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10. kapitola:

Modly nemoci

Úvod

1.  Nic mimo vás samých vám nemůže ani nahánět 
strach, ani ve vás vzbuzovat lásku, protože nic 
mimo vás neexistuje. Čas i věčnost existují jen 
ve vaší mysli, a dokud je nepřijmete jako pou-
hé prostředky ke znovuzískání věčnosti, budou  
ve vzájemném rozporu. Ten však nevyřešíte, jest-
liže budete věřit, že cokoliv z toho, co se vám děje, 
způsobují vnější okolnosti. Musíte pochopit, že čas 
je určen výhradně k vaší potřebě a že nic na svě-
tě vás nemůže této zodpovědnosti zbavit. Ve své 
fantazii sice můžete Boží zákony porušovat, avšak 
uniknout jim nemůžete, neboť byly utvořeny pro 
vaši ochranu a jsou stejně neporušitelné jako vaše 
bezpečí.

2. Bůh nestvořil nic jiného než vás a nic jiného kro-
mě vás neexistuje, protože vy jste Jeho součástí. 
Může snad kromě Něho existovat ještě něco ji-
ného? Nic kromě Něho se nemůže stát, neboť nic 
kromě Něho není skutečné. K Němu se stejně jako 
vy připojují i vaše stvoření, ale nic jiného, protože 
nic jiného není skutečné. Znepokojuje vás pouze 
to, co je pomíjivé, ale jak by mohlo být pomíjivé 
skutečné, jestliže jediným Božím stvořením jste 
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vy, které stvořil jako věčné? Všechno, co se vám 
děje, určuje vaše svatá mysl; každá reakce na vše, 
co vnímáte, záleží výhradně na vás, protože vaše 
mysl vymezuje, jak vnímáte.

3. Bůh na vás nemění svůj názor, neboť si není sám 
sebou nejistý. A to, co zná On, může být pozná-
no, protože Jeho vědění není určeno jen pro Něho 
samotného. Stvořil vás pro Sebe, avšak zároveň 
vám dal moc, abyste pro sebe mohli tvořit i vy,  
a byli tedy jako On. Proto je vaše mysl svatá. Může 
něco převýšit lásku Boha? A může tak něco pře-
výšit vaši vůli? Do nitra vám nemůže proniknout 
nic zvenčí, protože tím, že jste v Bohu, zahrnujete 
vše. Jestliže tomu uvěříte, uvědomíte si, co všech-
no záleží na vás. Pokud něco ohrozí pokoj vaší 
mysli, zeptejte se sami sebe: „Změnil snad na mě 
Bůh názor?“ Jeho rozhodnutí pak přijměte, neboť 
je skutečně neměnné, a odmítněte změnit názor  
na sebe samé. Bůh vás nikdy neodmítne, protože 
tím by odmítl sám sebe.

I. Doma v Bohu

1.  Svá stvoření neznáte jednoduše proto, že dokud 
bude vaše mysl rozdělená, budete se jich zříkat, 
avšak není možné napadat to, co jste stvořili. Pa-
matujte si ovšem, že to není možné ani pro Boha. 
Zákon stvoření zní, že své stvoření milujete stejně 
jako sami sebe, jelikož je vaší součástí. Proto je vše, 
co kdy bylo stvořeno, v naprostém bezpečí, neboť 
Boží zákony to ochraňují prostřednictvím Jeho lás-
ky. Jakákoliv část vaší mysli, která si tuto skuteč-
nost neuvědomuje, vyloučila sama sebe z vědění, 

protože nesplnilo její podmínky. Ale kdo jiný než 
vy by mohl něco takového udělat? Přiznejte si to: 
jelikož takovéto přiznání vede k pochopení, že vaše 
vyloučení nepochází od Boha, tak tudíž neexistuje.

2. Doma jste v Bohu; ačkoliv spíte a zdá se vám  
o vyhnanství, nic vám nebrání se probudit do sku-
tečnosti. Rozhodnete se procitnout? Z vlastní zku-
šenosti víte, že to, co vidíte ve snech, považujete 
v okamžiku, kdy spíte, za skutečnost. Avšak jak-
mile se probudíte, uvědomíte si, že žádná událost 
ze snů se doopravdy vůbec nestala. Nepřekvapuje 
vás to, přestože během vašeho spánku byly poruše-
ny všechny zákony reality, do níž jste se probudili. 
Není nakonec možné, že jste se pouze přesunuli  
z jednoho snu do druhého, aniž byste skutečně pro-
citli?

3. Snažili byste se uvést v soulad události, ke kterým 
došlo ve dvou protichůdných snech, nebo bys-
te oba zavrhli, pokud byste zjistili, že realita ne-
odpovídá ani jednomu z nich? To, že jste už byli 
vzhůru, si nepamatujete. Až uslyšíte Ducha svaté-
ho, budete se cítit lépe, neboť vám najednou bude 
připadat zcela reálné milovat; avšak na skutečnost,  
že jednou tomu tak už bylo, si nyní již nevzpomí-
náte. A právě rozpomenutí vám přinese poznání, 
že tomu tak může být znovu. Co je možné, dopo-
sud nebylo uskutečněné, ale co bylo kdysi, je i teď, 
pokud je to věčné. Až si vzpomenete, poznáte, že 
to, na co jste si vzpomněli, je věčné, a proto je to 
i teď.

4.  Na všechno se rozpomenete v okamžiku, kdy  
po tom budete z celého srdce toužit, a jelikož tou-
žit z celého srdce znamená tvořit, zbavíte se tak 
touhy po odloučení a svou mysl navrátíte nejen 
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Stvořiteli, ale i svému stvoření. Až je poznáte, ne-
budete už chtít spát, ale pouze procitnout a radovat 
se. Snům nedáte nejmenší šanci, poněvadž budete 
toužit pouze po pravdě; a protože to konečně bude 
vaše opravdová vůle, pravda se vám otevře.

II. Rozhodnutí zapomenout

1. Nelze se odloučit od něčeho, co byste dříve nezna-
li. Odloučení není možné bez předešlého vědění, 
což znamená, že odloučení znamená rozhodnutí 
zapomenout. To, co bylo zapomenuto, vám pak 
zdánlivě nahání strach, ale pouze proto, že odlou-
čení je útok na pravdu. Bojíte se, protože jste zapo-
mněli. Vědění jste nahradili vědomím snů, neboť 
máte strach ze svého odloučení, a nikoliv z toho, 
od čeho jste se odloučili. Jakmile pak to, od čeho 
jste se odloučili, opět přijmete, přestane vám to na-
hánět strach.

2. Zřeknete-li se odloučení od reality, získáte mnohem 
víc než jen vysvobození ze strachu; takovéto roz-
hodnutí přináší radost, pokoj a krásu tvoření. Stačí, 
když Duchu svatému poskytnete pouhou ochotu si 
vzpomenout, a on vám pak nabídne poznání Boha 
i vás samých, které pro vás uchovává, zatímco tr-
pělivě čeká na vaše svolení. S radostí se zřekněte 
všeho, co brání tomu, abyste se rozpomenuli, jeli-
kož Bůh přebývá ve vašich vzpomínkách. Jestli-
že budete ochotni se na Něho upamatovat a znovu 
poznat svou realitu, uslyšíte Jeho hlas, který vám 
řekne, že jste Jeho součástí. Nedovolte, aby vás co-
koliv na tomto světě zdržovalo od toho, abyste si 
na Něho vzpomněli, protože v této vzpomínce leží 
vaše poznání sebe sama.

3. Vzpomenout si znamená v mysli si vybavit to, 
co tam už je. To, na co si vzpomínáte, nevytvá-
říte; pouze znovu přijímáte něco, co v ní bylo 
už dříve, ale co jste zavrhli. Schopnost přijmout 
pravdu na tomto světě je obdobou tvoření v Krá-
lovství na rovině vnímání. Bůh vykoná svůj díl 
práce, pokud vy vykonáte ten svůj, a Jeho návrat 
výměnou za váš návrat představuje výměnu vě-
dění za vnímání. Nic není nad Jeho vůli pro vás; 
jen projevte svou vůli si na Něho upamatovat  
a vizte! Dá vám vše, když o to jen požádáte.

4. Útočíte-li, zapíráte sami sebe. Přesněji řečeno si 
vštěpujete, že nejste to, co jste. Popření reality zne-
možňuje přijetí Božího daru, protože místo něho 
přijímáte něco jiného. Pokud pochopíte, že tím 
vždy napadáte pravdu a pravda je Bůh, uvědomíte 
si, proč je to spojeno se strachem. A jestliže dále 
uznáte, že jste součástí Boha, pochopíte, proč tak 
vždy napadáte především sami sebe.

5. Všechny útoky jsou útoky na sebe sama; a ničím 
jiným být ani nemohou. Jsou to útoky na pochope-
ní a přijetí osobní podstaty, jež vycházejí z vlast-
ního rozhodnutí nebýt tím, kým doopravdy jste. 
Útok tedy představuje způsob, jakým se ztrácí vaše 
ztotožnění, protože jestliže útočíte, znamená to,  
že jste museli zapomenout, co jste. A je-li pak vaše 
realita realitou Boha, svým útokem vyjadřujete,  
že si na Boha nevzpomínáte; ne však proto, že by 
On byl pryč, ale jelikož jste se dobrovolně a aktiv-
ně rozhodli si na Něho nevzpomenout.

6. Pokud byste si uvědomovali, jaký zmatek si tím 
vnášíte do klidu a pokoje své mysli, nikdy byste 
se k takovéto pošetilé volbě nemohli uchýlit. Stá-
le však věříte, že toto rozhodnutí vám může při-
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nést něco, po čem toužíte. Z toho ovšem vyplývá, 
že toužíte po něčem jiném, než je pokojná mysl, 
aniž byste skutečně zvážili, co můžete na základě 
své touhy získat. Logický závěr vaší volby je tedy 
zcela jasný: tím, že jste zamítli svou opravdovou 
realitu, jste se dostali do pozice, ve které se musíte 
mít na pozoru před Bohem a Jeho královstvím, což 
následně způsobuje, že se bojíte si na Něho upa-
matovat.

III. Bůh nemoci

1. Boha jste však nenapadli, protože ve skutečnosti 
Ho milujete. Dokážete snad změnit svou realitu? 
Nikdo přece nemůže chtít zničit sám sebe. Domní-
váte-li se, že napadáte sami sebe, je to neklam-
né znamení toho, že nenávidíte to, co si myslíte,  
že jste. A toto, pouze a jen toto, můžete napadnout. 
Co si myslíte, že jste, může být opravdu nenávistné 
a takováto pokřivená představa vás může dovést  
k neuvěřitelně zhoubnému jednání. Jeho ničivý vý-
sledek však není o nic skutečnější než vaše před-
stava, ačkoliv ti, kdo vytvářejí modly, je uctívají. 
Modly nejsou nic, ale jejich uctívači jsou nemoc-
ní synové Boží. Bůh je však jejich nemoci zbaví 
a přivede je zpět do Své mysli. Nebude omezovat 
vaši moc jim pomoci, protože právě proto vám ji 
dal. Nebojte se jí, neboť v ní leží vaše spása.

2. Existuje snad jiný utěšitel nemocných Božích dětí 
než Jeho moc, jež působí skrze vás? Pamatujte si, 
že nezáleží na tom, která část synovství Jej přijme. 
Vždy je přijímán pro všechny, a pokud Ho přijme 
vaše mysl, probudí se vzpomínka na Něho v ce-
lém synovství. Uzdravte své bratry jednoduše tím, 

že pro ně přijmete Boha. Nemáte oddělené mysli 
a Bůh má jen jednu cestu, jež vede k uzdravení, 
protože má jen jednoho syna. Boží komunikační 
spojení se všemi Jeho dětmi vede nejen k jejich 
vzájemnému sjednocení, ale i k propojení s Ním. 
Uvědomit si tuto skutečnost znamená uzdravovat, 
protože znamená pochopit, že nikdo není odděle-
ný, a tudíž ani nemocný.

3. Věřit, že Boží syn může být nemocný, je totéž jako 
věřit, že část Boha může trpět. Láska však nemůže 
trpět, protože nemůže útočit. Vzpomínka na lásku 
s sebou tedy přináší nezranitelnost. Nestavte se  
na stranu nemoci v přítomnosti Božího syna, i když 
on sám v ní věří, neboť přijmete-li Boha, který je 
v něm, stvrdíte Boží lásku, na niž on zapomněl. 
Jestliže uznáte, že je součástí Boha, připomenete 
mu pravdu o jeho skutečné podstatě, kterou za-
pírá. Chtěli byste v něm snad posilovat popírání 
Boha, a tím si zastřít pohled na svou vlastní pod-
statu? Nebo byste mu raději připomněli jeho celist-
vost a zdraví, a společně s ním si tak upamatovali  
na svého Stvořitele?

4. Věřit, že Boží syn je nemocný, znamená uctívat tu-
též modlu, jako uctívá on sám. Bůh stvořil lásku,  
a nikoliv modlářství. Veškeré formy modlářství 
jsou pouhé karikatury stvoření, jež rozšiřují ne-
mocné mysli, které jsou příliš rozštěpené na to, 
aby věděli, že stvoření se o moc dělí a nikdy si ji 
nepřisvojuje. Nemoc je modlářství, protože to je 
přesvědčení, že vás někdo může o vaši moc při-
pravit. To však nelze, jelikož jste součástí Boha, 
jenž je všechna moc. Chorý bůh je modla vytvo-
řená podle představy, jakou má její autor o sobě.  
A přesně to vidí ego v Božím synovi; chorého 



16 17

boha, vytvořeného sám sebou, soběstačného, vel-
mi krutého a také velmi zranitelného. Je toto mod-
la, kterou byste chtěli uctívat? Je toto představa, 
již byste chtěli chránit? Opravdu se bojíte, že byste  
o něco takového mohli přijít?

5. Zamyslete se nad logickým důsledkem myšlen-
kového systému ega a posuďte, zda jeho nabídka 
skutečně odpovídá tomu, co chcete. Abyste získali 
to, co vám nabízí, jste ochotni napadnout Božskou 
podstatu svých bratrů, a tím ztratit z očí i svou 
vlastní. Jste ochotni ji skrývat a bránit modlu, o níž 
si myslíte, že vás ochrání před nebezpečím, které 
sama představuje, ale jež neexistuje.

6. V Království neexistují žádní modláři, jen nesmír-
ný vděk za vše, co stvořil Bůh, a to díky vědomí, 
že každý je Jeho částí. Boží syn neuznává žádné 
modly, ale uznává svého Otce. Vaše zdraví na 
tomto světě je rovnocennou náhradou vaší hodnoty 
v nebi. Nedávám vám svou ctnost, ale svou lásku, 
protože si nevážíte sami sebe. A pokud si neváží-
te sami sebe, onemocníte, avšak hodnota, kterou 
ve vás vidím, vás může uzdravit, protože hodnota 
Božího syna je jen jedna. Když jsem říkal: „Svůj 
pokoj vám dávám,“ myslel jsem to doslova, neboť 
skrze mě k vám přichází pokoj od Boha. Je pro vás, 
i když o něj možná nežádáte.

7. Je-li bratr nemocný, znamená to, že nežádá o pokoj, 
a proto neví, že jej má. Přijetí pokoje představuje 
odmítnutí iluze, a nemoc je iluze. Každý Boží syn 
má však moc odmítnout iluze kdekoliv v Králov-
ství; stačí, když je zcela odmítne sám v sobě. Mohu 
vás uzdravit, protože vás znám. Znám vaši cenu, 
jíž si sami nejste vědomi, a právě ta vás uzdraví. 
Zdravá, celistvá mysl není modlářská a neuznává 

existenci protichůdných zákonů. Uzdravím vás 
pouze tím, že vám předám jediné poselství, a tím 
je pravda. Uzdraví vás vaše víra v ně; stačí mi jen 
důvěřovat.

8. Nepřináším Boží poselství klamem, což poznáte, 
jakmile si uvědomíte, že vždy dostanete tolik, ko-
lik přijmete. Teď tedy můžete přijmout pokoj pro 
všechny, a tím je osvobodit od všech iluzí, neboť 
jste uslyšeli Jeho hlas. Ale nemějte jiné bohy mimo 
Něho, protože byste Ho neslyšeli. Bůh nežárlí  
na bohy, které jste si vytvořili, ale vy ano. Ochra-
ňujete je a sloužíte jim, jelikož věříte, že vás vy-
tvořili. Domníváte se, že jsou vašimi otci, protože 
si do nich promítáte děsuplnou skutečnost, že jste 
je vytvořili, abyste jimi nahradili Boha. A i když se 
vám zdá, že k vám hovoří, pamatujte si, že Boha 
nemůže nahradit nic a jakékoliv náhrady, o něž 
usilujete, nejsou vůbec nic.

9. Jednoduše řečeno: možná věříte, že se bojíte nico-
ty, ale ve skutečnosti se nebojíte ničeho. Jakmile 
si to uvědomíte, budete uzdraveni. Slyšíte boha, 
kterému nasloucháte. Utvořili jste si boha nemoci, 
a protože jste ho udělali, slyšíte ho. I přesto jste ho 
však nestvořili, jelikož on není vůlí Otce, a proto 
není věčný a bude zničen ve stejném okamžiku, 
kdy dáte najevo svou ochotu přijímat jen to, co je 
věčné.

10. Jestliže má Bůh pouze jednoho syna, pak existuje 
pouze jeden Bůh. Sdílíte s ním Jeho realitu, proto-
že realita není rozdělená. Přijímat jiné bohy mimo 
Něho znamená upřednostňovat jiné představy  
o sobě. Neuvědomujete si, nakolik nasloucháte 
svým bohům a jak bedlivě si je střežíte. Existují 
však jen proto, že je uctíváte. Jakmile ovšem pro-
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jevíte úctu tam, kde má své pravé místo, získá vaše 
mysl pokoj; to je vaše dědictví od vašeho skuteč-
ného Otce. Svého otce nemůžete vytvořit a otec, 
jehož jste vytvořili, nevytvořil vás. Úcta nepatří 
iluzím, neboť uctívat iluze znamená neuctívat nic. 
Nepatří jim však ani strach, jelikož iluze nejsou ni-
čím, rovnají se nicotě a vůbec neexistují, kterým 
jsou, nemůže vzbuzovat strach. Rozhodli jste se, 
že se budete bát lásky, a to pro její naprostou ne-
vinnost a neškodnost. A kvůli tomuto strachu jste 
ochotni se vzdát své vlastní prospěšnosti a své 
vlastní dokonalé pomoci.

11. Pokoj naleznete pouze u Božího oltáře, jenž je  
ve vašem nitru, kam ho Bůh umístil. Jeho hlas, kte-
rý vás nepřestává volat k návratu, uslyšíte tehdy, 
pokud nebudete mít žádné jiné bohy kromě Něho. 
Boha nemoci se můžete zříct i za své bratry; prav-
da je, že jestliže jste se ho zřekli sami pro sebe,  
ve skutečnosti jste to už udělali. Neboť vidíte-li 
boha nemoci kdekoliv kolem sebe, znamená to, že 
ho přijímáte. A dokud ho přijímáte, budete se mu 
klanět a uctívat ho, protože byl vytvořen jako ná-
hrada za Boha. Představuje víru, že si sami můžete 
zvolit, který bůh je skutečný. Ačkoliv je jasné, že 
to nemá nic společného s realitou, je stejně jasné, 
že se to týká způsobu, jakým realitu vnímáte.

IV. Konec nemoci

1. Veškerá kouzla jsou jen pokusem sloučit nesluči-
telné. Veškeré náboženství však vyjadřuje uznání, 
že neslučitelné sloučit nelze. Nemoc a dokonalost 
jsou neslučitelné. Jestliže vás Bůh stvořil dokonalé, 

pak dokonalí opravdu jste. Pokud věříte, že můžete 
být nemocní, znamená to, že před Ním upřednost-
ňujete jiné bohy. Tím, kdo válčí s bohem nemoci, 
jehož jste si udělali, není Bůh, ale vy. Je to zname-
ní, že jste se rozhodli odmítnout Boha; boha ne-
moci se však bojíte, protože je neslučitelný s Boží 
vůlí. Jestliže na něj zaútočíte, stane se pro vás rea-
litou, ale odmítnete-li ho uctívat v jakékoliv podo-
bě, ve které se vám zjevuje, a kdekoliv si myslíte,  
že ho vidíte, rozplyne se do nicoty, z níž byl pů-
vodně udělán.

2. Pouze jasná a nezkalená mysl může odhalit realitu, 
která vytrvale čeká na své přijetí, jež však záleží  
na vaší ochotě ji vzít za svou. Abyste poznali re-
alitu, musíte nerealitě přisoudit hodnotu, kterou 
skutečně má. Přehlížet nicotu pouze znamená po-
suzovat ji správně a díky schopnosti správného 
zhodnocení se pak od ní dokážete osvobodit. Po-
znání se neodkryje mysli, jež je zaplněna iluzemi, 
protože pravda a iluze jsou neslučitelné. Pravda je 
celá a úplná a není možné, aby byla poznána jen 
částí mysli.

3. Synovství nelze chápat jako zčásti nemocné, neboť 
chápat je takto znamená nechápat je vůbec. Jest-
liže je synovství jednotné, je jednotné ve všech 
ohledech, jelikož jednotu nelze rozdělit. Pokud si 
do mysli necháte proniknout jiné bohy, rozdělíte 
ji a tomuto rozštěpení nebudete schopni zamezit, 
protože je známkou toho, že jste se částí své mys-
li odklonili od Boží vůle, čímž jste nad ní ztratili 
kontrolu. Ztratit kontrolu znamená v tomto význa-
mu ztratit smysl, a mysl beze smyslu se pak stává 
nesmyslnou a absurdní. Je to však jen otázka defi-
nice; jestliže mysl definujete nesprávně, budete ji
považovat i za nesprávně fungující.
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4. Boží zákony vám zachovají pokoj v mysli, protože 
pokoj je Jeho vůlí a na jeho ochranu ustanovil Své 
zákony. Boží zákony osvobozují, ale vaše zákony 
svazují a zotročují. Jelikož svoboda a otroctví jsou 
neslučitelné, nelze jejich zákony chápat společně. 
Zákony Boha slouží jen pro vaše dobro a mimo 
Jeho zákony žádné jiné neexistují. Vše ostatní je 
tudíž bezzákonné, a tedy chaotické. Bůh sám však 
Svými zákony ochraňuje vše, co stvořil, a proto 
neexistuje nic, co by jim nepodléhalo. Zákony cha-
osu je pojem, který nemá význam. Stvoření se řídí 
zákony a to, co je chaotické, postrádá jakýkoliv 
význam, protože to postrádá Boha. Bohům, které 
jste si udělali, jste „dali“ svůj pokoj, ale oni si ho 
od vás nemohou vzít, a koneckonců vy jim ho ani 
nemůžete dát.

5. Své svobody se nemůžete vzdát, ale můžete ji popí-
rat. Nemůžete udělat něco, co Bůh neměl v úmys-
lu, protože to, co neměl v úmyslu, se nestane. Vaši 
bozi nepřinášejí chaos; ten jim dáváte vy a od nich 
ho pak přijímáte. Nic z toho však nikdy nebylo. Je-
diné, co vždy bylo a je, jsou Boží zákony, a jediné, 
co kdy bude, je Jeho vůle. Byli jste stvořeni Jeho 
vůlí a prostřednictvím Jeho zákonů a způsob va-
šeho stvoření vás předurčil k tomu, abyste se sami 
stali stvořiteli. Co jste však udělali, je vás tak ne-
hodné, že byste to jen stěží mohli chtít, pokud byste 
byli ochotni vidět to takové, jaké to ve skutečnosti 
je; viděli byste totiž, že jste neudělali vůbec nic. 
Automaticky byste pak svůj zrak obrátili k tomu, 
co je dál, co je ve vás i kolem vás. Realita nedoká-
že prolomit překážky, které stavíte, ale jakmile se 
jich sami zbavíte, zcela vás pohltí.

6. Až pocítíte Boží ochranu, pochopíte, že vytváření 
model je pro vás nemyslitelné. V mysli Boha ne- 
existují žádné podivné představy, a co není v Jeho 
mysli, nemůže být ani ve vaší mysli, protože jste 
jedna mysl, jež náleží Jemu. Vaše je právě proto, 
že náleží Jemu, neboť vlastnictví pro Něho před-
stavuje sdílení. Platí-li to tak pro Něho, pak to platí 
i pro vás. Jeho definice jsou Jeho zákony, jelikož 
jimi dal vesmíru podobu, kterou má. Žádní nepraví 
bozi, jež se snažíte klást mezi sebe a svou realitu, 
pravdu vůbec neovlivňují. Pokoj je váš, protože 
vás stvořil Bůh. A nic jiného nestvořil.

7. Zázrak je skutek Božího syna, který se zbavil všech 
nepravých bohů a vyzývá své bratry, aby učinili 
totéž. Je to skutek víry, protože s sebou přináší po-
chopení, že jeho bratr to dokáže. Je to volání k Du-
chu svatému v jeho mysli, volání, jež se zesiluje 
společně s tím, jak se k němu přidávají další hlasy. 
Jelikož konatel zázraků uslyšel Boží hlas, zesiluje 
ho i v nemocném bratru, a to tím, že oslabuje jeho 
víru v nemoc, kterou s ním nesdílí. Síla jedné mys-
li může proniknout svým jasem do mysli jiné, pro-
tože všechny Boží lucerny byly rozsvíceny toutéž 
jiskrou, jež je všudypřítomná a věčná.

8. V mnohých zůstala pouze tato jiskra, neboť velké 
paprsky obestírá mlha. Bůh ji však udržuje naži-
vu, aby paprsky nikdy neupadly v zapomnění. 
Stačí jen uvidět jiskru, a poznáte vyšší světlo. Po-
hled na jiskru přináší uzdravení, ale poznání světla 
přináší tvoření. Návrat však začíná přijetím malé-
ho světla, neboť odloučení představovalo sestup  
od velikosti k malosti. Jiskra si i přesto stále ucho-
vává čistotu velkého světla, protože je zbývajícím 
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voláním lidstva. Pokud do něho vložíte veškerou 
svou víru, odpoví vám sám Bůh.

V. Odmítání Boha

1. Obřady boha nemoci jsou podivné a velmi náročné. 
Nedovolují vám se radovat, protože známkou vaší 
oddanosti tomuto bohu je sklíčenost. Sklíčenost 
znamená, že jste se zřekli Boha. Mnoho lidí se obá-
vá rouhání, aniž by však chápali, co to doopravdy 
je. Neuvědomují si, že odmítat Boha je totéž jako 
odmítat svou vlastní identitu, a v tomto smyslu je 
cenou za hřích opravdu smrt, a to doslova; zřeknout 
se života znamená přijmout jeho opak, neboť veš-
keré popírání nahrazuje to, co je, něčím, co není. 
Ačkoliv takovéto odmítání ve skutečnosti není vů-
bec možné, je třeba brát v úvahu to, co si myslíte, 
že můžete, a co věříte, že máte.

2. Nezapomínejte však, že popřením Boha se nevy-
hnete promítání svých postojů do druhých, takže 
uvěříte, že za to můžou druzí, a nikoliv vy. Dosta-
nete to, co dáváte, neboť to je to, co chcete. Mož-
ná věříte, že své bratry soudíte podle toho, co vám 
dávají, ale ve skutečnosti je soudíte podle toho, co 
dáváte vy jim. Nepřisuzujte jim své odmítání ra-
dosti, protože jinak nespatříte jiskru v jejich nitru, 
která by vám přinesla radost. Sklíčenost přichází 
právě s popřením této jiskry, jelikož pokud budete 
pohlížet na bratry tak, jako by ji neměli, budete tím 
odmítat Boha.

3. Oddanost tomu, když popíráte Boha, je nábožen-
ství ega. Bůh nemoci zcela zjevně vyžaduje, abyste 
se zřekli zdraví, protože zdraví je v přímém roz-

poru s jeho vlastním přežitím. Zamyslete se však 
nad důsledky, jež z toho pro vás vyplývají. Na bo-
zích, které jste si udělali, nemůžete trvat, pokud 
budete zdraví, protože takové bohy by mohli chtít 
pouze nemocní. Rouhačství je tudíž sebezničující, 
ale v žádném případě neničí Boha. To znamená,  
že jste ochotní nepoznat svou pravou podstatu, 
abyste mohli být nemocní. Je to absurdní oběť, již 
od vás vyžaduje váš bůh, protože tím, že jste si ho 
udělali z čirého šílenství, zosobňuje šílenou a ab-
surdní myšlenku.

4. Zdá se, že nemoc a smrt vstoupila do mysli Božího 
syna proti Jeho vůli. „Útok na Boha“ ho dovedl 
k domněnce, že nemá Otce, a aby se zbavil své-
ho smutku, utvořil si boha sklíčenosti. Byla to pro 
něj náhrada za radost, protože se nedokázal smířit 
se skutečností, že ačkoliv je stvořitel, on sám byl 
stvořen. Avšak syn bez Otce, který jediný mu může 
přinést pomoc, je bezmocný a bezradný.

5. Už dříve jsem říkal, že sami od sebe nedokážete 
udělat nic; vy ale nejste sami od sebe. Kdybyste 
byli, pak by to, co jste vytvořili, bylo skutečné a vy 
byste nikdy nemohli uniknout. Avšak právě proto, 
že sami sebe jste nevytvořili, vás nemusí nic zne-
pokojovat. Vaši bozi nejsou nic, protože je nestvo-
řil váš Otec. Můžete udělat pouze taková stvoření, 
kteří jsou jako on, stejně jako On by nemohl stvořit 
syna, jenž by nebyl jako On. Jestliže tvořit zna-
mená sdílet, pak stvořené nemůže stvořit nic, co 
by mu bylo nepodobné. Sdílet může pouze to, čím 
samo je. Sklíčenost však znamená osamění, a proto 
nemohla být stvořena.

6. Synové Boží, nezhřešili jste, ale hodně jste se mý-
lili. Vaše omyly lze ovšem uvést na pravou míru 
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a Bůh vám pomůže, jelikož ví, že byste se pro-
ti Němu nikdy nemohli prohřešit. Odmítli jste 
Ho, protože jste Ho milovali, a nyní jste poznali,  
že kdybyste si uvědomili lásku, kterou k Němu 
chováte, odmítnout byste Ho nemohli. Vaše od-
mítnutí tedy znamená, že Ho milujete a že víte, že 
On miluje vás. Pamatujte si, že to, co odmítáte, jste 
předtím museli znát. A jestliže přijímáte odmítnu-
tí, můžete také přijmout jeho nápravu.

7. Váš Otec vás však neodmítá; neoplácí stejnou min-
cí; pouze vás vyzývá, abyste se vrátili. Pokud se 
domníváte, že neodpověděl na vaše volání, je to 
tím, že vy jste neodpověděli na Jeho. Jestliže Jeho 
poselství uslyšíte, znamená to, že vám odpověděl, 
a budete-li naslouchat dobře, poznáte Ho. Láska 
Boha je ve všem, co stvořil, protože Jeho syn je 
všude. Pohlížejte na své bratry s pokojem a do srd-
ce vám vstoupí Bůh jako projev vděčnosti za dar, 
jejž Mu dáváte.

8. Pro uzdravení se neobracejte k bohu nemoci, ale 
pouze k Bohu lásky, protože uzdravení přichází 
s Jeho uznáním. Až Ho uznáte, zjistíte, že On sám 
vás nikdy nepřestal uznávat, jelikož v tomto Jeho 
uznání leží vaše bytí. Nejste nemocní a nemůžete 
zemřít, ale můžete se nechat zmást tím, co umírá. 
Pamatujte si však, že právě v tom spočívá rouhání, 
neboť na Boha i Jeho stvoření, od kterých Ho nelze 
oddělit, pohlížíte bez lásky.

9. Milováno může být pouze to, co je věčné, protože 
láska neumírá. Co pochází od Boha, je Jeho na-
vždy, a vy pocházíte od Boha. Dopustil by snad, 
aby On sám trpěl? A nabízel by Svému synu něco, 
co není přijatelné pro Něho samotného? Jestli-
že přijmete sami sebe takové, jaké vás Bůh stvo-

řil, nebudete moci trpět. K tomu je ale zapotřebí, 
abyste Ho uznali jako svého Stvořitele. Nikoliv 
však proto, že jinak byste byli potrestáni, ale proto,  
že uznání vašeho Otce znamená uznání vás samých 
takových, jací doopravdy jste. Podoba, do jaké vás 
váš Otec stvořil, je zcela bez hříchu, zcela bez bo-
lesti a bez jakéhokoliv utrpení. Jestliže Ho však za-
přete, vnesete si do své vlastní mysli hřích, bolest 
a utrpení sami. Bůh vám totiž obdařil mysl velkou 
silou a svobodou, a proto si dokáže nejen stvořit 
světy, ale také to, co stvořila, popírat.

10. Neuvědomujete si, do jaké míry zapíráte sami sebe 
a ani to, že Bůh si to ve Své lásce vůbec nepřeje. 
Nikdy by vám v tom však nebránil, protože ví, že 
Jeho syn je svobodný. Pokud by vám bránil, napa-
dal by sám sebe, ale Bůh není šílený; šílení jste vy, 
jestliže Ho popíráte. Chtěli byste snad, aby vaše 
šílenství sdílel i On? Bůh nikdy nepřestane milovat 
Svého syna, stejně tak jako Jeho syn nikdy nepře-
stane milovat Jeho. S takovouto podmínkou, jež je 
navždy a neměnně uložena v Boží mysli, stvořil 
Svého syna. Poznat ji přináší zdraví, ale popřít ji je 
šílenství. Vaším stvořením vám dal Bůh sám sebe 
– a jeho dary jsou věčné. Chtěli byste Mu odpírat 
sami sebe?

11. Z vašich darů Bohu se Království navrátí Jeho sy-
novi, který se však sám vyčlenil z Jeho daru, když 
odmítl přijmout to, co pro něj bylo stvořeno a co 
stvořil ve jménu svého Otce. Nebe čeká na jeho 
návrat, neboť bylo stvořeno jako příbytek Božích 
synů. Je to váš jediný a pravý domov; doma nejste 
nikde jinde. Neodpírejte si radost, jež byla stvoře-
na pro vás, a nevyměňujte ji za utrpení, které jste 
si pro sebe udělali sami. Bůh vám dal prostředky 
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k nápravě toho, co jste udělali. Poslouchejte a do-
zvíte se, jak se upamatovat na to, čím doopravdy 
jste.

12. Jestliže Bůh zná své děti jako zcela čisté a bezhříš-
né, pak se rouháte, pokud je považujete za vinné. 
Jestliže Bůh zná své děti jako oproštěné od veškeré 
bolesti, je rouháním vidět kdekoliv utrpení. Jestliže 
Bůh zná své děti jako naprosto radostné, je rouhá-
ním cítit se sklíčení. Všechny tyto iluze i všechny 
další podoby, jimiž se rouhání může projevovat, 
znamenají odmítnutí přijmout lidstvo takové, jaké 
je. Pokud Bůh stvořil Svého syna dokonalého, mu-
síte se ho naučit vidět právě takového, abyste po-
znali jeho skutečnou realitu. A jelikož i vy jste sou-
částí synovství, musíte se tak naučit vidět i sami 
sebe, abyste poznali svou skutečnou realitu.

13. Nedovolte, aby vám do mysli proniklo cokoli  
z toho, co nestvořil Bůh, protože tím byste se Ho 
zříkali. Jediné otcovství je Jeho otcovství, které je 
zároveň i vaše, protože vám ho dal. Dary, jež dá-
váte sami sobě, jsou bezvýznamné, ale dary, kte-
ré dáváte svým stvořením, jsou jako Jeho, neboť 
je dáváte v Jeho jménu, a proto jsou vaše stvoření 
stejně skutečná jako Jeho. Máte-li ovšem poznat 
opravdového syna, musíte nejprve uznat oprav-
dové otcovství. Věříte, že choré věci, jež jste si 
udělali, jsou opravdová stvoření, protože věříte, 
že choré představy, které vám naplňují mysl, jsou 
opravdoví synové Boží. Avšak získat cokoliv mů-
žete pouze tehdy, pokud přijmete otcovství Boha, 
protože Jeho otcovství vám dalo vše. Proto popírá-
te-li Jeho, popíráte sami sebe.

14. Povýšenost je popření lásky, protože láska sdí-
lí, zatímco povýšenost dávat odmítá. Dokud vám 

obojí bude připadat jako žádoucí, pak se z myš-
lenky výběru, jež však nepochází od Boha, ne-
vysvobodíte. Ačkoliv neplatí ve věčnosti, platí 
v čase, takže dokud vám v mysli bude přetrvávat 
čas, budou existovat i možnosti volby. Sám čas je 
totiž vaší volbou; chcete-li se však rozpomenout  
na věčnost, musíte se dívat pouze na to, co je věčné. 
Dokud se budete zaměstnávat tím, co je dočasné, 
budete žít v čase. A jako vždy je váš výběr určen 
tím, čemu přisuzujete nějakou cenu. Čas i věčnost 
nemohou být skutečné zároveň, protože se vzájem-
ně popírají. Jestliže za skutečné přijmete pouze to, 
co je nadčasové, začnete chápat věčnost, která se 
tak stane vaší.
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11. kapitola:

Bůh, nebo ego

Úvod

1. Buď Bůh, nebo ego je absurdní. Posoudíte-li spra-
vedlivě důkazy na obou stranách, uvědomíte si, 
že to musí být pravda. Ani Bůh, ani ego nenabí-
zejí částečný a neúplný myšlenkový systém. Kaž-
dý z nich je vnitřně soudržný, ale celkově jsou  
ve všech ohledech diametrálně odlišné, což zne-
možňuje částečné sdílení. Pamatujte si také, že 
jejich důsledky jsou stejně rozdílné jako základy,  
na nichž spočívají, a že jejich zásadně neslučitelné 
podstaty nelze uvést v soulad tím, že budete pře-
cházet od jednoho ke druhému. Nic, co je živé, ne-
postrádá otce, neboť život je stvoření. A proto se 
vaše rozhodnutí vždy odvíjí od odpovědi na otáz-
ku: „Kdo je mým otcem?“ Otci, kterého si vybere-
te, pak budete zachovávat věrnost.

2. Co byste však řekli tomu, kdo by namítl, že v této 
otázce se skrývá rozpor? Jestliže autorem ega jste 
vy, jak by mohlo být zároveň ego autorem vaším? 
Zdrojem rozporu je tedy stále jen problém autori-
ty, protože ego bylo uděláno z přání Božího syna 
být jeho otcem. Ego tudíž není ničím jiným než 
systémem mylných představ, v jehož rámci jste 
utvořili svého vlastního otce. Pokud tuto myšlenku 

posoudíme zcela otevřeně, zní absurdně, ale ego se  
na to, co dělá, nikdy nedívá s naprostou upřímností. 
V tom však také spočívá jeho absurdní předpoklad, 
jenž je pečlivě ukryt v temném základním kameni 
jeho myšlenkového systému. Buď pak přijmete, že 
ego, které jste udělali, je vaším otcem, nebo se celý 
jeho myšlenkový systém zhroutí.

3. Zatímco vy děláte pomocí přenášení svých před-
stav, Bůh tvoří rozšiřováním. Základním kamenem 
Božího tvoření jste vy, neboť Jeho myšlenkový 
systém je světlo. Čím blíže se dostáváte ke středu 
Jeho myšlenkového systému, tím jasněji toto svět-
lo září. Čím blíže se však dostáváte ke středu myš-
lenkového systému ega, tím více temnoty a mlhy 
vám halí cestu. Nicméně i ona malá jiskra ve vaší 
mysli stačí na to, aby ji rozjasnila. Nebojte se tedy 
toto světlo využít; bez obav ho přidržte u základů 
myšlenkového systému ega a snažte se ho s napro-
stou upřímností posoudit. Odhalte temný základ-
ní kámen hrůzy, na němž spočívá, a vyneste jej  
na světlo. Tam pak uvidíte, že celou dobu spočíval 
na nesmyslnosti a že všechno, čeho jste se báli, ne-
bylo založeno na ničem.

4. Bratři, jste částí Boha i mou částí. Jakmile se ko-
nečně bez zdráhání podíváte na základy ega, 
spatříte zároveň naše základy. Přicházím k vám  
od Otce, abych vám znovu nabídl vše. Neodmítej-
te to a nesnažte se v sobě uchovat základní kámen 
temnoty, protože jeho ochrana vám nepomůže. Já 
vám dávám lucernu a půjdu s vámi; na své cestě 
nebudete sami. Povedu vás k vašemu skutečnému 
Otci, který vás potřebuje stejně, jako vás potřebuji 
i já. Neodpovíte na volání lásky s radostí?
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I. Dary otcovství

1. Poznali jste, že potřebujete uzdravit; jestliže si tedy 
tuto potřebu uvědomujete, chtěli byste synovství 
přinést něco jiného? V tomto uvědomění totiž 
leží začátek vašeho návratu k vědění; je to základ,  
na němž vám Bůh pomůže znovu vystavět myš-
lenkový systém, který s Ním máte společný. Ani 
jediný kámen, jejž na něj položíte, nezůstane ne-
požehnán, neboť budujete příbytek Jeho syna, kam 
podle Boží vůle patří a kde doopravdy je. Ať už 
tuto realitu obnovíte v jakékoliv části mysli Boží-
ho syna, obnovíte ji i pro sebe. V mysli Boha žijete 
společně se svým bratrem, neboť ani Bůh si nepřál 
být sám.

2. Být sám znamená být odloučen od nekonečna; je to 
však vůbec možné, pokud nekonečno nemá žádný 
konec? Nikdo nemůže existovat za hranicemi toho, 
co je bezmezné, protože to, co nemá žádné hrani-
ce, musí být všude. V Bohu, jehož vesmírem je On 
sám, nejsou žádné začátky ani konce. Můžete se 
tudíž vyloučit z vesmíru, a tedy z Boha, který je 
vesmírem? Já a můj Otec jsme totéž jako vy, neboť 
vy jste naší součástí. Skutečně věříte, že Bůh může 
postrádat jednu svou část či o ni přijít?

3. Kdybyste nebyli částí Boha, nebyla by Jeho vůle 
jednotná. Je to snad myslitelné? Může část Jeho 
mysli neobsahovat nic? Jestliže vaše místo v Jeho 
mysli, jež jste zaujali svým stvořením, nemůže ob-
sadit nikdo jiný kromě vás, byl by bez vás v Bo-
ží mysli prázdný prostor. Rozšiřování však nelze 
zabránit a ani v něm neexistuje žádná prázdnota. 
Pokračuje bez přerušení a navěky, a to bez ohledu  
na to, nakolik ho popíráte. Popíráním jeho reality 

ho sice můžete uvěznit v čase, ale nikoliv ve věč-
nosti. Proto se vaše stvoření nikdy nepřestala roz-
šiřovat a proto toho tolik čeká na váš návrat.

4. Čekat lze ovšem pouze v čase, přestože čas nemá 
žádný význam. Vy, kdo jste tvůrci prodlení, se 
můžete od času oprostit jednoduše tím, že uznáte, 
že věčný Bůh Svá stvoření nebo ty, kdo tvoří jako 
On, neomezil žádnými hranicemi a nestvořil ani 
začátky, ani konce. Tato skutečnost je vám však 
stále vzdálená, protože se pokoušíte omezit to, co 
stvořil, a tak věříte, že veškeré stvoření má nějaké 
hranice. Pokud tedy popíráte nekonečno, jak byste 
mohli poznat svá stvoření?

5. Zákony vesmíru nepřipouštějí existenci protichůd-
ných skutečností. Co platí pro Boha, platí i pro vás. 
Budete-li věřit, že neexistujete v Bohu, budete také 
věřit, že On neexistuje ve vás. Nekonečno bez vás 
ale nemá smysl a vy nemáte smysl bez Boha. Bůh 
ani Jeho syn nemají konce, neboť my jsme vesmír. 
Bůh není neúplný a není ani bezdětný. Jelikož si 
nepřál být sám, stvořil syna, jenž je Mu podobný. 
Neodpírejte Mu Jeho syna jen proto, že vaše neo-
chota přijmout Jeho otcovství vám odepřela vaše-
ho. Nahlížejte na Jeho stvoření jako na Jeho syna, 
neboť vaše vlastní stvoření byla stvořena na Jeho 
počest. Vesmír lásky neskončí jen proto, že jej ne-
vidíte, stejně jako vaše oči nepozbudou schopnosti 
vidět jen proto, že jste je zavřeli. Vnímejte slávu  
a nádheru Jeho stvoření a poznáte, co pro vás Bůh 
uchovává.

6. Bůh vám daroval ve Své mysli místo, které vám 
patří navždy. Udržet si ho však můžete pouze tím, 
že ho budete dávat tak, jak bylo dáno i vám. Pokud 
vám ho Bůh dal proto, že si nepřál být sám, mohli 
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byste být v Jeho mysli sami vy? Boží mysl nelze 
zmenšovat; lze ji pouze zvětšovat, neboť úlohou 
všeho, co stvoří, je tvořit. Láska neohraničuje a to, 
co stvoří, nemá žádné hranice. Bůh si přeje, abyste 
dávali bez hranic a omezení, protože pouze to vám 
může přinést radost, jež je i Jeho radostí a o kterou 
se chce s vámi podělit. Vaše láska je stejně bez-
mezná jako Jeho, protože je Jeho.

7. Mohla by kterákoliv část Boha nemít Jeho lásku  
a dalo by se kterékoliv části Jeho lásky zabránit 
v šíření? Bůh je vaším dědictvím, neboť Jeho jedi-
ným darem je On sám. Kdybyste tudíž věděli, co 
vám dává darem, mohli byste dávat jinak než On? 
Dávejte tedy neomezeně a nekonečně a poznáte, 
kolik vám toho dal On sám. Zda Ho přijmete, pak 
bude záviset na tom, jestli budete ochotní dávat 
tak, jako dává On. Vaše otcovství a váš Otec jsou 
jedno. Bůh touží tvořit, a jelikož vaše vůle je Jeho 
vůlí, toužíte tvořit i vy. Vaše vůle totiž vychází 
z Jeho vůle, a protože jste rozšířením Jeho vůle, 
musí být ta vaše naprosto stejná.

8. Avšak po čem toužíte, nevíte – a to není vůbec div-
né, jestliže si uvědomíte, že „nevědět“ znamená 
popírat či odmítat. Boží vůle je, abyste byli Jeho 
syny, ovšem nepřijetím této vůle se zříkáte i své 
vlastní vůli, a proto nevíte, jaká doopravdy je. Mu-
síte se tedy ptát, jaká je Jeho vůle, neboť taková je  
i vaše vůle. Přestože vy sami ji neznáte, Duch sva-
tý si ji pamatuje za vás. Ptejte se ho tedy, jaká je 
Boží vůle, a on vám řekne, jaká je vaše vůle. Kdy-
koliv se vám bude zdát, že to, co vám Duch svatý 
říká, v sobě nese stopy nátlaku, je to jen tím, že jste 
svou vůli zatím nerozpoznali.

9. Projekce ega způsobuje, že máte dojem, jako by 
Boží vůle byla jiná než ta vaše. Podle chápání ega je 
možné, aby Boží vůle a vaše byly v rozporu. Může 
se pak tedy zdát, že Bůh od vás vyžaduje něco, co 
nechcete dát, a proto vás připravuje o něco, co si 
chcete ponechat. Avšak byl by toho Bůh, jenž chce 
jen to, co je vaše vůle, schopen? Vaše vůle je Jeho 
život, který vám dal; žít v odloučení od Něho ne-
můžete dokonce ani v čase. Spánek není smrt; to, 
co stvořil, tedy sice může spát, ale nikoliv zemřít. 
Boží vůle pro Jeho syna je nesmrtelnost a taková je 
i vůle Jeho syna pro něho samého. Boží syn si pro 
sebe nemůže přát smrt, protože jeho Otec, jehož 
syn je stejný jako On, je život. Vaší vůlí je tedy 
tvoření, protože tvoření je Jeho vůlí.

10. Šťastní můžete být jen tehdy, pokud budete dělat 
to, po čem doopravdy toužíte, což nelze změnit, 
protože to je nezměnitelné. Je to nezměnitelné jak 
podle Boží vůle, tak podle vaší, neboť jinak by Jeho 
vůle nebyla rozšiřována. Poznat Boží vůli se bojíte 
proto, že věříte, že je jiná než vaše. A právě v tom-
to přesvědčení spočívá celá vaše nemoc i všechen 
váš strach. Pramení z něj každý příznak nemoci  
a strachu, jelikož způsobuje, že chcete nevědět,  
a tím se ukrýváte v temnotě a popíráte, že vám 
v nitru dřímá světlo.

11. Důvěřovat Duchu svatému se od vás vyžaduje 
jen proto, že mluví ve vašem zájmu. Je to hlas pro 
Boha, ale nikdy nezapomínejte, že Bůh si nepřál 
být sám. O Svou vůli se s vámi dělí; nenutí vám 
ji. Vždy si pamatujte, že co dává, také sám má,  
a proto Mu nic, co dává, neodporuje. Vy, kdo 
sdílíte Jeho život, se o něj musíte dělit, abyste ho 
poznali, neboť sdílení je poznání. Blaze vám, kdo 
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poznáte, že naslouchat vůli svého Otce přináší po-
znání vaší vlastní vůle, jelikož vaší vůlí je být jako 
On, jehož vůlí je, aby tomu tak bylo. Boží vůlí je, 
aby s Ním byl Jeho syn sjednocený a spojený v Je-
ho jedinosti. A proto se v uzdravení skrývá začátek 
pochopení, že vaše vůle je Jeho.

II. Pozvání k uzdravení

1. Je-li nemoc odloučení, pak prvním krokem k uvě-
domění si toho, po čem skutečně toužíte, je rozhod-
nutí uzdravovat a být uzdraven. Každým útokem 
se od této mety vzdalujete, zatímco každou uzdra-
vující myšlenkou se k ní přibližujete. Syn Boží má 
jak Otce, tak i syna, protože je jak otcem, tak i sy-
nem. Spojit to, co máme, s tím, co jsme, znamená 
spojit svou vůli s Jeho, neboť On vám přeje Sám 
sebe. Vy Mu pak pro změnu přejete sebe, proto-
že díky tomu, že Mu zcela porozumíte, pochopíte, 
že existuje pouze jedna jediná vůle. Jestliže však 
napadáte kteroukoliv část Boha či Jeho království, 
ukazujete, že mu nerozumíte zcela, a tím ztrácíte 
ze zřetele to, co skutečně chcete.

2. Uzdravení se tedy stává lekcí v porozumění, a čím 
více se v něm budete procvičovat, tím lepší žák  
i učitel z vás bude. Abyste přestali popírat pravdu, 
můžete si přát nějaké lepší svědky její reality, než 
jsou ti, kdo se její zásluhou uzdravili? Mezi ně však 
musíte počítat i sami sebe, neboť vaše ochota při-
pojit se k nim vyjadřuje, že jste uzdravení dosáhli. 
Každý zázrak, který vykonáte, k vám promlouvá 
o otcovství Boha. Každá uzdravující myšlenka, již 
přijmete – a to buď od svého bratra, nebo ze své 
vlastní mysli – vás učí, že jste syn Boží. V každé 

zraňující myšlence, ať už pochází odkudkoliv, však 
leží popření Božího otcovství i vašeho synovství.

3. A popření je stejně absolutní jako láska. Nelze po-
přít či zavrhnout jen jednu svou část, protože zby-
tek se pak bude jevit jako oddělený, a tedy beze 
smyslu. Nemá-li pak něco pro vás smysl, nikdy 
to nepochopíte, jelikož popřít smysl znamená ne-
dokázat pochopit. Uzdravit můžete jen sami sebe, 
neboť pouze Boží syn potřebuje uzdravení. Potře-
bujete ho, protože sami sebe nechápete, a proto ne-
víte, co děláte. Kvůli tomu, že jste zapomněli svou 
vůli, nevíte, co doopravdy chcete.

4. Uzdravení je znamení, že chcete být opět celiství. 
Ochota uzdravit se vám otvírá uši pro hlas Ducha 
svatého, jehož poselstvím je celistvost. Umožní 
vám, abyste dosáhli mnohem více než uzdravení, 
neboť k vaší ochotě navrátit se k celistvosti připo-
jí i svou vlastní celistvou vůli, a vaši tím zacelí. 
Existuje snad něco, čeho by Boží syn s otcovstvím 
Boha ve svém nitru nedosáhl? I přesto však musí 
pozvání přijít z vaší strany, neboť jak určitě víte, 
ten, koho pozvete jako svého hosta, u vás zůstane.

5. Duch svatý nemůže promlouvat k nevlídnému 
hostiteli, protože ten ho neuslyší. Věčný host 
v něm bude sice existovat i nadále, ale jeho hlas 
v nepřátelském prostředí zeslábne. Potřebuje vaši 
ochranu, a to jen proto, že vaše péče je znamením,  
že ho chcete. Stačí pouze trošku myslet jako on  
a jiskřička ve vašem nitru přeroste v zářivé světlo, 
jež vám naplní mysl, takže se z něho stane jediný 
host. Kdykoliv však pozvete ego, přijetí Ducha sva-
tého oslabíte; avšak zůstane i přesto, že se s egem 
proti němu spojíte. Ať už se rozhodnete pro jakou-
koliv cestu, půjde s vámi a bude čekat. S jistotou 
můžete důvěřovat jeho trpělivosti, protože nemůže 
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opustit část Boha. Vy však potřebujete mnohem 
víc než trpělivost.

6. Pokoj naleznete teprve tehdy, až si uvědomíte svou 
úlohu a začnete ji plnit, neboť pouze tak lze zcela 
sjednotit vaši vůli s vůlí vašeho Otce. Mít Ho zna-
mená být jako On, kdo vám dal Sám sebe darem. 
Vy, kdo máte Boha, musíte být jako Bůh, protože 
Jeho darem se z Jeho úkolu stal i váš úkol. Pozvěte 
toto poznání zpět do své mysli a nedovolte, aby 
mu cokoliv bránilo ve vstupu. Host, kterého vám 
Bůh poslal, vás naučí jak to udělat; stačí jen, když 
rozpoznáte onu jiskřičku a budete ochotni ji nechat 
růst. Vaše ochota pak nemusí být naprostá a do-
konalá, protože taková je Jeho ochota. Jestliže Mu 
poskytnete jen trochu prostoru, rozjasní ho natolik, 
že mu rádi umožníte, aby se zvětšoval a narůstal. 
A právě společně s tímto zvětšováním si začnete 
vzpomínat na stvoření.

7. Chtěli byste být zcela závislí na egu, nebo raději 
hostit Boha? Přijmete pouze toho, koho pozvete. Je 
zcela na vašem svobodném rozhodnutí, kdo bude 
vaším hostem a jak dlouho u vás zůstane. Skutečná 
svoboda to však není, neboť stále závisí na pohle-
du, jakým na celou situaci nahlížíte. Duch svatý je 
ve vašem nitru, ale nemůže vám pomoci, pokud ho 
nepozvete dál. Ego naopak není nic, a to bez ohle-
du na to, zda ho pozvete či ne. Skutečná svoboda 
záleží na tom, jestli přivítáte realitu, a jediný, kdo 
je ze všech vašich hostů skutečný, je Duch svatý. 
Poznejte tedy toho, kdo ve vás přebývá, a to jed-
noduše tak, že si uvědomíte, co už v sobě máte. 
Nespokojte se se smyšlenými utěšiteli, neboť sku-
tečného utěšitele Božího máte v sobě.

III. Z temnoty do světla

1. Až budete znavení a vyčerpaní, uvědomte si,  
že únavu cítíte kvůli tomu, že jste si ublížili. Po-
koje a odpočinku však nedosáhnete sami, ale po-
skytne vám je váš Utěšitel. Sami totiž nevíte, jak 
je nalézt, protože kdybyste to věděli, nikdy byste 
se nemohli cítit znavení. Kdybyste si neublížili, ni-
kdy byste nemohli trpět, protože Bůh Svému synu 
žádné utrpení nepřeje. Bolest nepochází od Něho, 
jelikož Bůh nedokáže útočit, ale pouze vás pokojně 
a neslyšně obklopuje Svým mírem. Bůh je velmi 
tichý, poněvadž v Něm není žádný rozpor. Rozpor 
totiž představuje kořeny všeho zla, které (protože 
je slepé) nevidí, na koho útočí. Vždy však útočí  
na Božího syna, jímž jste vy.

2. Boží syn zajisté potřebuje útěchu, neboť neví, co 
činí, když věří, že jeho vůle není vůbec jeho. Ač-
koliv mu patří Království, bloudí jako bez domova. 
Doma v Bohu je osamocený a mezi všemi svými 
bratry se cítí jako bez přátel. Dovolil by Bůh, aby 
takto vypadala skutečnost, přestože On sám si ne-
přeje být sám? Je-li pak Jeho vůle i vaší vůlí, ne-
může to být pravda pro vás, protože to není pravda 
pro Něho.

3. Mé děti, kdybyste věděli, co si pro vás Bůh přeje, 
byla by vaše radost bezmezná! Vše, co si přeje, se 
stalo a stane, neboť to vždy bylo a je pravdivé a sku-
tečné. Až k vám přijde světlo a až řeknete: „Boží 
vůle je moje,“ spatříte krásu, která bude tak skvost-
ná, že poznáte, že nepochází z vás. Ve své radosti 
pak budete v Jeho jménu tvořit krásu, neboť stejně 
jako se Bůh nemůže nedělit o svou radost, nebude-
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te ani vy moci zadržovat tu svou. Bezútěšný svět se 
rozplyne v nicotě a srdce vám zaplaví taková vlna 
radosti, že vyletí přímo do nebe a do Boží přítom-
nosti. Nemůžu vám říct, jaké to bude, jelikož vaše 
srdce ještě není připravené. Avšak mohu vám říct  
a často připomínat, že to, co si Bůh přeje pro sebe, 
si přeje i pro vás a to, co si pro vás přeje, je vaše.

4. Cesta není těžká, ale od té vaší se velice liší. Vaše 
cesta je cestou bolesti, kterou Bůh nezná a jež je 
bezpochyby strastiplná a velmi osamělá. Vaši-
mi hosty jsou strach a zármutek, které vás na ní 
doprovázejí a nikdy vás neopouštějí. Tato temná 
cesta však není cestou Božího syna; jděte ve světle  
a nevyhledávejte temné společníky, protože nejsou 
vhodnými souputníky Božího syna, jenž byl stvo-
řen ze světla a ve světle. Velké světlo je stále všude 
kolem vás a vyzařuje vám z nitra. Je vůbec mož-
né v takovémto světle vidět ony temné společní-
ky? Pokud je stále vidíte, znamená to, že odmítáte 
světlo. Místo toho však odmítněte je, neboť světlo 
je zde a je skutečné a na cestě nejsou žádné pře-
kážky.

5. Bůh před Svým synem nic neskrývá, ačkoliv Jeho 
syn skrývá sám sebe. Boží syn však svou nádhe-
ru a zář skrýt nemůže, neboť Bůh si přeje, aby 
byl nádherný, a dal mu světlo, které v něm září. 
Na své cestě se nikdy neztratíte, protože vás vede 
Bůh. Jestliže bloudíte, znamená to, že pouze jde-
te po cestě, jež není skutečná. Temní souputníci  
i temná cesta – to vše je jen klam a iluze. Obrať-
te se ke světlu, jelikož jiskřička, která vám dřímá 
v nitru, je částí tak obrovského světla, že vás na-
vždy vyvede z veškeré temnoty. Neboť váš Otec je 
váš Stvořitel a vy jste jako On.

6. Děti světla nemohou setrvávat v temnotě, protože 
ve svém nitru žádnou temnotu nemají. Nenechte se 
oklamat temnými utěšiteli a nikdy jim nedovolte 
vstoupit do mysli Božího syna, neboť v Jeho chrá-
mu nemají místo. Budete-li v pokušení Ho odmít-
nout, vzpomeňte si, že nejsou jiní bozi mimo Něho, 
a v pokoji pro sebe přijměte Jeho vůli. Neboť jinak 
než v pokoji ji ani přijmout nemůžete.

7. Útěchu vám může přinést pouze Boží utěšitel. Čeká 
v tichu svého chrámu, aby vám dal mír, jenž je váš. 
Abyste však mohli do tohoto chrámu vstoupit a na-
jít Boží pokoj, který v něm na vás čeká, musíte ho 
dávat. V přítomnosti Boha musíte být svatí, jinak 
nepoznáte, že jste její součástí. Neboť to, co není 
jako Bůh, Mu nemůže proniknout do mysli, jelikož 
to nebyla Jeho myšlenka, a proto Mu nepatří. Po-
kud pak budete chtít poznat, co patří vám, musíte 
mít mysl stejně čistou jako On. Ochraňujte pečlivě 
Jeho chrám, ve kterém pokojně přebývá. Do Boží 
přítomnosti nemůžete vstoupit s temnými společ-
níky, ale nemůžete do ní vstoupit ani sami. S vámi 
musí vejít všichni vaši bratři, a dokud je nepřijme-
te, vstoupit nemůžete. Nemůžete totiž pochopit ce-
listvost, dokud sami nebudete celiství, a jestliže má 
Boží syn poznat celistvost svého Otce, nemůže z ní 
vyloučit žádnou její část.

8. Do své mysli můžete přijmout celé synovství  
a požehnat mu světlem, jež vám dal váš Otec. Pak 
budete hodni přebývat v chrámu společně s Ním, 
protože vaší vůlí bude nebýt sami. Bůh požehnal 
Svému synu navěky; pokud mu tedy vy požeh-
náte v čase, budete ve věčnosti. Čas vás totiž ne-
může oddělit od Boha, jestliže jej budete využívat  
ve prospěch věčnosti.
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IV. Dědictví Božího syna

1. Nikdy nezapomeňte, že synovství je vaše spása, ne-
boť synovství je vaše pravé Já. Jako Boží stvoření 
patří vám, a jelikož patří vám, patří i Bohu. Vaše 
opravdové Já spásu nepotřebuje, ale vaše mysl se 
potřebuje naučit, co spása je. Nejste spaseni před 
něčím, ale jste spaseni pro slávu. Sláva je dědic-
tví, které jste dostali od svého Stvořitele, abyste ho 
dále šířili. Jestliže však budete část svého Já nená-
vidět, nikdy nedosáhnete pochopení, protože bude-
te na to, co Bůh stvořil jako vás, pohlížet bez lásky.  
A jelikož vše, co stvořil, je Jeho součástí, budete 
Mu odpírat Jeho místo u Jeho vlastního oltáře.

2. Mohli byste se pokusit připravit Boha o Jeho do-
mov, a přitom vědět, že jste doma? Může syn za-
přít Otce, aniž by věřil, že Otec zapřel jeho? Boží 
zákony platí pouze pro vaši ochranu a nikdy ne-
jsou zbytečné. I to, co prožíváte, pokud zapíráte 
svého Otce, slouží stále k vaší ochraně, neboť sílu 
vaší vůle nelze zmenšit bez Božího zásahu. Bůh si 
však nepřeje vaši moc jakkoliv omezovat, a proto 
se spoléhejte pouze na sílu, již vám dal, aby vás 
zachránil. Pamatujte si, že je vaše, protože je Jeho, 
a spojte se pak se svými bratry v Jeho míru.

3. Váš mír spočívá v jeho bezmeznosti. Jakmile ome-
zíte mír, který sdílíte, nikdy nepoznáte své vlastní 
Já. Každý Boží oltář je vaší částí, protože světlo, 
jež Bůh stvořil, je stejné jako On. Chtěli byste snad 
ze světla, které je vaše, vyčlenit nějaké další svět-
lo? Pokud byste si uvědomili, že tím byste si za-
temnili pouze svou vlastní mysl, nikdy byste to už 
udělat nechtěli. Jakmile ho však vrátíte zpět světlu, 
vrátíte se mu i vy sami. Takový je Boží zákon, jenž 
slouží pro ochranu celistvosti Božího syna.

4. Tím, kdo vás může o něco připravit, jste pouze vy 
sami. Nestavte se proti tomuto uvědomění, neboť 
představuje skutečný začátek rozbřesku. Pamatujte 
si také, že odmítání této skutečnosti na sebe bere 
různé podoby, které se musíte naučit rozpoznávat 
a vytrvale a bez výjimky jim čelit, protože je to 
klíčový krok, jenž vede k opětovnému probuzení. 
Úvodní fáze takovéhoto obratu jsou často bolestné, 
jelikož vzhledem k tomu, že se vinu postupně učíte 
nevidět vně, máte sklon ji přesouvat do svého nitra. 
Avšak zpočátku je těžké si uvědomit, že se jedná 
přesně o totéž, neboť mezi vně a uvnitř neexistuje 
žádný rozdíl.

5. Jelikož vaši bratři jsou vaší částí, pak pokud je viní-
te za svůj nedostatek, viníte sami sebe. A naopak: 
nemůžete obviňovat sami sebe, aniž byste zároveň 
neobviňovali i je. Proto je zapotřebí se viny zbavit, 
a nikoliv ji vidět někde jinde. Jakmile ji budete při-
čítat sami sobě, nikdy nepoznáte své skutečné Já, 
protože jediný, kdo obviňuje, je ego. Sebeobviňo-
vání tudíž představuje ztotožnění s egem, pro které 
je stejně silným obranným prostředkem, jakým je 
obviňování druhých. Do Boží přítomnosti nemů-
žete vstoupit, pokud budete útočit na Jeho syna. 
Až začne Jeho syn hlasitěji velebit svého Stvoři-
tele, uslyší i hlas, jenž mluví za jeho Otce. Avšak 
Stvořitel nemůže být veleben, aniž by byl zároveň 
veleben i Jeho syn, neboť jejich sláva je společná  
a společně jsou i velebeni.

6. Kristus čeká u Božího oltáře na návrat Božího syna. 
Přijďte však k němu bez jakéhokoliv odsuzování, 
neboť jinak uvěříte, že dveře jsou zavřené na závo-
ru a že nemůžete vstoupit. Na dveřích však žádná 
závora není a je zcela nemožné, abyste nemohli 
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vstoupit tam, kde vás Bůh chce mít. A milujte sami 
sebe Kristovou láskou, jelikož tak vás miluje váš 
Otec. Můžete sice odmítnout vstoupit, ale nemů-
žete zavřít na závoru dveře, které vám drží otevře-
né Kristus. Přijďte ke mně, jenž vám držím dveře 
otevřené, neboť dokud žiji, nelze je zavřít, a já žiji 
věčně. Bůh je můj život i váš a Svému synu nic 
neodpírá.

7. Kristus čeká u Božího oltáře, až ho v sobě znovu 
vzkřísíte. Bůh ví, že Jeho syn je stejně nevinný 
jako On sám, a cesta k Němu vede přes uznání 
Jeho syna. Kristus čeká, až ho uznáte za sebe sama 
a jeho celistvost přijmete za svou vlastní. Neboť 
Kristus je Boží syn, který žije ve svém Stvořite-
li a září Jeho slávou. Kristus je rozšířením lásky  
a laskavosti Boha; je stejně dokonalý jako jeho 
Stvořitel a žije v Božím pokoji.

8.  Požehnaný je Boží syn, jenž září světlem svého 
Otce a přeje si sdílet slávu stejně, jako ji jeho Otec 
sdílí s ním. V nitru Božího syna není žádné odsu-
zování, protože není ani v nitru jeho Otce. Otec se 
s ním dělí o dokonalou lásku, a proto se i on sám 
musí dělit o to, co Mu patří – jinak nepozná ani 
Otce, ani syna. Pokoj vám, kdo svůj klid nalézáte 
v Bohu a v kom nalézá svůj klid celé synovství.

V. „Dynamika“ ega

1. Nikdo nedokáže uniknout iluzím, dokud se jimi ne-
začne zabývat, protože jejich ochrana spočívá v je-
jich přehlížení. Iluzím není zapotřebí se vyhýbat, 
neboť nemohou být nebezpečné. Jsme připraveni 
důkladně prozkoumat myšlenkový systém ega, 

protože společně držíme v rukou lucernu, která ho 
svým světlem rozptýlí. O vaší připravenosti nemů-
že být pochyb, jelikož si uvědomujete, že po tako-
vémto myšlenkovém systému netoužíte. Ke svému 
zkoumání však musíme přistupovat tiše a pokojně, 
neboť jeho prostřednictvím pouze upřímně hle-
dáme pravdu. Na chvíli se tudíž budeme zabývat 
dynamikou ega; nejdřív totiž musíme prozkoumat 
to, co je v něm, abychom posléze viděli to, co je  
za ním. Z ega jste si udělali skutečnost, ale spo-
lečně vaši chybu napravíme a pak pohlédneme za 
jeho hranice, kde leží pravda.

2. Co jiného je uzdravení než odstranění všeho, co sto-
jí v cestě k vědění? A jak jinak lze rozptýlit klamné 
představy než tím, že se na ně přímo a otevřeně po-
díváme, aniž bychom je obhajovali? Nemějte tedy 
obavy, neboť to, na co se budete dívat, představuje 
zdroj strachu, ale vy si už začínáte uvědomovat,  
že tento strach není skutečný. Rovněž začínáte 
chápat, že jeho účinky lze snadno zrušit jednoduše 
tím, že popřete to, že reálně existují. Krok, jenž 
logicky následuje, tedy spočívá v poznání, že to, 
co nevyvolává žádné účinky, neexistuje. Zákony 
totiž nefungují ve vzduchoprázdnu a něco, co ne-
vede k ničemu, jako by se nestalo. Jestliže se re-
alita pozná podle toho, že se rozšiřuje; pak přece 
nemůže být realitou to, co nevede k ničemu. Ne-
mějte proto obavy pohlédnout na strach, neboť  
ve skutečnosti jej neuvidíte. Jasnost a srozumitel-
nost už ze své podstaty odstraňují všechny nejas-
nosti, a podívat se tedy na temnotu prostřednictvím 
světla znamená tuto temnotu rozptýlit.

3. Začněme tudíž tuto lekci o dynamice ega tím,  
že pochopíme, že samotný obrat nedává vůbec žád-
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ný smysl. Sám v sobě totiž obsahuje rozpor, který 
ho veškerého smyslu zbavuje. Výraz dynamika ne-
boli hybná síla vyjadřuje schopnost něco vyvolat 
či způsobit a celá klamná představa o odloučení je 
založena na víře, že ego má schopnost a moc něco 
způsobit. A právě proto, že této falešné domněn-
ce věříte, vám ego nahání strach. Avšak pravda je 
velmi prostá:

Všechna moc je od Boha.
To, co není od Boha, nemá žádnou moc 

cokoliv způsobit.

4. Pokud tedy zkoumáme ego, neuvažujeme o dyna-
mice, ale o mylných představách. Na systém faleš-
ných domněnek můžete klidně pohlížet beze stra-
chu, protože vzhledem k tomu, že zdroj ega není 
skutečný, nemůže ani vyvolávat žádné následky. 
Skutečnost, že strach je naprosto nepatřičný, vám 
začne dávat ještě větší smysl, jestliže si uvědomí-
te, že cíl ega je tak nesmyslný, že jakákoliv sna-
ha nasměrovaná na jeho podporu představuje jen 
zbytečné mrhání silami. Jeho cílem je totiž zce-
la nepokrytě vlastní samostatnost. Od začátku je 
jeho záměrem být oddělené, soběstačné a nezávis-
lé na jakékoliv jiné moci a síle kromě své vlastní.  
A proto je ego symbolem odloučení.

5. Každá myšlenka má účel a její účel vždy předsta-
vuje přirozený důsledek toho, jaká je. Všechno, 
co pochází z ega, je přirozeným důsledkem jeho 
ústředního přesvědčení a způsob, jakým lze jeho 
následky odstranit, jednoduše spočívá v uznání 
toho, že jejich zdroj není přirozený, neboť není 
v souladu s vaší přirozenou podstatou. Jak už jsem 

říkal: přát si něco jiného než Bůh představuje jen 
toužebné přání, a nikoliv skutečnou vůli. Jeho 
vůle je totiž jednotná právě proto, že její rozšíře-
ní jí nemůže být nepodobné. Skutečný rozpor, jejž 
tedy prožíváte, je rozpor mezi marným přáním ega  
a Boží vůlí, kterou s Ním sdílíte. Ale může být ta-
kovýto konflikt skutečný?

6. Vám patří nezávislost z tvoření, a nikoliv ze sa-
mostatnosti. Veškerá vaše tvořivá úloha spočívá  
ve vaší naprosté závislosti na Bohu, jenž se s vámi 
dělí o Svou úlohu. Tím pak, že byl ochoten se s vá-
mi o ni podělit, je stejně závislý na vás, jako jste 
závislí vy na Něm. Nepřisuzujte tudíž Bohu do-
mýšlivost ega, protože On netouží být na vás nezá-
vislý; zahrnul vás totiž do Své vlastní samostatnos-
ti. Mohli byste snad uvěřit tomu, že samostatnost 
má bez Něho nějaký smysl? Za víru v samostatnost 
ega platíte tím, že si neuvědomujete svou závislost 
na Bohu, v níž však leží vaše svoboda. Ego pova-
žuje veškerou závislost za hrozbu, a dokonce i vaši 
touhu po Bohu překroutilo do prostředku, kterým 
upevňuje svou existenci. Nenechte se však zmást 
výkladem, jímž ego interpretuje váš rozpor.

7. Ego vždy útočí ve prospěch odloučení. Jelikož věří, 
že to dokáže, nedělá nic jiného, protože jeho cí-
lem, kterým je samostatnost, není nic jiného. Egu 
je realita naprosto vzdálená, avšak nikdy nepouští 
ze zřetele svůj cíl. Je mnohem ostražitější než vy, 
protože si je svým smyslem a záměrem nezlomně 
jisté. Vy však svůj vlastní záměr ani smysl neroz-
poznáváte, a proto jste zmatení.

8. Musíte pochopit, že to poslední, co si ego přeje, 
je, abyste si uvědomili, že se ho bojíte. Neboť po-
kud by ego vyvolávalo strach, zmenšilo by tak 
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vaši nezávislost a oslabilo vaši moc. Jediné, čím si 
získává vaši oddanost, je představa, že vám může 
moc a sílu dát; bez ní byste mu vůbec nenasloucha-
li. Jak by tedy mohlo dále existovat, kdybyste si 
uvědomili, že jeho přijetím znevažujete sami sebe  
a připravujete se o sílu?

9. Ego vás může nechat – a také vás nechává – si o sobě 
myslet, že jste povýšení, nedůvěřiví, bezstarostní, 
odtažití, citově povrchní, bezcitní, nezúčastnění, 
nebo dokonce zoufalí, ale nikoliv bázliví. Neustá-
le se snaží omezovat váš strach na nejmenší mož-
nou míru, ale v žádném případě se jej nepokouší 
odstranit úplně; a v této dovednosti je bezesporu 
obdivuhodně vynalézavé. Mohlo by vůbec kázat 
o samostatnosti, kdyby si ji neudržovalo prostřed-
nictvím strachu? A naslouchali byste mu, kdybyste 
si uvědomovali, co vlastně dělá?

10. Jakmile tedy pochopíte, že cokoliv, co vás zdán-
livě odlučuje od Boha, je pouze strach (a to bez 
ohledu na podobu, jakou na sebe bere, a na způ-
sob, jakým ego chce, abyste ho prožívali), ohrozíte 
tím existenci ega na nejvyšší možnou míru a svým 
poznáním otřesete samotnými základy jeho snu  
o samostatnosti. Neboť přestože můžete tolerovat 
či podporovat mylnou představu o vlastní nezávis-
losti, nepřijmete ji za cenu strachu – pokud si ji 
tedy uvědomíte. Avšak taková je cena a ego ji ne-
dokáže snížit. Jestliže budete přehlížet lásku, bu-
dete přehlížet sami sebe; to ve vás nevyhnutelně 
vyvolá strach z nereality, protože odmítáte sami 
sebe. Uvěříte-li, že jste úspěšně zaútočili na prav-
du, znamená to, že věříte v moc útoku. Zcela jed-
noduše se tedy začnete bát sami sebe. Ale nikdo 
nechce zjistit, že to, čemu věří, ho může zničit.

11. Pokud by ego mohlo dosáhnout svého cíle – samo-
statnosti, byl by zmařen Boží záměr; avšak to není 
možné. Jedině prostřednictvím toho, že se naučíte, 
co je strach, se můžete nakonec naučit rozlišovat 
možné od nemožného a falešné od pravého. Ego 
učí, že jeho vlastní cíl je na rozdíl od Božího zámě-
ru, jenž je neuskutečnitelný, dosažitelný. Ovšem 
podle učení Ducha svatého lze docílit pouze Boží-
ho záměru, který už ostatně docílen byl.

12. Bůh je stejně závislý na vás, jako vy jste závislí 
na Něm, protože Jeho samostatnost obsahuje vaši,  
a bez ní je tudíž neúplná. Svou vlastní samostatnost 
můžete vybudovat pouze tehdy, pokud se ztotožní-
te s Bohem a budete plnit svou roli tak, jak je vám 
dána v pravdě. Ego věří, že štěstí spočívá ve spl-
nění jeho cíle. Avšak vám je dáno poznat, že Boží 
role je i vaše role, a že tedy mimo vaši společnou 
vůli štěstí nenaleznete. Jakmile uznáte, že vám cíl 
ega, jejž jste tak přičinlivě sledovali, přinesl pouze 
strach, bude pro vás těžké si uchovat přesvědčení, 
že strach je štěstí. Tato domněnka ale přesně odpo-
vídá tomu, čemu byste podle ega měli věřit. Avšak 
Boží syn není hloupý, a proto jí věřit nemůže. Sta-
čí mu umožnit, aby si její nesmyslnost uvědomil,  
a nebude ochoten ji přijmout. Neboť pouze hlupáci 
by si zvolili strach místo lásky a pouze hlupáci by 
věřili, že lásku lze získat útokem. Rozumní lidé to-
tiž chápou, že pouze z útoku pramení strach, před 
kterým je však zcela ochraňuje Boží láska.

13. Zatímco ego analyzuje, Duch svatý přijímá. Po-
znání celistvosti přichází pouze prostřednictvím 
přijetí, neboť analyzovat znamená rozkládat či 
oddělovat. Pokoušet se pochopit úplnost tím,  
že ji rozložíme, představuje typický rozporuplný 
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přístup ega, jímž pohlíží na všechno. Ego věří, že 
síla, pochopení a pravda leží v odloučení, a aby 
tuto myšlenku prokázalo, musí útočit. Jelikož si 
neuvědomuje, že ji potvrdit nelze, a jelikož je po-
sedlé přesvědčením, že v odloučení spočívá spása, 
útočí na vše, co vnímá, a to tím, že to rozkládá na 
malé a oddělené částečky, které nespojuje žádný 
smysluplný vztah, a jež tudíž nemají žádný smysl. 
Ego vždy zaměňuje chaos za smysl, neboť pokud 
je odloučení spása, pak soulad je hrozba.

14. Způsob, jakým ego interpretuje zákony vnímání, 
je – a musí být – přesným opakem způsobu, jakým 
je chápe Duch svatý. Ego se zaměřuje na chyby  
a přehlíží pravdu. Každý omyl, který si uvědomuje, 
přetváří na skutečnost a na základě svého charakte-
ristického chybného deduktivního postupu vyvozu-
je, že právě kvůli omylu nemůže být neměnná prav-
da smysluplná. Následující krok v jeho uvažování 
je tedy jasný: nemá-li neměnná pravda smysl, pak 
musí být skutečná a pravdivá proměnlivost. Vzhle-
dem k tomu, že mysl ega tedy ovládá omyl a že ego 
si chrání to, z čeho samo udělalo skutečnost, dochá-
zí ve svém myšlenkovém systému k paradoxnímu 
závěru: omyl je skutečný a pravda je omyl.

15. Ego se vůbec nesnaží tento závěr, jenž je zcela 
očividně nepochopitelný, pochopit, ale rozhod-
ně se snaží ho dokazovat, a to neustále. Jelikož 
se pokouší svou analýzou napadat smysl, úspěš-
ně jej přehlíží a jediné, co mu pak zbývá, je řada 
roztříštěných vjemů, které libovolně spojuje  
ve svůj vlastní prospěch. Výsledkem jeho úsilí je 
pak vesmír v podobě, v níž ho vnímá. A právě ten-
to vesmír se stává důkazem a projevem jeho vlast-
ní skutečnosti.

16. Nepodceňujte přitažlivost důkazů ega pro ty, kdo 
mu chtějí naslouchat. Selektivní vnímání si vybírá 
své důkazy velice pečlivě a jeho důkazy jsou lo-
gické a důsledné. Argument, který hovoří v zájmu 
absurdity, je pro nerozumné lidi dostatečně silný, 
neboť argumentace končí hned na samém začátku, 
protože žádný myšlenkový systém nepřekročí svůj 
zdroj. Avšak argumentací beze smyslu se nemů-
že dokázat vůbec nic a ti, kdo se i přesto nechají 
přesvědčit, musejí být bláhoví. Může ego vyučo-
vat pravdivě, pokud pravdu přehlíží? Může vnímat  
a chápat to, čeho se zříká? Důkazy, jež předkládá, 
toto zřeknutí sice potvrzují, ale jen stěží dokládají 
to, čeho se zřeklo. Ego se dívá přímo na Otce, ale 
nevidí Ho, protože se zřeklo Jeho syna.

17. Chcete se vy upamatovat na svého Otce? Pak při-
jměte Jeho syna a vzpomenete si na Něho. Nic ne-
může dokázat, že Jeho syn je bezcenný, neboť nic 
nemůže dokázat, že lež je pravda. To, co z Jeho 
syna vidíte očima ega, je důkaz, že Jeho syn ne- 
existuje; avšak kde je syn, musí být i Otec. Jakmile 
přijmete to, čeho se nezříká Bůh, vyjde pravda na-
jevo. Svědkové Boha stojí v Jeho světle a vidí vše, 
co stvořil. Jejich mlčení je znamení, že spatřili Bo-
žího syna, a v přítomnosti Krista nemusejí dokazo-
vat vůbec nic, neboť Kristus s nimi mluví o sobě  
a o svém Otci. Mlčí, protože s nimi mluví Kristus, 
a oni sami promlouvají Kristovými slovy.

18. Každý bratr, s nímž se setkáte, je buď svědkem Boha, 
nebo ega; záleží na tom, co v něm vidíte. Každý 
vás přesvědčí nejen o tom, co chcete vidět, ale také  
o skutečnosti království, které jste si pro sebe zvo-
lili. Všechno, co vnímáte, je důkazem myšlenko-
vého systému, jejž chcete považovat za pravdivý. 
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Každý bratr má schopnost vás osvobodit, pokud se 
rozhodnete být svobodní. Nemůžete přijmout jeho 
falešné svědectví, pokud jste nějaké neuvedli proti 
němu. Jestliže s vámi nehovoří o Kristu, znamená 
to, že jste s ním o Kristu nehovořili ani vy. Slyšíte 
pouze svůj vlastní hlas, a proto pokud bude skrze 
vás promlouvat Kristus, uslyšíte Krista.

VI. Probuzení do vykoupení

1. Není možné nevěřit tomu, co vidíte, ale stejně nemož-
né je vidět to, čemu nevěříte. To, co vnímáte, je zalo-
ženo na zkušenosti a zkušenost vede k přesvědčení  
a víře. Jakmile jsou pak přesvědčení pevně zako-
řeněná, vjemy se ustalují a upevňují, z čehož vy-
plývá, že to, čemu věříte, opravdu i vidíte. To jsem 
měl na mysli, když jsem řekl: „Blahoslavení, kteří 
neviděli a uvěřili!“ neboť ti, kdo věří ve vzkříšení, 
je uvidí. Vzkříšení představuje naprosté vítězství 
Krista nad egem, a to nikoliv prostřednictvím úto-
ku, ale prostřednictvím překročení, jelikož Kristus 
se povznáší nad ego i veškeré jeho dílo a stoupá 
k Otci a Jeho království.

2. Chtěli byste se připojit ke vzkříšení, nebo k ukři-
žování? Chtěli byste své bratry zavrhnout, nebo či 
osvobodit? Chtěli byste překročit své vězení a do-
stat se až k Otci? Všechny tyto otázky znamenají 
totéž a na všechny se odpovídá společně. Význam 
slova vnímání vyvolává velké nedorozumění, pro-
tože se používá jak pro uvědomění, tak pro výklad 
uvědomění. Bez výkladu si však nemůžete být vě-
domi ničeho, neboť to, co vnímáte, je váš výklad.

3. Tento kurz je zcela srozumitelný. Pokud vám však 
srozumitelný nepřijde, znamená to, že váš výklad je 
zaměřen proti němu, a proto mu nevěříte. A jelikož 
víra udává směr vnímání, nevnímáte to, co zname-
ná, a proto ho nepřijímáte. Nicméně různé prožitky 
vedou k různému přesvědčení a víře, a tedy i k růz-
ným vjemům. Vedu vás k nové zkušenosti, jíž se 
budete chtít zříkat se stále menší ochotou. Kristo-
vo učení je snadné, neboť vnímat společně s ním 
nevyžaduje vůbec žádnou námahu. Jeho vjemy 
představují vaše přirozené vědomí; jediné, co vás 
může znavit a vyčerpat, jsou vaše vlastní pokři-
vené představy. Dovolte, aby se Kristus, který je  
ve vašem nitru, stal vaším tlumočníkem a nesnažte 
se svým malicherným přesvědčením, jež není hod-
no Božího syna, omezovat to, co vidíte. Neboť do-
kud Kristus nedojde uplatnění, bude mít Boží syn 
pocit, že nemá Otce.

4. Jsem vaše vzkříšení i váš život. Žijete ve mně, protože 
žijete v Bohu, a ve vás pak žije každý, jelikož vy ži-
jete v každém. Mohli byste tedy vnímat svého bratra 
jako nehodného a přitom sami sebe vidět opačně?  
A mohli byste vnímat sami sebe jako nehodné,  
a přitom Boha vnímat jinak? Věřte ve vzkříšení, 
protože bylo vykonáno, a bylo vykonáno ve vás. 
To je pravda nyní a bude to pravda navždy, protože 
vzkříšení je vůlí Boha, který nezná žádný čas ani 
žádné výjimky. Ani vy tedy nedělejte žádné výjim-
ky, jinak neuvidíte, co pro vás bylo vykonáno. Ne-
boť k Otci přicházíme společně; tak je tomu nyní 
i navždy, protože taková je podstata Božího syna, 
jak ho Bůh stvořil.

5. Nepodceňujte sílu oddanosti Božího syna ani sílu, 
již nad ním má bůh, kterého uctívá. Neboť si sám 
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vyhrazuje místo, jež zaujme u oltáře svého boha, 
ať už je to bůh, kterého si udělal, nebo Bůh, jenž 
ho stvořil. Proto je jeho otroctví stejně naprosté 
jako jeho svoboda, jelikož naslouchá pouze bohu, 
kterého přijímá. Bůh utrpení se dožaduje soužení 
a po svých vyznavačích chce, aby ho posloucha-
li. V jeho jménu se sami přibíjejí na kříž, protože 
věří, že moc Božího syna se rodí z oběti a boles-
ti. Naopak Bůh vzkříšení nevyžaduje vůbec nic, 
neboť si nepřeje nikoho o nic připravit. Nedo-
máhá se poslušnosti, jelikož poslušnost s sebou 
nese podřízení. Chce jen, abyste poznali svou vůli  
a řídili se jí, a to nikoliv v duchu oběti a poroby, ale 
v radosti ze svobody.

6. Vzkříšení se nelze oddat jinak než ochotně a ra-
dostně, protože je symbolem radosti. Veškerá jeho 
přesvědčivá síla spočívá ve skutečnosti, že před-
stavuje to, čím chcete být. Svoboda zbavit se vše-
ho, co vás zraňuje, ponižuje a děsí, vám nemůže 
být vnucována proti vaší vůli, ale může vám být 
dána prostřednictvím Boží milosti. A skrze Boží 
milost ji také můžete přijmout, neboť Bůh je  
ke Svému synovi dobrotivý a milostivý a přijímá 
ho jako Svého vlastního bez jakýchkoliv pochyb-
ností. Kdo je tedy váš vlastní? Otec vám dal vše, co 
je Jeho, a s tím je váš i On sám. Ochraňujte tudíž 
všechny v jejich vzkříšení, jinak se nikdy nepro-
budíte v Bohu, bezpečně obklopeni tím, co vám 
navěky patří.

7. Pokoj naleznete teprve tehdy, až z rukou Božího 
syna odstraníte hřeby a vytáhnete mu z čela všech-
ny trny. Božího syna, jehož bůh utrpení zatracu-
je, obklopuje láska Boha. Neučte, že jsem zemřel 
zbytečně; raději učte, že jsem nezemřel, a to tak,  

že dokážete, že dál žiji ve vás. Odčinění ukřižování 
Božího syna je totiž součástí vykoupení, ve kterém 
všichni hrají rovnocennou roli. Bůh neodsuzuje 
Svého nevinného syna; jak by také mohl, když mu 
dal Sám sebe?

8. Na kříž jste se přibili sami a sami jste si také na hla-
vu vložili trnovou korunu. Ani přesto však Božího 
syna ukřižovat nemůžete, neboť vůle Boha nemůže 
zemřít. Jeho syn byl ze svého vlastního ukřižování 
vykoupen, a navíc nemůžete poslat na smrt toho, 
koho Bůh obdaroval věčným životem. Víčka vám 
stále klesají pod tíhou snu o ukřižování, avšak to, 
co vidíte ve snech, není skutečnost. Dokud vnímá-
te Božího syna jako ukřižovaného, znamená to,  
že spíte. A dokud věříte, že ho můžete ukřižovat, 
znamená to, že vás pouze sužuje noční můra. Vám, 
kdo začínáte procitat, stále leží v mysli sny a zatím 
jste na ně nezapomněli. Úplné zapomnění, jež jde 
ruku v ruce s uvědoměním si Krista, přijde tehdy, 
až procitnou ostatní, aby s vámi sdíleli vaše vykou-
pení.

9. Probudí vás vaše vlastní volání, neboť volání  
po probuzení vám vychází z vlastního nitra. Žiji-li 
ve vás, jste vzhůru. A přece je zapotřebí, abyste vi-
děli dílo, které jsem skrze vás učinil, protože jinak 
si neuvědomíte, že jsem ho udělal pro vás. Neome-
zujte svou víru v to, co skrze vás dokážu udělat, ji-
nak nepřijmete to, co dokážu udělat pro vás. Avšak 
to vše už bylo učiněno, a pokud nedáte všechno, co 
jste dostali, nikdy nepoznáte, že váš vykupitel je 
živ a že jste procitli společně s ním. Vykoupení lze 
totiž poznat pouze tehdy, pokud je sdíleno.

10. Boží syn však je spasen. Stačí, když synovství 
přinesete pouze toto uvědomění, a získáte svůj díl  
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ve vykoupení, jenž má stejnou hodnotu jako můj. 
Váš díl totiž musí být stejný jako můj, pokud jej 
přebíráte ode mě. Jestliže věříte, že váš díl je ome-
zený, znamená to, že omezujete díl, který patří 
mně. Pro zázraky však neplatí žádné pořadí ob-
tížnosti, protože všichni Boží synové mají stejný 
význam a jejich jednota spočívá v jejich rovno-
cennosti. V každé části Boha leží celá Jeho síla  
a nic, co se neslučuje s Jeho vůlí, není ani velké, 
ani malé. Neboť to, co neexistuje, nemá žádnou ve-
likost ani žádnou hodnotu. Pro Boha jsou všechny 
věci možné a proveditelné; a Kristu je dáno, aby 
byl jako Otec.

VII. Podmínka reality

1. Svět v podobě, v jaké ho vnímáte, nemohl být stvo-
řen Otcem, neboť svět není takový, jak ho vidíte. 
Bůh stvořil pouze to, co je věčné, ale vše, co vy vi-
díte, je pomíjivé. A proto musí existovat ještě něja-
ký jiný svět, který nevidíte. Bible hovoří o novém 
nebi a nové Zemi; to však nemůže být bráno do-
slova, neboť je-li něco věčné, nemůže to být stvo-
řeno znovu. Vnímat nově znamená pouze vnímat 
znovu, což naznačuje, že dříve nebo v období mezi 
těmito dvěma způsoby vnímání jste nevnímali vů-
bec. Co je tedy oním světem, jenž čeká na to, až jej 
uvidíte?

2. Každá láskyplná myšlenka, kterou kdy měl jaký-
koliv Boží syn, je věčná. Láskyplné myšlenky, jež 
vnímá jeho mysl na tomto světě, jsou jedinou rea-
litou, která může existovat na tomto světě. I přesto, 
že pořád představují jen pouhé dojmy, neboť Boží 

syn stále věří, že je odloučený, jsou věčné, proto-
že jsou láskyplné. Jelikož jsou totiž láskyplné, po-
dobají se Otci, a proto nemohou zemřít. Skutečný 
svět však lze vidět; stačí k tomu jen ochota nevidět 
nic jiného. Neboť pokud budete vnímat jak dobro, 
tak zlo, budete přijímat jak lež, tak pravdu, a nebu-
dete mezi nimi dělat žádné rozdíly.

3. Ego se může zdát dobré, ale nikdy pouze dobré, 
a proto jsou jeho vjemy tak proměnlivé. Dobrotu 
neodmítá úplně, neboť pak byste ho nemohli při-
jmout. K tomu, co je skutečné, však vždy přidává 
něco neskutečného, čímž směšuje klam a realitu. 
Vjemy totiž nemohou být jen částečně pravdivé; 
jestliže věříte jak v pravdu, tak v iluzi, nedokážete 
jednu od druhé odlišit a určit, která z nich je prav-
divá. Abyste si vybudovali svou vlastní samostat-
nost, snažili jste se tvořit jinak než váš Otec a věřili 
jste, že to, co jste udělali, Mu může být nepodob-
né. Avšak všechno pravdivé je jako On; budete-li 
vnímat pouze skutečný svět, dosáhnete skutečného 
nebe, protože pouze prostřednictvím takovéhoto 
pohledu ho pochopíte.

4. Vnímání dobra sice není totéž jako vědění, ale kvů-
li popření opaku dobra si uvědomíte podmínku,  
za níž opaky neexistují. A taková je podmínka vě-
dění. Bez tohoto uvědomění nesplníte podmínky 
vědění, a dokud je nesplníte, nikdy nepoznáte, že už 
víte. Vytvořili jste řadu myšlenek, které jste posta-
vili mezi sebe a svého Stvořitele, a právě tyto myš-
lenky představují svět, jejž kolem sebe vidíte. Prav-
da v něm sice nechybí, ale není zřetelná. Vzhledem 
k tomu, že neznáte rozdíl mezi tím, co jste udělali  
a co stvořil Bůh, neznáte ani rozdíl mezi tím, co jste 
udělali a co jste stvořili vy. Víra, že dokážete vnímat 
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opravdový svět, je zároveň také víra, že dokážete 
poznat sami sebe. Boha můžete poznat proto, že být 
poznán je Jeho vůle. Skutečný svět je vše, co pro vás 
z toho, co jste udělali, uchoval Duch svatý. Jakmile 
pak budete vnímat pouze takovýto svět, dosáhnete 
spásy, neboť vnímat pouze toto znamená pochopit, 
že realita je výhradně to, co je pravdivé.

VIII. Problém a řešení

1.  Toto je velice jednoduchý kurz. Možná si myslíte, 
že kurz, který vás nakonec naučí jen to, že pouze 
skutečnost je pravdivá, vlastně nepotřebujete. Ale 
opravdu tomu věříte? Až totiž začnete vnímat sku-
tečný svět, poznáte, že jste tomu nevěřili. Avšak 
při rychlosti, jakou se vaše nové a jediné skutečné 
vnímání přemění do vědění, vám bude stačit jen 
okamžik na to, abyste si uvědomili, že pouze toto 
je pravdivé. A pak bude zapomenuto vše, co jste 
udělali: to dobré i to zlé, to falešné i to pravdivé. 
Neboť jakmile nebe a Země splynou v jedno, zmi-
zí vám z dohledu dokonce i skutečný svět. Konec 
světa neznamená jeho zničení, ale jeho přeměnu 
v nebe. Nové vidění světa totiž představuje přemě-
nu veškerého vnímání na vědění.

2.  Bible vám říká, abyste byli jako děti. Děti si to-
tiž uvědomují, že nerozumějí tomu, co vnímají, 
a proto se ptají, co to znamená. Nedopouštějte se 
tedy omylu a nemyslete si, že chápete to, co vidíte, 
neboť pravý význam vám stále uniká. Duch sva-
tý ho ale pro vás uchovává, a pokud mu dovolíte, 
aby vám jej přetlumočil, vrátí vám vše, čeho jste se 
zřekli. Avšak dokud si budete myslet, že pravý vý-
znam znáte, nebudete mít potřebu se na něj ptát.

3.  Vy ovšem neznáte pravý význam vůbec ničeho  
z toho, co vnímáte; ani jedna vaše myšlenka není 
úplně pravdivá. A toto uvědomění představuje sku-
tečný začátek. Nikdo vás nesvádí na špatnou ces-
tu; pouze jste doposud nepřijali žádného průvodce, 
přestože pro správný výklad vnímání jej bezespo-
ru potřebujete, jelikož nerozumíte vůbec ničemu. 
Uvědomte si to, ale nesmiřte se s tím, neboť vaším 
dědictvím je pochopit. Vnímání je předmětem uče-
ní, a vy přece učitele máte! Nicméně vaše ochota 
učit se od něho záleží na vaší ochotě zpochybnit 
vše, co jste se naučili od sebe, protože vy, kdo učíte 
špatně, byste učitelem sami sobě být neměli.

4. Nikdo nemůže zadržovat pravdu před nikým jiným 
než sám před sebou. Přesto vám Bůh neodepře 
řešení, jež pro vás má. Požádejte tedy o to, co je 
vaše, přestože jste to nevytvořili, a nebraňte sami 
sobě v nalezení pravdy. Vytvořili jste problém, 
který Bůh vyřešil. Položte si tedy pouze jedinou, 
jednoduchou otázku:

 Chci problém, nebo chci řešení?
 Jestliže se rozhodnete pro řešení, získáte ho, neboť 

ho uvidíte takové, jaké je, a tedy že je vaše.
5.  Můžete si stěžovat, že tento kurz není dostatečně 

konkrétní na to, abyste ho pochopili a uplatnili. 
Avšak možná jste neudělali to, co konkrétně do-
poručuje. Jeho cílem není naučit se, jak si s myš-
lenkami hrát, ale jak je prakticky uplatňovat. Nic 
by nemohlo být konkrétnější než to, když se do-
zvíte, že pokud o něco požádáte, pak to dostanete. 
Duch svatý vyřeší každý konkrétní problém, jest-
liže budete věřit, že problémy jsou konkrétní. Po-
skytne vám mnoho řešení, jež budou zároveň tím 
jediným, pokud budete věřit, že jediné znamená 
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mnoho. Možná vám určitost Ducha svatého nahání 
hrůzu; máte strach z toho, co si myslíte, že od vás 
bude vyžadovat. Avšak pouze tak, že požádáte, se 
dozvíte, že nic z toho, co je od Boha, od vás vůbec 
nic nevyžaduje. Bůh dává; nebere. Jestliže odmítá-
te požádat, je to tím, že věříte, že požádat nezna-
mená sdílet, ale brát.

6. Duch svatý vám dá pouze to, co je vaše, a nic si  
za to nevezme na oplátku. Neboť vám patří vše a to 
sdílíte s Bohem; taková je totiž opravdová skuteč-
nost všeho. Byl by snad Duch svatý, který si přeje 
pouze vracet, schopen vyložit si špatně otázku, již 
musíte položit, abyste od něho získali odpověď? 
Odpověď sice slyšíte, ale nechápete žádost. Věříte, 
že požádat Ducha svatého, aby vás vedl, je jako 
požádat ho, aby vám něco vzal.

7. Boží děti, nerozumíte svému Otci. Věříte ve svět, 
který bere, protože věříte, že braním můžete získat. 
A kvůli takovémuto vidění jste ztratili z dohledu 
skutečný svět. Světa, jak jej vidíte, se bojíte, avšak 
skutečný svět je stále váš; stačí o něj jen požádat. 
Nezříkejte se jej, neboť vás může jen osvobodit. 
Nic, co pochází od Boha, nezotročí Jeho syna, je-
hož stvořil jako svobodného a jehož svoboda je 
ochraňována Jeho existencí. Požehnaní, kdo jste 
ochotni se beze strachu zeptat Boha na pravdu, je-
likož pouze tak se můžete dozvědět, že Jeho odpo-
věď vám přinese vysvobození ze strachu.

8. Boží děti, žádáte pouze o to, co jsem vám slíbil. 
Nebo snad věříte, že bych vás mohl podvést? Krá-
lovství nebeské skutečně máte ve svém nitru; věř-
te tedy, že pravda je ve mně, neboť já vím, že je 
ve vás. Boží synové nemají nic, co by nesdíleli. 
Jestliže tudíž požádáte o pravdu jakéhokoliv Bo-

žího syna, je to totéž, jako byste o ni požádali mě. 
Neexistuje nikdo, kdo by v sobě neměl odpověď, 
kterou by nedal tomu, kdo ho o ni požádá.

9.  Pokud se na cokoliv zeptáte Božího syna, odpoví 
vám jeho Otec, neboť Kristus se neklame ve svém 
Otci a jeho Otec se neklame v něm. Nemylte se 
tedy ve svém bratru a za jeho realitu považujte 
pouze jeho láskyplné myšlenky, neboť jakmile od-
mítnete představu, že má rozpolcenou mysl, uzdra-
víte mysl svou. Přijměte ho tak, jak ho přijímá jeho 
Otec, a uzdravte ho do Krista, jelikož Kristus před-
stavuje jeho i vaše uzdravení. Kristus je Boží syn, 
jehož nic neodděluje od jeho Otce a jehož každá 
myšlenka je stejně láskyplná jako myšlenka jeho 
Otce, kterou byl stvořen. Nemylte se v Božím 
synovi, protože tím byste se mýlili sami v sobě.  
A pokud byste se mýlili sami v sobě, mýlili byste 
se ve svém Otci, v němž však žádná mýlka není 
myslitelná.

10. Ve skutečném světě neexistuje žádná nemoc, pro-
tože v něm neexistuje žádné vyloučení ani žádné 
rozdělení. Ve skutečném světě panují pouze lás-
kyplné myšlenky, a jelikož nikdo nepostrádá vaši 
pomoc, provází vás na každém kroku pomoc Boží. 
Jakmile pak o tuto pomoc požádáte, čímž vyjádříte 
svou ochotu ji přijmout, začnete ji i dávat, proto-
že ji budete sami chtít. Nic nebude nad síly vaší 
uzdravující moci, neboť ničemu nebude odmítnuta 
vaše prostá žádost. Mohly by snad nějaké problé-
my přetrvávat v přítomnosti Božího řešení? Požá-
dejte tedy o to, abyste ve svém bratru viděli jeho 
pravou skutečnost, a v jeho kráse spatříte i odraz 
své vlastní krásy.
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11. Nesmiřujte se s proměnlivými podobami, který-
mi váš bratr vidí sám sebe, neboť jeho rozštěpená 
mysl je zároveň i vaší myslí, a bez jeho uzdrave-
ní tudíž neuznáte ani své vlastní uzdravení. Vždyť 
skutečný svět máte společný stejně jako nebe,  
a uzdravení vašeho bratra je tedy i vaším uzdrave-
ním. Milovat sám sebe znamená se uzdravit, ale 
svého cíle nikdy nemůžete dosáhnout, pokud bu-
dete považovat jakoukoliv svou část za nemocnou. 
Bratři, uzdravujeme společně, protože společně 
žijeme i milujeme. Nemylte se v Božím synovi, 
neboť je v jednotě se sebou i v jednotě se svým Ot-
cem. Budete-li milovat toho, kdo je milován svým 
Otcem, poznáte lásku, již chová Otec k vám.

12. Pokud v kterémkoliv ze svých bratrů uvidíte pro-
hřešek, pokuste si tuto myšlenku vytěsnit z mysli, 
neboť jejím prostřednictvím dáváte najevo, že se 
proti vám prohřešuje Kristus a že se v něm mýlíte. 
Avšak v Kristu musíte pouze uzdravovat; Kristus 
se totiž neprohřešuje, neboť v něm žádný prohře-
šek není. Jestliže máte pocit, že se to, co vnímáte, 
na vás dopustilo nějakého provinění, znamená to, 
že jste sami v sobě provinilí a odsuzujete Božího 
syna, kterého však neodsuzuje ani sám Bůh. Dovol-
te tedy, aby Duch svatý zbavil Božího syna všech 
prohřešků, jež páchá sám na sobě, a aby všechny 
bratry bez výjimky vnímal pouze skrze jeho vede-
ní, neboť tím ho ochrání před veškerým odsuzo-
váním. Přijměte jeho uzdravující sílu a uplatněte ji  
na vše, co vám posílá, neboť si přeje pouze uzdra-
vit Božího syna, ve kterém se neklame.

13. Děti vidí děsivé duchy, příšery a saně, jež jim 
nahánějí hrůzu. Avšak pokud se zeptají někoho, 
komu důvěřují, na skutečný význam toho, co vidí, 

a pokud jsou ochotné vzdát se svého pojetí ve pro-
spěch reality, zmizí společně s jejich mylným vý-
kladem i strach. Jakmile dítěti pomůžete přeměnit 
jeho „ducha“ do záclony, jeho „příšeru“ do stínu  
a jeho „saň“ do snu, už se nebude bát a svému stra-
chu se bude radostně smát.

14. Vy, mé děti, se bojíte svých bratrů, svého Otce  
i sami sebe; za vaším strachem však stojí pouze sku-
tečnost, že se v nich mýlíte. Požádejte svého učite-
le reality, aby vám řekl, kým doopravdy jsou, a až 
uslyšíte jeho odpověď, budete se i vy smát svému 
strachu, který s radostí vyměníte za pokoj. Strach 
totiž nežije v realitě, ale v myslích dětí, jež realitě 
nerozumějí. Za jejich hrůzou stojí pouze nedostateč-
né pochopení, ale jakmile se naučí vidět věci prav-
divě, bát se přestanou a díky tomu znovu požádají  
o pravdu, až je opět přemůže strach. To, co vás děsí, 
není skutečná realita vašich bratrů, Otce ani vás sa-
mých. Za duchy, příšery a saně je považujete pro-
to, že nevíte, jací jsou doopravdy. Zeptejte se tedy  
na jejich opravdovou podstatu toho, kdo jediný ji 
zná a který vám pravdu ochotně sdělí; potřebujete 
poznat realitu, aby rozptýlila vaše obavy, neboť své 
bratry, Otce ani sami sebe nechápete a to, co vidíte, 
ve vás pouze vyvolává klamné iluze.

15. Nechtěli byste snad vyměnit své obavy za prav-
du, pokud jediné, co musíte udělat, je o ni požá-
dat? Neboť jestliže se ve vás neklame Bůh, musí-
te se v sobě klamat pouze vy sami. Pravdu o sobě 
se však můžete dozvědět od Ducha svatého, jenž 
vás naučí, že jelikož jste částí Boha, není možné, 
aby ve vás nějaký takovýto klam vůbec existoval. 
Jakmile se začnete vidět bez jakéhokoliv klamu, 
přijmete skutečný svět a nahradíte jím ten falešný, 
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který jste si udělali sami. A pak se k vám skloní 
váš Otec a učiní za vás poslední krok, jímž vás po-
zvedne k Sobě. 12. kapitola:

Učební plán Ducha 
svatého

I. Výklad Ducha svatého

1. Jak už jsem vám říkal, neměli byste omyly měnit 
ve skutečnost a způsob, jakým toho dosáhnete, je 
velice prostý. Budete-li chtít věřit v omyl, sku-
tečnost z něj budete muset udělat, protože omyl 
není pravdivý. Avšak pravda je skutečná, a proto, 
abyste věřili v pravdu, nemusíte dělat vůbec nic. 
Musíte pochopit, že vaše reakce se netýkají přímo 
konkrétních událostí či jevů, ale vaší vlastní inter-
pretace toho, co je nebo co se událo. Tento výklad 
tedy ospravedlňuje vaši reakci, a proto je nesmírně 
riskantní, pokud se pokoušíte analyzovat motivy 
chování druhých lidí. Jestliže usoudíte, že někdo 
se vás opravdu snaží napadnout, opustit nebo zot-
ročit, budete reagovat tak, jako by tak už učinil, 
neboť jeho omyl přeměníte ve skutečnost. Ovšem 
interpretovat omyl znamená dodat mu sílu, a tím 
přehlížet pravdu.

2. Analýza motivace ega je velice složitá, zavádějící 
a nikdy ji nelze provádět zcela bez účasti vlastního 
ega. Celý proces představuje zřejmý pokus dokázat 
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svou vlastní schopnost pochopit to, co vidíte, což 
jasně vyplývá ze skutečnosti, že na své interpreta-
ce reagujete tak, jako by byly správné. Své reakce 
pak sice můžete ovládat po stránce chování, ale ni-
koliv po stránce emocí. To by samozřejmě přineslo 
rozdělení nebo napadení jednoty vaší mysli, neboť 
byste jednu její rovinu stavěli proti druhé.

3. Existuje pouze jediný výklad motivace ega, který 
dává smysl. A jelikož se jedná o výklad Ducha 
svatého, nevyžaduje z vaší strany vůbec žádné úsi-
lí. Každá láskyplná myšlenka je pravdivá a všech-
no ostatní je pouhou výzvou k uzdravení a volá-
ním o pomoc, a to bez ohledu na podobu, v jaké 
se projevuje. Mohl by mít někdo právo reagovat  
na bratrovu úpěnlivou prosbu o pomoc zlostně? Je-
dinou náležitou odezvou je ochota mu tuto pomoc 
poskytnout, neboť pomoc je to jediné, o co žádá. 
Pokud mu nabídnete něco jiného, znamená to, že si 
přisvojujete právo napadnout jeho realitu tím, že si 
ji vyložíte podle svého. Možná vám nebezpečí, jež 
toto chování představuje pro vaši vlastní mysl, za-
tím nepřipadá příliš zřetelné. Budete-li však věřit, 
že volání o pomoc je něčím jiným, budete reagovat 
na něco jiného. Vaše reakce tudíž bude nepatřič-
ná vůči skutečnosti, jaká doopravdy je, ale nikoliv 
vůči způsobu, jakým ji vidíte.

4. Nic kromě vaší zdánlivé potřeby po útoku vám ne-
brání v tom, abyste pochopili přesný význam všech 
volání o pomoc. A pouze tato potřeba stojí za vaší 
ochotou neustále se zapojovat do nekonečných 
„bitev“ s realitou, ve kterých popíráte skutečnost 
potřeby po uzdravení tím, že ji činíte neskutečnou. 
K tomu by však nikdy nedošlo nebýt vaší neochoty 
přijmout realitu takovou, jaká je, a tudíž se od ní 
ustavičně vzdalovat.

5. Je bezpochyby užitečné vám poradit, abyste ne-
soudili to, čemu nerozumíte. Ten, kdo má na věci 
osobní zájem, není spolehlivým svědkem, protože 
pravdě dává takovou podobu, jakou chce. Jestliže 
nejste ochotní považovat volání o pomoc za to, čím 
doopravdy je, znamená to, že nejste ochotní pomoc 
ani dávat, ani přijímat. Nepoznat volání o pomoc 
je totiž totéž jako pomoc odmítnout. Chcete snad 
trvat na tom, že ji nepotřebujete? Avšak přesně to 
děláte, pokud odmítáte připustit bratrovu úpěnli-
vou prosbu, neboť pouze tím, že na ni odpovíte, 
můžete pomoci sami sobě. Odmítnete-li mu svou 
pomoc, nikdy neuslyšíte odpověď, již má Bůh pro 
vás. Duch svatý nepotřebuje vaši pomoc k tomu, 
aby pochopil motivy, ale vy potřebujete Jeho.

6. Patřičnou odpovědí na vašeho bratra je pouze vděk, 
který mu náleží jak za jeho láskyplné myšlenky, 
tak za jeho volání o pomoc, neboť zásluhou obo-
jího – pokud si je ovšem budete vykládat správně 
– si můžete uvědomit lásku. Jakýkoliv pocit napě-
tí a námahy však vychází z vaší snahy činit opak. 
Jak jednoduchý je Boží plán na vykoupení. Exis-
tuje pouze jediná odpověď na realitu, neboť realita 
nevyvolává vůbec žádný rozpor. Existuje pouze 
jediný učitel reality, jenž rozumí tomu, čím realita 
doopravdy je. Svůj názor na realitu nemění, pro-
tože se nemění realita. Ačkoliv ve vašem nejed-
notném stavu mysli nedávají vaše výklady reality 
vůbec žádný smysl, jeho výklady zůstávají neměn-
ně pravdivé. Dávám vám je, protože jsou pro vás. 
Nesnažte se „pomoci“ bratru podle svého, proto-
že tak nemůžete pomoci sami sobě. Avšak jakmi-
le vyslyšíte jeho volání o Boží pomoc, poznáte,  
že Otce potřebujete i vy.
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7. Způsob, jakým chápete potřeby svého bratra, od-
povídá způsobu, jakým chápete své vlastní potře-
by. Tím, že pomoc dáte, o ni zároveň požádáte,  
a pokud v sobě nenajdete žádnou potřebu, budete 
uzdraveni. Neboť Boží odpověď přijmete v podo-
bě, v jaké ji budete chtít mít, a pokud ji budete chtít 
v pravdě, bude pravdivě vaše. Každou prosbou,  
na kterou odpovíte ve jménu Krista, se přiblíží-
te k tomu, abyste si upamatovali na svého Otce. 
V zájmu své potřeby tedy přijměte každé volání 
o pomoc takové, jaké skutečně je, aby mohl Bůh 
odpovědět vám.

8. Jakmile budete stále důsledněji uplatňovat způsob, 
jakým Duch svatý chápe reakce druhých, začnete 
si uvědomovat, že jeho kritéria jsou stejnou měrou 
použitelná i pro vás. Neboť poznat strach nestačí  
na to, abyste se od něj osvobodili, avšak toto pozná-
ní je nezbytné k tomu, abyste si uvědomili potřebu 
se od něj osvobodit. Duch svatý musí i tak přemě-
nit strach na pravdu, protože pokud by ve vás strach 
přetrvával i poté, co jste si ho uvědomili, realitě 
byste se nepřibližovali, ale naopak byste se od ní 
vzdalovali. Avšak jak už jsme mnohokrát zdůraz-
ňovali, představuje potřeba poznat strach a postavit 
se mu otevřeně čelem rozhodující krok k odstranění 
ega. Zamyslete se tedy nad tím, jakou službu vám 
může prokázat výklad, jímž Duch svatý objasňuje 
motivy druhých. Jelikož vás učí přijímat v druhých 
pouze láskyplné myšlenky a všechno ostatní pova-
žovat za volání o pomoc, učí vás také, že voláním 
o pomoc je i samotný strach. V tom spočívá pravý 
smysl poznání strachu; pokud si na strachu nebude-
te tvrdošíjně trvat, nabídne vám jeho nový význam. 
A v tom také spočívá hlavní význam učení, které 

nám říká, abychom útok brali jako prosbu o lásku. 
Už víme, že strach a útok jsou neoddělitelně spja-
té. Vezmeme-li v úvahu, že příčinou strachu je jen  
a pouze útok, a pokud budete na útok pohlížet jako 
na volání o pomoc, jímž také je, musíte si logicky 
uvědomit, že strach nemá žádnou reálnou podsta-
tu. Neboť strach je prosbou o lásku, za kterou stojí 
nevědomé pochopení toho, co bylo odmítáno.

9. Strach je známkou vašeho vlastního pocitu ztráty. 
Pokud se v případě, že ho vidíte v druhých, nau-
číte tuto ztrátu nahradit, odstraníte základní příči-
nu strachu, a tím poznáte, že strach neexistuje ani  
ve vás. Prostředek k jeho odstranění máte v sobě, 
což jste dokázali tím, že jste jej dali. Strach a láska 
jsou jediné emoce, jichž jste schopni. Ta první je ne-
pravdivá, neboť vznikla z popření, které je v zájmu 
vlastní existence závislé na víře v to, co je popírá-
no. Jakmile však strach pochopíte správně, a tedy 
jako potvrzení skrytého přesvědčení, jež zakrývá, 
postupně oslabíte jeho zdánlivou užitečnost, neboť 
prokážete jeho zbytečnost. Obranných prostředků, 
které nejsou účinné, se totiž automaticky zříkáte. 
Jestliže povýšíte to, co strach zakrývá, na úroveň 
jasné a jednoznačné nadvlády, ztratí strach svůj vý-
znam. Popřete tím totiž jeho moc zakrýt lásku, jež 
představuje jeho jediný účel, a tím odhrnete roušku, 
do které jste tvář lásky původně zahalili.

10. Pokud byste viděli lásku, jež bezpochyby je reali-
tou světa, mohli byste snad udělat něco lepšího než 
v každé obraně proti ní rozpoznat skryté volání  
po ní? A jak lépe byste mohli poznat její skuteč-
nost než tak, že ji v odpověď na toto volání budete 
dávat? Způsob, jakým Duch svatý chápe strach, 
přináší jeho konec, neboť nic nemůže popřít vě-
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domí pravdy. Duch svatý tedy vyměňuje strach za 
lásku a omyl přeměňuje v pravdu. Tak se od něj 
také naučíte, jak vyměnit svůj sen o odloučení za 
skutečnost jednoty; neboť odloučení představuje 
pouze popření jednoty, a pokud je správně pocho-
peno, svědčí o vašem věčném povědomí, že jedno-
ta je pravdivá.

II. Jak si vzpomenout na Boha

1. Zázraky představují pouze přeměnu zříkání se 
v pravdu. Jestliže milovat sám sebe znamená 
uzdravit sám sebe, pak ti, kdo jsou nemocní, sami 
sebe nemilují. Proto také žádají o lásku, jež by je 
uzdravila, ale kterou si sami odpírají. Kdyby zna-
li pravdu sami o sobě, nemohli by být nemocní. 
Úkolem konatele zázraků je tedy zříci se toho, aby-
chom si odpírali pravdu. Nemocní musejí uzdravit 
sami sebe, neboť pravda leží v jejich nitru. Avšak 
protože ji skrývají, musí jim mysl ozářit světlo jiné 
mysli, protože toto světlo je i jejich světlem.

2. Světlo v jejich nitru září stejně jasně, a to bez ohle-
du na hustotu mlhy, jež ho zakrývá. Jestliže nepo-
skytnete mlze sílu k tomu, aby světlo zakryla, žád-
nou mít nebude, neboť sílu má pouze tehdy, pokud 
ji dostane od Božího syna. On sám musí mlhu této 
síly zbavit, protože veškerá síla pochází od Boha. 
To můžete připomínat celému synovství; nedovol-
te, aby si váš bratr nevzpomněl, jelikož jeho zapo-
mnětlivost je i vaší zapomnětlivostí. Avšak vaše 
vzpomínka je zároveň i jeho vzpomínkou, neboť 
na Boha se nelze upamatovat jednotlivě. A právě to 
jste zapomněli. Považovat uzdravení svého bratra 

za své vlastní uzdravení je cesta, jak se upamato-
vat na Boha. Zapomínáte-li na Něho, zapomínáte 
i na své bratry, a proto jedinou odpovědí, kterou 
vám Bůh na vaše zapomnění dává, je způsob, jak 
se upamatovat.

3. Nemoc tedy považujte pouze za další volání po lás-
ce a nabídněte svému bratru to, o čem se domnívá, 
že sám nabídnout nemůže. Bez ohledu na nemoc, 
jež vás trápí, existuje pouze jediný lék. Uzdravíte 
se tím, že uzdravíte někoho jiného, neboť považo-
vat nemoc za prosbu o zdraví je totéž jako v nená-
visti vidět prosbu o lásku. Dát pak svému bratru 
to, co opravdu chce, je dát totéž i sám sobě, neboť 
váš Otec si přeje, abyste svého bratra považova-
li za sebe sama. Jakmile vyslyšíte bratrovo volání  
po lásce, bude vyslyšeno i vaše. Uzdravení je láska 
Krista k jeho Otci i k sobě samému.

4. Vzpomeňte si, co jsem říkal o děsivých předsta-
vách malých dětí, které jim nahánějí hrůzu proto, 
že jim nerozumějí. Jestliže požádají o vysvětlení  
a jestliže ho přijmou, jejich strach zmizí. Pokud ale 
budou své noční můry skrývat, nezbaví se jich. Po-
moci nejistému dítěti je velice snadné, protože si 
uvědomuje, že nechápe, co jeho dojmy znamenají. 
Vy však věříte tomu, že význam svých vlastních 
představ chápete. Děti, schováváte hlavu pod vrst-
vami hustých závojů, do nichž jste se sami zahali-
li! Skrýváte své noční můry v temnotě své vlastní 
mylné jistoty a odmítáte otevřít oči, abyste je viděli 
takové, jaké jsou.

5. Neochraňujme noční můry, neboť nejsou vhodnými 
dary pro Krista, a tudíž nejsou vhodnými dary ani 
pro vás. Odhrňte závoje a podívejte se na to, čeho 
se bojíte. Pouze očekávání vás může děsit, proto-
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že realita nicoty děsivá být nemůže. Neoddalujme 
to, jelikož svého snu o nenávisti se nezbavíte sami 
bez pomoci a pomoc na vás už čeká. Naučte se být 
tiší uprostřed vřavy, protože ticho představuje ko-
nec sváru, a to je cesta k míru. Pohlédněte přímo  
na každou představu, která vás na této cestě zdržuje; 
cíl je totiž nevyhnutelný, jelikož je věčný. Cíl lásky 
je vaše právo a patří vám i navzdory vašim snům.

6. Stále chcete totéž, co si přeje i Bůh, a žádná noční 
můra nemůže zvítězit nad záměrem Božího dítěte, 
neboť svůj záměr jste dostali od Boha a uskutečnit 
jej musíte, protože taková je Jeho vůle. Probuďte 
se a upamatujte si na něj, jelikož je tím, co opravdu 
chcete. To, co pro vás bylo uskutečněno, musí být 
vaše. Nepřipusťte, aby vaše nenávist stála v ces-
tě lásce, protože lásce Krista k Jeho Otci ani lásce 
Jeho Otce k němu nemůže odolat vůbec nic.

7. Spatříte mě už za malý okamžik, neboť já nejsem 
skrytý proto, že vy se skrýváte. Probudím vás stej-
ně jistě, jako jsem probudil sám sebe, jelikož jsem 
se probudil pro vás. V mém vzkříšení je vaše vy-
svobození. Naší misí je uniknout ukřižování, a ni-
koliv vykoupení. Důvěřujte v Mou pomoc, protože 
jsem nešel sám, a půjdu s vámi, tak jako se Mnou 
šel náš Otec. Nevíte snad, že jsem ho doprovázel 
v míru? A neznamená to, že mír doprovází na naší 
cestě i nás?

8. V dokonalé lásce neexistuje žádný strach. Jediné, 
co uděláme, je, že pro vás učiníme dokonalým to, 
co už ve vás dokonalé je. Nemáte strach z nezná-
mého, ale ze známého. A nebojte se: ve svém po-
slání neselžete, protože já jsem neselhal ve Svém. 
Stačí, když mi budete ve jménu naprosté důvěry, 
již k vám chovám, alespoň trochu důvěřovat a spo-

lu pak snadno dosáhneme cíle dokonalosti. Neboť 
dokonalost je a nelze ji zapřít. Zříci se zapírání 
dokonalosti není tak těžké jako zříci se pravdy  
a tomu, co můžeme společně uskutečnit, uvěříte, 
až uvidíte, že jsme to uskutečnili.

9. Vy, kdo se snažíte vypudit lásku, neuspějete, ale 
vy, kdo jste se rozhodli vypudit strach, uspět mu-
síte. Pán je s vámi, i když to nevíte; váš vykupitel 
je stále živ a zůstává ve vás v pokoji, ze kterého 
byl stvořen. Nechtěli byste toto vědomí vyměnit 
za vědomí strachu? Přesně to totiž pochopíte, jak-
mile přemůžete strach – a to nikoliv tím, že ho bu-
dete skrývat, zlehčovat nebo jakkoliv popírat jeho 
skutečný význam. Nemůžete odstranit překážky, 
jež stojí v cestě skutečnému vidění, aniž byste se 
na ně podívali, neboť odstranit je znamená roz-
hodnout se v jejich neprospěch. Pokud se však 
na ně upřímně podíváte, Duch svatý rozhodne  
a rozhodne po pravdě. Toho, co před Ním skrýváte, 
vás však zbavit nedokáže, neboť Mu to nenabízíte 
a on sám vám to o své vůli vzít nemůže.

10. Začínáme tedy uskutečňovat dobře organizova-
ný, uspořádaný a pečlivě připravený plán, jehož 
prostřednictvím se naučíme dávat Duchu svatému 
všechno, co nechceme, protože na rozdíl od nás 
ví, co s tím má dělat. Jakmile tedy od vás dostane 
něco, co nepochází od Boha, odstraní to. Podívat 
se na to ale musíte i vy, a to ochotně a zcela otevře-
ně, neboť jinak vám Jeho vědění nepřinese žádný 
užitek. A můžete si být jistí, že svou pomoc vám 
neodepře, jelikož pomáhat je Jeho jediným zámě-
rem. K čemu tedy máte lepší důvod: bát se světa 
v podobě, v jaké ho vidíte, nebo odhalit příčinu 
strachu a navždy se ho zbavit?
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III. Investice do reality

1. Kdysi jsem vás požádal, abyste prodali všechno, 
co máte, rozdali chudým a pak přišli a následovali 
Mne; a toto jsem měl na mysli: jestliže nebudete 
mít na ničem v tomto světě žádný hmotný zájem, 
budete moci učit chudé, v čem spočívá jejich bo-
hatství. Chudí jsou pouze ti, kdo špatně investova-
li; a jejich chudoba je nesmírná! Jelikož jsou pak 
potřební, musíte jim pomoci, neboť patříte mezi 
ně. Zamyslete se nad tím, jestli by se od vás vaši 
lekci nenaučili nejlépe tím, že nebudete ochotni je-
jich chudobu sdílet. Neboť chudoba je nedostatek 
a nedostatek je pouze jeden, protože je pouze jedna 
potřeba.

2. Představte si, že na vás váš bratr naléhá, abyste 
udělali něco, co udělat nechcete. Už samotné jeho 
naléhání by vám mělo říci, že věří, že v tom spo-
čívá spása. Pokud budete vytrvale odmítat a posta-
víte se do opozice, svědčí to o vašem přesvědčení, 
že spása spočívá v tom, že to, co po vás chce, ne-
uděláte. Tím se budete dopouštět stejného omylu 
jako on, který pro oba z vás přeměníte ve skuteč-
nost. Naléhat či vyžadovat znamená investovats 
a to, do čeho investujete, je vždy spojeno s vaší 
představou záchrany. V takovém případě jsou po-
každé na místě dvě otázky: co má být zachráněno  
a jak to má být zachráněno?

3. Kdykoliv se z jakéhokoliv důvodu rozzlobíte  
na bratra, věříte, že má být zachráněno ego, a to 
útokem. Jestliže zaútočí bratr, znamená to, že 
s tímto přesvědčením souhlasíte; jestliže pak zaú-
točíte vy, toto přesvědčení ještě posílíte. Pamatujte 
si však, že ti, kdo útočí, jsou chudí. Svou chudobou 

žádají o dary, a nikoliv o další ochuzování. Pokud 
ovšem vy, kdo byste jim mohli pomoci, přijmete 
jejich chudobu za vlastní, pak jednáte zhoubně. 
Kdybyste ale neinvestovali stejně jako oni, nikdy 
by vás ani nenapadlo jejich potřebu přehlížet.

4. Uvědomte si to, na čem nezáleží, a jestliže vás pak 
bratr požádá, abyste udělali něco „zcela nepřijatel-
ného“, vyhovte mu, a to právě proto, že na tom 
nezáleží. Jakmile však odmítnete, dáte svým odpo-
rem najevo, že vám na tom záleží. Tím ale potvrdí-
te skutečnost, že jste to pouze vy, kdo jeho žádost 
činí „zcela nepřijatelnou“, přestože každá bratrova 
žádost je žádostí za vás. Proč byste ho tedy měli 
tvrdošíjně odmítat? Vždyť to by znamenalo odpí-
rat si sám sebe, a oba tím ochuzovat. Žádá pouze 
o spásu, stejně jako vy. Chudoba pochází od ega, 
ale nikdy od Boha. Pro nikoho, kdo si uvědomuje, 
co je skutečně cenné, a nechce přijmout nic jiného, 
není žádná žádost „zcela nepřijatelná“.

5. Spása je určena mysli a lze jí dosáhnout prostřed-
nictvím klidu. Mysl je to jediné, co může být za-
chráněno, a pokoj je jediný nástroj, jak lze záchra-
ny docílit. Jakákoliv jiná odpověď než láska pra-
mení z toho, že si neuvědomujete, co a jak má být 
spaseno. Láska je jedinou odpovědí; nikdy na to 
nezapomínejte a nikdy nepřipusťte, že byste mohli 
byť jen na kratičký okamžik věřit, že existuje ještě 
nějaká další odpověď. Neboť tím byste se s jistotou 
zařadili mezi chudé, kteří nechápou, že žijí v hoj-
nosti a že spása už přišla.

6. Ztotožnit se s egem znamená zaútočit sám na sebe 
a učinit ze sebe chudáka. Proto má každý, kdo se 
s ním identifikuje, pocit, že je ochuzený, a pociťu-
je sklíčenost či zlobu, protože přijetím takovéhoto 
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ztotožnění vyměnil lásku k sobě sama za nenávist 
k sobě sama a začal se sám sebe bát. To si však ne-
uvědomuje; ačkoliv si je zcela jasně vědom úzkos-
ti, nepovažuje za její zdroj svou identifikaci s egem
a vždy se pokouší ji zvládnout prostřednictvím ur-
čitých absurdních „dohod“ se světem. Tento svět 
považuje za něco, co existuje mimo jeho nitro, 
jelikož takovýto pohled je rozhodující pro to, aby 
se dokázal přizpůsobit. Neuvědomuje si ovšem,  
že tento svět sám vytváří, neboť mimo jeho nitro 
neexistuje žádný svět.

7. Pokud jsou realitou světa pouze láskyplné myšlen-
ky Božího syna, pak musí být skutečný svět v jeho 
mysli, v níž ale musejí být i absurdní myšlenky. 
Tak závažný vnitřní rozpor však nemůže dlouho 
vydržet. Rozštěpená mysl je ohrožená a poznání, 
že v sobě zahrnuje zcela protikladné myšlenky, je 
neúnosné, a proto navenek projevuje onen rozpor, 
a nikoliv realitu. Všechno, co pokládáte za vnější 
svět, představuje pouze vaši snahu uchovat si zto-
tožnění s egem, neboť každý věří, že ve ztotožně-
ní je spása. Avšak zamyslete se nad tím, k čemu 
doopravdy došlo, protože myšlenky nepochyb-
ně přinášejí svému tvůrci jisté následky. Se svě-
tem v podobě, v jaké ho vnímáte, jste se dostali  
do sporu, neboť máte pocit, že je k vám nepřátel-
ský. A to je nezbytný důsledek toho, co jste udělali. 
Navenek jste totiž projevili něco, co je nepřátelské 
vůči tomu, co je uvnitř, a svět tudíž musíte vnímat 
přesně tak, jak jej vnímáte. Proto si předtím, než 
se zbavíte nenávisti, musíte uvědomit, že přebývá  
ve vaší mysli, a nikoliv venku; a proto se jí také 
musíte zbavit, abyste mohli vnímat svět takový, 
jaký doopravdy je.

8. Už dříve jsem řekl, že Bůh svět miloval tolik,  
že ho dal Svému jedinému synu. Bůh opravdu mi-
luje skutečný svět a ti, kdo vnímají jeho skuteč-
nost, nevidí svět smrti. Neboť smrt není ze skuteč-
ného světa, kde je všechno odrazem věčnosti. Bůh 
vám dal skutečný svět výměnou za ten, který jste 
si sami udělali kvůli své rozštěpené mysli a jenž 
je symbolem smrti. Neboť kdybyste se doopravdy 
mohli oddělit od Boží mysli, zemřeli byste.

9. Svět, jejž vnímáte, je světem odloučení. Abyste 
zapřeli svého Otce, jste možná dokonce ochotni 
smířit se i se smrtí. Avšak On si to nepřeje, a proto 
tomu tak není. Jelikož vaše vůle nemůže být jiná 
než Jeho, nemáte nad světem, který jste si udělali, 
vůbec žádnou moc. Není to svět vůle, protože je 
řízen touhou být jiný než Bůh, ale tato touha není 
vůle. Svět, jejž jste vytvořili, je tudíž zcela chaotic-
ký; panují v něm svévolné a nesmyslné „zákony“  
a postrádá jakýkoliv smysl. Je totiž utvořen z něče-
ho, co nechcete a co si vytlačujete z mysli, protože 
se toho bojíte. Avšak takovýto svět existuje pouze 
v mysli svého tvůrce, a to společně s jeho skuteč-
nou spásou. Nevěřte tomu, že existuje mimo vaše 
nitro, neboť pouze tím, že si uvědomíte, kde je, nad 
ním získáte kontrolu. Nad svou myslí totiž kont-
rolu máte, jelikož mysl představuje mechanismus 
pro rozhodování.

10. Jakmile si uvědomíte, že veškerý útok, který 
vnímáte, máte pouze ve své mysli a nikde jinde, 
konečně odhalíte jeho zdroj; a tam, kde vzniká, 
musí také zanikat, neboť v tomto místě leží rovněž 
spása; leží v něm Boží oltář, kde přebývá Kristus. 
Oltář jste sice znesvětili, ale nikoliv svět. I přes-
to však Kristus pro vás na oltář položil vykoupe-
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ní. Vy na něj tedy položte své představy o světě, 
neboť tento oltář je oltářem k pravdě. Právě u něj 
uvidíte, jak se váš pohled mění, a právě u něj se 
naučíte vidět pravdivě. Z tohoto místa, kde Bůh  
a Jeho syn přebývají v míru a kde jste vítáni, bude 
váš pohled klidný a vy svět uvidíte takový, jaký 
je. Avšak abyste toto místo našli, musíte se vzdát 
své investice do podoby světa, již považujete  
za skutečnou, a dovolit Duchu svatému, aby na vás 
od Božího oltáře přenesl svět opravdový.

IV. Hledání a nalezení

1. Ego je pevně přesvědčeno o tom, že láska je nebez-
pečná, a tato myšlenka představuje ústřední motiv 
jeho učení. Nikdy ji však takto neformuluje; nao-
pak: každý, kdo věří, že ego je spása, jako by se 
náruživě věnoval hledání lásky. Avšak ego, které 
hledání lásky aktivně podporuje, si klade jednu 
podmínku: nesmíte najít. Jeho příkazy se tedy dají 
snadno vyjádřit pokynem Hledejte a nenajdete. 
Toto je jediný slib, jejž vám ego dává, a zároveň 
jediný, který i dodrží. Neboť ego si jde za svým 
cílem s houževnatou vytrvalostí a jeho úsudek, ač-
koliv je vážně narušený, je naprosto logický.

2. Hledání, jemuž se ego věnuje, je tudíž odsouzeno 
k nezdaru. Jelikož vás zároveň učí, že představuje 
vaše ztotožnění, dostáváte se pod jeho vedením na 
cestu, která musí skončit vaší zdánlivou porážkou. 
Ego totiž nemůže milovat a v rámci svého horeč-
ného pátrání po lásce hledá to, co se bojí nalézt. 
Hledání je však nevyhnutelné, protože ego je sou-
částí vaší mysli; díky svému zdroji ovšem není 

zcela odtržené, jinak by nebylo možné mu vůbec 
věřit. Neboť ten, kdo v ně věří a zajišťuje mu jeho 
existenci, je vaše mysl. Avšak vaše mysl má i moc 
existenci ega odmítnout a bezpochyby tak uči-
ní, jakmile si uvědomíte, kam přesně vede cesta,  
na niž vás ego vysílá.

3. Je zcela jasné, že nikdo nechce najít to, co by nad 
ním nadobro zvítězilo. Jelikož ego není schopno 
milovat, bylo by v přítomnosti lásky naprosto ne-
vyhovující, protože by vůbec nedokázalo reagovat. 
Museli byste se tudíž zříci jeho vedení, neboť byste 
si uvědomili, že vás nenaučilo reakcím, které po-
třebujete. Aby tomu zabránilo, bude lásku překru-
covat a učit vás, že láska ve skutečnosti vyžaduje 
takové odpovědi, jež vás naučit může. Budete-li se 
řídit jeho učením, budete sice hledat lásku, avšak 
nikdy ji nepoznáte.

4. Uvědomujete si, že vás ego musí vysílat na cestu, 
která vás dovede pouze k pocitům marnosti a sklí-
čenosti? Hledat a nenacházet může jen stěží přiná-
šet radost. Chtěli byste snad takovýto slib dodržet? 
Duch svatý vám však nabízí jiný slib, a to tako-
vý, jenž vás dovede k radosti. Jeho slib totiž zní 
Hledejte a naleznete a pod jeho vedením nemůžete 
být nikdy poraženi. Jeho cesta je cestou k úspěchu  
a cíl, který vám vytyčuje, vám také dá. Neboť ni-
kdy nepodvede Božího syn, jehož miluje láskou 
svého Otce.

5. Je jisté, že na cestu se vydat musíte, protože  
na tomto světě nejste doma. Zcela určitě tedy bu-
dete hledat svůj domov, ať už vědomě nebo nevě-
domě. Budete-li věřit, že je mimo vaše nitro, bude 
vaše hledání marné, neboť je budete hledat tam, 
kde není. Nevzpomínáte si, jak se zahledět do nitra, 
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protože nevěříte, že v něm leží váš domov. Avšak 
Duch svatý si to pamatuje za vás, jelikož takový je 
Jeho úkol. Tím, že jej plní, vás zároveň učí, jaký je 
váš úkol, protože váš úkol je stejný jako Jeho. Po-
kud tedy budete své bratry obracet na cestu k do-
movu, budete pouze následovat Ducha svatého.

6. Pohlédněte na průvodce, kterého vám dal váš Otec, 
abyste se mohli naučit, že váš život je věčný. Smrt 
totiž není ani vůlí vašeho Otce, ani vaší vůlí, jíž 
však je vše, co je pravdivé. Za život neplatíte žád-
nou cenu, protože jste ho dostali darem, ale za smrt 
platíte, a to cenu, která je velice vysoká. Jestli-
že budete smrt považovat za svůj poklad, prodá-
te vše ostatní, abyste si ji mohli koupit. A tomu,  
že jste si ji koupili, budete i věřit, protože jste pro-
dali všechno ostatní. Avšak Království nebeské 
prodat nemůžete; své dědictví totiž nemůžete ani 
koupit, ani prodat. Synovství nemůže obsahovat 
žádné vyděděné části, neboť Bůh je úplný a nepo-
rušený a všechna Jeho stvoření jsou jako On.

7. Vykoupení není cenou za vaši celistvost, ale rozhod-
ně je cenou za vaše vědomí vlastní celistvosti. To, co 
jste se rozhodli „prodat“, pro vás totiž muselo být za-
chováno, jelikož byste si to nemohli „koupit“ zpět.  
I přesto však musíte investovat, a to nikoli peníze, 
ale myšlenku. Neboť myšlenka je vůle a vůle je 
„cena“, již platíte za Království. Vaše dědictví čeká 
pouze na to, až si uvědomíte, že jste byli vykoupe-
ni. Duch svatý vás vede do věčného života, avšak 
musíte se zříci své investice do smrti, protože jinak 
život neuvidíte, ačkoliv je všude kolem vás.

V. Rozumný učební plán

1. Pouze láska je silná, protože je úplná a celistvá. 
Silní neútočí, protože k útoku nevidí žádný dů-
vod. Aby se vaší mysli mohla zmocnit myšlenka 
na útok, museli jste sami sebe vnímat jako slabé. 
A jelikož jste napadli sami sebe a uvěřili, že váš 
útok byl účinný, považujete se za oslabené. Vzhle-
dem k tomu, že sebe a své bratry už tedy nevidíte 
jako rovnocenné, ale sami sebe pokládáte za slab-
ší, pokoušíte se situaci, kterou jste však vyvolali 
sami, určitým způsobem „vyrovnat“. Toho chcete 
dosáhnout prostřednictvím útoku, protože věříte, 
že právě útok vás oslabil.

2. Proto je pro navrácení duševního zdraví tak důle-
žité si uvědomit svou vlastní nezranitelnost, neboť 
pokud ji přijmete, pochopíte, že útok nemá žádný 
účinek. Ačkoliv jste sami na sebe zaútočili, bude-
te tedy dávat najevo, že ve skutečnosti se vůbec 
nic nestalo, a že jste tudíž svým útokem nedosáhli 
ničeho. Jakmile si tento fakt uvědomíte, v útoku 
už neuvidíte žádný smysl, neboť poznáte, že zcela 
očividně nefunguje a nemůže vás ochránit. Avšak 
přijetí vlastní nezranitelnosti v sobě nese i něco víc 
než jen negující hodnotu. Pokud vás totiž vaše úto-
ky na sebe sama neoslabily, znamená to, že jste stá-
le silní, a nemáte tedy žádný důvod k tomu, abyste 
v zájmu nastolení své vlastní síly museli vzniklou 
situaci „vyrovnat“.

3. Naprostou zbytečnost útoku si uvědomíte pouze 
tehdy, pokud pochopíte, že váš útok na sebe sama 
nemá žádný účinek. Jakmile totiž druzí zaregistrují 
jakýkoliv útok, neodvratně na něj zareagují, a jest-
liže na ně tedy budete útočit, nevyhnete se tomu, 
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abyste celou situaci chápali ve smyslu posílení. 
Avšak jediné místo, kde můžete odstranit veškerý 
pocit posilování, je ve vašem nitru. Neboť prvním 
cílem svého útoku jste vždy vy sami, ale pokud 
k němu ve skutečnosti nikdy nedošlo, nemůže mít 
žádné důsledky.

4. Vaše síla je v lásce Ducha svatého, protože vaše 
láska je rozdělená, a proto také není opravdová. 
Nemůžete přece věřit své vlastní lásce, pokud ji 
napadáte. S rozštěpenou myslí se nemůžete nau-
čit nic o dokonalé lásce, neboť svým rozštěpením  
ze sebe děláte špatného žáka. Pokusili jste se své 
odloučení učinit věčným, protože jste si sice chtě-
li ponechat zásadní rysy tvoření, avšak toužili jste 
mu přidělit vlastní obsah. Tvoření ovšem nepochá-
zí od vás a slabší žáci bezpochyby potřebují zvlášt-
ní přístup.

5. Trpíte poruchou učení, a to doslova. Některé vaše 
učební schopnosti jsou natolik oslabené, že jaký-
koliv pokrok můžete udělat pouze pod neustálým 
a jednoznačným vedením učitele, jenž dokáže pře-
konat vaše omezené možnosti i prostředky. Stane 
se vaším prostředkem, protože sami od sebe se učit 
nemůžete. Učební situace, ve které jste se ocit-
li vlastní vinou, je pro vás bezvýchodná, a proto 
zcela jasně potřebujete zvláštního učitele i zvláštní 
osnovy. Špatní žáci nejsou dobrými učiteli, a to ani 
sami pro sebe, ani pro nikoho jiného. Jen stěží bys-
te je oslovili, aby sami sestavili plán, jehož pomocí 
by se dokázali zbavit svých omezení. Pokud by to-
tiž chápali, co je za jejich hranicí, žádným handi-
capem by netrpěli.

6. Váš handicap spočívá v tom, že neznáte význam 
lásky. Nepokoušejte se tedy naučit sami sebe to, 

co nechápete, a nepokoušejte se ani stanovit cíle 
osnovy, neboť všechny vaše cíle doposud vždy se-
lhaly. Za cíl jste si totiž kladli nenaučit se a tako-
vý cíl přece nemůže vést k úspěšnému učení. Ne-
můžete předávat něco, co jste se nenaučili; a vaše 
oslabená schopnost zobecňovat představuje zásad-
ní učební nezdar. Ptali byste se těch, kdo selhali 
v učení, k čemu jsou učební pomůcky? Nevědí to; 
pokud by totiž dokázali takovéto pomůcky správně 
pochopit, dokázali by je i využít a jejich prostřed-
nictvím se naučit.

7. Jak už jsem řekl, je pravidlem ega Hledejte a ne-
najdete. Pokud tento pokyn zasadíme do kontextu 
učení, bude jeho význam znít Pokuste se naučit, ale 
nenaučte se. Výsledek takovéhoto učebního cíle 
je pak zcela jasný: každá patřičná učební pomůc-
ka, každá skutečná výuka i každý rozumný návod  
na učení budou nesprávně pochopeny, neboť 
všechny slouží k usnadnění učení, s nímž je však 
cíl těchto podivných osnov v rozporu. Pokud se 
budete snažit naučit, jak se nenaučit, a pokud bude 
cílem vašeho učení cíle nedosáhnout, co jiného než 
zmatek můžete očekávat? Takovýto učební plán 
přece nedává žádný smysl. Touto snahou „naučit 
se“ si oslabujete mysl do té míry, že nedokážete 
milovat, protože osnova, pro kterou jste se rozhod-
li, je namířena proti lásce a v podstatě se rovná kur-
zu, jehož primárním záměrem je naučit se, jak úto-
čit sám na sebe. Doplňkovým cílem je pak osvojit 
si dovednost, jak se nevypořádat s rozporem, jenž 
umožňuje, abyste uvěřili jeho základnímu cíli. 
A rozpor v této osnově také nepřekonáte, neboť 
veškeré vaše učení bude směřovat na jeho pod-
poru. Avšak vaše mysl hovoří proti vašemu uče-
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ní stejně, jako vaše učení hovoří proti vaší mysli;  
a proto budete proti všemu svému učení bojovat  
a uspějete, neboť přesně to chcete. Možná si zatím 
ještě neuvědomujete, že přece jen existuje něco, co 
se naučit chcete a co se naučit i dokážete, protože 
si to doopravdy přejete. 

8. Vy, kdo se snažíte naučit to, co nechcete, byste 
měli sebrat všechnu odvahu a upřímně se zadí-
vat na osnovy, které si sestavujete. Odhalíte totiž,  
že jsou skutečně bezútěšné a absurdní. Je snad mož-
né dospět k cíli tak, že jej nedosáhnete? Vzdejte se 
tedy pozice svého vlastního učitele. Tato rezigna-
ce nepovede ke sklíčenosti a bezútěšnosti, proto-
že bude pouze výsledkem upřímného zhodnocení 
toho, co jste sami sebe naučili, a učebních výsled-
ků, jichž jste dosáhli. Za správných učebních pod-
mínek, které ani nestanovujete, ani nechápete, se 
z vás stane skvělý žák i skvělý učitel. Těmi však 
doposud nejste a nebudete jím, dokud se nezmění 
učební situace, již jste nastolili.

9. Vaše učební schopnosti, pokud jsou správně po-
chopeny, jsou neomezené, protože vás dovedou 
k Bohu. Způsob, jak se k Němu dostanete, se mů-
žete naučit i učit, jestliže budete následovat učitele, 
který cestu k Němu zná a chápe Jeho plán, jak si 
tuto cestu osvojit. Takovýto plán je naprosto jed-
noznačný, protože jeho cíl není nejednotný a účel  
i prostředky jsou v naprostém souladu. Jediné, co 
od vás vyžaduje, je soustředěná pozornost; všech-
no ostatní dostanete. Neboť ve skutečnosti se chce-
te učit správně a nic nemůže čelit rozhodnutí Boží-
ho syna. Jeho učení je totiž stejně bezmezné, jako 
je on sám.

VI. Kristův pohled

1. Ego se vás snaží naučit, jak získat celý svět a ztra-
tit svou vlastní duši. Duch svatý vás naopak učí,  
že svou duši ztratit nemůžete a že na světě nic ne-
získáte, protože sám o sobě nepřináší žádný pro-
spěch. Investovat bez zisku zcela jasně znamená 
ochuzovat sám sebe, a to za cenu vysokých nákla-
dů. Nejenže svou investicí vůbec nic nezískáte, ale 
suma, již za ni zaplatíte, bude horentní, neboť ta-
kovouto investicí přicházíte tím, že popíráte svou 
vlastní realitu, o realitu světa, a na oplátku nedo-
stáváte vůbec nic. Svou duši sice nemůžete prodat, 
ale můžete prodat své povědomí o ní. Za cennou ji 
pak nebudete považovat do té doby, dokud budete 
větší hodnotu přisuzovat něčemu jinému.

2. Vaše síla leží v Duchu svatém, který za vaše pravé 
Já považuje jen a pouze vaši duši. Je si zcela vě-
dom toho, že sami sebe neznáte, a naprosto přesně 
ví, jak vás naučit si upamatovat na to, čím doo-
pravdy jste. Miluje vás, a proto vás ochotně naučí 
to, co miluje, neboť se o to touží podělit. Nikdy 
na vás nezapomíná, a tudíž nedovolí, abyste vy 
zapomněli na svou cenu. Neboť Otec mu nikdy 
nepřestává připomínat Svého syna a on nikdy ne-
přestává Božímu synu připomínat jeho Otce; právě 
díky němu máte Boha ve své paměti. Ačkoliv jste 
se rozhodli na svého Otce zapomenout, ve skuteč-
nosti si to nepřejete, a proto se můžete rozhodnout 
znovu a jinak. A jelikož takové bylo mé rozhodnu-
tí, je i vaše.

3. Svět není to, co chcete. Jediné, co v něm má něja-
kou hodnotu, je jakákoliv jeho část, na niž pohlížíte 
s láskou, a právě to poskytuje světu tu jedinou rea-
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litu, kterou bude vůbec kdy mít. Jeho hodnota není 
v něm samém, ale vaše hodnota je ve vás. Jelikož 
vlastní cena pramení z rozšiřování sebe sama, pra-
mení i vnímání vlastní ceny ze šíření láskyplných 
myšlenek. Přeměňte pro sebe svět ve skutečnost, 
protože skutečný svět je darem Ducha svatého,  
a proto vám patří.

4. Náprava je určena všem, kdo nevidí. Otevřít oči 
nevidoucím je úkolem Ducha svatého, který ví, 
že o svůj zrak nepřišli, ale že pouze spí, a touží 
je probudit ze spánku, v němž se jim zdá, že za-
pomněli, jak si upamatovat na Boha. Kristus má 
však oči otevřené, a pokud přijmete jeho vidění  
za své, bude na vše, co vidíte, pohlížet s láskou. 
Duch svatý uchovává Kristův pohled pro všechny 
Boží syny, kteří spí. Jeho oči vidí, že Boží syn je 
dokonalý, a touží se s vámi o svůj pohled podě-
lit. Ukáže vám skutečný svět, neboť Bůh vám dal 
nebe, a skrze Krista vyzývá váš Otec Svého syna, 
aby se upamatoval. Jeho syn se probudí, jakmile 
začne investovat do skutečného světa, čímž se na-
učí znovu investovat sám do sebe. Neboť realita 
je celistvá teprve s Otcem i Synem a Duch svatý 
žehná skutečnému světu v jejich jménu.

5. Až uvidíte skutečný svět – a o tom není pochyb 
– vzpomenete si i na nás. Avšak nejprve si musíte 
uvědomit, kolik vás stojí váš spánek, a tuto cenu 
odmítnout zaplatit; teprve tehdy se rozhodnete 
probudit. Náhle se vám před očima zjeví skutečný 
svět, protože Kristus nikdy nespal a nespí. Čeká, 
až ho uvidíte, zatímco on sám vás nikdy neztratil 
z dohledu. Pokojně se dívá na skutečný svět, o nějž 
se s vámi chce podělit, protože zná lásku, kterou 
k němu chová Otec, a tak vám chce dát to, co vám 

patří. V naprostém míru na vás čeká u oltáře svého 
Otce a podává vám Otcovu lásku v tichém světle 
požehnání Ducha svatého. Neboť Duch svatý do-
vede každého domů k jeho Otci, kde na něho čeká 
Kristus jako jeho pravé Já.

6. V Kristu je každé Boží dítě celistvé, protože 
v Kristu má své bytí, stejně jako Kristus má své 
bytí v Bohu. Láska, již k vám Kristus chová, je lás-
ka, kterou chová ke svému Otci a již zná, protože 
zná lásku, kterou jeho Otec chová k němu. Až vás 
Duch svatý nakonec přivede ke Kristu, jenž čeká  
u oltáře svého Otce, splyne vidění s věděním, ne-
boť vidění už bude natolik svaté, že jeho přenos 
na svatost bude pouze jeho přirozeným rozšířením. 
Láska se přenáší na lásku bez jakýchkoliv překá-
žek, neboť jedno je totéž co druhé. Jakmile začne-
te vidět ve všech situacích stále více společných 
prvků, budete na ně pod vedením Ducha svatého 
stále častěji a stále obecněji aplikovat to, co jste 
se naučili. Postupně se to pak naučíte uplatňovat  
na všechny i na všechno, neboť použitelnost to-
hoto učení je bez nadsázky univerzální. Až tohoto 
docílíte, budou si vidění a vědění tak podobné, že 
budou sdílet jednotu Božích zákonů.

7. To, co je jednotné, nelze vnímat jako oddělené, při-
čemž popření rozdělení znamená obnovu vědění. 
U Božího oltáře je svaté vnímání Božího syna tak 
osvícené, že do něj světlo přímo proudí a duch Bo-
žího syna září v mysli Otce, s nímž se sjednocuje. 
Bůh září velice mírumilovně sám na sebe; milu-
je totiž rozšíření Sebe sama, které je Jeho synem. 
Svět ztratí svůj smysl, jakmile splyne se smyslem 
Boha. Neboť skutečný svět poklidně a tiše vklouz-
ne do nebe, v němž vše vždy bylo, je i bude věčné. 
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V něm se Spasitel i spasení spojí v dokonalé lásce 
Boha i lásce jednoho k druhému. Nebe je vaším 
domovem, a jelikož je v Bohu, musí být i ve vás.

VII. Pohled do nitra

1. Zázraky dokazují, že pod správným vedením je 
učení úspěšné, protože učení je neviditelné a to, co 
jste se naučili, lze poznat pouze prostřednictvím 
výsledků učení. Zobecnění naučeného se totiž pro-
jevuje tím, že osvojená zjištění uplatňujete ve stá-
le více situacích. Jakmile je pak budete aplikovat  
na úplně všechny situace, pochopíte, že jste se už 
naučili, že pro zázraky neexistují žádné stupně ob-
tížnosti. Neexistuje žádná situace, na kterou by se 
zázraky nevztahovaly; díky tomu, že je budete uží-
vat ve všech situacích, získáte skutečný svět. Neboť 
až dosáhnete takovéhoto svatého vnímání, budete 
konečně celiství, a jakmile pro sebe přijmete vy-
koupení, bude vycházet z vašeho nitra a ozařovat 
všechny, jež k vám Duch svatý vyšle, abyste jim 
udělili své požehnání. V každém Božím dítěti totiž 
leží Boží požehnání a ve vašem požehnání Božím 
dětem leží Jeho požehnání vám.

2. Každý na světě se musí podílet na jeho vykoupení, 
aby si uvědomil, že svět už vykoupen byl. To, co 
je neviditelné, sice nemůžete vidět, ale pokud vi-
díte jeho účinky, víte, že musí existovat. Jestliže 
tedy pochopíte, co způsobuje, uvědomíte si jeho 
existenci a prostřednictvím toho, co způsobuje, 
pak poznáte, čím je. Svou sílu sice nevidíte, ale  
o její existenci vás utvrzuje skutečnost, že vám 

dává schopnost jednat. A výsledky svého jednání 
vidět bezpochyby můžete.

3. Duch svatý je neviditelný, ale důsledky jeho pří-
tomnosti vidíte, a jejich prostřednictvím se tudíž 
utvrzujete v jeho existenci. To, co vám umožňuje 
udělat, zcela jasně nepochází z tohoto světa, pro-
tože zázraky porušují každý zákon reality tak, jak 
ji svět vnímá. Všechny zákony času a prostoru,  
a to jakékoliv důležitosti a jakéhokoliv rozsahu, 
jsou překonány, neboť to, co vám Duch svatý 
umožňuje udělat, je nade vší pochybnost překraču-
je. Jakmile tedy uvidíte důsledky existence Ducha 
svatého, pochopíte, kde musí být, a nakonec po-
znáte, čím doopravdy je.

4. Ducha svatého sice nemůžete vidět, ale můžete vi-
dět jeho projevy. Dokud je však vidět nezačnete, 
nepochopíte, že existuje. Jeho důkazy jsou zázraky, 
které svědčí o jeho přítomnosti. To, co nemůžete 
vidět, pro vás totiž nabývá podobu skutečnosti pro-
střednictvím důkazů, jež existenci neviditelného 
dokládají. Neboť přítomnost neviditelného můžete 
vnímat a považovat za přesvědčivě reálnou tehdy, 
jakmile se skrze vás projeví. Konejte tedy práci 
Ducha svatého, protože s ním sdílíte jeho úlohu. 
Vaší úlohou v nebi, kterou s vámi sdílí Bůh, je tvo-
ření a úlohou na Zemi, již s vámi sdílí Duch svatý, 
je uzdravování. Dokud budete věřit, že vaší úlohou 
je něco jiného, bude zapotřebí neustále uvádět váš 
omyl na pravou míru. Neboť takovéto přesvědčení 
přináší zkázu míru, a tedy výsledek, který je v na-
prostém rozporu se záměrem Ducha svatého.

5. Vidíte to, co předpokládáte, a předpokládáte to, 
co k sobě zvete. Váš pohled je výsledkem vaše-
ho pozvání a přichází k vám proto, že jste pro něj 
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poslali. Čí projevy byste tedy chtěli vidět? O čí 
přítomnosti byste chtěli být přesvědčeni? Věříte 
totiž v to, co projevujete navenek, a to, co vidíte 
vně, vidíte i uvnitř. Vaše mysl skrývá dva pohledy  
na svět a vaše vnímání odráží vedení, pro které jste 
se rozhodli.

6. Já jsem projevem Ducha svatého, a až mě uvidíte, 
bude to znamenat, že jste Ho k sobě pozvali. Pošle 
vám totiž důkazy o své přítomnosti, pokud ovšem 
budete ochotní je vidět. Mějte stále na paměti,  
že vidíte to, co hledáte, neboť to, co hledáte, najde-
te. I ego nalézá, co hledá, a nic jiného. Lásku však 
nenalézá, protože láska není tím, co hledá. Ovšem 
hledání a nalézání je totéž; pokud tedy usilujete  
o dva cíle, najdete je, ale jeden od druhého neroz-
poznáte. Budete si myslet, že jsou stejné, jelikož 
chcete oba. Mysl se vždy snaží dosáhnout celist-
vosti, a pokud je rozpolcená a svůj rozpor si chce 
ponechat, bude věřit, že nemá dva cíle, ale pouze 
jeden, protože dokáže, aby jako jeden navenek vy-
padaly.

7. Jak už jsem říkal, záleží výhradně na vás, zda bu-
dete do druhých promítat své představy, nebo zda 
budete šířit pravdu. Musíte ale vždy dělat buď jed-
no, nebo druhé, protože takový je zákon mysli. 
Předtím, než pohlédnete ven, se však vždy musíte 
zahledět do nitra. To je totiž místo, kde se rozhod-
nete, kterého průvodce budete následovat, a jak-
mile pak obrátíte svůj pohled ven, spatříte důkazy, 
jež hovoří v jeho zájmu. Proto také nalézáte to, co 
hledáte. Navenek totiž projevujete to, co chcete  
ve svém nitru a co také přijmete od světa, do které-
ho jste to díky své touze uložili. Pokud si myslíte, 
že na druhé přenášíte něco, co nechcete, je to tím, 

že to ve skutečnosti stále chcete. Taková situace 
přímo vede k rozštěpení, neboť znamená přije-
tí dvou cílů, z nichž každý vidíte na jiném místě  
a které jsou oddělené, protože jste je sami rozdě-
lili. Mysl se pak domnívá, že svět je nejednotný 
mimo ni, avšak nikoliv v jejím nitru. To jí poskytu-
je zdání jednoty, díky němuž věří, že sleduje pouze 
jeden cíl. Ovšem dokud budete svět vnímat jako 
rozdělený, nikdy se neuzdravíte. Uzdravit se totiž 
znamená jít za jedním cílem, protože pouze jeden 
cíl přijímáte a pouze jeden chcete.

8. Jestliže budete chtít pouze lásku, nic jiného než lás-
ku neuvidíte. Důkazy, které se vám jeví jako proti-
chůdné, pouze odrážejí vaše rozporuplná pozvání. 
Zadívali jste se do své mysli, a jelikož jste v ní hle-
dali protiklad, našli jste jej a přijali. Nevěřte ale, 
že svědci, již hovoří ve prospěch protikladu, jsou 
upřímní a pravdiví, neboť pouze potvrzují vaše 
rozhodnutí ohledně reality a vracejí vám poselství, 
která jste vyslali vy k nim. I lásku lze však poznat 
podle jejích poslů; jakmile tedy projevíte lásku, 
uvidíte její posly, již za vámi přijdou v odpověď 
na vaše pozvání.

9. Moc rozhodnout se je jediná svoboda, která vám 
jako vězni na tomto světě zbývá, a proto se může-
te rozhodnout vidět jej takový, jaký ve skutečnosti 
je. To, co jste z něj udělali, totiž není jeho reali-
ta, neboť jeho realita je pouze to, co mu dáváte. 
Doopravdy však nikomu a ničemu nemůžete dát 
nic jiného než lásku a nic jiného než lásku od nich 
nemůžete ani dostat. Pokud se domníváte, že jste 
dostali něco jiného, znamená to, že jste při pohledu 
do svého vlastního nitra spatřili moc dávat něco 
jiného. A právě tato myšlenka určila, co jste na-
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lezli, neboť stála za vaším rozhodnutím, co chcete 
hledat.

10. Bojíte se mě, protože jste pohlédli do svého nit-
ra a to, co jste v něm spatřili, vám nahnalo strach. 
Realitu jste však spatřit nemohli, neboť realita 
vaší mysli je nejnádhernější ze všech Božích stvo-
ření. Jelikož pochází pouze od Boha, může vám 
její moc a velkolepost přinést mír; stačí se jen  
na ni opravdu zadívat. Pokud máte strach, je to tím, 
že jste uviděli něco, co v ní není. Na tomtéž místě 
jste však mohli spatřit i mě a všechny své bratry 
– v naprostém bezpečí mysli, jež nás stvořila. V ní 
totiž přebýváme v pokoji Otce, který si přeje Svůj 
pokoj rozšiřovat i skrze vás.

11. Jakmile tedy přijmete svůj úkol rozšiřovat klid, 
naleznete jej i sami pro sebe, neboť tím, že jej pro-
jevíte navenek, jej také uvidíte. Obklopí vás jeho 
svatí svědci; přijdou za vámi, protože jste je po-
zvali. I já jsem uslyšel vaše volání a odpověděl 
jsem na ně, avšak vy mě neuvidíte a ani neuslyšíte 
odpověď, již jste hledali. Je to tím, že zatím ne-
chcete pouze ji, ale ještě nějakou jinou. Avšak až 
pro vás budu skutečnější, pochopíte, že to je jediná 
odpověď, kterou chcete doopravdy. Jakmile se pak 
zahledíte do svého nitra, uvidíte mě a na skuteč-
ný svět se budeme dívat společně. Pokud se díváte 
pohledem Krista, neexistuje nic než skutečný svět 
a nic než skutečný svět nelze spatřit. To, co uvidí-
te, tedy bude záviset na pohledu, jejž si vyberete. 
A vše, co pak spatříte, bude svědectvím o vašem 
rozhodnutí.

12. Pokud při pohledu do svého nitra spatříte mě, zna-
mená to, že jste se rozhodli ukázat pravdu. A pokud 
ji budete ukazovat, uvidíte ji jak v nitru, tak mimo 

ně. Mimo ně ji uvidíte právě proto, že jste ji nej-
prve spatřili uvnitř. Všechno, co vidíte mimo své 
nitro, totiž odráží vaše pochopení, které jste spatřili 
uvnitř. Jestliže se však bude jednat o váš vlastní 
úsudek, pak bude tento úsudek nesprávný, neboť 
vaším úkolem není usuzovat. Bude-li se naopak 
jednat o hodnocení Ducha svatého, bude správné, 
jelikož Jeho úkolem je hodnotit. Skutečnost, že 
sdílíte jeho úkol, platí pouze tehdy, pokud budete 
hodnotit stejně jako on a pokud si pro sebe nebude-
te vyhrazovat vůbec žádné vlastní hodnocení. Vy 
byste totiž rozhodovali ve svůj neprospěch, zatím-
co Duch svatý vždy rozhoduje ve váš prospěch.

13. Pamatujte si tedy, že kdykoliv se podíváte mimo 
své nitro a vaše odezva na to, co uvidíte, bude ne-
příznivá, znamená to, že jste sami sebe ohodnotili 
jako nehodné a odsoudili se k smrti. Trest smrti je 
totiž konečným cílem ega, jež naprosto věří tomu, 
že jste zločinec, který si zaslouží smrt; avšak Bůh 
ví, že si zasloužíte život. Trest smrti nikdy ani  
na okamžik neopouští mysl ega, protože si ho pro 
vás vždy vyhrazuje jako konečné rozhodnutí. Je-
likož vás chce jako projev citů, jež k vám chová, 
zabít, nechává vás sice žít, ale současně očekávat 
smrt. Zatímco budete žít, bude vás trýznit a mučit, 
avšak jeho nenávist bude uspokojená teprve s pří-
chodem vaší smrti. Neboť vaše zničení je jediný 
konec, ke kterému se propracovává, a jediný ko-
nec, jenž mu přinese uspokojení.

14. Ego není zrádcem v očích Boha, pro kterého je 
zrada nemyslitelná, ale zrádcem ve vašich očích, 
kdo věříte, že jste zradili svého Otce. A právě pro-
to je základním úkolem učení Ducha svatého od-
činění viny, neboť dokud cítíte vinu, znamená to, 
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že nasloucháte hlasu ega, jenž vám říká, že jste se 
zachovali zrádně vůči Bohu, a proto si zasluhujete 
smrt. To vás dovede k přesvědčení, že smrt pochá-
zí od Boha, a nikoliv od ega, protože tím, že za-
měňujete sami sebe za ego, věříte, že smrt chcete.  
A před tím, co chcete, vás Bůh neochrání.

15. Jestliže budete v pokušení podlehnout touze  
po smrti, pamatujte si, že já jsem nezemřel. Pokud 
se zahledíte do svého nitra a uvidíte mě, uvědomíte 
si, že je to pravda. Chtěl bych snad zvítězit nad 
smrtí jen kvůli sobě? A dostal bych snad od Otce 
věčný život, kdyby ho zároveň nedal i vám? Až se 
naučíte projevovat mou přítomnost, smrt už nikdy 
neuvidíte. Neboť jelikož jste ve svém nitru spatřili 
nesmrtelnost, uvidíte mimo ně svět, který nemůže 
zemřít, a v něm pouze to, co je věčné.

VIII. Přitažlivost lásky k lásce

1. Opravdu věříte, že můžete zabít Božího syna? 
Otec ukryl Svého syna do bezpečí Svého nitra  
a udržuje Ho daleko od vašich ničivých myšlenek, 
jež vám brání v tom, abyste poznali Otce i syna. 
Každý den, každou hodinu i každou minutu útočíte  
na skutečný svět, a přesto vás stále překvapuje, 
takže ho nevidíte. Jestliže totiž hledáte lásku proto, 
abyste na ni útočili, nikdy ji nenajdete. Neboť po-
kud je láska sdílení, jak jinak než skrze sebe bys-
te ji mohli najít? Jakmile ji začnete dávat, přijde  
i k vám, protože přitahuje sama sebe. Jakmile však 
budete útočit, láska pro vás zůstane nedostupná, 
protože může žít pouze v míru.

2. Boží syn je v bezpečí stejně jako jeho Otec, pro-
tože ví, že je pod ochranou Otce, a proto nemůže 
mít strach. Láska jeho Otce ho udržuje v napros-
tém pokoji, a jelikož nic nepotřebuje, o nic nežádá.  
I přesto je však daleko od vás – jejichž je ale sku-
tečným Já – neboť jste se rozhodli na něho zaútočit, 
a proto vám zmizel z dohledu a ukryl se do bezpe-
čí Otce. Nezměnil se, ale vy ano. Rozdělená mysl  
i veškeré její dílo totiž nebyly stvořeny Otcem, a tu-
díž by nemohly žít s vědomím o Jeho přítomnosti.

3. Tím, že jste zviditelnili to, co není pravdivé, jste 
pro sebe učinili neviditelným to, co pravdivé je. 
Avšak ve skutečnosti to neviditelné vůbec být ne-
může, neboť Duch svatý to vidí naprosto zřetelně. 
Neviditelné je to pouze pro vás, protože se díváte 
na něco jiného. Ovšem není na vás, abyste rozho-
dovali, co je viditelné a co neviditelné, stejně jako 
není na vás, abyste rozhodovali, co je realita. To, 
co lze vidět, je to, co vidí Duch svatý. Realitu vy-
mezuje Bůh, a nikoliv vy; stvořil ji a ví, jaká je. 
Vy, kdo jste to také věděli, jste ovšem zapomněli,  
a pokud by vám neukázal cestu, jak si vzpomenout, 
odsoudili byste sami sebe k věčnému zapomnění.

4. Na svého Otce však díky Jeho lásce nikdy zapome-
nout nemůžete, protože nikdo nemůže zapomenout 
něco, čemu Bůh sám daroval místo ve své pamě-
ti. Můžete se toho zříkat, ale nemůžete o to při-
jít. Na každou otázku, kterou vznesete, dostanete 
odpověď a pohled, jímž nahlížíte na vše, co vidí-
te, bude uveden na pravou míru. Neboť to, co jste 
učinili neviditelným, představuje jedinou pravdu  
a to, co neslyšíte, představuje jedinou odpověď. 
Bůh vás opět spojí s vaším skutečným Já a ve va-
šem utrpení vás neopustí. Čekáte pouze na Něho, 
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ale nevíte o tom. Jeho vzpomínka vám září v mysli 
a nelze ji zničit; není ani minulá, ani budoucí, ne-
boť je navždy věčná.

5. Abyste si vzpomněli, stačí o tuto vzpomínku jen 
požádat. Avšak vzpomínka na Boha nemůže za-
zářit v mysli, která ji vytěsnila a která chce, aby 
vytěsněná zůstala i nadále. Neboť vzpomínka  
na Boha může proniknout pouze do mysli, jež se 
rozhodla, že si chce vzpomenout, a která se zřekla 
absurdní touhy ovládat realitu. Vy, kdo nedokážete 
ovládat ani sami sebe, byste mohli jen stěží usilo-
vat o ovládnutí vesmíru. Podívejte se na to, co jste 
z reality udělali, a radujte se, že taková ve skuteč-
nosti vůbec není.

6. Boží synové, nespokojujte se s ničím, co není! To, 
co není skutečné, nelze vidět a nemá žádnou hod-
notu. Bůh by však Svému synu nikdy nedal nic 
bezcenného a Jeho syn by to nikdy nemohl při-
jmout. Byli jste vykoupeni už v okamžiku, kdy jste 
si pomysleli, že jste Ho opustili. Nic, co jste kdy 
udělali, nikdy ve skutečnosti neexistovalo a není 
viditelné, protože Duch svatý to nevidí. Avšak 
to, co vidí, je určeno i vašim očím a Jeho pohled 
uvede vaše mylné dojmy na pravou míru. Jedinou 
pravdu, jež na tomto světě existuje, jste učinili ne-
viditelnou. Jelikož jste si vážili něčeho, co nemá 
žádnou hodnotu, nehledali jste nic. A jelikož jste 
toto nic pro sebe přeměnili ve skutečnost, viděli 
jste je, přestože neexistuje. Kristus je pak pro vás 
neviditelný právě kvůli tomu, co jste si pro sebe 
zviditelnili.

7. Avšak nezáleží na tom, jak velký odstup jste se po-
kusili vytvořit mezi svým vědomím a pravdou. Bo-
žího syna lze spatřit, protože jeho obraz je sdílený. 

Duch svatý jej vidí a ve vás pak nevidí nic jiného. 
Vše, co je pro vás neviditelné, vidí svým pohle-
dem jako dokonalé. Vzpomněl si na vás, protože 
nezapomněl na svého Otce. Vy jste se však dívali 
na něco, co je neskutečné, a proto jste nalezli pou-
ze zoufalství. Co jiného byste také mohli nalézt, 
pokud hledáte neskutečné? Neskutečný svět totiž 
je zoufalý, protože nikdy nemůže být skutečný.  
A vy, kdo s Bohem sdílíte Jeho bytí, byste nikdy 
nemohli být bez reality spokojení. To, co jste ne-
dostali od Boha, nad vámi nemůže mít žádnou moc 
a přitažlivosti lásky k lásce nelze odolat. Neboť 
úlohou lásky je v sobě vše sjednocovat a prostřed-
nictvím rozšiřování své celistvosti udržovat všech-
no pohromadě.

8. Skutečný svět jste dostali od Boha výměnou  
za svět, který jste si udělali a jejž vidíte. Vezměte 
si jej tedy z rukou Krista a zadívejte se na něj; jeho 
realita učiní všechno ostatní neviditelným, protože 
pohled na něj představuje pohled na vše. A až ho 
uvidíte, vzpomenete si, že tak tomu bylo vždy. Ni-
cota bude náhle neviditelná, protože se vám koneč-
ně před očima zjeví realita. Napravené vnímání se 
snadno přemění na vědění, jelikož pouze vnímání 
je schopno dopouštět se omylů a jelikož vnímání 
nikdy neexistovalo. Jakmile tedy bude vnímání 
napravené, nahradí ho vědění, které je navždy tou 
jedinou realitou. Vykoupení je pouze cestou zpět 
k tomu, co nikdy nezmizelo; váš Otec nemohl pře-
stat milovat Svého syna.
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13. kapitola:

Svět bez viny

Úvod

1. Pokud byste nepociťovali vinu, nemohli byste úto-
čit, neboť zdrojem veškerého útoku je odsuzování. 
To znamená, že jedna mysl považuje druhou za ne-
hodnou lásky a domnívá se, že si zaslouží potres-
tání. Ale v tomto úsudku se skrývá rozpor. Mysl, 
která hodnotí a odsuzuje, se pokládá za oddělenou 
od té, již hodnotí, a věří, že potrestáním jiné mysli 
sama trestu unikne. Ve skutečnosti se však jedná  
o naprosto lichý pokus mysli odmítnout sama sebe, 
a přitom sama uniknout trestu odmítnutí. Nejed-
ná se tedy o snahu odmítání se zříci, ale naopak  
na něm trvat, neboť právě pocit viny vám zakrývá 
pohled na Otce a právě pocit viny je příčinou va-
šeho šílenství.

2. Přijetí viny do mysli Božího syna předznamenalo 
začátek odloučení, zatímco přijetí vykoupení zna-
mená jeho konec. Svět v podobě, v jaké ho vidíte, 
představuje systém mylných představ těch, kte-
ré vina dohnala k šílenství. Zadívejte se pozorně  
na tento svět a uvědomíte si, že to nemůže být ji-
nak, neboť tento svět je symbolem trestu a všechny 
zákony, jimiž se zdánlivě řídí, jsou zákony smrti. 
Děti se do něj rodí skrze bolest a v bolesti. Jejich 

růst doprovází utrpení a setkávají se smutkem, od-
loučením a smrtí. Mysl mají zdánlivě uvězněnou 
v mozku, a pokud je zraněno jejich tělo, ochabují 
i jejich síly. Na první pohled milují, ale i přesto 
opouštějí a jsou opouštěny. A věří tomu, že to, co 
milují, ztrácejí, a tedy té nejabsurdnější představě. 
Těla jim chřadnou a ústa lapají po dechu, až jsou 
nakonec jejich tělesné schránky uloženy do země  
a už nejsou. Ani jedno dítě tohoto světa se nevy-
hnulo myšlence, že Bůh je krutý.

3. Pokud by takto vypadal skutečný svět, pak by Bůh 
krutý opravdu byl. Neboť žádný milující Otec 
by nemohl jako cenu za vykoupení požadovat  
od Svých dětí takovéto utrpení. Láska ve jménu zá-
chrany nezabíjí. Kdyby opravdu zabíjela, byl by 
záchranou útok, ale takto ji chápe ego, a nikoliv 
Bůh. Tak vysokou cenu by mohl vyžadovat pouze 
svět, kde existuje vina, neboť pouze ti, kdo jsou 
vinni, by mohli tuto domněnku považovat za před-
stavitelnou. Adamův „hřích“ by nemohl zasáhnout 
ani jednoho z vás, pokud byste nevěřili, že tím, 
kdo ho vyhnal z ráje, byl Otec. Neboť právě v té-
to představě se ztratilo povědomí o Otci, jelikož jí 
mohli uvěřit jen ti, kdo Ho nechápou.

4. Tento svět je zcela určitě obrazem ukřižování Bo-
žího syna. Ale dokud si neuvědomíte, že Boží syn 
nemůže být potrestán, jiný svět neuvidíte. Takové-
to pochopení však přijde až tehdy, jakmile přijme-
te věčný fakt, že Boží syn je bez viny. Zasluhuje 
si výhradně lásku, protože láska je to jediné, co 
kdy dal. Nemůže být odsouzen, neboť nikdy neod-
soudil. Vykoupení je tou poslední lekcí, kterou se 
musí naučit a na jejímž základě pozná, že jelikož 
nikdy nezhřešil, nepotřebuje být spasen.
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I. Nevinnost a nezranitelnost

1. Jak už jsem vysvětloval dříve, sleduje Duch svatý 
cíl, jenž je společný všem dobrým učitelům: do-
sáhnout toho, aby je už žáci nepotřebovali, a to tím,  
že je naučí všechno, co sami znají. Duch svatý touží 
pouze po tomto, neboť jelikož s Otcem sdílí lásku 
k Jeho synovi, snaží se jeho mysl zbavit veškerých 
pocitů viny, aby si v pokoji upamatoval na svého 
Otce. Pokoj a pocit viny jsou totiž naprosté opaky, 
přičemž na Otce si lze upamatovat pouze v pokoji. 
Láska a vina nemohou existovat společně, a pro-
to přijmout jedno znamená odmítnout druhé. Vina 
vám totiž zakrývá pohled na Krista, neboť předsta-
vuje popření nevinnosti Božího syna.

2. V podivném světě, který jste vytvořili, však Boží 
syn skutečně zhřešil. Jak byste ho tedy mohli vi-
dět? Tím, že jste ho učinili neviditelným, vyrostl 
z černého mraku viny, již jste přijali, svět zaslou-
žené odplaty, kterého si velmi ceníte. Avšak nevin-
nost Krista je důkazem, že ego nikdy neexistovalo 
a existovat ani nemůže. Bez viny totiž nemá žádný 
život, a Boží syn je bez viny.

3. Pokud se na sebe zadíváte a upřímně posoudíte to, 
co děláte, budete možná v pokušení skutečnost, 
že jste bez viny, zpochybnit. Avšak zamyslete se 
nad tímto: nevinní nejste v čase, ale ve věčnosti. 
V minulosti jste sice „zhřešili“, ale žádná minu-
lost neexistuje. Stále nemá žádný směr. Čas zdán-
livě ubíhá jedním směrem, ale jakmile dojdete  
na jeho konec, stočí se jako dlouhý koberec rozvi-
nutý přes minulost, která je za vámi, a poté zmizí. 
Dokud budete věřit, že Boží syn je vinen, budete 
po tomto koberci kráčet stále dál a myslet si, že 

vede ke smrti. Tato cesta vám bude připadat dlou-
há, krutá a nesmyslná, neboť taková skutečně je.

4. Pouť, na niž Boží syn vyslal sám sebe, je bezpo-
chyby zbytečná, avšak cesta, na kterou ho vysílá 
jeho Otec, je cestou vysvobození a radosti. Otec 
není krutý a Jeho syn si nemůže ublížit. Odplata, 
jíž se bojí a kterou vidí, ho nikdy nepostihne, neboť 
ačkoliv v ni věří, Duch svatý ví, že není skuteč-
ná. Duch svatý stojí na konci času, kde musíte být 
i vy, protože on je s vámi. Vše, co nebylo hodno 
Božího syna, už napravil, jelikož takový byl jeho 
úkol, jejž mu svěřil Bůh. A to, co dává Bůh, bylo 
i je navždy.

5. Spatříte mě, jakmile zjistíte, že Boží syn je bez viny. 
Svou nevinnost hledá odjakživa a také ji najde, ne-
boť každý se snaží uniknout z vězení, které si udě-
lal, a cestu k nalezení svobody mu nikdo neodpírá. 
Skrývá se totiž v něm, a proto ji najde. Kdy ji na-
jde, je jen otázkou času, avšak čas je pouhá iluze. 
Boží syn je totiž bez viny nyní a lesk Jeho čistoty 
bude navždy zářit v Boží mysli, protože Boží syn 
bude vždy takový, jaký byl stvořen. Zřekněte se 
tedy svého světa a nesuďte Božího syna, jelikož 
jeho věčná nevinnost přebývá v mysli jeho Otce  
a navěky ho ochraňuje.

6. Jakmile přijmete vykoupení, uvědomíte si, že v Bo-
žím synovi není žádná vina. A teprve tehdy, až  
na něho budete nahlížet jako na nevinného, pocho-
píte jeho jednotnost. Myšlenka viny s sebou totiž 
nese víru ve vzájemné odsuzování a místo jednoty 
přináší odloučení. Odsuzovat však můžete pouze 
sami sebe, ovšem pak nikdy nepoznáte, že jste Boží 
syn. Zřekli jste se totiž podmínky jeho bytí, jíž je 
naprostá nevinnost. Byl stvořen z lásky a v lásce 
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přebývá; a na jeho cestě s ním vždy kráčejí dobrota 
a milosrdenství, neboť vždy rozšiřuje lásku svého 
Otce.

7. Až si uvědomíte, jací společníci vás na cestě do-
provázejí, zjistíte, že se vlastně nejedná o žádnou 
cestu, ale pouze o probuzení. Boží syn, který nespí, 
zůstal věrný Otci za vás. Neexistuje žádná cesta,  
po níž byste měli jít, ani žádný čas, kterým bys-
te měli cestovat. Bůh totiž nečeká na Svého syna 
v čase, neboť bez něho nechce být ani na jeden 
jediný okamžik. A tak tomu bylo odjakživa. Ne-
braňte tomu, aby svatost Božího syna svou září 
odehnala mrak viny, jenž vám zatemňuje mysl, ale 
přijměte jeho čistotu za svou a dozvíte se od něho, 
že je i vaše.

8. Jste nezranitelní, protože jste nevinní. Na minulos-
ti můžete trvat pouze prostřednictvím viny, neboť 
vina určuje, že budete potrestáni za to, co jste udě-
lali, a proto závisí na jednorozměrném čase, který 
plyne od minulosti k budoucnosti. Nikdo, kdo tako-
véto myšlence věří, nemůže pochopit, co znamená 
stále, a vina ho tudíž musí připravovat o pochopení 
věčnosti. Jste nesmrtelní, protože jste věční, a stále 
musí být i nyní. Vina tedy přestavuje způsob, jehož 
prostřednictvím si v mysli uchováváte minulost  
a budoucnost, abyste zajistili nepřetržité trvání ega. 
Zárukou jeho trvání je totiž představa, že to, co se 
stalo, bude potrestáno. Avšak zárukou vašeho trvá-
ní je trvání Boha, a nikoliv ega. A nesmrtelnost je 
opakem času, protože čas uplyne, zatímco nesmr-
telnost je stálá.

9. Co je nesmrtelnost, se naučíte skrze přijetí vy-
koupení, neboť přijetím své nevinnosti poznáte,  
že minulost nikdy nebyla, a tudíž je zbytečná i bu-

doucnost, jež ostatně nikdy nebude. Budoucnost 
– míněno v čase – je vždy spojena s odčiněním či 
pokáním, avšak pocit potřeby pokání může vyvolat 
pouze vina. Přijetí nevinnosti Božího syna za své 
tedy představuje způsob, kterým vám chce Bůh 
připomenout Svého syna i to, jaký doopravdy je: 
jelikož ho Bůh nikdy neodsoudil a jelikož je bez 
viny, je věčný.

10. Viny se nemůžete zbavit tak, že z ní nejprve udě-
láte skutečnost, a pak se z ní budete kát. Ovšem 
takový je plán ega, jejž vám předkládá místo toho, 
aby vás viny zbavilo. Ego věří, že odčinit lze pro-
střednictvím útoku, neboť je naprosto oddáno ab-
surdní představě, že v útoku se skrývá záchrana. 
Tomu však musíte věřit i vy, kdo s láskou opatru-
jete vinu; kdybyste se totiž neztotožňovali s egem, 
mohli byste ctít něco, co nechcete?

11. Ego vás učí, abyste napadali sami sebe, protože 
jste vinní, čímž se váš pocit viny ještě prohlubuje, 
neboť vina vzniká v důsledku útoku. Podle učení 
ega neexistuje způsob, jakým byste se vině moh-
li vyhnout; útok ji totiž přeměňuje na skutečnost,  
a pokud je skutečná, pak opravdu neexistuje způ-
sob, jak ji přemoci. Duch svatý ji však odstranit 
dokáže, a to pouze tím, že si rozvážně uvědomuje, 
že nikdy neexistovala. Vidí nevinného Božího syna 
a ví, že jeho nevinnost je skutečná. Jelikož je tedy 
skutečná i pro vás, nemůžete na sebe útočit, neboť 
bez viny útočit nelze. Vaše záchrana tudíž spočí-
vá v přijetí skutečnosti, že Boží syn je bez viny.  
A protože jste naprosto čistí, jste i nezranitelní.
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II. Boží syn bez viny

1. Základním cílem projekce podle toho, jak ji využí-
vá ego, je zbavit se viny. Avšak ego se jí pokouší 
zbavit svým typickým způsobem, neboť jakkoliv si 
ji chce udržet, vy ji považujete za neúnosnou. Vina 
vám totiž znemožňuje upamatovat se na Boha, je-
hož přitažlivost je však tak silná, že jí nemůžete 
odolat. Tento problém tedy představuje zdaleka 
nejzávažnější rozpor, jelikož pokud si chcete udr-
žet vinu – jak vyžaduje ego – nemůžete být sami 
sebou. Ego vás tedy může přimět k tomu, abys-
te projevovali vinu, a tím si ji neustále udržovali 
v mysli, pouze tehdy, pokud vás přesvědčí, že je 
vaším pravým Já.

2. Avšak zamyslete se nad tím, jak podivné je řešení, 
které leží v takovémto plánu ega. Vinu projevujete 
proto, abyste se jí zbavili, avšak ve skutečnosti ji 
pouze ukrýváte. Pocit viny sice opravdu prožívá-
te, avšak nemáte nejmenší ponětí proč. Naopak si 
ji spojujete se zvláštní směsicí „ideálů ega“, jichž 
se vám podle ega nepodařilo dosáhnout. Přitom 
ovšem vůbec netušíte, že pokud v Božím synovi 
vidíte nějakou vinu, zrazujete ho. A jelikož věříte, 
že už nejste tím, kým doopravdy jste, neuvědomu-
jete si, že zrazujete sami sebe.

3. Za skutečností, že si svou víru ve vinu neuvědomu-
jete, stojí ten nejtemnější ze všech vašich skrytých 
základních kamenů. Toto temné a utajené místo  
ve vás totiž vzbuzuje domněnku, že jste zradili 
Božího syna, protože jste ho odsoudili na smrt. 
Nemáte ani zdání o tom, že se v něm tato sice ne-
bezpečná, ale absurdní myšlenka skrývá, avšak 
nutkání ega ničit a pustošit je tak silné, že ho může 

uspokojit pouze ukřižování Božího syna. Ego sice 
neví, kdo je Boží syn, jelikož je slepé, ovšem po-
kud mu dovolíte kdekoliv spatřit nevinnost, pokusí 
se ji zničit, protože se jí bojí.

4. Velkou část podivného jednání ega lze přímo při-
psat tomu, jak formuluje vinu. Pro ego je totiž ten, 
kdo je bez viny, vinen, protože ten, kdo neútočí, 
je jeho „nepřítel“. Neváží si způsobu, kterým ego 
vykládá spásu, a proto se nachází na nejlepší ces-
tě k tomu, aby se od ega osvobodil. Odhalil v zá-
kladech ega ten nejtemnější a nejhlouběji uložený 
kámen, a ačkoliv ego snese, abyste zpochybňovali 
všechno ostatní, toto tajemství střeží svým vlast-
ním životem, neboť na tom, že nikdy nevyjde na-
jevo, závisí jeho existence. Právě tomuto tajem-
ství tedy musíme věnovat pozornost, protože před 
pravdou vás ego nemůže ochránit, ale naopak v její 
přítomnosti mizí.

5. Připusťme v tichém světle pravdy, že věříte, že jste 
ukřižovali Božího syna. K tomuto „hroznému“ ta-
jemství jste se však nepřiznali, protože pokud byste 
dokázali Božího syna najít, přáli byste si ho ukřižo-
vat i teď. Avšak samo toto přání ho před vámi skry-
lo, neboť vám nahání strach, a proto se ho bojíte 
nalézt. Zabít sami sebe si přejete proto, že nevíte, 
kým doopravdy jste, a ztotožňujete se s něčím úpl-
ně jiným. Vinu projevujete slepě a bezhlavě, aniž 
byste však odhalili její zdroj. Ego vás totiž opravdu 
chce zabít, a pokud se s ním ztotožňujete, musíte 
zároveň věřit, že jeho cíl je i vaším cílem.

6. Jak už jsem říkal, je symbolem ega ukřižování. 
Když bylo totiž ego postaveno před skutečnou ne-
vinnost Božího syna, pokusilo se ho zabít a jako 
důvod uvedlo, že nevinnost je rouháním vůči 
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Bohu. Podle ega je však Bohem ego, a nevinnost 
tudíž musí být chápána jako nejvyšší vina, která 
plně ospravedlňuje vraždu. Zatím si neuvědomu-
jete, že jakýkoliv strach, jejž můžete pociťovat  
ve spojení s tímto kurzem, v podstatě vychází z je-
ho mylné interpretace, avšak jestliže se zamyslíte 
nad tím, jak reagujete na strach, budete stále více 
přesvědčeni o tom, že to tak doopravdy je.

7. Tento kurz zcela otevřeně uvádí, že jeho cílem je 
vaše štěstí a pokoj. A přesto se ho bojíte. Ačkoliv 
jste se už mnohokrát dozvěděli, že vás osvobodí, 
stále někdy reagujete tak, jako by se vás naopak 
snažil uvěznit. Často ho zavrhujete s mnohem větší 
ochotou, než zavrhujete myšlenkový systém ega. 
Do určité míry tedy musíte věřit, že pokud cíle 
kurzu nedosáhnete, ochráníte sami sebe. Přitom si 
ovšem neuvědomujete, že jediné, co vás skutečně 
může ochránit, je vaše nevinnost.

8. Vykoupení bylo vždy vykládáno jako vysvobo-
zení z viny, a taková definice je správná, jestli-
že je ovšem správně pochopena. Avšak i přesto,  
že vám jeho správný význam mohu přetlumočit, 
máte právo ho zavrhnout a nepřijmout. Možná jste 
už pochopili marnost ega i jeho darů, ale přestože 
je nechcete, nejste zatím schopni se s radostí podí-
vat na jinou možnost. V krajním případě se dokon-
ce vykoupení bojíte a domníváte se, že vás zahubí. 
Nezpochybňujte závažnost tohoto strachu; vždyť 
jím vyjadřujete své přesvědčení, že se i v přítom-
nosti pravdy můžete obrátit sami proti sobě a zničit 
se.

9. Boží děti, ujišťuji vás, že tak to není. Vaše „ta-
jemství viny“ není nic, a jakmile budete ochotni 
ho vynést na světlo, světlo ho rozežene. A pak už 
nebude mezi vámi a vzpomínkou na vašeho Otce 

stát žádný temný mrak, neboť se upamatujete  
na Jeho nevinného syna, který nezemřel, protože je 
nesmrtelný. A poznáte, že jste byli vykoupeni spo-
lečně s ním a že jste od něho nikdy nebyli odlou-
čení. Jakmile to pochopíte, upamatujete se; jelikož 
toto pochopení znamená přijetí lásky beze strachu. 
Váš návrat domů vyvolá v nebi nesmírnou radost, 
a tato radost bude vaše. Neboť spasený syn člověka 
je nevinný syn Boha a v tom, že ho v něm poznáte, 
leží vaše spása.

III. Strach z vykoupení

1. Možná se zamýšlíte nad tím, proč je zcela nezbytné, 
abyste otevřeně pohlédli na svou nenávist a v plné 
šíři si ji uvědomili. Snad se rovněž domníváte, že 
pro Ducha svatého by bylo poměrně jednoduché, 
aby vám ji ukázal a odstranil ji, aniž byste se k je-
jímu pochopení museli propracovat sami. Avšak 
mezi sebe a vykoupení jste postavili ještě další pře-
kážku. Jak už jsme říkali, nikdo nebude tolerovat 
strach, jakmile ho pozná a pochopí. Ovšem ve sta-
vu, kdy vaši mysl ovládá zmatek, se nebojíte stra-
chu; sice se vám nelíbí, ale vaše touha útočit není 
ve skutečnosti tím, co vás opravdu děsí. Vaše ne-
přátelství vás příliš neznepokojuje; ukrýváte ho jen 
proto, že se mnohem více bojíte toho, co se skrývá 
pod ním. I na ten nejtemnější základní kámen ega 
byste dokázali pohlédnout beze strachu, kdybyste 
nevěřili, že bez ega byste ve svém nitru našli něco, 
z čeho máte ještě větší strach. V podstatě se tedy 
nebojíte ukřižování, ale opravdovou hrůzu vám na-
hání vykoupení.
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2. V podloží temných základů ega totiž leží vzpomín-
ka na Boha; a právě té se ve skutečnosti tak bojíte, 
neboť by vás okamžitě navrátila na vaše pravé mís-
to, které se však zrovna snažíte opustit. Váš strach 
z útoku není ničím v porovnání s vaším strachem 
z lásky. Dokonce i na své kruté přání zabít Božího 
syna byste dokázali pohlédnout otevřeně, kdybyste 
ovšem nevěřili, že vás ochrání před láskou. Neboť 
právě takovéto přání zapříčinilo odloučení, a vy jej 
ochraňujete proto, že se z odloučení uzdravit ne-
chcete. Uvědomujete si, že jakmile byste odstranili 
temný mrak, jenž ho zahaluje, přiměla by vás vaše 
láska k vašemu Otci vyslyšet Jeho volání a vystou-
pat rovnou do nebe. Útok vám v tom však brání, 
a proto se domníváte, že v útoku je spása. Neboť 
v mnohem větší hloubce, než se nacházejí kořeny 
ega, leží nejen vaše silná a planoucí láska k Bohu, 
ale i Jeho láska k vám, která je daleko mocnější, 
než může ego vůbec kdy být. A právě to chcete 
doopravdy skrývat.

3. Upřímně: není pro vás říct „miluji“ těžší než říct 
„nenávidím“? Lásku si spojujete se slabostí a ne-
návist se sílou, přičemž vaše vlastní skutečná moc 
vám připadá jako vaše skutečná slabost. Kdybyste 
však této mylné představě nevěřili, nemohli bys-
te zadržet svou radostnou odpověď na volání lás-
ky, jakmile byste ho uslyšeli, a pak by se vytratil 
celý svět, o němž se domníváte, že jste ho utvoři-
li. Připadá vám tedy, že Duch svatý útočí na vaši 
pevnost, neboť nechcete, aby do ní vstoupil Bůh, 
avšak On si nepřeje zůstat stát venku.

4. Vybudovali jste si celý absurdní myšlenkový sys-
tém, protože si myslíte, že v Boží přítomnosti byste 
byli bezmocní a že vám může poskytnout ochranu 

před Jeho láskou, která by vás podle vašeho míně-
ní rozdrtila na prach. Bojíte se, že by vás poníži-
la a vzdálila vašemu vlastnímu Já, protože věříte,  
že velikost spočívá ve vzdoru a že útok předsta-
vuje vznešenost. Máte dojem, že jste udělali svět, 
jejž chce Bůh zničit; pokud byste Ho pak milovali  
(a Boha doopravdy milujete), tohoto světa byste se 
zbavili (což by se ve skutečnosti také stalo). Proto 
jste svůj svět využili k tomu, abyste zakryli svou 
lásku, ale čím hlouběji pronikáte do černoty zá-
kladů ega, tím blíže se dostáváte k lásce, která leží 
pod nimi. A právě toho se skutečně děsíte.

5. Absurditu a šílenství dokážete přijmout proto,  
že jste si je udělali, ale lásku přijmout nedokážete, 
jelikož tu jste si neudělali. Raději byste chtěli být 
otrokem ukřižování než Božím synem vykoupení. 
Vaše osobní smrt vám připadá cennější než vaše 
živoucí jednota, neboť toho, co jste dostali, si nevá-
žíte tolik jako toho, co jste si udělali. Z Boha máte 
větší strach než z ega, avšak láska nemůže vstou-
pit tam, kde není vítána, na rozdíl od nenávisti, jež 
vstupuje o své vlastní vůli a o vaši se nestará.

6. Na své klamné představy se musíte podívat otevřeně 
a přestat je skrývat, protože nestojí na svých vlast-
ních základech. Dokud je budete ukrývat, budete 
věřit v opak a bude vám připadat, že jsou samo-
statné a nezávislé. To je však základní iluze, na níž 
spočívají všechny ostatní. Pod jejich úrovní totiž 
leží láskyplná mysl, jež se domnívá, že je utvořila 
ve hněvu, ale kterou neodhalíte, dokud své iluze 
budete skrývat. Jakmile ji ovšem odkryjete, najde-
te v ní takovou bolest, že nebudete ani na vteřinu 
pochybovat o tom, že potřebuje uzdravit. Avšak 
žádné triky ani hry, jež jí nabízíte, ji uzdravit ne-



108 109

dokážou, neboť před vámi leží skutečné ukřižování 
Božího syna.

7. A přece není ukřižován. V této mysli spočívá jak 
jeho bolest, tak i jeho uzdravení, jelikož pohled 
Ducha svatého je milosrdný a soucitný a jeho po-
moc je okamžitá. Utrpení před jeho zrakem ne-
skrývejte, ale ochotně mu ho přiznejte. Svěřte jeho 
věčné moudrosti veškerou svou bolest a dovolte 
mu, aby vás uzdravil. Neschovávejte před jeho 
světlem ani jediné bolavé místo a prozkoumejte 
svou mysl opravdu důkladně, abyste našli úplně 
všechny myšlenky, které byste se mohli bát odha-
lit. Neboť Duch svatý uzdraví i tu sebenepatrnější 
myšlenku, již si uchováváte proto, aby vás zraňo-
vala, očistí ji od její malosti a zároveň ji navrátí  
do Boží velikosti.

8. Pod veškerou velkolepostí, které si tak ceníte, leží 
vaše skutečné volání o pomoc, neboť po lásce  
ke svému Otci voláte zároveň s tím, jak vás Otec 
volá k Sobě. A na tomto místě, jež však ukrýváte, 
nebudete chtít nic jiného než se připojit ke svému 
Otci. Najdete ho tehdy, pokud ho spatříte i ve svých 
bratrech, neboť ačkoliv mohou sami sebe klamat, 
ve skutečnosti touží stejně jako vy po vznešenosti, 
kterou mají ve svém nitru. Jakmile ji tedy uvidíte, 
radostně ji přivítejte, a tím ji přijmete i sami pro 
sebe. Vznešenost je totiž právo Božího syna, jejž 
nemohou uspokojit žádné iluze a ani ho ochránit 
před tím, čím doopravdy je. Skutečná je pouze jeho 
láska, a uspokojení nalezne pouze ve své realitě.

9. Vysvoboďte ho ze všech jeho iluzí, abyste moh-
li v pokoji a radosti přijmout vznešenost svého 
Otce. Ze své lásky však nevylučujte ani jednoho 
Božího syna, jinak byste v mysli ukrývali temné 

místo, kde není Duch svatý vítaným hostem. Tím 
byste totiž sami sobě odpírali jeho léčivou sílu, ne-
boť dokud nebudete dávat úplnou lásku, nebudete 
uzdraveni úplně. Uzdravení musí být stejně úplné, 
jako je úplný strach, protože láska nemůže vstou-
pit tam, kde jí byť jen jediný kousek strachu brání  
ve vřelém přijetí.

10. Vy, kdo dáváte přednost odloučení před zdravím, 
ho se zdravým rozumem nikdy nedosáhnete. Žili 
jste v pokoji, dokud jste nepožádali o zvláštní las-
kavost, ve které vám však Bůh nevyhověl. Vaše 
žádost mu totiž byla cizí; něco takového jste přece 
nemohli chtít od Otce, jenž upřímně miluje Svého 
syna. Proto jste z Něho udělali Otce, který nemi-
luje, a vyžadovali od Něho to, co vám může dát 
pouze nemilující otec. V tom okamžiku se zhrou-
tily základy pokoje Božího syna, neboť Mu pře-
stal rozumět. Bál se toho, co udělal, ale ještě větší 
strach měl ze svého skutečného Otce, protože na-
padl nádhernou rovnost, jež mezi ním a jeho Ot-
cem panuje.

11. V míru nepotřeboval nic, a proto o nic nežádal, za-
tímco ve válce vyžadoval vše, avšak nedostal nic. 
Vždyť mohla by snad mírumilovnost lásky reago-
vat na jeho žádosti jinak než tím, že v míru ode-
jde a navrátí se k Otci? Pokud si syn nepřál setr-
vávat v míru, pak v něm setrvat nemohl. Ztemnělá 
mysl totiž nemůže žít ve světle, ale musí si hledat 
temné místo, kde podle sebe může být, avšak kde 
ve skutečnosti není, protože Bůh nepřipustí, aby  
na takovémto místě našel svůj pravý domov. Vy 
jste to však vyžadovali, a proto jste věřili, že jste 
ho opravdu našli.
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12. Vyčlenit znamená osamostatnit, a tedy osamět. 
To by vám však Bůh nikdy neudělal; mohl by vás 
snad oddělit, když ví, že váš pokoj spočívá v Jeho 
jednotě? Odepřel vám pouze vaši žádost o bolest, 
neboť utrpení není Jeho dílem. Jelikož vám však 
dal moc tvořit, nemohl vás o ni najednou připra-
vit. Jediné, co tedy mohl udělat, bylo dát vám na 
vaši absurdní žádost rozumnou odpověď, která by  
ve vás zůstala i přes vaši nerozumnost. A to také 
udělal. Každý, kdo uslyší Jeho odpověď, se své 
nerozumnosti zřekne, jelikož představuje výchozí 
bod, jenž stojí mimo všechny iluze a ze kterého 
se na ně tedy může znovu podívat a pochopit, jak 
absurdní jsou. Hledejte toto místo, a naleznete ho, 
protože láska přebývá ve vašem nitru a bez zavá-
hání vás tam dovede.

IV. Úloha času

1. Důvod, proč máte strach z tohoto kurzu, by vám 
nyní už měl být jasný. Učí vás totiž lásce, protože 
je kurzem o vás samých. Jak už jste se dozvěděli, 
je vaší úlohou na tomto světě uzdravovat, zatímco 
v nebi tvořit. Ego vám naopak tvrdí, že vaše role  
na Zemi spočívá v ničení, zatímco v nebi nemáte 
roli vůbec žádnou. Chtělo by vás tedy na tomto 
světě nejen zničit, ale i pohřbít a nezanechat vám 
žádné dědictví kromě prachu, z něhož jste podle 
něho byli utvořeni. Dokud je tedy s vámi poměrně 
spokojené – samozřejmě v souladu se svým způso-
bem uvažování – nabízí vám zapomnění. Jakmile 
však začne být otevřeně kruté, nabízí vám peklo.

2. Avšak ani zapomnění, ani peklo pro vás nejsou 
tak nepřijatelné jako nebe. Nebe si totiž definujete
jako peklo a zapomnění, kdežto skutečné nebe pro 
vás představuje tu největší hrozbu, jaké můžete být 
vystaveni. Neboť peklo a zapomnění jsou pojmy, 
jejichž autorem jste vy sami a cílevědomě usilujete 
o to, abyste v zájmu prokázání své vlastní reality 
demonstrovali realitu jejich. Je-li tedy zpochybňo-
vána jejich realita, jste přesvědčeni, že je zpochyb-
ňována realita vaše. Věříte totiž, že vaší realitou 
je útok a že vaše zničení je definitivním důkazem
toho, že jste se nemýlili.

3. Nebylo by tedy za daných okolností více žádou-
cí, abyste se mýlili – a to bez ohledu na skuteč-
nost, že jste se skutečně mýlili? Ačkoliv by se snad 
dalo tvrdit, že smrt dokazuje, že život byl, nikdo 
by už přece nemohl prohlašovat, že smrt dokazuje,  
že život je. Dokonce i uplynulý život, který smrt 
dosvědčuje, nemohl být jiný než marný, pokud mu-
sel skončit smrtí a pokud ji potřebuje jako důkaz, 
že vůbec byl. Je s podivem, že přestože zpochyb-
ňujete nebe, tento argument svým pochybnostem 
nevystavujete. Avšak kdybyste ho zpochybňovat 
začali, mohli byste uzdravovat i být sami uzdrave-
ni. A ačkoliv nebe neznáte, nemyslíte si, že by pro 
vás mohlo být daleko lepší volbou než smrt? Při 
zpochybňování se ovšem chováte stejně výběrově 
jako při vnímání; k upřímnosti však potřebujete 
otevřenou mysl.

4. Ego vnímá čas velice zvláštním způsobem a právě 
jeho pojetí času by vás mohlo dovést k tomu, abys-
te ho konečně začali zpochybňovat. Ego se sou-
středí především na minulost, a v konečném dů-
sledku pak věří, že minulost je jediný aspekt času, 
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jenž má nějaký smysl. Vzpomeňte si, že klade 
důraz na vinu, a tím si zabezpečuje vlastní trvání, 
jelikož budoucnosti propůjčuje podobu minulosti, 
čímž se vyhýbá přítomnosti. Na základě myšlenky,  
že za minulost se platí v budoucnosti, se tedy minu-
lost stává určujícím faktorem pro budoucnost; tyto 
dva časové aspekty tudíž plynule navazují jeden 
na druhý a nenechávají žádný prostor přítomnosti, 
která leží mezi nimi. Ego totiž považuje přítomnost 
jen za krátkou přechodovou zónu do budoucnos-
ti, v níž přenáší minulost do budoucnosti tím, že  
o přítomnosti se vyjadřuje v termínech minulosti.

5. Pojem nyní nemá pro ego vůbec žádný význam. 
Přítomnost mu jen připomíná bolest z minulos-
ti a reaguje na ni tak, jako by minulostí skuteč-
ně byla. Ego se nedokáže smířit s osvobozením  
od minulosti, a ačkoliv minulost je dávno pryč, 
snaží se uchovat její obraz tak, že na ni reaguje, 
jako by se jednalo o přítomnost. Reakce na ty, 
koho potkáváte v přítomnosti, vám tedy diktuje  
z výchozího bodu minulosti, čímž zamlžuje jejich 
přítomnou realitu. Budete-li se tudíž řídit diktátem 
ega, budete na svého bratra reagovat v podstatě 
tak, jako by byl někým jiným, což v konečném dů-
sledku povede k tomu, že ho nepoznáte takového, 
jaký doopravdy je. Sdělení, která od něho budete 
přijímat, budou pocházet z vaší vlastní minulosti, 
z níž uděláte realitu v přítomnosti, a proto bude-
te sami sobě bránit v tom, abyste se od minulosti 
oprostili. To znamená, že budete sami sobě odpírat 
poselství o vysvobození, které vám každý váš bratr 
dává právě teď.

6. Od čeho se musíte osvobodit, jsou stíny postav 
z minulosti. Nejsou skutečné a nemají nad vámi 

žádnou moc, pokud si je ovšem nevláčíte s sebou. 
Do mysli vám vnášejí skvrny bolesti a nabádají 
vás k tomu, abyste v odplatě za minulost, jež už 
není, útočili v přítomnosti. Takovéto rozhodnu-
tí však představuje rozhodnutí o budoucí bolesti. 
Dokud nepochopíte, že minulá bolest je pouhou 
iluzí, volíte si budoucnost iluzí a připravujete se 
o velkou řadu příležitostí, které vám jako cestu  
k osvobození přináší přítomnost. Ego chce ucho-
vat vaše noční můry a zabránit vám v tom, abyste 
procitli a uvědomili si, že jsou minulostí. Dokáza-
li byste snad rozpoznat svaté setkání, pokud byste 
ho považovali za setkání se svou vlastní minulos-
tí? Ve skutečnosti byste se totiž nesetkávali vůbec 
s nikým, protože společné vykoupení, jež dodává 
setkání jeho svatost, by vám zmizelo z dohledu. 
Duch svatý učí, že se vždy setkáváte sami se sebou 
a že toto setkání je svaté, protože svatí jste vy. Ego 
naopak učí, že se vždy setkáváte se svou minulostí, 
a jelikož vaše sny svaté nebyly, nemůže být svatá 
ani budoucnost, přičemž přítomnost nemá vůbec 
žádný význam.

7. Je naprosto jasné, že Duch svatý chápe čas zcela 
opačně než ego. Jasný je i důvod: jako diametrál-
ně odlišný totiž vnímají i cíl času. Podle Ducha 
svatého je účelem času prokázat, že ho není zapo-
třebí. Úlohu času považuje za dočasnou, protože 
čas mu slouží výhradně ke splnění výukové role, 
která je ze své podstaty dočasná. Důraz tedy klade 
pouze na jediný aspekt času, jenž se může rozšířit  
na nekonečno, a tím je teď. Teď totiž představuje 
to nejtěsnější přiblížení k věčnosti, které tento svět 
nabízí. A právě v realitě teď, jež postrádá minulost 
i budoucnost, leží začátek pochopení věčnosti. Ne-
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boť pouze teď je zde a pouze teď přináší příležitos-
ti ke svatým setkáním, jejichž prostřednictvím lze 
dosáhnout spásy.

8. Ego, na druhou stranu, vidí úkol času v rozšiřování 
sebe sama namísto věčnosti, jelikož si stejně jako 
Duch svatý vykládá cíl času jako svůj vlastní cíl. 
Jediný účel, který ego přikládá času, je návaznost 
minulosti a budoucnosti, a to pod jeho řízením, jež 
se spojují nad přítomností tak, aby nevznikl žád-
ný volný prostor v jeho vlastní spojitosti. Spojitost 
ega vás tedy v čase udržuje, zatímco Duch svatý 
vás chce z času vysvobodit. Chcete-li tudíž i vy 
sdílet cíl Ducha svatého, kterým je spása pro vás, 
musíte pochopit a přijmout způsob, jakým vykládá 
potřebu prostředků ke spáse.

9. I vy budete úlohu času chápat tak, jak budete chá-
pat svou vlastní úlohu. Jestliže přijmete svůj úkol 
ve světě času jako úkol uzdravovat, budete klást 
důraz pouze na ten aspekt času, v němž uzdravovat 
lze. Uzdravení nemůžete dosáhnout v minulosti; 
k uzdravení musí dojít v přítomnosti, abyste osvo-
bodili budoucnost. Takovýto pohled připoutává 
budoucnost k přítomnosti a spíše než minulost roz-
šiřuje přítomnost. Pokud však budete za svůj úkol 
považovat ničení, pustíte přítomnost ze zřetele  
a budete lpět na minulosti, abyste si zabezpečili ni-
čivou budoucnost. Čas bude takový, jak ho budete 
chápat, protože sám o sobě není vůbec ničím.

V. Dvě emoce

1. Jak už jsem říkal, prožívat můžete pouze dvě emo-
ce: lásku a strach. První z nich je neměnná, ale 

neustále vyměňovaná, neboť věční ji dávají věč-
ným. Díky takovéto výměně se rozšiřuje, protože 
společně s tím, jak je dávána, narůstá. Ta druhá  
se projevuje v mnoha podobách, jelikož jednotlivé 
iluze se značně liší svým obsahem. I přesto však 
mají jednu věc společnou: všechny jsou absurdní 
a choré. Skládají se z obrazů, které nejsou vidět,  
a ze zvuků, jež nejsou slyšet. Vytvářejí přísně sou-
kromý svět, který nelze sdílet. Smysl mají pouze 
pro svého tvůrce, a tudíž nemají smysl vůbec žád-
ný. V takovémto světě se jeho stvořitel pohybuje 
úplně sám, neboť ho vidí pouze on.

2. Každý si svůj svět zalidňuje postavami ze své osob-
ní minulosti, a proto jsou soukromé světy tak od-
lišné. Avšak postavy, jež vidí, nikdy nebyly sku-
tečné, protože jsou utvořené pouze z jeho reakcí  
na bratry a nezahrnují reakce bratrů na něho. Z to-
ho důvodu tedy nevidí, že si je udělal sám a že ne-
jsou celiství. O těchto postavách totiž neexistují 
žádné důkazy, jelikož je vnímá pouze jedna jediná, 
odloučená mysl.

3. Právě tyto podivné a imaginární postavy jsou pro-
středníky, jejichž pomocí navazují nerozumní lidé 
kontakt se svým absurdním světem. Vidí totiž pou-
ze ty, kdo jim jejich představy připomínají, a pro-
to s nimi komunikují. Ve skutečnosti však komu-
nikují s někým, kdo v jejich světě není, přestože  
od nich dokonce dostávají odpovědi. Ty ovšem ne-
slyší nikdo jiný než ten, kdo se k nim obrací, a pou-
ze on sám věří, že mu odpověděli. Vaše představy 
totiž určují to, co vnímáte; zabraňují vám vnímání 
překročit a spatřit, co je za ním. Stále znovu úto-
číte na svého bratra, protože v něm vidíte temnou 
postavu ze svého osobního světa. Avšak tím úto-
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číte především na sebe, neboť napadáte něco, co 
není v druhých, ale jehož jediná realita leží ve vaší 
vlastní mysli. Útokem na druhé tedy bez přehánění 
útočíte na něco, co neexistuje.

4. Ti, kdo trpí klamnými představami, se dokážou 
chovat nesmírně ničivě, neboť si neuvědomu-
jí, že odsuzují sami sebe. Nepřejí si sice zemřít, 
ale svého odsouzení se nezříkají. Proto se izolují  
do vlastního soukromého světa, kde panuje chaos 
a nesoulad a kde to, co je uvnitř, budí dojem, že je 
vně. To, co je uvnitř, ale nevidí, protože nemohou 
poznat a pochopit skutečnou realitu svých bratrů.

5. Každý má pouze dvě emoce, avšak ve svém osob-
ním světě na ně reaguje tak, jako by byly právě 
tou opačnou. Láska ale nemůže přebývat v izolo-
vaném světě, ve kterém – pokud do něho vstou-
pí – není poznána. Jestliže budete svou vlastní 
nenávist považovat za svého bratra, znamená to, 
že mu nerozumíte. Každý se přibližuje tomu, co 
miluje, a naopak se odtahuje od toho, čeho se bojí. 
Vy však na lásku odpovídáte strachem, a proto se  
od ní odvracíte. Nicméně strach vás přitahuje, a je-
likož věříte, že je to láska, přivoláváte ho k sobě. 
Váš soukromý svět je tedy plný postav strachu, jež 
jste do něho pozvali a přijali, a tudíž nevidíte lásku, 
kterou vám bratři ve skutečnosti nabízejí.

6. Jakmile se však na svůj svět zahledíte s otevřenýma 
očima, zjistíte, že jste sami sebe vehnali do náruče 
šílenství. Vidíte to, co není, a slyšíte to, co nevydá-
vá žádné zvuky; projevy vašich emocí jsou v pří-
mém protikladu k tomu, čím tyto emoce dooprav-
dy jsou; komunikujete s někým, kdo neexistuje,  
a od reality jste odříznutí do takové míry, jako bys-
te byli v celém vesmíru úplně sami. Ve svém šílen-

ství totiž realitu zcela přehlížíte a jediné, co vidíte 
všude, kam se podíváte, je vaše vlastní rozštěpená 
mysl. Bůh vás volá, avšak vy Ho neslyšíte, protože 
jste zaujati výhradně svým vlastním hlasem. Vaše 
oči se nedívají pohledem Krista, neboť hledíte pou-
ze sami na sebe.

7. Boží děti, chtěly byste, aby v takovémto světě žil  
i váš Otec? Vždyť pokud ho dáváte sami sobě, dá-
váte ho i Jemu! Bůh vám ho však nevrací; váš dar 
Ho totiž není hoden, a proto není hoden ani vás. 
Naopak: vyprostí vás z něho a osvobodí vás. Jeho 
rozumná odpověď vám říká, že jste si dali něco, co 
není skutečné, avšak to, co vám nabízí On, se ni-
kdy nezmění. Vy, kdo nevíte, co činíte, můžete po-
znat, co je šílenství, a spatřit, co žije za ním. Je vám 
dáno poznat, jak se šílenství zříci, a v pokoji vyjít 
ze svého soukromého světa. Pak uvidíte všechno, 
co jste zavrhovali ve svých bratrech, protože jste to 
zavrhovali sami v sobě. Budete je milovat, a proto 
se k nim budete přibližovat a zároveň je přitahovat 
k sobě, a uvidíte v nich svědky reality, již sdílíte 
s Bohem. Jsem s nimi stejně, jako jsem i s vámi,  
a společně je vysvobodíme z jejich soukromých 
světů, protože díky tomu, že jsme sjednoceni spo-
lu, se sjednotíme i s nimi. Otec vítá s radostí všech-
ny Své syny, a právě radost je tím, co bychom Mu 
měli dávat. Neboť vám, komu Bůh dal Sám sebe, 
je dán každý Boží syn a právě Bůh je tím, koho jim 
musíte dávat, abyste poznali, jaký dar jste od Něho 
sami dostali.

8. Vidět lze pouze tehdy, pokud je světlo; ve tmě vi-
dět nemůžete. I přesto, že máte zavřené oči, však  
ve tmě – ve svém soukromém světě spánku – vidí-
te. To, co vidíte, jsou však jen sny a vše, co vidí-
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te, je pouze váš vlastní výtvor. Jakmile ovšem tmu 
rozptýlíte, rozptýlíte i své sny, neboť skutečnost, že 
je vidíte, je známkou toho, že se zříkáte schopnosti 
vidět. Zříkat se jí ovšem neznamená o ni přijít. Zří-
káním se či odmítáním pouze přijímáte šílenství  
a věříte, že můžete vytvořit svůj vlastní svět a ovlá-
dat své vlastní vnímání. Abyste toho ovšem dosáh-
li, nesmíte do něho vpustit světlo, jelikož jakmile 
do něho pronikne, začnete vidět a vaše sny zmizí.

9. Nesnažte se vidět svýma očima, neboť své vidění 
jste přizpůsobili tak, abyste viděli ve tmě, avšak v ní 
jste pouze klamáni. Za ní, a přesto stále ve vás, pře-
bývá pohled Krista, který na vše pohlíží ve světle. 
Vaše „vidění“ vychází ze strachu, ale vidění Krista 
vychází z lásky. Kristus vidí i za vás, a je pro vás 
tedy svědkem skutečného světa. Je projevem Du-
cha svatého; vždy se dívá pouze na skutečný svět, 
přivolává jeho svědky a přibližuje je k vám. Milu-
je to, co vidí ve vašem nitru, přeje si to rozšiřovat  
a k Otci se nevrátí dříve, dokud k Němu nerozšíří  
i vaše vnímání. V Něm pak váš vlastní pohled 
zmizí úplně, neboť společně se sebou navrátí Otci 
i vás.

10. Každý má pouze dvě emoce; jednu si utvořil  
a druhou dostal. Obě představují odlišný způsob vi-
dění, jimiž vidíme odlišné světy. Zvolte si ten, který 
vám byl dán, neboť prostřednictvím Kristova pohle-
du vidí Kristus sám sebe. A tím, že vidí to, čím do-
opravdy je, poznává svého Otce. Za hranicí vašich 
nejtemnějších snů vidí ve vašem nitru Božího syna 
bez viny, jenž září dokonalým jasem, který vaše sny 
nemohou zeslabit. A takovéto Já spatříte, jakmile 
budete hledět očima Krista, neboť jeho pohled je dar 
lásky, jejž dostal od Otce, aby vám ho dal.

11. Duch svatý je světlo, které odhaluje Krista.  
A všichni, kdo ho chtějí spatřit, ho uvidí, neboť 
jejich přání znamená, že o světlo požádali. Neuvi-
dí ho však samotného, neboť není samotný, stejně 
jako nejsou samotní ani oni. Díky tomu, že uviděli 
syna, vystoupali v něm k Otci. A to vše jim náh-
le bude jasné, protože když obrátili zrak do svého 
nitra, za tmou v něm spatřili Krista a poznali ho. 
Zásluhou neporušenosti jeho pohledu na sebe po-
hlédli s láskou a uviděli se tak, jak je vidí Duch 
svatý. A ruku v ruce s tím, jak se shledali s pravdou  
ve svém nitru, přišla všechna krása světa a ozářila 
je svým jasem.

VI. Nalezení přítomnosti

1. Vnímat skutečně a opravdově znamená uvědomovat 
si veškerou realitu, a to prostřednictvím uvědomění 
si své vlastní reality. K tomu je však zapotřebí, aby 
vám pohled nezastíraly žádné iluze, neboť v realitě 
není pro žádný klam místo. To znamená, že svého 
bratra vnímáte tak, jak ho vidíte teď. V přítomnosti 
totiž nemá jeho minulost žádnou realitu, a proto 
ji nevidíte. Přítomnost nezahrnuje ani vaše minu-
lé reakce na něho, a pokud se stane, že reagujete 
právě na ně, je to, co vidíte, pouze obrazem vašeho 
bratra, jejž jste sami vytvořili a který ctíte místo 
jeho skutečného Já. Až budete zpochybňovat iluze, 
zeptejte se, zda je opravdu smysluplné považovat 
to, co bylo, za to, co je nyní. Jakmile se vám při po-
hledu na vašeho bratra vkrade do mysli minulost, 
nebudete schopni vnímat realitu, která je teď.
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2. Využívat svou minulou zkušenost jako výcho-
zí bod, z něhož soudíte přítomnost, pokládáte  
za „přirozené“. Ve skutečnosti je však tento proces 
nepřirozený, neboť přináší pouze klam. Jestliže se 
naučíte pohlížet na každého bez jakékoliv spojitos-
ti s minulostí – ať už jeho, nebo vaší – dokážete se 
poučit z toho, co vidíte teď. Neboť minulost nemů-
že vrhnout na přítomnost žádný temný stín, pokud 
ovšem nemáte strach ze světla. Pouze tehdy byste 
si totiž s sebou chtěli nést tmu a tím, že byste si 
ji uchovávali v mysli, byste minulost viděli jako 
temný mrak, který halí vaše bratry a zakrývá vám 
pohled na jejich realitu.

3. Tuto tmu máte v sobě. Kristus nemá v podobě, 
v níž se vám ukazuje nyní, žádnou minulost, pro-
tože je neměnný a právě v jeho neměnnosti leží 
vaše osvobození. Neboť jestliže je takový, jaký byl 
stvořen, nemá v sobě žádnou vinu. Nezastínil ho 
žádný mrak viny a v každém, s kým se setkáte, se 
vám jasně odhaluje, jelikož ho vidíte skrze něho 
samého. Znovu se narodit znamená vysvobodit se 
z minulosti a na přítomnost nahlížet bez odsuzová-
ní. Minulost je totiž mrak, který vám zakrývá po-
hled na Božího syna, avšak pokud ho chcete nechat 
přejít a navždy zmizet, nesmíte ho vidět nyní. Jest-
liže ho ale ve svých klamných představách nyní 
vidíte, znamená to, že vás neopustil, ačkoliv ve vás 
doopravdy vůbec není.

4. Čas dokáže osvobozovat i uvězňovat; záleží na tom, 
podle které definice ho uplatníte. Minulost, přítom-
nost a budoucnost jsou souvislé pouze tehdy, po-
kud jim souvislost vnutíte. Za souvislé je můžete 
považovat a pro sebe je i takové udělat, avšak ne-
mylte se a nevěřte, že takové jsou ve skutečnosti. 

Neboť věřit, že realita je taková, jakou si ji může-
me podle své představy o jejím využití udělat, je 
klamné. Rozložením času na minulost, přítomnost 
a budoucnost podle své vlastní potřeby byste totiž 
zničili jeho návaznost a nepřetržitost. Na základě 
své minulé zkušenosti byste pak předjímali bu-
doucnost a podle toho ji i plánovali. Tím byste však 
pouze spojovali minulost s budoucností a nenechali 
byste žádný prostor zázraku, jenž by do nich mohl 
zasáhnout a osvobodit vás, abyste se mohli znovu 
narodit.

5. Zázrak vám umožňuje, abyste svého bratra viděli 
bez jeho minulosti, a tím ho považovali za znovu-
zrozeného. Všechny jeho omyly patří minulosti, 
a pokud ho budete vidět bez nich, osvobodíte ho. 
A jelikož jeho minulost je i vaší minulostí, budete 
toto vysvobození sdílet společně s ním. Nedovol-
te, aby vám ho zakryl jakýkoliv temný mrak minu-
losti, neboť pravda leží pouze v přítomnosti, kde ji 
také najdete, jestliže ji tam budete hledat. Doposud 
jste ji však nenalezli, protože jste ji hledali někde, 
kde není. Naučte se ji tedy hledat tam, kde doo-
pravdy je, a ona se pak očím, které vidí, odhalí. 
Minulost jste si udělali ve zlobě, a pokud ji použi-
jete k tomu, abyste zaútočili na přítomnost, nikdy 
nespatříte svobodu, již vám přítomnost skýtá.

6. Odsuzování a zavrhování jsou už za vámi, ale sku-
tečnost, že jste od nich osvobození, poznáte teprve 
tehdy, pokud si je neponesete s sebou. Pohlížejte  
na přítomnost s láskou, neboť v sobě skrývá to jedi-
né, co je navěky pravdivé. Leží v ní veškeré uzdra-
vení, protože její nepřetržitost je skutečná. Rozpro-
stírá se ve všech částech synovství zároveň, a tím jim 
umožňuje, aby se mohly dostat jedna k druhé. Pří-
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tomnost existovala už předtím, než byl čas, a bude 
existovat, až čas nebude. Obsahuje všechno, co je 
věčné, a to v sobě spojuje v jedno. Spojitost těchto 
jednotlivých elementů je nadčasová a nekonečná  
a jejich vzájemná komunikace je neporušená, ne-
boť nejsou rozděleny minulostí. Rozdělovat může 
pouze minulost, ale ta není nikde.

7. Přítomnost vám nabízí vaše bratry ve světle, kte-
ré vás s nimi spojí a osvobodí vás od minulosti. 
Mohli byste jim pak chtít minulost vyčítat? Pokud 
ano, znamenalo by to, že jste se rozhodli zůstat  
ve tmě, jež však není, a odmítnout světlo, které je 
vám nabízeno. Světlo dokonalého vidění se totiž 
dává i dostává svobodně a přijmout ho lze pouze 
bez omezení. V tomto jediném a nehybném rozmě-
ru času, jenž se nemění a neobsahuje žádný obraz 
toho, jací jste byli, hledíte na Krista a voláte jeho 
svědky, aby vás ozářili svým jasem. Ti pak prav-
du ve vás nezapřou, protože jste ji hledali v nich,  
a tudíž nalezli.

8. Nyní je čas spásy, neboť nyní představuje vysvo-
bození z času. Vyjděte ke všem svým bratrům  
a dotkněte se jich dotykem Krista. Ve vaší společ-
né, bezčasové jednotě spočívá vaše nepřetržitost, 
která není narušená, protože je celá sdílená. Ne-
vinný syn Boží je pouze světlem; nikde v něm ne-
přebývá tma, neboť je celistvý. Povolejte všechny 
jeho bratry, aby podali svědectví o jeho celistvosti, 
stejně jako volám já vás, abyste se ke mně přidali. 
Žádný hlas není postradatelný v naší společné pís-
ni o vykoupení, jež je chvalozpěvem na radost  
a poděkováním za světlo jeho Stvořiteli. Svaté 
světlo, které vyzařuje z Božího syna, je důkazem, 
že pochází od jeho Otce.

9. Ozařujte své bratry tímto světlem na památku svého 
Stvořitele, neboť tím, že budete přivolávat svědky 
Jeho stvoření, se na Něho upamatujete. O vašem 
uzdravení svědčí ti, jež uzdravujete, protože v jejich 
celistvosti spatříte i svou vlastní úplnost. A jakmile 
vaše chvalozpěvy na radost vystoupají až ke Stvo-
řiteli, vrátí vám vaše díky skrze jasnou odpověď  
na vaše volání. Nikdy se totiž nestane, aby žádost 
Božího syna zůstala nevyslyšena, neboť volání, kte-
rým vás k sobě Stvořitel zve, není ničím jiným než 
voláním, jímž Ho vy zvete k sobě. Až budete v Něm, 
přinese vám Jeho klid vytouženou odpověď.

10. Děti světla, nemáte ani tušení, že světlo máte  
ve svém nitru. Najdete ho prostřednictvím jeho 
svědků, neboť ti, protože ho dostali, ho budou vra-
cet. Každý, koho uvidíte ve světle, vám pomůže 
k tomu, abyste si uvědomili své vlastní světlo. Lás-
ka vždy vede k lásce. Nemocní, kteří žádají o lásku, 
jsou za ni vděční a ve své radosti září jasem zbož-
ného poděkování vám, kdo jste jim dali radost. Jsou 
vašimi průvodci k radosti, již si chtějí ponechat, 
neboť ji od vás dostali darem. Ustanovili jste je 
průvodci k pokoji, protože díky vám se mohl proje-
vit pokoj, který jim přebývá v nitru. A při pohledu  
na něj vás jeho krása volá k návratu domů.

11. Existuje světlo, jež tento svět nemůže dát. Dát ho 
však můžete vy, protože vám bylo dáno. Pokud 
se ho rozhodnete dávat, začne vám z nitra proudit 
jeho záře a vyzývat vás k tomu, abyste se odvrátili 
od tohoto světa a následovali ho. Bude vás totiž 
přitahovat mnohem větší silou než cokoliv, co vám 
může poskytnout tento svět. Ten pak necháte stra-
nou a naleznete jiný, který září láskou, již jste dali, 
a ve kterém vám bude vše připomínat vašeho Otce 
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a Jeho svatého syna. Světlo nemá hranice a v tom-
to novém světě se šíří v poklidné radosti. Všichni 
ti, jež přivedete s sebou, vás budou ozařovat svým 
jasem a vy budete naopak svým jasem ozařo-
vat je, abyste jim vyjádřili vděčnost za to, že vás  
do tohoto světa zavedli. Vaše světlo se spojí s jejich 
a síla výsledné záře bude tak strhující, že jakmile 
jen pohlédnete na ostatní, vyvedete je z temnoty, 
ve které přebývají.

12. Probuzení do Krista se řídí zákony lásky vaší svo-
bodné vůle a vychází z tichého uznání pravdy, jež 
v nich spočívá. Za přitažlivou silou světla musíte 
jít ochotně a ochota se projevuje dáváním. Ti, kdo 
přijali vaši lásku, jsou tedy ochotnými svědky lás-
ky, kterou jste jim dali, a jsou to právě oni, kdo 
vám lásku nabízejí. Když spíte, jste sami a vědomí 
máte zúženo pouze na sebe samé; proto vás také 
trápí noční můry. O osamění a odloučenosti se vám 
zdá proto, že máte zavřené oči. Své bratry tudíž ne-
vidíte a ve tmě, jež vás obklopuje, nemůžete spatřit 
světlo, které jste jim dali.

13. Zákony lásky však nepřestanou platit jen kvůli 
tomu, že spíte. Řídili jste se jimi, i když vás dě-
sily noční můry, a nepřestali jste dávat, protože 
jste nebyli sami. Kristus vás ochraňoval dokonce  
i ve spánku a opatroval pro vás skutečný svět, 
abyste ho mohli spatřit, až procitnete. Dával za vás 
vaším jménem a dary, jež dával, dal i vám. Boží 
syn je stále stejně milující jako jeho Otec. Jelikož 
navazuje na svého Otce, nemá kromě Něho žád-
nou minulost, a tím nikdy nepřestal a nepřestane 
být svědkem svého Otce i svým vlastním svědkem. 
Přestože spal, pohled Krista ho neopustil; a proto 

také k sobě může povolat svědky, díky kterým po-
zná, že ve skutečnosti nikdy nespal.

VII. Dosažení skutečného světa

1. V tichu se zadívejte na svět, jejž vidíte, a řekněte si: 
„Skutečný svět není jako ten, který vidím. Nejsou 
v něm žádné domy ani žádné ulice, po nichž cho-
dí osamělí a odloučení lidé. Nejsou v něm žádné 
obchody, kde si lidé kupují nekonečnou řadu věcí, 
které nepotřebují. Neosvěcují ho umělá světla  
a nepadá na něj noc. Nepřichází na něm žádný den, 
jenž ho rozjasní a se svým odchodem opět zahalí 
do tmy. Nejsou v něm žádné ztráty. Není v něm 
nic, co by nezářilo, a to navěky.“

2. Světa, který vidíte, se musíte zříci, neboť cena, již 
za tento pohled platíte, je ztráta jiného způsobu vi-
dění. Vidět oba světy zároveň není možné, protože 
na každý z nich se musíte dívat jinýma očima a oba 
jsou závislé na tom, čeho si vážíte. Pohled na je-
den je možný jen proto, že druhého jste se zřekli. 
Opravdové však nejsou oba, přestože kterýkoliv 
z nich vám bude připadat natolik skutečný, nakolik 
si ho budete cenit. Shodná pak není ani jejich síla, 
jelikož není stejná přitažlivost, jíž vás k sobě vábí.

3. Svět, který vidíte, ve skutečnosti nechcete, protože 
vám od samého počátku času přináší jen zklamání. 
Domovy, jež jste si zbudovali, vás nikdy neochrá-
nily, cesty, které jste postavili, vás nikam nedoved-
ly a žádné město, jež jste založili, nepřežilo útok 
času. Úplně všechno, co jste udělali, nese znamení 
smrti. Neceňte si ho, neboť je starý, omšelý a při-
pravený znovu se obrátit v prach, ze kterého jste 
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ho zbudovali. Tento bolestivý svět nemá vůbec 
žádnou moc dovést vás do světa živého; nelze mu 
ji dát, a tak ačkoliv se od něho odvracíte se smut-
kem v duši, nenacházíte v něm cestu, jež z něho 
vede do světa jiného.

4. Skutečný svět však má moc se vás dotknout  
i na tomto světě, protože skutečný svět upřímně 
milujete. Toho, po čem voláte s láskou, se vám 
vždy dostane. Láska vás totiž vždy vyslyší, proto-
že nedokáže odmítnout volání o pomoc ani nesly-
šet výkřiky bolesti, které se ozývají ze všech koutů 
tohoto podivného světa, jejž jste si vytvořili, ale 
který nechcete. To jediné, co potřebujete k tomu, 
abyste se vzdali tohoto světa a výměnou za něj do-
stali to, co jste sami nevytvořili, je ochota poznat, 
že váš svět není pravdivý.

5. Svůj svět nevidíte správně, protože správně nevidí-
te sami sebe. Co byste tedy mohli vidět z tak po-
křiveného úhlu pohledu? To, co člověk vidí, záleží 
na něm samotném, protože on rozhoduje o tom, 
co je i co není skutečné; to, co pak posoudí jako 
neskutečné, nevidí. Vy, kdo posuzujete realitu, ji 
nemůžete vidět, protože při jakémkoliv vašem po-
suzování se realita vytrácí. Je pravda, že co sejde 
z očí, sejde z mysli: to, co popíráme, stále existu-
je, avšak my to nepoznáváme. Kristus tu je i pře-
sto, že ho nepřijímáte. Jeho bytí totiž není závislé  
na vašem uznání; žije ve vás v tiché přítomnosti 
a čeká, až se osvobodíte z minulosti a vstoupíte  
do světa, jejž vám s láskou nabízí.

6. Na tomto šíleném světě neexistuje ani jediný člo-
věk, který by nezahlédl letmé záblesky jiného 
světa. Dokud však bude přikládat význam svému 
vlastnímu světu, pohled na tento druhý si bude 

odpírat a bude trvat na tom, že miluje to, co do- 
opravdy vůbec nemiluje, a bude se vyhýbat cestě, 
již mu ukazuje láska. Avšak láska vede s radostí  
a ochotně! Pokud budete následovat Krista, budete 
mít velkou radost z toho, že se stal vaším souput-
níkem a že jste díky němu poznali radostnou cestu, 
která vás zavede domů. Jediní, na koho čekáte, jste 
vy sami. Opustit tento smutný svět a vyměnit své 
omyly za Boží pokoj není nic jiného než vaše vůle. 
A Kristus vám bude vždy nabízet vůli Boha jako 
projev uznání za to, že ji sdílíte společně s ním.

7. Vůlí Boha je, aby se Jeho syna nedotklo nic kro-
mě Něho samého a aby se nic kromě Něho samého 
nemohlo dostat do jeho blízkosti. Před bolestí je 
v bezpečí stejně jako sám Bůh, jenž na něho dává 
pozor ve všech ohledech. Svět kolem něho září 
láskou, protože Bůh mu určil jeho místo, které je 
v Něm, kde neexistuje žádná bolest a kde ho obklo-
puje nekonečná a bezchybná láska. Pokoj Božího 
syna nemůže nikdy nic narušit, a proto v naprosté 
neporušenosti vidí jen lásku, neboť je všude kolem 
něho i v něm. V okamžiku, kdy si uvědomí, že je 
v objetí lásky, se musí světa bolesti zříct. Z tohoto 
bezpečného místa se pak kolem sebe v poklidu roz-
hlíží a poznává, že skutečný svět a on jsou totéž.

8. Pokoj Boží převyšuje každé pomyšlení pouze v mi-
nulosti; i přesto však je zde a můžete ho pochopit 
právě teď. Bůh navždy miluje Svého syna, jenž 
navždy Jeho lásku vrací. Skutečný svět je cesta, 
která vás dovede ke vzpomínce na to jediné, co je 
zcela pravdivé a zcela vaše. Všechno ostatní je to-
tiž použitelné pouze v čase a jednou zmizí. Tato 
jediná věc je však vaše navždy, protože je darem, 
jejž Bůh dal Svému synu. Dostali jste tu jedinou 
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realitu, kterou můžete mít, a tím, že vám ji dal Bůh, 
vás stvořil v jednotě se Sebou samým.

9. O pokoji se vám bude nejdříve zdát a později se  
do něho probudíte. Vaše první výměna toho, co 
jste si vytvořili, za to, co chcete, představuje vý-
měnu nočních můr za šťastné sny o lásce. V nich je 
skryto vaše vnímání skutečnosti, neboť Duch svatý 
uvádí svět snů, kde leží veškeré vnímání, na pravou 
míru. Vědění však žádnou nápravu nepotřebuje,  
a sny o lásce vedou k vědění. V nich totiž nevní-
máte vůbec nic hrozivého, a proto představují vře-
lé přijetí, s nímž vítáte vědění. Láska čeká na pravé 
přijetí, a nikoliv na pravý čas; skutečný svět pak 
není nic jiného než vděčné přijetí toho, co vždy 
bylo i je, a proto je v něm i radostná výzva, kterou 
ochotně vyslyšíte, a probudíte se tak do toho, o co 
jste nikdy nepřišli.

10. Chvalte tedy Otce za dokonalé zdraví Jeho nejsvě-
tějšího syna. Vždyť váš Otec ví, že nic nepotřebu-
jete; v nebi nic nepotřebujete, neboť co byste také 
mohli potřebovat ve věčnosti? Ve svém světě však 
potřebujete řadu věcí. Je to totiž svět nedostatku, 
v němž se nacházíte, protože trpíte nedostatkem. 
Můžete však v takovémto světě opravdu najít sami 
sebe? Bez Ducha svatého by odpovědí bylo ne, 
ale díky němu je jí radostné ano! Jako prostřed-
ník mezi těmito dvěma světy ví, co potřebujete  
a co vám neublíží. Vlastnictví je nebezpečný po-
jem, pokud se jeho význam ponechá vašemu vlast-
nímu výkladu. Ego chce totiž vlastnit věci pro svou 
spásu, neboť vlastnictví je jeho zákon. Vlastnictví 
v zájmu sebezachování představuje ústřední pře-
svědčení ega, a tedy základní kámen v kostelech, 
které si staví samo pro sebe. Po vás pak chce, abys-

te mu na oltář položili všechny věci, jež na jeho 
pobídku hromadíte, a tím vám znemožní, abyste se 
z nich radovali.

11. Všechno, o čem vás ego přesvědčuje, že potře-
bujete, vám pouze ublíží. Neboť ačkoliv vás bez 
ustání nabádá k tomu, abyste hromadili, nenechává 
vám nic, protože to, co získáte, od vás následně 
vyžaduje; vytrhne vám to z rukou, zahodí a za-
dupe do prachu. Jelikož tam, kde ego vidí spásu, 
vidí také odloučení, a proto přijdete o vše, co jste 
v jeho jménu získali. Neptejte se tudíž sami sebe, 
co potřebujete, jelikož to nevíte a rady, které sami 
sobě dáváte, vám ubližují. Vždyť to, co si myslí-
te, že potřebujete, nakonec poslouží jen k tomu, 
že váš svět se ještě pevněji uzavře před světlem,  
a vy tudíž nebudete ochotni zpochybňovat hodno-
tu, již vám ve skutečnosti může nabídnout.

12. Pouze Duch svatý ví, co potřebujete, a dá vám 
vše, co nestojí v cestě ke světlu. Co jiného byste 
také mohli potřebovat? V čase vám dá všechny 
věci, bez kterých se neobejdete, a bude je pro vás 
opatrovat tak dlouho, dokud je budete potřebovat. 
A dokud je budete potřebovat, žádnou z nich si  
od vás nevezme. I přesto však ví, že vše, co potře-
bujete, je pomíjivé a bude existovat jen tak dlou-
ho, dokud se od všech svých potřeb neoprostíte  
a neuvědomíte si, že všechny už byly uspokojeny. 
Na věcech, jež vám poskytuje, tudíž nemá žádný 
zájem; jediné, čím si chce být jistý, je, že je nebu-
dete využívat k tomu, abyste se i nadále zdržovali 
v čase. Ví, že v čase nejste doma, a nepřeje si od-
dalovat váš šťastný návrat do skutečného domova.

13. Svěřte tedy své potřeby do rukou Ducha svatého; 
uspokojí je, aniž by jim však přikládal jakoukoliv 
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váhu. To, co přichází od něho, přináší bezpečí, ne-
boť Duch svatý zajistí, aby se z toho nikdy nesta-
lo temné místo ve vaší mysli, které by vám moh-
lo ublížit. Pod vedením Ducha svatého se můžete  
na cestu vydat nalehko a vaše pouť bude snadná, 
jelikož na jejím konci na vás stále čeká jeho způ-
sob vidění, a tedy jeho cíl. Boží syn není kočovní-
kem, jenž cestuje po vnějších světech; bez ohledu 
na to, jak svaté může být jeho vnímání, v žádném 
vnějším světě své dědictví nenajde. Ve svém nitru 
nemá žádné potřeby, neboť světlo nepotřebuje nic 
jiného, než v pokoji zářit a tiše šířit své paprsky  
do nekonečna.

14. Kdykoliv budete v pokušení vydat se na zbyteč-
nou cestu, která by vás odvedla od světla, připo-
meňte si, co doopravdy chcete, a řekněte si:

Duch svatý mě vede ke Kristu, a kam jinam 
bych chtěl také jít? Co jiného potřebuji než se 
probudit v Něm?

15. Následujte ho pak radostně a s vírou, že vás bez-
pečně provede všemi nástrahami tohoto světa, jež 
mohou ohrozit pokoj vaší mysli. Neklečte před ol-
táři, abyste nabízeli oběti, a neusilujte o to, o co 
zcela určitě přijdete. Spokojte se jen s tím, co si 
stejně určitě můžete udržet, a nebuďte nepokoj-
ní, neboť kráčíte po tiché cestě k Božímu pokoji, 
abyste v něm podle Jeho vůle přebývali v tichu  
a poklidu.

16. Ve mně jste už překonali každé pokušení, které 
by vás mohlo zdržovat. Společně kráčíme po cestě  
za poklidem, jenž je Božím darem. Uchovávejte si 
mě v srdci s láskou, neboť co jiného kromě svých 

bratrů vůbec potřebujete? Navrátíme vám pokoj 
mysli, který musíme najít společně. Duch svatý 
vás naučí, jak si uvědomit nás i sebe samé; to je 
jediná potřeba, jež musí být uspokojena v čase,  
a pouze v tom spočívá záchrana před tímto světem. 
Dávám vám svůj pokoj; vezměte si jej a s radostí 
jej vyměňte za vše, co vám tento svět sice dal, ale 
o co vás také připravil. A jako závoj světla jej spo-
lečně rozprostřeme po smutné tváři světa, ve kte-
rém skrýváme své bratry před skutečným světem  
a zároveň i skutečný svět před nimi.

17. Chvalozpěv na vykoupení nemůžeme zpívat sami; 
svůj úkol splním teprve tehdy, až se k mému hlasu 
přidají i všechny ostatní. Můj hlas však není můj, 
protože stejně jako je darem pro vás, byl i darem, 
jejž jsem já dostal od Otce skrze Jeho ducha. Jeho 
zvuk vyžene zármutek z mysli nejsvětějšího Boží-
ho syna, kde pro něho není místo. V čase je uzdra-
vení zcela nezbytné, neboť radost nemůže nastolit 
svou věčnou vládu tam, kde přebývá zármutek. 
A nepřebýváte tam ani vy, protože vaše místo 
je ve věčnosti. Cestujete pouze ve snu, zatímco  
ve skutečnosti jste v bezpečí domova. Vzdejte 
díky každé své části za to, že jste se naučili, jak se  
na sebe upamatovat, a jako Boží syn tak vzdejte 
díky svému Otci za svou čistotu.

VIII. Od vnímání ke vědění

1. Veškeré uzdravení představuje osvobození od mi-
nulosti, a proto je jediným léčitelem Duch svatý. 
Učí, že minulost neexistuje, což je skutečnost, kte-
rá patří do sféry vědění, a již tudíž nikdo na světě 
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nemůže znát. Neboť ten, kdo by ji znal, by bez-
pochyby nemohl žít v tomto světě. Mysl, která ji 
zná, totiž zároveň ví, že přebývá ve věčnosti, kde 
se neuplatňuje vůbec žádné vnímání. Nezabývá 
se tedy tím, kde je, protože pojem kde pro ni nic 
neznamená. Ví, že je všude, i to, že má všechno  
a navěky.

2. Skutečný rozdíl mezi vnímáním a věděním poměr-
ně jasně pochopíte, pokud vezmete v úvahu násle-
dující: na vědění není nic částečného. Každá jeho 
část je celá, a proto není žádná z nich oddělená. 
Částí vědění jste i vy, neboť jste v mysli Boha, jenž 
vás zná. Veškeré vědění tedy musí být vaše, pro-
tože veškeré vědění se nachází ve vás. Vnímání, 
byť ve své nejušlechtilejší podobě, však nikdy není 
úplné. Dokonce i vnímání Ducha svatého, a tedy 
to nejdokonalejší vnímání, nemá v nebi žádný vý-
znam. Pod jeho vedením může vnímání proniknout 
kamkoliv, jelikož pohled Krista vidí vše ve světle. 
Avšak žádné vnímání, bez ohledu na to jak svaté, 
netrvá navěky.

3. Dokonalé vnímání má s věděním řadu společných 
prvků, které mu tak umožňují, aby se přeměnilo 
na vědění. Ten poslední krok však musí vykonat 
Bůh, protože poslední krok ve vaší spáse, jež se 
jeví jako záležitost budoucnosti, byl vykonán Bo-
hem už při vašem stvoření. Odloučení vaše stvoření 
nepřerušilo, neboť tvoření nelze přerušit. Odlouče-
ní je v podstatě pouze nesprávnou formulací reali-
ty, která však ve skutečnosti nehraje vůbec žádnou 
roli. Zázrak, jenž nemá žádný význam v nebi, je 
ale potřebný na Zemi. Na tomto světě lze totiž stá-
le spatřit jednotlivé aspekty reality, které postupně 
zaujmou místo aspektů nereality. Části reality lze 

vidět všude a ve všem, avšak pouze Bůh je doká-
že všechny shromáždit tím, že je jako jediný celek 
ověnčí nejvyšším darem věčnosti.

4. Odděleně od Otce a syna nemá Duch svatý žád-
nou úlohu. Není oddělen ani od jednoho z nich, 
neboť je myslí obou a ví, že mysl je jednotná. Je 
Boží myšlenkou, již vám dal Bůh, protože nemá 
žádné myšlenky, které by nebyly všem společné. 
Jeho poselství hovoří o bezčasovosti v čase, a pro-
to Kristův pohled pohlíží na vše s láskou. Avšak 
ani Kristův pohled není Jeho realita. Drahocenné 
části reality, jež pod Kristovým láskyplným pohle-
dem povstávají do světla, jsou jen dílčími náznaky 
nebe, které leží za jejich hranicí.

5. Toto je zázrak stvoření: stvoření je navždy jednotné. 
Každý zázrak, jejž nabídnete Božímu synovi, není 
ničím jiným než skutečným a pravdivým viděním 
jedné části celku. Skutečnost, že každá část je ce-
lek, však poznáte teprve tehdy, až si uvědomíte, že 
každá část je úplně stejná a že na každou je pohlí-
ženo v tomtéž světle, a proto je jednotná a jediná. 
Každý, koho budete vidět bez minulosti, vás tedy 
přiblíží konci času, a to tím, že do temnoty vnese 
uzdravený i uzdravující pohled a umožní světu, aby 
viděl. Neboť aby bylo možné hledět v potemnělém 
světě Kristovým pohledem, musí do něho vstoupit 
světlo. Pomozte mu rozdávat jeho dar světla všem, 
kdo se domnívají, že bloudí temnotou, a umožněte 
mu, aby je shromáždil pod svůj tichý pohled, který 
je všechny sjednotí.

6. Všichni jsou úplně stejní; všichni jsou krásní a rov-
ni si svou svatostí. Kristus je dá svému Otci, stejně 
jako oni byli dáni jemu. Existuje jen jeden zázrak, 
neboť existuje pouze jedna realita. A každý zázrak, 
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jejž učiníte, obsahuje i všechny ostatní, jelikož 
každá část reality, kterou vidíte, poklidně splývá 
s jedinou realitou Boha. Jediný zázrak, jenž kdy 
existoval, je nejsvětější Boží syn, který byl stvořen 
v jediné realitě, a tedy ve svém Otci. Od Krista do-
stáváte darem jeho pohled, přičemž Kristovo bytí 
je dar, jejž dostal od svého Otce.

7. S radostí tedy přijímejte i dávejte uzdravení, jelikož 
Kristův dar můžete dávat dál, přičemž o dar svého 
Otce nemůžete přijít. Nabízejte Kristův dar všude 
a všem, neboť zázraky, které dostává Boží syn skr-
ze Ducha svatého, vás uvádějí v soulad s realitou. 
Duch svatý zná vaši úlohu ve vykoupení a ví, koho 
hledáte i kde ho najdete. Vědění zdaleka přesahuje 
vaše osobní zájmy; vy, kdo jste částí vědění a zá-
roveň i celým věděním, si musíte pouze uvědomit, 
že pochází od Otce, a nikoliv od vás. K vědění vás 
dovede vaše role ve vykoupení, a to tím, že vám 
v mysli znovu nastolí jeho jednotu.

8. Jakmile budete všechny své bratry považovat  
za sebe sama, ocitnete se na cestě k vědění, jelikož 
budete vědět, jak se osvobodit skrze Něho, jenž zná 
svobodu. Spojte se se mnou pod svatou korouhví 
Jeho učení, a až vzroste naše síla, oživne v nás moc 
Božího syna, která se dotkne úplně všech, takže ni-
kdo nezůstane osamocený. Náhle pak skončí čas 
a všichni se spojíme ve věčnosti Boha Otce. Vrá-
tí se vám svaté světlo, jež jste viděli mimo sebe 
– v každém zázraku, který jste učinili pro své bra-
try. A jelikož budete vědět, že toto světlo máte  
ve svém nitru, budou v něm s vámi i vaše stvoření, 
stejně jako vy jste ve svém Otci.

9. Zázraky vás na tomto světě spojují s vašimi brat-
ry, zatímco vaše stvoření potvrzují vaše otcovství 

v nebi. Jste důkazem otcovství Boha, jenž vám dal 
moc stvořit si důkazy svého otcovství, které je jako 
Jeho. Pokud však zavrhnete bratra na tomto světě, 
zavrhnete i důkaz svého otcovství v nebi. Zázrak, 
jejž stvořil Bůh, je dokonalý; a stejně dokonalé 
jsou zázraky, které jste dokázali vykonat v Jeho 
jménu. Pokud je poznáte a přijmete, nebudou žád-
né uzdravení potřebovat ani ony, ani vy.

10. V tomto světě však vaše dokonalost nemá žádné 
svědky. Bůh ji sice zná, ale vy ne, a proto s Ním 
nesdílíte Jeho svědectví. Tím však zároveň nevy-
dáváte svědectví ani o Něm, neboť realitu lze stvr-
dit pouze jako celek. Bůh čeká, až budete svěd-
kem Jeho syna i Jeho samého. Zázraky, jež konáte  
na Zemi, jsou povznášeny do nebe i k Němu. Po-
tvrzují to, co nevíte, a jakmile se dostanou k ne-
beské bráně, Bůh ji otevře. Neboť Bůh by nikdy 
nedopustil, aby Jeho milovaný syn zůstal stát před 
branou, a tedy mimo Něho.

IX. Mrak viny

1. Vina je to jediné, co zakrývá pohled na Otce, je-
likož vina je útokem na Jeho syna. Ti, kdo jsou 
vinní, vždy odsuzují, a protože odsoudili, budou 
odsuzovat i dál a v souladu se zákonem ega spojo-
vat budoucnost s minulostí. Oddanost jeho zákonu 
nenechává žádný prostor pro světlo, neboť vyžadu-
je oddanost temnotě, a znemožňuje tak probuzení. 
Zákony ega jsou přísné, a každé porušení je tvr-
dě trestáno. Nenechte se tedy jimi ovládat, jelikož 
jsou to zákony trestu. Ti však, kdo je dodržují, věří, 
že jsou vinni, a proto musejí odsuzovat. Chcete-
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-li se osvobodit, musí mezi budoucnost a minulost 
vstoupit zákony Boha, a tedy vykoupení, které září 
jako lucerna takovým jasem, že se řetěz temnoty, 
jímž jste se spoutali, rozplyne.

2. Jakmile se osvobodíte od viny, přinesete zkázu egu. 
Nevyvolávejte v nikom strach, neboť jeho vina je 
i vaší vinou, a pokud budete dodržovat nelítost-
né příkazy ega, přenesete na sebe jeho odsouzení  
a neuniknete postihu, kterým trestá ty, kdo ho po-
slouchají. Ego totiž odměňuje věrnost, již mu pro-
kazujete, bolestí, protože loajalita k němu je bo-
lest. Loajalita může být odměněna pouze v souladu 
s přesvědčením, na které se naše věrnost vztahuje, 
protože mu dodává sílu, a to, kam ji nasměruje-
me, určuje povahu následné odměny. Věrnost totiž 
zachováváme tomu, čeho si ceníme, a to, čeho si 
ceníme, nám bude vráceno.

3. Svět vám dá pouze to, co jste vy dali jemu, neboť 
jelikož není ničím jiným než vaší vlastní projek-
cí, nemá žádný význam kromě toho, co jste v něm 
našli a do čeho jste vložili svou víru. Budete-li 
tedy zachovávat věrnost temnotě, neuvidíte, pro-
tože vaše víra bude odměněna stejným způsobem, 
jakým jste ji dali. Jestliže tudíž vložíte svou víru  
do minulosti, bude budoucnost stejná jako minu-
lost. Cokoliv, čeho si vážíte, přijmete a díky tomu, 
že si toho budete vážit, to budete považovat za své 
vlastní.

4. Vykoupení přináší nové zhodnocení toho, co cho-
váte v úctě, neboť je prostředkem, jehož pomocí 
odděluje Duch svatý nepravdivé od pravdivého, 
jež považujete za totožná. Jednoho bez druhého si 
tudíž nemůžete vážit, a vina se tak pro vás stává 
stejně skutečnou jako nevina. Nevěříte, že Boží 

syn je nevinný, protože vidíte minulost, a proto 
nevidíte jeho. Pokud odsuzujete svého bratra, jako 
byste říkali: „Já, kdo jsem se provinil, na své vině 
dobrovolně trvám.“ Upíráte mu jeho svobodu,  
a tím nepřijímáte svědectví o svobodě své. Avšak 
z jeho minulosti byste ho stejně dobře mohli  
i vysvobodit a z mysli mu odehnat mrak, který ho 
k ní váže. V jeho svobodě byste pak nalezli i svou 
vlastní svobodu.

5. Nepřisuzujte Božímu synu jeho vinu, neboť jeho 
vina spočívá v jeho utajované představě, že totéž 
udělal on vám. Chtěli byste ho snad v jeho ne-
správné domněnce utvrzovat? Myšlenka, že nevin-
ný Boží syn může zaútočit sám na sebe a přisou-
dit si vinu, je absurdní a šílená. Nevěřte jí – ať už 
se projevuje v jakékoliv podobě a ve kterémkoliv 
z vašich bratrů. Neboť hřích a odsuzování jsou to-
též, a víra v jedno je vírou v druhé, jež volá místo  
po lásce po trestu. Nic nemůže ospravedlnit šíle-
nost, a volat po potrestání sebe sama šílené roz-
hodně je.

6. Nebudete-li nikoho považovat za vinného, potvr-
díte pravdu, že bez viny jste i vy sami. V každém 
odsouzení, jehož se dopustíte na Božím synovi, 
leží přesvědčení o vaší vlastní vině. Jestliže tedy 
chcete, aby vás jí Duch svatý zbavil, přijměte jeho 
nabídku na vykoupení za všechny své bratry. Ne-
boť tak se dozvíte, že i vy jste nevinní. Mějte vždy 
na paměti, že není možné odsuzovat Božího syna 
částečně. Ti, které budete považovat za provinilé, 
se stanou důkazem viny ve vás; vinu pak v sobě 
skutečně uvidíte, jelikož tam bude tak dlouho, do-
kud nebude odstraněna. A vina vždy leží v mys-
li, jež odsoudila sebe sama. Nepřenášejte ji tedy 
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na druhé, neboť tím se jí nikdy nezbavíte. Avšak 
s každým, koho z viny vysvobodíte, vzroste radost 
v nebi, kde jásají svědci vašeho otcovství.

7. Vina vás oslepuje; dokud totiž ve svém nitru uvi-
díte byť jen jedinou skvrnu viny, neuvidíte světlo.  
A budete-li ji přenášet na druhé, bude vám svět při-
padat temný a zahalený do vaší viny. Přes svět jste 
přehodili tmavý závoj, a protože skrze něj nevidí-
te, nevíte, co zakrývá. Máte strach z toho, co byste 
pod ním spatřili, avšak to tam vůbec není. To, čeho 
se bojíte, je pryč. Spatřili byste pouze vykoupení, 
které tiše a v pokoji ozařuje oltář vašeho Otce.

8. Nemějte strach zvednout závoj a odhalit, co se pod 
ním skrývá. Ego vám říká, že vina vám celé nit-
ro obarvila načerno, a zrazuje vás od toho, abyste 
se o jeho tvrzení sami přesvědčili. Místo toho vás 
vyzývá, abyste se obrátili ke svým bratrům a vinu 
viděli v nich. To však můžete udělat pouze tehdy, 
pokud zůstanete slepí. Neboť ti, kdo vidí své bra-
try ve tmě a v této tmě, do níž je sami halí, v nich 
vidí vinu, mají příliš velký strach na to, aby vidě-
li světlo, které mají ve svém nitru. V nitru nemáte 
to, co si myslíte, že v něm je, a do čeho vkládáte 
svou víru; je v něm svaté znamení naprosté důvě-
ry, již k vám chová váš Otec. Vaši hodnotu vidí 
jinde než vy; zná Sám sebe a zná i pravdu, která 
je ve vás. Ví, že neexistuje žádný rozdíl, protože 
žádné rozdíly neuznává. Můžete tedy vidět vinu 
tam, kde Bůh ví, že je jen naprostá nevina? To, 
co ví, sice můžete popírat, ale nemůžete změnit. 
Bez obav tedy pohlédněte na světlo, jež vám vložil  
do nitra, a pak poznáte, že to, čeho jste se obávali, 
že v něm najdete, vystřídala láska.

X. Osvobození od viny

1. Už jste si zvykli, že mysl vidí zdroj bolesti tam, 
kde není. Pochybná služba, kterou vám takovéto 
přemisťování prokazuje, spočívá v zakrytí skuteč-
ného zdroje viny, jež vám zabraňuje, abyste si uvě-
domili její naprostou šílenost a absurditu. K tomu-
to posunu může docházet jen díky iluzi, že zdroj 
viny, od kterého je však pozornost odvedena, musí 
být skutečný. Zároveň pak musí vzbuzovat strach; 
přece byste vinu nepřesunuli na něco, co by pod-
le vás bylo méně hrozivé. Proto jste ochotni vidět 
všemožné „zdroje“, avšak pouze za předpokladu, 
že nejsou oním hlubším zdrojem, k němuž ve sku-
tečnosti nemají vůbec žádný vztah.

2. Absurdní myšlenky a představy nemají žádný sku-
tečný vztah k ničemu, a proto jsou také absurdní. 
Žádný skutečný vztah nemůže být založen na vině, 
a dokonce v sobě nemůže nést ani jednu jedinou 
stopu viny, která by poskvrnila jeho čistotu. Neboť 
všechny vztahy, jež poznamenala vina, používá-
te pouze k tomu, abyste unikli dané osobě i vině.  
Za tímto podivným účelem jste dokázali vybudo-
vat opravdu podivné vztahy a zapomněli jste, že 
skutečné vztahy jsou svaté a že vy nemůžete být 
tím, kdo je využívá. Využívá je totiž výhradně 
Duch svatý, a právě díky tomu jsou čisté. Pokud je 
však nahradíte vinou, Duch svatý je využít nemů-
že. Jestliže si totiž pro své vlastní účely přivlast-
ňujete něco, co jste mu měli dát, nemůže to využít 
pro vaše vysvobození. Nikdo, kdo se chce sjedno-
tit s kterýmkoliv z bratrů pro svou osobní spásu, ji 
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v takovýchto podivných vztazích nenajde. Nejsou 
totiž sdílené, a proto nejsou skutečné.

3. V jakémkoliv spojení s bratrem, ve kterém na něho 
budete přenášet svou vinu nebo ji s ním sdílet či 
v něm dokonce vidět nějakou jeho vinu, to bu-
dete vy, kdo se bude cítit provinile. V takovémto 
vztahu nenajdete uspokojení ani pokoj, neboť vaše 
domnělá jednota není skutečná; budete v něm ne-
ustále nacházet vinu, a to proto, že jste ji do něj 
sami vnesli. Zcela nevyhnutelně se ji tedy budou ti, 
kdo trpí pocitem viny, snažit vytlačit, jelikož věří, 
že je skutečná. Avšak přestože trpí, nepodívají se 
do svého nitra, aby se jí zbavili, a proto nemohou 
poznat, že milují, a nemohou pochopit, co milovat 
znamená. Nejdůležitější pro ně totiž je vidět zdroj 
viny mimo své nitro, a tedy mimo svou kontrolu.

4. Pokud budete trvat na tom, že jste se provinili  
a že zdroj vaší viny leží v minulosti, znamená to, 
že se nedíváte do svého nitra. Minulost totiž v sobě 
nemáte a vaše podivné vztahy k ní nemají v přítom-
nosti vůbec žádný význam. I přesto však dovolíte, 
aby stály mezi vámi a vašimi bratry, s nimiž tak 
nenacházíte vůbec žádné spojení. Očekáváte snad, 
že byste mohli své bratry využít jako prostředky 
k „vyřešení“ minulosti, a přesto je vnímat takové, 
jací doopravdy jsou? Ti, kdo využívají své brat-
ry k tomu, aby skrze ně vyřešili problémy, které 
neexistují, spásu nenajdou. Spásu v minulosti jste 
nechtěli; chtěli byste snad přenést svá marná přání 
do přítomnosti a doufat, že spásu najdete nyní?

5. Rozhodněte se tedy nebýt takoví, jací jste byli. 
Nevyužívejte žádný vztah k tomu, aby vás poutal 
k minulosti, ale s každým vztahem, každý den, se 
znovu naroďte. Pouhá minuta, ba dokonce i méně, 

bude stačit na to, aby vás osvobodila od minulosti 
a v pokoji předala vaši mysl do rukou vykoupení. 
Až budete každého přijímat tak, jak byste chtěli, 
aby vás přijímal váš Otec, neuvidíte už v sobě vů-
bec žádné provinění. Neboť přijmete vykoupení, 
jež vám zářilo v nitru po celou dobu, po kterou se 
vám zdálo o vině a po niž jste se do něho odmíta-
li zahledět, ačkoliv byste v něm nenašli nic jiného 
než spásu.

6. Dokud budete věřit, že vinu lze odůvodnit jakkoliv 
i v komkoliv, a to bez ohledu na to, co dělá, nikdy 
se nepodíváte do nitra, kde byste však vždy našli 
jen vykoupení. Pocitu viny se nezbavíte, dokud bu-
dete přesvědčeni, že pro něj existuje nějaký důvod. 
Musíte pochopit, že vina je vždy naprosto absurdní 
a nemá žádný smysl. Duch svatý neusiluje o to, 
aby rozprášil realitu. Kdyby byla vina skutečná, 
vykoupení by neexistovalo. Smyslem vykoupení 
je tedy rozehnat iluze, a nikoliv potvrdit jejich sku-
tečnost a poté je odpustit.

7. Duch svatý vám v mysli neuchovává iluze pro-
to, aby vás vyděsil a jejich prostřednictvím vám 
ukazoval, před čím vás ochránil. To, před čím vás 
ochránil, je totiž pryč. Nepřikládejte tedy vině žád-
nou realitu a nehledejte pro ni žádný důvod. Duch 
svatý vykonává a vždy vykonával to, co po něm 
chtěl Bůh. Vidí odloučení, ale zná i jednotu; učí 
uzdravování, ale také zná tvoření. Chce, abyste vi-
děli i učili stejně jako on a skrze něho. Avšak to, co 
ví on, vy nevíte, ačkoliv je to vaše.

8. Nyní je vám dáno, abyste uzdravovali a učili, a tedy 
abyste utvořili to, co bude nyní. Nyní však zatím 
ještě není. Boží syn věří, že je ztracen ve vině,  
že je sám v temném světě, kde ho všude zvenčí 
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utiskuje bolest. Jakmile se však zahledí do svého 
nitra a uvidí zář, jež v něm je, vzpomene si, že ho 
Otec nesmírně miluje. Pak mu přijde neuvěřitel-
né, že si někdy mohl myslet, že ho Otec nemiluje  
a že se považoval za odsouzeného. V okamžiku, 
kdy si uvědomíte, že pocit viny je absurdní, napro-
sto neoprávněný a zcela bezdůvodný a nesmyslný, 
nebudete se bát pohlédnout na vykoupení a bez ja-
kýchkoliv pochybností ho přijmout.

9. Vy, kdo jste k sobě nelítostní, si nevzpomínáte  
na lásku, kterou k vám chová váš Otec. A protože 
se stejnou nemilosrdností pohlížíte i na své bratry, 
nevzpomínáte si na lásku, již chováte vy k Němu. 
Vaše zapomnění však nemůže popřít to, co je na-
vždy skutečné. Ve vašem nitru přebývá v zářivém 
pokoji dokonalá čistota, ve které jste byli stvořeni. 
Nebojte se tedy pohlédnout na nádhernou pravdu, 
již máte v sobě. Pohleďte skrze mrak viny, kte-
rý vám zamlžuje výhled, a svůj zrak obraťte až  
za temnotu ke svatému místu, kde spatříte světlo. 
Oltář vašeho Otce je stejně čistý jako ten, kdo ho 
postavil na Svou vlastní počest. Nikdo před vámi 
nemůže skrýt to, co Kristus chce, abyste viděli. 
Jeho vůle je stejná jako vůle jeho Otce; každé-
mu Božímu dítěti nabízí slitování a milosrdenství  
a přeje si, abyste totéž nabízeli i vy.

10. Osvobozujte od viny stejně, jako jste od ní osvo-
bozováni vy; jinak totiž nelze pohlédnout do nitra 
a uvidět světlo lásky, jež září stále stejně a stej-
ně spolehlivě, jako Bůh vždy miloval Svého syna.  
A jak Ho navždy miluje Jeho syn. V lásce není 
žádný strach, neboť láska je bez viny. Vy, kdo 
jste vždy milovali svého Otce, nemusíte mít strach 
pohlédnout do svého nitra a spatřit svou svatost. 
Nemůžete být takoví, za jaké jste se považovali. 

Vaše vina postrádá jakýkoliv smysl, protože není 
v mysli Boha, kde je vaše místo, a kde tudíž jste.  
A toto je smysl, který vám chce Duch svatý na-
vrátit. Jediné, čeho vás zbavuje, jsou iluze a vše 
ostatní vám ukáže; pomocí Kristova pohledu vám 
odhalí naprostou čistotu, jež navždy panuje v nitru 
Božího syna.

11. Se žádným z Božích synů nemůžete navázat sku-
tečný vztah, dokud je nebudete milovat všechny  
a stejnou měrou. Láska nedělá výjimky. Jestliže si 
pro svou lásku vyberete pouze část synovství, bu-
dete do všech svých vztahů vnášet vinu, a tím je 
budete zbavovat jejich skutečnosti. Milovat může-
te pouze tak, jak miluje Bůh. Nesnažte se milovat 
jinak než On, protože jiná láska než Jeho neexistu-
je. Teprve až pochopíte, že toto je pravda, poznáte, 
jaká je láska ve skutečnosti. Nikdo, kdo odsuzuje 
bratra, nemůže sám sebe považovat za nevinného 
a pochopit, že žije v Božím pokoji. Je-li však bez 
viny a v pokoji, a přesto to nevidí, znamená to,  
že jeho mysl ovládají mylné představy a že se ne-
podíval do svého nitra. Tomu pak říkám:

Pohleď na Božího syna; pohleď na jeho čistotu a utiš 
se. V tichu se zadívej na jeho svatost a vzdej díky 
jeho Otci za to, že mu nikdy neublížila žádná vina.

12. Žádná iluze, kterou jste mu kdy zazlívali, se ni-
kdy nijak nedotkla jeho nevinnosti. Jeho zářivá 
čistota, zcela nedotčená vinou a naprosto milující,  
ve vás svítí svým jasem. Dívejme se na něho spo-
lečně a milujme ho. Neboť v lásce, již k němu cho-
váte, leží vaše nevinnost. A podívejte se do sebe 
a radost a vděčnost za to, co spatříte, vás navždy 
zbaví jakékoliv viny. Děkuji ti, Otče, za čistotu 
Tvého nejsvětějšího syna, kterého jsi navždy stvo-
řil jako nevinného.
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13. Má víra a mé přesvědčení jsou stejně jako vaše 
soustředěny na to, co chovám v lásce. Rozdíl však 
je, že miluji pouze to, co se mnou miluje i Bůh,  
a proto ve vás vidím mnohem vyšší hodnotu, než 
je cena, již si přisuzujete sami. Miluji vše, co stvo-
řil, a Jeho dílu dávám veškerou svou víru i pře-
svědčení. Má víra ve vás je stejně silná jako všech-
na láska, kterou dávám svému Otci. Má důvěra  
ve vás nemá žádné hranice a nesnižuje ji žádná oba-
va, že mě neuslyšíte. Děkuji Otci za vaši nádheru  
a za všechny dary, jež mi umožníte dát Království 
na počest jeho celistvosti a jednoty, které pocháze-
jí od Boha.

14. Chvála těm, kdo sjednocují Otce s Jeho synem. 
Jsme-li sami, jsme všichni ubozí; společně však 
záříme světlem tak jasným, jež si žádný z nás 
– je-li sám – nedokáže ani představit. V nádher-
né záři Království se vina vytratí; přemění se  
na laskavost a nikdy už nebude taková jako předtím. 
Každá odezva, se kterou se setkáte, bude nesmírně 
čistá, a proto vhodná jako chvalozpěv na vašeho 
Otce. Vše, co stvořil, vnímejte pouze jako chválu  
na Něho, neboť On nikdy nepřestane chválit vás. 
V této chvále jsme pak všichni spojeni a stojíme 
před branou do nebe, kam ve své bezhříšnosti vstou-
píme. Bůh vás miluje; mohl bych snad ve vás nemít 
naprostou důvěru, a přesto Ho zcela milovat?

XI. Nebeský pokoj

1. Zapomnětlivost, spánek, a dokonce i smrt jsou tím 
nejlepším doporučením ega, jak nakládat s vní-
maným a nelítostným pronikáním viny do pokoje. 

Avšak nikdo nemá pocit, že by se ocitl uprostřed 
konfliktu, kdy ho sužuje krutá válka, pokud nevě-
ří, že oba protivníci jsou skuteční. Věří-li tomu, 
musí uniknout, neboť taková válka by bezpochy-
by znamenala konec pokoje jeho mysli, a tudíž by 
ho zničila. Kdyby si však uvědomil, že se jedná  
o válku mezi skutečnou a neskutečnou silou, spatřil 
by svou realitu, a tedy svou svobodu. Nikdo se ne-
může domnívat, že ho ničí a rozvracují nekonečné 
bitvy, pokud je sám považuje za zcela nesmyslné.

2. Bůh by nikdy neposlal Svého syna do války, a proto 
je jeho předpokládaný „nepřítel“ naprosto nereál-
ný. Jediné, o co se tedy snažíte, je uniknout z nená-
vistné války, z níž jste však ve skutečnosti už unik-
li. Válka skončila, neboť jste zaslechli chvalozpěv 
na svobodu, který stoupá k nebi. Radost a štěstí, jež 
nejsou vaším výtvorem, patří Bohu, aby vás jejich 
pomocí vysvobodil. Avšak stejně jako jste nevy-
tvořili svobodu, nevytvořili jste ani válku, která by 
ji mohla ohrozit. Nic ničivého nikdy neexistovalo 
ani existovat nebude. Válka, vina i minulost zmi-
zely společně v nerealitě, z níž původně vzešly.

3. Až budeme všichni v nebi spojeni v jedno, ne-
budete si vážit ničeho z toho, čeho si ceníte zde  
na Zemi. Neboť ničeho, čeho si vážíte zde, si nevá-
žíte zcela, a proto si toho nevážíte vůbec. Cena je 
tam, kde ji vidí Bůh, a cena toho, čeho si váží Bůh, 
nemůže být předmětem dohadů, jelikož je pevně 
dána. To, čeho si váží Bůh, je nezpochybnitelně 
hodnotné. Cenit si toho jen zčásti není možné; je-
diné, co můžeme, je hodnotu uznat, nebo neuznat, 
neboť cenit si jen zčásti znamená ji neznat. V nebi 
je vše, čeho si Bůh cení, a není v něm nic jiného. 
Nebe je naprosto jednoznačné; všechno v něm je 
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jasné a čisté a vzbuzuje pouze jedinou reakci. Není 
v něm žádná temnota ani žádný protiklad a nejsou 
v něm žádné rozdíly ani překážky. Je v něm pou-
ze pocit pokoje, který je tak hluboký, že v žádném 
snu na tomto světě jste nemohli zahlédnout ani ten 
nejmenší náznak toho, jaký doopravdy je.

4. Takovýto pokoj vám nemůže přinést nic, co je z to-
hoto světa, neboť v něm není nic, co byste sdíleli 
úplně. Dokonalé vnímání vám může pouze ukázat, 
co lze sdílet úplně, a zároveň vám může ukázat  
i výsledky, co takovéto sdílení přinese, zatímco si 
stále pamatujete, jaké výsledky přináší nesdílení. 
Duch svatý v tichu poukazuje na tento rozdíl a ví, 
že mu nakonec dovolíte, aby za vás tyto opaky po-
soudil, a tím mu umožníte, aby vám ukázal, který  
z nich musí být skutečný a pravdivý. Ve váš ko-
nečný úsudek má naprostou důvěru, neboť ví,  
že ho učiní za vás. Zpochybňovat tuto skutečnost 
by znamenalo zpochybňovat, že splní svůj úkol.  
A bylo by snad možné, aby ho nesplnil, když jeho 
poslání pochází od Boha?

5. Vy, jejichž mysl zatemňují pochyby a vina, si pa-
matujte toto: Bůh vás obdaroval Duchem svatým  
a Duchu svatému uložil úkol, aby odstranil všech-
ny pochybnosti i sebemenší náznak viny, jimiž si 
Jeho milovaný syn sám zatížil srdce. Není mož-
né, aby ve svém poslání selhal. Nic nezabrání 
tomu, aby se uskutečnilo to, co chce Bůh. Nezáleží  
na tom, jak odpovíte na hlas Ducha svatého, ani  
na tom, kterému hlasu se rozhodnete naslouchat, 
nebo na tom, jakými podivnými myšlenkami se 
budete zabývat, neboť Boží vůle je vykonána. 
Vždy najdete pokoj, jejž vám určil, protože Svá 
rozhodnutí nikdy nemění. Je stejně neměnný jako 

pokoj, ve kterém přebýváte a jejž vám Duch svatý 
připomíná.

6. V nebi si nebudete pamatovat změny a střídání, 
protože opaky a rozdíly potřebujete pouze na tom-
to světě. Představují nezbytné učební pomůcky, 
jejichž prostřednictvím poznáváte, čemu se máte 
vyhýbat a co naopak máte hledat. Až se to nau-
číte, naleznete odpověď, na jejímž základě zmi-
zí potřeba jakýchkoliv rozdílů. Pravda přichází  
o své vlastní vůli za tím, co je jí vlastní. Až poznáte, 
že patříte pravdě, zlehka a bez jakéhokoliv rozdílu 
vás celé zaplaví. Neboť nebudete vůbec potřebovat 
žádný rozdíl k tomu, aby vám pomohl si uvědomit, 
že chcete pouze toto a nic jiného. Nebojte se, že by 
Duch svatý nesplnil úkol, který mu zadal váš Otec. 
Boží vůle totiž nemůže selhat v ničem!

7. Bude úplně stačit, pokud budete důvěřovat pouze této 
jediné skutečnosti: Bůh vás chce v nebi, a o nebe 
vás nemůže připravit nic, stejně jako nebe nemůže 
nic připravit o vás. Vaše klamné iluze, vaše podivné 
představy, vaše nejčernější noční můry – ty všech-
ny neznamenají vůbec nic; nezvítězí nad pokojem, 
jejž si pro vás Bůh přeje. Duch svatý vám vrátí vaše 
duševní zdraví, protože šílenství není Boží vůlí. Je-
-li pak postačující pro Něho, je dostatečné i pro vás. 
Neponecháte si nic, čeho se máte podle Boží vůle 
zbavit, jelikož jinak byste přerušili komunikaci, kte-
rou však chce Bůh zachovat. Jeho hlas pak bude vy-
slyšen.

8. Komunikační spojení, jež ve vašem nitru zřídil sám 
Bůh a kterým spojuje vaši mysl se Svou, nelze pře-
rušit. Možná se domníváte, že ho přerušit chcete, 
a toto přesvědčení pak zajisté narušuje hluboký 
pokoj, v němž lze navázat laskavou a nepřetržitou 
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komunikaci, kterou chce s vámi Bůh sdílet. Avšak 
komunikační kanály, jimiž se spojuje s ostatními, 
nemohou být od Něho zcela odříznuty či odděle-
ny. Není možné, abyste pokoj nezískali, protože je 
Jeho vůlí a neustále k vám od Něho proudí. Máte 
ho už teď; Duch svatý vás naučí jak ho používat 
a tím, že ho budete dále rozšiřovat, poznáte, že je 
ve vás. Bůh vám ve Své vůli přeje nebe, a nikdy 
vám nebude přát nic jiného. Jelikož Duch svatý 
pak uznává pouze Jeho vůli, neexistuje možnost, 
že nebe by vaše nebylo. Bůh si je totiž jistý, a stej-
ně jisté je i to, co je Jeho vůlí.

9. Naučíte se zachraňovat, a proto poznáte, co je spá-
sa. Od toho, co vás chce Duch svatý naučit, se ne-
budete moci oddělit. Spása je stejně jistá, jako si je 
jistý Bůh; a jeho jistota je dostačující. Naučte se, 
že dokonce i ta nejtemnější noční můra, která zne-
klidňuje mysl spícího Božího syna, nad ním nemá 
žádnou moc, a on se pak naučí lekci o probuzení. 
Pozor na něho dává sám Bůh a obklopuje ho jasné 
světlo.

10. Může se snad Boží syn ztratit ve snech, když mu 
Bůh do nitra uschoval radostnou výzvu, aby procitl 
a byl šťastný? Jelikož se nemůže odloučit od toho, 
co má ve svém nitru, neodolá jeho spánek pod ná-
porem volání po probuzení. Poslání, jehož cílem je 
vykoupení, bude splněno stejně jistě, jako je jisté, 
že stvoření zůstane v celé věčnosti beze změny. 
K tomu, aby bylo nebe vaše, nemusíte vědět, že je 
vaše. Zkrátka vaše je. Ale abyste to poznali, musíte 
přijmout Boží vůli za vlastní.

11. Duch svatý uvede na pravou míru vše, co vás učí, 
že to, co není pravda, se s pravdou musí smířit. 
Takovéto smíření však představuje způsob, jímž 

ego nahrazuje vaše smíření se zdravím a pokojem. 
Smíření, které má pro vás na mysli Duch svatý, je 
však zcela odlišné, a uskuteční ho stejně jistě, jako 
ego neuskuteční to, o co se pokouší. Neúspěch je 
vlastní egu, a nikoliv Bohu. Z Jeho cesty nemůžete 
sejít a neexistuje vůbec žádná možnost, že by se 
plán, jejž Duch svatý nabízí každému a pro spásu 
každého, neuskutečnil. Budete osvobozeni; nebu-
dete si pamatovat nic z toho, co jste udělali a co ne-
bylo stvořeno pro vás nebo na oplátku vámi. Vždyť 
jak byste si mohli pamatovat něco, co nikdy neby-
lo skutečné, nebo si naopak nepamatovat to, co je 
skutečné a pravdivé odjakživa? A toto je smíření 
s pravdou – a pouze s pravdou – ve kterém spočívá 
nebeský pokoj.
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14. kapitola:

Učení k pravdě

Úvod

1. Ano, jste skutečně požehnaní; avšak v tomto světě 
o tom nevíte. I přesto ale máte k dispozici nástro-
je, jejichž pomocí to můžete poznat a zcela jasně 
pochopit. Duch svatý používá logiku stejně snadno  
a stejně dobře jako ego, jen s tím rozdílem, že jeho 
závěry nejsou absurdní. Mají zcela opačný směr  
a vedou vás do nebe, zatímco závěry ega vás dove-
dou k temnotě a ke smrti. Doposud jsme se velkou 
měrou zabývali logikou ega a poznali jeho logické 
závěry. Na základě jejich zkoumání jsme si uvědo-
mili, že se s nimi lze setkat pouze v iluzích, neboť 
jenom v nich nám může jejich zdánlivá pochopitel-
nost připadat celkem pochopitelná. Pojďme je nyní 
opustit a zaměřme se na jinou logiku, a to na jedno-
duchou logiku Ducha svatého, jejímž prostřednic-
tvím nás přivádí k prostým závěrům, které hovoří  
ve jménu pravdy, a pouze pravdy.

I. Podmínky učení

1. Pokud jste požehnaní, ale nevíte o tom, potřebujete 
se tento fakt nějakým způsobem naučit. Poznání 
či vědění však nedosáhnete tak, že vás ho někdo 
naučí, ale musíte si osvojit jeho podmínky, neboť 
právě ony představují to, čeho jste se zřekli. Ne-
lze pochybovat o tom, že se můžete naučit dávat 
požehnání a že nemůžete dávat něco, co nemáte. 
Pokud tedy dáváte požehnání, muselo být nejprve 
dáno vám a zároveň jste ho museli i přijmout, pro-
tože jinak byste ho nemohli rozdávat dál. A právě 
zázraky vám přinášejí svědectví o tom, že jste po-
žehnaní. Jestliže dáváte naprosté odpuštění, zna-
mená to, že jste se museli zříci viny, a to tak, že jste 
poznali a přijali, že jste bez viny. Neboť poznat,  
že pro vás bylo učiněno něco, o čem nevíte, můžete 
jedině tak, že uděláte to, co byste udělat museli, 
kdyby to pro vás skutečně bylo učiněno.

2. Ve světě beze směru, vytvořeném z popírání, se 
nelze obejít bez nepřímého důkazu pravdy. Tuto 
nutnost pochopíte, jestliže si uvědomíte, že popí-
rat znamená rozhodnout se nevědět. Logika světa 
tedy nezbytně nevede vůbec k ničemu, neboť jeho 
cílem není nic. Pokud se rozhodnete mít i dávat, 
ale nebýt ničím jiným než snem, musíte své myš-
lenky směrovat do zapomnění. Pokud však máte  
i dáváte a jste vším, avšak tuto skutečnost popírá-
te, je váš myšlenkový systém zcela uzavřený a na-
prosto izolovaný od pravdy. Je nezpochybnitelné,  
že tento svět je absurdní, avšak nepodceňujte roz-
sah jeho absurdnosti. Neexistuje ani jedna oblast 
vašeho vnímání, jejž by se nedotkla, a proto pova-
žujete svůj sen za posvátný a nedotknutelný. Avšak 
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právě z tohoto důvodu vám Bůh obdaroval nitro, 
kam jste si vy umístili svůj sen, Duchem svatým.

3. Vidění se vždy obrací směrem ven. Kdyby všech-
ny vaše myšlenky pocházely výhradně od vás, byl 
by myšlenkový systém, jehož jste autorem, navždy 
temný. Myšlenky, které mysl Božího syna přená-
ší nebo rozšiřuje, mají tak velkou moc, jakou jim 
sám dá. Myšlenky, jež sdílí s Bohem, se netýkají 
jeho přesvědčení, avšak ty, které si vytvořil, jeho 
přesvědčení určují. A právě ty, a nikoliv pravdu, 
si zvolil k tomu, aby je bránil a miloval. Nikdo mu 
je nevezme; avšak může se jich sám vzdát, neboť 
zdroj, jehož pomocí je lze uvést na pravou míru, 
má v sobě. V tomto světě nenajdete nic, co by Bo-
žího syna naučilo, že logika světa je naprosto ab-
surdní a nevede k ničemu. Ovšem v nitru toho, kdo 
tuto absurdní logiku utvořil, je rovněž ten, kdo ví, 
že k ničemu nevede, jelikož ví vše.

4. Jakákoliv cesta, jež vás vede jinam, než vás vede 
Duch svatý, nevede nikam. Cokoliv, co odmítáte, 
avšak co on zná jako skutečné a pravdivé, odmítáte 
sami sobě, a proto vás musí naučit, abyste to neod-
mítali. Byli jste stvořeni jen proto, abyste tvořili,  
a nikoliv abyste si představovali nebo vytvářeli. 
Tyto činnosti jsou pouze nepřímým vyjádřením 
vůle žít, jejímuž skutečnému projevu však brání 
vrtkavý a zvrácený rozmar smrti a vraždy, který 
s vámi váš Otec nesdílí. Uložili jste si úkol naučit 
se sdílet něco, co sdílet nelze; ale dokud si budete 
myslet, že naučit se to je možné, nebudete věřit ni-
čemu, co se naučit skutečně lze.

5. Duch svatý tudíž musí začít svou výuku tím, že vám 
ukáže to, co se nikdy nemůžete naučit. Jeho sdělení 
není nepřímé, ale tuto prostou pravdu musí zanést 

do myšlenkového systému, jenž nabyl tak zkresle-
né a tak spletité podoby, že nechápete, že nemá vů-
bec žádný smysl. Pouze prozkoumá jeho základy 
a zavrhne je. Avšak vy, kteří nedokážete odstranit 
něco, co jste udělali, ani se zbavit břemene jeho 
beznadějnosti, jež vám zatěžuje mysl, nedokážete 
prohlédnout a odhalit, na čem vlastně stojí. Klame 
vás, protože jste se rozhodli klamat sami sebe. Ti, 
kdo se rozhodnou být klamáni, budou pouze na-
padat a ohrožovat přímé přístupy, protože v nich 
vyvolávají dojem, že jejich klam narušují.

II. Šťastný žák

1. Duch svatý potřebuje šťastného žáka, který mu 
umožní zdárně uskutečnit jeho poslání. Vy, kdo 
jste zarytě oddáni utrpení a strádání, si musíte nej-
prve uvědomit, že jste zkroušení, a nikoliv šťastní. 
Duch svatý vás nemůže učit, dokud vám tento roz-
díl nebude zcela jasný a dokud nepřestanete věřit, 
že utrpení je štěstí. Tento omyl vás mate natolik, 
že se snažíte naučit něco, co se naučit nikdy ne-
můžete, a jste přesvědčeni, že dokud se to nenau-
číte, nebudete šťastní. Nechápete však, že základy,  
na nichž takovýto nanejvýš podivný učební cíl spo-
čívá, nejsou vůbec nic. Vám však i přesto může dá-
vat smysl; vzpomeňte si, že to, co hledáte, nakonec 
naleznete. Budete-li tedy věřit v nic, pak „poklad“, 
který hledáte, také naleznete. Tím však svou mysl, 
jež se už tak prohýbá pod tíhou nákladu, zatěžujete 
dalším břemenem. Věříte totiž, že nic má nějakou 
hodnotu, a budete si ho tudíž cenit. Střípek skla, 
zrnko prachu, tělo nebo válka – ty všechny jsou 
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pro vás totéž. Neboť jestliže si ceníte jedné věci, 
která je udělána z ničeho, znamená to, že jste uvě-
řili, že nic může být hodnotné, a že se tedy můžete 
naučit, jak z nepravdivého udělat pravdivé.

2. Jelikož Duch svatý vidí, kde jste, a zároveň ví,  
že jste jinde, než byste být měli, začíná svou lek-
ci o jednoduchosti základní poučkou, že pravda je 
pravdivá. Toto je ta nejtěžší a nakonec i ta jediná 
lekce, již se kdy naučíte. Jednoduchost je totiž pro 
mysl, kterou naplňují pokřivené představy, těžko 
pochopitelný pojem. Zamyslete se nad všemi myš-
lenkami, jimiž na základě své víry v nic zkreslujete 
skutečnost; zvažte všechny podivné podoby, které 
jste jí dali, i všechny pocity, činy a reakce, jež jste 
z ní utkali. Nic vám není tak vzdálené jako jedno-
duchá pravda a ničemu nejste ochotni naslouchat 
méně než jí. Rozdíl mezi tím, co je a co není prav-
divé, je naprosto zřetelný, avšak vy ho nevidíte. 
To, co je jednoduché a očividné, není totiž zřejmé 
těm, kdo obývají paláce postavené z ničeho a oblé-
kají se do královských rouch ušitých z ničeho, pro-
tože věří, že právě ty z nich dělají krále se zlatými 
korunami.

3. To všechno Duch svatý vidí a jednoduše učí, že nic 
z toho není pravda. Nešťastným žákům, kteří sami 
sebe neučí nic a namlouvají si, že toto nic má hod-
notu a smysl, Duch svatý s neochvějným klidem 
říká:

Pravda je pravdivá. Na ničem jiném nezáleží, nic 
jiného není skutečné a nic kromě ní neexistuje. 
Dovolte mi za vás rozlišit to jediné, co rozlišit 
neumíte, ale co se rozlišovat musíte naučit. 
Vaše víra v nic vás klame a podvádí; dejte mi 

svou důvěru a já ji přenesu na místo, kam 
patří. V něm nenajdete žádný klam, ale pouze 
jednoduchou pravdu, již budete milovat, protože 
jí budete rozumět.

4. Stejně jako vy není ani Duch svatý autorem prav-
dy, avšak stejně jako Bůh ví, že je pravdivá. Svět-
lem pravdy ozařuje temnotu, aby její jas pronikl  
i do vás. Jakmile pak zazáří, spatří ji vaši bratři, 
kteří si uvědomí, že je to něco, co jste nevytvořili 
vy sami, a proto mnohem zřetelněji než vy sami 
uvidí, co je ve vás. Stanou se z nich šťastní žáci, 
již si s radostí osvojí lekci, kterou jim toto světlo 
přináší, neboť je naučí, jak se vysvobodit z nicoty 
i ze všeho, co je jejím výtvorem. Teprve tehdy, až 
k nim donesete světlo, si uvědomí, že řetězy, jež 
je zdánlivě svazovaly se zoufalstvím a beznadějí, 
jsou jen pouhé nic. A až uvidí, že zmizely, pocho-
pí, že ničím jiným než pouhým nic ani být nemohly. 
To všechno pak s nimi pochopíte i vy. Jelikož jste 
je totiž naučili radosti a svobodě, stanou se z nich 
učitelé, kteří budou svobodu a radost učit vás.

5. Pokud někoho učíte, že pravda je pravdivá, učíte 
se to zároveň s ním i vy sami. Tím se také učíte, 
že to, co jste nejprve považovali za nejtěžší, je to 
nejsnadnější. Naučte se být šťastným žákem. Po-
chopte, že se nikdy nenaučíte, jak z ničeho udě-
lat vše; uvědomte si, že to byl až doposud váš cíl,  
a uznejte, že je zcela pošetilý. Radujte se, že zmi-
zel, protože zmizí v okamžiku, kdy se na něj podí-
váte se vší upřímností a otevřeností. Už dříve jsem 
vám říkal, abyste se nespokojili s ničím, protože 
věříte, že nic vás může uspokojit. Tak to ale není.
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6. Jestliže budete chtít být šťastným žákem, musíte 
vše, co jste se naučili, předat Duchu svatému, aby 
vás to odnaučil. Teprve poté se začnete učit lekce 
radosti, jež spočívají na pevných základech faktu, 
že pravda je pravdivá. Otevře se před vámi vesmír 
učení ve vší své laskavé jednoduchosti a v přítom-
nosti pravdy, která se vám bude jeho prostřednic-
tvím nabízet, se už nebudete ohlížet zpět.

7. Šťastný žák je ten, kdo na tomto světě splňuje pod-
mínky učení, stejně jako v Království splňuje pod-
mínky vědění. To vše je založeno na plánu Ducha 
svatého, jehož cílem je vysvobodit vás z minulosti 
a otevřít vám cestu ke svobodě. Neboť pravda je 
pravdivá. Mohlo by být, nebo dokonce snad i ně-
kdy bylo, pravdivé něco jiného? Tato jednoduchá 
lekce obsahuje klíč k temným dveřím, o nichž jste 
se domnívali, že jsou navždy zamčeny. Vyrobili 
jste si je z ničeho a za nimi neleží nic jiného než 
nicota. Oním klíčem je tedy pouze světlo, které 
rozptýlí všechny siluety a podoby, jež na sebe ni-
cota bere, i obavy, které ve vás vyvolává. Přijměte 
ho z rukou Krista, jenž vám ho podává, abyste se 
k němu mohli připojit a společně s ním plnit svatý 
úkol, a tedy přinášet světlo. Neboť stejně jako vaši 
bratři si ani vy neuvědomujete, že světlo už přišlo 
a vysvobodilo vás z temného spánku.

8. Pohlédněte na svobodu svých bratrů a naučte se  
od nich, jak se zbavit temnoty. Probudí je světlo, 
které září ve vás, a jakmile budou vzhůru, nenecha-
jí spát ani vás. Pohled Krista vám totiž bude dán  
v okamžiku, kdy si ho uvědomíte. Tam, kde je všech-
no jasné, je všechno svaté. Poklid jednoduchosti  
a prostoty pravdy je tak přesvědčivý a podmanivý, 
že pochopíte, že není možné ji popírat. Neboť ne-

existuje nic jiného; Bůh je všudypřítomný a Jeho 
syn je v Něm společně se vším ostatním. Je-li toto 
pravda, mohl by snad zpívat smutné žalozpěvy?

III. Rozhodnutí pro nevinu

1. Šťastný žák se nemůže kvůli učení cítit provinile; 
tato skutečnost je pro učení tak nezbytná, že by se 
na ni nemělo nikdy zapomínat. Nevinný žák se učí 
snadno, protože jeho myšlenky nejsou spoutané. 
Avšak to s sebou nese pochopení, že vina předsta-
vuje překážku, a nikoliv spásu, a že neslouží vůbec 
žádnému užitečnému účelu.

2. Možná jste zvyklí využívat nevinu pouze k vyvá-
žení bolesti z viny a nevnímáte ji jako něco, co má 
hodnotu samo o sobě. Věříte, že hodnotu má jak 
vina, tak i nevina, přičemž každá z nich předsta-
vuje způsob úniku před tím, co vám ta druhá ne-
poskytuje. Ani jednu z nich nechcete bez druhé, 
neboť bez obou se považujete za neúplné, a tedy 
nešťastné. Avšak šťastní jste naopak pouze ve své 
nevině, a pouze v ní šťastní být můžete. Nemyslete 
si, že tato skutečnost v sobě skrývá nějaký rozpor; 
toužit po vině, jakkoliv a v jakékoliv podobě, totiž 
vyústí ve ztrátu povědomí o hodnotě vaší vlastní 
neviny, již tím pustíte ze zřetele.

3. S vinou nemůžete dělat žádné kompromisy a s je-
jí pomocí ani nemůžete uniknout bolesti, kterou 
dokáže utišit pouze nevina. Život na tomto svě-
tě spočívá v učení, zatímco bytí v nebi spočívá  
ve tvoření. Kdykoliv se vám bude zdát, že vás při-
tahuje bolest viny, vzpomeňte si, že jakmile jí pod-
lehnete, rozhodnete se v neprospěch svého štěstí, 
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a být šťastní se tudíž nikdy nenaučíte. Pak si tedy, 
laskavě, avšak s přesvědčením zrozeným z lásky 
Boha a Jeho syna, řekněte:

Co prožívám, projevuji navenek. Jestliže jsem 
bez viny, nemám se čeho bát. Mým rozhodnutím 
je tedy dokazovat, že jsem vykoupení přijal,  
a nikoliv odmítl. Svou nevinu přijmu tím, že ji 
budu ukazovat a budu se o ni dělit.
Nechť přináším Božímu synu od Jeho Otce klid.

4. Každý den, každou hodinu, dokonce i každou vte-
řinu se rozhodujete mezi ukřižováním a vzkříše-
ním; mezi egem a Duchem svatým. Ego předsta-
vuje volbu viny, zatímco Duch svatý volbu neviny. 
Jediné, co vám skutečně patří, je moc rozhodnout 
se, zatímco to, mezi čím se rozhodujete, je pevně 
dáno, protože jiné možnosti než pravda a iluze nee-
xistují. Mezi nimi pak nenajdete žádný styčný bod, 
neboť jsou to opaky, jež nelze uvést v soulad a kte-
ré nemohou být pravdivé zároveň. Jste buď vinní, 
nebo nevinní; spoutaní, nebo volní; buď nešťastní, 
nebo šťastní.

5. Zázrak vás učí, že jste si zvolili nevinnost, svobodu 
a radost. Není příčinou, ale důsledkem; je přiro-
zeným výsledkem správné volby, jenž vypovídá  
o vašem štěstí, které pramení z rozhodnutí být bez 
viny. Každý, komu darujete uzdravení, vám ho 
vrátí, zatímco každý, na koho zaútočíte, si váš útok 
ponechá a bude si ho střežit tím, že ho obrátí proti 
vám. Zda to skutečně udělá, není důležité; vy si 
totiž budete myslet, že to udělá. Není možné dávat 
to, co sami nechcete, aniž by vás tento trest nestihl, 
neboť cena, již platíte za dávání, je dostávání. Buď 

pak tedy dostanete trest, který vám přinese utrpení, 
nebo poklad, jehož si budete vážit.

6. Jediný, kdo je trestán nebo trestá Božího syna, je 
on sám. Každá příležitost, kterou dostane, aby 
uzdravil, je příležitostí k tomu, aby nahradil tem-
notu světlem a strach láskou. Pokud ji nevyužije, 
připoutává se k temnotě, protože se rozhodl neo-
svobodit svého bratra a společně s ním vstoupit  
do světla. Tím, že nicotu obdaroval mocí, se zba-
vuje možnosti poznat, že nicota žádnou moc nemá. 
A jelikož nerozptýlil temnotu, začal se bát jí i svět-
la. Radost, jež přichází s poznáním, že temnota 
nemá nad Božím synem žádnou moc, představuje 
lekci štěstí, kterou vás učí Duch svatý a již touží 
učit společně s vámi. Předávat ji mu přináší velkou 
radost a stejnou radost to bude přinášet i vám.

7. Způsob, jakým lze takovouto jednoduchou lek-
ci předávat, spočívá v jednoduché skutečnosti: 
nevinnost je nezranitelnost. Každému tedy uka-
zujte svou nezranitelnost a učte ho, že bez ohle-
du na to, co se vám snaží udělat, poukazuje vaše 
pevné přesvědčení, že vám nemůže být ublíženo,  
na skutečnost, že je bez viny. Nemůže udělat nic, 
co by vám ublížilo, a jestliže mu nedovolíte, aby 
si myslel opak, učíte ho, že vykoupení, které jste 
přijali pro sebe, patří i jemu. Není nic, co byste 
mu měli odpouštět. Nikdo nemůže ublížit Božímu 
synovi. Jeho pocit viny je absolutně bezdůvodný,  
a jelikož nemá příčinu, nemůže existovat.

8. Jedinou příčinou je Bůh a od Něho vina rozhod-
ně nepochází. Nikoho tedy neučte, že vám ublížil, 
protože tím byste učili sami sebe, že něco, co ne-
pochází od Boha, má nad vámi moc. Co nemá pří-
činu, nemůže existovat. Nejednejte tedy tak, abyste 
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potvrzovali bezdůvodné, a nepodporujte tuto myš-
lenku ani v žádné jiné mysli. Vždy si pamatujte, 
že stejně jako existuje pouze jedna mysl, existuje 
i pouze jedna příčina. Komunikovat s touto jedno-
tou se naučíte pouze tehdy, pokud se naučíte od-
mítat to, co příčinu nemá, a pokud Boží příčinu 
přijmete za svou. Moc, již dal Bůh Svému synu, je 
zcela nezvratně jeho a Jeho syn nemůže tuto sku-
tečnost vidět – nebo se rozhodnout vidět – jinak, 
aniž by na sebe přivolal trest viny, a to namísto 
veškerého radostného učení, které mu Duch svatý 
ochotně nabízí.

9. Kdykoliv si usmyslíte rozhodovat se jen sami pro 
sebe, bude vaše myšlení přinášet zkázu a rozhod-
nutí, jež učiníte, nebudou správná. Zraní vás, a to 
kvůli způsobu, jakým pojem rozhodování chápete. 
Není pravda, že se můžete rozhodovat jen sami pro 
sebe nebo za sebe, protože žádná myšlenka Boží-
ho syna nemůže být ve svých důsledcích odděle-
ná či izolovaná. Každé rozhodnutí je rozhodnutím 
za celé synovství, které je nasměrované dovnitř  
i ven a jež má mnohem větší vliv, než si vůbec do-
kážete představit.

10. Ti, kdo přijímají vykoupení, jsou nezranitelní, za-
tímco ti, kdo věří, že jsou vinni, budou reagovat  
na vinu, protože jsou přesvědčeni, že ve vině je spá-
sa, a budou ji tudíž odmítat vidět v pravém světle, 
a naopak ji podporovat. Věří totiž, že posilování 
viny slouží k ochraně vlastního Já; nechápou jed-
noduchou skutečnost, že to, co nechtějí, jim musí 
ubližovat, protože nevěří, že to, co chtějí, je dob-
ré. I jim však byla dána vůle, která jim poskytne 
vše, co potřebují, a získají to stejně přirozeně jako 
pokoj, jenž nemá žádné hranice. Jejich svatá vůle 

jim totiž vždy přinese vše, co má nějakou hodnotu. 
Svou vůli sice nechápou, avšak chápe ji za ně Duch 
svatý a to, co chtějí, jim dává, aniž by o to museli 
usilovat, a zbavuje je tak nesnesitelného břemene 
rozhodnutí o tom, co sami chtějí i potřebují.

11. Nikdy nedojde k tomu, abyste se museli rozho-
dovat sami za sebe. Máte totiž k dispozici pomoc 
i pomocníka, který zná řešení. Chtěli byste se snad 
spokojit s málem, a tedy s tím, co můžete nabídnout 
sami sobě, pokud vám ten, kdo vám poskytuje vše, 
vše jednoduše dá? Nikdy se nebude ptát, co jste 
udělali, abyste byli Božího daru hodni; tuto otázku 
si tudíž nepokládejte ani vy, ale přijměte místo ní 
jeho odpověď, protože on ví, že jste hodni všeho, 
co vám Boží vůle nabízí. Nepokoušejte se vyhnout 
daru Boha, jejž vám tak ochotně a radostně dává, 
protože vám dává pouze to, co mu Bůh dal pro vás. 
Nemusíte se rozmýšlet, zda si ho zasloužíte; Bůh 
totiž ví, že vám po právu náleží.

12. Chtěli byste popírat pravdu Božího rozhodnutí  
a namísto klidné a pevné ceny, kterou ustanovil pro 
Svého syna, se přiklonit k žalostnému hodnocení 
sebe sama? Nic nemůže zviklat Boží přesvědčení 
o tom, že vše, co stvořil, je dokonale čisté, neboť 
takové to doopravdy je. Nečiňte tedy rozhodnutí, 
jež by tento fakt popírala, jelikož co stvořil, po-
chází od Něho, a proto musí být skutečné a pravdi-
vé. Každou mysl, která v poklidu přijme Boží plán  
na své vykoupení a zřekne se svého vlastního plá-
nu, naplní pokoj. O spáse nevíte nic proto, že jí 
nerozumíte; nepokoušejte se tedy vůbec sami roz-
hodovat, co vlastně je a v čem spočívá, ale na vše 
se zeptejte Ducha svatého a veškeré rozhodování 
svěřte do rukou jeho laskavého vedení.
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13. Ten, kdo zná Boží plán, jímž byste se měli podle 
vůle Boha řídit, vás může naučit, jaký tento plán 
je. Pouze jeho moudrost vás dokáže dovést k to-
mu, abyste se jím řídili. Každé rozhodnutí, které 
uděláte sami, naznačuje skutečnost, že chcete sami 
stanovit, co je spása a před čím byste měli být spa-
seni. Duch svatý však ví, že veškerá spása spočívá 
ve vysvobození z viny. Žádného jiného „nepřítele“ 
nemáte a v prostředí takovéto podivné, zkreslené 
představy o čistotě Božího syna je Duch svatý va-
ším jediným přítelem. Je mocným ochráncem ne-
vinnosti, jež vás osvobozuje, a rozhodl se, že od-
straní vše, co by vaší nezkalené mysli zabraňovalo 
spatřit vaši nevinnost.

14. Dovolte mu tedy, aby se stal jediným průvodcem, 
kterého budete následovat a s nímž dojdete až  
ke spáse, protože zná cestu a radostně vás na ní 
povede. S ním bezpochyby poznáte, že to, co si pro 
vás přeje Bůh, je i vaší vůlí. Bez jeho vedení si 
budete myslet, že cestu znáte sami, a všechna vaše 
rozhodnutí, která vás také dovedla k přesvědčení, 
že spása záleží jen na vás samotných, budou ho-
vořit v neprospěch vašeho pokoje. Spása však leží 
v Duchu svatém, jemuž ji Bůh pro vás dal a který 
na to nikdy nezapomíná. Jestliže pak vy nezapo-
menete na něho, učiní všechna rozhodnutí za vás, 
pro vaši spásu i Boží pokoj ve vašem nitru.

15. Nesnažte se sami stanovit cenu Božího syna, 
jejž Bůh stvořil svatého, neboť tím byste zároveň 
stanovovali i cenu jeho Otce a rozhodovali se ji-
nak než On. Za tento domnělý zločin, který však  
ve skutečnosti nemůže spáchat nikdo ani na Zemi, 
ani v nebi, by vás pak trápil pocit viny. Duch svatý 
pouze učí, že „hřích“, jehož jste se dopustili tím,  

že jste na Boží trůn dosadili sami sebe, nepřed-
stavuje zdroj viny. To, co se nemůže stát, nemů-
že přece vyvolávat důsledky, které by vám mohly 
nahánět strach. Poklidně tedy důvěřujte tomu, kdo 
vás miluje a kdo vás zbaví vašeho šílenství. Šílen-
ství totiž sice může být vaší volbou, ale nikoli vaší 
realitou. Nikdy nezapomínejte na lásku Boha, jenž 
nikdy nezapomíná na vás. Neboť nepřipustí, aby 
Jeho syn opustil Jeho mysl, ve které byl stvořen  
a kde má svůj domov, navěky prostoupený napro-
stým a dokonalým pokojem.

16. Řekněte Duchu svatému pouze: „Rozhodni  
za mne,“ a rozhodnutí bude v tom okamžiku uči-
něno. Neboť jeho rozhodnutí se opírají o to, co  
o vás ví Bůh, a v tomto světle není myslitelný žád-
ný omyl. Proč byste se měli tak zoufale snažit před-
vídat vše, co nemůžete vědět, když veškeré vědění 
leží v každém rozhodnutí, jež za vás učiní Duch 
svatý? Poznejte jeho moudrost i lásku a předávejte 
jeho odpověď každému, kdo zápasí v temnotě. Ne-
boť rozhodujete za něho i za sebe.

17. Jak milostivé je rozhodovat vše skrze Ducha 
svatého, který dává svou lásku všem bez rozdílu  
a stejným dílem! Nedovolí, aby kdokoliv zůstával 
mimo vaše nitro, a tím vám dává to, co je vaše, 
protože váš Otec si přeje, abyste to s Ním sdíle-
li. Nechte se jím vést ve všem, a tuto svou volbu 
nepřehodnocujte. Důvěřujte mu, že rychle, jistě  
a s láskou přebere zodpovědnost za každého, koho 
se jeho rozhodnutí bude jakkoliv týkat; a týkat se 
bude každého. Mohli byste snad na sebe vzít vý-
hradní zodpovědnost za rozhodnutí, jež přinese dob-
ro úplně všem? A věděli byste vůbec, jaké by takové 
rozhodnutí mělo být?
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18. Dokázali jste si osvojit ten nejnepřirozenější ná-
vyk, a to nekomunikovat se svým Stvořitelem.  
I přesto však zůstáváte v úzkém kontaktu ne-
jen s Ním, ale i se vším, co je v Něm, neboť je to  
i ve vás. Prostřednictvím laskavého vedení Ducha 
svatého se ovšem této odloučenosti a izolace mů-
žete zbavit a poznat radostnou komunikaci, které 
jste se sice zřekli, ale o niž jste nemohli přijít.

19. Kdykoliv budete na pochybách, co byste měli 
udělat, vzpomeňte si na jeho přítomnost ve svém 
nitru a řekněte si toto a pouze toto:

Vede mě a zná cestu, kterou já neznám.
Avšak nikdy přede mnou nebude skrývat to, 
co chce, abych poznal.
A proto mu důvěřuji, že mi předá vše, 
co pro mě ví.

 Pak mu dovolte, aby vás tiše naučil, jak vnímat 
vaši nevinnost, již máte ve svém nitru.

IV. Vaše úloha ve vykoupení

1. Až přijmete bratrovu nevinu, spatříte v jeho nitru 
vykoupení. Tím, že přijmete vykoupení, které je 
v něm, z něho pak učiníte své vlastní vykoupení  
a najdete, co jste hledali. Zář symbolu neviny va-
šeho bratra však v jeho nitru nespatříte, dokud bu-
dete věřit, že v něm není. V jeho nevinnosti leží 
vaše vykoupení, a proto mu ji neodpírejte, a pozná-
te pravdu toho, co jste mu přiznali. Avšak pravda 
se dává především proto, aby byla přijata, a takto 
ji poprvé dal dokonce i Bůh Svému synu. První 

v čase neznamená nic, ovšem první ve věčnosti je 
Bůh Otec, jenž je jak první, tak jediný. Po prvním 
už není žádný další, protože neexistuje žádné po-
řadí, a tedy neexistuje žádný druhý či třetí, ale jen 
první.

2. Vy, kdo patříte první příčině a které Bůh stvořil Sobě 
podobné a jakou Svou neoddělitelnou součást, jste 
víc než jen nevinní. Stav nevinnosti je pouze situa-
ce, v níž se z neuspořádané mysli odstranilo to, co 
v ní sice nebylo, ale o čem se domníváte, že v ní je. 
Tohoto, a žádného jiného stavu musíte dosáhnout, 
a to s Bohem po svém boku, neboť jinak nepřesta-
nete věřit, že jste od Něho odloučení. Možná už 
cítíte Jeho přítomnost ve své blízkosti, ale stále si 
neuvědomujete, že vy a On jste jedno.

3. Jakmile umožníte, aby bylo odstraněno vše, co 
vám ve vaší nejsvětější mysli zakrývalo pravdu,  
a jakmile tedy budete stát v milosti před svým Ot-
cem, dá vám Sám sebe, jak to činí odjakživa. Dát 
Sám sebe je to jediné, co umí a zná, a proto to také 
představuje veškeré vědění. Neboť to, co nezná, 
nemůže existovat, a proto nemůže být ani dáno. 
Nežádejte o odpuštění, protože to vám už bylo 
dáno, ale žádejte o pomoc, jak se naučit odpouštět  
a do své neodpouštějící mysli navrátit to, co v ní 
vždy bylo. Vykoupení se pro ty, kdo ho uplatňují, 
stává skutečným a viditelným. Je to jediná úloha, 
kterou máte na Zemi, a musíte poznat, že je tím jedi-
ným, co se opravdu chcete naučit. Dokud se to však 
nenaučíte, budete pociťovat vinu, neboť vaše vina,  
a to bez ohledu na podobu, již na sebe bere, na-
konec vždy pramení z neúspěchu při plnění úkolu, 
jaký máte podle Boží mysli, i při plnění všech va-
šich úkolů. Mohli byste se tudíž pocitu viny zbavit 
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tím, že byste nesplnili úkol, který máte na tomto 
světě?

4. Bůh neodstraňuje žádné překážky a žádné ani ne-
postavil; vy sami se jich musíte zbavit a teprve po-
tom budou nenávratně pryč. Pamatujte si, že Bůh 
v ničem neselže a nikdy neselhal. Rozhodněte se 
tedy, že způsob, jakým vás chápe Bůh, je správ-
ný, zatímco vy sami se v sobě mýlíte. Vytvořil vás  
ze Sebe, a přesto v Sobě, a proto ví, jací doopravdy 
jste. Mějte vždy na paměti, že nikdo kromě Něho 
neexistuje, a proto nikdo nemůže postrádat Jeho 
svatost nebo být nehodný Jeho dokonalé a úplné 
lásky. Dostůjte tedy svému úkolu milovat v místě 
bez lásky, jež bylo utvořeno z temnoty a klamu, 
neboť pouze tak lze temnotu a klam odstranit. Ne-
zrazujte sami sebe, ale místo toho dejte Bohu i sobě 
Jeho nevinného syna. Sám Bůh pak vymění tento 
malý dárek, kterým Mu vzdáváte díky za Jeho lás-
ku, za Svůj vlastní dar.

5. Dříve než učiníte nějaké rozhodnutí sami za sebe, 
vzpomeňte si, že jste se až doposud rozhodovali 
v neprospěch svého úkolu v nebi, a pak pečlivě 
zvažte, zda se chcete sami rozhodovat i na Zemi. 
Vaším úkolem zde je totiž rozhodnout se nerozho-
dovat o tom, co chcete, a vyjádřit tím pochopení, 
že to nevíte. Jak byste se tedy za těchto okolností 
dokázali rozhodnout, co bystě měli udělat? Pře-
nechejte veškeré rozhodování na tom, kdo hovoří 
v zájmu Boha i vaší skutečné úlohy, již zná. Nau-
čí vás, jak si sejmout břemeno, které jste si sami  
na sebe naložili tím, že jste nemilovali Božího syna 
a pokoušeli se mu vnutit vinu místo lásky. Zanech-
te tohoto zběsilého a šíleného úsilí, jež vás okrádá 
o radosti života s vaším Bohem a Otcem i o radost-

né probuzení do Jeho lásky a svatosti, které spojují 
stejně jako pravda ve vašem nitru, a z vás a Boha 
tak činí neoddělitelnou jednotu.

6. Až se naučíte rozhodovat s Bohem, budou všechna 
rozhodnutí, jež učiníte, správná a snadná jako dý-
chání. Nebude zapotřebí žádného úsilí ani námahy 
a vedení, kterému se ochotně poddáte, vás pove-
de laskavě a zlehka, jako byste kráčeli po tiché, 
sluncem zalité pěšince. Rozhodování považujete  
za těžké jen kvůli vaší vlastní volbě. Duch svatý ne-
bude otálet a okamžitě vám zodpoví každou otázku 
na to, co máte dělat. On to totiž ví, a proto vám to 
řekne a poté i za vás udělá. Vy, kdo jste unavení, 
zjistíte, že vám to přinese mnohem větší odpočinek 
a uklidnění než spánek, neboť do spánku si můžete 
přenést svou vinu, avšak sem nikoliv.

7. Kdybyste nebyli bez viny, nemohli byste poznat 
Boha, jehož vůlí je, abyste Ho poznali. A proto 
musíte být bez viny. Pokud však nepřijímáte tuto 
podmínku, jež je k Jeho poznání nezbytná, zname-
ná to, že Ho odmítáte, a tudíž Ho ani nevidíte, ač-
koliv je všude kolem vás. Nemůže být poznán, aniž 
by byl zároveň poznán i Jeho syn, jehož nevinnost 
je podmínkou pro Jeho poznání. Považovat Boží-
ho syna za vinného znamená úplně popřít Otce,  
a z mysli tak odstranit samotnou možnost poznání, 
do níž ji však vložil sám Bůh. Kdybyste ovšem jen 
trochu naslouchali, poznali byste, že je to zcela ne-
možné. Nepřisuzujte Mu vlastnosti, které chápete, 
neboť nejste Jeho tvůrcem a nic, co chápete, nepo-
chází od Něho.

8. Vaším úkolem není utvářet realitu; realita existuje 
i bez vašeho přičinění, avšak nikoliv bez vás. Vy, 
kdo se pokoušíte zničit sami sebe a příliš málo si 
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vážíte Boha, naslouchejte mým slovům, jež hovo-
ří v Jeho i ve vašem zájmu. Velikost lásky, kterou 
k vám chová váš Otec, nemůžete pochopit, proto-
že žádná zkušenost na světě vám nemůže přinést 
podobnou lásku, jež by vám ji pochopit pomoh-
la. Na Zemi neexistuje nic srovnatelného a nic, co 
jste kdy cítili v odloučení od Něho, se jí ani trochu 
nepodobá. Dokonce ani požehnání nedokážete dát 
s naprostou laskavostí. Chtěli byste tedy poznat 
toho, kdo dává navždy a kdo nezná nic jiného než 
dávání?

9. Děti nebe žijí ve světle požehnání svého Otce, pro-
tože vědí, že jsou bez hříchu. Vykoupení je pak 
prostředkem k návratu nevinnosti do myslí, které ji 
odmítají, a tím samy sobě odpírají nebe. Vykoupe-
ní vás učí poznat skutečný stav Božího syna; neučí 
vás, kdo jste nebo kdo je váš Otec. Duch svatý, 
jenž si to pamatuje za vás, vás pouze učí, jak od-
stranit překážky, které stojí mezi vámi a tím, co 
víte. Jeho paměť je i vaší pamětí, a jelikož v ní leží 
vzpomínka na realitu, leží i ve vás.

10. Neexistuje způsob, jak by si nevinní a vinní mohli 
porozumět. Každý totiž toho druhého vnímá jako 
sobě podobného, čímž však oběma znemožňuje 
komunikaci, protože na druhého pohlíží jinak, než 
jak druhý vidí sám sebe. Bůh může komunikovat 
pouze s Duchem svatým ve vaší mysli, protože 
pouze on společně s Bohem ví, jací doopravdy jste. 
A pouze Duch svatý může za vás Bohu odpovědět, 
neboť pouze on ví, jaký je Bůh. Nic, co jste si sami 
vnesli do mysli, nemůže existovat, jelikož to, co 
není ve spojení s myslí Boha, nikdy nebylo. Spoje-
ní s Bohem je život a to, co toto spojení postrádá, 
vůbec neexistuje.

V. Kruh vykoupení

1. Jediná část vaší mysli, jež nepostrádá realitu, je 
ta, která představuje vaše trvalé spojení s Bohem. 
Chtěli byste celou přeměnit do zářivého poselství 
o Boží lásce a podělit se o ně se všemi, kdo jsou 
osamělí, protože Ho odmítli? Bůh to umožní. Nebo 
byste chtěli odmítnout Jeho touhu být poznán? 
Toužíte po Něm, stejně jako On touží po vás; a to 
je navždy nezměnitelné. Smiřte se tedy s tím, co se 
nedá změnit, opusťte svět smrti a tiše se navraťte  
do nebe. Na tomto světě není nic cenného, ale v ne-
bi je cenné vše. Naslouchejte Duchu svatému a skr-
ze něho i Bohu. Promlouvá k vám o vás; nemáte 
v sobě žádnou vinu, neboť Bůh je svatý ve Svém 
synu, stejně jako je Jeho syn svatý v Něm.

2. Každý má ve vykoupení svou zvláštní roli, ale po-
selství, jež dostávají všichni do jednoho, je totéž: 
Boží syn je bez viny. Každý toto poselství předává 
jinak a jinak se ho i učí, ale dokud ho nebude předá-
vat a dokud se ho sám nenaučí, bude trpět bolestí, 
kterou způsobuje nejasné povědomí o tom, že stále 
nesplnil svůj skutečný úkol. Břemeno viny je těž-
ké, ale Bůh nechce, aby vás spoutávalo. Jeho plán 
na vaše probuzení je dokonalý, zatímco všechny 
vaše vlastní plány jsou nespolehlivé. Nevíte, co či-
níte, avšak ten, kdo to ví, je s vámi. Jeho laskavost 
patří vám a uchovává pro vás všechnu lásku, již 
sdílíte s Bohem. Jediné, co vás touží naučit, je být 
šťastní.

3. Požehnaní synové Otce, který je zcela svatý, ra-
dost byla stvořena pro vás. Kdo může zavrhovat 
toho, komu Bůh požehnal? V mysli Boha není nic, 
co nesdílí Jeho zářivou nevinnost. Tvoření je jen 
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přirozeným rozšířením dokonalé čistoty. Jediným 
vaším posláním na tomto světě je ochotně popírat 
vinu ve všech jejích podobách. Obviňovat zname-
ná nechápat. Ze šťastných žáků vykoupení se stá-
vají učitelé nevinnosti, na niž mají neodvolatelné 
právo všichni, které Bůh stvořil. Neodpírejte jim, 
co jim patří, neboť sami jim to stejně nevezmete.

4. Právem Božího syna je dědictví Království, jež mu 
bylo dáno při jeho stvoření. Nesnažte se mu ho 
vzít, neboť tím byste žádali o pocit viny, který bys-
te nakonec i získali. Ochraňujte jeho čistotu před 
každou myšlenkou, jež by ho o ni chtěla připravit, 
a nedovolte, aby mu pronikla do mysli. Pozvedněte 
jeho nevinnost do světla jako odpověď na volání  
po vykoupení. Nikdy nedovolte, aby čistota zů-
stávala skrytá, ale odhrňte těžké závěsy viny,  
do kterých se Boží syn sám zahalil a jež mu zakrý-
vají pohled na jeho skutečnost.

5. To jediné, co nás na tomto světě všechny spojuje, 
je vykoupení a nic jiného nás v něm spojit nemůže. 
Díky našemu sjednocení se vytratí svět odloučení  
a mezi Otcem a synem se znovu rozproudí úplná 
komunikace. Zázrak potvrzuje vaši nevinnost, kte-
rou jste doposud popírali, a proto je nezbytné uvést 
vše na pravou míru, a tím vás uzdravit. Nevzdá-
vejte se tohoto radostného potvrzení, neboť v něm 
leží naděje na štěstí a vysvobození z jakéhokoliv 
utrpení. Existuje snad někdo, kdo by si nepřál, aby 
netrpěl žádnou bolestí? Možná se ještě nenaučil, 
jak vyměnit vinu za nevinnost, a možná si ani neu-
vědomuje, že tato výměna mu může přinést osvo-
bození od bolesti. Avšak ti, kteří selhali v učení, se 
potřebují učit, a nikoliv útočit. A útočit na ty, kdo 
se potřebují učit, znamená nic se od nich nenaučit.

6. Všichni učitelé nevinnosti se navzdory tomu, že ji 
každý vyučuje svým vlastním způsobem, spojili, 
aby společně uskutečnili učební plán vykoupení. 
Neexistuje žádný jiný společný učební cíl než ten-
to jediný a v tomto učebním plánu, jenž má jedi-
ný cíl bez ohledu na to, jak je vyučován, neexis-
tuje žádný rozpor. Každá snaha, která je namíře-
na v jeho prospěch, slouží k jedinému účelu, a to 
k osvobození od viny a k věčné slávě Boha a Jeho 
tvorstva. A každé učení, jež směřuje k tomuto cíli, 
vede přímo do nebe a k Božímu pokoji. Neexistuje 
žádná bolest, žádný soud ani žádný strach, které by 
toto učení nedokázalo přemoci, neboť ho podporu-
je síla samotného Boha, a zajišťuje mu tak neome-
zené výsledky.

7. Spojte svá jednotlivá úsilí do síly, jež nemůže se-
lhat a musí neochvějně vést ke klidu. Neexistuje 
nikdo, koho by se takovéto učení nedotklo. Bude-
te-li vyučovat pouze toto, poznáte, že nejste mimo 
dosah Boží síly. Nebudete vyloučeni z účinků této 
nejsvětější lekce, jejímž jediným cílem je vrátit 
Božímu tvorstvu to, na co má právo. Od každé-
ho, komu poskytnete vysvobození z viny, se ne-
vyhnutelně naučíte svou vlastní nevinnost. Kruh 
vykoupení nemá žádný konec; společně s každým, 
koho přivedete do jeho bezpečí a dokonalého po-
koje a míru, vzroste vaše předsvědčení o tom, že  
do něho sami zaručeně patříte.

8. Pokoj vám, kdo se stanete učiteli pokoje, neboť je 
uznáním dokonalé čistoty, ze které není vyloučen 
vůbec nikdo. V jejím svatém kruhu se nachází kaž-
dý, koho Bůh stvořil jako Svého syna. Jejím sjed-
nocujícím prvkem je radost, jež nedovolí, aby ně-
kdo stál mimo kruh, a jako jediný tak trpěl pocitem 
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viny. Síla Boha přitahuje každého do svého bez-
pečného objetí lásky a spojení. Stůjte tiše v tomto 
kruhu a přivolávejte všechny ztrápené mysli, aby 
se společně s vámi připojily do bezpečí jeho klidu 
a svatosti. Přebývejte v něm i společně se mnou,  
a to jako učitelé vykoupení, a nikoliv viny.

9. Buďte požehnaní vy, kdo učíte společně se mnou. 
Naše síla nepochází od nás, ale od našeho Otce, 
kterého poznáme v naší nevinnosti, protože On ví, 
že jsme bez viny. Stojím v kruhu a vyzývám vás, 
abyste do pokoje vstoupili i vy. Učte pokoj spo-
lečně se mnou a společně se mnou stůjte na sva-
té půdě. Za každého se upamatujte na sílu svého 
Otce, již mu dal, a nevěřte, že nedokážete předá-
vat Jeho dokonalý mír. Nestůjte venku, ale pojďte 
za mnou dovnitř. Nedopusťte, abyste nesplnili ten 
jediný úkol, ke kterému vás vyzývá mé učení: na-
vraťte Bohu Jeho syna tak, jak ho stvořil, a to tím, 
že ho naučíte, že je nevinný.

10. Ukřižování nemělo ve vykoupení žádnou úlohu; 
mou jedinou rolí bylo vzkříšení, jež je symbo-
lem osvobození od viny prostřednictvím nevin-
nosti. Toho, koho považujete za vinného, toužíte 
ukřižovat, ale komukoliv, koho vidíte jako ne-
vinného, vracíte jeho nevinnost. Ukřižování je 
cílem ega, protože každého vnímá jako vinného,  
a svým odsouzením ho zabíjí. Duch svatý však vidí 
pouze nevinnost a ve své laskavosti osvobozuje  
od strachu a znovu nastoluje vládu lásky. Síla lásky 
spočívá v jeho laskavosti, která pochází od Boha,  
a tudíž nedokáže ani ukřižovat, ani se s ukřižová-
ním smířit. Chrám, jejž obnovujete, se stane va-
ším oltářem, neboť byl znovu postaven skrze vás. 

A vše, co dáváte Bohu, je vaše. Tímto způsobem 
tvoří, a tímto způsobem musíte obnovovat.

11. Každého, koho vidíte, posíláte buď do svatého kru-
hu vykoupení, nebo ho necháváte stát venku, a to 
podle toho, zda usoudíte, že mu náleží ukřižování, 
nebo spása. Jestliže ho zavedete do kruhu čistoty, 
budete tam s ním odpočívat i vy; jestliže ho však 
necháte stát venku, zůstanete venku i vy. A proto 
nesuďte jinak než v poklidu, který však nepochá-
zí od vás. Zavrhněte myšlenku, že by komukoliv 
chyběl dar vykoupení, a doveďte ho k němu tím,  
že mu ho dáte. Svatost musí být sdílena, a v tom 
spočívá vše, co ji činí svatou. S radostí se zapojte 
do svatého kruhu a z jeho středu v pokoji pohlížej-
te na všechny, kdo se domnívají, že stojí venku. 
Nikoho z něho nevyhánějte, neboť v tomto kruhu 
je vše, co společně s vámi hledá. Přijďte a připo-
jme se k němu na svatém místě pokoje, jež je ur-
čeno pro nás pro všechny a ve kterém jsme všichni 
sjednoceni v Bohu, jenž je příčinou pokoje.

VI. Světlo komunikace

1. Cesta, kterou společně podnikáme, představuje 
výměnu temnoty za světlo a nevědomosti za po-
chopení. To, čemu rozumíte, není děsivé, protože 
zdroj strachu vnímáte pouze v temnotě a nevědo-
mosti a ustupujete před ním do ještě větší temnoty. 
Avšak děsit může pouze to, co je skryté, a to ne 
kvůli tomu, jaké to je, ale právě kvůli tomu, že je 
to skryté. Co je skryté a utajené, je děsivé, protože 
nechápete jeho význam. Kdybyste ho totiž chápali, 
bylo by vám vše jasné a z temnoty byste unikli. 
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Nic v sobě nenese skrytý význam, neboť to, co je 
skryté, nemůže být sdílené, a jeho hodnota je tudíž 
neznámá. Skryté věci jsou vždy oddělené, avšak 
hodnota spočívá ve společném a sdíleném pocho-
pení. Co je skrývané, nemůže být milované, a pro-
to musí vyvolávat strach.

2. Tiché světlo, v němž ve vás přebývá Duch svatý, 
je v podstatě jen naprostá otevřenost, ve které není 
nic skryté, a proto ani děsivé. Útok vždy ustoupí 
lásce, pokud je lásce vystaven, a nikoliv před ní 
ukrýván. Neexistuje žádná temnota, již by světlo 
lásky nedokázalo rozptýlit, pokud ji před jejím 
dobrodiním nebudete skrývat. To, co naopak udr-
žujete v neustálém odloučení od lásky, nemůže 
sdílet její léčivou sílu, protože je to od ní odděle-
né, a tudíž udržované ve tmě. Jeho bezpečí bedlivě 
střeží hlídka temnoty a vy, kdo jste tuto stráž iluze 
vytvořili z ničeho, se jí bojíte.

3. Chtěli byste i nadále dodávat těmto podivným 
představám o bezpečí imaginární sílu? Nejsou ani 
bezpečné, ani nebezpečné; neochraňují, ale ani 
neútočí. Nedělají vůbec nic, protože vůbec nic ne-
jsou. Jelikož stráží temnotu a nevědomost, najdete  
u nich vždy jen strach, protože to, co udržují skry-
té, skutečně je děsivé. Avšak jakmile se jich zbaví-
te, to, co bylo děsivé, už děsivé nebude. Nebude-li 
mít neznámo své strážce, zůstane pouze světlo lás-
ky, neboť pouze ta má význam a pouze ta může žít  
ve světle. Všechno ostatní se musí vytratit.

4. Smrt ustupuje životu jednoduše proto, že ničení  
a zkáza nejsou pravdivé. Světlo nevinnosti zažene 
vinu svou září, neboť jakmile jsou nevina a vina 
postaveny proti sobě, musí díky pravdivosti první 
z nich zcela jasně vyplout na povrch nepravdivost 

jejího opaku. Neudržujte je tedy oddělené, neboť 
vaše přesvědčení, že si můžete ponechat obě, je 
nesmyslné. Tím, že je udržujete v odloučení, totiž 
ztrácíte představu o jejich skutečném významu, 
neboť jednu zaměňujete za druhou, čímž si neuvě-
domujete, že význam má pouze jedna z nich a že 
druhá jakýkoliv smysl zcela postrádá.

5. Odloučení považujete za prostředek, jehož pomocí 
lze zničit komunikaci s vaším Otcem. Avšak Duch 
svatý na ně pohlíží jako na nástroj k obnově toho, 
co nebylo zničeno, ale je pouze skryto. Všechno, 
co jste udělali, totiž dokáže využít, aby dosáhl své-
ho nejsvětějšího záměru. Ví, že od Boha ve skuteč-
nosti odloučení nejste, ale ve vaší mysli vidí řadu 
myšlenek, které ve vás tento mylný dojem vyvolá-
vají. A pouze od těch vás chce odloučit; od ničeho 
jiného. Naučí vás, jak ve svůj vlastní prospěch vy-
užívat moc rozhodovat, již jste si vytvořili namísto 
moci tvořit, a to výhradně proto, abyste sami sebe 
ukřižovali. Od Ducha svatého se tedy musíte nau-
čit, jak ji uplatnit v zájmu svatého cíle – navrácení 
do původního stavu.

6. Vy, kdo mluvíte v temných a scestných symbolech, 
nechápete jazyk, který jste si sami vymysleli. Nemá 
žádný smysl, protože jeho cílem není komunikace, 
ale spíše její přerušení. Je-li ovšem smyslem řeči ko-
munikovat, jak by mohl tento jazyk vůbec něco zna-
menat? Avšak i vaše podivná snaha komunikovat 
prostřednictvím nekomunikování zahrnuje dostatek 
lásky na to, aby tato řeč smysl mít mohla, jestliže ji 
ale bude interpretovat ten, kdo není jejím autorem. 
Její tvůrce, a tedy vy, totiž její pomocí nevyjadřuje 
nic jiného než rozpor, od nějž vás chce Duch svatý 
osvobodit. Nechte na něm vše, co chcete sdělit; vy-
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světlí vám to bez jakýchkoliv nejasností, protože ví, 
s kým jste ve skutečnosti ve spojení.

7. Nevíte, co říkáte, a proto nevíte, co se říká vám. 
Váš tlumočník však chápe význam, který se skrývá 
za slovy vašeho cizího jazyka. Nebude se pokoušet 
předávat dál to, co nemá žádný smysl, ale oddělí 
vše, co smysl má, od toho, co ho postrádá, a na-
bídne vaši upřímnou komunikaci těm, kdo s vámi 
chtějí komunikovat stejně otevřeně. Hovoříte dvě-
ma jazyky zároveň, což musí nevyhnutelně vést 
k nesrozumitelnosti. Ovšem jestliže jeden z nich 
nic neznamená, a druhý naopak znamená vše, je 
pro účely komunikace použitelný pouze druhý, za-
tímco první ji znemožňuje.

8. Úlohou Ducha svatého je výhradně komunikace. 
Chce-li ji tedy obnovit, musí odstranit vše, co jí 
je na překážku. Nezatajujte proto před ním žádný 
zdroj překážek, neboť na vaše strážce nezaútočí. 
Místo toho je k němu doveďte a dovolte mu, aby 
vás jeho laskavost naučila, že ve světle nejsou 
děsiví a nemohou sloužit jako ochránci temných 
dveří, za nimiž není důkladně ukryto vůbec nic. 
Musíme otevřít všechny dveře a vpustit dovnitř 
paprsky světla. V Božím chrámu nejsou žádné uta-
jené komnaty; jeho brány jsou otevřeny dokořán  
a zvou Božího syna dovnitř. Není možné, aby ně-
kdo nevstoupil tam, kam ho Bůh zve, pokud si před 
pozváním svého Otce nezavře dveře sám.

VII. Vnímání s Duchem svatým

1. Co chcete? Světlo, nebo temnotu; vědění, nebo ne-
vědomost? Všechny jsou vaše, ale nemůžete mít 

vždy oba opaky najednou. Ty je totiž zapotřebí 
spojit, a nikoliv udržovat oddělené, neboť jejich 
oddělení existuje pouze ve vaší mysli a do souladu 
je lze – stejně jako vás – uvést pouze sjednoce-
ním. Sjednocením dosáhnete toho, že všechno, co 
není skutečné, zmizí, jelikož pravda je sjednocení. 
Stejně jako v přítomnosti světla mizí temnota, vy-
trácí se nevědomost v okamžiku, kdy přijde vědě-
ní. Prostředkem, kterým se pak nevědomost mění  
na vědění, je vnímání, jež však nesmí obsahovat 
žádný klam, neboť jinak se při hledání pravdy stá-
vá spíše než pomocníkem poslem nevědomosti.

2. Hledání pravdy není ničím jiným než upřímným 
pátráním po všem, co je pravdě na překážku. Prav-
da je; nemůžete ji ani ztratit, ani hledat a ani na-
lézt. Je všude, kde jste vy, neboť je ve vás. Avšak 
můžete ji buď poznat, anebo pro vás může zůstat 
nepoznána; může pro vás být buď skutečná, nebo 
neskutečná. Jestliže ji budete skrývat, stane se pro 
vás neskutečnou, a to právě proto, že ji skrýváte  
a obklopujete strachem. Pod každým základním 
kamenem strachu, na kterém jste vybudovali svůj 
absurdní myšlenkový systém, se tedy ukrývá prav-
da. Vědět to však nemůžete, neboť tím, že jste 
pravdu ukryli ve strachu, nevidíte žádný důvod vě-
řit, že čím více se budete na strach dívat, tím méně 
ho uvidíte a tím zřetelněji vyplyne na povrch to, co 
zakrývá.

3. Není možné přesvědčit nevědoucí o tom, že vědí, 
protože z jejich úhlu pohledu to není pravda. Avšak 
ve skutečnosti to pravda je, neboť Bůh to ví. Jedná 
se tedy zcela jasně o opačné pohledy na to, kdo 
jsou „nevědoucí“. Jelikož pro Boha nepřichází ne-
vědění v úvahu, nejde tedy o vůbec žádný způsob 
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pohledu, ale pouze o víru v něco, co neexistuje.  
A právě toto přesvědčení, na němž si nevědoucí 
trvají, způsobuje, že se v sobě mýlí. Sami sebe 
definují jinak, než jak byli stvořeni. Ovšem jejich
stvoření nebylo otázkou úhlu pohledu, ale jistoty.

4. Doposud jsme kladli důraz na to, jak to, co je ne-
žádoucí, převést na žádoucí; jak to, co nechcete, 
převést na to, co chcete. Skutečnost, že tímto způ-
sobem musíte dosáhnout spásy, si jasně uvědomí-
te, pokud zvážíte, co je oddělování. Oddělování je 
zkreslený proces myšlení, při kterém si udržujete 
dva systémy přesvědčení, jež však nemohou exis-
tovat společně. Pokud je spojíte, nebude možné je 
přijímat oba, ale jestliže budete jeden z nich udržo-
vat před druhým v temnotě, vyvolá jejich oddělení 
zdánlivou představu o tom, že oba fungují a jsou 
stejně reálné. Jejich spojení se tedy stane zdrojem 
strachu, neboť tím by vyplynulo napovrch, že je-
den z nich je pro vás nepřijatelný. Oba mít nemů-
žete, jelikož jeden popírá druhý. Jsou-li však oddě-
lené, není tento fakt zřejmý, protože pokud každý 
z nich udržujete na odlišném místě, můžete pře-
svědčivost dodat oběma z nich. Jakmile je ovšem 
spojíte, bude vám skutečnost, že jsou neslučitelné, 
okamžitě jasná. Jeden z nich pak opustíte, protože 
pochopíte ten druhý.

5. Světlo nemůže proniknout do temnoty, pokud mysl 
v temnotu věří a nechce ji opustit. Pravda však ne-
bojuje proti nevědomosti a láska neútočí na strach, 
neboť to, co nepotřebuje chránit, samo sebe ne-
brání. Obrana je váš výtvor; Bůh ji nezná a Duch 
svatý využívá obranné prostředky jen ve prospěch 
pravdy, a to výhradně proto, že jste je vytvořili 
proti ní. Způsob, jakým je v souladu se svým zá-

měrem vnímá, je pouze přetváří na volání po tom, 
na co jste jejich prostřednictvím zaútočili. Obranné 
prostředky – stejně jako všechno, co jste udělali 
– je zapotřebí vlídnou cestou obrátit ve váš pro-
spěch a umožnit Duchu svatému, aby je přeměnil 
z nástrojů sebezničení na nástroje pro zachování  
a osvobození. Jeho úkol je ohromný, ale na své 
straně má sílu Boha, a proto je pro něho tak snadný, 
že byl splněn už v okamžiku, kdy mu bylo určeno, 
aby ho pro vás vykonal. Neoddalujte tedy svůj ná-
vrat ke klidu tím, že budete stále dokola přemýš-
let, jak může splnit to, co mu Bůh uložil. Nechte to  
na něm, jelikož on to ví. Nežádá se po vás, abys-
te tento ohromný úkol vykonali vy sami; po vás 
se pouze chce, abyste udělali jen to málo, co vám 
navrhuje, a věřili mu, že pokud vás o to požádá, 
udělat to dokážete. A pak poznáte, že vše, o co vás 
požádá, lze provést velmi snadno.

6. Duch svatý vás žádá pouze o toto: předejte mu kaž-
dé tajemství, které jste před ním doposud skrývali. 
Otevřete mu všechny dveře a dovolte mu vstoupit 
do temnoty a rozptýlit ji svým světlem. Na vaše 
pozvání přijde rád a ochotně. Do temnoty vnese 
světlo, pokud ji však před ním nebudete udržovat 
za zamčenými dveřmi, protože to, co skrýváte, ne-
vidí. Vidí totiž za vás, a dokud se nebudete dívat 
s ním, neuvidí. Kristův pohled není určen jen jemu 
samotnému, ale jemu ve spojení s vámi. Předejte 
mu tedy všechny své temné a utajované myšlenky 
a zadívejte se na ně společně s ním. On má světlo, 
zatímco vy máte temnotu, a pokud se na ně podí-
váte společně, pochopíte, že obojí zároveň nemůže 
existovat. Jeho názor a přesvědčení musejí zvítě-
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zit, a jakmile připojíte svůj způsob vidění k jeho, 
dá vám je, abyste je mohli přijmout za vlastní.

7. Připojit se k jeho způsobu vnímání je cesta, jíž se 
naučíte vykládat si to, co vnímáte, jako on; takováto 
interpretace pak vede k vědění. Sami nevidíte nic. 
Budete-li však sdílet vnímání s tím, koho vám dal 
Bůh, naučí vás porozumět tomu, co vidíte. Zjistí-
te, že nic z toho, co vidíte sami, nemá samo o sobě 
vůbec žádný význam. Společný pohled s Duchem 
svatým vám však ukáže, že veškerý význam, včetně 
významu vás samých, nevychází z dvojího vidění, 
ale z laskavého splynutí všeho do jediného význa-
mu, jediné emoce a jediného záměru. Bůh má pouze 
jeden záměr, který s vámi sdílí. S jediným pohle-
dem, jejž vám dává Duch svatý, vám tato jedno-
ta vstoupí do mysli s takovou jasností a září, že si  
za nic na světě už nebudete přát odmítnout to, co 
Bůh chce, abyste měli. Pohlédněte tedy na svou sku-
tečnou vůli a uznejte, že je stejná jako Jeho, a záro-
veň s tím přijměte za vlastní i všechnu Jeho lásku. 
Buď chvála vám skrze Ducha svatého a skrze něho 
buď chvála Bohu.

VIII. Svaté místo setkání

1. V temnotě jste skryli slávu a nádheru, které vám dal 
Bůh, i sílu, již poskytl Svému nevinnému synovi. 
To vše leží ukryté na potemnělém místě, zahalené 
vinou a temným popřením nevinnosti. Za tmavými 
dveřmi, které jste zavřeli, sice ve skutečnosti nele-
ží nic, protože nic nemůže zakrýt Boží dar, avšak 
právě uzavřením těchto dveří jste postavili překáž-
ku, jež vám brání, abyste poznali Boží moc, která 

ve vás září. Nevyhánějte si ji z mysli, ale předejte 
vše, co vaši slávu zakrývá, úsudku Ducha svatého 
a dovolte mu, aby vás toho zbavil. Neboť ten, koho 
chce pro slávu zachránit, už pro ni zachráněn je. 
Slíbil Otci, že vás skrze sebe osvobodí od malosti 
a přivede vás k nádheře a slávě. A tomu, co slíbil 
Bohu, je bezvýhradně věrný, jelikož s Ním sdílí 
slib, jenž mu byl dán proto, aby jej sdílel i s vámi.

2. A sdílí jej stále, za vás. Všechno, co slibuje něco 
jiného, ať už velkého, nebo malého a bez ohledu 
na to, nakolik ceněno, nahradí jediným slibem, 
který mu byl dán, aby jej položil na oltář vašemu 
Otci a Jeho synu. Neexistuje žádný oltář, jenž by 
byl postaven Bohu, aniž by byl zároveň postaven  
i Jeho synu. A vše, co je k němu přineseno a co není 
stejnou měrou hodno obou, bude nahrazeno dary, 
které jsou zcela přijatelné jak pro Otce, tak i syna. 
Můžete snad Bohu nabízet vinu? A můžete ji tudíž 
nabízet Jeho synovi? Vždyť nejsou oddělení a dary, 
jež dáváte jednomu, tedy zároveň dáváte i druhé-
mu. Boha neznáte proto, že neznáte tento prostý 
fakt; avšak i přesto vám není ani jedno neznámé. 
Obojí se totiž skrývá v bezpečí vašeho nitra, kde 
září Duch svatý. Nezáří na místě nejednoty, ale  
na místě setkání, na kterém skrze něho Bůh – spo-
jený se Svým synem – hovoří se Svým synem. Ko-
munikace mezí tím, co nelze oddělit, nemůže ustat. 
Svaté místo setkání Boha, jenž není odloučený  
od Svého syna, leží v Duchu svatém a ve vás a je 
zcela nemyslitelné, aby na něm došlo k přerušení 
spojení, které je vůlí samotného Boha. Mezi Ot-
cem a synem bez přestání proudí ničím nepřeru-
šovaná a trvalá láska, protože tak si to oba přejí,  
a proto to tak také je.
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3. Nenechte svou mysl bloudit temnými chodbami, jež 
vás zavedou daleko od středu světla. Vy i váš bratr 
se sice můžete sami rozhodnout, že sejdete z ces-
ty, ale sjednotit vás může pouze průvodce, který 
vám byl určen. Bezpečně vás dovede tam, kde Bůh  
a Jeho syn čekají na vaše uznání. Jsou spojeni da-
rem jednoty, jejž vám dávají a před kterým mizí 
všechno rozdělení. Sjednoťte se tedy s tím, co jste, 
protože s ničím jiným než s realitou se sjednotit ne-
můžete. Náleží vám sláva Boha i sláva Jeho syna. 
Nemají žádný opak a nic jiného dát sami sobě ne-
můžete.

4. Pravda nemá žádnou náhradu. A pravda vám tento 
fakt jasně ozřejmí, jakmile se dostanete na místo, 
kde se s ní setkáte a kam budete zavedeni laska-
vým pochopením, jež vás nikam jinam ani zavést 
nemůže. Tam, kde je Bůh, jste i vy; taková je prav-
da. Vědění, které jste dostali od Boha, nemůže nic 
přeměnit na nevědění. Všechno, co Bůh stvořil, 
zná svého Stvořitele, neboť takovýmto způsobem 
tvoří Stvořitel i Jeho stvoření. Na svatém místě se-
tkání je spojen Otec se Svými stvořeními a společ-
ně s nimi i se stvořeními Jeho syna. Všichni jsou 
sjednoceni jediným spojením, jež udržuje jejich 
jednotu, ze které vychází veškeré tvoření.

5. Spojení, jehož pomocí napojuje Otec Sám sebe  
na ty, jimž dává moc tvořit, nemůže být nikdy zru-
šeno. Sloučení s veškerým stvořením i s jeho jedi-
ným Stvořitelem představuje samotné nebe; a nebe 
zůstává tím, co si pro vás Bůh přeje. Na své oltáře 
nepokládejte žádné jiné dary, neboť zároveň s Bo-
žím darem nemohou žádné jiné dary vůbec existo-
vat. V nebi jsou všechny vaše malé dary spojeny 
s velkým darem Boha a pouze to, co je hodno Boha, 

může být přijato Jeho synem, pro kterého je tento 
dar určen. Ten, komu Bůh dává Sám sebe, Boha 
bezpochyby dostane a vaše malé dárky se rozplynou 
na oltáři, kam Bůh položil Svůj vlastní dar.

IX. Odraz svatosti

1. Vykoupení vám nepřináší svatost, neboť jako sva-
tí jste byli stvořeni, ale pouze přivádí nesvatost  
ke svatosti, to jest to, co jste udělali, k tomu, co 
jste. Přivádět iluzi k pravdě, neboli ego k Bohu, 
je jedinou úlohou Ducha svatého. Nezatajujte před 
svým Otcem své výtvory, neboť za jejich skrývání 
platíte tím, že zapomínáte na Otce i na sebe sama. 
Vědění je v bezpečí, ale v čem jiném než v něm leží 
vaše bezpečí? Za vaším výtvorem času, jímž jste 
nahradili věčnost, stálo rozhodnutí nebýt tím, kým 
doopravdy jste. Z pravdy jste tak udělali minulost 
a přítomnost jste zasvětili iluzi. Změnili jste však 
i minulost a vložili jste ji mezi to, co vždy bylo,  
a přítomnost. Minulost, kterou si pamatujete, 
ovšem nikdy nebyla a představuje pouze popření 
toho, co bylo vždy.

2. Přivést ego k Bohu není nic jiného než přivést 
omyl k pravdě, kde může být uveden na pravou 
míru, protože je opakem toho, s čím se setkává,  
a kde tedy napraven být musí, neboť ve světle jas-
ného pochopení nemůže takovýto rozpor přežívat 
nadlouho. Jak dlouho by také mohl přetrvat, po-
kud se zřetelně ukáže jeho bezvýchodná podstata? 
To, co se rozplyne ve světle, nepodléhá útoku, ale 
pouze jednoduše zmizí, protože to není skutečné 
ani pravdivé. Rozdílné reality nemají vůbec žádný 
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smysl, protože realita musí být jen jedna. Nemůže 
se měnit v průběhu času, podle nálady ani v závis-
losti na příležitosti; a právě v její neměnnosti leží 
její skutečnost. Tento fakt nelze napravit, neboť 
náprava je určena pro nerealitu. A tím, co pro vás 
uvádí nerealitu na pravou míru, je právě realita.

3. Pravda vás osvobozuje od všeho, čím není, a to 
jednoduše tak, že je tím, čím je. Vykoupení je tak 
vlídné, že vám stačí jen zašeptat a na pomoc vám 
přispěchá veškerá jeho síla. S Bohem po svém 
boku nejste slabí, zatímco bez Něho nejste nic. 
Vykoupení vám dává Boha. O dar, jejž odmítáte, 
ale nepřijdete; Duch svatý ho pro vás uchovává  
ve vašem nitru. Bůh neopustil svůj oltář, ačkoliv 
Jeho vyznavači si na něj umístili jiné bohy. I přesto 
zůstává chrám stále svatý a neposkvrněný, neboť 
přítomnost, která v něm přebývá, je svatost.

4. Svatost v tomto chrámu v poklidu čeká na návrat 
těch, kdo ji milují, jelikož přítomnost, jež jej obý-
vá, ví, že se navrátí k čistotě a k milosti. Laskavost 
Boha je vlídně zavede dovnitř a překryje veškerý 
jejich pocit bolesti a ztráty věčným ujištěním o lás-
ce jejich Otce. Na tomto místě bude strach ze smrti 
nahrazen radostí ze života, neboť Bůh je život a oni 
přebývají v životě. Život je stejně svatý jako sva-
tost, kterou byl stvořen. Přítomnost svatosti žije  
ve všem, co žije, neboť svatost stvořila život a to, 
co stvořila stejně svaté, jako je ona sama, neopouš-
tí.

5. Na tomto světě se můžete stát zrcadlem bez po-
skvrny, v němž z vás bude na všechny i všechno 
kolem vás vyzařovat jas svatosti vašeho Stvořitele. 
Na tomto světě můžete být odrazem nebe, avšak 
zrcadlo, které má v sobě zachytit Boží obraz, ne-

smí zaclonit žádné odlesky obrazů jiných bohů, 
protože Země může odrážet buď nebe, nebo peklo; 
buď Boha, nebo ego. Zrcadlo musíte zachovat čisté 
a vzdálené všem skrytým podobám temnoty, jež 
k němu přibližujete. Sám Bůh ho pak ozáří svým 
jasem a v tomto zrcadle pak bude možné spatřit 
zřetelný odraz Jeho samého.

6. Odrazy jsou viditelné ve světle, zatímco v temnotě 
jsou skryté a jejich smysl se v ní odvozuje z nich 
samých, ale z jejich proměnlivých interpretací. 
Odraz Boha však žádnou interpretaci nepotřebuje; 
je totiž jasný. Stačí očistit zrcadlo a poselství, které 
vyzařuje z toho, co zrcadlo nabízí všem k vidění, 
nemůže nikdo pochopit nesprávně. Je to poselství, 
jež Duch svatý nastavuje zrcadlu, které má každý 
v sobě. Každý si ho také uvědomuje, protože se na-
učil, že ho potřebuje, avšak neví, kde má hledat, 
aby ho našel. Umožněte mu tedy, aby ho spatřil  
ve vás, a dovolte mu ho s vámi sdílet.

7. Kdybyste si jen na jediný okamžik uvědomili léči-
vou sílu, již může odraz Boha, který září ve vašem 
nitru, přinést celému světu, nemohli byste se už 
dočkat, abyste zrcadlo své mysli očistili a přijali 
obraz svatosti, jenž uzdravuje svět. Obraz svatosti, 
který vám září v mysli, není temný a nemění se. 
Jeho význam není těm, kdo se na něj dívají, ne-
jasný, neboť každý ho chápe úplně stejně. K jeho 
léčivému světlu přinášejí všichni své vlastní, odliš-
né problémy a žádný z nich nezůstává v jeho záři 
nevyřešen.

8. Odpověď svatosti na omyl v jakékoliv podobě je 
vždy tatáž, neboť v tom, co svatost vyvolává, ne-
existuje žádný rozpor. Jedinou její odpovědí je 
uzdravení, a to bez ohledu na to, s čím jste za ní 
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přišli. Ti, kdo se díky odrazu svatosti ve svém nit-
ru naučí dávat pouze uzdravení, jsou konečně při-
praveni na nebe. V nebi není svatost pouhým od-
razem, ale skutečným stavem, jehož odraz spatřili 
na Zemi. Bůh totiž není žádným obrazem a Jeho 
stvoření – jako Jeho části – Ho uchovávají v sobě. 
Ve skutečnosti tedy pravdu neodrážejí, ale prav-
dou jsou.

X. Rovnost zázraků

1. Pokud mezi Bohem a Jeho stvořeními nebo mezi 
Jeho dětmi a jejich vlastními dětmi nestojí žádné 
vnímání, musí vědění o tvoření pokračovat navěky. 
Odrazy, jež přijímáte do zrcadla své mysli v čase, 
pouze buď přibližují, nebo vzdalují věčnost. Avšak 
věčnost sama je mimo hranice všeho času. Jakmi-
le se vyprostíte z času a za pomoci jeho odrazu 
ve svém nitru se jí dotknete, obrátíte se od času  
ke svatosti stejně jistě, jako odraz svatosti vybí-
zí každého, aby se zbavil veškeré viny. Budete-li 
tedy na Zemi odrážet pokoj nebe, přenesete tento 
svět do nebe. Neboť odraz pravdy přitahuje kaž-
dého k pravdě a jakmile do ní vstoupí, od všech 
odrazů se oprostí.

2. V nebi se realita sdílí, a nikoliv odráží. Budete-li 
však sdílet její odraz na tomto světě, stane se její 
pravda jediným vjemem, který bude Boží syn při-
jímat. Tím se mu otevře vzpomínka na jeho Otce 
a nebude se už moci spokojit s ničím jiným než se 
svou skutečnou realitou. Vy, kdo žijete na Zemi, 
nemáte nejmenší pojem o bezmeznosti, jelikož 
svět, v němž zdánlivě přebýváte, je světem mezí  

a hranic. Na tomto světě neplatí, že se v něm může 
vyskytovat něco bez stupňů obtížnosti; zázrak má 
tudíž poměrně jedinečnou funkci a podnět k němu 
dává jedinečný učitel, který do tohoto světa vná-
ší zákony světa jiného. Zázrak je jediná věc, při 
jejímž konání překračujete stupně a pořadí, neboť 
není založen na rozdílech, ale na rovnosti.

3. Zázraky spolu nesoupeří a můžete jich vykonat ne-
omezené množství; můžete jich také provádět ne-
spočet souběžně. Tuto skutečnost snadno pochopí-
te, jakmile je budete považovat za myslitelné i pro-
veditelné. Obtížnější však pro vás bude porozumět 
tomu, že pro ně neplatí žádné stupně obtížnosti, 
což jasně naznačuje, že zázraky nemohou pocházet 
z tohoto světa, ale odjinud. To je ovšem z pohledu 
světa celkem nemyslitelné.

4. Snad jste si už všimli, že mezi vašimi myšlenka-
mi nepanuje žádná rivalita a že ačkoliv mohou být  
ve vzájemném rozporu, mohou existovat společně. 
Možná jste na tuto skutečnost už natolik zvyklí, 
že vás ani nepřekvapuje. Avšak zároveň jste také 
zvyklí považovat některé z nich za důležitější, vět-
ší, lepší, moudřejší, plodnější či hodnotnější než 
jiné. Taková hierarchie platí pro myšlenky, jež se 
nacházejí v mysli těch, kdo se domnívají, že žijí 
odděleně. Neboť některé z nich jsou odrazy nebe, 
zatímco jiné jsou vyvolány egem, které myslí jen 
zdánlivě.

5. Výsledkem je nestabilní a proměnlivý systém, jenž 
je v neustálém pohybu a nikdy ani na okamžik ne-
zůstává v klidu. Bez ustání se přesouvá přes zrca-
dlo vaší mysli, na kterém odlesky nebe nevydrží 
déle než malou chvilku, než úplně pohasnou, neboť 
je zakryje temnota. Světlo nahradí tma v kratičkém 
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okamžiku, a vaší myslí tak ustavičně probíhají pro-
měnlivé vzorce světla a tmy. Tu trošku příčetnosti 
a zdraví, jež vám ještě zbývá, udržuje pohromadě 
pocit řádu, který v nich sami nastolujete. Avšak už 
samotný fakt, že dokážete do chaosu vnést alespoň 
nějaký řád, dokazuje, že svou podstatou nejste ego 
a že ve vás musí být ještě něco více. Neboť ego je 
chaos, a pokud byste nebyli víc než ego, nebyl by 
myslitelný vůbec žádný řád. Je tedy pravda, že řád, 
jejž si zavádíte v mysli, omezuje ego, ale zároveň 
omezuje i vás samotné. Určovat řád totiž znamená 
hodnotit, a tedy uspořádávat podle vlastního úsud-
ku. Jenže tento úkol nenáleží vám, ale Duchu sva-
tému.

6. Možná vám bude připadat těžké se naučit, že pro 
uspořádávání svých myšlenek nemáte vůbec žád-
ný důvod. Pomocí této lekce, jíž vás Duch svatý 
učí tím, že vám předkládá jasné příklady zázraků, 
vám chce ukázat, že váš způsob určování pořadí 
není správný a že se vám nabízí mnohem lepší způ-
sob. Zázrak totiž dává naprosto stejnou odpověď 
na každé volání o pomoc, aniž by toto volání jak-
koliv hodnotil. Pouze rozpozná a pochopí, čím do-
opravdy je, a podle toho odpoví; nezabývá se tím, 
které volání je hlasitější, mohutnější nebo důleži-
tější. Asi se budete ptát, jak se může po vás, kdo 
hodnotit musíte, chtít něco, co nevyžaduje vůbec 
žádný vlastní úsudek. Odpověď je velmi prostá. 
Zázraky vyvolává moc Boha, a nikoliv moc vaše,  
a zázrak tedy není ničím jiným než důkazem, že 
moc Boha nosíte v sobě. To je také důvod, proč zá-
zrak dává stejné požehnání všem, kteří se na něm 
podílejí, i proč se na něm podílejí úplně všichni. 
Boží moc je totiž bezmezná; a poněvadž je vždy 

největší možná, dává každému volání vše bez 
ohledu na to, ze kterých úst vychází. Pro zázraky 
neexistují žádné stupně obtížnosti. Volat o pomoc 
znamená pomoc dát.

7. Jediné hodnocení, jež je na místě, je takové, kte-
rým Duch svatý stanovuje dvě kategorie: kategorii 
lásky a kategorii volání po lásce. Toto rozdělování 
však nemůže být ponecháno na vás, neboť jste pří-
liš zmatení na to, abyste buď poznali lásku, nebo 
věřili, že všechno ostatní je výhradně voláním  
po ní. Jste příliš svázáni s formou, a nikoliv s ob-
sahem; to, co považujete za obsah, ve skutečnosti 
vůbec není obsahem, ale pouze formou, a ničím 
jiným. A proto neodpovídáte na to, co vám bratr 
doopravdy dává, ale pouze na to, jakým způsobem 
jeho nabídku vnímá, a podle toho i posuzuje, vaše 
ego.

8. Ego je naprosto neschopné porozumět obsahu a zau-
jímá k němu zcela nevšímavý postoj. Pro ego platí, 
že je-li přijatelná forma, musí být přijatelný i obsah; 
v opačném případě pak zaútočí na formu. Pokud vě-
říte, že rozumíte něčemu z „dynamiky“ ega, pak vás 
mohu ujistit, že nerozumíte vůbec ničemu, neboť 
sami od sebe mu porozumět nemůžete. Zkoumání 
ega není zkoumáním mysli; ego ve skutečnosti na-
lézá ve zkoumání sebe sama velké potěšení a zcela 
schvaluje počinky studentů, kteří ho chtějí „analy-
zovat“, a tím doložit jeho smysl a důležitost. Ovšem 
to, co studují, je pouze forma s bezvýznamným ob-
sahem, neboť jejich učitel je naprosto absurdní, ač-
koliv se snaží tento fakt pečlivě skrýt za působivě 
znějícími slovy, jež však dohromady nedávají vůbec 
žádný smysl.
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9. Toto je typická vlastnost úsudků ega. Odděleně vy-
volávají zdání platnosti, avšak jakmile je sloučí-
te, zrodí se z jejich spojení nesouvislý a naprosto 
chaotický myšlenkový systém. Forma totiž není 
dostačující na to, aby vytvořila smysl, a skrytý ne-
dostatek obsahu proto znemožňuje vznik soudrž-
ného systému. Odloučení tedy zůstává podmínkou, 
kterou si ego dobrovolně volí, neboť ho nikdo ne-
dokáže sám a bez pomoci zhodnotit takové, jaké 
doopravdy je. Avšak jestliže se při hledání pravdy 
spojí dvě či více myslí, ego už nemůže dále úspěš-
ně chránit nedostatečný obsah, protože fakt jednoty 
jim prozradí, že ego není skutečné ani pravdivé.

10. Vzpomenout si na Boha potají a v samotě není 
možné, neboť vzpomínka na Něho znamená, že ne-
jste sami a že jste ochotni a připraveni se na tuto 
skutečnost rozpomenout. Nezabírejte si žádnou 
myšlenku jen pro sebe, neboť žádná myšlenka, již 
máte, není jen pro vás. Chcete-li si vzpomenout 
na svého Otce, dovolte Duchu svatému, aby vám 
uspořádal myšlenky, a dávejte výhradně takovou 
odpověď, kterou vám odpovídá on. Každý hledá 
lásku, stejně jako ji hledáte i vy, avšak dozví se  
o tom teprve tehdy, až se k vám v jejím hledá-
ní připojí. Jestliže se do hledání pustíte společně, 
ponesete si s sebou nesmírně silné světlo, jež vám 
objasní smysl všeho, co uvidíte. Osamocená cesta 
je odsouzená k nezdaru, protože je z ní vyloučeno 
to, co se má nalézt.

11. Když Bůh komunikuje s Duchem svatým ve vás, 
překládá Duch svatý skrze vás jeho sdělení tak, 
abyste jim porozuměli. Bůh nemá žádná utajená 
sdělení; vše, co pochází od Něho, je naprosto ote-
vřené a zcela přístupné všem, neboť to pro všechny 

také je. Nic nežije v utajení, a proto to, co skrýváte 
před Duchem svatým, není nic. Každá vaše vlastní 
interpretace, na jejímž základě pohlížíte na svého 
bratra, postrádá jakýkoliv smysl. Dovolte Duchu 
svatému, aby vám ukázal jeho skutečnou podstatu, 
a aby vám tak dal poznat jeho lásku i volání po lás-
ce. Ani jeho mysl, ani vaše v sobě neobsahuje víc 
než tyto dvě kategorie myšlenek.

12. Zázrak představuje pochopení a přijetí pravdivosti 
takovéhoto rozdělení. Je-li ve vašem bratru láska, 
musí vám ji díky její podstatě dát; ale je-li v něm 
volání po lásce, musíte ji dát vy, a to díky vaší pod-
statě. Už dříve jsem říkal, že tento kurz vás naučí se 
upamatovat na to, čím doopravdy jste, a vrátit vám 
tak vaši pravou identitu. Už jsme se také dozvědě-
li, že tato identita je společná a sdílená. Zázrak se 
pak stává prostředkem jejího sdílení; pokud dodá-
te svou identitu tam, kde není poznána, poznáte ji.  
A sám Bůh, který si přeje navždy zůstat se Svým 
synem, požehná každému takovémuto poznání 
Svého syna veškerou láskou, již k němu chová. 
Síla Jeho lásky pak nebude chybět ani žádnému zá-
zraku, který vykonáte pro Jeho syna. Mohly by tu-
díž mezi nimi existovat nějaké stupně obtížnosti?

XI. Zkouška pravdy

1. Avšak to zásadní, co se musíte naučit, je, že nevíte. 
Vědění je moc, a všechna moc pochází od Boha,  
a proto jste ji vy, kdo se ji pokoušíte přisvojit, „ztra-
tili“. Ve skutečnosti jste o ni nepřišli, ale mezi ni 
a své povědomí o ní jste vložili příliš mnoho věcí, 
takže ji neumíte uplatnit. Vše, co jste sami sebe 
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naučili, před vámi vaši moc odsouvalo do stále 
větších hloubek, takže nevíte, co tato moc vlastně 
je ani kde je. Namísto skutečné síly jste si utvořili 
jen její zdání a okázalý projev, jenž je tak žalostný,  
že vás musí zklamat. Avšak vše, co stojí mezi vámi 
a mocí Boha ve vás, vzniklo pouze na základě toho, 
že jste sami sebe naučili něco, co není pravdivé,  
a že jste se pravdy snažili zbavit.

2. Ochotně tedy přijměte, že toto všechno pro vás bude 
uvedeno na pravou míru, a radujte se, že k tomu ne-
budete připoutáni navěky. Sami sebe jste totiž nau-
čili, jak uvěznit Božího syna, což je tak nemyslitel-
ná lekce, že by si ji i ti nejbláhovější šílenci mohli 
představovat pouze v nejhlubším spánku. Může se 
snad Bůh naučit, jak nebýt Bůh? A může se Jeho 
syn, kterému dal všechnu Svou moc, naučit, jak být 
bezmocný? Co z toho, co jste sami sebe naučili, 
byste si chtěli raději ponechat namísto toho, co do-
opravdy máte a jací doopravdy jste?

3. Vykoupení vás učí, jak se navždy osvobodit  
od toho, co jste sami sebe v minulosti naučili, a to 
tím, že vám pouze ukazuje, jací jste nyní. Učení 
znamená nejprve se naučit a teprve poté vidět jeho 
důsledky; učení tedy probíhá v minulosti, ale jeho 
vliv se projevuje v přítomnosti, jelikož jí dodává 
takový význam, jež pro vás má. Vaše učení však 
přítomnosti nedodává vůbec žádný smysl. Nic, co 
jste se kdy naučili, vám nemůže pomoci pochopit 
přítomnost ani vás naučit, jak se zbavit minulosti, 
protože vaše minulost je to, co jste sami sebe nau-
čili. Zbavte se jí. Nepokoušejte se pochopit vůbec 
žádnou událost, vůbec nikoho a vůbec nic v jejím 
„světle“, neboť temnota, ve které se snažíte vidět, 
pouze zakrývá pravdu. Nevěřte tomu, že temnota 

může osvítit vaše pochopení, neboť pokud do ní 
vložíte svou důvěru, budete popírat světlo, a tudíž 
si myslet, že temnotu vidíte. Avšak temnotu nelze 
vidět, jelikož není ničím jiným než okolností, jež 
vidění znemožňuje.

4. Vy, kdo jste doposud nepřenesli do světla v sobě 
všechnu temnotu, kterou jste sami sebe naučili, 
můžete jen stěží posoudit pravdu a hodnotu toho-
to kurzu. Avšak Bůh vás neopustil, a proto vám 
posílá další lekci, již se za každé dítě světla už na-
učil ten, komu ji Bůh dal. Tato lekce září Boží slá-
vou, neboť v ní leží Jeho moc, o kterou se radostně  
a ochotně dělí se Svým synem. Poznejte Jeho štěs-
tí, jež je i vaším štěstím. Abyste toho ovšem dosáh-
li, musíte pravdě ochotně svěřit všechny své temné 
lekce a předat jí je z rukou, které jsou otevřené,  
a tedy připravené přijímat, a nikoliv sevřené v pěst, 
a tedy připravené brát. Duch svatý, jenž učí světlo, 
od vás přijme každou temnou lekci, kterou mu při-
nesete, protože už ji nechcete. A každou s radostí 
vymění za zářivou lekci, již se za vás naučil. Nikdy 
nevěřte, že jakákoliv lekce, kterou jste se naučili 
od někoho jiného než od něho, má nějaký smysl.

5. Abyste poznali, že to, co jste se naučili, je pravda, 
máte k dispozici spolehlivou zkoušku. Pokud jste 
zcela osvobozeni od jakéhokoliv strachu a pokud 
všichni, s nimiž se setkáte, sdílejí váš naprostý po-
koj a mír, můžete si být jisti, že jste se naučili Boží 
lekci, a nikoliv svou vlastní. Jestliže však jednu 
z podmínek nesplníte, je to známkou toho, že vám 
v mysli stále přetrvávají temné lekce, které ubližu-
jí a překážejí vám i všem kolem vás. Nepřítomnost 
naprostého pokoje znamená pouze jediné: domní-
váte se, že si pro Božího syna nepřejete totéž, co si 
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pro něho přeje jeho Otec. Toto je totiž cílem každé 
temné lekce, ať už na sebe bere jakoukoliv podobu. 
Avšak každá zářivá lekce, jíž Duch svatý nahradí 
všechny vaše temné lekce, vás učí, že vaše vůle je 
stejná jako vůle Otce a Jeho syna.

6. Nezabývejte se tím, jak byste se mohli naučit lekci, 
jež je zcela odlišná od všeho, co jste naučili sami 
sebe. Jak byste to mohli vědět? Vaše úloha je velmi 
prostá: musíte pouze pochopit a uznat, že nechcete 
nic z toho, co jste se naučili. Požádejte o jiného uči-
tele a neuplatňujte své zkušenosti, abyste potvrdili 
to, co jste se naučili. Pokud budete cítit, že je ohro-
žen nebo jakkoliv narušen váš pokoj, řekněte si:

Neznám pravý význam ničeho, včetně tohoto, 
a proto nevím, jak správně reagovat. Nebudu 
používat to, co jsem sám sebe naučil v minulosti, 
jako světlo, které by mě mělo nyní vést.

 Tím, že odmítnete učit sami sebe něco, co neznáte, 
k vám promluví průvodce, jejž vám přidělil Bůh, 
a v okamžiku, kdy své minulé učení opustíte a na-
bídnete mu ho, zaujme ve vašem vědomí své prá-
voplatné místo.

7. Nemůžete být svými vlastními průvodci k zázra-
kům, neboť jste to byli vy, kdo jste z nich uděla-
li naprostou nutnost. Avšak právě kvůli tomu, že 
jste to byli vy, vám byl dán nástroj, na který se 
můžete zcela spolehnout. Boží syn nemůže mít 
žádné potřeby, jež by jeho Otec neuspokojil; aby 
mu vyhověl, stačí Mu sebemenší ochota se s nimi  
na Něho obrátit. K tomu však nemůže Svého syna 
nutit, neboť tím by přestal být sám sebou. Aby Bůh 
ztratil Svou totožnost, je ovšem zcela nemožné, 

neboť tak byste o svou identitu přišli i vy. Jelikož 
je vaše, nemůže se Bůh změnit, protože vaše iden-
tita je neměnná. Zázrak dokládá Jeho neměnnost 
tím, že vidí Jeho syna takového, jaký vždy byl,  
a nikoliv takového, jakého sám sebe udělal. Zázrak 
přináší důsledky, které může přinést pouze nevin-
nost, a proto potvrzuje skutečnost, že nevinnost 
musí existovat.

8. Jak byste si dokázali vy, kdo jste tak pevně připou-
táni k pocitu viny a odhodláni v jeho zajetí setrvat, 
prokázat svou vlastní nevinnost? To je zhola ne-
možné; avšak tuto nemožnost musíte být ochotni 
připustit, neboť jen kvůli tomu, že se domníváte,  
že si sami můžete řídit malou část života nebo 
zvládat jeho určité aspekty, omezujete vedení Du-
cha svatého. Tím mu však přisuzujete imaginární 
nespolehlivost, již pak využíváte jako výmluvu 
pro to, abyste před ním zatajovali určité temné lek-
ce. Takovýmto omezováním vedení namísto jeho 
přijetí se však zbavujete možnosti spolehnout se  
na zázraky jako na prostředky, které za vás vyřeší 
všechny vaše problémy.

9. Domníváte se, že by vás Duch svatý připravil o to, 
co chce, abyste dávali? Nemáte žádné problémy, 
jež by nedokázal vyřešit tím, že vám nabídne zá-
zrak. Zázraky jsou pro vás. A každá obava, bolest 
nebo soužení, které máte, už byly odstraněny. Vy-
nesl je na světlo, přejal je od vás a uznal, že nikdy 
nebyly. Neexistují žádné temné lekce, jež by pro 
vás už předem nerozjasnil, a lekce, které jste sami 
sebe učili, už uvedl na pravou míru. V jeho mys-
li vůbec neexistují, neboť ho nesvazuje minulost,  
a proto nesvazuje ani vás. Čas nechápe tak, jak ho 
chápete vy; s každým zázrakem, jejž vám dává, 
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napravuje váš nesprávný způsob chápání času tak, 
aby odpovídal jeho vlastnímu pojetí.

10. Vás, koho vysvobodil z minulosti, chce naučit,  
že jste z ní vysvobozeni. Nechce nic jiného, než 
abyste jeho výsledky přijali za své, neboť to, co 
udělal, udělal pro vás, a proto jsou vaše. Osvobodil 
vás od toho, co jste sami vytvořili. Můžete ho sice 
popírat, ale zároveň si můžete být jisti, že žádná 
žádost, se kterou se na něho obrátíte, nezůstane 
nevyslyšena. Namísto vašich darů dává vždy své 
vlastní; touží po tom, aby se vám jeho učení usadi-
lo v mysli tak pevně, aby v místě, jež svou přítom-
ností učinil svatým, nepřebývala ani jediná temná 
lekce viny. Děkujme tedy Bohu za to, že ho máte 
ve svém nitru a že působí skrze vás. Všechno jeho 
dílo je vaše. S každým zázrakem, který mu dovolí-
te skrze vás vykonat, vám další dává.

11. Boží syn zůstane navždy nerozdělitelný; a jelikož 
jsme v Bohu jako jeden, jako jeden se v Něm i učí-
me. Boží učitel je podobný svému Stvořiteli stejně 
jako Jeho syn, a skrze Svého učitele projevuje Bůh 
Svou jednotu i jednotu Svého syna. Naslouchejte 
v tichosti a nezvyšujte na něho hlas. Neboť učí zá-
zrak jednoty a před jeho lekcí mizí veškeré rozdě-
lení. Budete-li tedy na tomto světě učit jako on, 
vzpomenete si, že jste vždy tvořili jako váš Otec. 
Zázrak stvoření nikdy nezanikl, jelikož v sobě nese 
svaté znamení věčnosti. Taková je Boží vůle pro 
všechna stvoření a všechna stvoření se k Jeho vůli 
připojují.

12. Ti, kdo nikdy nepouštějí ze zřetele, že nic nevědí, 
a kdo jsou ochotni se všechno naučit, se to i naučí. 
Kdykoliv však začnou více důvěřovat sami sobě, 
učení znemožní. Tím, že si myslí, že už vědí, totiž 

ničí svou motivaci k učení. Nedomnívejte se tedy, 
že vůbec něčemu rozumíte, dokud nesložíte zkouš-
ku naprostého pokoje, neboť pokoj a pochopení 
kráčejí vždy bok po boku a nikdy nemohou exis-
tovat jedno bez druhého. Každé z nich v sobě nese  
i to druhé, protože podle Božího zákona nejsou 
oddělené. Jsou si vzájemně příčinou a následkem,  
a proto tam, kde chybí jedno, nemůže být druhé.

13. Naučit se mohou pouze ti, kdo připouštějí, že ne-
mohou vědět, dokud sami na sobě nepoznají vý-
sledky, jež jim přinese pochopení. Díky tomu si 
totiž uvědomí, že nechtějí nic jiného než pokoj. 
Kdykoliv si tedy budete myslet, že víte, pokoj se 
vám vzdálí, protože svou nesprávnou myšlenkou 
opouštíte učitele pokoje. Kdykoliv však bezvý-
hradně uznáte, že nevíte, pokoj se k vám vrátí, jeli-
kož svým uznáním se vzdáte ega, a to ve prospěch 
učitele pokoje, kterého tudíž pozvete, aby vám po-
koj přinesl zpět. Na ego se neobracejte vůbec s ni-
čím; to je to jediné, co musíte udělat. Duch svatý 
pak sám o sobě prostoupí každou mysl, jež mu tak 
v sobě udělala místo.

14. Jestliže chcete pokoj, musíte se zříci učitele útoku. 
Učitel pokoje vás nikdy neopustí; vy sice může-
te opustit jeho, ale on vám nikdy neoplatí stejnou 
mincí, neboť jeho naprostá důvěra ve vás předsta-
vuje jeho pochopení. Je stejně pevná jako důvěra, 
kterou má ve svého Stvořitele, a ví, že důvěra v je-
ho Stvořitele v sobě musí obsahovat i důvěru v Je-
ho stvoření. V této soudržnosti leží Jeho svatost, 
již nemůže opustit, neboť opustit ji není Boží vůle. 
Vždy má na paměti vaši dokonalost a dar pokoje 
dává každému, kdo si uvědomuje, že pokoj potře-
buje, a kdo ho také dostane. Uvolněte místo pokoji, 
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a přijde. Neboť pochopení, ze kterého musí vzejít 
pokoj, máte v sobě.

15. Síla Boha, z níž pramení jak pokoj, tak pochope-
ní, je vaše stejně jako Jeho. Domníváte se, že Ho 
neznáte, ale jen proto, že poznat Ho v osamocení 
není možné. Avšak jakmile pohlédnete na všechno 
velké dílo, které skrze vás vykonává, budete ne-
zlomně přesvědčeni, že jste je vykonali vy skrze 
Něho. Nelze přece popírat zdroj účinků, jež jsou 
tak mocné, že nemohou pocházet od vás. Jakmile 
Mu ve svém nitru uvolníte místo, zjistíte, že vás 
naplní taková síla, že nic nebude moci zvítězit nad 
vaším pokojem. A toto bude zkouška, na jejímž zá-
kladě poznáte, že jste pochopili.

15. kapitola:

Svatý okamžik

I. Dva způsoby použití času

1. Dokážete si představit, jaké to je nemít vůbec žádné 
starosti, trápení ani obavy, ale neustále být napros-
to klidný a pokojný? A právě k tomu je určen čas: 
naučit se v jeho průběhu pouze toto a nic jiného. 
Boží učitel nemůže být spokojen se svým učením, 
dokud nebude představovat to jediné, co se učíte. 
Své poslání učitele splní teprve tehdy, až se z vás 
stane natolik důsledný žák, že se budete učit pouze 
od něho. A jakmile k tomu dojde, nebudete už po-
třebovat žádného učitele ani čas, který slouží k to-
mu, abyste se v jeho průběhu učili.

2. Jednou z příčin, jež by mohla být zodpovědná 
za vaši zdánlivou nechuť k učení, je domněnka,  
že naučit se vyžaduje čas, a že výsledky učení Du-
cha svatého se tedy dostaví až v daleké budouc-
nosti. To však není pravda, neboť Duch svatý vyu-
žívá čas svým vlastním způsobem a není jím nijak 
svázán. Čas je v učení jeho přítelem; na rozdíl od 
vás ho čas vůbec neoslabuje. Za veškerou ztrátou, 
kterou čas zdánlivě přináší, stojí pouze vaše zto-
tožnění s egem, jež ho využívá na podporu své víry 
v ničení. Ego – stejně jako Duch svatý – používá 
čas k tomu, aby vás přesvědčilo o nevyhnutelnosti 
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cíle a konce učení. Pro ego je ovšem cílem smrt, 
která však zároveň představuje jeho vlastní konec, 
zatímco cílem Ducha svatého je život, jenž žádný 
konec nemá.

3. Ego je spojencem času, ale nikoliv jeho přítelem, 
neboť je stejně nedůvěřivé ke smrti, jako je nedů-
věřivé k životu, a to, co pro vás chce, samo nedo-
káže snést. Chce, abyste byli mrtví vy, ale ne ono. 
Výsledkem takovéhoto prazvláštního náboženství 
tedy musí být přesvědčení, že vás může pronásle-
dovat i po smrti. S ohledem na svou touhu nedopřát 
vám pokoj ani po smrti vám tedy nabízí nesmrtel-
nost v pekle. Hovoří k vám o nebi, ale ujišťuje vás, 
že nebe pro vás není. Jak by také mohli provinilci 
doufat v nebe?

4. Ti, kdo se identifikují s egem, nemohou víře v pek-
lo uniknout; mají s ním spojeny všechny své noč-
ní můry i obavy. Ego učí, že peklo je v budouc-
nosti, neboť přesně tam míří veškeré jeho učení. 
Jeho cílem je tedy peklo. Přestože si však klade  
za cíl smrt a zánik jako konec, nevěří mu. Cíl smrti, 
kterou si pro vás toužebně přeje, ho neuspokoju-
je. Nikdo, kdo se řídí učením ega, nemůže nemít 
strach ze smrti. Pokud by však smrt byla považo-
vána pouze za konec utrpení, naháněla by strach? 
Na tento zvláštní paradox jsme v myšlenkovém 
systému ega narazili už dříve, ale nikdy nebyl tak 
zřejmý jako v tomto případě. Aby si totiž udrže-
lo vaši oddanost a poslušnost, musí budit dojem,  
že vás před strachem brání. Ovšem v zájmu zacho-
vání své existence ho ve vás paradoxně musí zá-
roveň vyvolávat. Ego tedy usiluje – až příliš často 
úspěšně – o obojí, a to pomocí oddělování, jež spo-
juje a udržuje pohromadě oba protichůdné cíle tak, 

aby se zdály být v souladu. Ego tudíž učí následu-
jící: smrt je konec, pokud doufáte v nebe. Avšak 
jelikož vy a ego nemůžete být rozdělení a jelikož 
ego si nedokáže představit svou vlastní smrt, bude 
vás pronásledovat neustále, protože vina je věč-
ná. Takovýmto způsobem chápe ego nesmrtelnost  
a právě toto její pojetí podporuje svým přístupem 
k času.

5. Ego učí, že nebe je teď a tady, protože budoucnost 
je peklo. I přestože jsou jeho útoky tak kruté, že 
se jimi pokouší vzít život někomu, kdo si myslí,  
že neexistuje jiný hlas než hlas ega, o peklu hovoří 
dokonce i k němu. Říká mu totiž, že na tomto svě-
tě je nejen nebe, ale i peklo, a vyzývá ho, aby se 
z pekla posunul do zapomnění. Jediný čas, na kte-
rý ego vůbec komu dovoluje pohlédnout v klidu, je 
minulost, jejíž jediná hodnota však spočívá v tom, 
že už není.

6. Jak bezútěšný a zoufalý je způsob, jakým ego vy-
užívá čas! A jakou hrůzu nahání! Neboť v jeho fa-
natickém přesvědčení, že minulost a budoucnost 
jsou totéž, se pro pokoj skrývá mnohem zákeřnější 
hrozba. Ego totiž svou nejvyšší hrozbu nedává ote-
vřeně najevo, protože tím by poskytlo svým vy-
znavačům naději, že ještě mohou uniknout. Avšak 
přesvědčení o vině musí vést k víře v peklo, a také 
vždy vede. Jediný způsob, jímž ego umožňuje pro-
žít strach z pekla, je přenést peklo sem, ale vždy 
jen jako předzvěst budoucnosti. Neboť nikdo, kdo 
se domnívá, že si zasluhuje peklo, nemůže věřit,  
že trest skončí pokojem.

7. Duch svatý však učí toto: žádné peklo neexistuje. 
Peklo je pouze to, co ego udělalo z přítomnosti. 
Víra v peklo vám znemožňuje pochopit přítom-
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nost, protože se jí bojíte. Duch svatý vás však 
vede k nebi stejně vytrvale, jako vás ego směruje  
do pekla. Duch svatý, který zná pouze přítom-
nost, ji totiž využívá k odstranění strachu, jenž egu 
slouží k tomu, aby přítomnost zbavilo jakéhokoliv 
smyslu. Způsob, jakým ego používá čas, tedy ne-
poskytuje žádnou možnost úniku ze strachu, proto-
že podle jeho učení není čas ničím jiným než učeb-
ním prostředkem, jehož pomocí znásobuje vinu do 
té míry, až se navždy stane všeobsahující a všeo-
becnou odplatou.

8. To všechno však Duch svatý uvádí na pravou míru, 
a to nyní. Strach nelze mít z přítomnosti, ale pou-
ze z minulosti a budoucnosti, které ale neexistují.  
V přítomnosti neexistuje žádný strach, neboť kaž-
dý její okamžik je zřetelně oddělený od minulosti, 
jež žádným svým stínem nezasahuje do budouc-
nosti. Každý okamžik je čisté a neposkvrněné zro-
zení, při kterém se Boží syn vynořuje z minulosti 
do přítomnosti. A přítomnost se navždy rozrůstá. 
Je tak krásná, čistá a prostá vší viny, že neobsahuje 
nic jiného než štěstí. Nejsou v ní žádné vzpomínky 
na temnotu, ale pouze nesmrtelnost a radost.

9. Lekce Ducha svatého nezabere žádný čas, proto-
že co je čas bez minulosti a budoucnosti? Čas byl 
zapotřebí k tomu, abyste byli svedeni na špatnou 
cestu, ale abyste byli tím, kým doopravdy jste, 
k tomu žádný čas zapotřebí není. Přikloňte se  
ke způsobu, jakým čas využívá Duch svatý, a za-
čněte ho uplatňovat jako učební pomůcku ke štěstí 
a pokoji. Uchopte tento okamžik, nyní, a považuj-
te ho za to jediné, čím čas může být. V něm vás 
nemůže dostihnout nic z minulosti a právě v něm 
jste zcela zproštěni a osvobozeni od odsouzení. 

V tomto svatém okamžiku, v němž se znovu zro-
dila svatost, půjdete dál v čase beze strachu a bez 
jakéhokoliv pocitu, že se v jeho průběhu měníte.

10. Čas je beze změny nepředstavitelný, ale svatost 
se nemění. Naučte se díky tomuto okamžiku víc, 
než jen že peklo neexistuje; je totiž očišťující  
a leží v něm nebe, které se nemění, protože zro-
zení do svaté přítomnosti představuje vysvobození  
ze změny. Změna je pouhá iluze, již se snaží vyu-
čovat ti, kdo nedokážou sami sebe vidět bez viny. 
V nebi neexistuje žádná změna, protože žádná 
změna neexistuje v Bohu. V tomto svatém oka-
mžiku, ve kterém sami sebe vidíte prozářené svo-
bodou, si vzpomenete na Boha. Neboť vzpomínka 
na Něho leží ve vzpomínce na svobodu.

11. Pokud budete v pokušení se cítit sklesle, proto-
že budete přemýšlet, jak dlouho vám potrvá, než 
své myšlení tak radikálně změníte, položte si tuto 
otázku: „Jak dlouhý je okamžik?“ Nemohli byste 
snad dát Duchu svatému tak krátkou chvíli na to, 
aby vám přinesl spásu? Víc nežádá, protože víc ne-
potřebuje. K tomu, aby využil tento nepatrný oka-
mžik a dal vám celé nebe, potřebuje mnohem krat-
ší dobu, než kterou vy potřebujete k tomu, abyste 
se naučili být ochotni mu tak málo dát. A výměnou 
za tento okamžik je připraven vám dát vzpomínku 
na věčnost.

12. Tento svatý okamžik nikdy nedáte Duchu svaté-
mu ve prospěch svého osvobození, dokud nebu-
dete ochotni ho dát svým bratrům v zájmu jejich 
osvobození, protože okamžik svatosti je společný, 
a nemůže tedy být jen váš. Kdykoliv budete v po-
kušení zaútočit na svého bratra, si tudíž pamatujte,  
že jeho okamžik vysvobození je i vaším okamži-
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kem vysvobození. Okamžiky osvobození jsou zá-
zraky, jež dáváte, a tím také dostáváte. Dosvědčují 
vaši ochotu a připravenost být osvobozeni a nabíd-
nout čas Duchu svatému, aby ho využil způsobem, 
který je mu vlastní.

13. Jak dlouhý je okamžik? Pro vašeho bratra je stejně 
krátký jako pro vás. Naučte se dávat tento požeh-
naný okamžik svobody všem, kdo jsou zotročeni 
časem, a udělejte tak za ně z času jejich přítele. 
Duch svatý vám dává jejich požehnaný okamžik 
tím, že jim ho dáváte vy; jakmile jim ho dáte, dá 
ho Duch svatý i vám. Nebuďte neochotní dávat to, 
co od něho chcete dostat, neboť dáváním se s ním 
spojujete. V křišťálově čistém osvobození, jež dá-
váte, spočívá vaše okamžité vysvobození z viny, 
neboť pokud dáváte svatost, sami musíte být svatí.

14. Čas bude váš přítel, jestliže ho předáte Duchu sva-
tému, aby ho využil tak, jak dokáže. K tomu, aby 
vám vrátil veškerou Boží sílu, potřebuje jen vel-
mi málo. Duch svatý, který za vás překračuje čas, 
rozumí, k čemu čas je. Svatost neleží v čase, ale  
ve věčnosti, v níž nikdy nenastal ani jediný oka-
mžik, kdy by Boží syn ztratil svou čistotu. Jeho ne-
měnný stav leží mimo hranice času, jelikož jeho čis-
tota navždy zůstává mimo hranice útoku i proměn-
livosti. Čas je v jeho svatosti nehybný a neměnný,  
a proto přestává být časem. Jelikož je totiž sevřený 
v jediném okamžiku věčné neporušitelnosti Boží-
ho stvoření, přeměňuje se na věčnost. Dávejte tedy 
tento věčný okamžik, aby vám v jeho záři napros-
tého osvobození mohla být připomenuta věčnost. 
Předávejte zázrak svatého okamžiku skrze Ducha 
svatého a dovolte mu, aby ho on dal vám.

II. Konec pochybností

1. K vykoupení sice dochází v čase, ale není určeno 
pro čas. Jelikož je totiž ve vás, je věčné, a to, co 
obsahuje vzpomínku na Boha, nemůže být svázá-
no časem. Časem tedy nejste svázáni ani vy, ne-
boť pokud nespoutává Boha, nemůže spoutávat ani 
vás. Okamžik, který dáte Duchu svatému, je vaším 
jménem předán Bohu, a proto se v Něm v tomto 
okamžiku probudíte. V požehnaném okamžiku se 
osvobodíte od všeho, co jste se naučili v minulosti, 
a Duch svatý vám na oplátku za to vzápětí nabíd-
ne celou lekci pokoje. Jak dlouho pak může trvat, 
než se ji naučíte, pokud byly odstraněny všechny 
překážky, jež vám bránily v cestě k jejímu pocho-
pení? Pravda existuje mimo čas do takové míry, 
že se všechna odehrává najednou. Neboť jelikož 
byla stvořena jako jednotná, není její jednota  
na čase ani trochu závislá.

2. Z času nemějte strach a nebojte se okamžiku sva-
tosti, který veškerý strach odstraní. Okamžik po-
koje je totiž věčný právě proto, že v něm žádný 
strach není. Jelikož je lekcí, již vám dává Bůh, 
přijde skrze učitele, kterého ustanovil, aby přemě-
nil čas na věčnost. Požehnaný je Boží učitel, jenž 
s radostí učí svatého Božího syna o jeho svatosti. 
Jeho radost však není obsažena v čase a jeho učení 
je určeno vám, protože jeho radost je i vaší rados-
tí. Prostřednictvím Ducha svatého stojíte u Božího 
oltáře, kde Bůh láskyplně přeměňuje peklo v nebe. 
Neboť pouze nebe je místem, na kterém vás Bůh 
chce mít.

3. Jak dlouho může trvat, než se dostanete tam, kde 
vás chce Bůh mít? Vždyť jste tam, kde jste vždy 
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byli i budete; vše, co máte, máte navždy. Požeh-
naný okamžik se rozšiřuje tak, aby do sebe zahr-
nul čas, stejně jako se sám Bůh rozšiřuje tak, aby  
do sebe zahrnul vás. Vy, kdo jste vynaložili dny, 
hodiny, a dokonce i celé roky na to, abyste při-
poutali své bratry ke svému egu ve snaze ho pod-
porovat a obhajovat jeho slabost, nechápete, co je 
pravým zdrojem síly. V tomto svatém okamžiku 
osvobodíte všechny své bratry a odmítnete už dále 
podporovat jak jejich, tak i svou vlastní slabost.

4. Neuvědomujete si, nakolik zneužíváte své bratry 
tím, že v nich vidíte zdroj podpory ega. V koneč-
ném důsledku je tedy ze svého pohledu považu-
jete za svědky existence ega, čímž vám zdánlivě 
poskytují důvod, abyste se ho nevzdávali. Avšak  
i přes vaši mylnou domněnku jsou mnohem silněj-
šími a přesvědčivějšími svědky Ducha svatého, již 
podporují jeho sílu. Zda budou důkazem ega, nebo 
Ducha svatého ve vašem nitru, tedy zcela závisí  
na vašem rozhodnutí; to, ke které variantě jste 
se přiklonili, pak poznáte z jejich reakcí. Božího 
syna, jenž byl osvobozen skrze Ducha svatého 
v jeho bratru, nelze nepoznat ani popírat. Pokud  
ve vás stále přetrvává určitá nejistota, znamená to, 
že jste mu nepřinesli úplné osvobození, a tedy že 
jste Duchu svatému nedali ani jediný okamžik úpl-
ně. Protože kdybyste dali, s jistotou byste to vědě-
li. Nemohli byste o tom pochybovat, jelikož jeho 
svědek by o něm vypovídal tak jasně a zřetelně, že 
byste ho slyšeli i pochopili. Do té doby však, než 
uslyšíte jediného svědka, kterému jste skrze Ducha 
svatého přinesli úplné vysvobození, budete pochy-
bovat. Pak už ale pochybovat nebudete.

5. Svatý okamžik jste doposud neprožili; ale určitě 
ho prožijete, a až se tak stane, poznáte to s napros-
tou jistotou. Žádný Boží dar totiž nemůžete poznat 
jinak než s naprostou jistotou. Zatím si můžete 
zkoušet, jak svatý okamžik působí, a mnohé se tak 
o něm dozvědět. Avšak jeho zářivý a jiskřivý jas, 
jenž vás doslova oslepí tak, že neuvidíte tento svět, 
nemůžete ničím nahradit. Bude tu pro vás, v jedi-
ném okamžiku, úplný, dokonalý a bez výhrad da-
rovaný.

6. Neotálejte a hned teď si začněte procvičovat svou 
malou úlohu, kterou hrajete při vyčleňování sva-
tého okamžiku. Současně s tím, jak budete postu-
povat, budete dostávat velmi konkrétní pokyny. 
Naučit se vyčlenit tuto jedinou vteřinu a prožívat ji 
jako věčnou, znamená začít vnímat sami sebe jako 
nevyčleněné. Nemějte obavy, že by se vám nedo-
stalo pomoci, protože Boží učitel a jeho lekce vám 
budou dodávat sílu. Jediné, co vás při tomto cvi-
čení opustí, bude vaše slabost, neboť si jeho pro-
střednictvím budete procvičovat Boží sílu, již máte 
v sobě. Jakmile ji uplatníte jen v jednom jediném 
okamžiku, už nikdy se jí nezřeknete. Kdo by se 
také mohl zříci přítomnosti toho, čemu se s vděč-
ností a radostí klaní vesmír? Vždyť před uznáním 
vesmíru, který je svědkem této přítomnosti, nemo-
hou obstát žádné vaše pochybnosti.

III. Malost versus velikost

1. Nespokojujte se s malostí, ale pochopte, co malost 
je a proč vás nikdy nemůže uspokojit. Malost je dar, 
jejž dáváte sami sobě a který také přijímáte, a to 
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namísto velikosti. Na tomto světě je všechno malé, 
protože byl utvořen z malosti na základě pokřive-
ného přesvědčení, že malost vás dokáže uspokojit. 
Kdykoliv na tomto světě o něco usilujete v pevném 
přesvědčení, že vám to přinese pokoj, znevažujete 
sami sebe a zakrýváte si oči páskou, takže nevidíte 
slávu. Malost a sláva představují možnosti, z nichž 
si můžete sami vybrat podle toho, o kterou z nich 
usilujete, a kterou si pak vždy zvolíte na úkor té 
druhé.

2. Při svém rozhodování si však neuvědomujete,  
že každá vaše volba poukazuje na to, jak hodnotíte 
sami sebe. Vyberete-li si malost, pokoje nikdy ne-
dosáhnete, neboť svou volbou vyjadřujete, že ho 
nejste hodni. A cokoliv jiného, o co budete namís-
to něho usilovat, bude příliš nuzným darem na to, 
aby vás uspokojil. Je nezbytné, abyste přijali fakt 
– a přijali ho ochotně – že neexistuje žádná podo-
ba malosti, jež by vám kdy mohla přinést uspoko-
jení. Samozřejmě si jich můžete vyzkoušet, kolik 
chcete, ale jediné, čeho tím docílíte, je, že budete 
oddalovat svůj návrat domů. Neboť uspokojení na-
leznete pouze ve velikosti, která je vaším opravdo-
vým domovem.

3. Zavazuje vás jedna důležitá povinnost, již se mu-
síte naučit mít neustále na paměti. Zpočátku vám 
možná bude připadat těžké si tuto lekci osvojit, ale 
jakmile si uvědomíte, že je pravdivá a že není ni-
čím jiným než projevem úcty k vaší síle, naučíte 
se ji milovat. Vy, kdo jste hledali, a nalezli malost, 
si pamatujte, že každé rozhodnutí, které uděláte, 
vychází z toho, co si myslíte, že jste, a představu-
je hodnotu, již sami sobě přisuzujete. Jestliže tedy 
budete věřit, že se můžete spokojit s málem, bude-

te sami sebe omezovat, a tím nikdy spokojenosti 
nedosáhnete. Neboť vaše úloha není malá, a tepr-
ve tehdy, až ji poznáte a splníte, budete se moci  
od malosti osvobodit.

4. O tom, co je vaší úlohou, není žádných pochyb, 
protože ji zná Duch svatý. Nelze pochybovat ani 
o její velikosti, jelikož ta k vám skrze něho při-
chází ze zdroje vší velikosti. Nemusíte o ni usilo-
vat, protože ji už máte, ale veškeré vaše úsilí musí 
být namířeno proti malosti, neboť k tomu, abyste  
na tomto světě dokázali ochránit svou velikost, je za-
potřebí nesmírné ostražitosti. Být si ve světě malos-
ti zcela vědom své velikosti je úkol, který nedokáže 
vykonat nikdo malý. A přesto se od vás vyžaduje,  
a to na počest vaší velikosti, a nikoliv malosti. Avšak 
nevyžaduje se, abyste ho vykonali pouze sami;  
za každým vaším počinem, jejž vykonáte v zájmu 
drahého Božího syna, bude stát síla Boha. Jakmi-
le tedy budete usilovat o malost, budete si odpírat 
Jeho sílu. Bůh si nepřeje, aby se Jeho syn spokojil 
s něčím méně než se vším, neboť není spokojen bez 
Svého syna, který tudíž nemůže být spokojen s ně-
čím menším než s tím, co mu dal jeho Otec.

5. Už dříve jsem se vás ptal, zda byste chtěli být zcela 
závislí na egu, nebo raději hostit Boha. Dovolte, 
aby vám tuto otázku položil Duch svatý pokaždé, 
když se rozhodujete. Neboť každé rozhodnutí, jež 
učiníte, je odpovědí právě na tuto otázku, a v soula-
du s ní vám přináší buď smutek, nebo radost. Když 
vám Bůh dal při vašem stvoření Sám sebe, ustano-
vil vás Svým věčným hostitelem. Neodešel od vás, 
a ani vy jste Ho neopustili. Žádný z vašich pokusů 
popírat Jeho velikost a udělat z Jeho syna rukojmí 
ega nemůže znevážit toho, koho Bůh spojil se Se-



210 211

bou. Každé rozhodnutí, které učiníte, je buď vol-
bou nebe, nebo pekla a přinese vám poznání toho, 
co jste si vybrali.

6. Duch svatý dokáže uchovat vaši velikost, oproš-
těnou od jakékoliv malosti, v dokonalém bezpečí 
vaší mysli a uchránit ji před každým malým da-
rem, jejž se vám snaží nabídnout svět malosti. Aby 
to však dokázal, nemůžete si přát něco jiného než 
on, ale musíte se skrze něho rozhodnout pro Boha. 
Neboť malost i přesvědčení, že vám malost může 
přinést uspokojení, jsou volby, kterými rozhoduje-
te sami o sobě. Boží síla a sláva, jež máte ve svém 
nitru, jsou určeny všem, kteří se stejně jako vy 
považují za malé a věří, že malost lze nafouknout  
do pocitu velikosti, jenž je může uspokojit. Malost 
ani nedávejte, ani nepřijímejte; hostiteli Boha totiž 
patří veškerá úcta. Vaše malost vás klame, ale vaše 
velikost pochází od Boha, který přebývá ve vás  
a v němž přebýváte vy. Ve jménu Krista, věčné-
ho hostitele svého Otce, tedy nikomu neubližujte 
malostí.

7. V tomto období [Vánoc], které je oslavou přícho-
du svatosti do tohoto světa, se spojte se mnou, 
jenž jsem se za vás rozhodl pro svatost. Naším 
společným úkolem je navrátit hostiteli, kterého si 
pro sebe určil sám Bůh, vědomí velikosti. Dávat 
Boží dar přesahuje schopnosti malosti, ale nikoliv 
schopnosti vaše, neboť Bůh chce dávat Sám sebe 
skrze vás. Od vás se dostane ke každému a přes 
něho pak i ke všem stvořením Svého syna, aniž by 
vás však opustil. Daleko mimo váš malý svět, ale 
přesto stále ve vás se navěky rozšiřuje a veškeré 
Své rozšíření přenáší i na vás jako na Svého hos-
titele.

8. Dá se snad hovořit o nějaké oběti, pokud opustíte 
malost a přestanete se jen tak bezcílně potulovat? 
Uvědomit si slávu přece není žádná oběť, jíž však 
je přijmout cokoliv menšího. Poznejte, že musí-
te být hodni prince pokoje, který se ve vás zrodil  
na počest Boha, jehož jste hostiteli. Pravý vý-
znam lásky neznáte, jelikož jste se ji snažili koupit 
za malé dary, a proto jste si jí cenili příliš málo 
na to, abyste mohli pochopit její velikost. Láska 
však není malá a přebývá ve vás právě proto, že 
jste Božími hostiteli. A před velikostí, jež tedy  
ve vás žije, se musí nízká cena, kterou si přisuzu-
jete, i všechny vaše malé dary, jež dáváte, rozply-
nout do nicoty.

9. Svaté Boží děti, kdy konečně poznáte, že pouze 
svatost vám může přinést uspokojení a pokoj? Pa-
matujte si, že se neučíte sami pro sebe, stejně jako 
jsem se sám pro sebe neučil ani já. A právě pro-
to, že jsem se učil pro vás, se můžete učit vy ode 
mě. Nechci nic jiného než vás naučit, co je vaše, 
abychom pak společně mohli nahradit povrchní 
malost, která připoutává Božího hostitele k vině 
a slabosti, radostným povědomím o slávě, již má 
ve svém nitru. Díky mému zrození ve vás si uvě-
domíte svou velikost. Přivítejte mě u oltáře sva-
tosti, kde svatost přebývá v naprostém pokoji. Mé 
království není z tohoto světa, protože je ve vás;  
a vy pocházíte ze svého Otce. Spojme se a spo-
lečně vzdejme čest vám, kdo musíte navždy zůstat 
nade vší malostí.

10. Rozhodněte se stejně jako já, který jsem se roz-
hodl zůstat s vámi. Přeji si totéž, co si přeje i můj 
Otec, protože vím, že Jeho vůle je stálá a navěky 
v souladu sama se sebou. Nic jiného než Boží vůle 
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vás neuspokojí. Nesmiřujte se tedy s ničím men-
ším a pamatujte si, že vše, co jsem se naučil, je 
vaše. To, co miluje můj Otec, miluji stejně jako 
On, a stejně jako On to nemohu přijímat jinak než 
takové, jaké to doopravdy je. Totéž pak platí i pro 
vás; až se naučíte přijímat sami sebe takové, jací  
ve skutečnosti jste, nebudete si už dále vytvářet 
dary, jež si budete dávat, neboť budete vědět, že 
jste úplní, nic nepotřebujete a nedokážete nic při-
jmout jen sami pro sebe. Naopak: budete radostně 
dávat, protože jste dostali. Hostitel Boha nemusí 
nic hledat, aby nalezl.

11. Pokud s bezvýhradnou ochotou dovolíte, aby 
se spása odehrála podle plánu Boha, a vzdáte se 
všech pokusů si ji uzmout sami pro sebe, bude vám 
dána. Nemyslete si však, že Boží plán můžete na-
hradit svým plánem; raději se do Jeho plánu spolu 
se mnou zapojte, abychom mohli tím, že budeme 
společně hlásat, že Boží syn je Jeho hostitelem, 
osvobodit všechny, kdo jsou uvěznění. Neumožní-
me tak nikomu, aby zapomněl to, na co se chcete 
upamatovat i vy. A právě tímto způsobem se na to 
upamatujete.

12. V každém podněcujte pouze vzpomínku na Boha 
a na nebe, které má v sobě. Neboť místo, kde bu-
dete chtít mít svého bratra, bude zároveň místem,  
o němž se budete domnívat, že v něm jste i vy. 
Nevěnujte tedy pozornost jeho naléhavé žádos-
ti o peklo a malost, ale pouze jeho volání po nebi  
a velikosti. Nezapomínejte, že jeho prosba je  
i vaší prosbou, a vyslyšte ho společně se mnou. Síla  
a moc Boha jsou navždy na straně Jeho hostitele, 
protože jediné, co ochraňuje, je pokoj, ve kterém 
Sám přebývá. Nepokládejte Mu na Jeho svatý oltář 

malost, neboť ten vystupuje nad hvězdy a sahá až 
k nebi právě zásluhou darů, jež jsou mu přinášeny.

IV. Procvičování svatého okamžiku

1. Cíle tohoto kurzu je možné dosáhnout okamžitě, 
pokud ovšem nebudete věřit, že to, co si přeje Bůh, 
vyžaduje čas. Toto přesvědčení by pouze znamena-
lo, že chcete oddalovat poznání, jaká je Jeho vůle. 
Svatý okamžik je tento stejně jako každý jiný; pro 
vás jím bude ten, který budete chtít, a ten, jejž jako 
svatý chtít nebudete, jen promarníte. Záleží vý-
hradně na vás, pro který okamžik se rozhodnete; 
ale neoddalujte ho, protože v zářivé pohotovosti 
čeká na vaše přijetí na místě, jež je mimo minulost 
i budoucnost, v nichž ho nenajdete. Avšak uvědo-
mit si ho můžete teprve tehdy, až ho budete oprav-
du chtít, neboť v sobě skrývá úplné osvobození  
od malosti.

2. Své procvičování tedy musíte založit na ochotě 
vzdát se veškeré malosti. Okamžik, ve kterém si 
uvědomíte svou velikost, je tak daleko, jaká vzdá-
lenost vás dělí od touhy po něm. Dokud si ho ne-
budete přát, budete se od něho vzdalovat natolik, 
nakolik silná bude vaše touha po malosti, zatím-
co čím více ho budete chtít, tím blíže se k němu 
dostanete. Nenechte se ovládat mylnou domněn-
kou, že ke spáse můžete dojít svou vlastní cestou, 
ale naopak se vzdejte každého plánu, který jste si 
pro dosažení spásy sami vymysleli, a vyměňte jej  
za plán Boha. Jste totiž součástí Jeho vůle a pouze 
Jeho vůle vám přinese pokoj, neboť pokoj pochází 
výhradně od Boha, a od nikoho jiného.
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3. Před Bohem stůjte v pokoře, ale v Něm buďte vel-
cí. Nepřikládejte žádnému plánu ega větší cenu než 
Božímu plánu, jelikož tím byste v Jeho plánu ne-
chávali prázdné své místo, jež byste však vyplnili, 
pokud byste se do něj společně se mnou zapojili. 
Žádám vás, abyste splnili svůj svatý úkol v plánu, 
který dal Bůh světu, aby ho vysvobodil z malosti. 
Bůh chce, aby Jeho hostitel přebýval v úplné svo-
bodě, a proto budete-li se oddaně řídit jiným plá-
nem než Jeho, snížíte ve své vlastní mysli hodnotu 
Jeho vůle. Avšak právě vaše mysl je tím, kdo je 
Jeho hostitelem.

4. Chtěli byste poznat, jak dokonalý a neposkvrněný 
je svatý oltář, na nějž váš Otec umístil sám sebe? 
K tomuto poznání dojdete ve svatém okamžiku, 
kdy se ochotně a s radostí zřeknete jakéhokoliv 
plánu kromě Jeho. V něm totiž leží pokoj, který 
poznáte s naprostou jistotou, protože budete při-
praveni splnit jeho podmínky; a dosáhnout svatého 
okamžiku můžete kdykoliv a kdekoliv. Snažte se 
tedy vzdát jakéhokoliv plánu, jejž jste přijali jako 
nástroj, jehož prostřednictvím jste chtěli najít veli-
kost v malosti. Velikost však v malosti není. Vyu-
žijte svatý okamžik jen k tomu, abyste pochopili, 
že nemůžete vědět, v čem doopravdy je, a že svými 
domněnkami můžete jedině klamat sami sebe.

5. Najdete mě ve svatém okamžiku a budu tak zře-
telný, jak chcete. Na míře, do jaké se mě naučíte 
přijímat, bude záležet množství času, které bude-
te potřebovat na to, abyste přijali svatý okamžik  
za svůj. Vyzývám vás, abyste ho za svůj přijali bez 
prodlení, neboť vysvobození z malosti, jež ovlá-
dá mysl hostitele Boha, není závislé na čase, ale  
na ochotě.

6. Důvod, proč je tento kurz tak jednoduchý, spočí-
vá v tom, že jednoduchá je pravda. Složitost náleží 
egu a jejím prostřednictvím nechce nic jiného než 
zakrýt to, co je samozřejmé. Mohli byste navěky 
žít ve svatém okamžiku – od této chvíle a navždy 
– nebýt jednoho prostého důvodu; neskrývejte jeho 
prostotu, protože tím byste pouze dávali najevo,  
že ho nechcete poznat a že se ho nechcete vzdát. 
Tento jednoduchý důvod zní, jednoduše řečeno, 
takto: svatý okamžik je moment, ve kterém při-
jímáte i dáváte přesná sdělení. To tedy znamená, 
že je to moment, kdy je vaše mysl otevřená jak 
přijímat, tak i dávat, a představuje pochopení, že 
všechny mysli jsou spolu ve vzájemné komunika-
ci. Proto není jeho cílem něco změnit, ale pouze 
vše přijmout.

7. Jak byste toho však mohli docílit, kdybyste si raději 
chtěli vytvářet a ochraňovat své soukromé myšlen-
ky? Neboť jediný způsob, jakým byste si je mohli 
uchovat, spočívá v zamítnutí dokonalé komunika-
ce, jež dělá svatý okamžik tím, čím je. Věříte totiž, 
že si můžete udržet myšlenky, které nechcete sdí-
let, a že spásy dosáhnete tehdy, pokud si je budete 
nechávat jen pro sebe. Neboť v soukromých myš-
lenkách, jež jsou známy pouze vám samotným, 
najdete podle svého přesvědčení cestu, jak si po-
nechat to, co chcete mít jen pro sebe, a naopak sdí-
let jen to, co chcete sdílet vy. Pak se ovšem divíte, 
jak je možné, že nejste s těmi, kdo jsou kolem vás,  
i s Bohem, který vás všechny obklopuje, v otevře-
ném a maximálním spojení.

8. Každá myšlenka, již skrýváte, takovouto komunika-
ci narušuje, protože si ji narušovat přejete. Poznat 
dokonalou komunikaci však nelze, dokud budete je-
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jímu narušování přikládat váhu. Odpovězte si tedy 
upřímně a otevřeně na tuto otázku: „Chci dokona-
lou komunikaci a jsem zcela ochoten se navždy zří-
ci všeho, co ji znemožňuje?“ Zní-li vaše odpověď 
ne, pak ochota Ducha svatého vám ji dát nestačí  
na to, aby byla vaše, protože nejste připraveni ji 
s ním sdílet. Nemůže totiž vstoupit do mysli, která 
se rozhodla, že ji bude potírat. Neboť svatý okamžik 
je dáván i přijímán s ochotou, jež musí být stejná na 
obou stranách, jelikož vyjadřuje přijetí jediné vůle, 
která ovládá veškeré myšlení.

9. Nezbytnou podmínkou svatého okamžiku není to, 
aby všechny vaše myšlenky byly čisté, ale aby 
mezi nimi nebyla ani jediná, již byste si chtěli ne-
chat jen sami pro sebe. Nevinnost není vaším vý-
tvorem, ale dostanete ji okamžikem, kdy ji budete 
chtít přijmout za vlastní. Vykoupení by neexisto-
valo, kdyby nebylo zapotřebí. Dokonalou komuni-
kaci budete moci přijmout teprve tehdy, až ji před 
sebou přestanete skrývat. Neboť to, co skrýváte, 
vám skryté i zůstane. Pokuste se tedy mít se na po-
zoru před klamem a nesnažte se chránit myšlenky, 
které si chcete uchovat pouze pro sebe. Dovolte, 
aby je rozehnala čistota Ducha svatého, a obraťte 
všechnu svou pozornost na to, abyste byli připra-
veni a ochotni přijmout čistotu, již vám dává. Tím 
vás dovede k uvědomění, že jste hostitelem Boha  
a že nejste rukojmím nikoho ani ničeho.

V. Svatý okamžik a výjimečné vztahy

1. Svatý okamžik je nejužitečnější učební nástroj Du-
cha svatého, jehož pomocí vás naučí, co znamená 

láska, neboť jeho smysl spočívá v tom, abyste se 
zcela oprostili od usuzování. Usuzování totiž vždy 
vychází z minulosti, protože minulá zkušenost 
představuje základ, od kterého se váš úsudek odví-
jí. Usuzovat bez minulosti není možné, jelikož bez 
ní ničemu nerozumíte. Pokud byste se jí tedy vzda-
li, hodnotit byste se vůbec nesnažili, neboť by vám 
bylo zcela jasné, že nechápete smysl vůbec ničeho. 
Avšak takováto situace vám nahání strach, protože 
věříte, že bez ega by všechno bylo jen zmatkem. 
Já vás ale mohu ujistit, že bez ega by všechno bylo 
jen láskou.

2. Hlavní učební pomůckou ega je minulost, jelikož 
právě v minulosti jste se naučili definovat své
vlastní potřeby a osvojili si postupy, jak je pod-
le sebe můžete uspokojit. Už jsme si vysvětlili,  
že omezovat lásku jen na určitou část synovství 
znamená vnést do svých vztahů vinu, a připravit 
je tím o jejich vlastní podstatu. Jestliže se pokusíte 
vydělit určité aspekty celku, přičemž od nich bu-
dete očekávat, že splní vaše imaginární představy, 
budete se pokoušet využít oddělování ke své vlast-
ní záchraně. Jak byste tedy za této situace mohli 
zabránit tomu, aby do ní pronikl pocit viny? Vždyť 
zdrojem viny je právě oddělování a obracet se na 
ně kvůli spáse je totéž jako věřit, že jste sami. Být 
sami ovšem znamená být vinni, jelikož budete-li se 
považovat za osamělé, budete popírat jednotu Otce 
a Jeho syna, a tím útočit na realitu.

3. Jestliže milujete jen určité části reality, nemůžete 
pochopit, co je láska. Jak byste ji také mohli po-
chopit, pokud chcete milovat jinak než Bůh? Věřit, 
že výjimečné vztahy, v nichž panuje výjimečná lás-
ka, vám mohou přinést spásu, se rovná přesvědče-
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ní, že spása leží v oddělování. Avšak spása ve sku-
tečnosti spočívá v naprosté rovnosti vykoupení. 
Jak se můžete domnívat, že určité části synovství 
vám mohou dát víc než jiné? To vás naučila mi-
nulost; ale svatý okamžik vás naopak učí, že tomu 
tak není.

4. Kvůli pocitu viny obsahují všechny výjimečné 
vztahy prvky strachu, a proto se tak často posouva-
jí a mění. Nejsou totiž založeny na neměnnosti sa-
motné lásky. A na lásku, do které pronikl strach, se 
nelze spolehnout, protože není úplná. Duch svatý 
ve své roli tlumočníka toho, co jste utvořili, vyu-
žívá výjimečné vztahy, jež jste si vybrali pro pod-
poru ega, jako učební zkušenosti, které poukazují  
na pravdu. Pod jeho vedením se tedy každý výji-
mečný vztah přemění na lekci lásky.

5. Duch svatý ví, že nikdo není výjimečný, ale zároveň 
i ví, že jste si sami utvořili řadu výjimečných vzta-
hů, jež chce očistit, a nepřipustí, aby vás zničily. 
Ať už jste pro ně měli jakkoliv nesvatý důvod, do-
káže je přeměnit na svatost tím, že z nich odstraní 
tolik strachu, kolik mu umožníte. Můžete mu svěřit 
jakýkoliv vztah a být si jisti, že vám nepřinese utr-
pení, pokud ochotně svolíte, aby ho využil pouze 
pro svou, a žádnou jinou potřebu. Veškerá vina, 
kterou obsahuje, totiž vychází ze způsobu, jakým 
ho využíváte vy; veškerá láska pak naopak vychází 
ze způsobu, jakým ho využívá on. Nebojte se tedy 
vzdát všech svých smyšlených potřeb, jež by tento 
vztah zničily, neboť vaše jediná a skutečná potřeba 
je stejná jako Jeho.

6. Pokud budete chtít kterýkoliv z vašich vztahů  
nahradit jiným, znamená to, že jste jej nesvěři-
li Duchu svatému úplně, aby ho využil ke svému 

účelu. Láska nemá žádnou náhražku. Jestliže byste 
se snažili nahradit jeden aspekt lásky jiným, při-
suzovali byste jednomu menší hodnotu a druhému 
větší. Nejenže byste je oddělili, ale zároveň byste 
je i oba zavrhli. Tím byste ovšem především za-
vrhli sami sebe, neboť jinak byste si ani nedokáza-
li představit, že byste mohli potřebovat své bratry 
takové, jací nejsou. Dokud se totiž budete domní-
vat, že láska chybí vám samotným, budete stejně,  
a tedy bez lásky, vidět i druhé.

7. Způsob, kterým vztahy využívá ego, je založen  
na takové roztříštěnosti, že často zachází ještě mno-
hem dál; pro jeho účely se mu nehodí už ani celý 
aspekt lásky, ale pouze jedna jeho část, zatímco 
jindy dává přednost jiným částem jiného aspektu. 
Realitu si tedy skládá podle svých vlastních, vrtka-
vých sympatií, a tím vás nutí hledat představu, je-
jíž reálná podoba však neexistuje, neboť se jí nepo-
dobá nic ani v nebi, ani na Zemi. A tak bez ohledu  
na to, jak usilovně hledáte její skutečnou podobu, 
ji nikdy nemůžete nalézt, protože skutečná není.

8. Každý na Zemi si utváří výjimečné vztahy, a ač-
koliv v nebi neexistují, Duch svatý do nich umí  
i zde na tomto světě vnést trochu nebe. Ve svatém 
okamžiku není nikdo výjimečný, neboť do nikoho 
nepronikají vaše osobní potřeby, jež jsou příčinou 
toho, že se vám vaši bratři zdají být rozdílní. Bez 
měřítek minulosti byste je všechny považovali  
za rovné a mezi nimi a sebou byste neviděli žád-
ný rozdíl ani rozdělení. Ve svatém okamžiku tedy  
ve všech vztazích uvidíte, jaké to bude, až budete 
vnímat pouze přítomnost.

9. Bůh vás zná takové, jací jste právě teď. Nic si ne-
musí pamatovat, protože vás vždy znal přesně tak, 
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jak vás zná nyní. Svatý okamžik tedy odráží Jeho 
vědění tím, že veškeré chápání zbavuje minulosti, 
a tak odstraňuje úhel pohledu, který jste si utvo-
řili proto, abyste mohli soudit své bratry. Jakmile 
ho odstraní, nahradí ho Duch svatý svým vlastním 
úhlem pohledu, jímž je prostě Bůh. Bezčasovost 
Ducha svatého leží právě a pouze ve svatém oka-
mžiku, neboť v něm jste osvobozeni od minulosti  
a vidíte, že lásku máte ve svém nitru. Zbavíte se 
tak potřeby ji hledat mimo ně a provinile ji krást 
tam, kde se domníváte, že je.

10. Všechny vaše vztahy jsou ve svatém okamžiku 
požehnané, protože požehnání nemá žádné hra-
nice. Ve svatém okamžiku získává synovství vše 
jako jeden celek, a jelikož je spojeno ve vašem po-
žehnání, jste s ním sjednoceni i vy. Láska má jen 
takový význam, který jí dal Bůh; dáte-li jí jaký-
koliv jiný význam, nebude možné ji správně po-
chopit. Bůh miluje všechny bratry stejnou láskou, 
jakou miluje i vás; ani menší, ani větší. Všechny 
je potřebuje stejnou měrou a stejnou měrou je po-
třebujete i vy. V čase se po vás chce, abyste konali 
zázraky, k nimž vás vedu, a umožnili Duchu sva-
tému, aby k vám dovedl ty, kdo vás hledají. Avšak 
ve svatém okamžiku se přímo spojujete s Bohem  
a všichni vaši bratři se sjednocují v Kristu. Ti, kdo 
jsou sjednoceni v Kristu, nejsou v žádném ohledu 
odděleni, neboť Kristus je Já, které sdílí celé sy-
novství, protože s Kristem sdílí Své Já Bůh.

11. Domníváte se snad, že můžete hodnotit, jaké je 
Já Boha? Bůh ho stvořil jako nehodnotitelné, a to  
na základě Své potřeby rozšiřovat Svou lásku. 
S láskou ve svém nitru tudíž nepotřebujete nic ji-
ného než ji rozšiřovat. Ve svatém okamžiku ne-

existují žádné rozporné potřeby, protože v něm 
existuje pouze jediná potřeba. Svatý okamžik tudíž 
sahá až k věčnosti a k Boží mysli. A pouze tam má 
láska smysl a pouze tam ji lze pochopit.

VI. Svatý okamžik a Boží zákony

1. Není možné využít jeden vztah na úkor druhého, 
a přitom nepociťovat vinu. Stejně nemožné je na-
lézt pokoj ve vztahu, jehož jednu část zavrhujete. 
Podle učení Ducha svatého představují všechny 
vztahy absolutní závazky, jež však nejsou v žád-
ném ohledu ve vzájemném rozporu. Naprostá dů-
věra, že každý z nich vás dokáže zcela uspokojit, 
je ovšem neoddělitelně spjata s naprostou důvěrou 
v sebe sama. Tu ale nemůžete mít, dokud ve vás 
budou přetrvávat pocity viny, a tedy tak dlouho, 
dokud budete přijímat možnost, že můžete ze své-
ho bratra udělat něco, čím není, protože byste ho 
takového chtěli mít.

2. Tak malou důvěru v sebe sama máte proto, že ne-
jste ochotni připustit fakt, že ve svém nitru máte 
dokonalou lásku; a proto mimo ně hledáte něco, co 
mimo ně najít nemůžete. Namísto všech vašich po-
chyb vám nabízím svou naprostou důvěru ve vás. 
Nezapomínejte však, že má důvěra ve vás musí být 
stejně naprostá jako důvěra, kterou mám ve vaše 
bratry, neboť jinak bych vám dával jen částečný  
a omezený dar. Svou důvěru v Božího syna ve sva-
tém okamžiku sdílíme, jelikož společně uznáváme, 
že si ji zcela zaslouží, a díky tomu, že uznáváme 
jeho cenu, nemůžeme zpochybňovat jeho svatost. 
A proto ho milujeme.
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3. Jakmile začnete sdílet svatost, zmizí všechno od-
loučení, protože svatost je síla, jež sdílením narůs-
tá. Pokud budete hledat uspokojení v naplňování 
svých potřeb podle toho, jak je vnímáte vy, zna-
mená to, že musíte věřit, že síla pochází od někoho 
jiného a že to, co vy získáte, on ztrácí. Pokud totiž 
sami sebe považujete za slabé, musí vždycky ně-
kdo ztrácet. Avšak na vztahy existuje i jiný pohled, 
který naprosto přesahuje myšlenku ztráty síly.

4. Uvěřit, že pokud kromě vás žádá Boha o pomoc 
ještě někdo jiný, zůstává vaše volání stejně silné, 
pro vás není těžké. Ani se nedomníváte, že jestliže 
Bůh vyslyší jeho, sníží se vaše šance, že vyslyší 
vás. Naopak: jeho úspěch budete spíše považo-
vat za důkaz, že úspěchu můžete dosáhnout i vy.  
Za tím vším se totiž skrývá vaše vědomí, byť by 
mohlo být jen mlhavé, že Bůh je myšlenka, a že 
vaše důvěra v Něho tedy roste společně se sdíle-
ním. To, co je však pro vás opravdu těžké, je při-
jmout skutečnost, že stejně jako váš Otec jste myš-
lenkou i vy. A stejně jako On se tedy můžete dá-
vat úplně a bez jakýchkoliv ztrát a dáváním pouze 
získat. A právě v tomto pojetí leží pokoj, protože 
v něm neexistuje vůbec žádný rozpor.

5. Ve světě nedostatku nemá láska žádný význam  
a nelze v něm dosáhnout pokoje, jelikož v něm 
mají místo zisk i ztráta, a proto si neuvědomuje-
te, že dokonalou a naprostou lásku máte v sobě. 
Ve svatém okamžiku však tuto myšlenku lásky  
ve svém nitru přijímáte a spojujete ji s myslí, jež ji 
stvořila a předala, aniž by se jí sama zřekla, a tím 
dokázala, že o nic nepřišla. Lekce svatého okamži-
ku vás má tedy naučit, jak si ve své mysli ucho-
vat všechny své bratry a nepociťovat přitom vůbec 

žádnou ztrátu, ale jen úplnost, z čehož vyplývá,  
že můžete jedině dávat. A právě toto je láska, pro-
tože pouze toto je podle zákonů Boha přirozené. 
Ve svatém okamžiku panují Boží zákony a jedině 
ty mají nějaký smysl, zatímco zákony tohoto světa 
v něm o svůj smysl přicházejí. Až přijme Boží syn 
zákony Boha jako to, co opravdu chce, nebude už 
moci být žádným způsobem uvězněný ani omeze-
ný. V tomto okamžiku bude konečně tak svobod-
ný, jak si to Bůh přeje, neboť v tomto okamžiku se 
odmítne nechat spoutávat hranicemi, a proto jimi 
ani spoután nebude.

6. Ve svatém okamžiku nenastane nic jiného než to, 
co vždy bylo. Jinými slovy se tedy odhrne závoj, 
který zahaluje realitu. Nedojde k žádné změně, 
ale každý si naopak okamžitě uvědomí neměn-
nost. Nikdo, kdo odhrnutí závoje doposud neprožil  
a nepocítil neodolatelnou přitažlivost světla, jež se 
za ním skrývá, nemůže věřit v lásku, která postrá-
dá jakýkoliv strach. Avšak Duch svatý vám tuto 
víru dává, protože ji dal i mně a já jsem ji přijal. 
Nebojte se, že vám bude svatý okamžik odepřen, 
jelikož já jsem se ho nezřekl. A skrze mě ho Duch 
svatý dává vám, a to tehdy, pokud jej budete ochot-
ni dávat i vy. Nedovolte, aby vám žádná vaše zdán-
livá potřeba skryla potřebu dávat, neboť ve svatém 
okamžiku poznáte tu jedinou potřebu, již všichni 
Boží synové sdílejí rovným dílem, a tímto pozná-
ním se ke mně připojíte, abychom mohli společně 
dávat to, co je zapotřebí.

7. Pokoj přijde právě skrze nás. Připojte se ke mně 
v myšlence pokoje, neboť právě v myšlenkách 
spolu mysli mohou komunikovat. Pokud budete 
chtít dávat sami sebe tak, jak váš Otec dává Své 
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Já, pochopíte, co znamená Jáství, a pochopíte také, 
co znamená láska. Pamatujte si však, že pochope-
ní vychází z mysli, a pouze z mysli. Z mysli tudíž 
pochází i vědění a společně s ním jsou v ní obsa-
ženy i jeho podmínky. Kdybyste nebyli myšlenkou 
– a ničím jiným než myšlenkou – nemohli byste 
být v úplném spojení se vším, co kdy bylo. Dokud 
však budete raději něčím jiným, nevzpomenete 
si na jazyk, kterým komunikujete a jejž dokonale 
ovládáte.

8. Ve svatém okamžiku se upamatujete na Boha a zá-
roveň s tím se upamatujete i na řeč, kterou se doro-
zumíváte se všemi svými bratry. Neboť vzpomene-
te-li si na komunikaci, vzpomenete si na ni úplně, 
stejně jako na pravdu. Ve svatém okamžiku nee-
xistuje žádné vyloučení, protože se v něm vytrácí 
minulost a s ní i základ, na němž vylučování stojí. 
Vyloučení bez svého zdroje mizí, a zanechává vám 
tak ve vědomí místo, které vyplní váš zdroj, jenž je 
zároveň i zdrojem všech vašich bratrů. Bůh a Jeho 
síla ve vás zaujmou své právoplatné postavení,  
a vy tak konečně prožijete úplnou komunikaci 
myšlenek s myšlenkami. Až se přesvědčíte, že to 
dokážete, poznáte, čím doopravdy musíte být, ne-
boť začnete chápat, čím je váš Stvořitel i čím jsou 
Jeho stvoření společně s Ním.

VII. Nepotřebná oběť

1.  Za slabou přitažlivostí výjimečných vztahů se 
skrývá silná přitažlivost, kterou Boží syn pociťuje 
ke svému Otci. Žádná jiná láska vás nemůže uspo-
kojit, protože žádná jiná láska neexistuje. Toto je 

jediná láska, jež je plnou měrou dávána i vracena. 
Jelikož je dokonalá, nic nežádá, a jelikož je zcela 
čistá, má každý, kdo se k ní připojí, úplně všechno. 
Princip jakýchkoliv vztahů, do kterých pronikne 
ego, je však naprosto jiný, neboť každý z nich je 
výjimečný.

2. Ego si buduje vztahy jen proto, aby něco získalo, 
a dárce pak k sobě připoutává tím, že v něm vyvo-
lává pocit viny. Ego nemůže do žádného vztahu 
proniknout beze zloby, protože věří, že prostřed-
nictvím zloby dokáže navázat přátelství. Nedává ji 
sice najevo, ale i přesto je jeho záměrem, neboť 
skutečně věří, že vyvoláním pocitu viny může zís-
kat a získané si i udržet. V tom spočívá jeho ubohá 
přitažlivost; přitažlivost, jež je tak slabá, že nemá 
vůbec žádnou moc kromě toho, že ji nikdo neroz-
pozná. Ego totiž vždy zdánlivě přitahuje prostřed-
nictvím lásky, ale pro ty, kdo chápou, že doopravdy 
přitahuje prostřednictvím viny, žádnou přitažlivost 
nemá.

3. Zvrácenou přitažlivost viny je zapotřebí vidět ta-
kovou, jaká je. Jelikož ji považujete za skutečnou, 
je nezbytné, abyste se na ni zcela upřímně podíva-
li, uvědomili si, že v ní neleží váš zájem, přestali  
do ní investovat, a tím se jí zbavili. Nikdo by se sa-
mozřejmě dobrovolně nerozhodl zbavit se něčeho, 
co má podle jeho názoru hodnotu. Avšak přitažli-
vost viny má pro vás hodnotu pouze proto, že se 
nedíváte na její pravou podstatu a hodnotíte ji v na-
prosté tmě. Jakmile ji však vyneseme na světlo, za-
čnete se ptát, jak je možné, že jste ji někdy mohli 
vůbec chtít. Zadívejte se na ni pozorně; nemáte 
tím co ztratit, protože takováto ošklivost nepatří  
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do vaší svaté mysli. Hostitel Boha na ní nemůže 
mít vůbec žádný skutečný zájem.

4. Jak už jsme říkali, snaží se ego pocit viny udržo-
vat, a dokonce i posilovat, ale takovým způsobem, 
abyste nepoznali, že vám ve skutečnosti ubližu-
je. Základním principem ega totiž je, že tomu, 
co uděláte druhým, se sami vyhnete. Ego nepřeje 
nic dobrého nikomu, avšak jeho existence závisí  
na vašem přesvědčení, že vás se jeho zlé úmysly ne-
týkají. Radí vám tedy, abyste se stali jeho hostiteli, 
protože v takovém případě zajistí, aby jeho zloba 
směřovala mimo vás, čímž před ní budete v bezpe-
čí. A tím se začíná nekonečný a nepřínosný řetěz 
výjimečných vztahů, který je vytvořen ze zloby  
a zasvěcen jedné jediné absurdní představě: čím 
více zloby ze sebe budete vydávat, tím bezpečněji 
se budete cítit.

5. Právě tímto řetězem je Boží syn připoután k vině  
a právě tento řetěz mu chce Duch svatý z mysli od-
stranit. Neboť řetěz krutosti nepatří těm, jež si Bůh 
zvolil za své hostitele, a kteří tudíž nemohou sami 
ze sebe udělat hostitele ega. Ve jménu osvobození 
Božího syna a ve jménu toho, kdo je chce osvobo-
dit, se zadívejme otevřeně na vztahy, které vyna-
lézá ego, a dovolme Duchu svatému, aby upřímně 
posoudil jejich kořeny. Je totiž jisté, že jakmile se 
na ně podíváte, rádi mu je svěříte. Nevíte sice, co 
z nich umí udělat, ale budete to chtít zjistit, pokud 
ovšem nejprve budete ochotni vidět, co jste z nich 
udělali vy.

6. Tak či onak je každý vztah, jejž vytváří ego, za-
ložen na myšlence, že jestliže se ego obětuje, pak 
vztah naroste. V takovéto „oběti“, kterou považuje 
za očištění, leží v podstatě jádro jeho nenávistné 

zášti, neboť by raději útočilo přímo a neoddalovalo 
to, co doopravdy chce. Avšak jelikož uznává „rea-
litu“ podle toho, jak ji samo vnímá, uvědomuje si, 
že přímý útok by si nikdo nemohl vykládat jako 
lásku. Ovšem vyvolávat pocit viny přímý útok je, 
ačkoliv jako takový vůbec nevypadá. Ti, kdo jsou 
vinni, totiž útok očekávají, a jelikož o něj svým 
očekáváním žádají, jsou k němu přitahováni.

7. V takovýchto absurdních vztazích je přitažlivost 
toho, co nechcete, zdánlivě silnější než přitažli-
vost toho, co chcete, protože každý si myslí, že 
druhému něco obětoval, a kvůli tomu ho nenávidí, 
přičemž se domnívá, že právě to ten druhý chtěl. 
Druhého vůbec nemiluje, ale věří, že je zamilován  
do oběti. A na základě této oběti, již vyžaduje sám 
od sebe, se domáhá, aby vinu přijal i druhý a obě-
toval se stejně jako on sám. Za této situace není 
odpuštění vůbec myslitelné, protože ego je pře-
svědčeno, že odpustit druhému znamená ho ztratit. 
Pouze prostřednictvím útoku, který postrádá jaké-
koliv odpuštění, si může ego zajistit trvání viny, 
jež je pojítkem všech jeho vztahů.

8. Jejich soudržnost je ovšem pouze zdánlivá, proto-
že ego vnímá vztahy jen jako spojení těl a jen to 
jediné vyžaduje. Nenamítá nic proti tomu, kde se 
vyskytuje mysl a co si myslí, neboť to nepovažu-
je za důležité. Dokud je do vztahu zapojeno tělo, 
aby mohlo přijmout jeho oběť, je ego spokojené. 
Mysl pokládá za velmi osobní a soukromý aspekt 
a domnívá se, že sdílet lze výhradně tělo. Myšlen-
ky ho v podstatě vůbec nezajímají; jejich význam 
vidí pouze v tom, že jednomu tělu mohou přiblížit 
či oddálit druhé tělo. A právě podle tohoto kritéria 
je také hodnotí jako dobré či špatné. „Dobré“ jsou 
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takové, které v druhém vyvolávají pocit viny a po-
mocí této viny ho ovládají, zatímco myšlenky, jež 
ho viny zbavují, jsou „špatné“, protože ho dovádě-
jí k přesvědčení, že to, co je spojeno, nejsou těla,  
a tudíž je pro ego ztracen.

9. Utrpení a oběť jsou dary, kterými ego „žehná“ 
všem svazkům. Ti pak, kdo jsou sjednoceni u jeho 
oltáře, přijímají utrpení a oběť jako cenu, již muse-
jí zaplatit za své spojení. Ve svých zlostných spo-
jenectvích, která se zrodila ze strachu z osamění,  
a přesto jsou zasvěcena nepřetržitému trvání sa-
moty, hledá každý vysvobození z pocitu viny tím, 
že jej posiluje ve druhém, neboť věří, že tak svůj 
vlastní pocit viny utlumí. Má dojem, že druhý  
na něho vždy útočí a zraňuje ho, možná jen trochu, 
možná „nevědomky“, ale nikdy aniž by vyžadoval 
oběť. Ani zdaleka si neuvědomujete zlobu těch, již 
jsou spojeni před oltářem ega, protože si neuvědo-
mujete to, co ego doopravdy chce.

10. Kdykoliv vás ovládne zloba, můžete si být jisti, 
že jste si utvořili výjimečný vztah, kterému „po-
žehnalo“ ego, protože zloba je jeho požehnáním. 
Zloba na sebe bere velké množství podob, jež 
ale nemohou nadlouho oklamat toho, kdo pozná, 
že láska nepřináší vůbec žádnou vinu a že to, co 
vinu přináší, tedy nemůže být láska, ale musí to 
být zloba. Veškerá zloba není nic jiného než sna-
ha vyvolat v někom pocit viny a tato snaha před-
stavuje jediný důvod pro výjimečné vztahy, který 
ego přijímá. Vina je to jediné, co ego potřebuje,  
a dokud se s ním budete ztotožňovat, bude vás vina 
stále přitahovat. Avšak pamatujte si, že být ve spo-
jení s tělem neznamená komunikovat. Dokud si to 
budete myslet, bude ve vás komunikace vyvolávat 

pocit viny a budete se bát uslyšet Ducha svatého  
a v jeho hlase rozpoznat svou vlastní potřebu ko-
munikovat.

11. Duch svatý nemůže učit skrze strach. A kromě 
toho, jak by s vámi mohl komunikovat, pokud se 
domníváte, že komunikace přináší osamění? Je 
zcela absurdní věřit, že budete-li komunikovat, 
budete opuštěni, avšak i přesto tomu mnozí věří. 
Myslí si totiž, že svou mysl si musejí udržet jen 
sami pro sebe, jinak by o ni přišli, ale pokud budou 
sdílet své tělo, zůstane pro ně mysl výlučně sou-
kromou záležitostí. Spojení těl tedy chápou jako 
způsob, jakým si mohou zachovat oddělenou mysl. 
Neboť těla nemohou odpouštět; mohou dělat pou-
ze to, co jim přikazuje mysl.

12. Iluze samostatnosti těla a jeho schopnosti překo-
nat osamění není ničím jiným než krokem v plánu 
ega, jehož cílem je vybudovat si vlastní nezávis-
lost. Dokud budete věřit, že být ve spojení s tělem 
vás může vysvobodit z osamocení a přinést vám 
společnost, budete nuceni usilovat o to, abyste 
svého bratra omezovali pomocí viny pouze na tělo. 
Ve vině pak uvidíte bezpečí, zatímco v komunika-
ci nebezpečí, neboť ego učí, že osamělost se vyře-
ší vinou a že příčinou osamělosti je komunikace.  
I přes očividnou absurdnost této lekce se ji mnozí 
dokázali naučit.

13. V komunikaci však leží odpuštění, kdežto ve vině 
leží zavržení. Cílem učení Ducha svatého je tedy 
přesvědčit ty, kdo v komunikaci vidí zavržení,  
že komunikace je ve skutečnosti spása. A ve svém 
úkolu uspěje, protože síla Boha, jež je v něm  
i ve vás, se spojuje ve skutečném vztahu, který je 
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tak svatý a tak silný, že beze strachu překoná i tuto 
mylnou představu.

14. Právě ve svatém okamžiku se uskuteční to, co se 
zdá neuskutečnitelné, a dostane se vám tak důkazu, 
že to neuskutečnitelné není. Ve svatém okamžiku 
nemá vina vůbec žádnou přitažlivou sílu, neboť se 
v něm obnovuje skutečná komunikace, ani žádnou 
úlohu, protože jejím smyslem je komunikaci na-
rušovat. Ve svatém okamžiku není nic utajované  
a nejsou v něm žádné soukromé myšlenky, jelikož 
ochota komunikovat k němu komunikaci přitahu-
je a zbavuje vás veškeré osamělosti. Ve svatém 
okamžiku panuje naprosté odpuštění; neexistuje 
v něm totiž žádná touha vyloučit kohokoliv z vaší 
úplnosti, neboť náhle porozumíte, že pro vaši úpl-
nost má každý bratr svou nezastupitelnou hodno-
tu. V zájmu ochrany své celistvosti je tedy k sobě 
všechny pozvete a přivítáte je s otevřenou náručí. 
Pochopíte také, že vaše úplnost znamená úplnost 
Boha, jenž potřebuje pouze to, abyste byli úplní. 
Ve svatém okamžiku poznáte sami sebe tak, jak 
jste byli stvořeni a jací doopravdy jste.

VIII. Jediný skutečný vztah

1. Svatý okamžik nenahrazuje vaši potřebu se učit, 
neboť Duch svatý vás v roli vašeho učitele nemůže 
opustit do té doby, než se svatý okamžik rozroste 
daleko za hranice času. Pro splnění svého učební-
ho plánu musí v zájmu vašeho vysvobození využít 
vše, co tento svět přináší. Musí podpořit každý ná-
znak či symbol vaší ochoty naučit se od Něho, co 
je pravda, a dokáže okamžitě uplatnit vše, co Mu 

ve jménu dosažení tohoto cíle dáte. Jeho starost  
i péče, kterou vás zahrnuje, jsou bezmezné. S ohle-
dem na váš strach z odpuštění, jejž si jasně uvě-
domuje, přestože zároveň ví, že v odpuštění leží 
svoboda, vás naučí, že odpuštění vám nepřinese 
ztrátu, ale spásu, a že v úplném odpuštění, kdy po-
chopíte, že není co odpouštět, spočívá vaše úplné 
vysvobození.

2. Naslouchejte Mu s radostí a ochotou a dozvíte se 
od Něho, že nepotřebujete vůbec žádné výjimečné 
vztahy. Hledáte v nich pouze to, co jste odvrhli; 
jejich prostřednictvím nikdy nepoznáte hodnotu 
toho, čeho jste se zřekli, ale po čem i přesto stále 
z celého srdce toužíte. Spojme své úsilí a učiňme 
ze svatého okamžiku to jediné, co existuje, a to tím, 
že si budeme přát, aby existovalo pouze to jediné. 
Vaše ochota napřít všechno své úsilí tímto směrem 
je pro Božího syna tak důležitá, že si míru závaž-
nosti jeho potřeby nedokážete ani představit. Po-
znejte tu jedinou potřebu, která je společná Bohu 
i Jeho synovi, a chtějte se s nimi setkat. Na tento 
úkol nejste sami, neboť vůle vašich stvoření vás 
vyzývá, abyste svou vůli sdíleli i s nimi. Zbavte se 
tedy viny a v pokoji se obraťte k Bohu i k nim.

3. Navazujte vztahy pouze s tím, co vás nikdy neo-
pustí a co nikdy neopustíte ani vy, protože samota 
Božího syna znamená samotu jeho Otce. Neodmí-
tejte si uvědomit svou úplnost a nesnažte se ji v so-
bě obnovit sami bez pomoci; nebojte se svěřit svou 
spásu do rukou lásky vašeho Spasitele. Nezklame 
vás, protože přichází od toho, jenž zklamat nemů-
že. Uvědomte si, že váš pocit selhání nepramení 
z ničeho jiného než z nesprávného pochopení, čím 
doopravdy jste. Neboť Boží hostitel nemůže se-
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lhat a nemůže mu být odepřeno nic, co si přeje. 
Vztah, ve kterém jste a navždy budete, je tak svatý, 
že každého vybízí, aby unikl samotě a připojil se 
k vaší lásce. Vždyť místo, kde se skutečně nachá-
zíte, musí hledat každý, a tam vás také najít.

4. Na chvilku se zamyslete: Bůh vám dal synovství, 
aby zajistil, že vaše stvoření bude dokonalé. Dal 
vám ho proto, že vám neodepřel Sám sebe, a tím 
vám neodepřel ani Svá stvoření; vše, co stvořil, je 
tedy vaše. Vaše skutečné vztahy jsou tedy vztahy 
s vesmírem, jenž – jelikož pochází od Boha – zda-
leka přesahuje zanedbatelné množství všech izolo-
vaných a odloučených těl, která ve své omezenosti 
vidíte vy. Neboť všechny jeho části jsou spojeny 
v Bohu skrze Krista, v němž se svému Otci podo-
bají. Kristus nezná odloučení od svého Otce; je-
jich vztah je ten jediný, který má a v němž dává 
stejným způsobem i stejnou měrou, jako jeho Otec 
dává jemu.

5. Cílem úkolu, který Bůh určil Duchu svatému, je 
zbavit vás toho, čemu Bůh nerozumí. A jelikož 
zdrojem tohoto úkolu je Bůh, Duch svatý ho bez-
pochyby splní. Duch svatý vás žádá, abyste odpo-
vídali stejně jako Bůh, neboť vás chce naučit to, 
čemu nerozumíte. Bůh vyslyší každou potřebu bez 
ohledu na její podobu a přes Ducha svatého s vá-
mi neustále udržuje spojení, abyste mohli přijímat 
sdělení, jež má On pro vás, i ta, která máte vy pro 
Něho. To, čemu Bůh nerozumí, je váš problém 
s komunikací, a to proto, že ji s vámi nesdílí. Pou-
ze vy věříte, že vaše komunikace je srozumitelná; 
Duch svatý ovšem ví, že srozumitelná není, ale  
i přesto jí rozumí, protože rozumí všemu, co jste 
sami vytvořili.

6. Duch svatý zahrnuje to, co Bůh nemůže poznat,  
a to, co vy nechápete. Jeho svatým úkolem je obojí 
přijmout, odstranit z nich každý nesouhlasný pr-
vek a spojit je do jednoho. A tento svůj úkol splní, 
jelikož mu byl určen Bohem. Přenechejte tedy to, 
co se vám zdá nemožné, Duchu svatému, jenž ví,  
že to možné je, protože taková je Boží vůle. A do-
volte Duchu svatému, jehož učení pochází pouze 
od Boha, aby vás naučil, v čem spočívá jediný 
smysl vztahů. Neboť Bůh stvořil jen jediný vztah, 
který má smysl, a tím je Jeho vztah s vámi.

IX. Svatý okamžik 
a přitažlivost Boha

1. Ego usiluje o to, aby se váš pohled na bratry omezil 
pouze na jejich tělo, zatímco Duch svatý chce váš 
pohled naopak od všech hranic očistit, abyste spat-
řili velké paprsky, jež z nich vycházejí a které jsou 
tak bezmezné, že sahají až k samotnému Bohu.  
A k takovéto změně vidění dochází právě ve sva-
tém okamžiku. I přesto je však nezbytné, abyste 
poznali, co tato změna znamená, a byli tudíž ochot-
ni z ní udělat změnu trvalou. Toto vidění sice je 
trvalé, ale natrvalo si ho uchováte výhradně tehdy, 
pokud budete chtít. Jakmile ho přijmete jako jediný 
způsob vnímání, o nějž doopravdy stojíte, přemění 
ho Bůh na vědění, a to z titulu jediné úlohy, kterou 
ve vykoupení hraje, protože pouze tomuto kroku 
ve vykoupení rozumí. Až tedy budete připraveni, 
nesetkáte se s žádným otálením a oddalováním, 
protože na rozdíl od vás je Bůh připraven už teď.
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2. Naším úkolem je tedy pouze co nejrychleji pokra-
čovat v procesu, při němž upřímně posoudíme vše, 
co vás zdržuje, a budeme to vidět přesně takové, 
jaké to je. Neboť je naprosto nemožné pochopit, 
že to, co si myslíte, že chcete, postrádá jakoukoliv 
radost. Tělo je symbolem ega a ego je symbolem 
odloučení, přičemž ego i tělo neusilují o nic jiné-
ho než o to, aby omezila vaši komunikaci, a tím 
ji zcela znemožnila. Aby totiž komunikace mohla 
mít nějaký smysl, musí být neomezená, a bude-li 
jí pak smysl chybět, nemůže vás úplně uspokojit.  
I přesto však zůstává jediným nástrojem, jehož 
prostřednictvím můžete navazovat skutečné vzta-
hy, které jsou zcela neomezené, protože byly na-
vázány Bohem.

3. Ve svatém okamžiku, kdy si namísto těla začínáte 
uvědomovat energetické paprsky, je vám dáno po-
znat vztahy, jež nesvazují žádné hranice. Abyste 
je však dokázali rozpoznat, musíte se zříci každé-
ho způsobu, kterým ego využívá tělo, a přijmout 
skutečnost, že s egem nemáte žádný společný zá-
měr. Ego totiž redukuje všechny vaše bratry pouze  
na tělo jen proto, aby dosáhlo svého záměru, a do-
kud se budete domnívat, že má nějaký smysl, bu-
dete dobrovolně využívat prostředky, jimiž se sna-
ží svého záměru docílit. Toho však nedocílí nikdy. 
I přesto jste si už určitě uvědomili, že ego, jehož 
cíle jsou naprosto nedosažitelné, o ně usiluje vší 
silou, a to silou tak velkou, jakou mu dodáte.

4. Je zcela nemožné dělit svou sílu mezi nebe a peklo, 
a tedy mezi Boha a ego, a přitom uvolnit její tvoři-
vou schopnost, což je jediný důvod, proč vám byla 
dána. Láskou se vždy roste, zatímco ego prostřed-
nictvím omezování dosahuje svého cíle zmenšit  

a zneschopnit. Pokud budete svého bratra považo-
vat jen za tělo – což budete činit tak dlouho, dokud 
ho z něho nebudete chtít vysvobodit – budete sami 
sobě odpírat dar, který vám nabízí. Jeho tělo vám 
ho totiž dát nemůže a nenajdete ho ani prostřednic-
tvím vlastního těla. I přesto jsou však vaše mysli 
spojené, a jakmile uznáte a přijmete jejich jednotu, 
samota se rozplyne v nebi.

5. Umožníte-li Duchu svatému, aby vám pověděl  
o lásce, již k vám chová Bůh, a o potřebě vašich 
stvoření být navždy vaší neoddělitelnou součástí, 
pocítíte přitažlivost věčnosti. Nikdo, kdo uslyší 
jeho slova, se už nebude chtít nadlouho zdržovat  
na tomto světě, protože vaší vůlí je být v nebi, kde 
jste úplní a pokojní a kde jsou vaše vztahy tak pev-
né a tak láskyplné, že nemohou být jiné než neo-
mezené. Nechtěli byste je tedy přijmout výměnou 
za své vlastní vztahy, které jsou malé a bezvý-
znamné? Neboť nemůže být pochyb o tom, že tělo 
je malé a omezené, a dar svobody vám tak mohou 
poskytnout pouze ti, jež uvidíte bez hranic, který-
mi je spoutává ego.

6. Nemáte ani představu o tom, do jaké míry jste si 
sami omezili své vlastní vidění světa i druhých,  
a netušíte, jakou nádheru byste spatřili, kdybyste 
se z těchto pout vysvobodili. Pamatujte si však,  
že přitažlivost viny působí proti přitažlivosti Boha. 
Přitažlivost, již pro vás Bůh má, je sice stále neo-
mezená, ale protože vaše síla je stejně velká jako 
Jeho – jelikož Jeho je – můžete se od lásky odvrá-
tit. To, co vkládáte do viny, odebíráte Bohu. Váš 
pohled je pak stále slabší, nejasnější a omezenější, 
protože se pokoušíte oddělit Otce od syna a osla-
bit jejich komunikaci. Vykoupení tedy nehledej-
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te v dalším oddělování a neredukujte svůj pohled  
na Božího syna pouze na to, co mu znemožňuje 
dosáhnout svobody a co musí Duch svatý odstra-
nit, aby ho osvobodil. Neboť to, co ho uvěznilo, je 
jeho víra v omezování.

7. Jakmile vás přestane přitahovat tělo a jakmile po-
chopíte, že jeho prostřednictvím nezískáte vůbec 
nic, nebude už vaší komunikaci s Bohem nic bránit 
a vaše myšlenky budou stejně svobodné jako Jeho. 
Až umožníte, aby vás Duch svatý naučil využívat 
tělo pouze za účelem komunikace, a až se ho zřek-
nete jako nástroje pro odloučení a útok, za který ho 
považuje ego, poznáte, že tělo vlastně vůbec ne-
potřebujete. Ve svatém okamžiku neexistují žádná 
těla a jediná přitažlivost, již v něm pociťujete, je 
přitažlivost Boha. Jelikož pochopíte, že tato přitaž-
livost je absolutní, v jediném okamžiku se s Ním 
zcela spojíte, protože svou jednotu s Ním nebudete 
omezovat žádnými hranicemi. Realita tohoto vzta-
hu se pak pro vás stane tou jedinou pravdou, kterou 
budete chtít; a v ní leží všechna pravda.

X. Čas znovuzrození

1. Moc oddalovat dokonalou jednotu Otce a syna 
v čase máte proto, že v tomto světě mezi nimi stojí 
přitažlivost viny. Ani čas, ani chvíle neznamenají 
ve věčnosti sice nic, ale na tomto světě je úkolem 
Ducha svatého využít obojí, i když ne tak jak je 
využívá ego. Toto je chvíle [Vánoce], kdy chcete 
oslavit mé narození do tohoto světa, avšak nevíte 
jak. Dovolte tedy Duchu svatému, aby vás to nau-
čil, a dovolte mně, abych skrze něho oslavil vaše 

zrození. Jediný dar, jejž od vás mohu přijmout, je 
dar, který jsem já dal vám. Osvoboďte mě, neboť 
i já si přeji vaši svobodu. Čas Krista oslavujeme 
společně, protože pokud budeme oddělení, nebude 
mít žádný smysl.

2. Časem Krista je právě svatý okamžik, protože v této 
osvobozující chvíli není Božímu synu přikládána 
žádná vina, a tím je mu navrácena jeho neomezená 
síla. Jaký jiný dar byste mi mohli nabídnout, jest-
liže já vám chci dát výhradně toto? Vidět mě zna-
mená vidět mě v každém a každému dávat tentýž 
dar, jejž dáváte i mně. Stejně jako Bůh nedokážu 
přijmout oběť, ale každou oběť, kterou vyžadujete 
sami od sebe, zároveň vyžadujete i ode mě. Naučte 
se, že žádnou obětí nedosáhnete ničeho jiného než 
omezení své schopnosti dávat. A tímto omezením 
si omezujete i schopnost přijmout dar, jejž vám dá-
vám.

3. My, kdo jsme jedno, totiž nemůžeme dávat odděle-
ně. Jakmile budete ochotni přijmout náš vztah jako 
skutečný, nebude pro vás vina už vůbec přitažlivá, 
neboť do naší jednoty zahrnete i všechny své bra-
try. Narodil jsem se, abych dával jediný dar, a to 
dar jednoty. Abyste ho však mohli získat, musíte 
mi ho dát. Čas Krista je ta pravá chvíle, kdy byste 
měli dar svobody dávat, a to každému. A každému 
ho dáte tím, že ho sami přijmete.

4. Mohu vás ubezpečit, že učinit z této chvíle svatý 
okamžik je ve vaší moci, neboť je ve vaší moci 
zařídit, aby čas Krista nastal právě teď. Obojí lze 
udělat najednou, protože k obojímu je zapotřebí 
pouze jediné změny ve způsobu vnímání; uděla-
li jste totiž pouze jedinou chybu. Přestože se vám 
zdá, že jich je mnoho, jsou všechny stejné, neboť 
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ačkoliv ego na sebe bere celou řadu podob, před-
stavuje vždy tutéž myšlenku: to, co není láska, je 
vždy strach, a nic jiného.

5. Není nutné následovat strach na všech jeho zdlou-
havých a křivolakých cestách, na nichž si v zemi 
vyhrabává skrýše, ukrývá se v temnotě a poslé-
ze se vynořuje v podobách, které jsou jiné, než 
jaký doopravdy je. Co však nutné je, je každou 
z nich pečlivě prozkoumat, a to dokud se budete 
chtít držet principu, jímž se všechny řídí. Jestliže 
je budete ochotni považovat nikoliv za samostat-
né představy, ale za různé projevy téže představy,  
a to takové, kterou nechcete, zbavíte se jich všech 
najednou. Ona představa je následující: věříte,  
že je možné buď hostit ego, nebo být zcela závislí 
na Bohu. Domníváte se, že z těchto dvou možností 
si můžete vybrat, a že si dokonce vybrat musíte. 
Žádné jiné alternativy nevidíte, neboť nedokážete 
přijmout skutečnost, že obětí nic nezískáte. Oběť 
je pro váš myšlenkový systém tak klíčový pojem, 
že spása bez oběti pro vás nemá vůbec žádný smy-
sl. Oběť a lásku si pletete tak zásadně, že si lásku 
bez oběti nedokážete ani představit. Ale právě tuto 
svou domněnku musíte podrobit kritickému zkou-
mání, protože oběť je útok, a nikoliv láska. Jestliže 
přijmete tuto jedinou myšlenku, váš strach z lásky 
zmizí. Jakmile se zbavíte představy oběti, zbavíte 
se i viny, protože oběť vždy znamená, že jeden pla-
tí a druhý získává. Jediná otázka, jež pak zbývá, je, 
jak vysoká je cena a co za ni dostanete.

6. V úloze hostitele ega věříte, že se veškeré své viny 
můžete kdykoliv zbavit, a tím si koupit pokoj, aniž 
byste zdánlivě platili ze svého. Ačkoliv je zřejmé, 
že ego vždy vyžaduje, aby dostalo zaplaceno, ni-

kdy nedovolí, abyste měli dojem, že zaplatit po-
žadovanou cenu chce na vás. Odmítáte pochopit,  
že ego, které jste si pozvali jako svého hosta, se 
chová zrádně pouze k těm, kdo se domnívají, že 
jsou jeho hostiteli. Ego by nikdy nepřipustilo, 
abyste si tuto zásadní myšlenku uvědomili, jelikož 
by se náhle ocitlo bez domova. Jakmile si ji totiž 
zcela jasně uvědomíte, nenecháte se oklamat žád-
nou podobou, již na sebe ego bere, aby před vaším 
zrakem ukrylo svou pravou podstatu. V každé jeho 
podobě spatříte pouhou zástěrku jediné myšlenky, 
která se skrývá ve všech z nich: láska vyžaduje 
oběti, a proto ji nelze oddělit od útoku a strachu. 
Cenou za lásku je pak vina, již musíte zaplatit  
ve formě strachu.

7. Jak strašlivý je tedy ve vašich očích Bůh a jak vel-
kou oběť si podle vás vyžaduje Jeho láska! Jeli-
kož naprostá láska by vyžadovala naprostou oběť, 
připadá vám, že ego po vás chce méně než Bůh, 
a proto ho oproti Bohu považujete za menší zlo, 
přičemž jednoho se možná trochu bojíte, ale dru-
hé je zapotřebí zcela zničit. Lásku tedy považuje-
te za ničivou a vaše jediná otázka tudíž je, koho 
musíte zničit: sebe, nebo někoho jiného? Odpo-
věď na ni hledáte ve svých výjimečných vztazích,  
ve kterých jste zdánlivě částečně ničitelem i niče-
ným, ale nikdy ne jedním z nich úplně. A to vás 
podle vašich představ chrání před Bohem, jehož 
naprostá láska by vás zničila naprosto.

8. Domníváte se, že oběť od vás vyžaduje každý okolo 
vás, a nevidíte, že jediný, kdo ji doopravdy vyža-
duje, jste vy sami, a to sami od sebe. Avšak poža-
davek oběti je tak krutý a tak děsivý, že nedokážete 
vidět jeho skutečný zdroj. Cena, již jste za tuto ne-
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schopnost zaplatili, je tak vysoká, že místo abyste 
Boha spatřili, jste se Ho zřekli. Neboť pokud by  
od vás Bůh opravdu vyžadoval naprostou oběť, 
bylo by pro vás bezpečnější Ho odstranit ze svého 
nitra a nebýt Jeho hostiteli. Přisoudili jste Mu zradu 
ega, neboť jste ego pozvali na Jeho místo, aby vás 
před Ním chránilo. Neuvědomujete si však, že to, 
co jste do svého nitra pozvali, vám přináší zkázu  
a ruku v ruce s tím i požadavek naprosté oběti. 
Touhu tohoto nelítostného hosta neukojí žádná 
částečná oběť, jelikož je to útočník, který zdánli-
vě nabízí laskavost, ale ve skutečnosti se dožaduje 
úplné oběti.

9. Na egu nemůžete být nikdy závislí jen částečně, 
protože nedodržuje žádné dohody a nic vám ne-
nechá, ale zároveň nemůžete být ani jeho částeč-
ným hostitelem. Musíte si vybrat mezi naprostou 
svobodou a naprostým uvězněním, jelikož žádné 
jiné možnosti neexistují. Ve snaze nepřipustit si, 
že musíte udělat takovéto rozhodnutí, usilujete  
o řadu kompromisů; a přesto právě pochopení, že 
toto rozhodnutí udělat musíte, ho činí tak snadným. 
Spása je snadná, neboť pochází od Boha, a pro-
to je snadné ji pochopit. Nesnažte se ji vytlačovat 
ze svého nitra a vidět ji mimo ně; v sobě máte jak 
otázku, tak odpověď, a tedy jak požadavek oběti, 
tak Boží pokoj.

XI. Vánoce jako konec obětí

1. Nebojte se pochopit, že celá myšlenka oběti je jen 
váš výtvor, a nehledejte jistotu tak, že se budete 
snažit chránit před tím, v čem není. Vaši bratři  

i váš Otec ve vás vzbuzují velký strach, a proto 
s nimi chcete vyjednat několik výjimečných vzta-
hů, v nichž podle sebe vidíte jakési zlomky bez-
pečí. Nepokoušejte se déle udržovat své myšlenky 
v odloučení od té, která vám byla dána. Jakmile je 
totiž k sobě přiblížíte a uvidíte, kde se nacházejí, 
bude pro vás volba mezi nimi stejně snadná jako 
přirozené probuzení do nového, světlem zalitého 
dne po vydatném spánku.

2. Znamením Vánoc je hvězda, světlo v temnotě. Ne-
snažte se její zář vidět kdesi mimo sebe, ale pouze 
v nebi ve svém nitru, a přijměte ji jako znamení,  
že přišel čas Krista. Kristus přichází, aniž by co-
koliv vyžadoval; od nikoho nežádá žádnou oběť. 
V jeho přítomnosti ztrácí celá myšlenka oběti vý-
znam, neboť je hostitelem Boha. Jediné, co musíte 
udělat, je pozvat do svého nitra toho, kdo v něm už 
je, a to tím, že uznáte, že Jeho hostitel je jen jeden  
a že s Ním ve vás nemůže přebývat žádná myšlen-
ka, jež je cizí jednotě Jeho hostitele. Aby se Mu 
však dostalo vřelého přijetí, je zapotřebí, aby lás-
ka byla naprostá, neboť přítomnost zdroje svatosti 
vytváří svatost, která ji obklopuje. Žádný strach 
nemůže proniknout do hostitele, jenž poskytuje 
útočiště Bohu v čase Krista, jelikož Jeho hostitel 
je stejně svatý jako dokonalá nevinnost, kterou 
ochraňuje a jejíž síla naopak ochraňuje jeho.

3. O těchto Vánocích předejte Duchu svatému vše, co 
by vám mohlo ublížit. Umožněte mu, aby vás úpl-
ně uzdravil, a abyste se tak k němu mohli připojit  
a uzdravovat společně s ním; oslavme spolu své vy-
svobození tím, že zároveň se sebou vysvobodíme  
i všechny ostatní. Předejte mu úplně všechno, ne-
boť osvobození je úplné, a jakmile ho se mnou při-
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jmete, budete ho se mnou i dávat. Veškerá bolest, 
oběti i malost zmizí v našem spojení, jež je stejně 
čisté i stejně mocné jako naše spojení s Otcem. Bo-
lest, která nám bude předána, se v naší přítomnosti 
rozplyne; bez bolesti pak nemůže být žádná oběť  
a bez žádné oběti nemůže být nic jiného než láska.

4. Vy, kdo se domníváte, že láska spočívá v oběti, se 
musíte naučit, že v oběti ve skutečnosti spočívá od-
loučení od lásky, protože oběť přináší vinu stejně 
určitě, jako láska přináší pokoj. Vina je podmínkou 
oběti, zatímco pokoj je podmínkou pro to, abyste 
si uvědomili své spojení s Bohem. Prostřednictvím 
viny od sebe oddělujete svého Otce i své bratry, 
avšak prostřednictvím pokoje je k sobě opět zve-
te a uvědomujete si, že jsou tam, kde si je svým 
pozváním přejete mít. To, co od sebe oddělujete, 
se vám zdá děsivé jen proto, že tomu strach sami 
dodáváte a pokoušíte se to ze sebe vypudit, ačkoliv 
je to vaší součástí. Mohl by snad někdo žít sám se 
sebou v pokoji, pokud by považoval některou část 
svého Já za odpudivou? A mohl by se snad někdo 
snažit vyřešit svůj vnitřní „konflikt“ mezi nebem 
a peklem tím, že by nebe ze sebe vypudil a při-
soudil mu vlastnosti pekla, aniž by se cítil neúplný  
a osamocený?

5. Dokud budete svou realitu ztotožňovat pouze se 
svým tělem, budete se cítit osaměle a neúplně  
a budete se rovněž považovat za oběť oběti, jež je 
oprávněna obětovat druhé. Neboť mohl by snad 
někdo od sebe odstrčit nebe a jeho Stvořitele,  
a neprožívat přitom pocit oběti a ztráty? A mohl by 
snad někdo trpět pocitem oběti a ztráty, a přitom 
se nesnažit znovu získat vše, o co přišel? Jak byste 
toho však mohli dosáhnout sami bez pomoci, když 

se vaše snažení opírá o přesvědčení, že strádání  
a ztráta jsou skutečné? Strádání a nedostatek totiž 
plodí útok, neboť představují víru, že takovýto útok 
je oprávněný. Avšak dokud si budete chtít uchovat 
nedostatek, budete útok považovat za svou spásu, 
zatímco oběť naopak za lásku.

6. Nacházíte se tedy v situaci, že hledáte-li lásku, 
hledáte oběť a také ji nalézáte. Lásku však nena-
cházíte, protože lásku nelze poznat, pokud odmí-
táte či popíráte to, co doopravdy je. Smysl lásky 
leží v tom, co jste vypudili ze svého nitra, a mimo 
ně nemá žádný smysl. Nic, co si chcete uchovat, 
tudíž nemá žádný smysl; veškerý smysl vesmíru 
spočívá v tom, co chcete udržet mimo své nitro  
a co ho svým smyslem udržuje pohromadě. Dokud 
tedy v sobě nespojíte celý vesmír, budete postrádat 
Boha a být bez Boha znamená být beze smyslu.

7. Ve svatém okamžiku je splněna podmínka lás-
ky, neboť v něm dojde ke spojení myslí, aniž by  
do toho zasahovala těla, a tam, kde panuje ko-
munikace, panuje klid. Princ klidu se zrodil, aby 
znovu potvrdil podmínku lásky tím, že vás naučí, 
že komunikace zůstává nepřerušená i tehdy, po-
kud je zničeno tělo; ovšem jen za předpokladu, že 
nebudete tělo považovat za prostředek, bez nějž 
se komunikace neobejde. Pochopíte-li tuto lekci, 
uvědomíte si, že obětovat tělo znamená neobětovat 
nic, zatímco komunikace, která je doménou mys-
li, obětována být nemůže. V čem tedy oběť vlast-
ně spočívá? Podstatou lekce, již je mi dáno učit  
od mého zrození a kterou chci naučit všechny vaše 
bratry, je to, že oběť není vůbec nikde, zatímco 
láska je úplně všude. Neboť komunikace zahrnuje 
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naprosto vše a v pokoji, jejž znovu nastoluje, při-
chází láska sama o sobě.

8. Nedovolte, aby radost Vánoc zakrylo zoufalství, 
jelikož čas Krista nemá bez vaší radosti žádný 
význam. Oslavme pokoj a mír všichni společně, 
a to tak, že od nikoho nebudeme vyžadovat žád-
nou oběť; tím mi dáte lásku, kterou já dávám vám. 
Může vám snad něco přinést větší radost než zjiš-
tění, že nám nic nechybí a že nás nikdo o nic ne-
připravuje? Tak zní poselství času Krista, jež vám 
dávám, abyste ho mohli předávat dál a navrátit ho 
tak Otci, od kterého jsem ho dostal. Neboť v čase 
Krista se obnovuje spojení s Bohem, jenž se k nám 
připojuje, aby společně s námi oslavil stvoření 
Svého syna.

9. Bůh vzdává díky svatému hostiteli, který Mu po-
skytuje útočiště a přijímá Ho do svého nitra, aby 
přebýval tam, kde má Své pravé místo. Díky va-
šemu přijetí vás pak přijímá do Sebe, neboť to, co 
je ve vás, kdo Ho radostně vítáte, je Mu vráceno. 
Svým přijetím do svého nitra tedy oslavujeme Jeho 
celistvost a úplnost. Ti, kdo přijímají Otce, s Ním 
tvoří nerozdělitelnou jednotu, jelikož hostí toho, 
kdo je stvořil. A zároveň s Ním do nich vstupuje 
i vzpomínka na Něho i na jediný vztah, jejž kdy 
měli a který kdy toužili mít.

10. Toto je období, v němž se z času Krista brzy zrodí 
nový rok. Bezvýhradně věřím, že dokážete dosáh-
nout všeho, čeho dosáhnout chcete i máte. Nic vám 
nebude chybět; vše budete jen scelovat a nic nebu-
dete ničit. Řekněte tedy svému bratru:

Dávám tě Duchu svatému jako část sama sebe.
Vím, že budeš osvobozen, pokud tě ovšem 
nebudu chtít využít jako prostředku ke svému 
vlastnímu uvěznění.
Chci tě osvobodit ve jménu své vlastní svobody, 
protože si uvědomuji, že vysvobozeni budeme 
pouze společně.

 Nový rok pak začne radostí a svobodou. Máme 
před sebou ještě mnoho práce, od které nás dopo-
sud stále něco zdržovalo. Přijměte tedy svatý oka-
mžik v tomto čase, kdy se rodí nový rok, a zaujmě-
te své místo ve velkém probuzení, jež jste dlouho 
nechávali opuštěné. Změňte tento rok, a to tak,  
že ho uděláte neměnným. A dovolte, aby do všech 
vašich vztahů vstoupila svatost. Taková je naše 
vůle. Amen.
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16. kapitola:

Odpuštění iluzí

I. Skutečná empatie

1. Vcítit se do někoho a skutečně ho chápat neznamená 
připojit se k jeho utrpení, neboť utrpení musíte na-
opak odmítat pochopit. Takovýmto způsobem ale 
vidí empatii ego a využívá ji při budování výjimeč-
ných vztahů, v nichž se utrpení vždy sdílí. Schop-
nost vcítit se je však velmi užitečná i pro Ducha 
svatého, a to za předpokladu, že mu dovolíte, aby 
ji využil podle svých vlastních představ, které jsou 
samozřejmě diametrálně odlišné od představ ega. 
Duch svatý nechápe utrpení a chce, aby i vy jste 
učili, že je nepochopitelné. Když skrze vás komu-
nikuje, nekomunikuje totiž skrze vaše ego s jiným 
egem; nepřipojuje se k bolesti, protože ví, že bolest 
nelze uzdravit klamnou snahou do ní proniknout  
a zmírnit ji tím, že tento klam budeme sdílet.

2. Jasný důkaz, že způsob, jakým ego využívá empa-
tii, je ničivý, spočívá ve skutečnosti, že ji uplatňuje 
jen na určité problémy a jen v případě některých 
lidí, jež si pečlivě vybírá a se kterými se pak spo-
juje. Je ale třeba vědět, že ego se spojuje jen proto, 
aby upevnilo svou sílu. Jelikož se ztotožňuje s tím, 
čemu podle svého mínění rozumí, vidí v tom samo 
sebe a narůstá tím, že sdílí, co se mu podobá. Ne-

nechte se však tímto manévrem oklamat: ego se 
vciťuje jen proto, aby oslabilo, a oslabovat vždy 
znamená útočit. Skutečný význam empatie sice ne-
znáte, ale jedním si můžete být naprosto jisti: po-
kud budete jen v tichosti přihlížet a dovolíte, aby 
skrze vás komunikoval Duch svatý, budete se vci-
ťovat výhradně do síly a výsledkem celého procesu 
bude to, že podpoříte svou sílu, a nikoliv slabost.

3. Jediným vaším úkolem je tedy mít neustále  
na paměti, že ze vztahu by nemělo vzejít nic, čemu 
přikládáte nějakou vlastní hodnotu; nechcete mu 
ani uškodit, ale nechcete ho ani uzdravit, protože 
nevíte, v čem uzdravení spočívá. Vše, co jste se 
o empatii naučili, pramení z minulosti; ale v mi-
nulosti není nic, co byste mohli sdílet, protože 
v ní není nic, co byste si mohli uchovat. Nevyu-
žívejte empatii k tomu, abyste z minulosti uděla-
li skutečnost, a tím ji udržovali naživu. Upusťte  
od ní a nebraňte tomu, abyste mohli být uzdraveni. 
V mysli si uchovejte pouze jedinou myšlenku a tu 
nikdy nepouštějte ze zřetele bez ohledu na to, jak 
velké bude vaše pokušení soudit jakoukoliv situaci  
a na základě svého vlastního úsudku pak na ni rea-
govat. Svou pozornost zaměřte pouze na toto:

Nejsem sám a nechci svému hostu vnucovat 
minulost.
Pozval jsem ho, a proto je zde se mnou.
Jediné, co opravdu musím dělat, je nezasahovat.

4. Skutečná empatie pochází od toho, kdo ví, co do- 
opravdy znamená. Její pravý význam poznáte i 
vy, jestliže mu umožníte, aby využil vaši sílu, a 
nikoliv slabost. Neopustí vás a můžete si být jisti,  
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že vy neopustíte jeho. V pokoře je síla pouze v tom 
smyslu, že připustit a přijmout skutečnost, že neví-
te, znamená připustit a přijmout, že on ví. Zda splní 
svůj úkol, si však nejste jisti, a to proto, že vy jste 
zatím nesplnili svůj vlastní úkol. Nemůžete vědět, 
jak reagovat na to, co nechápete. Nenechte se tedy 
svést pokušením a nepodlehněte vítězným svodům 
způsobu, jímž ego využívá empatii pro svou vlast-
ní slávu.

5. Vítězství slabosti není dar, který byste měli nabízet 
svému bratru. A přesto žádné jiné vítězství nepři-
pouštíte. Toto však nemá nic společného s vědě-
ním a podoba empatie, již ve vás vyvolává, je tak 
zkreslená, že vede k uvěznění toho, co by naopak 
měla osvobozovat. Ti, kdo nejsou spaseni, sice 
nemohou spasit, ale i přesto mají Spasitele. Ne-
snažte se ho učit, neboť učitelem je on, zatímco 
vy jste jeho žáci. Nezaměňujte svou roli za jeho, 
protože tím byste nepřinesli pokoj vůbec nikomu. 
Místo toho mu nabídněte své pochopení, jelikož to, 
co opravdu chcete sdílet, je jeho způsob vnímání  
a jeho síla. A dovolte mu, aby vám svou sílu i svůj 
způsob vnímání předal, a tím je skrze vás sdílel.

6. Význam lásky, kterým je síla, se vytrácí v každém 
vztahu, v němž se obracíte ke slabosti a doufáte,  
že v ní najdete lásku. Pravá moc lásky leží v Boží 
síle, která se nad ní vznáší a v tichosti ji přikrývá 
svými hojivými křídly. Nebraňte se jí a v žádném 
případě se ji nepokoušejte nahradit svým „zázra-
kem“. Už jsem říkal, že pokud vás bratr požádá, 
abyste pro něho udělali něco pošetilého, měli bys-
te mu vyhovět. To však neznamená, že byste měli 
udělat takovou pošetilou věc, jež by ublížila buď 
jemu, nebo vám, neboť to, co by ublížilo jednomu, 

by ublížilo i druhému. Pošetilé žádosti jsou poše-
tilé jen proto, že jsou rozporné, jelikož vždy obsa-
hují určitý prvek výjimečnosti. Pouze Duch sva-
tý dokáže rozlišit pošetilé potřeby od skutečných  
a naučí vás, jak uspokojit obojí, aniž byste o kte-
roukoliv z nich přišli.

7. Vy se pokoušíte o totéž, avšak pouze v tajnosti, a do-
mníváte se, že pokud vyhovíte potřebám jednoho, 
neohrožujete potřeby druhého, protože je udržuje-
te oddělené a jedny před druhými skrýváte. Tím 
však ničeho nedosáhnete, protože takový způsob 
nevede k životu a k pravdě. Pokud však všechny 
potřeby přenecháte tomu, kdo má za úkol je uspo-
kojovat, žádné nezůstanou dlouho neuspokojeny. 
Tento úkol patří jemu, a nikoliv vám; nebude je 
uspokojovat potají, neboť chce sdílet vše, co skrze 
něho dáváte. A proto také dává. To, co dáváte skr-
ze něho, patří celému synovství, a ne pouze jedné 
jeho části. Nepřebírejte tedy jeho úkol, jelikož ho 
dokáže splnit v tom okamžiku, kdy mu dovolíte 
vstoupit do vašich vztahů a požehnat jim ve vašem 
zájmu.

II. Síla svatosti

1. Pokud se stále domníváte, že svatost nelze pocho-
pit, znamená to, že nechápete, jakým způsobem 
se dá rozšířit tak, aby zahrnovala každého. Jak už 
jsem vám říkal, zahrnovat každého musí, neboť ji-
nak by nemohla být svatá. S principem rozšiřování 
svatosti si však nedělejte starosti; vždyť nechápete 
podstatu zázraků, a koneckonců je ani nekonáte. 
Důkaz, že je nekonáte, spočívá právě v jejich roz-
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šiřování, jež daleko překračuje hranice toho, co 
jste schopni vnímat. Proč byste se tedy měli zao-
bírat tím, jak se rozšiřují na celé synovství, když 
vám není jasná ani jejich podstata? Pochopit jeden 
aspekt celku není o nic těžší než pochopit celek. 
Pokud tedy zázraky jsou jako celek, pak musejí být 
zázračné i jejich jednotlivé aspekty, neboť jsou je-
jich součástí.

2. Je zcela zřejmé, že máte sklon rozdělovat a zabý-
vat se pravdivostí pouze jedné malé části celku. 
Tento proces nepředstavuje nic jiného než způsob, 
jak odvrátit svůj pohled od celku a nasměrovat jej 
k tomu, co podle svého mínění dokážete pochopit 
snáze. V podstatě se tedy jedná o další pokus ne-
chat si pochopení výhradně pro sebe. Avšak lepší 
a mnohem užitečnější způsob nahlížení na zázraky 
je takovýto: byly skrze vás vykonány, přestože je 
nechápete, a to ani částečně, a už vůbec ne úplně. 
Z toho lze vyvodit, že není nutné, abyste je chá-
pali; avšak to, co nechápete, nemůžete uskutečnit,  
a proto se musí ve vašem nitru skrývat něco, co to 
chápe.

3. Zázraky pro vás nemohou být přirozené, protože to, 
co jste udělali, ublížilo vaší mysli do té míry, že si 
nedokáže vzpomenout na to, co je pro ni opravdu 
přirozené. A pokud se vám řekne, co pro ni přiro-
zené je, nedokážete to pochopit. Zcela přirozené je 
přijmout část jako celek a celek vidět v každé jeho 
části, protože takto smýšlí Bůh; a to, co je přiroze-
né pro Boha, je přirozené i pro vás. Naprosto přiro-
zený způsob vnímání by vám tedy okamžitě uká-
zal, že v případě zázraků nelze hovořit o stupních 
obtížnosti, neboť tím by se popírala samotná jejich 
podstata. Pokud byste tudíž chápali, v čem spočívá 

jejich smysl, mohly by ve vás jejich jednotlivé as-
pekty jen stěží vyvolávat zmatek a nejasnosti.

4. Ačkoliv zázraky jste skutečně vykonali, je naprosto 
zřejmé, že jste je nevykonali sami o sobě. Kdykoliv 
jste se pokusili přiblížit jiné mysli a spojit se s ní, 
uspěli jste. Jestliže se pak dvě mysli spojí do jedné 
a rovným dílem sdílejí jednu myšlenku, znamená 
to, že bylo navázáno první spojení, které vede k po-
chopení synovství jako celku. Jakmile tedy učiníte 
takovéto spojení, k němuž vás Duch svatý vybízí, 
a jakmile mu ho svěříte do rukou, aby ho využil 
podle svých představ, dokáže ho díky přirozenému 
způsobu, kterým váš dar vnímá, pochopit, a vám 
zároveň umožní, abyste jeho pochopení využili  
ve svůj prospěch. O realitě toho, co bylo zcela jas-
ně učiněno, a to prostřednictvím vaší ochoty, vás 
lze přesvědčit teprve tehdy, až přestanete věřit, že 
to musíte chápat a že jestliže to nechápete, skuteč-
né to být nemůže.

5. Jak byste mohli věřit v realitu, jestliže jste tak ská-
lopevně rozhodnuti z ní dělat něco, čím není? Máte 
doopravdy pocit, že „realita“ iluzí vám přinese vět-
ší bezpečí než radostné přijetí pravdy takové, jaká 
je? Uctívejte pravdu, jež vám byla dána, a radujte 
se z toho, že ji nechápete. Zázraky jsou přirozené 
pro toho, kdo mluví ve jménu Boha, neboť jeho 
úkolem je přeměnit zázrak do vědění, které zastu-
puje a jež je vám skryté. Přijměte jeho pochopení 
zázraků za dostačující a neodvracejte se od všech 
svědků, které vám dává jako důkazy o své realitě.

6. Žádný důkaz vás nepřesvědčí o skutečnosti toho, 
co nechcete; i přesto však je váš vztah s Duchem 
svatým skutečný. Uznejte tento fakt s radostí, 
a nikoliv se strachem. Ten, koho jste pozvali, je 
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s vámi. Přivítejte ho s otevřenou náručí a oslavujte 
svědky, již vám přinášejí radostné zvěsti, že přišel. 
Je pravda – a toho se také bojíte – že uznat ho zna-
mená popřít vše, co si myslíte, že víte. Ale to, co si 
myslíte, že víte, není a nikdy nebylo pravdivé. Co 
byste tedy mohli získat tím, že si na svém „vědění“ 
budete trvat a odmítnete důkazy o pravdě? Vždyť 
nyní jste se k pravdě dostali už příliš blízko na to, 
abyste ji mohli popřít a abyste nepodlehli její ne-
odolatelné přitažlivosti. Můžete to sice oddalovat, 
ale nikoliv nadlouho; ozval se ve vás hostitel Boha, 
a vy jste ho konečně zaslechli. Od této chvíle už 
nebudete ochotni mu nenaslouchat.

7. Toto je rok radosti, ve kterém mu budete naslou-
chat mnohem víc než dříve, a díky tomu bude na-
růstat i váš klid. Začnete si uvědomovat, že ve sva-
tosti je síla, zatímco v útoku je slabost. Vezmete-li  
v úvahu, že k takovémuto pochopení dojde mysl, 
jež byla doposud nezlomně přesvědčena o napro-
stém opaku, musíte uznat, že se jedná o zázrak, 
který by měl být dostatečným důkazem faktu,  
že váš učitel nepochází z vás. Vzpomeňte si navíc, 
že kdykoliv jste se řídili jeho výkladem, přinesly 
vám výsledky vašeho jednání radost. Chtěli bys-
te tedy stále trvat na výsledcích, jež vám přináší 
vaše vlastní interpretace reality, pokud upřímně 
zvážíte, jaké doopravdy byly? Bůh vám však přeje 
něco mnohem lepšího. Nemohli byste tedy s větší 
shovívavostí pohlížet na toho, ke komu Bůh chová 
naprostou a dokonalou lásku?

8. Nesměrujte své výklady proti Boží lásce, protože 
před sebou máte mnoho svědků, kteří ji dosvěd-
čují tak jasně, že pouze slepí a hluší by je neviděli  
a neslyšeli. Tento rok se rozhodněte nezříkat se 

toho, co vám Bůh dal. Procitněte a sdílejte Jeho 
dar, neboť sdílet jej představuje jediný důvod, proč 
vás k sobě volá. Ačkoliv je Jeho hlas zcela zřetel-
ný, vaše důvěra v to, co slyšíte, je stále příliš malá, 
protože mnohem větší důvěru vkládáte ve zkázu, 
jež však nepochází od Boha, ale od vás. Dnes se 
tedy společně rozhodněme přijmout radostnou 
zvěst, že tato zkáza není skutečná a že realita nemá 
se zkázou vůbec nic společného. Realita je bezpeč-
ná, neškodná a naprosto vlídná ke všem i ke vše-
mu. Neexistuje nic, co by vám mohlo přinést větší 
lásku, a proto tento fakt přijměte a radujte se, ne-
boť to jediné, co po vás láska chce, je, abyste byli 
šťastní, a poskytne vám vše, co ke štěstí vede.

9. Žádný problém, se kterým jste se kdy obrátili  
na Ducha svatého, nezůstal nevyřešen, a buďte si 
jisti, že tak tomu bude vždy. Kdykoliv jste se po-
koušeli vyřešit jakýkoliv problém sami, neuspěli 
jste. Není tedy načase, abyste si tyto skutečnosti 
uvědomili a vyvodili z nich jasný závěr? Toto je 
rok, kdy byste měli začít uplatňovat myšlenky, jež 
vám byly dány, neboť myšlenky jsou mocné síly, 
které byste měli využívat, a nikoliv je nechat nečin-
ně zahálet. O své síle vás přesvědčily už tolikrát, že 
byste jim měli začít důvěřovat a přestat je odmítat. 
Tento rok tedy investujte do pravdy a nebraňte jí  
v tom, aby mohla v klidu působit. Důvěřujte Du-
chu svatému, jenž důvěřuje vám. Přemýšlejte  
o tom, co jste doopravdy viděli a slyšeli, a přijmě-
te to. Můžete snad být ve společnosti takovýchto 
svědků sami?
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III. Ovoce, které přináší učení

1. Už jsme říkali, že každý učí, a to neustále. Možná 
jste byli dobří učitelé, ale ani přesto jste se nenau-
čili, jak přijmout důsledky, jež vaše učení přináší. 
Pokud se zamyslíte nad tím, co jste doposud učili 
a jak vzdálené to je tomu, o čem jste se domníva-
li, že znáte, nezbude vám než si uvědomit, že váš 
učitel musí čerpat z jiných než vašich myšlenek. 
Jeho myšlení tedy spočívá na základech diametrál-
ně odlišného myšlenkového systému, který nemá 
s vaším vůbec nic společného, a proto ho také do-
káže spravedlivě posoudit a poznat, že není prav-
divý. Nemůže být pochyb o tom, že to, co učí on 
a co skrze něho učíte i vy, je úplně jiné než to, co 
jste učili předtím, než přišel. S jeho příchodem se 
také změnily výsledky učení: tam, kde byla bolest, 
je nyní pokoj, a zmizelo i utrpení, jež vystřídala 
radost.

2. Možná jste učili svobodu, ale být svobodní jste se 
nenaučili. Už dříve jsem říkal: „Po jejich ovoci je 
poznáte a oni poznají sami sebe,“ neboť je nespor-
né, že sami na sebe pohlížíte v souladu s tím, co 
učíte. Učení ega přináší okamžité výsledky, pro-
tože jeho rozhodnutí okamžitě přijímáte jako svá 
vlastní rozhodnutí. Jejich přijetím tedy potvrzujete,  
že jste podle nich ochotni soudit i sami sebe. V myš-
lenkovém systému ega jsou příčina a důsledek na-
prosto jasné, protože všechno vaše učení doposud 
směřovalo k tomu, aby mezi nimi vybudovalo pev-
nou souvislost. Bylo by tedy vůbec možné, abyste 
nevěřili tomu, čemu jste se tak horlivě a svědomi-
tě učili věřit? Zvažte však, kolik úsilí jste vložili  
do výběru jeho důkazů a jak důsledně jste se vy-

hýbali těm, které hovořily v zájmu příčiny pravdy  
a jejích důsledků.

3. Nepoukazuje tedy fakt, že jste se nenaučili to, co 
jste učili, na skutečnost, že nevnímáte synovství 
jako jednotný celek? A nepoukazuje rovněž na to, 
že za jednotný celek nepovažujete ani sami sebe? 
Vždyť nemůžete úspěšně naučit něco, o čem nejste 
pevně přesvědčeni, a stejně tak není možné, aby 
toto přesvědčení vycházelo odjinud než z vašeho 
nitra. Nikdy byste nemohli nikoho naučit svobodu, 
pokud byste v ni sami nevěřili; to, co jste naučili, 
tedy muselo vycházet z vás. Toto své Já však zcela 
očividně neznáte, a přestože působí, neuvědomu-
jete si ho. Avšak co působí, musí existovat; jediný 
způsob, jakým můžete popřít jeho existenci, je ten, 
že budete popírat výsledky jeho činnosti.

4. Toto je kurz, jenž vás má přivést k poznání sebe 
sama. To, co jste, jste sice učili, ale tomu, co jste, 
jste nedovolili, aby učilo vás. Velmi důsledně jste 
se snažili vyhýbat zřejmým skutečnostem a nevidět 
opravdový a naprosto jasný vztah mezi příčinou  
a důsledkem. Avšak vše, co jste učili, máte v sobě; 
co tedy může být tím, co se vaše lekce nedokázalo 
naučit? Musí to být něco, co je mimo vaše nitro,  
a to nikoliv kvůli tomu, že jste to z něj vypudili, 
ale protože to do vás nepatří. Není to tedy vaší sou-
částí, ale i přesto jste to do svého nitra přijali. To, 
co si necháte proniknout do mysli, ji však nemůže 
doopravdy změnit, protože iluze představují pouze 
víru v něco, co neexistuje. Zdánlivý konflikt mezi
pravdou a iluzí lze pak vyřešit jedině tím, že se od-
loučíte od iluze, a nikoliv od pravdy.

5. Díky svému učení jste tohoto oddělení už dosáhli, 
protože Duch svatý je vaší neoddělitelnou součás-
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tí. Jelikož byl stvořen Bohem, neopustil ani Boha, 
ani Jeho stvoření; je jak Bohem, tak vámi, neboť 
vy jste Bůh i on zároveň. Boží odpověď na vaše 
odloučení vám přinesla víc, než jste se pokouše-
li odstranit. Bůh ochraňoval současně vás i vaše 
stvoření – udržoval vás v jednotě s tím, co jste  
ze svého nitra chtěli vyloučit, a co v něm tedy na-
hradí všechny mylné představy, kterými jste si sami 
naplnili mysl. Vaše stvoření jsou naprosto skutečná, 
neboť jsou součástí vašeho Já, přestože ho neznáte. 
Komunikují s vámi prostřednictvím Ducha svatého 
a ochotně a plni vděku za své stvoření nabízejí vám, 
kdo jste jejich domovem, svou sílu na cestě k nale-
zení vašeho pravého Já. Jste nejen hostiteli Boha, 
ale i jejich hostiteli, neboť nic, co je skutečné, nikdy 
mysl svého stvořitele neopustilo, zatímco vše, co 
skutečné není, v ní nikdy nebylo.

6. Nejsou ve vás dvě Já, jež by si vzájemně odporo-
vala. Co je mimo Boha? Boha máte v sobě, stejně 
jako Bůh má v sobě vás, a proto jste celý vesmír; 
všechno ostatní tedy musí být mimo tento vesmír, 
kde však není nic. Takové je učení, které jste vždy 
předávali, a z dalekého vesmíru, a přesto nikoliv 
ze světa mimo vás, k vám přicházeli svědci prav-
divosti vašeho učení, aby vám pomohli se ho sami 
naučit. Jejich vděčnost se připojila k vaší vděčnos-
ti i vděčnosti Boha, a posílila tak vaši důvěru v to, 
co jste učili. Neboť to, co jste učili, je pravda. Sami 
bez nich stojíte mimo hranice svého učení, ale s ni-
mi i vy sami poznáte to, co jste učili, a to díky pře-
svědčení a jistotě, jež s nimi sdílíte.

7. Tento rok se začnete učit a naučíte se tolik, kolik 
sami učíte. K rozhodnutí naučit se a poznat vás do-
vedla vaše ochota vyučovat. Ačkoliv možná máte 

dojem, že jste kvůli svému učení trpěli, nakonec 
poznáte, že přináší radost, neboť radost z učení leží 
v žáku, který ji z vděčnosti předává svému učiteli  
a s ním se o ni dělí. Až se budete učit, budete po-
ciťovat stále větší vděk vůči svému Já, které vás 
učí, jaké doopravdy je, a dopomůže vám k tomu, 
abyste si ho začali vážit. Poznáte jeho moc, sílu  
a čistotu a budete ho milovat stejně, jako ho miluje 
jeho Otec. Království vašeho Já totiž nemá žádné 
hranice ani žádný konec a není v něm nic, co by ne-
bylo dokonalé a věčné. To všechno jste vy a buďte 
si jisti, že je-li něco jiné, pak to určitě vy nejste.

8. Budiž chvála vašemu nejsvětějšímu Já za to, jací 
jste, i za to, jaký je Bůh, jenž vás stvořil takové, 
jací jste. Dříve či později musí každý překlenout 
propast, která podle jeho představ dělí jeho dvě Já. 
Každý si staví most, jenž ho přes tuto propast pře-
vede v okamžiku, jakmile bude ochoten vynaložit 
jakékoliv, byť i sebemenší úsilí na její překonání. 
Podpoří ho totiž síla nebe a spojená vůle všech, 
kdo z nebe svým sjednocením dělají to, čím je.  
A proto do něj bude ten, který chce most přejít, 
doslova přenesen.

9. Váš most je mnohem pevnější, než si myslíte, a vaše 
kroky jsou mnohem jistější. Nebojte se, že by vás 
ti, kdo stojí na druhé straně a čekají na vás, přes něj 
nedokázali bezpečně převést; vždyť směřujete tam, 
kde máte být a kde na vás čeká vaše pravé Já.

IV. Iluze a realita lásky

1. Nebojte se otevřeně pohlédnout na výjimečný ne-
návistný vztah, neboť v odhalení jeho podstaty leží 
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vaše svoboda. Kdyby totiž neexistoval, bylo by 
nemožné nepoznat smysl lásky. Neboť výjimečný 
láskyplný vztah, v němž však skutečný význam 
lásky není zřejmý, navazujete pouze proto, abyste 
nenávist kompenzovali, a nikoliv abyste se jí zba-
vili. Jakmile se tedy upřímně zahledíte na pravou 
podstatu takovýchto vztahů, přijdete zcela jistě  
na to, v čem spočívá vaše spása. Nenávist nemů-
žete ani omezit, ani ji kompenzovat výjimečným 
láskyplným vztahem, jelikož ten ji pouze odsouvá 
do větší hloubky, kam nedohlédnete. Je naprosto 
nezbytné, abyste ji vynesli na světlo a přestali ji 
ukrývat, protože skrývat ji znamená pokoušet se ji 
vyvážit láskou, avšak tím pro vás láska ztrácí svůj 
pravý smysl. Neuvědomujete si, jak závažný je 
tento rozpor, ale dokud si jej opravdu neuvědomí-
te, nepoznáte, že vůbec existuje, a tudíž jej nebude 
možné vyřešit.

2. Symboly nenávisti, které stojí proti symbolům 
lásky, vytvářejí konflikt, jenž neexistuje. Symbo-
ly totiž pouze něco zastupují, avšak pokud láska 
znamená úplně vše, nemá její symbol žádný smysl. 
Touto poslední nápravou projdete bez sebemenší 
újmy a nakonec se z ní vynoříte v podobě svého 
skutečného Já. Toto je poslední krok, který musíte 
vykonat, abyste byli připraveni na Boha. Teď už 
neotálejte; jste příliš blízko cíli své cesty a buďte si 
jisti, že most přejdete v naprostém bezpečí a z vál-
ky budete vyvedeni do míru a pokoje. Neboť ilu-
ze lásky vás nikdy neuspokojí, ale její realita, jež  
na vás čeká na druhé straně, vám dá úplně vše.

3. Výjimečným láskyplným vztahem se pouze po-
koušíte omezit ničivé důsledky nenávisti tím,  
že hledáte útočiště v bouři viny. Nad bouři vás 

však nevynese, nevystoupáte do slunečního svět-
la; ba právě naopak: takovýto vztah pouze zvý-
razňuje vinu, která se nachází mimo vaše útočiš-
tě. Snažíte se proti ní vybudovat barikády a zůstat  
za nimi, ukryti v bezpečí, jež vám zdánlivě posky-
tují. Výjimečný láskyplný vztah tedy nepovažujete 
za něco, co má svou vlastní hodnotu, ale vnímáte 
ho jen jako bezpečné místo, které vás drží v dosta-
tečné vzdálenosti od nenávisti a jež vás od ní oddě-
luje. Partner, se kterým takovýto vztah navazujete, 
je pak pro vás přijatelný pouze tak dlouho, dokud 
splňuje tento účel. Nenávist do něj tedy stále může 
proniknout a v určitých ohledech je zajisté vítána, 
avšak i přesto vztah nedokáže zničit, a to díky iluzi 
lásky, jež ho drží pohromadě. Zmizí-li tudíž iluze, 
vztah se rozpadne nebo vás přestane z důvodu vy-
střízlivění z iluze uspokojovat.

4. Láska však není iluze; láska je fakt, a proto tam, 
kde může dojít k odstranění iluze, nikdy nebyla 
láska, ale pouze nenávist, protože nenávist na roz-
díl od lásky není ničím jiným než iluzí. Pokud se 
tedy něco mění, pak to určitě nikdy nemohla být 
láska. Ti, kdo si vybírají pro určité stránky života 
jen určité partnery a využívají je k jistým účelům, 
které nechtějí sdílet s ostatními, se snaží s vinou 
spíše žít, a nikoliv na ni umřít; vybírají si tak z je-
diných možností, jež připouštějí, přičemž láska 
pro ně představuje pouze způsob úniku před smrtí. 
Hledají ji, ale hledají ji zoufale, místo toho, aby ji 
hledali v míru a pokoji, ve kterém by k nim tiše 
přišla. Jakmile pak zjistí, že v nich stále přetrvá-
vá strach ze smrti, vytrácí se z jejich láskyplného 
vztahu iluze, že je tím, čím není. A jakmile padnou 
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barikády, jež ho ochraňují, okamžitě do něj pronik-
ne strach a nenávist slaví triumf.

5. Žádná vítězství lásky neexistují; jediným, koho 
vůbec „vítězství lásky“ znepokojují, je nenávist. 
Iluze lásky sice může zvítězit nad iluzí nenávis-
ti, ale vždy pouze za tu cenu, že obě zůstanou jen 
iluzemi. Dokud tedy budete věřit v iluzi nenávisti, 
budete za iluzi považovat i lásku a za takovýchto 
okolností vám nezbude nic jiného než si mezi nimi 
jednu vybrat. Ve volbě mezi pravdou a iluzí však 
žádný konflikt není. Jakmile se tedy na výběr podí-
váte z tohoto úhlu pohledu, pochopíte, že není proč 
váhat. Pokud se ovšem budete rozhodovat mezi 
iluzemi, konfliktu se nevyhnete; na výsledku vaše-
ho rozhodnutí ale nezáleží, protože pokud je jedna 
možnost stejně nebezpečná jako druhá; vybíráte si 
pouze ze dvou beznadějí.

6. Vaším úkolem není hledat lásku, ale pouze ve svém 
nitru hledat a najít všechny překážky, které jste 
jí postavili do cesty. Není nutné hledat to, co je 
pravda, ale je naprosto nezbytné hledat to, co prav-
da není. Každá iluze je iluzí strachu bez ohledu  
na podobu, již na sebe bere, a proto musí selhat 
každý pokus uniknout před jednou iluzí do iluze 
jiné. Jestliže hledáte lásku mimo své nitro, svěd-
čí to o vašem přesvědčení, že v něm je nenávist, 
které se bojíte. Avšak pokoje nikdy nedosáhnete 
prostřednictvím iluze lásky, ale výhradně prostřed-
nictvím její reality.

7. Taková je pravda; uvědomte si to, protože chcete-li 
odlišit pravdu od iluze, musíte si ji uvědomit: vý-
jimečné láskyplné vztahy představují pouze pokus 
odvést lásku do izolace a odloučení, a tedy ji odvést 
do strachu a v něm z ní udělat skutečnost. Zásad-

ním nedodržením jediné podmínky, již láska má, 
by pak výjimečný láskyplný vztah dosáhl něčeho, 
co není možné, a nemohl by toho tedy dosáhnout 
jinak než v iluzi. Je tudíž zcela nezbytné, abychom 
se do hloubky zamysleli nad tím, co přesně se do-
mníváte, že můžete udělat, abyste vyřešili takovéto 
dilema, které vám připadá velice skutečné, ale jež 
doopravdy vůbec neexistuje. Dostali jste se těsně 
k pravdě a mezi vámi a mostem, který vás k ní za-
vede, stojí pouze tento jediný úkol.

8. Nebe na vás v tichosti čeká a vaše stvoření k vám 
natahují ruce, aby vám pomohla přejít a přivítat je, 
neboť jsou právě těmi, koho hledáte. Jediný důvod, 
proč hledáte, je, abyste nalezli svou úplnost, a to 
jediné, co vám do úplnosti chybí, jsou právě vaše 
stvoření. Výjimečné láskyplné vztahy jsou pouze 
chatrnou náhražkou za to, co vás v pravdě, niko-
liv však v iluzi, dovede k naprosté úplnosti. Vztah, 
jenž mezi vámi panuje, zcela postrádá jakoukoliv 
vinu, a to vám umožňuje, abyste na všechny své 
bratry pohlíželi s vděčností, protože vaše stvoření 
byla stvořena ve shodě s nimi. Přijetím svých stvo-
ření zároveň přijímáte i jednotu celého tvorstva, 
bez kterého byste nikdy nemohli být úplní. Žádná 
výjimečnost vám nemůže poskytnout to, co vám 
dal Bůh a co vás s Ním v dávání spojuje.

9. Na druhé straně mostu na vás čeká vaše úplnost, 
neboť úplní budete až v Bohu, kdy nebudete toužit 
po ničem výjimečném, ale pouze po tom, abyste 
byli úplní stejně jako On a svou úplností zaručili 
úplnost Jeho. Nebojte se přejít po mostu k příbyt-
ku pokoje a dokonalé svatosti, protože pouze tam 
najdete věčnou úplnost Boha i Jeho syna. Nehle-
dejte ji v nehostinném světě iluzí, kde není nic jisté 
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a kde vás nic nemůže naplnit, ale ve jménu Boha 
buďte bezvýhradně připraveni se zříct všech iluzí. 
V jakémkoliv vztahu, v němž budete ochotni při-
jmout úplnost, a nic než úplnost, bude Bůh úplný  
a s Ním i Jeho syn.

10. Most, který vás vede k jednotě ve vašem nitru, 
musí vést i k vědění, neboť byl postaven s Bohem 
po vašem boku a zavede vás přímo k Němu, kde 
leží vaše úplnost, jež je zcela slučitelná s úplnos-
tí Jeho. Každá iluze, kterou si necháte proniknout 
do mysli tím, že ji ohodnotíte jako dosažitelnou, 
vás zbaví pocitu vaší vlastní úplnosti, a tím záro-
veň popře i celistvost vašeho Otce. Každý přelud, 
ať už lásky, nebo nenávisti, vás připraví o vědění, 
neboť přeludy jsou závoj, jenž skrývá pravdu. Bu-
dete-li však chtít odhrnout tento závoj, který vám 
připadá nesmírně temný a těžký, stačí, pokud si 
budete pravdy vážit víc než všech svých přeludů  
a pokud nebudete ochotni vzít místo pravdy za-
vděk iluzí.

11. Nechcete přejít od strachu k lásce? Láska vás volá, 
ale nenávist chce, abyste zůstali. Nenaslouchej-
te volání nenávisti a nedovolte, aby vám pohled 
zkreslily přeludy, neboť vaše úplnost leží v pravdě, 
a nikde jinde. Volání nenávisti i každý přelud, jenž 
se vám staví do cesty a zdržuje vás, považujte pou-
ze za volání o pomoc, kterým se bez ustání obracíte 
na svého Stvořitele. Domníváte se, že by vás, v je-
jichž úplnosti spočívá Jeho vlastní úplnost, mohl 
nevyslyšet? Miluje vás, a to bez jakýchkoliv iluzí, 
a stejně tak musíte milovat i vy, protože v lásce ne-
jsou vůbec žádné iluze, a proto v ní není ani žádný 
strach. Ten, koho si pamatuje Bůh, musí být úpl-
ný, a Bůh nikdy nezapomněl, co je příčinou Jeho 

úplnosti. Ve vaší úplnosti leží vzpomínka na Jeho 
celistvost i Jeho vděk za to, že je celistvý díky vám. 
V Jeho spojení s vámi leží jak Jeho neschopnost 
zapomenout, tak vaše schopnost si vzpomenout. 
V Něm se spojuje vaše ochota milovat a všechna 
láska Boha, jenž na vás nezapomněl.

12. Váš Otec nemůže zapomenout na pravdu, kterou 
máte v sobě, stejně jako si vy na ni nemůžete ne-
vzpomenout. Duch svatý je most, jenž vás k Němu 
dovede; stojí na základech vaší ochoty se s Ním 
spojit a byl postaven díky Jeho radosti z vaší spo-
lečné jednoty. Cesta, která se vám zdála nekoneč-
ná, je téměř u konce, neboť to, co je nekonečné, je 
velmi blízko. Cíl už máte téměř na dosah ruky; teď 
se tedy se mnou nekompromisně odvraťte od všech 
iluzí a nedovolte, aby cokoliv stálo pravdě v cestě. 
Společně osvobodíme pravdu od poslední marné 
a zbytečné cesty a poté se vydáme přímo k Bohu. 
Naše pouť bude radostnou odpovědí na Jeho volá-
ní, jímž nás žádá o Svou úplnost.

13. Mohou mít pro vás jakékoliv výjimečné vztahy 
vůbec nějakou cenu, pokud brání Bohu v dosaže-
ní úplnosti? To, co překáží Bohu, musí překážet  
i vám. Avšak být na překážku Boží celistvosti se 
zdá možné pouze v čase. Most, přes který vás pře-
nese, vás vyzdvihne z času do věčnosti. Procitněte 
z času a beze strachu odpovězte na volání Boha, 
jenž vám dal vaším stvořením věčnost. Na této 
straně mostu, který vede do nadčasovosti, nerozu-
míte vůbec ničemu, ale jakmile na něj vkročíte, po-
cítíte sílu věčnosti, jež vás zavede přímo do srdce 
Boha. Nikde jinde než v jeho středu nejste navždy 
v bezpečí, protože nikde jinde nejste navždy úplní. 
Neexistuje žádný závoj, který by nedokázala odhr-
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nout naše společná láska k Bohu. Cesta k pravdě je 
volná; vydejte se po ní společně se mnou.

V. Rozhodnutí pro úplnost

1. Budete-li přemýšlet nad výjimečnými vztahy, je 
nejprve nutné si uvědomit, že jsou spojeny s vel-
kou bolestí. Přestože úzkost, zoufalství, pocit viny 
a útok jsou jejich neoddělitelnou součástí, objevují 
se v nich i období, kdy máte dojem, že zmizely. 
Všechny tyto aspekty musíte chápat tak, jaké do- 
opravdy jsou. Ať už se projeví v jakékoliv podobě, 
vždy představují pouze útok na vlastní Já, jehož cí-
lem je probudit v druhém pocit viny. O této skuteč-
nosti jsem už hovořil, ale existují i další hlediska,  
o nichž jsem se doposud nezmínil a která hrají v té-
to souvislosti nezanedbatelnou roli.

2. Jednoduše řečeno: snaha vyvolat pocit viny je vždy 
namířena proti Bohu, protože ego chce, abyste vinu 
viděli výhradně v Bohu, a tím celé synovství zba-
vili ochrany před útokem. Výjimečný láskyplný 
vztah je hlavní zbraní ega, jehož prostřednictvím 
vás udržuje v odloučení od nebe. Za zbraň jej sice 
na první pohled nepovažujete, ale pokud se zamys-
líte nad tím, proč a nakolik si ho vážíte, uvědomíte 
si, že ničím jiným ani být nemůže.

3. Výjimečný láskyplný vztah je nejhonosnějším da-
rem ega, jenž má největší přitažlivost pro ty, kdo se 
nechtějí zříct viny. V takovémto vztahu lze nejzře-
telněji vidět, jak funguje „dynamika“ ega, neboť 
s ohledem na přitažlivost tohoto daru jsou přeludy, 
které se kolem něj hromadí, často poměrně jasné  
a otevřené a považované nejen za přijatelné, ale  

i za přirozené. Nikdo se nepozastavuje nad tím,  
že lze milovat i nenávidět současně, a dokonce i ti, 
kdo věří, že nenávist je hřích, pouze pociťují vinu, 
ale neusilují o její nápravu. Jedná se totiž o „přiro-
zenou“ okolnost odloučení a ti, kdo poznají, že při-
rozená vůbec není, vzbuzují v ostatních dojem, že 
nejsou normální. Tento svět totiž skutečně je opa-
kem nebe, neboť byl utvořen proto, aby jím byl,  
a všechno v něm má přesně opačný smysl než to, 
co je pravdivé. V nebi, kde je význam lásky známý, 
je láska totéž jako jednota, zatímco na tomto světě, 
kde je namísto lásky přijímána pouze její iluze, se 
láska považuje za odloučení a vyloučení.

4. A právě ve výjimečných vztazích, jež se zrodily  
ze skryté touhy získat výjimečnou lásku Boha, ví-
tězí nenávist ega. Výjimečnými vztahy se totiž zří-
káte Boží lásky a snažíte se zajistit si pro vlastní Já 
výjimečnost, kterou však Bůh odmítl. Pro zachová-
ní existence ega je absolutně nezbytné, abyste vě-
řili, že takováto výjimečnost není peklo, ale nebe, 
neboť ego by nikdy nepřipustilo, abyste pochopili,  
že odloučení přináší pouze ztrátu, a že je tedy jedi-
nou okolností, za níž by nebe nemohlo existovat.

5. Na skutečnosti, že nebe všem přináší úplnost,  
se shoduje jak ego, tak i Duch svatý. Naprosto se 
však rozcházejí v pojetí, jakým chápou úplnost  
i to, jak jí lze dosáhnout. Duch svatý ví, že úplnost 
leží nejprve v jednotě a následně v jejím rozšiřová-
ní, zatímco pro ego spočívá úplnost ve „vítězství“ 
a v jeho rozšiřování až ke konečnému triumfu nad 
Bohem. V něm vidí naprostou svobodu Já, protože 
jeho prostřednictvím odstraní vše, co by mu bylo 
na překážku. Takovouto představu má tedy ego  
o nebi, a proto také považuje jednotu, která je je-
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dinou podmínkou, za níž se ego nemůže uplatnit, 
za peklo.

6. Výjimečné vztahy slouží jako podivný a nepři-
rozený nástroj ega, jehož pomocí spojuje peklo  
a nebe tak, aby nebyla rozlišitelná. Snaha nalézt 
to zdánlivě „nejlepší“ z obou světů nevedla k ni-
čemu jinému než k přijetí jejich iluzorních podob 
a k neschopnosti vidět oba takové, jaké doopravdy 
jsou. Výjimečný vztah pak představuje finální ví-
tězství takovéto záměny, protože je určitým dru-
hem jednoty, která však jednotu vylučuje. Jelikož 
základní kámen takovéto jednoty stojí paradoxně 
na vyloučení, mohli bychom nalézt lepší příklad, 
jenž by potvrzoval hlavní zásadu ega hledejte, ale 
nenajděte?

7. Nejpodivnější ze všech představ ega je však pojetí 
Já, které ego ve výjimečných vztazích podporuje. 
Takovéto „Já“ vyhledává vztahy pro to, aby nalez-
lo svou úplnost. Avšak jakmile najde výjimečný 
vztah, v němž může podle sebe své úplnosti dosáh-
nout, pokouší se svého vlastního Já zbavit a „vy-
měnit“ je za Já někoho jiného. V takovém případě 
ovšem nejde o jednotu, protože jednota se vyzna-
čuje růstem a rozšiřováním. Každý partner se sna-
ží vzdát Já, které nechce, ve prospěch jiného Já, 
o němž se domnívá, že by chtěl mnohem raději. 
Trápí ho pak pocit viny z „hříchu“, že bere, aniž by 
na oplátku dával něco hodnotného. Jakou hodnotu 
tedy může přisuzovat Já, kterého se chce zříct, aby 
získal nějaké „lepší“?

8. „Lepší“ Já, jež ego hledá, je vždy takové, které je 
výjimečnější. Kdokoliv pak zdánlivě vlastní výji-
mečné Já, je „milován“ pro to, co mu může být 
sebráno. Ve vztahu, kde oba partneři vidí takové-

to výjimečné Já jeden v druhém, vidí ego „jedno-
tu nebe“, jelikož ani jeden z nich si neuvědomuje,  
že požádal o peklo, a proto nezasahuje do iluze 
nebe, již si ego utvořilo a kterou jim nabízí z toho 
důvodu, aby jim znemožnilo nebe skutečně dosáh-
nout. Avšak jsou-li všechny iluze pouze iluzemi 
strachu – a ničím jiným být nemůžou – pak iluze 
nebe není ničím jiným než „lákavou“ formou stra-
chu, jež pohřbívá vinu do velké hloubky, ze které 
se následně vynořuje v podobě „lásky“.

9. Půvab pekla spočívá výhradně v nesmírně přitaž-
livosti viny, již ego nabízí těm, kdo svou důvěru 
vkládají do malosti. Přesvědčivá síla malosti pak 
naopak spočívá v každém výjimečném vztahu, ne-
boť výjimečnosti si mohou cenit pouze ti, kdo mají 
pocit, že trpí nedostatkem. Požadavek výjimečnos-
ti a skutečnost, že dávání výjimečnosti považují 
za projev lásky, pak opravdovou lásku přeměňuje 
v nenávistný pojem. Pravým smyslem výjimeč-
ných vztahů – a to v naprostém souladu s cíli ega 
– je tedy ničit realitu a nahrazovat ji iluzí, protože 
ego samo je iluze, a jedinými svědky jeho „reality“ 
tedy mohou být pouze další iluze.

10. Toužili byste po výjimečných vztazích, kdybys-
te je pokládali za vítězství nad Bohem? Ponech-
me stranou jejich děsivou podstatu, vinu, kterou 
s sebou musejí nést, i smutek a samotu, neboť ty 
všechny představují pouze atributy celého nábo-
ženství odloučení i souvislostí, v nichž se domně-
le vyskytují. Ústředním tématem jejich litanií na 
oběť je představa, že Bůh musí zemřít, abyste vy 
mohli žít. A právě tato myšlenka je ztvárňována ve 
výjimečných vztazích. Domníváte se, že prostřed-
nictvím smrti svého vlastního Já můžete zaútočit  



268 269

na Já druhého člověka a to mu ukrást, abyste na-
hradili Já, kterým opovrhujete. Opovrhujete jím 
proto, že si myslíte, že vám nepřináší výjimečnost, 
již vyžadujete. A jelikož ho nenávidíte, považujete 
ho za malé a bezcenné, protože se ho bojíte.

11. Jak byste mohli připisovat neomezenou moc ně-
čemu, na co jste podle sebe zaútočili? Z pravdy 
jste udělali tak děsivý a hrůzostrašný pojem, že se  
na ni dokážete zahledět teprve tehdy, až bude slabá, 
malá a nehodná toho, abyste jí mohli přikládat ja-
koukoliv cenu. Myslíte si, že je bezpečnější obdařit 
malé Já, které jste si utvořili, mocí, již jste uchvá-
tili pravdě, a tím jste nad ní domněle zvítězili a za-
nechali ji zcela bezmocnou. Uvědomte si, že přes-
ně tento rituál se odehrává ve výjimečných vzta-
zích. Mezi dvěma oddělenými bytostmi se vztyčí 
oltář, na němž se každá z nich snaží zabít své Já  
a na jeho místo postavit jiné Já, které by mělo svou 
sílu načerpat ze smrti svého předchůdce. A tako-
výto rituál se odehrává stále dokola; nikdy neskon-
čí a skončit ani nemůže, neboť život nepochází  
ze smrti a nebe nepochází z pekla.

12. Kdykoliv vás bude forma výjimečného vzta-
hu svádět k tomu, abyste hledali lásku v rituá-
lu, pamatujte si, že láska je obsah, a nikoliv jen 
forma. Výjimečný vztah je totiž rituálem formy, 
jenž je zaměřen na to, aby formou nahradil Boha,  
a to na úkor obsahu. Forma nemá žádný význam, 
a ani mít nikdy nebude. Na výjimečný vztah je tře-
ba pohlížet tak, jaký doopravdy je, a tedy jako na 
nesmyslný rituál, ze kterého je síla získávána ze 
smrti Boha a převáděna na Jeho kata jako znamení, 
že forma zvítězila nad obsahem, a láska tak ztrati-
la svůj význam. Chtěli byste, aby něco takového 

bylo možné, a to i bez ohledu na to, že to zcela 
zjevně možné není? Kdyby to však možné bylo, 
připravili byste se o veškerou moc a sílu. Bůh se 
nezlobí; pouze by nemohl dopustit, aby k tomu do-
šlo, a Jeho rozhodnutí nedokážete změnit. Žádné 
rituály, jež jste vytvořili a při kterých se s radostí 
oddáváte tanci smrti, nemohou přinést smrt tomu, 
co je věčné a na co nemůže mít vůbec žádný vliv 
smyšlenka, již jste si vybrali jako náhražku za ce-
listvost Boha.

13. Výjimečné vztahy nepovažujte za nic jiného než 
za bezvýznamný pokus mít jiné bohy mimo Něho 
a jejich uctíváním zakrýt jak jejich malost, tak  
i Boží velikost. Uvědomte si, že v zájmu své úpl-
nosti takovýto vztah nechcete, neboť každé modly, 
které si vážíte víc než Jeho, si vážíte více než sebe, 
a tedy více než toho, kým doopravdy jste.

14. Spása spočívá v pochopení prosté skutečnosti, 
že iluze nejsou děsivé, protože nejsou skutečné. 
Strach vzbuzují pouze zdánlivě, a to do té míry,  
do jaké nejste schopni odhalit jejich pravou pod-
statu, již ovšem neodhalíte, dokud budete chtít, 
aby byly pravdivé. Tím však budete popírat pravdu  
a sami sobě bránit v tom, abyste mohli učinit jed-
noduché rozhodnutí mezi pravdou a iluzí, mezi 
Bohem a smyšlenkou. Jakmile si to uvědomíte, ne-
bude pro vás nijak těžké pochopit, mezi čím a jak 
byste se měli skutečně rozhodnout.

15. Podstata iluze o odloučení spočívá jednoduše 
ve smyšlené představě o zničení významu lásky,  
a dokud vám tudíž význam lásky nebude navrácen, 
nemůžete poznat sami sebe, protože váš význam je 
stejný jako její. Odloučení tedy představuje pouze 
rozhodnutí nepoznat sami sebe. Celý tento myšlen-
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kový systém je pečlivě sestrojenou učební zkuše-
ností, jejímž cílem je zavést vás od pravdy do iluze. 
Avšak za každé učení, které by vám mohlo ublížit, 
vám Bůh nabízí nápravu a naprosté vysvobození 
od všech jeho následků.

16. Rozhodnutí, zda naslouchat tomuto kurzu a řídit 
se jím, nepředstavuje nic jiného než volbu mezi 
pravdou a iluzí. Nabízí vám pravdu oproštěnou  
a jasně oddělenou od všech smyšlenek. Jakmile pak 
pochopíte, z čeho si ve skutečnosti musíte vybrat, 
nebudete pochybovat o tom, jak snadné takovéto 
rozhodnutí je. Neboť to jediné, co vnáší zmatek  
do možností výběru, jsou iluze, jež jsou však zcela 
nereálné.

17. Považujte tedy tento rok za okamžik, kdy učiníte 
to nejjednodušší, a zároveň i to jediné rozhodnu-
tí, před které jste kdy byli postaveni. Přes most, 
jenž vás zavede do reality, přejdete jednoduše tak,  
že si uvědomíte, že na druhé straně je Bůh, zatímco 
na vaší straně není vůbec nic. A jakmile toto po-
chopíte, nebude už možné učinit jiné než přirozené 
rozhodnutí.

VI. Most do skutečného světa

1. Hledáte-li výjimečný vztah, znamená to, že se zto-
tožňujete s egem, a nikoliv s Bohem, protože výji-
mečné vztahy mají cenu pouze pro ego. Pokud pak 
naopak výjimečnou hodnotu postrádají, nemají pro 
něj význam vůbec žádný, neboť lásku považuje  
za výjimečnou. Takový vztah však nemůže být při-
rozený, jelikož je nepodobný vztahu Boha a Jeho 
syna, a proto musejí být nepřirozené všechny vzta-

hy, které jsou jiné. Bůh totiž stvořil láskou tako-
vou, jakou chtěl, aby byla, a dal ji takovou, jaká je. 
Láska nemá žádný jiný význam než ten, jaký jí dal 
Stvořitel v souladu se Svou vůlí. Je zcela nemožné 
ji definovat jinak, a přitom jí rozumět.

2. Láska je svoboda. Hledat ji tak, že sami sebe uvrh-
nete do vězení, tedy znamená se od ní odloučit. 
V zájmu lásky Boha tudíž neusilujte o jednotu 
v odloučení a nehledejte svobodu ve vězení, proto-
že budete osvobozeni v okamžiku, kdy osvobodíte. 
Na to nikdy nezapomínejte, jinak vás láska nebude 
moci najít a přinést vám útěchu.

3. Nejužitečnějším nástrojem Ducha svatého, jímž vás 
ochraňuje před přitažlivostí viny, a tedy skuteč-
ným lákadlem výjimečných vztahů, je svatý oka-
mžik. Skutečnost, že jejich opravdová přitažlivost 
spočívá právě ve vině, si neuvědomujete, protože 
vás ego naučilo, že spočívá ve svobodě. Avšak 
čím pečlivěji prozkoumáte výjimečné vztahy, tím 
jasnější vám bude, že musí vyvolávat pocity viny,  
a tedy uvězňovat.

4. Bez těla nemá výjimečný vztah vůbec žádný smy-
sl; pokud si tedy ceníte jeho, musíte si cenit i těla. 
A toho, čeho si ceníte, se nezbavujete. Výjimeč-
ný vztah tedy představuje nástroj, jehož prostřed-
nictvím omezujete své Já pouze na tělo a stejně 
omezeně vnímáte i druhé. Kdybyste však spatřili 
paprsky svatého světla, zjistili byste, že výjimeč-
né vztahy nemají naprosto žádnou cenu. V jejich 
záři by se totiž rozplynulo tělo, protože by pozbylo 
hodnoty, kterou mu připisujete, a současně i vše, 
co jste společně s ním považovali za cenné.

5. Vidíte takový svět, jehož si ceníte. Na této straně 
mostu tedy vidíte svět odloučených těl, která usi-
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lují o vzájemné spojení v odloučených svazcích  
a sjednocují se tím, že něco ztrácí. Jestliže se dvě 
bytosti sjednocují podle tohoto chápání, znamená 
to, že se pokoušejí omezit svou velikost. Každá 
z nich se zříká své síly, neboť odloučená jednota 
ze sebe vylučuje vesmír. Mimo vztah tedy zůstává 
mnohem víc, než do něho vkládáte, neboť mimo 
něj zůstává Bůh, a to, co do něho přinášíte, tedy 
není nic. Kdyby však byla takováto jednota utvoře-
na na základě naprosté důvěry, vesmír by z ní vy-
loučen být nemohl, a naopak by se stal její neod-
dělitelnou součástí. Ego ovšem neusiluje o to, aby 
se kdokoliv do výjimečných vztahů zapojil celou 
svou bytostí; chce, aby do nich vložil pouze urči-
tou její část a nic jiného než tuto část nevnímá.

6. Na druhé straně mostu je všechno naprosto odlišné; 
existence těla je sice po jistou dobu ještě vnímá-
na, ale v žádném případě nepředstavuje ten jediný 
cíl vnímání, jenž je typický pro vaši stranu mostu. 
Vaše oči už začínají rozeznávat i jiskřičku, která 
v sobě skrývá velké paprsky, a tato malá jiskra 
nemůže být považována za malou a bezvýznam-
nou nadlouho. Jakmile přejdete most, hodnota těla 
klesne natolik, že už mu nebudete chtít jakýmko-
liv způsobem vrátit jeho zdánlivou cenu, neboť si 
uvědomíte, že jeho jediným významem je umož-
nit, abyste k mostu s sebou přivedli i své bratry  
a společně s nimi pak byli vysvobozeni.

7. Samotný most nepředstavuje nic jiného než posun 
ve vnímání reality. Vše, co vidíte na této straně, je 
zásadně zkreslené a vnímané mimo skutečné sou-
vislosti; to, co je malé a nevýznamné, je zveličo-
váno, zatímco to, co je silné a mocné, je snižováno 
na malost. Během posunu perspektivy se dostaví 

období zmatku, v němž se vás možná zmocní pocit 
momentální dezorientace. Avšak nemusíte z něho 
mít strach, protože je pouze známkou vaší ocho-
ty zříct se svého zkresleného úhlu pohledu, který 
zdánlivě udržuje váš svět pohromadě. Jelikož ta-
kovýto úhel pohledu si budujete a uplatňujete prá-
vě v souvislosti s výjimečnými vztahy, musíte se 
ho vzdát a bez této iluze pak poznáte, že v nich 
nemůže být žádný smysl, jejž jste v nich doposud 
hledali.

8. Nebojte se, že budete neočekávaně vyzvednuti  
a vrženi do reality. Čas je laskavý, a pokud ho bude-
te využívat v zájmu reality, umožní vám pozvolný 
a nenásilný přechod. To jediné, co je zapotřebí vy-
konat naléhavě, je uvolnit vám mysl z pevného se-
vření tohoto světa, ale tím se nepřipravíte o domov 
ani o potřebný úhel pohledu. Období dezorientace, 
které předchází vlastnímu přechodu, je mnohem 
kratší než čas, jejž jste potřebovali na to, abyste 
svou mysl pevně uvěznili do iluzí. Otálení vás však 
nyní bude bolet víc než předtím, protože si uvědo-
mujete, že opravdu otálíte a že od bolesti je možné 
se osvobodit. V tomto stavu nehledejte zoufalství, 
ale spíše naději a útěchu. V žádném výjimečném 
vztahu na tomto světě byste už nedokázali nalézt 
ani iluzi lásky, protože už jste se částečně vymanili 
ze svého šílenství a brzy poznáte, v čem opravdu 
spočívá vina ze zrady, které se dopouštíte sami  
na sobě.

9. Nic, co se pokoušíte posílit ve výjimečném vztahu, 
není vaší skutečnou součástí. Nemůžete si uchovat 
část myšlenkového systému, jenž vás naučil, že to 
skutečné je, a zároveň pochopit prvotní myšlenku, 
která ví, jací jste doopravdy. Umožnili jste, aby 
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vám do mysli pronikla myšlenka vaší opravdové 
reality, a jelikož přišla na vaše pozvání, zůstane. 
Budete ji milovat natolik, že už sami sebe nebu-
dete moci dál klamat ani přijmout žádný vztah,  
do něhož by nemohla proniknout společně s vámi, 
neboť od ní už nebudete chtít být odděleni.

10. Radujte se, že jste se vysvobodili z karikatury spá-
sy, kterou vám nabízelo ego, a neohlížejte se tou-
žebně po frašce, již udělalo z vašich vztahů. Nyní 
už nikdo nemusí trpět, protože jste došli už příliš 
daleko, abyste podlehli kráse a svatosti viny. Pou-
ze naprostí šílenci by totiž mohli považovat smrt, 
utrpení, nemoc a zoufalství za krásné a svaté. Vše, 
co pramení z viny, je ošklivé, děsivé a velmi ne-
bezpečné, a proto v ní nehledejte žádnou iluzi prav-
dy a krásy, ale buďte vděčni za to, že místo, kde  
na vás čeká opravdová pravda a krása, skutečně 
existuje. Jděte jim radostně vstříc a neváhejte po-
znat, co všechno můžete dostat za prostou ochotu 
vzdát se ničeho jen proto, že to není nic.

11. Základem nové perspektivy, kterou získáte pře-
chodem přes most, bude poznání, kde je nebe. 
Z této strany se vám zdá, že je mimo váš svět,  
že je na druhé straně. Avšak jakmile most přejdete, 
abyste se s ním spojili, spojí se ono s vámi a vytvo-
říte společnou jednotu. A pak si v radostném údi-
vu pomyslíte, že to všechno jste získali jen proto, 
že jste se vzdali něčeho, co není nic. Radost nebe, 
jež je zcela neomezená, roste s každým světlem, 
které se vrací, aby v něm zaujalo své právoplat-
né místo. Už ani minutu nečekejte na lásku Boha  
a na sebe. Umožněte svatému okamžiku, aby vám 
na vaší cestě pomohl, neboť jakmile mu otevřete 

svou náruč, stane se vaším průvodcem a cestu vám 
bez váhání urychlí.

12. Duch svatý vás žádá pouze o tuto jedinou, ma-
lou pomoc: kdykoliv vaše myšlenky zabloudí  
do výjimečného vztahu, jenž vás stále přitahuje, 
vejděte společně s ním do svatého okamžiku a do-
volte mu, aby vás v něm osvobodil. Abyste moh-
li zcela přijmout jeho úhel pohledu, nepotřebuje  
od vás nic víc než vaši ochotu ho s ním sdílet. Vaše 
ochota přitom nemusí být úplná, protože taková je 
jeho ochota. Jeho úkolem je napravit vaši neochotu 
svou naprostou důvěrou, a ve svatém okamžiku je 
vaše důvěra stejná jako jeho. Jeho naprosté ochoty 
se vám pak dostane tehdy, jakmile si uvědomíte 
svou neochotu být vysvobozeni. Nebojte se ho po-
žádat, neboť nebe přichází na jeho zavolání, a do-
volte mu, aby o ně pro vás požádal.

VII. Konec iluzí

1. Osvobodit se od minulosti není možné bez toho, 
abyste se zřekli výjimečných vztahů, neboť jejich 
prostřednictvím si znovu přehráváte minulost a po-
koušíte se ji změnit. Domnělé urážky, nezapome-
nutá bolest, minulá zklamání, zdánlivá nespravedl-
nost a strádání – ty všechny se odrážejí ve výjimeč-
ných vztazích, jež se tak pro vás stávají nástrojem, 
který vám má pomoci získat zpět vaši poraněnou 
sebeúctu. Na jakém základě byste si vybírali vý-
jimečného partnera, kdybyste neměli minulost? 
Každou takovou volbu totiž uskutečňujete s ohle-
dem na něco „zlého“ z minulosti, na čem lpíte a co 
musí napravit někdo druhý.
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2. Výjimečné vztahy se mstí minulosti; jelikož totiž 
usilují o to, aby odstranily utrpení z minulosti, 
přehlížejí kvůli své naprosté oddanosti a ve svém 
zaujetí minulostí přítomnost. Žádný výjimečný 
vztah se neprožívá v přítomnosti. Obklopují jej stí-
ny minulosti, a pokud tedy nemá žádný význam 
nyní, nemůže mít vůbec žádný skutečný význam. 
Lze snad minulost změnit jinak než v představách 
či ve snech? A kdo by vám koneckonců měl dát to, 
o co vás podle vašeho názoru minulost připravila? 
Minulost není nic. Nepokoušejte se na ni svalo-
vat vinu za vaše strádání, neboť minulost je pryč. 
Vždyť není možné, abyste se zbavili něčeho, co už 
dávno zmizelo; jediné vysvětlení domnělé existen-
ce minulosti tedy spočívá v tom, že si uchováváte 
iluzi, že stále existuje, protože může posloužit ke 
splnění jakéhosi zdánlivého účelu. Z toho však zá-
roveň vyplývá, že takovýto účel nelze splnit v pří-
tomnosti, ale pouze v minulosti.

3. Nepodceňujte sílu touhy ega mstít se za minulost. 
Je extrémně kruté a šílené, neboť si pamatuje vše, 
co jste udělali a co ho poškodilo, a proto usiluje  
o to, aby se vám dostalo zaslouženého trestu. Iluze, 
jež vnáší do vybraných vztahů, aby v nich otevřeně 
vyjádřilo svou nenávist, jsou sny o vašem zničení. 
Ego vám totiž minulost zazlívá a vaše vysvobození 
z ní tedy chápe jako pokus vyhnout se trestu, kte-
rý si po právu zasloužíte. Avšak k tomu, aby vás 
stále připoutávalo k minulosti, se neobejde bez va-
šeho spojenectví, jímž aktivně napomáháte svému 
vlastnímu zničení. Spojením s egem ve výjimeč-
ných vztazích tedy otvíráte cestu svému zničení. 
Šílenost a absurditu této myšlenky nelze nevidět; 
ovšem už méně patrná je skutečnost, že dokud 

budete jako spojenci ega usilovat o dosažení jeho 
cíle, bude pro vás přítomnost zbytečná.

4. Minulost je pryč; nesnažte se ji udržovat při životě 
ve výjimečných vztazích, které vás k ní připoutá-
vají, jelikož ty vás učí, že vaše záchrana leží v mi-
nulosti, a proto – chcete-li nalézt spásu – se do ní 
musíte vracet. Neexistuje žádná iluze, jež by ne-
obsahovala sen o odplatě za minulost. Chtěli bys-
te tedy takovýto sen uskutečnit, anebo ho raději 
opustit?

5. Výjimečný vztah vám však nepřipadá jako nástroj 
odplaty, o kterou usilujete. A i když si na chvilku 
uvědomíte jeho nenávist a krutost, iluzí lásky to 
v žádném případě nijak zásadně neotřese. To jedi-
né, co ego nikdy nepřipustí, abyste si uvědomili, je 
skutečnost, že výjimečným vztahem se mstíte sami 
sobě. Ale co jiného než pomsta na vlastní bytosti 
by to měla být? Hledáte-li totiž výjimečný vztah, 
znamená to, že nehledáte slávu, již máte v sobě. 
Skutečnost, že ji v sobě máte, naopak popíráte,  
a takovýto vztah se tedy stává její náhražkou. Od-
platou pak nahrazujete vykoupení a únik před od-
platou pro vás představuje ztrátu.

6. Oproti šílenému a absurdnímu pojetí, kterým ego 
chápe spásu, přichází Duch svatý se svatým oka-
mžikem. Už jsme říkali, že Duch svatý musí učit 
pomocí protikladů, jež využívá k tomu, aby uká-
zal pravdu. Svatý okamžik je tedy opakem utkvělé 
představy ega o tom, že spásy lze dosáhnout pro-
střednictvím odplaty za minulost. Ve svatém oka-
mžiku každý pochopí, že minulosti je pryč a s ní 
se vytrácí i touha po odplatě. Nehybnost a poklid 
přítomného okamžiku vás obklopí naprostou las-
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kavostí a mírumilovností a zmizí všechno kromě 
pravdy.

7. Po určitou dobu se možná budete snažit do svatého 
okamžiku vnášet iluze, aby vám zabránily si plně 
uvědomit diametrální rozdíl, který panuje mezi va-
ším prožitkem pravdy a prožitkem iluze. Tato doba 
však nebude dlouhá; ve svatém okamžiku totiž 
zcela převáží moc Ducha svatého, protože spoje-
ním se svatým okamžikem se spojujete i s Duchem 
svatým. Iluze, jež si s sebou přinesete, vám sice 
prožitek Ducha svatého na krátkou chvíli utlumí  
a znemožní vám, abyste si ho uchovali v mysli, ale 
svatý okamžik je věčný a vaše iluze času nezabrá-
ní, aby nadčasové bylo tím, čím je, ani abyste to 
takové prožívali.

8. To, co vám dává Bůh, je vám dáváno upřímně  
a skutečně, a také bude skutečně přijato. Neboť 
Boží dary existují teprve tehdy, až je přijmete,  
a jejich přijetím tedy dovršujete Jeho dávání. Do-
stáváte je proto, že Jeho vůlí je dávat. I svatý oka-
mžik dal z toho důvodu, aby vám byl dán, a jelikož 
ho dal, není možné, abyste ho nedostali. Pokud si 
přál, aby Jeho syn byl svobodný, pak Jeho syn svo-
bodný skutečně je. Ve svatém okamžiku se tedy 
skrývá připomínka, že Boží syn bude vždy přesně 
takový, jaký byl stvořen. A vše, co učí Duch svatý, 
slouží k tomu, abyste si vzpomněli, že jste dostali 
to, co vám Bůh dal.

9. Neexistuje nic, co byste mohli vyčítat realitě. Je-
diné, co musíte odpustit, jsou iluze, které vyčítáte 
svým bratrům. Jejich realita totiž není v minulosti 
a nic jiného než iluze odpuštěno být nemůže. Bůh 
nikomu nic nevyčítá, neboť není schopen vytvá-
řet jakékoliv iluze. Vysvoboďte tedy své bratry 

z otroctví jejich iluzí tím, že jim odpustíte iluze, 
jež v nich vidíte. Tak poznáte, že bylo odpuštěno 
i vám, jelikož jste to byli právě vy, kdo jim iluze 
dával.

10. Pamatujte si, že se vždy rozhodujete mezi pravdou 
a iluzí, a tedy mezi skutečným vykoupením, které 
uzdravuje, a „vykoupením“ ega, jež ničí. Až budete 
hledat své místo v plánu vykoupení, který pramení 
z lásky Boha, bude vám pomáhat Jeho moc i neo-
mezená síla veškeré Jeho lásky. Při hledání způ-
sobu, jakým můžete dosáhnout vykoupení, buďte 
spojencem Boha, a nikoliv ega. Boží pomoc bude 
dostatečná, protože Jeho posel ví, jak vám navrátit 
Království i jak všechen váš zájem obrátit pouze 
na spásu, jež leží ve vašem spojení s Ním.

11. Jeho poselství hledejte a najděte ve svatém oka-
mžiku, kde jsou odpuštěny všechny iluze. Z toho-
to místa se šíří zázrak, který žehná úplně každé-
mu a řeší všechny problémy, ať už je považujete  
za velké, malé, možné či nemožné. Před Ním a Jeho 
vznešeností ustupuje vše. Navázat blízký vztah 
s Bohem znamená přijímat vztahy jako skutečné  
a na základě jejich reality vyměnit všechny své ilu-
ze za realitu vašeho vztahu s Ním. Buď pochvále-
no vaše spojení s Bohem, a žádné jiné, neboť pou-
ze v něm leží pravda, a nikde jinde ji nenajdete. 
Zvolíte si buď ji, nebo nic.

12. Otče, odpusť nám naše iluze a pomoz nám při-
jmout náš opravdový vztah s Tebou, v němž žádné 
iluze nejsou a do kterého žádné ani nemohou pro-
niknout. Naše svatost je Tvá svatost. Co v nás po-
třebuje odpuštění, když Tvé odpuštění je naprosté? 
Spánek zapomnění je pouze neochotou upamatovat 
se na Tvé odpuštění a na Tvou lásku. Nedovol, aby-
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chom upadli v pokušení, neboť pokušení Božího 
syna není Tvou vůlí. A dej, ať dostáváme pouze to, 
co nám dáváš Ty, a ať je naše mysl naplněna pouze 
tím, co jsi stvořil a co miluješ. Amen.
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