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17. kapitola:

Odpuštění a svatý
vztah
I. Iluze v rukou pravdy
1. Zrada Božího syna žije pouze v iluzích a všechny
jeho „hříchy“ jsou jen jeho vlastní přeludy, jelikož
jeho skutečná podstata je navždy bez hříchu. Nepotřebuje, aby mu bylo odpuštěno, ale aby byl probuzen. Ve svých snech zrazuje sám sebe, své bratry i svého Boha, ale to, co se odehrává ve snech,
se neodehrává doopravdy. Přesvědčit o této skutečnosti spícího, který sní, je zcela nemožné, neboť
sny jsou založeny právě na své iluzorní představě
reality. Úplně se od nich osvobodit lze jen probuzením, protože pouze tehdy může být člověku
zcela zřejmé, že na realitu nemají vůbec žádný vliv
a že ji nijak nezměnily. Sny a fantazie ji sice mění,
jelikož takový je jejich smysl; realitu však není
možné změnit ve skutečnosti, ale jen v mysli, jež
po její změně touží.
2. To, co vám nahání strach, je tedy pouze vaše přání
změnit realitu, protože se domníváte, že prostřednictvím tohoto přání dosáhnete toho, po čem tou8
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žíte. Takovýto podivný přístup je v jistém smyslu
dokladem vaší moci, ale tím, že realitu zkreslujete
a zasvěcujete „zlu“, ji zároveň zbavujete její skutečnosti. Svou oddanost nemůžete dělit mezi dva
pány, kteří od vás vyžadují vzájemně neslučitelné
věci; to, co uplatňujete ve smyšlenkách, tedy upíráte pravdě, avšak to, co dáte pravdě, aby to využila
ve váš prospěch, je před iluzemi zcela chráněno.
3. Trváte-li na tom, že pro zázraky musí platit pořadí
obtížnosti, znamená to, že podle vás existují určité věci, jež byste měli před pravdou chránit. Domníváte se, že pravda si s nimi nedokáže poradit,
a to pouze proto, že je před ní chcete tajit. Jednoduše řečeno tedy pramení vaše nedostatečná důvěra v sílu, která uzdravuje všechnu bolest, z přání
převést určité aspekty reality na iluze. Kdybyste si
jen uvědomili, do jaké míry tento přístup ovlivňuje
vaši schopnost pochopit celek! Neboť to, co si vyhrazujete jen pro sebe, berete Jemu, kdo vás chce
osvobodit, a dokud Mu to nevrátíte, nebude váš
pohled na realitu jiný než zkreslený a nesprávný.
4. Pokud si budete na tomto stavu trvat, nezbavíte se
iluze o stupních obtížnosti zázraků, neboť ty jste si
vytvořili v realitě tím, že jednu její část jste svěřili
do rukou jednoho učitele, zatímco druhou do rukou
učitele jiného. Tím se tedy učíte nakládat s jednou
částí pravdy jedním způsobem a s druhou částí odlišným způsobem. Avšak rozdělovat pravdu
znamená ji zbavovat smyslu, a tedy ničit. Stupně
reality totiž představují způsob pohledu na život,
jenž postrádá pochopení; umisťují realitu do rámce
předpokladů, který s ní však není slučitelný.
5. Domníváte se snad, že můžete pravdu přenést
do iluzí, a z jejich perspektivy pak poznat, co prav-

da znamená? V iluzích nemá pravda žádný význam;
jediným úhlem pohledu, z nějž je poznatelná, je ona
sama. Jestliže se pokoušíte vnést pravdu do iluzí,
pouze se pokoušíte udělat z iluzí skutečnost a odůvodňováním své víry v ně si je pak uchovat. Avšak
postavit naopak iluze před pravdu znamená umožnit
pravdě, aby vás naučila, že iluze jsou neskutečné,
a tím umožnit vám, abyste se z nich vysvobodili.
Neochraňujte tedy před pravdou ani jedinou smyšlenku, neboť tím byste vytvářeli stupně reality, které
by vás v konečném důsledku uvězňovaly. Pro realitu neexistují žádné stupně ani pořadí, jelikož jejím
jediným obsahem je pravda.
6. Ochotně tedy předejte vše, co jste před pravdou doposud skrývali tomu, kdo pravdu zná a v němž je
vše na pravdu přeměněno. Vysvobození z odloučení musí být úplné, jinak není vůbec žádné. Zabývejte se výhradně tím, jak v sobě probudit ochotu
tohoto vysvobození dosáhnout, protože vlastní vysvobození neuskutečníte vy, ale Bůh. Mějte však
vždy na paměti jedno: jakmile se vám z mysli vytratí klid v případě, kdy se druhý bude snažit vyřešit problémy prostřednictvím iluzí, znamená to, že
sami sobě odmítáte odpustit za tutéž snahu. Tím se
však oba vzdalujete pravdě i spáse. Jestliže mu ale
odpustíte, navrátíte pravdě to, co jste jí oba odepřeli. A odpuštění poznáte v okamžiku, kdy je dáte.

10

11

II. Svět, kterému bylo odpuštěno
1. Umíte si představit, jak krásní vám budou připadat
ti, jimž odpustíte? V žádné fantazii se vám nemohli zdát tak nádherní. Nic, co vidíte na tomto světě,

ať už spíte, nebo jste bdělí, se nemůže takové kráse
ani zdaleka vyrovnat, a až ji poznáte, nebudete si
ničeho cenit a vážit víc než jí. Nic, co vám doposud
v srdci rozezvučelo píseň radosti, vám nepřineslo
ani zlomek štěstí, který vám přinese tento pohled,
neboť uvidíte Božího syna. Spatříte krásu, na niž
Duch svatý pohlíží se zalíbením a za kterou děkuje
Otci. Byl stvořen, aby ji viděl za vás, dokud se ji
nenaučíte vidět sami. Všechno jeho učení vás tudíž
vede k tomu, abyste ji spatřili také a vzdávali za ni
díky společně s ním.
2. Tato krása není iluze; je to skutečný svět, jasný, čistý a svěží, v němž vše září ve hřejivých paprscích
slunce. Nic v něm není utajeno, neboť vše bylo odpuštěno a neexistují v něm žádné fantazie, které by
ukrývaly pravdu. Most mezi tímto světem a vaším
světem je tak krátký a lze ho přejít tak snadno, že
jen stěží dokážete uvěřit, že představuje místo setkání světů, jež jsou tak diametrálně odlišné. A přesto je tento krátký most tou nejmocnější věcí, která
se vůbec dotýká tohoto světa. Tímto krůčkem, jenž
je tak malý, že úplně unikl vaší pozornosti, projdete časem do věčnosti a přenesete se přes všechnu
ošklivost do krásy, která vám učaruje a uchvátí vás
natolik, že se nikdy nepřestanete podivovat nad její
dokonalostí.
3. Tento krok, ten nejmenší krok, jenž kdy byl udělán, představuje ten největší počin v Božím plánu na vykoupení. Všechno ostatní se naučíte, ale
dar v podobě posledního kroku je vám dán, a to
úplně a bezvýhradně, a proto jej nemůže uskutečnit nikdo jiný než Bůh, který je tvůrcem plánu
vaší spásy. Skutečného světa ve vší jeho kráse se
naučíte dosáhnout; všechny iluze budou odstraně-

ny a napraveny, takže nebudou svazovat nikoho
a nic, a odpuštěním sami sobě si sejmete pásku z očí
a prozřete. Uvidíte sice jen to, co jste sami utvořili, ale bude to zářit požehnáním vašeho odpuštění.
A tímto konečným požehnáním, jež dá Boží syn
sám sobě, splní skutečné vnímání, zrozené z nového
pohledu, kterým se naučil dívat, svůj účel.
4. Hvězdy se vytratí ve světle a slunce, jež oživilo
svět krásy, zmizí. Jakmile bude vnímání přivedeno
k dokonalosti, ztratí svůj smysl, neboť žádný nástroj, který sloužil k učení, už nebude mít význam.
Nic se už nikdy nezmění; nedojde k žádným posunům, nebudou se vyskytovat žádné jemné rozdíly, odlišnosti ani změny, jež umožňovaly vnímání
a dávaly mu smysl. Doba, po kterou budete vnímat skutečný svět, bude tak krátká, že budete mít
stěží dost času na to, abyste za něj Bohu poděkovali. Bůh totiž nebude poslední krok oddalovat
a uskuteční jej v tom okamžiku, jakmile dosáhnete
skutečného světa a budete na Něho připraveni.
5. Skutečného světa dosáhnete jednoduše tím, že odpustíte světu starému, světu, na nějž nahlížíte bez
odpuštění. Duch svatý, který mění vnímání, společně s vámi pečlivě prozkoumá vaši mysl, jež
je tvůrcem tohoto světa, a pomůže vám rozkrýt
zdánlivé důvody, kterými jste si ospravedlňovali
jeho budování. Ve světle skutečného důvodu, jejž
vám přinese, vám ukáže, že tento svět nemá vůbec
žádný důvod. Každé místo, do kterého jeho důvod
pronikne, oživne krásou a to, co vám v temnotě
vašeho nedostatečného důvodu připadalo ošklivé,
bude náhle vysvobozeno pro krásu. Ani to, co Boží
syn vytvořil v šílenství a absurditě svých scestných
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představ, nemůže postrádat skrytou jiskru krásy,
z níž by laskavost nedokázala vykřesat jasnou zář.
6. Všechna tato krása se vynoří, aby požehnala vašemu pohledu a umožnila, abyste se na svět dívali
očima odpuštění, neboť odpuštění doslova mění
způsob vidění. Díky němu poznáte, že nad chaosem a zmatkem se pokojně a láskyplně rozprostírá skutečný svět a odstraňuje všechny iluze, které
vám pokřivily vnímání a z minulosti udělaly jeho
základní kámen. Náhle pro vás bude i ten nejmenší lísteček hotovým divem a stéblo trávy známkou
Boží dokonalosti.
7. Jakmile Boží syn odpustí světu, jejž si vytvořil,
bude jednoduše a nenásilně povznesen do svého
skutečného domova, kde pozná, že neexistoval ani
jeden jediný okamžik, kdy v něm v poklidu nepřebýval. V této chvíli se dokonce i spása přemění
v sen a pokojně se mu vytratí z mysli, neboť spása
znamená vysvobození ze snů, a proto tam, kde nejsou sny, nemá žádný smysl. Mohl by snad někdo,
kdo procitl a bdí v nebi, snít sen o tom, že by spása
musela být vůbec kdy zapotřebí?
8. Zamyslete se nad tím, jak moc toužíte po spáse. Dá
vám skutečný svět a je připravena vám ho dát okamžitě. Duch svatý se už nemůže dočkat, až vám ho
konečně dá, a přesto trpělivě čeká. Připojte k jeho trpělivému čekání svou netrpělivost a nechtějte setkání s ním dále odkládat; vykročte ochotně
vstříc setkání se svým Spasitelem a společně s ním
se s důvěrou odvraťte od tohoto světa a vstupte
do skutečného světa krásy a odpuštění.
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III. Stíny minulosti
1. Odpustit znamená pamatovat si výhradně láskyplné myšlenky, které jste v minulosti dali i dostali.
Všechny ostatní je třeba zapomenout. Odpuštění tedy představuje výběrové vzpomínání, jež se
ovšem neřídí vaším výběrem, neboť stíny postav,
které jste obdařili nesmrtelností, jsou „nepřáteli“
reality. Buďte ochotni odpustit Božímu synu to,
čeho se nedopustil, protože stíny postav jsou svědci, jež ochraňujete jen proto, abyste prokázali, že
udělal něco, co neudělal. A jelikož je ochraňujete,
budete jim i naslouchat. Svou ochranu však zakládáte na vlastním výběru a nechápete, jak hluboko
vám pronikli do mysli a jaký mají smysl. Představují totiž zlo, které na vás bylo podle vašeho mínění spácháno, a své společníky jste z nich udělali
proto, abyste zlo mohli oplatit zlem, neboť jejich
svědectví vás opravňuje se domnívat, že můžete
o druhém smýšlet jako o provinilci, aniž byste přitom ublížili sami sobě. O odloučení a rozdělení
vypovídají tak jasně, že jim může naslouchat jen
ten, kdo je odloučením posedlý. Předkládají vám
„důvody“, proč byste měli navazovat hanebná
a nesvatá spojenectví, abyste podpořili cíle ega,
a ze svých vztahů tak utvořili důkazy jeho síly.
2. Právě tyto stíny dodávají ve vašich očích egu svatost a učí vás, že vše, co děláte, abyste ho udrželi
v bezpečí, je láska. Vždy hovoří v zájmu odplaty
a všechny vztahy, do nichž proniknou, jsou naprosto šílené a absurdní. Smyslem takovýchto vztahů
je bez výjimky zamezit přístupu pravdy o druhém
i o vás, a proto v sobě i v druhém vidíte něco, co
15

ve vás není, a z obou tak děláte otroky pomsty. Proto vás také přitahuje vše, co vám připomíná minulá
bezpráví a zdánlivě se řídí principy lásky, a to bez
ohledu na to, jaké zkreslené souvislosti ve vás tento pocit vyvolávají. A nakonec i právě proto jsou
všechny vztahy pokusem o sjednocení prostřednictvím těla, neboť pouze tělo lze vidět jako nástroj
odplaty. Skutečnost, že tělo představuje klíčový
prvek pro všechny nepřirozené a nesvaté vztahy,
je zřejmá; poznali jste to z vlastní zkušenosti. Co
si však možná neuvědomujete, jsou důvody, proč
jsou tyto vztahy nesvaté. Nesvatost se totiž – ostatně stejně jako svatost – pokouší podporovat a posilovat sebe samu tím, že v sobě shromažďuje vše,
co považuje za sobě podobné.
3. V nesvatém vztahu nejde o snahu navázat vztah
s tělem druhého, ale s tělem někoho, kdo neexistuje, neboť jeho těžiště nepředstavuje tělo druhého
jako celek, a to ani v tak silně omezené podobě,
v jaké je vnímán. Za hodnotné jsou považovány,
a proto také přísně oddělovány výhradně takové
jeho části, které lze využít pro přelud odplaty a nejsnáze ztotožnit s těmi, na něž je odplata zaměřena.
Každý krok, který je učiněn v procesu budování,
zachování i ukončení nesvatého vztahu, směřuje k dalšímu rozdělování a nerealitě. Stíny postav
do něho pronikají se stále větší intenzitou a význam toho, v němž zdánlivě přebývají, se tím neustále snižuje.
4. Čas je pro nesvatý vztah bezcitnou veličinou, neboť není pochyb o tom, že v rukou ega je skutečně
krutý, zatímco je-li využíván v zájmu laskavosti, je
bezvýhradně vlídný. Přitažlivost nesvatého vztahu
se začíná vytrácet prakticky v tomtéž okamžiku,

kdy je navázán. Jeho záměr je totiž neproveditelný, a proto do něho musejí už při jeho vzniku proniknout i pochybnosti. „Ideál“ nesvatého vztahu
tedy představuje stav, kdy do něho vůbec nezasáhne skutečná podstata druhého člověka, aby „nezmařila“ sen. Čím méně pak druhý opravdu vnáší
do vztahu, tím „lepší“ vztah je. Snaha vybudovat
takovéto spojení proto představuje pouze způsob,
jak z něho vyloučit toho, se kterým má být navázáno. Záměrem takovéto prapodivné jednoty je tedy
druhého z ní vyřadit a spojit se s iluzemi v trvalém
a dokonalém „štěstí“.
5. Jak může Duch svatý vstoupit se svou interpretací těla jako komunikačního prostředku do vztahů,
jejichž jediným smyslem je odloučení od reality?
Umožňuje mu to samotná podstata odpuštění. Je-li
zapomenuto vše s výjimkou láskyplných myšlenek, je to jediné, co zbývá, věčné a přeměněná minulost je pak přetvořena do přítomnosti. Minulost
už tedy není v rozporu s přítomným okamžikem
a tato kontinuita následně rozšiřuje přítomnost tím,
že si stále více začínáte uvědomovat její realitu
a hodnotu. V láskyplných myšlenkách přežívá jiskra krásy, jež je skryta v ošklivosti nesvatého vztahu, kde mají své místo vzpomínky na nenávist,
a která se vynoří, jakmile vztah svěříte do rukou
Ducha svatého, aby jej obdařil životem a krásou.
Proto se vykoupení zaměřuje na minulost, jež je
zdrojem rozdělování, a ve které tedy musí být rozdělování napraveno, neboť napravit je lze pouze
v místě jeho vzniku.
6. Ego se nesnaží „vyřešit“ své problémy u jejich
zdroje, ale na místě, kde nevznikly, čímž usiluje
o to, aby vyřešeny nikdy nebyly. Duch svatý nao-
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pak chce, aby byla jeho řešení konečná a dokonalá,
a proto hledá a také nalézá zdroj problémů tam, kde
je, a tam je rovněž napravuje. Každým krokem své
nápravy postupně odstraňuje odloučení a rozdělení
a přibližuje jednotu. Žádné „důvody“ pro odloučení v něm nevyvolávají zmatek či nejasnosti; odloučení vnímá pouze jako omyl, jenž musí být uveden
na pravou míru. Umožněte mu tedy, aby ve vašich
vztazích odhalil skrytou jiskru krásy a ukázal vám
ji. Její nádhera vás bude přitahovat tak mocnou silou, že ji už nikdy nebudete chtít ztratit z dohledu,
a proto jí nebudete bránit, aby váš vztah přeměnila
tak, abyste ji viděli stále zřetelněji. Budete po ní
toužit stále víc a stále usilovněji se budete snažit,
aby vám už nikdy nezmizela z očí. Postupně se pak
naučíte vyhledávat a vytvářet podmínky, ve kterých lze tuto krásu vidět.
7. To vše budete dělat s radostí a ochotou, pokud
ovšem Duchu svatému dovolíte, aby vám tuto jiskru ukázal a její pomocí vám posvítil na cestu. Boží
syn je jeden; koho spojil Bůh, nemůže ego rozloučit. Jiskra svatosti je v bezpečí v každém vztahu
bez ohledu na to, jak hluboko je ukrytá, protože
Stvořitel jediného vztahu se nevyloučil ze žádné
jeho části. A právě toto je ta jediná část vztahu, již
Duch svatý bere na zřetel, jelikož ví, že pouze ta
je pravdivá a skutečná. Ze skutečného vztahu jste
udělali vztah neskutečný, a tedy nesvatý tím, že
jste ho viděli tam, kde není, a takový, jaký není.
Svěřte tudíž minulost do rukou toho, kdo dokáže
změnit pohled, kterým na ni nazíráte. Předtím si
však musíte plně uvědomit, co a proč představuje
minulost podle vás.

8. Minulost chápete jako opodstatnění pro vstup do trvalého, nesvatého spojenectví s egem proti přítomnosti. Přítomnost je totiž odpuštění, a proto vztahy,
jež vznikají pod diktátem nesvatého spojenectví,
nevnímáte ani neprožíváte právě teď. Avšak úhel
pohledu, ze kterého chcete odvodit smysl přítomnosti, je pouze iluze minulosti, v níž jsou uchovány prvky, které splňují účel nesvatého spojenectví,
zatímco všechny ostatní jsou z ní odstraněny. To,
co je tedy odstraněno, je ta jediná pravda, již kdy
mohla minulost nabídnout přítomnosti jako důkaz
její skutečnosti, kdežto to, co je zachováno, jsou
důkazy reality snů.
9. Rozhodnutí, zda se připojíte k pravdě, nebo k iluzi,
máte ve svých rukou. Pamatujte si však, že zvolit si
jednu znamená odmítnout druhou. Té, již si vyberete, dodáte krásu i realitu, protože vaše volba závisí
na tom, které si vážíte víc. Jiskra krásy, nebo závoj
ošklivosti; skutečný svět, nebo svět viny a strachu;
pravda, nebo iluze; svoboda, nebo otroctví – na ničem z toho nezáleží, protože to jediné, mezi čím se
můžete doopravdy rozhodnout, je Bůh, nebo ego.
Myšlenkové systémy jsou buď pravdivé, nebo nepravdivé a všechny jejich vlastnosti vycházejí z toho, na jakých základech stojí. Pravdivé jsou pouze
myšlenky Boha a vše, co z nich pramení, se odvíjí
od toho, jaké jsou, a proto jsou stejně pravdivé jako
svatý zdroj, z něhož vzešly.
10. Moji svatí bratři, toužím proniknout do každého
vašeho vztahu a postavit se mezi vás a vaše iluze.
Nebraňte tomu, aby pro vás byl můj vztah k vám
skutečný, a umožněte mi vnést skutečnost i do pohledu, jakým nahlížíte na své bratry. Nebyli stvořeni proto, abyste si jejich prostřednictvím ubli-
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žovali; byli stvořeni proto, aby společně s vámi
tvořili. Toto je pravda, kterou chci vložit mezi vás
a váš cíl dosáhnout šílenství. Neoddělujte se ode
mě a nedovolte, aby se vám svatý smysl vykoupení
rozplynul ve snech o odplatě. Ze vztahů, v nichž
žijí takovéto sny, jsem vyloučen; nechte mě tedy
do nich ve jménu Boha vstoupit a přinést vám mír,
abyste ho mohli dát i vy mně.

1. Bůh vytvořil Svůj vztah s vámi proto, abyste byli
šťastní, a nic, co děláte s jiným záměrem než takovým, který je v souladu s Jeho úmyslem, nemůže
být skutečné. Všechno může mít pouze takovou
funkci, jež pramení ze smyslu, který mu určil Bůh.
A proto je navždy s ohledem na důvod, proč stvořil
Svůj vztah s vámi, tím jediným smyslem jakéhokoliv vztahu učinit šťastným. Abyste tuto funkci
splnili, navazujete se svými stvořeními stejné vztahy jako Bůh se Svými. Neboť nic, co Bůh stvořil,
není odloučeno od štěstí a netouží po ničem jiném
než šířit štěstí stejným způsobem, jakým ho rozšířil jeho Stvořitel. Cokoliv, co tuto úlohu nesdílí,
pak nemůže být skutečné.
2. Na tomto světě sice není možné tvořit, ale je možné
učinit šťastným. Už několikrát jsem zdůrazňoval,
že Duch svatý vás o vaše výjimečné vztahy nepřipravuje, ale že je přetváří. Jeho úkol tedy jednoduše spočívá v tom, že jim navrátí smysl, jenž jim byl
určen Bohem, neboť role, kterou jste jim přisoudili vy, rozhodně nemá s cílem učinit šťastným nic

společného. Účel svatého vztahu je ten, jenž mu
byl dán Bohem, a jeho smyslem v žádném případě
není vytvořit účel náhradní. Avšak každý výjimečný vztah, který jste si utvořili, představuje náhražku za Boží vůli a namísto ní oslavuje vůli vaši, a to
na základě mylné domněnky, že jsou odlišné.
3. I na tomto světě jste navázali skutečné vztahy, ale
nevíte o nich, protože jejich náhražky jste postavili tak vysoko nad ně, že když vás volá pravda
– a volá vás neustále – odpovídáte náhražkou. Cílem každého výjimečného vztahu, jenž pramení
z jeho základního účelu, je zaneprázdnit vaši mysl
do té míry, abyste neslyšeli volání pravdy.
4. V jistém smyslu byl výjimečný vztah odpovědí
ega na stvoření Ducha svatého, který byl naopak
Boží odpovědí na odloučení. Neboť ačkoliv ego
nechápalo, co bylo stvořeno, uvědomovalo si hrozbu, již to pro ně znamenalo. Celý obranný systém,
který vyvinulo s cílem udržet odloučení v bezpečí před Duchem svatým, bylo reakcí na dar, jímž
Bůh umožnil, aby odloučení mohlo být napraveno.
Tento dar v sobě uchovává pravdu o všem, kterou
je skutečnost, že Duch svatý je s vámi v úzkém
vztahu, protože v něm dochází k obnovení vašeho
vztahu s Bohem. Vaše spojení s Bohem nikdy nebylo přerušeno, jelikož Duch svatý už od vzniku
samotného odloučení nikdy nebyl a není odloučen vůbec od nikoho. Skrze něho jsou pak pečlivě ochraňovány všechny svaté vztahy, aby pro vás
mohly splnit účel, jejž jim určil Bůh.
5. Ego si je vždy plně vědomo všech hrozeb, a proto
ta část vaší mysli, do které bylo přijato, dbá úzkostlivě na to, aby zachovala jeho smysl v souladu s tím, jak ho vnímá. Přitom však vůbec nevidí,
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IV. Dva obrazy

že je naprosto šílený. Pokud chcete, aby vám bylo
navráceno duševní zdraví, musíte si uvědomit, co
přesně výše řečené znamená. Šílenci sice ochraňují
svůj myšlenkový systém, ale ochraňují ho šíleným
způsobem. Veškeré jejich obranné prostředky jsou
stejně šílené jako to, co mají ochraňovat. Odloučení v sobě nemá nic přirozeného a zdravého, neobsahuje žádnou část, žádný „smysl“ ani žádný rys,
jež by nebyly šílené. Jelikož jeho „ochrana“ je jeho
neoddělitelnou součástí, musí být stejně šílená jako
celek. Vzhledem k tomu, že hlavním obranným
prostředkem odloučení je výjimečný vztah, musí
být tedy šílený a absurdní i ten.
6. Nyní už vám nedělá velké potíže si uvědomit, že
myšlenkový systém, který ochraňuje výjimečný
vztah, není ničím jiným než systémem mylných
představ. Alespoň v obecné rovině chápete, že
ego je šílené. A přesto vám připadá, že výjimečný vztah je do jisté míry „jiný“, ačkoliv jsme ho
prozkoumali do mnohem větší hloubky než řadu
dalších aspektů myšlenkového systému ega, jichž
byste se zřekli mnohem ochotněji. Avšak dokud se
nezbavíte tohoto obranného prostředku, nevzdáte
se ani ostatních, neboť jeho úloha není jiná než jejich. Jestliže si ho uchováte, uchováte si všechny.
7. Je zcela nezbytné si uvědomit, že obranné prostředky dělají to, co mají bránit; skrytým základem pro jejich účinnost je skutečnost, že dávají to,
co chrání. To, co chrání, je jim dáno do úschovy
a při své činnosti vám to předávají. Každý obranný nástroj funguje prostřednictvím dávání darů,
přičemž takovýto dar je vždy zmenšeninou myšlenkového systému, který daný nástroj ochraňuje
a jenž je v zájmu zachování své přitažlivosti za-

sazen do zlatého rámu. Rám je propracovaný
do posledního detailu, je vykládaný drahými kameny, vyřezávaný a naleštěný. Jeho smyslem je,
aby byl hodnotou sám o sobě a odvrátil pozornost
od toho, co je zasazeno v jeho středu. Avšak získat
jen samotný rám bez obrazu nemůžete a cílem činnosti obranných prostředků je pak přesvědčit vás
o opaku.
8. Výjimečný vztah se chlubí nejimpozantnějším
a zároveň nejošidnějším rámem ze všech obranných
prostředků, které ego využívá. Jeho myšlenkový
systém, jenž se v něm nabízí, lemuje tak masivní
a tak propracovaný rám, že jeho velkolepá struktura téměř zakrývá obraz umístěný v jeho středu.
Do rámu jsou vyřezány všechny možné vrtošivé
a roztříštěné představy o lásce, které jsou vykládané sny o oběti a zveličování vlastního ega a protkávané pozlacenými vlákny sebezničení. Kapky krve
se na něm třpytí jako rubíny a slzy jsou vybroušené
po vzoru diamantů a září v tlumeném světle, v němž je vám tento dar nabízen.
9. Zadívejte se na obraz a nenechte se rozptylovat
rámem. Tento dar vás dovede do zatracení, a pokud jej přijmete, uvěříte, že skutečně zatraceni jste.
Rám bez obrazu nemůžete přijmout; to, čeho si ceníte, je rám, neboť v něm nevidíte žádný konﬂikt,
avšak ten není tím pravým darem. Je to jen obal,
který skrývá dar rozporu. Nenechte se oklamat nejpovrchnějšími aspekty tohoto myšlenkového systému, neboť je do nich zabalen celek, jenž je úplný
v každém svém aspektu. V tomto blyštivém daru
leží smrt, a proto odtrhněte svůj pohled od hypnotického lesku rámu. Podívejte se na obraz a uvědomte si, že to, co je vám nabízeno, je smrt.
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10. Právě proto je při obraně pravdy tak důležitý svatý
okamžik, neboť samotná pravda nepotřebuje chránit, ale vy potřebujete být chráněni před přijetím
daru smrti. Jakmile vy, kdo jste pravda, přijmete
myšlenku, která pro pravdu představuje tak vážné
ohrožení, riskujete, že ji zničíte. V zájmu zachování celistvosti pravdy je tedy nezbytné, abyste zmobilizovali své obranné prostředky. Moc nebe, Boží
láska, Kristovy slzy i radost jeho věčného ducha se
sešikují, aby vás bránily před vaším vlastním útokem. Jelikož jste totiž jejich součástí, útočíte zároveň i na ně, a jelikož milují sami sebe, musejí vás
zachránit.
11. Svatý okamžik je zmenšeninou nebe, jež vám byla
poslána z nebe. I tento obrázek je zasazen do rámu,
ale pokud ho přijmete, rám vůbec neuvidíte, protože tento dar lze přijmout pouze tehdy, pokud budete ochotni obrátit všechnu svou pozornost na obraz. Svatý okamžik je zmenšeninou věčnosti; je to
obraz bezčasovosti zasazený do rámu času. Jestliže
se zaměříte na obraz, uvědomíte si, že za obraz jste
ho považovali jen kvůli rámu. Bez rámu ho však
budete pokládat za to, co symbolizuje. Neboť stejně jako leží celý myšlenkový systém ega v darech,
které vám nabízí, leží celé nebe v tomto okamžiku, jenž je pro vás vypůjčen z věčnosti a zasazen
do rámu času.
12. Nabízejí se vám dva dary; každý z nich je celek,
který nelze rozdělit a přijmout jen jednu jeho část.
Každý z nich představuje obraz všeho, co můžete
mít, ale na co je pohlíženo z diametrálně odlišné
perspektivy. Jejich hodnotu nemůžete srovnávat
tak, že porovnáte obraz s rámem; jediné, co lze
porovnávat, jsou samotné obrazy, jinak bude srov-

návání postrádat jakýkoliv smysl. Pamatujte si, že
darem je obraz, a nikoliv rám, a že si tedy můžete vybírat pouze na tomto základě. Podívejte se
na obrazy, a to na oba. Jeden z nich je tak malý,
že ho lze jen stěží rozeznat pod tmavými stíny, jež
na něj vrhá jeho masivní a neúměrně velký rám,
zatímco druhý je lemován jen skromnou obrubou
a zavěšen ve světle; jeho krása nespočívá v rámu,
ale v tom, čím je.
13. Vy, kdo jste se tak usilovně snažili a stále snažíte
zasadit lepší obrázek do nesprávného rámu, a tím
spojit to, co je neslučitelné, pochopte a s radostí
přijměte tuto skutečnost: každý z obou obrazů má
rám, který se dokonale hodí k tomu, co zobrazuje.
Jeden z nich je zarámován proto, aby od sebe odvedl pozornost a nebyl vidět, kdežto druhý je zarámován tak, aby vynikla jeho naprostá přesnost
a srozumitelnost. Až budete postupně odhalovat,
že přemrštěně zdobený rám skrývá obraz temnoty a smrti, začne pozbývat své přesvědčivosti. Jakmile každý absurdní kámen, jenž zdánlivě
září z temnoty rámu, vystavíte světlu, ztratí svůj
jas, potemní a přestane odvracet vaši pozornost
od obrazu. Nakonec pak uvidíte samotný obraz
a zjistíte, že bez ochrany rámu nemá vůbec žádný
smysl.
14. Druhý obraz je zarámován jen skromně, neboť čas
nemůže ohraničit věčnost. Při pohledu na obraz
nebe a věčnosti nic neodvádí vaši pozornost, a čím
více se na něj díváte, tím přesvědčivější pro vás je.
Po otevřeném a pravdivém srovnání tedy konečně může dojít k přeměně obou obrazů; jakmile se
na každý z nich zadíváte ve vztahu k druhému,
určíte oběma jejich náležité místo. Jestliže temný
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obraz vynesete na světlo, nebude vám už nahánět
strach, ale konečně si uvědomíte, že se jedná jen
o obraz. To, co zobrazuje, pochopíte přesně takové, jaké to doopravdy je, a tedy jako obraz něčeho,
co jste za skutečné jen považovali. Nic víc neuvidíte, protože nic víc za ním není.
15. V jednoznačném a zcela zřejmém protikladu
k temnému obrazu spatříte obraz světla, který
se přemění v to, co se v něm skrývá. Jakmile se
na něj pozorně zadíváte, uvědomíte si, že se nedíváte na obraz, ale na skutečnost. Nejedná se
o žádné zpodobnění myšlenkového systému, ale
o samotnou myšlenku; je tím, co symbolizuje. Rám
se začne pozvolna vytrácet a v mysli se vám vynoří vzpomínka na Boha, jenž vám výměnou za váš
titěrný, nehodnotný a zcela bezvýznamný obrázek
nabídne celé stvoření.
16. Až Bůh i vy zaujmete svá právoplatná místa, pocítíte znovu pravý význam vztahu a poznáte, že je
skutečný. Vystoupejme společně v pokoji k našemu Otci tím, že Mu ve svých myslích předáme vládu. Dáme-li Mu moc a slávu a nebudeme-li si trvat
na mylných představách o tom, kde je můžeme získat, dostaneme vše. Jsou totiž v nás, a to díky Jeho
vládě, kterou jsme Mu předali. To, co dal, je Jeho;
Jeho dary září v každé Jeho části stejně jako v celku. Veškerá podstata vašeho vztahu s Ním spočívá
ve vztazích, jež panují mezi námi. Svatý okamžik
ozařuje všechny vztahy bez rozdílu, neboť v něm
jsou pouze jedním. Ve svatém okamžiku je totiž
uzdravení hotové a úplné, protože v něm je Bůh,
a tam, kde je Bůh, je vše úplné a dokonalé.

26

V. Uzdravený vztah
1. Svatý vztah je projevem svatého okamžiku v životě
na tomto světě. Jako vše, co se týče spásy, je i svatý okamžik praktickým nástrojem, jehož existenci
a činnost dokládají jeho výsledky. Na svatý okamžik se můžete spolehnout vždy a za všech okolností; prožíváte ho v každém okamžiku, avšak
pokud by neměl žádný projev, nebylo by možné
si ho pamatovat. Svatý vztah je tedy trvalou připomínkou prožitku, ve kterém se vztah stal tím, čím
doopravdy je. A stejně jako je nesvatý vztah nepřetržitým chvalozpěvem na nenávist a oslavou jejího tvůrce, je svatý vztah radostnou písní ke chvále
spasitele vztahů.
2. Svatý vztah je zásadní krok, jenž vás dovede
ke vnímání skutečného světa a který se lze naučit.
Je to v podstatě starý, nesvatý vztah, jenž je přetvořen a viděn z nové perspektivy. Svatý vztah představuje mimořádný učební počin. Ve všech svých
fázích – v začátku, ve stadiu budování i při dokončení – spěje k radikálnímu přetvoření nesvatého
vztahu. Z tohoto úkolu však nemusíte mít strach:
jediným náročným krokem je začátek, neboť při
něm je cíl vztahu náhle přeměněn na svůj pravý
opak. Je to první výsledek, který vám přinese úsilí
svěřit vztah do rukou Ducha svatého, aby ho využil
pro své účely.
3. Jakmile Ducha svatého vybídnete, aby se zapojil
do vašich vztahů, přijde okamžitě; nemarní čas
a bez otálení vám ukáže praktické výsledky vašeho pozvání – jeho cíle ihned nahradí vaše. To vše
se odehraje velice rychle, avšak po určitou dobu
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vám bude vztah připadat narušený, rozdělující,
a dokonce značně znepokojivý. Důvod těchto pocitů je ovšem zcela nasnadě, neboť vztah takový,
jaký je, je v rozporu se svým vlastním cílem a zcela nevhodný pro záměr, jejž jste mu původně stanovili. V jeho nesvaté podobě mu smysl zdánlivě
dodával pouze váš cíl, ale nyní máte dojem, jako
by smysl zcela postrádal. V tomto bodě nejistoty
už byla ukončena řada vztahů, a aby mohlo být
dosaženo starého cíle, byly navázány nové. Neboť
jakmile přijme nesvatý vztah cíl svatosti, už nikdy
nemůže být takový, jaký do té chvíle byl.
4. Pokušení podlehnout egu je po posunu cílů nesmírně silné, protože vztah se doposud nezměnil natolik, aby původního cíle zcela zbavil přitažlivosti,
a jeho struktura je tedy „ohrožena“ poznáním, že se
nehodí pro nový účel. Rozpor mezi cílem a strukturou vztahu je tak výrazný, že nemohou existovat
společně. Avšak v této fázi se už cíl nezmění. Jelikož je v nesvatém vztahu pevně zakořeněn, nelze
udělat nic jiného než změnit samotný vztah tak,
aby byl slučitelný se svým cílem. Dokud toto radostné řešení nepochopíte a nepřijmete jako jediný
způsob, který vás vyvede z konﬂiktu, může vám
vztah připadat jako silně napjatý a nepřirozený.
5. Pozvolnější změna cíle by však nepřinesla kýžené výsledky, neboť by se ztratil rozdíl mezi starým
a novým záměrem a ego by navíc mělo dostatek
času na to, aby si každý postupný krok vyložilo
podle svého. Pouze radikální posun účelu může
vyvolat úplný obrat ve smýšlení o tom, k čemu
vztah slouží. Současně s tím, jak se tato změna
rozvíjí a nakonec dovrší, přináší stále prospěšnější
a radostnější výsledky. Zpočátku je však celá situ-

ace vnímána jako velmi svízelná a nejistá, neboť
cílem vztahu, jejž navázali dva jedinci za nesvatým účelem, je náhle svatost. Pokud pak přemýšlejí
o svém vztahu z perspektivy nového účelu, musejí
být oba naprosto zděšení, a vztah mohou dokonce do určité míry vnímat jako rozvrácený. A přesto jejich původní úhel pohledu už neslouží účelu,
na kterém se oba dohodli.
6. Toto je chvíle pro důvěru. Dovolili jste, aby vám
někdo jiný stanovil váš cíl, což bylo projevem důvěry. Neopouštějte tedy důvěru zrovna teď, v okamžiku, kdy začíná nést ovoce. Jestliže jste uvěřili,
že Duch svatý přijal váš vztah, proč byste neměli
dál věřit, že to, co jste mu svěřili do péče, očistí?
Důvěřujte svému bratru v době, jež je těžká a tvrdá
jen zdánlivě. Cíl je už pevně určen: smyslem vašeho vztahu je zbavit se šílenství a dosáhnout zdraví.
Nyní se totiž nacházíte v šíleném vztahu a jako šílený ho konečně ve světle jeho cíle i chápete.
7. Ego vám radí, abyste si jako náhradu za tento domněle neuspokojivý vztah našli jiný, pro který by
byl vhodný starý cíl. Tvrdí, že svému utrpení můžete uniknout, ale pouze tak, že se zbavíte svého
bratra. Nenaslouchejte našeptávání ega! Důvěřujte
tomu, kdo vás vyslyšel. Slyšel vaše volání; nebyla snad jeho odpověď dostatečně jasná? Nyní už
nejste naprosto šílení, a proto nemůžete popřít, že
vám dal tu nejotevřenější odpověď. Teď vás žádá
pouze o to, abyste nezahazovali svou víru a dál mu
i ve svém zmatku důvěřovali, neboť zmatek brzy
zmizí a na jeho místě se začne vynořovat opodstatnění vaší důvěry, jež vám přinese nepopiratelnou
jistotu. Neopouštějte ho a neopouštějte ani svého

28

29

bratra, jelikož váš vztah se právě znovu rodí jako
svatý.
8. S radostí přijměte to, čemu nerozumíte, a umožněte, aby vám to bylo vysvětleno tím, že poznáte,
že dokáže váš vztah přeměnit na svatý. Naskytne
se vám mnoho příležitostí, kdy budete chtít svého
bratra obviňovat ze „selhání“ vašeho vztahu, neboť
občas budete mít dojem, že postrádá smysl. Bude
vás pronásledovat pocit marnosti, který vám bude
připomínat vše, čím jste kdysi chtěli dosáhnout
uspokojení a domnívali se, že jste ho doopravdy
dosáhli. Vzpomeňte si však, že ve skutečnosti jste
našli jen utrpení a neštěstí, a nevdechujte tedy život selhávajícímu a upadajícímu egu. Váš vztah se
totiž nerozbil na kusy, ale byl naopak zachráněn.
9. Cesty spásy jsou pro vás zcela nové, a proto máte
pocit, že jste ztraceni. Ten je však mylný, neboť
to, co se ztratilo, nejste vy, ale pouze vaše cesta.
Nemyslete si ovšem, že jste touto ztrátou o něco
přišli. Na své nové pouti mějte na paměti, že vy
a váš bratr jste začali znovu, společně. Uchopte ho
za ruku a spolu s ním se vydejte na cestu, jež není
ani zdaleka tak neznámá, jak se vám teď zdá. Není
snad nad slunce jasné, že si vzpomenete na cíl,
který zůstal nezměněn v průběhu celé věčnosti?
Vždyť to jediné, pro co jste se rozhodli, je Boží cíl,
jenž vždy představoval i váš skutečný úmysl.
10. V celém synovství zní jako radostná ozvěna vašeho rozhodnutí píseň o svobodě. Ve svatém okamžiku jste se připojili k mnoha dalším, kteří se
zároveň připojili k vám. Nebojte se, že byste se
mohli kvůli své volbě cítit bezútěšně a sklesle, neboť vašemu svatému vztahu požehnal Sám Bůh.
Přidejte se k Jeho požehnání a neupírejte mu své

vlastní požehnání, jelikož je to to jediné, co nyní
potřebuje, abyste poznali, že v něm spočívá spása.
Nezavrhujte spásu, jež k vám přišla, ale společně ji
přivítejte, neboť k vám přišla proto, aby vás spojila
s vaším bratrem ve vztahu, ve kterém je požehnáno
celému synovství společně.
11. Společně jste se zavázali k tomu, že do svého vztahu přizvete Ducha svatého, protože jinak by
do něho nemohl vstoupit. Ačkoliv jste se od té
doby možná dopustili mnoha chyb, nelze pochybovat o tom, že jste vyvinuli obrovské úsilí, aby mohl
vykonávat svou práci. Za vše, co jste pro něho udělali, je vám nesmírně vděčný a v žádném případě
se nezabývá vašimi omyly. Projevujete stejnou
vděčnost i vy svému bratru? Oceňujete jeho úsilí
a přehlížíte jeho chyby, anebo vaše uznání skomírá
a potemňuje v jejich zdánlivém světle? Možná se
právě vydáváte na válečné tažení, abyste ho obvinili z potíží, které přinesla situace, v níž se nacházíte. Ovšem váš nedostatečný vděk a pochopení
vedou pouze k tomu, že nejste schopni prožít svatý
okamžik, a proto ho pouštíte ze zřetele.
12. Prožitek okamžiku, byť by byl sebepůsobivější, lze
snadno zapomenout, pokud dovolíte, aby ho sevřel
čas. Jeho zář a půvab musíte udržovat ve svém povědomí o čase a v žádném případě nepřipustit, aby
se skryl uvnitř času. Svatý okamžik je stále s vámi,
ale kde jste vy? Být vděčný svému bratru znamená uznat svatý okamžik, a tím umožnit, aby mohly být přijaty a sdíleny jeho důsledky. Útočit na
bratra pak neznamená o svatý okamžik přijít, ale
znemožnit jeho působení.
13. Svatý okamžik jste sice dostali, ale svým jednáním
jste mohli vytvořit situaci, ve které ho nedokážete
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využít. V konečném důsledku si tedy neuvědomujete, že ho stále máte. Tím, že se odříznete od jeho
projevů, upíráte sami sobě jeho přínos. Tento stav
pak upevňujete každým dalším útokem na svého
bratra, protože každý takovýto útok vás zaslepuje
tak, že nevidíte ani sami sebe. Pokud však budete zapírat sami sebe, nepoznáte, co vám bylo dáno
a co jste přijali.
14. Ve svaté přítomnosti pravdy jste s bratrem spojeni
a s vámi je v ní spojen i svatý cíl. Domníváte se
snad, že cíl sám je tak nemohoucí, že by vám nedokázal ochotně poskytnout prostředky ke svému
dosažení? To, co způsobuje vaše zdánlivé utrpení,
avšak z čeho se nebe raduje, je nesoulad mezi novým záměrem, jejž jste už přijali, a starými prostředky. Kdyby nebe existovalo mimo vaše nitro,
nemohli byste se k jeho radosti připojit, avšak jelikož ho máte v sobě, je jeho radost i vaší radostí.
Cíl máte společný, přestože v prostředcích se stále
neshodujete. Nemějte ale obavy, že by tento konﬂikt přetrval navěky; prostředky se cíli nepochybně přizpůsobí, neboť je pevně daný, neměnný a jistý. A pak se budete společně s celým synovstvím
radovat, že je přesně takový.
15. Jakmile si začnete uvědomovat a přijímat dary,
které jste ochotně a dobrovolně dali svému bratru,
přijmete také účinky svatého okamžiku a využijete je k tomu, abyste napravili všechny své chyby
a vysvobodili se z jejich důsledků. Až se to naučíte,
naučíte se zároveň i vysvobozovat celé synovství
a radostně a s vděčností ho nabídnete tomu, kdo
vám dal vaši svobodu a kdo ji skrze vás rozšiřuje.
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VI. Stanovení cíle
1. Praktické uplatnění záměru Ducha svatého je nesmírně prosté a jednoznačné. Koneckonců, aby
bylo prosté, jiné než jednoznačné být ani nemůže.
Prosté je to, co lze snadno pochopit, a proto není
sporu o tom, že to musí být jednoznačné a jasné.
Stanovení cíle Ducha svatého představuje obecný
krok; nyní se bude ve spolupráci s vámi snažit, aby
ho konkretizoval, neboť použití je konkrétní. Pro
jakoukoliv situaci vám poskytne velice konkrétní pokyny, ale pamatujte si, že jejich univerzální
uplatnění si doposud neuvědomujete. Proto je v daném okamžiku nezbytné, abyste je uplatňovali pro
každou situaci odděleně, dokud se nenaučíte vidět
to, co je za hranicemi těchto situací, a nepochopíte
je v mnohem širších souvislostech, než v jakých je
vnímáte nyní.
2. V jakékoliv situaci, jež ve vás vyvolává nejistotu,
si nejprve musíte položit následující otázky: „Co
chci, aby z této situace vzešlo? K čemu slouží?“
Hned na začátku si tedy musíte ujasnit cíl, protože cíl určuje výsledek. Ego však používá přesně
opačný postup: situace je rozhodujícím činitelem
pro výsledek, kterým může být cokoliv. Důvod pro
tento nesystematický přístup je zřejmý; ego totiž
neví, co chce, aby z dané situace vzešlo. Uvědomuje si, co nechce, ale nic jiného. Nemá tedy vůbec žádný pozitivní cíl.
3. Bez jednoznačného, pozitivního cíle, stanoveného
na samém začátku, se situace jednoduše odehraje a smysl začne dávat teprve po svém skončení.
Pak ji začnete zkoumat a snažíte se dát dohromady,
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v čem asi její smysl spočíval. A váš závěr bude nesprávný. Nejenže se totiž vaše hodnocení vztahuje
k minulosti, ale navíc nemáte nejmenší představu
o tom, co by se stát mělo, protože jste si nestanovili
žádný cíl, jehož dosažení by se přizpůsobily prostředky. Jediné hodnocení, které tedy můžete udělat, je posoudit, zda se situace líbí či nelíbí egu, zda
je přijatelná nebo zda volá po odplatě. Neexistence
určujícího měřítka výsledku, stanoveného předem,
zpochybňuje veškeré pochopení a znemožňuje jakékoliv hodnocení.
4. Hodnota kroku, jímž předem určíte, co chcete, aby
se stalo, spočívá v tom, že danou situaci budete
vnímat pouze jako nástroj, jehož prostřednictvím
dosáhnete svého cíle. Proto se ze všech sil budete
snažit přehlížet vše, co jeho docílení brání, a budete se naopak zaměřovat na vše, co vám ho pomůže
splnit. Nelze si nevšimnout, že takovýto přístup vás
přiblíží ke způsobu, kterým Duch svatý odděluje
pravdu od nepravdy. Pravdou bude pro vás to, co
lze použít k dosažení cíle, zatímco nepravda bude
z tohoto úhlu pohledu zcela zbytečná. Situace tedy
dostane smysl, ale pouze proto, že jí ho dodá cíl.
5. Cíl pravdy má ještě další praktické výhody. Pokud
je situace využívána k pravdě a k duševnímu zdraví, musí být jejím výsledkem mír, což je poměrně vzdáleno tomu, co výsledek doopravdy je. Je-li
mír podmínkou pravdy a zdraví a zároveň nemůže
existovat bez nich, pak musejí být tam, kde je mír.
Pravda však přichází sama o sobě. Jestliže tedy
pocítíte mír, je to proto, že k vám přišla pravda,
a výsledek pak spatříte zcela jasně, neboť klam nad
vámi nemůže zvítězit. Výsledek tedy poznáte právě díky tomu, že se ve vás rozhostí mír. I v tomto

případě lze jasně vidět, že ego se řídí zcela odlišným úhlem pohledu, jelikož věří, že situace přináší
prožitek. Avšak Duch svatý ví, že situace je taková, jakou ji určí cíl, a její prožitek pak tomuto cíli
přesně odpovídá.
6. Cíl pravdy vyžaduje naprostou důvěru, již projevujete přijetím záměru Ducha svatého; a takováto důvěra musí zahrnovat vše. Tam, kde je cílem
pravda, totiž musí být i důvěra. Duch svatý vnímá
situaci jako celek a cíl určuje, že každý, koho se
týká, sehraje při jeho dosažení svou úlohu. Tento
fakt je nezpochybnitelný, stejně jako skutečnost, že
nikdo ve své roli neselže. Možná vám připadá, že
důvěra, která se od vás vyžaduje, překračuje vaše
možnosti i to, co dokážete dát. Takto to však vidí
ego, neboť je přesvědčeno, že konﬂikt lze „vyřešit“
pomocí rozdělování, a situace tedy nevnímá jako
celek. Proto se snaží celek rozdělit na části, jež
pak řeší zvlášť, jelikož věří v oddělování, a nikoliv
v celek a jednotu.
7. Je-li ego postaveno před určitou stránku situace, která mu připadá obtížná, pokusí se ji přenést
na jiné místo a tam ji vyřešit. Zdánlivě sice uspěje,
avšak nesmíme zapomínat, že takovýto postup je
v rozporu s jednotou, a musí tedy zastřít cíl pravdy; za takovýchto okolností lze mír prožít pouze
ve snech a představách. Pravda pak nepřijde, protože odmítáte vložit svou důvěru tam, kde má své
právoplatné místo. Tím přicházíte o pochopení situace, jehož byste ovšem dosáhli pomocí cíle pravdy, neboť iluzorní a klamná řešení přinášejí pouze
iluzi prožitku, a iluze míru samozřejmě nevytváří
podmínky k tomu, aby mohla vstoupit pravda.
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VII. Volání po důvěře
1. Náhrady určitých aspektů situace představují důkaz, že vám chybí důvěra. Ukazují, že nevěříte,
že situace a problém se nacházejí na tomtéž místě. Pravým problémem však je vaše nedostatečná
důvěra, a právě to dáváte najevo, pokud důvěru
přesunete z jejího zdroje na jiné místo, čímž v konečném důsledku zabráníte tomu, abyste problém
pochopili. Kdybyste ovšem věřili, že problém vyřešit lze, zmizel by a situace by vám dávala smysl,
neboť by byla odstraněna překážka, která jejímu
pochopení bránila. Přesunout problém na jiné místo znamená si ho ponechat, jelikož tím se od něj
izolujete a zbavujete ho možnosti vyřešení.
2. V žádné situaci neexistuje ani jediný problém, jejž
by nevyřešila důvěra. Pokud jakýkoliv aspekt problému přemístíte, pouze zabráníte jeho vyřešení,
protože jeho přesunutím se ztratí smysl celého problému a protože řešení problému je s jeho smyslem
neoddělitelně spjato. Není tedy možné, že všechny
vaše problémy už byly vyřešeny, ale vy jste se jen
od jejich řešení izolovali? Tam, kde však pro vás
bylo něco učiněno a kde s jistotou vidíte, že to učiněno skutečně bylo, musí být důvěra.
3. Za situaci pokládejte i vztah, neboť v něm jde o spojení myšlenek. Vnímáte-li v něm nějaké problémy,
znamená to, že se domníváte, že mezi myšlenkami
panuje rozpor. Pokud je však cílem pravda, pak mezi
nimi žádný rozpor být nemůže. Do vztahu tedy musela proniknout představa těla, jelikož mysl nedokáže útočit; myšlenka těla je známkou nedůvěry, protože tělo neumí nic vyřešit. A právě vstupem těla do
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vztahu, a tedy chybou, které se dopustily myšlenky
při hodnocení situace, si odůvodňujete nedostatek
důvěry. Ačkoliv takovéto chyby se určitě dopustíte, nemusí vám dělat starosti, protože není důležitá.
Nedůvěra, jež pronikne do důvěry, totiž nikdy nenaruší pravdu, avšak nedůvěra, která je použita proti
pravdě, důvěru vždy neodvratně zničí. Pokud tedy
postrádáte důvěru, požádejte, aby byla navrácena
na místo, z něhož se vytratila, a nesnažte se získat
kompenzaci někde jinde, jako byste o ni byli nespravedlivě připraveni.
4. Jakákoliv situace může postrádat pouze to, co jste
jí nedali vy. Pamatujte si, že cíl svatosti jste svému
vztahu nestanovili vy, protože svatost lze poznat
pouze skrze důvěru. Váš vztah tedy nebyl svatý,
protože vaše důvěra v bratra byla příliš malá a omezená. Abyste dosáhli cíle, který mu byl určen, musí
vaše důvěra narůst; a tu ve vás vzbudí skutečná podstata cíle vztahu, neboť pochopíte, že mír a důvěra
nepřijdou odděleně. Mohli byste snad nedůvěřovat
určité situaci, a přitom zůstat věrní svému bratru?
5. Každá situace, v níž se ocitnete, není ničím jiným
než prostředkem, jehož pomocí dosáhnete cíle,
který byl stanoven pro váš vztah. Jakmile ji budete chápat jinak, znamená to, že nedůvěřujete. Neuplatňujte svou nedůvěru; pouze ji nechte vstoupit
a s poklidem na ni pohlédněte, ale k ničemu ji nevyužívejte. Nedůvěra je totiž služkou iluze, jež je své
paní naprosto oddána. V okamžiku, kdy ji uplatníte,
vás zavede přímo do iluzí, a proto se nenechte zlákat tím, co vám nabízí. Není na překážku cíli, avšak
ovlivňuje to, jakou hodnotu cíli přisoudíte. Nepřijímejte tedy iluzi míru, kterou vám nabízí, ale naopak
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se na její dar otevřeně zahleďte a uvědomte si, že se
ve skutečnosti jedná o pouhou iluzi.
6. Cíl iluze je úzce spjat s nedůvěrou stejně, jako je
důvěra spjata s pravdou. Pokud někomu nedůvěřujete, že dokáže bezchybně splnit svůj úkol v jakékoliv situaci, jež byla předem zasvěcena pravdě,
znamená to, že vaše oddanost je rozdělená a nejednotná; nezůstali jste věrni svému bratru a svou
nedůvěru jste využili proti němu. Žádný vztah nemůže být svatý, dokud nebude svatost jeho součástí vždy a všude, a jelikož svatost a důvěra jsou neoddělitelné, musí svatost vztahu vždy kráčet ruku
v ruce s důvěrou v něj. Realita cíle vyvolá a uskuteční každý zázrak, který bude potřebný k jeho dosažení. Všechno příliš malé i příliš velké, příliš slabé i příliš působivé bude pozvolna přeměněno tak,
aby to splnilo účel cíle. Ke splnění cíle radostně
poslouží celý vesmír, protože cíl slouží vesmíru.
Stačí, když nebudete zasahovat.
7. Moc, jež byla dána vám, pro koho byl stanoven
cíl Ducha svatého, přesahuje vaše omezené pojetí
bezmeznosti do takové míry, že nemáte ani tušení, jak ohromná je síla, kterou v sobě nesete. A tu,
a nikoliv nedůvěru můžete využít bez jakéhokoliv
rizika. Pokud však místo této nesmírné síly, jež
překračuje hvězdy a rozrůstá se až k vesmíru, který
leží za nimi, využijete svou malou nedůvěru, stane
se pro vás zbytečnou a neužitečnou.
8. Avšak zamyslete se a uvědomte si příčinu nedůvěry: domníváte se, že svému bratru zazlíváte to, co
vám udělal. Ve skutečnosti ho ovšem viníte z toho,
co jste vy udělali jemu. Nevyčítáte mu tedy jeho
minulost, ale svou, a nedůvěřujete mu kvůli tomu,
jací jste byli vy. Nicméně toho, čím jste byli, jste

byli stejně jako váš bratr zbaveni. To, co nikdy
nebylo, nemá příčinu a nemůže bránit pravdě. Pro
nedůvěru tedy neexistuje žádná příčina, jež však
existuje pro důvěru. Tato jediná příčina pak pronikne do každé situace, která sdílí její účel. Ze samého nitra situace vyzařuje světlo pravdy a svými
paprsky se dotýká všech, koho příčina přivolává.
A přivolává každého. Neexistuje žádná situace,
jež by nezahrnovala celý váš vztah, v každém jeho
ohledu a s každou jeho částí, která je stejně úplná jako celek. Ze vztahu nemůžete vyčlenit žádnou svou část, a přitom zachovat svatost situace,
protože situace má stejný účel jako celý váš vztah,
od něhož odvozuje svůj smysl.
9. Ke každé situaci musíte přistupovat s důvěrou
ve svého bratra, jinak budete nedůvěřovat svému
vlastnímu vztahu. Svou důvěrou k sobě přivoláte
ostatní, aby s vámi sdíleli váš cíl, neboť tentýž cíl
byl příčinou vaší důvěry. A pak se stanete svědky
toho, jak se prostředky, které jste kdysi využívali
k tomu, aby vás zavedly do iluzí, mění na prostředky k dosažení pravdy. Pravda vyžaduje důvěru
a důvěra vytváří prostor pro pravdu. Když Duch
svatý vyměnil váš účel vašeho vztahu za svůj, byl
cíl, jejž mu tím stanovil, rozšířen na úplně každou
situaci, ve které se kdy ocitnete. Každou situaci tak
zbavil minulosti, jež by ji o smysl a účel připravila.
10. Po důvěře voláte kvůli tomu, kdo vás doprovází
v každé situaci. Už nejste úplně šílení a už nejste
sami, neboť samota v Bohu není ničím jiným než
snem. Vy, jejichž vztah sdílí cíl Ducha svatého,
jste od samoty odloučeni, protože do něho vstoupila pravda. Její volání po důvěře je nepřeslechnutel-
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né; nevyužívejte proti ní svou nedůvěru, neboť vás
volá ke spáse a k míru.

1. Svatý okamžik není ničím jiným než zvláštním případem či mezním příkladem toho, jaký význam by
každá situace měla nést. Smysl, který mu dal cíl
Ducha svatého, byl dán zároveň i všem ostatním
situacím. Vyvolává tutéž nutnost zříci se nedůvěry
a neuplatňovat ji, a umožnit tak, aby důvěra mohla
vyslyšet volání pravdy. Svatý okamžik je zářným
příkladem, jasnou a jednoznačnou ukázkou smyslu každého vztahu i každé situace, viděných jako
celek. Důvěra v něm totiž přešla na každý aspekt
situace a nedůvěra z něho nedokázala vůbec nic
vyloučit. Je to stav naprostého míru, a to jednoduše
proto, že jste svému vztahu nebránili, aby byl tím,
čím skutečně je.
2. Duch svatý vás žádá o jedinou prostou službu: nebraňte pravdě v tom, aby byla tím, čím je. Nezasahujte do ní, neútočte na ni a nepřekážejte jejímu příchodu. Dovolte jí obsáhnout každou situaci
a přinést vám mír. Nevyžaduje od vás ani důvěru,
protože nevyžaduje vůbec nic. Nechte ji vstoupit
a důvěru, již k dosažení míru potřebujete, vám zajistí. Jestliže se jí však budete stavět na odpor, nepřijde, protože bez vaší ochoty neudělá nic.
3. Nechtěli byste každou situaci přeměnit ve svatý
okamžik? Neboť takový je dar důvěry, který je
rozdáván všude tam, kde je odložena nedůvěra,
a kde lze tedy místo ní bez omezení využívat moc

cíle Ducha svatého. Tato moc v okamžiku přemění
všechny situace do jediného bezpečného a stálého
nástroje, jehož prostřednictvím se nastolí cíl Ducha svatého a prokáže se jeho pravá podstata. Ta se
tak rázem stane skutečností, jíž nebude možné nedůvěřovat. Zatímco k tomu, abyste pravdě odmítli
důvěřovat, je zapotřebí mnohem většího úsilí, než
si uvědomujete, odpovědět na pravdu důvěrou nevyžaduje úsilí vůbec žádné.
4. Vám, kdo jste vzali na vědomí volání svého Spasitele, připadá námaha, která je nutná k tomu, abyste
jeho volání nevyslyšeli, mnohem větší než dříve.
Tak to ale není. Ohromné zátěži jste byli vystaveni i předtím, ale připisovali jste ji něčemu jinému
a věřili jste, že ji toto „něco jiného“ způsobovalo.
To všechno ale byly jen mylné domněnky, neboť to,
co toto „něco jiného“ doopravdy způsobovalo, byl
jen smutek a sklíčenost, nemoc a bolest, temnota
a nejasné obrazy násilí, bezcitné představy o strachu a horečnaté sny o peklu. Pod nesnesitelným
tlakem jste se tudíž ocitli proto, že jste odmítali důvěřovat pravdě a vidět její očividnou skutečnost.
5. Tak doopravdy vypadalo ukřižování Božího syna,
kterého jste přibili na kříž, protože jste mu nedůvěřovali. Pečlivě tedy zvažte, zda proti němu skutečně chcete využít nedůvěru. Neboť byl probuzen
a příčinu jeho probuzení jste už za svou přijali i vy.
Převzali jste svůj úkol v jeho vykoupení, a proto se
mu bezvýhradně zodpovídáte. Nezklamte ho, jelikož vám bylo dáno poznat, co by nedůvěra v něho
přinesla vám. Jeho spása je tedy jediným vaším cílem; a tento cíl si stanovte pro každou situaci, aby
se tak mohla stát nástrojem, jehož prostřednictvím
dosáhnete jí a pouze jí.

40

41

VIII. Podmínky míru

6. Jelikož jste za cíl svého vztahu přijali pravdu, stali
jste se dárcem pokoje, jenž svůj dar dává stejně,
jako ho dostal od svého Otce. Cíl míru jste totiž
nemohli přijmout, aniž byste zároveň nesplnili
jeho podmínky a nedůvěřovali mu, protože nikdo
nemůže přijmout za pravdivé něco, v jehož pravdivost nevěří. Váš záměr se nezměnil a ani se nikdy
nezmění, neboť jste přijali to, co je navždy neměnné, a už nemůžete odmítat nic, co je k zachování
jeho neměnnosti zapotřebí. Vaše vysvobození je
jisté; stačí dávat stejně, jako jste dostali, a dokázat, že jste se povznesli vysoko nad každou situaci,
která by vám mohla bránit dosáhnout cíle a udržovat vás v odloučení od toho, na jehož volání jste
odpověděli.
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18. kapitola

Zánik snu
I. Náhradní realita
1. Nahrazovat znamená výměnou přijímat něco jiného.
Kdybyste se však do hloubky zamysleli nad tím, co
takovéto jednání skutečně obnáší, okamžitě byste
pochopili, jaký rozpor vyvolává s ohledem na cíl,
jejž vám dal Duch svatý a kterého chce pro vás dosáhnout. Nahrazovat znamená rozhodovat se mezi
dvěma aspekty synovství, přičemž jednoho z nich
se zříkáte ve prospěch druhého a nahrazujete ho
tím, jejž považujete za cennější. Vztah, ve kterém
se objevilo nahrazení, je tedy rozdělený a v souladu s tím musí být rozdělený i jeho účel. Rozdělovat je totiž totéž co vylučovat, a nahrazování je
tudíž nejsilnějším obranným prostředkem, jejž ego
využívá k vybudování a zachování odloučení.
2. Duch svatý se na rozdíl od ega k žádnému nahrazování nikdy neuchyluje. V situacích, kde ego vnímá jednu osobu jako náhradu za druhou, považuje
Duch svatý obě za spojené a nerozdělitelné. Nerozhoduje se mezi nimi, protože ví, že jsou jedno. Jsou jedno, jelikož jsou sjednocené a totožné,
avšak nahrazování zcela jasně představuje proces,
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v němž jsou pokládány za rozdílné. Duch svatý
tedy spojuje, zatímco ego rozděluje. Ovšem to, co
spojil Bůh a co Duch svatý vidí jako jednotné, nemůže nic rozdělit, kdežto nejednotný vztah, o jehož
zničení usiluje ego, zdánlivě rozděluje úplně vše.
3. Jediná emoce, která znemožňuje nahrazování, je
láska, zatímco strach je kvůli své podstatě s nahrazováním naopak neodlučně spojen, neboť je
jak rozdělenou, tak i rozdělující emocí. Zdánlivě
na sebe bere velké množství podob, jež vyžadují
různé přístupy. Ačkoliv tato skutečnost vyvolává
poměrně proměnlivé chování, spočívá její závažnější dopad v nejednotném a roztříštěném vidění,
ze kterého takovéto chování pramení, neboť nikdo
není viděn jako úplný a celistvý. Důraz je kladen
na tělo a na jeho určité části, jež při projevu konkrétní formy strachu představují určující hledisko
pro přijetí či odmítnutí.
4. Vy, kdo věříte, že Bůh je strach, jste vytvořili pouze jednu jedinou náhradu, která však na sebe vzala
řadu podob, neboť představovala nahrazení pravdy
iluzí, a tedy celistvosti rozdělením. Tato náhražka je tak roztříštěná a znovu a znovu rozdělovaná
do stále menších částí, že teď už je téměř nemožné,
abyste si uvědomili, že původně existovala pouze
v jediné formě a že je stále taková, jaká bývala.
Tato chyba, jíž jste pravdu přeměnili na iluzi, nekonečnost na čas a život na smrt, byla ta jediná,
které jste se kdy dopustili a na níž stojí celý váš
svět. Vše, co vidíte, je jejím odrazem a každý výjimečný vztah, který jste navázali, je její součástí.
5. Fakt, že realita je diametrálně odlišná od toho, co
vidíte, vás překvapuje proto, že si neuvědomujete,
jak závažný dopad měla ta jediná chyba, již jste

udělali. Byla tak velká a tak neuvěřitelná, že z ní
zkrátka musel vzejít svět naprosté nereality. Mohlo se z ní snad zrodit něco jiného? Už při pohledu
na jeho roztříštěné aspekty vás jímá hrůza, ale nic,
co jste doposud viděli, vám ani zdaleka neukazuje
rozsah původní chyby, která vás zdánlivě vyhnala z nebe, rozbila vědění do kousků nejednotných
způsobů vnímání beze smyslu a přinutila vás vytvářet další náhražky.
6. Takto vypadal první vnější projev vaší chyby. Svět
nereality vznikl proto, aby ji skryl a stal se plátnem,
na němž by se mohla promítat a postavit se mezi
vás a pravdu. Pravda se totiž šíří směrem dovnitř,
kde představa ztráty nemá žádný význam a kde
je myslitelný pouze růst. Ruku na srdce: opravdu
vám přijde zvláštní, že svět, ve kterém je vše převrácené, se zrodil na základě omylu? Jeho vzniku
nešlo zabránit, protože pravda v takovémto světě
nemohla dělat nic jiného, než v poklidu přebývat
v nitru a této šílené projekci, z níž byl utvořen, jen
přihlížet. Nenazývejte tuto chybu hříchem, ale šíleností, jelikož tou byla a stále je; nehovořte v její
souvislosti o vině, neboť vina by naznačovala, že
jste se jí dopustili ve skutečnosti; a hlavně: nemějte
z ní strach.
7. Jakmile budete mít dojem, že se původní chyba
v určité zkreslené podobě vynořuje, aby vám nahnala strach, řekněte si pouze: „Bůh není strach,
ale láska,“ a okamžitě zmizí. Pravda vás vždy zachrání; nedovolila, abyste vešli do šíleného světa
a abyste se tak od ní odloučili. Ve vašem nitru je
zdraví, zatímco šílenost se nachází mimo ně. Vy
však věříte, že je to přesně naopak; že pravda je
venku, kdežto ve vás je chyba a vina. Vaše malé
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a nesmyslné náhražky, které jsou poznamenány
šílenstvím a unášeny vírem šíleného směru jako
peříčka, jež rozpustile tančí ve větru, nemají vůbec
žádné opodstatnění. Spojují se a rozdělují v proměnlivých obrazech, které postrádají jakýkoliv
smysl a jež nelze vůbec hodnotit. Hodnotit je odděleně totiž k ničemu nevede, neboť jejich nepatrné odlišnosti ve formě nepředstavují vůbec žádné skutečné odlišnosti. Na žádné z nich nezáleží
a pouze to je pro ně pro všechny společné. Avšak
co dalšího je třeba udělat pro to, aby všechny byly
úplně stejné?
8. Nechte je jít, nechte je odtančit ve větru, klesat
a kroužit, až vám zmizí z dohledu a budou daleko,
velmi daleko od vašeho nitra. Pak se obraťte k jeho
vznešenému pokoji, kde ve svatém poklidu přebývá
živoucí Bůh, jehož jste nikdy neopustili a který nikdy neopustil vás. Duch svatý vás láskyplně uchopí za ruku, vrátí se s vámi po vaší šílené cestě, jež
vás zavedla tak daleko od sebe samých, a dovede
vás zpět k pravdě a bezpečí vašeho nitra. Všechny
vaše absurdní projekce a neuvážené náhražky uvede
na pravou míru, a tím vás odkloní od pouti k šílenství a navrátí vám zdravý rozum.
9. Jakmile na vaši žádost převezme ve vztahu s vaším
bratrem Duch svatý za vše zodpovědnost, vyšle vás
na cestu do vašeho nitra, kde žije pravda, kterou
spolu sdílíte. Ve venkovním šíleném světě nemůže být nic sdíleno, ale pouze nahrazeno, přičemž
sdílení a nahrazování nemají ve skutečnosti nic
společného. Ve svém nitru milujete bratra naprostou láskou. Vaše nitro je svatá půda, kam nemůže
vstoupit žádná náhražka a kde může přebývat pouze pravda ve vašem bratru. S bratrem jste v něm

spojeni v Bohu stejně, jako jste spojeni s Bohem.
Nepronikla do něho původní chyba a nikdy ani nepronikne. Je v něm pouze zářivá pravda, jíž Duch
svatý zasvětil váš vztah. Nebraňte mu, aby ji navrátil tam, kde ji chcete mít vy. Poskytněte mu jen
trošku důvěry ve svého bratra, abyste mu pomohli
vám ukázat, že žádná náhražka, kterou jste si utvořili místo nebe, vám nebe nemůže vzít.
10. Ve svém nitru nemáte žádné rozdělení a žádná náhražka vás nedokáže oddělit od vašeho bratra. Vaši
skutečnou podstatu nelze ničím nahradit, protože ji
stvořil Bůh. V nitru jste tak pevně spojeni v pravdě, že je v něm pouze Bůh, jenž by místo vás nikdy
nepřijal nic jiného. Miluje vás oba, stejnou láskou
a jako jednoho. A takoví, jaké vás miluje, doopravdy jste. Nejste spojeni v iluzích, ale v myšlence,
která je tak svatá a tak dokonalá, že v její přítomnosti nemohou přetrvat žádné iluze, aby zastínily
světlo místa, v němž se společně nacházíte. Moji
bratři, Bůh je s vámi. Připojme se k Němu v pokoji a s vděčností a přijměme Jeho dar jako svou
nejsvětější a dokonalou realitu, kterou v Něm sdílíme.
11. Skrze váš vztah je nebe navráceno celému synovství, neboť právě v něm se synovství nachází; přebývá v něm v bezpečí vaší lásky ve své celistvosti
a kráse. Nebe do něho poklidně vstoupilo, jelikož
všechny iluze byly vlídně předvedeny před pravdu ve vašem nitru, a vás tak ozářila láska, jež vašemu vztahu požehnala pravdou. Bůh i celé Jeho
tvorstvo do něho vešli společně; jak krásný a jak
svatý je váš vztah, který ozařuje pravda! Nebe ho
vidí a raduje se, že jste jí dovolili přijít. A Bůh
Sám je šťastný, že váš vztah je přesně takový, jaký
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byl stvořen. Společně s vaším bratrem je s vámi
ve vašem nitru spojen i celý vesmír. Nebe s láskou
pohlíží na to, co je v něm sjednoceno, a co je tak
zároveň sjednoceno i s jeho Stvořitelem.
12. Ten, na koho zavolal Bůh, by neměl naslouchat
žádným náhražkám, neboť jejich volání je pouze ozvěnou původní chyby, jež roztříštila nebe
na tisíce kousků. A co se stalo s mírem v těch, kdo
jim přece jen dopřáli sluchu? Navraťte se se mnou
do nebe; vydejte se společně se svým bratrem
na cestu, která vás vyvede z tohoto světa a povede vás světem jiným, jenž v sobě skrývá krásu
a radost. Chtěli byste i nadále narušovat a rozdělovat to, co už teď je rozdělené a beznadějné? Nebo
byste to raději chtěli scelit a připojit se k uzdravení
toho, co téměř zničily odloučení a nemoc?
13. Společně s vaším bratrem jste byli povoláni k nejsvětějšímu úkolu, který lze vykonat na tomto světě. Je to ten jediný úkol, jenž nemá žádné hranice;
uzdravuje každý poničený kousek synovství a poskytuje mu pomoc sjednocením. Takovéto pomoci
se dostane i vám, a to ve vašem svatém vztahu. Pokud ji v něm přijmete, budete ji dávat stejně, jako
jste ji přijali. Zároveň s Božím mírem dostáváte
i zářivý cíl, ve kterém se spojujete se svým bratrem. A jakmile pak toto svaté světlo, jež vás sjednocuje, přijmete, bude se šířit stále dál.

1. Nepřipadá vám svět, který se vám zjevuje ve snu,
celkem skutečný? Avšak zamyslete se nad tím, co

tento svět tvoří; nelze pochybovat o tom, že je jiný
než ten, jejž jste viděli, než jste usnuli. Představuje
jeho zkreslenou podobu, která odpovídá výhradně
tomu, čemu byste raději dali přednost. V takovémto světě můžete zcela „svobodně“ předělat vše, co
na vás zdánlivě zaútočilo, a přeměnit to v poctu
egu, jež bylo domnělým „útokem“ pobouřeno. To
byste si však nemohli přát, pokud byste se neztotožňovali s egem, které na sebe, a tedy i na vás
vždy pohlíží tak, jako by bylo vystaveno útoku,
jenž ho ohrožuje na životě.
2. Ve snech panuje chaos, jelikož se řídí vašimi protichůdnými přáními, a proto nemají zájem poznat,
co je pravda. Jsou tou nejlepší ukázkou způsobu,
jak lze vnímání využít k nahrazení pravdy iluzemi.
Jakmile se ovšem probudíte, už je neberete vážně,
protože si zcela jasně uvědomíte fakt, že v nich dochází k nemilosrdnému narušení reality. A přesto
představují způsob nahlížení na svět a jeho přeměnu do podoby, která nejlépe odpovídá cílům ega.
Znázorňují do očí bijící příklady jednak neschopnosti ega tolerovat realitu a jednak vaší ochoty ji
změnit v jeho prospěch.
3. Rozdíl mezi tím, co vidíte ve spánku a po probuzení, vás nijak neznepokojuje. Uvědomujete si, že
svět, jejž spatříte po procitnutí, je ve snech potlačen,
a neočekáváte, že po probuzení zmizí. Ve snech
vše organizujete vy; lidé jsou takoví, jaké je chcete
mít, dělají to, co jim nařídíte, a při tvorbě náhražek vás nesvazují žádné hranice. Na okamžik se
vám tedy zdá, jako byste svět dostali proto, abyste
mu dali podobu, jakou chcete. Nechápete však, že
na něj útočíte, snažíte se nad ním zvítězit a přimět
ho k tomu, aby vám sloužil.
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II. Princip snu

4. Sny jsou v podstatě záchvaty vzteku, ve kterých zuřivě dupete a křičíte: „Chci to takhle!“ A přestože
to takové také zdánlivě je, nemůže sen uniknout své
podstatě. Pronikají do něho zlost a strach a v jediném kratičkém okamžiku napadá iluzi uspokojení
iluze hrůzy. Neboť sen o tom, že dokážete ovládat realitu, je hrůzný. Vaše snaha potlačit realitu
je skutečně nesmírně děsivá, ale tuto skutečnost si
odmítáte připustit. Nahrazujete tudíž představu, že
realita je děsivá, a nikoliv to, co jste z ní udělali.
A tímto způsobem měníte vinu ve skutečnost.
5. Sny vám ukazují, že máte moc si utvořit takový
svět, jaký chcete, a že díky tomu, že ho chcete, ho
také vidíte. Dokud ho vidíte, nepochybujete o jeho
reálnosti. Avšak je to svět, který přestože je zcela
jasně ve vaší mysli, ve vás budí dojem, jako by
existoval mimo ni. Nereagujete na něj tak, jako
byste ho utvořili, a ani nechápete, že emoce, jež
sen vzbuzuje, musejí vycházet z vás. To, co tento
sen zdánlivě vytváří, jsou postavy v něm a jejich
jednání. Neuvědomujete si, že všechno, co dělají,
dělají pro vás, neboť kdybyste si toho byli vědomi,
nemohli byste vinu svalovat na ně, a přišli byste tak
o iluzi uspokojení. Tyto charakteristické rysy snu
vám nejsou neznámé; víte, že jakmile se probudíte, sen zmizí. Co si ovšem neuvědomujete, je skutečnost, že ačkoliv sen se vytratí, nevytratí se jeho
příčina, a proto vás neopustí ani přání vybudovat si
jiný svět, který však opět nebude skutečný. Svět,
do něhož procitnete, je tudíž jen jinou formou téhož světa, který vidíte ve snech. Všechen svůj čas
vlastně marníte sněním; sen o spánku a sen o procitnutí jsou jen dvě podoby jednoho snu, jež mají
totožný obsah. Představují váš protest proti realitě

a vaše utkvělé a absurdní přání ji změnit. Výjimečný vztah zaujímá ve snech o probuzení speciální
místo, neboť je prostředkem, jehož pomocí se snažíte uskutečnit své sny o spánku. Z něho už neprocitáte, neboť výjimečný vztah vyjadřuje vaše pevné odhodlání trvat na nerealitě a zabránit sami sobě
v probuzení. Dokud tedy budete spánku přikládat
větší cenu než procitnutí, nevzdáte se ho.
6. Duch svatý vaše sny díky své účelné moudrosti
přijímá a využívá je jako nástroje k probuzení, zatímco vy se jejich prostřednictvím snažíte ve stavu spánku udržet. Už jsem říkal, že první změna,
ke které dojde, než se sny vytratí, spočívá v přeměně snů o strachu na sny o štěstí. A právě to dělá
Duch svatý s výjimečnými vztahy. Neničí je, ani
vám je nebere; jen je využívá jinak než vy, a to jako
pomoc k tomu, abyste jeho cíl začali považovat
za skutečný. Výjimečný vztah tedy přetrvá; nikoliv
však jako zdroj bolesti a viny, ale jako zdroj radosti a svobody. Nebude sloužit jen vám samotným,
protože právě v tom spočívá jeho neštěstí. Stejně
jako jeho nesvatost způsobila, že byl určen jen pro
někoho, přemění ho jeho svatost na dar, jenž bude
k dispozici všem.
7. Váš výjimečný vztah se tedy stane nástrojem k odstranění viny v každém, komu se skrze váš svatý
vztah dostane požehnání. Stane se snem o štěstí, o který se podělíte se všemi, s kým se setkáte,
a jeho prostřednictvím se rozšíří požehnání, jež mu
Duch svatý udělil. Nedomnívejte se, že by někomu
odepřel cíl, který dal i vám; nebojte se, že by zapomněl na vás, komu dal svůj dar. Každého, kdo
ho požádá, využije jako prostředku ke spáse všech
a pomocí vás, kdo jste mu svěřili svůj vztah, probu-

50

51

dí každého. Kéž byste si jen uvědomili jeho vděčnost! Kéž byste si jen uvědomili mou vděčnost, již
vyjadřuji skrze něho! Jsme totiž spojeni jedním cílem, neboť jsme jedné mysli.
8. Nedovolte, aby vám sen zavíral oči. Není nijak nepochopitelné, že sny dokážou utvořit svět, který je
neskutečný; to, čemu lze ale uvěřit jen stěží, je přání takovýto svět zbudovat. Z vašeho vztahu s bratrem však toto přání už zmizelo, neboť jeho prvotní
cíl dosáhnout snu byl nahrazen cílem dosáhnout
pravdy. O této skutečnosti ovšem nejste pevně přesvědčeni, a to pouze proto, že se domníváte, že by
se mohlo jednat jen o další sen. Jste natolik zvyklí
vybírat si mezi sny, že nevidíte, že jste se konečně
rozhodli mezi pravdou a všemi iluzemi.
9. O nebi však pochybovat nemusíte, protože nebe
není sen. Jeho příchod znamená, že jste si zvolili
pravdu, jež k vám přišla, protože jste umožnili, aby
výjimečný vztah splnil její podmínky. Duch svatý
vložil do vašeho vztahu skutečný svět; svět šťastných snů, ze kterých se lze probudit velmi snadno a přirozeně. Neboť stejně jako představují sny
o spánku a procitnutí stále totéž přání vaší mysli,
spojují se v Boží vůli skutečný svět a pravda nebe.
Sen o procitnutí je pak snadno přeměněn na skutečnost, jelikož odráží vaši vůli sjednocenou s vůlí
Boha. A to, co má být podle této vůle uskutečněno,
nikdy nezůstane neuskutečněno.
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III. Světlo ve snu
1. Vy, kdo jste celý život přetvářeli pravdu na iluzi či
realitu na přelud, jste kráčeli po cestě snů, neboť
jste se stále pohybovali mezi probuzením a spánkem a z jednoho spánku jste přecházeli do spánku
ještě hlubšího. Každý sen vedl jen k dalším snům
a každá iluze, jež zdánlivě vnášela světlo do tmy,
tmu naopak ještě prohlubovala. Vaším cílem byla
temnota, do které by nemohl vniknout ani jediný
paprsek světla; hledali jste neproniknutelnou černotu, abyste se mohli ve světě naprostého šílenství
navždy ukrýt před pravdou. Zapomněli jste však
na jednu skutečnost: Bůh nedokáže zničit Sám
Sebe. Světlo tedy máte v sobě; temnota ho sice
může schovat, ale nikdy ho nemůže uhasit.
2. Jak se k vám bude světlo přibližovat, budete spěchat do temnoty a ve snaze vyhnout se pravdě budete utíkat někdy do lehčích forem strachu a jindy
do naprosté hrůzy. Stále ale budete postupovat,
protože vaším cílem je přejít od strachu k pravdě.
Cíl, který jste přijali, představuje cíl vědění, k jehož dosažení jste ochotně svolili. Strach žije v temnotě; jakmile tedy dostanete strach, znamená to, že
jste udělali krok zpět. Spojme se tudíž bez váhání
v jediném okamžiku světla, který bude stačit na to,
aby vám připomněl, že světlo je vaším cílem.
3. Pravda vám spěchá naproti už od chvíle, kdy jste
o ni požádali. Kdybyste věděli, kdo kráčí po vašem
boku na cestě, již jste si zvolili, neměl by strach
nejmenší šanci. To však nevíte, protože pouť
do temnoty byla daleká a krutá a vy jste po ní urazili už příliš velký kus. Letmý záchvěv víček, která
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byla tak dlouho zavřena, ještě nestačil na to, aby
vám dodal důvěru v sebe sama, a tedy v toho, kým
jste dlouho opovrhovali. Kráčíte směrem k lásce,
již však stále nenávidíte, a máte obrovský strach
z toho, jak vás bude soudit. Neuvědomujete si
ovšem, že se v podstatě nebojíte lásky, ale pouze
toho, co jste z ní udělali. Postupujete k jejímu pravému smyslu a vzdalujete se od všech iluzí, kterými jste ji obklopili. Ustoupíte-li zpět do iluze, váš
strach vzroste, neboť není zapotřebí pochybovat
o tom, že to, co si myslíte, že láska je, je skutečně
děsivé. Avšak čím je pro nás, kdo cestujeme bez
sebemenšího zaváhání a s jistotou se vzdalujeme
strachu?
4. Vy, kdo držíte za ruku svého bratra, držíte za ruku
i mě, neboť tím, že jste se spojili spolu, jste se spojili i se mnou. Domníváte se snad, že bych vás zanechal v temnotě, již jste se rozhodli společně se
mnou opustit? Váš vztah je světlem tohoto světa,
a proto v jeho přítomnosti musí strach zmizet. Nebuďte v pokušení ukrást svému bratru dar důvěry,
který jste mu dali, jelikož tím byste svůj strach
pouze podpořili. Tento dar jste dali navěky, neboť
ho přijal Sám Bůh; nemůžete si ho vzít zpět, protože jste přijali Boha. Nechápete sice, co jste přijali,
ale vzpomeňte si, že to chápat nemusíte. Jediné,
co je zapotřebí, je přát si pochopit. Tímto přáním
vyjadřujete touhu být svatí, jež je z Boží vůle splněna, neboť toužíte po tom jediném, co jste kdy
měli i čím jste kdy byli.
5. Každý okamžik, který strávíme společně, vás naučí, že dospět k tomuto cíli je možné, a posílí vaši
touhu ho dosáhnout. A právě v této touze leží váš
úspěch, jelikož je v naprostém souladu s veškerou

mocí vůle Ducha svatého. Žádný z váhavých krůčků, jež uděláte, nemůže oddělit vaši touhu od jeho
vůle a síly. Držím vás za ruku se stejnou jistotou,
s jakou jste se rozhodli uchopit za ruku svého bratra. Nic vás nerozdělí, neboť jsem s vámi a kráčím
s vámi po cestě, která vede k pravdě. A všude,
na každém kroku nás doprovází Bůh.
6. Ve svém vztahu jste se připojili nejen ke mně, ale
i k mému úkolu přinést nebe Božímu synu, jenž
se skryl v temnotě. Prokázali jste, že jste ochotni
vyměnit temnotu za světlo, a tato ochota dodává
sílu všem, kdo stále zůstávají ve tmě. Ti však, kdo
chtějí vidět, uvidí. Přidají se ke mně, abychom společně vnesli jejich světlo do temnoty; od temnoty
ve svém nitru se pak navždy osvobodí tím, že ji
předají světlu. Potřebuji vás, abyste se se mnou
spojili ve svatém světle svého vztahu, a má potřeba představuje vaši potřebu spásy. Domníváte se
snad, že bych vám nechtěl dát totéž, co jste vy dali
mně? Tím, že jste se totiž připojili ke svému bratru,
jste vyslyšeli mou žádost.
7. Úkolem vás, kdo přinášíte spásu, je vnášet světlo
do temnoty. Do temnoty, která přebývala ve vás,
už světlo vneseno bylo; zaneste ho tedy do ní ještě
jednou, a to ze svatého okamžiku, do nějž jste ho
přinesli. Své vlastní celistvosti dosáhnete, pokud
budete sami toužit scelovat. Nedělejte si starosti
s časem, neboť všechny obavy, které vy i váš bratr pociťujete, jsou ve skutečnosti minulostí. Smysl
času byl pozměněn tak, aby nám pomohl společně docílit toho, v čem vám bránily vaše rozdělené
minulosti. Ujišťuji vás, že strach jste už překonali,
jelikož žádné dvě mysli se nemohou spojit v touze
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po lásce, aniž by se s nimi zároveň nespojila touha
samotné lásky.
8. Neexistuje ani jediné světlo v nebi, jež by vás nedoprovázelo. Neexistuje ani jediný paprsek, který
navěky září v Boží mysli, jenž by neozařoval i vás.
Na vaší cestě do nebe se k vám připojuje celé nebe.
Pokud se k vám tedy přidaly tak početné paprsky,
aby jiskřičce vaší touhy dodaly sílu a moc samotného Boha, mohli byste i nadále přebývat v temnotě?
Vy a váš bratr se společně vracíte domů z dlouhé
a bezvýznamné pouti, na niž jste se vydali odděleně a která vás nikam nedovedla. Konečně jste však
nalezli svého bratra a jeden druhému budete svítit
na cestu. Z tohoto světla vzejdou velké paprsky,
jejichž svit se rozlije zpět do temnoty i vpřed k Bohu, aby odehnal minulost, a udělal tak prostor pro
Jeho věčnou přítomnost, v níž vše září oslnivým
světlem.

1. Svatý okamžik je důsledkem vašeho pevného odhodlání být svatí; svatý okamžik je odpověď. Jeho
příchodu předchází touha a ochota, aby přišel,
avšak svou mysl na něj připravujete pouze do té
míry, že si uvědomíte, že ho chcete víc než cokoliv
jiného. Není nutné, abyste udělali víc, přičemž samozřejmě musíte pochopit, že víc ani udělat nemůžete. Nesnažte se tedy dávat Duchu svatému něco,
o co nežádá, neboť tím byste k němu připojili i ego
a jedno od druhého byste pak nedokázali rozeznat.
Vyžaduje od vás jen velmi málo a tomuto málu pak

sám dodává důležitost a moc. Přidává se k vám,
aby svatý okamžik obdařil takovou velikostí, která zdaleka přesahuje možnosti vašeho chápání.
A právě vaše uvědomění, že stačí, abyste vy vykonali tak málo, mu umožňuje dát tak hodně.
2. Nedůvěřujte svým dobrým úmyslům, neboť ty nestačí. Bezvýhradně však důvěřujte své ochotě; zaměřte se pouze na ni a neohlížejte se na to, že ji
obklopují stíny. Vždyť kvůli tomu jste přišli; kdybyste mohli přijít bez nich, svatý okamžik byste
nepotřebovali. Nevstupujte do něho s domýšlivou
představou, že musíte předem dosáhnout stavu,
jenž nastává až s jeho příchodem. Zázrak svatého okamžiku spočívá ve vaší ochotě nebránit mu
v tom, aby byl tím, čím je. A v této ochotě zároveň
spočívá i vaše přijetí sebe samých tak, jak jste byli
stvořeni.
3. Pokora od vás nikdy nebude chtít, abyste zůstali
spokojeni s malostí, avšak vždy od vás bude vyžadovat, abyste se nespokojili s ničím menším než
s velikostí, která nepochází od vás. Vaše nesnáze
spojené se svatým okamžikem pramení z pevného přesvědčení, že ho nejste hodni. Nevyjadřuje
ovšem tato domněnka odhodlání být takoví, jací
chcete být vy? Bůh přece nestvořil Svůj příbytek
tak, aby Ho nebyl hoden. Jestliže tedy věříte, že
nemůže vstoupit tam, kde si přeje být, zasahujete
do Jeho vůle. Sílu ochoty byste tudíž neměli čerpat
ze sebe, ale pouze z Jeho vůle.
4. Svatý okamžik totiž nepřichází výhradně na základě vaší ochoty, ale je vždy výsledkem její kombinace s neomezenou silou Boží vůle. Pokud se domníváte, že se na Boha musíte připravit, mýlíte se.
Je naprosto nemyslitelné provádět povýšené pří-
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IV. Troška ochoty

pravy na svatost a zároveň nevěřit, že je jen na vás,
jaké podmínky nastolíte k dosažení míru. Ty přece určil Bůh; nečekají, až budete ochotni schválit,
jaké jsou. Vaše ochota je zapotřebí pouze k tomu,
abyste poznali, jaké jsou. Pokud si však stále trváte
na tom, že si takovéto poznání nezasluhujete, bráníte v dosažení cíle této lekce, neboť věříte, že musíte změnit žáka. Jelikož však nejste jeho tvůrcem,
změnit ho nemůžete. Chtěli byste snad nejprve vy
sami vykonat zázrak a teprve poté očekávat, že
další bude vykonán pro vás?
5. Vaším úkolem je pouze položit otázku a odpověď
k vám už přijde sama. Nesnažte se odpovídat sami,
ale jen přijměte odpověď, již dostáváte. V průběhu
přípravy na svatý okamžik se tedy nepokoušejte
sami dosáhnout svatosti, abyste byli správně nachystáni na jeho přijetí, neboť tím byste zaměňovali svou roli za roli Boha. Vykoupení nemůže přijít k těm, kdo se domnívají, že nejprve musejí sami
vykoupit, ale výhradně k těm, kdo mu nenabídnou
nic víc než prostou ochotu nebránit jeho příchodu.
Očištění pochází jen od samotného Boha, a proto
je určeno pro vás. Místo snahy připravit se na Boha
se tedy raději pokuste uvažovat takto:
Já, který jsem hostitelem Boha, jsem Ho hoden.
On, jenž ve mně zbudoval Svůj příbytek, jej stvořil
přesně takový, jaký si ho přál mít.
Není tedy zapotřebí, abych ho pro Něho jakýmkoliv způsobem připravoval; to jediné, co musím udělat,
je nestavět překážky do cesty Jeho plánu, jehož cílem
je, abych si znovu uvědomil svou připravenost, která
je věčná.
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K Jeho plánu nemusím přispívat vůbec ničím.
Abych ho však mohl přijmout, musím být ochoten
nenahrazovat ho svým vlastním plánem.
6. A to je vše. Jakmile k tomu cokoliv přidáte, odeberete to málo, jež je od vás vyžadováno. Vzpomeňte
si, že to vy jste tvůrci viny a že váš plán na vysvobození z ní spočíval v myšlence přivést ji k vykoupení, a spojit tak spásu se strachem. Avšak strach je
to jediné, co přidáte, pokud se budete připravovat
na lásku. Příprava na svatý okamžik patří do rukou
toho, kdo ho dává. Osvoboďte se pro toho, jehož
úkolem je osvobozovat, a nepřisvojujte si jeho roli.
Dejte mu pouze to, o co vás žádá, abyste poznali,
jak malý je váš úkol a jak velký je jeho.
7. Právě v tom spočívá snadnost a přirozenost svatého
okamžiku; komplikovanou záležitost z něho děláte
pouze vy, protože se nechcete vzdát představy, že
určitě musíte udělat mnohem víc. Přijmout myšlenku, že stačí dát tak málo, abyste dostali tak hodně,
je pro vás obtížné. A stejně obtížné je pochopit, že
za skutečností, že váš příspěvek a příspěvek Ducha
svatého jsou tak nepoměrné, se neskrývá žádný
osobní útok na vaše schopnosti. Stále jste přesvědčeni, že vaše pochopení představuje pro pravdu velký přínos a že bez něho nemůže být pravda taková,
jaká je. Avšak vzpomeňte si, že jsem opakovaně
zdůrazňoval, že není nutné, abyste cokoliv chápali.
Spása je snadná právě proto, že od vás nevyžaduje
nic než to, co jste schopni dát právě teď.
8. Mějte na paměti, že rozhodnutí přeměnit vše, co je
pro vás přirozené a snadné, na neproveditelné jste
učinili vy sami. Jestliže věříte, že dosáhnout svatého okamžiku je pro vás obtížné, znamená to, že
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jste sami sebe jmenovali do pozice soudce, který
určuje, co je možné, a že stále nejste ochotni přenechat tuto roli tomu, kdo ví. Právě na této myšlence
je založena celá mylná představa, že mezi zázraky
existují stupně obtížnosti. Vše, co si Bůh přeje, je
nejen možné, ale už se i stalo. A proto je minulost
pryč; proto se ve skutečnosti nikdy neodehrála. Je
zapotřebí ji odstranit pouze z vaší mysli, neboť ta
je přesvědčena o opaku.

1. Nyní se připravujte na odstranění všeho, co nikdy
nebylo. Kdybyste už rozdíl mezi pravdou a iluzí chápali, nemělo by vykoupení žádný význam.
Svatý okamžik, svatý vztah, učení Ducha svatého
i veškeré prostředky ke spáse by postrádaly smysl, neboť ty všechny jsou jen různými podobami
plánu, jehož cílem je přeměnit vaše sny o strachu
na sny o štěstí, z nichž snadno procitnete do vědění. Nesnažte se toho dosáhnout sami, neboť nedokážete rozlišit, co je postup a co ústup; některé
ze svých největších pokroků jste totiž vyhodnotili
jako neúspěchy, zatímco některé ze svých nejzávažnějších ústupů jako úspěchy.
2. Ke svatému okamžiku se nikdy nechtějte obrátit
až poté, co si z mysli odstraníte veškerý strach
a nenávist, neboť to je jeho role. Vinu se nikdy nesnažte přehlížet dříve, než požádáte Ducha svatého o pomoc, neboť to je jeho role. Vaším úkolem
je pouze mu poskytnout trošku ochoty, a umožnit
mu tak, aby vás zbavil všeho strachu a nenávisti
a aby vám bylo odpuštěno. Na špetce vaší důvěry,

spojené s jeho pochopením, vybuduje vaši úlohu
ve vykoupení a zajistí, abyste ji snadno dokázali
splnit. Společně s ním si pak postavíte žebřík, který bude ukotven v pevné skále důvěry a povede až
do nebe, kam po něm vystoupáte; a ani tentokrát
nepůjdete sami.
3. Prostřednictvím svatého vztahu, znovuzrozeného
a požehnaného v každém svatém okamžiku, jehož
příprava samozřejmě není vaším úkolem, vystoupají do nebe společně s vámi tisíce dalších. Dokázali byste snad sami něco takového naplánovat
nebo se na takovýto úkol sami bez pomoci připravit? I přesto je ale proveditelný, neboť si to přeje
Bůh, který Svůj úmysl v žádném případě nezmění.
Jak prostředky, tak i cíl jsou v Jeho rukou. To druhé z nich jste přijali a to první dostanete. Dosáhnout takovéhoto cíle je bez vhodných prostředků
nemyslitelné, ale Bůh je poskytne každému, kdo
sdílí Jeho záměr.
4. Šťastné sny se vyplní, a to nikoliv proto, že to jsou
sny, ale proto, že jsou šťastné, a tudíž musejí být
láskyplné a milující. Jejich poselství zní „staň se
Tvá vůle“, a ne „chci to jinak“. Uvést v soulad
prostředky a cíl představuje počin, jenž přesahuje možnosti vašeho chápání. Ve skutečnosti si ani
neuvědomujete, že jste přijali cíl Ducha svatého
za svůj, a proto byste k jeho uskutečnění využili
nesvaté prostředky. Ona troška důvěry, která byla
nutná ke změně vašeho záměru, je to jediné, co
je doopravdy zapotřebí k tomu, abyste obdrželi
i vhodné nástroje a dokázali je správně uplatnit.
5. Milovat svého bratra jako sebe sama není žádný
sen a žádným snem není ani váš svatý vztah. To
jediné, co v něm přetrvává jako sen, je fakt, že se
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V. Šťastný sen

stále jedná o výjimečný vztah. Pro Ducha svatého,
jenž v jeho rámci plní speciální úkol, však představuje nesmírně užitečný nástroj. Přemění ho
ve šťastný sen, jehož pomocí může přenášet radost na tisíce těch, kdo věří, že láska není štěstí,
ale strach. Nechte ho splnit úlohu, kterou připsal
vašemu vztahu tím, že ji za vás přijal, a nic nebude
chybět k tomu, aby ho přetvořil do podoby, v níž
ho chce mít.
6. Jakmile budete mít dojem, že cokoliv ohrožuje
svatost vašeho vztahu, neváhejte a navzdory svému strachu ochotně důvěřujte Duchu svatému,
aby mohl vyměnit tento okamžik bázně za svatý
okamžik, kterému už nyní dáváte přednost. Můžete se na něho spolehnout, protože v tomto úkolu
nikdy neselže. Mějte však neustále na paměti, že
vztah mezi vámi a vaším bratrem je tentýž pro oba,
a proto cokoliv ohrozí mír jednoho, ohrozí stejnou
měrou i mír druhého. Síla spojeného požehnání
vašeho vztahu spočívá ve skutečnosti, že ani vy,
ani váš bratr nemůžete prožívat strach sami nebo
se s ním sami vypořádat. Nikdy nevěřte, že to je
nutné, nebo dokonce možné. A stejně nemožné je,
aby svatý okamžik přišel jen k jednomu z vás; přijde k oběma zároveň bez ohledu na to, který z vás
o něj požádá.
7. Ten z vás, kdo je v okamžiku ohrožení rozumnější, by si měl připomenout, že je druhému hluboce
zavázán a dluží mu svou vděčnost, a proto by měl
s radostí přivítat možnost, že může svůj dluh splatit tím, že přinese štěstí oběma. Připomeňte mu to
a řekněte si:
Po tomto svatém okamžiku toužím proto, abych jej
mohl sdílet se svým bratrem, jehož miluji.
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Není možné, abychom ho získali jeden bez druhého, ale bezpochyby možné je, abychom ho nyní
sdíleli.
A proto svěřuji tento okamžik do rukou Ducha svatého, aby na nás mohlo sestoupit jeho požehnání
a abychom oba i nadále setrvávali v míru a pokoji.

VI. Za hranicemi těla
1. Mimo vás neexistuje vůbec nic; tento fakt se musíte
konečně naučit, neboť přináší pochopení, že je vám
navráceno království nebe, které je tím jediným,
co Bůh stvořil a co neopustil ani od Sebe neoddělil. Království nebeské je příbytkem Božího syna,
jenž neopustil svého Otce a nežije v odloučení
od Něho. Nebe není ani místem, ani podmínkou,
ale pouze vědomím dokonalé jednoty a poznáním,
že nic jiného neexistuje; nic kromě této jednoty
a nic jiného v ní.
2. Co jiného by mohl Bůh dát než poznání Sebe? A co
jiného lze vůbec dát? Domněnka, že byste mohli
dát či dostat něco jiného, co není ve vás, vás připravilo o vědomí nebe a své identity. Dopustili jste
se podivnějšího omylu, než si zatím uvědomujete: vinu jste přesunuli z mysli na tělo. Avšak tělo
nemůže být vinno, protože samo od sebe nemůže
dělat vůbec nic. Vy, kdo si myslíte, že nenávidíte
své tělo, se klamete; ve skutečnosti totiž nenávidíte
svou mysl, neboť do ní pronikla vina, a proto touží
zůstat oddělena od mysli vašeho bratra, což ovšem
nemůže.
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3. Na rozdíl od těl jsou totiž mysli spojeny. Dojem rozdělení může vzniknout pouze tehdy, pokud mysli
přisoudíte vlastnosti těla, a to, co je pak zdánlivě
roztříštěné, soukromé a osamocené, je mysl. Svůj
pocit viny, který ji udržuje v odloučení, přenáší
na tělo, jež trpí a umírá, protože jsou na ně podnikány útoky, aby v mysli udrželo rozdělení a neumožnilo jí poznat její pravou identitu. Mysl sice
nedokáže útočit, ale dokáže vytvořit iluzorní představy a řídit tělo tak, aby je uskutečnilo. Ovšem
to, co dělá tělo, nikdy nepřináší zdání uspokojení.
Pokud mysl nevěří, že tělo v podstatě jen realizuje
její smyšlenky, útočí na ně tím, že na ně ve stále
větší míře přenáší svou vinu.
4. V tomto se však mysl zcela očividně mýlí. Nedokáže útočit, ale trvá si na opaku, a vše, co dělá, využívá k tomu, aby ublížila tělu, a tak prokázala, že
útočit dokáže. Mysl tedy nemůže útočit, ale může
klamat sama sebe; a to jediné také dělá, pokud věří,
že zaútočila na tělo. Svou vinu sice může přenášet, ale tím se jí nezbaví. Ačkoliv má bezpochyby
schopnost si úlohu těla vykládat špatně, nemůže
ji změnit a dát jí jinou podobu, než jí určil Duch
svatý. Tělo nebylo utvořeno láskou, ale láska je
nezavrhuje a dokáže je láskyplně využít s ohledem
na to, co z něho Boží syn udělal, aby ho vysvobodila z jeho iluzí.
5. Nechtěli byste, aby byly nástroje odloučení přetvořeny na prostředky ke spáse a využity pro účely
lásky? Nepřivítali byste a nepodporovali přeměnu
iluzí o odplatě na cestu k osvobození od nich? Váš
způsob vnímání těla sice může být nesprávný, ale
nepřenášejte ho na tělo, neboť vaše přání přisoudit ničivou sílu něčemu, co ničit nedokáže, nemá

na realitu vůbec žádný vliv. To, co Bůh stvořil,
stvořil pouze takové, jaké si to přál mít. Jeho vůli
nelze připsat ničivé schopnosti; to jediné, co můžete, je vytvořit si falešné představy, ve kterých bude
vaše vůle v rozporu s Jeho, ale nic jiného.
6. Je naprosto šílené využívat tělo jako obětního beránka viny, řídit jeho útoky a obviňovat ho z toho, co
udělalo podle vašeho přání. Není možné uskutečnit
iluze, ale právě to stále chcete, přestože nemají nic
společného s tím, co dělá tělo. Nesní o nich a nejsou
ničím jiným než překážkou na místě, kde by mohly
být přínosem. Iluze totiž udělaly z těla vašeho „nepřítele“, jenž je slabý, zranitelný a zrádný a hoden
pouze nenávisti, kterou mu projevujete. Čím vám
tento přístup posloužil? Ztotožnili jste se s tím, co
nenávidíte, s nástrojem odplaty a domnělým zdrojem
vašeho pocitu viny. To všechno jste udělali z věci,
jež nemá žádný význam; prohlásili jste ji za příbytek
Božího syna a obrátili jste ji proti němu.
7. Takto vypadá hostitel Boha, kterého jste vytvořili vy. Ani Bůh, ani Jeho nejsvětější syn nemohou
vstoupit do příbytku, jenž poskytuje útočiště nenávisti a do kterého jste zaseli semínka odplaty, násilí a smrti. Toto „obydlí“, jež jste zbudovali proto,
aby sloužilo vaší vině, stojí mezi vámi a ostatními
myslemi. Mysli jsou sice spojené, ale vy se s nimi neztotožňujete. Představujete si, že jste zavřeni
v izolovaném vězení, kde jste odříznuti od ostatních a nemáte možnost se k nim žádným způsobem dostat, stejně jako oni nemají šanci se dostat
k vám. Toto vězení, které jste si sami postavili, nenávidíte a toužíte ho zničit, avšak nemůžete z něho
uniknout, aniž byste ho poškodili a přenesli na ně
svou vinu.
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8. Jedině takovýmto způsobem však uniknout skutečně můžete. Domov odplaty není vaším pravým
domovem; místo, jež jste vyhradili k tomu, aby
poskytlo přístřeší vaší nenávisti, není vězením,
ale iluzí o vaší podstatě. Tělo představuje omezení, které zabraňuje všeobecné komunikaci, jež je
věčnou schopností mysli. Avšak tato komunikace
je vnitřní; mysl se spojuje sama se sebou. Netvoří ji různé části, které spolu vzájemně komunikují,
a neobrací se směrem ven. Uvnitř sebe sama nemá
žádné hranice a mimo ni nic neexistuje. Obsahuje
vše: obsahuje vás v sobě i sebe ve vás. Neexistuje
nic jiného – nikdy ani nikde.
9. Tělo se nachází mimo vás; zdánlivě vás obklopuje,
uzavírá vás před ostatními a vzájemně vás izoluje.
Ve skutečnosti tam však není, protože mezi Bohem a Jeho synem nestojí žádná zeď a protože Jeho
syn může být oddělen sám od sebe pouze v iluzích,
a nikoliv v realitě. Jeho opravdová podstata je úplně jiná, přestože věří v opak. Takovouto podobu
by mohla mít pouze tehdy, pokud by se Bůh mýlil; aby to bylo možné, musel by tvořit jinak a musel by Sám Sebe oddělit od Svého syna. Musel by
stvořit jiné věci a zavést různé řády reality, z nichž
pouze některé by byly láskou. Avšak láska musí
být navždy taková, jaká je, a tedy navždy neměnná a navždy bez alternativy. A taková také je. Nemůžete kolem sebe zbudovat obrannou zeď, neboť
Bůh nepostavil žádnou hradbu, jež by Ho od vás
oddělovala.
10. Pokud natáhnete ruku, můžete se dotknout nebe.
Tím, že jste uchopili svého bratra za ruku, jste už
začali překonávat hranice svého těla – avšak nikoliv své vlastní hranice – abyste spolu dosáhli své

společné identity. Mohla by se snad nacházet někde mimo vás? Tam, kde není Bůh? Je snad Bůh
tělem nebo vás snad stvořil jiné, než je On Sám,
a jinde, než může být? Nejste obklopeni tělem, ale
pouze Bohem; pokud jste v Něm tedy obsaženi
úplně celí, můžete mít nějaké hranice?
11. Každý už prožil to, co by se dalo nazvat pocitem,
jako byste byli přeneseni mimo sebe. Tento pocit osvobození zdaleka přesahuje sny o svobodě,
které si někdy toužíte splnit prostřednictvím výjimečných vztahů. Je to pocit skutečného oproštění
od všech omezení. Pokud se zamyslíte nad tím, co
takové „přenesení“ opravdu znamená, uvědomíte
si, že při něm náhle přestáváte registrovat vlastní
tělo a navazujete spojení s něčím jiným, při němž
se vaše mysl rozšiřuje do té míry, aby do sebe toto
„něco jiného“ zahrnula. To se pak stává vaší součástí, a jelikož ani jedna složka není vnímána jako
oddělená, jsou obě celistvé. Ve skutečnosti tedy
dochází k tomu, že se vzdáváte klamné představy
o omezeném vědomí a přestáváte mít strach z jednoty. Láska, která strach okamžitě nahrazuje, se
rozrůstá na to, co vás osvobodilo, a sjednocuje se
s tím. Dokud tento stav trvá, jste si zcela jisti svou
pravou identitou, již nijak neomezujete. Zbavili
jste se totiž strachu a vstoupili do naprostého míru;
neptáte se, jaká je realita, ale pouze ji přijímáte.
Přijímáte ji namísto svého těla a nebráníte tomu,
abyste se sjednotili s tím, co ho přesahuje, a to jednoduše tak, že nedovolíte, aby vám tělo omezovalo
mysl.
12. K takovéto situaci může dojít bez ohledu na fyzickou vzdálenost, která vás zdánlivě dělí od toho,
s čím se spojujete, nebo bez ohledu na vzájem-
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nou polohu v prostoru i na rozdíly ve velikosti či
domnělé vlastnosti. Čas zde nehraje žádnou roli;
k propojení může dojít s něčím v minulosti, přítomnosti nebo s tím, co očekáváte. Ono „něco“ může
být cokoliv i kdekoliv; může to být zvuk, pohled,
myšlenka, vzpomínka, a dokonce i obecná představa bez konkrétní souvislosti. V každém případě se
s tím však spojujete bez jakýchkoliv pochybností,
neboť to milujete a nechcete bez toho být. A tak
spěcháte, abyste se s tím setkali, necháváte mizet
své hranice, nevšímáte si „zákonů“, jimiž se řídí
vaše tělo, a pozvolna je všechny rušíte.
13. Toto osvobození postrádá jakékoliv násilí, protože
tělo není vystaveno žádným útokům, ale je pouze
správně chápáno. Neomezuje vás jednoduše proto, že se jím omezovat nenecháte. Nejste z něho
„vyzvednuti“, jelikož nemůžete být jeho obsahem.
Jdete tam, kde máte být, a na této cestě neztrácíte
smysl svého Já, ale naopak ho získáváte. V těchto okamžicích vysvobození z fyzických omezení
prožíváte mnohé z toho, co se odehrává ve svatém
okamžiku: odstranění překážek času a prostoru,
náhlý prožitek míru a radosti, ale především naprostá nevšímavost k existenci těla i pochyb, zda
je to všechno vůbec možné.
14. Ujišťuji vás, že to možné je, a to proto, že to chcete. Náhlé rozšíření vědomí, ke kterému dojde díky
tomu, že po něm toužíte, má neodolatelné kouzlo,
jímž vás k sobě přitahuje svatý okamžik. Žádá vás,
abyste byli sami sebou, abyste se nechali sevřít
v náručí jeho bezpečí. V něm jsou zrušeny zákony
omezení, abyste mohli bez obav vkročit do otevřenosti mysli a svobody. Vejděte do tohoto útočiště,
kde můžete být v pokoji sami sebou; nevstupujte

1. Do těla vkládáte příliš velkou důvěru jako do zdroje
síly. Uvědomujete si vůbec, že všechny vaše plány
určitým způsobem zahrnují jeho pohodlí, ochranu či potěšení? Tím však tělo nechápete jako prostředek, ale jako účel, což znamená, že je pro vás
hřích stále přitažlivý. Přijímáte-li však za svůj cíl
hřích, nemůžete přijmout vykoupení. Nesplnili jste
tedy tu jedinou povinnost, již máte. Z vykoupení
nemůže mít radost ten, kdo dává přednost bolesti
a ničení.
2. Existuje jedna věc, kterou jste doposud nikdy neudělali: nikdy jste úplně nezapomněli na tělo. Možná
jste ho občas nebrali v úvahu, ale nikdy nezmizelo
úplně. Nechce se od vás víc, než aby pro vás jen
na jeden jediný okamžik přestalo úplně existovat,
neboť právě v tomto okamžiku se odehrává zázrak
vykoupení. Po něm sice tělo uvidíte znovu, ale už
nikdy takové jako předtím. Po každém okamžiku,
jejž strávíte v naprostém nevědomí těla, na ně získáte odlišný pohled.
3. Tělo neexistuje ani v jediném okamžiku; vždy
si na ně jen vzpomínáte nebo si ho představujete v budoucnosti, ale nikdy ho neprožíváte právě
teď. Jeho zdánlivou realitu mu dodávají pouze jeho
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však do něho pomocí ničení a pustošení, ale pouze
pomocí klidného splynutí. Na tomto místě získáte
mír jednoduše proto, že jste byli ochotni se zříct
omezení, kterými jste spoutali lásku, a připojili jste
se k ní tam, kde je a kam vás zavedla.

VII. Nemusím dělat nic

minulost a budoucnost. Je naprosto pod nadvládou
času, neboť k hříchu nikdy nedochází v přítomnosti; v jakémkoliv jejím jednotlivém okamžiku byste
totiž přitažlivost viny prožívali výhradně jako bolest, a tudíž byste se snažili jí vyhnout. V jediném
skutečném aspektu času, a tedy právě teď nemůže
být vina ničím přitažlivá. Veškeré její kouzlo je jen
zdánlivé a smyšlené, a proto musí být spojována
pouze s minulostí nebo s budoucností.
4. Je zcela nemožné přijmout svatý okamžik bez
výhrad a pochybností, dokud alespoň na jedinou
chvíli nebudete ochotni nevidět minulost ani budoucnost. Nelze se na něj připravovat, protože tím byste mu určovali místo v budoucnosti;
avšak vysvobození je vám dáno v okamžiku, kdy
o ně požádáte. Mnozí tráví přípravami celý život
a bezpochyby prožijí chvíle úspěchu. Cílem tohoto
kurzu není naučit je víc, než se naučili v čase, ale
čas ušetřit. K cíli, který jste přijali, se snažíte dojít
po velmi zdlouhavé cestě, avšak dosáhnout vykoupení prostřednictvím boje proti hříchu je nesmírně
obtížné, neboť při něm vynakládáte ohromné úsilí
na to, abyste přeměnili na svaté něco, co nenávidíte a čím opovrhujete. Zároveň ale není nutné ani
strávit život rozjímáním a dlouhými meditacemi
zaměřenými na odpojení od těla; takovéto snažení sice nakonec povede k úspěchu, a to díky jeho
smyslu, avšak tyto prostředky jsou únavné a zaberou spoustu času, jelikož všechny vidí vysvobození z přítomného stavu nehodnosti a nedostatečnosti
v budoucnosti.
5. Vaše pravá cesta bude jiná; nebude se lišit cílem,
ale prostředky. Svatý vztah je prostředkem, jehož
pomocí ušetříte čas. Jediný okamžik strávený spo-

lečně s vaším bratrem vám oběma navrátí celý vesmír. Připraveni už jste; to jediné, co nyní musíte
udělat, je uvědomit si, že nemusíte dělat nic. Teď
by pro vás bylo mnohem prospěšnější zaměřit se
výhradně na tuto skutečnost spíše než přemýšlet,
co byste měli udělat. Když ti, kdo zápasí s pokušením a bojují proti podlehnutí hříchu, konečně
dosáhnou míru; když ti, kdo zasvětili svou mysl
rozjímání, konečně dosáhnou světla; nebo když
kdokoliv konečně dosáhne cíle, dosáhnou ho vždy
jen díky jedinému šťastnému pochopení: nemusím
dělat nic.
6. V tom spočívá konečné vysvobození, k němuž jednoho dne dojde každý: svou vlastní cestou, svým
vlastním tempem a ve svůj vlastní okamžik. Tento
čas nepotřebujete; jelikož vy a váš bratr jste pospolu, byl pro vás ušetřen. A právě to je zvláštní nástroj, který tento kurz používá, aby vám ušetřil čas.
Pokud však budete neústupně uplatňovat prostředky, jež posloužily dobře druhým, a budete opomíjet to, co bylo uděláno pro vás, znamená to, že náš
kurz nevyužíváte ke svému prospěchu. Ušetřete mi
čas tím, že se budete věnovat této jediné přípravě,
a naučte se nedělat nic jiného. Nemusím dělat nic
je vyjádřením oddanosti a bezvýhradné loajality.
Jakmile tomu uvěříte na jeden jediný okamžik, dosáhnete více, než můžete získat během celého století rozjímání či boje s pokušením.
7. K tomu, abyste něco udělali, potřebujete tělo. Pokud si však uvědomíte, že nemusíte udělat nic,
zbavíte svou mysl představy, že tělo má nějakou
hodnotu, a otevře se vám brána, kterou se přenesete přes staletí trvající úsilí a uniknete času. Je to
cesta, na níž právě teď ztrácí hřích veškerou svou
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přitažlivost, neboť právě teď představuje popření
času, a tedy zmizení minulosti i budoucnosti. Ten,
kdo nemusí udělat nic, nepotřebuje čas. Nedělat
nic znamená odpočívat a utvořit si v nitru prostor,
kde si činnost těla přestává vynucovat pozornost.
Do tohoto prostoru pak vstoupí Duch svatý a nalezne v něm svůj příbytek. Zůstane i tehdy, pokud
zapomenete a vědomou mysl vám opět začne zaměstnávat činnost těla.
8. Toto místo odpočinku, toto klidné oko zuřivého hurikánu, kam se můžete kdykoliv vrátit, vám však
zůstane v nitru už navždy a budete si ho postupně
uvědomovat stále zřetelněji než šílené běsnění bouře. Toto klidné centrum, ve kterém neděláte nic,
vás už neopustí a poskytne vám útočiště uprostřed
všeho horečného úsilí a počínání, k němuž jste neustále puzeni, neboť právě v něm vám bude ukázána
cesta, jak využívat své tělo bez hříchu. Právě toto
centrum, kde neexistuje vědomí těla, vám pomůže
vnímat tělo takové, jaké skutečně je.

1. Pouze vědomí těla svazuje lásku zdánlivými hranicemi, neboť tělo lásku skutečně omezuje. Vzniklo
totiž z představy, že láska je omezená, a jeho původním smyslem bylo ohraničit bezmezné. Nedomnívejte se však, že se jedná pouze o obrazné vyjádření, jelikož bylo utvořeno proto, aby omezilo
vás. Můžete se pak vy, kdo sami sebe vidíte uvězněné v těle, považovat za myšlenku? Vše, co přijímáte, si ztotožňujete s něčím vnějším, s něčím, co
je vně sebe. Ani o Bohu nedokážete smýšlet jako

o bytosti bez těla, která by neměla jakousi podobu,
již umíte pochopit.
2. Tělo nemůže vědět. Dokud si tedy budete vnímání nechávat ohraničovat jeho nepatrnými smysly,
nespatříte velikost a nádheru, které vás obklopují.
Bůh nemůže vstoupit do těla a v těle se nemůžete
ani vy připojit k Němu. Hranice, jež omezují lásku,
Mu budou vždy zdánlivě uzavírat cestu a udržovat vás daleko a v odloučení od Něho. Tělo je plot
obehnaný kolem malé části skvostné a dokonalé
myšlenky. Vymezuje nesmírně malý kruh kolem
zanedbatelného úseku nebe, který je izolovaný
od celku a snaží se vám namluvit, že uvnitř něho je
vaše království, kam Bůh nemůže vstoupit.
3. V tomto království vládne ego, a vládne krutě.
Aby toto zrníčko prachu ochránilo, vyzývá vás,
abyste bojovali s celým vesmírem. Tento zlomek
vaší mysli představuje její tak nepatrnou část, že
kdybyste si jen dokázali uvědomit celek, okamžitě byste pochopili, že je jako nejtenčí sluneční paprsek nebo nejdrobnější vlnka na hladině oceánu.
Ve své úžasné domýšlivosti se sluneční paprsek
rozhodl, že je sluncem, a téměř nepostřehnutelná vlnka se považuje za celý oceán. Zamyslete se
nad tím, jak osamocená a vystrašená je takováto
malá myšlenka, takováto neobyčejně malá iluze,
jež se sama izoluje od vesmíru. Ze slunce se pak
stává „nepřítel“ slunečního paprsku, který jej chce
ovládnout, a vlnku přemůže panický strach, že ji
chce pozřít oceán.
4. Avšak ani slunce, ani oceán si toto podivné a nesmyslné jednání neuvědomují. Dál trvají, aniž by
si byly vědomy toho, že jedna jejich droboučká
část se jich bojí a nenávidí je. Avšak ani ta pro ně
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VIII. Zahrádka v nitru

není ztracena, neboť odděleně od nich by nemohla
přežít. Co si sama myslí, ovšem v žádném případě
nemůže změnit, že její bytí závisí na nich, že celá
její existence stále spočívá na nich. Bez slunce by
totiž sluneční paprsek zmizel a vlnka bez oceánu
by byla nemyslitelná.
5. Takto vypadá ona podivná situace, v níž se zdánlivě
nacházejí ti, kdo přebývají ve světě obývaným těly.
Každé tělo představuje domnělý příbytek izolované mysli, odtržené myšlenky, která žije osamoceně
a v žádném ohledu není spojena s velkou myšlenkou, jíž byla stvořena. Každá její nepatrná část se
jeví jako soběstačná a samostatná jednotka, která
potřebuje druhou jen pro něco a v žádném případě
není naprosto závislá na svém jediném Stvořiteli;
která však potřebuje celek, aby měla nějaký smysl,
neboť sama o sobě neznamená vůbec nic a sama
o sobě a oddělená nemá žádný život.
6. I vaše pravé Já přetrvává stejně jako slunce a oceán
a nedbá na to, že jedna maličká část se považuje
za vaše Já. Není ztracená; kdyby byla odloučená,
nemohla by existovat a samotný celek by bez ní nebyl úplný. Není samostatným královstvím, jemuž
vládne představa odloučení od zbytku. Neobklopuje ji plot, aby jí bránil spojit se s okolím a udržoval
ji v izolaci od jejího Stvořitele. Tento malý aspekt
se v ničem neliší od celku, neboť je jeho neodmyslitelnou a souhlasnou součástí. Nevede samostatný
život, protože jeho život je ve skutečnosti jednota,
ve které bylo stvořeno jeho bytí.
7. Nepřijímejte tuto malou, plotem oddělenou část
jako své pravé Já; slunce ani oceán nejsou nic vedle toho, čím jste vy. Paprsek září pouze ve slunečním světle a vlnka tančí jen díky tomu, že spočívá

na hladině oceánu. Avšak ani ve slunci, ani v oceánu není skryta síla, jež přebývá ve vás. Chtěli byste
zůstat zavřeni ve svém malém království jako ubohý král, zahořklý vládce všeho, co vidí, který však
nevidí nic, a přesto je ochoten položit svůj život
za to, aby to ubránil? Toto malé Já není vaším královstvím. Vaším skutečným královstvím je nádherný a velkolepý celek, jenž se klene nad titěrnou říší, obklopuje ji láskou a každé své části dává
všechno své štěstí i hluboký obsah. Jeden malý díl,
o kterém se domníváte, že jste ho z celku vyčlenili,
není výjimkou.
8. Láska nezná žádná těla a rozprostírá se po všem, co
bylo stvořeno jako ona sama; nezná žádné omezení
a právě v absolutní nepřítomnosti jakýchkoliv hranic spočívá její význam. Dává naprosto nestranně
a rozšiřuje se jen proto, aby zachovala úplnost toho,
co má dávat. Ve svém osobním královstvíčku máte
ve srovnání s tím tak málo! Neměli byste tedy lásku pozvat právě tam? Pohlédněte na tu poušť – suchou, neúrodnou, vyprahlou a neradostnou – jež ho
celé pokrývá, a uvědomte si, že láska by do něho
z místa, odkud pochází a kam se s vámi vrátí, přinesla život a radost.
9. Vaše království obklopuje Boží myšlenka; čeká
u bariéry, kterou jste postavili, a touží vstoupit
a svým světlem ozářit pustou krajinu. Jen se podívejte, jak se všude kolem vás probouzí život! Poušť
se mění na tichou zahradu plnou zeleně, jež nabízí
odpočinek těm, kdo sešli z cesty a bloudí v prachu.
Poskytněte jim útočiště zbudované z lásky k nim
na místě, kde kdysi bývala poušť. Všichni, které
přivítáte, vám přinesou lásku z nebe. Do tohoto svatého azylu vstoupí jednotlivě, ale odcházet
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z něho už nebudou sami. Láska, již si přinesli, s nimi zůstane navždy a zůstane i s vámi. Díky tomuto
dobrodiní se začne vaše malá zahrádka rozrůstat
a přijme každého, kdo prahne po živé vodě, ale je
už příliš unavený na to, aby šel dál sám.
10. Vyjděte a najděte je, neboť vám přinesou vaše Já.
Zaveďte je do své poklidné zahrady a tam přijměte jejich dar. Bude se tak rozšiřovat a postupně
pokryje celou poušť, takže před láskou nezůstane
uzavřeno ani jedno malé království. Pak poznáte
sami sebe a uvidíte, jak se vaše malá zahrádka pozvolna mění na nebeské království a jak ji ozařuje
všechna láska jeho Stvořitele.
11. Svatý okamžik je pozvání, kterým žádáte lásku,
aby vstoupila do vašeho nehostinného a neradostného království a přeměnila je na zahradu klidu
a vřelého přijetí. Láska nebude váhat a vaše pozvání ihned přijme. Přijde, protože vy jí kráčíte vstříc
bez těla, a nestavíte jí tak do cesty žádné překážky,
jež by jí bránily ve vstupu. Ve svatém okamžiku
žádáte od lásky pouze to, co dává každému, ani
méně, ani více. Žádáte o všechno a dostanete to.
Vaše zářící Já pak vyzdvihne onu drobnou část přímo do nebe, před kterým jste se ji pokoušeli skrýt.
Celek neodmítne ani jednu jedinou část lásky; ani
jeden jediný Boží syn nezůstane vyčleněn z Božího otcovství.
12. Skutečností, že láska vstoupila do vašeho výjimečného vztahu, si můžete být jisti, přestože vaše
pozvání bylo nesmělé. Její příchod si však neuvědomujete, protože jste se doposud zcela nezbavili
všech bariér, jimiž se oddělujete od svého bratra.
Avšak ani vy, ani on nemůžete přivítat lásku jednotlivě; Boha nemůžete poznat sami a odděleně,

jelikož Bůh vás zná pouze v jednotě s vaším bratrem. Společně už ovšem láska vaší pozornosti neunikne a stejně tak není možné, aby se ve vás sama
nepoznala.
13. Došli jste až na samý konec prastaré pouti, a přesto si neuvědomujete, že jste v cíli. Stále se cítíte
vyčerpaně a před očima se vám pořád zvedá clona
pouštního prachu, která vás zaslepuje. Avšak Bůh,
jehož jste k sobě pozvali, přišel a touží vás přivítat
v Sobě. Čeká už hodně dlouho, aby vám mohl dát
Svůj dar. Přijměte ho tedy, neboť chce, abyste Ho
poznali. Mezi vámi a vaším bratrem už stojí jen nepatrné trosky z ochranného valu z prachu; stačí jen
lehce fouknout a s radostným smíchem pozorovat,
jak se hroutí. Pak už budete moci vkročit do zahrady, kterou pro oba z vás připravila láska.
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IX. Dva světy
1. Říkal jsem vám, abyste temnotu vynesli na světlo
a vinu přenesli ke svatosti. Také jsem vám říkal, že
chyba se musí napravit u své příčiny, a proto potřebuje Duch svatý právě onu nepatrnou část vašeho
Já, onu malou myšlenku, jež je zdánlivě odtržená
a samostatná. Zbytek je zcela v opatrovnictví Boha,
a tudíž nevyžaduje žádného rádce a průvodce. Tato
neuspořádaná a mylná myšlenka však potřebuje
pomoc, protože ve svých klamných představách
se domnívá, že je úplným a všemocným Božím
synem, výhradním panovníkem v království, které si sám vyčlenil, aby v něm jako tyran a despota dovedl jeho obyvatele prostřednictvím šílenství
do zapomnění a otroctví. A zrovna tuto malou část

jste podle sebe ukradli nebi. Vraťte mu ji; nebe
o ni sice nepřišlo, ale vám tím zmizelo nebe z dohledu. Dovolte Duchu svatému, aby vám odvrátil
zrak od vyprahlého království, na něž jste ho zaměřili a kde vás obklopuje temnota, která je strážena útokem a posilována nenávistí. Uvnitř jeho zdí
stále zůstává drobný zlomek Božího syna, jenž je
celistvý, svatý a poklidný a nevšímá si toho, čím je
podle vás obklopen.
2. Zbořte všechny hranice a nesnažte se izolovat, neboť Bůh, který vaše království obklopuje doopravdy, vám přinese jednotu a navrátí váš bezvýznamný dar temnoty do věčného světla. To všechno se
odehraje zcela snadno, a to kvůli podstatě, na níž je
vaše malé království založeno: neúrodné a vyprahlé písčiny a temnotu bez života totiž vidí pouze oči
těla. Neradostný obrázek, který se otvírá jeho zraku, je však zkreslený a sdělení, jež vysílá k vám,
kdo jste je utvořili, abyste si uvěznili vědomí
do těsné cely, jsou bezvýznamná, omezená a natolik roztříštěná, že postrádají jakýkoliv smysl.
3. Ze světa těla, zbudovaného šílenstvím, se do mysli,
která je jeho autorem, zdánlivě vracejí šílená sdělení, jež pak podávají o tomto světě svědectví a prohlašují jej za skutečný. K tomu však dochází jen
proto, že jste sami vyslali posly, aby vám takovéto
svědectví přinesli. Všechno, co se prostřednictvím
získaných sdělení dozvíte, pochází jen zvenčí,
z povrchu. Žádná z nich nevypovídají o tom, co
leží uvnitř, neboť tělo není tím, kdo by mohl hovořit o věcech, které se skrývají pod povrchem. Jeho
oči je nevidí; jeho smysly jsou k nim netečné; jeho
jazyk nedokáže vyjádřit jejich poselství. Ten, kdo
vás do tohoto vnitřního prostoru přenést dokáže, je

Bůh, pokud však budete ochotni následovat Ducha
svatého světem zdánlivé hrůzy a pokud mu budete
důvěřovat, že vás neopustí a že vás v něm nenechá.
Děsit vás totiž není jeho cílem, ale pouze vaším.
Jste ve velkém pokušení ho opustit už na samotné
vnější hranici strachu, avšak on vás bezpečně převede nejen přes něj, ale i daleko za něj.
4. Kruh strachu leží těsně pod úrovní, již vidí tělo,
a představuje základ, na kterém je postaven tento
svět. V něm leží všechny iluze, všechny zkreslené
představy, všechny šílené útoky, zběsilost, odplata
i zrada, jež byly utvořeny proto, aby udržely vinu
tam, kde je, a umožnily tak, aby se z ní mohl zrodit
tento svět a skrýt ji ve svém nitru. Jeho stíny vystupují až na povrch a do své temnoty halí vnější
projevy strachu, vnášejí do něj zoufalství a samotu
a dbají na to, aby zůstal neradostný. Sílu tohoto
kruhu strachu chrání odolné obranné vrstvy, které
ho spolehlivě oddělují od toho, co bylo utvořeno
proto, aby zabezpečilo jeho utajení, a tedy od těla.
Tělo ho tudíž nemůže spatřit, přestože vzniklo kvůli jeho ochraně, protože ta záleží na tom, že zůstane
nepoznán. Oči těla na něj nikdy nepohlédnou, ale
vždy uvidí to, co určuje.
5. Tělo zůstane poslem viny a bude jednat tak, jak mu
nařídí, do té doby, než přestanete věřit, že vina je
skutečná. Realita viny je totiž iluze, jež jí dodává závažnost, mlhavost a neproniknutelnost a činí
z ní základ myšlenkového systému ega. Fakt, že
ve skutečnosti je slabá a zcela průhledná, vám
nebude zřejmý, dokud nespatříte světlo, které se
za ní skrývá. Teprve tehdy poznáte, že je jen křehkým závojem před světlem.
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6. Tato zdánlivě masivní bariéra, tato uměle vytvořená vrstva, jež budí dojem skály, je jako hradba
nízkých temných mraků, která se jeví jako pevná
zeď před sluncem. Její neproniknutelný vzhled je
však jen iluze. Snadno ustupuje vrcholkům hor,
jež se nad ní tyčí, a nemá žádnou moc komukoliv
zabránit, aby vystoupal až nahoru a spatřil slunce.
Není dostatečně silná na to, aby zachytila padající
knoﬂík nebo udržela pírko. Nic na ní nemůže spočívat, protože je pouhou iluzí podkladu. Budete-li
se jí chtít dotknout, rozplyne se; budete-li ji chtít
uchopit, sáhnou vaše ruce do prázdna.
7. Avšak v této hradbě mraků je snadné spatřit, jak
vzniká celý svět. Ve vaší představivosti se rodí
horský masiv, jezero i město a poslové vašeho vnímání se k vám vracejí z mise do mraků a ujišťují
vás, že tento svět opravdu existuje. Kráčejí po něm
postavy, jejichž jednání vyvolává zdání skutečnosti a jejichž podoba se mění od krásy k ošklivosti.
Pohybují se stále tam a zpět, a to tak dlouho, dokud
budete chtít hrát dětskou hru na předstírání. Ovšem
bez ohledu na to, jak dlouho ji budete hrát i kolik
fantazie do ní budete vkládat, neměli byste tento
svět zaměňovat za ten, který je pod ním, a už vůbec
ne se snažit z něho udělat realitu.
8. Tak by to mělo být i s temnými mračny viny, jež
nejsou o nic víc neproniknutelná ani odolná; budete-li jimi chtít projít, nezraníte se. Dovolte svému
průvodci, ať vás poučí o jejich nehmotné podstatě,
až vás skrze ně povede, neboť pod nimi se nachází svět světla, na který nevrhají žádné stíny. Jejich
stíny dopadají pouze na svět za nimi, jenž je ještě
dál od světla a jehož mraky světlo zatemnit nemohou.

9. Tento svět světla, tento kruh záře je skutečný svět,
kde se vina střetává s odpuštěním a kde vnější,
iluzorní svět vnímáte jinak: beze stínu viny, který
jste na něm kdysi viděli. Ve světě světla je vám
odpuštěno, neboť vy jste odpustili všem; díváte
se novým pohledem, v němž vše září nevinností,
ve kterém je vše omyto průzračnou vodou odpuštění a očištěno od každé zlé myšlenky, jíž jste ho
kdysi zatížili. Nesetkáte se v něm se žádným útokem na Božího syna a jste v něm srdečně vítáni.
V tomto jasném kruhu leží vaše nevinnost, která
čeká, aby vás mohla zahalit a ochránit a připravit
vás na poslední krok na vaší cestě do nitra. Odložíte temný a těžký oděv viny a výměnou za něj
dostanete čistotu a lásku.
10. Avšak ani odpuštění neznamená konec cesty. Odpuštění sice přináší krásu, ale netvoří. Je zdrojem
uzdravení a poslem lásky, ale nikoliv jejím pramenem. Na toto místo jste zavedeni proto, aby za vás
Bůh mohl bez překážek vykonat poslední krok,
neboť na něm nic nebrání lásce, jež tak může být
tím, čím doopravdy je. Krok, kterým se dostanete
za toto svaté místo odpuštění a hlouběji do nitra,
ten jediný, jejž nemůžete udělat vy sami, vás přenese do naprosto jiného světa. V něm se setkáte se
zdrojem světla, kde nic není vnímáno, odpuštěno
ani přeměněno, ale pouze poznáno.
11. Tento kurz vás přivede k poznání a vědění, ale vědění samo přesahuje rámec našich osnov. Nemusíme mluvit o tom, co se skrývá za slovy; musíme
si pouze pamatovat, že každý, kdo dosáhne skutečného světa, za který už učení nemůže dojít, jej
překročí, ale jiným způsobem, než na jaký byl do
té doby zvyklý. Tam, kde končí učení, začíná Bůh,
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neboť učení končí před Ním, jenž je úplný tam, kde
začíná a kde není žádný konec. Naším úkolem není
bloumat nad tím, čeho nelze docílit, ale mnohému
se naučit, abychom byli na vědění připraveni.
12. Lásce se nelze naučit; její význam se nachází
v ní samotné, avšak učení končí ve chvíli, kdy si
uvědomíte vše, čím není. A právě v tom spočívá překážka, právě to je nutné napravit. Lásce se
nemůžete naučit, protože neexistoval a neexistuje ani jeden jediný okamžik, kdy byste ji neznali.
V přítomnosti vašeho Stvořitele je učení zcela nepotřebné, neboť vaše vzájemné bezvýhradné přijetí a uznání převyšuje veškeré učení do té míry, že
vše, co jste se kdy naučili, ztrácí jakýkoliv smysl
a je navždy nahrazeno poznáním lásky a jejího jediného smyslu.
13. Kořeny vašeho vztahu s bratrem už byly vyrvány
ze světa stínů a jeho nesvatý smysl byl bezpečně
převeden přes bariéry viny, očištěn odpuštěním
a pevně usazen do světa světla. Z tohoto místa vás
volá, abyste se i vy vydali jeho směrem, nechali se
vynést vysoko nad temnotu a dovést před nebeskou
bránu. Svatý okamžik, ve kterém jste byli spojeni
se svým bratrem, je poslem lásky, jenž byl za vámi
vyslán ze sfér za odpuštěním, aby vám připomenul
vše, co leží až za ním. Avšak tato vzpomínka se
vám vybaví pouze skrze odpuštění.
14. Až se vám na svatém místě odpuštění vrátí vzpomínka na Boha, nebudete si pamatovat už vůbec nic
jiného a paměť bude stejně nepotřebná jako učení,
neboť vaším jediným smyslem bude tvořit. K tomu však dojde teprve tehdy, až bude každá vaše
smyšlená představa založená na klamném vnímání
očištěna a nakonec navždy odstraněna. Odpuštění
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odstraňuje pouze to, co není pravdivé, jelikož zahání stíny, které zatemňují svět, a ve své laskavosti
vše nepravdivé bezpečně přenáší do zářivého světa
nového a čistého vnímání. V něm leží váš smysl,
a to právě teď, a v něm na vás čeká klid a mír.
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19. kapitola

Dosažení míru
I. Uzdravení a důvěra
1. Už jsme říkali, že pokud celou situaci bezvýhradně
zasvětíte pravdě, s naprostou jistotou dojdete k cíli míru. Jeho dosažení představuje měřítko, podle
kterého lze spolehlivě určit, zda oddanost pravdě
byla naprostá. Také jsme však uváděli, že míru nelze dosáhnout bez důvěry, neboť to, co bylo zasvěceno pravdě jako jedinému cíli, je k pravdě dovedeno pouze pomocí důvěry. Tato důvěra zahrnuje
všechny zúčastněné, jelikož pouze tak lze situaci
vnímat jako smysluplnou a celistvou. A zúčastnění
musejí být úplně všichni, protože jinak by vaše důvěra byla omezená, a oddanost tak jen částečná.
2. Každá situace, pokud je vnímána ve správném
světle, představuje příležitost k uzdravení Božího syna, jenž je uzdraven právě proto, že jste mu
poskytli svou důvěru, svěřili ho do rukou Ducha
svatého a osvobodili jste ho od všech nároků, které
na něho klade vaše ego. Svého bratra pak začnete vidět jako svobodného a k tomuto pohledu se připojí
i Duch svatý, jenž, jelikož ho sdílí, ho musel i dát,
a tak skrze vás uzdravuje. Díky tomu, že přijmete
společný cíl, z něj uděláte cíl jediný, a tím i skutečný. A právě v tom leží uzdravení; tělo je uzdra84
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veno, protože jste se oprostili od jeho nezbytnosti
a spojili jste se s myslí, ve které všechno uzdravení
spočívá.
3. Tělo neumí uzdravovat, protože nemůže být příčinou své nemoci. Nepotřebuje uzdravit; jeho zdraví
či nemoc závisejí výhradně na způsobu, jakým ho
vnímá mysl, a na účelu, pro nějž ho chce využít.
Je zcela jasné, že část mysli se může považovat
za oddělenou od všudypřítomného a jediného
účelu, a v takovém případě pak tělo využívá jako
zbraň, jejíž pomocí proti tomuto účelu bojuje, aby
prokázalo „fakt“, že k oddělení skutečně došlo.
Z těla se tedy stává nástroj iluze, jehož jednání odpovídá jeho imaginárnímu smyslu: vidí, co neexistuje, slyší, co pravda nikdy nevyslovila, a chová se
šíleně, neboť je šílenstvím uvězněno.
4. Nepřehlížejte naše předchozí tvrzení, že nedůvěra
vede přímo k iluzím, neboť nedůvěra znamená, že
svého bratra vidíte jako tělo, avšak tělo nelze využít pro účely sjednocení. Dostáváte se tím do situace, kdy je jednota s bratrem vyloučena. Vaše nedůvěra k němu vás rozdělila a oba zbavila možnosti
uzdravení. Postavila se tak proti úmyslu Ducha
svatého a umístila mezi vás iluze, jejichž ústředním bodem je tělo. V takovém případě vám pak
bude tělo připadat nemocné, jelikož jste mu přiřkli
roli „nepřítele“ uzdravení a opaku pravdy.
5. Není těžké pochopit, že opakem nedůvěry je důvěra. Těžší už však je si uvědomit rozdíl v tom,
jak působí, přestože jejich činnost pramení přímo
z jejich diametrálně odlišných podstat. Nedůvěra
vždy omezuje a útočí, zatímco důvěra všech omezení zbavuje a sceluje. Nedůvěra ničí a rozděluje, zatímco důvěra spojuje a uzdravuje. Nedůvěra

vkládá mezi Božího syna a jeho Stvořitele iluze,
zatímco důvěra všechny překážky, které se mezi
nimi zdánlivě tyčí, odstraňuje. Nedůvěra je zcela
oddána iluzím, zatímco důvěra pravdě. Částečná
oddanost je nemyslitelná, jelikož předpokladem
pravdy je nepřítomnost iluze, kdežto předpokladem iluze je nepřítomnost pravdy. Obě nemohou
existovat společně a nelze je vnímat na tomtéž
místě zároveň. Oddat se oběma znamená vytyčit si
cíl, jejž nikdy nemůžete dosáhnout, neboť o jednu
jeho část usiluje tělo, které je považováno za prostředek ke hledání reality pomocí útoku, zatímco
smyslem jeho druhé části je uzdravovat, a toho lze
docílit výhradně pomocí mysli, a nikoliv těla.
6. Logicky tedy následuje kompromis, jenž je založen na přesvědčení, že uzdravit se musí tělo, ne
však mysl. Nejednotný cíl totiž obojí obdařil rovnocennou realitou, která je ovšem myslitelná pouze
za předpokladu, že je mysl omezena na tělo a rozdělena do malých, zdánlivě celistvých částí, mezi nimiž ale neexistuje žádné propojení. Takovýto stav
sice neublíží tělu, ale do mysli zavádí myšlenkový
systém mylných představ. Uzdravit je tedy třeba
právě tu; a právě mysl je místem, kde se uzdravení
nachází. Bůh totiž nevložil možnost uzdravení jinam než nemoc; léčivý prostředek neumístil tam,
kde nemůže existovat nemoc. Jsou neoddělitelně
spjaty, a jestliže budou vnímány společně, pak se
budou všechny pokusy udržet v mysli jak pravdu,
tak i iluzi projevovat jako oddanost iluzi. Té se
však zřeknete, jakmile ji uvidíte ve světle pravdy
a poznáte, že je s pravdou naprosto neslučitelná,
a to žádným způsobem a v žádném ohledu.
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7. Mezi pravdou a iluzí neexistuje žádné spojení
a tento fakt bude platit kdykoliv bez ohledu na to,
jak usilovně se je snažíte spojit. Samotné iluze,
ostatně stejně jako pravda, jsou však spojeny vždy.
Každá z nich vytváří jednotný a ucelený myšlenkový systém, který je ovšem naprosto odtržen
od myšlenkového systému pravdy, a naopak. Pochopit to znamená si uvědomit, v čem spočívá rozdělení a kde je třeba ho napravit. Důsledek myšlenky nelze nikdy odloučit od jejího zdroje; představa
odloučení, jež vytvořila tělo, je s ním tedy neoddělitelně spojena a je původcem jeho nemoci, protože mysl se s tělem ztotožňuje. V takovém případě
se budete domnívat, že skrýváním tohoto spojení
tělo ochráníte, neboť prostřednictvím jeho utajování zdánlivě udržujete své ztotožnění v bezpečí před
„útokem“ pravdy.
8. Měli byste však pochopit, že takovéto podivné utajování nesmírně ubližuje vaší mysli a způsobuje,
že se ztotožňujete s něčím, čím vůbec nejste. Neuvědomujete si, jaký pustošivý účinek má vaše
nedůvěra, neboť představuje útok, jehož opodstatnění nacházíte v jeho důsledcích. Odpíráním důvěry totiž vidíte to, co jí není hodno, a nedokážete
pohlédnout až za bariéru, kde byste spatřili, co je
s vámi skutečně spojeno.
9. Důvěřovat znamená uzdravovat. Důvěra je známkou toho, že jste přijali vykoupení, které tudíž
chcete sdílet. Jejím prostřednictvím dáváte dar vysvobození z minulosti, jejž jste sami dostali. Nic,
co váš bratr udělal v minulosti, nevyužíváte k tomu, abyste ho odsuzovali v přítomnosti. Dobrovolně se rozhodnete přehlížet jeho omyly, dívat se
až za hranice všech bariér, které mezi vámi stojí,

a vidět je jako jednu jedinou. A pak pochopíte, že
vaše důvěra je plně opodstatněná. Pro nedůvěru
neexistuje žádný důvod, zatímco důvěra je naopak
vždy oprávněná.
10. Důvěra je – podobně jako láska – opakem strachu,
neboť strach pramení z útoku. Důvěra je známkou uznání jednoty; je známkou laskavého přijetí
každého bratra jako syna vašeho nemilostivějšího
Otce, jenž ho miluje stejně jako vás, a proto ho i vy
milujete stejně jako sami sebe. Tím, co vás spojuje
s vaším bratrem, je Boží láska a díky Jeho lásce
nechcete, aby byl kdokoliv připraven o lásku vaši.
Každý se vám zjevuje v podobě, v jaké ho vnímáte
ve svatém okamžiku, kde jste všichni sjednoceni
jediným cílem, a to osvobodit se od viny. V nitru
všech vidíte Krista, a tím je uzdravujete, neboť pohlížíte na to, co je navždy důvodem vaší důvěry.
11. Důvěra je Boží dar, který dostáváte skrze toho,
koho vám dal Bůh. Nedůvěra považuje Božího
syna za nehodného odpuštění, ale v očích důvěry
mu už bylo odpuštěno a byl osvobozen od veškeré viny, již sám sobě přisoudil. Důvěra ho vnímá
pouze takového, jaký je nyní, protože ho nehodnotí podle jeho minulosti, ale vidí v něm pouze
to, co vidí ve vás. Nedívá se očima těla a neobrací
se k tělu proto, aby ospravedlnila svou existenci.
Je poslem nového vnímání, který byl vyslán, aby
shromáždil svědky jeho příchodu a aby vám přinesl jejich poselství.
12. Důvěru lze vyměnit za vědění stejně snadno jako
skutečný svět, neboť důvěra pramení ze způsobu
vnímání Ducha svatého a je známkou toho, že jej
s ním sdílíte. Důvěra je dar, jejž nabízíte Božímu
synu skrze něho samého a který je zcela přijatelný
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jak pro Otce, tak i pro něho; a proto je dáván i vám.
Váš svatý vztah, jenž byl obdařen novým cílem,
vám dává důvěru, kterou můžete vložit ve svého
bratra. Spásu v jeho nitru nemůžete spatřit proto,
že vás vaše nedůvěra rozdělila, avšak důvěra vás
opět spojuje ve svatosti, již vidíte, a to nikoliv očima těla, ale pohledem toho, kdo vás spojil a v kom
jste jednotní.
13. Milost není darem pro tělo, ale pro mysl. Mysl,
která jej přijme, okamžitě pohlédne za hranice těla
a spatří svaté místo, odkud byla uzdravena a kde se
nachází oltář, z něhož jí milost byla dána a u kterého nyní sama stojí. Nabídněte tedy milost a požehnání i svému bratru, neboť stojíte u téhož oltáře,
na nějž byla milost umístěna pro vás pro oba. Touto milostí se pak nechte společně uzdravit, abyste
mohli skrze důvěru dál uzdravovat.
14. Ve svatém okamžiku stojíte vy i váš bratr před oltářem, který Bůh postavil Sobě a zároveň i vám
oběma. Odložte tedy nedůvěru a společně k němu
přistupte. Spatříte pak zázrak svého vztahu, jenž
byl vykonán opět skrze důvěru, a uvědomíte si,
že neexistuje nic, co by důvěra nedokázala odpustit. Žádný omyl nenarušuje její poklidný pohled,
jenž přináší zázrak uzdravení snadno a bez rozdílu úplně všem. Neboť poslové lásky vykonají, co
vykonat mají, a vrátí se s radostnou zvěstí, že to
vykonali pro vás a pro vašeho bratra, kteří stojíte
společně před oltářem, odkud byli vysláni.
15. Nedůvěra bude jen udržovat pustotu a odloučenost
vašich malých království, zatímco důvěra pomůže
Duchu svatému připravit půdu pro zbudování nejsvětější zahrady, do níž jí chce přetvořit. Důvěra
totiž přináší mír, a tím vyzývá pravdu, aby vstoupi-

la a dodala krásu tomu, co už je na krásu připraveno. Pravda následuje důvěru a mír, a dokončuje tak
to, co začaly. Důvěra je stále jen učebním cílem,
který už nebude zapotřebí, jakmile se danou lekci
naučíte; avšak pravda s vámi zůstane už navždy.
16. Obraťte tedy svou oddanost k věčnosti a naučte se,
jak jí nestavět do cesty žádné překážky a neudělat
z ní otroka času, neboť to, co si myslíte, že děláte
věčnému, děláte sobě. Ten, koho Bůh stvořil jako
Svého syna, není otrokem ničeho, jelikož je společně se svým Stvořitelem pánem všeho. Tělo sice
můžete zotročit, ale nikoliv myšlenku; ta je svobodná a uvěznit ji či omezit může pouze mysl, jež
je jejím tvůrcem. Je navždy spojena se svým zdrojem, který může být buď jejím věznitelem, anebo
osvoboditelem, a to přesně v souladu s cílem, jejž
si pro sebe stanoví.
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II. Hřích versus omyl
1. Je zcela nezbytné, abyste nezaměňovali omyl
za hřích, protože právě díky jejich důslednému
rozlišení je možné dojít spásy. Omyl lze totiž uvést
na pravou míru a křivdu lze napravit, ale hřích, pokud by byl vůbec možný, by byl nezvratný. Víra
v hřích je založena na pevném přesvědčení, že
útočit může mysl, ne však tělo. Mysl by pak byla
vinna a zůstala by vinna do té doby, než by jí celá
mysl – nikoliv jen jedna její část – dala rozhřešení. Hřích volá po potrestání, stejně jako chyba volá
po nápravě, přičemž domněnka, že potrestání je
náprava, je zcela jasně šílená.

2. Hřích není totéž co omyl, neboť hřích s sebou nese
povýšenost, která je však myšlence omylu naprosto cizí. Hřešit by znamenalo pokusit se znesvětit realitu a uspět. Hřích by vyjadřoval, že útok je
skutečný a vina oprávněná. Hřích počítá s tím, že
Boží syn je vinen, a že tedy dokázal přijít o svou
nevinnost a stal se takovým, jakým ho Bůh nestvořil. Stvoření pak tudíž není vnímáno jako věčné
a na Boží vůli je nahlíženo tak, jako by bylo možné
se proti ní postavit a porazit ji. Hřích je velkolepá
iluze, jež je skrytým základním kamenem veškeré velkoleposti ega, neboť jeho prostřednictvím se
mění samotná podstata Boha, kterému je upřena
Jeho nezměnitelná úplnost.
3. Boží syn se může mýlit, může klamat sám sebe,
a dokonce může obrátit sílu své mysli proti sobě,
ale nemůže hřešit. Nemůže totiž udělat nic, co by
doopravdy jakýmkoliv způsobem změnilo jeho
skutečnou podstatu nebo mu připsalo vinu. To
by však hřích udělal, neboť takový je jeho účel.
I přes všechno bezhlavé šílenství, jež myšlenka
hříchu obsahuje, však není možný, neboť odměnou za hřích je smrt, ale jak může zemřít to, co je
nesmrtelné?
4. Hlavním principem šíleného náboženství ega je
přesvědčení, že hřích není omyl, ale pravda, a že
to, co klame a podvádí, je nevinnost. Čistota je
chápána jako povýšenost, zatímco přijetí vlastního
Já jako hříšného je považováno za svatost. Právě
tato doktrína nahrazuje skutečnou podstatu Božího syna, jak ji stvořil Bůh, a popírá, že ji stvořil
jako věčnou. Dá se snad takovýto přístup pokládat
za pokoru? Nebo je to spíše snaha násilím vyrvat

tvorstvo z rukou pravdy a udržet ho v odloučení od
ní?
5. Jakýkoliv pokus vykládat hřích jako omyl je pro
ego vždy neospravedlnitelný. Myšlenka hříchu je
pro jeho myšlenkový systém naprosto nedotknutelná a přístupná pouze skrze zbožnou úctu a posvátnou bázeň. Je to „nejsvětější“ pojem v systému ega; krásný a mocný, zcela pravdivý a ochraňovaný všemi jeho dostupnými prostředky. V něm
leží jeho „nejlepší“ nástroj obrany, kterému slouží
všechny ostatní. Ego ho považuje za svou zbroj,
za svou ochranu a v souladu se svým výkladem
i za základní cíl výjimečného vztahu.
6. Můžeme bez přehánění říct, že ego zbudovalo tento
svět na hříchu. Pouze ve světě založeném na hříchu
totiž může být vše svým vlastním opakem. Právě to
vyvolává prapodivnou iluzi, jež způsobuje zdánlivou hustotu a neproniknutelnost mraků viny; právě
na této myšlence spočívá domnělá pevnost základů
tohoto světa. Neboť hřích přeměnil tvorstvo z Boží myšlenky na ideál, o který usiluje ego, a tedy
na svět, jemuž samo vládne a který tvoří těla bez
mysli náchylná ke zničení a rozkladu. Bude-li takováto představa považována za pouhý omyl, pak
může být zcela jednoduše napravena pravdou;
jakýkoliv omyl totiž může být uveden na pravou
míru, pokud jeho nápravu svěříme do rukou pravdy. Jestliže však omylu přisoudíme status pravdy,
do jakých rukou bychom ho měli svěřit? „Svatost“
hříchu je zachována pouze prostřednictvím této
prazvláštní myšlenky. Jako pravda je nedotknutelný, a slouží tak jako měřítko, podle něhož se vše
posuzuje. Jako omyl však musí sám být podroben
posouzení podle skutečného měřítka, kterým je
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pravda. Důvěřovat hříchu nelze, jelikož hřích je nedůvěra; to, čemu však důvěřovat lze, je skutečnost,
že omyl může být vždy uveden na pravou míru.
7. V obležené tvrzi ega neexistuje ani jeden jediný
kámen, jenž by byl bráněn s větším úsilím než
myšlenka, že hřích je skutečný, a tedy přirozený
projev toho, co ze sebe udělal Boží syn a čím je.
Ego nepokládá tuto představu za omyl; je to jeho
skutečná podstata, je to jeho „pravda“, ze které nikdy nebude možné uniknout. Pro Božího syna je to
minulost, přítomnost i budoucnost, neboť nějakým
způsobem dokázal uplatit svého Otce a přimět Ho
k naprosté změně názoru. Oplakávejte tedy smrt
Boha, jehož zabil hřích! Přesně po tom touží ego,
které ve své šílenosti věří, že se jeho přání splnilo.
8. Nechtěli byste, aby toto všechno bylo jen omylem,
jenž je napravitelný a ze kterého se dá uniknout
stejně snadno jako projít mlžným oparem do slunce? Vždyť tento omyl skutečně je jen mlžným oparem, ničím jiným. Možná budete v pokušení souhlasit s egem, že je mnohem lepší být hříšný než
se mýlit. Avšak dříve než dojdete ke konečnému
rozhodnutí, pečlivě ho zvažte; nepřistupujte k němu lehkomyslně, jelikož představuje volbu mezi
peklem a nebem.

1. Přitažlivou sílu viny najdete v hříchu, ale nikoliv
v omylu, a právě na základě této přitažlivosti dochází k jeho neustálému opakování. Strach, jejž
ve vás vzbuzuje, sice může být tak velký, že vás

před ním „ochrání“, ale dokud pro vás bude vina
přitažlivá, bude mysl trpět a myšlenky hříchu se
nezbaví. Vina se totiž k hříchu nepřestává obracet,
a jelikož mysl nemůže její volání přeslechnout,
touží po něm a sama se ochotně stává vězněm jeho
absurdní a šílené přitažlivosti. Hřích ztělesňuje
myšlenku zla, po které – přestože ji nelze napravit
– stále toužebně dychtíte. Je neodmyslitelnou částí
toho, za co vás ego považuje, a proto po něm vždy
budete toužit. A pouze mstitel, jehož mysl je zcela
odlišná od vaší, by ho mohl vymýtit prostřednictvím strachu.
2. Podle ega není možné, aby to, k čemu hřích doopravdy vyzývá, byla láska – a nikoliv strach – jež
navíc jeho volání vždy vyslyší. Ego totiž hřích se
strachem spojuje, a tudíž vyžaduje jeho potrestání.
Avšak trest je jen další způsob, který zabezpečuje
trvání pocitu viny, jelikož pokud si něco zasluhuje
potrestání, znamená to, že k tomu opravdu došlo.
Trest je velkým ochráncem hříchu, jenž k němu
přistupuje s respektem a ctí jeho hrůznost. Musí-li
být něco potrestáno, musí to být skutečné. A je-li
to skutečné, musí to být i věčné, a proto se to nikdy
nepřestane odehrávat, neboť po tom, co je podle
vás skutečné, opravdu toužíte a v žádném případě
se toho nechcete vzdát.
3. Omyl naopak žádnou přitažlivou silou nedisponuje, protože to, co zcela jasně považujete za chybu, chcete napravit. Přestože k hříchu může někdy
docházet opakovaně a přestože nelze přehlédnout
jeho vážné důsledky, svou přitažlivost neztrácí.
Avšak jakmile ho přestanete pokládat za hřích
a začnete o něm uvažovat jako o omylu, nebudete ho už víckrát opakovat; budete se mu vyhýbat
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III. Neskutečnost hříchu

a osvobodíte se od něho, ovšem jen v případě, že
ve vás stále nebudou přetrvávat pocity viny. Tím
byste pouze dali hříchu jinou podobu: sice byste
uznali, že se jednalo o chybu, avšak nijak byste ji
nenapravili. Nezměnili byste tudíž svůj úhel pohledu, neboť potrestání vyžaduje hřích, a nikoliv
omyl.
4. Duch svatý nemůže potrestat hřích, protože připouští pouze chyby a ty chce samozřejmě v souladu s úkolem, který mu byl svěřen Bohem, napravovat. Hřích vůbec nezná a nezná ani omyly,
jež nelze uvést na pravou míru, protože chyba,
kterou není možné napravit, pro něho nemá žádný smysl. Jediným smyslem chyb je jejich náprava
a nic jiného nevyžadují. To, co vyžaduje potrestání,
tedy nevyžaduje nic. Každá chyba musí být žádostí
o lásku; co je pak hřích? Mohl by být něčím jiným
než chybou, již skrýváte? Voláním o pomoc, které
je tak neslyšné, že nemůže být vyslyšeno?
5. V čase Duch svatý jasně vidí, že Boží syn dělá
chyby; v tom se váš pohled shoduje. Bodem, kde
se rozcházíte, je ovšem pochopení rozdílu mezi časem a věčností. Jakmile jsou omyly napraveny, čas
se stává věčností. Duch svatý vás může naučit, jak
na čas pohlížet jinak a vidět až za jeho hranice,
avšak ne tehdy, pokud budete věřit ve hřích. Nevadí, budete-li věřit v chybu, protože chybu lze s použitím mysli napravit, avšak hřích vyjadřuje přesvědčení, že způsob vašeho vnímání je neměnný
a že mysl musí přijmout jako pravdivé to, co je jí
jeho prostřednictvím sdělováno. Jestliže se tím pak
neřídí, je považována za šílenou. Jediná síla, jež
by mohla způsob vnímání změnit, je tedy neustále
udržována v zajetí neschopnosti těla, a to strachem

z nového úhlu pohledu, který by jí přinesl její učitel, jenž s ní tvoří neoddělitelnou jednotu.
6. Až budete v pokušení uvěřit, že hřích je skutečný,
připomeňte si, že kdyby skutečný opravdu byl, pak
by nebyl skutečný Bůh ani vy. Představuje-li stvoření rozšíření, musel Stvořitel rozšířit Sám Sebe,
a tudíž není možné, aby jedna Jeho část byla naprosto odlišná od zbytku. Kdyby byl hřích skutečný,
pak by musel Bůh válčit Sám se Sebou. Musel by
být rozštěpený a rozdělený mezi dobrem a zlem;
zčásti zdravý a zčásti šílený. Musel by totiž stvořit
něco, co by si Ho přálo zničit a mělo moc to udělat.
Není tedy jednodušší uvěřit, že jste se mýlili, než
se domnívat, že takováto myšlenka by mohla být
správná?
7. Dokud budete přesvědčeni, že vaše skutečná podstata či podstata vašeho bratra je omezena tělem,
budete věřit ve hřích. Dokud budete přesvědčeni,
že tělo dokáže sjednocovat, bude vás stále přitahovat vina a budete věřit, že hřích má velkou cenu.
Přesvědčení, že tělo omezuje mysl, by vedlo k pohledu na svět, který by v každém svém aspektu
zdánlivě poukazoval na existenci odloučení. Bůh
a Jeho stvoření by se jevili jako rozdělení a přemožení. Hřích by dokázal, že to, co Bůh stvořil jako
svaté, nad ním nemůže zvítězit a pod náporem jeho
síly zůstat samo sebou. Hříchu by byla připisována větší moc než Bohu, před níž by se Bůh musel
sklonit a předat Svá stvoření Svému přemožiteli.
Jednalo by se pak o pokoru, nebo o šílenství?
8. Pokud by byl hřích skutečný, neexistovala by naděje na uzdravení, protože by představoval sílu
nadřazenou moci Boha, schopnou utvořit jinou
vůli než vůli Boží, napadnout ji a přemoci; schop-
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nou dát Božímu synu vůli, která by byla odlišná
a silnější. Každá část roztříštěného Božího tvorstva by měla svou vlastní vůli, jež by byla v rozporu s vůlí Boha, Bohem samotným i vůlí všech
ostatních. Cílem vašeho svatého vztahu je však
dokázat, že nic takového není možné. Usmálo se
na něj nebe a v tomto úsměvu lásky se rozplynuly
kořeny víry v hřích. Stále ho sice vidíte, protože si
neuvědomujete, že jeho základní kámen se rozpadl
na prach; jeho zdroj byl odstraněn, a tak už mu
zbývají jen poslední okamžiky před tím, než zmizí
v nenávratnu a zbude po něm pouze zvyk ho hledat.
9. I přesto se vám však na rtech usadil úsměv nebe
a váš pohled září jeho požehnáním; hřích už zakrátko neuvidíte, neboť v novém způsobu vnímání
ho mysl, jakmile se vám zdánlivě vynoří před očima, napraví, a stane se tak neviditelným. Snadno
rozpozná chyby a bez váhání je předá k nápravě,
aby byly uvedeny na pravou míru, a nikoliv skryty.
Z hříchu a ze všech jeho zničujících účinků budete uzdraveni v okamžiku, kdy nedovolíte, aby měl
nad vaším bratrem jakoukoliv moc, a kdy mu pomůžete, aby se vypořádal s omyly tím, že ho radostně osvobodíte od víry v hřích.
10. Ve svatém okamžiku uvidíte nejen úsměv nebe,
který bude svým měkkým a láskyplným světlem
zalévat jak vás, tak i vašeho bratra, ale i jasné paprsky, jimiž budete svého bratra ozařovat vy v radostném přijetí milosti, která vám byla dána. Hřích
nezvítězí nad jednotou, na níž se usmálo nebe.
Ve svatém okamžiku, který vám dalo nebe, byl
uzdraven váš způsob vnímání. Zapomeňte na to,
co jste vídali kdysi, a v důvěře obraťte svůj zrak

k tomu, co vidíte nyní. Pod vaším svatým pohledem zmizí všechny překážky na cestě do nebe, neboť vám, kdo jste byli nevidomí, byl darován zrak.
Nehledejte to, co bylo odstraněno, ale pouze slávu a krásu, jež vám byly navráceny, abyste mohli
svým očím dopřát ten skvostný pohled.
11. Pohlédněte na svého Spasitele a spatříte, co vám
chce ve vašem bratru ukázat. Nedovolte hříchu,
aby se znovu vynořil a zaslepil vás, neboť by vás
od vašeho bratra opět oddělil. Váš Spasitel však
touží po tom, abyste na bratra pohlíželi jako na sebe.
Váš vztah je nyní chrámem uzdravení a místem,
kde všichni znavení najdou odpočinek. V něm čeká
na všechny, kdo se cítí vyčerpaně po dlouhé cestě,
klid, který jim skrze váš vztah přibližujete.
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IV. Překážky na cestě k míru
1. Až se bude mír šířit z hlubin vašeho nitra, aby se
rozrostl na celé synovství a dopřál mu zaslouženého odpočinku, setká se s mnoha překážkami. Některé z nich se mu budete do cesty snažit klást vy,
zatímco jiné budou mít kořeny jinde: u vašich bratrů či v různých aspektech vnějšího světa. Avšak
mír je postupně překoná a projde přes ně bez jakýchkoliv potíží. Rozšíření záměru Ducha svatého
z vašeho vztahu na jiné představuje způsob, jakým
Duch svatý uvede v soulad prostředky a cíl. Mír,
jejž uložil do hlubin vašeho nitra i nitra vašeho bratra, se bude pokojně rozšiřovat na všechna hlediska vašeho života a obklopovat vás i vašeho bratra
zářícím štěstím a pokojným vědomím naprostého

bezpečí. Jeho poselství lásky, bezpečí a svobody
předáte každému, kdo se ocitne v blízkosti vašeho chrámu, ve kterém na něho čeká uzdravení.
Vy však nebudete čekat, až půjde náhodou kolem,
ale pozvete ho dál a on vaše pozvání přijme, neboť v něm rozpozná volání po Bohu. Zavedete ho
dovnitř a dopřejete mu odpočinek stejně, jako byl
dopřán i vám.
2. To všechno uděláte. Avšak mír, jenž už vám dávno leží hluboko v nitru, se musí nejprve rozšířit
a přenést se přes překážky, které jste mu postavili
do cesty. I toto dokážete, neboť nic, co vykonáte
s Duchem svatým, nezůstane nedokončeno. Ničím, co vidíte ve vnějším světě, si sice nemůžete
být jisti, ale jednou věcí si jisti být můžete: Duch
svatý vás žádá, abyste mu poskytli místo k odpočinku, kde budete v jeho přítomnosti odpočívat
i vy. Přijal vaše pozvání a vstoupil do vašeho vztahu.
Nechtěli byste mu tedy nyní oplatit jeho laskavost
a vstoupit do vztahu s ním? Vždyť právě on nabídl
vašemu vztahu dar svatosti, bez něhož byste si nikdy neuvědomili pravou hodnotu svého bratra.
3. Jediné, o co vás Duch svatý žádá, je, abyste vděčnost, kterou jste mu zavázáni, přijali za něho. Jakmile se s laskavým vděkem zahledíte na svého bratra, spatříte i jeho, neboť se budete dívat tam, kde
doopravdy je. Neuvidíte Ducha svatého, ale uvidíte své bratry takové, jací skutečně jsou; světlo,
jež v nich září, vám ukáže vše, co potřebujete vidět. Až se mír vašeho nitra rozšíří na všechny vaše
bratry, bude úkol Ducha svatého na tomto světě
splněn. K čemu by pak bylo nutné vidět? Jakmile Bůh Sám učiní onen poslední krok, Duch svatý
shromáždí všechny díky i všechnu vděčnost, které
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jste mu projevili, a ve jménu nejsvětějšího Božího
syna je láskyplně předá jeho Otci a Stvořiteli, jenž
je Svým jménem přijme. K čemu by pak – v přítomnosti Jeho vděčnosti – bylo nutné vidět?

A. První překážka:
Touha zbavit se míru
1. První překážka, kterou musí mír překonat, je vaše
touha se ho zbavit, neboť rozšířit se může pouze
tak, že si ho ponecháte. Jste centrem, z něhož vyzařuje, a svými paprsky zve každého dovnitř. Jste
jeho domovem; jeho pokojným útočištěm, ze kterého se šíří ven, aniž by vás však opustil. Pokud
byste ho ovšem chtěli o jeho domov připravit, jak
by pak mohl přebývat v nitru Božího syna? Má-li se rozšířit na celé stvoření, musí začít u vás
a od vás se přenést na každého, kdo po něm zatouží,
a dopřát mu odpočinek tím, že se k vám připojí.
2. Proč byste chtěli mír připravit o jeho domov? Proč
si myslíte, že aby ve vás mohl přebývat, měl by
přijít o svůj majetek? V čem spočívá cena, již se
zdráháte zaplatit? Mezi vámi a bratrem stále stojí malá bariéra z písku; chtěli byste ji snad nyní
zpevnit? Nežádá se po vás, abyste se jí zbavili jen
kvůli sobě. Kristus vás o to žádá kvůli sobě. Touží přinést mír každému, ale to nelze udělat jinak
než skrze vás. Proč byste ten malý písečný násep,
tu stěnu z prachu, nepatrnou a zdánlivou překážku chtěli nechat stát mezi vašimi bratry a spásou?
Tento zbývající střípek útoku, který stále opatrujete a jenž vás odděluje od vašeho bratra, je první překážkou, na kterou mír ve vašem nitru na své
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pouti narazí. Tato tenká zeď nenávisti stále vzdoruje Boží vůli a omezuje ji.
3. Smysl Ducha svatého v poklidu odpočívá ve vašem nitru, a i přesto mu pořád bráníte, aby se s vámi zcela spojil. Stavíte se proti Boží vůli, a to jen
jednou maličkostí, jež však představuje omezení,
kterým svazujete celek. Existuje pouze jedna Boží
vůle; přesvědčení, že jich je více, je mylné. Nemá
žádné soupeře ani protiklady, protože kromě ní
neexistuje žádná jiná. To, co byste si stále přáli
uchovat v bezpečí za malou bariérou a udržet v odloučení od svého bratra, vám připadá mocnější než
celý vesmír, neboť to má podle vás schopnost zastavit vesmír i jeho Stvořitele. Tato tenká stěna má
skrýt smysl nebe a od nebe ho nadobro izolovat.
4. Chtěli byste spásu odstrčit od toho, kdo ji dává?
Vždyť jejím dárcem jste se stali právě vy. Mír vás
už nemůže opustit, stejně jako nemůže opustit
Boha. Nebojte se této drobné překážky; nemá moc
zastavit Boží vůli. Mír ji snadno překoná a bez
potíží se s vámi spojí. Nic vám nezabrání v tom,
abyste získali spásu, protože v ní spočívá váš cíl.
Nemůžete si vybrat nic jiného než ji; váš cíl není
jiný než cíl vašeho bratra a než ten, o nějž se chce
s vámi na vaši žádost podělit Duch svatý. Ona tenká zeď se pod křídly míru tiše rozpadne, jelikož mír
vyšle z vašeho nitra své posly do celého světa a jejich příchodem se snadno zhroutí všechny bariéry
– i ty, které jste míru do cesty postavili vy sami.
5. Vypořádat se se světem není o nic těžší než zdolat
vaši malou zídku. Zázrak vašeho svatého vztahu,
kde tato překážka neexistuje, obsahuje všechny zázraky. Vzpomeňte si, že pro zázraky neplatí žádné
stupně obtížnosti, neboť jsou všechny stejné. Kaž-

dý z nich představuje vlídné vítězství půvabu lásky
nad přitažlivostí viny. Vina nedokáže postavit lásce do cesty žádné skutečné překážky, a proto musí
padnout vše, co zdánlivě stojí mezi vámi a vaším
bratrem, a to díky žádosti, již jste vyslyšeli. Z vás
pak, kdo jste ji vyslyšeli, se bude ozývat ten, kdo
vyslyšel, jelikož svůj domov má ve vašem svatém
vztahu. Nepokoušejte se stát mezi ním a jeho svatým cílem, jelikož tento cíl je i vaším cílem. Místo
toho mu dovolte rozšiřovat zázrak vašeho vztahu
na každého, koho váš vztah zahrnuje, a dát ho tak,
jak byl dán vám.
6. Jako uznání a poděkování za ukončení poutě se
v nebi rozhostí ticho; je to okamžik šťastného očekávání, krátká radostná odmlka. Teď už mezi vámi
a bratrem nestojí žádné iluze, a proto neobracejte
svůj pohled k malé zdi ze stínů, neboť nad ní vyšlo slunce. Mohl by vám snad stín zabránit spatřit
slunce? A mohly by vám tedy stíny zabránit vidět
světlo, ve kterém končí všechny iluze? Každý zázrak přináší konec iluze. Taková byla cesta a takový je její konec. A v cíli pravdy, jejž jste přijali,
musí skončit všechny iluze.
7. Ono nesmyslné a šílené přání zbavit se Ducha svatého, kterého jste sice k sobě pozvali, ale zároveň
ho vytlačili, ve vás zákonitě musí vyvolat vnitřní
konﬂikt. Když se nyní díváte na svět, může se toto
bezvýznamné přání, jež bylo vypuzeno ze svého
domova a bloudí bez cíle, usídlit kdekoliv, avšak
jen na krátko, neboť teď už nemá žádný smysl.
Předtím, než vám do nitra vstoupil Duch svatý,
aby v něm nalezl své věčné útočiště, vám připadalo, že smysl tohoto přání, který spočíval v pevné
a neměnné oddanosti hříchu a jeho důsledkům, je
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ohromný. Nyní je však zcela bezúčelné, bezcílně
bloumá a jediné, co dokáže, je na chvilku utlumit
půvab a přitažlivost lásky.
8. Toto přání, toto lehounké pírko, nepatrná iluze,
nejmenší střípek víry v hřích je to jediné, co zbývá
z toho, co se vám kdysi jevilo jako celý svět. Teď
už pro vás nepředstavuje houževnatou a odolnou
překážku míru. Kvůli jeho bezcílnému potulování
se vám jeho důsledky zdají proměnlivější a nepředvídatelnější než dříve, avšak co může být nestálejší
než pevně uspořádaný systém mylných představ?
V jeho zdánlivé stabilitě se skrývá jeho hlavní slabina, jež prostupuje každou jeho částí. Proměnlivost, kterou tento poslední zbytek chatrného světa
iluzí vyvolává, je pouze známkou jeho omezených
důsledků.
9. Jak silně a mohutně může vypadat drobné pírko
před ohromnými křídly pravdy? Může snad vzdorovat letu orla nebo oddálit nástup léta? Může snad
zabránit tomu, aby jarní slunce vykonalo svou práci na zahradě pokryté sněhem? Jen pohleďte na to,
jak snadno lze tento chomáček navždy odnést pryč
a rozlučte se s ním s radostí, a nikoliv s lítostí. Sám
o sobě totiž neznamená nic a žádný smysl neměl
ani tehdy, když jste ještě do jeho ochrany vkládali
větší důvěru. Nechtěli byste raději přivítat slunce
než se upřeně dívat na tající sněhovou vločku a se
smutkem v duši vzpomínat na zimní chlad?

10. Přitažlivost viny má za následek strach z lásky, jelikož láska vinu přehlíží. Základní vlastností lásky

je totiž dívat se pouze na pravdu, neboť v ní vidí
sama sebe, svou pravou podstatu, s níž se chcete
spojit ve svaté a konečné jednotě. Stejně jako láska
musí přehlížet strach, musí však i strach přehlížet
lásku, protože láska v sobě skrývá konec viny, zatímco strach je na ní bezvýhradně závislý. Lásku
přitahuje pouze láska, a jelikož úplně pomíjí vinu,
nevidí žádný strach. Zcela totiž postrádá myšlenku
útoku, a proto nemůže mít strach. Strach je naopak
přitahován tím, co láska nevidí, přičemž jak láska,
tak i strach věří, že ten druhý pohlíží na něco, co
neexistuje. Strach pohlíží na vinu s naprosto stejnou oddaností, s jakou láska pohlíží na sebe samu.
Každý z nich vysílá své posly, kteří se k nim vracejí s poselstvím napsaným v tomtéž jazyce, v jakém byli za svým úkolem vysláni.
11. Poslové lásky jsou na cestu vysíláni vlídnými slovy, a vracejí se tak se zprávou o lásce a laskavosti,
kdežto poslům strachu je přísně přikázáno vyhledávat vinu, opatrovat každý střípek zla a hříchu,
jejž naleznou, neztratit po cestě ani kousek z jejich
bolesti ze smrti a nakonec je uctivě složit k nohám
jejich pána a vládce. Vnímání však nemůže poslouchat dva pány, pokud každý z nich vyžaduje
poselství o jiných věcech v rozdílných jazycích.
To, z čeho žije strach, láska přehlíží; to, čeho se
dožaduje strach, láska vůbec není schopna vidět.
Svůdný a krutý půvab, kterým k sobě vina přitahuje strach, je vlídnému vnímání lásky zcela cizí.
Avšak to, na co pohlíží láska, je pro strach bezcenné a úplně neviditelné.
12. Vztahy na tomto světě jsou odrazem pohledu,
jímž se na něj díváte. Ten pak závisí na tom, která
z obou emocí byla požádána, aby vyslala své posly,
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Přitažlivost viny

již se vrátí se zprávou o tom, co viděli. Poslové
strachu jsou cvičeni prostřednictvím hrůzy, a proto
se chvějí, když je jejich pán povolává do služby.
Strach je totiž neúprosný a nemilosrdný dokonce
i ke svým přátelům, a jeho poslové se tudíž provinile odplíží, aby lačně vyhledávali vinu, neboť jejich
pán je drží zavřené v chladu a o hladu. Dělá z nich
kruté bytosti a dovoluje jim na slavnostní hostině
po skončení jejich mise pozřít pouze to, s čím se
k němu vrátí. Ve svém nelítostném hledání hříchu
se vrhají na cokoliv živého, co vidí, a přinášejí to
svému vládci, aby si na tom pochutnal.
13. Nevysílejte do světa tyto dravé posly, aby ho pohltili a živili se realitou, neboť zpráva, kterou přinesou, bude hovořit jen o kostech, kůži a masu.
Byli totiž naučeni, aby vyhledávali pouze to, co je
zničitelné, a aby se vraceli se chřtány plnými zkažených a hnijících úlovků. Jim připadají krásné,
jelikož tlumí jejich svíravou bolest z hladu. Jsou
totiž šílení strachem a touží odvrátit trest, jenž
na ně čeká u jejich pána, tím, že mu dají to, čeho
si váží.
14. Duch svatý vám svěřil posly lásky, abyste je vyslali na cestu místo těch, které jste si vycvičili strachem. O to, přinést vám zpět vše, čeho si sami váží,
usilují se stejnou horlivostí jako poslové krutosti,
a pokud je tedy požádáte, aby splnili svůj úkol,
uvidí pouze to, co je bez viny, krásné, vlídné a laskavé. Se stejnou obezřetností se budou snažit, aby
jejich pozornosti neunikl sebemenší dobročinný
skutek, nejnepatrnější projev odpuštění či závan
lásky. Vrátí se k vám se všemi radostnými věcmi,
jež najdou, aby se o ně s vámi láskyplně podělili.
Nebojte se jich, neboť vám nabízejí spásu; jejich

poselství je poselstvím o bezpečí, jelikož vidí svět
jako nedozírně laskavý.
15. Jestliže vyšlete pouze posly, které vám dává Duch
svatý, a jestliže nebudete chtít slyšet žádné jiné
poselství než jejich, nespatříte už strach. Svět se
vám změní před očima, bude zbaven veškeré viny
a jemně očištěn krásou. Svět totiž neobsahuje žádný jiný strach než ten, jejž jste do něho vnesli vy
sami, a nenajdete v něm žádný, který by z něho poslové lásky na vaši žádost neodstranili, aby vám už
dál nezatemňoval pohled. Duch svatý vám svěřil
své posly proto, abyste je vyslali ke svému bratru
a aby vám přinesli zpět to, co vidí láska. Dal vám je
z toho důvodu, aby nahradili hladové psy strachu,
jež jste na cestu vyslali místo nich. A tak kráčejí
za svým úkolem a ukazují vám, že nastává konec
strachu.
16. I láska vás zve na hostinu, která je však prostřena
na zářivě bílých ubrusech bez poskvrny, v klidné
zahradě, kde nezaslechnete nic jiného než zpěv
a tlumený, radostný šepot. Tato hostina je oslavou
vašeho svatého vztahu a každý je na ni vítán jako
vážený host. V jediném svatém okamžiku všichni
společně projeví milost tím, že mírumilovně a pokojně usednou u společného stolu. U něho se k vám
pak připojím i já, jak jsem vám už před dávnou
dobou slíbil a stále slibuji. Neboť ve vašem novém
vztahu jsem vítaným hostem a tam, kde jsem vítaným hostem, také skutečně jsem.
17. Vítaným hostem jsem ve stavu milosti, což znamená, že jste mi konečně odpustili. Stal jsem se
totiž symbolem vašeho hříchu, a proto jsem musel zemřít místo vás. Pro ego znamená hřích smrt,
a pokání se tak dosáhne prostřednictvím vraždy.
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Na spásu pohlíží jako na způsob, jímž byl místo
vás zabit Boží syn. Mohl bych vám však nabídnout
své tělo, vám, které miluji, když moc dobře vím,
jak bezvýznamné je? Nebo bych vás chtěl spíše naučit, že těla nás nemohou rozdělit? Mé tělo nebylo
o nic důležitější, než je vaše; nebylo o nic lepším
prostředkem k předání spásy a nebylo ani jejím
pramenem. Nikdo nemůže zemřít za nikoho a smrt
neodčiňuje hřích. Můžete však žít, a ukázat tak, že
není skutečný. Tělo vám skutečně může připadat
jako symbol hříchu, pokud věříte, že vám může
přinést to, po čem toužíte. Dokud budete přesvědčeni o tom, že vám může přinést potěšení, budete
se zároveň domnívat, že vám může přinést i bolest.
Myslet si, že by vás něco tak malého mohlo učinit
šťastnými a spokojenými, však znamená ubližovat
sami sobě, a omezovat štěstí, jež byste mohli dosáhnout, vybízí k tomu, abyste svůj život vyplnili
bolestí, a tím došli jeho naplnění. Takto vypadá
naplnění, jak je chápe ego: vina se vplíží na místo,
ze kterého bylo vypuzeno štěstí, a zcela ho nahradí. Spojení ovšem představuje jiné naplnění, jež
přesahuje vinu, protože přesahuje tělo.

B. Druhá překážka:
Přesvědčení, že hodnota těla spočívá
v tom, co dává
1. Jak jsme říkali, musí mír nejprve zdolat překážku
v podobě vaší touhy se jej zbavit, neboť tam, kde
vládne přitažlivost viny, není mír vítaným hostem.
Druhou překážkou, kterou musí mír překonat a jež
108

je s první úzce spojena, je přesvědčení, že hodnota
těla spočívá v tom, co nabízí. Skrze tělo se totiž
přitažlivost viny projevuje navenek, a jeho prostřednictvím je tudíž vina viditelná.
2. V tom tedy spočívá hodnota, o kterou vás chce
podle vašeho mínění mír oloupit. Domníváte se, že
vás chce o tento „majetek“ připravit a udělat z vás
bezdomovce, a právě kvůli tomu odmítáte poskytnout míru domov. Máte pocit, že takováto „oběť“
je příliš velká, že se od vás žádá příliš mnoho. Je
to však skutečně oběť, anebo spíše osvobození?
Co vám kdy tělo dalo? Jaký důvod vám poskytlo k tomu, abyste se domnívali, že v něm najdete
spásu? Copak nechápete, že se doopravdy jedná
o víru v smrt? Z tohoto úhlu pohledu je těžištěm
způsob, jakým vidíte vykoupení, vražda. V tomto
přesvědčení se nachází pramen myšlenky, že láska
je strach.
3. Poslové Ducha svatého jsou vysíláni na cestu, jež
zdaleka přesahuje hranice těla, a vyzývají mysl,
aby se připojila ke svatému spojení a míru. Tak zní
poselství, které jsem jim pro vás předal. Tělo naopak vidí pouze poslové strachu, neboť hledají to,
co může trpět. Lze tedy považovat za oběť, pokud
budete od toho, co může trpět, osvobozeni? Duch
svatý od vás nevyžaduje, abyste obětovali naději
na radost těla, neboť v něm žádná radost není; nemůže vám přinést ani strach z bolesti, neboť bolest
je tou jedinou „obětí“, již od vás žádá a které vás
také touží zbavit.
4. Mír vychází z toho, co je věčné ve vašem nitru,
a vyzařuje a rozšiřuje se pouze na to, co je rovněž věčné; přes všechno ostatní se přenese. Druhá překážka není o nic bytelnější než první, neboť
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o mír nechcete ani přijít a nechcete ho ani omezovat.
Co jiného jsou tedy překážky, jež stavíte mezi mír
a jeho rozšiřování, než bariéry, které umisťujete
mezi svou vůli a její dosažení? Toužíte po sjednocení, a nikoliv po strachu. Přejete si spásu, a nikoliv bolest z viny. Chcete, aby vaším domovem
byl váš Otec, a nikoliv hromádka hlíny. Ve svém
svatém vztahu naleznete syna svého Otce, jenž neztratil spojení ani s Ním, ani sám se sebou. Tuto
skutečnost jste přijali tím, že jste se rozhodli připojit ke svému bratru. Za to žádnou cenu neplatíte,
ale právě naopak: od placení jste osvobozeni.
5. Za své iluze jste zaplatili ohromnou cenu, avšak
žádná z nich vám nepřinesla mír. Nejste tedy rádi,
že nebe nemůže být obětováno a že od vás nelze
vyžadovat žádnou oběť? Neexistuje žádná překážka, kterou byste mohli položit do cesty naší jednotě, neboť už jsem součástí vašeho svatého vztahu.
Společně zdoláme všechny bariéry, protože už nestojíme před vstupní branou, ale za ní. Zevnitř lze
bránu otevřít skutečně snadno, a vpustit tak dovnitř
mír, aby požehnal znavenému světu. Spojili jste se
s tím, co nemá hranice; myslíte si, že je tedy pro
nás obtížné společně zdolat všechny překážky?
Ve svých rukou držíte možnost skoncovat s vinou;
chtěli byste ji tedy nyní ve svém bratru opět začít
hledat?
6. Dovolte mi, abych se pro vás stal symbolem konce
viny, a na svého bratra pohlížejte stejně, jako pohlížíte na mě. Odpusťte mi všechny hříchy, o nichž se
domníváte, že spáchal Boží syn. Ve světle odpuštění si pak vzpomene, kým skutečně je, a zapomene
to, co nikdy nebylo. Žádám vás o odpuštění, neboť
pokud jste vinni vy, musím být vinen i já. Když

jsem však přemohl vinu a zvítězil nad světem, byli
jste se mnou i vy. Jestliže si tedy uvědomíte, že to,
co znamenám pro vás, vidíte i sami v sobě, mohli
byste ve mně vidět symbol viny, nebo konce viny?
7. Ve vašem svatém vztahu pravda velebí pravdu
a láska shlíží sama na sebe. Z hlubin domova, který jste poskytli mému Otci i mně, vyvěrá spása.
Přebýváme v něm společně, v poklidném spojení
Otce a syna. A tak chvátejte, vy věrní, a připojte se ke svaté jednotě Otce a syna, již naleznete
ve svém nitru. Nestůjte stranou od toho, co je vám
dáno z vděčnosti za to, že jste míru poskytli domov
v nebi. Vyšlete do celého světa radostnou zvěst
o konci viny a celý svět vás vyslyší. Zamyslete se
nad tím, jaké štěstí vám přinese, když se každý stane svědkem konce hříchu a ukáže vám, že jeho moc
je navždy pryč. A kde pak bude vina, pokud zmizí
víra v hřích? A kde pak bude smrt, pokud už nikdo
nebude naslouchat jejímu největšímu zastánci?
8. Odpusťte mi své iluze, a vysvoboďte mě tak z trestu za to, co jsem neudělal. Poznáte pak svobodu,
o které jsem učil tak, že jsem ji naučil vašeho bratra, a tím jsem se osvobodil. Jsem součástí vašeho
svatého vztahu, ale i přesto mě uvězňujete za překážkami, jež stavíte mezi sebe a svobodu, a blokujete mi cestu k vám. Ovšem zabránit ve vstupu
tomu, kdo už je uvnitř, skutečně nelze. A v jeho
přítomnosti je možné, aby se naše jednota, ve které už jsme spojeni, stala ústředním bodem nového
způsobu vnímání, jež přinese světlo celému světu,
a tedy světu, který máte v sobě.
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Přitažlivost bolesti
9. Vaší malou úlohou je předat Duchu svatému celou
myšlenku oběti a výměnou za ni od něho přijmout
mír, a to bez omezení, jež by bránila jeho rozšiřování, a tím bránila vám, abyste si uvědomili jeho
přítomnost. Dar, který vám dává Duch svatý, totiž
musí být rozšiřován, máte-li získat jeho neomezenou moc a využít ji pro osvobození Božího syna.
O tento dar nepřijdete, jelikož ho už máte, a proto
také nemůžete nijak omezit jeho působení. Jestliže
však připravíte mír o jeho domov, připravíte o domov sebe i mě a bez domova se ocitne i Bůh, jenž
je naším společným domovem. Přáli byste si něco
takového? Chtěli byste být navždy tulákem, který
hledá mír? Toužíte vložit svou naději na mír a štěstí do něčeho, co musí selhat?
10. Víra v to, co je věčné, je vždy oprávněná, neboť
věčné je navěky laskavé, bezmezně trpělivé a zcela
milující. Přijme vás k sobě bez výhrad a dá vám
klid a mír. Spojit se však může pouze s tím, co už
v poklidu přebývá ve vašem nitru a co je stejně
nesmrtelné. Tělo vám nemůže přinést ani mír, ani
neklid; ani radost, ani bolest. Tělo je totiž prostředek, a nikoliv účel. Samo o sobě nemá žádný smysl; dělá pouze to, co je mu určeno, a proto bude
prostředkem k dosažení jakéhokoliv cíle, jejž mu
stanovíte. Stanovit cíl ovšem může pouze mysl
a pouze mysl si může představit prostředky k jeho dosažení a odůvodnit jejich použití. Kýženým
cílem může být jak mír, tak i vina, což jsou stavy
mysli, které jsou domovem emoce, jež je vyvolává
a je s nimi tudíž slučitelná.
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11. Zamyslete se tedy nad tím, která z nich je slučitelná s vámi. Nabízejí se vám dvě možnosti
a rozhodnutí je zcela na vás. Uvědomte si však, že
zároveň s ním přijmete i vše, co je s vaší volbou
neodlučitelně spojeno, a tedy i to, za co považujete sami sebe. Tělo je zdánlivým zrádcem důvěry.
Skrývá v sobě zklamání a zárodky nedůvěry, avšak
pouze v případě, pokud od něho budete vyžadovat
něco, co vám nemůže dát. Může váš omyl představovat rozumný důvod pro pocity sklíčenosti
a rozčarování a pro odvetný útok na to, co vás podle vašeho mínění zradilo? Nevyužívejte svou chybu jako opodstatnění pro nedůvěru. Nedopustili
jste se hříchu, ale pouze jste se zmýlili v tom, co
vám zůstává věrné. Dostane-li se však vaší chybě
náležité nápravy, získáte důvod k důvěře.
12. Hledat potěšení skrze tělo a vyhnout se tomu, že
najdete jen bolest, je zcela nemožné. Tuto souvislost musíte pochopit, neboť právě v ní ego vidí
důkaz hříchu. Nejedná se o žádnou formu trestu,
ale pouze o nevyhnutelný důsledek skutečnosti, že
sami sebe ztotožňujete s tělem, čímž k sobě neodvratně přivoláváte bolest. Skrze toto přesvědčení
totiž otvíráte své nitro strachu, jenž se tak stává
vaším cílem, a společně s ním do něj musí proniknout i přitažlivost viny. Proto je pak vše, co tělo
pod vedením strachu dělá, nepříjemné a bolestivé.
Bude se v něm projevovat bolest všech iluzí, a iluze potěšení tak bude totožná s bolestí.
13. Není tedy zřejmé, že takovýto důsledek je nevyhnutelný? Podle příkazů strachu bude tělo usilovně
vyhledávat vinu, a sloužit tak svému pánu, jemuž
přitažlivost k vině zabezpečuje celou iluzi jeho
existence. V tom pak spočívá přitažlivost bolesti.
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Tělo se pod nadvládou takovéhoto pohledu stává
sluhou bolesti, kterou se svědomitě snaží vyhledávat, a řídí se myšlenkou, že bolest je radost. Právě
tato myšlenka tvoří základ veškerých investic, jež
ego vkládá do těla. A právě tuto šílenou souvislost
udržuje v utajení, a to i přesto, že je z ní živo. Vás
učí, že tělesné potěšení znamená štěstí, avšak samo
sobě šeptem připomíná, že to je smrt.
14. Proč by pro vás mělo mít tělo nějaký význam?
To, z čeho je uděláno, nemá bezpochyby žádnou
hodnotu. Nic necítí; pouze vám předává takové
pocity, po kterých toužíte. Jako jakýkoliv jiný komunikační prostředek přijímá a vysílá jen ty zprávy, jež dostává, aniž by k nim mělo nějaký citový
vztah. Veškeré pocity, které jeho sdělení obsahují,
pocházejí od toho, kdo je vysílá a přijímá. Tuto
skutečnost si uvědomuje jak ego, tak i Duch svatý a oba rovněž vědí, že ten, kdo vysílá, zároveň
i přijímá. Duch svatý vám tento fakt sděluje ochotně a s radostí, zatímco ego ho před vámi tají. Vždyť
kdo by chtěl vysílat poselství o nenávisti a útoku,
kdyby věděl, že je posílá sám sobě? Kdo by chtěl
sám sebe obviňovat a zatracovat?
15. Sdělení ega vždy směřují od vás k někomu jinému,
neboť věříte, že za vaše poselství o útoku a vině
bude pykat někdo jiný. Domníváte se, že dokonce
i v situaci, kdy byste za ně přece jen trpěli vy sami,
bude někdo jiný trpět ještě víc. Ego jako velký
podvodník si jasně uvědomuje, že ve skutečnosti
tomu tak není, ale ve své roli „nepřítele“ míru vás
nabádá k tomu, abyste nenávistné zprávy vysílali
dál a jejich prostřednictvím sami sebe osvobodili.
Aby vás pak přesvědčilo, že dosáhnout svobody
tímto způsobem je doopravdy možné, vyzývá tělo,

aby v útoku na druhého vyhledávalo bolest, nazývalo ji radostí a předávalo vám ji jako osvobození
od útoku.
16. Nenaslouchejte takovýmto absurdním myšlenkám
a nevěřte, že to, co je nemožné, je skutečné a pravdivé. Nezapomínejte, že ego zasvětilo tělo cíli hříchu a vkládá do něho veškerou důvěru, že tohoto
cíle lze dosáhnout. Jeho zkroušení následovníci
neustále pějí na tělo oslavné ódy, a velebí tak krutovládu ega. Ani jeden z nich nesmí pochybovat
o tom, že podlehnout přitažlivosti viny znamená
osvobodit se od bolesti. Ani jeden z nich nesmí pochybovat o tom, že tělo je jeho pravé Já, bez něhož
by zemřel, a to navzdory skutečnosti, že v něm se
smrti vyhnout nemůže.
17. Následovníkům ega není dáno pochopit, že sami
sebe zasvětili smrti. Svoboda je jim sice nabízena,
ale nepřijali ji, avšak aby to, co se nabízí, bylo skutečně dáno, musí to být i přijato. Duch svatý je komunikační prostředek, který přijímá sdělení od Otce
a předává je Jeho synu. A stejně jako ego je zároveň
tím, kdo vysílá, i tím, kdo přijímá. Zprávy, jež jsou
skrze něho posílány, se tak k němu i vracejí, neboť
na své cestě vyhledávají samy sebe a to, co hledají,
nalézají. Stejným způsobem pak ego nachází smrt,
kterou hledá a již vám také vrací.
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C. Třetí překážka: Přitažlivost smrti
1. Díky tomu, že do vašeho výjimečného vztahu
vstoupil Duch svatý, je vám i vašemu bratru umožněno vysvobozovat i vysvobodit se z oddanos-

Nehynoucí tělo

ti smrti, kterou vám nabídlo ego a již jste přijali.
O této podivné oddanosti se však musíte dozvědět víc, neboť se v ní skrývá třetí překážka, kterou
musí mír překonat. Nikdo nemůže zemřít, pokud si
smrt sám nezvolí. To, co vám připadá jako strach
ze smrti, je ve skutečnosti její přitažlivost. Zdrojem strachu je i vina, avšak vliv může mít pouze
na ty, koho přitahuje a kdo ji vyhledávají. Stejné je
to i se smrtí; jelikož jejím autorem je ego, padá její
temný stín na vše živé, protože ego je „nepřítelem“
života.
2. Stín však nedokáže zabíjet. Co znamená stín pro
živé? Jakmile kolem něho projdou, zmizí. Co ale
ti, již nejsou oddáni životu; ti „hříšníci“ oděni
do černého hávu; ten smuteční sbor ega, který se
namáhavou chůzí vzdaluje životu, táhne za sebou
těžké řetězy a vleče se v pomalém procesí, jež
oslavuje svého neúprosného vládce, pána smrti?
Stačí, abyste se kteréhokoliv z nich dotkli svou
laskavou rukou odpuštění, a uvidíte, jak společně
s jeho okovy padají i vaše. Uvidíte, jak odhazuje
černý hábit, který si oblékl na svůj pohřeb, a uslyšíte ho, jak se směje smrti. Skrze vaše odpuštění se
může vysvobodit z rozsudku, jejž nad ním vynesl
hřích. Nepovažujte to za nadutost a pýchu, neboť
to je Boží vůle. Bylo by snad něco nemožné pro
vás, kdo jste si za svou vůli zvolili vůli Boha? Co
je pro vás smrt? Nejste přece oddáni ani smrti, ani
jejímu pánu. Když jste místo cíle ega přijali cíl
Ducha svatého, smrti jste se zřekli a vyměnili ji
za život. Už víme, že myšlenka neopouští svůj
zdroj; smrt je tedy důsledkem myšlenky, kterou
nazýváme ego, zatímco život je důsledkem myšlenky, již nazýváme Bůh.

3. Hřích, vina a smrt vzešly z ega jako protiklad života a nevinnosti i vůle samotného Boha. Mohl by
se snad takovýto protiklad nacházet někde jinde
než v chorých myslích bláznů, kteří jsou oddáni
šílenství a štváni proti míru nebe? Jedno je jisté:
Bůh, jenž nestvořil ani hřích, ani smrt, si nepřeje,
abyste jimi byli svázáni. Nezná ani hřích, ani jeho
důsledky. Zahalené postavy ve smutečním procesí
nepochodují na počest svého Stvořitele, jehož vůlí
je, aby žili; neřídí se Jeho vůlí, ale naopak jí vzdorují.
4. A co je vlastně ono tělo oblečené v černém hábitu,
které chtějí pohřbít? Je to tělo, jež zasvětili smrti,
je to symbol rozkladu, je to oběť, která je přinášena hříchu proto, aby z ní žil a zabezpečoval si
svou existenci; je to věc, jež je odsouzena a zatracena svým tvůrcem a oplakávána každým truchlícím pozůstalým, který ji považuje za své pravé
Já. Vy, kdo věříte, že jste odsoudili Božího syna
k tomuto osudu, jste domýšliví a pyšní. Avšak vy,
kdo ho chcete osvobodit, ctíte vůli jeho Stvořitele. Nadutost hříchu, pýcha viny, hrobka odloučení – ty všechny jsou jen součástí vaší nepoznané
oddanosti smrti. Pozlátko viny, do něhož jste ho
zabalili, tělo zabije, neboť ego odměňuje to, co ho
věrně miluje, smrtí. To však, co se jím neřídí, zabít
nemůže.
5. Nabízí se vám ale ještě další oddanost, která zabezpečí tělu nezničitelnost a dokonalost, pokud
je však budete využívat ve prospěch svého svatého cíle. Tělo necítí, ani neumírá; nedělá totiž nic.
Samo o sobě není ani zničitelné, ani nezničitelné,
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protože není ničím. Je jen důsledkem nepatrné,
šílené myšlenky zničitelnosti, jež však může být
uvedena na pravou míru, jelikož Bůh na ni odpověděl Svou vlastní myšlenkou. Jeho odpověď Ho
nikdy neopustila a nikdy se od Něho neodloučila,
a proto společně s ní vstupuje do povědomí každé
mysli, která Jeho odpověď uslyšela a přijala, i Sám
Stvořitel.
6. Vám, kdo jste oddáni nezničitelnému, byla skrze
vaše přijetí a pochopení dána moc ze zkázy a rozkladu vysvobozovat. Existuje snad lepší způsob,
jak vás naučit hlavní a rozhodující princip v kurzu zázraků, než že vám bude dokázáno, že zázrak,
jenž se vám jeví jako nejtěžší, může být uskutečněn jako první? Tělo může pouze posloužit vašemu účelu: jak se na ně budete dívat, takové vám
bude připadat. Smrt by pak – kdyby byla skutečná
– přinesla konečné a nevratné přerušení komunikace, které je cílem ega.
7. Ti, kdo se bojí smrti, nevidí, jak často a jak hlasitě ji volají a vyzývají, aby přišla a zachránila je
před komunikací. Smrt totiž považují za bezpečí,
za velkého a temného spasitele před světlem pravdy, za odpověď na Boží odpověď, za umlčitele hlasu, jenž hovoří za Boha. Avšak útěk do smrti neznamená konec rozporu; ten přichází výhradně s Boží
odpovědí. Překážka vaší domnělé lásky ke smrti,
kterou musí mír překonat, je zdánlivě ohromná, neboť v ní leží všechna tajemství ega, všechny jeho
nástroje ke klamání i všechny jeho choré myšlenky
a podivné představy. Leží v ní deﬁnitivní konec
jednoty, vítězství výtvorů ega nad stvořením, triumf neživého nad samotným životem.

8. Ego chce položit Božího syna, zavražděného
na jeho příkaz, pod prašný povrch svého zvráceného světa a jeho rozklad chce použít jako důkaz,
že Bůh je před silou ega bezmocný a neschopný
ochránit život, jejž stvořil jako protiklad krutého
přání ega zabíjet. Moji bratři, děti našeho Otce, toto
je sen o smrti. Tělo vás nevede k žádnému pohřbu,
k žádným temným oltářům, k žádným neradostným přikázáním ani zvráceným rituálům odsouzení. Nežádejte tedy o vysvobození z těla, ale zbavte
je nemilosrdných a neustálých příkazů, které mu
dáváte, a odpusťte mu to, co jste mu sami nařídili
udělat. Tím, že jste ho chválili a velebili, jste mu
poručili zemřít, neboť pouze smrt by mohla přemoci život. A co jiného než šílenství by chtělo shlížet
na smrt Boha a domnívat se, že je skutečná?
9. Strach ze smrti zmizí, jakmile její přitažlivost podlehne skutečnému půvabu lásky. Konec hříchu,
jenž sídlí v klidu a bezpečí vašeho vztahu chráněného jednotou s vaším bratrem a připraveného
přerůst do mocné síly ve prospěch Boha, je velmi
blízko. Čerstvě zrozená spása je bedlivě střežena
láskou, ochraňována před každou myšlenkou, která by na ni chtěla zaútočit, a pokojně připravována
na splnění velkého úkolu, kvůli němuž vám byla
dána. Váš znovuzrozený cíl je opatrován anděly,
uctíván Duchem svatým a chráněn samotným Bohem. Nepotřebuje vaši ochranu; je váš. Je totiž nehynoucí a právě v něm leží konec smrti.
10. Jaké nebezpečí by mohlo hrozit těm, kdo jsou zcela
nevinní? Co by mohlo zaútočit na ty, kdo jsou bez
viny? Jaký strach by mohl proniknout do bezhříšnosti a narušit ji? To, co vám bylo dáno, je dokonce
i na svém počátku, ve svém útlém dětství v úplné
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D. Čtvrtá překážka: Strach z Boha

komunikaci s Bohem i s vámi. Ve svých drobných
ručkách drží každý zázrak, který vykonáte, a podává vám ho. Zázrak života je nestárnoucí; je zrozen
v čase, ale živen ve věčnosti. Pohlédněte na toto
dítě, jemuž jste poskytli útočiště tím, že jste odpustili svému bratru, a spatříte Boží vůli. Uvidíte
znovuzrozené betlémské nemluvně. A každý, kdo
mu poskytne přístřeší, ho bude následovat; nikoliv
však na kříž, ale ke vzkříšení a životu.
11. Pokud ve vás cokoliv vyvolává strach, pokud vás
jakákoliv situace ochromuje hrůzou a tělo vám
polévá studený pot strachu, pamatujte si, že je to
vždy z jednoho jediného důvodu: ego tuto situaci
vnímá jako symbol strachu, jako znamení hříchu
a smrti. Mějte však na paměti, že ani znamení, ani
symbol nelze zaměňovat za jejich zdroj, jelikož jejich smyslem je zastupovat něco jiného, a nikoliv
samy sebe. Jejich význam nemůže ležet v nich samotných, ale je zapotřebí ho hledat v tom, co vyjadřují. Mohou tedy znamenat všechno, nebo nic,
a to v závislosti na pravdivosti či nesprávnosti myšlenky, kterou odrážejí. Až budete postaveni před
takovouto zdánlivou nejistotu významu, nesnažte
se k němu dobrat sami. Nezapomínejte, že zdrojem
hodnocení a soudů je svatá přítomnost toho, kdo
vám byl dán. Nechejte tedy veškeré soudy na něm
a řekněte si:
Svěřuji ti tuto situaci, abys na ni pohlédl a posoudil ji za mne.
Nedovol, abych ji viděl jako znamení hříchu a smrti
nebo ji využil k ničení.
Nauč mě, jak z ní neudělat překážku pro klid a mír
a jak umožnit, abys ji využil za mě, a usnadnil tak
jejich příchod.

1. Co byste spatřili, kdybyste neměli strach ze smrti? Co byste cítili a na co byste mysleli, pokud by
na vás smrt nepůsobila žádnou přitažlivou silou?
Odpověď je prostá: vzpomněli byste si na svého
Otce, na Stvořitele života, zdroj všeho, co žije,
Otce vesmíru všech vesmírů i na vše, co leží až
za nimi. Až se vám začne tato vzpomínka vybavovat, bude muset mír překonat ještě jednu, poslední
překážku. Poté už bude spása dokončena a Boží
syn bude zcela zbaven šílenství a bude mu navráceno zdraví. V tomto okamžiku totiž skončí svět.
2. Čtvrtá překážka, již je zapotřebí zdolat, visí jako
těžký závoj přes obličej Krista. Avšak jakmile se
za ním začne jeho tvář pozvolna rýsovat a zářit radostí, protože Kristus žije v lásce svého Otce, mír
tento závoj zlehka odhrne a poběží mu vstříc, aby
se s ním konečně mohl spojit. Neboť jakmile zmizí
strach ze smrti, rozplyne se tento těžký závoj, jenž
dodává tváři Krista vzezření malomocného a kvůli
kterému vypadají jasné paprsky lásky jeho Otce,
jež mu ozařují tvář blažeností, jako pramínky krve,
v zářivém světle, které přebývá za ním.
3. Toto je ten nejtemnější závoj, jehož trvání zabezpečuje víra ve smrt a ochraňuje její přitažlivost.
Oddanost smrti a její svrchovanosti není ničím jiným než slavnostní přísahou, slibem, jímž se potají
zavazujete egu, že závoj nikdy neodhrnete, nikdy
se k němu nepřiblížíte, a dokonce se ani nikdy nebudete domnívat, že vůbec existuje. Je to tajná dohoda s egem, která má zajistit, aby to, co leží za
závojem, zůstalo navždy skryto a abyste se na to
nikdy neupamatovali. Je to slib, že nikdy nevysly-
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šíte volání jednoty, jež vás chce vysvobodit z izolace; je to rozsáhlá amnézie, při které se vzpomínka
na Boha jeví jako zapomenutá; je to rozpor, jenž
vás odděluje od vašeho pravého Já; je to strach
z Boha, a tedy poslední krok ve vašem odloučení.
4. Zamyslete se nad tím, jak by vás víra ve smrt zdánlivě „zachránila“: kdyby totiž zmizela, z čeho jiného než ze života byste měli strach? Právě kvůli
přitažlivosti smrti vám život připadá ošklivý, krutý a tyranský. Smrti se nebojíte o nic víc než ega;
jsou to přátelé, které jste si dobrovolně vybrali.
Na základě vašeho tajného spojenectví s nimi jste
souhlasili s tím, že nikdy nedovolíte, abyste byli
vysvobozeni ze strachu, a mohli tak pohlédnout
na tvář Krista a spojit se s ním v jeho Otci.
5. Každá překážka, již musí mír překonat, je zdolána stejným způsobem: strach, který ji postavil,
ustupuje lásce, jež se skrývá za ní, a tím mizí. Tak
je tomu i v případě čtvrté překážky; touha zbavit
se míru a odehnat od sebe Ducha svatého slábne
v přítomnosti klidného pochopení, že ho milujete.
Místo těla začínáte oslavovat ducha, kterého milujete tak, jako se tělo nikdy milovat nedá. Jakmile se probudí přitažlivost lásky a začne na vás
působit svou silou, půvab smrti se navždy vytratí.
Zpoza všech překážek, jež jste jí postavili do cesty,
se totiž ozve volání samotné lásky, a každá překážka tak bude překonána silou přitažlivosti, která
leží za ní. Váš strach je všechny zdánlivě udržuje
na místě, avšak až k vám z prostoru za nimi dolehne hlas lásky, odpovíte a překážky navždy zmizí.
6. Nyní tedy stojíte v hrůze před tím, na co jste slíbili nikdy nepohlédnout. Máte sklopený zrak a vybavujete si přísahu, již jste dali svým „přátelům“.

„Krása“ hříchu, jemný půvab viny, „svatý“, voskově bledý obraz smrti i strach z odplaty ega, kterému jste se krví zavázali, že ho nikdy neopustíte,
ty všechny se náhle probouzejí k životu a vyzývají
vás, abyste nechali svůj zrak sklopený. Uvědomujete si totiž, že jakmile jej pozvednete a odhrnete
závoj, všechny navždy zmizí. Všichni vaši „přátelé“, vaši „ochránci“ i váš „domov“ se vytratí
a vy si nebudete pamatovat nic z toho, na co si nyní
vzpomínáte.
7. Připadá vám, že pokud pozvednete svůj zrak, svět
vás naprosto opustí. Avšak to jediné, co se doopravdy stane, je, že svět navždy opustíte vy, a dojde tak k obnovení vaší vůle. Pohlédněte tedy bez
obav a otevřeně na to, co se skrývá za překážkami,
a pak už nikdy nebudete věřit, že jste vydáni na milost věcem a silám, jež nedokážete ovládat, a myšlenkám, které k vám přicházejí proti vaší vůli. Vaší
skutečnou vůlí je pozvednout zrak a uvidět. Proti
vaší vůli nemůže obstát žádná šílená touha, žádný
nicotný podnět opět zapomenout, žádný záchvat
strachu ani studený pot zdánlivé smrti. Neboť to,
co vás přitahuje ze sféry za závojem, je také hluboko ve vašem nitru a je to s ním navždy spojené
a naprosto jednotné.
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Odhrnutí závoje
8. Mějte stále na paměti, že tak daleko jste vy a váš
bratr došli společně a že to, co vás dovedlo až sem,
rozhodně nebylo ego. Žádnou překážku, jež stojí
v cestě míru, totiž nelze překonat za pomoci ega;
neotvírá vám svá tajemství a nevybízí vás, abyste na ně otevřeně pohlédli a překročili je. Nechce,

abyste odhalili jeho slabiny a dozvěděli se, že nemá
žádnou moc vás udržovat v odloučení od pravdy.
Ten skutečný průvodce, který vás zavedl až sem,
s vámi stále zůstává, a proto až pozvednete svůj pohled, budete připraveni pohlédnout na všechnu tu
hrůzu beze strachu. Nejprve však obraťte svůj zrak
vzhůru a zadívejte se na svého bratra s nevinností, jež pramení z naprostého odpuštění jeho iluzí,
a očima důvěry, které ani jedinou z nich nevidí.
9. Nikdo nemůže pohlédnout na strach z Boha bez
bázně, dokud nepřijme vykoupení a nepozná, že
žádná iluze není skutečná. Nikdo nemůže stát před
touto překážkou sám, protože by se nikdy nedostal
tak daleko, pokud by na této pouti nekráčel s bratrem po svém boku. A nikdo by se na něj neodvážil
pohlédnout, aniž by jeho srdce nebylo naplněno
naprostým odpuštěním bratru. Postůjte zde chvíli
a nechvějte se strachem; budete připraveni. Spojme se ve chvíli svatosti, na tomto místě, kam vás
zavedl cíl, jejž jste dostali ve svatém okamžiku.
A spojme se ve víře, že ten, kdo nás sem společně
dovedl, vám dá nevinnost, kterou potřebujete a již
přijmete ve jménu mé i Jeho lásky.
10. Na strach z Boha však nelze pohlédnout předčasně. Je to bod, do kterého musí každý dospět teprve
v okamžiku, až bude připraven. A připraven bude
tehdy, jakmile zjistí, že je připraven i jeho bratr.
Dojít až sem však nestačí, protože cesta bez cíle je
stále cestou beze smyslu, jejž vám zdánlivě nedává
dokonce ani poté, co dojdete na její konec. Jak můžete poznat, že skončila, pokud si neuvědomujete,
že byl splněn její účel? Avšak zde, na místě, kde
máte její konec před sebou, její účel vidíte. A právě
zde se rozhodnete, zda na něj pohlédnete, nebo zda

se budete dál bezcílně potulovat jen proto, abyste
se jednou opět vrátili a znovu rozhodli.
11. Pohlédnout na strach z Boha nelze bez určité přípravy. Pouze ti, kdo jsou zcela rozumní, se mohou
dívat na naprostou nepříčetnost a absurdní šílenství
s lítostí a soucitem, avšak nikoliv s bázní. Šílenství
totiž vypadá děsivě jen v případě, pokud se na něm
podílíte, a podílet se na něm budete tak dlouho,
dokud na svého bratra nezačnete pohlížet s bezvýhradnou důvěrou, láskou a něhou. Abyste odpustili, musíte odpustit úplně. Boha se totiž bojíte proto,
že se bojíte svého bratra, a bojíte se těch, kterým
neodpouštíte. Nikdo však nemůže dosáhnout lásky
se strachem po svém boku.
12. Bratr, jenž stojí vedle vás, vám stále připadá jako
cizí člověk. Neznáte ho a vidíte v něm důvod
ke strachu. Stále na něj útočíte, abyste si uchovali
to, co považujete za své nepoškozené a zdravé Já.
V jeho rukou ovšem leží vaše spása. Vidíte jeho
šílenství, které nenávidíte, protože je i vaším šílenstvím. Všechna lítost a odpuštění, jež by jeho i vás
ze šílenství uzdravilo, ale ustupuje strachu. Bratři, musíte odpustit svému bratru, neboť podílet se
na šílenství nebo sdílet nebe můžete pouze společně. A stejně tak můžete pozvednout i svůj zrak:
společně, nebo vůbec.
13. Vedle vás stojí ten, kdo vám podává kalich vykoupení, neboť v něm přebývá Duch svatý. Chtěli
byste mu zazlívat jeho hříchy, nebo raději přijmout
jeho dar? Je tento dárce spásy vaším přítelem, nebo
nepřítelem? Rozhodněte se, kým je, ale pamatujte
si, že od něho dostanete to, co bude odpovídat vaší
volbě. Má v sobě moc odpustit vám vaše hříchy,
stejně jako vy máte moc odpustit mu ty jeho. Ani

124

125

jeden z vás nemůže tento dar dát jen sám sobě. Váš
spasitel a zachránce však stojí vedle vás. Dovolte
mu být tím, kým je, a nesnažte se z lásky udělat
nepřítele.
14. Pohlédněte na svého přítele, na Krista, který stojí
po vašem boku. Jak svatý a krásný je! Mysleli jste
si, že zhřešil, protože jste mu zahalili tvář rouškou
hříchu, abyste skryli jeho půvab. I přesto vám podává odpuštění, aby se s vámi podělil o svou svatost. Tento „nepřítel“, tento „cizinec“ vám i přesto
nabízí spásu jako Kristův přítel. „Nepřátelé“ Krista, vyznavači hříchu nevědí, na koho útočí.
15. Toto je váš bratr, jehož jste ukřižovali hříchem
a který čeká na vysvobození z bolesti. Nechtěli
byste mu dát odpuštění, když tím jediným, kdo
může dát odpuštění vám, je právě on? Za své vykoupení vám nabídne vaše stejně jistě, jako Bůh
stvořil a miluje vše živé. Dá vám ho doopravdy,
neboť bude jak dáno, tak i přijato. Neexistuje žádná milost nebe, již byste svému bratru, svému nejsvětějšímu příteli nemohli poskytnout a zároveň ji
od něho přijmout. Nedovolte, aby si ji nechával jen
pro sebe, jelikož tím, že ji přijmete, ji dáte i jemu
a on od vás pak na oplátku přijme to, co jste vy
přijali od něho. Vykoupení vám bylo dáno proto,
abyste je mohli dát svému bratru, a tudíž i přijmout.
Ten, komu odpustíte, je svobodný a to, co dáte,
sdílíte. Odpusťte svému bratru hříchy, kterých se
podle sebe dopustil, a odpusťte mu všechnu vinu,
již v něm podle svého názoru vidíte.
16. Toto je svaté místo vzkříšení, na které opět přicházíme a kam se budeme vracet do té doby, než
bude dokončeno a přijato vykoupení. Dříve než
odsoudíte svého bratra, zamyslete se nad tím, kým

doopravdy je, a děkujte Bohu za to, že je svatý
a že dar svatosti dostal pro vás. Připojte se k němu s radostí a zbavte jeho neklidnou a ztrápenou
mysl všech stop viny. Pomozte mu zvednout těžké
břímě hříchu, jež jste na něj naložili a které přijal
za své, a odhoďte ho od něho s lehkostí a radostným smíchem. Nezarývejte ho do něho jako trny
do čela a nepřibíjejte ho na něj, neboť tím byste mu
odpírali vykoupení a naději.
17. Dejte svému bratru důvěru, jelikož důvěru, naději
a milost máte proto, abyste je dávali. Tento dar byl
vložen do rukou, jež dávají. Pohlédněte na svého
bratra a spatříte v něm Boží dar, který máte přijmout. Blíží se Velikonoce, čas vzkříšení, a proto si
vzájemně dejme vykoupení a podílejme se na něm,
abychom se mohli ve vzkříšení znovu probudit
k životu jako jedna bytost, jež není rozdělena smrtí. Pohlédněte na dar svobody, který jsem pro vás
dal Duchu svatému. Tentýž dar mu pak nabídněte
zpět, abyste se společně se svým bratrem osvobodili. Až mu ho dáte, zároveň ho od něho i přijměte
na oplátku za to, co jste dali. Vede společně vás
i mě, abychom se mohli sejít na tomto svatém místě a učinit shodné rozhodnutí.
18. Na tomto místě, v tomto světě osvoboďte svého
bratra stejně, jako jsem osvobodil já vás. Dejte mu
přesně týž dar a nedívejte se na něho odsuzujícím
pohledem. Pohlížejte na něho jako na nevinného,
stejně jako pohlížím i já na vás, a přehlížejte jeho
hříchy, o nichž se domnívá, že vidí ve svém nitru.
Dejte svému bratru svobodu a zbavte ho hříchu,
a to na tomto místě, v zahradě zdánlivého utrpení
a smrti. Tak si společně přichystáme cestu ke vzkříšení Božího syna a umožníme mu se opět probudit

126

127

do radostné vzpomínky na jeho Otce, který nezná
hřích ani smrt, ale pouze věčný život.
19. Společně se vytratíme v přítomnosti ukryté za závojem, a to nikoliv proto, abychom se ztratili, ale
abychom se nalezli; nikoliv abychom byli viděni,
ale abychom byli poznáni. A až sami poznáme,
bude plán, jejž Bůh ustanovil pro spásu, dokončen.
V tom spočívá účel cesty, bez kterého nemá žádný
smysl. Zde leží Boží mír, jejž jste od Něho dostali jako věčný dar. Zde najdete pokoj a klid, který
hledáte, i důvod své cesty. Nebe je dar, jejž dlužíte
svému bratru; je to dluh vděčnosti, který splácíte Božímu synu jako dík za to, čím je a jakým ho
Otec stvořil.
20.Důkladně se zamyslete nad tím, jak budete pohlížet
na dárce takovéhoto daru, neboť na vašem pohledu záleží, jak bude vypadat samotný dar. Můžete v něm vidět buď dárce viny, nebo dárce spásy
a v souladu s tím pak budete chápat i přijímat jeho
dar. Ti, kdo jsou ukřižováni, dávají smutek a žal,
protože trpí. Avšak ti, kdo jsou vykoupeni, dávají
radost, protože byli od utrpení a bolesti osvobozeni. Každý dává tak, jak přijímá, ale musí si zvolit,
co přijme. Pro co se rozhodne, pak pozná podle
toho, co dává a co je mu zároveň i dáno, neboť ani
v pekle, ani v nebi není dáno nic, co by bylo v rozporu s jeho rozhodnutím.
21. Tak daleko jste došli proto, že to bylo vaše rozhodnutí. Nikdo přece nepodnikne nic, o čem se
domnívá, že nemá žádný smysl. To, čemu jste důvěřovali, je vám stále věrné a hlídá vás s důvěrou,
jež je laskavá, a přesto dostatečně silná na to, aby
vás vyzvedla vysoko nad závoj hříchu a přenesla Božího syna do náručí bezpečné ochrany jeho
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Otce. V tom spočívá jediný účel, který dává světu
i dlouhé pouti po něm jakýkoliv smysl; bez něj
jsou zbytečné. Vy a váš bratr stojíte bok po boku
a stále nejste o jejich smyslu přesvědčeni. Ten však
můžete spatřit ve svém svatém příteli a díky němu
i pochopit, že váš cíl je úplně stejný.
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20. kapitola

Pohled na svatost
I. Svatý týden
1. Dnes je Květnová neděle, jež je oslavou vítězství
a přijetí pravdy, a proto tento svatý týden nestrávíme přemítáním o ukřižování Božího syna, ale
šťastným velebením jeho vysvobození. Velikonoce jsou totiž symbolem klidu a míru, a nikoliv bolesti a utrpení. Zabitý Kristus nemá žádný význam,
ale vzkříšený Kristus se stává znamením, že Boží
syn odpustil sám sobě; znamením, že sám na sebe
pohlíží jako na uzdravenou a celistvou bytost.
2. Tento týden začíná palmovými ratolestmi a končí
liliemi, které jsou bělostným a svatým symbolem
nevinnosti Božího syna. Nepřipusťme, aby jakýkoliv náznak ukřižování oddělil cestu od jejího
smyslu; aby vstoupil mezi přijetí pravdy a její projev. Tento týden oslavujeme život, a nikoliv smrt
a uctíváme dokonalou čistotu Božího syna, a nikoliv jeho hříchy. Nabídněte tedy svému bratru dar
lilií, a nikoliv trnovou korunu; dejte mu dar lásky,
a nikoliv „dar“ strachu. Stojíte po boku svého bratra: v jedné ruce držíte trny a v druhé lilie, avšak
nejste si jisti, které z nich mu máte dát. Připojte se
ke mně a zahoďte trny, abyste místo nich mohli dát
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lilie. Tyto Velikonoce si přeji, abyste mě obdarovali darem vašeho odpuštění a abych vám tentýž
dar vrátil. V ukřižování a ve smrti se nemůžeme
sjednotit a vzkříšení nemůže být dokončeno, dokud na Kristu nespočine společně s mým odpuštěním i vaše.
3. I přesto, že týden je krátká doba, je tento svatý týden symbolem celé pouti, již podnikl Boží syn. Začal znamením vítězství, a tedy příslibem vzkříšení, které mu už bylo dáno. Nedovolte, aby bloudil
v pokušení ukřižování a aby se v něm zdržoval.
Pomozte mu ho v pokoji a míru překročit za pomoci světla jeho vlastní nevinnosti, jež mu ozáří
cestu k vykoupení a vysvobození. Nezadržujte ho
trny a hřeby – vždyť svou spásu má na dosah ruky
– ale naopak mu jeho cestu ke vzkříšení usnadněte
svým zářivým darem lilií.
4. Velikonoce nejsou oslavou ceny hříchu, ale jeho
konce. Až pod závojem zahlédnete, jak se ze sněhobílých okvětních lístků lilií, které jste dostali
a dali jako svůj dar, vynořují obrysy Kristovy tváře, spatříte tvář svého bratra a konečně ho poznáte.
Přestože jsem pro vás byl cizincem, přestože jste
nevěděli, kdo jsem, přizvali jste mě k sobě. Díky
svému daru lilií mě však poznáte. Ve vašem odpuštění tomuto cizinci, jehož neznáte, a přesto je
vaším odvěkým přítelem, totiž spočívá nejen jeho
vysvobození, ale i vaše společné vykoupení. Velikonoční čas je časem radosti, a nikoliv smutku
a truchlení. Pohlédněte tedy na svého vzkříšeného
přítele a spolu se mnou oslavujte jeho svatost, neboť Velikonoce jsou okamžikem vaší i mé spásy.
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II. Dar lilií
1. Zamyslete se nad všemi lacinými tretkami, kterými si chcete ověsit tělo, abyste ho pod nimi skryli a utajili jeho pravý účel. Pohleďte na všechny
zbytečnosti, jejichž úkolem je upoutat pozornost
očí těla. Přemýšlejte o všech darech, jež mají tělu
přinést potěšení, a mějte na paměti, že ty všechny
byly vytvořeny proto, aby vám to, co nenávidíte,
připadalo krásné. Chtěli byste využít tyto nenáviděné předměty k tomu, abyste k sobě přivábili svého bratra a přitáhli pohled očí jeho těla? Naučte se
mu nenabízet trnovou korunu, protože si neuvědomujete, co v sobě skutečně skrývá, a nesnažte se
prokazovat pravdivost své vlastní interpretace její
hodnoty tím, že váš bratr od vás tento dar přijme.
Otevřeně jím totiž vyjadřujete, že bratr je pro vás
bezcenný, a pokud jej s radostí přijme, dává najevo, že tutéž nedostatečnou hodnotu připisuje i sám
sobě.
2. Mají-li být dary skutečně dány i přijaty, nelze to
udělat pomocí těla, neboť tělo nedokáže ani nabízet, ani přijímat; nedokáže ani dávat, ani brát. Určovat cenu může pouze mysl a pouze mysl se může
rozhodnout, co má přijmout či dát. To, jaký dar dá,
pak záleží na tom, co chce. Nanejvýš pečlivě si
zkrášluje svůj zvolený domov, aby jej připravila
pro dary, které chce přijmout, a to tím, že je nabídne těm, kdo do jejího domova přicházejí, nebo
těm, jež do něho touží pozvat. Na tomto místě se
tedy vzájemně obdarují: dají i přijmou to, co jejich
mysli ocení jako dary, které si zasluhují.
3. Každý dar představuje ohodnocení nejen toho, pro
koho je určen, ale i toho, kdo jej dává. Nikdo nevi133

dí ve svém zvoleném domově nic jiného než oltář
k vlastní slávě. Nikdo neusiluje o nic jiného, než
aby k němu přivábil vyznavače toho, co na tento
oltář umístil, a zajistil, aby byl hoden jejich oddanosti. Každý na svém oltáři rozsvítil světlo, aby
jasně viděli, co na něj položil a co přijali za vlastní.
A v tom spočívá cena, již připisujete svému bratru
i sami sobě. Na vašem oltáři leží dar, který dáváte
jak jemu, tak i sobě, a tedy váš názor, jaký je Boží
syn. Nezapomínejte však, že svůj dar nabízíte svému spasiteli. Pokud mu tedy dáte trnovou korunu,
ukřižováni budete vy. Pokud mu ale dáte lilie, budete tím, koho vysvobodíte, vy sami.
4. Lilie jsou darem, po němž dychtivě toužím, neboť
mi Boží syn doposud neodpustil. Mohu mu snad
nabídnout odpuštění, pokud mi on sám vkládá
na hlavu trnovou korunu? Ten, kdo kterémukoliv
ze svých bratrů podává trny, je stále proti mně;
a kdo může být úplný bez svého bratra? Staňte se
jeho přítelem kvůli mně, aby mi mohlo být odpuštěno a abyste uviděli Božího syna jako úplného
a celistvého. Nejprve se však zadívejte na oltář
v domově, jejž jste si pro sebe vybrali, a pohlédněte na to, jaký dar jste na něj pro mě položili. Jsou-li
jím trny, jejichž špičky se blyští v krvavě červeném
světle, zvolili jste si za svůj domov tělo a nabízíte
mi odloučení. I přesto však už trny zmizely; podívejte se na ně ještě jednou a pozorněji a uvidíte, že
váš oltář už není takový, jaký býval.
5. Přestože se stále díváte očima těla, které nevidí nic
jiného než trny, už jste požádali o jiný zrak a také
jste ho už dostali. Ti, kdo přijmou cíl Ducha svatého, s ním totiž sdílejí i jeho pohled. A to, co mu
umožňuje vidět, jak z každého oltáře září jeho cíl,

je nejen jeho, ale i vaše. Nevidí žádné cizince; jen
upřímně milované a milující přátele. Nevidí žádné
trny, ale pouze lilie, jež se třpytí v laskavém světle
míru, které svým jasem ozařuje vše, na co se dívá
a co miluje.
6. Tyto Velikonoce začněte na svého bratra pohlížet
jinýma očima. Už jste mi odpustili, avšak já nemůžu využít váš dar lilií, dokud je sami neuvidíte. Vy
pak nemůžete využít to, co jsem dal já vám, pokud
to nebudete sdílet. Pohled Ducha svatého není žádný banální dar; není to žádná hračka, s níž se chvilku pobavíte a pak ji odložíte. Poslouchejte dobře:
není to žádný sen, žádná lehkovážná myšlenka
na hraní ani hračka, po které čas od času sáhnete
a pak ji zase odhodíte. Pokud se totiž budete k tomuto daru chovat právě takovýmto způsobem,
bude se stejně chovat i on k vám.
7. Nyní už máte k dispozici pohled, jehož pomocí
přehlédnete všechny iluze. Dostali jste ho, abyste už neviděli žádné trny, žádné cizince ani žádné
překážky, jež by stály v cestě míru. Strach z Boha
už pro vás neznamená vůbec nic. Kdo by se bál
otevřeně pohlédnout na iluze, pokud ví, že má
po svém boku svého zachránce? S ním se váš pohled stává tou největší silou k nápravě iluzí, kterou
vám mohl dát jen Bůh, neboť to, co dal Bůh Duchu
svatému, jste dostali vy. Boží syn se na vás spoléhá,
že mu přinesete vysvobození, protože jste požádali
o sílu, abyste mohli bez obav pohlédnout na tuto
poslední překážku a nevidět žádné trny ani hřeby,
jimiž byste ukřižovali Božího syna a prohlásili ho
králem smrti. Jestliže jste pak o ni požádali, nemůže být pochyb o tom, že jste ji také dostali.
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8. Váš pravý domov je na druhé straně, za závojem.
Byl pro vás pečlivě nachystán a je připraven vás
přijmout. Očima těla ho sice neuvidíte, ale vše, co
je zapotřebí k tomu, abyste ho spatřili, už máte.
Hlas svého domova, který vás k sobě volá od samých počátků času, jste sice zaslechli, ale nevěděli jste, jak ani kam se máte podívat. Nyní už to
víte a toto vědění máte v sobě; je připraveno na to,
abyste ho odhalili a osvobodili ode vší hrůzy, jež
ho udržovala ve skrytu. Láska totiž žádný strach
neskrývá. Píseň o Velikonocích je radostný nápěv,
ve kterém se zpívá, že Boží syn nikdy nebyl ukřižován. Pozvedněme společně svůj zrak, a to nikoliv v bázni, ale v důvěře. Nitra nám už nebude
naplňovat strach, jelikož náš pohled nám nebude
ukazovat žádné iluze, ale pouze cestu k dokořán
otevřeným dveřím do nebe, a tedy k domovu, jejž
v poklidu sdílíme a kde spolu žijeme mírumilovně
a pokojně – jako jeden.
9. Nechtěli byste, aby vás váš svatý bratr na toto místo zavedl? Jeho nevinnost, jejíž světlo vyzařuje
ze svatého oltáře v jeho nitru, na který jste položili lilie odpuštění, vám posvítí na cestu a poskytne vám ochranu a bezpečí. Dovolte mu, ať se stane vaším zachráncem před iluzemi, a pohlížejte
na něho novým pohledem, jenž vidí lilie a přináší
vám radost. Naše kroky směřují za závoj strachu
a svými světly si vzájemně svítíme na cestu. Svatost, která nás vede, je v nás, kde je také náš domov. Tak nalezneme to, co máme za pomoci svého
průvodce najít.
10. Naše cesta vede do nebe a k míru Velikonoc,
v němž se spojujeme v radostném pochopení, že
Boží syn vstal z minulosti a procitl do přítomnos-

ti. Nyní je svobodný a díky jeho spojení se vším,
co žije v jeho nitru, ho nic neomezuje. Lilie jeho
nevinnosti už nejsou poznamenány hříchem a jsou
dokonale chráněny před mrazivým chladem strachu i zkázonosným působením hříchu. Váš dar
ho ušetřil trnů a hřebů a jeho silná paže je nyní
volná, aby vás bezpečně provedla přes ně i dál až
za ně. Kráčejte s ním s radostí, neboť vás přišel
uvítat zachránce, který vás vysvobodí ze všech iluzí a zavede vás s sebou domů.
11. Před vámi stojí váš zachránce a přítel, jenž byl
díky vašemu pohledu vysvobozen z ukřižování.
Jelikož je nyní svobodný, může vás dovést tam,
kde si sám přeje být. Neopustí vás; neopustí přece svého zachránce, kterého svírá bolest a utrpení.
Společně a radostně pak půjdete po cestě nevinnosti a se zpěvem uvítáte pohled na otevřené dveře
do nebe, za nimiž poznáte domov, který vás k sobě
zavolal. S radostí a ochotou dejte svému bratru svobodu a sílu, aby vás tam mohl zavést. Předstupte
před jeho svatý oltář, kde tato síla a svoboda čekají
na to, aby mohly dát i přijmout jasné pochopení,
jež vás dovede domů. Světlo ve vašem nitru září
kvůli vašemu bratru a ruce, které mu ho podaly,
vás převedou přes strach až k lásce.
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III. Hřích jako přizpůsobení
1. Víra v hřích je jakási úprava a úprava je změna.
Představuje posun ve způsobu vnímání a vyjadřuje přesvědčení, že něco bylo oproti své původní
podobě pozměněno. Jelikož každá úprava je tedy

neodlučně spjata s narušením a zásahem, využívá
rozličné obranné prostředky, jež ji mají prosazovat
na úkor reality. Vědění však žádné úpravy nevyžaduje; v podstatě se dá říct, že jakmile dojde k nějakému posunu, vědění se ztrácí, neboť změna je snižuje na pouhý způsob vnímání: na úhel pohledu, ze
kterého se vytrácí jistota a nastupují pochybnosti.
Pro takovýto narušený stav jsou úpravy bezpochyby nutné, jelikož není skutečný. Avšak kdo se musí
přizpůsobovat pravdě, jež k tomu, aby ji pochopil,
vyžaduje pouze to, aby byl tím, čím doopravdy
je?
2. Jakékoliv úpravy vycházejí vždy z ega, neboť ego
je skálopevně přesvědčeno, že všechny vztahy jsou
na nich závislé, a to proto, aby byly takové, jaké
je chce mít. Upřímné vztahy, které neovlivnily
žádné zásahy, chápe jako nebezpečné. Ego je totiž
samozvaným prostředníkem všech vztahů; provádí
úpravy, jež považuje za nezbytné, a staví je mezi
ty, kdo se mají ve vztahu spojit, aby je naopak udrželo oddělené a jejich sjednocení zabránilo. Právě
tento předem promyšlený zásah způsobuje, že je
pro vás tak obtížné přijmout váš svatý vztah takový, jaký skutečně je.
3. Ti, kdo jsou svatí, do pravdy nezasahují. Nebojí se
jí, neboť právě v ní poznávají svou svatost a radují
se z toho, co vidí. Pohlížejí na ni otevřeně a přímo
a nesnaží se jí přizpůsobit, a už vůbec ne ji pro sebe
upravit. To jim umožňuje pochopit, že se skrývá
v jejich nitru, aniž by se museli nejprve rozhodnout,
kde ji vlastně chtějí mít. Svým pohledem na ni pouze pokládají otázku a to, co vidí, jim odpovídá. Vy
si však nejprve zbudujete svět a poté se mu nejen
přizpůsobujete, ale navíc jej pro sebe ještě dál upra-

vujete. Z vašeho úhlu pohledu, podle kterého jste
utvořili jak sami sebe, tak i tento svět, mezi vámi
není žádný rozdíl.
4. Je však zapotřebí najít odpověď na jednu prostou
otázku: líbí se vám, co jste vytvořili? Líbí se vám
svět vraždění a útoků, jímž bázlivě kličkujete vystaveni neustálým nebezpečím, sami a vystrašení, a nanejvýš doufáte, že smrt ještě chvíli počká,
než se vás zmocní, a ukončí tak vaši existenci?
To všechno je jen váš výmysl. Je to obraz toho, za
co se považujete, jak sami sebe vidíte. Ten, kdo
vraždí, musí být vystrašený a sám se bojí smrti.
To všechno jsou jen děsivé myšlenky těch, kdo
se chtějí přizpůsobit světu, který je hrůzostrašný
pouze kvůli úpravám, jež na něm sami provedli.
S pláčem a utrpením vyhlížejí ven ze světa, který
v sobě skrývá bolest a smutek, a všude kolem sebe
tak vidí jen zármutek a žal.
5. Nepřemýšleli jste někdy o tom, jaký je svět doopravdy? Jak by vypadal, kdybyste na něj pohlíželi
očima radosti a štěstí? Svět, jejž vidíte, nepředstavuje nic jiného než to, za co považujete sami sebe;
ve skutečnosti vůbec neexistuje. Svým soudem
však nad ním vynášíte ortel a odůvodňujete jeho
existenci, kterou tak přesouváte do sféry skutečnosti. Takový je svět, jejž vidíte: je to rozsudek,
který jste vyřkli sami nad sebou. Tento chorobný
obraz vás samých je pečlivě ochraňován egem,
jehož věrnou podobu zobrazuje a které ho miluje
a vyhrazuje mu místo ve světě mimo vaše nitro.
Tomuto světu se pak musíte přizpůsobovat tak
dlouho, dokud věříte, že takovýto obraz se skutečně nachází vně vás a že jste mu vydáni na milost
a nemilost. Váš svět je skutečně nelítostný, a po-
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kud by se nalézal mimo vaše nitro, určitě byste se
ho měli bát. Avšak tím, kdo z něho udělal svět neúprosnosti, jste byli právě vy, a jestliže vám nyní
jeho nemilosrdnost zdánlivě vrací svůj pohled, je
zcela ve vaší moci jej napravit.
6. Mohl by si snad někdo ve svatém vztahu dlouho
zachovat nesvatost? Svět, jejž vidí svatí, je stejný
jako oni, stejně jako se svět, na který shlíží ego, podobá jemu samému. Svět, jejž vidí svatí, je krásný,
protože v něm poznávají svou nevinnost. Neurčili
mu, jaký má být; neupravili ho tak, aby odpovídal
jejich představám. Jen se ho šeptem zeptali: „Jaký
jsi?“ a ten, kdo dohlíží nad vším vnímáním, jim
odpověděl. Nepovažujte způsob, jakým hodnotíte
svět, za odpověď na otázku „Jaký jsem já?“. Svět
věří ve hřích, avšak víra, která mu dala podobu, již
vidíte, se nenachází mimo vás, ale ve vašem nitru.
7. Neusilujte o to, aby se chtěl Boží syn přizpůsobit
svému šílenství. Žije v něm cizinec, který se ledabyle zatoulal do domova pravdy a zase z něho odejde. Nepřišel úmyslně, ale v přítomnosti zářivého
světla, jež mu Duch svatý nabídl a které jste přijali, se nezdrží, neboť v něm přichází o svůj domov,
v němž jste však vy vítaným hostem. Neptejte se
toho nestálého cizince, kým jste, jelikož je jediný
na celém světě, který to neví. A přesto se ho ptáte
a jeho odpovědi se chcete přizpůsobit. Tato jediná,
bezhlavá myšlenka, jež je ve své domýšlivosti nesmírně krutá, a přece tak nepatrná a nepodstatná,
že vesmírem pravdy proklouzne bez povšimnutí,
se stává vaším průvodcem. Obracíte se k ní s otázkou na smysl vesmíru, a jediného slepce v celém
vidomém vesmíru se tak ptáte: „Jak mám pohlížet
na Božího syna?“

8. Mohli byste se někoho, kdo zcela postrádá schopnost soudit, ptát na úsudek? A pokud byste to učinili,
věřili byste jeho odpovědi a přizpůsobili se jí, jako
by se jednalo o pravdu? Svět, na který se díváte, je
odpověď, již jste od něho dostali, a svou otázkou
jste mu dali moc přizpůsobit svět tak, aby jeho odpověď byla pravdivá. Tohoto nicotného chomáčku
šílenství jste se zeptali na smysl svého nesvatého
vztahu, který jste pak jeho šílené odpovědi uzpůsobili. Jaké uspokojení vám to přineslo? Setkali jste
se s radostí se svým bratrem, abyste požehnali Božímu synu, a vzdali jste mu díky za všechno štěstí,
jež vám nabídl? Poznali jste ve svém bratru věčný
dar, který vám dává Bůh? Spatřili jste svatost, jež
zazářila ve vás i ve vašem bratru, abyste si vzájemně požehnali? Takový je smysl vašeho svatého
vztahu. Neptejte se na prostředky, jejichž pomocí
ho můžete dosáhnout, toho jediného, který si stále
přeje, aby zůstal nesvatý, a nedávejte mu žádnou
moc, aby upravoval prostředky i účel.
9. Vězni, již jsou dlouhá léta spoutáni těžkými řetězy,
kteří jsou vyhladovělí, vychrtlí, slabí a vyčerpaní
a jejichž oči byly tak dlouho sklopeny v temnotě,
že si nepamatují, jak vypadá světlo, nevyskočí radostí v okamžiku, kdy jsou osvobozeni. Chvíli jim
trvá, než pochopí, co znamená svoboda. Zatím jste
jen nesměle šmátrali v prachu a našli jste ruku svého bratra; nejste si však jisti, zda ji máte zase pustit,
nebo uchopit život, jenž vám byl tak dlouho upírán.
Žádám vás, abyste ji pevně sevřeli a pozvedli svůj
zrak k silnému druhovi, ve kterém leží smysl vaší
svobody. Zdálo se, že byl ukřižován vedle vás;
a přesto zůstal nedotčen a v tento den s ním
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po svém boku vstoupíte do ráje a poznáte Boží
mír.
10. Taková je moje vůle pro vás i pro vašeho bratra;
přeji si, abyste si totéž přáli jeden pro druhého
i pro sebe. V Božím míru naleznete pouze svatost
a spojení bez hranic, neboť co jiného je nebe než
otevřená a úplná jednota, již nezastiňuje žádný závoj strachu? V něm jsme všichni jednotní a s naprostou laskavostí pohlížíme nejen jeden na druhého, ale i sami na sebe. V něm jsou všechny myšlenky na naše rozdělení nepředstavitelné. Vy, kdo
jste byli vězněm v samotě a odloučení, jste nyní
svobodní v ráji. A na tomto místě se s vámi, a tedy
se svým přítelem, svým bratrem a svým pravým
Já, spojím i já.
11. Dar, který jste dali svému bratru, mi dodal jistotu,
že naše jednota není daleko. Sdílejte tuto víru se
mnou a poznejte, že je oprávněná. V dokonalé lásce nepanuje sebemenší strach, protože nezná hřích
a na druhé se musí dívat jako sama na sebe. Dívá-li se tedy s laskavostí, jež přebývá v jejím nitru,
čeho v okolním světě by se měla bát? Ti, kdo jsou
nevinní, vidí bezpečí; ti, jejichž srdce je čisté, vidí
v Božím synu Boha a obracejí se k němu, aby je
zavedl k jejich Otci. Kam jinam by také mohli jít
než tam, kde si přejí být? Vy a váš bratr se nyní
vzájemně dovedete k Otci; to je stejně jisté, jako
že Bůh stvořil Svého syna svatého a jeho svatost
uchoval navěky. Ve vašem bratru září světlo věčného Božího příslibu vaší nesmrtelnosti. Stačí,
abyste v něm neviděli žádný hřích, a vaše nitro pak
bude zcela očištěno od jakéhokoliv strachu.
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IV. Vstup do korábu míru
1. Nic vám nemůže ublížit, pokud tomu moc ublížit
sami nedáte. Avšak způsob, jakým dáváte moc
vy, je zcela v souladu s výkladem, kterým dávání
upravují zákony tohoto světa: dáte-li, sami ztratíte.
Dávat moc tudíž v žádném případě nemůže být vaším úkolem. Moc dává Bůh, protože pochází z Něho, a oživuje ji Duch svatý, jenž ví, že dáváním
získáte. Hříchu ovšem Bůh žádnou moc nedává,
a ten proto také žádnou nemá. Nedává moc ani jeho
důsledkům, které svět vnímá, a tedy nemoci, smrti, utrpení či bolesti. Tyto věci se ve skutečnosti
nikdy nevyskytovaly, neboť Duch svatý je nevidí,
a nedodává tak žádnou sílu jejich zdánlivému
zdroji, čímž vás od nich oprošťuje. Jelikož způsob,
jakým na vás Duch svatý pohlíží, zcela postrádá
jakékoliv iluze, předává všechno Bohu, jenž už dal
i přijal vše, co je pravdivé. To pak, co je nepravdivé, ani nepřijal, ani nedal.
2. V nebi se pro hřích nenajde žádné místo, neboť
jeho důsledky jsou mu cizí; do nebe nemůže vniknout ani hřích, ani jeho zdroj. A v tom spočívá
podstata vaší potřeby nahlížet na svého bratra jako
na bytost bez hříchu, jelikož nebe se nachází v jeho
nitru. Jakmile v něm uvidíte hřích, nebe nenajdete, ale pokud ho uvidíte takového, jaký je, přenese se z něho na vás záře toho, co je i vaše. Váš
zachránce vám nabízí pouze lásku, avšak to, co
od něho přijmete, závisí na vás. V jeho nitru dřímá
schopnost přehlížet vaše chyby a leží v něm i jeho
vlastní spása. A stejné je to samozřejmě i v případě
vaší spásy. Z pohledu Ducha svatého je spása lekcí
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v dávání; je to obnovení Božích zákonů v myslích,
které si ustanovily vlastní zákony a dodaly jim moc
prosazovat to, co Bůh nestvořil.
3. Vaše absurdní a šílené zákony byly vytvořeny proto, aby zajistily, že budete chybovat, a tím, že přijmete důsledky svých omylů jako to, co si spravedlivě zasluhujete, jim nad sebou dáte moc. Co jiného
než šílenství by těmito důsledky mohlo být? A co
jiného než šílenství byste mohli z pohledu šílence
vidět ve svém zachránci? Ve skutečnosti je však
jeho nitro – stejně jako vaše – od všech takovýchto
důsledků osvobozeno a ve svobodě, již v něm vidíte, vidíte i svou vlastní svobodu. Tu totiž sdílíte.
To, co dává Bůh, podléhá výhradně Jeho zákonům
a ti, kdo se jimi řídí, nemohou trpět důsledky, které
vyplývají z jakéhokoliv jiného zdroje.
4. Ti, kdo si zvolí svobodu, se setkají pouze s jejími
důsledky. Jejich moc pochází od Boha, a proto ji
udělí jen tomu, co jim Bůh dal proto, aby to s Ním
sdíleli. Nic jiného je nemůže ovlivnit, neboť nic
jiného nevidí a svou moc sdílejí přesně v souladu s Boží vůlí. Tím si nejen vybudují, ale i udrží
svobodu, jež bude přísně dohlížet na to, aby nepodlehli pokušení uvěznit nebo se nechat uvěznit.
A právě těch, kdo poznali pravý smysl svobody,
byste se měli ptát, co je svoboda. Neobracejte se
na vrabce, aby vám vysvětlil, jak létá orel, neboť ti,
kdo mají malá křídla, sami nepřijali moc, o kterou
by se s vámi mohli podělit.
5. Ti, kdo jsou bez hříchu, dávají tak, jak přijali.
Odhalte tedy v nitru svého bratra sílu bezhříšnosti, a podělte se tak s ním o moc vysvobození
z hříchu, již jste mu nabídli. Každému, kdo kráčí
po této Zemi, je dán spasitel, který ho má zachránit,

a tím osvobodit i sám sebe. Ve světě odloučení jsou
všichni zachránci určováni odděleně, přestože jsou
všichni úplně stejní. Avšak ti, kdo vědí, že jsou
stejní, zachránit nepotřebují. Každý najde svého
spasitele v okamžiku, kdy bude připraven pohlédnout do tváře Krista a vidět ho bez hříchu.
6. Tvůrcem plánu vaší spásy nejste vy a to jediné, co
by vás mělo zajímat, je naučit se a poznat to, co se
naučit a poznat máte i můžete. O ostatní se už postará Duch svatý sám, avšak nemyslete si, že k tomu, aby vykonal svůj díl práce, nepotřebuje vaši
pomoc. Je totiž zcela závislý na tom, že vy splníte
svou úlohu, protože bez ní není žádný krok spásy úplný a bez ní nelze ani dosáhnout jejího cíle.
Do korábu míru se vchází po dvou, avšak společně
s nimi do něho proniká i začátek jiného světa. Vstoupit do něho musí každý svatý vztah, aby poznal, jakou zvláštní úlohu hraje v plánu Ducha svatého, jehož cíl už nyní sdílí. Až bude tento cíl splněn, zrodí
se nový svět, do něhož nemůže proniknout žádný
hřích a kam může Boží syn beze strachu vstoupit,
aby si na chvilku odpočinul, zapomněl na vězení
a upamatoval se na svobodu. Mohl by snad vstoupit, odpočívat a rozpomenout se sám, bez vás?
Vždyť úplný bude teprve tehdy, až s ním v tomto
novém světě budete i vy, a právě na svou úplnost
si pak vzpomene.
7. Toto je ten pravý smysl, který vám byl dán. Nedomnívejte se, že pokud odpustíte svému bratru, přinesete tím prospěch pouze vám dvěma, neboť nový
svět leží v rukou jakékoliv dvojice, jež do něho
vstoupí, aby si odpočinula. Až budou odpočívat,
ozáří je světlo Kristovy tváře, a oni si tak vzpomenou na Boží zákony. Vše ostatní zapomenou a bu-
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dou toužit pouze po tom, aby v jejich nitru i v nitru
všech jejich bratrů došly Boží zákony úplného naplnění. Myslíte si snad, že za takovýchto okolností
byste mohli v tomto novém světě v poklidu odpočívat sami bez nich? Ve skutečnosti byste totiž ani
jednoho z nich nemohli nechat stát venku, stejně
jako bych nemohl opustit já vás, a zapomenout tak
na jednu svou část.
8. Možná přemýšlíte o tom, jak můžete dosáhnout
míru, když – zatímco stále žijete v čase – musí být
k tomu, aby se cesta k míru otevřela, vykonána taková řada věcí. Možná vám připadají neproveditelné, ale položte si otázku, zda je možné, aby Bůh
stvořil plán na vaši spásu, který by byl neuskutečnitelný. Jakmile přijmete Jeho plán jako tu jedinou
úlohu, již musíte splnit, vše ostatní už zařídí Duch
svatý, aniž by k tomu bylo zapotřebí vašeho úsilí
a námahy. Půjde před vámi a na cestě nenechá ležet žádný kámen, o který byste mohli zakopnout,
ani žádné překážky, jež by vám bránily v dalším
postupu. Nic, co budete potřebovat, vám nebude
odmítnuto. Všechny zdánlivé obtíže se rozplynou
dříve, než na ně narazíte. Nemusíte si dělat žádné
starosti ani nad ničím přemýšlet, ovšem s výjimkou jediné myšlenky, a to myšlenky na cíl, kterého máte dosáhnout. Tento cíl vám byl dán a stejně vám bude dáno i jeho splnění. S Boží zárukou
překonáte všechny překážky, neboť je založena
na jistotě, a nikoliv na nepředvídatelnosti. Je totiž
založena na vás. A co může být jistější a spolehlivější než Boží syn?
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V. Poslové věčnosti
1. Na tomto světě se Boží syn sám sobě nejvíce přibližuje ve svatém vztahu; v něm si začíná uvědomovat jistotu, již v něm má jeho Otec, a objevuje
svou úlohu, a to znovu zavést zákony svého Otce
do toho, co z nich bylo vyňato, a nalézt to, co bylo
ztraceno. Ztratit lze pouze v čase, avšak ani v čase
nelze ztratit navždy, a proto se v něm jednotlivé
části Božího syna postupně opět spojují, přičemž
s každým spojením se přibližuje konec času. Každý zázrak spojení je mocným poslem věčnosti. Nikdo, kdo má jediný cíl, který je celistvý a jistý, nemůže mít strach. A nikdo, kdo s ním tento cíl sdílí,
s ním nemůže být nejednotný.
2. Každý posel věčnosti zpívá o konci hříchu a strachu.
Každý mluví v čase o tom, co čas daleko přesahuje. Každý vyzývá dvěma spojenými hlasy k tomu,
aby srdce všech lidí bila jako jedno. A v tomto
jediném úderu srdce je chválena a vítána jednota
lásky. Pokoj vašemu svatému vztahu, jenž má sílu
zachovat jednotu Božího syna. Svému bratru dáváte za všechny, a váš dar tak přináší radost úplně
každému. Pokud nezapomenete, kdo vám dal dary,
které dáváte, vzpomenete si i na toho, kdo je dal
jemu, aby je dal vám.
3. Je zcela nemožné přecenit či podcenit význam vašeho bratra; soudí výhradně ego, avšak pouze proto, že jelikož druhého pro sebe potřebuje, přikládá
mu příliš nízkou váhu. Něco, co je neocenitelné,
ale nelze hodnotit. Uvědomujete si, že nesmyslná
snaha posoudit to, co přesahuje schopnosti vašeho
úsudku natolik, že to ani nevidíte, přináší strach?
Nesuďte nic, co je pro vás neviditelné, jinak to ni147

kdy nespatříte, ale trpělivě vyčkejte, až se vám to
přiblíží na dohled. Rozpoznat cenu vašeho bratra
vám bude dáno v okamžiku, jakmile to jediné, co
pro něj budete chtít, bude mír. A to, co pro něj budete chtít, dostanete i vy.
4. Jak můžete odhadovat význam toho, kdo vám nabízí pokoj a mír? Co jiného kromě jeho daru byste
chtěli mít? Jeho pravou cenu, již mu stanovil jeho
Otec, poznáte v okamžiku, kdy skrze něho přijmete dar jeho Otce. Světlo, které se skrývá v nitru vašeho bratra, uvidíte tak jasně, že ho budete s pocity
hluboké vděčnosti bezvýhradně milovat. Ani vás
nenapadne, abyste ho soudili, neboť kdo by chtěl
při pohledu na Kristovu tvář trvat na tom, že jeho
úsudek má nějaký význam? Na tom mohou trvat
pouze ti, kdo nevidí. Jasný zrak a soud představují
dvě možnosti, mezi nimiž se rozhodujete, ale které
nikdy nemůžete mít obě zároveň.
5. Tělo vašeho bratra má zanedbatelný význam jak
pro vás, tak i pro něho samotného. Pokud je používáno v souladu s učením Ducha svatého, nemá vůbec žádnou funkci, neboť k tomu, aby mysl mohla
komunikovat, tělo nepotřebuje. Zrak, jak jej chápe
tělo, nemá žádné uplatnění, jež by posloužilo účelu
svatého vztahu. Pokud tedy na svého bratra nahlížíte takovýmto pohledem, znamená to, že prostředky
a účel nebyly doposud uvedeny v soulad. Proč by
k tomu mělo být zapotřebí tolika svatých okamžiků, když stačí jeden jediný? Koneckonců více než
jeden ani neexistuje. Malý závan věčnosti, který
probíhá časem jako paprsek zlatého světla, je stále
stejný; nic není ani před ním, ani po něm.
6. Na každý svatý okamžik pohlížíte jako na rozdílný
bod v čase a neuvědomujete si, že se nikdy nemě-

ní. Vše, co kdy obsahoval a vždy bude obsahovat,
je v něm právě teď. Minulost ho o nic nepřipravuje
a budoucnost mu nic nepřidává, a proto je v něm
všechno. Je v něm krása vašeho vztahu, v němž
už jsou prostředky a účel v dokonalém souladu.
Naprostá důvěra, kterou jednoho dne dáte svému
bratru, v něm už byla dána; bezmezné odpuštění, jež mu jednoho dne dáte, v něm už bylo dáno;
a tvář Krista, kterou teprve uvidíte, v něm už byla
spatřena.
7. Můžete hodnotit význam dárce, jenž vám nabízí
takovýto dar? Chtěli byste snad tento dar za něco
vyměnit? Vždyť jeho prostřednictvím se vám znovu vybavují Boží zákony a pouze tím, že si na ně
vzpomenete, musíte zapomenout na zákony, které vás držely jako vězně bolesti a smrti. Tento dar
vám nenabízí bratrovo tělo. Závoj, jenž jeho dar
ukrývá, zároveň ukrývá i jeho samého, neboť tím
darem je on sám, i přestože to neví. Ačkoliv to
nevíte ani vy, důvěřujte tomu, že ten, kdo ve vás
i ve vašem bratru onen dar vidí, ho dá i přijme za
vás za oba. Skrze jeho pohled ho pak spatříte i vy
a skrze jeho pochopení si ho uvědomíte a budete
ho milovat jako svůj vlastní dar.
8. Ujišťuji vás, že můžete být klidní a pokojně vnímat
lásku Ducha svatého, který nad vámi bdí a má naprostou důvěru v to, co vidí. Božího syna zná velmi
dobře a stejně jako jeho Otec si je jistý, že vesmír
je v jeho rukou v bezpečí a míru. Zamysleme se
nyní nad tím, co musí Boží syn poznat, aby sdílel
důvěru, již v něj má jeho Otec. Jaký doopravdy je,
když mu Stvořitel vesmíru dává celé Své dílo a ví,
že je u něho v naprostém bezpečí? Sám na sebe se
nedívá tak, jak ho zná jeho Otec, a i přesto je zhola
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nemožné, aby Bůh vložil Svou důvěru do někoho,
kdo si ji nezaslouží.

1. Význam Božího syna leží výhradně ve vztahu s jeho Stvořitelem. Kdyby byl někde jinde, znamenalo
by to, že spočívá v nahodilosti; nikde jinde však být
nemůže, protože nic jiného není. Takovýto vztah
je naprosto láskyplný a věčný, a i přesto vytvořil
Boží syn mezi sebou a svým Otcem vztah jiný,
a to nesvatý. Jeho skutečný vztah charakterizuje
dokonalá jednota a nepřetržité trvání, ale ten, který si utvořil, je neúplný, sebestředný, roztříštěný
a plný strachu. Vztah, jejž stvořil jeho Otec, zahrnuje celé Já a toto Já rozšiřuje, zatímco ten, který si
utvořil Boží syn sám, jeho Já ničí a omezuje.
2. Nic nemůže závratný rozdíl mezi nimi ukázat lépe
než prožitek jak svatého, tak i nesvatého vztahu. První z nich je založen na lásce, jež ho nenarušuje a zabezpečuje mu poklid a mír, přičemž
tělo do něho nijak nezasahuje. Základem vztahu,
do kterého však tělo pronikne, není láska, ale modlářství. Láska si přeje být poznána, zcela pochopena a sdílena. Nemá žádná tajemství, nemá nic,
co by chtěla skrývat či držet v utajení. Kráčí ve
slunečním světle, v poklidu, se široce otevřenýma
očima, s upřímným úsměvem na rtech a s jistotou;
je tak prostá a tak očividná, že nemůže být pochopena nesprávně.
3. Modly však na rozdíl od lásky nesdílejí. Modly
přijímají, ale nikdy nevracejí; mohou být milová-

ny, ale samy milovat nedokážou. Nechápou, co je
jim nabízeno, a jakýkoliv vztah, do něhož vstoupí,
ztrácí svůj význam. Láska k nim připravila lásku
o smysl. Žijí v utajení, nenávidí sluneční světlo
a jsou šťastné v temnotě těla, kde se mohou ukrýt
a zároveň i schovat svá tajemství. Nenavazují žádné vztahy, neboť v jejich „domově“ není nikdo jiný
vítaným hostem. Na nikoho se neusmívají a ty, kdo
se usmívají na ně, nevidí.
4. Láska nemá žádné potemnělé chrámy, kde by skrývala tajemství a chránila je před sluncem. Nehledá
moc, ale vztahy. Ego však využívá tělo jako zbraň
k dosažení moci prostřednictvím vztahů, které tak
musejí být nesvaté, jelikož vůbec nechápe, jaké
doopravdy jsou. Ego po nich touží výhradně kvůli darům, z nichž mají potěšení jeho modly, a jakoukoliv jinou hodnotu vztahů přehlíží, protože to
jediné, co skutečně mohou nabídnout, vnímá jako
bezcenné. Bez pravého domova bloumá a vyhledává co nejvíce těl, aby do nich umístilo své modly,
a tak z nich vybudovalo chrámy ke své vlastní slávě.
5. Chrámem Ducha svatého není tělo, ale vztah. Tělo
je izolovaná skvrnka temnoty; je to tajná komora,
nepatrný kousek absurdního tajemství, nesmyslná
a pečlivě střežená hradba, za kterou se však nenachází vůbec nic. V těle utíká nesvatý vztah před
realitou a hledá v něm drobečky, jež by ho udržely
naživu. Chce do něho zatáhnout i své bratry a skrze
své modlářství je v něm ovládat. V těle je nesvatý
vztah „v bezpečí“, neboť do něho nemůže proniknout láska. Duch svatý však nebuduje své chrámy
na místech, kam láska nemůže vstoupit. Chtěl by si
snad ten, kdo vidí tvář Krista, zvolit za svůj domov
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VI. Chrám Ducha svatého

to jediné místo v celém vesmíru, kde lásku nelze
spatřit?
6. Z těla nikdy nemůžete zbudovat chrám Ducha svatého a nikdy se nestane sídlem lásky, protože je
domovem modláře, který lásku odsuzuje. Láska
je v něm totiž synonymem strachu a naděje v něm
nemá žádné místo. Dokonce i samotné modly jsou
v něm obestřeny tajemstvím a udržovány v odloučení od těch, kdo je uctívají. Tělo je chrám, jenž
je zasvěcen cíli nevytvářet žádné vztahy a nevracet
a ve kterém je „tajemství“ odloučení vnímáno s posvátnou bázní a chováno ve zbožné úctě.
To, co Bůh nechce, je v něm před Bohem udržováno „v bezpečí“. Musíte si ovšem uvědomit, že
Bůh vám nahání strach právě kvůli tomu, čeho se
ve svém bratru bojíte, ale co v něm nechcete vidět,
a to vám také zabraňuje, abyste Ho poznali.
7. Modlářům bude láska vždy nahánět strach, neboť
pro ně nic nepředstavuje vážnější ohrožení než příchod lásky. Jestliže dovolíte lásce, aby se k nim
přiblížila a přehlížela tělo – což bezpochyby udělá – dají se se strachem na ústup, neboť budou mít
pocit, že zdánlivě bytelné základy jejich chrámu se
začínají otřásat a bortit. Bratři, chvějete se společně
s nimi, avšak to, čeho se bojíte, je pouze předzvěst
úniku. Toto temné místo není vaším pravým domovem; váš skutečný chrám není ohrožen. Už nejste
modláři, neboť cíl Ducha svatého leží v bezpečí
ve vašem vztahu, a nikoliv ve vašem těle. Unikli jste
z těla a tam, kde jste, tělo nemůže vstoupit, jelikož
na tomto místě zbudoval svůj chrám Duch svatý.
8. Ve vztazích neexistují žádné třídy či řády; vztahy
buď jsou, nebo nejsou. Nesvatý vztah tedy žádným
vztahem není; je to stav osamělosti a odloučení,

jenž se zdá být tím, čím ve skutečnosti vůbec není.
V okamžiku, kdy jste začali považovat absurdní
a šílenou myšlenku, že je možné přetvořit váš vztah
s Bohem na vztah nesvatý, za proveditelnou, ztratily smysl všechny vaše vztahy. V tomto nesvatém
okamžiku se zrodil čas a bylo vytvořeno tělo, aby
měla takováto šílená představa kde přebývat a aby
jí dodalo iluzi skutečnosti. Na krátkou chvíli jí tedy
v čase poskytlo zdánlivý domov, který však posléze zmizel. Mohlo by se snad něco stát útočištěm
pro tuto absurdní myšlenku, jež je v naprostém rozporu s realitou, déle než jen na prchavý okamžik?
9. Modly musejí zmizet, a to beze stopy. Nesvatý okamžik jejich zdánlivé síly je stejně křehký jako sněhová vločka, avšak postrádá její krásu. Chtěli byste
snad mít něco takového místo věčného požehnání
svatého okamžiku a jeho bezmezného dobrodiní?
Dáváte před svatým okamžikem, který vám nabízí
mír a pochopení, skutečně přednost zlovůli nesvatého vztahu, jehož síla je jen domnělá a podstata
politováníhodně nepochopená? Raději odložte tělo
a v poklidu jej překročte, neboť tím se znovu probudíte k životu a přivítáte to, co doopravdy chcete.
Ze svatého chrámu Ducha svatého se už neohlížejte na to, z čeho jste procitli, jelikož žádné iluze nemohou přitahovat mysl, jež je překonala a nechala
daleko za sebou.
10. Svatý vztah odráží pravý vztah, který panuje mezi
Božím synem a jeho Otcem ve skutečnosti. Duch
svatý v něm odpočívá v jistotě, že přetrvá navěky. Jeho pevné základy jsou navždy podporovány
pravdou a láska na ně sesílá zář přívětivého úsměvu a vlídného požehnání, jež dává i svým vlastním základům. Nesvatý okamžik je v něm s rados-
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tí vyměněn za svatý okamžik bezpečného návratu
a otvírá se v něm cesta k pravým vztahům, po které
projdete společně se svým bratrem, s vděčností se
oprostíte od svých těl a spočinete ve věčné náruči. Láska na vás čeká s otevřenou náručí, aby vám
mohla dát věčný klid a mír.
11.Tělo je modlou ega; ztělesňuje víru v hřích, již poté
projevuje navenek, což způsobuje, že kolem mysli se vytváří jakási hradba z masa a kostí, která ji
uvězňuje v malém úseku prostoru a času. Takováto mysl je zavázána smrti a je jí dopřán jen krátký
okamžik, během něhož pouze vzdychá a truchlí
a záhy umírá k poctě svého pána. A tento nesvatý
okamžik se vám jeví jako život; je to však okamžik zoufalství a beznaděje, ostrůvek suchého písku bez vody, který váhavě směřuje do zapomnění.
Na tomto místě se Boží syn zastavuje jen krátce,
aby nabídl svou oddanost modlám smrti a zemřel.
Na tomto místě je více mrtvý než živý, ale zároveň se na něm opět rozhoduje mezi modlářstvím
a láskou. Zde si může zvolit, zda tento okamžik
stráví tím, že vzdá hold tělu, nebo se z něho nechá vysvobodit. Na tomto místě může přijmout
svatý okamžik, jenž je mu nabízen proto, aby nahradil nesvatý okamžik, který si vybral předtím.
A na tomto místě může rovněž poznat, že vztahy
představují jeho spásu, a nikoli zkázu.
12. Vy, kdo tuto skutečnost právě poznáváte, máte
možná stále strach, ale rozhodně nejste nemohoucí. Už si uvědomujete, že svatý okamžik má pro
vás větší hodnotu než jeho nesvatý protějšek a že
opravdu chcete pouze jeden z nich. Nemusíte být
proto smutní; snad jste trochu zmatení, ale rozhodně byste se teď neměli nechat odradit. Máte
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skutečný vztah a ten má smysl. Podobá se vašemu
pravému vztahu s Bohem, jako se podobají dvě
stejné věci. Modlářství je už minulostí a pozbylo
veškerého smyslu. Možná se svého bratra ještě trochu bojíte; možná ve vás stále přežívá stín strachu
z Boha. Může to však jakýmkoliv způsobem ovlivnit ty, jimž byl dán jediný pravý vztah, který se nachází mimo hranice těla? Může jim být dlouho bráněno v tom, aby konečně pohlédli na tvář Krista?
A mohou před sebou dlouho ukrývat vzpomínku
na svůj vztah s Otcem a tajit před svým vědomím
vzpomínku na Jeho lásku?

VII. Soulad prostředků a cíle
1. O nesrovnalostech mezi prostředky a cílem jsme už
řekli mnohé a rovněž jsme do značné míry hovořili
i o tom, že musejí být uvedeny v soulad, aby vám
svatý vztah mohl přinášet jen radost. Zároveň jsme
také uvedli, že prostředky k dosažení cíle Ducha
svatého přijdou z téhož zdroje, z něhož pochází
i jeho cíl. Jelikož tento kurz je jednoduchý a přímočarý, nenajdete v něm nic, co by nebylo logické. Zdánlivé nesrovnalosti nebo části, které
vám připadají obtížnější než jiné, pouze označují
oblasti, kde prostředky a účel stále nejsou v souladu. To má samozřejmě za následek jisté znepokojení, jež však nemusí trvat dlouho, neboť tento
kurz od vás nevyžaduje téměř nic. Jen stěží si lze
představit jiný kurz, který by po vás chtěl tak málo
a zároveň by vám mohl dát víc.
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2. Období rozpaků a znepokojení, jež následuje
po náhlé přeměně vztahu z hříchu na svatost, by
nyní mělo pomalu končit. Míra vašeho znepokojení odpovídá míře, do jaké stále odmítáte nechat
prostředky na tom, kdo změnil cíl vašeho vztahu.
Uvědomujete si, že tohoto cíle chcete dosáhnout,
tak proč nejste ochotni přijmout i odpovídající prostředky? V tom případě však musíte připustit, že si
neodporuje kurz, ale vy. Cíle lze dosáhnout pomocí
prostředků, a pokud ho tedy dosáhnout chcete, musíte chtít přijmout i patřičné prostředky. Jak byste
mohli upřímně tvrdit, že po tomto cíli toužíte více
než po čemkoliv jiném, a přitom nechtít poznat
prostředky, jejichž pomocí byste ho dosáhli?
3. K tomu, abyste získali jeho cíl, od vás Duch svatý
skutečně vyžaduje velmi málo a víc nežádá ani pro
to, aby vám mohl dát prostředky k jeho dosažení.
Prostředky jsou v porovnání s cílem až druhořadé,
a pokud tedy váháte, znamená to, že vás leká cíl,
a nikoliv prostředky. Na tuto skutečnost nikdy nezapomínejte, jinak se budete mylně domnívat, že
k prostředkům se dopracujete jen velice těžko. Jak
by vám ale mohlo jejich získání činit potíže, když
je jednoduše dostanete? Zaručují dosažení cíle
a jsou s ním v naprostém souladu. Dříve než se
jimi budeme zabývat do větší hloubky, musíte mít
stále na paměti, že pokud si myslíte, že je získat
nelze, znamená to, že si nejste jisti, zda chcete dosáhnout cíle. Je-li však cíl dosažitelný, pak musejí
být dosažitelné i prostředky.
4. Na rozdíl od cíle i prostředků je skutečně nemožné
vidět svého bratra bez hříchu, a přitom si ho stále
ztotožňovat s tělem. Není snad tento fakt v naprostém souladu s cílem svatosti? Vždyť svatost je

pouze důsledkem procesu, při němž se ruší účinky
hříchu, abyste mohli jasně rozpoznat a pochopit
to, co vždy byla a je pravda. Vidět tělo bez hříchu
je zcela nemožné, protože svatost je pozitivní, zatímco tělo je pouze neutrální. Není tedy ani hříšné,
ale ani bezhříšné. Jelikož není ničím, nemohou mu
být přisuzovány ani vlastnosti Krista, ani vlastnosti
ega. V obou případech byste se dopouštěli chyby,
neboť byste přidělovali vlastnosti na místo, kde nemohou existovat. Aby bylo možné dosáhnout cíle
pravdy, je tedy zapotřebí napravit oba postoje.
5. Tělo je nástroj, jehož prostřednictvím se ego snaží
dodat nesvatému vztahu zdání skutečnosti, a doba,
po kterou trvá, pak označuje nesvatý okamžik.
Avšak účel, k němuž ego využívá tělo jako prostředku, je v tomto případě hřích. Jelikož takovéhoto záměru lze docílit pouze v iluzích, je iluze bratra jako
těla celkem ve shodě s cílem nesvatosti. Vzhledem
k tomuto souladu zůstávají tudíž prostředky nezpochybňovány, a to tak dlouho, dokud slouží účelu,
ke kterému byly původně určeny. Úhel pohledu se
pak přizpůsobuje přání, neboť je vždy podřízený
touze. Pokud tedy vidíte tělo, znamená to, že jste
se rozhodli soudit, a nikoliv vidět, neboť pro vidění
– stejně jako pro vztahy – platí skutečnost, že se nevyskytuje v žádných stupních: buď vidíte, nebo ne.
6. Ten, kdo vidí bratrovo tělo, nad ním vynesl rozsudek a nevidí ho; nevidí ho ani jako hříšného,
protože ho nevidí vůbec. V temnotě hříchu je totiž
neviditelný. V ní si ho můžete pouze představovat
a iluze, jež o něm máte, se v ní nemohou setkat
s realitou, neboť jsou od ní důsledně oddělovány. V temnotě nejsou iluze nikdy postaveny před
pravdu, protože jsou před ní naopak skrývány.
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Na tomto místě si bratrovu skutečnou podstatu
představujete jako tělo, které navazuje nesvaté
vztahy s jinými těly, a na kratičkou chvíli – než
umře – tak slouží účelu hříchu.
7. Mezi takovýmito bezcennými představami a skutečným viděním je velký rozdíl, jenž nespočívá
v nich samotných, ale v jejich smyslu. V obou případech se jedná o pouhé prostředky, přičemž každý z nich je přesně v souladu s účelem, pro který je
určen. Ani jeden nemůže posloužit účelu druhého
z nich, neboť oba ztělesňují volbu účelu, pro jehož
dosažení jsou uplatňovány. Bez cíle, pro nějž byly
stanoveny, nemá žádný z nich smysl ani vlastní
hodnotu. Prostředky se zdají být reálné proto, že
cíli je přikládán určitý význam, a soudit tudíž můžete výhradně tehdy, pokud je vaším cílem hřích.
8. Na tělo nelze nahlížet jinak než optikou soudu. Vidět tělo je známkou toho, že nevidíte a odmítáte
prostředky, které vám nabízí Duch svatý proto, aby
posloužily jeho účelu. Jak může svatý vztah dosáhnout svého cíle pomocí prostředků hříchu? Soudit
jste se naučili sami, avšak vidět se učíte od toho,
kdo chce vaše učení napravit. Jeho zrakem nelze
vidět tělo, protože nevidí hřích, a tím vás přivádí
k pohledu na realitu. Váš svatý bratr, jehož musíte vidět, abyste se osvobodili, není žádnou iluzí.
Nesnažte se ho tudíž vidět v temnotě, neboť v ní
vám vaše představy o něm budou připadat skutečné. Zavřeli jste oči, abyste ho nevnímali; takový
byl váš cíl, a dokud pro vás bude mít nějaký smysl, budete prostředkům k jeho dosažení přisuzovat
hodnotu vidění, a proto neuvidíte.
9. Neměli byste se ptát, jak můžete vidět svého bratra
bez těla, ale zda si ho skutečně přejete vidět jako

1. Vidění k vám bude nejdříve přicházet jen jako letmé záblesky, jež však budou dostatečně výmluvné
na to, aby vám ukázaly, co je dáno vám, kdo uvidíte
svého bratra jako nevinného a bezhříšného. Pravdu získáte zpět díky tomu, že po ní budete toužit,
stejně jako jste o ni na základě své touhy po něčem
jiném přišli. Jakmile však zpřístupníte svaté místo,
které jste uzavřeli kvůli tomu, že jste tomuto „něčemu jinému“ přikládali určitou hodnotu, poklidně
se k vám vrátí to, co jste nikdy neztratili, protože to
pro vás bylo po celou dobu pečlivě ochraňováno.
Vidění by nebylo nutné, kdybyste se dříve nedopustili chyby úsudku. Pokud však budete upřímně
toužit po její nápravě, bude napravena.
2. Opravdu nechcete poznat svou skutečnou totožnost? Opravdu nechcete vyměnit pochybnosti
za jistotu? Opravdu se nechcete dobrovolně vysvobodit z utrpení a znovu zjistit, co je radost? To
všechno vám nabízí váš svatý vztah, jenž vám byl
dán, a proto vám bude dáno i to, co přináší. Jeho
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nevinného. Až si budete tuto otázku pokládat, nezapomínejte, že v jeho bezhříšnosti leží vaše vysvobození ze strachu. Cílem Ducha svatého je spása a nástrojem k jeho dosažení je vidění, neboť to,
co vidí pravý zrak, je doopravdy bezhříšné. Nikdo,
kdo miluje, nemůže soudit a vidí bez jakéhokoliv
odsuzování. Není tvůrcem toho, co vidí, neboť vidět to mu bylo dáno, stejně jako mu byl dán zrak,
který mu vidění umožnil.

VIII. Vidění bezhříšnosti

cíl jste nestanovili vy sami, stejně jako nebudete
vymezovat prostředky, jejichž pomocí ho dosáhnete. Radujte se z toho, co získáte díky tomu, že o to
pouze požádáte, a buďte si jisti, že nemusíte určovat
ani účel, ani prostředky k jeho docílení. To všechno
je vám dáno; vám, kdo nechcete vidět svého bratra jinak než jako nevinného. To vše je vám dáno
a pouze čeká na to, až si budete z celého srdce přát,
abyste to dostali. Vidění je totiž snadno a ochotně
dáno všem, kdo o ně požádají.
3. Bezhříšnost vašeho bratra se vám nabízí v zářivém
světle; pohleďte na ni zrakem Ducha svatého a společně s ním se z ní radujte. Mír a klid totiž získají
všichni, kdo o ně požádají v upřímné touze a bez
pochybností o jejich smyslu, jejž sdílejí s Duchem
svatým, a kteří se s ním shodují v tom, co je spása.
Nebraňte se vidět svého bratra jako nevinného, aby
se vám před očima mohl vynořit Kristus a přinést
vám radost; a nepřisuzujte žádnou cenu jeho tělu,
protože právě to ho udržuje v zajetí iluzí o tom,
jaký je. Stejně jako vy touží i on po tom, aby spatřil svou nevinnost. Požehnejte tudíž Božímu synu
ve svém vztahu a nechtějte v něm už vidět to, co
jste z něho sami udělali.
4. Duch svatý zajistí, abyste dostali to, co si Bůh přál
a co vám dal. Jeho vůle je nyní vaším cílem a pohled, který z této vůle učiní i vůli vaši, nyní čeká
na vaše přijetí. Dostali jste zrak, jenž vám umožní nevidět tělo. Až pak pohlédnete na svého bratra, spatříte oltář postavený ke slávě vašeho Otce,
který je stejně svatý jako nebe a třpytí se zářivou
čistotou a liliemi, jež jste na něj položili. Můžete
snad něčemu přikládat větší hodnotu? Proč si stále myslíte, že pro Božího syna je lepším domovem

a bezpečnějším útočištěm tělo? Proč byste se měli
dívat raději na ně než na pravdu? Jak byste mohli dávat přednost nástroji ničení a dobrovolně jím
nahrazovat svatý domov, který vám nabízí Duch
svatý a v němž bude společně s vámi přebývat?
5. Tělo je symbolem slabosti, zranitelnosti a ztráty
síly. Mohl by vám takovýto zachránce pomoci?
Požádali byste v nouzi a těžkostech o pomoc toho,
kdo je bezmocný? Představuje snad to, co je žalostně malé, nejvhodnější zdroj, na který byste se
měli obrátit se žádostí o sílu? Odsuzováním svého zachránce v sobě vyvoláváte zdání, že je slabý, ale vy potřebujete jeho sílu. Neexistuje žádný
problém, žádná událost, situace ani nejasnost, jež
by nedokázal vyřešit ten pravý pohled; všechno
lze zachránit, pokud se na to budete dívat správným úhlem pohledu, neboť tento pohled není váš
a přináší s sebou zákony, které miluje Duch svatý,
jemuž doopravdy patří.
6. Vše, na co pohlížíte pravým zrakem, se postupně vyjasňuje, a to v souladu se zákony, jež přináší poklidný a jistý pohled Ducha svatého. To, na co se dívá,
vždy dosáhne svého cíle a splní jeho účel, neboť jeho
zrak nikdy nic nepřizpůsobuje a ve všem vidí dokonalý nástroj k docílení jeho záměru. Ničivost je náhle neškodná a hřích se pod jeho laskavým pohledem
mění na požehnání. Co naopak mohou vnímat oči
těla? Přizpůsobují se hříchu, nejsou schopny přehlížet žádnou z jeho podob a vidí ho všude a ve všem.
Budete-li se tedy dívat zrakem těla, uvidíte kolem
sebe jen odsouzení a nikdy nespatříte to, co by vás
mohlo zachránit. Váš svatý vztah, a tedy pramen vaší
spásy, bude postrádat smysl a jeho nejsvětější účel
bude zbaven prostředků k jeho dosažení.
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7. Úsudek je jen hračka, je to vrtoch a zcela zbytečný nástroj prázdné hry smrti, kterou se zabýváte
ve svých představách. Avšak skutečný pohled uvádí omyly na pravou míru a všechno svěřuje do laskavé vlády zákonů nebe. Co by se stalo, kdybyste
poznali, že tento svět je jen přeludem; kdybyste
pochopili, že jste ho vytvořili vy sami; kdybyste si
uvědomili, že ti, kdo po něm chodí a na své pouti
hřeší, umírají, útočí, vraždí a ničí sami sebe, nejsou
vůbec skuteční? Mohli byste pak důvěřovat tomu,
co vidíte? A viděli byste to?
8. Přeludy mizí okamžikem, kdy je poznána jejich
pravá podstata, a v tomto pochopení spočívá pomoc a náprava. Jakmile jim přestanete věřit, ztratí
se. To jediné, co musíte udělat, je uvědomit si, že
jste je odstranili vy. Jakmile přijmete tuto prostou
skutečnost a sílu, již jste dali jim, dáte sami sobě,
vysvobodíte se z nich. Jedno je jisté: přeludy slouží
určitému účelu, a pokud tento účel přestanete sledovat, přeludy zmizí. Otázka by tedy nikdy neměla
znít, zda chcete přeludy, ale zda chcete účel, kterému slouží. Tento svět se jeví jako studnice bezpočtu cílů, jež se od sebe liší a mají různou hodnotu.
Ve skutečnosti jsou však všechny stejné; i v jejich
případě platí, že neexistují žádné stupně či pořadí,
ale pouze zdánlivá hierarchie hodnot.
9. Myslitelné jsou pouze dva cíle a žádné další neexistují: jedním je hřích a druhým je svatost. Ten, pro
který se rozhodnete, určuje, co vidíte, jelikož to,
co vidíte, je jen vámi zvolený způsob, jakým dosáhnete svého cíle. Přeludy slouží účelu šílenství;
jsou to prostředky, jimiž se vnější svět – přenesený
z nitra – přizpůsobuje hříchu a stává se zdánlivým
dokladem jeho reality. I v tomto případě sice stá-

le platí, že mimo vaše nitro není nic, avšak právě
z tohoto „nic“ vznikají všechny projekce, neboť
mu dodávají veškerý „smysl“, který má.
10. To, co nemá žádný smysl, nelze pochopit. Smysl
se vždy nejprve zahledí do nitra, aby nalezl sám
sebe, a teprve poté se dívá ven. Veškerý smysl,
jejž dáváte vnějšímu světu, tudíž musí odrážet
pohled, který jste spatřili uvnitř; nebo lépe řečeno, musí odrážet to, zda jste vůbec viděli, nebo
pouze odsoudili. Vidění je prostředkem, jehož
pomocí Duch svatý přeměňuje vaše noční můry
do šťastných snů; vaše šílené přeludy, jež vám ukazují všechny děsivé důsledky domnělého hříchu,
mění na poklidné a povzbudivé obrazy. Při pohledu na ně vás zaplavuje pocit štěstí a s radostí nasloucháte vlídným zvukům, které jsou předzvěstí
svobody. Představují to, čím Duch svatý nahradí všechny děsivé obrazy i ječivé zvuky, k nimž
obrací vaši pozornost cíl ega. Ustupují od hříchu
a připomínají vám, že vás neděsí realita a že omyly,
kterých jste se dopustili, mohou být napraveny.
11. Jakmile pohlédnete na to, co se vám zdálo děsivé,
a uvidíte, jak se to mění na výjevy krásy a poklidu;
jakmile se podíváte na scény násilí a smrti a budete sledovat, jak se mění na pokojné obrazy zahrad
pod širým nebem, jimiž protékají zurčící a nevyčerpatelné potůčky čisté, životadárné vody, bude
vás muset někdo přesvědčovat o tom, abyste přijali
dar vidění? A až jej dostanete, mohli byste odmítnout to, co musí přijít? Zamyslete se jen na kratičký okamžik nad tím, že i vy můžete spatřit svatost,
kterou dal Bůh Svému synu; pak už se nikdy nebudete domnívat, že můžete vidět něco jiného.
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21. kapitola

Rozum a vnímání
Úvod
1. Vnímání vzniká na základě projekce. Svět, jejž tedy
vidíte, je tvořen pouze tím, co jste mu dali a nic
víc v něm nenajdete. Ačkoliv však v sobě neskrývá nic víc, neskrývá v sobě ani nic méně, a proto
je pro vás důležitý. Je totiž důkazem vašeho stavu
mysli, vnějším odrazem vnitřní situace. Jak člověk
smýšlí, tak také vnímá. Nesnažte se tudíž změnit
svět, ale rozhodněte se změnit své smýšlení o něm.
Vnímání je výsledek, a nikoliv příčina, a proto postrádá smysl se domnívat, že zázraky se vyskytují
v různých stupních obtížnosti. Vše, na co se díváte
pravým zrakem, je uzdravené a svaté, zatímco to,
na co pohlížíte bez něho, neznamená vůbec nic.
A kde není smysl, je chaos.
2. Zatracení je soud, který jste vynesli sami nad sebou,
a jejž tudíž budete i přenášet do světa. Budete-li
na něj pohlížet jako na zatracený, spatříte pouze to,
co jste udělali, abyste ublížili Božímu synu. Jestliže uvidíte neštěstí a pohromy, znamená to, že jste
se pokusili Božího syna ukřižovat. Pokud však uvidíte svatost a naději, znamená to, že jste se připojili
k Boží vůli a toužíte ho osvobodit. Kromě těchto
dvou možností už žádná další neexistuje. Důkazy,
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pro kterou variantu jste se rozhodli, uvidíte zcela
zřetelně a podle nich pak poznáte, jaká byla vaše
volba. Svět, jejž vidíte, vám pouze odhaluje, kolik
radosti jste si dovolili vidět ve svém nitru a přijmout za vlastní. A je-li právě toto smyslem světa,
pak musí moc, kterou mu dáváte radost, ležet zrovna ve vašem nitru.

1. Nikdy nezapomínejte na to, že svět, jejž „vidí“
nevidomí, musí být smyšlený, neboť jeho skutečnou podobu neznají. To, co by mohli vidět, pouze
odvozují, a to z důkazů, které jsou jen nepřímé.
Své závěry pak musejí neustále opravovat, neboť
vzhledem k tomu, co nezjistili či nepoznali, ustavičně klopýtají a padají nebo naopak bez újmy
procházejí otevřenými dveřmi, jež považovali
za zavřené. Ve stejné situaci se nacházíte i vy:
nevidíte. Vodítka, která jsou základem vašich logických úsudků, jsou nesprávná, a proto vrávoráte a padáte přes kameny, s nimiž jste nepočítali,
a vůbec si neuvědomujete, že můžete projít branou, kterou jste pokládali za zavřenou, ale jež je ve
skutečnosti před vašima nevidoucíma očima dokořán otevřená a dychtivě čeká na váš příchod.
2. Jak pošetilé je se dohadovat, jakou podobu má
skutečnost, pokud ji lze jasně vidět. Není nutné si
představovat, jak svět vypadá. Naopak: dříve než
pochopíte, jaký doopravdy je, ho musíte vidět.
Jedině tak lze odhalit, které dveře jsou otevřené,
a jedině tak můžete spatřit, kde najdete bezpečí,

která cesta vede do temnoty a která do světla. Úsudek vás vždy zavede špatným směrem, ale vidění
vám zřetelně ukáže, kudy se máte vydat. Proč byste tedy měli hádat?
3. Není vůbec zapotřebí se učit prostřednictvím bolesti, neboť laskavé lekce si osvojujete s radostí
a také si je ochotně pamatujete. To, co vám dává
radost a štěstí, se chcete naučit a nechcete zapomenout. Tuto skutečnost určitě nepopíráte, ale stále
hledáte odpověď na otázku, zda vám prostředky,
jež pro učení uplatňuje náš kurz, přinesou radost,
kterou slibuje. Kdybyste tomu věřili, nečinilo by
vám učení žádné potíže. Spokojeným a šťastným
žákem tedy dosud nejste jen proto, že si stále nejste
jisti tím, že vám vidění dá víc než dohady, přičemž
však už víte, že obojí si ponechat nemůžete.
4. Nevidomí si zvyknou na svůj svět tím, že se mu přizpůsobí, a proto se domnívají, že se v něm vyznají.
Nenaučili se to však pomocí radostných lekcí, ale
na základě strohé nutnosti a víry, že jsou omezováni hranicemi, jež podle svého názoru nedokážou
překonat. Stále tomu věří a naučených lekcí si nesmírně váží a lpí na nich, protože nevidí. Nechápou, že právě tyto lekce z nich činí nevidomé, a tak
si neustále trvají na světě, který se naučili „vidět“
ve své představivosti, a věří, že jinou možnost ani
nemají. Svět, jejž poznali skrze bolest, nenávidí
a vše, co v něm podle nich je, slouží jen k tomu,
aby jim připomínalo, že jsou neúplní a trpí nesmírným nedostatkem.
5. Tím si vymezují jak život, tak i místo, kde žijí
a kterému se přizpůsobují, neboť se domnívají, že
to jinak nejde, a bojí se, že přijdou i o to málo,
co mají. V takové situaci se nacházejí všichni, kdo
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I. Zapomenutá píseň

považují tělo za to jediné, co mají nejen oni sami,
ale i jejich bratři. Snaží se k sobě přiblížit, ale neustále se jim to nedaří. A proto se přizpůsobují samotě a věří, že pokud si zachovají tělo, zachrání to
málo, co mají. Poslouchejte a zkuste se zamyslet
nad tím, zda si vzpomínáte na něco z toho, o čem
nyní budeme hovořit.
6. Poslouchejte; možná zachytíte náznak dávného
stavu, jenž není tak úplně zapomenutý; který je mlhavý, a přesto nikoliv zcela neznámý – jako píseň,
jejíž název si už nepamatujete a nevzpomínáte si
na okolnosti, za nichž jste ji slyšeli. Nevybavujete si celou píseň, ale jen prchavý nápěv, který si
nespojujete se žádnou osobou, místem nebo ničím
konkrétním. Na základě těchto několika tónů si
však vzpomínáte, jak krásná byla nejen sama píseň,
ale i prostředí, kde jste ji slyšeli, a jak jste milovali
ty, kdo tam byli a naslouchali jí společně s vámi.
7. Tato melodie sice nemá žádný význam, ale vy jste
si ji zapamatovali, a to nikoliv kvůli ní samé, ale
jako vlídnou připomínku toho, co by vám do očí
vehnalo slzy, kdybyste si vzpomněli, jak blízké
vám to kdysi bylo. Vzpomenout byste si sice dokázali, ale máte strach, že byste tím přišli o svět,
jejž jste od té doby poznali. A přesto víte, že nic, co
jste v něm poznali, není ani z poloviny tak cenné.
Poslouchejte a uvidíte, zda si vybavíte prastarou
píseň, kterou jste znali před dávnou dobou a vážili si jí více než jakékoliv jiné melodie, již jste se
od té doby naučili.
8. Daleko za hranicemi těla, výše než slunce i hvězdy,
nade vším, co vidíte, se klene povědomý oblouk
zlatého světla, které se rozšiřuje zároveň s tím, jak
hledíte do velkého a zářícího kruhu. Před vašima

očima se kruh naplňuje světlem; mizí jeho hranice a to, co v něm bylo, už není ničím ohraničeno. Světlo se šíří a pokrývá úplně vše, rozrůstá se
do nekonečna a září věčným jasem, bez přerušení
a bez jakéhokoliv omezení. Všechno je v něm sjednoceno v dokonalém spojení a nelze si představit,
že by se něco mohlo vyskytovat mimo ně, neboť
neexistuje místo, kde by toto světlo nebylo.
9. Takto vypadá Boží syn, jehož dobře znáte a který
zná svého Otce. Toto je vzpomínka na to, co jste;
jste součástí světla a zároveň ho celé máte v sobě;
jste s ním dokonale spojeni, stejně jako jsou všechny jeho části spojeny ve vás. Přijměte pohled, jenž
vám může ukázat tuto skutečnost, a nikoliv tělo.
Onu prastarou píseň znáte a znáte ji dobře. Nic vám
nikdy nebude tak drahé jako tento pradávný chvalozpěv na lásku, kterou Boží syn stále zpívá svému
Otci.
10. Slepí už nyní vidí, neboť tatáž píseň, již zpívají
ke chvále svého Stvořitele, velebí i je samotné. Slepota, kterou si sami způsobili, nevydrží pod náporem
vzpomínky na tuto píseň. Zadívají se na obraz Božího
syna a vzpomenou si, kdo je tím, o kom zpívají. Co
jiného je zázrak než tato vzpomínka? A existuje snad
někdo, kdo tuto vzpomínku nepřechovává? Světlo
v jednom ji oživí ve všech. Až ji tedy uvidíte ve svém
bratru, vzpomenete si i vy, a to za všechny.
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II. Zodpovědnost za to, co vidím
1. Už několikrát jsme opakovali, že k tomu, abyste
se naučili lekce tohoto kurzu, se od vás vyžadu-

je skutečně jen málo. Jde o onu špetku ochoty,
již potřebujete, aby byl celý váš vztah přetvořen
na radost; o onen malý dárek pro Ducha svatého, který vám na oplátku za něj dá úplně vše;
o maličkost, v níž spočívá spása; o drobnou změnu
v myšlení, na jejímž základě se ukřižování změní
na vzkříšení. A jelikož se jedná o pravdu, je tak prostá, že ji nelze nepochopit. Můžete ji nepřijmout,
ale nikdy nebude nejednoznačná a nejasná. Pokud
se nyní rozhodnete v její neprospěch, nebude pro
vás nepochopitelná proto, že je komplikovaná, ale
proto, že cena, kterou máte zaplatit za mír a klid,
vám podle vašeho soudu přijde příliš vysoká.
2. Toto je to jediné, co musíte udělat, aby se vám dostalo pravého zraku, štěstí, vysvobození z bolesti
i úplného osvobození od hříchu. Říkejte si, co je
psáno na následujících řádcích, a to upřímně a bez
výhrad, neboť v tom spočívá síla spásy:
Za to, co vidím, jsem skutečně zodpovědný jen já
sám.
Já se rozhoduji, jaké pocity budu prožívat i jakého
cíle chci dosáhnout.
A vše, co se mi přihodí, se děje jen proto, že jsem
o to požádal, a tudíž i dostal.
Už si dál nenalhávejte, že nemáte moc ovlivnit to,
co se vám děje. Stačí připustit, že jste se mýlili,
a všechny důsledky vašich omylů se vytratí.
3. Je zcela nemožné, aby byl Boží syn zmítán pouze událostmi z vnějšího světa. Je zcela nemožné,
aby se mu děly věci, jež si sám nezvolil. Jeho moc
rozhodovat je určujícím faktorem každé situace,
ve které se ocitá zdánlivě neúmyslně či náhodou.
Ve vesmíru, jejž stvořil Bůh a mimo který nic není,

nepřicházejí v úvahu žádné náhody či nepředvídanosti. Trpíte-li, znamená to, že jste si za svůj cíl
zvolili hřích. Jste-li však šťastní, znamená to, že
jste svěřili moc rozhodovat do rukou toho, kdo
se za vás rozhoduje pro Boha. A právě to je onen
malý dárek, jejž dáváte Duchu svatému a který jste
od něho dostali, abyste ho mohli dát sami sobě.
Tímto darem totiž dostáváte moc osvobodit svého
spasitele, aby on mohl dát spásu vám.
4. Nelitujte tedy takovéto nepatrné oběti, neboť jakmile ji odmítnete přinést, svět, jejž vidíte nyní, vám
zůstane. Ale pokud tento malý dárek ochotně dáte,
odejde s ním i vše, co vidíte; uvědomte si, že jste
nikdy nedostali tolik za tak málo. Výměna darů se
uskutečňuje a zabezpečuje ve svatém okamžiku,
ve kterém se svět, jejž nechcete, setkává se světem,
který chcete. A právě ve svatém okamžiku jej i dostanete, a to proto, že po něm toužíte. Aby k tomu
však mohlo dojít, musíte si nejprve uvědomit sílu
své touhy, a nikoliv její slabost. Musíte pochopit,
že to, co je dostatečně silné na to, aby zbudovalo vlastní svět, zároveň dokáže tento svět i opustit
a přijmout nápravu, pokud je ovšem ochotné vidět
a připustit, že se mýlilo.
5. Svět, jejž vidíte, je jen nevěrohodným svědkem vaší
mylné domněnky, že jste měli pravdu, a pokud se
na něj spoléháte, musíte být šílení. Sami jste ho naučili znění jeho výpovědi, a když vám své naučené
svědectví přednášel, pozorně jste mu naslouchali
a přesvědčili sami sebe, že to, co viděl, je skutečné. Jakmile pochopíte, co jste sami sobě způsobili,
pochopíte také, že vaše „vidění“ se opírá o logiku
bludného kruhu. Takovýto pohled vám nebyl dán;
sobě i svému bratru jste ho dali vy. Nebraňte tedy
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tomu, aby jej mohl vyměnit za pravdu, a až spatříte tuto změnu v něm, bude vám dáno ji spatřit
i v sobě.
6. Možná se domníváte, že tuto malou oběť nemusíte přinést. Pak se ovšem důkladněji zamyslete nad
tím, co díky ní doopravdy získáte, a prostě ji považujte za výměnu odloučení za spásu. Ego je pouze
myšlenka, že je možné, aby se Božímu synu děly
věci, které si nepřeje. V takovém případě by však
nebyly v souladu s vůlí jeho Stvořitele, jež nemůže
být jiná než jeho vlastní vůle. Touto domněnkou
nahrazuje Boží syn svou skutečnou vůli; představuje absurdní revoltu proti tomu, co musí vždy být.
Je to jasné vyjádření, že má schopnost zbavit Boha
Jeho síly, sám si ji přisvojit, a připravit se tak o to,
co si pro něho Bůh přál. Takovouto myšlenku tedy
ochraňujete a uctíváte u svých oltářů a cokoliv ji
ohrožuje, považujete za útok na svou víru. Nedomnívejte se, že jste nevěřící, neboť vaše víra a důvěra v tuto pošetilou představu je opravdu silná.
7. Duch svatý vám může dát víru ve svatost i pohled,
kterým ji snadno uvidíte. Avšak na oltáři, kam jeho
dary patří, jste jim nenechali žádné místo. Umístili
jste na něj modly, skrze něž uctíváte něco jiného,
a této jiné „vůli“, která vám říká, co se musí stát,
dodáváte zdání skutečnosti. Obraz, jejž vám pak
odhaluje jiný pohled, tedy logicky musíte považovat za neskutečný. Jediné, co se po vás žádá, je
udělat místo pravdě. Nechce se po vás, abyste udělali něco, co přesahuje vaše chápání i možnosti, ale
pouze to, abyste pravdu pustili dovnitř, a přestali tak zasahovat do událostí, které se stanou samy
o sobě. Jednoduše řečeno se tedy od vás vyžaduje

jen to, abyste si znovu uvědomili přítomnost toho,
čeho jste se podle sebe zbavili.
8. Buďte tudíž alespoň na okamžik ochotni odstranit
ze svých oltářů to, co jste na ně umístili, a pak nebudete moci nevidět, co na nich leží doopravdy.
Svatý okamžik není okamžikem stvoření, ale poznání a pochopení, jelikož poznání vychází z vidění, a nikoliv z dohadů. Jedině tehdy je možné
zahledět se do nitra a spatřit, co v něm musí být,
co se zřetelně otvírá vašemu pohledu a je naprosto
nezávislé na dedukcích či odhadech. Náprava sice
není vaším úkolem, ale je zcela na vás, zda ji uvítáte či ne. Víra a touha jsou neoddělitelně spjaty,
neboť každý věří tomu, po čem touží.
9. Jak už jsme říkali, jsou zbožná přání způsobem,
jímž se ego vypořádává s tím, co chce. Neexistuje snad lepší příklad, který by ukazoval sílu touhy
– a tedy i víry – dodat cílům ega zdání skutečnosti
a uskutečnitelnosti. Víra v neskutečné vede k tomu,
že si uzpůsobujete skutečnost tak, aby vyhovovala
cíli šílenství. Cíl hříchu pak způsobuje, že kolem
sebe vidíte svět hrůzy, jenž odůvodňuje jeho smysl. To, po čem toužíte, také uvidíte. Pokud je tedy
realita vašeho světa falešná, budete ji obhajovat
tím, že si nebudete uvědomovat úpravy a změny,
které jste na něm provedli, abyste mu dali podobu,
již nyní vidíte.
10. Odmítáte-li vidět skutečnost, musí nevyhnutelně dojít k záměně příčiny a důsledku. V takovém
případě je totiž nezbytné udržet příčinu důsledku
v utajení a důsledek přetvořit tak, aby se jevil jako
příčina. Takováto zdánlivá nezávislost důsledku
pak vyvolává dojem, že je zcela samostatný, a tedy
schopný posloužit jako příčina událostí a pocitů,
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které podle toho, kdo mu status „samostatnosti“
dodal, způsobila. Už dříve jsme hovořili o vaší
touze stvořit si svého vlastního stvořitele, a být
mu tedy otcem, a nikoliv synem. Jedná se o přání,
pro něž beze zbytku platí výše uvedená úvaha: syn
je důsledkem, jehož pravou příčinu však odmítá,
a proto se sám jeví jako příčina schopná vyvolat
skutečné důsledky. Nic ovšem nemůže mít důsledky bez příčiny a zaměňovat oba pojmy pouze znamená zásadně nepochopit ani jednu z nich.
11. Je zcela nezbytné, abyste pochopili, že tvůrcem
světa, který vidíte, jste vy sami, a stejně nutně
si musíte i uvědomit, že sami sebe jste naopak
rozhodně nestvořili. V obou případech se jedná
o tentýž omyl. Nic, co nebylo stvořeno vaším Stvořitelem, na vás nemá žádný vliv. Pokud se tedy domníváte, že to, co jste vytvořili, vám může říct, co
vidíte a cítíte, a pokud této jeho schopnosti slepě
důvěřujete, pak popíráte svého Stvořitele a věříte,
že svým stvořitelem jste vy sami. Jestliže si totiž
myslíte, že svět, jejž jste vytvořili, má moc vás přetvořit do podoby, v jaké vás chce mít, zaměňujete
syna a otce, a tedy důsledek a příčinu.
12. To, co stvoří syn, je stejné jako to, co stvořil jeho
Otec. Při skutečném tvoření si však syn za žádných okolností nenamlouvá, že je nezávislý na své
příčině, neboť v jeho jednotě s ní spočívá příčina
jeho tvoření. V odloučení od ní moc tvořit nemá,
a proto pak nemá to, co vytvoří, žádný smysl. Jeho
výtvory na skutečném stvoření vůbec nic nemění
a závisejí výhradně na šílenství svého autora, přestože pro opodstatnění tohoto šílenství jsou zcela
nepoužitelné. Váš bratr se domnívá, že tento svět
vytvořil společně s vámi, čímž popírá stvoření.

Společně s vámi je však rovněž přesvědčen, že
svět, který vytvořil, vytvořil jeho, a tím ovšem zároveň popírá, že jeho tvůrcem je on sám.
13. Pravdou však je, že vy i váš bratr jste byli stvořeni
milujícím Otcem, jenž vás stvořil najednou a jako
jednoho. Budete-li stále vidět to, co „dokazuje“
opak, budete odmítat celou svou skutečnou podstatu. Jakmile ovšem připustíte, že vše, co zdánlivě
stojí mezi vámi a vaším bratrem, co vás odděluje
od sebe i od vašeho Otce, jste v utajení vytvořili
vy sami, v tom okamžiku se osvobodíte. Všechny
důsledky původní domněnky náhle zmizí, protože
odhalíte jejich příčinu. A právě domnělá nezávislost jejich příčiny je věznitelem, který vás drží pod
zámkem. Jestliže totiž budete trvat na tom, že je
samostatná, budete dělat stejnou chybu jako v případě, kdy si myslíte, že nejste závislí na příčině,
jež vás stvořila a kterou jste nikdy neopustili.
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III. Víra, důvěra a vidění
1. Cílem všech výjimečných vztahů je hřích, neboť
představují dohodu se skutečností, jíž se přizpůsobuje i podoba zdánlivé jednoty. Nezapomínejte však, že uzavírat dohodu znamená vymezovat
hranice, a proto každého bratra, se kterým máte
omezený vztah, nenávidíte. Možná se snažíte této
dohodě ve jménu „spravedlnosti“ dostát a žádáte,
abyste za ni zaplatili buď vy sami, anebo – a to
snad častěji – ten druhý. Takovouto „spravedlností“ se tedy pokoušíte zmírnit pocit viny, jejž ve vás
vyvolává přijatý cíl vztahu. Duch svatý tudíž musí

změnit právě tento cíl; jednak aby mohl váš vztah
využít pro své účely a jednak abyste si jím neubližovali.
2. Jestliže přijmete tuto změnu, přijmete zároveň
myšlenku, že pravdě musíte udělat místo, a zbavíte
se tak příčiny hříchu. Možná se domníváte, že stále
podléháte jeho důsledkům, avšak za svůj cíl ho už
nepokládáte a nechcete ho dosáhnout. Nikdo nepřipustí, aby došlo ke změně cíle, pokud po něm stále
touží, neboť nic není tak uctíváno a ochraňováno
jako cíl, který mysl bezvýhradně přijímá. Za tím
pak jde, ať už zasmušile nebo radostně, ale vždy
s vírou a vytrvalostí, již víra nevyhnutelně přináší.
Sílu víry nikdy nelze poznat, pokud věříte v hřích.
Jestliže však věříte v lásku, pak nemůže zůstat nepoznaná.
3. Proč vám přijde nepochopitelné, že by víra mohla
hory přenášet? Pro takovou sílu je to zaručeně jen
nepatrný počin. Víra totiž dokáže spoutat Božího
syna těžkými řetězy, a to za předpokladu, že věří,
že spoutaný je. Jakmile však přestane věřit v jejich
existenci, vysvobodí se z nich; opustí víru, že ho
mohou spoutat, a místo toho začne věřit ve svou
svobodu. Je zcela nemožné věřit stejnou měrou
ve dva opačné směry. Důvěru, kterou vkládáte
do hříchu, tedy odebíráte svatosti, a to, co dáváte
svatosti, naopak berete hříchu.
4. Důvěra, víra a vidění jsou prostředky, jimiž dosáhnete cíle svatosti. Jejich pomocí vás Duch svatý
dovede do skutečného světa a vyvede ze všech iluzí, do kterých jste vložili svou důvěru. Toto je jeho
směr; toto je ten jediný směr, jejž vidí. Bloudíte-li,
připomene vám, že jiný než tento neexistuje. Jeho
důvěra, víra i vidění jsou určeny pro vás. Až je bez

výhrady přijmete namísto svých vlastních, už je
nebudete potřebovat, neboť důvěra, vidění a víra
mají smysl pouze do té doby, než dosáhnete stavu
jistoty. V nebi jsou zcela neznámými pojmy, ale jinak než jejich prostřednictvím nebe nedosáhnete.
5. Není myslitelné, aby Boží syn postrádal důvěru,
avšak záleží výhradně na jeho rozhodnutí, do čeho
ji vloží. Nedůvěra neznamená absenci důvěry, ale
znamená důvěru v nic. Důvěra vložená do iluzí
v žádném případě nepostrádá sílu a moc, jelikož jejím prostřednictvím Boží syn věří, že je bezmocný.
Tím nedůvěřuje sám sobě, avšak pevně věří svým
iluzím o sobě. Důvěru, vnímání a víru jste totiž vytvořili vy, a to jako prostředky, kterými se připravujete o jistotu a nacházíte hřích. Tento absurdní
a šílený směr jste si tedy zvolili zcela dobrovolně
a vzhledem k tomu, že jste důvěřovali tomu, co jste
si vybrali, vytvořili jste to, po čem jste toužili.
6. Duch svatý dokáže využít všechny prostředky, jejichž pomocí jste se pokoušeli nalézt hřích,
ve prospěch svého vlastního účelu. Způsob, jakým
je uplatňuje, vás však od hříchu odvádí, protože
jeho cíl leží v opačném směru. Vidí sice prostředky, jež využíváte, ovšem nikoliv už účel, pro který
jste je vytvořili. Nevezme vám je, jelikož chápe, že
je lze použít jako nástroje pro to, co si pro vás přeje
on. Vnímání jste vytvořili proto, abyste si mohli vybírat mezi svými bratry a společně s nimi usilovat
o hřích. Duch svatý však považuje vnímání za prostředek, jímž vás naučí, že obraz svatého vztahu je
to jediné, co chcete vidět. Poté začnete důvěřovat
svatosti, po které budete toužit a v níž budete díky
své touze i věřit.
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7. Důvěra a víra jsou neoddělitelně spjaty s viděním,
neboť všechny prostředky, které kdysi sloužily hříchu, nyní směřují ke svatosti. To, co považujete
za hřích, je totiž ve skutečnosti omezení, a ty, jejichž podstatu se pokoušíte omezit na tělo, nenávidíte, protože se jich bojíte. Svým odmítnutím jim
odpustit je odsuzujete k tělu, a jelikož si ceníte nástrojů k dosažení hříchu, svou víru a důvěru vkládáte právě do těla. Cílem svatosti je však vašeho
bratra osvobodit a vymýtit nenávist pomocí odstranění strachu, a to nikoliv jako jejího příznaku, ale
jako její příčiny.
8. Ti, kdo chtějí vysvobodit své bratry z těla, se nemají
čeho bát. Tím, že se rozhodli umožnit, aby byla odstraněna všechna omezení, se totiž zřekli prostředků k dosažení hříchu. Jelikož touží pohlížet na své
bratry ve svatosti, vidí díky síle své víry a důvěry
daleko za hranice těla, a nestaví tak pravému vidění
do cesty žádné překážky. Tomu však předcházelo
poznání, nakolik jim jejich víra omezovala pochopení světa, a samozřejmě i touha přenést její sílu
jinam, pokud jim bude nabídnut jiný úhel pohledu.
Zázraky, jež pak následují toto rozhodnutí, se rovněž rodí na základě důvěry, neboť všichni, kdo se
rozhodnou odvrátit svůj zrak od hříchu, dostanou
dar vidění a jsou vedeni ke svatosti.
9. Ti, kdo věří v hřích, jsou přesvědčeni, že Duch svatý od nich vyžaduje oběť, neboť cesta oběti podle
nich představuje způsob, jakým dosáhnou svého
cíle. Bratři, Duch svatý ví, že oběť nepřináší nic;
Duch svatý neuzavírá žádné obchody a nevyjednává. A pokud se ho budete snažit omezit, budete
ho nenávidět, protože se ho budete bát. Dar, který
vám dal, je víc, než vám může dát tato strana nebe.

Okamžik k jeho poznání a přijetí je blízko, a proto
spojte své pochopení s tím, co už bylo spojeno, a to
tak, že svou víru a důvěru obrátíte ke svému bratru. Neboť ten, jenž miluje svět, jej za vás vidí; bez
jediné skvrny hříchu a v nevinnosti, díky které je
pohled na něj stejně krásný jako pohled na nebe.
10. Svou vírou v oběť jste oběti dodali velkou moc, ale
neuvědomujete si, že právě kvůli ní nevidíte. Oběť
lze totiž vyžadovat pouze od těla a vyžadovat ji
může jen další tělo. Mysl ji nemůže sama od sebe
ani vyžadovat, ani přijmout; a totéž platí i pro tělo.
Požadavek oběti vychází z mysli, jež se snaží využít tělo jako prostředek k hříchu, ve který věří. Ti,
kdo si cení hříchu, tedy nevyhnutelně spojují mysl
s tělem a oběť se pak stává nástrojem k dosažení
omezení, a tedy k nenávisti.
11. Domníváte se, že Duch svatý by snad usiloval
o něco takového? To, co vám dává, vám přece nedává proto, aby vás od toho odvedl. Myslíte si, že
vás chce pro vaše dobro o něco připravit, ale dobro
a strádání jsou opaky, jež nelze žádným smysluplným způsobem sloučit. Je to stejné, jako byste tvrdili, že měsíc a slunce jsou totéž, protože doprovázejí noc a den, a proto musejí být spojeny. Vidíte-li
však jedno, znamená to, že druhé se vám z dohledu
ztratilo. Je zhola nemožné, aby to, co dává světlo,
bylo stejné jako to, co můžeme spatřit pouze tehdy,
pokud je tma. Ani jedno nevyžaduje, aby se druhé
pro něho obětovalo, avšak každé z nich je závislé
na absenci svého protějšku.
12. Tělo bylo vytvořeno proto, aby se stalo obětí hříchu,
a v temnotě je za takovouto oběť stále považováno.
Ve světle vidění je na ně však pohlíženo z úplně
jiného úhlu pohledu. Tělu můžete důvěřovat jako
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nástroji, který poslouží splnění cíle Ducha svatého
a vrátí nevidomým zrak. Až opět uvidí, budou se
ale stejně jako vy dívat mimo jeho hranice. Důvěra
a víra, jež jste dali tělu, patří jinam. Vnímání, víru
a důvěru jste přesunuli z mysli na tělo, a proto je
nyní nutné, aby byly navráceny do svého zdroje,
který je i přesto dokáže využít k tomu, aby se zachránil před tím, co sám vytvořil.

1. Duch svatý vás nikdy nebude učit, že jste hříšní.
Bude sice napravovat chyby, ale to není důvod,
aby se ho kdokoliv bál. Nelze pochybovat o tom,
že máte strach pohlédnout do svého nitra a spatřit hřích, jejž byste tam podle sebe nalezli, a tuto
skutečnost se nebojíte přiznat. Ego totiž považuje strach ve spojení s hříchem za celkem náležitou reakci a s úsměvem ji schvaluje. Nebojí se vás
nechat cítit se zahanbeně; nezpochybňuje vaši důvěru a víru v hřích. Základy jeho chrámů se kvůli
tomuto přesvědčení neotřásají. Vaše víra, že v sobě
najdete hřích, pouze svědčí o vaší touze, abyste ho
v sobě našli. Vaše nitro se ovšem jako zdroj strachu pouze jeví.
2. Pamatujte si, že ego není na světě samo. Jeho vláda je oslabená, protože se bojí svého neznámého
„nepřítele“, kterého dokonce ani nevidí. Důrazně
vás žádá, abyste se nedívali do nitra, protože jinak
by vám zrak padl na hřích a Bůh by vám přivodil
slepotu. Tomu věříte, a proto se v souladu s jeho
pokyny nedíváte. Avšak přestože vás ego nahlas

a až příliš často na toto nebezpečí upozorňuje,
není si tím ve skutečnosti tak jisté, neboť za jeho
neutichajícím a vzrušeným křikem se skrývá jiný
strach, jenž je tak silný, že se při myšlence na něj
ego celé chvěje.
3. Co kdybyste totiž přece jen pohlédli do svého nitra
a spatřili, že v něm žádný hřích není? Tuto „děsivou“ otázku si ego nikdy neklade; kladete si ji
ovšem vy, a tím ohrožujete celý obranný systém
ega tak vážně, že se už ani nesnaží předstírat, že je
vaším přítelem. Ti, kdo se spojili se svými bratry, se
odklonili od přesvědčení, že jejich pravá totožnost
leží v egu. Ve svatém vztahu se spojujete s tím, co
je v pravdě vaší součástí. Vaše víra v hřích už není
tak pevná a pomalu začínáte připouštět myšlenku,
že byste mohli pohlédnout do svého nitra a hřích
v něm vůbec nenajít.
4. Osvobozeni jste stále jen částečně; vaše svoboda je stále omezená a neúplná, ale už se zrodila
ve vašem nitru. Jelikož už nejste zcela šílení, ochotně jste pohlédli na velkou řadu svých nesmyslných
domněnek a uznali jejich absurdní charakter. Vaše
víra se přesouvá dovnitř, míjí šílenství a postupuje
ke zdravému rozumu, avšak slova, která vám rozum nyní říká, ego neslyší. Část vaší mysli, o níž
ego neví a o které jste donedávna nevěděli ani vy,
už přijala cíl Ducha svatého. A právě tato část, s níž
se nyní ztotožňujete, se nebojí pohlédnout sama
na sebe, protože nezná žádný hřích. Jak jinak by
také mohla být ochotna považovat cíl Ducha svatého za svůj vlastní?
5. Tato část už od počátků času vidí pravou podstatu
vašeho bratra a bez výhrad ji uznává a přijímá. Nikdy si nepřála nic jiného než se s ním spojit a být
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IV. Strach z pohledu do nitra

opět svobodná, jako bývala dříve. Čekala na zrod
svobody; čekala, až přijmete vysvobození. Nyní si
tedy uvědomujete, že to nebylo ego, kdo přistoupil na cíl Ducha svatého, a že to tudíž muselo být
něco jiného. Možná se domníváte, že to je šílená představa, ale mýlíte se, neboť tato myšlenka,
ke které vás vede váš zdravý rozum, je v dokonalém souladu s tím, co jste se doposud naučili.
6. V učení Ducha svatého nenajdete žádnou nelogičnost, neboť se řídí uvažováním a argumentací rozumu. Už jste pochopili, že ego je šílené, a jelikož
jste se rozhodli jeho šílenství nesdílet, nenechali
jste se jím vystrašit. Čas od času vás sice stále dokáže oklamat, avšak v okamžicích, kdy ve vás opět
převládne zdravý rozum, vám jeho tiráda nenahání strach. Uvědomujete si totiž, že žádný z darů,
o něž by vás v rozzuření nad vaším „troufalým“
přáním pohlédnout do svého nitra připravilo, vůbec nechcete. Ačkoliv vaši pozornost občas ještě
upoutává zář několika zbývajících laciných tretek,
už byste „neprodali“ nebe za to, abyste je získali.
7. A teď se ego skutečně bojí. To, čemu však naslouchá s hrůzou, slyší druhá část vaší mysli jako tu
nejsladší hudbu; jako píseň, kterou toužila zaslechnout už od té doby, co vám ego poprvé vstoupilo
do mysli. Její síla spočívá ve slabosti ega a píseň
o svobodě, jež velebí jiný svět, jí přináší naději
na pokoj a mír. Na nebe si totiž dobře vzpomíná
a s radostí vítá, že konečně přišlo na Zem po dlouhé nadvládě ega, která mu tak tvrdošíjně bránila
ve vstupu. Nebe přišlo, protože ve vašem svatém
vztahu našlo na Zemi svůj domov. Země pak už
nemůže nadále ovládat to, co bylo dáno nebi jako
jeho vlastní.

1. Jelikož vnímání je vždy výběrové, utváří svět, který vidíte. Chápe ho přesně a doslova tak, jak mu
diktuje mysl. Zákony o velikosti, tvaru a jasnosti
by snad ještě mohly platit, pokud by ovšem ostatní
věci byly stejné. Ty však stejné nejsou, neboť to,
co hledáte, objevíte s mnohem větší pravděpodobností než to, co byste raději chtěli přehlížet. Pokud
tedy chcete slyšet klidný a tichý hlas, jenž hovoří
ve jménu Boha, nemusíte se bát, že by ho přehlušily vřeštivé výkřiky a nesmyslné blábolení ega.
Vnímání představuje volbu, a nikoliv fakt, avšak
od této volby se odvíjí mnohem víc, než si možná
zatím uvědomujete. Na hlasu, kterému se rozhodnete naslouchat, a na obrazech, jež se rozhodnete vidět, totiž zcela závisí celé vaše přesvědčení
o tom, jací jste. Vnímání je důkaz, který potvrzuje
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8. Pohlédněte vlídně na svého bratra a mějte na paměti, že pohledy vás obou odhalují slabost ega. To,
co chtělo udržet v odloučení, se setkalo a spojilo
a pohled na ego v něm nevzbuzuje sebemenší
strach. Boží dítka, čistá a bezhříšná, vydejte se
s radostí po cestě k jistotě a bezpečí. Nenechte se
zdržovat strachem, jenž si absurdně stojí za tím, že
jistota leží v pochybnostech. Vždyť tato myšlenka
je nesmyslná. Nezáleží přece na tom, s jakým důrazem je pronášena, neboť to, co nemá smysl, ho
nemůže získat ani opakováním či hlučným vyžadováním. Otevřela se vám tichá cesta; s radostí se
na ni vydejte a nezpochybňujte to, co musí být.

V. Role rozumu

tuto vaši domněnku, a nikoliv skutečnost. I přesto
vám však může ukázat okolnosti, za nichž je možné si skutečnost uvědomit nebo za kterých byste si
ji naopak nikdy uvědomit nemohli.
2. Realita nepotřebuje vaši pomoc k tomu, aby byla
tím, čím je; pomoc je ale zapotřebí k tomu, abyste
si realitu uvědomili, neboť takovéto uvědomění je
předmětem volby. Pokud budete naslouchat tomu,
co vám říká ego, a pokud uvidíte to, co vás nutí
vidět, je jisté, že se budete považovat za nepatrné
a zranitelné a nevyhnete se strachu. Ovládne vás
smutek a podlehnete pocitu bezcennosti, pomíjivosti a neskutečnosti. Uvěříte, že jste bezmocnou
kořistí sil, jež nelze ovládat a které jsou mnohem
mocnější než vy, a budete se domnívat, že svět,
jejž jste vytvořili, řídí váš osud. Takové bude vaše
přesvědčení, avšak nikdy nevěřte, že tato vaše víra
má moc utvářet realitu.
3. Vaše svoboda leží v jiném pohledu a v jiném hlase, které čekají pouze na to, až se pro ně rozhodnete. Jakmile svou víru obrátíte k nim, ukáže se vám
jiné Já, jež přebývá ve vašem nitru. Toto jiné Já
považuje zázraky za přirozené; jsou pro ně stejně
prosté a přirozené jako dýchání pro tělo. Jsou samozřejmou a tou jedinou odpovědí na volání o pomoc. Pro ego představují zázraky nepřirozený jev,
protože nechápe, jak by se mohly oddělené mysli vzájemně ovlivňovat. Ty by se sice ovlivňovat
skutečně nemohly, ale nezapomínejte, že oddělené
být nemůžou, což si ono jiné Já dokonale uvědomuje. Proto také chápe, že zázraky nemohou působit na mysl druhého, ale pouze na vlastní mysl.
Vždy mají vliv pouze na vaši mysl, protože žádná
jiná neexistuje.

4. Nemáte ani tušení o tom, do jaké míry narušila
představa odloučení zdravý rozum. Rozum totiž
leží v onom druhém Já, které jste si vytlačili z vědomí, a nic, co jste v něm ponechali, není rozumného uvažování schopno. Jak by mohla část mysli, již
jste zbavili rozumu, pochopit, co rozum je, nebo porozumět sdělením, která by vám měl předat? Může
se v ní vynořit celá řada různých otázek, ale pokud
ta základní pramení v rozumném uvažování, nikdy
si ji nepoloží. Jako všechno, co pochází z rozumného uvažování, je i tato základní otázka zcela zřejmá
a prostá, avšak stále zůstává nevznesená. Tato skutečnost vás ovšem nesmí přivést k domněnce, že
rozum by ji nedokázal zodpovědět.
5. Boží plán na vaši spásu nemohl být stanoven bez
vaší vůle a souhlasu. Boží syn jej musel schválit, neboť to, co si pro něho Bůh přeje, musí dostat. Boží vůle totiž není jiná než jeho vlastní vůle
a její splnění nezávisí na čase. To, co sjednotilo
Boží vůli, musíte mít tedy v sobě právě teď, neboť
je to věčné. V mysli jste si museli vyhradit místo,
v němž může přebývat a také přebývá Duch svatý.
Na tomto místě musí být už od chvíle, kdy jste ho
začali potřebovat; a v tomtéž okamžiku byla vaše
potřeba i uspokojena. To byste se dozvěděli od rozumu, kdybyste mu ovšem naslouchali. Uvažování
ega je však očividně jiné. Fakt, že podstata vašeho rozumu je odlišná od ega, představuje důkaz,
že v něm svou odpověď nenajdete. Pokud se však
najít musí, musí i existovat. A jestliže existuje pro
vás a jejím cílem je vaše svoboda, pak vám musí
být umožněno, abyste ji našli.
6. Boží plán je prostý; nikdy není zdlouhavý ani předem odsouzený k nezdaru. Bůh se nezabývá jiný-
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mi myšlenkami než takovými, jak rozšiřovat Sám
Sebe, a z těch nemůže být vyloučena vaše vůle.
V mysli vám tudíž musí existovat část, která Jeho
vůli zná i sdílí. Nemá význam se ptát, zda to, co
musí být, také je. To, co však význam má, je ptát
se, proč si neuvědomujete, že to tak je. Tato otázka musí být zodpovězena, pokud má být Boží plán
na vaši spásu dokončen. A dokončen být musí,
neboť jeho zdroj nezná nic, co by dokončeno být
nemohlo.
7. Kde jinde by se mohla tato odpověď nacházet
než v samém zdroji, a tedy v samé příčině plánu?
A kde jinde jste vy než v místě, kde leží tato odpověď? Společně s ní tam tedy musíte najít i svou
pravou totožnost, jež je skutečným a identickým
důsledkem téže příčiny, jako je jím i hledaná odpověď. Ano, znáte ji a znáte toho mnohem víc. Avšak
libovolná část vědění ohrožuje existenci rozdělení
do stejné míry, do jaké ji ohrožuje vědění celé, přičemž celé vědění přichází ruku v ruce s jakoukoliv
svou částí. Přijměte tedy jednu jeho část, která se
vám nabízí. To, co naznačuje rozum, vidíte, protože důkazy, jež hovoří v jeho zájmu, jsou zcela
jasné. Pouze naprostí šílenci by je mohli ignorovat,
ale tuto fázi už máte za sebou. Rozum je prostředek, který vlastním přičiněním slouží cíli Ducha
svatého. Na rozdíl od jiných nástrojů jej totiž Duch
svatý nepřehodnocuje a neodvrací od cíle hříchu,
neboť rozum nepatří do škály prostředků ega.
8. Důvěra, vnímání a víra mohou být na nesprávném
místě a posloužit potřebám velkého podvodníka
stejně dobře, jako mohou posloužit pravdě. Zdravý rozum však nemá v šílenství žádné místo a ani
ho nelze přizpůsobit jeho cíli. Důvěra a víra jsou

pro šílenství silnými nástroji, jež vedou vnímání
směrem k tomu, čeho si váží mysl. Rozum se však
tohoto dění vůbec neúčastní, neboť jakmile by se
začal uplatňovat, vnímání by se okamžitě vytratilo. V šílenství zdravý rozum neexistuje, jelikož
je založeno na jeho naprosté absenci. Ego ho tedy
nikdy nevyužívá, protože si vůbec neuvědomuje
jeho existenci. Ti však, kdo jsou šílení jen částečně, k němu mají přístup a pouze ti ho potřebují, neboť vědění je na šílenství zcela nezávislé, přičemž
šílenství mu do sebe nedovolí proniknout.
9. Část mysli, kde sídlí rozum, byla vaší vůlí ve shodě s vůlí vaše Otce zasvěcena nápravě šílenství.
Přijala a zároveň s přijetím i uskutečnila cíl Ducha
svatého. Rozum je pro šílenství zcela neznámým
pojmem, a proto ti, kdo ho používají, získávají prostředek, který nemůže být uplatněn v zájmu
hříchu. Vědění sice nelze dosáhnout, protože vám
musí být dáno, ale rozum může posloužit jako klíč
k otevření dveří, jež jste si před věděním zavřeli.
10. Tento klíč máte na dosah ruky. Důvěra a víra se
přemístily a vy jste položili otázku, na kterou se
ego nikdy nezeptá. Neříká vám nyní zdravý rozum,
že tato otázka musí pocházet z něčeho, co neznáte,
ale co je i přesto vaší neoddělitelnou součástí? Důvěra a víra, podporovány rozumem, nemohou zklamat a dovedou vás ke změně ve způsobu vnímání,
jež udělá prostor pravému vidění. Vidění sahá daleko za své vlastní hranice, stejně jako účel, kterému slouží, i všechny prostředky k jeho dosažení.
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VI. Zdravý rozum versus šílenství
1. Rozum sice nevidí hřích, avšak vidí omyly a vede
k jejich nápravě. Nehodnotí je, ale jejich nápravu.
Rozum vám také řekne, že pokud se domníváte,
že hřešíte, ve skutečnosti voláte o pomoc. Jestliže
ovšem pomoc, o niž žádáte, nepřijmete, nikdy neuvěříte, že tuto pomoc můžete i sami poskytnout.
V tom případě ji samozřejmě neposkytnete, a tím
si stále budete stát za svou původní domněnkou.
Omyl, který není uveden na pravou míru, ve vás totiž vyvolává klamnou představu, že v sobě nemáte
sílu, jež chyby napravuje. Pokud totiž napravovat
dokáže, avšak vy jí v tom bráníte, odpíráte ji jak
sobě, tak i svému bratru. Jestliže pak váš bratr sdílí
vaše přesvědčení, oba si myslíte, že jste zatraceni.
Toho byste však jeho i sebe mohli ušetřit, neboť
rozum umožňuje nápravu nejen vašich omylů, ale
i omylů vašeho bratra.
2. Ačkoliv nápravu nemůžete přijmout či odmítnout
sami bez svého bratra, hřích si trvá na opaku. Rozum vám naopak říká, že nemůžete sebe nebo svého bratra považovat za hříšného, a přitom na druhého z vás pohlížet jako na nevinného. Může snad
ten, kdo se pokládá za vinného, vidět svět kolem
sebe jako bezhříšný? A může ten, kdo svět vnímá
jako hříšný, nahlížet sám na sebe jinak? Hřích zastává názor, že vy a váš bratr jste odděleni, zatímco rozum vám napovídá, že toto přesvědčení musí
být mylné. Pokud jste vy a váš bratr neoddělitelně
spojeni, jak byste mohli mít soukromé a utajené
myšlenky? A jak by mohly myšlenky, které proniknou do prostoru, jenž je jen zdánlivě výhradně
váš, nemít žádný vliv na to, co vaše skutečně je?

Jsou-li však mysli spojeny, nepřipadá něco takového vůbec v úvahu.
3. Nikdo nemůže myslet jen sám za sebe, protože
Bůh nesmýšlí jinak než Jeho syn. To by bylo možné jen v případě, kdyby podstata obou spočívala
pouze v těle; jedna mysl by dokázala smýšlet sama
za sebe pouze tehdy, pokud by tělo bylo myslí, neboť jen těla mohou být oddělená, a proto neskutečná. Prostor, který poskytuje domov šílenství, se
nemůže stát domovem zdravého rozumu, ale lze
ho snadno opustit, pokud v něm uvidíte rozum. Šílenství se totiž nezbavíte tím, že před ním utečete
někam jinam, ale jednoduše tím, že do téhož místa,
kde je, přijmete rozum. Šílenství i rozum sice vidí
stejné věci, ale nelze pochybovat o tom, že na ně
nahlížejí z diametrálně odlišného úhlu pohledu.
4. Šílenství je útokem na zdravý rozum; vypuzuje ho
z mysli a zaujímá jeho místo. Rozum naopak neútočí, ale pokojně a v poklidu ho nahrazuje, pokud se
ten, kdo je šílený, rozhodne mu naslouchat. Šílenci však neznají svou vůli, neboť věří, že vidí tělo,
a umožňují, aby jim jejich šílenství namlouvalo, že
tělo je skutečné. Zdravý rozum by něčeho takového nebyl schopen. Pokud ovšem před ním budete
chtít své tělo hájit, nikdy neporozumíte správně ani
tělu, ani sobě.
5. Tělo vás od vašeho bratra neodděluje, a jestliže jste
přesvědčeni o opaku, jste šílení. Šílenství však má
svůj cíl a věří, že má i prostředky k tomu, aby jej
uskutečnilo. Považovat tělo za bariéru mezi tím, co
vám rozum říká, že je spojené, musí být šílené. Pokud byste skutečně naslouchali rozumu, takovouto
zeď byste neviděli. Může snad stát něco mezi tím,
co je souvislé? A nestojí-li tedy mezi tím vůbec
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nic, jak by mohlo být něco, co pronikne do jedné
části, udržováno v odloučení od ostatních částí? To
vám říká rozum; avšak zamyslete se nad tím, co si
musíte uvědomit, aby tomu tak skutečně bylo.
6. Jestliže se místo uzdravení rozhodnete pro hřích,
odsoudíte Božího syna k tomu, co nikdy nemůže
být napraveno. Svým rozhodnutím mu říkáte, že je
zatracený, navěky oddělený od vás i od svého Otce
a bez naděje na bezpečný návrat. Tuto představu ho
učíte a od něho se na oplátku naučíte přesně totéž,
co jste ho sami naučili. Učíte ho totiž, že je takový,
jakého ho chcete mít, avšak volbou, jíž rozhodnete
o tom, jaký je on, zároveň rozhodnete o tom, jací
jste vy. To vám ale nemusí nahánět strach, protože
vaše spojení je fakt, a nikoliv domněnka či interpretace, a fakt může vzbuzovat hrůzu pouze tehdy, pokud je v rozporu s tím, čeho si ceníte víc než
pravdy. Rozum vám však řekne, že v tomto faktu
leží vaše vysvobození.
7. Ani vy, ani váš bratr nemůžete být vystaveni útoku odděleně. Avšak žádný z vás si rovněž nemůže
zvolit místo útoku zázrak, aniž by jím zároveň nebyl požehnán ten druhý, a tím uzdraven z bolesti.
Rozum vás – stejně jako láska – uklidňuje a neusiluje o to, aby vás vystrašil. Sílu uzdravit Božího
syna máte proto, že je s vámi spojen; vy jste zodpovědní za to, jak sám sebe vidí. Rozum vám říká, že
dokážete změnit celé jeho smýšlení, které je neoddělitelně spjato s vaším, v jednom kratičkém okamžiku, přičemž k tomu, abyste uvedli všechny jeho
omyly na pravou míru a vrátili mu jeho celistvost,
je vhodný jakýkoliv okamžik. V tomtéž okamžiku,
v němž se rozhodnete, že se necháte uzdravit vy,
je společně s vaší spásou považována za dovrše-

nou i celá jeho spása. Rozum je vám dán proto,
abyste pochopili, že zrovna tak to je, neboť rozum,
který je stejně laskavý jako účel, k jehož dosažení
slouží, vede neochvějně od šílenství k cíli pravdy.
V tomto okamžiku ze sebe shodíte břemeno popírání pravdy a uvědomíte si, že děsivé je právě toto
břemeno, a nikoliv pravda.
8. Ve skutečnosti, že vy a váš bratr jste spojeni, leží
vaše spása; je to dar nebe, a nikoliv dar strachu.
Připadá vám nebe jako břemeno? V šílenství ano,
avšak to, co vidí šílenství, musí rozum rozptýlit.
Rozum vás ujišťuje, že tím, co chcete, je nebe; že
nebe je tím jediným, po čem toužíte. Naslouchejte tomu, kdo hovoří s rozumem a uvádí váš rozum
do souladu se svým. Ochotně svolte k tomu, aby se
rozum stal prostředkem, jehož pomocí vám Duch
svatý ukáže cestu, jak se zbavíte šílenství. Neskrývejte se za šílenstvím, abyste unikli rozumu. To, co
by totiž šílenství ukrylo, Duch svatý i přesto každému otevřeně ukazuje, aby na to mohl s radostí
pohlédnout.
9. Spasitelem svého bratra jste vy a vaším spasitelem
je on; právě tuto skutečnost vám sděluje rozum.
Takovýto laskavý plán na vaši spásu dostala láska od lásky a to, co naplánuje láska, je stejné jako
ona sama: jelikož jste neoddělitelně spojeni, chce,
abyste poznali, jací musíte být i vy a že vám musí
být dáno dávat totéž, co dala a stále dává i ona
sama. Jen na jeden jediný okamžik s radostí přijměte to, co je vám dáno dát svému bratru, a společně s ním poznejte, co bylo dáno oběma. Dávat
nepřináší větší požehnání než dostávat, ale zároveň
ani menší.
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10. Božím synům se vždy dostane požehnání společně.
Jakmile pocítíte, že je vám, kdo jste mu požehnali,
váš bratr vděčný, rozum vám řekne, že není možné, aby se vám požehnání vyhnulo. Vděčnost, již
vám projevuje, vám připomíná vděk vašeho Otce
za to, že jste Mu konečně umožnili, aby byl úplný.
Jedině tehdy se od svého rozumu dozvíte, že můžete pochopit, jací doopravdy jste. Váš Otec je vám
stejně blízký jako váš bratr; mohlo by vám však
být něco bližší než vaše Já?
11. Moc, kterou máte nad Božím synem, nepředstavuje ohrožení jeho podstaty, ale naopak slouží
pouze k jejímu potvrzení. Kde jinde než v něm samotném by mohla ležet jeho svoboda, pokud už
svobodný je? A kdo jiný než on sám by mohl být
svým vlastním věznitelem, pokud se své svobody
zříká? Božího syna nelze uvěznit, pokud po tom
sám nebude toužit; a na jeho touze zároveň záleží
i jeho svoboda. V tom spočívá jeho síla, a nikoliv jeho slabost. Je vydán na milost jen sám sobě,
a jestliže se tedy rozhodne být milosrdný, osvobodí
se. Pokud se ovšem místo toho rozhodne sám sebe
odsoudit, uvrhne se do vězení a v řetězech bude
čekat na svou milost, jež by mu přinesla svobodu.

1. Copak nechápete, že všechno vaše utrpení a strádání
vychází z podivného přesvědčení, že jste bezmocní? Bezmoc je cena, kterou platíte za hřích; je to
jeho podmínka a ten jediný požadavek, jejž na vás
má ohledně toho, čemu musíte věřit. Věřit v něj by

totiž mohli pouze bezmocní. Hrůznost a obrovitost
v sobě skrývají přitažlivost jen pro to, co je malé,
a přitahuje výhradně ty, kdo věří, že sami jsou malí.
Zrada Božího syna je obranným prostředkem těch,
kteří se s ním neztotožňují. Můžete tedy být buď
pro něj, nebo proti němu; buď ho milovat, nebo
ho napadat; buď ochraňovat jeho jednotu, nebo ho
sledovat, jak se hroutí a umírá pod náporem vašeho
útoku.
2. Nikdo nevěří, že Boží syn je bezmocný. Ti pak,
kdo se za bezmocné považují, musejí být přesvědčeni, že Božími syny nejsou. Mohli by tedy být
něčím jiným než jeho nepřáteli, již mu jeho moc
závidí a kvůli své závisti se jí bojí? Takoví lidé
jsou zlověstní, ustrašení, osamělí a nekomunikativní, mají strach, že je síla Božího syna zahubí,
a proto proti němu rozněcují a štvou svou bezmoc.
Připojují se k armádě dalších bezmocných, aby
proti němu společně vedli odvetnou válku plnou
hořkosti a záště, a usilují o to, aby se s nimi spojil.
Jelikož však nevědí, že spojeni s ním jsou, neuvědomují si, koho skutečně nenávidí. Jejich armáda
je bezpochyby politováníhodná, protože ačkoliv
si vzpomínají, že je spojil společný cíl, může každý její člen napadnout jak svého bratra, tak i sám
sebe.
3. Tito zlověstní lidé vyvolávají dojem, že jsou zběsilí, důrazní a silní. Avšak jediné, co vědí o svém
„nepříteli“, je, že ho nenávidí. Nenávist je svedla
dohromady, ale nespojila je, neboť pokud by se
skutečně spojili, neměla by nenávist šanci přežít.
V přítomnosti síly se armáda bezmocných musí
rozpadnout. Ti, kdo jsou silní, totiž nikdy nezradí,
protože o síle nepotřebují snít a nemusejí o usku-
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VII. Poslední nezodpovězená otázka

tečnění svého snu usilovat. Ale jak by mohla armáda fungovat ve snech? Přece nijak. Mohlo by
se vám sice zdát, že útočí čímkoliv na cokoliv, ale
ve snech nenajdete ani špetku soudnosti a zdravého
rozumu. Květina se v nich mění na kopí s otráveným hrotem, z dítěte se v nich stává obr a myš řve
jako lev. A stejně snadno se v nich láska přeměňuje na nenávist. To však není armáda, ale zmatek
a blázinec, a to, co se jeví jako naplánovaný útok,
je jen vřava a chaos.
4. Není třeba pochybovat o tom, že armáda bezmocných je slabá. Nemá žádné zbraně ani žádného nepřítele. Je sice pravda, že může zaplavit celý svět
a nepřítele si hledat, ale nikdy nemůže najít to,
co neexistuje. Může se jí zdát, že nepřítele našla,
avšak ten se bude s každým útokem měnit, protože
bude neustále hledat dalšího, a tudíž nikdy nedosáhne odpočinku, který přináší vítězství. Při svém
zběsilém běhu se obrací sama proti sobě, neboť se
domnívá, že zahlédla velkého nepřítele, jenž vždy
uniká jejímu vražednému útoku tím, že se změní
v něco jiného. Jak zrádný se pak jeví nepřítel, pokud se neustále mění tak, že ho není možné ani poznat.
5. Nenávist však musí mít nějaký cíl, neboť bez nepřítele nemá víra v hřích sebemenší šanci. Kdo z těch,
kteří věří v hřích, by se odvážil domnívat, že nemá
žádného nepřítele? Mohl by snad připustit, že ho
o jeho sílu nikdo nepřipravil? Rozum by ho bezpochyby vybídl, aby už dál nehledal něco, co nelze
najít. Nejprve však musí být ochoten vnímat kolem
sebe svět, kde to, co hledá, neexistuje. Není nutné,
aby pochopil, jak ho může vidět; dokonce by se
o to neměl ani pokoušet, neboť jestliže se zaměří

6. Na první tři otázky jste si už pravděpodobně odpověděli, ale čtvrtá zůstává nezodpovězená, protože
ve vás stále vyvolává obavy a dojem, že je jiná než
ostatní. Rozum by vás však ubezpečil, že všechny
jsou stejné. Už jsme řekli, že tento rok vyzdvihne
stejnost věcí, které jsou stejné. Čtvrtá otázka, jež je
tou poslední, na kterou musíte najít odpověď, však
v sobě pro vás skrývá hrozbu, již předchozí otázky
už ztratily. A právě tento domnělý rozdíl vás jen
utvrzuje v přesvědčení, že nepřítelem, kterého stále ještě můžete najít, je zrovna pravda. Čtvrtá otázka tedy zdánlivě obsahuje poslední zbytek naděje,
že najdete hřích, a tedy nepřijmete sílu.
7. Nezapomínejte, že volbou mezi hříchem a pravdou, mezi bezmocí a mocí se rozhodujete, zda budete útočit či uzdravovat, neboť uzdravení pramení
v moci, zatímco útok v bezmoci. Toho, na koho
útočíte, nemůžete chtít uzdravit, kdežto toho, koho
jste uzdravili, jste se museli rozhodnout před úto-

194

195

na to, co pochopit nedokáže, pouze zdůrazní svou
bezmoc a umožní, aby mu hřích nalhal, že svým
nepřítelem musí být on sám. To jediné, co by měl
udělat, je položit si následující otázky a rozhodnout se, kterou možnost si přeje, aby pro něj mohla
být splněna:
Toužím místo světa, jenž ovládá mě, získat svět,
kterému vládnu já?
Toužím místo světa, kde jsem bezmocný, získat takový, kde mám moc?
Toužím po světě, v němž nemám žádné nepřátele
a nemohu hřešit?
A chci vidět to, čeho jsem se zřekl, a to jedině proto, že je to pravda?

kem ochránit. Takovéto rozhodnutí není ničím jiným než volbou, zda ho chcete vidět očima těla,
nebo na něho pohlížet pravým zrakem. Jakým způsobem vede vaše rozhodnutí k účinkům, jež nevyhnutelně vyvolává, není otázkou, kterou byste se
měli zabývat, jelikož toto je kurz o příčině, a nikoliv o důsledcích. To jediné, co musíte mít na paměti, je skutečnost, že záleží jen na vás, co chcete
vidět.
8. Důkladně zvažte svou odpověď na poslední otázku, již jste doposud nechali nezodpovězenou, a dovolte svému rozumu, aby vám řekl, že odpovědi
na ni se nelze vyhnout, jelikož byla zodpovězena
už ve třech předchozích otázkách. Pak vám bude
jasné, že jakmile se zadíváte na důsledky hříchu
v jakékoliv podobě, kterou na sebe vezmou, musíte si položit pouze jedinou otázku:
Je to, co vidím, tím, co mám vidět a chci vidět?
9. Toto je poslední rozhodnutí, k němuž musíte dospět; je to podmínka toho, co se odehraje dál. Nesouvisí s tím, jak se to odehraje, ale proč, a toto
hledisko máte zcela ve své moci. Pokud se tedy
rozhodnete vidět svět bez nepřítele, ve kterém nejste bezmocní, pak vám prostředky k tomu, abyste
ho skutečně viděli, budou dány.
10. Proč je závěrečná otázka tak důležitá? To vám
řekne rozum. Je stejná jako tři předchozí, ale nikoliv v čase. Ty totiž představují rozhodnutí, jež
lze stále dokola měnit, ale pravda je konstantní
a navozuje stav, kde není žádné kolísání možné.
Můžete toužit po světě, kterému vládnete vy, a nikoliv on vám, ale své rozhodnutí můžete posléze
změnit. Můžete chtít svou bezmoc vyměnit za moc,
avšak téhož přání se vzdát, jakmile vaši pozornost

upoutá drobný záblesk hříchu. Můžete si přát vidět
bezhříšný svět, a přitom dovolit svému „nepříteli“,
aby vás svedl k tomu, že se znovu začnete dívat
očima těla, a svou původní touhu opustíte.
11. Po stránce obsahu jsou všechny otázky stejné, jelikož každá z nich se vás ptá, zda jste ochotni vyměnit svět hříchu za to, co vidí Duch svatý, neboť
právě to svět hříchu zavrhuje. A proto ti, kdo se
dívají na hřích, vidí popření skutečného světa. Poslední otázka však přání, jež vyjadřujete v odpovědích na první tři dotazy, obohacuje o touhu po stálosti, o touhu vidět skutečný svět nepřetržitě, která
z vašeho přání dělá to jediné, jež máte. Jakmile
na závěrečnou otázku odpovíte ano, potvrdíte
všechna ostatní rozhodnutí, která už jste učinili,
neboť pouze takováto odpověď znamená, že se
vzdáváte možnosti znovu si vše rozmyslet. Až se
pevně rozhodnete, že se už jinak rozmyslet nechcete, budou předchozí otázky plně a deﬁnitivně
zodpovězeny.
12. Proč se domníváte, že si nejste jisti, zda byly ostatní otázky zodpovězeny? Bylo by snad nezbytné,
aby byly pokládány tak často, pokud by zodpovězeny skutečně byly? Dokud neučiníte poslední
rozhodnutí, bude možné na ně odpovědět jak ano,
tak i ne, neboť ano jste odpověděli, aniž byste si
uvědomili, že musí znamenat nikoliv ne. Nikdo
se nerozhodne tak, aby byla jeho volba v rozporu
s jeho štěstím, s výjimkou situace, kdy si toho není
vědom. Jestliže však vidí, že se jeho štěstí neustále
mění, že je jím jednou to a podruhé ono a jindy
zase jen nepolapitelný stín, jenž není s ničím pevně
spojený, rozhodne se v jeho neprospěch.
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13. Nepolapitelné štěstí nebo štěstí v proměnlivé podobě, která se mění s časem i místem, je jen iluzí
bez sebemenšího významu. Štěstí musí být stálé,
neboť ho lze dosáhnout tím, že se vzdáte touhy
po tom, co je nestálé. Radost můžete vnímat pouze prostřednictvím stálého a neměnného vidění,
přičemž takovéto vidění může být dáno výhradně
těm, kdo touží po stálosti. Moc přání a touhy Božího syna je důkazem, že ten, kdo sám sebe považuje
za bezmocného, se mýlí. To, po čem budete toužit,
uvidíte a budete považovat za skutečné. Neexistuje
myšlenka, jež by neměla moc osvobodit či naopak
zabít, a žádná nemůže opustit mysl toho, kdo je
jejím autorem, ani na něho nemít žádný vliv.

1. Jsou tedy myšlenky nebezpečné? Jsou, ale pouze
pro tělo. Myšlenky, které zdánlivě zabíjejí, jsou
takové, jež učí svého autora, že zabit může být
i on sám, a proto „umírá“ kvůli tomu, co se naučil. Postupuje od života ke smrti, což je konečným
důkazem skutečnosti, že si nestálosti vážil víc než
stálosti. Nemůže být pochyb o tom, že se domníval, že si přeje být šťastný, ale po štěstí doopravdy
netoužil, a to právě proto, že štěstí je pravda, a proto musí být stálé.
2. Stálost radosti je stav, který je vašemu chápání
poměrně vzdálený. Kdybyste si však dokázali jen
představit, jaký musí být, toužili byste po něm,
aniž byste ho chápali. Ve stálosti štěstí nenajdete
žádné výjimky ani změny jakéhokoliv druhu. Je

neochvějná a skálopevná jako láska, již chová Bůh
ke Svým stvořením. Štěstí svým neměnným pohledem a s vědomím, že jeho Stvořitel je ve všem, co
Sám zná, rozpoznává, že všechno je stejné. Nevnímá nic jako pomíjivé, neboť si přeje, aby všechno
bylo stejné jako ono, a tak to také vidí. Nic nemá
moc přemoci jeho stálost, protože nepochybuje
o své touze. S jistotou přichází k těm, kdo si uvědomují, že v zájmu ostatních otázek je nezbytné,
aby zodpověděli tu poslední, stejně jako mír musí
přijít k těm, kdo se rozhodnou uzdravovat, a nikoliv soudit.
3. Rozum vám řekne, že o štěstí nemůžete žádat kolísavě, neboť pokud to, po čem toužíte, dostanete a pokud je štěstí stálé, pak o ně stačí požádat
jednou a budete ho mít navždy. Jestliže ho však
neprožíváte navždy, vzhledem k jeho podstatě to
znamená, že jste o ně nepožádali. Nikdo přece nemůže bez úspěchu vyžadovat splnění svého přání
od něčeho, co má podle jeho mínění schopnost
mu ho splnit. Může sice vyžadovat něco nevhodného nebo si nemusí zvolit patřičné místo či toho,
na koho se se svou žádostí obrátí, ale i přesto požádá, jelikož touha je prosba; je to přání, které vyslovuje ten, koho Bůh nikdy neodmítne vyslyšet. Bůh
už mu dal vše, co skutečně chce, avšak to, čím si
není jistý, mu dát nemůže. Pokud si tím totiž není
jistý, znamená to, že po tom netouží z celého srdce, ale proto, aby byl Boží dar úplný a dokonalý,
musí být i přijatý.
4. Vy, kdo dovršujete Boží vůli a jste Jeho štěstí;
vy, jejichž vůle je stejně mocná jako Jeho vůle
a představuje sílu, již nezničí vaše iluze, zamyslete
se důkladně nad tím, proč jste se doposud neroz-
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VIII. Vnitřní změna

hodli, jak odpovíte na poslední otázku. Odpověď
na předchozí otázky vám pomohla se zbavit svého
naprostého šílenství a dosáhnout částečného duševního zdraví, ale právě ta poslední se vás ptá,
zda jste doopravdy ochotni být zcela příčetní.
5. Co jiného je svatý okamžik než žádost Boha, abyste
poznali, co vám dal? Je to naléhavá výzva, abyste přijali rozum; abyste si uvědomili, co je navždy
otevřeno vašemu pohledu, a spatřili štěstí, které
by mohlo být navždy vaše. Svatý okamžik je stálý
klid a mír, jež byste mohli prožívat navěky. V něm
je vám odhaleno to, čeho jste se popíráním zřekli.
Ve svatém okamžiku je poslední otázka už zodpovězena a to, o co žádáte, už je vám dáno. V něm je
budoucnost už nyní, neboť čas je kvůli vaší touze
získat to, co se nikdy nezmění, zcela bezmocný.
Ve svatém okamžiku jste totiž poprosili, aby nic
nestálo mezi svatostí vašeho vztahu a vaším vědomím o jeho svatosti.
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22. kapitola

Spása a svatý vztah
Úvod
1. Slitujte se nad sebou, neboť jste už příliš dlouho
zotročeni. Radujte se, že ti, koho Bůh spojil, se
opět sblížili a nemusejí už v odloučení pohlížet
na hřích. Žádní dva lidé nemohou vidět hřích společně, jelikož by ho nikdy nemohli spatřit ve stejný
okamžik na tomtéž místě. Hřích je silně individuální vjem, který sice vidí v druhém, ale přesto věří,
že se nachází v nich samotných. Každý dělá zdánlivě stejnou chybu, avšak jeden druhému nemohou
rozumět. Bratři, je to tatáž chyba, jíž se dopouští
tatáž bytost a která je odpuštěna tímtéž způsobem.
Svatost vašeho vztahu odpouští vám i vašemu bratru zároveň a ruší důsledky toho, v co jste oba věřili
a co jste viděli. A společně s těmito důsledky pak
mizí i potřeba hříchu.
2. Kdo potřebuje hřích? Pouze ti, kdo jsou osamělí
a opuštění a domnívají se, že jejich bratři jsou jiní
než oni sami. Právě tento rozdíl – viděný, ale neskutečný – způsobuje, že potřeba hříchu – neskutečného, ale viděného – se jim zdá odůvodněná. To
vše by bylo skutečné, kdyby byl ovšem skutečný
hřích. Nesvatý vztah je totiž založen na rozdílech;
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každý si v něm myslí, že druhý má něco, co on
sám nemá. Sbližují se tedy proto, aby získali to, co
jim chybí, a to tím, že o to druhého oloupí. Vztah
udržují do té doby, než usoudí, že už nemají co
ukrást, a pak se obracejí k novému vztahu. Tímto
způsobem se potulují světem neznámých a jim nepodobných lidí a s jejich těly žijí pod jednou střechou, jež jim však neposkytuje útočiště a nechrání
ani jednoho z nich; žijí v jedné místnosti, a přesto
v odděleném světě.
3. Svatý vztah vychází z jiného předpokladu, a to že
oba zúčastnění pohlédli do svého nitra a nespatřili v něm žádný nedostatek. Přijali svou úplnost,
kterou rozšiřují prostřednictvím spojení s druhým,
jenž je stejně celistvý jako oni sami. Mezi oběma
jejich Já nevidí žádný rozdíl, neboť rozdíly se nalézají pouze v tělech. Nevidí tak nic, co by si mohli
vzít, a nepopírají svou vlastní skutečnou podstatu,
protože vědí, že je pravdivá. Nacházejí se sice před
branami nebe, ale stojí tak blízko, že se už nemohou vrátit na Zem. V jejich vztahu se totiž skrývá
svatost nebe; jak daleko od domova pak může být
vztah, který je tak podobný nebi?
4. Zamyslete se nad tím, co vás může svatý vztah naučit, neboť v něm mizí víra v rozdílnost, jež je přeměněna na víru ve stejnost, a pohled, kterým lze
vidět odlišnosti, se mění na pravé vidění. Rozum
může vás i vašeho bratra dovést k logickému závěru o podstatě vaší jednoty. Musí se rozšiřovat,
stejně jako jste se rozšířili i vy, když jste se spojili.
Musí překonat své vlastní hranice, stejně jako jste
i vy překonali hranice vlastního těla, abyste se mohli spojit se svým bratrem. Stejnost, již jste spatřili,
se nyní rozšiřuje, až nakonec úplně odstraní smysl
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všech rozdílů a bude jasně patrná. Ve svatém vztahu poznáte Božího syna, neboť to, co se v něm zrodí, nemůže nikdy zaniknout.

I. Poselství svatého vztahu
1. Umožněte rozumu zajít ještě o krok dále. Pokud
útočíte na toho, koho chce Bůh uzdravit, a nenávidíte toho, koho Bůh miluje, znamená to, že jsou
vaše vůle a vůle vašeho Stvořitele odlišné. Jestliže jste však Jeho vůlí vy, pak musíte být zákonitě
přesvědčeni o tom, že nejste tím, čím jste. Tomu
samozřejmě věřit můžete a také věříte, a proto rovněž nacházíte řadu důkazů, které vaši domněnku
potvrzují. Lámete si hlavu, kde se vám v nitru bere
podivný neklid, pocit odloučení a neodbytný strach
z nedostatku smyslu. Je to, jako byste se bezúčelně zatoulali do nitra jen s tím cílem, že ho musíte
opustit, neboť pouze to vám připadá jisté.
2. Na podobný popis jsme narazili už dříve, ale nevztahoval se k vám. I přesto však tuto podivnou
představu, již přesně vystihuje, považujete za své
pravé Já. Rozum by vám řekl, že svět, který vidíte
očima, jež nejsou vaše, vám nemůže dávat žádný
smysl. Komu by takovýto pohled mohl vracet svá
poselství? Určitě ne vám, jehož zrak je zcela nezávislý na očích, které se dívají na svět. Pokud se
tedy nejedná o váš pohled, co vám může ukázat?
Mozek nedokáže vysvětlit, co vidí vaše oči a čemu
byste rozuměli. Mozek totiž vysvětluje tělu, jehož
je součástí. Přestože to, co říká, nemůžete pocho-
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pit, stále mu nasloucháte a usilovně se snažíte jeho
sdělením porozumět.
3. Zatím si neuvědomujete, že není možné, abyste pochopili něco, co nikdy nemůže dospět až k vám.
Doposud jste neobdrželi žádná sdělení, jimž byste
mohli rozumět, neboť nasloucháte tomu, co nedokáže komunikovat. Zamyslete se tedy nad tím, co
to všechno způsobuje. Jelikož popíráte svou pravou podstatu a pevně věříte, že jste něčím jiným,
stává se toto „něco jiného“, které jste povýšili
na své skutečné Já, vaším pohledem. To, co se tedy
dívá, nejste vy, ale právě toto „něco jiného“, a proto vám musí své vjemy vysvětlovat. Pokud byste
používali svůj vlastní zrak, nebylo by to vůbec zapotřebí. Nezapomínejte ale, že své oči jste zavřeli
a obrátili jste se na tento zrak, aby vás vedl a vysvětloval vám svět, jejž vidí. Proto nemáte sebemenší důvod mu nenaslouchat nebo ho podezřívat,
že nemluví pravdu. Rozum by vám ovšem sdělil,
že pravdu vám říkat nemůže, a to právě proto, že
tomu, co vám říká, nerozumíte. Bůh nemá žádná
tajemství; nevede vás světem utrpení a nečeká, aby
vám na konci vaší pouti oznámil, proč jste si jím
museli projít.
4. Mohou snad existovat nějaká tajemství, která by
mohla být udržena v tajnosti před Boží vůlí?
I přesto věříte, že tajemství máte; mohla by pak
být něčím jiným než další „vůlí“, jež je odlišná
od vůle Boha? Rozum by vám řekl, že takováto
vůle rozhodně není žádné tajemství, které byste
museli skrývat jako hřích, ale že se ve skutečnosti
jedná o omyl. Nedovolte, aby vám strach z hříchu
bránil jeho napravení, neboť přitažlivost viny je
pouze strach. Je to ta jediná emoce, již jste vytvo-

řili, a to bez ohledu na podobu, ve které se zdánlivě projevuje. Je to emoce utajování, soukromých
myšlenek a těla. Je to jediná emoce, jež odporuje
lásce a vždy vede k obrazu odlišností a ztrátě stejnosti. Je to jediná emoce, která vám způsobuje slepotu a je zcela odkázaná na Já, jež jste podle sebe
vytvořili, aby vás provedlo světem, který pro vás
zbudovalo.
5. Váš zrak vám byl dán, a to společně se vším, co
dokážete pochopit. Až budete naslouchat tomu, co
vám tento zrak říká, nikdy nebudete mít potíže mu
porozumět, neboť každý vidí pouze to, za co považuje sám sebe. Co vám váš zrak ukáže, pochopíte
proto, že vám ukáže pravdu. Pouze váš zrak vám
může sdělit, co vidíte. Je s vámi v přímém spojení,
a proto není zapotřebí, aby vám byly jeho vjemy
vysvětlovány. To, co potřebuje vysvětlení, pro vás
musí být cizí a tlumočník, jemuž nelze porozumět,
vám to nikdy nemůže srozumitelně vysvětlit.
6. Ze všech sdělení, která jste dostali a nedokázali pochopit, je pouze tento kurz srozumitelný a přístupný vašemu pochopení, protože je psán ve vašem
jazyce. Doposud jste ho nepochopili jen proto, že
vaše komunikace se podobá komunikaci nemluvněte. Na zvuky, jež vytváří, i na to, co slyší, se nemůže spolehnout, protože pro ně mají v různých
okamžicích různý význam. Ustálené nejsou ani
zvuky, které slyší, ani obrazy, jež vidí. Avšak to,
čemu prozatím nerozumí, je jeho mateřská řeč, kterou se jednou bude domlouvat s blízkými ve svém
okolí a jíž na ně budou mluvit i oni. A ty neznámé,
pohyblivé a proměnlivé postavy, které kolem sebe
vidí, se stanou jeho utěšiteli a pozná domov, jejž
budou všichni společně obývat.
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7. Každý svatý vztah přináší místo odděleného znovuzrození možnost komunikace. Je jako čerstvě
narozené dítě: právě se zrodil ze vztahu nesvatého,
a přesto je mnohem starší než dávná iluze, kterou
nahradil. V tomto nemluvněti se vám však vrátí váš
zrak a bude mluvit jazykem, jemuž rozumíte. Nepečuje o ně ono „něco jiného“, co jste považovali
za své pravé Já; nebylo mu dáno, ani jím nebylo
přijato; dostalo a přijalo jen to, co je vaším skutečným Já. Dva bratři se totiž mohou spojit výhradně
skrze Krista, jehož pohled je vidí jako jednoho.
8. Moji svatí bratři, zamyslete se nad tím, co vám bylo
skutečně dáno. Toto dítě vás naučí to, čemu nerozumíte, a jeho vysvětlení snadno pochopíte. Nebude totiž hovořit cizím jazykem; nebude potřebovat
tlumočníka, který by vám přeložil, co říká, neboť
jste to byli vy, kdo je naučil vše, co zná, a to proto,
že jste to znali i vy. Kristus nemohl přijít k nikomu
jinému než k vám; nemohl přijít k onomu „něčemu
jinému“. Tam, kam vstoupil, není nikdo sám, jelikož svůj domov by nikdy nenašel v těch, kdo jsou
odloučení. Do svého prastarého domova, jenž je
zdánlivě nový, a přesto stejně starý jako on sám, se
však Kristus musí znovu narodit; přijít jako nový
přírůstek, jehož život je závislý na svatosti vašeho
vztahu.
9. Buďte si jisti, že Bůh nesvěřil Svého syna do nehodných rukou. Vše, co je Jeho součástí, si zasluhuje být sjednoceno a zároveň není možné, aby
cokoli, co Jeho součástí není, dokázalo spojovat.
V těch, kdo spojují, musela být obnovena komunikace, neboť prostřednictvím těla by sjednocovat
nedokázali. Co je tedy spojilo? Rozum vám řekne,
že jeden druhého museli vidět pohledem, který ne-

patří tělu, a komunikovat jazykem, jímž nehovoří
tělo. Jejich spojení nemohlo vzejít z děsivého obrazu nebo zvuku, ale z toho, že jeden ve druhém
spatřili dokonalé útočiště, ve kterém by se mohlo
v naprostém klidu a bezpečí zrodit jejich Já. To jim
řekl rozum; tomu uvěřili, a to právě proto, že je to
pravda.
10. Tak vypadá úplně první obraz, jejž můžete vnímat
přímo – prostřednictvím vědomí, které je starší než vnímání, a přesto znovuzrozené v pouhém
okamžiku. Vždyť co znamená čas pro to, co vždy
bylo takové, jaké je? Zamyslete se nad tím, co vám
tento okamžik přinesl: uvědomili jste si, že ono
„něco jiného“, co jste považovali za svou pravou
identitu, je iluze a ruku v ruce s tímto poznáním
přišla pravda, aby vám ukázala, kde musí být vaše
skutečné Já. Popřením iluzí k sobě zvete pravdu,
protože zavrhnout iluze znamená uznat, že strach
postrádá jakýkoliv smysl. Do svatého domova, kde
je strach bezmocný, vstupuje láska s radostí a vděkem, že je jedno s vámi, kdo jste se spojili, aby
mohla vstoupit.
11. Kristus přichází k tomu, co je jako on – co je stejné, a nikoliv rozdílné, neboť je vždy přitahován
sám k sobě. A může se mu něco podobat více než
svatý vztah? To, co vás sbližuje s vaším bratrem,
ho k vám přitahuje a ochraňuje jeho líbeznost
a vlídnou nevinnost před útokem. Ve svatém vztahu se může směle vrátit, neboť důvěřovat druhému
vždy znamená důvěřovat i Kristu. Je bezpochyby
správné, pokud ve svém bratru spatřujete útočiště,
jež si Kristus zvolil za svůj domov, neboť v něm je
vaše vůle shodná jak s jeho vůlí, tak i s vůlí jeho
Otce. Ten pak, kdo je přitahován ke Kristu, je při-

206

207

tahován i k Bohu, kteří jsou na oplátku přitahováni ke každému svatému vztahu, a tedy k domovu,
jenž je pro ně připraven pro okamžik, až se Země
změní v nebe.

1. Opakem iluze není deziluze, ale pravda. Egu, pro
které pravda postrádá jakýkoliv význam, se však
iluze a deziluze jeví jako ty jediné možnosti, jež se
od sebe zásadně liší, ale ve skutečnosti jsou totožné. Obě přinášejí tutéž míru utrpení, přestože vám
každá z nich může připadat jako způsob, jakým se
lze zbavit bolesti, kterou způsobuje druhá alternativa. V temných záhybech těžkého oděvu, v nichž
ukrývají svou prázdnotu, přenášejí všechny iluze
bolest a trápení a halí do nich ty, kdo je vyhledávají, čímž před nimi skrývají radost z pravdy.
2. Opakem iluzí je pravda, protože dává radost.
Vždyť co jiného než radost by mohlo být opakem
utrpení a bolesti? Opustit jedno utrpení a uchýlit se
k druhému lze jen stěží považovat za vysvobození; vyměnit jednu iluzi za jinou znamená nezměnit
vůbec nic. Hledat radost v utrpení je nesmyslné,
neboť v utrpení radost najít nelze. To jediné, co je
v temném světě bolesti možné, je vyčlenit určité
jeho aspekty, pokládat je za odlišné a tento rozdíl
si vysvětlovat jako radost. Avšak vidět rozdíl tam,
kde žádný neexistuje, může být sotva užitečné.
3. Iluze přinášejí svým zastáncům jen vinu, utrpení,
nemoc a smrt, přičemž na podobě, ve které jsou
přijaty, vůbec nezáleží, jelikož žádnou podobu

utrpení nelze z pohledu rozumu zaměňovat za radost. Radost je věčná, a proto si můžete být jisti, že
jakékoliv zdánlivé štěstí, jež nepřetrvá navěky, je
ve skutečnosti strach. Radost se nemění v zármutek, neboť to, co je věčné, se nemůže změnit. Avšak
zármutek a žal se v radost změnit mohou, jelikož
čas ustupuje před věčností. V čase je neměnné
pouze to, co je věčné, zatímco všechno ostatní se
v jeho průběhu měnit může. Má-li však být takováto změna skutečná, a ne jen smyšlená, pak musejí
být iluze nahrazeny pravdou, a nikoliv dalšími sny,
které jsou stejně nereálné.
4. Rozum vám řekne, že jediným možným způsobem, jak se zbavit utrpení, je ho rozpoznat a vydat
se opačným směrem. Jako utrpení je i pravda stále
stejná, ale obě možnosti jsou odlišné v každém aspektu a v každém případě bez výjimky. Domnívat
se, že může existovat byť jen jediná výjimka, znamená zaměňovat to, co je stejné, s tím, co je rozdílné. Budete-li ctít a ochraňovat před pravdou jednu iluzi, budete o smysl připravovat celou pravdu
a všem iluzím dodávat zdání skutečnosti. Taková
je síla přesvědčení; nedokáže dělat kompromisy.
Víra v nevinnost tudíž představuje víru v hřích,
pokud z ní vyloučíte jedinou živoucí věc, jíž budete odpírat své odpuštění.
5. Toto vám řeknou jak rozum, tak i ego, ale způsob,
jak s touto skutečností naloží, je pro oba diametrálně odlišný. Ego vás bude ubezpečovat, že nevidět
v nikom žádný hřích není možné; jelikož však právě takovýto pohled je tím jediným prostředkem,
jakým se lze z hříchu vysvobodit, musí být víra
v hřích věčná. Rozum ovšem uplatňuje jiný přístup, neboť ví, že zdroj myšlenky určuje, zda bude
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výsledně pravdivá či nesprávná. Jinak to ani být
nemůže, pokud je myšlenka stejná jako její zdroj.
A tudíž, říká rozum, jestliže bylo vysvobození z viny dáno Duchu svatému jako jeho cíl, a to Bohem,
pro kterého není nic, co si přeje, neuskutečnitelné,
jsou prostředky k jeho dosažení více než možné.
Musejí existovat a vy je musíte mít.
6. Právě procházíte naprosto zásadní fází kurzu, při
níž je nezbytné, aby došlo k úplnému oddělení vašeho Já od ega. Máte-li totiž k dispozici prostředky, jejichž pomocí umožníte Duchu svatému, aby
dosáhl svého cíle, můžete je využít. A jakmile je
začnete využívat, začnete jim i důvěřovat. Ego to
však považuje za nemožné, protože nikdo se nepouští do úkolu, v jehož splnění vůbec nedoufá. Vy
sice víte, že to, co si přeje váš Stvořitel, je možné,
avšak to, co jste sami vytvořili, tomu nevěří. Nyní
se tedy musíte rozhodnout mezi svým pravým Já
a jeho iluzí; nemůžete si zvolit obojí, ale pouze
jedno z nich. Nemá smysl se snažit tomuto rozhodnutí vyhnout; zkrátka je musíte učinit. Důvěra
a přesvědčení se mohou přiklonit k jakékoliv straně, avšak rozum vám říká, že na jedné z nich leží
pouze utrpení, zatímco na druhé pouze radost.
7. Neopouštějte teď svého bratra, neboť vy, kdo jste
jako on, se nerozhodujete jen sami pro sebe, ani
jinak než on. Buď dáte jeden druhému život, nebo
smrt; buď budete jeden pro druhého zachráncem,
nebo soudcem; buď si vzájemně nabídnete svaté
útočiště, nebo odsouzení. Tomuto kurzu musíte
věřit buď úplně, anebo vůbec, jelikož je buď zcela
pravdivý, nebo úplně nepravdivý, a nelze mu věřit
jen částečně. A stejně tak se z utrpení osvobodíte buď úplně, nebo vůbec. Rozum vám řekne, že

neexistuje žádný kompromis, že neexistuje bod,
ve kterém byste se mohli zastavit a váhavě otálet
s rozhodnutím, zda se připojíte k radosti nebe, nebo
k utrpení pekla. Dokud si totiž nezvolíte nebe, budete v pekle a budete trpět.
8. Neexistuje žádná část nebe, již byste mohli připojit
k iluzím, a neexistuje ani jediná iluze, se kterou
byste mohli vstoupit do nebe. Zachránce nemůže
být soudcem a milost nemůže být odsouzením, jelikož pravé vidění nemůže zatracovat, ale pouze
žehnat. Ten, jehož úkolem je zachraňovat, zachraňovat bude. Jak to udělá, přesahuje rámec vašeho
chápání, ale kdy to udělá, záleží na vašem rozhodnutí, neboť čas je vaším výtvorem, a proto ho můžete ovládat. Pamatujte si, že nejste ani otrokem
času, ani světa, jejž jste vytvořili.
9. Podívejme se nyní blíže na celou iluzi, že to, co
jste vytvořili, má moc zotročit svého autora. Jedná se o totéž přesvědčení, které dalo vzniknout
odloučení. Je to nesmyslná představa, že myšlenky mohou opustit mysl svého tvůrce, být jiné než
ona, a dokonce s ní být i v rozporu. Kdyby to byla
pravda, myšlenky by nebyly rozšířením mysli, ale
jejími nepřáteli, což je jen další podoba stále stejné
a zásadní iluze, s níž jsme se setkali už mnohokrát.
Pouze pokud by bylo možné, aby Boží syn opustil
mysl svého Otce, změnil svou podstatu a stál proti
Jeho vůli, by bylo možné, aby Já, které vytvořil,
i vše, co vytvořilo toto Já, bylo jeho pánem.
10. Otevřeně pohlédněte na tuto projekci obrovských
rozměrů, avšak nedívejte se na ni se strachem, ale
s přesvědčením, že musí být uzdravena. Nic, co
jste vytvořili, nad vámi nemá žádnou moc, pokud
si nebudete přát být odděleni od svého Stvořitele
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a mít vlastní vůli, jež bude odporovat Jeho. Pouze
pokud byste věřili, že Boží syn může být nepřítelem
Boha, by bylo možné, aby vám to, co jste vytvořili,
patřilo. Jeho radost byste tím odsoudili k utrpení
a změnili byste Ho; všechno utrpení, které jste vytvořili, by pak skutečně bylo vaše. Nepřináší vám
poznání, že takováto představa je naprosto mylná,
velkou radost? Nevítáte snad s potěšením zprávu,
že ani jedna z iluzí, jejichž autorem jste, nenahradila pravdu?
11. Pouze vaše myšlenky jsou neuskutečnitelné; spása
neuskutečnitelná být nemůže. Na svého zachránce
nelze pohlížet jako na nepřítele, a přitom poznat
jeho pravou podstatu. Ovšem pokud si Bůh přeje, aby poznatelná byla, pak poznatelná být musí.
To, čím Bůh obdařil váš svatý vztah, v něm bezpochyby je, neboť co dal Duchu svatému, aby předal
vám, vám skutečně dal. Nechtěli byste tedy spatřit zachránce, jehož jste dostali? A nechtěli byste
s vděčností vyměnit roli kata, kterou jste mu přidělili, za roli, již má ve skutečnosti? Přijměte tudíž
od něho to, co mu Bůh pro vás dal, a nikoliv to, co
jste se mu vy sami snažili dát.
12. Za hranicemi těla, které jste umístili mezi sebe
a svého bratra, a v jasném svitu zlatavého světla,
jež vyzařuje z nekonečného a věčně se rozšiřujícího kruhu, leží váš svatý vztah, který miluje Sám
Bůh. V jak neuvěřitelném pokoji a poklidu žije,
v čase, a přesto za jeho hranicemi; nesmrtelný,
a přesto na Zemi. Jak nesmírná je síla, jež v něm
leží. Čas se podřizuje jeho vůli a Země bude taková, jakou si ji přeje mít. Nenajdete v něm žádnou
rozdílnou vůli ani touhu, aby cokoliv bylo odlišné
a oddělené. Jeho vůle nemá žádné výjimky a to, co

si přeje, je pravda. Každou iluzi, kterou postavíte před jeho odpuštění, laskavě přehlíží, až úplně
zmizí, neboť v jeho středu se znovu zrodil Kristus,
aby ozářil svůj domov pohledem, jenž přehlíží váš
svět. Nechtěli byste, aby tento svatý domov byl
i vaším domovem? Vždyť v něm není utrpení, ale
pouze radost.
13. To jediné, co musíte udělat, abyste v něm mohli
společně s Kristem v poklidu přebývat, je sdílet
jeho pohled. Jeho způsob vidění je bez otálení
a s radostí dán všem, kdo jsou ochotni vidět svého
bratra bez hříchu. A ochoten musí být každý, pokud mu ochota přinese úplné vysvobození ze všech
důsledků hříchu. Chtěli byste snad, aby vám bylo
odpuštěno jen zčásti? Mohli byste dosáhnout nebe,
pokud vás bude byť jen jediný hřích stále svádět
k tomu, abyste si ponechali život plný bolesti?
Nebe je domovem naprosté čistoty, který stvořil
Bůh pro vás. Pohlédněte tedy na svého svatého
bratra, jenž je stejně bezhříšný jako vy, a nechte se
jím dovést domů.
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III. Rozum a různé formy chyby
1. Zavedení rozumu do myšlenkového systému ega
představuje začátek jeho konce, neboť rozum a ego
si vzájemně odporují a je zcela nemyslitelné, aby
se ve vašem vědomí našlo místo pro obojí. Cílem
rozumu je totiž vše zbavit nejasností a rozporů.
Rozum vidíte; nejedná se o žádnou slovní hříčku,
neboť jste se dostali do bodu, kdy se začínáte dívat
pohledem, který dává smysl. Vidění je smysl, a to

doslova, a pokud se tedy nejedná o zrak těla, musí
být pro vás jeho vjemy pochopitelné, protože jsou
prosté a zřetelné; a jelikož to, co je očividné, není
nejasné, můžete jim snadno porozumět. V tomto
bodě se rozum a ego rozcházejí a každý se vydává
svou vlastní cestou.
2. Trvání ega závisí výhradně na jeho přesvědčení,
že se tento kurz nedokážete naučit. Jakmile budete
jeho víru sdílet i vy, rozum nebude schopen vidět
vaše chyby a zajistit jejich nápravu. Rozum se totiž
snaží chyby odhalovat a sdělit vám, že to, co jste
považovali za skutečné, skutečné není. Rozdíl mezi
hříchem a omylem chápe i vidí, protože usiluje
o nápravu. Proto se od něho dozvíte, že to, co jste
pokládali za nenapravitelné, napraveno být může,
a že se tudíž nejedná o hřích, ale o chybu. Odpor,
jejž však vůči nápravě chová ego, způsobuje, že
pevně věří v hřích a omyly ignoruje, a proto nevidí
nic, co by bylo možné napravit. Ego tedy zatracuje,
zatímco rozum zachraňuje.
3. Rozum sám o sobě není spásou, ale vytváří podmínky k dosažení míru a přivádí vás do stavu mysli, ve kterém vám spása může být dána. Hřích je
překážka, jež je jako těžká, zamčená brána bez klíče umístěna napříč cesty k míru a pokoji. Nikdo,
kdo se na ni dívá bez pomoci rozumu, by se jí nepokusil projít, neboť oči těla ji vidí jako masivní
blok žuly, který je tak neprostupný, že usilovat
o jeho zdolání by bylo čiré šílenství. Rozum se jím
však nenechá oklamat, neboť ví, že se jedná o pouhý omyl, a podoba, již na sebe bere, nedokáže před
zrakem rozumu skrýt jeho prázdnotu.
4. Ego přitahuje pouze forma chyby, neboť nerozpoznává smysl, a tudíž neví, zda vůbec nějaký má

či ne. Vše, co vidí oči těla, je omyl; je to chyba
ve vnímání, zkreslený zlomek celku bez významu,
který by mu celek jinak dodal. I přesto ale mohou
být chyby, a to bez ohledu na svou podobu, napraveny. Ani hřích není ničím jiným než omylem,
jenž se projevuje ve zvláštní podobě, které si ego
nesmírně váží. Usiluje o to, aby zachovalo všechny
chyby a přeměnilo je v hříchy, neboť v nich leží
jeho vlastní stabilita, jeho těžká kotva v proměnlivém světě, jejž vytvořilo; skála, na které je postaven jeho kostel a kde jsou jeho vyznavači úzce
spojeni s tělem, jelikož věří, že jejich skutečná
svoboda spočívá ve svobodě těla.
5. Rozum vám řekne, že chybu chybou nedělá její
podoba. Je-li to, co forma ukrývá, chybou, pak
rozhodně nemůže bránit její nápravě. Oči těla vidí
pouze formu, protože nemají vidět nic víc než to,
k čemu byly vytvořeny. A vytvořeny byly proto,
aby viděly chybu, ale aby v žádném případě nedohlédly za její hranice. Jejich vnímání je skutečně
zvláštní, neboť vidí pouze iluze, nejsou schopny pohlédnout za žulový blok hříchu a zastaví se
u vnější formy ničeho. Pro takovýto zkreslený způsob vidění je vnější strana všeho, a tedy zdi, jež
stojí mezi vámi a pravdou, naprosto reálná. Jak by
však mohl zrak, který zastaví nicota, jako by se
jednalo o pevnou stěnu, skutečně vidět? Ve vidění
mu brání forma, jež byla vytvořena proto, aby zabezpečila, že nic jiného než formu vidět nebude.
6. Tyto oči, které vznikly proto, aby neviděly, nikdy
neuvidí, jelikož myšlenka, již zastupují, nikdy neopustila svého tvůrce a právě její tvůrce se jimi dívá.
Mohlo snad být jeho cílem něco jiného než nevidět? K jeho dosažení jsou oči těla dokonalým pro-
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středkem, ale nikoliv už k tomu, aby viděly. Všimněte si, jak zrak těla ulpívá na vnějších projevech
a nemůže proniknout dál. Sledujte, jak se zastavuje u nicoty a není schopen překonat hranici formy
a dostat se ke smyslu. Nic nezaslepuje víc než vnímání formy, neboť obraz formy znamená, že pochopení je skryto pod neproniknutelným závojem.
7. Chyby na sebe mohou brát různé podoby, a proto
mohou klamat. Podobu lze změnit, a to proto, že se
nejedná o pravdu, a jelikož je možné ji měnit, nikdy
nemůže být realitou. Rozum vám řekne, že pokud
forma nemůže být skutečná, pak se musí jednat
o iluzi, a proto ji nelze vidět. Pokud ji i přesto vidíte, znamená to, že se musíte mýlit, neboť vidíte to,
co nemůže být skutečné, tak, jako by to skutečné
bylo. Pouze pokřivené vnímání nevidí za hranice
toho, co neexistuje, a iluze tedy musí považovat
za pravdu. Mohlo by snad v tom případě poznat, co
pravda skutečně je?
8. Nedovolte, aby vás forma jeho chyb oddělovala
od vašeho bratra, jehož svatost je i vaší svatostí.
Nedovolte, aby vám to, co vidí oči těla, bránilo
spatřit jeho svatost, a tedy obraz, který by byl důkazem vašeho odpuštění. Nedovolte, aby vám pohled na hříchy a tělo vašeho bratra znemožňoval
poznat jeho pravou podstatu. Na co jiného v něm
byste mohli útočit než na to, co si spojujete s jeho
tělem, jež podle vašeho přesvědčení může hřešit?
Jeho svatost a vaše spása leží za hranicemi jeho
chyb. Místo toho, abyste mu dali svatost, která
mu právem náleží, jste se v něm ale pokoušeli vidět své hříchy, abyste zachránili sami sebe. Avšak
jeho svatost se skrývá ve vašem odpuštění. Mohli

byste se tedy zachránit tím, že byste toho, v jehož
svatosti leží vaše spása, považovali za hříšného?
9. Svatý vztah, přestože se zrodil teprve nedávno, si
musí cenit svatosti víc než čehokoliv jiného. Nesvaté hodnoty zapříčiňují vznik nejasností a nevědomosti. V nesvatém vztahu si jeden druhého váží
proto, že v něm vidí ospravedlnění svého hříchu;
vidí v něm to, co ho nutí dopouštět se hříchu proti
své vlastní vůli. Své hříchy tedy klade na bedra druhého, k němuž je přitahován proto, aby zachoval
jeho hříchy. Tím znemožňuje, aby oba pochopili,
že hřích způsobuje každý sám, a to svou touhou
z něho udělat skutečnost. Rozum však vidí svatý
vztah takový, jaký skutečně je: jako společný stav
mysli, kdy oba ochotně předávají své chyby k nápravě, aby mohli být společně uzdraveni.
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IV. Na rozcestí
1. Jakmile dojdete na rozcestí, kde se cesta zcela
evidentně rozděluje do dvou směrů, nemůžete jít
rovně. Musíte se vydat buď po jedné, nebo po druhé stezce, jelikož kdybyste se ubírali stále rovně,
jako jste šli, než jste na křižovatku dorazili, nikam
byste nedošli. Do tohoto bodu jste se dostali proto, abyste se rozhodli, po které z odboček budete
kráčet dál. Cesta, jež vás k němu dovedla, už není
důležitá; už nemůže posloužit žádnému účelu. Nikdo, kdo dojde až na toto rozcestí, si nemůže zvolit
špatně, ale může otálet. Jenže při putování se nelze
dostat do zoufalejší a bezvýchodnější situace než

se zastavit na křižovatce a nerozhodnout se, kterou
cestou pokračovat.
2. Pouze první kroky, jež uděláte tím správným směrem, jsou zdánlivě těžké, protože už jste si deﬁnitivně vybrali, ačkoliv se možná stále domníváte, že
se můžete vrátit a svou volbu přehodnotit. To však
ve skutečnosti nelze, neboť rozhodnutí učiněné
za pomoci síly nebe, která je bezvýhradně podporuje, není možné vzít zpět. O vaší cestě už bylo
rozhodnuto, a pokud tuto skutečnost přijmete, nemusíte se bát, že byste se nedozvěděli vše, co na ní
budete dál potřebovat.
3. Vy a váš bratr jste se tedy ocitli na tomto svatém
místě; stojíte před závojem hříchu, jenž visí mezi
vámi a tváří Krista. Nebraňte tomu, aby mohl být
odhrnut, ale naopak ho společně se svým bratrem
nadzvedněte; vždyť to, co vás rozděluje, je jen lehounká rouška. Buď vy, nebo váš bratr ji však považujete za masivní blok a neuvědomujete si, že se
jedná o tenký závěs. Už chybí jen krůček k tomu,
abyste pochopili, že bariéra, jež mezi vámi stojí, je
už téměř pryč, neboť klid a mír vám vyšly naproti
dokonce až sem, před závoj. Zamyslete se nad tím,
co se odehraje, až roušku odhrnete. Tvář vám ozáří
láska Krista a její paprsky proniknou do temného
světa, který její světlo zoufale potřebuje. Z tohoto
svatého místa se pak Kristus vrátí společně s vámi,
a přitom neopustí ani je, ani vás. Stanete se jeho
poslem, díky němuž získá zpět sám sebe.
4. Přemýšlejte o nádheře, kterou spatříte, pokud budete dál kráčet v jeho společnosti. A zamyslete se
nad tím, jak krásní budete vy v očích svého bratra a on ve vašich očích; jak šťastní spolu budete
po tak dlouhé a osamocené cestě, již jste ušli každý

zvlášť. Nebeské brány, které jsou vám nyní dokořán otevřeny, budete otvírat pro všechny ostatní,
již jsou smutní a truchliví. Všichni, kdo pohlédnou
na Krista ve vašem nitru, se budou radovat. Jak
nádherný je obraz, který jste spatřili za závojem
hříchu a viny a jehož světlo nyní budete přinášet
znaveným očím těch, kdo jsou vyčerpaní, jako jste
kdysi bývali i vy. Jak vděční vám budou za to, že
mezi ně vstoupíte a nabídnete jim Kristovo odpuštění, jež rozptýlí jejich víru v hřích.
5. Vy i váš bratr budete toužit po tom, aby byl každý omyl, kterého se ten druhý dopustí, uveden
na pravou míru. V jeho kráse a čistotě totiž leží
vaše spása, již proto chcete uchovat mimo dosah
jakéhokoliv ohrožení. Budete mocným ochráncem
svého bratra, který zajistí, aby vás nic nerozdělilo.
Po světě tak budete kráčet společně se mnou, jehož
poselství doposud nebylo předáno všem, a vaším
úkolem bude napomoci tomu, aby je konečně dostal úplně každý. Boží nabídka je stále platná a jen
čeká na to, až bude přijata. Tento dar dáváte vy,
kdo jste jej už přijali; s důvěrou byl svěřen vám,
kdo držíte za ruku svého bratra, neboť tím, že jej
s ním sdílíte, jste se stali jeho přičinlivými strážci
a ochránci.
6. Všem, kdo sdílejí Boží lásku, je dána milost, aby
to, co dostali, dávali dál, a poznali tak, že jim to
navždy patří. Před jejich příchodem zmizí všechny
bariéry, stejně jako byla nakonec překonána každá
překážka, jež se jim dříve zdánlivě stavěla do cesty a bránila jim v postupu. Závoj, který odhrnujete
společně se svým bratrem, neotvírá cestu k pravdě jen vám dvěma. Ti, kdo dovolí, aby jim byly
z mysli odstraněny všechny iluze, jsou spasiteli
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tohoto světa, po němž kráčejí ruku v ruce se svým
Spasitelem a předávají jeho poselství naděje, svobody a vysvobození z utrpení každému, kdo potřebuje zázrak, který ho zachrání.
7. Nabízet tento zázrak každému je tak snadné! Pro
nikoho, kdo jej sám dostal, to nemůže být těžké,
neboť tím, že jej dostal, si uvědomil, že nebyl dán
jen jemu samotnému. V tom spočívá úloha svatého vztahu: společně přijímat a dávat tak, jak jste
dostali. Dokud ještě stojíte před závojem, může
vám to stále připadat těžké, ale stačí jen natáhnout
ruku, za niž vás drží váš bratr, dotknout se tohoto zdánlivě masivního žulového kvádru a poznáte,
jak snadno vám prsty proklouznou jeho nicotou.
Není to pevná zeď; je to jen iluze, která stojí mezi
vámi a vaším bratrem a odděluje vás od svatého Já,
jež spolu sdílíte.

1. Jak se dají překonat iluze? Určitě ne silou či zlobou ani tím, že jim budete oponovat. Vypořádat se
s iluzemi lze jedině tehdy, pokud umožníte svému
rozumu, aby vám řekl, že jsou v rozporu s realitou,
přičemž tento rozpor vychází z nich samotných,
a nikoliv z reality. Realita totiž neodporuje ničemu; to, co prostě je, nepotřebuje žádnou ochranu
a žádnou ani neposkytuje. Ochranu potřebují pouze
iluze, a to kvůli své slabosti. Jak těžké tedy může
být kráčet po cestě pravdy, jestliže je na ní jedinou
překážkou slabost? V tomto imaginárním konﬂiktu jste vy tím silným, a proto nepotřebujete žádnou

ochranu a nechcete nic, co ji vyžaduje, neboť by
vás to pouze oslabovalo.
2. Zamyslete se nad tím, k čemu chce ego využít své
obranné prostředky: jedině k tomu, aby odůvodnilo to, co je v rozporu s pravdou, co jí zcela protiřečí a nedává žádný smysl. Je vůbec možné něco
takového odůvodnit? Může to být něčím jiným než
výzvou, abyste se připojili k šílenství, a zachránili
se tak před pravdou? A před čím jiným byste se zachránili než před tím, čeho se bojíte? Víra v hřích
naopak ke své existenci potřebuje velkou ochranu,
za kterou platíte ohromnou cenu; musí se bránit
před vším, co nabízí Duch svatý, a to vše obětovat.
Hřích je totiž vytesán do kvádru, jenž byl odštípnut z celku vašeho míru a položen mezi vás a jeho
návrat.
3. Jak by však bylo možné rozštěpit váš mír na kousky? Vždyť je to stále jeden celek, ze kterého nic
nebylo vyjmuto. Uvědomte si, co to znamená:
prostředky zlých snů a materiál, z něhož jsou složeny, nejsou ničím. V pravdě, a tedy ve skutečnosti stojíte vy a váš bratr bok po boku, aniž by
vás cokoliv rozdělovalo. Za ruce vás drží Bůh,
a co by pak mohlo odloučit ty, které spojil Bůh
do jednoty se Sebou Samým? Ten, proti komu
byste se bránili, by tedy byl váš Otec, avšak není
možné, abyste se tím zároveň nebránili proti lásce. Bůh ve vás spočívá v poklidu, nic Ho nemusí
chránit, přičemž nic chránit nemusí ani On Sám,
neboť v samotném tomto stavu klidu a míru leží
velká síla a moc. Nemůže do něho proniknout žádná slabost, protože v něm neexistuje žádný útok,
a proto ani žádné iluze. Láska spočívá v jistotě;
pouze nejistota může být obranná, avšak z čeho ji-
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V. Slabost a obrana

ného pramení než z pochybností o své vlastní osobě?
4. Jak slabý je strach; jak je malý a nesmyslný. Jak je
nepatrný před klidnou silou těch, jež spojila láska. Takto vypadá váš „nepřítel“: je to vyděšená
myška, která chce zaútočit na celý vesmír. Jakou
šanci má na úspěch? Může být těžké nevěnovat pozornost jejímu tenkému pískotu, jenž hovoří o její
všemocnosti a usiluje o to, aby přehlušil oslavnou
píseň na jejího Stvořitele, kterou zpívají všechna
srdce v celém vesmíru – navěky a jako jeden? Co
je silnější: malá myška, nebo vše, co stvořil Bůh?
Vás a vašeho bratra nespojila tato myš, ale Boží
vůle. A mohla by myš svést na scestí toho, koho
spojil Bůh?
5. Kdybyste si jen uvědomili, jak málo dělí vás a vašeho bratra od poznání, že jste spojeni! Nenechte
se oklamat iluzemi, že touto překážkou je velká
a tlustá zeď, jež stojí na pevných a masivních základech. Očím těla sice může připadat jako ohromné těleso, kterým lze pohnout stejně obtížně jako
horou, avšak v nitru máte sílu, proti níž nemohou
obstát žádné iluze. Pocit, že tímto tělesem nelze
pohnout, je jen zdánlivý, ale síle ve vašem nitru se
nic nevyrovná; co se tedy musí stát, pokud jedno
postavíte proti druhému? Může být iluze pevnosti
a nepohnutelnosti dlouho bráněna proti tomu, co
jí v poklidu projde a snadno pronikne za její hranice?
6. Mějte na paměti, že jakmile vás přemůže dojem,
že se musíte proti čemukoliv bránit, znamená to,
že jste se ztotožnili s iluzí. Cítíte se slabí, a to proto, že jste sami. Slabost a osamění je cena, kterou
platíte za všechny iluze. Neexistuje ani jedna, jež
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by nebyla založena na přesvědčení, že jste oddělení. Neexistuje ani jedna, která by se jako těžká,
masivní a nepřekonatelná překážka zdánlivě nestavěla mezi vás a vašeho bratra. A neexistuje ani jedna, již by pravda nepřekonala tak snadno, že byste
nemohli než uvěřit, že navzdory tomu, za co jste
ji považovali, není vůbec ničím. Jestliže odpustíte
svému bratru, pravda ji musí snadno překonat, neboť tato překážka se jeví jako nepřekonatelná jen
kvůli vaší neochotě přehlížet to, co vás odděluje
od vašeho bratra, a ochotě ochraňovat iluzi, že s ní
nelze pohnout.

VI. Světlo svatého vztahu
1. Chcete získat svobodu těla, nebo mysli? Musíte
si vybrat, neboť obě mít nemůžete. Čeho si ceníte
víc? Je vaším cílem tělo, nebo mysl? Jedno z nich
totiž vnímáte jako prostředek, zatímco druhé jako
cíl. Jedno tedy musí sloužit druhému a zákonitě
vést k jeho nadvládě, neboť snižováním významu jednoho, roste význam druhého. Prostředky
slouží účelu, a jakmile je účelu docíleno, hodnota prostředků postupně klesá, až v okamžiku, kdy
zjistíte, že už nejsou k ničemu zapotřebí, ustoupí
úplně do pozadí. Neexistuje nikdo, kdo by netoužil
po svobodě a nesnažil se ji nalézt. Hledá ji však
tam, kde se domnívá, že je a že ji tam může najít.
Je přesvědčen, že ji najde buď v mysli, nebo v těle,
a druhému pak přisoudí roli prostředku, který dosažení hledaného cíle poslouží.
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2. V případě, že se rozhodnete pro svobodu těla, budete mysl využívat jako prostředku, jehož hodnota bude spočívat ve schopnosti vynalézt způsoby k dosažení zvoleného cíle. Svoboda těla však
nemá žádný význam, což znamená, že mysl bude
zasvěcena službě iluzím. Takováto situace je natolik rozporuplná a bezvýchodná, že ten, kdo se pro
ni rozhodne, nemůže mít nejmenší tušení o tom, co
je skutečně hodnotné. Avšak i za těchto okolností,
jež vyvolávají tak zásadní zmatek a nejasnosti, že
je lze jen stěží srozumitelně vysvětlit, Duch svatý
trpělivě a laskavě čeká, neboť si je výsledkem jistý
stejně, jako si je jistý láskou svého Stvořitele. Ví,
že toto šílené rozhodnutí učinil ten, kdo je blízký
srdci Bohu stejně, jako je láska drahá sama sobě.
3. Neznepokojujte se myšlenkou, jak lehce dokáže
Bůh v tom, koho miluje a koho chce mít navěky
svobodné, vyměnit úlohu prostředku za úlohu cíle.
Spíše byste měli s vděčností přijmout skutečnost,
že můžete být prostředkem, který poslouží Jeho
cíli. To je totiž ta jediná služba, jež vede ke svobodě. Abyste mu však mohli skutečně posloužit, musíte vnímat tělo jako bezhříšné, protože bezhříšný
je i samotný cíl. Právě díky absenci rozporu totiž
může dojít ke snadné přeměně prostředku v cíl, jež
je ve své podstatě stejně jednoduchý jako přechod
od nenávisti k vděčnosti při pohledu odpouštějících
a smířlivých očí. Jestliže budete své tělo využívat
pouze k tomu, aby posloužilo čistotě a nevinnosti,
stanete se v očích svého bratra svatým a bude pro
vás zcela nemožné, abyste nenáviděli nástroj, který slouží v zájmu toho, koho máte uzdravit.
4. Svatý vztah, jenž je nádherný svou nevinností,
mocný svou silou a sálá mnohem jasnějším svět-

lem, než jsou zářivé paprsky slunce, které osvětlují
oblohu vašeho světa, si váš Otec zvolil za prostředek k uskutečnění Svého plánu. Buďte vděčni, že
neslouží vašemu plánu. Nic, co je mu svěřeno, totiž
nebude zneužito, a vše, co je mu dáno, bude uplatněno tím správným směrem. Svatý vztah má moc
uzdravit všechnu bolest bez ohledu na podobu,
v jaké se projevuje. Ani vy, ani váš bratr nemůžete
uzdravení přispět sami, jelikož leží pouze ve vaší
spojené vůli. V ní najdete své uzdravení a v ní přijmete vykoupení. Prostřednictvím vašeho uzdravení pak bude uzdraveno celé synovství, a to právě
proto, že vy i váš bratr máte stejnou vůli.
5. Z nitra svatého vztahu nespatříte žádný hřích; tuto
podobu chyby už neuvidíte a rozum, spojený s láskou, se poklidně zadívá na všechny nejasnosti
a pouze podotkne, že se jedná o omyl. Vykoupení, jež jste přijali ve svém vztahu, pak tento omyl
napraví a na jeho místo dosadí kousek nebe. Jak
požehnaní jste vy, kdo umožníte, aby mohl být tento dar dán! Každá část nebe, kterou přinesete, je
totiž dána vám a každé prázdné místo v nebi, jež
opět naplníte věčným světlem, září právě na vás.
Prostředky k dosažení čistoty a nevinnosti neznají
žádný strach, neboť s sebou nesou pouze lásku.
6. Děti míru, můžete si být jisté, že světlo k vám dorazilo. Světlo, které přinášíte vy, stále nerozpoznáváte, ale i přesto si na ně jednou vzpomenete.
Vždyť kdo by si mohl dlouho odpírat pohled, jejž
přináší ostatním? A kdo by mohl nepoznat dar,
který byl skrze něho dán nebi? Laskavou službu,
již prokazujete Duchu svatému, prokazujete sami
sobě. Jelikož jste nyní jeho prostředkem, musíte
milovat totéž, co miluje i on. To pak, co mu svou
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službou přinesete, je vaše vzpomínka na vše, co je
věčné. Žádná stopa, která byla zanechána v čase,
nemůže dlouho přetrvat v mysli, jež slouží tomu,
co je nadčasové. A žádná iluze nemůže narušit mír
vztahu, který se stal nástrojem k míru.
7. Až se na svého bratra zadíváte pohledem naprostého odpuštění, jenž neopomíjí žádnou chybu
a nic neskrývá, mohl by snad někde existovat
omyl, který byste nedokázali přehlédnout? Jaká
forma bolesti a útrap by mohla být pro váš pohled
překážkou a bránit vám, abyste pohlédli až za její
hranice? Mohli byste jakoukoliv iluzi považovat
za něco jiného než za pouhý omyl; za stín, jímž
projdete bez sebemenší újmy? Bůh by nikdy nedopustil, aby cokoliv stálo v cestě těm, jejichž vůle
je stejná jako Jeho vůle a kteří si tuto skutečnost
musejí uvědomit právě proto, že Jeho vůli slouží.
A slouží jí ochotně. Jak dlouho by pak za takovýchto okolností bylo možné oddalovat vzpomínku
na to, čím doopravdy jsou?
8. Svou cenu uvidíte očima vašeho bratra, přičemž
každý bude osvobozen v okamžiku, kdy na místě
domnělého útočníka, za něhož ho považoval, spatří svého spasitele. Prostřednictvím tohoto osvobození pak bude osvobozen celý svět; v tom tedy
spočívá váš úkol, kterým napomáháte splnění cíle
přinést klid a mír na Zemi. Svou roli už znáte; zeptali jste se na ni a dostali odpověď. Nesnažte se
ji tudíž změnit a nepokoušejte se ani dosáhnout jiného cíle, neboť vám byl dán pouze tento a žádný
jiný. Přijměte ho a ochotně mu nabídněte své služby; Duch svatý se pak už sám rozhodne, co, kde
i kdy udělá s dary, jež dáváte svému bratru a které
mu skrze vás dává on sám. Předá je tam, kde bu-

dou vítány a s radostí přijaty; každý z nich využije
ve prospěch cíle míru a zajistí, aby ani jediný náznak úsměvu či ochoty přehlédnout i ten sebenepatrnější omyl nebyl promarněný.
9. Mohl by být pohled na to, co váš Otec se shovívavostí miluje, něčím jiným než všeobecným požehnáním? Postarat se o rozšiřování odpuštění je
úkolem Ducha svatého, a nikoliv vaším úkolem,
a proto mu jej přenechejte a zaměřte se pouze
na to, abyste mu předali to, co je možné rozšířit.
Nenechávejte si pro sebe žádná temná tajemství,
jež nedokáže využít, ale dávejte mu ty drobné, nepatrné dárky, ze kterých umí navěky udělat dary
nesmírné velikosti. Každý z nich si od vás vezme
a přemění jej na mocnou sílu, jež poslouží míru.
Ani jednomu z nich neodepře požehnání a nebude
ho žádným způsobem omezovat. Dodá mu veškerou moc, kterou dostal od Boha, aby každý malý
dárek lásky přetvořil na zdroj uzdravení pro všechny vaše bratry. Každý dárek, jejž nabídnete svému
bratru, je světlo, které přinášíte světu; nestarejte
se o temnotu, ale raději od ní odvraťte svůj zrak
a pohlédněte na svého bratra. Umožníte tak, aby
ji Duch svatý, jenž světlo dobře zná a přidává je
ke každému tichému úsměvu víry a důvěry, kterým žehnáte svému bratru, rozptýlil.
10. Na vašem učení a poznání závisí dobro celého světa. Pouze domýšlivost by mohla odpírat vaší vůli
sílu, jež jí právem náleží. Domníváte se snad, že
Boží vůle je bezmocná? Lze takovouto myšlenku
považovat za skromnost a pokoru? Nechápete, co
jste svým přesvědčením způsobili, a nerozumíte
jeho dalekosáhlým důsledkům. Považujete se za
zranitelné a slabé a máte pocit, že je možné vám
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snadno ublížit či vás lehce zničit a že jste vydáni na milost nesčíslnému množství útočníků, kteří jsou silnější než vy. Podívejme se tedy přímo
na to, jak takovýto omyl vznikl, neboť jeho základy představují kotvu, jež udržuje strach z Boha stále na místě a budí dojem, že je nehybný a pevný
jako skála. Dokud si budete na tomto omylu trvat,
nikdy se svého klamného dojmu nezbavíte.
11. Kdo by mohl útočit na Božího syna, a přitom zároveň neútočit i na jeho Otce? Jak by mohl být
Boží syn zranitelný, slabý a snadno zničitelný,
pokud by takový nebyl i jeho Otec? Problém spočívá v tom, že si neuvědomujete, že každým hříchem a každým odsouzením, které vnímáte jako
opodstatněné, útočíte na svého Otce. Avšak právě
proto k útoku vůbec nedošlo a právě proto nemůže být skutečný. Fakt, že se o něj pokoušíte, nechápete, jelikož se domníváte, že Otec a syn jsou
různí a oddělení. K této domněnce vás pak dovádí
strach, neboť zaútočit na druhého, nebo dokonce
sám na sebe vám připadá bezpečnější než zaútočit
na velkého Stvořitele vesmíru, jehož sílu znáte.
12. Kdybyste byli s Bohem jedno a tuto jednotu si uvědomovali a uznávali, věděli byste, že v Jeho síle
spočívá vaše síla. Na tuto skutečnost si však nemůžete vzpomenout, dokud budete věřit, že jakýkoliv útok má smysl. Útok však nemá žádný smysl,
a proto je za všech okolností naprosto bezdůvodný.
Opodstatněný by mohl být jen v případě, kdybyste vy a váš bratr byli oddělení jednak od sebe navzájem a jednak i každý z vás od svého Stvořitele.
Pouze tehdy by bylo možné zaútočit na jednu část
celého tvorstva, a tedy na syna, aniž byste současně nezaútočili na celek, a tedy na Otce, a pouze

tehdy by bylo možné, abyste zaútočili na druhého
a sami se útoku vyhnuli nebo abyste si způsobili
bolest, již by druhý necítil. Tomu chcete věřit; ale
v čem jiném spočívá hodnota tohoto přesvědčení než v touze útočit bezpečně? Útok ale není ani
bezpečný, ani nebezpečný, neboť není možný, a to
proto, že vesmír je jednotný. Zaútočit na jeho skutečnou podstatu byste se nikdy nerozhodli, pokud
by útok nebyl nutný k tomu, abyste ji viděli jako
odlišnou od podstaty útočníka. Tím by pak vznikl
dojem, že láska může útočit a vyvolávat strach.
13. Útočit může jen ten, kdo je odlišný, a proto docházíte k závěru, že jelikož můžete útočit, musíte být
jiný než váš bratr. I to však Duch svatý vysvětluje
jinak: jelikož vy a váš bratr nejste odlišní, nemůžete útočit. Oba výklady představují logický závěr; trvat je však možné pouze na jednom, a nikdy
na obou. Jediná otázka, na niž je třeba najít odpověď, abyste zjistili, který z nich je správný, je, zda
jste vy a váš bratr odlišní. Na základě toho, čemu
rozumíte, se odlišní opravdu jevíte, a proto také
můžete útočit. Z obou možností vám tato připadá
jako přirozenější a více odpovídá vašim zkušenostem. Abyste však poznali, co je skutečně přirozené
a pravdivé, je nezbytné, abyste prožili i jiné zkušenosti, jež by byly ve větším souladu s pravdou.
14. Právě v tom spočívá úkol vašeho svatého vztahu,
neboť v něm to, co si myslí jeden, společně s ním
prožívá i druhý. Co jiného by to mohlo znamenat,
než že vaše mysl a mysl vašeho bratra jsou jednotné? Nepohlížejte na tuto radostnou skutečnost se
strachem a nedomnívejte se, že pro vás představuje
těžké břemeno. Až ji totiž s radostí a ochotou přijmete, uvědomíte si, že váš vztah je odrazem jed-
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noty Stvořitele a Jeho syna. V láskyplných myslích neexistuje žádné rozdělení a každá myšlenka,
která přináší potěšení jedné, přináší totéž potěšení
i druhé, jelikož jsou stejné. Radost, již vyvolá,
nemá hranic, jelikož každá zářící myšlenka lásky
se zvětšuje a rozšiřuje a dává vzniknout dalším,
které jsou jako ona sama, a nikde mezi nimi tudíž
nenajdete žádnou odlišnost.
15. Světlo, které vás spojuje s vaším bratrem, září celým vesmírem, a jelikož sjednocuje vás a vašeho bratra, sjednocuje vás i s vaším Stvořitelem.
A v Něm je pak spojeno veškeré stvoření. Chtěli
byste snad litovat, že nemůžete mít strach, když
můžete díky svému vztahu poznat, že existuje síla
lásky, jež jakýkoliv strach znemožňuje? Nesnažte
se si zároveň s tímto darem ponechat i kousek ega,
neboť jste ho dostali proto, abyste ho využili, a nikoliv abyste ho skrývali. To, co vás učí, že nemůžete být odlišní, je v rozporu s egem. Dovolte tedy
pravdě, aby rozhodla, zda jste vy a váš bratr jiní,
nebo stejní, a naučila vás, která možnost je platná
a pravdivá.
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23. kapitola

Válka proti sobě
Úvod
1. Už chápete, že opakem slabosti a bezmocnosti je
bezhříšnost? Nevinnost je síla a nic jiného než
nevinnost silné není. Ti, kdo jsou bezhříšní, nemohou mít strach, neboť hřích v jakékoliv podobě znamená slabost. Demonstrace síly, jíž se útok
snaží zakrýt bezmocnost, však jeho slabost utajit
nedokáže, neboť jak by mohlo být utajeno něco,
co není skutečné? Nikdo, kdo má nepřítele, není
silný, přičemž útočit může pouze ten, kdo věří, že
nepřítele má. Přesvědčení o existenci nepřátel se
tedy rovná přesvědčení o slabosti, avšak být slabý
se neslučuje s Boží vůlí. Jelikož tedy to, co je slabé, odporuje Boží vůli, musí to být „nepřítelem“
Boha, který se tak na základě protichůdné vůle stává zdrojem strachu.
2. Jak podivná je tato válka, již vedete sami proti
sobě! Věříte, že vše, co využíváte v zájmu hříchu,
vám může ublížit, a to se tak stává vaším nepřítelem. Bojujete proti němu a snažíte se ho oslabit;
a jakmile jste přesvědčeni, že jste zvítězili, útočíte
znovu. Skutečnost, že toho, na co útočíte, se bojíte,
je stejně nezvratná jako to, že budete milovat vše,
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co budete považovat za bezhříšné. Kroky toho, kdo
v nevinnosti následuje cestu, kterou mu ukazuje
láska, jsou klidné a mírumilovné, neboť společně
s ním po ní kráčí i láska sama, jež ho chrání před
strachem. Takový člověk vidí pouze bezhříšné,
kteří nedokážou útočit.
3. Kráčejte pevně, s hlavou hrdě vztyčenou a beze
strachu ze zla. Ti, kdo jsou nevinní, jsou v bezpečí, neboť svou nevinnost sdílejí. Nic z toho, co
vidí, není zhoubné, jelikož tím, že jsou si vědomi
pravdy, vysvobozují vše z klamné iluze o škodlivosti. To pak, co se kdysi zdálo zhoubné, nyní září
ve světle jejich nevinnosti, osvobozeno od hříchu
i strachu a radostně navráceno lásce. Sdílejí totiž
sílu lásky, a to proto, že spatřili nevinnost. Pod jejich pohledem se rozplynul každý omyl, neboť žádný neviděli. Ten, kdo hledá krásu, ji najde tam, kde
je. A kde jinde by mohla být než v nevinných?
4. Nedovolte těm malým narušitelům, aby vás vtáhli
do malosti; vždyť v nevinnosti se nesetkáte se žádnou přitažlivostí viny. Zamyslete se nad tím, jak
radostný je svět, pokud po něm kráčíte s pravdou
po svém boku. Nevzdávejte se tohoto světa svobody za nicotný povzdech zdánlivého hříchu nebo
nepatrný náznak přitažlivosti viny. Chtěli byste se
snad kvůli všem takovýmto bezvýznamnostem,
jež odvádějí vaši pozornost, vzdát nebe? Váš osud
i cíl leží daleko za jejich hranicemi, na místě bez
poskvrny, kde malost neexistuje. Váš skutečný
smysl je v rozporu s jakoukoliv malostí, a proto je
i v rozporu s hříchem.
5. Nedovolte, aby malost zavedla Božího syna do pokušení. Jeho krása, která je bezmezná a nekonečná jako věčnost, ji přesahuje. Nedovolte, aby vám

do pohledu, jímž se na něj díváte, pronikl čas. Nedovolte, aby zůstal opuštěný a vystrašený ve svém
pokušení, ale pomozte mu se nad ně povznést
a spatřit světlo, jehož je součástí. Vaše nevinnost
mu osvětlí cestu k jeho nevinnosti, která se tak
na oplátku stane ochráncem té vaší. Mohl by snad
ten, kdo pozná jeho krásu, vidět v Božím synu malost či slabost? Mohl by se snad ten, kdo si uvědomuje, že ho ozařuje krása nebe, třást strachy
ve světě naplněném hrůzou?
6. Vše, co je kolem vás, je vaší neoddělitelnou součástí, a proto na to pohlížejte láskyplným pohledem, jemuž neunikne, že ve všem září světlo nebe.
Jedině tak pochopíte, co je vám dáno. Ve vlídném
odpuštění bude svět svítit radostí a vše, co jste kdysi považovali za hříšné, nyní uvidíte jako součást
nebe. Jak nádherné je kráčet jako čistý, šťastný
a hříchu zbavený Boží syn po světě, který zoufale
potřebuje spásu, již mu poskytne vaše nevinnost!
Co pro vás může mít větší hodnotu? Vždyť právě
v tom spočívá vaše spása a vaše svoboda. A máte-li ji pochopit a přijmout, musí být úplná.
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I. Neslučitelná přesvědčení
1. Vzpomínka na Boha se vybaví pouze v mysli, která je pokojná. Nemůže vstoupit tam, kde je nějaký konﬂikt, neboť mysl, jež vede válku sama proti
sobě, si nevzpomíná na věčnou laskavost a vlídnost. Prostředky války nejsou totožné s prostředky k dosažení míru, a tudíž to, na co si vzpomínají
bojechtiví, není láska. Válka je myslitelná pouze
v případě, pokud věříte, že je možné zvítězit. Roz-

por, který panuje ve vašem nitru, tedy naznačuje,
že jste přesvědčeni, že ego může z bitvy vyjít jako
vítěz. Proč byste se s ním jinak chtěli ztotožňovat? Je zcela jasné, že si uvědomujete, že ego válčí
s Bohem, avšak zároveň nelze pochybovat o tom,
že ego ve skutečnosti žádného protivníka nemá.
Stejně nezpochybnitelné je ovšem i jeho pevné
přesvědčení, že nepřítele, jehož musí porazit, má
a že nad ním zvítězí.
2. Neuvědomujete si, že válka proti sobě musí být
válkou proti Bohu? Je v takovém případě vůbec
možné zvítězit? I kdyby to možné bylo, bylo by takovéto vítězství něčím, co byste chtěli? Vždyť smrt
Boha, pokud by byla myslitelná, by byla vaší smrtí. Lze něco takového považovat za vítězství? Ego
vždy pochoduje vstříc porážce, neboť se domnívá,
že je možné nad vámi zvítězit. Bůh však smýšlí jinak. Nejedná se o žádnou válku; pouze šílenci věří,
že na Boží vůli lze zaútočit a že ji lze zničit. S touto domněnkou se sice můžete ztotožňovat, avšak
nikdy nebude ničím jiným než čirým šílenstvím.
V šílenství vám pak bude vládnout strach, který
zdánlivě zaujme místo lásky. V tom spočívá cíl
tohoto domnělého konﬂiktu; a těm, kdo si myslí,
že je možné, aby byl skutečný, budou jako možné
a skutečné připadat i prostředky k jeho dosažení.
3. Můžete si být jisti, že je zcela vyloučené, aby se
Bůh a ego – nebo vy a ego – vůbec kdy setkali. Setkáváte se jen zdánlivě a základem vašeho podivného spojenectví je představa, jež postrádá smysl.
Sbližujete se totiž s tělem, a tedy s domovem, který
si za svůj zvolilo ego, a jejž tudíž za svůj považujete i vy. Vaše spojení je tedy založeno na omylu;
na chybném hodnocení sebe sama, podle které-

ho se ego spojuje s iluzí o vaší podstatě, již s ním
sdílíte. Avšak iluze se spojovat nemohou, protože
jsou všechny úplně stejné: nejsou totiž nic. Jejich
spojení leží v nicotě, a proto jsou dvě iluze stejně
nesmyslné jako jedna či tisíc. Ego se tedy nespojuje s ničím, přičemž samo není nic, a vítězství,
o které usiluje, je stejně nesmyslné jako ono
samo.
4. Bratři, válka, již vedete sami proti sobě, je téměř
u konce a na místě, kde je mír, se také nachází cíl
vaší cesty. Nechtěli byste tedy mír, který se vám
nabízí, přijmout právě teď? „Nepřítel“, proti němuž
jste bojovali jako proti narušiteli vašeho míru, se
na tomto místě a před vašima očima mění na jeho
dárce. Vaším „nepřítelem“ byl Sám Bůh, kterému
jsou však veškeré konﬂikty, vítězství i útok zcela
cizí. Miluje vás bez výhrad, úplně a věčně. Boží
syn, jenž válčí se svým Stvořitelem, představuje
situaci, která je podobně absurdní jako představa,
že by příroda mohla vztekle řvát na vítr a prohlašovat, že už není její součástí. Byla by snad příroda
schopna si něco takového myslet, ustanovit, a dokonce to i uskutečnit? Stejně tak ani vy neurčujete,
co bude vaší součástí a co od vás bude odděleno.
5. Cílem války proti sobě je naučit Božího syna, že
není tím, čím je, a tedy že není synem svého Otce.
K tomu je samozřejmě nutné, aby mu byla vzpomínka na jeho Otce vymazána z paměti. Ta také
vymazána je, ovšem pouze v životě těla; pokud
se tudíž domníváte, že jste tělem, budete věřit, že
jste na něho skutečně zapomněli. Pravda však nikdy nemůže zapomenout sama na sebe, a proto jste
na svou pravou podstatu nemohli zapomenout. Zapomnění se týká pouze podivné a klamné předsta-
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vy o tom, čím jste, a tedy přání nad tím, čím doopravdy jste, zvítězit.
6. Válka proti sobě je pouze bitvou dvou iluzí, jež
usilují o to, aby se jedna od druhé odlišily, neboť
věří, že ta, která zvítězí, bude pravdivá. Mezi nimi
a pravdou však neexistuje žádný konﬂikt; ve skutečnosti se jedna iluze od druhé vůbec neliší, neboť ani jedna z nich není pravdivá, a proto nezáleží
na tom, jakou podobu na sebe vezmou. To, co je
utvořilo, je šílené a ony stále zůstávají součástí
svého zdroje. Šílenství však nepředstavuje pro realitu žádnou hrozbu a nemá na ni žádný vliv. Iluze
tedy nemohou zvítězit nad pravdou a ani ji nemohou nijak ohrozit, jelikož realita, již popírají, není
jejich součástí.
7. To, co si pamatujete vy, však vaší součástí je, neboť
musíte být takoví, jaké vás stvořil Bůh. Pravda neválčí s iluzemi a iluze neválčí s pravdou; boj vedou
pouze iluze mezi sebou, a jelikož jsou rozdělené,
rozdělují. Pravda je však nerozdělitelná a nachází se mimo jejich omezený dosah. Na to, co víte,
si vzpomenete tehdy, až poznáte, že nemáte s čím
válčit. Jedna iluze o vás sice může svádět boj s jinou iluzí, avšak válka mezi dvěma iluzemi představuje situaci, která k ničemu nevede; nevzejde
z ní žádný vítěz ani vítězství. Pravda stojí mimo
tento konﬂikt, oslnivá, nedotčená a pokojná v přítomnosti Božího míru.
8. Ke konﬂiktu může dojít pouze mezi dvěma silami. Stojí-li tedy na jedné straně moc a na druhé
nic, žádný konﬂikt neexistuje. Nemůžete zaútočit
na nic, co by nebylo vaší součástí. Pokud tudíž
zaútočíte, vytvoříte dvě iluze o tom, jací jste, jež
postavíte proti sobě a které budou ve vzájemném

rozporu. K tomu dojde, jestliže pohlédnete na cokoliv, co stvořil Bůh, jinak než s láskou. Konﬂikt je
děsivý, protože se v něm rodí strach. Avšak to, co
se zrodilo z ničeho, si nemůže svou skutečnost vydobýt v boji. Proč byste si tedy měli zaplňovat svět
konﬂikty se sebou samými? Dovolte, aby všechny
tyto šílené představy byly uvedeny na pravou míru,
a obraťte se v míru ke vzpomínce na Boha, jež vám
nepřestává zářit v poklidné mysli.
9. Přesvědčte se, že konﬂikt iluzí zmizí v okamžiku,
kdy jej postavíte před pravdu. Jako skutečný jej
lze totiž vidět pouze tehdy, pokud jej považujete
za válku mezi rozporuplnými pravdami. Její vítěz
je pak pravdivější a skutečnější a z přemoženého,
méně skutečného protivníka se stává na základě
porážky iluze. Konﬂikt tedy představuje volbu
mezi dvěma iluzemi, přičemž jedna z nich je povýšena na skutečnost a druhá je přemožena a pokládána za bezcennou. V takové situaci si na Otce
samozřejmě nikdy nelze vzpomenout. Avšak žádná iluze nemůže napadnout Jeho domov a vyhnat
Ho z místa, které navěky miluje. A to, co miluje,
musí žít navždy v klidu a míru, protože je to Jeho
domov.
10. Vy, které miluje Bůh, nejste žádnou iluzí, neboť
jste stejně skuteční a svatí jako On Sám. Poklid
jistoty, již máte v Něm i v sobě, je domovem
vás obou, kteří v něm přebýváte jako jeden. Otevřete dveře Jeho nejsvětějšího domova a vpusťte
do něho odpuštění, aby odstranilo i ty sebenepatrnější náznaky víry v hřích, jež Boha a zároveň
s ním i Jeho syna připravují o jejich společný domov. V Božím domově nejste cizincem, a proto
přivítejte svého bratra v poklidu a míru domova,
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který mu Bůh zřídil a kde přebývá společně s ním.
Tam, kde je láska, nemají iluze žádné místo, protože láska vás ochraňuje před vším, co není pravda.
Přebýváte v míru, jenž je stejně neomezený jako
jeho Stvořitel; na Jeho domov dohlíží Duch svatý,
který si je jistý, že jeho mír nemůže nikdy nic narušit.
11. Jak by se mohlo útočiště Boha obrátit samo proti
sobě a usilovat o to, aby přemohlo toho, kdo v něm
přebývá? Zamyslete se nad tím, co by se stalo, pokud by domov Boha považoval sám sebe za rozdělený. Zmizel by oltář, pohasla by všechna světla
a z chrámu Svatého by se stal dům hříchu. To jediné, co byste si na takovémto místě pamatovali,
by byly iluze. A jelikož iluze mají různé podoby,
mohou spolu válčit, a to pouze proto, aby určily,
která z jejich forem je skutečná.
12. Iluze se střetávají s iluzemi, zatímco pravda se
spojuje sama se sebou. Výsledkem střetu iluzí je
válka, zatímco mír, jenž shlíží sám na sebe, vede
k rozšiřování. Válka je situace, ve které se rodí
strach, jenž narůstá a usiluje o nadvládu, zatímco
mír je stav, kde přebývá láska a usiluje o to, aby
byla sdílena. Konﬂikt a mír jsou opaky. Tam, kde
je jeden, nemůže být druhý; z místa, do kterého
dojde jeden, se druhý vytrácí. V myslích, jež se
staly bojištěm iluzí, je tudíž vzpomínka na Boha
potlačena, avšak daleko od této nesmyslné války
stále září svým jasným světlem a je připravena se
vynořit, jakmile se přikloníte k míru.
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II. Zákony chaosu
1. „Zákony“ chaosu lze sice odhalit, ale nikdy pochopit; jelikož mohou jen stěží dávat nějaký smysl, stojí mimo sféru rozumu. I přesto však mohou
fungovat jako zdánlivá překážka rozumu a pravdy.
Pojďme se jimi tedy nyní s rozvahou zabývat, abychom mohli spatřit to, co je přesahuje, a pochopili,
čím jsou a jaká je jejich úloha. Porozumět tomu,
čemu slouží, je nesmírně důležité, neboť jejich cílem je zbavovat smyslu a útočit na pravdu. Přestože to jsou pravidla, která platí ve světě, jejž jste
utvořili, ve skutečnosti vůbec nic neurčují a není
vůbec zapotřebí je porušovat. Stačí se totiž na ně
podívat a překročit jejich hranice.
2. První zákon chaosu říká, že pravda je pro každého
jiná. Ve shodě s ostatními principy chaosu tvrdí, že
každý člověk je samostatný a disponuje osobitým
souborem myšlenek, které ho odlišují od druhých.
Toto pravidlo vychází z přesvědčení, že mezi iluzemi panuje určitá hierarchie, a tedy že některé jsou
cennější, a tudíž pravdivé. Žebříček hodnot iluzí si
každý stanovuje sám a jeho platnost potvrzuje tím,
že napadá to, čeho si váží druhý. Takovéto jednání
je odůvodněné, jelikož každý si cení něčeho jiného, a proto se ti, kdo přikládají váhu jiným hodnotám, jeví jako odlišní, a tedy jako nepřátelé.
3. Zamyslete se nad tím, jak tato myšlenka koliduje
s prvním pravidlem zázraků. Tvrdí totiž, že iluze
mají různé stupně pravdivosti, z čehož vyplývá, že
některé z nich lze překonat obtížněji než jiné. Kdybyste si uvědomili, že všechny jsou stejné i stejně
nepravdivé, bylo by snadné pochopit, že zázraky
lze uplatnit na všechny. Jakýkoliv omyl je totiž
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možno uvést na pravou míru právě proto, že není
pravdivý. Jakmile chybu srovnáte s pravdou místo
toho, abyste ji srovnávali s další chybou, jednoduše zmizí. Ani jedna část ničeho nemůže vzdorovat
pravdě houževnatěji než jiná část.
4. Druhý zákon chaosu, jehož si bezpochyby nadmíru
cení všichni vyznavači hříchu, říká, že každý musí
hřešit, a proto si zasluhuje útok a smrt. Toto pravidlo, které je úzce spjato s první zásadou, vyjadřuje
domněnku, že omyly vyžadují potrestání, a nikoliv
nápravu. Zničíme-li toho, kdo udělal chybu, zbavujeme ho možnosti její nápravy i odpuštění. To,
čeho se dopustil, je tedy chápáno jako neodvolatelný rozsudek, jejž vynesl sám nad sebou a proti
kterému je bezmocný i Sám Bůh. Hřích nelze prominout, neboť je zosobněním myšlenky, že Boží
syn se může dopouštět chyb, za něž nevyhnutelně
platí svým vlastním zničením.
5. Zamyslete se nad tím, jak by takovéto přesvědčení
ovlivnilo vztah mezi Otcem a synem: podle něj by
byla jejich jednota neobnovitelná. Jeden by totiž
vždy musel být druhým odsouzený, čímž by mezi
nimi vznikla odlišnost, a tudíž nepřátelství. Jejich
vztah by byl vztahem dvou protivníků, který by se
podobal situaci, kdy se odlišné aspekty syna střetávají jen proto, aby spolu zápasily, a nikoliv aby
se spojily. Jeden vítězí a sílí díky porážce druhého,
jenž je naopak o svou sílu připraven. Strach z Boha
i oboustranný strach z druhého se pak jeví jako rozumný a na základě toho, co Boží syn provedl jak
sobě, tak svému Stvořiteli, i jako skutečný.
6. Povýšenost, na které stojí zákony chaosu, už nemůže být očividnější, jelikož toto pravidlo by určovalo, jaký musí být Sám Stvořitel reality; co si

musí myslet, v co musí věřit a jak má v souladu
s tímto přesvědčením reagovat. Dokonce není ani
považováno za nutné se Ho ptát na pravdivost toho,
v co Mu bylo určeno věřit, neboť to Mu může sdělit Jeho syn. Stvořitel má pak pouze na výběr, zda
mu jeho slova uvěří nebo zda se bude v opačném
případě mýlit. To vede přímo ke třetímu absurdnímu zákonu, podle něhož se chaos jeví jako věčný.
Pokud se totiž Bůh nemůže mýlit, musí přijmout
to, za co se Jeho syn považuje, jako pravdivé
a za to ho pak nenávidět.
7. Povšimněte si, jak tato třetí poučka posiluje strach
z Boha. Podle ní by totiž bylo naprosto nemyslitelné se na Něho v utrpení obrátit o pomoc, neboť
právě On by byl „nepřítelem“, který je způsobil,
a proto by byla vaše žádost o záchranu zcela zbytečná. Spásu by však nemohl přinést ani syn, jelikož
každý jeho aspekt by s Ním byl ve válečném stavu
a jeho útoky by byly za daných okolností oprávněné. Konﬂikt by pak byl nevyhnutelný a Bůh by
nebyl schopen mu zabránit. Z toho jasně vyplývá,
že dosáhnout spásy by bylo zhola nemožné, neboť
ze Spasitele se stal nepřítel.
8. Z takovéto situace nelze uniknout a nelze se z ní
vysvobodit. Vykoupení odsouvá do kategorie mylných představ a za Boží vůli považuje odplatu,
a nikoliv odpuštění. Předpoklad, z něhož vychází,
znemožňuje jakoukoliv naději na pomoc a jediným
jeho výsledkem může být ničení, které podporuje
dokonce i Sám Bůh, aby přemohl Svého syna. Nemyslete si, že ego vám dovolí, abyste našli způsob
jak uniknout tomu, co chce. To je však úkolem tohoto kurzu, jenž si cení úplně jiných hodnot než
ego.
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9. Ego si váží pouze toho, co bere, a tato skutečnost
vede ke čtvrtému zákonu chaosu, který – jsou-li
za pravdivé přijaty i ostatní – musí být pravdivý
a platný. Tento domnělý zákon vyjadřuje, že budete mít to, co si vezmete. Ztráta druhého se tak stává
vaším ziskem, což je myšlenka, jež brání pochopení, že nikdy nemůžete brát od nikoho jiného než
sami od sebe. Je ovšem logickým důsledkem všech
předchozích zákonů, neboť nepřátelé si ochotně
nedávají vůbec nic a rozhodně se nesnaží podělit
o to, čeho si cení. To, co vám vaši nepřátelé odmítají vydat, však musí stát za to, abyste to získali
i vy; jinak by to před vámi neskrývali.
10. V tomto zákoně se ukazují všechny mechanismy
šílenství: „nepřítel“ sílí tím, že před vámi ukrývá
cenné dědictví, které by mělo být vaše; váš útok
je oprávněný, neboť vám není vydáno to, po čem
toužíte; a abyste zachránili sami sebe, musí nepřítel nevyhnutelně utrpět prohru a ztrátu. Na základě
takovéto logiky tedy provinilci tvrdí, že jsou „nevinní“, neboť pokud by nebyli ke svým odporným
útokům dohnáni bezohledným chováním nepřítele, byly by jejich odezvy výhradně laskavé a mírumilovné. Laskaví však v krutém světě nepřežijí,
a proto aby nebyli o všechno připraveni, musejí
sami brát.
11. Nyní však stojíme před nezodpovězenou otázkou,
jež doposud nebyla „objasněna“. Co je tou vzácnou
věcí, tou perlou nevyčíslitelné hodnoty, tím tajným
pokladem, který byste měli ve spravedlivém rozhořčení vyrvat z rukou svého nadmíru proradného
a lstivého nepřítele? Musí to být něco, po čem toužíte, ale co jste nikdy nenašli, a nyní už „chápete“, proč jste to nenašli. Váš nepřítel vám to totiž

vzal a ukryl na místě, kam by vás ani nenapadlo
se podívat. Schoval to ve svém těle, z něhož tím
udělal skrýš pro svou vinu a úkryt pro to, co patří
vám. Abyste tedy to, co vám náleží, získali, musí
být jeho tělo zničeno a obětováno. Zradil, a proto
si zasluhuje smrt, abyste vy mohli žít. Útočíte tedy
výhradně v sebeobraně.
12. Avšak co je tím, co chcete a co si žádá jeho smrt?
Můžete si být vůbec jisti, že váš vražedný útok je
oprávněný, pokud nevíte, kvůli čemu útočíte? Zde
přichází na „pomoc“ pátý a poslední zákon chaosu, který tvrdí, že za lásku existuje náhrada. Je
kouzlem, jež vyléčí všechny vaše bolesti; je chybějícím prvkem vašeho šílenství, které mu dodá
podobu „příčetnosti“; je opodstatněním vašeho
útoku. Představuje důvod, jenž ospravedlňuje vaši
odplatu. Pohlédněte otevřeně na skrytý dar ega,
který jste vyrvali z těla svému bratru, kde byl ukrytý v zášti a nenávisti k tomu jedinému, jemuž tento dar patří. Chtěl vás připravit o tajnou přísadu,
která by dodala vašemu životu smysl. Náhradou
za lásku, zrozenou z vašeho nepřátelství k bratru,
tedy musí být spása. Ta už žádnou náhradu nemá
a existuje pouze v jediném exempláři. Cílem všech
vašich vztahů je tudíž se jí zmocnit a přisvojit si ji,
aby se stala vaším výhradním majetkem.
13. Do svého vlastnictví ji však nikdy nezískáte nadobro, neboť váš bratr na vás nikdy nepřestane útočit, aby dostal zpět to, o co jste ho okradli,
a ani Sám Bůh nikdy neukončí odvetnou válku, již
vede proti vám oběma, jelikož ve Svém šílenství
je přesvědčen, že tuto náhradu za lásku musí mít
On, a proto vás musí oba zabít. Vy, kdo věříte,
že s rozumem a rozvahou kráčíte po pevné půdě
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a pohybujete se po světě, ve kterém lze najít smysl,
zamyslete se nad tím, co jsme právě řekli: takové jsou zákony, na nichž je založena vaše zdánlivá
„příčetnost“; takové jsou principy, které půdě pod
vašima nohama dodávají domnělou pevnost. Jejich pomocí hledáte smysl a vytvořili jste si je pro
svou spásu. Zabezpečují existenci a trvání náhrady
za nebe, již před ním upřednostňujete. Takový je
jejich smysl; právě proto byly utvořeny. Nemá
cenu se ptát, co znamenají, neboť je to zcela jasné.
Prostředky k dosažení šílenství totiž nemohou být
jiné než šílené. Uvědomujete si tedy, že jejich cílem je šílenství?
14. Nikdo netouží po šílenství a nikdo si v něm nepřeje
setrvávat, pokud chápe, čím doopravdy je. Ochráncem šílenství je víra, že je pravdivé, neboť jeho cílem je zaujmout místo pravdy. Abyste mu mohli
věřit, musíte ho považovat za pravdu. Avšak je-li
pravdou, pak musí být jeho opak, který byl pravdou
předtím, šílenstvím. Takováto výměna, takovýto
radikální obrat, při němž se šílenství mění v příčetnost, iluze v pravdu, útok v laskavost, nenávist
v lásku a vražda v požehnání, je cílem, kterému
slouží zákony chaosu. Jsou to nástroje, jejichž pomocí se zdají být Boží zákony obrácené naruby.
Zákony hříchu tedy působí tak, aby uvězňovaly
lásku a osvobozovaly hřích.
15. Jako cíle chaosu však v žádném případě nevypadají, neboť v důsledku onoho absolutního obratu
se jeví jako zákony řádu. Mohlo by tomu snad být
jinak? Chaos je stav bezprávnosti, v němž nepanují žádné zákony. Aby tedy získal na věrohodnosti,
musejí být jeho zdánlivé zákony pokládány za skutečné a platné a jejich cíl šílenství musí být vnímán

jako cíl příčetnosti. Strach se sinalými rty a nevidomýma očima, zaslepený a hrůzný, je dosazen
na trůn lásky, jeho umírající přemožitelky, jako její
náhrada a zachránce před spásou. Jak nádhernou
podobu dávají smrti zákony strachu! Vzdávejte
tedy díky hrdinovi na trůnu lásky, který zachránil
Božího syna, aby jej zasvětil strachu a smrti!
16. I přese vše, co jsme uvedli, však lze takovýmto
zákonům uvěřit. Proč? Protože existuje podivný
nástroj, jenž jejich uvěřitelnost umožňuje. Není
vám neznámý; s jeho působením jsme se setkali už
několikrát. Neuplatňuje se však ve skutečnosti, ale
ve snech, kde hlavní roli hrají pouze stíny, se zdá
nepřemožitelně mocný. Všechny zákony chaosu
jsou totiž uvěřitelné jen zásluhou důrazu na formu
a ignorace obsahu. Nikdo, kdo se domnívá, že byť
jen jeden z těchto zákonů je pravdivý, nechápe, co
se v něm říká. Celý problém spočívá v tom, že některé podoby, v nichž se projevuje, vypadají, jako
by měly smysl.
17. Jak by mohly některé formy vraždy neznamenat
smrt? Jak by mohl být útok v určité formě láskou?
Jaká forma odsouzení by mohla být požehnáním?
Kdo může považovat svého spasitele za bezmocného, a přesto dosáhnout spásy? Nenechte se oklamat podobou, kterou na sebe bere útok na něho.
Nemůžete usilovat o to, abyste mu ublížili, a sami
se přitom zachránit. Kdo by se mohl ochránit před
útokem tím, že zaútočí sám na sebe? Jaký význam
by mohla mít podoba, v níž se takovéto šílenství
projevuje? Je to rozsudek, který přináší porážku
sám sobě, neboť odsuzuje to, co říká, že chce zachránit. Nenechte se oklamat tím, pokud na sebe
šílenství vezme podobu, již považujete za krásnou.

244

245

To, co je odhodláno vás zničit, není vaším přítelem.
18. Prohlašujete – a myslíte to zcela upřímně – že
těmto nesmyslným zákonům nevěříte a že se jimi
v žádném případě neřídíte. Pokud se totiž zamyslíte nad tím, co říkají, víte, že jim věřit nelze. Bratři,
ujišťuji vás, že i přesto jim věříte. Jak jinak byste
si mohli uvědomovat podobu, kterou na sebe bere
jejich obsah? Může být jakákoliv forma takovéhoto obsahu vůbec obhajitelná a udržitelná? Vy jim
však věříte právě kvůli jejich formě a jejich obsah
nechápete. Ten se ovšem nikdy nemění. Můžete
na kostru nakreslit růžové rty, obléci ji do nádherných šatů, hladit ji a hýčkat, a tím ji přivést k životu? A můžete se spokojit s pouhou iluzí, že jste
naživu?
19. Život existuje pouze v nebi; musí být tam, kde ho
Bůh stvořil. V jakémkoliv jiném stavu kromě nebe
je život jen iluzí. Přinejlepším vypadá jako život;
přinejhorším pak jako smrt. Ani jedna iluze však
není skutečný život. Jsou si rovné svou nesprávností i absencí smyslu. Život jinde než v nebi není
možný a to, co není v nebi, není nikde. Mimo nebe
se nachází pouze konﬂikt iluzí, jenž je nesmyslný, bezvýchodný a mimo hranice rozumu, a přesto
považovaný za věčnou překážku k dosažení nebe.
Iluze jsou pouhé formy, které nikdy nemohou mít
skutečný a pravdivý obsah.
20. Zákony chaosu vládnou všem iluzím. Jejich různé formy jsou sice ve vzájemném rozporu, což
vyvolává zdání, že některých si lze vážit více než
jiných, avšak všechny bez výjimky jsou založeny
na přesvědčení, že zákony chaosu jsou zákony
řádu. Každá z nich je bezvýhradně dodržuje a po-

dává určitý důkaz o jejich pravdivosti a ani zdánlivě
mírnější formy útoku neposkytují méně spolehlivé
a jisté svědectví o jejich platnosti i o jejich důsledcích. Jisté je, že iluze vždy přinesou strach, a to
na základě přesvědčení, jež s sebou nesou, a nikoliv na základě jejich formy. Absence víry v lásku,
ať už se projeví v jakékoliv podobě, pak potvrzuje
realitu a pravou podstatu chaosu.
21. Z víry v hřích musí vyplývat víra v chaos. A právě proto, že z ní vyplývá, se jeví jako její logický
závěr; jako rozumný krok spořádaného smýšlení.
Nelze pochybovat o tom, že kroky, které vedou
k chaosu, vyplývají ze svého výchozího předpokladu opravdu uspořádaně. Každý z nich představuje různou formu v postupu k přeměně pravdy
a směřuje do ještě větší hrůzy a ještě více se vzdaluje pravdě. Nemyslete si, že jeden krok je menší než jiný nebo že návrat z jednoho je snazší než
návrat z druhého; každý z nich totiž představuje
úplný sestup z nebe. Tam pak, kde vaše myšlení
začíná, musí také končit.
22. Bratři, nenechte se zlákat k tomu, abyste učinili
byť jen jediný krok k sestupu do pekla. Jakmile
totiž učiníte jeden, ty ostatní už neuvidíte takové,
jaké doopravdy jsou. A jejich příchod je nevyhnutelný. Útokem v jakékoliv podobě jste vkročili
na točité schodiště, jež vede pryč z nebe. V jakémkoliv okamžiku však můžete svůj krok napravit. Jak můžete poznat, zda jste si vybrali schody
do nebe, nebo cestu do pekla? Úplně jednoduše:
jak se cítíte? Je vaše vědomí naplněno mírem? Jste
si jisti, kterou cestou máte jít? A jste přesvědčeni o tom, že cíle nebe lze dosáhnout? Pokud ne,
pak kráčíte sami. V tom případě požádejte svého
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přítele, aby se k vám připojil a dodal vám jistotu,
kterým směrem se vydat.

1. Není snad pravda, že nerozpoznáváte všechny formy, jež může mít útok? Platí-li pak, že vám ublíží
útok v jakékoliv podobě, a tedy že ve formě, kterou neznáte, vám ublíží stejně jako v té, již znáte,
musí z toho vyplývat, že ne vždy si uvědomujete,
co je zdrojem bolesti. Útok je bez ohledu na svou
formu pokaždé stejně ničivý, protože jeho smysl
se nemění. Jediným jeho cílem je vražda, ale jaká
podoba vraždy by dokázala zakrýt těžkou vinu
a zoufalý strach z trestu, které musí pociťovat vrah?
Svůj vražedný čin sice může popírat a útoky doprovázet úsměvem, jímž omlouvá svou krutost; to
ovšem nezabrání skutečnosti, že bude trpět, a jeho
ničivé úmysly se mu budou zjevovat v nočních
můrách, kde však už budou onen úsměv postrádat
a kde jeho zděšené vědomí dohoní hrůza jeho cíle
a nepřestane ho pronásledovat. Nikdo totiž nemůže
myslet na vraždu, a přitom uniknout vině, kterou
s sebou tato představa neodmyslitelně nese. Je-li
tedy záměrem smrt, co záleží na tom, jakou podobu na sebe vezme?
2. Je smrt v jakékoli formě – bez ohledu na to, jak
krásná a laskavá se může zdát – požehnáním
a znamením, že skrze vás k vašemu bratru hovoří
hlas pro Boha? Dar, jejž dáváte, nedělá jeho obal.
Prázdná krabice, byť nádherná a vlídně darovaná,
stále neobsahuje nic a toho, kdo přijímá, i toho,

kdo dává, nemůže její vzhled nadlouho oklamat.
Budete-li tedy svému bratru odpírat odpuštění, budete na něho útočit. Nebudete mu dávat vůbec nic
a od něho pak na oplátku nedostanete nic jiného
než to, co jste mu sami dali.
3. Spása není žádný kompromis. Udělat kompromis
znamená přijmout pouze část toho, po čem toužíte;
vzít si jen trochu a zbytku se vzdát. Avšak spása
se nevzdává ničeho, jelikož je pro každého úplná.
Pokud dovolíte, aby vám do mysli pronikla pouhá
představa kompromisu, spásu nikdy nepochopíte,
protože vám unikne její pravá podstata. Přijmete-li totiž kompromis, spásy se zřeknete, neboť kompromisem vyjadřujete přesvědčení, že spása není
možná. V jeho důsledku se totiž budete domnívat,
že můžete trochu útočit nebo trochu milovat a vědět, jaký je rozdíl mezi trochu a úplně. Kompromis
by vás tudíž učil, že trochu ze shodného může být
jiné, ale že i přesto však shodné zůstává nedotčené
a celistvé. Dává to smysl? Lze to pochopit?
4. Tento kurz je snadný právě proto, že nedělá žádné kompromisy. Těm však, kdo stále věří, že
na kompromis lze přistoupit, připadá obtížný, jelikož nechápou, že v takovém případě by spása byla
útokem. Nelze pochybovat o tom, že přesvědčení, že spása je nedosažitelná, vám nemůže dodat
klidné a pokojné ujištění, že už přišla. Odpustit
či neodpustit svému bratru nemůžete jen trochu;
podstatu odpuštění nikdy nepochopíte, pokud
na něho budete z jednoho důvodu útočit a zároveň
ho z jiného důvodu milovat. Nechtěli byste umět
rozpoznat všechny formy útoku na váš mír, jestliže pouze tímto způsobem je možné zabezpečit, že
se vám nikdy neztratí z dohledu? Jeho světlo vám
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III. Spása bez kompromisu

může navždy zářit před očima jen v případě, pokud
jej nikdy nebudete bránit.
5. Ti, kdo věří, že mír lze bránit, a že útok v jeho zájmu je tedy oprávněný, si neuvědomují, že ho mají
ve svém nitru. Jak by to také mohli vědět? Mohli
by snad přijmout odpuštění, jestliže jsou zároveň
přesvědčeni, že vražda se může projevit v podobě,
která zachrání jejich mír? Byli by ochotni se smířit
se skutečností, že jejich krutý cíl je namířen proti
nim samotným? Nikdo se přece nespojuje se svými
nepřáteli a nemá s nimi společný cíl. A nikdo se se
svým nepřítelem nedohodne na kompromisu, aniž
by ho přitom přestal nenávidět za to, co kvůli němu
nezískal.
6. Nezaměňujte příměří za mír ani kompromis za vysvobození z konﬂiktu, neboť vysvobodit se z konﬂiktu znamená konﬂikt deﬁnitivně ukončit. Teprve
pak se před vámi otevřou dveře, abyste mohli navždy opustit bojiště. Nebudete se na něm zdržovat a ustrašeně doufat, že se válka nevrátí, protože
zbraně v této chvíli mlčí a strach, jenž toto místo
smrti obchází, zrovna nikde nevidíte. Na bitevním poli vás bude vždy něco ohrožovat. Bezpečí,
po kterém toužíte, vám přinese jen místo, jež se
nachází nad ním. Teprve až se na bojiště zahledíte
z výšky, můžete si být jisti, že vám nic neublíží.
Dokud ovšem budete setrvávat na bitevním poli,
nikdy na něm nenajdete žádný bezpečný kout. Ani
jeden ze stromů, které odolaly nelítostnému boji,
vám neposkytne skrýš. Ani jedna iluze ochrany nemůže vzdorovat víře ve vraždu. Na bitevním poli
stojí tělo, jež rozděluje přirozená touha komunikovat a nepřirozený úmysl vraždit a zemřít. Domníváte se, že nějaká podoba, kterou na sebe bere

1. Nezůstávejte ve válečném stavu, neboť válka se
neobejde bez útoků. Strach z Boha znamená strach
ze života, a nikoliv ze smrti, avšak jediným místem, kde najdete bezpečí, je zrovna Bůh. V Něm se
nesetkáte se žádným útokem; do nebe nepronikne
iluze v žádné ze svých podob, neboť je naprosto
pravdivé. Nevstoupí do něho žádná odlišnost a to,
co je stejné, si nemůže odporovat. Nežádá se po vás,
abyste bojovali se svým přáním vraždit, ale abyste
si uvědomili, že v jakékoliv jeho formě se skrývá
tentýž záměr. A právě tohoto záměru se bojíte,
a nikoliv jeho formy. To, co není láska, je vražda.
To, co není milující, musí být útok. Každou iluzí
napadáte pravdu a každá se na představě pravdy
dopouští krutého násilí, neboť vyvolává dojem, že
je stejně pravdivá jako sama pravda.
2. Mohlo by se však to, co je jiné než pravda, pravdě rovnat? Vražda a láska jsou neslučitelné. Pokud
by ovšem obě byly pravdivé, musely by být stejné, a tedy jedna od druhé nerozeznatelné. Takové
se pak budou jevit těm, kdo považují Božího syna
za pouhé tělo, neboť tělo není tím, co Bůh stvořil ke Svému obrazu, a je-li něco bez života, nemůže to být synem samotného života. Jak by se
mohlo tělo rozšířit, aby dokázalo obsáhnout celý
vesmír? Dokáže tvořit a být tím, co stvoří? A může
dát svým stvořením vše, čím je, a přesto neutrpět
žádnou ztrátu?
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vražda, vám může přinést bezpečí? Mohla by tudíž
na bojišti chybět vina?

IV. Nad bitevním polem

3. Proto Bůh nesdílí Svůj smysl s tělem, ale funkci
tvořit dal Svému synu, a to díky tomu, že to je
Jeho vlastní role. Věřit, že úkolem Božího syna
je vraždit, není hřích, ale šílenství, neboť to, co je
stejné, nemůže mít rozdílnou funkci. Stvoření je
prostředek, jímž si Bůh zabezpečuje rozšiřování
Sebe Sama, a tudíž to, co je Jeho, musí patřit i Jeho
synu. Buď mohou být vrahy jak Otec, tak i syn,
anebo jím nemůže být ani jeden. Život však nevytváří smrt, protože tvoří jen to, co je stejné jako
on.
4. Vlídné světlo vašeho vztahu je totožné s láskou
Boha. Zatím ještě nemůže převzít svatou roli, kterou dal Bůh Svému synu, neboť jste doposud neodpustili svému bratru úplně, a odpuštění tak nemůže být rozšířeno na celé tvorstvo. Každá forma
vraždy a útoku, jež vás stále přitahuje a ve které
nerozpoznáváte její pravý obsah, vám totiž omezuje moc uzdravovat a konat zázraky, jež jste však
schopni přenést na všechny i všechno. Duch svatý
ovšem ví, jak vaše malé dary zvětšit a učinit z nich
ohromnou sílu, i to, jak můžete svůj vztah vyzvednout nad bitevní pole a zbavit ho válečné vřavy.
Takový je váš úkol: uvědomit si, že si nepřejete
vraždu v žádné podobě a že vaším cílem je nyní
shlížet na bojiště z bezpečného místa nad ním.
5. Nechte se vyzvednout a z výšky shlédněte dolů.
Poznáte, že odtud bude vaše perspektiva úplně jiná.
Dokud jste v tomto světě, uprostřed bojiště, bude
vám připadat skutečné, neboť jste se dobrovolně
rozhodli být jeho součástí, a tím jste se dobrovolně rozhodli i pro vraždu. Avšak z výšky se vaše
volba vraždy změní na volbu zázraku a současně
s ní přijde i odlišný pohled, který vám ukáže, že

bitva vůbec není skutečná a že je snadné z ní uniknout. Těla sice mohou bojovat, ale střet forem je
naprosto bezvýznamný. Skončí v okamžiku, kdy si
uvědomíte, že nikdy nezačal. Jak byste mohli bitvu
považovat za nicotu, pokud jste do ní zapojeni? Jak
byste mohli poznat pravdivost zázraků, pokud jste
se rozhodli pro vraždu?
6. Až se vás zmocní pokušení útočit a začne vám zatemňovat mysl vražednými úmysly, vzpomeňte si,
že na bitvu můžete pohlédnout z tohoto vyvýšeného místa. Příznaky útoku poznáte, i kdyby se vynořily v podobách, jež jsou vám cizí. Bodavá bolest,
náhlý pocit viny či zejména ztráta klidu – ty všechny dobře znáte. Jakmile se objeví, neopouštějte
své místo na nebesích, ale okamžitě se místo pro
vraždu rozhodněte pro zázrak. Sám Bůh i všechna
světla nebe se k vám laskavě skloní a přidrží vás,
abyste opět neklesli dolů. Rozhodli jste se totiž zůstat na místě, na kterém vás chce mít i Bůh, a žádná
iluze nemůže zaútočit na klid a mír Boha, jenž je
spojen se Svým synem.
7. Na nikoho nepohlížejte z bitevního pole, neboť tak
byste na něho nepohlíželi odnikud. Bojiště vám
nenabízí žádný výchozí bod, ze kterého byste se
měli dívat a jenž by dodal smysl tomu, co vidíte.
Útočit a vraždit totiž mohou pouze těla, a pokud je
váš úmysl stejný, pak se s nimi musíte ztotožňovat.
Moc spojovat má jen stejný cíl a ti, kdo mají společný cíl, mají i společnou mysl. Tělo však samo
žádný cíl nemá, a proto musí být osamělé. Z pohledu zdola je nelze přemoci, avšak při pohledu
shora mizí všechna omezení, kterými tělo limituje ty, kdo stále bojují. Tělo tedy stojí mezi Otcem
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a nebem, jež stvořil pro Svého syna, právě proto,
že nemá žádný cíl.
8. Zamyslete se nad tím, co je dáno těm, kdo sdílejí cíl svého Otce a vědí, že je i jejich. Vůbec nic
nepostrádají a smutek je pro ně nepředstavitelný.
Uvědomují si pouze světlo, které milují a jež je tím
jediným, co je navěky ozařuje. Je jejich minulostí, přítomností i budoucností; je stále stejné, věčně
úplné a cele sdílené. Vědí, že není možné, aby se
jejich štěstí vůbec kdy změnilo. Možná se domníváte, že na bitevním poli můžete něco získat. Mohlo by to však být něco, co vám přinese naprostý
mír a pocit lásky, jenž je tak hluboký a pokojný, že
do vaší jistoty nikdy nepronikne ani jediný stín pochybností? A který navíc nikdy nepřestane trvat?
9. Ti, kdo si uvědomují, že jsou stejně silní jako Bůh,
by nikdy nemohli myslet na bitvu. Co jiného by
získali než ztrátu své dokonalosti? Neboť vše,
o co se na bitevním poli bojuje, je spojeno s tělem
a s tím, co vám zdánlivě dává nebo co vlastní. Nikdo, kdo ví, že má vše, by nemohl usilovat o omezení a nemohl by si cenit darů, jež mu nabízí tělo.
Z klidné sféry nad bojištěm je nesmyslnost vítězství zcela zjevná. Co může být v rozporu se vším?
A co může nabídnout méně, a přesto být žádanější?
Kdo z těch, koho podporuje Boží láska, by mohl
rozhodnutí mezi zázraky a vraždou považovat
za obtížné?
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24. kapitola

Cíl výjimečnosti
Úvod
1. Nezapomínejte, že motivací k tomuto kurzu je dosáhnout stavu míru a navždy si jej udržet. Jelikož
v takovémto stavu vám mysl prostoupí naprostý
klid, dojde ke splnění podmínky, za které se rozpomenete na Boha. Není nutné Mu říkat, co má dělat; ve Svém úkolu neselže, neboť tam, kam může
vstoupit, už také je. A je vůbec možné, aby nemohl vstoupit tam, kde si přeje být? Míru dosáhnete
právě proto, že je to Jeho vůle. Mohli byste snad
uvěřit, že by stín dokázal vytvořit nepřekonatelnou
překážku pro vůli, jež udržuje v bezpečí celý vesmír? Bůh nečeká na to, až Mu iluze dovolí být Sám
Sebou; a totéž platí i pro Jeho syna: bez ohledu
na iluze jsou oba takoví, jací jsou. A jaká iluze,
která se mezi nimi bezcílně potuluje, má sílu přemoci to, co je jejich společnou vůlí?
2. Abyste se látku tohoto kurzu naučili, musíte se zamyslet nad každou hodnotou, jíž si ceníte. Každá,
kterou budete tajit a ukrývat, ohrozí dosažení vašeho učebního cíle, protože žádné přesvědčení není
neutrální. Všechna mají moc ovlivnit každé vaše
rozhodnutí, neboť rozhodnutí je závěr založený
na tom, čemu věříte. Je to výsledek vaší víry, z níž
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vyplývá stejně nevyhnutelně, jako z viny vyplývá
utrpení a z bezhříšnosti svoboda. Pro mír neexistuje žádná náhrada, jelikož to, co stvoří Bůh, nemá
žádnou alternativu. Pravda pramení z toho, co Bůh
zná; a vaše rozhodnutí vycházejí z vašeho přesvědčení stejně nepochybně, jako se všechno tvorstvo
zrodilo v Jeho mysli právě díky tomu, co ví a zná.

1. Láska je rozšiřování. Budete-li tedy někomu odmítat dát i ten sebemenší dárek, znamená to, že
nechápete smysl lásky, neboť láska dává vše a navždy. Jestliže si ponecháte byť jen jediné přesvědčení výhradně pro sebe, jestliže budete zadržovat
byť jen jediný dar, láska zmizí, protože svou neochotou dávat žádáte, aby její místo zaujala nějaká
náhrada. S tou jedinou alternativou, kterou si můžete zvolit místo lásky, pak musí přijít válka, neboť
je náhradou za mír. A tím, že se pro ni rozhodnete,
jí zároveň dodáte zdání skutečnosti.
2. Různá přesvědčení na sebe nikdy nezaútočí otevřeně, protože z nich nemohou vzejít protichůdné
výsledky. Avšak nepoznané přesvědčení představuje volbu tajné války, při níž jsou výsledky konﬂiktu udržované v utajení a nikdy nejsou vyneseny
na světlo, aby je rozum vyhodnotil jako rozumné či
nesmyslné. Tímto způsobem jste došli k řadě pošetilých závěrů a učinili jste bezpočet absurdních
a důsledně utajovaných rozhodnutí, kterým jste tak
zároveň dodali moc řídit veškeré následující rozhodování. Nepodléhejte však mylnému dojmu, že

tito skrytí válečníci mají moc ohrozit váš mír, neboť ten je jim vydán na milost pouze tehdy, pokud
jim ho svěříte. Tajní nepřátelé míru, již se zrodili
z vašeho rozhodnutí zvolit si místo lásky útok, kteří jsou nepoznaní a neváhají vás vyzvat na souboj
a vyprovokovat vás k násilnostem mnohem závažnějšího rozsahu, než si vůbec uvědomujete, existují
jen díky vaší volbě. Nepopírejte jejich přítomnost
ani následky, jež jsou s ní spojeny. To jediné, co
lze popřít a čeho se lze zříci, nejsou jejich důsledky, ale pouze jejich skutečnost.
3. Vše, co je opatrováno jako skryté přesvědčení, co
je hájeno, a přesto nepoznáno, představuje víru
ve výjimečnost. Výjimečnost na sebe bere množství podob, ale vždy je v rozporu se skutečnou
podstatou Božího tvorstva a s velikostí, kterou dal
Bůh Svému synu. Jaký jiný důvod by mohl ospravedlnit útok? Kdo by mohl nenávidět někoho, jehož Já je jeho vlastním Já a koho dokonale zná?
Nepřátele mohou mít pouze ti, kdo jsou výjimeční,
jelikož nejsou stejní, ale odlišní. Jakákoliv odlišnost pak zapříčiňuje vznik stupňů či řádů reality,
které s sebou nevyhnutelně nesou i potřebu soudit
a hodnotit.
4. Na to, co stvořil Bůh, nelze zaútočit, protože v celém vesmíru neexistuje nic, co by nebylo stejné.
To, co je však odlišné, si vyžaduje posouzení, jež
musí zákonitě učinit někdo „lepší“, někdo, kdo nemůže být stejný jako to, co odsuzuje, kdo je „nad“
tím a ve srovnání s tím bezhříšný. Tím se tedy výjimečnost stává zároveň prostředkem i cílem, neboť
nejenže odlišuje a odděluje, ale slouží i jako důvod, na jehož základě se útok na ty, kdo jsou „pod“
výjimečným, jeví jako přirozený a spravedlivý.
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I. Výjimečnost jako náhrada za lásku

Výjimeční se cítí slabí a křehcí právě kvůli své odlišnosti, neboť to, co způsobuje jejich výjimečnost,
je jejich nepřítelem. I přesto však jeho nepřátelství
ochraňují, nazývají jej „přítelem“ a ve jménu této
nevraživosti bojují s celým vesmírem, protože ničeho na světě si neváží víc.
5. Výjimečnost je velkým diktátorem špatných rozhodnutí. V ní totiž spočívá ona velkolepá iluze
o tom, jací jste vy i jaký je váš bratr, a představuje
to, kvůli čemu je zapotřebí si vážit těla a ochraňovat ho. Z tohoto pohledu je tedy nutné výjimečnost
bránit a opatrovat. Mohou na ni totiž útočit – a také
na ni útočí – iluze, neboť to, čím se váš bratr musí
stát, aby mohl uchovat vaši výjimečnost, je iluze.
Ten, kdo je „horší“ než vy, musí být napaden, neboť vaše výjimečnost je živa právě z jeho porážky. Výjimečnost je totiž vítězství, jehož triumf je
neodmyslitelně spjat s prohrou a hanbou druhého.
Jak by také mohl žít s těžkým břemenem všech vašich hříchů? A kdo jiný než vy musí být jeho přemožitelem?
6. Mohli byste nenávidět svého bratra, kdybyste
byli jako on? Mohli byste na něho útočit, pokud
byste si uvědomovali, že kráčíte společně po stejné cestě k cíli, který se vůbec neliší? Nepomohli
byste mu ze všech sil k němu dojít, pokud by vám
bylo jasné, že jakmile ho dosáhne on, dosáhnete
ho i vy? Ve výjimečnosti jste jeho nepřítelem, ale
ve společném cíli jste jeho přítelem. Výjimečnost
nemůže nikdy nic sdílet, neboť je závislá na cílech,
jichž můžete dosáhnout jen vy sami, a proto musíte zabránit, aby v nich uspěl i někdo druhý. Mohla by mít láska smysl tam, kde je cílem vítězství?

A mohli byste v zájmu takovéhoto cíle učinit nějaké rozhodnutí, které by vám neublížilo?
7. Váš bratr je vaším přítelem, neboť Bůh ho stvořil stejného, jací jste i vy; mezi vámi není žádný
rozdíl. Svého bratra jste dostali proto, aby se láska
mohla rozšiřovat, a nikoliv abyste ho od ní odřízli.
O to, co si vyhrazujete jen pro sebe, přicházíte. Vás
i vašeho bratra dal Bůh Sám Sobě a vzpomenout si
na tento dar je vaším jediným a společným cílem.
Mohli byste tedy na svého bratra útočit, pokud
byste se rozhodli vidět, že nejste odlišní a že ani
jeden z vás není výjimečný? Zamyslete se upřímně
nad tím, co vás vede k tomu, abyste svého bratra
přijímali jen částečně nebo abyste se domnívali, že
by vám bylo lépe každému zvlášť. Nejste snad přesvědčeni, že váš vztah představuje velké omezení
pro vaši výjimečnost? A není právě ta oním „nepřítelem“, jenž je zodpovědný za to, že se jeden pro
druhého stáváte iluzemi?
8. Strach z Boha i z vašeho bratra pramení z každého
nepoznaného přesvědčení o výjimečnosti. Od bratra totiž vyžadujete, aby se jí proti své vůli podrobil,
a musí ji uctívat dokonce i Sám Bůh, jinak se setká
s odplatou. Výjimečnost je zdrojem úplně každého
náznaku zloby, pocitu nenávisti či přání rozdělit,
neboť vám i vašemu bratru znemožňuje si uvědomit, že vás spojuje společný cíl. Je důvodem, proč
stále odporujete tomuto kurzu, neboť ten vás učí,
že vy a bratr jste stejní. Nemáte žádný cíl, který
byste nesdíleli a jejž by s vámi nesdílel i váš Otec,
jelikož váš vztah byl od všech výjimečných cílů
očištěn. Chtěli byste tedy zmařit cíl, jejž mu dalo
nebe? Který z pohledů, jimiž se dívají výjimeční,
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se nemění s každým zdánlivým úderem, s každou
urážkou či smyšleným hodnocením sebe sama?
9. Ti, kdo jsou výjimeční, musejí bránit iluze před
pravdou, neboť čím jiným je výjimečnost než útokem na Boží vůli? Svého bratra nemůžete milovat,
dokud ji před ním budete chránit, neboť tím způsobíte, že na ni bude útočit. Výjimečnost je bitevní
pole, na kterém proti němu vedete válku a kde je
vaším nepřítelem, a nikoliv přítelem, jelikož mezi
odlišnými nikdy nemůže panovat mír. Nezapomínejte však, že ve skutečnosti je vaším přítelem, a to
právě proto, že jste stejní.

1. Srovnání musí být nástrojem ega, neboť láska nikdy
nesrovnává, zatímco výjimečnost naopak srovnává
za všech okolností. Rodí se tehdy, pokud v druhém
vidíte určitou nedostatečnost, a jestliže pak úmyslně vyhledáváte všechny jeho zdánlivé nedostatky
a nikdy je nepouštíte ze zřetele, zabezpečujete její
trvání. Neuvědomujete si ovšem, že ten, koho vaše
výjimečnost pokořuje a oslabuje, by byl vaším zachráncem, kdybyste se nerozhodli z něho utvořit
důkaz vaší výjimečnosti. Ve srovnání s malostí,
již v něm vidíte, si totiž připadáte velcí, vznešení,
bezúhonní, čestní a bez jakékoliv poskvrny, avšak
nechápete, že ten, koho svým přístupem ponižujete, jste vy sami.
2. Cenou, kterou platíte, pokud usilujete o výjimečnost, je mír. Kdo by mohl útočit na svého zachránce
a snižovat jeho význam, a přitom chápat, že v něm

má silnou oporu? Kdo by mu mohl ubírat na jeho
všemohoucnosti, a přitom sdílet jeho sílu? A kdo
by ho mohl využívat jako měřítko malosti, a přitom
být vysvobozen ze všech omezení? Vaším úkolem
je spása a jeho plnění vám bude přinášet radost.
Budete-li se však snažit dosáhnout výjimečnosti,
setkáte se jen s bolestí. Je to cíl, jenž usiluje o porážku spásy, a proto je v naprostém rozporu s Boží
vůlí. Vážit si výjimečnosti znamená uznávat jinou
vůli, pro kterou jsou iluze o vaší podstatě mnohem
cennější než pravda.
3. Výjimečnost je situace, v níž se myšlenka hříchu
stává skutečností. Bez ní by byl hřích nepředstavitelný, neboť se z ní zrodil, a pochází tedy z nicoty. Je samozvaným „spasitelem“, „stvořitelem“,
který tvoří jinak než Otec a jenž utvořil Jeho syna
ke svému obrazu, a nikoliv k obrazu jeho Otce. Má
mnoho „výjimečných“ synů, kteří nikdy nejsou
jednotní, a každý z nich žije ve vyhnanství, kam se
dobrovolně poslal, aby unikl sám sobě i Bohu, jehož je neoddělitelnou součástí. Nemiluje jedinost,
jež ho stvořila tak, aby s Ním byl jednotný, ale
místo nebe a míru si zvolil výjimečnost a pečlivě ji
zabalil do hříchu, aby ji „ochránil“ před pravdou.
4. Vězte, že nejste výjimeční; pokud jste pak přesvědčeni o opaku a chcete svou výjimečnost hájit
před pravdou, jací doopravdy jste, jak byste mohli
pravdu poznat? Kterou z odpovědí Ducha svatého
byste mohli zaslechnout, jestliže nasloucháte pouze své výjimečnosti a pokud je pouze ona tím, kdo
se ptá i odpovídá? Tím jediným, čemu dopřáváte
sluchu, je její nepatrná odpověď, jež se zcela ztrácí v melodii, která k vám neustále proudí od Boha
jako láskyplná chvála toho, čím doopravdy jste.
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II. Proradnost výjimečnosti

V přítomnosti mohutných slov výjimečnosti se
však tato nekonečná píseň o cti a lásce k vám
za to, čím jste, zdá tichá a neslyšitelná. Napínáte
uši, abyste zaslechli její bezezvučný hlas, avšak
i přesto je pro vás volání samotného Boha stále
zcela neslyšné.
5. Svou výjimečnost sice můžete ochraňovat, avšak
v takovém případě nikdy neuslyšíte hlas, jenž mluví za Boha. Každý z nich totiž hovoří jinou řečí
a doléhá k jiným uším. Pro každého výjimečného
je pravdou jiné poselství s jiným významem, ale
jak může být pravda pro každého jiná? Výjimečná
sdělení, která slyší ti, kdo jsou výjimeční, je přesvědčují o tom, že jsou odlišní a oddělení, a to svými výjimečnými hříchy, jež je udržují v „bezpečí“
před pravdou, která jejich výjimečnost vůbec nevnímá. Kristův pohled je jejich „nepřítelem“, neboť nevidí to, na co se chtějí dívat, a ukázal by jim,
že výjimečnost, již podle sebe vidí, je pouhá iluze.
6. Co by spatřili místo ní? Jasnou zář Božího syna,
který je tak podobný svému Otci, že by se na Něho
okamžitě upamatovali. S takovouto vzpomínkou
by si syn vybavil i svá vlastní stvoření, jež jsou
mu podobná stejně, jako se on podobá svému Otci.
Celý svět, který vytvořil, se vší jeho výjimečností
i hříchy, na nichž si trval jako na obranných prostředcích proti poznání sebe sama, neprodleně
zmizí, jakmile jeho mysl přijme pravdu o jeho skutečné podstatě, která je nahradí, a opět tak zaujme
své právoplatné místo. Toto je „cena“ za pravdu:
už neuvidíte to, co nikdy nebylo, a neuslyšíte to, co
nevydává žádné zvuky. Lze snad hovořit o oběti,
pokud se nevzdáte ničeho a výměnou za to dostanete věčnou Boží lásku?

7. Vy, kdo jste svého spasitele spoutali řetězy své výjimečnosti a postavili ji na jeho místo, nikdy nezapomínejte, že neztratil svou moc vám odpustit
všechny hříchy, jež jste zdánlivě vložili mezi něho
a jeho úkol přinést vám spásu. Jeho poslání nezměníte, stejně jako nemůžete změnit pravdu, která žije
v něm i ve vás. Buďte si však jisti, že tato pravda je
pro vás pro oba stejná. Nevysílá odlišná poselství
a má pouze jeden význam, a to takový, jejž můžete
vy i váš bratr pochopit a který vám oběma přinese
vysvobození. Bratr, jenž před vámi stojí, vám podává klíč k nebi, a proto nedovolte, aby vás i nadále rozděloval sen o výjimečnosti, neboť to, co je
jednotné a jediné, je skutečně spojené.
8. Představte si, jakou nádheru byste spatřili ve svém
nitru, kdybyste na něho pohlíželi jako na svého přítele. Váš bratr je doopravdy nepřítelem výjimečnosti, ale zároveň i jediným přítelem toho, co je
ve vás skutečné. Ani jeden útok, který jste proti
němu podle sebe vedli, ho nepřipravil o dar, jejž
dostal od Boha proto, aby ho dal vám. Potřebuje
vám ho dát stejně naléhavě, jako ho vy od něho potřebujete dostat. Dovolte mu tedy, aby vám odpustil vaši výjimečnost, zacelil vám mysl a spojil vás
se sebou. Na vaše odpuštění čeká výlučně proto,
aby vám je mohl vrátit. Ne Bůh, ale vy jste odsoudili Jeho syna, abyste zachránili jeho výjimečnost
a zabili jeho pravé Já.
9. Urazili jste už velký kus cesty k pravdě; došli jste
už příliš daleko na to, abyste nyní ztratili odvahu
a začali váhat. Stačí udělat ještě jeden krok a všechen zbývající strach z Boha se rozplyne v lásce.
Výjimečnost vašeho bratra a vaše vlastní výjimečnost jsou bezpochyby nepřátelé, které spojuje ne-
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návistné úsilí zabít jeden druhého a popírání skutečnosti, že jste stejní. Avšak to, co dospělo až k této poslední překážce, jež ve vás vyvolává dojem,
že Bůh a Jeho nebe jsou tak daleko, že jsou pro
vás nedosažitelní, nebyly iluze. Na tomto svatém
místě stojí pravda a čeká na to, aby vás i vašeho
bratra k sobě mohla přijmout v tichém požehnání
a v míru, který je tak skutečný a všeobsahující, že
se nic nenachází mimo jeho hranice. Nechte tedy
všechny iluze o sobě vně tohoto místa, na něž přicházíte s nadějí a upřímností.
10. Váš bratr je spasitel, který vás ochrání před vaší
výjimečností. Potřebuje od vás, abyste ho přijali
jako svou neoddělitelnou část, a totéž potřebujete i vy od něho. Bohu jste podobni stejně, jako se
podobá Sám Sobě. Není výjimečný, neboť by si
nikdy nenechal jednu Svou část jen pro Sebe a nikdy by ji neodepřel Svému synu. A právě toho se
bojíte, neboť pokud není výjimečný, pak si musel
přát, aby Jeho syn byl stejný jako On, a váš bratr
tedy musí být stejný jako vy. Není výjimečný, ale
má vše, včetně vás. Dejte mu tedy jen to, co už má,
a pamatujte si, že Bůh dal vám i vašemu bratru
Sám Sebe se stejnou láskou, abyste mohli všichni společně sdílet celý vesmír s Ním, kdo se rozhodl, že láska nikdy nebude rozdělená a oddělená
od toho, čím je a navždy musí být.
11. Nepochybujte o tom, že patříte svému bratru, neboť mu nebyla odepřena ani jediná část lásky.
Mohlo by se stát, že byste kvůli jeho úplnosti
o něco přišli? Vůbec ne, jelikož to, co mu bylo
dáno, aby byl úplný, zároveň přineslo úplnost
i vám. Boží láska dala vás jemu a jeho vám proto,
že Bůh vám oběma dal Sám Sebe. To pak, co je

stejné jako Bůh, je s Ním jednotné a jediné. Pouze
výjimečnost by mohla vyvolat zdání, že jedinost
pravé podstaty Boha a vás je čímkoliv, jen ne nebem a nadějí, že mír máte konečně na dohled.
12. Výjimečnost nese pečeť zrady, jíž se dopouštíte
na daru lásky. Cokoliv dává, dává proto, aby sloužilo jejímu cíli, a tedy aby zabíjelo. Každý dar,
do kterého je vypáleno její znamení, přináší jen
zradu, a to jak tomu, kdo jej dává, tak i tomu, kdo
jej dostává. Každý letmý pohled očí, jež zakrývá,
odhaluje jen obraz smrti. Každý, kdo věří v její
moc, usiluje pouze o výhodné obchody a kompromisy, které by ustanovily hřích jako náhradu
za lásku a jemuž by oddaně a věrně sloužil. A každý vztah, který opatruje její cíl, jen lpí na vraždě
jako na prostředku k bezpečí a silném ochránci
všech iluzí před „hrozbou“ lásky.
13. Naděje na výjimečnost vyvolává zdání, že Bůh
vytvořil tělo jako vězení, jež má udržet Božího
syna v odloučení od svého Otce. K tomu je totiž
zapotřebí zvláštní a výjimečné místo, do kterého
by Bůh neměl přístup, a úkryt, kde není vítán nikdo kromě vašeho nepatrného Já. Vše je v něm zasvěceno jen vám samotným; jste v něm důsledně
odděleni od všech svých bratrů, chráněni před tím,
aby vaše iluze narušil zdravý rozum, v bezpečí
před Bohem a s jistotou neutuchajících konﬂiktů.
V něm se nachází brána do pekla, již jste za sebou zavřeli, abyste svému výjimečnému království
vládli šílenstvím a v osamění, odloučeni od Boha
a daleko od pravdy a spásy.
14. Klíč, který jste zahodili, dal Bůh vašemu bratru, jehož svaté ruce vám ho předají, jakmile budete připraveni přijmout místo svého plánu na spásu plán
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Boha. Jak jinak byste mohli takovéto připravenosti
dosáhnout než skrze pohled na veškeré své utrpení a pomocí pochopení, že váš plán selhal a nikdy
vám nedokáže přinést mír a radost? Takovouto fází
zoufalství si právě procházíte, avšak vězte, že se
jedná pouze o iluzi zoufalství. Smrt výjimečnosti
nepředstavuje vaši smrt, ale probuzení do věčného života. Její zánik vás vyvede z iluze o tom, jací
jste, a dovede vás k přijetí sebe samých takových,
jaké vás stvořil Bůh.

1. Odpuštění přináší konec výjimečnosti, neboť odpuštěny mohou být pouze iluze, jež se okamžitě
poté ztrácejí. Odpuštění představuje vysvobození
ze všech iluzí, a proto není možné odpustit jen částečně. Nikdo, kdo lpí byť jen na jediné iluzi, nemůže vidět sám sebe jako bezhříšného, jelikož si stále
trvá na určitém omylu, který nazývá „neodpustitelným“ a zařazuje ho do kategorie hříchu. Jak
by mohl být v takovém případě schopen úplného
odpuštění, pokud by je nepřijal sám pro sebe? Je
totiž jisté, že úplného odpuštění by se mu dostalo
v okamžiku, kdy by ho sám dal. Tím by se vytratila
i jeho utajovaná vina, neboť by odpustil sám sobě.
2. Bez ohledu na to, jaké podoby výjimečnosti si ceníte, každou přeměňujete na hřích. Přetrvává jako
nedotknutelná a neporušená veličina, neboť ji důsledně ochraňujete svou neduživou silou před Boží
vůlí, čímž ji však stavíte proti sobě, a tedy svému
nepříteli, a nikoliv nepříteli Boha. Zdánlivě vás tu-

díž od Boha odděluje, jelikož na sebe berete roli
jejího ochránce. Neuvědomujete si však, že chcete chránit něco, co Bůh nestvořil, a nechápete, že
sílu, již vám tato modla podle vás dodává, vám
ve skutečnosti vzala. Dali jste jí totiž dědické právo svého bratra, a tím jste ho zanechali osamělého
a bez odpuštění a sami teď stojíte vedle něho v hříchu. Oba trpíte a skláníte se před modlou, která vás
nemůže zachránit.
3. Vy však nejste tím, kdo je tak zranitelný a tak náchylný k útokům, že pouhé šeptem pronesené slovo, jež se vám nelíbí, okolnost, která vám nevyhovuje, nebo událost, již jste nepředpokládali, naruší
váš svět a uvrhne ho v chaos. Pravda není křehká;
iluze ji nijak neovlivní ani nepoznamenají. Výjimečnost ovšem může vyvést z rovnováhy cokoliv, protože není pravdou, kterou chováte ve svém
nitru. To, co nestojí na ničem, nikdy nemůže být
neměnné a trvalé. Jakkoliv obrovské a pompézní
se to může zdát, stále se to musí při závanu sebemenšího vánku kymácet, točit a vířit.
4. Bez pevného základu není nic spolehlivé a bezpečné. Zanechal by snad Bůh Svého syna ve stavu,
kde bezpečí nic neznamená? Nikoliv; Jeho syn je
dokonale chráněný, protože spočívá na Něm. To,
co je vždy napadáno vším, co chodí a dýchá, co
se plíží a plazí, co zkrátka vůbec žije, je vaše výjimečnost. Nic není v bezpečí před jejím útokem
a ani ona sama není v bezpečí před ničím. Bude
navždy neúprosná a neodpouštějící, neboť taková
je její pravá podstata; je zosobněním tajné přísahy,
že to, co pro vás chce Bůh, se nikdy nestane, a že
budete vždy stát proti Jeho vůli. Je zcela vyloučeno, aby vaše vůle a Boží vůle byly vůbec kdy
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stejné, jelikož je rozděluje výjimečnost, jež mezi
nimi stojí jako planoucí meč smrti a z obou dělá
nesmiřitelné nepřátele.
5. Bůh vás žádá o odpuštění. Nedovolil by, aby mezi
tím, co si pro vás přeje On a co si přejete vy, vyrostla oddělující zeď v podobě jiné vůle. Obě vaše
vůle jsou stejné, neboť ani jedna z nich netouží
po výjimečnosti. Jak by si mohly přát smrt samotné lásky? I přesto však postrádají moc k tomu, aby
zaútočily na iluze. Nejsou těly; jako jedna mysl čekají, až před ně budou všechny iluze předvedeny
a poté opuštěny. Spása nenapadá dokonce ani smrt,
ale Sám Bůh, který ví, že smrt není vaší vůlí, musí
říct: „Staň se tvá vůle,“ protože vy jste přesvědčeni
o opaku.
6. Odpusťte velkému Stvořiteli vesmíru, zdroji života, lásky a svatosti a dokonalému Otci dokonalého
syna své iluze o tom, že jste výjimeční. Vaše výjimečnost totiž představuje peklo, jež jste si zvolili
za svůj domov; Jeho volba taková nebyla. Nežádejte Ho, aby do něho vstoupil, neboť pro lásku
a spásu je tato cesta neprodyšně uzavřena. Pokud
však budete chtít z hlubin pekla vysvobodit svého
bratra, znamená to, že jste odpustili Jemu, jehož
vůlí je, abyste navždy žili v náruči míru, v naprostém bezpečí a bez plamene a zloby byť jen jediné představy o výjimečnosti, která by poskvrnila
i všechny vaše ostatní myšlenky. Odpusťte svatému Bohu výjimečnost, již vám nemohl dát, a kterou jste si proto vytvořili sami.
7. Ti, kdo jsou výjimeční, jsou pohrouženi do hlubokého spánku a obklopeni světem krásy, jejž však
nevidí. Vedle már, na kterých spí, bdí svoboda,
mír a radost, jež je vyzývají, aby procitli ze svého

spánku o smrti. Oni však jejich volání neslyší, neboť jsou ztraceni ve snech o výjimečnosti. K hlasu, který by je probudil, chovají zášť a proklínají
Boha, že nezařídil, aby se jim jejich sen vyplnil.
Proklínejte tedy Boha a umírejte, avšak nikoliv
Jeho rukou, neboť On není tvůrcem smrti, jež vás
může potkat pouze ve snech. Jestliže ale pootevřete oči, spatříte spasitele, kterého vám dal Bůh; zadívejte se na něho a vraťte mu jeho dědické právo.
Je totiž vaše.
8. Jednoho dne budou svobodní i otroci výjimečnosti, neboť taková je vůle Boha i Jeho syna. Odsoudil by snad Bůh Sám Sebe k peklu a zatracení?
A přejete si, aby se něco takového stalo i vašemu
spasiteli? Z jeho nitra vás Bůh vyzývá, abyste se
připojili k Jeho vůli, a zachránili tak sebe i svého
bratra před peklem. Pohlédněte na otisky hřebů
na dlaních jeho rukou, jež k vám vztahuje s prosbou
o odpuštění. Bůh vás žádá o smilování nad Svým
synem i nad Sebou Samým. Neodmítejte je; nežádají totiž od vás nic jiného, než aby se stala vaše
vůle. Dožadují se vaší lásky, abyste mohli milovat
sami sebe. Nemilujte místo nich svou výjimečnost.
Pohlédněte na své dlaně a spatříte, že i na nich jsou
stopy po hřebech, a odpusťte svému Otci, že nebylo Jeho vůlí, abyste byli ukřižováni.

268

269

IV. Výjimečnost versus bezhříšnost
1. Výjimečnost znamená, že nevěříte nikomu jinému
kromě sebe a veškerou důvěru vkládáte výhradně
do sebe. Všechno ostatní je vaším nepřítelem; obávaným a napadaným, hrozivým a nebezpečným,

nenáviděným a hodným pouze zničení. Laskavost,
kterou se zdánlivě projevuje, je jen klam, zatímco
její nenávist je skutečná. Jelikož je neustále vystavena hrozbě zničení, musí sama zabíjet, a vy jste
k ní přitahováni proto, abyste ji mohli zabít jako
první. Takto vypadá přitažlivost viny: smrt je povýšena na zachránce, v ukřižování leží vykoupení
a spása spočívá pouze ve zničení celého světa s výjimkou vás samotných.
2. Mohlo by mít tělo jiný smysl než výjimečnost?
Právě tento cíl ovšem způsobuje, že jeho obrana
je chatrná a bezmocná, jelikož důvodem jeho vzniku bylo připravit o sílu a moc vás. Úmysl odloučit
a rozdělit je jeho prokletím. Těla však nemají žádný
cíl, neboť cíl vychází výhradně z mysli, jež může
svá rozhodnutí libovolně měnit podle toho, co si
zrovna přeje. Její podstata a vlastnosti jsou neměnné, ale účel, který sleduje, se posouvá v souladu
s její touhou, jíž se musí přizpůsobit i tělo. Samo
od sebe nemůže udělat vůbec nic; pokud je budete
vnímat jako prostředek k bolesti, stane se bolestí.
Jakmile je ovšem budete považovat za prostředek
k uzdravení, bude uzdraveno.
3. Nemůžete ublížit nikomu jinému než sami sobě.
Přestože jsme tuto skutečnost opakovali už mnohokrát, stále je pro vás těžké ji pochopit, neboť pro
mysli, které se soustředí na výjimečnost, je naprosto nepochopitelná. Ty však, jež si přejí uzdravovat
a neútočit, na ní neshledávají vůbec nic nejasného.
Cíl útoku se nachází pouze v mysli a jeho důsledky nelze pociťovat jinde než na tomtéž místě. Jelikož pak mysl není omezená, musí zhoubný záměr
ublížit celé mysli. Z pohledu výjimečnosti by nic
nemohlo dávat menší smysl, avšak z pohledu zá-

zraků nemůže nic dávat větší smysl. Zázraky totiž
znamenají pouze to, že cíl bolesti se změnil na cíl
uzdravení. Takovýto posun účelu představuje pro
výjimečnost velkou hrozbu, ovšem pouze v tom
smyslu, že všechny iluze se cítí „ohroženy“ pravdou, neboť v její přítomnosti neobstojí. Jakou útěchu vám ale kdy přinesly, že jste ochotni nedat svému Otci dar, který pro Sebe žádá, a raději jej chcete
vložit do rukou iluzí? Pokud byste jej dali Jemu,
okamžitě byste dostali celý vesmír; jakmile jej však
nabídnete jim, žádné dary od nich na oplátku nedostanete. Budete-li dávat výjimečnosti, stanou se
z vás žebráci, jejichž pokladnice bude zet prázdnotou a její otevřené dveře budou zvát všechno, co
naruší váš mír, aby vstoupilo a ničilo.
4. Už dříve jsem vám říkal, abyste se nezabývali prostředky, jimiž dosáhnete spásy, ani tím, jak jí dosáhnete. Zvažte však, a to velmi pečlivě, zda si přejete vidět svého bratra jako bezhříšného. Pro výjimečnost musí znít odpověď ne, jelikož bezhříšný
bratr je jejím skutečným nepřítelem, zatímco hřích
– pokud by byl myslitelný – by byl jejím přítelem.
Hřích vašeho bratra by prokazoval svou vlastní
skutečnost a dával by mu smysl, který pravda popírá. Vše, co je skutečné, potvrzuje jeho bezhříšnost, zatímco vše, co je nesprávné a lživé, svědčí
o skutečnosti jeho hříchů. Je-li tedy hříšný, pak
vaše pravá podstata není skutečností, ale jen snem
o výjimečnosti, jenž trvá pouhý okamžik, než se
rozdrolí na prach.
5. Neochraňujte tento nesmyslný sen, ve kterém je
Bůh připraven o to, co miluje, a kde se nacházíte
mimo dosah spásy. V tomto proměnlivém světě,
jenž ve skutečnosti nemá žádný význam, je jisté
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pouze jedno: jestliže v celém vašem nitru nezavládne úplný mír a jestliže pociťujete jakoukoliv
bolest, znamená to, že jste ve svém bratru spatřili
hřích a že vás pohled na to, co jste v něm podle
sebe viděli, rozradostnil, neboť vaše výjimečnost
se zdála být kvůli jeho nedostatku v bezpečí. Tím
jste zachránili to, co jste sami ustanovili svým spasitelem, a ukřižovali toho, koho vám místo něho
dal Sám Bůh. Díky Jeho daru jste s ním však neoddělitelně spojeni, jelikož jste jedno, a protože
výjimečnost je jeho „nepřítelem“, musí být i vaším
nepřítelem.

1. Kristus ve vás je velmi klidný a tichý. Shlíží na to,
co miluje, a poznává v tom sám sebe. Z toho, co
vidí, se raduje, protože ví, že je to v naprosté shodě s ním i s jeho Otcem. I výjimečnost se raduje
z toho, co vidí, ačkoliv nevidí nic skutečného. Pramen radosti, který hledáte, je zcela v souladu s tím,
jak si radost představujete. To, co si přejete, je pro
vás skutečné a pravdivé, přičemž samozřejmě není
možné, abyste si přáli něco, o jehož pravdivosti
a skutečnosti byste nebyli přesvědčeni. Přání má
totiž schopnost obdařovat realitou stejně určitě,
jako má vůle schopnost tvořit. Síla přání podporuje iluze stejně jistě, jako láska rozšiřuje sama sebe,
ovšem jen s tím rozdílem, že zatímco jedno klame,
druhé uzdravuje.
2. Neexistuje žádný sen o výjimečnosti, a to bez
ohledu na to, jak utajovaný je nebo v jaké skryté
podobě se projevuje, jak krásný se může zdát či

kolik naděje na mír a úniku z bolesti vlídně nabízí, v němž byste neodsuzovali sami sebe. Ve snech
totiž dochází k záměně příčiny a důsledku, neboť
tvůrce snu věří, že se mu děje to, co sám vytvořil.
Neuvědomuje si, že tu sebral nit a onde zase útržek
látky a utkal obraz z ničeho. Jeho díly k sobě totiž
nepatří a výsledný celek ničím nepřispívá k tomu,
aby svým jednotlivým částem dodal smysl.
3. Avšak v čem jiném než v odpuštění byste měli hledat prameny svého míru? Kristus ve vás pohlíží
pouze na pravdu a nevidí žádné odsuzování, které
by vyžadovalo odpuštění. Je klidný, a to právě proto, že nevidí žádný hřích. Jakmile se s ním zcela
ztotožníte, nebude mít víc než vy sami. Je vaším
zrakem, sluchem, hmatem i vašimi kroky. Jak překrásné jsou obrazy, jež vidí, a zvuky, které slyší.
Jak nádherná je jeho ruka, v níž leží ruka jeho bratra, a jak půvabná je cesta, po které kráčí společně
s ním a ukazuje mu, co může vidět a slyšet a kde
naopak nic neuvidí ani neuslyší.
4. Dovolíte-li však, aby jeho kroky řídila výjimečnost,
vydáte se tímtéž směrem i vy. Na cestě budete oba
vystaveni neustálému nebezpečí; v temném lese
nevidomých, jejž na prchavý okamžik osvětlují
pouze proměnlivé a mdlé záblesky světlušek hříchu, budete oba odhodláni dovést druhého k neznámé propasti a svrhnout ho do ní. Z čeho jiného než
ze zabíjení by se totiž mohla výjimečnost radovat?
O co jiného než o pohled na smrt usiluje? Kam jinam než k ničení vede? Nedomnívejte se však, že
dříve než na vás pohlédla na vašeho bratra; že dříve než vás nenáviděla jeho. Hřích, který v něm její
oči spatřují a na nějž pohlíží s nesmírným zalíbením, uviděla právě ve vás a stále se na něj s radostí
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dívá. Může však pohled na rozklad a šílenství skutečně potěšit, pokud věříte, že tato rozpadající se
věc, které už maso odpadává od kostí a místo očí jí
zbyly jen nevidomé důlky, je jako vy sami?
5. Radujte se z toho, že nemáte žádné vlastní oči, jimiž byste viděli, žádné uši, kterými byste slyšeli, ani ruce, jež by svíraly, či nohy, které by vedly
vaše kroky. Buďte rádi, že dokud je budete potřebovat, můžete použít ty, jež patří Kristu. I ty jsou
stejně jako vaše tělo sice jen iluzemi, avšak jelikož
slouží jinému účelu, byla jim díky jeho svatosti
dána síla. Tomu pak, co vidí, slyší, drží a vedou,
je dáno světlo, abyste mohli vést stejně, jako jste
byli vedeni.
6. Kristus ve vás je velmi klidný. Ví, kam jdete,
a po celé cestě k vašemu cíli vás vede s laskavostí
a požehnáním. Jeho láska k Bohu nahrazuje všechen strach, o kterém jste se domnívali, že jste
spatřili ve svém nitru. Jeho svatost vám ukazuje
jeho vlastní obraz v tom, jehož ruku držíte a koho
k němu vedete. A vše, co vidíte, je stejné jako
vy sami. Vždyť co jiného než Krista byste mohli vidět, slyšet, milovat a následovat domů? Když
na vás poprvé pohlédl, zjistil, že nejste úplní, a tak
v každé živoucí bytosti, již vidí a miluje, začal hledat vaši úplnost. A stále ji hledá, aby vám každá
z nich mohla dát lásku Boha.
7. I přesto je však klidný, neboť ví, že tuto lásku máte
ve svém nitru, kde ji v bezpečí udržuje tatáž ruka,
která svírá i dlaň vašeho bratra, jelikož Kristus
svou rukou udržuje všechny své bratry ve svém nitru. Vrací zrak jejich nevidomým očím a zpívá jim
o nebi, aby jejich uši už nezaslechly zvuky bitvy
a smrti. Proniká jimi a napřahuje ruku, aby každý

mohl požehnat všem živým bytostem a spatřit jejich svatost. Raduje se, že tytéž pohledy společně
s ním vidíte i vy a že sdílíte jeho radost. Nabízí
vám svůj absolutní nedostatek výjimečnosti, abyste mohli všechny živoucí bytosti zachránit před
smrtí a od každé z nich dostat dar života, jejž svým
odpuštěním dáváte svému pravému Já. To jediné,
co lze vidět, je obraz Krista; to jediné, co lze slyšet,
je jeho píseň; a to jediné, co lze uchopit, je jeho
ruka. Neexistuje žádná jiná cesta než ta, po které
kráčíte společně s ním.
8. Vy, kdo byste se chtěli spokojit s výjimečností
a spásu byste chtěli hledat ve válce s láskou, se zamyslete nad tímto: sestoupil k vám Sám svatý Pán
nebe, aby vám dal vaši úplnost. To, co je Jeho, je
i vaše, neboť ve vaší úplnosti leží Jeho vlastní úplnost. On, jenž si nepřál být bez Svého syna, by si
nikdy nemohl přát, abyste byli bez bratrů. A dal by
vám snad bratra, který by nebyl stejně dokonalý
jako vy a stejně svatý jako On, a tedy takový, jací
musíte být i vy?
9. Každý konﬂikt vždy vzniká na základě určitých pochybností, přičemž jakákoliv pochybnost se vztahuje výhradně k vlastní osobě. Kristus však vůbec
nepochybuje a právě jistota je zdrojem jeho klidu.
Svou jistotu vymění za všechny vaše pochybnosti, pokud uznáte, že jste neoddělitelně spojeni a že
vaše jedinost je nekonečná, věčná a snadno dosažitelná, neboť vaše ruce jsou jeho. Je ve vás, a přesto
kráčí vedle vás i před vámi, aby vás vedl po cestě, po níž musí jít, aby dosáhl své vlastní úplnosti.
V jeho klidu nacházíte svou jistotu; a co se stane
s pochybnostmi, jakmile přijde jistota?
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VI. Záchrana před strachem
1. V přítomnosti svatosti vašeho bratra je celý svět
naprosto klidný a snáší se na něj mír, jehož laskavost a požehnání jsou tak úplné, že odstraní i ten
poslední náznak konﬂiktu, který by vás pronásledoval v temnotě noci. Je vaším zachráncem, jenž
vás vysvobodí ze snu o strachu. Je léčitelem, který
vás zbaví pocitu nutnosti oběti a strachu, že to, co
máte, se obrátí v prach a odletí s větrem. Je zárukou, že Bůh je zde a že je s vámi právě teď. Dokud bude váš bratr tím, čím doopravdy je, můžete
si být jisti, že Bůh je poznatelný a že Jej poznáte
i vy, neboť by nikdy nemohl opustit Svá vlastní
stvoření. Svědectví, že tak tomu skutečně je, leží
právě ve vašem bratru, jenž vám je přináší, abyste se v přítomnosti jeho svatosti mohli osvobodit
od všech pochybností o sobě. Musíte v něm vidět
Boží stvoření, jelikož zrovna v něm čeká jeho Otec,
až pochopíte a uznáte, že vás stvořil jako Svou neoddělitelnou část.
2. Bez vás by Bůh a nebe nebyli úplní; syn by neměl
Otce a nemohl by existovat žádný vesmír ani realita. To, co si přeje Bůh, je totiž celistvé a zároveň
tvoří Jeho nedílnou součást, protože Jeho vůle je
jednotná a jediná. Nic, co je živé, nemůže nebýt
Jeho součástí a nic nemůže žít jinde a jinak než
v Něm. Svatost vašeho bratra vám ukazuje, že Bůh
je jedno s ním i s vámi; že vše, co má, máte i vy,
protože nejste odděleni ani od něho, ani od jeho
Otce.
3. Nepřijdete ani o jedinou věc z celého vesmíru, neboť vše, co Bůh stvořil, vám také s láskou dal jako

věčný dar. Vaše mysl tak nemůže být ochuzena
o žádnou myšlenku, kterou uchovává i Jeho mysl.
Přeje si, abyste měli sami sebe rádi stejně, jako vás
miluje On, a pohlíželi na sebe tak, jak vás viděl
a znal před začátkem světa a stále vidí a zná. Bůh
nemění názor na Svého syna podle chvilkových
okolností, jež nemají ve věčnosti, kde přebývá
a kde s Ním přebýváte i vy, žádný význam. Skutečnost, že váš bratr je opravdu takový, jak ho stvořil,
vás vysvobozuje ze světa, který nestvořil.
4. Nezapomínejte, že tento svět existuje jen proto,
aby mohl být uzdraven Boží syn. Je to jediný smysl, jejž v něm spatřuje Duch svatý, a tudíž i jediný,
který vůbec má. Dokud nepochopíte, že si nepřejete nic jiného než pomocí tohoto světa, času i všech
jeho projevů uzdravit syna, nepoznáte ani Otce, ani
sami sebe. Svět totiž budete využívat jako prostředek k dosažení toho, co není jeho pravým smyslem, a proto neuniknete jeho zákonům krutosti
a smrti. Mějte však na paměti, že je vám dáno
se nad tyto zákony ve všech ohledech i za všech
okolností povznést, překonat pokušení vidět to, co
v něm není, a zbavit se přesvědčení, že Boží syn
může trpět, neboť sám sebe považuje za to, čím
vůbec není.
5. Pohlédněte na svého bratra a spatřete v něm úplný
opak zákonů, jež zdánlivě řídí tento svět. Jeho svobodu chápejte jako svou svobodu, neboť tou také
je. Nedovolte, aby výjimečnost zakrývala pravdu
v jeho nitru, jelikož budete-li ho spoutávat zákony smrti, sami jim neuniknete. Každý hřích, který
v něm vidíte, vás oba udržuje v pekle. Vysvobodit
z něho vás může jen dokonalá bezhříšnost, neboť
svatost je zcela nestranná a vše, na co se dívá, sou-
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dí úplně stejně. Tento soud pak vychází z hlasu,
jenž hovoří za Boha ve všem, co žije a sdílí Jeho
bytí.
6. To, co mohou spatřit oči vidoucích, je právě
Jeho bezhříšnost a Jeho krásu mohou vidět úplně
ve všem. Hledají Ho všude a nenacházejí ani jediný pohled, místo či čas, kde by nebyl. Do svatosti
vašeho bratra, a tedy do rámu, který se dokonale
hodí pro vaši spásu i spásu celého světa, je zasazena jasná vzpomínka na Boha, v němž žije váš bratr
a společně s ním i vy. Nenechte si tedy oslepovat
oči závojem výjimečnosti, který před ním i před
vámi skrývá tvář Krista, a nedovolte, aby vám
strach z Boha i nadále zakrýval obraz, jejž máte vidět. Pohled na tělo vašeho bratra vám však Krista
neodhalí, neboť ten se ukazuje pouze při pohledu
na jeho svatost.
7. Rozhodněte se tedy, zda chcete vidět bratrovo tělo,
nebo jeho svatost, jelikož to, co si zvolíte, také
uvidíte. Avšak vybírat si budete stále dokola, v nesčetných situacích a v čase, který se zdá nekonečný, tak dlouho, dokud se nerozhodnete pro pravdu.
Věčnost se k vám totiž nemůže vrátit, pokud budete odmítat Krista, jenž je v nitru vašeho bratra.
Kde byste mohli najít spásu, pokud by byl jen tělem? V čem jiném než v jeho svatosti leží váš mír?
A kde jinde by mohl být Sám Bůh, když ne v té
Své části, kterou navěky umístil do svatosti vašeho
bratra, aby vám dal možnost poznat pravdu o vaší
pravé podstatě, a to způsobem, jenž je pro vás jasný a pochopitelný?
8. Svatost vašeho bratra je pro vás svátostí a požehnáním. Jeho omyly nemohou připravit o Boží dar ani
jeho, ani vás, kdo jej vidíte takového, jaký skuteč-

ně je, ale mohou ho pouze zdržovat. Ve vaší moci
je ho však z tohoto zdržení vysvobodit, abyste oba
mohli skončit pouť, která nikdy nezačala, a proto
nevyžaduje, abyste došli až na její konec. To, co
nikdy nebylo, není vaší součástí. Vy ovšem budete
přesvědčeni o opaku do té doby, než si uvědomíte,
že to není ani součástí toho, kdo stojí vedle vás. Váš
bratr je zrcadlem vás samých, v němž vidíte obraz, který přisuzujete vám oběma. Zatímco Kristus
ve vás vidí jeho svatost, vaše výjimečnost pohlíží
jen na jeho tělo a jeho pravé Já jí zůstává skryto.
9. Vnímejte ho tedy takového, jaký je doopravdy,
abyste nemuseli dlouho čekat na vykoupení. Rozhodnete-li se totiž jinak, nadějete se jen nesmyslného a bezúčelného bloumání, jímž svého cíle nikdy nedosáhnete. Bude vás pronásledovat marnost
nesplněného poslání, zatímco váš bratr bude stále
ponořen do hlubokého spánku, a to tak dlouho, dokud nevykonáte úkol, který vám byl určen, aby se
mohl probudit ze své minulosti. Ten, kdo odsoudil
sám sebe i vás, vám byl dán proto, aby oba z vás
z odsouzení vysvobodil. Oba pak spatříte slávu
Boha v Jeho synu, jehož jste mylně považovali
za tělo a spoutali zákony, které nad ním nemají vůbec žádnou moc.
10. Nechtěli byste si s radostí v srdci uvědomit, že tyto
zákony nejsou určeny vám? Pak ovšem nesmíte
svého bratra vidět jako jejich vězně. Není možné,
aby to, čím se řídí jedna část Boha, neplatilo i pro
zbytek. Sami sebe vždy svěřujete do rukou takových zákonů, o nichž se domníváte, že ovládají vašeho bratra. Zamyslete se nad tím, jak velká musí
být láska, kterou k vám chová Bůh, pokud vám dal
část Sebe, aby vás zbavil bolesti a přinesl vám štěs-
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tí. Nikdy nepochybujte o tom, že vaše výjimečnost
se vytratí v přítomnosti vůle Boha, jenž každou
Svou část miluje stejně a na každé mu stejně záleží. Kristus ve vás vidí vašeho bratra takového, jaký
skutečně je; chtěli byste tedy popírat svatost, která
se mu jasně zjevuje před očima?
11. Výjimečnost je úkol, jejž jste přidělili sami sobě.
Týká se výhradně vás: sebestředné bytosti, která
ke své existenci nepotřebuje nikoho a nic a jež
není spojena s ničím, co přesahuje hranice těla.
V jejích očích jste samostatným vesmírem, který
má moc udržet si uvnitř svých vlastních hranic úplnost a celistvost, a proto zavřel všechny dveře, aby
do něho nemohlo nic vstoupit, a zatemnil všechna
okna, aby zabránil průniku byť i sebemenšího paprsku světla. Ve snaze dosáhnout cíle výjimečnosti
se ocitáte pod neustálými útoky a ovládá vás hněv,
jejž vždy považujete za spravedlivý; honíte se
za ním s nepolevující ostražitostí a neutuchajícím
úsilím, přičemž toto neústupné odhodlání směřuje
jen k jednomu: učinit z výjimečnosti pravdu.
12. Nyní se po vás chce pouze to, abyste začali sledovat jiný cíl, který vyžaduje mnohem menší ostražitost, jen nepatrné úsilí a nesrovnatelně méně
času a jehož trvání a úspěšné dosažení podporuje
moc samotného Boha. I přesto vám však připadá,
že z obou cílů je právě tento těžší. Potřebě „obětovat“ vlastní Já rozumíte a vůbec ji nepovažujete
za příliš vysokou cenu. Ale troška ochoty, souhlasné přikývnutí Bohu či radostné přivítání Krista
v sobě pokládáte za únavné a nudné břemeno, jež
je příliš těžké na to, abyste se s ním vláčeli. Oddanost pravdě v souladu s tím, jak ji stanovil Bůh,
však od vás nevyžaduje žádnou oběť ani úsilí, ale

naopak vám přinese všechnu sílu nebe i moc samotné pravdy, které vám poskytnou patřičné prostředky k úspěšnému dosažení cíle.
13. Vy, kdo věříte, že je snazší vidět tělo vašeho bratra než jeho svatost, musíte jasně chápat, co vás
k tomuto názoru přivedlo. Zcela zřetelně se v něm
ozývá hlas výjimečnosti, jenž mluví proti Kristu
a objasňuje vám cíl, kterého můžete dosáhnout,
i to, čeho nikdy dosáhnout nemůžete. Nezapomínejte, že takovýto názor se musí týkat toho, čeho
docílíte s výjimečností jako se svým spojencem,
neboť to, co vykonáte skrze Krista, je jí neznámé.
Pro Krista pak samozřejmě nemá vůbec žádný smysl, jelikož ví, že možné a viditelné je pouze to, co
si přeje jeho Otec. V Kristu tedy není vůbec žádný
rozpor a právě tato skutečnost je zdrojem vašeho
míru. Jeho svatý cíl vám pak poskytne prostředky,
jež umožní, abyste tohoto cíle snadno a bez námahy dosáhli.
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VII. Místo setkání
1. Jak urputně obhajuje každý, kdo je svázaný s tímto
světem, výjimečnost, ze které touží udělat pravdu!
Jeho přání je mu zákonem, jímž se bezvýhradně
řídí. Ať už po něm výjimečnost vyžaduje cokoliv,
nic jí neodpírá; nic jí neodmítá, neboť ji miluje.
Dokud pak k němu mluví, jiný hlas neslyší. Žádné úsilí není příliš velké a žádná cena není příliš
vysoká na to, aby zachránily jeho výjimečnost
před sebemenším znevažováním, sebenepatrnějším útokem, zašeptanou pochybností či pouhým
náznakem ohrožení a zabezpečily, že k ní nebude

chovat nic jiného než hlubokou úctu. Výjimečnost
je vaším synem, kterého milujete stejně, jako váš
Otec miluje vás. Avšak postavili jste ji na místo
svých stvoření, jež jsou vašimi skutečnými syny
a která jsou zárukou toho, že můžete sdílet otcovství Boha, a nikoliv Ho o ně oloupit. Co je tímto
synem, jehož jste si vytvořili proto, abyste z něho čerpali sílu? Co je tímto dítětem Země, které
štědře zahrnujete svou láskou? Co je touto parodií
na Boží stvoření, jež zaujala jejich místo? A kde
teď vůbec jsou, když si hostitel Boha našel jiného
syna, kterého před nimi upřednostňuje?
2. Vzpomínka na Boha není osamocená. To, co se nachází v nitru vašeho bratra, obsahuje veškeré tvorstvo: vše, co kdy bylo stvořeno i co tvoří, vše zrozené i dosud nenarozené, vše, co je stále v budoucnosti, i to, co je zjevně minulé. To, co je v něm,
je neměnné a v přijetí této skutečnosti leží vaše
neměnnost. Svatost ve vás patří jemu, a jakmile ji
v něm uvidíte, získáte ji zpět i vy sami. Veškerá
úcta, již chováte k výjimečnosti, patří jemu, a jakmile mu ji tedy začnete projevovat, získáte ji zpět
i vy sami. Všechna láska a péče, důrazná ochrana,
každá myšlenka, kterou se dnem i nocí zabýváte,
i upřímná starost patří jemu. Na nic z toho, co jste
dali výjimečnosti, nemá nárok nikdo jiný než váš
bratr. A nic z toho, na co má nárok váš bratr, nenáleží nikomu jinému než vám.
3. Jak můžete poznat svou cenu, pokud si na vás činí
nárok výjimečnost? A jak byste ji mohli naopak
nepoznat ve svatosti svého bratra? Nesnažte se
udělat ze své výjimečnosti pravdu, protože pokud
by jí byla, byli byste bezpochyby bezradní a ztracení. Buďte raději vděčni za to, že je vám dáno

vidět bratrovu svatost, neboť právě ta je onou hledanou pravdou. To pak, co je pravdivé a opravdové v něm, musí být stejně pravdivé a opravdové
i ve vás.
4. Zamyslete se nad touto otázkou: můžete ochránit
mysl? Tělo snad ano, a to do určité míry; nikoliv
před časem, ale dočasně. Avšak kdykoliv si myslíte, že chráníte, vždy jen ubližujete. Pro co byste
je vlastně chtěli zachránit? Rozhodněte se, neboť
ve vaší odpovědi leží jak jeho zdraví, tak i jeho
újma. Jakmile je budete ochraňovat pro demonstraci síly, jako návnadu na další rybu či jako stylovější domov pro svou výjimečnost nebo jakmile
je použijete jako krásný rám, jenž bude lemovat
vaši nenávist, odsoudíte je k rozpadu a smrti. Pokud pak takovýto účel těla uvidíte ve svém bratru,
odsoudíte k rozpadu a smrti i své vlastní tělo. Využijte je tedy spíše jako rám svatosti, do kterého
zasadíte svého bratra, aby ho mohly ozářit paprsky
pravdy, a abyste tak před zkázou a rozkladem zachránili sami sebe.
5. To, co stvořil, udržuje Otec v bezpečí. Nemůžete
tomu ublížit svými falešnými představami, neboť
jste to nestvořili vy. Nedovolte tedy, aby vám vaše
pošetilé iluze naháněly strach, jelikož na to, co je
nesmrtelné, nelze zaútočit, a to, co je jen dočasné,
nemá žádný význam. Smysl má pouze účel, jejž
v tom vidíte, a pokud ten je skutečný a pravdivý,
pak je bezpečí zaručeno. Spatřujete-li v tom však
účel, který není pravdivý a skutečný, znamená to,
že nemá vůbec žádný, a v tom případě pak není
prostředkem k ničemu. Cokoliv, co vnímáte jako
nástroj k dosažení pravdy, sdílí její svatost a stejně jako pravda sama přebývá v klidu a bezpečí
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ve světle, jež s jeho odchodem nepohasne. Jeho
svatý účel mu totiž poskytl nesmrtelnost a zažehl
v nebi další světlo, ve kterém vaše stvoření rozpoznávají váš dar, a tedy znamení, že jste na ně nezapomněli.
6. Zkouška pravdivosti všeho na Zemi je jednoduchá;
stačí si položit jedinou otázku: k čemu to slouží?
Odpověď vám pak napoví, čím to pro vás je. Samo
o sobě to nemá žádný význam; ten mu však můžete
dodat, a to v souladu s cílem, jemuž sloužíte. Zde
na Zemi jste totiž i vy jen pouhým prostředkem,
zatímco Bůh je prostředkem a zároveň i cílem.
V nebi jsou prostředky i cíl totožné a v naprosté
jednotě a shodě s Bohem. Nebe je pravým stavem
tvorstva, který se nenalézá v čase, ale ve věčnosti.
Nikomu na tomto světě jej nelze popsat tak, aby
mu porozuměl, a neexistuje ani způsob, jakým by
bylo možné poznat, co přesně znamená. To lze pochopit teprve tehdy, až projdete učením k tomu, co
se už naučit nelze a co dostanete; až obnovíte svatý
domov pro svá stvoření.
7. Tvůrce, jenž tvoří společně s Otcem, musí mít syna
a tento syn musel být stvořen přesně k Jeho obrazu. Je to tedy dokonalá bytost, všeobsahující a zároveň ve všem obsažená, které nic nechybí a jíž nelze nic vzít; která nebyla zrozena z rozměrů, místa
ani času a již nesvazují žádné hranice ani nejistoty;
ve které se prostředky a cíl spojují v jedno. To vše
je pravdivé a skutečné, a přesto to nedává žádný
smysl tomu, kdo se stále nenaučil byť jen jedinou
lekci a jehož mysl obsahuje byť jen jedinou myšlenku nejistého účelu nebo jediné přání s protichůdným cílem.

8. Cílem tohoto kurzu není naučit vás nic, co se nelze naučit snadno. Jeho rozsah nepřesahuje vaše
možnosti; jen vám říká, že to, co je vaše, získáte
v okamžiku, kdy na to budete připraveni. Jelikož
na Zemi jsou prostředky a cíl oddělené, neboť jako
takové byly vytvořené, a tak je tudíž i vnímáte,
pracujeme s nimi jako s oddělenými pojmy i v našem kurzu. Je nezbytné, abyste měli na paměti, že
veškeré vnímání je stále převrácené, a to tak dlouho, dokud nepochopíte jeho pravý smysl. Vnímání se vám totiž nejeví jako prostředek a právě tato
skutečnost způsobuje, že je obtížné si uvědomit,
do jaké míry je závislé na tom, k čemu podle vás
slouží. Vnímání vyvolává dojem, že vás učí, co vidíte. Ve skutečnosti je tomu však právě naopak:
je dokladem toho, co učíte vy. Je to vnější projev
nějakého přání; obraz, jejž byste chtěli, aby byl
skutečný.
9. Podívejte se na sebe a uvidíte tělo. Podíváte-li se
na totéž tělo v jiném světle, bude vypadat jinak,
a beze světla se vám dokonce bude zdát, že úplně
zmizelo. I přesto jste si jisti, že se neztratilo, protože se ho stále můžete dotknout a slyšet, jak se pohybuje. Je to obraz, se kterým se chcete ztotožnit;
je to prostředek, jehož pomocí uskutečníte své přání. Dává vám oči, jimiž na ně pohlížíte, ruce, kterými se ho dotýkáte, i uši, jimiž slyšíte jeho zvuky. Je
pro vás tudíž dokladem své vlastní skutečnosti.
10. Z těla se tedy stává teorie o vaší pravé podstatě,
která však poskytuje důkaz výhradně o vlastní
existenci a nedává naději na únik. Pokud se na ně
díváte jeho očima, je jeho vývoj jasně daný: roste
a chřadne, kvete a umírá. Sami sebe si nedokážete
představit jinak než ve spojení s tělem. Označujete
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je za hříšné a nenávidíte jeho jednání, jež považujete za špatné a zhoubné. Vaše výjimečnost vám
však našeptává: „Toto je můj vlastní milovaný syn,
ze kterého mám velkou radost.“ Tento „syn“ se tedy
stává prostředkem, jenž slouží cíli jeho „otce“. Nejsou stejní, nejsou si dokonce ani podobní, a přesto
je „syn“ nástrojem, který může poskytnout „otci“
to, co chce. Takto vypadá karikatura Božího tvorstva. Neboť stejně jako stvoření Jeho syna přinesla
Bohu radost a svědectví o Jeho lásce a přijala Jeho
cíl, je tělo důkazem myšlenky, jež je vytvořila,
a vypovídá o její skutečnosti a pravdě.
11. Máme tedy dva různé syny, kteří oba zdánlivě kráčejí po této Zemi bez místa i možnosti setkání. Jednoho z nich, a to svého vlastního milovaného syna
vnímáte tak, jako by se nacházel mimo vás, zatímco druhý z nich, syn svého Otce, přebývá v nitru
vašeho bratra a zároveň i ve vás. Neliší se tím, jak
vypadají, kam jdou ani co dělají, ale pouze tím,
jaký smysl mají. Právě ten je spojuje s těmi, kdo
jsou jako oni, a každého z nich naopak odděluje
od všech aspektů, jež mají odlišný účel. Syn Boha
si uchovává vůli svého Otce, kdežto syn člověka
se domnívá, že jeho vůle je jiná, a přeje si, aby taková byla. Jeho způsob vnímání tedy slouží jeho
přání tím, že mu dodává zdání pravdy a skutečnosti. Vnímání však může sloužit i jinému cíli; není
neoddělitelně spjato s výjimečností, ale výhradně
s vaší volbou. Mějte na paměti, že vždy máte možnost své rozhodnutí změnit a vnímání využít k jinému účelu. To, co pak uvidíte, vám poslouží jako
důkaz o realitě viděného.
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