem je, 
a nikdo nemůže přijmout svůj úkol, pokud neví, co 
je on sám. Tvoření je Boží vůle. Jeho vůle vás stvo-
řila k tomu, abyste tvořili. A jelikož vaše vůle nebyla 
stvořena jako oddělená od Jeho, musíte chtít totéž co 
On.

7. „Neochotná vůle“ neznamená nic, protože se jedná  
o protimluv, jenž ve skutečnosti nemá žádný význam. 
Pokud si myslíte, že nejste ochotní mít stejnou vůli 
jako Bůh, nemyslíte. Boží vůle je myšlení a myšlením 
ji nelze popřít. Bůh sám sebe nepopírá, a proto Jeho 
synové, kteří jsou jako On, nemohou popírat sami 
sebe ani Jeho. Jejich myšlení je však natolik mocné, 
že přejí-li si, mohou mysl Božího syna uvěznit. Tako-

véto rozhodnutí mu sice znemožní, aby poznal svou 
úlohu, ale před jeho Stvořitelem ji nikdy neskryje.  
A jelikož není neznámá jeho Stvořiteli, je pro něho 
vždy poznatelná.

8. Existuje pouze jediná otázka, již byste sami sobě měli 
položit: „Chci vědět, jakou vůli pro mě má můj Otec?“ 
Nebude ji skrývat. Mně ji odhalil, protože jsem Ho  
o ni poprosil, a dozvěděl jsem se, co už mi dal. Naším 
úkolem je pracovat společně, neboť ve vzájemném 
odloučení nemůžeme pracovat vůbec. Veškerá moc 
Božího syna leží v nás všech, ale nikoliv v žádném 
z nás odděleně. Bůh by nechtěl, abychom byli sami, 
jelikož On nechce být sám. Proto stvořil Svého syna 
a dal mu moc tvořit společně se Sebou. Naše stvoření 
jsou stejně svatá jako my, kdo jsme synové samot-
ného Boha, a tudíž stejně svatí jako On. Skrze svá 
stvoření šíříme svou lásku, a tím narůstá radost svaté 
Trojice. Nechápete to, protože vy, kdo jste pokladem 
samotného Boha, se nepovažujete za drahocenné.  
A za tohoto předpokladu nemůžete chápat nic.

9. Já i Bůh známe cenu, kterou vám přisuzuje. Má od-
danost vůči vám pochází z Něho, neboť se zrodila  
na základě toho, že znám sám sebe i Boha. Nemů-
žeme být oddělení. Koho Bůh spojil, nelze rozdělit,  
a Bůh se sebou spojil všechny Své syny. Můžete snad 
žít v odloučení od svého života a bytí? Cesta k Bohu 
tedy představuje pouze opětné probuzení povědomí  
o tom, kde a co navěky jste. Je to cesta, na níž není 
zapotřebí překonat žádnou vzdálenost; cesta k cíli, 
který se nikdy nezměnil. Pravdu lze pouze prožít. 
Nelze ji popsat a nelze ji vysvětlit. Mohu vás přivést 
k tomu, abyste si uvědomili podmínky pravdy, ale 
prožitek patří Bohu. Společně můžeme její podmínky 
splnit, ale pravda na vás sestoupí už sama.
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10. Co je Boží vůlí pro vás, je vaše. Dal Svou vůli Své-
mu pokladu, a to je naopak jeho poklad. Kde je váš 
poklad, tam je vaše i Jeho srdce. Vy, kdo jste Bo-
hem milovaní, jste obdarovaní. To se ode mě naučte,  
a osvobodíte tak svatou vůli všech, kdo jsou stejně 
obdarovaní jako vy.

VII. Tělo jako komunikační  
prostředek

1. Útok je vždy fyzický. Pokud vám tedy do mysli vstou-
pí v jakékoliv podobě, znamená to, že se ztotožňuje-
te s tělem, neboť takto tělo interpretuje ego. Abyste 
přijali jeho výklad, nemusíte útočit fyzicky. Přijímáte 
jej už pouhou vírou, že vám útok může přinést něco, 
co chcete. Pokud byste tomu nevěřili, útok by vás 
vůbec nelákal. Budete-li se stavět na roveň tělu, bu-
dete vždy pociťovat sklíčenost. Jestliže o sobě Boží 
dítě přemýšlí tímto způsobem, znevažuje samo sebe 
a stejně vidí i své bratry. Poněvadž však samo sebe 
může najít pouze v nich, odřezává se svým postojem 
od spásy.

2. Pamatujte si, že Duch svatý považuje tělo pouze  
za komunikační prostředek. Jelikož tedy tělo před-
stavuje komunikační spojení mezi Bohem a Jeho od-
loučenými syny, interpretuje Duch svatý vše, co jste 
udělali, s ohledem na to, co je. Ego se prostřednic-
tvím těla odděluje, zatímco Duch svatý se skrze něj 
dostává k druhým. Své bratry nevnímáte stejně jako 
Duch svatý, protože nepovažujete tělo za výhradní 
nástroj ke spojení myslí a k jejich sjednocení s myslí 
vaší i mou. Takovýto přístup k tělu zcela změní po-

hled, jímž vaše mysl vidí jeho hodnotu. Samo o sobě 
však žádnou hodnotu nemá.

3. Budete-li tělo používat k útoku, bude pro vás nebez-
pečné. Budete-li ho ovšem využívat pouze k tomu, 
abyste se dostali k myslím těch, kdo věří, že jsou 
svým tělem, a naučíte-li je pomocí těla, že tomu tak 
není, pochopíte sílu mysli, která přebývá ve vás obou. 
Jestliže tedy tělo použijete jen a pouze k tomuto úče-
lu, nebudete ho moci používat k útoku. Ve službě 
sjednocení se mění na nádhernou lekci ve spojení, 
jež má význam tak dlouho, dokud spojení trvá. To 
je způsob, kterým Bůh přeměňuje to, co jste omezili,  
na neomezené. Duch svatý nevidí tělo jako vy, pro-
tože ví, že jedinou všudypřítomnou a existující reali-
tou je služba, kterou tato věc prokazuje Bohu v rámci 
funkce, již jí Bůh dává.

4. Komunikace odloučení ukončuje, zatímco útok ho 
posiluje. Tělo je krásné nebo ošklivé, mírumilovné či 
surové, prospěšné nebo škodlivé, a to vše podle toho, 
k čemu ho používáme. V těle druhého uvidíte stejný 
způsob využití, který jste přidělili svému tělu. Jestliže 
se tělo stane prostředkem, jejž dáte Duchu svatému, 
aby jej použili v zájmu jednoty synovství, uvidíte 
ho z fyzického hlediska pouze takové, jaké skutečně 
je. Použijete-li ho pro pravdu, uvidíte ho pravdivě. 
Pokud ho však použijete nesprávně, budete ho i ne-
správně chápat, což jste už v podstatě už udělali tím, 
že jste ho nesprávně použili. Jestliže si budete coko-
liv vykládat jinak než Duch svatý, nebudete k tomu 
mít důvěru. To vás přivede k nenávisti, útoku a ztrátě 
míru.

5. Všechny ztráty však pramení jen z vašeho neporozu-
mění. Žádná skutečná ztráta totiž není možná. Pokud 
ale budete na svého bratra nahlížet jako na fyzickou 
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bytost, bude pro vás jeho i vaše moc a sláva „ztrace-
ná“. Zaútočili jste na něho, ovšem nejdříve jste muse-
li zaútočit sami na sebe. Pro svou vlastní spásu, která 
mu musí přinést jeho, ho tak vnímat nesmíte. Nedo-
volte mu, aby sám sebe ve vaší mysli znevažoval, ale 
vysvoboďte ho z jeho víry v malost, čímž se zároveň 
vymaníte i z područí své malosti. Je vaší částí, a proto 
je svatý. Vy jste mou částí, a proto jste svatí. Komu-
nikovat s částí samotného Boha znamená dostat se až 
za Království k jejímu Stvořiteli, a to prostřednictvím 
Jeho hlasu, jejž zřídil jako vaši součást.

6.  Radujte se tedy, že sami nedokážete nic. Nejste totiž 
ze sebe. On, ze kterého jste, chce, abyste měli moc  
a slávu, jejichž pomocí můžete zcela uskutečnit Jeho 
svatou vůli, pokud ji ovšem pro sebe přijmete. Neo-
dejmul vám Své dary, ale vy věříte, že jste je odejmuli 
Jemu. Nedovolte, aby jakýkoliv Boží syn zůstal skry-
tý Jeho jménu, protože Jeho jméno je i vaše jméno.

7.  Bible říká, že slovo (čili myšlenka) se stalo tělem. To 
však není ve skutečnosti možné, neboť se to týká do-
mnělého posunu jednoho řádu reality do jiného. Růz-
né řády reality však existují pouze zdánlivě, stejně 
jako různé stupně zázraků. Myšlenku nelze přeměnit 
v tělo jinak než vírou, jelikož myšlenka není hmotná. 
Myšlení ale představuje komunikaci, pro niž může 
být tělo použito. V podstatě se jedná o jediný při-
rozený způsob využití, který mu může být přidělen. 
Používat tělo nepřirozeně znamená pustit ze zřetele 
záměr Ducha svatého, a tudíž zastřít cíl jeho učební-
ho plánu.

8.  Pro žáka neexistuje nic tak frustrujícího jako učivo, 
jemuž se nemůže naučit. V takovém případě má totiž 
pocit, že je nepřiměřené, což logicky vede k malomy-
slnosti. Být postaven do bezvýchodné učební situace 

je nejvíce deprimující věc na světě; a v podstatě je to 
hlavní důvod, proč je tak deprimující samotný svět. 
Učivo Ducha svatého však nikdy deprimující není, 
protože je to učivo radosti. Kdykoliv se v reakci  
na učení vynoří malomyslnost, znamená to, že jste 
pustili ze zřetele skutečný cíl plánu.

9. V tomto světě není jako celistvé vnímáno ani tělo. 
Lidé vidí jeho smysl, jako by byl roztříštěn do mno-
ha funkcí, které spolu souvisejí buď jen trochu, nebo 
vůbec, čímž podléhají dojmu, že mu vládne chaos. 
Pokud je řízeno egem, chaos mu opravdu vládne. 
Pokud je však řízeno Duchem svatým, pak nikoliv.  
V jeho službách se stává nástrojem, jehož prostřed-
nictvím může ta část mysli, již jste se snažili oddělit 
od ducha, překonat své zkreslené představy a k duchu 
se vrátit. Chrám ega se tedy mění na chrám Ducha 
svatého, kde je oddanost egu nahrazena oddaností 
Duchu. V tomto smyslu se tedy tělo opravdu stává 
chrámem pro Boha; přebývá v něm Jeho hlas a řídí 
jeho využití v souladu s tím, k čemu je určeno.

10. Uzdravení přichází jako výsledek využití těla vý-
hradně ke komunikaci. Jelikož se jedná o jeho při-
rozené využití, uzdravuje tím, že sceluje, což je také 
přirozené. Mysl je celistvá a věřit, že jedna její část je 
tělesná, není její správná interpretace. Mysl nelze pře-
měnit ve hmotu, ale může se hmotou projevit, pokud 
využívá tělo k tomu, aby hranice hmoty překročilo, 
a aby se tak umožnilo její rozšiřování. Mysl nekončí 
na hranici těla, neboť pokud by tam končila, bráni-
la by svému vlastnímu záměru. Mysl, která by byla 
takto zablokovaná, by se pak dobrovolně dostávala 
do stavu, kdy by snadno podléhala útoku, protože se 
obrátila sama proti sobě.
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11. Jediný způsob, jak si zajistit pomoc a uzdravení, 
tedy spočívá v odstranění překážek. Pomoc a uzdra-
vení jsou obvyklé projevy mysli, jež funguje skrze 
tělo, ale nikoliv v něm. Jestliže mysl věří, že je jejím 
cílem tělo, začne jeho smysl vnímat zkresleně; bude 
tak bránit vlastnímu rozšiřování za jeho hranice, čímž 
si přivodí nemoc, protože bude napomáhat rozvoji 
oddělení. Vnímat tělo jako oddělenou entitu nemůže 
přinést nic jiného než nemoc, protože oddělené není. 
Komunikační nástroj totiž přestává být užitečný, je-li 
použit k jinému účelu než ke komunikaci. Využít jej 
tedy jako nástroj k útoku se rovná evidentnímu nepo-
rozumění jeho smyslu.

12. Komunikovat znamená spojovat, zatímco útočit zna-
mená rozdělovat. Jak byste mohli obojí dělat s toutéž 
věcí, a přitom netrpět? Vnímání těla může být sjed-
noceno pouze jednotným cílem. Tím se mysl zbaví 
pokušení vidět tělo v mnoha světlech a odevzdá je 
zcela do rukou jediného světla, v němž může být sku-
tečně pochopeno. Zaměňovat učební nástroj s učeb-
ním cílem představuje klíčové nedorozumění, které 
brání pochopení obou. Učení musí vést za hranice 
těla k obnovení síly mysli, jež v něm přebývá. Toho 
lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se mysl dostane 
k jiným myslím a sama sebe ve svém rozšiřování ne-
zarazí. Takovéto zbrzdění je příčinou všech nemocí, 
protože jedinou funkcí mysli je rozšiřování.

13. Opakem radosti je sklíčenost. Vyvolává-li tedy uče-
ní místo radosti sklíčenost, je jasné, že nenasloucháte 
radostnému Božímu učiteli a neučíte se jeho lekcím. 
Vidět tělo jinak než jako komunikační prostředek 
znamená omezovat si svou mysl a ubližovat sami 
sobě. Zdraví tedy není nic jiného než jednotný účel. 
Jestliže svěříte tělo účelu mysli, nabude celistvosti, 

neboť účelem mysli je jednota. Útok může být pouze 
smyšleným účelem těla, protože s výjimkou toho, že 
tvoří „schránu“ mysli, nemá tělo účel vůbec žádný.

14. Tělo nepředstavuje vaše hranice a myšlenka se ne-
může stát tělem. Mysl se však může prostřednictvím 
těla projevovat, pokud ho ovšem překročí a nebude 
ho považovat za omezení. Kdykoliv tedy vnímáte 
druhého tak, jako by byl omezen tělem či se omezo-
val pouze na tělo, převádíte jeho omezení i na sebe. 
Jste snad ochotni tuto skutečnost přijmout i přesto, 
že hlavním záměrem učení je z omezení se vymanit? 
Považovat tělo za prostředek k útoku a věřit, že jeho 
výsledkem by mohla být radost, jednoznačně ukazu-
je na to, že jste špatný žák. Přijali jste totiž učební 
cíl, který je v jasném rozporu s jednotným záměrem 
učiva, a jenž navíc narušuje jeho schopnost přijmout 
tento záměr za vlastní.

15. Radost je jednotný záměr a jednotný záměr je pou-
ze Boží záměr. Je-li tedy váš záměr jednotný, je to  
i záměr Boha. Věříte-li, že se můžete do Jeho zá-
měru vměšovat, potřebujete spásu. Odsuzujete sami 
sebe, ale odsuzování nepochází z Boha. Není tudíž 
pravdivé a pravdivé nejsou ani žádné jeho zdánlivé 
následky. Jestliže vidíte bratra jako tělo, odsuzujete 
ho, protože jste odsoudili sami sebe. Pokud je však 
veškeré odsuzování neskutečné – a neskutečné musí 
být, neboť je to určitá forma útoku – nemůže mít žád-
né následky.

16. Nedopusťte, abyste trpěli smyšlenými následky něče-
ho, co není pravda. Osvoboďte si mysl od přesvědčení, 
že je to možné. Všechna vaše naděje na vysvobození se 
ukrývá právě v naprosté nereálnosti takovéto možnos-
ti. Jakou jinou naději byste snad chtěli mít? Od iluzí se 
oprostíte tak, že jim nebudete věřit. Neexistuje žádný 
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útok, ale existuje neomezená komunikace, a tedy neo-
mezená síla a celistvost. Síla celistvosti leží v rozšiřo-
vání. Nebudete-li si uvězňovat myšlení na tomto světě, 
otevřete si mysl k tvoření v Bohu.

VIII. Tělo jako prostředek nebo cíl

1. Přístup k tělu odráží přístup k útoku. Definice ega
jsou dětinské a vždy založené na jeho víře, k čemu 
má daná věc sloužit. Není totiž schopno opravdového 
zobecnění, a co vidí, ztotožňuje s funkcí, kterou této 
věci připisuje; neztotožňuje ji však s tím, co je. Podle 
ega slouží tělo k tomu, aby se jeho prostřednictvím 
útočilo. Jelikož vás tedy považuje za totožné s tělem, 
učí vás, že vy sloužíte k tomu, aby se vámi útočilo. 
Tělo pak není zdrojem svého vlastního zdraví. Zdra-
votní stav těla tedy spočívá výhradně v tom, jak si 
vykládáte jeho funkci. Funkce představují část bytí, 
jelikož z něj pocházejí, ale tento vztah není obou-
stranný. Celek sice skutečně definuje své části, ale
části nedefinují celek. A přesto vědět zčásti zname-
ná vědět zcela, a to kvůli základnímu rozdílu mezi 
věděním a vnímáním. Co se týče vnímání, skládá se 
celek z částí, jež lze oddělit a znovu složit v jiném 
uspořádání. Ale vědění se nikdy nemění, a proto je 
jeho uspořádání trvalé. Představa vztahů mezi částí  
a celkem má tedy smysl pouze v rovině vnímání, kde 
může dojít ke změně. V jiném případě není mezi částí 
a celkem žádný rozdíl.

2. Tělo existuje ve světě, který zdánlivě obsahuje dva 
hlasy, jež bojují o to, kdo si ho přivlastní. V takto 
vnímaném schématu je na tělo nahlíženo tak, jako 
by bylo schopno přenášet svou oddanost od jedno-

ho k druhému a považovat jak zdraví, tak nemoc  
za smysluplné. Ego však, jako ostatně vždy, zásadně 
zaměňuje prostředek a cíl. Tělo pokládá za cíl, a tu-
díž pro ně nemá žádné skutečné využití, protože tělo  
ve skutečnosti cíl není. Určitě jste si všimli pozo-
ruhodné vlastnosti každého cíle, které ego přijalo  
za vlastní: jakmile ho dosáhnete, neuspokojí vás. Pro-
to je ego nuceno se bez ustání posunovat od jednoho 
cíle k druhému, a tím vás udržovat v naději, že vám 
má stále co nabídnout.

3. Vypořádat se s vírou ega, že tělo je cíl, je nesmírně 
obtížné, neboť je zároveň neoddělitelně spjata s ví-
rou, že útok je cíl. Ego má velký zájem na nemoci. 
Jste-li nemocní, jak byste mohli odporovat pevnému 
přesvědčení ega, že nejste nezranitelní? Z pohledu 
ega se jedná o velice přitažlivý argument, protože za-
stírá jasný útok, jenž má na svědomí vznik nemoci. 
Pokud byste si to uvědomili a zároveň se rozhodli ne-
útočit, nemohli byste postoji ega poskytovat takovéto 
křivé svědectví.

4. Vnímat nemoc jako falešného svědka je těžké, neboť 
si neuvědomujete, že nemoc je v naprostém rozpo-
ru s tím, co chcete. Takovýto svědek se pak zdá být 
nevinný a důvěryhodný, protože jste ho nepodrobili 
řádnému křížovému výslechu. Jinak byste nemohli 
nemoc považovat za tak přesvědčivého svědka, jenž 
hovoří ve prospěch stanoviska ega. Ovšem ti, kdo 
chtějí ego, mají sklony k jeho obhajobě, a proto by 
měl být jejich výběr svědků pochybný už od samé-
ho začátku. Ego nepovolává svědky, kteří by měli  
na jeho případ jiný názor, ale Duch svatý také ne. Jak 
už jsem říkal, je soud funkcí Ducha svatého, k je-
jímuž vykonávání je dokonale vybaven. Ego jako 
soudce však neumí vynášet nezaujaté soudy. Jestliže 
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tedy povolá nějakého svědka, už předtím si z něj udě-
lalo svého spojence.

5. Tělo samo o sobě nemá žádnou funkci, protože není 
cílem. Ego ho však za cíl považuje, neboť tím zaml-
žuje jeho skutečnou funkci. A takový je účel všeho, 
co ego dělá. Jeho záměr spočívá výhradně v tom, aby 
nebralo ohled na funkci čehokoliv. Nemocné tělo 
nemá vůbec žádný smysl; nemůže ho mít, protože 
nemoc není to, k čemu bylo tělo určeno. Nemoc by 
byla smysluplná pouze tehdy, pokud by byly prav-
divé dvě základní domněnky, podle nichž přistupuje 
ego k tělu: tělo slouží k útoku a vy jste tělo. Bez těch-
to předpokladů by nemoc byla nemyslitelná.

6. Nemoc je určitý projev toho, že vám může být ublíže-
no. Je dokladem vaší křehkosti, zranitelnosti a krajní 
potřeby závislosti na vnějším vedení. Ego ji využí-
vá jako svůj nejlepší argument pro vaši potřebu jeho 
vedení. Předepisuje vám nesčetné recepty, s jejichž 
pomocí byste se měli vyhnout katastrofickým ná-
sledkům. Duch svatý, který si je této situace naprosto 
dobře vědom, se však nezabývá tím, aby ji vůbec ana-
lyzoval. Jsou-li totiž vstupní údaje nesmyslné, nemá 
význam je analyzovat. Funkcí pravdy je shromáždit 
takové informace, jež jsou pravdivé. Nezáleží na tom, 
jak se vypořádáte s chybou; žádný způsob nevede 
k ničemu. Čím komplikovanější jsou výsledky, tím 
obtížnější pro vás může být uvědomit si jejich nico-
tu; ovšem abyste pravdivě posoudili všechny možné 
důsledky, které vznikají na základě výchozích před-
pokladů, není nutné je zkoumat.

7. Učební nástroj není učitel; nemůže vám říct, jak se cí-
títe. Nevíte to, protože jste přijali zmatek a nejasnosti, 
jež způsobilo ego, a proto věříte, že učební nástroj 
vám dokáže sdělit, jak se cítíte. Nemoc je tedy jen 

další příklad toho, že trváte na vedení učitele, který 
nezná odpověď. Ego není schopno vědět, jak se cítíte. 
Když jsem řekl, že ego neví nic, vyjádřil jsem jedinou 
věc, jež je pro ego zcela pravdivá. Z toho vyplývá je-
den zásadní důsledek: skutečnou existenci má pou-
ze vědění; ego však žádné vědění nemá, a proto také 
nemá žádnou existenci.

8. Pravděpodobně se zeptáte, jak může být hlas něče-
ho, co neexistuje, tak neodbytný. Zamysleli jste se už 
někdy nad tím, jakou rušivou sílu má to, co chcete,  
i když to není skutečné? Existuje mnoho příkladů, 
které ilustrují, jak může to, co chcete, narušit vnímá-
ní. Nikdo nemůže zpochybňovat, že ego dokáže ne-
smírně šikovně vytvářet lživé argumenty. A nikdo ne-
může zpochybňovat ani vaši ochotu mu naslouchat, 
dokud se nerozhodnete přijmout jen a jen pravdu. 
Budete-li ego ignorovat, zmizí. Hlas Ducha svatého 
je stejně silný jako vaše ochota mu naslouchat. Sil-
nější však být nemůže, protože tím by vám zasahoval  
do svobody volby, již se snaží ve vás obnovit, a niko-
liv oslabit.

9. Duch svatý vás učí používat tělo jen k tomu, abyste 
se dostali ke svým bratrům, a aby tak mohl skrze vás 
předávat své poselství. Tím se uzdraví oni, a tudíž  
i vy. Vše, co se používá v souladu s představou Du-
cha svatého, je odolné vůči nemoci. A naopak vše, co 
se používá jinak, nemocné je. Nedovolte, aby bylo 
tělo zrcadlem vaši rozdělené mysli. Nedovolte, aby 
se stalo obrazem vašeho vlastního vnímání malos-
ti. Nedovolte, aby odráželo vaše rozhodnutí útočit. 
Zdraví je přirozeným stavem všeho, co přenecháme 
výkladu Ducha svatého, který v ničem nevidí žádný 
útok. Zdraví je výsledkem zřeknutí se všech pokusů 
používat tělo bez lásky. Zdraví je začátkem správného 
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pohledu na život pod vedením jediného učitele, jenž 
ví, co je život, neboť hovoří přímo ve jménu života.

IX. Uzdravení jako napravené  
vnímání

1. Jak už jsem říkal, Duch svatý je odpověď, a to od-
pověď na všechno, protože ví, co onou odpovědí  
na všechno je. Ego neví, co je skutečná otázka, ačko-
liv jich samo pokládá nesčetně. Vy se ji však můžete 
dozvědět, jakmile se naučíte zpochybňovat cenu ega, 
a tím si vybudujete schopnost správně hodnotit jeho 
otázky. Až vás bude ego svádět k nemoci, neproste 
Ducha svatého, aby vám uzdravil tělo, neboť to by 
znamenalo, že přijímáte přesvědčení ega, že tělo je 
skutečným cílem uzdravení. Raději požádejte, aby 
vás Duch svatý naučil správnému vnímání těla, jeli-
kož pouze vnímání může být zkreslené. Pouze vnímá-
ní může být nezdravé, protože pouze vnímání může 
být špatné.

2. Špatné vnímání je přání, aby věci byly takové, jaké 
nejsou. Realita všeho je však zcela neškodná, protože 
naprostá neškodnost je podmínkou jeho reality. Je to 
zároveň podmínka, která je nezbytná k tomu, abyste 
si vy tuto realitu uvědomili. Realitu nemusíte hledat; 
ona bude hledat vás a také vás najde, až splníte její 
podmínky. Její podmínky jsou částí toho, co je. A tato 
část je pouze na vás, zatímco zbytek je na ní. Stačí, 
abyste splnili jen tento malý úkol, a to proto, že vaše 
malá role je dostatečně mocná na to, aby vám přines-
la celek. Přijměte tedy svůj malý díl a dovolte, aby 
byl váš i celek.

3. Celistvost uzdravuje, protože pochází z mysli. 
Všechny formy nemoci jsou fyzickými projevy stra-
chu z probuzení. Jsou to pokusy prodloužit spánek 
z obavy před probuzením. Jedná se tedy o žalostný 
způsob, jak se snažit neprozřít tím, že schopnosti 
vidět odejmeme její účinnost. „Odpočívej v pokoji“ 
je požehnání živým, a nikoliv mrtvým, protože od-
počinek pramení z probuzení, a nikoliv ze spánku. 
Spánek představuje odstraňování, zatímco probuzení 
spojování. Sny jsou iluze spojování, protože odráže-
jí zkreslené pojetí ega o tom, co spojování je. Duch 
svatý však má pro spánek dobré využití a sny může 
upotřebit ve prospěch probuzení, pokud mu to ovšem 
dovolíte.

4. Jak se po probuzení cítíte, je projevem toho, k čemu 
jste spánek využili. Komu jste ho dali? Kterému uči-
teli jste ho svěřili? Kdykoliv se probudíte sklíčení, 
znamená to, že jste jej nesvěřili Duchu svatému. Pou-
ze pokud se probudíte v radostné náladě, využili jste 
spánek v souladu se záměrem Ducha svatého. Jestliže 
jej ovšem zneužijete ve prospěch nemoci, může vás 
„omámit“. Spánek je forma smrti, stejně jako je smrt 
forma nevědomí. Naprosté nevědomí však není mož-
né. Odpočívat v pokoji můžete pouze proto, že jste 
vzhůru.

5. Uzdravení je osvobození od strachu z probuzení a slou-
ží jako náhrada za rozhodnutí probudit se. Rozhodnutí 
se probudit odráží vůli milovat, neboť veškeré uzdra-
vení se týká výměny strachu za lásku. Duch svatý ne-
rozlišuje mezi mírou omylu, protože pokud by učil, 
že jedna forma nemoci je závažnější než jiná, učil by 
tím, že jeden omyl může být skutečnější než jiný. Jeho 
úkolem je rozlišit pouze mezi falešným a pravdivým  
a falešné pravdivým nahradit.
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6. Ego, jež chce mysl vždy oslabit, se snaží ji oddělit 
od těla, a tím ji zničit. I přesto však věří, že ho chrá-
ní. Věří totiž, že mysl je nebezpečná a že odstranění 
mysli přinese uzdravení. Odstranit mysl však není 
možné; pokoušeli byste se totiž udělat nic z něčeho, 
co stvořil Bůh. Ego sice opovrhuje slabostí, ale vše-
možně se snaží ji podněcovat. Ego chce pouze to, co 
nenávidí, a takovýto postoj považuje za zcela rozum-
ný. Jelikož věří v útok, útok i chce.

7. Bible vám přikazuje, abyste byli dokonalí, napravo-
vali všechny omyly, nepřemýšleli o tělu jako o oddě-
lené jednotce a konali všechny věci v mém jménu. 
Mé jméno však nepatří výhradně mně, protože vy  
a já máme společnou identitu. Boží jméno je jen jedno 
a vám je přikazováno, abyste vykonávali dílo lásky, 
protože tuto jednotu sdílíme. Naše mysli jsou celist-
vé, jelikož jsou jednotné. Jste-li nemocní, vzdalujete 
se ode mě. A přesto se nemůžete vzdálit jen ode mě; 
vzdálit se můžete pouze od sebe a ode mě.

8. Určitě jste si už začali uvědomovat, že toto je velmi 
praktický kurz, který myslí vážně to, co říká. Nežádal 
bych vás, abyste dělali věci, jež udělat nedokážete,  
a není možné, abych já dokázal udělat něco, co byste 
nedokázali ani vy. S ohledem na tuto skutečnost vám 
doslova nic nezabrání, abyste udělali přesně to, o co 
vás požádám. V ničem vás neomezuji, protože vás 
v ničem neomezuje ani Bůh. Jestliže tedy omezujete 
sami sebe, nejsme jedné mysli, a to znamená nemoc. 
Nikoliv však nemoc těla, ale nemoc mysli. Všechny 
formy nemoci jsou projevem rozdělené mysli, která 
nepřijímá jednotný záměr.

9. Sjednocení záměru je tedy jediný způsob, jakým Duch 
svatý uzdravuje. Jedná se totiž o jedinou rovinu, v níž 
je uzdravení smysluplné. Uzdravit chaotický myšlen-

kový systém lze tím, že v něm znovu nastolíme smy-
sl. Vaším úkolem je pouze splnit podmínky smyslu, 
neboť smysl sám patří Bohu. Váš návrat ke smyslu 
je však nezbytný pro Jeho smysl, protože váš smy-
sl je částí Jeho smyslu. Vaše uzdravení je tedy částí 
Jeho zdraví, jelikož je částí Jeho celistvosti. Bůh o ni 
sice nemůže přijít, ale vy si ji nemusíte uvědomovat. 
I přesto je to Jeho vůle pro vás a Jeho vůle musí trvat 
navěky a ve všem.
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9. kapitola: 

Přijetí vykoupení

1. Strach z Boží vůle je jedno z nejpodivnějších pře-
svědčení, které kdy lidská mysl vytvořila. K tomu by 
nemohlo dojít, kdyby mysl nebyla silně rozštěpena,  
a neumožnila tak, aby se bála toho, co ve skutečnosti 
je. Realita však nepředstavuje žádnou „hrozbu“ pro 
nic kromě klamných představ; realita může pouze ob-
hajovat pravdu. Už sám fakt, že Boží vůle, jíž jste, je 
vnímána jako děsivá, dokládá, že se bojíte toho, co 
jste. Nebojíte se tedy Boží vůle, ale své vůle.

2. Vaše vůle není totožná s vůlí ega, a proto je ego proti 
vám. Co se jeví jako strach z Boha, je ve skutečnosti 
strach z vaší vlastní reality. Ve stavu panického stra-
chu však není možné se ničemu naučit. Je-li cílem to-
hoto kurzu pomoci vám upamatovat se na to, co jste, 
a pokud věříte, že co jste, je děsivé, pak z toho vyplý-
vá, že si lekce kurzu osvojit nemůžete. Avšak důvod, 
proč byste měli kurz absolvovat, je právě skutečnost, 
že nevíte, co jste.

3. Jestliže nevíte, co je vaše skutečná realita, jak byste 
mohli vědět, zda je děsivá, či nikoliv? Spojení prav-
dy a strachu je obzvláště nepatřičné v myslích těch, 
kdo nevědí, co pravda je. Znamenalo by totiž, že si 
svévolně spojujete něco, co neznáte, s něčím, co ne-
chcete. Je tedy jasné, že soudíte něco, čeho si nejste 
vůbec vědomí. Tím se dostáváte do podivné situace, 

ze které lze uniknout pouze za pomoci průvodce, jenž 
ví, co vaše realita je. Cílem tohoto průvodce je pou-
ze vám připomenout, co chcete. Nepokouší se vám 
vnutit cizí vůli, ale jen se co nejusilovněji snaží, a to 
v rámci mezí, které mu sami stanovujete, přimět vás 
znovu si uvědomit svou vlastní vůli.

4. Svou vůli jste odsunuli mimo hranice vědomí, kde 
sice zůstává, ale kde vám nemůže pomoci. Když 
jsem říkal, že úkolem Ducha svatého je oddělit vám 
v mysli pravdivé od falešného, měl jsem na mysli, 
že Duch svatý má moc prozkoumat to, co jste ukryli,  
a ve skrývaném rozpoznat Boží vůli. Tím, že ji roz-
pozná, ji pak za skutečnou uznáte i vy, protože Duch 
svatý přebývá ve vaší mysli, a proto je vaší realitou. 
Jestliže vám tedy způsob, jakým vnímá vaši mysl, 
přinese zpět její realitu, pomůže vám vzpomenout 
si, co opravdu jste. Strach při tomto procesu může 
vycházet jedině z toho, co si myslíte, že ztratíte. Mít 
však můžete jen to, co vidí Duch svatý.

5. Už mnohokrát jsem zdůrazňoval, že Duch svatý po vás 
nikdy nebude chtít, abyste cokoliv obětovali. Budete-li 
však sami od sebe žádat oběť vlastní reality, bude vám 
muset Duch svatý připomenout, že to není Boží vůle, 
protože to není vaše vůle. Mezi vaší a Boží vůlí není 
totiž žádný rozdíl. Kdybyste neměli rozdělenou mysl, 
poznali byste, že vůle je spása, neboť je to komunika-
ce.

6. Pokud komunikuje každá strana v jiném jazyce, ne-
domluví se. Vy a váš Stvořitel můžete komunikovat 
prostřednictvím tvoření, protože to a pouze to je vaše 
společná vůle. Nejednotná mysl nemůže komuniko-
vat, protože mluví ve prospěch více věcí. Tím však 
přichází o schopnost komunikovat vůbec, a to jedno-
duše proto, že zmatená komunikace nemůže přinést 
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žádný výsledek. Jakékoliv sdělení lze předat pouze 
tehdy, pokud dává smysl. Jak smysluplné tedy může 
být vaše sdělení, jestliže žádáte o něco, co nechcete? 
Avšak pokud se bojíte své vůle, žádáte přesně o to.

7. Možná si trváte na tom, že vám Duch svatý neodpo-
vídá, ale snad by bylo rozumnější, kdybyste se za-
mysleli nad tím, jací jste tazatelé. Nežádáte jen o to, 
co chcete. Bojíte se totiž, že byste to mohli dostat,  
a také byste to dostali. Proto své žádosti vytrvale 
směřujete na učitele, jenž vám nemůže dát, co chcete. 
Od něho se nikdy nemůžete dozvědět, co to je, a to 
vám přináší iluzi bezpečí. V bezpečí však nelze být 
před pravdou, ale pouze v pravdě. Jediné bezpečí je 
realita. Vaše vůle je vaše spása, protože je stejná jako 
Boží vůle. Odloučení pak není nic jiného než víra, že 
jsou odlišné.

8. Žádná rozumná mysl nemůže věřit, že její vůle je 
mocnější než Boží vůle. Pokud tedy mysl věří, že 
její vůle je jiná než Jeho, může dojít k přesvědčení, 
že buď žádný Bůh není, nebo že Jeho vůle je děsi-
vá. První možnost se týká ateistů a druhá mučedníků, 
kteří věří, že Bůh si žádá oběti. Obě ovšem vyvolá-
vají panický strach, protože ateista věří, že je sám,  
a mučedník věří, že ho Bůh trýzní. Nikdo ale nechce 
ani opuštěnost, ani odplatu, ačkoliv mnozí usilují  
o obojí. Mohli byste snad Ducha svatého prosit o ta-
kovéto „dary“ a doopravdy očekávat, že je dostanete? 
Nemůže vám dát nic, co nechcete. Jestliže žádáte uni-
verzálního dárce o něco, co nechcete, žádáte o něco, 
co vám nemůže být dáno, protože to nikdy nebylo 
stvořeno. A nikdy to nebylo stvořeno, jelikož to nikdy 
nebyla vaše vůle.

9. Jednoho dne se musí každý upamatovat na Boží vůli, 
neboť jednoho dne musí každý poznat sám sebe. Toto 

poznání představuje poznání, že jeho vůle a Boží vůle 
jsou jedno. V přítomnosti pravdy nejsou žádní nevě-
řící a žádné oběti. V bezpečí reality je strach zcela 
nesmyslný. Popírat, co je, se může pouze zdát děsivé. 
Strach nemůže být skutečný bez příčiny, ale jediná 
příčina je Bůh. Bůh je láska a Boha chcete. To je vaše 
vůle. Požádáte-li o to, budete vyslyšeni, protože tím 
budete žádat pouze o to, co vám náleží.

10. Pokud poprosíte Ducha svatého o něco, co by vám 
mohlo ublížit, nemůže vás vyslyšet, protože vám 
nemůže nic ublížit, a svou prosbou tudíž nežádáte o 
nic. Jakékoliv přání, jež vychází z ega, je přáním ni-
čeho a prosit o to není žádost. Je to pouze odmítnutí  
ve formě žádosti. Duch svatý se však nezabývá for-
mou, protože si uvědomuje pouze význam. Ego navíc 
nemůže Ducha svatého poprosit vůbec o nic, protože 
v komunikaci mezi nimi došlo k naprostému selhání. 
Vy však můžete Ducha svatého požádat o všechno: 
vaše žádosti jsou skutečné, neboť pocházejí z vaší 
správné mysli. Zapřel by snad Duch svatý Boží vůli? 
A mohl by ji snad v Božím synu nepoznat? 

11. Neuvědomujete si, jakým nesmírným množstvím 
energie plýtváte na popírání pravdy. Co byste řekli 
o někom, kdo se vytrvale snaží o nemožné a věří, že 
dosáhnout toho znamená uspět? Víra, že být šťast-
ný znamená mít nemožné, je v naprostém rozporu 
s principem tvoření. Bůh by nemohl chtít, aby štěstí 
záviselo na něčem, co nikdy nemůžete mít. Skuteč-
nost, že Bůh je láska, nevyžaduje víru, ale přijetí. Ač-
koliv fakta samozřejmě můžete popírat, nemůžete je 
změnit. Pokud si zakryjete oči rukama, neuvidíte nic, 
neboť tím zabráníte uplatnění zákonů vidění. Jestliže 
pak budete popírat lásku, nepoznáte ji, protože záko-
nem jejího bytí je vaše spolupráce. Nemůžete změnit 
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zákony, jež jste nevytvořili, a zákony štěstí byly stvo-
řeny pro vás, ale nikoliv vámi.

12. Jakákoliv snaha popřít to, co je, musí být děsivá, 
a je-li takováto snaha silná, vyvolá panický strach. 
Z vůle, která – ačkoliv je to nemožné – jde proti reali-
tě, lze udělat velmi neodbytný cíl, přestože jej vůbec 
nechcete. Zamyslete se však nad důsledky tohoto po-
divného rozhodnutí: vaše mysl je oddaná něčemu, co 
nechcete. Jak skutečná může takováto oddanost být? 
Jestliže něco nechcete, znamená to, že to nikdy neby-
lo stvořeno. A jestliže to nikdy nebylo stvořeno, není 
to nic. Můžete být skutečně oddaní ničemu?

13. Bůh vás ve Své oddanosti k vám stvořil jako odda-
né všemu a to, čemu jste oddáni, vám také dal. Jinak 
byste nebyli stvořeni jako dokonalí. Realita je všech-
no; a protože jste skuteční, máte všechno. Nemůžete 
udělat nic, co není skutečné, protože absence reality 
je děsivá a strach nemůže být stvořen. Dokud budete 
věřit, že strach je možný, nebudete tvořit. Protichůd-
né řády reality zbavují realitu smyslu, ale realita je 
smysl.

14. Pamatujte si tedy, že Boží vůle je možná a že nic 
jiného nikdy možné nebude. V tom spočívá ono pro-
sté přijetí reality, protože pouze ta je skutečná. Pokud 
realitu zkreslíte, nemůžete ji poznat. Budete prožívat 
úzkost, sklíčenost a nakonec panický strach, protože 
se budete pokoušet udělat sami ze sebe něco nereál-
ného. Jestliže se budete takto cítit, nesnažte se hle-
dat pravdu nikde mimo sebe, neboť pravda může být 
pouze ve vás. A proto si řekněte:

Kristus je ve mně, a kde je on, musí být i Bůh, neboť 
Kristus je Jeho část.

II. Odpověď na modlitbu

1. Každý, kdo se někdy pokusil využít modlitbu k tomu, 
aby o něco požádal, prožil jakýsi zdánlivý neúspěch. 
To platí nejen ve spojení s konkrétními věcmi, jež by 
mohly být škodlivé, ale také ve spojení se žádostmi, 
které jsou v naprostém souladu s tímto kurzem. Ob-
zvláště druhý případ by mohl být nesprávně vykládán 
jako „důkaz“, že smyslem kurzu není to, co říká. Mu-
síte si však uvědomit, že kurz uvádí, a to opakovaně, 
že jeho smyslem je osvobození od strachu.

2. Předpokládejme tedy, že to, o co žádáte Ducha svaté-
ho, skutečně chcete, ale stále se toho bojíte. Co byste 
v takovém případě úspěšně získali, by však už neby-
lo to, co chcete. Proto se určitých konkrétních forem 
uzdravení nedocílí, i když stavu uzdravení ano. Člo-
věk může například žádat o fyzické uzdravení, proto-
že má strach z tělesné újmy. Zároveň ovšem, pokud 
by byl po fyzické stránce uzdraven, by pro něho moh-
lo být ohrožení jeho myšlenkového systému mnohem 
děsivější než jeho tělesné projevy. V takovém případě 
tedy ve skutečnosti nežádá o osvobození od strachu, 
ale o odstranění příznaku, jejž si sám vybral. Taková-
to prosba tudíž vůbec není prosbou o uzdravení.

3. Bible zdůrazňuje, že všechny modlitby budou vysly-
šeny, a to je neoddiskutovatelná pravda. Už sám fakt, 
že Duch svatý byl o něco požádán, je zárukou odpo-
vědi. Současně je však jisté, že žádná jeho odpověď 
nebude nikdy taková, aby ve vás zvýšila strach. Je 
možné, že jeho odpověď neuslyšíte, ovšem není mož-
né, že by se ztratily. Existuje řada odpovědí, které jste 
sice dostali, ale doposud nezaslechli. Ujišťuji vás, že 
na vás čekají.
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4. Chcete-li mít jistotu, že vaše modlitby budou vy-
slyšeny, nikdy nepochybujte o Božím synu. Neměj-
te o něm žádné pochybnosti, neboť vaše víra v něj 
představuje vaši víru v sebe. Chcete-li poznat Boha 
i Jeho odpověď, věřte ve mě, neboť moje víra ve vás 
je neotřesitelná. Můžete snad upřímně žádat Ducha 
svatého, a přitom pochybovat o svém bratru? Věřte, 
že slova vašeho bratra jsou pravdivá, protože vychá-
zejí z pravdy, již má v sobě. Jestliže se pak s touto 
pravdou spojíte, jeho slova budou pravdivá. Stejně 
jako slyšíte jeho, uslyšíte i mě. Naslouchat pravdě je 
jediný možný způsob, jakým ji lze uslyšet a nakonec 
poznat.

5. O poselství, které vám váš bratr předá, rozhodujete 
vy. Co vám říká? Co chcete, aby vám říkal? Jak se 
ho rozhodnete vidět, bude určující pro sdělení, jež 
obdržíte. Pamatujte si, že v něm přebývá Duch svatý  
a skrze něj k vám promlouvá jeho hlas. Co jiného než 
pravdu by vám pak tak svatý bratr mohl říci? Ovšem 
nasloucháte jí? Váš bratr možná neví, kdo je, ale v je-
ho mysli je světlo, které to ví. Toto světlo vám dokáže 
proniknout do mysli; dokáže jeho slova obdařit prav-
dou a vám umožnit, abyste je slyšeli. Jeho slova jsou 
odpovědí Ducha svatého. Je vaše víra v bratra natolik 
silná, abyste je slyšeli?

6. Nemůžete se modlit sami za sebe, stejně jako nemůže-
te najít radost sami pro sebe. Modlitba představuje jen 
jiný termín pro začlenění a je řízena Duchem svatým 
v souladu s Božími zákony. Spása přichází od vašeho 
bratra. Duch svatý se rozšiřuje z jeho mysli na vaši,  
a tím odpovídá vám. Hlas, jenž mluví za Boha, ne-
můžete slyšet pouze sami v sobě, protože nejste sami.  
A jeho odpověď je jen pro toho, kým opravdu jste. 
Důvěru, kterou k vám chovám, nepoznáte jinak, než 

že ji budete rozšiřovat. Pokud radu Ducha svatého ne-
uslyšíte ve druhých, nebudete jí důvěřovat a nebudete 
věřit, že je určena vám. Musí být pro vašeho bratra, 
protože je pro vás. Stvořil by snad Bůh nějaký hlas, 
jenž by byl jen pro vás? Uslyšeli byste jeho odpověď, 
kdyby neodpovídal všem Božím synům?

7. Miluji vás kvůli pravdě, kterou máte v sobě, a stejně 
tak vás miluje i Bůh. Svým klamáním můžete obe-
lhat sami sebe, ale nikoliv mne. Jelikož vím, co jste, 
nemohu o vás pochybovat. Slyším ve vás jen Ducha 
svatého, jenž se mnou skrze vás hovoří. Chcete-li mě 
slyšet, naslouchejte bratrům, ve kterých mluví Boží 
hlas. Odpověď na všechny modlitby leží v nich. Bu-
dete vyslyšeni, jakmile uslyšíte odpověď v každém 
ze svých bratrů. Nenaslouchejte ničemu jinému, pro-
tože jinak pravdu neuslyšíte.

8. Věřte ve své bratry, jelikož já věřím ve vás, a dozví-
te se, že má víra ve vás je oprávněná. Věřte ve mě 
tak, že budete věřit v ně, a to kvůli tomu, co jim Bůh 
dal. Vyslyší vás, pokud se naučíte od nich žádat pou-
ze pravdu. Nežádejte o dary, aniž byste jim zároveň 
sami nějaké dávali, neboť jen tak se dozvíte, že jste 
obdarováni. Půjdete-li touto cestou, budete hledat 
pravdu, již máte v sobě. Tato cesta nevede kolem vás, 
ale k vám. Jestliže budete v Božích synech slyšet jen 
Boží odpověď, budete vyslyšeni.

9. Nevěřit znamená být proti nebo útočit, zatímco vě-
řit znamená přijmout a podporovat. Věřit neznamená 
být důvěřivý, ale přijmout a vážit si. Čemu nevěříte, 
toho si nevážíte a za něco, čeho si neceníte, nemůže-
te být vděční. Za každý soud zaplatíte určitou cenu, 
protože soudit znamená stanovit cenu. A jakou cenu 
stanovíte, takovou zaplatíte.
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10. Jestliže placení spojujete se získáváním, stanovu-
jete nízkou cenu, ale budete požadovat vysoký zisk. 
V takovém případě ovšem zapomínáte, že ocenit zna-
mená ohodnotit, a váš zisk bude tedy úměrný tomu, 
jakou hodnotu dané věci přiřknete. Spojujete-li pla-
cení s dáváním, nemůžete ho vnímat jako ztrátu, ale 
uvědomujete si vzájemný vztah mezi dáváním a zís-
káváním. S ohledem na hodnotu, kterou na oplátku 
dostanete, tedy stanovíte cenu vysoko. Určit co nej-
nižší cenu a očekávat, že za ni získáte mnoho, tedy 
znamená nebrat zřetel na hodnotu, což v konečném 
důsledku vyústí v situaci, kdy si nebudete vážit toho, 
co dostanete, a proto to nebudete ani chtít.

11. Nikdy tedy nezapomínejte, že cenu toho, co obdr-
žíte, stanovujete tím, co dáváte. Věřit, že je možné 
získat hodně za málo, je totéž jako věřit, že s Bohem 
můžete smlouvat. Boží zákony jsou vždy spravedlivé 
a naprosto důsledné. Získáváte tím, že dáváte. Získat 
však znamená přijmout, a nikoliv dostat. Nemůžete 
nemít, ale můžete nevědět, že máte. Ochota dávat 
pak přináší uznání, že máte, a pouze prostřednictvím 
takovéto ochoty můžete poznat, co máte. Co dává-
te, tedy určuje hodnotu, již pak přisuzujete tomu, co 
máte, a zároveň tím přesně stanovujete, do jaké míry 
chcete to, co máte.

12. Ducha svatého tedy můžete žádat o něco pouze tak, 
že mu budete dávat, a dávat mu můžete jen tam, kde 
ho vidíte. Budete-li ho vidět v každém bratru, zamys-
lete se nad tím, kolik od něho budete žádat a kolik 
obdržíte. Nic vám neodepře, protože ani vy jste mu 
nic neodepřeli, a proto můžete všechno sdílet. Takto 
a pouze takto se vám může dostat jeho odpovědi, ne-
boť jeho odpověď je to jediné, o co můžete žádat a co 
můžete chtít. Každému tedy říkejte následující:

Jelikož chci poznat sám sebe, vidím tě jako Božího 
syna a svého bratra.

III. Náprava omylu

1. Ostražitost ega vůči omylům jiného ega není ten druh 
bdělosti, který by Duch svatý chtěl, abyste si vy ucho-
vali. Ego je kritické z hlediska „smyslu“, jejž repre-
zentuje. Takovému smyslu rozumí, protože je pro ně 
rozumný. Duchu svatému však nedává vůbec žádný 
smysl.

2. Ego si myslí, že upozorňovat na chyby a „opravovat“ 
je je laskavé, správné a prospěšné. Pro ego je takový-
to pohled zcela smysluplný, protože si neuvědomuje, 
co jsou omyly a co je náprava. Zdrojem omylů je totiž 
právě ego a jejich náprava spočívá ve zřeknutí se ega. 
Jestliže opravujete bratra, říkáte mu, že nemá pravdu. 
Možná se zrovna nechová rozumně, a promlouvá-li 
z něj ego, jinak se chovat ani nemůže. Vaším úkolem 
je i přesto mu sdělit, že má pravdu. Pokud však mlu-
ví hloupě, neřeknete mu to slovy; potřebuje nápravu 
v jiné rovině, protože i jeho omyl leží v jiné rovině. 
Stále má pravdu, protože je Božím synem, ale jeho 
ego nikdy, a to bez ohledu na to, co říká či dělá.

3. Upozorňujete-li na omyly ega svého bratra, zname-
ná to, že na něho nahlížíte skrze vlastní ego, protože 
Duch svatý jeho omyly nevidí. To musí být pravda, 
neboť mezi egem a Duchem svatým neprobíhá žád-
ná komunikace. Ego nedává žádný smysl, a proto se 
Duch svatý nesnaží pochopit nic, co z něho pochází. 
A jelikož to nechápe, ani to nesoudí, protože ví, že 
nic, co dělá ego, nemá vůbec žádný význam.
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4. Pokud jakkoliv reagujete na omyly, nenasloucháte 
Duchu svatému. On je totiž přehlíží, ale jestliže vy 
jim věnujete pozornost, znamená to, že ho neslyšíte. 
Neslyšíte-li ho, posloucháte své ego, a tím jste stej-
ně nerozumní jako bratr, jehož chyby vnímáte. Takto 
nemůže vypadat náprava. Jedná se tu však o něco víc 
než jen o absenci nápravy pro něj: jedná se o zřeknutí 
se nápravy ve vás samých.

5. Jestliže se bratr chová nerozumně, můžete ho uzdra-
vit jen tak, že v něm budete vnímat pouze rozumnost. 
Pokud budete vnímat a přijímat jeho chyby, budete zá-
roveň přijímat i své chyby. Chcete-li však své chyby 
svěřit Duchu svatému, musíte totéž udělat i s omyly 
svého bratra. Dokud se tento proces nestane tím je-
diným způsobem, jakým budete přistupovat ke všem 
omylům, nepochopíte, jak lze všechny omyly napravit. 
Není to totéž, jako když jsem vám říkal, že se učíte 
tomu, co učíte? Váš bratr má pravdu stejně jako vy  
a pokud si myslíte, že tomu tak není, odsuzujete sami 
sebe.

6. Vy nemůžete sami sebe napravit; bylo by tedy mož-
né, abyste napravili někoho jiného? Můžete ho však 
vidět v pravdivém světle, neboť tak můžete vidět  
i sami sebe. Není na vás, abyste svého bratra měnili, 
ale pouze ho přijali takového, jaký je. Jeho omyly ne-
vycházejí z pravdy, která v něm je, a jen tato pravda 
je vaše. Jeho omyly nemohou tuto skutečnost změnit 
a zároveň nemohou mít ani žádný vliv na pravdu, jež 
je ve vás. Vnímat chyby ve druhém a reagovat na ně, 
jako by byly skutečné, znamená skutečnými je pro 
sebe udělat. Za to budete muset zaplatit; ne však pro-
to, abyste byli potrestáni, ale proto, že následujete 
špatného průvodce, a tudíž scházíte ze správné cesty.

7. Chyby vašeho bratra nejsou jeho, stejně jako vaše 
chyby nejsou vaše. Jestliže přijmete jeho chyby jako 
skutečné, zaútočíte sami na sebe. Chcete-li tedy najít 
svou správnou cestu a udržet se na ní, vnímejte vedle 
sebe pouze pravdu, protože kráčíte společně. Duch 
svatý odpouští vše ve vás i ve vašem bratru. Jeho chy-
by jsou mu odpuštěny společně s vašimi. Stejně jako 
láska není ani pokání odloučené a odloučené být ne-
může, jelikož vychází z lásky. Pokusíte-li se jakkoliv 
napravit bratra, znamená to, že věříte, že napravovat 
můžete, což je ovšem pouze namyšlenost ega. Nápra-
va patří Bohu, který namyšlenost nezná.

8. Duch svatý odpouští vše, protože vše bylo stvořeno 
Bohem. Nesnažte se převzít jeho úkol, jinak zapome-
nete na ten svůj. Přijměte jen svůj úkol v čase, jímž 
je uzdravovat, protože k tomu je čas určen. Pro věč-
nost vám Bůh dal jiný úkol, a to tvořit. Nemusíte se 
mu naučit, ale musíte se ho naučit chtít. K tomu bylo 
učení uděláno. Představuje způsob, jakým Duch sva-
tý využívá schopnost, kterou nepotřebujete, ale již 
jste udělali. Svěřte mu ji! Vždyť nevíte, jak byste ji 
měli správně použít. Naučí vás, jak vidět sami sebe 
bez odsuzování, a to tím, že se bez odsuzování nau-
číte pohlížet na vše. Odsuzování pak pro vás nebude 
skutečné a všechna vaše provinění vám budou odpuš-
těna.

IV. Plán odpuštění Ducha svatého

1. Vykoupení je pro všechny, protože je to způsob, jak 
napravit přesvědčení, že cokoliv je jen pro vás. Od-
pouštět znamená přehlížet; svůj pohled tedy směřujte 
až za hranice chyby a nedovolte, aby na ní záviselo 
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vaše vnímání, neboť věříte tomu, čemu věří vaše vní-
mání. Chcete-li poznat sami sebe, přijměte za pravdi-
vé pouze to, jaký váš bratr doopravdy je. Jestliže ho 
budete vnímat jinak, nedozvíte se, co jste, protože ho 
budete vidět nepravdivě. Mějte vždy na paměti, že 
vaše identita je společná a že v jejím sdílení tkví její 
realita.

2. Ve vykoupení sice máte svou roli, ale sestavení plánu 
vykoupení k ní nepatří. Nevíte, jak přehlížet chyby, 
neboť jinak byste se jich nedopouštěli. Věřit, že je 
buď neděláte vůbec, nebo že je můžete napravit bez 
pomoci průvodce k nápravě, by byla jen další chy-
ba. Jestliže nebudete tohoto průvodce následovat, 
nebudou vaše chyby odčiněny. Plán vykoupení tedy 
není váš, a to kvůli vašim nedostatečným představám  
o tom, co jste. Toto omezení je totiž bod, kde pramení 
všechny omyly. Cestu k jejich nápravě tedy sice ne-
vytváříte vy, ale byla pro vás stvořena.

3. Vykoupení představuje lekci sdílení, kterou se mu-
síte naučit, protože jak sdílet jste zapomněli. Duch 
svatý vám pouze připomíná přirozený způsob využití 
vašich schopností. Tím, že přehodnocuje schopnost 
útočit jako schopnost sdílet, mění vše, co jste udělali, 
v to, co stvořil Bůh. Chcete-li toho dosáhnout skrze 
něj, nemůžete na své schopnosti nahlížet ze zorného 
úhlu ega, neboť tak je budete soudit stejně jako ono. 
Veškerá jejich škodlivost spočívá pouze v jejich hod-
nocení egem, zatímco veškerá jejich užitečnost spo-
čívá v tom, jak je hodnotí Duch svatý.

4. I ego má však plán na odpuštění, protože vy něja-
ký vyžadujete, třebaže ne od toho správného učitele. 
Plán ega je samozřejmě nesmyslný a nefunguje. Bu-
dete-li se jím řídit, dostanete se pouze do bezvýchod-
né situace, kam vás ostatně ego zavádí pokaždé. Jeho 

plánem je přimět vás, abyste chybu nejprve jasně vi-
děli a teprve pak ji přehlíželi. Jak byste však mohli 
přehlížet něco, z čeho jste udělali realitu? Realitu jste 
z chyby udělali tím, že ji jasně vidíte, a proto ji ne-
můžete přehlížet. V takovém případě je ego nuceno 
odvolávat se na „záhady“ a trvá na tom, že musíte 
kvůli své záchraně přijmout něco, co postrádá smysl. 
Mnozí se o to už v mém jménu pokusili, ale zapo-
mněli, že má slova vždy dávají naprostý smysl, pro-
tože pocházejí z Boha. Jsou stejně rozumná teď, jako 
byla vždy, neboť vyjadřují myšlenky, jež jsou věčné.

5. Odpuštění, které se učíte ode mě, nepoužívá strach 
jako nástroj k nápravě strachu a ani nedělá z nesku-
tečného realitu, již pak ničí. Odpuštění skrze Ducha 
svatého spočívá jednoduše v tom, že přehlížíte chybu 
od samého začátku, a tím pro vás nikdy nebude sku-
tečná. Nedovolte, aby vám do mysli vstoupilo jaké-
koliv přesvědčení o její reálnosti, protože jinak bude-
te zároveň věřit, že aby vám bylo odpuštěno, musíte 
odčinit, co jste udělali. Co nemá žádný následek, ne-
existuje a z pohledu Ducha svatého následky chyby 
neexistují. Tím, že vytrvale a důsledně ruší všechny 
její následky, a to všude a po všech stránkách, vás učí 
a současně dokazuje, že ego neexistuje.

6. Řiďte se tedy učením Ducha svatého o odpuštění, 
protože odpuštění je jeho úkol a ví, jak ho perfektně 
splnit. To jsem měl na mysli, když jsem řekl, že zá-
zraky jsou přirozené, a že když se nedějí, nejde něco 
tak, jak má. Zázraky jsou jen projevem vaší ochoty 
řídit se plánem spásy Ducha svatého, přestože si uvě-
domujete, že nechápete, co tímto plánem je. Jeho prá-
ce není váš úkol, a dokud tuto skutečnost nepřijmete, 
nedozvíte se, co je váš úkol.
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7.  Záměna úkolů je pro ego tak typická, že teď by vám 
už měla být celkem jasná. Ego věří, že všechny úkoly 
patří jemu, ačkoliv nemá ani ponětí o tom, jaké úkoly 
to jsou. To je však víc než pouhá záměna; je to mimo-
řádně nebezpečná kombinace velkorysosti a zmatku, 
která způsobuje, že ego je náchylné zaútočit na koho-
koliv a cokoliv, aniž by k tomu mělo sebenepatrnější 
důvod. A přesně to ego dělá. Jeho reakce jsou nevy-
počitatelné, protože nemá nejmenší představu o tom, 
co vnímá.

8.  Nemáte-li ani ponětí o tom, co se děje, jak přiměřená 
může být vaše reakce? Měli byste se sami sebe ptát,  
a to bez ohledu na to, jak si danou reakci zdůvodňu-
jete, zda je nepředvídatelnost ega tou správnou vlast-
ností, již byste očekávali od spolehlivého průvodce. 
Znova vám opakuji, že předpoklady ega k tomu, aby 
se mohlo stát průvodcem, jsou mimořádně nevyho-
vující a zvolit si ho za učitele spásy je tedy nanejvýš 
špatné rozhodnutí. Kdokoliv si za svého průvodce 
zvolí někoho naprosto nerozumného, musí být sám 
naprosto nerozumný. A navíc ani není pravda, že bys-
te si nerozumnost tohoto průvodce neuvědomovali. 
Uvědomujete si ji, protože si ji uvědomuji já, a hod-
notíte ji podle stejných kritérií jako já.

9. Ego má doslova na kahánku a jeho dny už jsou sečte-
ny. Nemějte strach z Posledního soudu, ale přivítejte 
jej a na nic nečekejte, neboť čas vyměřený egu je za-
půjčený z vaší věčnosti. Toto je druhý příchod, který 
znamená pouze návrat rozumu. Mohlo by se tedy jed-
nat o něco děsivého?

10. Co jiného než fantazie by mohlo být děsivé? A kdo 
jiný se obrací k fantazii než ten, kdo nemá naději, že 
najde uspokojení v realitě? Ve fantazii však nikdy 
uspokojení nenajdete, a jediná vaše naděje tedy spo-

čívá ve změně smýšlení o realitě. Bůh může mít prav-
du pouze tehdy, pokud se rozhodnete, že není pravdi-
vé tvrzení, že realita je děsivá. A ujišťuji vás, že Bůh 
pravdu má. Buďte tedy rádi, že jste se mýlili, neboť 
jste se mýlili jen proto, že jste nevěděli, kdo dooprav-
dy jste. Kdybyste to věděli, mýlit byste se nemohli, 
stejně jako se nemýlí Bůh.

11. Nemožné se může odehrát pouze ve fantazii. Hle-
dáte-li realitu ve svých představách, nikdy ji nena-
jdete. Najdete v nich však množství symbolů, jež 
ovšem patří egu. Nesnažte se v nich ale dobrat žádné-
ho smyslu; žádný totiž nemají, stejně jako představy,  
do kterých jsou zasazeny. Pohádky mohou být buď 
příjemné, nebo děsivé, ale nikoho by ani nenapadlo je 
nazývat pravdivými. Věřit jim mohou děti, a tak jsou 
pro ně nakrátko pravdivé. Když však přijde realita, je 
fantazie pryč. Neznamená to však, že do té doby byla 
realita pryč; druhý příchod tedy představuje uvědo-
mění si reality, ale nikoliv její návrat.

12. Pohleďte, mé děti, realita je zde. Patří vám i mně  
a Bohu a přináší naprosté uspokojení nám všem. Pou-
ze toto vědomí uzdravuje, protože to je vědomí prav-
dy.

V. Neuzdravený léčitel

1. Plán odpuštění ega je uplatňován mnohem více než 
Boží plán, protože jej uskutečňují i neuzdravení léči-
telé, a proto tedy vychází z ega. Pojďme se nyní po-
drobněji zabývat neuzdraveným léčitelem. Už ze své 
podstaty se pokouší dát něco, co sám neobdržel. Je-
-li neuzdravený léčitel například teolog, bude možná 
vycházet z následujícího předpokladu: „Jsem bídný 
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hříšník a vy také.“ Je-li jím psychoterapeut, pravdě-
podobně bude spíše stavět na stejně neuvěřitelné do-
mněnce, že útok je skutečný jak pro něho samotného, 
tak pro pacienta, ale ani pro jednoho nemá žádný vý-
znam.

2. Už několikrát jsem zdůrazňoval, že přesvědčení ega 
nemůže být sdíleno, a proto je nereálné. Jak by z něj 
tedy mohlo jeho „odhalení“ skutečnost udělat? Kaž-
dý léčitel, jenž hledá pravdu ve fantaziích, musí být 
neuzdravený, protože neví, kde má pravdu hledat,  
a proto ani nemá odpověď na otázku uzdravení.

3. Přenést noční můry do světla vědomí je prospěšné, 
ale pouze k tomu, abyste se dozvěděli, že nejsou 
skutečné a že nic z toho, co obsahují, nemá žádný 
význam. Neuzdravený léčitel to však nedokáže, pro-
tože tomu nevěří. Všichni neuzdravení léčitelé se 
tak či onak řídí plánem ega na odpuštění. Jedná-li se  
o teology, budou pravděpodobně odsuzovat sami 
sebe, vyučovat odsuzování a obhajovat řešení, kte-
ré nahání strach. Tím, že odsuzování promítají  
do Boha, Mu přisuzují touhu po odvetě a bojí se od-
platy. Jednají tak, protože se ztotožňují s egem, a je-
likož si uvědomují, co ego dělá, odsuzují kvůli této 
záměně sami sebe. Je pochopitelné, že takovémuto 
pojetí se lidé vzpírají, ale vzbouřit se proti němu ještě 
neznamená v ně nevěřit.

4. Některé novější formy plánu ega jsou stejně neuži-
tečné jako ty starší, protože na formě nezáleží a ob-
sah zůstává nezměněn. V jedné z nich může napří-
klad psychoterapeut vykládat symboly ega obsažené 
v noční můře a poté je využít k tomu, aby dokázal, že 
daná noční můra je skutečná. Přemění ji tedy ve sku-
tečnost a posléze se pokouší rozptýlit její následky 
tím, že znevažuje důležitost toho, komu se zdá. To by 

se sice dalo za léčebný přístup považovat, ale pouze 
pod podmínkou, že by se i na toho, komu se zdá, po-
hlíželo jako na nereálného. Je-li však stavěn na roveň 
mysli, je nápravná síla mysli prostřednictvím Ducha 
svatého odmítnuta. Jedná se o jasný rozpor, a to do-
konce také z pohledu ega, jež si ho i přes všechny své 
nejasnosti zpravidla uvědomuje.

5. Spočívá-li způsob, jak potlačit strach, v omezení dů-
ležitosti mysli, jak by mohlo dojít k nárůstu síly ega? 
Takovéto očividné neslučitelnosti jsou příčinou sku-
tečnosti, že nikdo doposud doopravdy neobjasnil, co 
se při psychoterapii děje. Nic skutečného se při ní 
totiž neděje. Neuzdravenému léčiteli, který se musí 
učit svým vlastním vyučováním, se neděje nic sku-
tečného. Jeho ego se bude vždy snažit něco z dané 
situace vytěžit. Neuzdravený léčitel tedy neví, jak by 
měl dávat, a proto nemůže ani sdílet. Nemůže napra-
vovat, protože nepůsobí nápravně. Věří, že je zcela 
na něm, aby pacienta naučil, co je skutečné, ačkoliv 
to sám neví.

6. Co by se tedy mělo dít? Když Bůh řekl: „Buď svět-
lo!“ světlo bylo. Můžete snad najít světlo analýzou 
tmy, jak to dělají psychoterapeuti, nebo jako teologo-
vé, kteří připouštějí tmu ve svém nitru a hledají vzdá-
lené světlo, jež by ji rozptýlilo, přičemž však kladou 
důraz na onu vzdálenost? Uzdravení není žádná záha-
da. Nic se nezmění, dokud nepochopíte, neboť světlo 
je pochopení. „Bídný hříšník“ nemůže být uzdraven 
bez použití kouzel a bez kouzla si sama sebe nemůže 
začít vážit ani „nedůležitá mysl“.

7. Obě formy přístupu ega se musejí zákonitě dostat  
do slepé uličky, a tedy do oné typicky bezvýchod-
né situace, kam vás ego zavede vždy. Někomu může 
pomoci, pokud mu naznačíte, kam směřuje; to však 
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není k ničemu, jestliže mu zároveň nepomůžete jeho 
stávající směr změnit. Neuzdravený léčitel mu v tom 
nepomůže, protože nedokáže změnit ani svůj vlastní 
směr. Jediný smysluplný přínos, který může léčitel 
mít, je poukázat na příklad někoho, jemuž byl jeho 
směr změněn a jenž už nevěří v žádné noční můry. 
Světlo v jeho mysli může tudíž odpovědět tazateli, 
který se musí rozhodnout s Bohem, že v ní světlo 
opravdu je, protože ho vidí. Tím, že ho léčitel vez-
me na vědomí, pozná, že tam skutečně je. Takovýmto 
způsobem se vnímání nakonec mění na vědění: kona-
tel zázraků světlo nejprve vnímá a společně s tím, jak 
toto světlo neustále rozšiřuje a přijímá, se jeho vjem 
následně mění v jistotu. Jeho účinky ho totiž ujišťují, 
že existuje.

8. Terapeut neuzdravuje, ale nechává uzdravení být. 
Může upozornit na tmu, ale sám do ní světlo vnést 
nemůže, neboť světlo nepochází z něho. Je však pro 
něho, a proto musí být i pro jeho pacienta. Jediným 
terapeutem je Duch svatý. Uzdravení dává jasně na-
jevo v jakékoliv situaci, v níž působí jako průvod-
ce. Stačí jen, když mu dovolíte, aby splnil svůj úkol,  
a k tomu žádnou další pomoc nepotřebuje. Přesně vám 
řekne, co máte udělat, abyste pomohli komukoliv, 
koho za vámi pošle pro pomoc, a bude s ním skrze vás 
hovořit, pokud tuto komunikaci nebudete narušovat. 
Pamatujte si, že průvodce či rádce si volíte proto, aby 
vám pomohl; špatná volba tedy pomoc nepřinese. Zá-
roveň však mějte na paměti, že správná ano. Důvěřujte 
mu, protože pomáhat je jeho úkol a protože pochází 
z Boha. Až přimějete jiné mysli, aby si uvědomily Du-
cha svatého skrze něj, a nikoliv skrze vás, pochopíte, 
že se neřídíte zákony tohoto světa. Zákony, kterými 
se řídíte, však fungují. „Vše, co funguje, je dobré“ je 

sice rozumný, avšak nedostatečný výrok. Pouze dobré 
může fungovat. Nic jiného nefunguje.

9.  Tento kurz vám předkládá velice otevřenou a jed-
noduchou učební situaci a poskytuje vám průvodce, 
jenž vám řekne, co máte udělat. Jestliže to uděláte, 
uvidíte, že to funguje. Výsledky jsou přesvědčivější 
než slova; přesvědčí vás, že slova jsou pravdivá. Bu-
dete-li následovat toho správného průvodce, naučíte 
se tu nejjednodušší lekci:

Po jejich ovoci je poznáte a oni poznají sami sebe.

VI. Přijetí bratra

1. Jak jinak byste si mohli stále více uvědomovat Ducha 
svatého v sobě, než že si budete všímat jeho účinků? 
Vaše oči ho nevidí a uši neslyší; jak se dá tedy vůbec 
vnímat? Vzbuzujete-li radost a reagují-li na vás dru-
zí radostí, ačkoliv sami radost nepociťujete, musí být  
ve vás něco, co je schopno ji vyvolat. Jestliže je to 
tedy ve vás a jestliže vidíte, že to u druhých způso-
buje radost, znamená to, že se od toho ve svém nitru 
určitě distancujete.

2. Připadá vám, že Duch svatý ve vás nevyvolává radost 
soustavně jen proto, že vy soustavně nepodněcujete 
radost v druhých. Jejich reakce na vás pro vás před-
stavují měřítko hodnocení stálosti Ducha svatého. 
Pokud jste však nesoudržní, nebudete vždy vyvolávat 
jen radost, a tudíž si ne vždy budete vědomi jeho stá-
losti. Co nabízíte svému bratru, nabízíte i jemu, pro-
tože Duch svatý nemůže dávat víc, než vy nabízíte. 
Ne že by omezoval to, co dává, ale vy omezujete to, 
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co můžete obdržet. Rozhodnutí obdržet je rozhodnutí 
přijmout.

3. Jestliže jsou bratři vaší součástí, přijmete je? Pouze 
oni vás mohou naučit, co jste, neboť vaše učení je 
výsledkem toho, co vy jste naučili je. Co požadujete 
v druhých, požadujete i v sobě; a jakmile to v nich 
požadujete, začne to pro vás být skutečné. Bůh má 
jen jednoho syna; všechny zná jako jeden celek. Pou-
ze Bůh sám je víc než oni, ale oni nejsou méně než 
on. Chtěli byste poznat, co to znamená? Jestliže to, 
co děláte mému bratru, děláte i mně, a jestliže vše 
děláte pro sebe, protože my jsme vaší částí, pak vše, 
co děláme my, patří i vám. Každý, koho stvořil Bůh, 
je vaší částí a sdílí s vámi Jeho slávu. Jeho sláva patří 
Jemu, ale stejně tak náleží i vám. Nemůžete být tedy 
méně velkolepí než On.

4. Bůh je víc než vy jen proto, že vás stvořil, ale ani  
ve tvoření vám nechce bránit. Proto můžete tvořit 
stejně, jako tvořil On, a vaše odtržení to nezmění. 
Boží světlo ani vaše světlo nejsou potemnělé kvůli 
tomu, že vy je nevidíte. Jelikož synovství musí tvořit 
jako celek, vzpomenete si na tvoření, kdykoliv rozpo-
znáte jakoukoliv část stvoření. Každá část, na kterou 
si upamatujete, přispívá k vaší celistvosti, protože 
každá část je celistvá. Celistvost je nerozdělitelná, 
ale svou celistvost poznáte teprve tehdy, až ji uvidíte 
všude. Znát sami sebe můžete pouze tak, jako Bůh 
zná Svého syna, neboť své vědění sdílíte s Bohem. 
Až se probudíte v Bohu, poznáte svou důležitost tím, 
že přijmete za svou Jeho neomezenost. Do té doby ji 
však budete posuzovat tak, jak ji posuzujete u svého 
bratra, a přijímat tak, jak ji přijímáte i u něj.

5. Zatím nejste vzhůru, ale probudit se se můžete naučit. 
Duch svatý vás jednoduše učí, jak probudit druhé. Až 

je uvidíte bdělé, dozvíte se, co probuzení znamená; 
a jelikož jste se rozhodli je probudit, naučí vás jejich 
vděčnost a uznání toho, co jste jim dali, pravou hod-
notu probuzení. Stanou se svědky vaší reality, neboť 
jste byli stvořeni jako svědci Boží reality. Skutečnost, 
že se synovství spojilo a přijalo svou jednotnost, se 
pozná podle jeho stvoření, jež budou svědectvím jeho 
reality, stejně jako je syn svědectvím reality svého 
Otce.

6. Zázraky nemají místo ve věčnosti, protože jsou ná-
pravné. Dokud se však stále budete nacházet ve sta-
vu, kdy budete potřebovat uzdravení, budou zázraky 
jedinými svědky vaší reality, které dokážete rozpo-
znat. Zázraky nemůžete vykonávat sami pro sebe, 
neboť představují způsob, jak dávat a dostávat při-
jetí. V čase přichází dávání vždy jako první, ačkoliv  
ve věčnosti, kde nemohou být oddělená, se dávání  
i dostávání odehrávají současně. Jakmile se naučíte, 
že jsou totožná, nebudete už čas potřebovat.

7. Věčnost je jeden čas, jehož jediná dimenze je vždy. 
To však pro vás nemůže mít žádný smysl do té doby, 
než si vzpomenete na otevřenou náruč Boha a než 
konečně poznáte i Jeho otevřenou mysl. Stejně jako 
On jste i vy vždy; v Jeho mysli a s myslí, jakou má 
On. V takovéto mysli máte svá stvoření; jsou zrozena 
z dokonalého pochopení a panuje mezi vámi dokona-
lá komunikace. Pokud přijmete byť jen jediné z nich, 
nebudete už chtít nic, co nabízí svět. Vše ostatní bude 
postrádat jakýkoliv smysl. Boží smysl je bez vás ne-
úplný a vy jste neúplní bez svých stvoření. Přijměte 
svého bratra na tomto světě a nepřijímejte nic jiného, 
neboť v něm najdete svá stvoření, protože je stvořil 
společně s vámi. Nikdy se nedozvíte, že vy a Bůh jste 
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spolutvůrci, dokud nepoznáte, že spolutvůrci jste i vy 
a váš bratr.

VII. Dvojí hodnocení

1. Boží vůle je vaše spása; nedal by vám snad Bůh nástro-
je, jak ji najít? Jestliže je Jeho vůlí, abyste ji získali, 
musel zároveň zařídit, aby její dosažení bylo možné  
a jednoduché. Vaši bratři jsou všude, a proto nemusíte 
při svém hledání spásy chodit daleko. Každá minu-
ta a každá vteřina představuje příležitost k vaší zá-
chraně. Nezahazujte tyto příležitosti, a to ne proto, že 
se nevrátí, ale protože oddalovat radost je zbytečné. 
Bůh chce, abyste byli dokonale šťastní už teď. Je tedy 
možné, aby vaše vůle byla jiná? A je možné, aby to 
současně nebyla i vůle vašich bratrů?

2. Pamatujte tedy, že v této společné vůli, a jedině v ní 
jste všichni jednotní. Odlišné názory můžete mít  
na cokoliv jiného, ale ne na ni. V této jednotě totiž 
přebývá mír a vy budete žít v míru tehdy, pokud se 
pro ni rozhodnete. Nejprve však musíte přijmout vy-
koupení, protože vykoupení je cesta k míru. Důvod, 
proč tomu tak je, je zcela prostý a tak samozřejmý, 
že je často přehlížený. Ego se samozřejmých věcí 
bojí, neboť samozřejmost je základním rysem reality.  
Vy jej však přehlédnout nemůžete, pokud se ovšem 
díváte.

3. Je naprosto jasné, že jestliže Duch svatý pohlíží s lás-
kou na vše, co vnímá, pohlíží s láskou i na vás. Způ-
sob, jakým vás hodnotí, vyplývá ze skutečnosti, že 
ví, co jste, a tudíž vás hodnotí pravdivě. Jeho hod-
nocení pak musí být ve vaší mysli, protože v ní je 
i on. V mysli však máte i ego, neboť jste ho do ní 

přijali. Jeho hodnocení ale představuje přesný opak 
hodnocení Ducha svatého, jelikož ego vás nemiluje. 
Neuvědomuje si, co jste, a je zcela nedůvěřivé vůči 
všemu, co vnímá, protože jeho vjemy jsou velice pro-
měnlivé. Ego je tedy v nejlepším případě schopno 
podezřívavosti a v nejhorším krutosti. Pohybuje se 
pouze v tomto rozmezí, které nemůže překonat kvůli 
své nejistotě; a protože si nikdy nemůže být jisté, ni-
kdy jeho hranice ani nepřekročí.

4. V mysli se vám tedy setkávají dvě protichůdná hod-
nocení vaší bytosti a obě pravdivá být nemohou. Je-
jich zásadní odlišnost si však neuvědomujete, pro-
tože nechápete, jak ušlechtilý je pohled, jímž na vás 
pohlíží Duch svatý. Nenechá se oklamat ničím, co 
děláte, neboť nikdy nezapomíná na to, co skutečně 
jste. Ego na druhou stranu klame vše, co děláte, a to 
obzvláště tehdy, když reagujete na Ducha svatého, je-
likož v takovýchto okamžicích narůstá jeho nejistota 
a zmatenost. Ego na vás tedy bude s největší pravdě-
podobností útočit v momentech, kdy budete reago-
vat s láskou, protože vás vidí jako nemilující, a svým 
projevem tedy jeho hodnocení odporujete. Jakmile 
budou vaše pohnutky v jasném rozporu s tím, jak vás 
vnímá, zaútočí na ně a přesune se od podezřívavosti 
ke krutosti, neboť vaše reakce zvýší jeho nejistotu. Je 
však naprosto nesmyslné, abyste mu opláceli stejnou 
mincí, a tedy útokem. Co jiného by to totiž znamena-
lo, než že souhlasíte s tím, jak ego hodnotí, co jste?

5. Jestliže se rozhodnete vidět sami sebe jako nemilují-
cí, nebudete šťastní. Tímto pohledem se odsuzujete, 
a proto se musíte považovat za neschopné. Obrátili 
byste se pak k egu, aby vám pomohlo osvobodit se 
od tohoto pocitu neschopnosti, jejž vyvolalo a kte-
rý musí podporovat, aby si zajistilo svou existenci? 
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Mohli byste se snad zbavit jeho hodnocení za použití 
metod, jež mají takovýto obraz zachovat nedotčený?

6. Posuzovat absurdní hodnotový systém zevnitř není 
možné; brání tomu už sám jeho rozsah. Docílit toho 
lze pouze tak, že se z něj vymaníte a pohlédnete  
na něj z místa, kde existuje rozumnost, a kde tedy 
zřetelně uvidíte její opak. Jen prostřednictvím tohoto 
opaku může být absurdnost posouzena jako absurdní. 
I přes Boží velikost, kterou máte v sobě, jste se roz-
hodli být malí a nad svou malostí bědovat. V rámci 
systému, jenž vám tento výběr přikázal, je však ná-
řek nevyhnutelný. Vaše malost je v něm považována  
za samozřejmost a vy se neptáte, kdo její samozřej-
most určil. Uvnitř myšlenkového systému ega je tato 
otázka nesmyslná, protože by celý myšlenkový sys-
tém otevřela pochybnostem.

7. Jak už jsem řekl, ego neví, co je skutečná otázka. Ne-
dostatek jakéhokoliv vědění je vždy spojen s neocho-
tou vědět, což má za následek úplný nedostatek vědění,  
a to jednoduše proto, že vědění je úplné. Nezpochybňo-
vat svou malost tedy znamená popírat všechno vědění  
a uchovávat celý myšlenkový systém ega nedotčený. 
Nelze si ponechat jen část myšlenkového systému, pro-
tože zpochybnit můžete pouze jeho základy. A to musí-
te udělat z pozice mimo něj, protože z pohledu zevnitř 
jsou jeho základy neotřesitelné. Duch svatý odsuzuje 
realitu myšlenkového systému ega pouze proto, že ví, 
že jeho základy nejsou pravdivé. Proto tedy nemá nic, 
co z něj vychází, žádný význam. Každé vaše přesvěd-
čení posuzuje Duch svatý z hlediska místa, odkud vze-
šlo. Vychází-li z Boha, ví, že je pravdivé. V opačném 
případě ví, že je bezvýznamné.

8. Kdykoliv budete zpochybňovat svou hodnotu, řekně-
te si:

Sám Bůh je beze mě neúplný.

 Vzpomeňte si na tuto větu vždy, když bude mluvit ego, 
a neuslyšíte ho. Pravda o vás je tak vznešená, že nic, 
co není hodno Boha, není hodno ani vás. S ohledem  
na tuto skutečnost si pak zvolte, co chcete, a nepřijmě-
te nic, co byste nenabídli Bohu jako zcela odpovídající 
Jeho ceně. Nic jiného nechtějte. Navraťte mu svou část 
a On vám za to, že mu vrátíte, co Mu patří a co Ho činí 
úplným, dá na oplátku Sebe celého.

VIII. Velikost versus velikášství

1. Velikost patří jen a pouze Bohu, a proto je i ve vás. 
Kdykoliv si ji uvědomíte, byť jen mlhavě, zříkáte se 
automaticky ega, protože v přítomnosti Boží velikos-
ti je bezvýznamnost ega jasně patrná. Jakmile tato 
situace nastane, ego věří, že jeho „nepřítel“ udeřil,  
a pokouší se vám nabídnout dary, aby vás přimělo 
znovu se obrátit k jeho „ochraně“. Jediné, co však 
může nabídnout, je nadutost. Velikášství ega je alter-
nativou velikosti Boha. Kterou z nich si vyberete?

2. Velikášství je vždy zástěrkou zoufalství. Je beznaděj-
né, protože není skutečné. Je to snaha zmírnit vaši ma-
lost, jež vychází z přesvědčení, že malost je skutečná. 
Bez tohoto přesvědčení nedává velikášství smysl; bez 
něj byste ho nemohli chtít. Podstatou velikášství je 
soutěživost, protože s sebou vždy nese útok. Je to ša-
lebný pokus překonat, ale nikoliv napravit. Jak jsme 
už řekli, pohybuje se ego v rozmezí mezi podezříva-
vostí a krutostí. Podezřívavé zůstává tak dlouho, do-
kud nad sebou zoufáte. Jakmile se však rozhodnete 
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netolerovat nadále své sebeponížení a hledat vysvo-
bození, přesune se na své škále ke krutosti. A jako 
„řešení“ vám pak nabídne iluzi útoku.

3. Ego nechápe rozdíl mezi velikostí a velikášstvím, 
protože nevidí žádný rozdíl mezi podněty k zázrakům  
a vlastním, sobě cizím přesvědčením. Říkal jsem vám, 
že ego si sice uvědomuje ohrožení své existence, ale 
mezi těmito dvěma zásadně odlišnými hrozbami ne-
rozlišuje. Jeho hluboce zakořeněný pocit zranitelnosti 
mu brání v tom, aby soudil jinak než z pohledu útoku. 
Pokud tedy ego pociťuje hrozbu, rozhoduje se pouze, 
zda má zaútočit ihned, nebo odložit útok na pozdě-
ji. Jestliže přijmete jeho nabídku velikášství, zaútočí 
okamžitě. V opačném případě se rozhodne vyčkat.

4. V přítomnosti Boží velikosti je ego paralyzováno, 
neboť Jeho velikost je dokladem vaší svobody. I ten 
nejmlhavější náznak vaší reality vám doslova vytla-
čuje ego z mysli, protože ho přestanete jakkoliv pod-
porovat. Velikost zcela postrádá klamné představy, 
a jelikož je skutečná, je neodolatelně přesvědčivá. 
Přesvědčení o realitě však ve vás nezůstane, pokud 
egu dovolíte, aby na ně zaútočilo. Ego se bude všemi 
možnými způsoby snažit se vzchopit a zmobilizo-
vat veškerou svou energii proti vašemu osvobození. 
Bude vám říkat, že jste šílení, a tvrdit, že velikost ne-
může být vaší skutečnou součástí, a to kvůli malosti, 
ve kterou věří. Vaše velikost však není pouhým pře-
ludem, neboť nejste jejím autorem. Jste autorem ve-
likášství, jehož se zároveň bojíte, protože představuje 
jistý druh útoku. Vaše velikost však pochází z Boha, 
který ji stvořil ze Své lásky.

5. Ze své velikosti můžete pouze dávat, protože před-
stavuje vaše bohatství. Dáváním si ji zachováváte 
v mysli, chráníte ji před iluzemi a sami sebe udržujete 

v mysli Boha. Mějte vždy na paměti, že být jinde než 
v mysli Boha nemůžete. Jakmile na to zapomenete, 
budete zoufalí a budete útočit.

6. Ego závisí výhradně na vaší ochotě ho tolerovat. Bu-
dete-li ochotni brát v úvahu svou velikost, nebudete si 
moci zoufat, a proto nebudete chtít ego. Vaše velikost 
je Boží odpověď na ego, protože je pravdivá. Malost 
a velikost nemohou existovat společně, a navíc není 
ani možné, aby se objevovaly střídavě. Malost a veli-
kášství se naopak mohou a musejí střídat, neboť obo-
jí je nepravdivé, a tudíž na stejné úrovni. Vzhledem 
k tomu, že tato rovina zahrnuje změny, je prožívána 
jako pohyblivá a jejím základním charakteristickým 
rysem jsou extrémy.

7. Pravda a malost se vzájemně popírají, protože pravda 
znamená velikost. Pravda nekolísá; je vždy pravdi-
vá. Jestliže vám velikost uniká, znamená to, že jste 
ji nahradili něčím, co jste udělali. Možná se jedná  
o víru v malost; možná se jedná o víru ve velikášství. 
V každém případě to však musí být něco absurdního, 
protože to není pravdivé. Vaše velikost vás neoklame 
nikdy, ale vaše iluze vždy. Iluze jsou totiž klamy. Ne-
můžete mít radost z vítězství, ale jste nadšení. A ve 
svém radostném rozpoložení vyhledáváte druhé, kteří 
jsou jako vy, abyste se radovali společně.

8. Odlišit velikost od velikášství je snadné, protože lás-
ka je opětována, ale pýcha nikoliv. Pýcha nevyvolává 
zázraky, a tím vás připravuje o pravdivé svědky vaší 
reality. Pravda není ani zamlžená, ani skrytá, ale její 
viditelnost spočívá v radosti, již přinášíte jejím svěd-
kům, kteří vám ji dokazují. Jsou dokladem vaší ve-
likosti, avšak nemohou být dokladem pýchy, neboť 
pýcha není sdílená. Bůh chce, abyste spatřili to, co 
stvořil, protože to je Jeho radost.



266 267

9. Může snad být vaše velikost domýšlivá, pokud je je-
jím dokladem sám Bůh? A může být skutečné něco, 
o čem neexistuje žádné svědectví? Co dobrého z to-
ho může vzejít? A jelikož z toho nemůže vzejít nic 
dobrého, nemůže to Duch svatý využít. Co nemůže 
přetvořit k Boží vůli, vůbec neexistuje. Velikášství je 
klamné, protože slouží jako náhražka za vaši velikost. 
Avšak co stvořil Bůh, nemůže být ničím nahrazeno. 
Bůh je bez vás neúplný, jelikož Jeho velikost je úplná 
a vy v ní nemůžete chybět.

10. Vy všichni jste v mysli Boha nenahraditelní. Nikdo 
jiný vás v ní nemůže nahradit, a proto dokud se do ní 
nevrátíte, bude na vás vaše věčné místo čekat. Bůh 
vám prostřednictvím Svého hlasu toto místo připo-
míná a sám v něm v bezpečí uchovává vaše stvoření. 
Nemůžete je však poznat, dokud se k nim nevrátíte. 
Nemůžete nahradit Království a nemůžete nahra-
dit sebe. Bůh, jenž zná vaši cenu, by to tak nechtěl,  
a proto to tak není. Vaše cena je v Boží mysli, a tudíž 
ne jen ve vaší. Přijmout sami sebe tak, jak vás Bůh 
stvořil, není domýšlivost, ale odmítnutí domýšlivosti. 
Domýšlivé je přijmout svou malost, protože to zna-
mená, že věříte, že vaše hodnocení sebe sama je prav-
divější než to, jak vás hodnotí Bůh.

11. Je-li však pravda nerozdělitelná, musí být vaše hod-
nocení sebe sama totožné s Božím. Svou cenu jste 
neurčili vy, a proto nepotřebuje žádnou ochranu. Nic 
na ni nemůže zaútočit a nic ji nemůže porazit. Není 
proměnlivá; prostě je. Zeptejte se Ducha svatého, 
jaká je, a řekne vám to, a nebojte se jeho odpovědi, 
protože pochází z Boha. Vzhledem ke svému zdroji 
je tedy radostná, a protože její zdroj je pravdivý, je  
i pravdivá. Naslouchejte a co slyšíte, nezpochybňujte, 
neboť Bůh neklame. Chce, abyste víru ega v malost 

zaměnili za Jeho vlastní radostnou odpověď na to, co 
jste, a tím přestali tuto skutečnost zpochybňovat a po-
znali ji takovou, jaká je.


