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25. kapitola

Boží spravedlnost
Úvod
1. Krista máte v sobě, a přesto neobývá vaše tělo;
proto ani vy nepřebýváte v těle. To, co je ve vašem
nitru, se nemůže nacházet venku a zároveň nemůžete být odděleni od toho, co tvoří ústřední bod vašeho života. To, co vám dává život, nemůže sídlit
ve smrti, kde tedy nemůžete sídlit ani vy. Kristus se
nachází uvnitř rámu svatosti, jehož jediným účelem je zajistit, aby se zřetelně ukázal těm, kteří jej
neznají, a díky tomu je tak mohl pozvat k sobě, aby
ho spatřili na místě, kde se domnívali, že mají tělo.
Tehdy se jejich tělo vytratí a do svého nitra přijmou rám jeho svatosti.
2. Každý, kdo v sobě nese Krista, ho musí poznávat
všude a ve všem, avšak nikoliv v těle. Dokud bude
věřit, že jeho pravá podstata je právě v těle, bude
Krista v sobě nosit nevědomky, a proto ho nebude moci ani projevovat a nepozná, kde skutečně
přebývá. Přestože syn člověka není vzkříšeným
Kristem, přebývá Boží syn přesně na tomtéž místě,
kde je i on, a doprovází ho v jeho svatosti všude
a stejně jistě, jako se prostřednictvím těla projevuje výjimečnost.
8
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3. Tělo nepotřebuje uzdravit, neboť nemocné není
ono, ale mysl, jež se domnívá, že je tělo; právě tu
chce tedy Kristus vyléčit. Zahalí tělo do světla svého záměru a naplní je svatostí, která z něho vyzařuje; teprve pak se zřetelně projeví ve všem, co tělo
řekne nebo udělá. Pro ty, kdo ho zatím neznají, se
tak tělo stane vlídným a laskavým nositelem Krista, a tím i lékem na jejich churavou mysl. Takové
je tedy poslání, jež má váš bratr pro vás vykonat.
A takové musí být i poslání, které vy máte uskutečnit v zájmu svého bratra.

1. Úkol, jímž vás pověřil Kristus, nemůže být obtížný, neboť ho za vás vykoná on sám, a díky tomu
poznáte, že tělo, které jste považovali za nástroj
k jeho uskutečnění, je takovýmto prostředkem jen
zdánlivě. Tělo totiž řídí Kristova svatost pomocí
mysli, jež je stejná jako jeho vlastní: patří-li mysl
jemu, patří i vám, a právě díky této skutečnosti
se také projevujete ve svém svatém bratru, stejně
jako se on projevuje ve vás. Dochází tedy k setkání Krista se sebou samým, při kterém nestojí mezi
jednotlivými aspekty jeho svatosti žádné domnělé rozdíly. Ty se naopak sjednocují, spojují a povznášejí ho k jeho Otci, protože jsou celistvé, čisté
a bezvýhradně si zasluhují Jeho věčnou lásku.
2. Jak jinak můžete projevit Krista v sobě než tím, že
pohlédnete na svatost a v ní ho spatříte? Vnímání vám říká, že v tom, co vidíte, se projevujete vy;
jestliže tedy uvidíte tělo, budete věřit, že vaše pravé
Já spočívá v těle. Každé tělo, na něž pak pohlédne-

te, vám bude připomínat vás samé: vaši hříšnost,
vaši špatnost a především vaši smrt. Nebudete pak
opovrhovat tím, kdo vám právě toto sděluje, a nebudete usilovat spíše o jeho smrt? Pamatujte si, že
poselství i posel jsou jedno a totéž. Ve svém bratru
musíte vidět sami sebe, a necháte-li se tedy ohraničit rámem jeho těla, spatříte v něm svou hříšnost,
která vás odsuzuje k smrti. Pokud se ovšem necháte zasadit do rámu jeho svatosti, ukáže se, že Kristus v něm jste vy sami.
3. Vnímání představuje rozhodnutí, jací chcete být;
vybíráte si svět, v němž chcete žít, i stav mysli,
který vám podle vás přinese štěstí a spokojenost.
Na základě vnímání určujete, v čem si myslíte, že
spočívá jistota a bezpečí. Ukazuje vám vás samé
takové, jaké se chcete vidět, přičemž vždy zachovává věrnost vašemu cíli, s nímž je neoddělitelně
spjato, a zároveň nikdy nepodává svědectví o ničem, co neobhajuje vaše mysl. Vnímání je součástí toho, co chcete potvrdit, neboť cíl a prostředky jdou vždy ruku v ruce. Tím poznáváte, že to,
co vám připadá, jako by mělo samostatný život,
ve skutečnosti nemá vůbec žádný.
4. Vy jste pro Boha prostředky, které nejsou samostatné a jejichž život na Něm není nezávislý. Ve vás,
kdo jste Jeho syny, se projevuje Jeho život. Každý
Jeho aspekt je zasazen do rámu svatosti a dokonalé
čistoty, do nekonečně nádherné a naprosté lásky,
jež si přeje osvobodit každého, na kterého shlíží.
Její jas prostupuje každým tělem, na něž pohlédne,
a veškerou jeho temnotu přesouvá do světla pouze tím, že se dívá mimo ně směrem ke světlu. Její
vlídnost nadzvedá závoj z tváře Krista, kterou tak
už nic nezahaluje. Vy i váš bratr nyní stojíte před
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I. Spojení s pravdou

Kristem, abyste mu dovolili odhrnout závoj, jenž
vás zdánlivě odděluje a izoluje.
5. Jelikož věříte, že jste oddělení, jako rozdělené se
vám jeví také nebe. To sice není pravda, ale spojení, které vám bylo dáno, abyste se mohli k pravdě
připojit a přijmout ji, dosáhnete pomocí toho, co
pochopíte. Otec, Syn i Duch svatý tvoří neoddělitelnou jednotu, stejně jako se všichni vaši bratři
sjednocují v pravdě. Kristus a jeho Otec nikdy nebyli oddělení a Kristus přebývá ve vašem pochopení; v té části vašeho Já, jež sdílí vůli jeho Otce.
Duch svatý pak spojuje tu zbývající část – tu nepatrnou, šílenou touhu po odloučení a samostatnosti,
přání být jiný a výjimečný – s Kristem, aby tomu,
co je skutečně jednotné, dal zřetelně najevo jeho
jednotu. Na tomto světě tuto skutečnost sice nechápete, ale je možné vás ji naučit.
6. Kristovu záměru slouží Duch svatý, a to ve vaší
mysli, aby mohl být cíl výjimečnosti napraven právě v místě, kde se skrývá pravá podstata omylu. Jelikož Kristův záměr je v trvalém souladu s Otcem
i synem, zná Kristus Boží vůli i to, co si skutečně
přejete vy. Pochopit to však může pouze mysl, která
je vnímána jako jednotná, jež si je své jednoty vědomá a jako taková je také prožívaná. Úkolem Ducha
svatého je vás naučit, jak takovouto jednotu prožít,
co je zapotřebí udělat a kam jít, abyste ji pocítili.
7. Při tom všem se na čas a prostor nahlíží tak, jako
by byly samostatné a nesouvislé, neboť dokud se
budete domnívat, že část vašeho Já je oddělená,
nebude vám představa jednoty spojené v Jednoho
dávat žádný smysl. Je více než zřejmé, že mysl,
která je do takovéto míry rozdělena, nikdy nemůže
být učitelem jednoty, jež v sobě spojuje úplně vše.

1. Není snad zcela zřejmé, že to, co vidí oči těla, vás
naplňuje strachem? Možná se domníváte, že v jejich pohledu najdete naději na uspokojení; možná
máte dojem, že obraz světa, jejž jimi vidíte, vám
přinese určitý klid a potěšení. Nezapomínejte však,
že výsledek se nikdy nemění: i přes všechny vaše
naděje a představy je jím vždy zoufalství, a to
ve všech případech bez výjimky. Jediná hodnota,
kterou může mít minulost, spočívá ve skutečnosti,
že poznáte, že vám nepřinesla nic, co byste si chtěli
uchovat. Pouze prostřednictvím takovéhoto poznání budete ochotni se jí zříci a navždy ji opustit.
2. Není podivné, že byste si měli stále uchovávat naději, že vám svět, jejž vidíte, přinese uspokojení?
V žádném ohledu, nikdy a nikde jste se od něho nedočkali ničeho jiného než strachu a viny. Jak dlouhou dobu ještě potřebujete na to, abyste si uvědomili, že naděje na změnu této neodvratné skutečnosti
stojí jen stěží za to, abyste oddalovali jinou změnu,
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Jejím učitelem tedy musí být to, co se v ní nachází
a vše skutečně spojuje. Při své výuce však musí
hovořit jazykem, kterému tato mysl rozumí ve stavu, v němž se podle sebe nachází, a musí využít
veškeré učení k tomu, aby převedl iluze na pravdu,
zbavil vás všech falešných představ o tom, co jste,
a dovedl vás přes ně k pravdě, která se nachází
za jejich hranicí. Všechny tyto myšlenky lze velmi
snadno vyjádřit prostou větou:
To, co je stejné, nemůže být jiné, a to, co je
jedno, nemůže mít odlišné části.

II. Zachránce před temnotou

která by mohla vyústit v lepší výsledek? Jedno je totiž jisté: způsob, jakým se díváte, vám neposkytuje
žádný základ, o nějž byste mohli opřít své naděje na
budoucnost, ani žádné vyhlídky na úspěch. Vkládat
naděje tam, kde žádné nejsou, ve vás musí vyvolávat beznaděj. Avšak tato beznaděj představuje vaše
dobrovolné rozhodnutí, na kterém budete trvat tak
dlouho, dokud budete hledat naději tam, kde ji nelze
najít.
3. Není snad rovněž pravda, že jste přece jen – avšak
mimo tento rámec smýšlení – určitou naději našli?
Drobnou jiskřičku, jež je nestálá, mihotavá, a přece spatřitelná, nepatrný náznak, že naději zaručují principy, které nepanují v tomto světě? I přesto
vám však naděje, že byste je mohli nalézt i zde, zabraňuje, abyste se vzdali zoufalého a nepřínosného
úkolu, jejž jste se sami zhostili. Může mít nějaký
smysl trvat si na utkvělé představě, že existuje důvod, proč byste i nadále měli usilovat o to, co se
doposud nikdy nezdařilo, a pevně věřit, že znenadání se to změní a vy se konečně dočkáte výsledků,
které to nikdy předtím nepřineslo?
4. Minulost neuspěla, a proto se radujte, že vám odešla z mysli a už dále nezatemňuje to, co se v ní
skutečně skrývá. Nezaměňujte formu za obsah, neboť forma je pouze prostředkem pro obsah; rám je
pouze nástroj, jenž má nést obraz, aby byl vidět.
Rám, který však obraz zakrývá, nemá žádný význam, protože je-li tím, co vidíte, pak to nemůže
být rám. Bez obrazu ztrácí rám svůj smysl, jímž je
zdůraznit a podtrhnout obraz, a nikoliv sebe sama.
5. Kdo by si na zeď pověsil prázdný rám a stál před
ním ve zbožné úctě, jako by do něho bylo zasazeno
mistrovské dílo? Přesně to však děláte, pokud vi-

díte svého bratra jako tělo. Jediné, co lze doopravdy vidět, je mistrovské dílo, které do tohoto rámu
umístil Bůh. Tělo je na určitou chvíli jeho rámem,
aniž by je ovšem jakýmkoliv způsobem zakrývalo.
Avšak to, co stvořil Bůh, žádný rám nepotřebuje,
jelikož Své dílo bezvýhradně podporuje a zasazuje Sám do Sebe. A právě toto Své mistrovské dílo
vám předkládá a touží po tom, abyste ho viděli. Je
vůbec možné, že byste místo obrazu chtěli raději
vidět jen rám?
6. Duch svatý je rám, jímž Bůh olemoval tu část Sebe
Sama, kterou vidíte jako oddělenou. Její rám je
však spojen s jejím Stvořitelem a je totéž co On
i Jeho mistrovské dílo. Takový je pravý účel rámu,
jejž nemůžete přeměnit na obraz jen tím, že ho uvidíte na jeho místě. Rám, který mu dal Bůh, pouze
slouží Jeho účelu, a nikoliv vašemu, jejž považujete za odlišný a který zakrývá obraz a způsobuje, že
si místo něho vážíte rámu. Bůh však ve skutečnosti
zasadil Své umělecké dílo do rámu, jenž přetrvá
navěky i poté, až se ten váš obrátí v prach. I potom ale zůstane obraz nedotčen, neboť to, co stvoří
Bůh, odolá jakékoliv zkáze a přetrvá ve věčnosti
v nezměněné a dokonalé podobě.
7. Jakmile tedy místo svého rámu přijmete rám Boha,
spatříte Jeho mistrovské dílo. Pohlédněte na jeho
krásu a pochopte mysl, která je jeho tvůrcem; nevnímejte je v rámu z masa a kostí, ale v rámu, jenž
je stejně nádherný jako sám obraz. Jeho svatost
osvětluje bezhříšnost, kterou rám temnoty skrývá,
a rozprostírá závoj světla přes tvář obrazu, jež pouze odráží světlo, které z ní vyzařuje směrem k jejímu Stvořiteli. Nezapomínejte, že tato tvář nikdy
nemohla být temná jen proto, že jste ji viděli v rá-
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mu smrti. Bůh ji uchoval takovou, jaká je, abyste
na ni jednou mohli pohlédnout a uvidět svatost, jíž
ji obdařil.
8. Uprostřed temnoty musíte spatřit zachránce před
temnotou a pochopit svého bratra tak, jak vám ho
ukazuje mysl jeho Otce. Jakmile ho tak uvidíte,
vystoupí z temnoty, kterou už nikdy víc nespatříte.
Temnota ho nijak nezměnila a nezměnila ani vás,
kdo jste ho z ní vyvedli, abyste ho uviděli v jeho
pravé podstatě. Bratrova bezhříšnost zobrazuje
vaši bezhříšnost; jeho laskavost utváří vaši sílu;
oba pak radostně obrátíte svůj pohled do vašeho
nitra a i v něm spatříte svatost, jež v něm musí být
právě díky tomu, co jste spatřili v nitru svého bratra. Váš bratr je rám, do kterého je zasazena vaše
svatost, a to, co dal Bůh jemu, muselo být dáno
i vám. I kdyby si mistrovské dílo ve svém nitru
neuvědomoval a viděl pouze rám temnoty, je stále
vaším jediným úkolem spatřit v něm to, co on sám
nevidí. Váš zrak se totiž stane základem společného pohledu, jímž místo smrti spatříte Krista.
9. Nebyl by snad Pán nebe potěšen, kdybyste pochopili a ocenili Jeho dílo? Co jiného by udělal, než
že by vám, kdo milujete Jeho syna stejně jako On
Sám, poděkoval? Nedal by vám snad dostatečně
najevo Svou lásku, kdybyste společně s Ním chválili to, co miluje? Bůh opatruje stvoření jako dokonalý Otec, kterým také je, a proto je Jeho radost
úplná okamžikem, kdy se jakákoliv Jeho část přidá
k Jeho chvále, a On se tak s ní může o Svou radost
podělit. Váš bratr, a tedy Jeho umělecké dílo, je
pro Něj dokonalým darem; raduje se z toho, když
vzdáváte díky Jeho dokonalému synu za to, že je
to, co je. Všechny Jeho díky i radost ozáří svými

laskavými paprsky i vás, kdo společně se svým
bratrem dovršujete Jeho štěstí, a tím dovršujete
i své vlastní štěstí. Ti, kdo chtějí završit radost svého Otce, a tím i svou vlastní radost, nespatří ani
jediný náznak temnoty. Sám Bůh bude vděčný
každému, kdo usiluje o totéž co On; nepřeje si být
sám, a proto si to nepřejete ani vy.
10. Jakmile odpustíte svému bratru, už nikdy se nebudete moci odloučit ani od něho, ani od jeho Otce.
Pamatujte si, že žádné odpuštění nepotřebujete,
neboť ti, kdo jsou čistí, nikdy nezhřešili. Dávejte
tedy to, co vám dal Otec, abyste spatřili Jeho syna
v jednotě a celistvosti, a děkujte jeho Otci stejně,
jako i On děkuje vám. Nevěřte, že se vám nedostane veškeré Jeho chvály a uznání, neboť to, co dáváte, je Jeho, a tím, že to dáváte, se učíte pochopit,
jaký dar jste od Něho dostali vy. Dávejte Duchu
svatému to, co on dává stejnou měrou Otci i synu.
Nic nad vámi nemá žádnou moc; nic kromě Jeho
vůle a vaší vůle, jež je úplně stejná. Právě proto
jste byli stvořeni a společně a v jednotě s vámi
i váš bratr.
11. Vy a váš bratr jste stejní, protože Sám Bůh je
ve Své vůli jednotný; oba musíte mít stejný smysl
a cíl, neboť Bůh vám oběma dal totéž. Jeho vůle se
sjednotí v okamžiku, kdy oba pochopíte, že chcete
být úplní tím, že úplnost přinesete svému bratru.
Nespatřujte tedy v jeho nitru hříšnost, kterou v něm
vidí on, ale vzdejte mu čest, abyste si mohli vážit
sebe i jeho. Vám i vašemu bratru byla dána moc
zachránit, abyste oba mohli uniknout z temnoty
a vstoupit do světla a abyste viděli jako jednotné
to, co nikdy nebylo ani samostatné, ani odloučené
od Boží lásky, již dostávají všichni stejnou měrou.
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1. Podle toho, nakolik si budete vážit viny, natolik
budete vidět svět, ve kterém je útok ospravedlněný. Do jaké míry si naopak budete uvědomovat,
že vina nemá význam, do téže míry budete útok
vnímat jako neospravedlnitelný. To je zcela v souladu se základním zákonem, jímž se řídí vnímání:
vidíte to, co věříte, že ve světě existuje, a v existenci tohoto věříte proto, že chcete, aby to v něm
existovalo. Vnímání nepodléhá žádnému jinému
zákonu a z toho vyplývá i všechno ostatní, co vaše
přesvědčení podporuje a udržuje. Jedná se tedy
o formu vnímání, která je přizpůsobena tomuto
světu a vychází z hlavního Božího zákona: láska
tvoří jen sebe samu a nic jiného.
2. Ve světě, jemuž vládne vnímání, se Boží zákony
neuplatňují přímo, neboť takovýto svět by nemohl
být stvořen myslí, pro kterou vnímání postrádá jakýkoliv smysl. I přesto se však Jeho zákony odrážejí úplně ve všem, což ovšem neznamená, že svět,
kde jejich důsledky nacházíme, je skutečný. Jeho
skutečnost je pouze výsledkem přesvědčení Božího syna, od něhož se Bůh nemůže úplně oddělit.
Samozřejmě s ním nemůže vstoupit do říše šílenství, ale je si jistý, že Jeho syna v ní doprovází Jeho
příčetnost a zdravý rozum, které zabraňují tomu,
aby se navždy ztratil v bláznovství svého přání.
3. Vnímání spočívá ve volbě, zatímco vědění nikoliv.
Vědění se řídí pouze jediným zákonem, protože
má pouze jediného Stvořitele. Tento svět má však
dva tvůrce, již jej vidí odlišně. Pro každého má jiný
smysl a každý jej považuje za dokonalý prostředek

ke splnění cíle, který v něm spatřuje. Pro výjimečnost představuje dokonalý rám, jenž ji podtrhuje
a zvýrazňuje; představuje pro ni dokonalé bojiště,
na kterém může vést své války, i dokonalý příbytek pro iluze, jež touží přeměnit ve skutečnost. Ačkoliv všechny nacházejí podporu v jejím vnímání,
žádná z nich nemůže být zcela opodstatněná.
4. Svět má však ještě dalšího tvůrce, který souběžně
napravuje šílenou představu, že by cokoliv mohlo
být vybudováno a zachováno bez určitého spojení, jež zabezpečuje, že se všechno, co bylo tímto
způsobem vytvořeno, stále podrobuje Božím zákonům; neznamená to, že by samotné Jeho zákony udržovaly vesmír v podobě, v jaké ho stvořil,
ale spíše byly do jisté míry uzpůsobeny potřebám,
které podle sebe má Boží syn. Uvést omyl na pravou míru však znamená omyl odstranit, a právě tak
Bůh vždy chránil a stále chrání Svého chybujícího
syna.
5. Svět má ještě jiný smysl než ten, jejž vytvořil
omyl, protože má i dalšího tvůrce, který dokáže
uvést v soulad cíl omylu s cílem Stvořitele. Budete-li vnímat svět Jeho očima, bude vše, co uvidíte,
důvodem pro odpuštění a vidění naprosté bezhříšnosti. Vše, co nastane, bude přijato s okamžitým
a úplným odpuštěním. Nic nebude ani na chvilku
zakrývat bezhříšnost, jež září nezměněným jasem
nad politováníhodnými pokusy výjimečnosti zbavit ji jejího místa v mysli, kde musí být, a místo
ní rozzářit tělo. Mysl si nemůže zvolit, kde uvidí
nebeské lucerny. Pokud se tedy rozhodnete, že je
spatříte jinde než v jejich pravém domově, a budete se domnívat, že osvětlují místo, kde nikdy
nemohou být, pak musí tvůrce světa napravit váš
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omyl, abyste nezůstávali v temnotě, ve které žádná
světla nejsou.
6. Každý na tomto světě vstoupil do temnoty, ale nikdo do ní nevstoupil sám a ani v ní nemusí zůstávat
déle než jen na kratičkou chvíli. Ve svém nitru si
totiž do ní přinesl i pomoc nebe, jež je připravena
kdykoliv ho vyvést z temnoty do světla, a okamžik,
ve kterém tuto pomoc přijme, záleží pouze na jeho
rozhodnutí. Jakmile se tedy rozhodne využít to, co
je mu dáno, uvidí, jak se každá situace, již dříve považoval za prostředek, který ospravedlňoval jeho
hněv a zlobu, mění na událost, jež ospravedlňuje
jeho lásku. Zřetelně uslyší, že výzvy k válce, které
doléhaly k jeho uším předtím, jsou ve skutečnosti
výzvy k míru. Uvědomí si, že místo, kam přicházel
s útokem, je jen oltář, na nějž může stejně snadno,
ale s mnohem větším pocitem štěstí položit i odpuštění. Pochopí, že veškeré pokušení představuje
jen další příležitost k tomu, jak dosáhnout radosti.
7. Jak by mohlo být nesprávné vnímání hříchu?
Všechny omyly svého bratra považujte pouze
za příležitost spatřit, jak pracuje pomocník, který
vám byl dán proto, abyste uviděli svět takový, jaký
ho stvořil, a nikoliv takový, jaký jste si ho udělali
vy. Co je tedy skutečně opodstatněné? Co chcete?
Tyto dvě otázky se ptají na totéž, a jakmile je jako
totožné pochopíte, učiníte své rozhodnutí. Vidět je
jako jednu a tutéž vás totiž vysvobodí z představy,
že existují dva pohledy. Tento svět skrývá mnohé,
co vám může přispět ke klidu a míru, a může vám
poskytnout řadu příležitostí nabídnout odpuštění.
Takový je jeho smysl pro ty, kdo chtějí vidět, jak
na ně sestupuje mír a odpuštění, a kdo je chtějí dát
světlu.

8. Tvůrce světa mírumilovnosti má moc vyvážit svět
násilí a nenávisti, jenž zdánlivě stojí mezi vámi
a jeho laskavostí. V jeho odpouštějících očích neexistuje, a proto nemusí existovat ani ve vašich
očích. Hřích je utkvělá představa, že vnímání se
nemůže změnit; že to, co jednou bylo zatraceno,
je zatracené a neodpustitelné navždy. Pokud však
bylo odpuštěno, pak je zřejmé, že způsob, jakým
vnímá hřích, musel být nesprávný, a tím vzniká
možnost změny. I Duch svatý chápe to, co vidí,
jako nezměnitelné, avšak do jeho pohledu nemůže
zasáhnout hřích, neboť jeho pohled hřích napravuje. Z toho vyplývá, že se nejednalo o hřích, ale
o omyl, jelikož se stalo to, o čem hřích tvrdil, že
se nikdy stát nemůže. Trest útočí na hřích a svým
útokem mu zajišťuje trvání. Odpustit hřích však
znamená změnit jeho stav z omylu na pravdu.
9. Boží syn se nikdy nemůže dopustit hříchu, ale může
si přát něco, co mu ublíží, a navíc má moc si myslet, že je možné mu ublížit. Mohla by tato skutečnost poukazovat na něco jiného než na to, že sám
sebe nevnímá správně? Je to hřích, nebo omyl? Je
odpustitelný, nebo nikoliv? Potřebuje pomoc, nebo
odsouzení? Je vaším úkolem, abyste ho zachránili, nebo zavrhli? Nezapomenete-li na to, čím pro
vás je, určí vaše volba, jaká bude vaše budoucnost.
Rozhodujete se totiž teď, a tedy v okamžiku, kdy
se veškerý čas stává pouze prostředkem k dosažení
cíle. Rozhodněte se, ale uvědomte si, že svou volbou vybíráte a odůvodňujete i účel, jaký přisoudíte
světu.
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IV. Světlo, které přinášíte
1. Mysli, jež jsou spojené a své spojení si uvědomují,
necítí žádnou vinu. Nemohou totiž útočit a z této
šťastné skutečnosti se radují a spatřují v ní své bezpečí a jistotu. Jejich radost spočívá v nevinnosti,
kterou vidí, a proto ji vyhledávají, jelikož jejich
cílem je na ni hledět a ve svém pohledu nacházet
potěšení. Každý usiluje o to, co mu přinese radost
v souladu s tím, jak si ji vymezuje; samotný cíl se
tedy neliší. Avšak způsob, jakým je cíl chápán,
zapříčiňuje nevyhnutelnost volby prostředků a odstraňuje možnost změny, pokud nedojde ke změně
cíle. V takovém případě pak dochází k dalšímu výběru prostředků, neboť to, co vám má přinést radost, náhle deﬁnujete jinak, a tím se mění i způsob,
jakým toho chcete dosáhnout.
2. Elementární zákon vnímání by tedy mohl znít takto: „Budete se radovat z toho, co vidíte, neboť to
vidíte proto, aby vám to přineslo radost.“ Dokud se
tudíž budete domnívat, že potěšení vám přinesou
utrpení a hřích, budete je i vidět. Škodlivé, nebo
naopak prospěšné je jen to, co si přejete, a pouze
vaše přání je zodpovědné za povahu účinků, jež to
na vás bude mít. Svým přáním si totiž volíte prostředky, kterými těchto účinků dosáhnete, neboť
věříte, že vám přinesou radost a štěstí. Tento zákon
platí dokonce i v nebi. Boží syn tvoří proto, aby
se ze stvořeného radoval, a jeho dílo sdílí cíl jeho
Otce, a tedy aby narůstala jeho radost a společně s ní
i radost Boha.
3. Vy, tvůrci světa, jenž je jiný než skutečný svět, odpočiňte si a nalezněte útěchu ve světě, kde přebývá
pokoj a mír. Svůj svět si stále nesete s sebou a při22

nášíte jej ke všem vyčerpaným očím a znaveným
srdcím, které se dívají na hřích a tlučou v rytmu
jeho smutného refrénu. Pamatujte si však, že právě vy jste tím, kdo jim může nabídnout odpočinek;
z vás může vzejít svět, na nějž budou pohlížet s potěšením a ve kterém se jim srdce naplní radostí.
Ve vás se skrývá pohled, jejž přenesete na všechny a který je obklopí vlídností a zahalí do světla.
V tomto neustále rostoucím světě světla se pak
postupně začne temnota, o níž se domnívali, že
jej prostupovala, rozplývat, až se z ní stanou jen
vzdálené, nejasné stíny, které upadnou v zapomnění, neboť jas slunce je rozptýlí do nicoty. Všechny
jejich „zlé“ myšlenky a „hříšné“ naděje, všechny
jejich sny o vině a nelítostné odplatě i každé jejich
přání zraňovat, zabíjet či umřít zmizí v přítomnosti
slunce, jež jim přinesete.
4. Nechtěli byste to vykonat pro lásku Boha? A pro
sebe? Zamyslete se nad tím, co vám to přinese.
Vaše „zlé“ myšlenky, které vás nyní pronásledují, se vám budou stále více vzdalovat a odplouvat
do mlhavých dálek, neboť v nitru vám vyjde slunce, jež je svým světlem vypudí. Budou otálet už jen
vteřinku, nepatrnou chviličku, v rozmazaných podobách a příliš daleko na to, aby se daly rozpoznat;
a poté navždy zmizí. V záři slunečního světla pak
budete stát pokojní, v nevinnosti a zbaveni jakéhokoliv strachu a ostatní myšlenky, které jste v sobě
našli, se z vás budou šířit, aby vás už nikdy neopustil mír a nezanechal vás bez domova. Ti, kdo
nabízejí mír všem, totiž naleznou domov v nebi,
jejž svět nedokáže zničit, neboť je dostatečně velký na to, aby ve svém míru udržel i váš svět.
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5. Ve vás se skrývá celé nebe; ve vás ožívá každý list,
který se snáší k zemi; ve vás se znovu rozezpívá
každý ptáček, jenž kdy zpíval; pro vás si každá květina, která kdy kvetla, uchovala svou vůni i krásu.
Jaký cíl by mohl zaujmout místo vůle Boha i Jeho
syna, aby bylo znovu obnoveno nebe pro toho,
pro koho bylo stvořeno jako jeho jediný domov?
Žádný v minulosti ani žádný v budoucnosti; žádné
jiné místo ani žádný jiný stav či čas; žádný, jenž je
vzdálenější, ani žádný, který je bližší; zkrátka nic
jiného v žádné podobě. To můžete přinést celému
světu jen vy, ale zároveň s vámi do něho mohou
vstoupit i myšlenky, jež byly na kratičký okamžik
pochopeny nesprávně. Jak lépe byste mohli své
vlastní omyly převést na pravdu než tím, že budete
ochotni nést si s sebou světlo nebe na cestě, po které kráčíte za hranice světa temnoty do světla?

1. Stav bezhříšnosti znamená jednoduše toto: jelikož
zmizela veškerá touha útočit, neexistuje žádný důvod vnímat Božího syna jinak, než jaký doopravdy je. Zmizela i potřeba viny, protože nemá žádný smysl a bez cíle hříchu je bezvýznamná. Útok
a hřích jsou úzce provázané jako jedna iluze, neboť oba jsou zároveň příčinou, cílem i obhájcem
druhého. Stojí-li sami, postrádají jakýkoliv smysl,
jejž jim zdánlivě dodává pouze spojení s druhým,
a proto jsou na sobě závislé. Nikdo by nemohl uvěřit v kterýkoliv z nich, pokud by druhý nebyl skutečný, jelikož každý z nich přináší svědectví o tom,
že druhý musí být pravdivý.

2. Útok dělá z Krista a současně s ním i z Boha vaše
nepřátele. Neměli byste se tváří v tvář takovýmto
„nepřátelům“ skutečně bát? A neměli byste se bát
sami sebe? Vždyť jste ublížili sami sobě a vlastní
Já jste postavili do pozice svého „nepřítele“. Nyní
tedy musíte věřit, že vy nejste vy, ale „něco jiného“, co je vašemu Já úplně cizí; něco, čeho se musíte bát, místo abyste to milovali. Vždyť kdo by
útočil na něco, co vidí jako úplně nevinné? A kdo,
právě proto, že si přeje útočit, by se nedomníval,
že musí být sám vinen, aby si stál za svým přáním,
a přitom toužil po nevinnosti? Kdo by mohl vnímat Božího syna jako nevinného, a přesto si přát
jeho smrt? Pokaždé, když se zadíváte na svého bratra, před vámi stojí Kristus. Neodešel jen proto, že
máte zavřené oči. Co však můžete při hledání svého spasitele spatřit, pokud se na něho budete dívat
nevidomýma očima?
3. Těma totiž nevidíte Krista, ale „nepřítele“, s nímž
si ho pletete a kterého nenávidíte, protože v něm
není žádný hřích, jejž byste mohli spatřit. Neslyšíte
jeho tklivé volání, jehož obsah zůstává bez ohledu na formu stále stejný: abyste se s ním sjednotili
a společně s ním sdíleli nevinnost a mír. Ani přesto
toto volání nezaniká pod nesmyslným vřískáním
ega, neboť Bůh je dal vašemu „nepříteli“ proto,
abyste v jeho nitru zaslechli Jeho výzvu a vyslyšeli
ji tím, že Bohu vrátíte to, co je Jeho.
4. Jediné, co po vás Boží syn žádá, je, abyste mu vrátili to, co mu patří, a on se tak o to mohl s vámi
podělit. Ani jeden z vás to nemůže získat sám, neboť tak by to postrádalo smysl pro oba. Společně
to však dá každému stejnou sílu zachránit druhého
a zároveň s ním zachránit i sám sebe. Váš spasitel
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vám nabízí záchranu, pokud mu odpustíte. Jestliže ho však odsoudíte, nabízí vám jen smrt. V každém totiž vidíte pouze odraz svého rozhodnutí, co
má pro vás znamenat. Pokud se tedy rozhodnete
v rozporu s jeho skutečnou rolí, tou jedinou, kterou opravdu má, připravujete ho o radost, již by
mu přineslo splnění úkolu, kterým ho pověřil Bůh.
Nemyslete si však, že nebe je tak pro něho navždy
ztraceno. Získá ho zpět pouze tím, že mu bude skrze vás ukázána cesta, abyste ho mohli najít i vy
sami, a to tak, že budete kráčet po jeho boku.
5. Jeho záchrana pro vás není spojena se žádnou obětí, neboť prostřednictvím jeho svobody získáte svobodu i vy. Umožnit mu, aby mohl splnit svůj úkol,
představuje pouze prostředek k tomu, abyste mohli
vy splnit svou vlastní úlohu. A tak kráčíte směrem
k nebi nebo k peklu, ale nikoliv sami. Jak krásná
bude jeho bezhříšnost, až ji spatříte! A jak obrovská bude vaše radost, až bude svobodný, aby vám
mohl dát dar pohledu, jejž mu Bůh dal pro vás!
Toto je to jediné, co potřebuje: abyste mu poskytli
svobodu dokončit úkol, který mu Bůh svěřil. Pamatujte si, že to, co dělá on, děláte společně s ním
i vy, a podle toho, jak ho vidíte, také deﬁnujete
roli, již pro vás bude hrát, dokud ho neuvidíte jinak
a nedovolíte mu být tím, čím mu Bůh určil, že má
pro vás být.
6. V nenávisti, kterou Boží syn může chovat sám
k sobě, se zdá, jako by Bůh neměl moc zachránit
to, co stvořil, před bolestí pekla. Avšak láska, již
Boží syn projevuje sám sobě, dává Bohu svobodu,
aby se stala Jeho vůle. Ve svém bratru vidíte obraz
vlastního přesvědčení o tom, co pro vás má Boží
vůle znamenat. Odpustíte-li, pochopíte, jakou lás-

1. Na odpouštějících očích vlídně spočívá Boží milost a ve všem, na co pohlédnou, se ukazuje Bůh.
Ten, kdo se dívá tímto pohledem, nevidí žádné zlo;
ve světě nevidí nic, čeho by se měl bát, ani nikoho, kdo by byl jiný než on. Jelikož miluje všechny,
které spatřuje, pohlíží s láskou a vlídností i sám
na sebe. Neodsoudil by se za své chyby, stejně jako
by za ně nezatratil nikoho jiného. Nerozhoduje
o odplatě ani netrestá hřích. Jeho pohled vnímá
jeho samého se stejnou laskavostí a vlídností, s níž
pohlíží i na všechny ostatní, neboť touží pouze
uzdravovat a pouze žehnat. A jelikož je v souladu
s tím, co si přeje i Bůh, moc uzdravovat a žehnat
všem, na kterých spočine jeho zrak prostoupený
Boží milostí, skutečně má.
2. Oči si snadno uvyknou na tmu, a pokud jsou dlouho zvyklé vidět jen tlumené odlesky stmívání, způsobuje jim zář jasného dne palčivou bolest. Odvracejí se tak od slunečních paprsků i od světla, jež
vrhají na to, na co se dívají. Šero se jim zdá lepší;
vidět i rozeznávat je v něm pro ně snazší. Pro tako-
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ku k vám chová; dokud ovšem budete útočit, budete věřit, že vás nenávidí, a domnívat se, že nebe
musí být peklo. Pohlédněte ještě jednou na svého
bratra, a to s vědomím, že podle toho, jak jej vidíte, představuje buď cestu do nebe, nebo do pekla.
Nezapomínejte však, že roli, kterou mu přisoudíte,
přisoudíte zároveň i sami sobě, a že po cestě, již
mu vytyčíte, budete kráčet i vy, neboť odpovídá
tomu, jakou cenou jste se ohodnotili.

VI. Zvláštní úkol

véto oči je jednodušší pohlížet na to, co je zastřené
a nejasné; je to pro ně méně bolestivé než snášet
pohled na věci skutečně jasné a jednoznačné. K tomu však oči přece neslouží, a navíc: kdo by mohl
tvrdit, že upřednostňuje temnotu, a přitom jedním
dechem dodávat, že chce vidět?
3. Přání vidět sesílá na vaše oči Boží milost a přináší jim dar světla, bez kterého vidět nelze. Chcete
spatřit svého bratra? Bůh vám to s radostí umožní.
Netouží totiž po tom, aby byl pro vás váš spasitel
neznámý, a nepřeje si, aby nemohl vykonat úkol,
jejž mu Sám svěřil. Nedovolte, aby byl váš bratr
i nadále sám, neboť ti, kdo jsou sami, jsou ti, kdo
nevidí, že ve světě mají úkol, který mohou vykonat; že je v něm místo, kde jsou zapotřebí, a cíl,
jejž dokonale splní pouze oni sami.
4. Tak vypadá laskavý způsob, kterým Duch svatý
vnímá výjimečnost; tak namísto pro ubližování
využívá pro uzdravování to, co jste sami vytvořili.
Každému dává ve spáse zvláštní úkol, jejž může
vykonat pouze on sám; přiděluje mu roli, kterou
nemůže sehrát nikdo jiný. Plán spásy však bude
dokončen teprve tehdy, až svůj zvláštní úkol pozná
každý a až každý splní poslání, jež mu bylo svěřeno, aby sám dosáhl úplnosti ve světě, kterému
vládne neúplnost.
5. Na tomto světě, kde nepanují Boží zákony ve své
dokonalé podobě, dokáže i přesto vykonat jedinou
dokonalou věc a učinit jediné dokonalé rozhodnutí. Díky takovémuto skutku zvláštní oddanosti
někomu, koho považuje za jiného, než je on sám,
pak pozná, že tento dar byl dán jemu samotnému,
a proto musejí být jedním. Odpuštění je jediná
role, jež má význam v čase. Je to prostředek, jehož

pomocí Duch svatý přeměňuje výjimečnost z hříchu ve spásu. Odpuštění je pro všechny, a jakmile
se dotkne všech, bude úplné a dovršené. Společně s ním pak bude splněna i každá funkce tohoto
světa, a čas tudíž přestane existovat. Dokud však
trvá, stojí před námi řada úkolů, přičemž každý
musí vykonat ten, který mu byl přidělen, neboť
na jeho splnění závisí celý plán. Každý má zvláštní
úkol v čase, jelikož si jej zvolil a tímto svým rozhodnutím souhlasil, že jej vykoná. Jeho přání mu
nebylo odmítnuto, ale byla pozměněna jeho forma,
aby mohla posloužit jeho bratru i jemu samotnému, a stát se tak místo nástroje ke ztrátě nástrojem
ke spáse.
6. Spása je pouze připomínkou, že tento svět není vaším pravým domovem. Nepodléháte jeho zákonům
a jeho hodnoty nejsou vaše. Nic, o čem se domníváte, že v něm vidíte, v něm ve skutečnosti vůbec
není. Tuto skutečnost uvidí a pochopí každý v okamžiku, kdy se rozhodne zúčastnit jeho nápravy,
stejně jako se účastnil jeho tvoření. V rukou drží
a vždy držel prostředky k obojímu, neboť v tomtéž okamžiku, kdy se rozhodl pro výjimečnost,
a tím ublížil sám sobě, ustanovil Bůh výjimečnost
nástrojem k jeho spáse. Jeho výjimečný hřích byl
přeměněn ve výjimečnou milost a jeho výjimečná
nenávist byla přetvořena na jeho výjimečnou lásku.
7. Duch svatý potřebuje váš zvláštní úkol k tomu,
aby mohl splnit ten svůj. Nemyslete si, že na tomto
světě nemáte žádnou výjimečnou cenu; toužili jste
po ní, a proto vám byla dána. Vše, co jste vytvořili, může snadno a dobře posloužit spáse. Boží syn
nemůže učinit žádné rozhodnutí, jež by Duch sva-
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tý nedokázal uplatnit v jeho zájmu, a nikoliv proti jeho zájmu. Jako útok se vám výjimečnost jeví
pouze v temnotě, zatímco ve světle ji vidíte jako
svou zvláštní funkci v plánu, jehož cílem je vysvobodit Božího syna z veškerých útoků a pomoci mu
pochopit, že je v bezpečí, jako vždy byl, a v čase
i ve věčnosti zůstává stále stejný. Toto je úkol, který vám byl dán pro vašeho bratra. Vezměte si jej
tedy s láskou z jeho rukou, a umožněte tak, aby
ve vás mohla být dovršena spása. Udělejte tuto jedinou věc, aby vám mohlo být dáno úplně vše.

1. Dokáže-li Duch svatý převést každý ortel, jejž jste
nad sebou vynesli, na požehnání, pak se nemůže
jednat o hřích, neboť hřích je to jediné na celém
světě, co nelze změnit a co je pevně dané. A právě
na základech jeho neměnnosti stojí svět. Kouzlo
světa sice může před hříšníky zdánlivě skrýt bolest
z hříchu a klamat pozlátkem a záludností, ale i přesto každý ví, že cenou za hřích je smrt. A tou také
skutečně je, jelikož hřích je žádostí o smrt, přáním
učinit základy tohoto světa stejně neotřesitelné,
jako je láska, stejně spolehlivé, jako je nebe, a stejně pevné a silné, jako je Sám Bůh. Svět je chráněn
před láskou pro každého, kdo si myslí, že hřích je
možný; a to se nezmění. Je však možné, aby mělo
to, co nestvořil Bůh, stejné vlastnosti jako Jeho
stvoření, je-li to ve všech ohledech opačné?
2. Není možné, aby „hříšníkova“ touha po smrti byla
stejně silná jako Boží vůle po životě, a ani není
možné, aby základy světa, který nestvořil Bůh,

byly stejně pevné a neotřesitelné jako nebe. Jak
by mohlo být peklo stejné jako nebe? A je možné,
aby to, co si Bůh nepřál, nešlo změnit? Co je nezměnitelné kromě Boží vůle? A co může mít stejné
vlastnosti? Jaké přání se může vzepřít Jeho vůli,
a přitom být neměnné? Kdybyste si uvědomovali,
že neměnné není nic s výjimkou Boží vůle, nebyl
by tento kurz pro vás vůbec obtížný; ovšem právě
této skutečnosti nevěříte. Pokud byste však správně pochopili její podstatu, věřili byste pouze jí,
a ničemu jinému.
3. Vraťme se zpět k tomu, o čem jsme už hovořili,
a zamysleme se nad tím ještě důkladněji. Jak už
jsme říkali, je šílený buď Bůh, nebo tento svět.
V tomto světě totiž nedává smysl ani jediná Jeho
myšlenka, zatímco naopak nic, co pokládá za pravdivé tento svět, nemá žádný význam v Jeho smýšlení. To, co nedává žádný smysl a nemá žádný význam, je vyšinuté a to, co je vyšinuté, nemůže být
pravdivé. Pokud by jediná představa, jíž si hluboce
váží svět, byla pravdivá, pak by každá Boží myšlenka byla jen iluze. A je-li jen jedna jediná Jeho
myšlenka pravdivá, pak jsou všechny představy,
kterým svět přikládá jakýkoliv význam, falešné
a nedávají žádný smysl. V tom spočívá rozhodnutí, jež činíte. Nesnažte se vidět je jinak ani je překroutit do něčeho, čím není, neboť takovéto rozhodnutí je to jediné, které můžete udělat; zbytek je
na Bohu, a nikoliv na vás.
4. Budete-li ospravedlňovat byť jen jedinou hodnotu,
již prosazuje svět, budete zavrhovat nejen příčetnost
svého Otce, ale i svou vlastní, jelikož Bůh a Jeho
milovaný syn nesmýšlejí odlišně. A právě shodnost
jejich smýšlení vytváří ze syna spolutvůrce s myslí,
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VII. Skála spásy

jejíž myšlenka jej stvořila. Pokud se tedy rozhodne
věřit myšlence, která odporuje pravdě, rozhoduje
se, že není synem svého Otce, protože syn je šílený, a příčetnost se tak musí nacházet odděleně
od Otce i syna. Tomu věříte. Avšak nedomnívejte
se, že tato představa je závislá na podobě, v níž se
projeví. Tomu věří ten, kdo je přesvědčen, že svět
je v jakémkoliv směru příčetný, že cokoliv, co si
myslí, je odůvodněné nebo že jeho realitu zajišťuje
jakákoliv forma soudnosti. Hřích ale není skutečný, a to právě proto, že ani Otec, ani syn nejsou
šílení, a tento svět tedy postrádá smysl, jelikož je
založen na hříchu. A kdo by dokázal stvořit něco,
co je neměnné, pokud to nespočívá na pravdě?
5. Duch svatý má moc přeměnit základy světa, který
vidíte, na něco úplně jiného; na podstatu, jež není
šílená a ze které vychází rozumné vnímání, a to vnímání jiného světa. V této podstatě nenajdete nic, co
by si odporovalo, a bránilo tak Božímu synu v tom,
aby dosáhl příčetnosti a radosti. Nic v ní nevypovídá o smrti a krutosti či o odloučení a odlišnostech,
neboť díky ní je vše vnímáno jako jednotné a nikdo
nic neztrácí, aby druhý mohl získat.
6. Podrobte vše, čemu věříte, zkoušce tohoto jediného
požadavku a pochopte, že vaši víru si zasluhuje jen
to, co jej splňuje, a nic jiného. To, co není láska, je
totiž hřích, přičemž každý z nich vnímá svůj protějšek jako šílený a nesmyslný. Láska tvoří základ
světa, jejž hříšníci, kteří věří, že jejich cesta je cestou k příčetnosti, považují za zcela šílený, zatímco hřích je stejnou měrou šílený z pohledu lásky,
jejíž laskavé oči pohlížejí za hranice jeho šílenství
a spočívají mírumilovně na pravdě. Každý z nich
vidí určitý pevně daný svět, jelikož každý z nich si

sám vymezuje neměnnou a věčnou pravdu o tom,
čím jste. Oba pak tuto deﬁnici, jaký musí být Otec
i Jeho syn, vyjadřují a odrážejí, aby dali svému pohledu smysl a potvrdili jej jako naprosto příčetný.
7. Váš zvláštní úkol na sebe bere podobu, v níž se
vám skutečnost, že Bůh není šílený, jeví jako nejrozumnější a nejsmysluplnější. Odpovídá vašim
zvláštním potřebám i zvláštnímu času a místu,
ve kterých se podle sebe nacházíte, ale kde se můžete od času, prostoru i všeho, o čem se domníváte,
že vás musí omezovat, osvobodit. Boží syn přece
nemůže být svázán ani časem a prostorem, ani ničím, co nebylo Boží vůlí. Je-li však na Jeho vůli
pohlíženo jako na šílenství, pak musí forma příčetnosti, jež ji co nejlépe zpřístupňuje těm, kdo jsou
šílení, vyžadovat zvláštní rozhodnutí. Toto rozhodnutí ale nemohou učinit oni sami, neboť jejich problém spočívá v přesvědčení, že možnost svobodné
volby nemají, a proto nemohou volit soudně na základě zdravého rozumu.
8. Svěřit spásu šílencům by skutečně bylo šílené. Jelikož však Bůh šílený není, určil někoho, kdo je
stejně rozumný jako On Sám, aby každému, kdo
si za svou spásu zvolil šílenství, umožnil pohled
na příčetnější svět. Na tomto vyvoleném pak spočívá volba formy, která je pro daného člověka nejvhodnější, a tedy taková, jež nebude útočit na svět,
který vidí, ale nenásilně a v tichosti do něho pronikne a ukáže mu, že je šílený. Upozorní ho tak
pouze na jinou možnost, na jiný způsob pohledu
na to, co viděl dříve a co považuje za svět, v němž žije
a o kterém se předtím domníval, že mu rozumí.
9. Tento svět pak musí začít zpochybňovat, neboť podobu druhého světa, jež je mu ukazována, nemůže
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popírat, přehlížet ani úplně ignorovat. Pro každého
je jeho zvláštní úkol uzpůsoben tak, aby jej vnímal jako proveditelný a stále žádanější, protože
na jeho základě si postupně uvědomuje, že představuje alternativu, kterou skutečně chce. Z tohoto úhlu pohledu mu pak jeho hříšnost i všechny
hříchy, jež vidí ve světě, přinášejí stále méně, až
nakonec pochopí, že ho připravily o zdravý rozum
a stojí mezi ním a jakoukoliv nadějí na příčetnost.
Ani v takovéto situaci však nebyl zbaven možnosti na vysvobození ze šílenství, neboť každý hraje
zvláštní roli ve vysvobození všech ostatních. Nemůže být vyčleněn a ponechán svému osudu bez
zvláštního úkolu pro splnění naděje na mír, jelikož
Otec nedokáže přehlížet Svého syna a bezmyšlenkovitě a nedbale ho opomíjet.
10. Na co kromě Boží lásky se lze spolehnout? A kde
jinde než v Bohu přebývá příčetnost a zdravý rozum? Právě to vám může ukázat ten, který mluví
za Boha, a to pomocí alternativy, již vybral speciálně pro vás. Bůh si přeje, abyste se na tuto skutečnost upamatovali a vynořili se z nejhlubšího
smutku do naprosté radosti. Přijměte roli, která
vám byla přidělena v Božím plánu, abyste ukázali
Jeho synu, že peklo a nebe nejsou totéž; že v nebi
jsou všichni stejní a nepanují mezi nimi rozdíly, jež
by z nebe udělaly peklo a z pekla nebe, pokud by
ovšem takovéto šílenství bylo vůbec myslitelné.
11. Představa, že někdo o něco přichází, pouze odráží hlavní zásadu, že Bůh musí být šílený. V tomto
světě totiž vládne víra, že jeden může získat jen
tehdy, pokud druhý ztratí. Kdyby to však byla
pravda, pak by Bůh doopravdy musel být šílený.
Vždyť čím jiným je takováto představa než pou-

ze jinou formou ještě základnějšího principu, že
„hřích je skutečný a vládne světu“, když aby jeden
jen trochu získal, musí druhý ztratit a zaplatit odpovídající sumu v krvi a utrpení. Jinak by zvítězilo
zlo a za jakýkoliv zisk byste dohromady zaplatili
zničením. Vy, kdo věříte, že Bůh je šílený, se nad
tím důkladně zamyslete a pochopte, že šílené musí
být buď toto, nebo Bůh, ale jen stěží obojí.
12. Spása představuje znovuzrození myšlenky, že nikdo nemůže ztratit, aby druhý získal, a že každý
musí získat, pokud získá někdo druhý. Spása znamená opětovné nastolení příčetnosti a zdravého
rozumu. A na tomto jediném základě pravdy musí
v naprosté jistotě a míru spočívat víra ve věčnou
příčetnost Boha; rozum je spokojen, neboť právě
zde mohou být všechny šílené představy uvedeny
na pravou míru. A je-li to pravda, pak hřích musí
být nemyslitelný. Toto je skála, na které stojí spása; toto je úhel pohledu, jehož pomocí dává Duch
svatý smysl i směr plánu, v němž má váš zvláštní
úkol své nezastupitelné místo. Vaše role je v něm
totiž celistvá, neboť sdílí funkci celku.
13. Pamatujte si, že veškeré pokušení je jen šílenou
představou, že Boží nepříčetnost vám může přinést
vaši vlastní příčetnost a dát vám to, co chcete; že
buď Bůh, nebo vy musíte prohrát v boji se šílenstvím, protože vaše cíle nelze uvést v soulad. Smrt
si vyžaduje život, ale život není možné zachovat
za jakoukoliv cenu. Nikdo nemůže trpět proto, aby
byla splněna Boží vůle. Jeho vůlí je spása, a to
právě proto, že je společná. Není určena jen vám
samotným, ale Já, které je Božím synem, a ten
nemůže ztratit, neboť pokud by ztratil, ztratil by
i jeho Otec, pro nějž není žádná ztráta myslitelná.
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A v tom spočívá zdravý rozum, jelikož taková je
pravda.

1. Duch svatý dokáže využít vše, co mu dáte, pro vaši
spásu. Nemůže ale využít to, co před ním skrýváte,
jelikož si to od vás nemůže vzít, dokud mu to nebudete ochotni dát. Kdyby totiž mohl, domnívali
byste se, že si to přisvojil proti vaší vůli, a proto
byste se nikdy nedozvěděli, že vaší vůlí skutečně
je svěřit to do jeho rukou. Nemusíte mu to dávat
úplně ochotně, neboť kdybyste museli, nepotřebovali byste ho. Potřebuje však, abyste byli raději, že
si to vezme, než že si to necháte výhradně pro sebe,
a abyste si uvědomili, že jste doposud nepoznali
to, co nikomu nepřináší žádnou ztrátu. Jen tolik
a nic víc je zapotřebí připojit k myšlence, že abyste
získali, nikdo nemusí o nic přijít.
2. To je ta jediná zásada, která je nutná pro spásu.
Není ani zapotřebí, aby vaše víra byla silná, neochvějná a zbavená útoků všech představ, jež jí odporují. Nejste vázáni žádnou neměnnou oddaností.
Pamatujte si však, že ti, kdo jsou spaseni, spásu
nepotřebují. Nejste nabádáni k tomu, abyste udělali něco, co by člověk, který je v nitru stále tak nejednotný, považoval za nemožné. Stačí si uchovat
jen nepatrnou víru, že i v takovémto stavu mysli je
možné najít moudrost. A buďte vděčni za to, že se
od vás žádá jen malá kapka víry, neboť co jiného
než troška víry zbývá těm, kdo stále věří v hřích?
Co by mohli vědět o nebi a spravedlnosti spasených?

3. Ve spáse najdete spravedlnost, o níž svět vůbec nic
neví. Pro svět jsou spravedlnost a odplata totéž,
jelikož hříšníci vidí spravedlnost pouze jako svůj
trest, který lze nepřijmout, ale nikdy se mu nelze
vyhnout. Zákony hříchu vyžadují oběť, přičemž
nesejde na tom, kdo jí bude. Cenou za hřích vždy
musí být smrt a tato cena se musí zaplatit, což však
není spravedlnost, ale šílenství. Jak by ovšem mohla být spravedlnost vymezena bez šílenství ve světě, kde láska znamená nenávist a smrt je pokládána
za vítězství nad věčností, bezčasovostí a životem?
4. Vy, kdo o spravedlnosti nevíte nic, se na ni přesto můžete ptát, a dokonce se dozvědět i odpověď.
Spravedlnost se na všechny dívá stejně. Není spravedlivé, že jeden by měl strádat, aby druhý mohl
mít, neboť takováto myšlenka v sobě skrývá odplatu bez ohledu na to, jakou podobu na sebe vezme. Spravedlnost nevyžaduje žádnou oběť, protože
jakákoliv oběť slouží k tomu, aby mohl být zachován a ochráněn hřích. Je to odměna, jež je nabízena
za cenu hříchu, ale tato cena není konečná. Zbytek
doplatí někdo jiný, aby bylo možno „odčinit“ vše,
co si chcete ponechat a čeho se nechcete vzdát.
Tímto způsobem je tedy na oběť nahlíženo tak,
že z menší části jste jí vy, ale z větší části někdo
druhý. V konečném důsledku to tudíž znamená, že
čím větší je jeho podíl, tím menší je ten váš; čím
více musí zaplatit druhý, tím méně musíte zaplatit
vy. A spravedlnost, jelikož je slepá, je spokojená,
že dostala zaplaceno, a nehledí na to, kdo požadovanou cenu zaplatil.
5. Může spravedlnost opravdu vypadat takto? Rozhodně ne, protože Bůh nic takového nezná, ale
skutečnou spravedlnost zná velmi dobře, neboť
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ke každému přistupuje zcela nestranně. Boží mysli
je odplata zcela cizí, a to právě proto, že ví, jak
vypadá spravedlnost. Být spravedlivý znamená být
nestranný, a nikoliv pomstychtivý. Nestrannost
a odplata nemohou existovat společně, jelikož
jedna odporuje druhé a popírá její skutečnost. Je
naprosto nemyslitelné, abyste sdíleli spravedlnost
Ducha svatého, a přitom věřili, že je vůbec možná výjimečnost. Jak by přece mohl být Duch svatý
spravedlivý, pokud by odsuzoval hříšníka za zločiny, jichž se sice nedopustil, ale sám je přesvědčen
o opaku? A kde by byla spravedlnost, kdyby Duch
svatý vyžadoval od těch, kteří jsou posedlí myšlenkou na potrestání, aby se jí zřekli, a to sami bez
pomoci, a považovali ji za nepravdivou a lživou?
6. Pro ty, kdo stále věří, že hřích má nějaký smysl,
je nesmírně obtížné porozumět spravedlnosti Ducha svatého. Myslí si, že je stejně zmatený jako oni
sami a že se nemohou vyhnout odplatě, již s sebou musí nést jejich vlastní přesvědčení o spravedlnosti. Ducha svatého se tudíž bojí a vidí v něm
„hněv“ Boha. Nevěří mu, aby je neusmrtil blesky,
které Sám Bůh oderval Svou rozhněvanou rukou
od nebeských „ohňů“. Jsou totiž přesvědčeni, že
nebe je ve skutečnosti peklo, a nesmírně se bojí
lásky. Jakmile jim tedy někdo řekne, že nezhřešili, přemůže je pocit hluboké nedůvěry a zmocní se
jich strach, protože jejich svět je závislý na trvání
hříchu. „Hrozbu“ toho, o čem Bůh ví, že je spravedlnost, tak vnímají pro sebe i pro svůj svět jako
mnohem ničivější než odplatu, jíž rozumějí a kterou milují.
7. Ztrátu hříchu proto považují za prokletí a prchají
před Duchem svatým, jako by byl poslem z pek-

la, poslem seslaným shůry v proradnosti a lstivosti, aby na nich vykonal Boží odplatu v masce zachránce a přítele. Čím jiným by pro ně mohl být
než ďáblem, jenž se převlékl do andělského roucha, aby je oklamal? A jaký jiný únik by jim mohl
nabízet než dveře do pekla, které vypadají jako nebeské brány?
8. Spravedlnost však ty, kdo žádají o potrestání, nemůže trestat, ale může jim dát soudce, jenž ví, že
jsou zcela nevinní. V zájmu spravedlnosti je musí
osvobodit a vzdát jim všechnu čest, kterou si zasluhují a již si sami odpírají, protože nejsou nestranní
a nechápou, že jsou nevinní. Láska je pro hříšníky
nepochopitelná, jelikož se domnívají, že spravedlnost nemá s láskou nic společného a představuje
něco jiného. Lásku tedy považují za slabou, zatímco odplatu za silnou, neboť láska podle nich prohrála, když soudnost opustila své místo, a je proto
příliš slabá na to, aby je ochránila před trestem.
Odplata bez lásky pak získala na síle, neboť se
od ní odloučila a vzdálila se jí. Co jiného než odplata tedy může za takovýchto okolností pomáhat
a zachraňovat, když láska je neprůbojná a bezmocná, okradená o spravedlnost a odolnost a zbavená
moci ochraňovat?
9. O co může láska žádat vás, kdo si myslíte, že tohle
všechno je pravda? Mohla by snad ve spravedlnosti a lásce věřit, že ve svém zmatku máte něco, co
byste mohli dát? Nechce po vás, abyste jí důvěřovali úplně a bezvýhradně, ale abyste viděli, co
vám nabízí a o čem se domníváte, že sami nemůžete dát. V Boží spravedlnosti uznává vše, čeho jste
hodni, ale zároveň chápe, že to pro sebe nemůžete
přijmout. Jejím zvláštním úkolem je tedy ukázat
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a nabídnout vám dary, které si zasluhují nevinní.
Každý z nich, jejž přijmete, přinese radost jí i vám.
Ví, že nebe bohatne s každým darem, který přijmete, a Sám Bůh se raduje, pokud Jeho syn dostane
to, o čem láskyplná spravedlnost ví, že mu náleží.
Láska a spravedlnost totiž nejsou rozdílné, a jelikož jsou totéž, stojí soucit a milosrdenství při Bohu
a dává Božímu synu sílu odpustit si své hříchy.
10. Bylo by možné, aby bylo cokoliv odpíráno tomu,
kdo si zasluhuje vše? To by přece bylo nespravedlivé a nepoctivé vůči veškeré svatosti, již má
v nitru, a to bez ohledu na to, zda a nakolik si jí
je vědom. Bůh nezná nespravedlnost; nedovolil
by, aby Božího syna soudili ti, kdo usilují o jeho
smrt a nevidí jeho pravou cenu. Jaké čestné svědky by mohli předvolat, aby mluvili v jeho zájmu?
A který z nich by přišel proto, aby ho hájil, a nikoliv aby svědčil proti jeho životu? Vy byste mu
spravedlnost neposkytli, ale Bůh zajistil, že synovi, jejž miluje, se jí vždy dostane a že bude navždy
ochráněn před veškerou nespravedlností, kterou
byste se mu mohli snažit nabídnout, protože věříte,
že si oprávněně zasluhuje odplatu.
11. Stejně jako se výjimečnost nestará o to, kdo zaplatí
cenu za hřích, ale pouze o to, že bude zaplacena,
nedbá Duch svatý na to, kdo se dívá na nevinnost,
pokud ji vidí a uznává, neboť stačí jediný svědek,
jenž ji skutečně vidí. Prostá spravedlnost nežádá nic
víc. Duch svatý se tedy ptá každého, zda chce být
tím jediným svědkem, aby se spravedlnost mohla
navrátit lásce a být v ní spokojená. Každá zvláštní role, kterou přiděluje, směřuje pouze k tomu,
aby všichni poznali, že láska a spravedlnost nejsou
oddělené. Bez lásky je spravedlnost předpojatá

a slabá, zatímco láska bez spravedlnosti není myslitelná, jelikož láska je nestranná a nedokáže bezdůvodně trestat. Jaký důvod by také mohl opravňovat k útoku na nevinné? Láska tedy napravuje
omyly spravedlností, ale nikoliv odplatou, neboť
to by bylo nespravedlivé k nevinným.
12. Naprosto vhodným svědkem moci lásky a spravedlnosti můžete být tehdy, jestliže pochopíte,
že je zcela nemožné, aby si Boží syn zasluhoval
odplatu. Tuto skutečnost si nemusíte uvědomovat
za všech okolností a ani se nemusíte obracet ke zkušenostem z tohoto světa, protože v něm žijí pouze
stíny toho, co se vám doopravdy odehrává v nitru.
To správné pochopení, jež je zapotřebí, nevychází
z vás, ale z většího Já, které je tak nesmírné a svaté,
že nelze zpochybňovat jeho nevinnost. Vaší zvláštní rolí je přivolat je k sobě, aby se mohlo usmát
na vás, s nimiž sdílí svou nevinnost. Jeho pochopení se pak stane i vaším pochopením, a tím Duch
svatý splní svůj úkol, jelikož Boží syn konečně našel svědka své nevinnosti, a nikoliv svých hříchů.
Jak málo stačí dát Duchu svatému, aby vám mohla
být poskytnuta takováto prostá spravedlnost.
13. Spravedlnost bez nestrannosti a nepředpojatosti neexistuje. Jak by tedy mohla být spravedlivá
výjimečnost? Nesuďte, a to nikoliv proto, že nemůžete, jelikož i vy jste jen bídnými hříšníky, ale
proto, že ti, kdo jsou výjimeční, nedokážou skutečně pochopit, že spravedlnost je stejná pro všechny.
Jednomu vzít, aby druhý získal, je nespravedlivé
vůči oběma, neboť v očích Ducha svatého jsou si
rovni, protože Otec dal oběma totéž dědictví. Ten,
kdo by chtěl mít víc nebo méně, si neuvědomuje,
že má vše. Nedokáže posoudit to, na co má právo
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druhý, jelikož se domnívá, že byl o něco připraven.
A proto musí závidět a pokouší se brát tomu, koho
soudí. Není nezaujatý a nemůže nestranně vnímat
nárok druhého, neboť mu není jasný jeho vlastní
nárok.
14. Máte právo na celý vesmír; na naprostý mír, úplné
vysvobození ze všech následků hříchu i na věčný,
radostný a ve všech ohledech dokonalý život, neboť takovýto vlastnický nárok přiznal Svému svatému synu Sám Bůh. Takto vypadá ta jediná spravedlnost, kterou zná nebe, a právě tu přináší Duch
svatý na Zemi. Váš zvláštní úkol vám ukazuje
pouze to, že pro vás může být prosazena naprostá
spravedlnost a že jste v bezpečí před odplatou v jakékoliv podobě. Svět sice klame, ale nedokáže nahradit Boží spravedlnost svou vlastní verzí, jelikož
spravedlivá je jen láska a jen láska umí pochopit,
co musí spravedlnost poskytnout Božímu synu.
Nechte tedy rozhodovat lásku a nikdy se nebojte,
že byste se ve své nespravedlivosti mohli připravit
o to, co jste dostali přiděleno od Boží spravedlnosti.

1. Co jiného než domýšlivost by vás mohlo přivést
k myšlence, že nebeská spravedlnost nedokáže napravit vaše drobné prohřešky a omyly? A co jiného
by to znamenalo, než že se nejedná o omyly, ale
o hříchy, jež jsou navždy nenapravitelné a na které
čeká odezva v podobě odplaty, a nikoliv spravedlnosti? Jste ochotni nechat se vysvobodit ze všech
důsledků hříchu? Na tuto otázku dokážete odpo-

vědět teprve tehdy, až pochopíte vše, co s sebou
odpověď nese. Pokud totiž odvětíte „ano“, vzdáte
se všech hodnot tohoto světa ve prospěch pokoje
a míru nebe. Neponecháte si ani jediný hřích a nebudete mít ani sebemenší pochyby o tom, že zříci
se všech hříchů je možné. Nyní už ale věříte, že
pravda má větší cenu než iluze, a rovněž chápete,
že vám musí být zjevena, protože nevíte, jaká skutečně je.
2. Dáváte-li neochotně, znamená to, že sami tento dar
nedostanete, protože se zdráháte jej přijmout. Ani
tak však o něj nepřijdete; bude pro vás uschován
tak dlouho, dokud nezmizí vaše neochota ho přijmout a dokud nebudete chtít, aby vám byl skutečně dán. Boží spravedlnost zajišťuje vděčnost,
a nikoliv strach. O nic, co dáte, nepřijdete ani vy,
ani nikdo jiný. Váš dar bude střežen a ochraňován v nebi, kde jsou pro Božího syna opatrovány
všechny poklady, jež mu byly dány, a jsou nabízeny komukoliv, kdo jen nastaví ruku a bude ochoten
je přijmout. Tím, že je tento poklad rozdáván, se
však nezmenšuje; s každým darem naopak roste,
neboť Bůh je nestranný a nebojuje proti zdráhavosti Božího syna vidět spásu jako Jeho dar. Jeho
spravedlnost však nebude vykonána, dokud tento
dar nepřijme úplně každý.
3. Můžete si být jistí, že jakékoliv řešení problému,
se kterým přijde Duch svatý, bude vždy takové, při
němž nikdo o nic nepřijde, protože od nikoho nežádá žádnou oběť. Řešení, které je spojeno i s tou
nejnepatrnější ztrátou pro kohokoliv, problém neřeší, ale naopak ho prohlubuje, zvětšuje, znesnadňuje a umocňuje jeho nespravedlnost. Pro Ducha
svatého nepřichází nespravedlnost jako řešení vů-

42

43

IX. Spravedlnost nebe

bec v úvahu, protože z jeho pohledu se to, co není
spravedlivé, musí napravit, a to právě proto, že je
to nespravedlivé. Každý omyl pak předpokládá,
že alespoň k jednomu ze zúčastněných je přistupováno nespravedlivě. Takovýmto způsobem však
nelze vykonávat spravedlnost na Božím synovi, jelikož jakmile je na jednoho pohlíženo tak, jako by
o něco přišel, znamená to, že byl odsouzen, a místo
spravedlnosti si pak zasluhuje potrestání.
4. Z pohledu nevinnosti je trest nemyslitelný, zatímco spravedlnost zaručená. Způsob vnímání Ducha svatého nedává důvod pro útok; ten by mohla
ospravedlnit pouze ztráta, ale Duch svatý žádnou
ztrátu nevidí. Svět však řeší problémy jinak, protože řešení chápe jako stav, v němž je určeno, kdo
vyhraje a kdo prohraje; kolik si může vzít vítěz
a kolik může poražený ještě ubránit. Problém ale
stále zůstává nevyřešený, neboť pouze spravedlnost dokáže nastolit stav, ve kterém není nikdo poražený, v němž není k nikomu přistupováno nepoctivě a nikdo o nic nepřichází, a proto není důvod
k odplatě. Odplata nemůže být řešením problému,
jelikož v nejlepším případě může jen k původnímu
problému přidat další, ve kterém už vražda není tak
očividná.
5. Duch svatý řeší problémy tak, že je ukončí. Vyřeší je, protože je postaví před spravedlnost. Dokud
se totiž problém nesetká se spravedlností, bude se
vracet, protože nebyl vyřešen. A právě myšlenka,
že spravedlnost nepředstavuje pro nikoho žádnou
ztrátu, je klíčová pro tento kurz, protože zázraky
odvisí od spravedlnosti. Nikoliv však od spravedlnosti tak, jak na ni pohlíží tento svět, ale jak ji

zná Bůh a jak se tato znalost odráží v pohledu, jejž
přináší Duch svatý.
6. Nikdo si nezasluhuje o nic přijít, a proto se nemůže
vyskytnout nic, co by vůči němu bylo nespravedlivé. Uzdravení musí být pro každého, neboť proti nikomu nelze vést ospravedlnitelný útok. Může
tedy pro zázraky platit jakési pořadí obtížnosti,
pokud si nikdo nezasluhuje trpět víc a nikdo míň?
A je takováto spravedlnost vhodná pro ty, kdo jsou
naprosto nevinní? Zázrak je spravedlnost; není to
zvláštní dar určený jen pro někoho a jiným odpíraný, jelikož ho nejsou tolik hodni, jelikož jsou více
zavrhováni, a proto odříznuti od uzdravení. Komu
by však mohla být odmítnuta spása, jestliže je jejím smyslem ukončit výjimečnost? Kde by byla
spravedlnost spásy, pokud by některé omyly či
prohřešky byly neomluvitelné a vyžadovaly si odplatu namísto nápravy, uzdravení a návratu míru?
7. Cílem spásy nemůže být to, aby Božímu synu pomáhala být více nespravedlivý, než o kolik nespravedlnosti sám usiluje. Pokud by zázraky, a tedy
dary Ducha svatého byly dávány pouze vyvolené
a zvláštní skupině, zatímco jiným by byly odpírány, jako by si je zasluhovali méně, pak by byl Duch
svatý spojencem výjimečnosti. On však nemůže
podporovat něco, co nevidí a nechápe, a proto má
každý na jeho dar uzdravení, vysvobození a míru
stejný nárok. Svěřit problém Duchu svatému, aby
jej vyřešil, znamená, že ho chcete vyřešit, zatímco
snažit se ho vyřešit sami bez jeho pomoci znamená, že jste se rozhodli, aby zůstal nevyřešený a aby
se i nadále projevovala jeho moc, která spočívá
v nespravedlnosti a útoku. Nikdo k vám nemůže
být nespravedlivý, pokud se nejprve nerozhodnete
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být nespravedliví vy. Potom se vám ovšem do cesty začnou stavět problémy a váš mír i klid odnese
vítr nenávisti.
8. Dokud nebudete přesvědčeni o tom, že všichni vaši
bratři mají na zázraky stejné právo jako vy, nemůžete se u nich svého nároku dožadovat, protože
jste nespravedliví k někomu s rovnými právy. Jakmile se jim tedy budete snažit něco odpírat, bude
jediným výsledkem váš pocit, že je něco odpíráno
vám. Jakmile budete chtít někoho o něco připravit,
připravíte o to pouze sami sebe. Domnívat se, že
zázrak můžete dostat jen proto, že ho nemůže dostat druhý, je mylné, jelikož zázraky skýtá pouze
odpuštění; a to musí být spravedlivé ke každému.
9. Z malých problémů, jež si stále ponecháváte
a skrýváte, se stávají vaše utajované hříchy, jelikož
jste svým rozhodnutím nevydat je do správných
rukou neumožnili, aby pro vás byly odstraněny.
A tak nejsou řešeny a postupně narůstají, až zahalí
vše, co vnímáte, a zabrání vám, abyste ke komukoliv byli spravedliví. Domníváte se, že sami nemáte
ani jediné právo, a zahořklost, která ospravedlňuje
odplatu a vypuzuje soucit a milosrdenství, vás odsuzuje jako nehodné odpuštění. Ti pak, jimž nebylo odpuštěno, nemají soucit s nikým, a proto musí
být vaší jedinou povinností odpustit sami sobě.
10. Zázrak, který dostanete, zároveň dáte. Jeden každý představuje doklad zákona, na němž je postavena spása: má-li být kdokoliv uzdraven, musí být
spravedlnost vykonána na všech. Nikdo nemůže
prohrát a všichni musejí získat. Každý zázrak je
příkladem toho, čeho dokáže dosáhnout spravedlnost, jestliže je poskytnuta všem stejnou měrou. Je
dávána a zároveň dostávána; znamená pochopení,
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že dávat a dostávat je totéž. Jelikož nepřistupuje
k těm, kdo jsou stejní, různě, nedělá rozdíly tam,
kde žádné neexistují, a proto je pro každého stejná.
Všem nabízí totéž a všem předává jediné poselství:
To, co patří Bohu, patří každému a každý má
na to nezpochybnitelné právo.
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26. kapitola

Přechod
I. „Obětování“ jedinosti
1. Pro „dynamiku“ útoku představuje klíčový pojem
oběť. Je to ústřední bod, díky kterému dosahují
veškeré kompromisy, zoufalé pokusy o dohodu
i všechny konﬂikty zdánlivé rovnováhy. Je to symbol hlavní myšlenky, že někdo musí prohrát, jež
je navíc zcela očividně zaměřena na tělo, protože
se vždy soustředí na to, aby omezila ztrátu. Skutečnou obětí je však samo tělo, neboť zosobňuje
zřeknutí se síly ve prospěch toho, abyste pro sebe
zachránili alespoň trošku. Vidíte-li bratra tak, jako
by byl v těle, jež je oddělené od vašeho, vyjadřujete tím přání vidět pouze jednu jeho malou část
a zbytek obětovat. Jestliže se podíváte na svět, neuvidíte nic, co by bylo spojeno s něčím jiným než
samo se sebou. Všechny bytosti se mohou trochu
přiblížit nebo naopak trochu vzdálit, ale nemohou
se spojit.
2. Svět, který vidíte, je založen na „oběti“ jedinosti.
Je to obraz úplné nejednoty a naprostého nedostatku spojení. Kolem každé bytosti stojí zeď, jež budí
dojem takové bytelnosti, že je zcela nemožné se
domnívat, že by to, co je uvnitř, mohlo někdy vystoupit ven, a to, co je vně, by někdy mohlo pro48
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niknou do nitra a spojit se s tím, co je v něm neprostupně uzavřeno. Každá část musí obětovat tu
druhou část, aby si zachovala svou úplnost, neboť
pokud by se spojily, obě by ztratily svou vlastní
identitu, kterou jim zajišťuje právě skutečnost, že
jsou oddělené.
3. To málo, co tělo ohrazuje plotem, se pak stává
vaším Já, jež pomocí oběti ochraňujete před zbytkem. Aby si tento zbytek zachoval nedotčenou
vlastní identitu, musí pak o onu malou část přijít
a zůstat neúplný. Vnímáte-li sami sebe takto, pak
nemůžete ztrátu, kterou utrží tělo, považovat za nic
jiného než za oběť, neboť jestliže vidíte těla, znamená to, že oběť nepokládáte za úplnou a věříte, že
stále zůstává něco výhradně pro vás. A právě kvůli
tomuto málu, jež chcete, aby vám patřilo, dochází
k omezování všeho, co existuje mimo vás, i toho,
o čem se domníváte, že vám náleží. Dávat a přijímat je totiž totéž, takže jestliže přijmete omezení
svého těla, znamená to, že tytéž hranice zavedete
pro každého bratra, kterého vidíte, protože ho musíte vidět stejně, jako vidíte sami sebe.
4. Tělo je ztráta a lze z něho učinit oběť; dokud uvidíte svého bratra jako tělo, jež je od vás oddělené a izolované ve své cele, budete vyžadovat oběť
od něho i od sebe. Jakou větší oběť by bylo možno
vyžadovat, než aby Boží syn vnímal sám sebe, jako
by neměl svého Otce, a na jeho Otce bylo nahlíženo,
jako by neměl Svého syna? Každá oběť však volá
po tom, aby byli odloučení a existovali jeden bez
druhého. Má-li být tedy od kohokoliv požadována
oběť, pak musí být popřena vzpomínka na Boha.
Jaký důkaz o celistvosti Božího syna lze spatřit
ve světě izolovaných těl, samozřejmě bez ohledu

na to, že sám je velkým důkazem o pravdě? V takovémto světě je totiž neviditelný a nelze v něm uslyšet jeho píseň o jednotě a lásce. I přesto je mu však
dána moc, aby svět pod melodií jeho písně ustoupil
a pohled očí těla vyměnil za skutečný zrak.
5. Ti, kdo zatouží uvidět důkazy o pravdě namísto
o iluzi, pouze žádají o to, aby mohli ve světě spatřit účel, který mu dá smysl a význam. Ačkoliv bez
vaší zvláštní role pro vás tento svět žádný smysl
nemá, může se z něho i přesto stát klenotnice, jež
bude skrývat poklady stejně nevyčíslitelné hodnoty jako samo nebe. V něm pak neuplyne ani jediný
okamžik, kdy byste neviděli svatost svého bratra,
a nedodali tak bezmeznou cenu každému ubohému
kousku a nepatrnému drobečku štěstí, které si přiznáváte jako svůj nárok.
6. Jedinost se vám sice může ztratit z dohledu, ale
nikdy nemůžete obětovat její realitu. To, co chcete obětovat, totiž nemůžete ztratit a nemůžete ani
zabránit, aby Duch svatý splnil svůj úkol ukázat
vám, že jste nic neztratili. Zaposlouchejte se tedy
do písně, již vám zpívá váš bratr, a nechte tak
zmizet svět; přijměte klid, který vám nabízí jeho
svědectví ve jménu míru. Nesuďte ho, neboť pak
byste neslyšeli píseň o vysvobození a nepochopili
to, o čem má přinést důkazy, abyste to společně
s ním viděli a radovali se z toho. Nepřinášejte jeho
svatost jako oběť své víře v hřích, protože zároveň
s jeho nevinností obětujete i svoji a umíráte pokaždé, jakmile v něm spatříte hřích, jenž si zasluhuje
smrt.
7. V každém okamžiku se však můžete znovu narodit
a život získat zpět. Ten vám totiž dává svatost vašeho bratra; vám, kdo nemůžete zemřít, protože Bůh
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ví o vaší bezhříšnosti, kterou nelze obětovat, stejně
jako nelze potlačit světlo ve vašem nitru jen proto,
že ho nevidíte. Vy, kdo chcete obětovat život a toužíte po tom, aby vaše oči a uši podávaly svědectví
o smrti Boha i Jeho svatého syna, se nedomnívejte,
že je ve vaší moci udělat z nich něco, co by odporovalo Boží vůli o tom, jací mají být. V nebi není
Boží syn uvězněn v těle a není v samotě obětován
hříchu. A takový, jaký je v nebi, musí být navždy
a všude, protože je navěky stejný: v každém okamžiku znovuzrozený, nedotčený časem a daleko
z dosahu jakékoliv oběti života či smrti. Ani život, ani smrt totiž nestvořil, ale jedno z nich dostal
od toho, kdo ví, že Jeho dary nikdy nelze obětovat
a utrpět ztrátu.
8. Božího syna láskyplně obklopuje Jeho spravedlnost a ochraňuje ho před vší nespravedlivostí, jíž
se na něm chce dopouštět svět. Je vůbec možné,
abyste z jeho hříchů učinili skutečnost a obětovali pro něho vůli jeho Otce? Nezatracujte ho tím,
že ho spatříte uvnitř vězení prolezlého hnilobou,
ve kterém vidí sám sebe. Vaším zvláštním úkolem
je postarat se o to, aby se dveře kobky otevřely,
a aby tak mohl vyjít ven a ozářit vás světlem nevinnosti, protože tím, že od vás přijme dar svobody,
ho zároveň dá i vám. V čem jiném spočívá zvláštní
úkol Ducha svatého než v tom, aby vysvobodil Božího syna z vězení, kam se sám poslal, aby se skryl
před spravedlností? A mohla by být vaše role jiná
než jeho?
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II. Mnoho forem, jedna náprava
1. Není těžké pochopit důvody, proč nežádáte Ducha
svatého o to, aby za vás vyřešil všechny problémy.
Každý z nich dokáže vyřešit stejně snadno; všechny jsou pro něj stejné, protože všechny řeší ze stejného pohledu a pomocí stejného přístupu. Aspekty,
jež je třeba vyřešit, se totiž nemění, a to bez ohledu na to, jakou podobu na sebe vezmou. Problém
se může projevit v mnoha formách, což také bude
tak dlouho, dokud bude trvat, ale úsilí přistupovat
k němu jinak než Duch svatý k ničemu nepovede, neboť se bude stále dokola objevovat znovu
a znovu, dokud nebude vyřešen jednou provždy
a už se nevynoří v žádné podobě. A teprve tehdy
se ho zbavíte.
2. Duch svatý vám nabízí vysvobození z každého
problému, který podle sebe máte. Nedělá mezi
nimi rozdíl, protože každý z nich, ať už se projeví
jakkoliv, s sebou nese požadavek, aby někdo utrpěl
ztrátu a přinesl oběť, abyste vy mohli získat. Jakmile je však situace vyřešena tak, že nikdo o nic
nepřichází, problém zmizí, jelikož ve skutečnosti
se jednalo jen o chybu ve vnímání, jež byla napravena. Uvést na pravou míru jeden omyl není pro
Ducha svatého o nic těžší, než napravit omyl jiný,
neboť existuje pouze jeden omyl, a tím je představa, že je možné, aby někdo něco ztratil, a druhý
tím získal. Kdyby toto byla pravda, pak by byl Bůh
nespravedlivý; hřích by byl možný, útok by byl
oprávněný a odplata by byla spravedlivá.
3. Tento jediný omyl – v jakékoliv své podobě – má
jedinou nápravu. Neexistuje žádná ztráta a myslet
si něco jiného znamená se mýlit. Nemáte žádné
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problémy, ačkoliv jste přesvědčeni o opaku. Tato
představa by vám však byla cizí, kdybyste spatřili,
jak jeden po druhém mizí bez ohledu na velikost,
složitost nebo čas a místo i bez ohledu na to, co
v nich podle vás odlišuje jeden od druhého. V žádném případě se nenechte zmýlit, že omezení, kterými svazujete to, co vidíte, mohou jakkoliv omezit Boha.
4. Zázrak spravedlnosti dokáže napravit všechny omyly, přičemž každý problém je jen omyl, neboť se
na Božím synovi dopouští nespravedlnosti, a proto nemůže být skutečný. Duch svatý nehodnotí nespravedlnost jako větší či menší; v jeho očích nemá
žádnou míru. Bere ji pouze jako omyly, kvůli nimž
Boží syn trpí, avšak zbytečně, a proto mu vytrhává trny z čela a odstraňuje hřeby z dlaní. Nepřestává, aby posoudil, zda je bolest Božího syna velká
či malá; jediný úsudek, ke kterému dochází, je ten,
že ubližovat Božímu synu musí být nespravedlivé,
a proto to není skutečné.
5. Vy, kdo se domníváte, že neriskujete tím, pokud
dovolíte, aby byly napraveny pouze některé vaše
omyly, zatímco jiné si necháváte pro sebe, si pamatujte toto: spravedlnost je úplná. Nic jako částečná spravedlnost neexistuje. Jestliže je Boží syn
vinen, pak je i odsouzen a od Boha spravedlnosti
si nezasluhuje žádnou milost. Nechtějte ovšem po
Bohu, aby ho potrestal proto, že ho jako provinilce vidíte vy a že vy chcete, aby zemřel. Bůh vám
totiž dává prostředky k tomu, abyste spatřili jeho
nevinu. Bylo by snad spravedlivé ho potrestat jen
proto, že se nepodíváte na to, co v něm lze skutečně vidět? Pokaždé, když chcete nějaký problém
vyřešit sami nebo usoudíte, že jej vyřešit nelze, ho

zvětšujete a zbavujete ho naděje na nápravu. Tím
však popíráte, že zázrak spravedlnosti může být
spravedlivý a nestranný.
6. Je-li Bůh spravedlivý, pak nemohou existovat žádné problémy, jež by spravedlnost nedokázala vyřešit. Vy ovšem věříte, že některé nespravedlnosti
jsou spravedlivé, dobré a nezbytné k tomu, aby vás
chránily. A právě o těchto problémech se domníváte, že jsou velké a neřešitelné, neboť z vašeho
pohledu existují lidé, kteří mají utrpět ztrátu, a nikoho si nepřejete úplně ušetřit oběti. Zamyslete se
znovu nad svým zvláštním úkolem: bratr vám byl
dán proto, abyste v něm viděli dokonalou bezhříšnost. V takovém případě od něho nebudete vyžadovat žádnou oběť, protože byste si nemohli přát,
aby o něco přišel. Zázrak spravedlnosti, jejž tak
vyvoláte, ochrání vás i jeho. A Duch svatý bude
spokojen teprve tehdy, až jej přijme úplně každý,
neboť to, co dáváte jemu, patří všem, a díky tomu,
že mu to dáte, dokáže zajistit, že se o to stejnou
měrou podělí s každým.
7. Zamyslete se nad tím, jak velká bude vaše úleva, jakmile budete ochotni přijmout nápravu pro
všechny své problémy. Nenecháte si pro sebe ani
jeden, protože se už nebudete chtít smířit s utrpením v jakékoliv podobě, a uvidíte, jak pod laskavým pohledem Ducha svatého mizí každá vaše
nepatrná bolest. Z jeho pohledu je totiž nepatrná
veškerá bolest a na to, aby se navždy ztratila a nikdy se nevrátila ani jediná vzpomínka na ni, stačí
pouze malé povzdechnutí. Co se kdysi zdálo jako
zvláštní problém, jako omyl bez možnosti řešení
nebo jako nemoc bez šance na vyléčení, bylo přeměněno na celkové požehnání. Oběť je pryč; mís-
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to ní si lze vzpomenout na Boží lásku, která svým
světlem spolehlivě zaplaší všechny vzpomínky
na oběť a ztrátu.
8. Chcete-li se upamatovat na Boha, musíte spravedlnost milovat, a nikoliv se jí bát. Bůh nedokáže být
nespravedlivý k nikomu ani k ničemu, protože ví,
že všechno, co existuje, patří Jemu a bude navždy
takové, jaké to stvořil. Nic, co miluje, nemůže být
jiné než bezhříšné a chráněné před útokem. Váš
zvláštní úkol otvírá dveře, za nimiž leží vzpomínka na Jeho lásku v naprosto nedotčené a neposkvrněné podobě. Jediné, co pro to musíte udělat, je
přát si, aby vám místo pekla bylo dáno nebe; každá
západka i zámek, které zdánlivě udržovaly dveře
pevně zavřené, pak jednoduše spadnou a zmizí.
Neboť váš Otec netouží po tom, abyste dávali či
přijímali méně, než dal On Sám, když vás stvořil
v naprosté lásce.

1. Složitost nepochází od Boha. Jak by také mohla,
když vše, co zná, je jedno? Zná jedno stvoření, jednu skutečnost, jednu pravdu a jen jediného syna.
S jediností není nic v rozporu; jak by v Něm tedy
mohla být složitost? A co by se mělo vlastně rozhodovat? Vždyť to je právě rozpor, na jehož základě vzniká možnost výběru. Pravda je prostá; je jen
jedna a nemá opak. Jak by tedy mohl do její prosté
přítomnosti proniknout konﬂikt a vnést složitost
na místo, kde existuje jedinost a jednota? Pravda
nečiní žádná rozhodnutí, protože neexistuje nic,
mezi čím se dá rozhodovat. Volba by představovala

nezbytný krok v postupu směrem k jedinosti pouze
za předpokladu, že by tomu bylo naopak. To ale, co
je vším, nenechává žádný prostor pro nic jiného.
Jeho rozsah a velikost je však mimo osnovy tohoto
kurzu a navíc ani není nutné, abychom přemítali
o něčem, co nelze okamžitě pochopit.
2. Mezi tímto světem a nebem stojí hranice myšlenek.
Nejedná se o žádné místo a okamžik, kdy k ní dojdete, není závislý na čase. Je to shromaždiště, kde
se setkávají myšlenky, kde se střetávají protichůdné hodnoty a kde jsou všechny iluze postaveny
před pravdu a souzeny jako nepravdivé. Toto hraniční území se rozkládá těsně za branami do nebe
a každá myšlenka je na něm očištěna a zjednodušena do své původní prostoty. Na něm se zříkáte
hříchu a místo něho přijímáte vše, co je.
3. Toto je konec cesty. Mluvili jsme o něm jako
o skutečném světě, ale i přesto zde najdeme určitý
rozpor: slova totiž vyjadřují jen omezenou realitu,
neúplnou pravdu, část vesmíru, jenž byl postaven
do správného světla. Je to tím, že vědění neútočí
na vnímání. Dojde k jejich spojení, ale jen jedno
z nich pokračuje dál za bránu do prostoru, kde přebývá jedinost. Spása je hranice, kde sice čas, místo
i volba stále mají smysl, ale i přesto je zde vidět,
že jsou dočasné, nepříslušné a že každá volba už
byla učiněna.
4. Nic, čemu věří Boží syn, nelze zničit, ale to, co považuje za pravdu, musí projít tím posledním srovnáním, které ještě udělá; tím posledním hodnocením, jež bude možné provést: konečným soudem
o tomto světě. Je to zhodnocení pravdy ve srovnání s iluzí, zhodnocení vědění ve srovnání s vnímáním: „Nemá žádný význam a neexistuje.“ Nejedná
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III. Hranice

se však o vaše rozhodnutí, ale jen o prosté konstatování jednoduché skutečnosti. V tomto světě
ovšem žádné jednoduché skutečnosti neexistují,
protože rozdíl mezi tím, co je stejné a co odlišné,
zůstává stále nejasný. To vůbec jediné a základní
rozhodnutí, které můžete udělat, spočívá v tom,
že je začnete rozlišovat. A v tom také leží rozdíl
mezi těmito dvěma světy: na tomto světě je výběr
znemožněn, zatímco ve skutečném světě je výběr
zjednodušen.
5. Spása končí těsně před nebem, neboť spásu potřebuje pouze vnímání. Nebe nikdy nebylo ztraceno,
a proto nemůže být zachráněno. Avšak může se
někdo dokázat rozhodnout mezi touhou po nebi
a touhou po pekle, pokud si neuvědomuje, že nejsou totéž? A právě poznat rozdíl mezi nimi je
učební cíl, jejž stanovil tento kurz. Dál za něj nepůjde, neboť jeho výhradním úmyslem je naučit vás,
co je stejné a co je jiné, a utvořit tak prostor pro
to, abyste mohli učinit to jediné rozhodnutí, které
učinit můžete.
6. Tento spletitý a komplikovaný svět neposkytuje
žádný základ pro volbu, protože nechápe, co je
stejné, a vybírá tam, kde ve skutečnosti žádné varianty na výběr neexistují. Skutečný svět je území,
kde je výběr možný, nikoliv však kvůli výsledku,
ale kvůli pochopení možností pro výběr. Představa, že existuje možnost volby, je iluze, avšak právě
v ní spočívá náprava každé iluze, včetně této.
7. Nejedná se snad o totéž jako v případě vašeho
zvláštního úkolu, kdy musí dojít k nápravě odloučení pomocí změny smyslu v tom, co kdysi bývalo výjimečností a nyní je jednotné? Všechny iluze
jsou stejné; všechny iluze jsou jen jedna. Pochope-

1. Odpuštění tohoto světa je obdobou spravedlnosti
nebe. Přeměňuje svět hříchu na jednoduchý svět,
kde se může spravedlnost projevovat zpoza prostoru za branou, v němž neexistují žádná omezení.
Nic, co je v nekonečné lásce, totiž odpuštění nepotřebuje a laskavost a dobročinnost na tomto světě
umožňují, aby prostá spravedlnost prošla branou,
která otvírá cestu do nebe. Odpouštíte pouze tehdy, pokud jste přijali víru v hřích, a kvůli tomu se
také stále domníváte, že mnohé se musí odpustit
i vám. Odpuštění se tedy stává nástrojem, jehož
pomocí poznáte, že jste se nedopustili ničeho, co
vám musí být odpuštěno. Odpuštění vždy spočívá
na tom, kdo je nabízí, dokud sám nepochopí, že je
už nepotřebuje. Tím se vrací ke své skutečné funkci tvoření, již mu jeho odpuštění přineslo zpět.
2. Odpuštění přeměňuje svět hříchu na svět krásy,
který skýtá nádherný pohled. Každá květina v něm
září v jasném světle a každý ptáček zpívá píseň
o radosti nebe. Není v něm žádný smutek ani od-
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ní této skutečnosti přináší schopnost vzdát se všech
pokusů si mezi nimi vybírat a rozlišovat. Jak prostá
je volba mezi dvěma věcmi, jež jsou tak jasně odlišné; nedávají žádný prostor pro konﬂikt. Jakmile
přijmete iluzi takovou, jaká doopravdy je, pak tím,
že se jí zřeknete, nepřinášíte žádnou oběť. Může
být těžké vzdát se toho, co nikdy nebylo skutečné,
pokud to bylo veškeré domnělé skutečnosti zbaveno? A může pak být těžké rozhodnout se pro to, co
skutečné být musí?

IV. Místo, které opustil hřích

loučení, protože vše je úplně odpuštěno. A do tohoto světa pak musí vstoupit všechno, čemu bylo odpuštěno, jelikož se mezi nimi netyčí zeď, jež by je
rozdělovala; ti, kdo jsou bez hříchu, musejí chápat,
že jsou jedno, neboť mezi nimi nestojí nic, co by
je od sebe odstrkovalo. V prostoru, který uvolnil
hřích, se pak spojují jako jeden a radostně si uvědomují, že to, co je jejich součástí, od nich nebylo
odděleno.
3. Svaté místo, na němž stojíte, je pouze prostor, odkud odešel hřích a kde spatříte tvář Krista, která
se vynořuje na jeho místě. Mohl by si snad někdo,
kdo uvidí tvář Krista, nevybavit jeho Otce takového, jaký doopravdy je? Mohl by se snad někdo
bát lásky, a přitom stát na území, kde hřích uvolnil
místo pro to, aby na něm vyrostl oltář nebe a tyčil
se vysoko nad světem i nad veškerým vesmírem,
aby se dotkl samotného srdce veškerého stvoření? Co jiného je nebe než píseň o vděčnosti, lásce
a chvále, již prameni svého stvoření zpívá vše, co
bylo stvořeno? Na místě, kde kdysi zdánlivě žil
hřích, stojí nejsvatější ze všech oltářů. K němu pak
přichází každé světlo nebe, aby bylo znovu rozdmýcháno a rostlo v radosti, neboť na tomto místě
je mu vráceno vše, co ztratilo, a jeho jas se opět
spojuje a sjednocuje se září ostatních světel.
4. Zázraky, které přináší odpuštění k bráně do nebe,
nejsou malé, jelikož na toto místo přichází sám
Boží syn, aby přijal každý dar, jenž ho zavede blíže
k domovu. Ani jeden z darů nezůstává nevyužitý
a ani jeden není uctíván víc než jiný. Každý z nich
stejnou měrou připomíná Božímu synu lásku jeho
Otce a každý z nich ho učí, že to, čeho se kdysi bál,
miluje nade vše. Co jiného než zázrak by ho mohlo

přivést k tomu, aby pochopil, že lásky se nelze bát?
A existuje snad kromě tohoto zázraku ještě nějaký
jiný?
5. Na místě, kde byl kdysi viděn hřích, vyroste svět,
který se stane oltářem pravdy a kde se připojíte ke
světlům nebe a společně s nimi budete zpívat píseň
vděčnosti a chvály. Jakmile vám pak vyjdou vstříc,
aby vás mezi sebe přijala a konečně se stala úplnými, přidáte se k nim a půjdete s nimi. Nikdo totiž
nemůže slyšet píseň o nebi a zůstat němý, aniž by
jí svým hlasem nedodal sílu a líbeznost. A k této
písni se pak každý připojuje právě u oltáře, jenž
byl vztyčen na nepatrném prostoru, který kdysi
hřích prohlašoval za svůj vlastní. To však, co dříve
bývalo nepatrné, přerostlo do písně ohromné síly,
v níž se spojil celý vesmír do jediného hlasu.
6. Tento nepatrný prostor hříchu, který stojí mezi
vámi a vaším bratrem, stále brání tomu, aby se vám
otevřely brány do nebe. Zamyslete se však nad tím,
jak malá je tato překážka, jež vám odpírá bohatství
nebe, a jak velká bude radost v nebi, jakmile se připojíte k mohutnému chóru o lásce Boha.
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V. Nepatrná překážka
1. Drobná překážka se samozřejmě může jevit jako
obrovská a nepřekonatelná bariéra těm, kdo nechápou, že zázraky jsou všechny stejné. Naučit se to je
však cílem tohoto kurzu; v tom spočívá jeho jediný
účel, neboť to je to jediné, co je zapotřebí se naučit, a dosáhnout toho lze mnoha různými způsoby.
Veškeré učení představuje buď pomoc, nebo překážku na cestě k branám do nebe a nic mezi tím.

Existují totiž pouze dva učitelé, již směřují každý
na jinou stranu. Vaši pouť pak určí to, kterého učitele si zvolíte. Dokud přetrvává čas a volba má stále smysl a význam, můžete se vydat pouze dvěma
směry, avšak jediná cesta, jež kdy bude existovat,
bude cesta do nebe, protože v závislosti na svém
rozhodnutí můžete dojít buď do nebe, nebo nikam.
A žádné jiné možnosti výběru nemáte.
2. Nic se nikdy nevytratí kromě času, který na konci
vaší pouti ztrácí svůj význam. Představuje jen malou překážku na cestě k věčnosti, jež je pro skutečného učitele světa zcela bezvýznamná. Jelikož však
věříte ve skutečnost času, proč byste jej měli marnit tím, že se vydáte po pěšině, která nikam nevede, pokud jej lze využít jako prostředek k dosažení
toho nejvyššího cíle, k němuž lze dospět učením?
Ujišťuji vás, že cesta k nebeské bráně není vůbec
náročná, protože není těžké dokázat nic, do čeho se
pustíte s určitým záměrem, pevným odhodláním
i důvěrou a s bratrem, kterého budete držet za ruku
a kráčet v rytmu nebeské písně. To, co je však skutečně těžké, je sejít z cesty a bloudit sám a nešťastný na pouti, jež nemá žádný smysl ani cíl.
3. Bůh vám dal Svého učitele proto, aby toho, kterého jste si vytvořili sami, nahradil, a nikoliv aby
s ním bojoval. A to, co nahradil, také doopravdy
nahrazeno je. Čas trval ve vaší mysli jen kratičký
okamžik a věčnost nijak neovlivnil. Všechen čas
už tedy uplynul, a proto je vše přesně takové, jaké
to bylo předtím, než jste si zbudovali cestu do nicoty. Ta nepatrná vteřinka, v níž se člověk dopustil
prvního omylu a společně s ním i všech ostatních,
však v sobě skrývala i jeho nápravu a zároveň
s tím i nápravu všech ostatních. Po tomto zanedba-

telném okamžiku ale čas pominul, neboť nebyl ničím jiným než jen takovouto kratičkou dobou. To,
na co dal Bůh odpověď, je totiž zodpovězeno a pak
se navždy vytrácí.
4. Vás, kdo věříte, že žijete v čase, a nevíte, že je už
dávno pryč, vede Duch svatý nekonečně malým
a nesmyslným labyrintem, o jehož existenci jste
v čase stále přesvědčeni. Domníváte se, že žijete
v tom, co minulo. Každou věc, na kterou se podíváte, jste spatřili jen na okamžik – před dlouhou dobou – dříve, než její neskutečnost ustoupila pravdě.
V mysli vám nezůstává ani jediná iluze, jež by byla
ponechaná bez odpovědi. Nejistota byla přeměněna na jistotu už tak dávno, že je bezpochyby těžké
si ji přivinout k srdci tak, jako by bez hnutí stála
přímo před vámi.
5. Onen kratičký okamžik, který jste si ponechali
a přeměnili na věčnost, uplynul v nebi příliš rychle na to, aby bylo možné si vůbec všimnout, že
nastal. To, co zmizelo příliš záhy, a nemohlo tak
v žádném případě ovlivnit prosté vědomí Božího
syna, může jen stěží stále přetrvávat, abyste si to
zvolili za svého učitele. Pouze v minulosti – hluboké minulosti, jež byla tak krátká, že v ní nešlo
utvořit svět v odpověď na stvoření – se tento svět
zdál skutečný. Bylo to tak dávno a na tak nepatrný
okamžik, že v nebeské písni nebyla vynechána ani
jediná nota. I přesto je však v každém neodpouštějícím skutku či každé neodpouštějící myšlence,
v každém soudu a ve víře ve hřích tento okamžik
přivoláván zpět, jako by mohl v čase znovu nastat.
Držíte si před očima prastarou vzpomínku, ale ten,
kdo žije jen ve vzpomínkách, si neuvědomuje, kde
je právě teď.
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6. Odpuštění představuje nástroj pro vysvobození
z času. Je to klíč k poznání, že minulost skončila, že šílenství už nemá žádné slovo, že neexistuje
žádný jiný učitel ani žádná jiná cesta. Neboť to,
co bylo jednou odstraněno, už není. Kdo může stát
na odlehlém břehu a ve snu se přenést přes oceán,
do místa a času, které jsou už dávno pryč? Jakou
skutečnou překážku může takovýto sen představovat pro to, kde je doopravdy? Jeho místo je totiž
skutečnost, jež se nemění a nezáleží na tom, o čem
sní. I přesto si však může stále představovat, že je
jinde a v jiném čase, a dokonce oklamat sám sebe,
že je to pravda. Pouhé fantazie se pak přemění
na víru a šílenství, ve kterém bude pevně přesvědčen, že tam, kde by chtěl být, doopravdy je.
7. Je toto překážka pro místo, na němž stojí? Je jakákoliv ozvěna z minulosti, kterou zaslechne, skutečným zvukem, jejž lze slyšet tam, kde je nyní?
A nakolik mohou jeho iluze o času a prostoru ovlivnit to, aby se změnilo místo, kde doopravdy je?
8. Ten, komu nebylo odpuštěno, je hlas, který volá
z dávno minulých a navěky uplynulých časů. Vše,
co naznačuje, že je skutečné, je jen přání, aby to,
co je pryč, bylo opět skutečné a vnímané jako tady
a teď namísto toho, co tady a teď doopravdy je. Je
to snad překážka faktu, že minulost je pryč a že
vám ji nelze vrátit? A chtěli byste si uchovat ten
děsuplný okamžik, kdy se nebe zdánlivě ztratilo
a Bůh vyvolával strach a stal se symbolem vaší nenávisti?
9. Zapomeňte na čas hrůzy, jenž byl napraven a odstraněn už před dávnou dobou. Dokáže hřích odolat
Boží vůli? Může být na vás, abyste viděli minulost
a postavili ji na místo přítomnosti? Zpět jít nemů-

žete. Vše, co vám ukazuje cestu směrem k minulosti, vás pouze vysílá na misi, jejíhož cíle nelze
dosáhnout. Taková je spravedlnost, kterou vám zajistil váš všemilující Otec a jíž vás ochraňuje před
vaší nespravedlivostí vůči sobě samým: nemůžete
ztratit cestu, protože neexistuje jiná cesta než Jeho,
a proto nemůžete dojít jinam než k Němu.
10. Dovolil by snad Bůh, aby se Jeho syn ztratil
na cestě tak dlouho poté, co zmizela vzpomínka
na čas? Tento kurz vás naučí pouze to, co je nyní.
Strašlivý okamžik ve vzdálené minulosti, který je
už dokonale napraven, není důležitý a nemá žádnou cenu. Zapomeňme v pokoji na to, co je mrtvé
a nenávratně pryč, neboť na jeho místo nastoupilo
vzkříšení. A nyní jste součástí vzkříšení, a nikoliv
smrti. Žádné minulé iluze nemají moc vás udržet
v místě smrti, v hrobce, do níž Boží syn vstoupil
jen na okamžik, ale které bylo vzápětí přeměněno
na místo naprosté lásky Otce. Jak by bylo možné
udržet Božího syna spoutaného v řetězech, jež mu
byly už tak dávno sundány a navždy mu zmizely
z mysli?
11. Syn, kterého stvořil Bůh, je stále stejně svobodný,
jakého ho stvořil, protože se v okamžiku, kdy se
rozhodl pro smrt místo pro život, znovu narodil.
Nechcete mu tedy nyní odpustit chybu, již udělal
v minulosti? Chybu, na kterou si Sám Bůh nepamatuje a jež už není? Stále se posouváte zpět a zase
dopředu mezi minulostí a přítomností. Minulost
vám někdy přijde tak skutečná, že se domníváte, že
je to přítomnost. Slyšíte hlasy z minulosti, ale pak
je zase zpochybňujete. Podobáte se člověku, který
žije v halucinacích, avšak tím, co vidí, si není jistý.
Pohybujete se na hranici mezi dvěma světy, stojíte
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na mostě mezi minulostí a přítomností. Na tomto
místě stále prodlévají stíny minulosti, ale i přesto matně rozeznáváte světlo přítomnosti. Jakmile
však toto světlo jednou spatříte, už na ně nikdy
nezapomenete. Musí vás vytáhnout z minulosti
do přítomnosti, kde doopravdy jste.
12. Hlasy stínů nemají moc změnit ani zákony času, ani
zákony věčnosti. Přicházejí z místa, jež je dávno
pryč, a nebrání skutečné existenci toho, co je teď
a tady. Skutečný svět je druhou částí halucinace, že
čas a smrt jsou opravdové a že lze jejich existenci
vnímat. Tato děsivá iluze však byla popřena v jediném kratičkém okamžiku, který Bůh potřeboval na
to, aby dal Svou odpověď na všechny iluze, jež se
vynoří kdykoliv a za jakýchkoliv okolností. A pak
už ji nebylo možno prožívat jako skutečnost.
13. Každý den, každou minutu i každou vteřinu stále
znovu prožíváte okamžik, kdy se čas hrůzy usídlil v místě lásky, a tak každý den umíráte, abyste
mohli znovu žít, dokud nepřekročíte propast mezi
minulostí a přítomností, která ve skutečnosti žádnou propastí není. Tak vypadá každý život; jeví se
jako období mezi narozením a smrtí a vzápětí dalším životem, jako opakování chvíle, jež uplynula
před dávnou dobou a nelze ji znovu prožít. A všemu vládne šílená představa, že to, co skončilo, je
stále teď a tady.
14. Odpusťte minulosti a nechte ji jít, neboť už je pryč.
Už nestojíte na území, které se rozkládá mezi dvěma světy, ale postoupili jste dál a vkročili do světa, jenž leží u nebeské brány. Splnění Boží vůle
nezabrání žádná překážka, a proto ani není nutné,
abyste stále dokola opakovali pouť, která skončila
před dávnou dobou. Zadívejte se láskyplně na své-

1. Cokoliv, co v tomto světě považujete za dobré
a cenné, o co stojí za to usilovat, vám může ublížit,
a také vám opravdu ublíží. Nikoliv však proto, že
to má moc ubližovat, ale proto, že popíráte, že se
jedná pouze o iluzi, a tím z toho děláte skutečnost.
Je to pro vás opravdové a přikládáte tomu platnou
hodnotu. A právě společně s touto zdánlivou realitou se vynořil celý svět chorobných iluzí, na jehož základě jste přijali víru v hřích, v moc útoku,
v ubližování i v oběť a smrt. Nikdo totiž nemůže
jednu iluzi proměnit na skutečnost, a přitom se vyhnout ostatním iluzím; nikdo se nemůže rozhodnout ponechat si jen ty, které se mu líbí, a přitom
najít bezpečí a jistotu, již mu může poskytnout
pouze pravda. Vždyť kdo by mohl věřit, že všechny iluze jsou stejné, a stále být přesvědčen o tom,
že jedna z nich je nejlepší?
2. Neveďte svůj život v samotě a odloučení, s jednou iluzí jako svým jediným přítelem. Takové
přátelství není hodno Božího syna a nedokáže ho
naplnit spokojeností. Bůh mu dal lepšího přítele,
ve kterém je skryta všechna moc Země i nebe. Jeho
půvab a vznešenost ale zakrývá iluze, již považujete za svého přítele a která zabraňuje, abyste jeho
přátelství a odpuštění přivítali vřelým objetím. Být
bez něho ovšem znamená nemít žádného přítele,
a proto nevyhledávejte nikoho jiného, kdo by mohl
zaujmout jeho místo; žádný jiný přítel totiž není.
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ho bratra a spatříte v něm svět, v němž byl pohled
na vaši nenávist přeměněn na svět lásky.

VI. Určený přítel

To, co stanovil Bůh, nemá žádnou náhradu; jaká
iluze tedy může nahradit pravdu?
3. Ten, kdo žije se stíny, je bezpochyby sám, ale samota není Boží vůlí. Dovolili byste, aby si byť jen
jediný stín přisvojil trůn, jejž Bůh určil pro vašeho
přítele, pokud byste si uvědomili, že jeho prázdnota znamená prázdnotu i vašeho vlastního trůnu?
Přítele si tedy nedělejte ze žádné iluze, protože takový přítel by se zmocnil místa, které Bůh vyhradil
pro toho, koho nazval vaším skutečným přítelem
a kdo jím také doopravdy je. Přináší vám dary, jež
nejsou z tohoto světa, a pouze on, kterému byly
dány, může zajistit, že je dostanete i vy. Položí je
na váš trůn, jakmile pro něj uděláte místo na jeho
vlastním trůně.

VII. Zákony uzdravení
1. Toto je kurz zázraků, a proto je zapotřebí, abyste
dříve, než dosáhnete jeho cíle, pochopili zákony
uzdravení. Zopakujme si tedy principy, o nichž
jsme doposud hovořili, a uspořádejme je tak, aby
stručně vyjádřily vše, co se musí odehrát, aby mohlo dojít k uzdravení. Jakmile totiž nastane situace,
kdy je uzdravení možné, pak k němu jednoduše
musí dojít.
2. Všechny nemoci mají svůj původ v odloučení.
Zmizí tedy v okamžiku, jakmile je odloučení popřeno; jakmile je na pravou míru uvedena a rozumným uvažováním nahrazena myšlenka, která
je způsobila. Na nemoc a hřích je pohlíženo jako
na následek a příčinu, jako na vztah, jenž je před
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vědomím důsledně skrýván, aby na něho nedopadl
ani jediný paprsek světla rozumu.
3. Vina žádá o potrestání a jejímu přání je vždy vyhověno. Nikoliv však ve skutečnosti, ale ve světě
stínů a iluzí zbudovaném na hříchu. Boží syn vnímá to, co chce vidět, protože vnímání je vyplněné
přání. Vnímání se mění, neboť jeho účelem je převzít místo neměnného vědění. Pravda však zůstává
nezměněná; nelze ji vnímat, ale pouze poznat. To,
co vnímáte, na sebe může brát řadu různých podob, ale ani jedna nemá sebemenší význam. Jakmile jsou postaveny do světla pravdy, je jejich nesmyslnost jasně patrná, zatímco jsou-li udržovány
v odloučení od ní, vypadají, jako by měly smysl
a byly skutečné.
4. Zákony vnímání jsou pravým opakem pravdy a to,
co platí pro vědění, neplatí pro nic, co je od něho
odloučené. I přesto však dal Bůh světu nemocí odpověď, která je platná pro všechny jejich formy,
a ačkoliv se uplatňuje v čase, kde je jí zapotřebí, je
věčná. Jelikož ale pochází od Boha, zákony času
na ni nemají žádný vliv. Nachází se v tomto světě, ale není jeho součástí, neboť je skutečná a přebývá na místě, kde musí být všechna skutečnost.
Myšlenky neopouštějí svůj zdroj, a pokud se jejich
důsledky ukazují jako samostatné, pak se jedná
o pouhé zdání. Myšlenky vycházejí z mysli; jestliže se tedy projeví navenek a přestože se jeví
tak, jako by existovaly mimo mysl, nejsou od ní
ve skutečnosti vůbec odděleny; jsou pouze následkem toho, co je uvnitř a nikdy neopustilo svůj
zdroj.
5. Boží odpověď leží v místě, kde musí přebývat
i víra v hřích, neboť pouze tam lze zcela odstranit
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její následky i příčinu. Zákony vnímání je zapotřebí úplně obrátit, jelikož jsou pravým opakem zákonů pravdy. Ačkoliv zákony pravdy budou platit
navždy a nelze je změnit, je i přesto možné je vidět
obráceně. A právě to musí být napraveno v místě,
kde leží ona iluze o opaku.
6. Je nemožné, aby jedna iluze podléhala pravdě
méně než ostatní, ale některým může být přikládána větší hodnota a mohou být před pravdu kvůli
nápravě a pomoci stavěny s menší ochotou. Žádná iluze v sobě neskrývá ani zrnko pravdy, avšak
určité se mohou jevit jako pravdivější, ačkoliv to
zcela očividně postrádá jakýkoliv smysl. To jediné, co může ukazovat hierarchie iluzí, je priorita,
nikoliv však realita. Co ale mají priority společného s pravdou? Iluze jsou iluze, a proto budou
vždy nepravdivé. Vaše priorita z nich nedokáže
udělat skutečnost. Ani jedna není v žádném ohledu
pravdivá a všechny musejí stejně snadno ustoupit
tomu, co dal Bůh jako odpověď na všechny z nich.
Boží vůle je jednotná a jakékoliv přání, jež může
Jeho vůli zdánlivě odporovat, nemá v pravdě ani
ve skutečnosti žádný základ.
7. Hřích není omyl, neboť se posouvá za hranice možnosti nápravy do říše nemožnosti. Avšak víra, že je
skutečný, způsobila, že některé omyly se zdají být
beznadějné a vytvářejí trvalý základ pro peklo. Pokud by tomu tak bylo, pak by nebe bylo postaveno
proti svému vlastnímu opaku, který by byl stejně
skutečný jako ono samo. Boží vůle by tedy musela být rozdělena do dvou a veškeré tvorstvo by se
podřizovalo zákonům dvou protichůdných mocí,
dokud by Bůh neztratil trpělivost, nerozdělil svět
na dvě části a nepřenechal útok Sám Sobě. Tím by

však přišel o Svou mysl, neboť by dal najevo, že
hřích mu sebral Jeho realitu a konečně složil Jeho
lásku k nohám odplatě. Proti takovéto šílené představě lze očekávat šílenou obranu, jež však v žádném případě nemůže potvrdit, že tato představa je
pravdivá.
8. Nic nemůže dodat smysl tomu, kde žádný není,
a pravda nepotřebuje obranu pro to, aby byla pravdivá. Iluze nemají žádné důkazy ani žádné účinky
a ten, kdo je vidí, se klame. Jedinou funkcí ve světě je odpuštění; přináší radost, kterou každému aspektu Božího syna tento svět, kde podle něho vládne hřích, odpírá. Možná nechápete roli, již hraje
odpuštění v úkolu ukončit smrt a odstranit všechny
představy, které vystupují z mlžného závoje viny.
Hříchy jsou přesvědčení, jež kladete mezi svého
bratra a sebe. Uzavírají vás do hranic času a místa a dávají každému z vás malý, izolovaný kousek
prostoru. Takovéto rozdělení je z pohledu vnímání
symbolizováno tělem, které je očividně samostatné a oddělené. Ve skutečnosti však tento symbol
představuje pouze vaše přání být samostatní a odloučení.
9. Odpuštění boří to, co stojí mezi vaším bratrem
a vámi. Je to přání, abyste s ním byli spojeni,
a nikoli od něho odděleni. „Přáním“ je nazýváme
proto, že v sobě stále zahrnuje možnost jiné volby
a doposud zcela nepřekročilo hranice světa výběru.
I přesto je však takovéto přání v souladu se stavem
nebe a neodporuje Boží vůli. Ačkoliv vám zdaleka nedává celé vaše dědictví, odstraňuje překážky
mezi nebem, kde jste, a pochopením, kde a co jste.
Fakta sice zůstávají beze změny, ale i přesto je lze
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popírat, a tím je nepoznat, třebaže vám byla známa
už předtím, než jste je popřeli.
10. Spása, dokonalá a úplná, žádá pouze o jedno malé
přání: aby to, co je pravda, byla pravda; žádá o trochu ochoty přehlížet, co není; o nepatrný vzdech,
jenž mluví v zájmu nebe jako o přednosti před tímto světem, kde jako by vládly smrt a zmar. V radostné odezvě na takovéto přání se pak ve vás probudí k životu stvoření a nahradí svět, který vidíte,
nebem: dokonalým a úplným. Čím jiným je odpuštění než přáním, aby pravda byla pravdou? Co
může zůstat neuzdraveno a odpojeno od jednoty,
jež v sobě nese úplně vše? Žádný hřích neexistuje
a každý zázrak je uskutečnitelný v okamžiku, kdy
si Boží syn uvědomí, že jeho přání a Boží vůle jsou
totéž.
11. Co je Boží vůlí? Přeje si, aby Jeho syn měl všechno, a to také zaručil tím, že Svého syna jako všechno ostatní stvořil. Je zhola nemožné, abyste o cokoliv přišli, jestliže je to, co máte, tím, co jste. Toto
je zázrak, kterým se tvoření stalo vaší rolí, a to rolí,
již sdílíte s Bohem. V odloučení od Něho ji však
nelze pochopit, a proto nemá v tomto světě žádný
smysl. Na tomto světě nežádá Boží syn příliš mnoho, ale až příliš málo. Obětoval by vlastní identitu
pro to, aby našel nepatrný poklad, který by patřil
výhradně jemu. Toho ale nedosáhne, aniž by se ho
zmocnily pocity izolace, ztráty a osamění. Takový
je poklad, jejž se snaží najít; takového pokladu se
však ve skutečnosti musí bát. Je tedy strach pokladem? Může být nejistota tím, co opravdu chcete?
Nebo se jedná jen o omyl v tom, co je vaše vůle
a co skutečně jste?

12. Zamysleme se nad tím, v čem přesně tento omyl
spočívá, abyste ho mohli napravit, a nikoliv hájit.
Hřích je víra, že útok lze přenést ven z mysli, kde
tato víra vznikla. V ní je totiž pevné přesvědčení,
že myšlenky mohou opustit svůj zdroj, přeměněno
na skutečnost a je mu dodán smysl. A právě z této
chyby se zrodil svět hříchu a oběti. Takovýto svět
by pak měl prokázat vaši nevinnost, ale přitom stále uctívat útok jako nezastupitelnou hodnotu. To
však není možné, protože se stále cítíte vinní, ačkoliv nechápete proč. Následky jsou totiž v tomto
případě vnímány tak, jako by existovaly nezávisle
na svém zdroji a jako byste neměli moc je ovládat
nebo jim předcházet. A to, co udržujete oddělené,
se nikdy nemůže spojit.
13. Příčina a důsledek jsou jedno; nelze je rozdělit.
Bůh si přeje, abyste poznali, co je navždy pravda:
že vás stvořil jako Svou součást. Právě to musí být
onou věčnou pravdou, neboť myšlenky neopouštějí svůj zdroj. Takový je zákon stvoření: každá myšlenka, kterou se mysl zabývá, pouze rozmnožuje
její bohatství a nikdy z něho nic neubírá. To platí
jak pro marná přání, tak i pro upřímnou touhu, jelikož mysl si může přát být klamána, ale nemůže
z omylů udělat to, čím nejsou. Věřit, že myšlenky
mohou opustit svůj zdroj, znamená vybízet iluze,
aby se staly skutečností, avšak neúspěšně, neboť
jestliže se budete pokoušet oklamat Božího syna,
nikdy neuspějete.
14. Zázrak začne být myslitelný v okamžiku, kdy dojde ke spojení příčiny a následku a kdy se nebudete
snažit je od sebe oddělovat. Uzdravení následku
bez napravené příčiny může způsobit jedině to, že
se její následky projeví v jiných formách. To však
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v žádném případě nelze považovat za vysvobození. Boží syn by se nikdy nemohl spokojit s ničím
menším než s úplnou spásou a naprostým vysvobozením z viny, protože jinak by se stále dožadoval toho, že musí přinést nějakou oběť, a tím by
popíral, že všechno je bez možnosti jakékoliv ztráty jeho. Důsledky i té nejnepatrnější oběti jsou stejné jako důsledky celé představy oběti. Jestliže je
možné, aby Boží syn mohl utrpět jakoukoliv ztrátu, pak je připravován o svou celistvost a zbavován
své skutečné identity. Nepozná tak, co doopravdy
je, a ani si neuvědomí, jaká je jeho vůle. Svou domněnkou se totiž zříká svého Otce i sám sebe a oba
staví do pozice svých nenávistných nepřátel.
15. Iluze slouží tomu účelu, pro něž byly vytvořeny,
a z tohoto účelu pak odvozují jakýkoliv význam,
který zdánlivě mají. Bůh však dal všem iluzím, jejichž jste autorem, jiný účel, který má dávat důvod k zázraku, a to bez ohledu na to, jakou podobu na sebe vezmou. V každém zázraku leží úplné
uzdravení, neboť Bůh odpověděl na všechny iluze,
jako by byly jen jednou, jíž také doopravdy jsou,
protože to, co považuje za jedno, musí být stejné.
Jestliže věříte, že to, co je stejné, je jiné, pak pouze klamete sami sebe. Co Bůh označil jako jediné,
bude navěky jediné, a nikoliv rozdílné či oddělené.
Jeho království je jednotné; takové bylo stvořeno
a takové navždy zůstane.
16. Zázrak vás volá vaším odvěkým jménem, na něž si
musíte rozpomenout, jelikož pravdu máte navěky
uloženou ve své paměti. A právě k tomuto jménu
volá váš bratr pro své i vaše vysvobození; chcete-li
tedy být vysvobozeni, nezříkejte se ho. Boží syn se
bude každým okamžikem neustále rodit do nového

života, dokud se nerozhodne, že už nezemře. Každým přáním ublížit si volí smrt namísto toho, co si
pro něj přeje jeho Otec, avšak každý okamžik mu
také přináší život, jelikož jeho Otec si přeje, aby
žil.
17. Vykoupení je spojeno s ukřižováním, neboť tam,
kde neexistuje žádná bolest či utrpení, není uzdravení zapotřebí. Na jakýkoliv útok je tou jedinou
a správnou odezvou odpuštění; tím je totiž útok
připravován o své důsledky a na nenávist je odpovězeno ve jménu lásky. Buď navěky sláva vám,
komu bylo dáno zachránit Božího syna před ukřižováním, peklem a smrtí. Moc spasit Božího syna
máte vy, protože tak si to přál jeho Otec. Ve vašich
rukou tudíž leží veškerá spása, aby byla zároveň
dávána i dostávána.
18. Využít moc, kterou vám dal Bůh, tak, jak si přál,
abyste ji využili, je přirozené. Není vůbec domýšlivé být takoví, jaké vás Bůh stvořil, ani využít to,
co vám dal jako odpověď na všechny omyly Svého syna, a tím ho vysvobodit. Domýšlivé však je
si moci, již vám dal, nevšímat a namísto toho, co
si přeje, si zvolit nepatrné nesmyslné přání. Dar,
který vám dal Bůh, je totiž nekonečný a bezmezný; neexistuje žádná situace, na niž by nedokázal
odpovědět, ani žádný problém, který by neuměl
ve svém laskavém světle vyřešit.
19. Přebývejte v pokoji a míru, kde vás chce mít Sám
Bůh, a buďte prostředky, jejichž pomocí najde váš
bratr místo, v němž se vyplní vaše přání. Spojme
se v úsilí přinést požehnání světu hříchu a smrti,
neboť to, co dokáže zachránit jednoho každého
z nás, dokáže zachránit nás všechny. Mezi Božími
syny není žádný rozdíl; všechny je zachrání jedno-
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ta, která popírá výjimečnost, neboť to, co je jedno,
nemůže mít žádné výjimky. Každému z nich patří
úplně vše; neleží mezi nimi žádná rozdílná přání,
protože získat na úkor jednoho znamená sebrat
všem, zatímco požehnat jen jednomu jedinému
znamená dát požehnání všem jako jednomu.
20. Vaše odvěké jméno patří každému, stejně jako jeho
jméno patří i vám. Jestliže zavoláte jméno svého
bratra, odpoví vám Bůh, protože tímto jménem voláte na Něho. Mohl by snad odmítnout vám odpovědět, pokud už všem, kdo na Něho volají, dávno
odpověděl? Zázrak nevyvolá žádnou změnu, ale
způsobí, že ti, již nevědí, co navždy byla a je pravda, ji náhle pochopí. Pokud tedy Boží syn umožní,
aby byl tento malý dar pravdě tím, co skutečně je,
pak umožní sám sobě, aby byl tím, kým doopravdy
je, a aby všechna stvoření byla osvobozena a jako
jeden volala Boží jméno.

VIII. Okamžitá spása
1. Poslední problém, který máte, spočívá v tom, že
máte pocit, že mezi okamžikem, kdy odpustíte,
a okamžikem, kdy se dostaví výsledek vaší důvěry
v bratra, uplyne určitá doba. Takovéto přesvědčení však pouze odráží to, že chcete, aby mezi vámi
a vaším bratrem stále ještě něco stálo; abyste stále
mohli být alespoň trochu oddělení. Čas a prostor
jsou totiž tatáž iluze, jen v různých podobách. Jestliže se projeví mimo hranice vaší mysli, přemýšlíte
o ní jako o čase, ale čím více se přiblíží k místu,
kde je, tím více o ní přemýšlíte jako o prostoru.
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2. Mezi sebou a vaším bratrem si stále chcete zachovat určitý odstup, jejž vnímáte jako čas, protože
doposud věříte, že existujete mimo jeho hranice.
Toto přesvědčení však brání tomu, abyste mu důvěřovali, a způsobuje, že nevěříte, že by důvěra
dokázala vyřešit každý problém hned teď. Proto
se domníváte, že je bezpečnější být trochu opatrný
a ostražitý vůči zájmům, které vidíte jako odlišné. Z takovéhoto pohledu si však můžete jen stěží
představit, že byste mohli získat tím, co vám odpuštění nabízí právě teď. Vzdálenost, jež podle vás
leží mezi okamžikem, kdy dáte dar a kdy jej dostanete, představuje období, ve kterém přinášíte oběti
a pociťujete ztrátu. Vidíte sice konečnou spásu, ale
nikoliv její okamžité a přímé důsledky.
3. Spása však je okamžitá; dokud ovšem tuto skutečnost nepochopíte, budete se jí bát a věřit, že
než se její záměr stane i vaším záměrem a než se
u vás projeví její důsledky, je pro vás riziko ztráty obrovské. V této podobě není váš omyl o pravém zdroji strachu vůbec zřetelný. Spása ale dokáže prostor či čas, jež stále vidíte mezi sebou
a svým bratrem, odstranit a umožnit vám, abyste se
stali jedním okamžitě. Právě představa tohoto spojení však ve vás vyvolává obavy, že byste mohli
ztratit. Nepromítejte tento strach do času, protože
čas není oním nepřítelem, o kterém se domníváte, že máte. Čas je stejně neutrální jako tělo; záleží
na tom, jaký účel v něm spatřujete. Jestliže si budete chtít mezi sebou a svým bratrem stále udržet byť
jen malý prostor, budete si chtít zachovat i trochu
času, v němž vám bude odpuštění na malou chvíli
odepřeno. A právě to způsobuje, že období mezi
tím, kdy je vám odpuštění odepřeno, a tím, kdy je
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vám dáno, chápete jako nebezpečné a hrůzu, která
ho vyplňuje, považujete za odůvodněnou.
4. Prostor mezi vámi a vaším bratrem je zjevný pouze
v přítomnosti, a tedy právě teď, a nelze ho vidět
v budoucnosti. Totéž pak platí, chcete-li ho přehlížet: i to je možné pouze v přítomnosti. Budoucí
ztráta tudíž není tím, čeho se obáváte; hrůzu vám
nahání přítomné spojení. Lze snad bezútěšnost
a smutek pociťovat jindy než nyní? Jelikož budoucí příčina doposud nemá žádné důsledky, znamená to, že pokud máte strach, musí existovat nějaká
přítomná příčina. A právě ta, a nikoliv budoucí stav
je tím, co je zapotřebí napravit.
5. Všechny plány, jež si děláte v zájmu bezpečí a jistoty, směřujete do budoucnosti, kde však žádné plány dělat nemůžete. Budoucnost ještě nemá žádný
účel a to, co se v ní odehraje, zatím nemá žádnou
příčinu. Kdo pak dokáže předvídat důsledky, aniž
by existovala příčina? Není pravda, že byste se jich
mohli bát jen proto, že se domníváte, že byly vyvolány a ohodnoceny jako katastrofální teď? Víra
v hřích nahání hrůzu a stejně jako její příčina se
dívá dopředu i dozadu, ale přehlíží to, co je teď
a tady. Jenže pokud už byly její důsledky posouzeny jako děsivé, pak tuto příčinu nelze hledat jinde
než právě teď a tady. Pomocí přehlížení této zřejmé skutečnosti je víra v hřích udržována v bezpečí a ochraňována před uzdravením. Zázrak je totiž
teď; stojí zrovna zde, v přítomné milosti, v jediném
úseku času, který hřích a strach přehlédly, ale jenž
zároveň představuje to jediné, co čas vůbec je.
6. Uskutečnění veškeré nápravy nezabere žádný čas,
avšak přijetí tohoto uskutečnění může zdánlivě trvat nekonečně dlouho. Nový smysl, který do vaše-

ho vztahu vnesl Duch svatý namísto toho, jejž jste
si pro něj stanovili vy, v sobě nese všechny důsledky, které uvidíte, a vidět je můžete teď. Proč byste
měli čekat na to, až se projeví v čase, a bát se, že
možná nepřijdou, ačkoliv už nastaly? Už mnohokrát jste slyšeli, že vše, co pochází od Boha, přináší dobro; i přesto se však zdá, jako by to nebyla
pravda. Uvěřit předem dobru v podobě pohromy je
skutečně obtížné a navíc tato myšlenka nedává příliš velký smysl.
7. Proč by se mělo dobro zjevovat v podobě zla? A pokud by k tomu došlo, nejednalo by se o klam? Jestliže se vůbec objeví, pak je jeho příčina právě teď
a tady; tak proč nejsou patrné její důsledky? Proč až
v budoucnosti? Snažíte se spokojit s povzdechem
a s „rozumnou úvahou“, že teď tomu sice nerozumíte, ale jednou určitě pochopíte a tehdy vám bude jeho
smysl zcela jasný. To však není ten pravý důvod,
neboť je to nespravedlivé a evidentně to poukazuje
na to, že do té doby, než se k vám okamžik vysvobození přiblíží na dosah, vás čeká trest. Vezmeme-li
v úvahu změnu smyslu a účelu vašeho vztahu, jež
je pro vaše vlastní dobro, neexistuje důvod pro to,
abyste období, kdy vás postihne pohroma a neštěstí,
považovali za budoucí „dobro“, které nyní vnímáte
v podobě bolesti. Tím byste totiž v podstatě obětovali teď, což by v žádném případě nemohla být cena,
již Duch svatý vyžaduje za to, co dal bez nároku
na jakoukoliv cenu.
8. Tato iluze má však příčinu, která – ačkoliv není
pravdivá ani skutečná – už se vám musela usídlit
v mysli a nepředstavuje nic jiného než jeden účinek, jejž vyvolává, a jednu podobu, ve které je její
důsledek vnímán. Období, kdy je odplata pokládá-
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na za podobu, v níž se projevuje „dobro“, je pouze jedním aspektem onoho malého prostoru, který
leží mezi vámi, jimž stále nebylo odpuštěno.
9. Nespokojujte se s budoucím štěstím, protože nemá
žádný smysl a není to vaše spravedlivá odměna.
Máte totiž příčinu, která vám dá svobodu hned teď.
Jaký prospěch by mohla přinést svoboda v podobě
vězně? Proč by se mělo vysvobození skrývat pod
maskou smrti? Oddalování a prodlévání nemá význam; „rozumná úvaha“, jež by tvrdila, že účinky
současné příčiny musejí být odloženy na budoucnost, vyjadřuje pouze popření faktu, že následek
a příčina přicházejí zároveň. Neočekávejte, že vás
vysvobodí čas, ale nechte se vysvobodit z onoho
malého prostoru, který mezi vámi stále stojí. Nedovolte, aby se vám zjevoval v masce času, a tím
si zajišťoval existenci a trvání, protože jeho forma
byla změněna, přestože si to, čím nyní je, neuvědomujete. Cíl Ducha svatého je teď už i vaším cílem;
nemělo by pak jeho štěstí být i vaším štěstím?

1. Zamyslete se nad tím, jak svatí musíte být vy, z něhož hlas za Boha láskyplně volá na vašeho bratra,
abyste v něm mohli probudit hlas, který na vaše
volání odpoví! A zamyslete se nad tím, jak svatý
musí být on, v kom dřímá vaše vlastní spása spojená s jeho svobodou! V jeho nitru je Bůh a vůbec
nezáleží na tom, jak moc si přejete, aby byl odsouzen. Dokud však budete na domov, jejž si Bůh
pro Sebe zvolil, útočit a bojovat s Jeho hostitelem,
nikdy nepoznáte, že je i ve vašem nitru. Pohlížejte

tedy na svého bratra, který v sobě nese Krista, laskavýma očima, abyste mohli spatřit jeho nádheru
a radovat se, že nebe a vy nejste oddělení.
2. Je snad příliš mnoho žádat o trochu důvěry v toho, kdo vám přináší Krista, aby vám mohly být
odpuštěny všechny hříchy a aby vám nezůstal ani
jediný, jejž byste stále s velkou pečlivostí ochraňovali? Nezapomínejte, že stín, který leží mezi vámi
a vaším bratrem, zakrývá tvář Krista i vzpomínku
na Boha. Chtěli byste je snad vyměnit za prastarou
nenávist? Půda, na níž stojíte, je svatá díky těm,
kdo na ní stojí společně s vámi a kdo jí požehnali
svou nevinností a mírem.
3. Krev nenávisti bledne; tráva se tak opět zelená
a květiny bělostně září v letním slunci. To, co kdysi bývalo místem smrti, je nyní živoucím chrámem ve světě světla. A to právě díky nim – díky
Bohu a díky Kristu. Právě jejich přítomnost znovu pozvedla svatost, aby zaujala své odvěké místo
na svém odvěkém trůnu. Právě díky nim vyrašily
zázraky jako nová tráva a svěží květiny na vyprahlé zemi, kterou spálila a zpustošila nenávist. To, co
způsobila nenávist, napravili. A proto teď stojíte
na půdě, jež je tak svatá, že se k ní sklání samo
nebe, aby se s ní spojilo a učinilo ji takovou, jaké
je ono samo. Ze země, kam vstoupili, zmizel stín
prastaré nenávisti a s ním navěky odešly i zkáza
a chřadnutí.
4. Co jsou pro ně stovky, tisíce, nebo dokonce desítky tisíc let? Až přijdou, bude účel času naplněn a vše, co nikdy nebylo, se rozplyne do nicoty. To, co si nárokovala nenávist, bude dáno lásce
a svoboda rozjasní každou živou věc a pozvedne ji
do nebe, kde se světla, protože dorazí domů, roz-
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IX. Neboť přišli

září ještě větším jasem. Neúplné bude opět úplné
a radost nebe bude narůstat, protože to, co mu patří, mu bylo vráceno. Zakrvácená země bude očištěna a šílenci odhodí svá roucha bláznovství, aby
se mohli připojit k těm dvěma na půdě, kde stojíte
i vy.
5. Nebe je vděčné za tento dar, který mu byl tak dlouho odpírán, neboť přišli proto, aby shromáždili to,
co jim patří. To, co bylo uzamčeno, je otevřeno; to,
co bylo udržováno v odloučení od světla, je světlu
vydáno, aby je mohlo ozářit a odstranilo všechen
prostor a vzdálenost, jež stály mezi světlem nebe
a světem.
6. To nejsvatější místo na celé Zemi najdete tam, kde
se ze staré nenávisti stala přítomná láska. A Bůh
a Kristus neváhali ani na okamžik, aby vstoupili
do tohoto živoucího chrámu, který byl ustanoven
jejich domovem. V nebi není místo, jež by bylo
svatější. Do tohoto chrámu, který jim byl nabídnut, přišli, aby v něm nalezli místo, kde mohou
v míru přebývat a společně s nimi i vy. To, co nenávist uvolnila lásce, se stalo nejtřpytivějším paprskem světla nebe. A všechna nebeská světla se
pak z vděčnosti za to, co mu bylo vráceno, rozzáří
ještě větším jasem.
7. Kolem vás se láskyplně vznášejí andělé, aby k vám
nepustili žádnou potemnělou myšlenku na hřích
a uchovali světlo na místě, do něhož proniklo.
Vaše šlépěje rozjasňují svět, protože všude, kudy
kráčíte, s vámi radostně jde i odpuštění. Každý
na Zemi vzdává díky tomu, kdo mu vrátil domov
a poskytl mu přístřeší před ostrým větrem a mrazivým chladem. A dá snad Pán nebe i Jeho syn méně
z vděčnosti za to, co je mnohem více?

1. Co tedy ještě zbývá napravit, abyste si uvědomili
jejich přítomnost? Pouze toto: k útoku přistupujete
dvěma rozdílnými způsoby; vidíte ho jinak, pokud
je odůvodněný, a jinak, jestliže se domníváte, že je
nespravedlivý a mělo by se mu zabránit. V druhém
případě si pak myslíte, že reagovat na něho zlobou
je spravedlivé. Tím však to, co je stejné, vnímáte
jako odlišné, přičemž takováto záměna se neomezuje jen na určitou věc či situaci; pokud k ní dojde,
je úplná a její přítomnost, ať už se projeví v jakékoliv formě, zakryje přítomnost Boha Otce i Jeho
syna. Ty lze poznat buď zcela jasně, nebo vůbec,
a dokud tedy bude vaše vnímání zmatené a nejasné, bude pro jejich poznání představovat překážku.
Na tom, jak velký je váš zmatek nebo nakolik vás
ovlivňuje, nezáleží, neboť už pouhá jeho přítomnost uzavírá dveře před přítomností Boha a syna,
kteří tak za nimi zůstanou nepoznaní.
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8. Chrám živoucího Boha je nyní přestaven, aby se
opět stal hostitelem toho, kým byl stvořen. Tam,
kde přebývá, s Ním ve věčném spojení přebývá
i Jeho syn a společně vzdávají díky, že jsou konečně vítanými hosty. Tam, kde kdysi stával kříž, teď
stojí vzkříšený Kristus, jehož pohled zahojí všechny staré jizvy. Přišel pradávný zázrak, aby požehnal a nahradil pradávné nepřátelství, jehož cílem
bylo zabíjet. Z laskavé vděčnosti se pak Bůh Otec
i Jeho syn navracejí k tomu, co jim patří a bude
patřit navždy. Cíl Ducha svatého je tedy splněn,
neboť přišli; neboť konečně přišli!

X. Konec nespravedlnosti

2. Co to znamená, jestliže útok v určitých podobách
chápete tak, jako by byl vůči vám nespravedlivý?
Znamená to jen jediné: v takovém případě musejí existovat i jiné jeho podoby, jež považujete
za spravedlivé, jinak byste ostatní nemohli pokládat za nespravedlivé. Některým tedy dodáte smysl
a vnímáte je jako rozumné, zatímco ostatní vidíte
jako bezvýznamné a zbytečné. Tím však popíráte
skutečnost, že nesmyslné jsou všechny, že všechny postrádají příčinu i následek a nemohou mít
na vás vůbec žádný vliv. Přítomnost Boha i Jeho
syna však skryje jakýkoliv závoj, který se rozprostírá mezi jejich zářivou nevinností a vaším vědomím, že tato nevinnost je nejen vaše, ale stejnou
měrou patří i všem ostatním. Bůh nic neomezuje,
a proto je-li něco omezené, pak to nemůže být nebe.
A nemůže-li to být nebe, musí to být peklo.
3. Nespravedlnost a útok jsou jedním omylem; jsou
tak pevně provázané, že tam, kde vidíte jeden, musíte vidět i druhý. Nikdy s vámi nemůže být zacházeno nespravedlivě; přesvědčení o opaku je jen
další formou myšlenky, že vás o něco připravuje
někdo druhý, a nikoliv vy sami. U kořenů všeho,
co považujete za nespravedlivé a nezasloužené,
stojí představa o oběti. Tuto oběť však po sobě vyžadujete vy sami, a tím se na Božím synovi dopouštíte hluboké nespravedlnosti. Jediným nepřítelem, jejž máte, jste vy sami, a pro Božího syna
jím také skutečně jste, neboť si neuvědomujete, že
Boží syn jste vy. Mohli byste se tedy na něm dopustit ještě větší nespravedlnosti než té, že ho připravujete o jeho pravé Já, že mu odpíráte právo být
sám sebou a vyžadujete, aby obětoval lásku svého

Otce i vaši lásku, jako by nebyly jeho právoplatným nárokem?
4. Vyvarujte se tedy pokušení vnímat se tak, jako by
s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, jelikož tím
byste se snažili najít takovou nevinu, která nepatří
Otci a Jeho synu, ale jen vám, a již můžete získat pouze za cenu viny někoho druhého. Můžete
si snad opatřit nevinu tak, že někomu předáte svou
vinu? A je to, co svým útokem na něj chcete dostat, skutečně nevina? Neusilujete spíše o odvetu
za svůj vlastní útok na Božího syna? Není bezpečnější věřit, že jste v tomto případě nevinní a i navzdory vaší nevině je z vás dělána oběť? Na tom,
jakým způsobem hrajete hru na vinu, však nezáleží, protože jejím výsledkem je vždy ztráta. Někdo
musí ztratit svou nevinu, aby si ji od ní mohl někdo
druhý vzít a učinit z ní svou vlastní nevinu.
5. O svém bratru si myslíte, že je k vám nespravedlivý, jen kvůli svému přesvědčení, že má-li být jeden
z vás nevinný, musí být druhý nespravedlivý. Právě
v této hře vidíte cíl celého vašeho vztahu, který se
snažíte připojit k účelu, jenž mu byl původně dán.
Záměrem Ducha svatého je umožnit vám, abyste
si uvědomili a poznali přítomnost svých svatých
hostů; a k tomuto záměru nelze nic připojit, neboť
svět kromě tohoto smyslu žádný jiný účel nemá.
Budete-li chtít k tomuto jedinému cíli něco přidat
nebo z něho naopak něco odebrat, budete tím svět
i sami sebe připravovat o všechen smysl. Každé
nespravedlnosti, které se na vás svět zdánlivě dopustil, jste se ve skutečnosti na něm dopustili vy,
neboť jste ho připravili o jeho pravý účel a zbavili
ho role, již v něm vidí Duch svatý. V konečném
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důsledku to znamená, že každému živému tvoru
na Zemi byla odepřena prostá spravedlnost.
6. Nikdy nemůžete odhadnout, co vám takováto nespravedlnost způsobila; vám, kdo soudíte nespravedlivě a všechno vidíte v souladu se svým soudem. Svět potemňuje a stává se stále větší hrozbou,
takže vaše oči nespatří ani náznak šťastného třpytu, jejž vám přináší spása, aby vám osvětlila cestu.
Sami sebe vnímáte tak, jako byste byli ochuzeni
o světlo, ponecháni napospas tmě a nespravedlivě
připraveni o smysl v bezcenném světě. Svět je však
spravedlivý, protože Duch svatý přenesl veškerou
nespravedlnost do světla, které září v jeho nitru, kde byla napravena a nahrazena spravedlností
a láskou. Pokud tedy kdekoliv kolem sebe uvidíte
nespravedlnost, řekněte si:
Svým pohledem popírám přítomnost Otce a syna.
Ve skutečnosti však toužím po tom, abych je
poznal a neviděl nespravedlnost, již vypudí
zářivým světlem své přítomnosti.
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27. kapitola

Uzdravení snu
I. Obraz ukřižování
1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě,
představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je
naprosto neslučitelné, a učinit jednotu z něčeho, co
nikdy sloučit nelze? Pokud budete kráčet po láskyplné cestě, nebudete se obávat žádného zla ani
nočních stínů. Nesmíte si však na ni pokládat žádné symboly hrůzy, jelikož tím byste splétali korunu z trnů, z níž byste se ani vy, ani váš bratr nikdy
nevysvobodili. Nemůžete totiž ukřižovat jen sami
sebe; jestliže je s vámi zacházeno nespravedlivě,
musí nespravedlností, kterou před sebou vidíte, trpět i váš bratr. Nemůžete obětovat jen sami sebe,
protože oběť je úplná. Kdyby k ní vůbec mohlo
dojít, týkala by se celého Božího stvoření, a dokonce i Otce s obětí Jeho milovaného syna.
2. Ve vašem vysvobození z oběti se projevuje vysvobození vašeho bratra, a tím se prokazuje, že vaše
vysvobození je jeho vlastní vysvobození. Každou
bolest, jíž trpíte, pak naopak chápete jako potvrzení, že se provinil útokem. Sami se tak stáváte důkazem, že ztratil svou nevinu, a takovýto pohled
na sebe vás utvrzuje v tom, že byl odsouzen. To, co
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pro vás bylo nespravedlivé, je nyní pro něho spravedlivé; nespravedlivá odplata, kterou právě zažíváte, patří jemu, a jakmile tudíž bude proti němu
obrácena, budete osvobozeni. Nepřejte si tedy učinit ze sebe symbol jeho viny, neboť tak nikdy neuniknete smrti, již jste si nachystali pro něho; hledejte spíše jeho nevinu, protože v ní najdete svou
vlastní.
3. Kdykoliv dovolíte, abyste trpěli bolestí, abyste byli
o něco připravováni, aby s vámi bylo zacházeno
nespravedlivě nebo abyste čímkoliv strádali, znamená to, že obviňujete svého bratra z útoku na Božího syna. Před očima mu držíte obraz svého ukřižování, aby viděl, že jeho hříchy jsou v nebi skrze
vaši krev a smrt jasně viditelné; kráčejí před ním
a na své cestě mu zavírají brány do nebe a zatracují
ho do pekla. Takto však vypadají pouze v pekle,
a nikoliv v nebi, kde jste v bezpečí před útokem
a dokazujete jeho nevinu. Obraz, který ukazujete jemu, ukazujete sami sobě a vkládáte do něho
veškerou svou víru. Duch svatý však touží po tom,
abyste mu ukázali jiný obraz své osoby; na něm
není žádná bolest ani žádné výčitky. To pak, co trpělo kvůli jeho vině, se stává dokonalým důkazem
o jeho nevině.
4. Síla svědectví je více než víra, protože v jeho důsledku vzniká přesvědčení. Takovýto svědek je
zcela důvěryhodný, neboť neukazuje sám sebe, ale
to, co představuje. Nemocné a trpící Já tedy pouze zastupuje vinu vašeho bratra; je to svědek, jejž
předvoláváte proto, aby nezapomněl na žádnou bolest, kterou vám způsobil a již jste se mu zavázali
neprominout. Takovýto chorý a politováníhodný
obraz tudíž přijímáte proto, aby mohl sloužit k je-

ho potrestání. Nemocní lidé jsou nelítostní ke každému bez výjimky a pod škodlivým vlivem své
choroby se snaží zabíjet. Smrt je pro ně velice mírná cena, pokud mohou říct: „Pohleď na mě, bratře,
kvůli tobě umírám.“ Nemoc je totiž svědkem jeho
viny a smrt by prokázala, že jeho omyly musejí být
ve skutečnosti hříchy. Nemoc je však jen „malá“
smrt; je to určitá forma odplaty, jež ještě není úplná. I přesto ale jasně vypovídá o tom, co zastupuje.
Byli jste to vy, kdo se zármutkem pohlédli na pochmurný a hořký obraz, který jste předložili svému
bratru. A všemu, co mu ukázal, jste věřili, protože
to bylo dokladem o jeho vině, již jste v něm viděli
a milovali.
5. Nyní však do rukou, které změkly pod jeho dotekem, vkládá Duch svatý obraz jiného vašeho Já.
Stále je to obraz těla, neboť to, co skutečně jste,
nelze vidět ani vyobrazit. Tento obraz ale neslouží
pro účely útoku, a proto na něm není vůbec žádné
utrpení. Přináší svědectví o věčné pravdě, že vám
nelze ublížit, a ukazuje víc než jen sám sebe: znázorňuje nejen vaši nevinu, ale i nevinu vašeho bratra. Takovýto obraz mu tedy předložte, aby viděl,
že každá jizva je zahojená a každou slzu vysušil
smích a láska. Spatří v něm své odpuštění a uzdravenýma očima pohlédne až za jeho hranice na nevinu, již ve vás uvidí. V tomto obraze leží důkaz,
že nikdy nezhřešil; že se nic, k čemu ho vybízelo
šílenství, ve skutečnosti nikdy nestalo ani nemělo
žádné důsledky; že žádná výčitka, kterou si zatížil srdce, nikdy nebyla odůvodněná a že ho žádný útok nikdy nemůže zasáhnout svým otráveným
a nesmiřitelným hrotem strachu.
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6. Buďte svědkem jeho neviny, a nikoliv viny. Vaše
uzdravení mu přinese útěchu a zdraví, protože
dokazuje, že iluze nejsou pravda. Hybnou silou
tohoto světa není vůle po životě, ale přání smrti
a touto motivací se řídí i úplně každá pozemská
myšlenka, jednání či pocit. Jsou to svědci, již byli
přivoláni proto, aby jim bylo uvěřeno a aby dodali
na přesvědčivosti systému, v jehož zájmu hovoří
a který zastupují. Každý z nich má mnoho hlasů,
jež k vám i k vašemu bratru promlouvají různými
jazyky. I přesto je však jejich poselství pro vás pro
oba stejné. Přitažlivostí těla chtějí dokázat, jakými
jsou nádhernými svědky viny; zájem o tělo ukazuje, jak křehký a zranitelný je váš život a jak snadno
lze zničit to, co milujete. Sklíčenost hovoří o smrti
a marnivost vypovídá o tom, že se nestaráte o nic
a nikoho jiného než jen o sebe.
7. Nejsilnějším svědkem marnosti, který podporuje
i všechny ostatní a pomáhá jim namalovat obraz,
na němž hřích vypadá jako oprávněný, je nemoc,
a to v jakékoliv podobě, kterou na sebe vezme.
Nemocní mají důvod pro každou ze svých nepřirozených tužeb a podivných potřeb. Vždyť kdo by
mohl žít život, jenž skončí za tak krátkou dobu,
a přitom si nevážit ceny pomíjivých radostí? Jaká
trvalá potěšení v něm mohou existovat? Nejsou
snad ti, kdo jsou churaví a slabí, oprávněni se
domnívat, že každý ukradený kousíček potěšení
představuje spravedlivou odměnu za jejich malý
život? Jejich smrt zaplatí požadovanou cenu za ně
za všechny bez ohledu na to, zda jim její výhody
přinesou radost. Konec života musí přijít a nezáleží na tom, jak ho strávili; proto hledají potěšení
v tom, co je chvilkové a rychle pomine.

8. To však nejsou hříchy, ale svědci podivného přesvědčení, že hřích a smrt jsou skutečné a že nevina
pomine se smrtí úplně stejně jako hřích. Kdyby to
byla pravda, důvod vašeho štěstí by skutečně spočíval ve vyhledávání drobných radostí a uctívání
prchavých potěšení. Avšak v této představě není
tělo vnímáno jako neutrální, ale spíše chápáno tak,
jako by mělo cíl, který je s ním neoddělitelně spjatý. Stává se totiž symbolem výčitky a znamením
viny, jejichž následky jsou neustále viditelné, aby
nikdy nemohla být popřena příčina hříchu.
9. Vaším úkolem je ukázat svému bratru, že hřích nemůže mít žádnou příčinu. Jak marné a bezvýsledné
musí být, pokud v sobě vidíte obraz důkazu, že to,
co je vaším úkolem, jím nikdy nemůže být! Obraz
Ducha svatého nemění tělo do něčeho, co není, ale
pouze je zbavuje všech známek obviňování a trestuhodnosti. Je-li totiž zobrazeno beze smyslu, pak
není vnímáno ani jako nemocné, ani jako zdravé;
ani jako špatné, ani jako dobré, jelikož neexistují důvody, na jejichž základě by mohlo být vůbec
hodnoceno. Nemá žádný život, ale zároveň ani není
mrtvé. Stojí mimo veškerý prožitek lásky i strachu,
neboť v takovém případě zatím není svědkem ničeho. Jeho smysl je totiž stále otevřený a mysl, jež
znovu získá svou svobodu, si může zvolit, k čemu
ho využije. Teď už tedy není odsouzeno, ale čeká
na to, až mu bude dán cíl, aby mohlo splnit úkol,
který z něho vyplyne.
10. A právě v tomto prázdném prostoru, z nějž byl
odstraněn cíl hříchu, se může vynořit vzpomínka
na nebe. Může do něho vstoupit jeho mír a na místě
smrti se může usídlit dokonalé uzdravení. Tělo se
může pro ty, kterým se začalo dělat nevolno z usta-
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vičného vdechování smrdutého zápachu smrti,
přeměnit ve znamení života, v příslib vykoupení
a dech nesmrtelnosti. Umožněte tedy, aby se jeho
smyslem stalo uzdravení, neboť pak bude poslem
téhož poselství, jež přijalo, a svým zdravím a nádherou bude velebit pravdu a hodnotu, kterou zastupuje. Umožněte mu, aby získalo moc zastupovat
nekonečný život bez jakýchkoliv útoků a aby vašemu bratru předávalo toto poselství: „Pohleď na mě,
bratře, kvůli tobě žiji.“
11. Toho lze dosáhnout velmi jednoduše, jakmile dovolíte, aby si tělo neponechalo žádný smysl z minulosti, kdy jste si byli jisti, že jeho cílem je podporovat vinu; v opačném případě byste si totiž
neústupně trvali na tom, že jeho pokřivený obraz
je trvalým znamením toho, co zastupuje. Takováto
představa však nedává prostor k tomu, aby mohl
být tělu dán jiný smysl. Jeho skutečný smysl neznáte; ve skutečnosti jste pouze dodali iluze o smyslu
věci, již jste utvořili, abyste před sebou skryli svůj
opravdový úkol. Tato věc beze smyslu však nedokáže roli, kterou vám stanovil Duch svatý, zakrýt.
Umožněte tedy, aby jeho smysl i váš úkol konečně
byly opět uvedeny v soulad a vnímány jako jedno.

1. Nahání uzdravení hrůzu? Mnohým ano, protože
obviňování je překážkou pro lásku, přičemž talár
žalobců, již obviňují, si navlékají poškozená těla.
Neústupně stojí v cestě důvěře a míru, protože
prohlašují, že ti, kdo jsou churaví, nemají důvěru
a ti, kdo jsou pošramocení, nemají důvod k míru.

Vždyť mohl by snad někdo milovat a stále důvěřovat svému bratru, který mu ublížil? Už jednou
zaútočil, a tudíž zaútočí znovu. Proto ho také nebudete chránit, jelikož vaše poškozené tělo ukazuje, že vy se musíte bránit proti němu. Odpuštění
může být projevem vaší laskavosti, ale nemá na ně
žádný nárok; můžete ho litovat pro jeho provinění,
ale nemůžete ho zprostit viny. Pokud mu pak jeho
prohřešek odpustíte, pouze tím přispějete k pocitu
viny, jejž si zasloužil.
2. Ti, kdo nejsou uzdraveni, nedokážou omilostňovat,
neboť jsou důkazem o tom, že milost je nespravedlivá, a chtějí zachovat důsledky provinění, které
ve svém bratru vidí. Nikdo však nemůže odpustit hřích, o němž se domnívá, že je skutečný. A to,
co má určité následky, skutečné být musí, protože
na nich je možné vidět, co jejich příčina způsobila. Odpuštění ovšem nemá nic společného s lítostí,
která se snaží prominout něco, co považuje za pravdivou skutečnost. Zlo nelze oplácet dobrem, jelikož odpuštění neznamená, že se nejprve prokáže
hřích, aby byl následně odpuštěn. Kdo může říkat
a myslet vážně: „Bratře, ublížil jsi mi, ale i přesto
– protože jsem z nás dvou ten lepší – ti promíjím.“
Jeho omilostnění a vaše újma nemohou existovat
společně, neboť jedno popírá druhé, a musí tedy
ze sebe vzájemně dělat něco, co není pravdivé.
3. Dokazovat hřích, a přesto jej odpouštět je paradox,
jejž zdravý rozum nechápe, jelikož vyjadřuje, že
to, co vám bylo provedeno, si nezasluhuje milost.
Pokud pak svému bratru prominete, milost mu sice
udělíte, ale zároveň se utvrdíte v tom, že ve skutečnosti není nevinný. Nemocní se tak nevzdávají své role žalobců; nedokážou odpustit ani svým
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II. Strach z uzdravení

bratrům, ani sobě, protože nikdo, v kom přebývá
skutečné odpuštění, nemůže trpět. Neukazuje totiž
svému bratru důkaz o hříchu a to znamená, že jej
musel přehlédnout, a že jej tudíž nevidí ani jeho
bratr. Odpuštění nemůže být pro jednoho, aniž by
současně nebylo i pro druhého. Ten, kdo odpustí, je uzdraven a v jeho uzdravení leží důkaz, že
skutečně udělil milost a zřekl se veškerého odsuzování; nejen odsuzování sebe sama, ale i kohokoliv
a čehokoliv jiného.
4. Opravdového odpuštění dosáhnete tehdy, pokud
přinese uzdravení vašemu bratru i vám samotným.
Musíte dosvědčit, že na vás jeho hříchy nemají žádný vliv, a tím dát najevo, že nejsou skutečné. Jak jinak by mohl být bez viny? A jak jinak by mohla být
prokázána jeho nevina než tak, že vyjde najevo, že
jeho hříchy nemají žádný vliv, a neopodstatňují tudíž jeho vinu? Hříchy leží mimo hranice odpuštění
jen proto, že chtějí vyvolávat následky, které nelze
napravit ani zcela přehlížet. V jejich nápravě však
spočívá důkaz, že se ve skutečnosti jedná pouze
o omyly. Nebraňte tedy tomu, abyste byli uzdraveni, neboť díky uzdravení budete schopni odpouštět, a tím přinesete spásu svému bratru i sobě.
5. Pochroumané tělo ukazuje, že doposud nebyla
uzdravena mysl, zatímco zázrak uzdravení dokazuje, že odloučení nemá žádné následky. Tomu,
co budete chtít svému bratru dosvědčit, budete
bezvýhradně věřit, protože síla svědectví vychází
z vašeho přesvědčení. Vše pak, co říkáte, děláte
nebo si myslíte, pouze potvrzuje poselství, jež mu
předáváte. Vaše tělo se tudíž může stát dokonalým
prostředkem k tomu, abyste mu ukázali, že kvůli
němu nikdy netrpělo žádnou bolestí, a svým uzdra-

vením mu může nabídnout němý doklad o jeho nevině. A právě tento tichý důkaz může hovořit hlasitěji než tisíc hlasů, neboť mu přináší svědectví
o jeho odpuštění.
6. Zázrak mu nemůže přinést méně, než přinesl vám.
Vaše uzdravení tedy poukazuje na to, že vaše mysl
byla uzdravena a odpustila mu to, co neudělal. Tím
se mu dostane důkazu, že nikdy nepřišel o svou
nevinu, a tak bude uzdraven společně s vámi. Právě takto napravuje zázrak všechny věci, o kterých
svět tvrdí, že nikdy napravit nelze. V přítomnosti
odvěkého zřetelného volání života pak musí zmizet všechna beznaděj i smrt, neboť toto volání
je mnohem silnější než slabý a ubohý pláč smrti
a viny. Odvěké volání Otce ke Svému synu i syna
ke svému Otci bude tím posledním tónem trumpety, jejž svět kdy uslyší. Bratři, žádná smrt není;
na to, abyste tuto skutečnost poznali, stačí pouhé
přání ukázat svému bratru, že vám nijak neublížil.
Myslí si, že má na rukou vaši krev, a tak je připraven být odsouzen. Vám je však dáno mu pomocí
svého uzdravení dokázat, že jeho vina žije pouze
v nesmyslném a bezvýznamném snu.
7. Jak spravedlivé jsou zázraky! Vám i vašemu bratru totiž dávají stejný dar vykoupení z hříchu. Vaše
uzdravení ušetří bolesti jeho i vás, přičemž uzdraveni jste proto, že zdraví přejete jemu. To je zákon,
kterým se řídí zázrak: uzdravení nepřipouští vůbec
žádnou výjimečnost. Nevychází totiž z lítosti, ale
z lásky a láska prokazuje, že všechno utrpení je jen
planá představa, bláhové přání, jež nemá žádné důsledky. Vaše zdraví je výsledkem vaší touhy vidět,
že váš bratr nemá žádnou krev na svých rukou ani
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vinu v srdci, které ztěžklo pod důkazem hříchu.
A to, co si přejete vidět, je vám také dáno vidět.
8. „Cenou“ za váš klid je jeho klid. Tuto „cenu“ si
však Duch svatý a svět vysvětlují každý jinak. Svět
ji vnímá jako potvrzení „faktu“, že vlastní spásy
dosáhnete tehdy, pokud obětujete spásu svého
bratra. Duch svatý ovšem ví, že vaše uzdravení je
svědkem jeho uzdravení a že bez něho k němu nemůže dojít. Dokud tedy bude váš bratr svolný s utrpením, neuzdravíte se. Vy mu ale můžete dokázat,
že jeho utrpení je zbytečné a postrádá jakoukoliv
příčinu. Dáte-li mu tudíž najevo, že jste uzdraveni,
nebude už souhlasit s tím, aby nadále trpěl, neboť
jeho nevina byla jasně prokázána z vašeho i jeho
pohledu. Vzdechy pak nahradí smích, protože Boží
syn se konečně upamatoval na to, že skutečně je
Boží syn.
9. Kdo se tedy bojí uzdravení? Pouze ti, kdo oběť
a bolest svého bratra vnímají jako projev svého
vlastního klidu. Jejich bezmoc a slabost představují důvody, jimiž si ospravedlňují jeho utrpení.
Neustálé bodání viny, které pociťuje, slouží jako
důkaz, že jejich bratr je sice otrok, ale oni jsou svobodní. Neustálá bolest, jíž trpí, jasně ukazuje, že
jsou svobodní právě proto, že ho udržují v řetězech.
A nemoc je pak zapotřebí k tomu, aby zabránila
v posunu rovnováhy v oběti. Mohl by snad Duch
svatý byť jen na jediný kratičký okamžik otálet
s tím, aby se svou rozumnou úvahou postavil proti takovémuto argumentu pro nemoc? A musí být
vaše uzdravení pozdrženo jen proto, že jste se
na chvilku zastavili, abyste naslouchali šílenství?
10. Náprava není vaše role, ale role toho, kdo zná spravedlnost, a nikoliv vinu. Pokud převezmete úkol

nápravy, přijdete o roli odpouštění. Nikdo totiž nedokáže odpustit, pokud nepozná, že náprava spočívá v odpuštění a v žádném případě v obviňování.
Jelikož ale sami nevidíte, že jsou stejné, nepatří
náprava do vašich rukou. Identita a funkce jsou totéž; pomocí své funkce tedy poznáváte sami sebe.
Jestliže pak zaměňujete svou roli s rolí druhého,
nemůžete mít jasno v tom, kdo doopravdy jste. Co
jiného je odloučení než přání připravit Boha o Jeho
funkci a popřít, že je Jeho? Není-li však Jeho, není
ani vaše, protože o to, co berete, přicházíte i vy.
11. Rozštěpená mysl musí identitu vidět jako rozdělenou a nejednotnou, neboť jestliže se ve funkci
střetávají protichůdné účely a rozdílné cíle, nemůže ji nikdo vnímat jako sjednocenou. Pro takto
rozštěpenou mysl musí být náprava způsobem, jak
potrestat hříchy, které považujete za své vlastní,
ale vidíte je v druhém. Ten se tak stává vaší obětí,
a nikoliv vaším bratrem; je jiný než vy, jelikož je
více vinen, a proto potřebuje vaši nápravu, neboť
jste nevinnější než on. Tím ovšem odtrháváte jeho
roli od své a každému z vás přisuzujete odlišnou
funkci, a proto nemůžete být vnímáni jako jednota
s jedinou rolí, jež obnáší společnou identitu s pouze jedním cílem.
12. Náprava, které chcete dosáhnout vy, musí rozdělovat, jelikož přesně takovouto funkci jste jí přisoudili. Jakmile ovšem pochopíte, že náprava je totéž co
milost, pak rovněž poznáte, že mysl Ducha svatého
a vaše mysl jsou jedno; a tím najdete svou vlastní
identitu. Duch svatý ale musí pracovat s tím, co je
mu dáno, přičemž vy jste mu poskytli pouze polovinu své mysli. Představuje tedy tu druhou polovinu, a proto vám připadá, jako by měl jiný smysl
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než ten, jejž ctíte vy sami a o kterém se domníváte,
že je váš. Svou roli tudíž považujete za rozdělenou,
kdy jedna její polovina odporuje té druhé. A právě
tyto dvě části se jeví tak, jako by ztělesňovaly rozštěpení uvnitř Já, jež tak vidíte jako dvě.
13. Zamyslete se nad tím, jak se takovéto vnímání sebe
sama musí rozšiřovat – a nepřehlížejte při tom fakt,
že každá myšlenka se rozšiřuje, protože takový je
její smysl, taková je její pravá podstata. Z představy Já rozděleného do dvou nevyhnutelně vyplývá,
že jako rozdělenou musíte vnímat i jeho funkci.
To, co byste chtěli napravit, je tedy pouze polovina
omylu, který však považujete za celý. Hlavním cílem nápravy se tudíž stávají hříchy vašeho bratra,
aby vaše vlastní chyby a jeho chyby nebyly pokládány za tytéž. Své chyby považujete za omyly, ale
jeho za hříchy, jež nejsou stejné jako vaše. Jeho
zasloužený trest, ačkoliv je váš, by tedy měl být
v zájmu spravedlnosti přehlížen.
14. Budete-li nápravu chápat takto, pak své vlastní
omyly nikdy neuvidíte. Ústřední bod nápravy jste
totiž ze sebe přenesli na někoho, kdo nemůže být
vaší součástí, dokud si budete na takovémto pohledu trvat. To, co bylo odsouzeno, nelze nikdy vrátit
svému žalobci, který to nenáviděl a stále nenávidí jako symbol svého strachu. A přesně to je váš
bratr: je to těžiště vaší nenávisti, jež si nezasluhuje být vaší součástí, a proto se nachází mimo vaše
nitro; je to ona druhá polovina, kterou popíráte.
A pouze to, kde chybí jeho přítomnost, pak pokládáte za celé své Já. Pro tuto polovinu pak musí
Duch svatý zastupovat onu zbývající část, a to tak
dlouho, dokud nepoznáte, že jí ve skutečnosti je

váš bratr. Vám i jemu totiž přisoudil roli, jež je
stejná, a nikoliv odlišná.
15. Rolí, která vám byla přisouzena, je náprava, avšak
dostali jste ji oba, a nikoliv každý sám. Je-li tedy
splněna jako společná, pak musí napravovat nejen
vaše omyly, ale i omyly vašeho bratra. Není možné, aby je v jednom nechala nenapravené, a přitom
druhého osvobodila. Její záměr by byl rozdělený
a nesdílitelný, a proto by ani nemohl být cílem,
v němž Duch svatý spatřuje svůj vlastní cíl. Buďte si však jisti, že Duch svatý nikdy nesplní úkol,
který nevidí a nepřijímá jako svůj vlastní, neboť
pouze tak dokáže zachovat vaši roli v nedotčené
podobě i přesto, že vy ji chápete jinak. Kdyby podporoval a obhajoval rozdělenou funkci, pak byste
byli skutečně ztraceni. Díky své neschopnosti vidět
svůj cíl jako nejednotný a odlišný od vašeho cíle
i cíle vašeho bratra ovšem zajišťuje, že jej nevidíte
jinak ani vy. A tím se dostává uzdravení jak vám,
tak i vašemu bratru.
16. Nápravu musíte přenechat tomu, kdo ví, že náprava a odpuštění jsou totéž. Jelikož polovina vaší
mysli tomu však nerozumí, přenechejte nápravu
té, jež je sjednocená a funguje jako jedna, protože
ji nerozděluje rozštěpený záměr a ví, že má pouze jedinou roli. Funkci, kterou dostala, považuje
za svou vlastní, jež není jiná než to, co si ponechává její dárce, a to proto, že se o ni podělil. A právě
ve skutečnosti, že přijme tuto roli, leží prostředek,
jehož pomocí dojde ke sjednocení vaší mysli. Jeho
jediný cíl totiž spojuje poloviny vašeho Já, které
vnímáte jako oddělené. Každá pak odpustí té druhé, aby ji mohla přijmout jako svou vlastní součást.
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1. Síla nedokáže klást odpor, neboť ten by ji oslabil
a oslabená síla je protimluv; slabá síla postrádá smysl. Cílem síly uplatňované k oslabování je
omezovat, a proto musí být sama omezená a slabá,
jelikož takový je její záměr. Aby síla byla sama sebou, musí být přijímána bez odporu; nemůže ji narušit žádná slabost, aniž by ji zároveň nepřeměnila
v něco, čím není. Oslabovat znamená omezovat
a vytvářet opak, jenž popírá myšlenku, na kterou
útočí. Takovýmto popíráním pak k této představě
připojuje něco, čím ve skutečnosti není, a zapříčiňuje tak její nesrozumitelnost. Kdo by také dokázal
pochopit myšlenkový protimluv, jakým je „oslabená síla“ nebo „nenávistná láska“?
2. Rozhodli jste se, že váš bratr je symbolem „nenávistné lásky“, „oslabené síly“, ale především „žijící
smrti“. Nic pro vás tak neznamená, neboť zastupuje něco, co nedává smysl. Představuje myšlenkový protimluv, v němž je jedna polovina vyrušena
druhou. I ta je však okamžitě popřena tou, kterou
vyrušila, a proto mizí obě. V takovéto situaci pak
váš bratr nezastupuje vůbec nic. Symboly, jež znázorňují myšlenky, které jsou nepředstavitelné, totiž
musejí reprezentovat jen prázdný prostor a nicotu.
Nicota a prázdný prostor ovšem nemohou představovat žádnou překážku; to, co skutečně zasahuje
do vědomí o realitě, je přesvědčení, že se za nimi
musí skrývat ještě něco jiného.
3. Obraz vašeho bratra, jejž vidíte, neznamená nic.
Není na něm nic, na co by se dalo útočit nebo co by
se dalo popírat; nic, co byste mohli milovat či nenávidět; nic, čemu byste dodali sílu, nebo naopak

viděli jako slabé. Celý obraz byl úplně vyrušen,
protože symbolizoval rozpor, který potřel myšlenku, již zastupuje, a tak postrádá jakoukoliv příčinu.
Vždyť kdo by mohl vidět následek bez příčiny? Co
jiného než nicota je to, co nemá příčinu? Obraz vašeho bratra, který vidíte, neexistuje a nikdy neexistoval. Pochopte tedy, že prázdné místo, jež zabírá,
je nevyužité a neobsazené a že čas, který strávíte
při pohledu na něj, je promarněný.
4. Prázdný prostor, jenž není vnímán jako vyplněný, a nevyužitý úsek času, který není považován
za strávený a plně zabraný, se stávají tichým pozváním, aby do nich vstoupila a usídlila se v nich
pravda. Nelze učinit žádné přípravy, jež by ještě
zvýšily skutečnou přitažlivost tohoto pozvání, neboť to, co necháte neobsazené, vyplní Bůh a tam,
kde je On, musí přebývat pravda. Stvoření je neoslabená síla, která nemá opak a pro niž neexistují
žádné zástupné symboly. Nic neukazuje něco, co
se nachází nad pravdou, neboť nic nemůže vyjadřovat více než všechno. Jelikož skutečná náprava
však musí být laskavá, je nejprve zapotřebí nahradit váš obraz jiným obrazem jiného druhu.
5. Stejně jako nelze zobrazit nicotu, neexistuje zástupný symbol ani pro úplnost. Realita je poznána
– je neviděna a nemá formu ani vyobrazení. Odpuštění sice ještě není síla, která by postrádala jakákoliv omezení, ale rozhodně neklade žádná, jež
jste dobrovolně přijali vy sami. Odpuštění je prostředek, jehož pomocí je dočasně znázorněna pravda; umožňuje, aby Duch svatý mohl vyměnit váš
obraz za svůj, a to na tak dlouho, dokud nenastane
okamžik, kdy dosáhnete učebního cíle a pomůcky
a nástroje budou zbytečné. Žádná učební pomůcka
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III. Nade všemi symboly

totiž nemá upotřebení, které by přesáhlo hranice
cíle učení, a jakmile je tedy splněn, pozbývá pomůcka svůj smysl. V průběhu učení však má využití, jehož se nyní sice bojíte, ale jednou ho budete
milovat.
6. Obraz vašeho bratra, který vám byl dán, aby vyplnil místo, jež bylo teprve nedávno uvolněno
a zůstalo neobsazené, nebude potřebovat vůbec
žádnou ochranu, neboť ho postavíte na první místo. Neoddalujte tedy okamžik, kdy se rozhodnete,
že je tím jediným obrazem, po kterém toužíte. Nezastupuje myšlenkové protimluvy, a ačkoliv je jen
poloviční a neúplný, zůstává pořád stejný. Druhá
polovina toho, co představuje, je stále nepoznána,
avšak nikoliv vyrušena, a tím je umožněno Bohu,
aby Sám učinil ten poslední krok. K tomu nepotřebujete žádné obrazy ani žádné učební pomůcky; to,
co nakonec zaujme místo každé učební pomůcky,
prostě bude.
7. Odpuštění se vytrácí, symboly blednou a nezůstává nic, co by se mohlo vnímat jako dříve – co
kdysi viděly oči nebo slyšely uši. Přišla ničím neomezená síla, a to nikoliv proto, aby ničila, ale aby
dostala, co jí patří. Už nemáte žádnou možnost
výběru role; možnost, o niž jste se báli přijít, ale
kterou jste nikdy neměli. Už jen ta zdánlivě zasahuje do neomezené síly a jediné mysli, jež je úplná,
šťastná a bez jakéhokoliv opaku. Nemáte ani tušení, jaký je poklid síly, které nic nevzdoruje, avšak
žádná jiná síla nemůže existovat. Přivítejte tedy
sílu, jež je nad odpuštěním i nad světem symbolů
a omezení. Přeje si pouze být, a proto také je.
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IV. Tichá odpověď
1. Odpověď na všechno vám přinese klid, ve kterém
je každý problém klidně vyřešen. Rozpor naopak
žádnou odpověď ani řešení poskytnout nemůže,
neboť jeho cílem je jakékoliv řešení znemožnit
a zajistit, aby žádná odpověď nebyla srozumitelná
a otevřená. Problém, jenž vznikne v rozporu, nemá
žádné řešení, protože je na něj nahlíženo různými
způsoby; to, co by bylo řešením z jednoho úhlu
pohledu, není řešením z jiné perspektivy. Jelikož
není možné pochybovat o tom, že vás ovládá rozpor, je zcela zřejmé, že nedokážete vyřešit vůbec
nic, protože rozpor neomezuje své důsledky pouze
na vybrané aspekty. Jestliže jste však od Boha dostali odpověď, pak způsob, jakými lze vaše problémy vyřešit, zkrátka musí existovat, neboť to, co je
Jeho vůlí, se už stalo.
2. Z toho nejen vyplývá, že čas nehraje žádnou roli,
a každý problém tak může být vyřešen právě teď,
ale také že ve vašem stavu mysli je řešení zcela
nemožné. Proto vám Bůh musel zajistit způsob, jakým byste dosáhli jiného stavu mysli, ve kterém už
odpověď a řešení jsou. A tím je právě svatý okamžik; právě jemu byste měli svěřit všechny své
problémy a tam je také opustit. Tam totiž patří, neboť tam leží jejich řešení. A kde je řešení, musí být
problém jednoduchý a snadno řešitelný. Pokoušet
se vyřešit problém někde, kde z něho nelze najít
východisko, je marné. Vyřešen bude teprve tehdy,
až jej přenesete na místo, kde bylo jeho řešení už
předem určeno.
3. Nepokoušejte se tedy vyřešit žádné problémy jinde
než v jistotě svatého okamžiku; jedině v něm totiž
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najdete východisko a jedině v něm bude problém
skutečně vyřešen. Mimo něj řešení nenaleznete,
protože mimo něj nelze nalézt žádnou odpověď.
Nikde mimo svatý okamžik totiž není položena
jednoduchá a prostá otázka. Svět dokáže pokládat
pouze dvojaké otázky, avšak otázky, jež mají mnoho odpovědí, nemohou mít ve skutečnosti vůbec
žádné, jelikož ani jedna z nich nestačí. Svět nepokládá otázky proto, aby na ně bylo odpovězeno, ale
jen proto, aby jinými slovy formulovaly jeho úhel
pohledu.
4. Jakákoliv otázka, která je položena v tomto světě,
není položená otázka, ale pouze vyjádřený úhel
pohledu. Na otázku položenou v nenávisti totiž nelze odpovědět, protože sama o sobě už představuje
odpověď. Dvojaká otázka se zároveň ptá i odpovídá a obojím potvrzuje tutéž skutečnost, byť jinou formou. Svět pokládá jedinou otázku, jež zní
takto: „Která ze všech těchto iluzí je pravdivá?
Která z nich nastoluje mír a přináší radost? A která
vám může nabídnout vysvobození ze všeho trápení
a bolesti, z nichž je zbudován váš svět?“ Bez ohledu na to, v jaké podobě se tato otázka objeví, je její
smysl stále stejný: prokázat, že hřích je skutečný,
a vyvolat odpověď podle priority. „Kterému hříchu
dáváte přednost? Pro ten byste se měli rozhodnout;
ty ostatní nejsou skutečné. Po čem z toho, co může
získat tělo, toužíte nejvíc? Tělo je váš sluha, ale
také váš přítel. Řekněte mu tedy, co chcete, a bude
vám dobře a láskyplně sloužit.“ Toto však není
otázka, neboť vám říká, co chcete a na koho byste se pro to měli obrátit. Nenechává žádný prostor
k tomu, abyste mohli zpochybňovat přesvědčení

o svém přání; otázce se podobá jen tím, že to, co
sděluje, má její podobu.
5. Předstíraná otázka však nemá skutečnou odpověď, neboť ji předpisuje zároveň s tím, jak se ptá.
Všechny dotazy v tomto světě tedy nejsou ničím jiným než formou jeho propagandy. Stejně jako jsou
důkazy těla jen pouhými dojmy, které vycházejí
z něho samého, jsou i odpovědi na otázky tohoto
světa už obsaženy v dotazech, jež vznáší. Pokud
ovšem odpovědi zastupují otázky, pak nemohou
přinést nic nového a nic se z nich nelze dozvědět.
Otevřená otázka je totiž učební pomůckou, jejímž
cílem je dozvědět se něco, co nevíte. Pro odpověď
nestanovuje žádné podmínky, ale pouze se ptá,
jaká by měla být. Ten ale, jehož mysl je zmítána
rozporem, nemůže takovouto otázku položit, neboť netouží po otevřené odpovědi, která by jeho
rozpor ukončila.
6. Otevřenou otázku lze položit pouze ve svatém okamžiku, přičemž z významu otázky pak vyplývá
i smysluplnost odpovědi. Ve svatém okamžiku je
totiž možné odpověď oprostit od vašich přání, aby
vám mohla být nejen dána, ale abyste ji zároveň
mohli i dostat. Odpověď je přítomná úplně všude,
ale uslyšíte ji pouze zde. Otevřená odpověď nevyžaduje žádné oběti, protože odpovídá na upřímně
položené otázky. Otázky světa se však pouze ptají,
od koho je vyžadována oběť, aniž by se dotazovaly, zda má oběť vůbec nějaký smysl. Dokud tudíž
otázka neobdrží odpověď „od koho“, pak zůstane bez povšimnutí a neslyšná, a tedy nedotčená,
protože dala odpověď sama sobě. Svatý okamžik
představuje prostor, v němž je mysl dostatečně
klidná a tichá na to, aby uslyšela odpověď, která
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není omezená otázkou. Otázka v něm slouží k tomu, aby přinesla něco nového a jiného. Jak by také
mohla být zodpovězena, pokud jen opakuje sama
sebe?
7. Nepokoušejte se tudíž vyřešit problémy ve světě,
do nějž má odpověď zakázaný vstup, ale přeneste je do jediného místa, kde je pro vás odpověď
s láskou uchovávána. V něm leží odpovědi, které
vyřeší vaše problémy, protože jsou od nich oddělené, a zcela jasně tak chápou, na co lze odpovědět,
a tedy jak zní skutečná otázka. Ve světě vyvolávají
odpovědi jen další otázky, ačkoliv tu původní nechávají nezodpovězenou, zatímco ve svatém okamžiku můžete otázku k odpovědi přivést, a tím ji
také obdržet.

V. Příklad uzdravení
1. Jediný způsob jak uzdravit je být uzdraven. Zázrak
se šíří i bez vaší pomoci, ale potřebuje vás k tomu,
aby mohl začít. Přijměte tedy zázrak uzdravení
a ten se pak bude díky své podstatě šířit dál, neboť jeho přirozenou vlastností je se od okamžiku,
kdy se zrodí, stále zvětšovat a rozrůstat. Zrodí se
pak tehdy, jakmile je dán a přijat. Nikdo nemůže
o své uzdravení někoho druhého žádat, ale může
se nechat uzdravit, a tím mu dát to, co sám dostal. Vždyť kdo může poskytnout druhém něco, co
nemá? Kdo se může podělit o něco, co si sám odpírá? Duch svatý hovoří k vám; nehovoří k někomu
druhému. Budete-li mu naslouchat, bude se jeho
hlas šířit dál, protože přijmete to, co říká.
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2. Zdraví je svědkem zdraví; dokud není potvrzené,
není možné být pevně přesvědčen o jeho existenci.
Dokázat je pak lze pouze tím, že se projeví, a tím
zároveň přinese důkaz, jenž se stane základem pevného přesvědčení. Nikoho nelze uzdravit prostřednictvím dvojakých poselství. Bude-li vaším přáním pouze být uzdraven, pak budete uzdravovat;
to vám umožňuje váš jediný cíl. Pokud se ovšem
budete uzdravení bát, nikdy k němu skrze vás
nedojde, neboť ti, kdo se bojí, nejsou uzdravení,
a proto nemohou uzdravovat. To jediné, co je pro
uzdravení nutné, je absence strachu, což samozřejmě neznamená, že abyste mohli uzdravovat, musí
nejprve navěky zmizet rozpor, který vám ovládá
mysl. Kdybyste jej totiž dokázali úplně odstranit,
nebylo by uzdravení vůbec zapotřebí. Znamená to
ale, že musíte – byť jen na jediný okamžik – milovat bez útoku; k uzdravení totiž stačí i jediný kratičký okamžik, protože zázraky nečekají v čase.
3. Svatý okamžik je příbytek zázraků, odkud se každý z nich rodí do tohoto světa jako důkaz o stavu
mysli, jež překročila rozpor a dosáhla míru. Z místa míru přináší útěchu na bojiště a ukazuje, že válka nemá žádné následky, neboť všechno utrpení,
které se snažila vyvolat, všechna zraněná těla a vyčerpané údy, naříkající umírající i němí mrtví jsou
láskyplně pozdviženi a utěšeni.
4. V místě, do něhož vstoupil zázrak, aby uzdravil,
nepanuje žádný smutek. Na to, aby k tomu všemu
došlo, stačí jediný okamžik, kdy budete milovat
bez útoku. Tímto okamžikem budete uzdraveni
a v tomto jediném okamžiku se zároveň uskuteční i veškeré uzdravení. Neboť co stojí mimo vás,
pokud přijmete požehnání, které přináší svatý
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okamžik? Z požehnání nemějte strach, protože
ten, kdo vám žehná, miluje celý svět a nenechává
v něm nic, čeho byste se mohli bát. Jestliže se však
požehnání zaleknete, pak není pochyb o tom, že
vám bude svět nahánět hrůzu, jelikož mu odpíráte
mír a útěchu, a tím ho odsuzujete k smrti.
5. Není snad jasné, že se na svět, jenž je takto ochuzený, musíte dívat jako na důvod k odsouzení, který
mu přinesl ten, kdo jej mohl zachránit, ale neudělal to, protože měl strach být uzdraven? V očích
všech umírajících se zrcadlí výčitka a utrpení šeptá: „Čeho je třeba se bát?“ Zamyslete se dobře nad
touto otázkou, neboť je určena vám. Umírající svět
žádá pouze o to, abyste na chvilku upustili od útoku na sebe sama, aby tak mohl být uzdraven.
6. Vstupte do svatého okamžiku a buďte uzdraveni,
neboť nic, co v něm dostanete, vám nebude odebráno, až se vrátíte do světa. Budete požehnáni,
a proto mu přinesete požehnání. Život je vám dán
proto, abyste jej dali umírajícímu světu. Trpící oči
už nebudou obviňovat, ale rozzáří se, aby poděkovaly vám, kdo jim dal požehnání. Světlo svatého
okamžiku vám totiž rozjasní oči a všem trpícím
vrátí zrak, aby viděli dál za své soužení a místo
něho spatřili Kristovu tvář. Uzdravení nahrazuje
utrpení; ten, kdo vidí jedno, nemůže vnímat druhé,
protože obě nemohou existovat zároveň, a toho, co
spatří, bude svět svědkem a důkazem.
7. Vaše uzdravení je tedy to jediné, co svět vyžaduje
k tomu, aby byl uzdraven. Potřebuje jedinou lekci,
již si dokonale osvojíte; pokud ji pak později zapomenete, láskyplně vám připomene, co jste svět
jejím prostřednictvím naučili. Nic a nikdo vám
neodmítne vzdát díky; vám, kdo jste se nechali

uzdravit, aby svět mohl žít. Povolá svědky, kteří
vám odhalí tvář Krista; vám, kdo jste jim vrátili
zrak, jehož prostřednictvím ji konečně sami spatřili. Svět obviňování bude nahrazen světem, v němž
všechny oči s láskou pohlížejí na přítele, který jim
přinesl vysvobození, a váš bratr s radostí hledí na
přátele, o nichž se domníval, že jsou jeho nepřáteli.
8. Problémy nejsou konkrétní, ale berou na sebe konkrétní podoby; a právě jejich speciﬁcké formy pak
utvářejí svět. Pravou podstatu svého problému
nikdo nechápe, protože kdyby jí rozuměl, žádný
problém by neviděl. Jeho podstata totiž spočívá
ve skutečnosti, že není. Dokud jej proto vidí, nemůže ho chápat takový, jaký doopravdy je. Uzdravení
je však v konkrétních případech patrné, a jelikož se
vztahuje na všechny, všechny také zahrnuje. To je
dáno tím, že ve skutečnosti jsou všechny problémy
navzdory svým různým podobám stejné. Veškeré
učení směřuje k přechodu, který je završen v okamžiku, kdy jsou dvě situace vnímány jako jedna,
neboť všechny prvky, jež obsahují, jsou společné
jim oběma. Takovýto přechod ale dokáže uskutečnit pouze ten, kdo nevidí rozdíly, které vidíte vy;
konečný přenos vašeho učení tedy není na vás. To
ale, co bylo vytvořeno i přes všechny rozdíly, jež
stále vnímáte, vás přesvědčuje, že nemohou být
skutečné.
9. Vaše uzdravení se bude rozšiřovat a přenese se i na
problémy, o kterých jste se domnívali, že nejsou
vaše vlastní. Zároveň jasně pochopíte, že okamžikem, kdy zmizí kterýkoliv z nich, budou vyřešeny všechny, a to nikoliv kvůli jejich odlišnostem,
neboť učení nemůže přeskakovat z jedné situace
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do úplně opačné a přinášet stejné výsledky. Veškeré
uzdravení musí postupovat legitimním způsobem,
v souladu se zákony, jež byly vnímány správně
a nikdy nebyly porušeny. Nebojte se tedy způsobu,
kterým je chápete; sice se mýlíte, ale v nitru vám
přebývá ten, kdo má pravdu.
10. Přenechejte tudíž konečný přenos svého učení
tomu, kdo skutečně rozumí jeho zákonům a kdo
zajistí, že zůstanou neporušené a ničím neomezené. Vaším úkolem je pouze uplatnit to, co jste se
díky Němu naučili; to ostatní udělá On Sám. Síla
toho, co jste se naučili, se prokáže prostřednictvím
všech různých svědků, jež jeho zásluhou najdete.
Prvního mezi nimi uvidíte svého bratra, ale za ním
stojí tisíce dalších a za každým z nich ještě o tisíc
víc. Může se zdát, že všichni mají problém, který
je jiný než problémy ostatních, avšak i přesto jsou
vyřešeny všechny najednou. Jejich společné řešení
pak ukazuje, že nemohly být odlišné.
11. Pokoj vám, kdo dostáváte uzdravení a kdo poznáte, že pokoj vám bude dán, jakmile uzdravení přijmete. K tomu, abyste pochopili, že vám přinese
prospěch, si nemusíte uvědomovat jeho celkovou
hodnotu. O to, co se odehrálo v průběhu okamžiku, kdy do vás láska vstoupila bez útoku, už nikdy nepřijdete. Jedním z důsledků bude nejen vaše
uzdravení, ale i uzdravení vašeho bratra. Kamkoliv
půjdete, budete spatřovat jeho mnohočetné důsledky. I přesto se však počet všech svědků, jež uvidíte,
nebude ani zdaleka rovnat tomu, kolik jich doopravdy je, neboť nekonečno nelze pochopit tím,
že pouze spočítáme jeho jednotlivé části. Bůh vám
vzdává díky za vaše uzdravení, protože ví, že je to
dar lásky pro Jeho milovaného syna, a proto je dán
i Jemu Samotnému.
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VI. Svědci hříchu
1. Bolest dokazuje, že tělo musí být skutečné. Je to
hlasitý a zastírající hlas, jehož vřeštění touží umlčet
slova, která říká Duch svatý, aby vám nepronikla
do vědomí. Bolest si vyžaduje pozornost; přesouvá
ji od Ducha svatého a zaměřuje ji na sebe. Její cíl
je stejný jako cíl potěšení, neboť obě představují
nástroje, jež mají z těla udělat skutečnost. To pak,
co má společný cíl, je stejné. Takový je zákon cíle,
který sjednocuje všechny ty, kdo jej sdílejí. Potěšení i bolest jsou stejně neskutečné, protože toho,
o co usilují, nelze dosáhnout. Jsou to tedy prostředky, jež neslouží ničemu, neboť jejich cíl je nesmyslný; a stejně nesmyslné jsou tudíž i ony samy.
2. Hřích se přesouvá od bolesti k rozkoši a pak zase
zpět k bolesti, neboť obě podávají totéž svědectví:
„Jste zde, v tomto těle, a proto vám může být ublíženo. Můžete sice prožít i rozkoš a potěšení, ale
pouze za cenu bolesti.“ K těmto svědkům se pak
připojují i mnozí další. Každý z nich se jeví jako
odlišný, jelikož má jiné jméno, a proto také zdánlivě reaguje na jiný podnět. Kromě jména jsou však
všichni svědci hříchu stejní. Nazvete-li potěšení
bolestí, bude vás bolet; nazvete-li bolest potěšením, nebudete bolest skrytou za potěšením cítit.
Svědkové hříchu se pouze posunují od jednoho
jména k druhému, a jakmile vystoupí do popředí
jeden, druhý se stáhne. Ve skutečnosti však nezáleží na tom, který z nich zrovna stojí na prvním
místě, protože všichni svědkové hříchu slyší pouze
volání smrti.
3. Toto tělo, jež samo o sobě nemá žádný smysl, obsahuje všechny vaše vzpomínky i všechny vaše na111

děje. Díváte se jeho očima, posloucháte jeho ušima
a dovolujete mu, aby vám řeklo, co cítí. Ono však
neví. Říká vám pouze jména, jež jste mu poskytli,
aby je používalo, když předvoláváte svědky jeho
reality. Nelze si vybrat, kteří z nich jsou skuteční,
protože ať už si zvolíte kteréhokoliv, bude vždy
stejný jako ostatní. Vybíráte si pouze jméno, ale
nic víc; z výpovědi svědka nemůžete udělat pravdu
jen proto, že ho nazvete jejím jménem. Pravda je
totiž v něm, ale pouze tehdy, pokud je pravda tím,
co zastupuje. V opačném případě jen lže, i kdybyste ho tisíckrát nazývali svatým jménem Samotného
Boha.
4. Boží svědek nevidí žádné svědky, již by vypovídali proti tělu, ale zároveň ani nenaslouchá svědkům
různých jmen, kteří hovoří v zájmu skutečnosti
těla. Ví totiž, že tělo není skutečné, protože nic by
nemohlo zadržet to, o čem se domníváte, že obsahuje. Nemohlo by říct části Samotného Boha, co
by měla cítit a co je její role. Jelikož však cokoliv,
co považujete za cenné, Bůh musí milovat, posílá
vám pro každého svědka, jenž promlouvá o smrti
těla, jiného, který vypovídá o vašem životě v Něm;
v Něm, kdo nezná smrt. Každý zázrak, jejž přináší,
je svědectvím o tom, že tělo není skutečné. Uzdraví
jeho bolesti i potěšení, neboť Jeho svědci zaujmou
místo všech svědků hříchu.
5. Zázrak nedělá mezi jmény, jimiž jsou nazývání
svědci hříchu, žádné rozdíly. Pouze dokazuje, že
to, co zastupují, nemá žádné důsledky, protože
jeho vlastní důsledky je zcela nahradily. Nezáleží
na tom, jaké jméno jste dali svému utrpení; už neexistuje. Ten, který přináší zázraky, je všechny vnímá jako jedno a nazval je jménem strach. Strach

je svědkem smrti, ale zázrak je svědkem života. Je
to svědek, jejž nikdo nemůže zapřít, jelikož přináší
důsledky v podobě života: umírající žijí, mrtví se
znovu rodí a bolest je pryč. Zázrak tedy nehovoří
sám za sebe, ale za to, co zastupuje.
6. Ve světě hříchu má však své symboly i láska. Zázrak odpouští, protože zastupuje to, co stojí nad odpuštěním a je pravdivé. Jak bláhové a nerozumné
je se domnívat, že zázrak může být spoután zákony, které přišel napravit! Zákony hříchu mají jiné
svědky s jinou silou, již přinášejí důkazy o různých
podobách bolesti. Avšak pro toho, kdo na svět sesílá zázraky, aby mu požehnaly, jsou nepatrný pocit bolesti, malé světské potěšení i samotná muka
smrti jen jediným zvukem: voláním po uzdravení,
plačtivým voláním o pomoc ve světě utrpení a bídy.
A právě o jejich stejnosti zázrak vypovídá; právě
jejich stejnost dokazuje. Zákony, které v nich vidí
odlišnosti, ruší a ukazuje, že nemají žádnou moc.
Takový je cíl zázraků; a Bůh Sám zajistil, že to,
o čem podávají svědectví, bude mít sílu.
7. Buďte tedy svědky zázraku, a nikoliv zákonů hříchu, neboť není zapotřebí, abyste trpěli, ale naopak
je více než žádoucí, abyste byli uzdraveni. Utrpení a zármutek světa totiž způsobily, že je hluchý
ke své spáse a vykoupení.
8. Vzkříšení světa čeká na vaše uzdravení a vaše
štěstí, abyste mohli prokázat jeho uzdravení. Svatý
okamžik nahradí všechny hříchy, pokud si v sobě
dokážete nést jeho důsledky. Nikdo pak už nebude
chtít dobrovolně trpět. Mohli byste snad posloužit lepšímu cíli? Buďte uzdraveni, abyste mohli
uzdravovat, a nedovolte, aby pro vás platily záko-
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ny hříchu. Vám, kdo umožníte, aby symboly lásky
převzaly místo hříchu, pak bude zjevena pravda.

VII. Ten, kdo sní sen
1. Utrpení zdůrazňuje vše, co svět udělal, aby vám
ublížil; v utrpení se jasně projevuje vyšinutá podoba spásy, jak ji vnímá svět. Je to jako sen o potrestání, v němž si ten, komu se zdá, neuvědomuje, co je
důvodem útoku, kterému je vystaven. Považuje jej
za nespravedlivý a domnívá se, že ho napadlo něco
jiného, a nikoliv on sám. Je obětí tohoto „něčeho jiného“, této věci, jež existuje mimo něho a za kterou
nemá nejmenší důvod se cítit zodpovědný. Musí být
nevinen, neboť neví, co činí, ale co je činěno jemu.
I přesto však útok proti sobě vede on sám a tato
skutečnost je zcela patrná, protože tím, kdo trpí, je
právě on. Jelikož ale vidí zdroj svého utrpení jinde
než v sobě, nemůže se z něho vysvobodit.
2. Teď je vám ale ukazováno, že se z něho vysvobodit můžete. To jediné, co musíte udělat, je podívat
se na problém tak, jaký skutečně je, a nevidět falešnou podobu, již jste mu dali. Jak jinak by bylo
možno vyřešit problém, který je velice prostý, ale
jejž jste zahalili těžkými mračny složitosti, jejichž
cílem je zabránit jeho vyřešení? Bez těchto mraků
se vynoří jeho prvotní jednoduchost a jednoduché
pak bude i vaše rozhodnutí, protože jakmile je viděn v pravém světle, je problém naprosto absurdní.
Pro nikoho nemůže být těžké dovolit, aby byl vyřešen, pokud pochopí, že mu ubližuje, a že je navíc
velmi snadné ho odstranit.
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3. „Rozumná úvaha“, na jejímž základě byl utvořen
tento svět, na které stojí a díky níž stále přetrvává, zní jednoduše takto: „Vy jste příčinou toho, co
dělám. Vaše přítomnost odůvodňuje mou zlobu
a existujete i myslíte jinak než já. Zatímco vy útočíte, já musím být nevinný a to, čím trpím, je právě
váš útok.“ Nikdo, kdo pochopí, v čem přesně spočívá takováto „rozumná úvaha“, nemůže nevidět,
že není logická a nedává smysl. Jako rozumná se
však jeví proto, že budí dojem, jako by svět ubližoval vám. Pak vám samozřejmě nepřipadá, že byste
potřebovali zpochybňovat něco, co se z hlediska
příčiny jeví jako naprosto jasné.
4. Právě to však opravdu potřebujete, neboť vysvobodit svět z odsouzení je potřeba, která sjednocuje
ty, kdo ji ve světě sdílejí. Tuto společnou potřebu
si ale neuvědomují, neboť každý z nich je přesvědčen, že jestliže splní svůj úkol, odpovědnost
za odsouzení světa bude ležet na něm. Úplně stejně
pak chápe i svůj úkol v jeho vykoupení; odplata
totiž musí mít svůj cíl, jinak by došlo k tomu, že
by mstitel obrátil hrot nože, jejž svírá v ruce, proti
sobě. Má-li být tedy nedobrovolnou obětí útoku,
pak musí tento nůž vidět v ruce někoho jiného, což
znamená, že rány, které utrží, si nezpůsobuje vlastní rukou.
5. V tom spatřuje cíl světa tak, jako ho vidí, a z tohoto pohledu má svět k dispozici i prostředky, jejichž
pomocí lze tohoto cíle zdánlivě dosáhnout. Prostředky sice svědčí o cíli, ale samy o sobě nejsou
příčinou. Příčinu nelze změnit ani tehdy, pokud ji
uvidíte izolovaně od jejích následků, protože příčina vyvolává účinky, jež jsou důkazem příčiny
a v žádném případě nepodávají svědectví o sobě
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samých. Pohlédněte tedy až za hranice důsledků,
neboť v nich příčina utrpení a hříchu neleží; nelpěte na utrpení a hříchu, protože jsou jen odrazem
své příčiny.
6. Role, kterou hrajete v záchraně světa před odsouzením, spočívá ve vašem vlastním vysvobození. Nezapomínejte, že svědek světa zla vypovídá pouze
o tom, co v tomto světě chápe pro zlo jako potřebné.
A právě v jeho svědectví jste poprvé spatřili svou
vinu. Odloučení od vašeho bratra představovalo
okamžik, kdy jste na sebe poprvé zaútočili, a přesně o tom vypovídá svět. Nehledejte jinou příčinu
a nezaměřujte svůj pohled na řady jeho mocných
svědků, abyste ho napravili, neboť pouze podporují jeho požadavek, jímž si vynucuje vaši oddanost.
Vždyť to, co pravdu zakrývá, nemůže být místem,
kde byste ji mohli najít.
7. Všichni svědci hříchu stojí na jediném malém
prostoru, kde také najdete příčinu svého pohledu
na svět. Kdysi jste si neuvědomovali skutečnou,
nevítanou a nevyžádanou příčinu všeho, co vám
svět pod nátlakem zdánlivě vnutil. Jedním jste si
však byli jisti: mezi mnoha příčinami, ve kterých
jste viděli zdroj své bolesti a utrpení, nebyla vaše
vina a v žádném případě jste nežádali o bolest
a utrpení. Právě takto ale došlo ke vzniku všech
iluzí. Ten, kdo je jejich tvůrcem, však za něho nepovažuje sám sebe a nedomnívá se, že jejich realita závisí na něm. Ať už za nimi stojí jakákoliv
příčina, vždy jí je něco mimo něho a to, co vidí,
je nezávislé na jeho mysli. Nemůže zpochybňovat
realitu svých snů, protože nechápe roli, jakou hraje
při jejich tvorbě, a neuvědomuje si, že je to právě
on, kdo jim dodává zdánlivé skutečnosti.

8. Nikdo se nedokáže probudit ze snu, jejž za něj sní
svět; stává se totiž součástí snu někoho jiného.
Nemůže se probudit ze snu, jehož není autorem,
a proto je jen bezmocnou obětí snu, který vymyslela a opatruje jiná mysl. Takováto mysl pak k němu
musí být bezpochyby lhostejná a bezohledná vůči
jeho míru a štěstí stejně, jako se o něj nestará počasí nebo uplývající hodiny. Nemiluje ho, ale podle
své vůle ho obsazuje do takových rolí, jež vyhovují
jejímu snu. Jeho cena je pro ni tak zanedbatelná,
že není ničím jiným než tančícím stínem, který poskakuje podle nesmyslných zápletek, jež se rozvíjejí v planém snění světa.
9. Jestliže se nepokládáte za toho, komu se zdají vaše
sny, pak je toto ten jediný obraz, který vidíte; ta
jediná alternativa, již si volíte; ta druhá možná příčina. To vše podstupujete na základě svého dobrovolného rozhodnutí, protože popíráte, že příčina utrpení se nachází ve vaší vlastní mysli. Buďte
však rádi, že je právě tam, jelikož díky tomu jste
tím jediným, kdo určuje svůj úděl v čase. Je tedy
na vás, zda si vyberete spící smrt a sny o zlu nebo
šťastné probuzení a radost života.
10. Mezi čím jiným byste si mohli volit než mezi životem a smrtí, probuzením a spánkem, mírem
a válkou nebo svými sny a svou pravou podstatou?
Existuje nebezpečí, že se budete domnívat, že smrt
je ve skutečnosti mír, protože svět ztotožňuje tělo
s Já, které stvořil Bůh. Avšak nic nemůže být svým
vlastním opakem; mírem je zkrátka život. Jakmile
se probudíte a zapomenete na všechny myšlenky
o smrti, zjistíte, že v sobě nesete mír Boha. Jestliže
je vám ale skutečně dána možnost výběru, pak mu-
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síte příčiny toho, mezi čím si vybíráte, vidět takové, jaké doopravdy jsou a kde přesně jsou.
11. Jak by se dalo volit mezi dvěma stavy, když lze
jasně rozeznat pouze jeden z nich? Komu by byla
dána možnost vybírat si z účinků, pokud se domnívá, že dokáže ovlivnit pouze jeden z nich? Opravdová volba nikdy nemůže být vnímána jako taková,
v níž jsou možnosti výběru rozděleny mezi nepatrné Já a obrovský svět, který obsahuje různé sny
o vaší skutečné podstatě. Rozdíl mezi realitou a sny
nespočívá v tom, o čem sní svět a o čem tajně sníte
vy; tyto sny jsou totožné, jsou jedním. Snění světa
totiž představuje jen část vašeho vlastního snu, jíž
jste se zbavili a považovali ji zároveň za začátek
i konec snění světa. Ve skutečnosti je však spustil
váš tajný sen, který nevnímáte, přestože byl příčinou vzniku té jeho části, již vidíte a o jejíž realitě
nepochybujete. Jak byste ji také mohli zpochybňovat, zatímco spíte a tajně sníte o tom, že její příčina
je skutečná?
12. O čem vlastně sníte? O tom, že váš bratr je od vás
odloučený, že je vaším odvěkým nepřítelem, vrahem, který vás v noci pronásleduje a plánuje vaši
smrt, jež by měla být protahovaná a pomalá. Pod
tímto snem se ovšem skrývá ještě jeden, ve kterém
se vrahem stáváte vy, v němž jste vy tajným nepřítelem, mrchožroutem a ničitelem svého bratra
i světa. V něm pak leží pravá příčina utrpení i rozdíl mezi vašimi malými sny a vaší pravou podobou,
který je tak nepatrný, že ho vůbec nevidíte, jenž
je rodištěm iluzí a strachu, časem hrůzy i odvěké
nenávisti a okamžikem pohromy. V tomto prostoru
přebývá příčina nereality a právě v něm ji lze také
napravit.

13. Pamatujte si, že vy jste ten, kdo sní o světě snů;
nemá žádnou jinou příčinu, a nikdy ani mít nebude. Božího syna nevyděsilo nic hrozivějšího než
planý sen, který v něm vyvolal zdání, že přišel
o svou nevinu, popřel svého Otce a rozpoutal proti
sobě válku. Tento sen je tak děsuplný a tak zdánlivě skutečný, že by se Boží syn nemohl probudit
do reality bez krůpějí potu hrůzy na čele a s výkřikem smrtelného strachu na rtech, pokud by jeho
procitnutí nepředcházel jiný, vlídnější sen. Ten by
umožnil, aby se jeho zklidněná mysl nebála hlasu,
jenž ho s láskou volá, aby se probudil, ale aby ho
naopak přivítala. V takovémto vlídnějším snu je
zbaven všeho utrpení a jeho bratr je mu přítelem.
Bůh si totiž přál, aby procitl zlehka a s radostí,
a proto mu dal prostředky, jejichž pomocí se probudí beze strachu.
14. Přijměte tedy místo svého snu ten, který vám dal
Bůh. Změnit sen není těžké, jakmile si uvědomíte,
kdo jej doopravdy sní. Důvěřujte Duchu svatému
a dovolte mu, aby na místo vašich snů, jež naplňuje hrůza a strach ze smrti, položil své vlastní,
vlídnější. Sny, které přináší, jsou smířlivé a nerozhoduje se v nich, kdo je vrah a kdo je oběť, neboť
v nich není ani vražda, ani smrt. Díky nim se vám
postupně ztrácí z dohledu sen o vině, ačkoliv máte
oči stále zavřené, a na vaší spící tváři se tak rozhostí pokojný úsměv. Konečně je váš spánek klidný,
protože se vám zdají radostné sny.
15. Nechte si tiše zdát o svém bezhříšném bratru, jenž
se s vámi spojuje ve svaté nevinnosti, a z tohoto snu pak Svého milovaného syna probudí Sám
Pán nebe. Nechte si zdát o laskavosti svého bratra
a ve svých snech se nezabývejte jeho chybami.
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Nechte si zdát o jeho ohleduplnosti a nepočítejte
bolesti, které způsobil. Odpusťte mu jeho iluze
a vzdejte mu díky za ochotu, již vám projevuje.
Neodmítejte jeho četné dary jen proto, že ve vašich snech není dokonalý a zastupuje v nich svého
Otce, o kterém se domníváte, že vám dává jak život, tak i smrt.
16. Bratři, jeho Otec dává pouze život, avšak dary, jež
podle sebe od svého bratra dostáváte, zosobňují ty,
které vám ve vašich snech dává váš Otec. Pohlížejte tedy na všechno, co vám váš bratr nabízí, jako
na dary, jež vám dává laskavě a štědře, a nedovolte,
aby váš sen o hluboké vděčnosti za ně narušovala
jakákoli bolest.

1. Ústřední postavou ve snění světa je tělo. Bez něho
neexistuje žádný sen a beze snu zároveň neexistuje
ani samo tělo, neboť v něm vystupuje jako osoba,
již máte vidět a které máte věřit. Zaujímá klíčové
místo v každém snu, jenž vypráví příběh o tom,
jak bylo stvořeno jinými těly, narodilo se do světa
mimo tělo, chvíli žilo a poté zemřelo, aby se v prachu spojilo s dalšími těly, které umírají stejně jako
ono samo. V krátkém čase, jenž mu byl vyhrazen
pro život, vyhledává další těla, která se stávají jeho
přáteli i nepřáteli. Stará se především o vlastní bezpečí; jeho vůdčí zásadou je pohodlí; snaží se hledat potěšení a vyhýbá se věcem, jež by mu mohly
ublížit. Ze všeho nejvíc se však pokouší si vštěpit,
že mezi jeho bolestí a radostí je rozdíl a že je lze
od sebe odlišit.

2. Snění světa na sebe bere řadu různých podob, protože tělo usiluje mnohými způsoby o to, aby prokázalo svou nezávislost a skutečnost. Obléká se
do věcí, které si koupilo za malé kovové kotoučky
nebo papírové proužky, jež svět prohlašuje za cenné a skutečné. Pracuje, aby je získalo, dělá kvůli
nim nesmyslné činnosti a vyhazuje je za nesmyslné věci, které nepotřebuje, a dokonce ani nechce.
Najímá si jiná těla, aby ho chránila, a hromadí další
bezcenné věci, aby o nich mohlo tvrdit, že mu patří. Vyhledává zvláštní těla, jež by se s ním podělila
o jeho sny. Někdy sní o tom, že je přemožitelem
těl, která jsou slabší, avšak v jiných fázích snu je
otrokem jiných, jež mu chtějí ublížit a touží ho mučit.
3. Četná dobrodružství těla – od okamžiku zrození až
po jeho smrt – jsou tématem každého snu, který
se světu kdy zdál. „Hrdina“ tohoto snu se nikdy
nemění a nikdy se nemění ani cíl snu. Ačkoliv se
projevuje v mnoha podobách a „hrdinu“ zdánlivě představuje v mnoha různých situacích, jež ho
zavádějí na řadu různých míst, je jeho záměr stále stejný a odlišnými způsoby se vás snaží naučit
stále totéž. Pořád dokola, znovu a znovu usiluje
o to, aby vám vštěpil jedinou lekci: že je příčinou,
a nikoliv následkem a že jeho následkem jste vy,
kdo tudíž nemůžete být jeho příčinou.
4. Z toho vyplývá, že nejste tím, kdo sní, ale snem,
a proto nečinně přecházíte z místa na místo
a ze situace do situace, jež vám zinscenuje. Skutečnost, že to je to jediné, co tělo opravdu dělá, nelze zpochybnit, protože představuje pouze postavu ve snu. Mohl by však někdo reagovat na ﬁgury
ve snu, kdyby je neviděl jako skutečné? V okamži-
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ku, kdy je totiž spatří takové, jaké doopravdy jsou,
už na něj nebudou mít žádný vliv, protože pochopí,
že moc ovlivňovat jim dal sám tím, že zapříčinil
jejich existenci a umožnil, aby vypadaly jako reálné.
5. Nakolik ochotní jste vysvobodit se z účinků všech
snů, které svět kdy měl? Přejete si, aby žádný sen
nevypadal jako příčina toho, co děláte? Jestliže
ano, pak se stačí podívat na začátek snu, neboť ta
jeho část, již vidíte, je jeho druhá část, jejíž příčina
leží v té první. Nikdo, kdo spí a sní ve světě, si nepamatuje na útok, který podnikl proti sobě. Nikdo
nevěří, že kdysi skutečně nevěděl nic o těle a nikdy
nepovažoval tento svět za skutečný. Jinak by okamžitě pochopil, že tyto představy jsou jen jedna
iluze, jež je tak směšná, že jí lze pouze se smíchem
přejít. Jak skutečné se vám ale teď zdají! Nikdo si
nevzpomíná na dobu, kdy se setkaly pouze se smíchem a nevírou. Na to si však vzpomenete, pokud
se otevřeně zadíváte na jejich příčinu; pak uvidíte
důvod k smíchu, a nikoliv důvod se bát.
6. Vraťme sen, který Boží syn předal tomu, kdo považuje sen za něco, co je na něm nezávislé a co se
odehrává bez jeho vůle. Do věčnosti, kde všechno existuje jako jedno, se vplížila nepatrná, šílená
představa, jíž se Boží syn zapomněl vysmát. Jeho
zapomnění způsobilo, že se z ní stala závažná myšlenka, kterou lze uskutečnit a jež může mít skutečné důsledky. Společně však obojí dokážeme přejít se smíchem a pochopit, že čas nemůže narušit
věčnost. Vždyť domnívat se, že čas může přelstít
věčnost, která znamená, že žádný čas neexistuje,
není nic jiného než žert!

7. Bezčasovost, v níž je času dodáno zdání skutečnosti; část Boha, která útočí sama na sebe; odloučený
bratr jako nepřítel; mysl uvnitř těla – to všechno
jsou jen různé podoby kruhu, jehož konec se nachází na svém začátku, kde končí u své příčiny. Svět,
jejž vidíte, zobrazuje přesně to, co jste si mysleli,
že jste udělali; jenže teď se domníváte, že to, co
jste udělali, bylo ve skutečnosti uděláno vám. Vinu
za to, co jste si mysleli, jste přenesli ven ze svého
nitra – na provinilý svět, který za vás sní vaše sny
a myslí vaše myšlenky. Proto přináší svou vlastní
odplatu, a nikoliv vaši. Udržuje vás pevně spoutané v těle, jež trestá kvůli všem těm hříšným věcem,
které tělo provádí ve svém snu. Jelikož však nejste
tvůrcem svého těla, nemáte moc je přinutit, aby se
svými zlými skutky přestalo, a nemůžete řídit jeho
konání, cíl ani úděl.
8. Svět jasně ukazuje prastarou pravdu: vždy budete věřit, že druzí vám dělají přesně to, o čem se
domníváte, že jste udělali vy jim. Jakmile se však
této iluzi podvolíte a budete je obviňovat, nespatříte pravou příčinu toho, co dělají, protože budete
chtít, aby vina spočívala na nich. Jaká pošetilost
se skrývá v urážlivém nástroji, jehož cílem je zachovat vaši nevinu tím, že si vinu odsunete z nitra,
ale nikdy jí nedovolíte skutečně odejít! Je nesmírně těžké pochopit, že je to jen žert, pokud vaše oči
všude kolem sebe vidí jeho hluboké důsledky, aniž
by však spatřily jejich směšnou příčinu. Ačkoliv
bez poznání příčiny se jeho následky bezpochyby
zdají závažné a smutné, nemohou existovat samostatně, protože vždy jen z něčeho vyplývají. Avšak
právě jejich příčina nevyplývá z ničeho a není ničím jiným než žertem.
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9. Duch svatý na tuto příčinu reaguje laskavým smíchem a jejími důsledky se nezabývá. Jak jinak by
také mohl napravit váš omyl, jenž spočívá v tom,
že jste příčinu zcela přehlédli? Vyzývá vás, abyste
před něho předstoupili s každým jejím hrozivým
důsledkem, a společně se tak mohli zadívat na jeho
pošetilou příčinu a svorně se jí zasmát. Vy soudíte
následky, ale on posoudil jejich příčinu; a díky jeho
soudu všechny následky zmizely. Možná k němu
přijdete se slzami v očích, ale zaposlouchejte se
do jeho slov: „Můj bratře, svatý synu Boží, pohleď
na svůj planý sen, neboť toto všechno se může dít
pouze v něm.“ Pak opustíte svatý okamžik se smíchem a zároveň s vámi a s Duchem svatým se bude
smát i váš bratr.
10. Tajemství spásy spočívá výhradně v tom, že
všechno, co činíte, činíte sami sobě; a to je a stále bude pravda bez ohledu na to, jakou podobu
na sebe vezme útok nebo kdo se zhostí role nepřítele a útočníka, i bez ohledu na to, co vám bude
připadat jako příčina bolesti a utrpení, které prožíváte. Neboť kdybyste věděli, že jen sníte, nikdy
byste na postavy ze svého snu nereagovali. Kdybyste si uvědomili, že je to jen sen, nemohly by mít
na vás žádný vliv, ať už by byly jakkoliv nenávistné a surové.
11. Jakmile si osvojíte tuto jedinou lekci o vykoupení, budete vysvobozeni z utrpení v jakékoliv jeho
podobě. Duch svatý vám ji bude neustále opakovat tak dlouho, dokud se ji nenaučíte, bez ohledu
na podobu utrpení, jež vám přináší bolest. Ať už
před něho předstoupíte s jakýmkoliv zraněním,
vždy vám odpoví touto prostou pravdou, neboť jen
ona vás zbaví příčiny všech strastí a soužení. To,

v jaké podobě se projevují, nemá na jeho odpověď
vůbec žádný vliv, protože chce, abyste poznali tu
jedinou příčinu, která stojí za všemi z nich. Pak
pochopíte, že zázraky odrážejí jednoduchou skutečnost: „To já jsem to způsobil a právě to chci napravit.“
12. Předstupte tedy se všemi podobami utrpení před
toho, kdo ví, že všechny jsou úplně stejné. Tam,
kde neexistuje žádný rozdíl, také žádný nevidí
a naučí vás, jaká je jediná příčina všech. Ani jedna
z nich totiž nemá odlišnou příčinu a všechny lze
snadno napravit jedinou lekcí, již si skutečně osvojíte. Spása je tajemství, které skrýváte pouze sami
před sebou, a o tom jasně vypovídá celý vesmír.
Vy ale jeho svědkům nevěnujete žádnou pozornost, neboť dosvědčují něco, co nechcete poznat,
a proto máte dojem, že spásu před vámi skrývají.
K tomu, aby všechno bylo napraveno, však stačí,
abyste poznali, že jste se sami dobrovolně rozhodli
nenaslouchat a nevidět.
13. Jak jinak uvidíte svět, až si tuto skutečnost uvědomíte! Ze své viny se vysvobodíte v okamžiku,
jakmile ji odpustíte světu, neboť vaše vina není
podmínkou jeho neviny a vaše nevina nezáleží
na jeho hříších. Je naprosto jasné, že ti jediní, před
kým skrýváte tajemství, jste pouze vy sami a právě tato skutečnost je důvodem, proč stále zůstáváte
odloučeni od světa i od svého bratra. Potřebujete
se tedy naučit, že oba jste nevinní nebo vinní, jelikož je zcela vyloučeno, abyste byli jiní než ten
druhý nebo aby obojí byla pravda. Toto je to jediné
tajemství, jež ještě musíte poznat; a potom už pro
vás nebude žádným tajemstvím, že jste uzdraveni.
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28. kapitola

Odčinění strachu
I. Vzpomínka na přítomnost
1. Zázrak nic nečiní; pouze odčiňuje, a tím ruší důsledky toho, co bylo uděláno. Nic nepřidává, ale
pouze bere, přičemž to, co bere, je už dávno pryč.
Jelikož si to však stále uchováváte v paměti, připadá vám, jako by to mělo bezprostřední následky.
Tento svět skončil už před dávnou dobou; myšlenky, které jej vytvořily, už dávno opustily mysl, jež
si je na kratičkou chvíli myslela a milovala. Zázrak
pouze ukazuje, že minulost je pryč a že to, co skutečně skončilo, nemá žádné následky. Vzpomínka
na příčinu může vyvolat pouze iluze o její přítomnosti, avšak nemá moc vyvolat skutečné důsledky.
2. Se žádným důsledkem viny se už nesetkáte, protože vina je pryč. S jejím odchodem zmizely i její následky, neboť je opustila příčina. Proč byste na ní
tedy měli ve své paměti stále lpět, pokud netoužíte
po jejích důsledcích? Vzpomínání je stejně výběrové jako vnímání jen s tím rozdílem, že se jedná
o jeho minulou verzi. Je to vnímání minulosti, jako
by se odehrávala právě teď a stále ji bylo možné
vidět. Paměť – stejně jako vnímání – je schopnost, již jste si vytvořili vy sami, a to proto, abyste
nahradili to, co vám dal Bůh při vašem stvoření.
A jako všechno ostatní, co jste vytvořili, může slou126
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žit i jinému účelu a může být prostředkem k dosažení jiného cíle. Jestliže si to tedy budete přát, můžete ji namísto k ubližování využít k uzdravování.
3. Nic, co je uplatňováno pro účely uzdravení, nevyjadřuje snahu cokoliv dělat. Představuje pochopení
a uvědomění, že nemáte žádné potřeby, které by
znamenaly, že se něco musí udělat. Je to neselektivní paměť, jež není využívána k tomu, aby ovlivňovala pravdu. Všechny věci, které Duch svatý
dokáže uplatnit v zájmu uzdravení, mu byly dány
bez obsahu i účelu, pro nějž byly vytvořeny. Jedná
se pouze o schopnosti bez využití, na které teprve
čekají. Nejsou ničemu zasvěceny a nemají žádný
cíl.
4. Duch svatý tedy dokáže využít paměť pro své účely, neboť se v ní skrývá Sám Bůh. Takováto paměť
však neuchovává vzpomínky na minulé události,
ale pouze vzpomínku na přítomný stav. Jste už tak
dlouho zvyklí věřit, že paměť obsahuje pouze to,
co je minulost, že je pro vás těžké si uvědomit, že
ve skutečnosti se jedná o schopnost, jež si pamatujete nyní. Omezení, která na vzpomínání klade svět,
jsou stejně obrovská jako ta, jimiž se od světa necháváte svazovat vy. Paměť nemá žádnou souvislost s minulostí, ovšem pokud chcete, aby ji měla,
pak ji také mít bude. Toto spojení však vytvořilo
pouze vaše přání a pouze vy jste zapříčinili, že se
týká určitého časového období, ve kterém jako by
stále přežívala vina.
5. Způsob, jakým paměť využívá Duch svatý, nemá
nic společného s časem. Nesnaží se ji uplatnit jako
prostředek k uchování minulosti, ale spíše jako nástroj, jehož pomocí minulost necháme odejít. Paměť uchovává sdělení, jež přijímá, a dělá to, co je jí

dáno dělat. Samotná sdělení tedy nepíše a ani neurčuje, k čemu mají sloužit; stejně jako tělo je sama
o sobě bezúčelná. Jestliže se vám tudíž zdá, že střeží prastarou nenávist a předkládá vám obrazy nespravedlností a bolesti, které jste si v ní uschovali,
znamená to, že obsah takovéhoto sdělení jste jí určili vy sami, a proto také takový bude. Jelikož je
věrně oddána svým hrobkám, naleznete v ní historii celé minulosti těla. Jsou v ní uchovány všechny
zvláštní souvislosti, jež byly vytvořeny proto, aby
udržely minulost naživu, i mrtví, kteří čekají jen
na váš pokyn, aby se k vám vrátili a znovu žili. Následky, jež vyvolávají, tak zdánlivě rostou s časem,
který však odstranil jejich příčinu.
6. Čas je ovšem jen dalším elementem toho, co nic
nedělá. Působí ruku v ruce se všemi dalšími prvky,
jejichž pomocí se snažíte skrývat pravdu o sobě samých. Přestože čas ani nebere, ani nedokáže vracet,
využíváte ho podivným způsobem, jako by minulost zapříčinila přítomnost, jež je však důsledkem,
ve kterém nelze provést žádnou změnu, protože
jeho příčina zmizela. Změna ale musí mít příčinu,
a to takovou, jež by byla trvalá, neboť jinak by
nebyla trvalá ani samotná změna. Leží-li tedy příčina přítomnosti v minulosti, nelze v přítomnosti
provést žádnou změnu. Podle toho, jaký účel jste
jí přisoudili, přechovává paměť pouze minulost,
a proto je nástrojem, který může být využitý proti
přítomnosti.
7. Nepamatujte si nic, co jste naučili sami sebe, protože obsah vašeho učiva byl nesprávný. Kdo by si
chtěl uchovávat v paměti nesmyslnou lekci, pokud
se dokáže naučit a uchovat nějakou lepší? Jakmile se vám vybaví prastaré vzpomínky na nená-
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vist, vzpomeňte si, že jejich příčina je dávno pryč,
a proto nemůžete pochopit, k čemu slouží. Nedovolte, aby příčina, již jim připisujete nyní, byla tou,
která z nich udělala to, jakými byly nebo se zdály
být. Radujte se, že zmizela, neboť představovala
to, za co chcete dostat milost. Místo ní raději pohlédněte na nové důsledky příčiny přijaté teď, jež
se projevují tady. Překvapí vás svou krásou; odvěké a nové myšlenky, které přinášejí, budou radostnými následky příčiny, jež je tak prastará, že
zdaleka přesahuje šíři paměti tak, jak ji chápe vaše
vnímání.
8. Právě tuto příčinu si pro vás zapamatoval Duch
svatý pro případ, že byste ji chtěli zapomenout.
Nezmizela, neboť nedovolil, aby byla zapomenuta, a nikdy se ani nezměnila, protože ji v každém
okamžiku uchovával v bezpečí vaší mysli. Její následky se vám ale budou zdát nové, a to jen proto,
že jste se domnívali, že si nepamatujete na jejich
příčinu, která se vám však z mysli nikdy nevytratila, jelikož vůlí vašeho Otce nebylo, aby se na Něho
Jeho syn neupamatoval.
9. To, co si pamatujete vy, se nikdy nestalo. Vaše
vzpomínky jsou založeny na bezpříčinnosti, již
jste chybně zaměnili za příčinu. Jakmile poznáte,
že jste si zapamatovali následky, které neměly žádnou příčinu, a proto skutečnými následky ani být
nemohly, budete se jen smát. Zázrak vám připomene příčinu, která je navěky přítomná, nedotčená časem ani snahou ji narušit, a jež je tedy stále taková,
jaká vždy byla. Jelikož důsledkem této neměnné
příčiny jste vy, jste i vy stejně neměnní a dokonalí
jako ona. Vzpomínka na ni neleží v minulosti ani
nečeká v budoucnosti; zázraky ji neodhalují, ale

pouze vám připomínají, že se nikdy neztratila. Jakmile jí pak odpustíte své hříchy, už ji nebudete dále
popírat.
10. Vy, kdo se snažíte vynést soud nad svým vlastním
Stvořitelem, nemůžete pochopit, že On není tím,
kdo vyřkl ortel nad Svým synem. Chtěli jste Mu
odepřít Jeho vlastní důsledky, ale i přesto Mu nikdy
nebyly odepřeny. Neexistoval ani jediný okamžik,
kdy by byl Jeho syn odsouzen za to, co nemělo
příčinu a bylo proti Jeho vůli. Vaše vzpomínání
pouze dokazuje strach z Boha; to, čeho se bojíte,
však neudělal Bůh, a neudělali jste to ani vy, a proto jste také nikdy nepřišli o svou nevinu. Abyste
byli uzdraveni, nepotřebujete uzdravení, ale pouze
klidné pochopení, že zázrak je lekce, která vás učí,
abyste dovolili příčině mít své vlastní následky
a nedělali nic, co by jí v tom bránilo.
11. Zázrak pokojně vstoupí do té mysli, jež se na okamžik zastaví a zůstane klidná. Z tohoto klidného
okamžiku a z mysli, již díky tomuto klidu uzdravil,
se pak rozšiřuje i do dalších myslí, aby i ony mohly
sdílet její poklid. Všechny se pak spojí a nebudou
dělat nic, co by zabránilo rozšíření světla zázraku
zpět do mysli, která byla příčinou existence všech
ostatních myslí. Zázrak se rodí ze sdílení, a proto
ani v jediné chvíli nemůže nespěchat ke všem nepokojným myslím, aby jim přinesl poklid okamžiku, kdy se jim vybaví vzpomínka na Boha. Jejich
vlastní vzpomínání umlkne a na to, co přišlo, aby
je nahradilo, už nikdy poté nebudou moci úplně zapomenout.
12. Ten, komu je dán čas, vzdává díky za každý poklidný okamžik, jejž dostal, neboť v něm může
vzpomínka na Boha nabídnout všechny své pokla-
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dy Božímu synu, pro kterého byly a jsou pečlivě
střeženy. S jakou radostí je dává tomu, pro koho je
dostal! A společně s ním vzdává díky i jeho Stvořitel, protože si nepřeje být ochuzen o Své důsledky. Ticho tohoto klidného okamžiku, jež Jeho syn
přijme, vítá věčnost i Jeho a dovoluje jim vstoupit
tam, kde touží přebývat, neboť v onom okamžiku
nedělá Boží syn nic, čím by si sám naháněl strach.
13. Vzpomínka na Boha se v mysli, která nemá strach
ji nechat vstoupit, vynoří okamžitě. Tím totiž zmizí její vlastní vzpomínání, a proto nebude mít v paměti žádnou minulost, jejíž děsuplné obrazy by
stály v cestě radostnému procitnutí do přítomného
pokoje. Klidem tohoto okamžiku se rozléhají tóny
trumpet věčnosti, aniž by jej však jakkoliv narušovaly. To, na co si pak vzpomenete, nebude strach,
ale příčina, jež způsobí, že strach bude zapomenut
a navěky se vytratí. Klid promlouvá tichým hlasem
o lásce, kterou si Boží syn pamatuje z doby předtím, než mezi přítomnost a minulost proniklo jeho
vlastní vzpomínání, aby jí zabránilo ve vstupu.
14. Boží syn si tak konečně bude vědom přítomné
příčiny i jejích příznivých důsledků. Uvědomí si,
že to, co udělal, nemá příčinu, a proto ani žádné
důsledky. Neudělal totiž nic, a jakmile to pochopí,
pochopí také, že nic udělat nikdy nemusel a také
neudělal. Jeho příčina je svými důsledky; kromě ní
nikdy neexistovala žádná, jež by dokázala zapříčinit jinou minulost nebo budoucnost. Její důsledky
jsou neměnně věčné a zcela mimo dosah strachu
i světa hříchu.
15. O co přijdete, pokud neuvidíte to, co nemá příčinu?
A kde bude oběť, když přijde vzpomínka na Boha,
aby tuto ztrátu nahradila? Jak lépe lze uzavřít onu

1. Bez příčiny neexistují žádné důsledky a bez důsledků neexistuje příčina. Příčina se rodí na základě svých důsledků, a Otec je tedy Otcem prostřednictvím Svého syna. Důsledky sice svou příčinu
nevytvářejí, ale budují mezi těmito dvěma hledisky
vztah. Syn tudíž dává Otcovství svému Stvořiteli
a zároveň sám přijímá dar, jejž Mu dal. Jelikož je
pak Božím synem, musí být i otcem, který tvoří
stejně, jako ho stvořil Bůh. Kruh stvoření není uzavřen; jeho konečný i počáteční bod jsou totožné,
ale obsahuje v sobě vesmír všeho stvoření, jenž
nemá ani začátek, ani konec.
2. Otcovství je stvoření. Láska se musí rozšiřovat,
protože čistotu nic nesvazuje. Základní přirozenost
nevinných proto spočívá v tom, že je nic nespoutává, že jsou navěky osvobozeni od všech překážek
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malou propast mezi iluzemi a realitou než tím, že
dovolíte, aby ji vzpomínka na Boha přeletěla a přeměnila ji na most, po kterém se na druhou stranu
dostanete v jediném kratičkém okamžiku? Neboť
Bůh ji uzavřel Sám Sebou; vzpomínka na Něho
neprošla netečně kolem Jeho syna a nezanechala
ho navěky uvězněného na jednom břehu, z něhož
na druhý sice dohlédne, ale nikdy se k němu nedostane. Jeho Otec si přeje, aby byl vyzdvihnut
a zlehka přenesen na druhou stranu; k tomu postavil most a Svého syna přes něj převede On Sám.
Nemějte strach, že by nedokázal udělat to, co je
Jeho vůle, ani že by se Jeho vůle nevztahovala
na vás, kterým je určena.

II. Záměna příčiny a následku

i hranic. Čistota tudíž nemůže pocházet z těla,
neboť ji nelze najít nikde, kde se vyskytují určitá
omezení. Svými důsledky, které jsou stejně neomezené, jako je ona sama, ho však dokáže uzdravit. K uzdravení pak musí dojít, protože mysl se
nenachází v těle a její nevinnost leží jinde: na místě, kde najdete i všechno uzdravení. Kde to tedy je?
Pouze tam, kde jsou příčině poskytnuty její důsledky. Nemoc je totiž nesmyslný pokus dodat důsledky bezpříčinnosti, a tak z ní učinit příčinu.
3. Jen v nemoci se Boží syn vždy snaží učinit ze sebe
svou vlastní příčinu, čímž ovšem brání tomu, aby
byl synem svého Otce. Na základě této své neuskutečnitelné touhy pak nevěří, že je důsledkem
lásky, a za příčinu toho, co je, považuje sám sebe.
Jedinou příčinou všeho je však příčina uzdravení,
jež má pouze jediný důsledek. Pochopíte-li tuto
skutečnost, už nebudete připisovat bezpříčinnosti
žádné důsledky a žádné také neuvidíte. Mysl v těle
a ve světě jiných těl, ze kterých má každé svou samostatnou mysl – to jsou vaše „stvoření“, přičemž
vy jste ta „druhá“ mysl, jež tvoří pomocí důsledků,
které jsou jiné než vy, přestože jako jejich „otec“
přeci musíte být stejní.
4. Nestalo se nic jiného než to, že jste usnuli a zdá se
vám sen, v němž jste sami sobě cizincem a součástí snu někoho jiného. Zázrak vás neprobudí, ale
pouze vám odhalí, kdo je tím, kdo sní. Učí vás, že
zatímco spíte, můžete si své sny vybírat v závislosti na tom, co je cílem snění. Toužíte po snech
o uzdravení, nebo po snech o smrti? Sen se podobá vzpomínce, protože zobrazuje to, co chcete, aby
vám bylo ukázáno.

5. Všechny útržky vašich vzpomínek a kousky snů
se nacházejí v prázdném skladišti s dokořán otevřenou branou. Pokud si ovšem uvědomujete, že
ten, kdo sní, jste vy, pak zároveň chápete alespoň
to, že příčinou snu jste vy sami a že můžete přijmout i jiný sen. Aby však mohlo dojít ke změně
obsahu snu, musíte si být jasně vědomi toho, komu
se zdá sen, který se vám nelíbí. Domníváte se, že
je jen určitým důsledkem, jejž jste sice zapříčinili
vy, ale v žádném případě jste nebyli jeho příčinou.
Ve snech o vraždě a útoku jste oběť, která umírá v zavražděném těle, ale v odpouštějících snech
není od nikoho vyžadováno, aby se stal trpící
obětí. A právě takové jsou radostné sny, jež vám
zázrak nabízí výměnou za vaše vlastní. Nechce
po vás, abyste si vytvořili nový sen, ale pouze
abyste si uvědomili, že autorem toho, který nyní
toužíte vyměnit, jste vy sami.
6. Tento svět nemá příčinu, stejně jako ji nemá ani
žádný sen, jenž se v něm komukoliv zdá. Nemá
žádné plány, které by byly uskutečnitelné, a nelze
v něm nalézt žádnou koncepci, již by bylo možno pochopit. Co jiného lze také očekávat od něčeho, co nemá příčinu? Jestliže však nemá příčinu,
pak nemá ani účel. Sen sice můžete zapříčinit, ale
není ve vaší moci mu dát skutečné důsledky, neboť tím byste změnili jeho příčinu, což právě nemůžete. Ten, komu se zdá sen, není vzhůru, avšak
o tom, že spí, neví. Iluze o sobě, které vidí, považuje
za špatné nebo dobré, radostné nebo smutné, ale bez
neměnné příčiny, jež by zajistila stálé důsledky.
7. Zázrak prokazuje, že sníte sen, jehož obsah není
skutečný, což představuje hlavní krok pro vyřešení iluzí. Nikdo se jich totiž nemůže bát, jakmile
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pochopí, že si je vymyslel. Strach má proto, že si
neuvědomuje, že je autorem snu, a nikoliv jen postavou v něm. Následky, které ve svém snu připsal
svému bratru, dává sám sobě. A to je to jediné, co
sen shromáždil a poskytl mu jako důkaz, že se mu
splnila přání. Bojí se tudíž svého vlastního útoku,
za nímž však vidí stát někoho jiného. Jako oběť pak
trpí jeho důsledky, ale nikoliv jeho příčinou. Jelikož se nepovažuje za autora svého vlastního útoku,
nenese za to, co způsobil, žádnou vinu. Úkolem zázraku je mu pouze dokázat, že nic neudělal; že to,
čeho se ve skutečnosti bojí, je příčina bez následků, které by z ní příčinu skutečně učinily. Nemá-li
ovšem příčina následky, znamená to, že jí nikdy
ani nebyla.
8. Odloučení začalo snem o tom, že Otec byl připraven o Své důsledky a že si je nedokázal udržet,
neboť už nebyl jejich Stvořitelem. V tomto snu
vytvořil ten, kdo sní, sám sebe, ale jeho dílo se
obrátilo proti němu, neboť si stejně jako on sám
přisvojilo roli svého stvořitele a stejně jako on sám
nenáviděl svého Stvořitele, nenávidí postavy z jeho snu i jeho. Jeho tělo se stalo jejich otrokem, jejž
zneužívají, protože si přivlastnily motivy, které
mu jako jejich tvůrce sám dal, a nenávidí ho za to,
za co se jim chce pomstít. A právě odplata, již vykonávají na těle, se jeví jako důkaz toho, že ten,
kdo sní, nemohl být autorem snu. Důsledek a příčina jsou tedy nejprve odděleny a poté obráceny, aby
se důsledek stal příčinou a příčina důsledkem.
9. Toto je poslední krok odloučení, kterým však začíná spása, jež postupuje opačným směrem. Tento
konečný krok představuje důsledek toho, co je už
pryč a jevilo se jako příčina. Zázrak je první krok,

kterým se příčině navrací její funkce příčinnosti,
a nikoliv důsledku, neboť právě na základě této záměny vznikl onen sen. Dokud pak bude trvat, bude
vám procitnutí nahánět strach a jeho volání nevyslyšíte, protože ve vás bude vzbuzovat dojem, jako
by bylo pozvánkou do světa hrůzy.
10. Stejně jako každá lekce, již si máte podle Ducha
svatého osvojit, je i zázrak srozumitelný. Jasně demonstruje to, co se máte naučit, a ukazuje vám, že
jeho důsledky jsou tím, po čem doopravdy toužíte.
V jeho odpouštějících snech jsou důsledky vašich
snů uvedeny na pravou míru a z nenáviděných
nepřátel se stávají přátelé s laskavými úmysly.
Na jejich nepřátelství pohlížíte jako na bezpříčinné, protože jasně vidíte, že ho nezapříčinili. Jelikož
pak chápete, že jejich nenávist nemá žádné důsledky, můžete s klidem přijmout roli jejího tvůrce.
Vysvobodíte se tak ze svého starého snu, protože
si uvědomíte, že svět je neutrální a těl, která se
po něm stále zdánlivě pohybují jako samostatné
bytosti, není zapotřebí se vůbec bát; a proto už nejsou chorá.
11. Zázrak vám vrací příčinu strachu; vám, kdo jste jejím autorem. Zároveň vám také ale ukazuje, že jelikož nemá žádné důsledky, není to příčina, neboť
funkcí příčinnosti je mít důsledky. Jestliže tudíž
dojde k odstranění důsledků, zmizí i příčina. Takto
tedy zázraky uzdravují tělo: dokazují, že tvůrcem
nemoci je mysl, jež použila tělo k tomu, aby se stalo obětí – neboli následkem – toho, co vytvořila.
Naučit se polovinu lekce však neznamená naučit
se ji celou. Zázrak by byl zbytečný, pokud byste
se naučili jen to, že tělo lze uzdravit; cílem této
lekce je ještě něco jiného. Spočívá v pochopení, že
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nemocná byla mysl, a proto se domnívala, že nemocné může být i tělo. Přenesení její viny na něco
jiného ovšem nezapříčinilo vůbec nic, a tudíž nemělo žádné následky.
12. Tento svět je plný zázraků, které stojí v zářivém mlčení vedle každého snu o bolesti a utrpení, o hříchu
a vině. Představují jeho alternativu, možnost být
tím, kdo sní, a nikoliv tím, kdo popírá svou aktivní
roli při vytváření snu. Jsou to radostné následky,
jež vyplývají z toho, že důsledky nemoci byly vráceny zpět své příčině. Tělo je osvobozeno, protože
mysl si uvědomuje, že „toto se neděje mně, ale toto
dělám já“, a má tudíž možnost se rozhodnout pro
jinou variantu. Spása, která začíná právě v tomto
bodě, pak bude následně měnit každý krok na sestupné cestě k odloučení, dokud nedojde až na její
začátek, neodstraní žebřík a nenapraví všechny sny
světa.

1. To, co čeká v naprostém bezpečí a s naprostou jistotou za spásou, by vás teď nemělo zajímat, neboť
jste teprve jen svolili k tomu, aby byly vaše první,
nejisté kroky vedeny směrem vzhůru po žebříku,
na jehož dolní příčku vás zavedlo odloučení. To jediné, o co byste se měli v současnosti starat, je zázrak; právě u něho musíte začít. A jakmile začnete,
otevře se před vámi cesta k procitnutí a k ukončení
snu, jež bude poklidná a jednoduchá. Pokud přijmete zázrak, nepřipojíte ke snu, který se vám už
zdá, váš starý sen o strachu, neboť bez vaší podpo-

ry, jež ho posiluje a dodává mu moc, se rozplyne
a společně s ním zmizí i jakékoliv jeho důsledky.
2. Žádná mysl nebude nemocná, dokud s ní jiná nebude souhlasit, že jsou odloučené, čímž se společně
rozhodnou, že jsou obě choré. Jestliže se však odmítnete na takovéto dohodě podílet a pokud nepřijmete roli, kterou hrajete při prokazování skutečnosti nemoci, druhá mysl na vás nemůže přenést
svou vinu, protože jí nedovolíte se vnímat tak, jako
by byla jiná než vy a od vás oddělená. Tělo tak
nebude považovat za nemocné ani jedna z obou
myslí, byť každá ze svého úhlu pohledu. Spojením
s bratrovou myslí totiž zabraňujete vzniku příčiny
nemoci i vnímaných důsledků; důsledkem myslí,
jež se spojují, je uzdravení, zatímco důsledkem
myslí, které se oddělují, je nemoc.
3. Zázrak tudíž nedělá vůbec nic právě proto, že mysli jsou spojené a nemohou se rozdělit. Ve snu však
dochází k převrácení této skutečnosti, kdy jsou
rozdělené mysli vnímány jako těla, jež jsou oddělená a samostatná a nikdy se nemohou spojit. Nedovolte svému bratru, aby byl nemocný, neboť pokud by skutečně byl, pak by to znamenalo, že jste
ho zanechali napospas jeho snu tím, že jej s ním
sdílíte. V něm totiž nevidí, kde tkví skutečná příčina nemoci, zatímco vy shlížíte na propast, která
se mezi vámi klene a jež je místem, kde se nemoc
rodí. Jste spojeni nemocí, a stále tak udržujete onu
malou propast, kde je nemoc ochraňována a uctívána a její skutečnost je podporována pevným přesvědčením pro případ, že by měl přijít Bůh a tuto
nepatrnou propast, která vede k Němu, přemostil.
Nestavte Mu tedy do cesty iluze, neboť Jeho pří-

138

139

III. Souhlas se spojením

chod je to, po čem ve skutečnosti toužíte více než
po všech věcech, jež se třpytí ve vašem snu.
4. Konec snění znamená konec strachu, neboť ve světě snů nikdy nebyla láska. Ačkoliv ona propast je
doopravdy malá, skrývá v sobě zárodky zhoubné
nákazy i všech nemocí, jelikož představuje přání
oddělovat, a nikoliv spojovat. Zdánlivě tak dodává
nemoci příčinu, která jí však ve skutečnosti vůbec
není. Jedinou příčinou nemoci je totiž právě účel
propasti, jež vznikla proto, aby zachovala vaše odloučení a udržela vás v těle, které chápete jako příčinu utrpení a bolesti.
5. Pravou příčinou bolesti je ale odloučení, a nikoliv
tělo, jež je pouze jeho důsledkem. Odloučení však
není nic než prázdné místo, které nic neohraničuje,
nic nedělá a je stejně prchavé jako prostor mezi
vlnami, jež vytváří proplouvající loď. Voda jej
okamžitě zalije, vlny se spojí, a tím jej překonají.
Kde je pak ona mezera mezi nimi, pokud se spojí
a zaplní prostor, který je na kratičkou chvíli zdánlivě odděloval? Kde jsou pak příčiny nemoci, jestliže se spojí mysli, aby překlenuly malou propast,
jež se mezi nimi rozkládá a ve které klíčí semínka
nemoci?
6. Bůh staví most, ale pouze na místě, jež pročistil
a vyprázdnil zázrak. Neumí totiž překonat zárodky nemoci ani pocit hanby z viny, neboť nedokáže
zničit cizí vůli, kterou nestvořil. Umožněte tedy,
aby důsledky této vůle zmizely, a nesvírejte je pevně v rukou s přesvědčením, že si je chcete uchovat.
Zázrak je všechny smete stranou, a tím udělá místo
pro Něho, kdo si přeje přijít a zbudovat pro Svého
syna most, po němž se k Němu navrátí.

7. Stříbrné zázraky a zlaté sny o štěstí považujte za to
jediné bohatství, které si chcete uchovat v pokladnici světa. Její dveře jsou dokořán otevřené; nikoliv však pro zloděje, ale pro vyhladovělé bratry, již
mylně pokládali lesklý oblázek za zlato a úzkostlivě opečovávali hromádku sněhu, která zářila jako
stříbro. Před otevřenými dveřmi nic nemají; vždyť
co jiného je svět než malá propast, již vnímají tak,
jako by rozdělovala věčnost a rozkládala ji na dny,
měsíce a roky? A co jiného jste vy, kdo v tomto světě žijete, než obraz Božího syna rozpadlý
na části, ze kterých je každá skryta v samostatném
a proměnlivém kousku těla z hlíny?
8. Ničeho se nebojte, moji bratři, ale dovolte, aby
váš svět rozjasnily svým vlídným světlem zázraky,
a připojte se ke svému bratru na místě, kde jste
mezi sebou viděli ležet onu malou propast; pak už
nespatříte žádnou příčinu nemoci. Sen o uzdravení
leží v odpuštění a láskyplně vám ukazuje, že jste nikdy nezhřešili. Zázrak by nikdy nedovolil, aby vás
byť jen jediný důkaz o vině předvolal jako svědka
toho, co se nikdy nestalo. Ve vaší pokladnici tak
vytvoří prostor, kde budou Bůh i vaše pravé Já vítanými hosty. Dveře do ní jsou dokořán otevřené,
aby mohli vstoupit všichni, již už nechtějí hladovět
a touží se radovat z bohaté hostiny, která tam na ně
čeká. Na ní se setkají s vašimi pozvanými hosty,
jež zázrak požádal, aby za vámi přišli.
9. Tato hostina je zcela nepodobná těm, které se vám
zjevují ve snech světa, neboť čím více při ní kdokoliv dostane, tím více zbude na ostatní; hosté totiž s sebou přinesli neomezené zásoby. Nikomu
není nic odpíráno a nikdo nikomu nic neodpírá.
Toto je hostina, již Otec prostírá před Svým synem
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a o vše se s ním dělí stejnou měrou. Jejich sdílení nenechává žádný prostor pro propast, která by
zmenšovala její bohatství a hojnost. Nenastanou
žádné hubené roky, protože na tuto hostinu, jež nikdy nekončí, nemá čas vliv. Láska totiž prostřela
svůj stůl v prostoru, který vás zdánlivě odděloval
od vašich hostů.

IV. Vyšší spojení
1. Přijmete-li vykoupení, znamená to, že nepodporujete ničí sen o nemoci a smrti, a že s ním tedy nesdílíte jeho přání se od něho oddělit, a tím umožnit,
aby na něho zaútočily iluze. Jelikož si však zároveň ani nepřejete, aby se místo na něj vrhly na vás,
nemají žádné důsledky. Tak se vysvobodíte ze snů
o utrpení a bolesti, protože dovolíte, aby se z nich
vysvobodil on. Pokud mu však nepomůžete, budete společně s ním prožívat bolest i vy, neboť přesně
to si budete přát. Stanete se postavou v jeho snu
o bolesti, stejně jako jí je on ve vašich snech. Oba
se tedy přeměníte na iluze a ztratíte svou identitu; budete moci být kýmkoliv nebo čímkoliv podle
toho, čí zlý sen budete sdílet. Jisti si můžete být
pouze jedním: že jste špatní, neboť se podílíte
na snech o strachu.
2. Nalézt opravdovou jistotu však lze právě teď a tady,
jestliže odmítnete být součástí děsivých snů bez
ohledu na to, jakou podobu na sebe vezmou, protože právě v nich přicházíte o svou pravou totožnost.
Sami sebe najdete tak, že nepřijmete myšlenku,
že jsou vaší příčinou a vyvolávají vaše důsledky.
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Jste od nich odděleni, ale nejste odděleni od toho,
komu se zdají. Tím tedy oddělíte autora od jeho
snu, přičemž k prvnímu se připojíte, ale druhého se
zbavíte. Sen je jen iluze v mysli; sjednotit se chcete s touto myslí, ale nikoliv se snem. To, čeho se
bojíte, totiž není ona mysl, ale její sen. Vy je však
pokládáte za jedno a totéž, protože si myslíte, že
i vy jste pouze sen. Pak ovšem nevíte a nedokážete
rozlišit, co ve vás je skutečné a co je jen iluze.
3. Stejně jako vy se i váš bratr domnívá, že je sen.
Jeho iluzi o sobě s ním ale nesdílejte, neboť na jeho
pravé podobě závisí vaše identita. Spíše ho považujte za mysl, jež se stále nezbavila iluzí; vždy ho
pokládejte jen za mysl, protože ta je pro vás bratrem. Vašeho bratra z něho neudělalo to, o čem sní,
a vaším bratrem není ani jeho tělo, a tedy „hrdina“
jeho snu. Vaším bratrem je jeho skutečná podstata, stejně jako je vaše pravá podstata jeho bratrem
– obě vaše mysli jsou spojeny bratrstvím. Jeho tělo
i sny pouze zdánlivě vytvářejí malou propast, kde
se s nimi spojilo i vaše tělo a vaše sny.
4. I přesto se však mezi vašimi myslemi žádná propast
neklene. Připojit se k jeho snům tedy znamená se
s ním nesetkat, jelikož jeho sny vás chtějí rozdělit.
A proto ho vysvoboďte, a to pouze svým nárokem
na bratrství, a nikoliv nárokem na sny o strachu.
Dovolte mu poznat, kdo je, tím, že nebudete svým
přesvědčením podporovat jeho iluze, neboť pokud
tak učiníte, budete zároveň věřit i svým vlastním
iluzím. A jestliže jim budete věřit, nejenže ho nikdy
neosvobodíte, ale ze zajetí jeho snů se nevymaníte
ani vy sami. Onou malou propastí, kterou obývají
pouze iluze, jež v mysli svého bratra podporujete

143

a utvrzujete, bude neustále obcházet strašidlo děsivých snů.
5. Buďte si jisti, že jakmile splníte svou roli, splní i on
tu svou, neboť se k vám připojí na místě, kde stojíte. Nevyzývejte ho, aby se s vámi setkal v propasti,
která se mezi vámi klene, jelikož tím byste dávali
najevo, že věříte, že tato propast je vaše i jeho pravá podoba. Přestože není možné, abyste splnili jeho
úkol, právě o to se snažíte, když se stáváte pasivní
postavou v jeho snech místo toho, abyste sami snili
své vlastní. Identita ve snech nemá žádný smysl,
protože sen a ten, komu se zdá, jsou jedno a totéž.
Ten pak, kdo sdílí sen, musí sám být tímto snem,
jelikož sdílením vzniká příčina.
6. To, co ale sdílíte, je nejistota, a proto jste nejistí;
v propasti totiž neexistuje žádné neměnné a stálé
Já. To, co je stejné, se zdá odlišné, protože to, co je
stejné, se v ní jeví jako nepodobné. Jeho sny jsou
vašimi sny, neboť jste umožnili, aby jimi mohly
být. Jestliže se však zbavíte svých snů, vysvobodíte svého bratra nejen z nich, ale i z jeho vlastních.
Vaše sny jsou totiž svědky jeho snů, zatímco jeho
naopak zase dokládají pravdivost vašich. Pokud
ovšem uvidíte, že ve vašich není ani zrnko pravdy,
zmizí i jeho a i on pochopí, z čeho se doopravdy
skládaly.
7. Duch svatý přebývá v obou vašich myslích, a protože neexistuje propast, jež by oddělovala jeho jednotu od sebe samé, je jedno. Propast, která se klene mezi vašimi těly, není vůbec důležitá, neboť to,
co je spojeno v Duchu svatém, je vždy jednotné.
Nikdo není nemocný, pokud někdo druhý přijme
jednotu, jež oba spojuje. Jeho touha být nemocná/ý
a odloučená mysl nemůže přetrvat bez důkazu

nebo příčiny; obojí zmizí v okamžiku, kdy si s ním
někdo druhý bude přát tvořit neoddělitelnou jednotu. Zdají se mu sny, že byl oddělen od svého bratra,
který však tím, že jeho sen nesdílel, zanechal prostor mezi nimi neobsazený. A do něho pak vstupuje Otec, aby se připojil ke Svému synu, jejž spojil
Duch svatý.
8. Úkolem Ducha svatého je posbírat dílky z rozbitého obrazu Božího syna a poskládat je znovu dohromady. Tento svatý obraz – úplně uzdravený – pak
předkládá každé samostatné části, která si myslí, že
je sama celým obrazem. Každé nabízí svou identitu, již představuje celý obraz, namísto malého, rozbitého kousku, o kterém se tvrdošíjně domnívala,
že je to její pravé Já. Jakmile však spatří úplný obraz, konečně se v něm pozná. Pokud tedy nebudete
sdílet zlý sen svého bratra, položí zázrak tento obraz přes onu malou propast, již nejprve zbaví všech
zárodků nemoci i hříchu. A právě na tomto místě
přijme Otec Svého syna, protože Jeho syn projevil
laskavost sám sobě.
9. Děkuji ti, Otče, neboť vím, že přijdeš, abys uzavřel každou malou propast, která se rozkládá mezi
rozbitými kousky Tvého svatého syna. V každém
z nich leží Tvá svatost – úplná a bezchybná; všechny jsou spojeny, protože to, co je v jednom z nich,
je ve všech. Jak svaté je i to nejmenší zrnko písku,
pokud poznáte, že je součástí dokončeného obrazu
Božího syna! Podoby, jež na sebe jeho jednotlivé
díly zdánlivě berou, nemají žádný význam, jelikož
každý z nich obsahuje celek, a každý aspekt Božího syna je tudíž stejný jako jakýkoliv jiný.
10. Nepřipojujte se ke snům svého bratra, ale ke svému bratru; tam pak, kde se připojíte k Jeho synu,
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je i Otec. Kdo by hledal náhrady, pokud pochopil,
že o nic nepřišel? Kdo by toužil po „výhodách“
nemoci, jestliže dostal prosté štěstí zdraví? To, co
dal Bůh, s sebou nemůže nést ztrátu, a to, co nepochází od Něho, nemá žádné důsledky. Co byste pak
tedy mohli vidět uprostřed propasti? Zárodky nemoci mají původ v přesvědčení, že odloučení přináší radost, a že pokud byste se ho vzdali, přinesli
byste oběť. Nebudete-li však v propasti neústupně
vidět něco, co v ní není, budou výsledkem vašeho
pohledu zázraky. To jediné, co vyžaduje ten, kdo
uzdravuje Božího syna, je vaše ochota opustit iluze. Jakmile to dokážete, umístí zázrak na místo,
kde dříve byly zárodky nemoci, uzdravení. A s tím
není spojena žádná ztráta, ale pouze zisk.

1. Co jiného je pocit nemoci než pocit omezení; než
pocit odtržení a odloučení; než propast či odlišnost, kterou vidíte mezi sebou a svým bratrem
a považujete za zdraví? Z tohoto pohledu vám připadá, jako by se dobro nacházelo mimo vás, zatímco zlo ve vašem nitru. Nemoc tedy odděluje Já
od dobra a v jeho nitru naopak udržuje zlo. Bůh je
náhradníkem za sny o strachu; ten, kdo se na nich
podílí, tudíž Boha nemůže sdílet. Pokud se ale jeho
mysl na nich podílet odmítne, znamená to, že Boha
už sdílí. Žádnou jinou možnost na výběr nemáte,
a dokud se k ní nepřikloníte, nemůže nic existovat.
Vy totiž existujete proto, že se Bůh s vámi podělil
o Svou vůli, jelikož si přál, aby Jeho stvoření mohla tvořit.

2. Zlým snům o nenávisti a zlobě, o hořkosti a smrti,
o hříchu a utrpení i o bolesti a ztrátě dodává zdání
skutečnosti právě fakt, že jsou sdíleny. V opačném
případě jsou vnímány jako bezvýznamné; strach,
jejž vzbuzují, zmizí, protože přišel o vaši podporu. Do místa, které opustí strach, pak musí vstoupit
láska, jelikož žádné jiné alternativy neexistují. Jakmile se objeví jedna, druhá mizí a ta, již sdílíte, je
ta jediná, kterou máte. Máte tedy tu, již přijmete,
a to proto, že je tou jedinou, kterou si přejete mít.
3. Sdílet zlé sny přestanete v okamžiku, kdy odpustíte tomu, komu se zdají, a pochopíte, že není snem,
jejž vytvořil. Nemůže tedy být ani součástí vašich
snů, protože svým odpuštěním jste z nich vysvobodili nejen sebe, ale i jeho. Odpuštění vysvobozuje, neboť odděluje zlý sen od toho, komu se zdá.
Pamatujte si, že pokud sdílíte zlý sen, svědčí to
o vašem přesvědčení, že jste tento sen. Jelikož vám
nahání hrůzu, nechcete ani poznat svou vlastní
identitu, protože se domníváte, že je stejně děsivá. Své pravé Já tudíž budete popírat a pohybovat
se po neznámé zemi, kterou nestvořil váš Stvořitel
a kde se zdáte být jiní, než jací doopravdy jste. Proti svému Já, jež považujete za nepřítele, rozpoutáte
válku, a tím budete útočit i na svého bratra jako
na část toho, co nenávidíte. Neexistuje žádné kompromisní řešení: buď jste sami sebou, nebo iluzí.
Co se může nacházet mezi iluzí a pravdou? Kompromis, kde můžete být něco, co nejste, musí být
jen sen, ale v žádném případě pravda.
4. Malý prostor mezi iluzemi a pravdou považujete
za místo, kde se nachází veškerá vaše jistota a kde
vaše Já bezpečně skrývá to, co jste vytvořili. Svět,
který tím zde budujete, je nemocný a právě ten-
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V. Náhradník za sny o strachu

to svět vidí oči těla; právě zde se nalézají všechny
zvuky, jež slyší; právě zde promlouvají hlasy, které
mají slyšet uši těla. Avšak obrazy i zvuky, jež vnímá tělo, nemají žádný význam, protože tělo nevidí
ani neslyší. Neví, co znamená vidět nebo k čemu
slouží sluch. Jeho schopnost vnímat je stejně malá
jako schopnost soudit, chápat nebo vědět. Jeho oči
jsou slepé; jeho uši jsou hluché. Nedokáže myslet,
a proto nemůže mít žádný vliv.
5. Co stvořil Bůh jako nemocné? A co z toho, co
nestvořil, vůbec může existovat? Nedovolte, aby
vaše oči viděly sen a uši vám přinášely svědectví
o iluzi. Nebyly stvořeny proto, aby viděly svět,
který neexistuje, a slyšely hlasy, jež nedokážou
vydávat žádný zvuk. Existují ale i jiné zvuky a jiné
obrazy, které lze vidět, slyšet i pochopit. Oči a uši
jsou totiž smysly beze smyslu, jež pouze podávají
zprávu o tom, co vidí a slyší, přičemž to, co slyší
a vidí, nejsou ony, ale vy, kteří hromadíte každý
zubatý střípek, každý bezvýznamný cár a útržek
důkazu, aby vám posloužil jako svědectví o světě,
po němž toužíte. Nedovolte, aby v propasti, kterou
si jen představujete, vnímaly vaše uši a oči takovéto nesčetné úlomky, a přinutily tak svého tvůrce,
aby uvěřil, že jeho přeludy jsou skutečné.
6. Skutečnost dokazuje pouze stvoření, protože sdílí
funkci, jež je společná všemu stvoření. Neskládá se
z drobných střípků skla, kousků dřeva ani tenkých
vláken, které jsou poskládány dohromady, aby dosvědčily její opravdovost; na nich realita skutečně
nezáleží. Neexistuje žádná propast, jež by oddělovala pravdu od snů a iluzí, protože pravda jim
na žádném místě ani v žádném čase nenechává

volný prostor. Vyplňuje totiž každé místo i všechen
čas, ze kterých tak činí nedělitelný celek.
7. Vy, kdo se domníváte, že se mezi vámi a vaším
bratrem rozkládá malá propast, nevěřte tomu, že se
v ní nachází svět, jejž tam spatřujete a o kterém si
myslíte, že jste v něm uvězněni. Svět, jejž vidíte,
neexistuje, protože místo, kde ho vidíte, není skutečné. Tato propast je důkladně zahalena mlhou, ze
které se vynořují zamlžené obrazy, aby ji zakryly
neurčitými a nejasnými formami a proměnlivými
tvary neskutečné a bezobsažné podoby. V propasti
však ve skutečnosti není nic; nenajdete v ní žádná
děsivá tajemství ani temné hrobky, kde se z kostí mrtvých šíří hrůza a mrtvolný zápach. Jestliže
opravdu pohlédnete na tuto malou propast, spatříte
nevinné, a jakmile se zbavíte strachu z poznání lásky, uvidíte i prázdnotu hříchu ve svém nitru.
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8. Tajné přísahy
1. Ten, kdo trestá tělo, je šílený, neboť v něm vidí onu
malou propast, jež však ve skutečnosti neexistuje.
Tělo se samo neodsoudilo a ani ze sebe neudělalo
to, co není. Nesnaží se přeměnit bolest na radost
a v prachu hledat trvalé potěšení. Neříká vám, co je
jeho smyslem, a nemůže pochopit, k čemu slouží.
Z nikoho nedělá oběť, protože nemá žádnou vůli,
žádné priority ani žádné pochybnosti. Nezabývá se
tím, co je, a proto nemá potřebu soupeřit. Může
z něho sice být udělána oběť, ale cítit se jako oběť
nemůže. Nepřijímá žádnou roli; pouze dělá to, co
je mu nakázáno, a to bez útoku.
2. Je naprosto nesmyslné činit věc, která nevidí, zodpovědnou za zrak a dávat jí za vinu zvuky, jež se
vám nelíbí, ačkoliv sama neslyší. Trestem, který

jí vyměřujete, netrpí, protože nemá žádné pocity.
Chová se tak, jak chcete; nikdy se nerozhoduje
sama. Nerodí se a neumírá, ale pouze bezcílně kráčí po cestě, na niž byla vyslána. Jestliže její cestu
změníte, dokáže jít stejně snadno i jiným směrem.
Neodbočuje a pěšinu, kterou následuje, neposuzuje. Nevidí žádnou propast, protože neumí nenávidět; pro nenávist sice může být využita, ale tím v ní
nelze nenávist probudit.
3. Tělo nezná to, co nenávidíte, z čeho máte strach, co
nemůžete vystát ani co chcete. Vysíláte ho na misi,
aby hledalo odloučení a bylo oddělené, a pak ho
nenávidíte; nikoliv však za to, co je, ale za to, jak
jste ho využili. Vyhýbáte se tomu, co vidí a slyší,
a nenávidíte jeho slabost a malost. Hnusí se vám
jeho jednání, ale nikoliv vaše. Uvědomte si však,
že vidí a jedná za vás a poslouchá váš hlas. Slabé
a malé je tedy podle vašeho přání. Jelikož vám připadá, jako by vás trestalo, zasluhuje si vaši nenávist
za omezení, jimiž vás svazuje. Symbol omezení,
která chcete, aby měla, viděla a stále si zachovávala vaše mysl, jste však z něho udělali vy.
4. Tělo představuje propast mezi malou částí mysli,
již považujete za svou vlastní, a jejím zbytkem,
který vám skutečně patří. Nenávidíte ho, ale i přesto si myslíte, že je to vaše pravé Já a že bez něho
byste o ně přišli. Takto vypadá tajný slib, jejž jste
uzavřeli se všemi bratry, kdo chtějí kráčet samostatně svou cestou. Je to tajná přísaha, kterou stále
obnovujete, kdykoliv se domníváte, že na vás bylo
zaútočeno. Trpět však můžete pouze tehdy, pokud
máte pocit, jako by byl proti vám veden útok, jímž
o něco přicházíte. Každá přísaha, kterou se zavazujete nemoci, však není ani vyjádřena, ani slyše-

na vědomě, a přesto je to slib, jejž dáváte svému
bratru, že vám bude ubližovat a že na oplátku za to
na něho budete útočit.
5. Nemoc je zloba, kterou obracíte proti tělu, aby trpělo bolestí. Je to jasný důsledek přísahy, již jste
uzavřeli v tajnosti a v souladu s tajným přáním
někoho druhého být odloučený od vás stejně, jako
vy chcete být odloučení od něho. Jestliže se však
oba odmítnete shodnout na tom, že takové je vaše
skutečné přání, nemůže mít žádné důsledky. Kdokoliv řekne: „Mezi mou myslí a tvou není žádná
propast,“ znamená to, že dodržel Boží slib, a nikoli svou bezvýznamnou přísahu být navždy věrný
smrti. Díky jeho uzdravení se pak uzdraví i jeho
bratr.
6. Uzavřete mezi sebou jinou dohodu: že s ním vytvoříte jednotu a nebudete od něho odděleni. Slib,
který vám váš bratr dá, dodrží, protože to je slib,
jejž dává zároveň Bohu a který Bůh dává i jemu.
Bůh Své sliby plní; a Boží syn také. Jeho stvořením totiž Bůh vyjádřil tuto myšlenku: „Jsi Mi
navždy drahý a Já jsem navždy drahý tobě. Buď
stejně dokonalý jako Já, neboť nikdy nemůžeš být
jiný.“ Jeho syn si sice nepamatuje, že mu odpověděl „ano, budu“, ačkoliv v tomto slibu se narodil, ale Bůh mu jeho odpověď připomíná pokaždé, když se odmítne podílet na slibu být nemocný
a namísto toho umožní, aby byla jeho mysl uzdravena a sjednocena. Jeho tajné přísahy jsou bezmocné před vůlí Boha, jehož sliby sdílí. Vytvoří-li
si pak za ně náhrady, není to jeho opravdová vůle,
neboť sám sebe zaslíbil Bohu.
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1. Jelikož Bůh o nic nežádá, nepotřebuje stejně jako
On o nic žádat ani Jeho syn, protože netrpí žádným nedostatkem. Takovýmto nedostatkem by
byl prázdný prostor nebo malá propast; pouze ty
by představovaly důvod, že by mohl chtít něco, co
nemá. Prostor, kde není Bůh, ani propast či rozdíl
mezi Otcem a synem však nejsou vůlí ani jednoho
z nich, neboť si dali slib, že budou jedno. Boží slib
je takový, který Bůh dává Sám sobě, a proto neexistuje nikdo, kdo by mohl nesouhlasit s tím, co si
Bůh přeje jako součást toho, co je. Slib, že mezi
Ním a tím, co je, nebude žádná propast ani rozdíl,
nemůže být lživý; vždyť jaká vůle může vstoupit
mezi to, co musí být jedno a v jehož ucelenosti
žádná propast být nemůže?
2. Nádherný vztah, jejž máte se všemi svými bratry, je vaší součástí, jelikož je součástí i Samotného Boha. Nejste snad nemocní, pokud si odpíráte
svou celistvost a zdraví, svůj zdroj pomoci, volání
po uzdravení i přání uzdravovat? Váš spasitel čeká
na uzdravení a společně s ním čeká i svět, ze kterého nejste vyděleni. Uzdravení totiž může být jen
jedno, a jestliže není, pak není žádné. Co jiného
by dokázalo napravit odloučení než jeho vlastní
opak? Spása nepřipouští žádný kompromis; buď ji
přijmete úplně, nebo vůbec, neboť to, co je neoddělené, musí být spojené, a co je spojené, nemůže
být oddělené.
3. Buď tedy mezi vámi a vaším bratrem existuje rozdíl, nebo jste jedno a totéž. Nic mezi tím není, nemáte žádný jiný výběr a svou oddanost ani nemůžete mezi obě varianty rozdělit. Rozdělit oddanost

totiž znamená být nevěrný oběma, což vede pouze k tomu, že se neustále otáčíte, abyste se nejistě
zachytili jakéhokoliv stébla, jež by mohlo nabízet
určitý slib vysvobození a úlevy. Kdo by si však
mohl zbudovat svůj domov na stéble trávy a spoléhat na to, že mu poskytne útočiště před větrem?
Takovýmto domovem může být právě tělo, protože
nestojí na základech pravdy. I přesto – a právě proto – máte možnost ho nepovažovat za svůj domov,
ale pouze za nástroj, který vám pomůže dosáhnout
domova, kde přebývá Bůh.
4. Dáte-li tělu takovýto smysl, pak bude uzdraveno,
jelikož ho nebudete využívat jako svědka snu o odloučení a nemoci a ani ho nebudete prázdně vinit
z toho, co neudělalo. Bude napomáhat uzdravení
Božího syna, a proto nemůže být nemocné; nebude
sdílet jiný účel než ten váš, čímž se rozhodnete, že
nebude nemocné. Na tomto rozhodnutí stojí všechny zázraky, jež vám budou dány v okamžiku, kdy
je učiníte. Neobstojí před ním žádná forma nemoci,
protože ho nelze učinit z pohledu formy. Rozhodnutí pro nemoc se může jevit tak, jako by se týkalo
jen určité její formy, ale toto zdání je klamné; stejně jako v případě jejího opaku se jedná o celkové
rozhodnutí. Buď jste tedy nemocní, nebo zdraví.
5. Nemocní či zdraví ale nikdy nejste sami, protože tento svět je jen sen o tom, že můžete být sami
a uvažovat tak, aniž byste ovlivnili ty, kdo jsou
od vás oddělení. Být sám musí znamenat být oddělený, a pokud tedy jste, nemůžete být jiní než
nemocní. To zdánlivě dokazuje, že musíte být samostatní a nezávislí, avšak ve skutečnosti to pouze
znamená, že se snažíte splnit slib zůstat věrní nevěře
a nestálosti. Nevěra a nestálost je však nemoc; po-
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VII. Archa bezpečí

dobá se domu postavenému na stéblu trávy. Ačkoliv vypadá, že je poměrně pevný a odolný, nelze
jeho stabilitu posuzovat nezávisle na jeho základech. Jestliže pak stojí na stéblu, je zbytečné zavírat dveře na závoru a na okna dávat mříže, protože
vítr ho snadno převrhne a déšť ho odplaví do neznáma.
6. Jaký má smysl vyhledávat bezpečí a jistotu v tom,
co bylo vytvořeno pro nebezpečí a strach? Proč
to zatěžovat dalšími zámky, řetězy a těžkými kotvami, když jeho slabost neleží v něm samém, ale
v chatrnosti malé propasti nicoty, na které to stojí?
Může být snad něco, co stojí na stínu, bezpečné?
Chtěli byste si zbudovat svůj domov na tom, co se
zhroutí pod vahou pouhého peříčka?
7. Váš skutečný domov je postaven na zdraví vašeho bratra, na jeho štěstí, bezhříšnosti a na všem,
co mu slíbil jeho Otec. Jeho základy se neotřásají
pod žádným tajným slibem, jejž jste učinili namísto pravého slibu. Ačkoliv se do něho bude opírat
silný vítr a déšť ho bude bičovat ostrými proudy
vody, nic se s ním nestane. Svět bude odplaven, ale
tento dům bude stát navěky, neboť jeho síla neleží
jen v něm samém. Je to archa bezpečí, která spočívá na Božím slibu, že Jeho syn v Něm nalezne
věčnou jistotu. Jaká propast se může vkrást mezi
bezpečí takovéhoto útočiště a jeho zdroj? Z něho
lze tělo vidět takové, jaké skutečně je, a jeho hodnota je v něm určována výhradně podle toho, nakolik ho lze využít k osvobození Božího syna, aby se
konečně mohl vrátit domů. Díky tomuto svatému
účelu se z něho na chvilku stává domov svatosti,
protože společně s vámi sdílí Boží vůli.
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29. kapitola

Probuzení
I. Překlenutí propasti
1. Neexistuje žádný čas, žádné místo ani žádný stav,
kde by Bůh nebyl přítomnem. Není se čeho bát;
za žádných okolností si nelze představit, že by se
v Jeho celistvosti mohla nacházet nějaká propast.
Kompromis, jejž by představovala i ta nejmenší
a nejposlednější odlišnost v Jeho věčné lásce, je
zcela nemyslitelný, neboť by vyjadřoval, že Jeho
láska by mohla ukrývat náznak nenávisti, že Jeho
laskavost by se někdy mohla proměnit v útok
a Jeho věčná trpělivost by někdy mohla skončit.
A tomu všemu věříte, pokud máte dojem, že se
mezi vámi a vaším bratrem rozkládá propast. Jak
byste Mu pak mohli důvěřovat? Vždyť Jeho láska by mohla být falešná. Mějte se tudíž na pozoru
a raději Mu nedovolte se příliš přiblížit a udržujte
si mezi sebou a Jeho láskou prostor, který můžete
využít jako únikovou cestu pro případ, že byste potřebovali uprchnout.
2. Na tomto lze naprosto jasně vidět strach z Boha;
pro ty totiž, kdo se bojí, je láska skutečně zrádná,
neboť strach a nenávist nikdy nelze oddělit. Ten,
kdo nenávidí, se lásky bojí, a proto se musí bát
i Boha. Z toho však vyplývá, že neví, co láska znamená. Bojí se milovat a miluje nenávidět, a tak se
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domnívá, že láska je děsivá, zatímco nenávist je
láska. Tak vypadá důsledek, jejž musí ona malá
propast přinést těm, kdo ji stále opatrují a myslí si,
že v ní spočívá jejich spása i jejich naděje.
3. Strach z Boha! Největší překážka, kterou musí mír
překonat, zatím ještě nebyla odstraněna. Ostatní
už jsou minulostí, ale tato vám stále stojí v cestě
a způsobuje, že vám pouť za světlem připadá temná, hrůzostrašná, nebezpečná a bezútěšná. Rozhodli jste se, že váš bratr je váš nepřítel; někdy možná
i přítel, ovšem pouze za předpokladu, že existenci
vašeho přátelství na krátkou chvíli umožní vaše
odlišné zájmy. Nikdy však mezi ním a sebou nepřestáváte vidět určitou propast pro případ, že by
se z něho znovu stal váš nepřítel. Jen co mu dovolíte se k vám trochu přiblížit, uskočíte dozadu; jen
co se k němu přiblížíte vy, okamžitě ustoupí on.
Smlouva, již jste spolu uzavřeli, totiž předpokládá
obezřetné přátelství, které má ohraničený rozsah
a jehož míra je důsledně omezena. Vy a váš bratr jste se tudíž dohodli na podmíněné úmluvě
a oba jste souhlasili s tím, že bezvýhradně dodržíte
článek o odloučení. Jeho porušení pak považujete
za nedodržení smlouvy, jež nelze připustit.
4. Propast mezi vaším bratrem a vámi není prostor,
který odděluje samostatná těla, ale jenž zdánlivě
rozděluje vaše samostatné mysli. Je to symbol slibu, že se setkáte, až budete chtít, a do té doby, než
se oba rozhodnete k dalšímu setkání, budete rozděleni. Při takovémto setkání však navazují kontakt
jen vaše těla, která tak pro vás představují místo, kde se můžete spojit. Vždy ovšem máte možnost se rozejít a každý kráčet svou vlastní cestou.
Za podmínky „práva“ na rozdělení se tedy dohod-

nete, že se čas od času sejdete, ale v obdobích odloučení budete každý sám, čímž si zajistíte ochranu před „obětí“ lásky. Tělo vás tedy chrání, protože
utíká před úplnou obětí a poskytuje vám čas, v němž si můžete znovu vybudovat své oddělené Já,
o kterém jste pevně přesvědčeni, že se ztrácí v okamžicích, kdy se se svým bratrem setkáváte.
5. Tělo dokáže oddělit vaši mysl od mysli vašeho bratra pouze tehdy, pokud chcete, aby se stalo příčinou odloučení a vzdálenosti, již mezi sebou a ním
vidíte. Dodáváte mu tak sílu, kterou samo o sobě
nemá; a právě v tom leží moc, již nad vámi má.
Domníváte se totiž, že tělo určuje, kdy se vy a váš
bratr setkáte, a omezuje vaši schopnost splynout
s jeho myslí. Říká vám, kam máte jít a jak tam máte
jít, co je pro vás proveditelné a co naopak nezvládnete. Diktuje vám, co dokáže snést jeho zdraví a co
ho naopak unaví a z čeho onemocní. Jeho „vrozená“ slabost tedy nastavuje hranice toho, co můžete
udělat, a zajišťuje, že váš cíl bude stále omezený
a nepevný.
6. Pokud budete chtít, tělo se tomuto cíli přizpůsobí.
Dovolí vám oddat se „lásce“ jen omezeně a proloží ji intervaly nenávisti; bude vám nakazovat, kdy
„milovat“ a kdy se stáhnout do bezpečí strachu.
Bude tudíž nemocné, neboť takto nikdy nepoznáte,
co opravdu znamená milovat, a proto budete každou okolnost i každého, s kým se setkáte, zneužívat a uvidíte v nich cíl, který se neshoduje s vaším
vlastním.
7. To, co vyžaduje oběť, není láska. Oběť vyžaduje
strach, a to oběť lásky, protože v přítomnosti lásky strach nemůže žít. Abyste si udrželi nenávist,
musíte se lásky bát a lásku smíte zažít jen někdy.
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Považujete ji tudíž za zrádnou, neboť přichází
a odchází nespolehlivě a nenabízí vám žádnou stabilitu. Přitom si však neuvědomujete, jak omezená
a chatrná je vaše oddanost a jak často lásku sami
žádáte, aby odešla a dala vám „pokoj“.
8. Tělem, jež nemá žádné vlastní cíle, omlouváte své
vlastní proměnlivé cíle a nutíte ho, aby je přijalo
za své vlastní. Nebojíte se jeho slabosti, ale jeho
naprostého nedostatku síly anebo slabosti. Chtěli
byste poznat, že mezi vámi a vaším bratrem nic
nestojí? Chtěli byste poznat, že neexistuje žádná
propast, ve které byste se mohli skrýt? Ti, kdo poznají, že jejich spasitel už není jejich nepřítelem,
možná prodělají otřes; poznání, že tělo není skutečné, v nich může vzbudit obezřetnost; a radostné
poselství, že „Bůh je láska“, by mohl obklopovat
náznak zdánlivého strachu.
9. Avšak to jediné, co se stane, jakmile propast zmizí,
je, že přijde věčný mír. Nic víc než to, ale ani nic
méně. Co by vás také mohlo přimět k tomu, abyste opustili Boha, jestliže se Ho nebudete bát? Jaké
hračky či laciné tretky, jež vám nabízí propast, vás
mohou byť jen na jediný kratičký okamžik odtáhnout od Jeho lásky? Dovolili byste tělu říci „ne“
jako odpověď na volání nebe, pokud byste neměli
strach, že najdete-li Boha, přijdete o své Já? Můžete však o ně přijít tím, že je najdete?

1. Proč byste poznání, že jste svobodní, neměli chápat jako vysvobození z utrpení? Proč byste neměli
pravdu nadšeně přijímat místo toho, abyste se na ni

dívali jako na nepřítele? Proč se vám jednoduchá
cesta, která je tak zřetelně značená, že je zcela nemožné na ní zabloudit, zdá trnitá, hrbolatá a příliš
obtížná? Není to třeba tím, že ji vidíte jako cestu do pekla místo toho, abyste se na ni dívali jako
na jednoduchou cestu, na níž nepřinášíte žádnou
oběť a která neznamená žádnou ztrátu a dovede
vás přímo do nebe a k Bohu? Dokud si neuvědomíte, že se na ní ničeho nevzdáváte, a dokud nepochopíte, že o nic nepřicházíte, budete cestu, již jste
si zvolili, stále odmítat a nepoznáte, že vaše volba
vám přináší jen zisk. Skutečnost, že výhody, které
vám nabízí, nevidíte, však nic nemění na tom, že
tam doopravdy jsou. Jejich příčina totiž byla uskutečněna, a tam, kam vstoupila ona, musejí být i její
důsledky.
2. Jelikož jste přijali příčinu uzdravení, musíte být
uzdraveni a díky tomu také musíte mít schopnost
uzdravovat. Zázrak není izolovaná věc, jež se odehraje náhle – jako důsledek bez příčiny – ale ani
sám není příčinou. Musí však být tam, kde je jeho
příčina. Skutečnost, že ho nevidíte, ovšem neznamená, že není; musí být, protože už byl způsoben.
Pohlédněte tedy do svého nitra, kde už nespatříte
důvod k odmítání, ale příčinu k radostnému veselí
a k naději na mír.
3. Pokoušet se najít naději na mír na bojišti bylo beznadějné. Žádat o vysvobození z hříchu a bolesti
to, co bylo vytvořeno proto, aby sloužilo jejich
zachování, bylo zbytečné. Bolest a hřích jsou totiž jedna a tatáž iluze, stejně jako jí jsou i nenávist
a strach nebo útok a vina. Na místě, kde jim chybí
příčina, nemají žádné následky, a tam, odkud odejdou, vstoupí láska. Proč se neradujete? Vždyť jste
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II. Příchod hosta

vysvobozeni z bolesti a nemoci, z utrpení a ztráty
i ze všech důsledků nenávisti a útoku. Bolest už
není vaším přítelem a vina už pro vás není bohem;
měli byste tedy přivítat důsledky lásky.
4. Váš host už přišel; pozvali jste ho, a proto je zde.
Vstoupit jste ho však neslyšeli, neboť jste ho nevítali s otevřenou náručí. I přesto ale s sebou přinesl své dary, které vám položil k nohám. Nyní vás
pouze žádá, abyste na ně pohlédli a přijali je, protože vás potřebuje k tomu, abyste mu je pomohli
dát všem, kdo procházejí kolem a domnívají se, že
jsou sami a odloučení. Jakmile přijmete své dary,
budou uzdraveni, jelikož váš host přivítá každého,
jehož nohy se dotknou svaté půdy, na níž stojíte
a na které leží i dary, jež jsou určeny jim.
5. Zatím nevidíte, kolik můžete díky všemu, co jste
dostali, sami dát; i přesto však ten, kdo vstoupil,
čeká, až i vy přijdete tam, kam jste ho pozvali. Neexistuje žádné jiné místo, kde by mohl najít svého hostitele ani kde by se s ním jeho hostitel mohl
setkat. A na žádném jiném místě nelze ani získat
jeho dary míru a radosti i všechno štěstí, které přináší jeho přítomnost, neboť jsou tam, kde je ten,
kdo je s sebou přinesl, aby mohly být vaše. Svého
hosta nevidíte, ale můžete spatřit dary, jež přinesl;
jakmile pak na ně pohlédnete, uvěříte v jeho přítomnost, jelikož to, co nyní dokážete, není možné
udělat bez lásky a milosti, které s sebou nese jeho
přítomnost.
6. Toto slíbil živoucí Bůh: Jeho syn bude mít život
a všechno živé bude jeho součástí; a nic jiného
život mít nebude. To, čemu jste dali „život“ vy,
není živé, ale pouze symbolizuje vaše přání být
naživu v odloučení od života; být naživu ve smrti,

již vnímáte jako život, zatímco živé vnímáte jako
smrt. Jedna záměna pak stíhá druhou, neboť právě na záměně a pouze na ní je založen tento svět.
Jeho základy se nemění, ačkoliv vám připadá, jako
by byly v neustálém vývoji. O čem jiném to však
svědčí než o stavu skutečného zmatku? Stabilita je
pro ty, kdo jsou zmatení, bezvýznamná a zákonem,
na kterém stojí jejich život, jsou změna a posun.
7. Tělo se nemění, ale pouze symbolizuje rozsáhlejší
sen o tom, že změna je možná. Změnit znamená
dosáhnout stavu, jenž je zcela nepodobný tomu,
ve kterém jste se nacházeli předtím. V nesmrtelnosti však žádná změna není, a proto nebe změnu
nezná. Zde na Zemi má však dvojí účel, neboť ji lze
využít jako nástroje, jehož prostřednictvím je možné se naučit dvě zcela opačné věci, přičemž každá
z nich je vyjádřením učitele, jenž vám ji vštěpuje. Tělo vám může připadat tak, jako by se měnilo
s časem, s nemocí nebo se zdravím a s událostmi,
které ho zdánlivě pozměňují. To však neznamená
nic jiného než to, že mysl je neměnně přesvědčena
o tom, co je účelem těla.
8. Nemoc zosobňuje požadavek, aby tělo bylo něčím,
čím není. Jeho nicota však zaručuje, že nemocné být nemůže. Představa o nemoci tedy spočívá
právě ve vaší žádosti, aby bylo něčím víc, protože
jejím prostřednictvím usilujete o to, aby byl Bůh
méně než vše, čím doopravdy je. Co se pak tudíž
stává z vás? Vždyť právě vy jste tím, od koho je
vyžadována oběť, neboť jste Mu oznámili, že jedna Jeho část už Mu nepatří. Podle této představy
tedy musí obětovat vaše Já a díky Jeho oběti vy
rostete, zatímco Jeho význam a bohatství se v důsledku toho, že o vás přišel, zmenšuje. To pak, co
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se od Něho odloučilo, se stává vaším bohem, jenž
zabezpečuje, že nebudete Jeho součástí.
9. Na tělo, od kterého se vyžaduje, aby se stalo bohem, budou podnikány útoky, protože nechápete,
že ho ve skutečnosti naplňuje pouze nicota, a zdá
se vám, jako by samo o sobě mělo moc a sílu. Vidíte-li ho takto, můžete se domnívat, že má schopnost
cítit a jednat a držet vás v pevném sevření jako svého vězně, ale zároveň se i nestát tím, čím ho chcete
mít. Budete ho tudíž nenávidět za jeho malost, jelikož si nebudete uvědomovat, že jeho selhání neleží
v tom, že není něco víc, než by mělo být, ale pouze
ve vaší neschopnosti pochopit, že není nic. V jeho
nicotě však spočívá vaše spása, před níž se snažíte
uprchnout.
10. Jestliže považujete tělo za „něco“, znamená to, že
po něm chcete, aby se stalo nepřítelem Boha, který
nahradí to, co Bůh je, malostí, omezeností a zoufalstvím. Pokud pohlížíte na tělo jako na věc, již
milujete nebo nenávidíte, oslavujete právě skutečnost, že jste přišli o Boha. Je-li totiž Bůh souhrnem
všeho, pak nic, co není v Něm, neexistuje a Jeho
úplnost jen podtrhuje nicotu všeho, co je od Něho
odloučené. Váš spasitel není mrtvý a ani nepřebývá
v místě, které bylo postaveno jako chrám k poctě
smrti. Žije v Bohu a vaším spasitelem je jen díky
této skutečnosti. Nicota jeho těla vás vysvobozuje
z nemoci i smrti, neboť to, co je vaše, nemůže být
ani ničím více, ani ničím méně, než doopravdy je.
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III. Boží svědci
1. Nezavrhujte svého spasitele jen proto, že se domnívá, že je tělo, neboť za jeho sny leží jeho skutečná
podoba. Než se však bude moci upamatovat na to,
co doopravdy je, musí nejprve poznat, že je spasitel, a musí spasit ty, kdo mají být spaseni. Jeho
štěstí tedy závisí na vaší spáse, neboť kdo jiný je
spasitel než ten, kdo dává spásu? Dává-li ji, poznává, že musí patřit i jemu, a dokud ji nedá, nepochopí, že ji má, protože v dávání se skrývá důkaz
o tom, že sám má. Této pravdě neporozumí pouze
ti, kdo si myslí, že Boha zmenšuje a omezuje jejich
síla. Vždyť mohl by snad někdo dávat, přestože
sám nemá, nebo ztratit tím, že dá něco, co dáváním
pouze roste?
2. Domníváte se, že Bůh ztratil Sám Sebe, když stvořil
vás? Mohl zeslábnout proto, že se podělil o Svou
lásku? Připravila Ho snad vaše dokonalost o Jeho
úplnost? Nebo jste spíše důkazem o Jeho dokonalosti a úplnosti? Neodpírejte Mu Jeho svědka ve snu,
jemuž dává Jeho syn přednost před svou pravou podobu. Aby se však z jeho zajetí vymanil, musí se stát
spasitelem, který vysvobozuje ze snu, jejž si sám
vytvořil. Druhého tudíž nesmí vidět jako tělo, ale
jako někoho, kdo je s ním jedno a koho neodděluje
zeď, kterou svět postavil proto, aby rozdělil všechny
živé tvory, již nevědí, že žijí.
3. Ve snech o těle a smrti však i přesto existuje myšlenka pravdy, která možná není větší než nepatrná
jiskřička, než prostor prozářený světlem, jenž byl
stvořen ve tmě a ve kterém stále září Bůh. Sami
sebe sice nedokážete probudit, ale můžete se nechat probudit; můžete totiž přehlížet sny svého
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bratra. Můžete mu úplně odpustit jeho iluze, takže se pro vás stane vysvoboditelem z vašich snů.
Jakmile pak spatříte jeho zář v prostoru světla, kde
v temnotě přebývá Bůh, uvidíte také na místě jeho
těla Samotného Boha. V přítomnosti tohoto světla
se totiž tělo vytratí stejně, jako musejí světlu ustoupit i tmavé stíny. Temnota se nemůže rozhodnout,
že zůstane, protože příchod světla znamená, že je
pryč. Svého bratra uvidíte v jeho pravé nádheře
a konečně pochopíte, co skutečně vyplňuje onu
propast, o níž jste se tak dlouho domnívali, že vás
rozděluje. Na jejím místě se pak Boží svědek vydá
na vlídnou cestu laskavosti k Božímu synu. Tomu,
komu odpustíte, dáváte moc odpustit vám vaše iluze; a dáte-li svobodu, zároveň ji i sami dostanete.
4. Uvolněte cestu lásce, kterou jste nestvořili, ale již
můžete šířit. Na Zemi to znamená, že odpustíte
svému bratru, a tím si vypudíte z mysli temnotu.
Jakmile se k němu dostane prostřednictvím vašeho
odpuštění světlo, nezapomene na svého spasitele
a nedopustí, aby zůstal nezachráněný. Neboť právě
ve vaší tváři spatřil světlo, kterému chce vyhradit
místo po svém boku na cestě temnotou k nekonečnému světlu.
5. Jak svatí jste, když vaším spasitelem uprostřed snů
o zkáze a neštěstí může být Boží syn! Pohlédněte,
jak dychtivě přichází a vystupuje z těžkých stínů,
jež ho doposud zakrývaly, a ozařuje vás světlem
vděčnosti a lásky. Je sám sebou, ale není jím sám.
Jelikož jeho Otec nepřišel vaším stvořením ani
o jedinou jeho část, je světlo v jeho nitru stále jasnější, protože jste k němu přidali i své světlo, abyste ho vysvobodili z temnoty; a světlo pak musí
ve vás zářit stejně jasně jako v něm. Toto je ona jis-

1. Věříte snad, že pravda může být jen nějaká iluze?
Vždyť iluze jsou sny, a to právě proto, že nejsou
pravdivé; absence pravdy, jež se ve všech z nich
projevuje úplně stejně, pak vytváří základ pro zázrak, který znamená pochopení, že sny jsou sny
a že vysvobození z nich nezávisí na snu, ale pouze na procitnutí. Myslíte si, že je možné, abyste
si některé sny ponechali a z jiných se probudili?
Možnost volby nespočívá v tom, které sny si ponecháte, ale zda chcete žít ve snech, nebo z nich
raději procitnout, a z toho také vyplývá, že zázrak
si nevybírá určité sny, jichž by se jeho dobrodiní
nedotklo. Nemůžete snít jen některé sny, zatímco
z jiných se probudit, protože buď spíte, nebo jste
vzhůru, a snění je spojeno pouze s jedním z těchto
dvou stavů.
2. Sny, o kterých se domníváte, že se vám líbí, představují stejnou překážku jako ty, v nichž vidíte
strach. Každý sen je totiž jen snem o strachu bez
ohledu na to, jakou podobu na sebe vezme. Strach
vnímáte v něm či mimo něj anebo na obou místech zároveň. Může se rovněž skrývat pod přitažlivou maskou, ale vždy v něm bude, neboť strach je
materiál, ze kterého jsou vytvořeny všechny sny.
Mohou měnit svou podobu, avšak bez výjimky
pokaždé se budou skládat z téže látky. Zázrak by
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křička, která se třpytí ve snu: můžete svému bratru
pomoci se probudit a být si jisti, že jeho procitající oči spočinou na vás. A díky jeho radostné spáse
pak budete zachráněni i vy.

IV. Role ve snu

byl skutečně zrádný, pokud by vám dovolil se stále
bát, protože jste v nich tento strach nerozpoznali;
chápali byste, že sice připravuje cestu k probuzení,
avšak v takovém případě byste se samozřejmě probudit nechtěli.
3. Útok je jednoduše řečeno odezva na nesplněný
úkol, a to podle toho, co si pod tímto úkolem představujete vy. Může se jednat o váš úkol nebo o úkol
někoho jiného, ale tam, kde ho vidíte, na něj také
zaútočíte. Tématem každého snu musí být sklíčenost nebo útok, protože všechny jsou vytvořeny
ze strachu. Tenký oděv potěšení a radosti, do něhož mohou být zahaleny, pouze nepatrně zakrývá
těžkou hroudu strachu, která sídlí v jejich středu.
A právě tu vidí zázrak, jenž naopak nevnímá obal,
který ji lemuje.
4. Pokud jste na někoho rozzlobení, není to tím, že
nesplnil úkol, jejž jste mu přidělili? A nestává se
pak jeho selhání „důvodem“, který ospravedlňuje
váš útok? Sny, o nichž se domníváte, že se vám
líbí, jsou takové, ve kterých jsou úkoly, jež jste zadali, splněny a potřeby, které jste si určili, uspokojeny. Na tom, zda byly splněny a uspokojeny, však
ve skutečnosti nezáleží, protože strach pramení už
z pouhé představy, že sny doopravdy existují. Sny
nemůžete chtít o něco více nebo o něco méně; buď
po nich toužíte, nebo ne. Každý z nich zastupuje
určitou roli, kterou jste mu přidělili; zosobňuje určitý cíl, jejž by měly jakási událost, tělo nebo věc
představovat a kterého by pro vás měly dosáhnout.
Jestliže uspějí, pak se vám podle vás daný sen líbí,
zatímco v opačném případě jste přesvědčeni, že
je neradostný. Jeho úspěch nebo nezdar však není

jeho jádrem, ale pouze chatrným a křehkým obalem.
5. Jak šťastné sny byste měli, pokud byste každé postavě v nich nepřipisovali tu „správnou“ roli! Nikdo nemůže selhat – selhává pouze vaše představa
o něm a pouze ona vám může přinést zklamání.
Podstata, již snům dává Duch svatý, nemá nikdy
nic společného se strachem. Ačkoliv vám může
připadat, že jejich obaly se zásahem Ducha svatého nezměnily, změnil se jejich význam, neboť už
zakrývají něco jiného. Jak už jsme mnohokrát říkali, je pro obrazy, které vidíte, určující jejich účel,
protože se zdají být tím, čemu slouží. Stínová postava, jež na vás útočí, se tedy může stát bratrem,
který vám nabízí pomoc, jestliže ovšem přijmete,
že takový je úkol snu. Sny o neštěstí se tak přemění
na sny o radosti.
6. Účel svého bratra neznáte proto, že vám není jasný
váš vlastní úkol. Nepřipisujte mu tudíž funkci, jež
vám podle vašich představ přinese štěstí a spokojenost, a nepokoušejte se mu ublížit, pokud se této
role, kterou jste mu určili ve snu o svém životě, nezhostí úspěšně. V každém snu vás totiž bratr žádá
o pomoc, již mu můžete poskytnout; abyste to dokázali, musíte však smysl snu vnímat stejně, jako
ho vnímá ten, kdo dokáže všechny sny využít jako
prostředky ke splnění úkolu, který dostal. Jelikož
miluje toho, kdo sní, a nikoliv sen samotný, stává
se z každého snu dar lásky. V jeho středu totiž leží
láska, již k vám chová a která prozařuje každý sen
bez ohledu na to, jakou podobu na sebe vezme.

166

167

V. Neměnný příbytek
1. V nitru máte místo, kde už byl celý tento svět zapomenut a kde nepřebývá ani jediná vzpomínka
na hřích a iluzi. V nitru máte místo, jež opustil čas
a ve kterém jsou slyšet ozvěny věčnosti. V nitru
máte tak tiché útočiště, že se v něm neozývá žádný
zvuk kromě chvalozpěvu na nebe, jehož tóny lahodí Bohu Otci i Jeho synu. Tam, kde oba přebývají,
se lze na ně na oba také upamatovat. A tam, kde
jsou oni, je nebe a mír.
2. Nemyslete si, že můžete změnit jejich domov,
neboť v nich přebývá i vaše pravé Já, a tam, kde
jsou oni, tudíž navěky musíte být i vy. Neměnnost
nebe se nachází ve vás, tak hluboko ve vašem nitru, že vše v tomto světě pouze projde kolem, aniž
by to vůbec bylo spatřeno. Obklopuje vás klidná
nekonečnost bezmezného míru a laskavě vás svírá
v něžném objetí, jež je však mocí svého Stvořitele zároveň tak silné i tak tiché, že nic nemůže narušit klid svatého a nedotknutelného Božího syna
v nitru.
3. Na tomto místě najdete úkol, který dává Duch svatý vám, kdo čekáte na Božího syna a toužíte ho
spatřit probuzeného a radostného. Je vaší součástí
a vy jste jeho součástí, protože je synem svého
Otce a nemá žádný jiný smysl, jejž byste v něm
mohli vidět. Žádá se po vás pouze to, abyste přijali to neměnné a věčné, co mu přebývá v nitru,
protože tam se nalézá i vaše pravé Já. Mír v sobě naleznete pouze v něm; každá myšlenka lásky,
kterou mu nabídnete, vás posune blíže k probuzení
do věčného míru a nekonečné radosti.
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4. Tento nedotknutelný Boží syn je stejný jako vy; je
zrcadlem lásky, již k vám chová jeho Otec, je nenásilnou připomínkou lásky jeho Otce, kterou byl
stvořen a jež stále přebývá nejen v něm, ale i ve
vás. Ztište se a zaposlouchejte se do Božího hlasu
v jeho nitru, aby vám mohl sdělit, jaká je jeho role.
Byl stvořen proto, abyste mohli být úplní, neboť
pouze to, co je úplné, může být součástí Boží úplnosti, která vás stvořila.
5. Otec od vás nežádá žádný dar kromě jediného:
abyste ve všech stvořeních viděli pouze zářící nádheru daru, jejž vám dává. Pohlédněte tedy na Jeho
syna, na dokonalý dar, ve kterém navěky září jeho
Otec a jemuž je celé stvoření dáno jako jeho vlastní. Jelikož ho má on, máte ho i vy, a proto svůj mír
hledejte v jeho nitru; tam, kde leží celé stvoření.
Klid, který vás obklopuje, přebývá v něm a z toho
klidu se rodí šťastné sny, v nichž se držíte za ruku
spojeni společnou nevinou. Tyto ruce nedrží meč
ve snech o bolesti, neboť už uvolnily stisk, kterým
pevně svíraly každou planou iluzi světa. Do jejich
prázdných dlaní jim pak byla vložena ruka bratra,
v níž spočívá úplnost.
6. Kdybyste jen znali nádherný cíl, který leží za odpuštěním, už nikdy byste si nechtěli uchovat ani jedinou myšlenku bez ohledu na to, jak nepatrná se
vám může zdát stopa zla, již nese. Chápali byste
totiž cenu toho, co Bůh nevložil do myslí, které mohou nasměrovat ruku k požehnání a zavést Božího
syna do domu jeho Otce. Nechtěli byste být přítelem toho, koho Bůh stvořil jako Svůj domov? Chtěli
byste na něho útočit rukama nenávisti, jestliže ho
Sám Bůh uznává jako hodného Sebe Sama? Kdo by
mohl vztáhnout zakrvácené ruce na samotné nebe,
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a přitom doufat, že najde jeho mír? Váš bratr se domnívá, že svírá ruku smrti; nevěřte mu, ale naopak
místo toho poznejte, jak požehnaní jste vy, kdo ho
dokážete osvobodit jen tím, že ho chytíte za ruku.
7. Dostali jste sen, v němž je vaším spasitelem, a nikoliv vaším nenávistným nepřítelem. Dostali jste
sen, ve kterém jste mu odpustili všechny jeho sny
o smrti; je to sen o naději, jejž s ním sdílíte namísto
toho, abyste každý sám snili zlé sny o nenávisti.
Proč vám připadá tak těžké sdílet takovýto sen?
Protože dokud mu Duch svatý nedodá smysl, který
mu po právu náleží, bude jeho cílem nenávist a nepřestane sloužit smrti. Ti, kdo jsou ve službě pána
smrti, uctívají každý svůj samostatný svět; každý
pozdvihá své titěrné kopí a zrezivělý meč, aby splnil svůj prastarý slib zemřít.
8. Tak vypadá jádro strachu v každém snu, jejž jste
si uchovali, aby ho nemohl využít ten, kdo ve snu
spatřuje jinou roli. Jakmile jsou sny sdílené, přicházejí o úkol útočit a rozdělovat, ačkoliv právě
za tímto účelem byl úplně každý z nich vytvořen.
Nic ve světě snů však není bez naděje na změnu
a zlepšení, neboť neměnnost není jeho neodmyslitelným prvkem. Buďme za to rádi a to, co je věčné,
nehledejme v tomto světě. Sny o odpuštění jsou
prostředky, jejichž pomocí se vymaníte ze snění
o světě, který leží mimo vás, a konečně dojdete až
za hranici všech snů – do míru věčného života.

1. Nakolik jste ochotni odpustit svému bratru? Jak
moc toužíte po míru místo po nekonečných bojích,

utrpení a bolesti? Obě otázky se ptají na totéž, jen
jinými slovy. Váš mír totiž spočívá v odpuštění,
neboť v něm leží konec odloučení i snu o nebezpečí a zničení, o hříchu a smrti, o šílenství a vraždě,
o žalu a ztrátě. Taková je „oběť“, již vyžaduje spása a za kterou ochotně nabízí mír.
2. Nezavazujte se ke smrti, vy, kdo jste svatý syn
Boží, neboť tím byste uzavírali dohodu, již nemůžete dodržet. Syn života přece nemůže být zabit
– je stejně nesmrtelný jako jeho Otec. A to, jaký je,
nelze změnit; je jedinou věcí v celém vesmíru, která musí být jednotná. Všechno, co se jen zdá věčné, bude mít svůj konec; hvězdy se vytratí a zmizí
i noc a den. Nic, co přichází a zase pomíjí, příliv
a odliv, roční období i život člověka – zkrátka nic,
co se mění v čase, co rozkvétá a uvadá, se už nevrátí. Na místě, na němž čas vymezuje konec, však
nežije to, co je věčné. Božího syna nikdy nemůže
změnit to, co z něho udělali lidé. Vždy bude takový, jaký byl a jaký stále je, neboť čas mu neurčil
osud ani nenastavil hodinu jeho narození a smrti.
Nezmění ho ani odpuštění, ale právě odpuštění je
tím, na co čas čeká, aby mohlo vše dočasné zmizet,
protože už to nebude mít žádné využití.
3. Nic nemůže přežít svůj účel; jestliže je jím tedy
smrt, pak zemřít musíte, ovšem nikoliv tehdy, pokud ji jako svůj účel nepřijmete. Změna je to jediné, co může přinést požehnání na tomto světě,
kde účel není pevně dán, ačkoliv se může zdát, že
je naprosto neměnný. Nedomnívejte se tedy, že si
můžete vymezit cíl, který bude jiný než cíl Boha,
a stanovit jej jako neměnný a věčný. Sami sobě
sice můžete dát smysl, jejž ve skutečnosti vůbec
nemáte, ale nemůžete se zbavit schopnosti změ-
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VI. Odpuštění a konec času

nit své rozhodnutí a na místě vámi určeného účelu
spatřit jiný.
4. Změna je ten největší dar, který dal Bůh všemu,
z čeho chcete udělat věčnost, aby zajistil, že to jediné, co nepomine, bude nebe. Nenarodili jste se
proto, abyste zemřeli; nemůžete se změnit, protože
vaši roli vám určil Bůh. Všechny ostatní cíle jsou
stanovovány v čase a mění se tak, aby čas mohl být
zachován, s jedinou výjimkou: odpuštění neusiluje o zachování času, ale o jeho ukončení, kdy už
nebude mít žádné využití, neboť skončí jeho účel,
a proto zmizí. Místo, kde kdysi zdánlivě panoval,
pak znovu ovládne úkol, jejž Bůh přidělil Svému
synu. Čas nedokáže ukončit jeho splnění ani jeho
nezměnitelnost. Neexistuje žádná smrt, protože ti,
kdo žijí, sdílejí úkol, který jim dal jejich Stvořitel.
A úkolem života přece nemůže být zemřít, ale naopak život šířit, aby byl navěky a nekonečně jednotný a celistvý.
5. Tento svět vám sváže nohy, spoutá ruce a usmrtí
tělo pouze tehdy, pokud se budete domnívat, že byl
vytvořen proto, aby ukřižoval Božího syna. Ačkoliv se jedná pouze o sen o smrti, není zapotřebí, aby
měl pro vás tento smysl. Umožníte-li tudíž, aby se
změnil jen a pouze jeho smysl, změní se ve světě
i všechno ostatní, neboť vše je v něm vymezeno
tím, jaký účel v tom spatřujete.
6. Jak nádherný je svět, jehož účel spočívá v odpouštění Božího syna, neboť je zbaven všeho strachu
a naplněn požehnáním a štěstím. Přebývat alespoň
na chvilku na tak šťastném místě přináší radost
a naplnění a v takovém světě si také nelze nevzpomenout, že bude trvat jen chviličku, než do něj
vstoupí věčnost a v poklidu zaujme místo času.

1. Nehledejte mimo sebe, neboť vaše hledání bude
neúspěšné a budete prolévat slzy pokaždé, když
vás zklame vaše modla. Nebe totiž nelze najít tam,
kde není, přičemž mír nemůže existovat jinde než
právě v něm. Žádná modla, již uctíváte, zatímco vás volá Bůh, za Něho nikdy neodpoví, neboť
Jeho odpověď nemůžete nahradit žádnou jinou
a v žádné jiné ani nenajdete štěstí, které přináší ta
Jeho. Nehledejte mimo sebe, protože všechna vaše
bolest vychází jednoduše z bezvýsledného hledání toho, po čem toužíte, na místě, o němž se neústupně domníváte, že to v něm můžete najít. Ale
co když to v něm není? Chcete mít pravdu, nebo
raději být šťastní? Buďte upřímně rádi, že se můžete dozvědět, kde štěstí skutečně přebývá, a už
po něm nepátrejte jinde, neboť tam nikdy neuspějete. Přijměte tedy, že je vám dáno poznat pravdu,
a nehledejte ji jinde než v sobě.
2. Každý, kdo přijde na tento svět, v sobě stále musí
uchovávat určitou naději, jakousi přetrvávající iluzi či nějaký sen, že mimo jeho nitro existuje něco,
co mu přinese štěstí a mír. Jestliže se však všechno nachází v něm, pak tato domněnka nemůže být
pravdivá. Jejím prostřednictvím tedy popírá pravdu o sobě a hledá něco, co je víc než všechno, jako
by se jedna jeho část od něho oddělila a usídlila
někde, kde se nevyskytuje jeho zbytek. Takový je
cíl, který určuje svému tělu: aby hledalo to, co sám
postrádá, a dalo mu něco, co by mu přineslo jeho
úplnost. To však znamená, že se jen bezcílně potuluje a pátrá po něčem, co nemůže najít, neboť věří,
že je něco, co není.
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VII. Nehledejte mimo sebe

3. Přetrvávající iluze ho donutí k tomu, aby vyhledal
tisíc model a za každou z nich další tisíc. Každá
z nich ho však zklame; každá kromě jedné: neboť
umře a nepochopí, že modla, již hledal, není nic
jiného než smrt. Ačkoliv její forma v něm vyvolává dojem, že se nachází mimo něho, usiluje jejím hledáním výhradně o to, aby zabil Božího syna
ve svém nitru, a tím dokázal, že nad ním zvítězil.
Toto je cíl, který má každá modla, protože toto je
úloha, jež je určena každé z nich, přestože nikdy
nemůže být splněna.
4. Kdykoliv se pokoušíte dosáhnout cíle, ve kterém
je hlavním příjemcem všech výhod tělo, snažíte se
pouze uskutečnit svou vlastní smrt. Věříte totiž, že
můžete trpět jakýmsi nedostatkem, přičemž nedostatek je smrt. Obětovat znamená něčeho se vzdát,
a tedy nemít a utrpět ztrátu, čímž se ovšem zříkáte
života. Nehledejte tedy mimo sebe, neboť takovéto
hledání naznačuje, že nejste ve svém nitru úplní,
a jelikož se bojíte pohlédnout na svou zkázu, hledáte to, co jste, raději mimo sebe.
5. Modly nemohou přetrvat, protože nemají život,
a to, co je bez života, je znamením smrti. Přišli jste,
abyste zemřeli; očekáváte tudíž něco jiného, než
že uvidíte znamení smrti, o niž usilujete? Žádný
smutek a žádné utrpení nepřinášejí jiné poselství
než modla, kterou jste si našli, aby napodobovala život. V takovéto parodii na život je však život
na základě své bezživotnosti ve skutečnosti smrt,
již považujete za skutečnou a dodáváte jí formu
života. Každá modla vás ale musí zklamat, musí
se rozpadnout a shnít, protože žádná forma smrti
nemůže být životem a to, co je obětováno, nemůže
být celistvé.

6. Všechny modly tohoto světa byly vytvořeny proto,
aby zabránily poznání pravdy, kterou máte v sobě,
a abyste zachovali věrnost snu, že svou úplnost
a štěstí najdete někde mimo sebe. Uctívat modly
a doufat, že díky nim najdete mír, je však marné,
neboť Bůh přebývá ve vašem nitru a v Něm spočívá vaše úplnost. Jeho místo nemůže zaujmout
žádná modla, a proto nevzhlížejte k modlám a nehledejte mimo sebe.
7. Zapomeňme na účel, jejž světu dala minulost, neboť jinak bude budoucnost stejná jako minulost,
a tedy jen řada skličujících snů, ve kterých modly
– jedna po druhé – neustále selhávají a v nichž všude vidíte pouze smrt a zklamání.
8. Abyste toto všechno změnili a aby se vám na místě,
které se zdálo být jen nekonečným kruhem zoufalství, otevřela cesta naděje a vysvobození, nemusíte
udělat nic jiného než se rozhodnout, že pravý účel
světa neznáte. Přisuzujete mu cíle, jež nemá, a tím
rozhodujete, k čemu má sloužit. Snažíte se v něm
vidět místo plné model, které se nachází mimo vás
a jež má moc učinit úplným to, co je uvnitř, tím, že
to, co jste, rozdělí mezi vás a svět. Své sny si volíte, neboť představují to, co si přejete, a vidíte to
tak, jako by vám to už bylo dáno. Vaše modly dělají jen to, co chcete, aby dělaly, a mají jen takovou
moc, kterou jim přisoudíte. Ve svých snech je pak
marně pronásledujete, protože chcete získat jejich
sílu pro sebe.
9. Kde jinde se však nacházejí sny než ve spící mysli? A může snad sen úspěšně přeměnit obraz, jejž
promítá mimo sebe, na skutečnost? Moji bratři, neplýtvejte časem, ale poznejte, k čemu čas opravdu
slouží, a urychlete smrt model ve světě, který je
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smutný a nemocný právě proto, že v něm modly
vidíte. Vaše svatá mysl je oltářem Boha a tam, kde
je Bůh, nemohou přebývat žádné modly. Strach
z Boha je doopravdy jen strach ze ztráty model,
a nikoliv strach ze ztráty vaší pravé podstaty. Jelikož jste z ní však udělali modlu, musíte ji chránit
před světlem pravdy. Celý svět se tak pro vás stává
nástrojem, jehož pomocí lze tuto modlu ochraňovat, a proto se vám spása jeví tak, jako by ohrožovala život a přinášela smrt.
10. Tak tomu však není. Spása se snaží dokázat, že
žádná smrt neexistuje a že to jediné, co existuje, je
život. Obětovat smrt znamená o nic nepřijít; modla nemůže nahradit Boha. Dovolte Mu tedy, aby
vám připomněl lásku, již k vám chová, a nepokoušejte se přehlušit Jeho hlas písněmi o hlubokém
zoufalstvím, které zpíváte k poctě svým modlám.
Nehledejte naději mimo svého Otce, neboť naděje
na štěstí není zoufalství.

VIII. Antikrist
1. Co je modla? Myslíte si, že to víte? Vždyť modly
nikdy nejsou poznány ve své pravé podobě a nikdy nejsou viděny takové, jaké doopravdy jsou.
V tom spočívá jediná moc, již mají; jejich smysl je
skrytý; bojíte se jich, ale zároveň je uctíváte, a to
právě proto, že nevíte, k čemu slouží a proč byly
vytvořeny. Modla je obraz vašeho bratra, kterého
si ceníte víc než toho, co skutečně je. Modly jsou
vytvářeny proto, aby vašeho bratra nahradily, a to
bez ohledu na jejich podobu. Avšak právě tuto skutečnost nikdy nechápete a nikdy si ji neuvědomu176

jete, přičemž vůbec nezáleží na tom, zda je modlou
tělo nebo věc, místo, situace či okolnost, předmět,
jejž vlastníte nebo chcete vlastnit, či právo, kterého
se dožadujete nebo jehož jste se domohli.
2. Nenechte se oklamat jejich formou, neboť modly
jsou pouhé náhražky vaší pravé podoby. Určitým
způsobem věříte, že učiní vaše malé Já úplným,
neboť v nich vidíte jistotu ve světě, který považujete za nebezpečný a jenž shromáždil všechny
možné síly, aby zaútočily na vaši sebedůvěru a mír
vaší mysli. Mají moc přinést vám to, co vám chybí, a dodat vám cenu, kterou nemáte. V modly ale
může věřit pouze ten, kdo se nechal zotročit malostí a ztrátou. Proto pak musí hledat sílu k tomu, aby
pozvedl hlavu a oddělil se od všeho utrpení, jež
odráží svět, někde mimo toto své malé Já. Takový
je trest za to, že jistotu a tichý poklid, který vás
vysvobozuje ze světa a umožňuje vám stát v klidu
a míru mimo něj, nehledáte ve svém nitru.
3. Modla je falešný dojem nebo mylná představa; je
to určitá forma Antikrista, jež vytváří propast mezi
Kristem a tím, co vidíte. Modla je přání, kterému
byl dodán tvar a zdání skutečnosti, a proto je vnímána tak, jako by byla skutečná a nacházela se
mimo hranice mysli. I přesto je však toto zdání stále jen myšlenka, a proto nemůže opustit mysl, jež
je jejím zdrojem. Její forma se neliší od představy,
kterou zastupuje; všechny formy Antikrista jsou
protikladem Krista. Rozprostírají se před jeho tváří
jako temný závoj, jenž vás od něho – kdo je sám
v temnotě – odděluje. Nemohou ale zastínit světlo,
které existuje i přes jejich domnělou přítomnost.
Vždyť mrak nedokáže uhasit planoucí Slunce
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a stejně tak závoj nedokáže zapudit to, co zdánlivě
odděluje, a už vůbec ne zatemnit samotné světlo.
4. Nelze popírat, že tento svět model skutečně je závoj, jenž zahaluje tvář Krista, protože jeho smyslem je oddělit vašeho bratra od jeho pravého Já.
Je to opravdu temný a hrůzu nahánějící smysl, ale
i přesto je to jen myšlenka, která nemá moc přeměnit jediné stéblo trávy z něčeho žijícího na znamení
smrti. Její forma není nikde, neboť její zdroj přebývá v mysli, kde nepřebývá Bůh. Kde však může
být místo, z něhož bylo vyloučeno to, co je všude?
Kdo dokáže pozvednout ruku a zastavit Boha? Čí
hlas se může dožadovat, aby nevstoupil? To, co je
„více než všechno“, není nic, čeho byste se měli
zaleknout a před čím byste se měli třást hrůzou,
jelikož Kristův nepřítel není nikde. Žádná podoba,
kterou na sebe vezme, z něho totiž nemůže udělat
skutečnost.
5. Co je modla? Nic! Aby mohla budit zdání života, musí jí nejprve někdo věřit a dodat jí sílu, aby
bylo možno se jí bát. Její život i síla je dar, jejž
dostává od toho, kdo v ní věří, ale právě tento dar
navrací zázrak tomu, co život i sílu skutečně má
a co je hodno daru nebe a věčného míru. Zázrak
neobnovuje pravdu, neobnovuje světlo, které závoj neuhasil, ale pouze tento závoj nadzdvihá,
a tím umožňuje, že pravda může zazářit svým
jasem a být tím, co je. K tomu, aby byla taková,
jaká je, nepotřebuje ničí víru, neboť byla stvořena,
a proto je.
6. Modla vzniká na základě víry, a jakmile o ni přijde, „umírá“. Právě to je onen Antikrist: prazvláštní představa, že existuje síla mocnější než všemohoucnost, místo za nekonečnem a čas, jenž přesa-

huje věčnost. Svět model byl zbudován na základě
myšlenky, že této síle, místu a času je dána určitá
forma, která následně utváří svět, kde se stalo neuskutečnitelné. V něm pak ti, kdo jsou nesmrtelní,
umírají, to, co zahrnuje vše, ztrácí a to, co je věčné,
se stává otrokem času. V něm se mění neměnné
a Boží mír, jenž je navěky dán všem živým, ustupuje před chaosem. Do něho vstupuje Boží syn, stejně dokonalý, bezhříšný a milující jako jeho Otec,
aby na chvíli nenáviděl, trpěl a nakonec zemřel.
7. Kde je modla? Nikde! Může snad existovat propast
v tom, co je nekonečné? Může snad existovat místo, kde by čas dokázal narušit věčnost? Tam, kde
je vše jen světlo, není místo pro temnotu, pro ponurý výklenek oddělený od toho, co je bezmezné.
Modla je však za hranicí prostoru, do kterého Bůh
navěky umístil úplně vše, a tím zajistil, že nemůže
existovat nic kromě Jeho vůle. Jelikož Bůh je tedy
vším a všude, modla nemůže být ničím ani nikde.
8. Jaký smysl má tudíž modla? K čemu slouží? Tato
otázka má mnoho odpovědí a každá z nich závisí
na tom, koho se ptáte. Svět věří v modly; vstupují do něho pouze ti, kdo je uctívají a neustále se
snaží najít takovou, jež by jim nabídla dar, který
nelze nalézt v realitě. Každý jejich uctívač chová
naději, že jeho zvláštní božstvo mu dá více, než
vlastní ostatní lidé. Musí to být více a vůbec nezáleží na tom, více čeho: více krásy, více inteligence,
více bohatství, nebo dokonce více trápení a více
bolesti. Avšak více něčeho je modla, a pokud tedy
jedna zklame, nastoupí na její místo jiná, aby vám
přinesla více něčeho jiného. Nenechte se ošálit podobou, již na sebe toto „něco“ bere; modla je jen
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prostředek, který slouží k tomu, abyste získali víc,
a proto je v rozporu s Boží vůlí.
9. Bůh nemá mnoho synů, ale pouze jediného. Kdo
by tudíž mohl mít více a kdo by mohl dostat méně?
V nebi by se představě, že by modly mohly narušit jeho mír, Boží syn pouze smál. A právě za něj
hovoří Duch svatý, když vám říká, že modly nemají v nebi žádný smysl, neboť nikdy nemůžete
mít víc než nebe. Máte-li pak nebe ve svém nitru,
proč byste měli hledat modly, jež by z nebe udělaly něco méně a daly vám více, než Bůh věnoval
vašemu bratru i vám, kteří jste s Ním jedno? Bůh
vám dal vše, co existuje, a aby zajistil, že o to nepřijdete, dal totéž i každému živému tvoru. Proto
jsou všichni vaší součástí, stejně jako jsou i Jeho
součástí. Žádná modla z vás neudělá něco víc, než
je Bůh; a vy se nikdy nespokojíte s tím, abyste byli
méně.

1. Otrok model je ochotný a přičinlivý otrok, a to proto, že jedině tak se může klanět tomu, co nemá žádný život, a hledat sílu v něčem, co žádnou nemá.
Co se stalo svatému Božímu synu, že může mít
takové přání? Že dovolí, aby padl níže než kameny na zemi a vzhlížel k modlám, jež ho mají zvednout? Zaposlouchejte se do svého příběhu ve snu,
který jste vytvořili, a zamyslete se nad tím, zda
není pravda, že věříte, že se nejedná o žádný sen.
2. Do mysli, již Bůh stvořil stejně dokonalou, jako
je On Sám, pronikl sen o soudu. V tomto snu se
nebe změnilo v peklo a Bůh byl přeměněn na ne-

přítele Svého syna. Jak se z něho může Boží syn
probudit? Jelikož se jedná o sen o soudu, pak mu
k procitnutí stačí, aby nesoudil. Sen totiž potrvá
jen tak dlouho, dokud bude jeho součástí. Nesuďte
tedy, neboť ten, kdo soudí, potřebuje modly, jež by
zajistily, že jeho soud nespočine na něm samém,
a nikdy tak nepozná Já, které odsoudil. Nesuďte,
protože tím ze sebe děláte součást zlých snů, kde
modly představují vaši „pravou“ totožnost a kde je
vysvobození ze soudu ponecháno – v hrůze a vině
– pouze na vás.
3. Všechny postavy ve snu jsou modly, jež byly vytvořeny proto, aby vás z tohoto snu vysvobodily.
Jelikož jsou však součástí toho, z čeho vás mají
vysvobodit, udržují sen při životě a podporují jeho
děsivost; vždyť sen by si mohl přát jen ten, koho
ochromila hrůza a kdo je zoufalý. Právě tyto stavy
modly zastupují, a jejich uctívání tudíž představuje
nejen uctívání zoufalství a hrůzy, ale i samotného
snu, z něhož vznikly. Soudit je vůči Božímu synu
nespravedlivé, a proto je spravedlivé to, že ten, kdo
ho soudí, neunikne trestu, který ve snu, jehož je
tvůrcem, stanovil sám pro sebe. Vždyť Bůh zná
spravedlnost, a nikoliv trest. Jenže ve snech o soudu útočíte a jste odsuzováni; přejete si být otroky
model, jež stojí mezi vaším soudem a trestem, který z něho vyplývá.
4. Ve snu – tak, jak ho sníte vy – nikdy nenajdete spásu, neboť jeho neoddělitelnou součástí musejí být
modly, jež vás ochraňují před tím, čeho jste podle
sebe dosáhli a co jste udělali, abyste se stali hříšníky a uhasili světlo ve svém nitru. Děti, světlo
v něm však stále máte; pouze sníte a modly jsou
hračky, se kterými si hrajete ve snu. Vždyť kdo
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IX. Odpouštějící sen

jiný než děti potřebuje hračky? Děti předstírají, že
vládnou světu a dodávají svým hračkám schopnost
se pohybovat, mluvit, přemýšlet a cítit. Všechno
ale, co jejich hračky zdánlivě dělají, existuje pouze
v myslích těch, kdo si s nimi hrají a kdo jsou více
než ochotni zapomenout, že sen, v němž jsou jejich
hračky skutečné, vytvořili sami a že přání jejich
hraček jsou ve skutečnosti jejich vlastní přání.
5. Noční můry jsou dětské sny, ve kterých se hračky
obrátily proti dítěti, jež se domnívalo, že jim dodalo skutečný život. Dokáže však sen útočit? Dokáže
snad hračka vyrůst a přeměnit se v nebezpečnou,
nelítostnou a divokou stvůru? Dítě tomu ale věří,
protože se bojí vlastních myšlenek, a proto je raději podsouvá svým hračkám. Jejich podstata se pak
stává jeho vlastní podstatou, neboť v něm vyvolávají dojem, že ho chrání před jeho myšlenkami.
Hračky je tím ale stále udržují naživu a dodávají
jim zdání skutečnosti; jejich opravdový autor je
pak vnímá tak, jako by se nacházely mimo jeho
mysl, kde se však mohou obrátit proti němu kvůli
zradě, které se na nich dopustil. Věří, že hračky potřebuje, aby mohl uniknout před svými myšlenkami, protože je přesvědčen o tom, že jsou skutečné.
Hračku tak dělá ze všeho, aby zajistil, že jeho svět
se bude nacházet stále mimo něj, a předstírá, že
není jeho součástí.
6. V každém životě nastane okamžik, kdy by mělo
dětství pominout a navždy odejít. Nesnažte se stále
si ponechávat hračky dětí, ale všechny je posbírejte
a odložte, neboť je už nepotřebujete. Sen o soudu
je dětská hra, v níž se dítě stává otcem – mocným
otcem, který má však rozum dítěte. To, co mu ubližuje, zničí; to, co mu pomáhá, je pro něj posvátné.

Soudí ale tak, jak soudí dítě, jež neví, co mu ubližuje a co uzdraví. Zdá se mu, že se dějí zlé věci,
a bojí se všeho toho chaosu ve světě, ve kterém
podle něho vládnou zákony, jež samo vytvořilo.
Na skutečný svět nemá ovšem ten, o jehož skutečnosti je přesvědčeno, vůbec žádný vliv a jeho zákony nebyly změněny jen proto, že jim nerozumí.
7. Skutečný svět je stále pouze sen jen s tím rozdílem, že se změnily postavy, které v něm vystupují:
už nejsou považovány za modly, jež zrazují. Je to
sen, ve kterém není nikdo využíván jako náhrada
za něco jiného ani stavěn mezi myšlenky, jež se
rodí v mysli, a to, co vidí. Nikdo není využíván
pro něco, co není, neboť všechny dětské věci už
byly odloženy. To, co kdysi bývalo snem o soudu,
se přeměnilo na sen, kde je vše radostné, protože takový je jeho účel. To jediné, co se vám tedy
nyní zdá, jsou odpouštějící sny, neboť čas už téměř skončil. Postavy, které se v nich objevují, jsou
pokládány za bratry; za bratry, jež nesoudíte, ale
milujete.
8. Odpouštějící sny netouží po tom, aby trvaly;
nejsou vytvořeny proto, aby oddělovaly mysl
od toho, co si myslí; nesnaží se dokázat, že sen,
který se vám zdá, sní někdo jiný. V odpouštějících snech zní melodie, na niž si každý upamatuje,
přestože ji neslyšel od té doby, co začal čas. Úplné odpuštění totiž přibližuje věčnost do té míry, že
lze zaslechnout píseň nebe, a to nikoliv ušima, ale
svatostí, která nikdy neopustila oltář, jenž navěky
přebývá hluboko v nitru Božího syna. Jakmile pak
tuto píseň znovu uslyší, pozná, že neexistoval ani
jediný okamžik, kdy by ji neslyšel. A kde pak bude
čas, pokud budou odstraněny sny o soudu?
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9. Kdykoliv se vás zmocní strach v jakékoliv podobě – a nelze pochybovat o tom, že strach opravdu
máte, jestliže nepociťujete hlubokou spokojenost,
jistotu pomoci a tichou záruku, že nebe kráčí všude s vámi – můžete si být jisti, že jste si vytvořili
modlu a uvěřili, že vás zradí. Pod vaší nadějí, že
vás zachrání, totiž leží pocit viny, nejistoty a bolest
z toho, že jste se sami na sobě dopustili zrady, který je tak silný a tak neústupný, že ani sen nedokáže
úplně skrýt vaši beznaděj. Zrada na sobě samém
musí vyústit ve strach, neboť strach je soud, jenž
s jistotou vede k horečnému vyhledávání model
a smrti.
10. Odpouštějící sny vám připomínají, že žijete v bezpečí a že jste na sebe nezaútočili. Vaše dětské hrůzy se tak rozplynou a sny se stanou symbolem, že
jste začali úplně nanovo a už se nesnažíte uctívat
modly a stále útočit. Odpouštějící sny jsou laskavé ke všem postavám, které v nich vystupují,
a tím přinášejí tomu, komu se zdají, naprosté vysvobození ze snů o strachu. Ten už nemá strach
ze soudu, neboť nikoho nesoudil a ani se nepokoušel prostřednictvím soudu vysvobodit z toho,
co musí po soudu nevyhnutelně následovat. Celou
dobu si pak bude vzpomínat na to, co zapomněl,
když považoval soud za způsob, jenž ho ochrání
před jeho trestem.

30. kapitola

Nový začátek
Úvod
1. Ústředním bodem učení se v této fázi stává nový
začátek. Cíl je tedy jasný; teď už jen potřebujete
konkrétní postupy, jejichž pomocí ho dosáhnete. Rychlost, jakou ho docílíte, zaleží na jediné
věci: na vaší ochotě procvičovat každý krok. Každý, o který se pokusíte, vás posune o trochu blíže
ke kýžené metě a všechny společně vás vyvedou
ze snů o soudu a z utrpení a strachu do odpouštějících snů. Nejsou pro vás ničím novým, ale doposud je považujete spíše za abstraktní myšlenky než
za konkrétní pravidla myšlení. Nyní je tedy budeme muset chvíli procvičovat, dokud je nepřijmete
jako pravidla, podle nichž budete žít. Pokusíme se,
abyste si na ně zvykli natolik, že je budete připraveni uplatnit na cokoliv, co bude zapotřebí.

I. Pravidla rozhodování
1. Rozhodujete se neustále, přestože ne vždy víte,
že nějaké rozhodnutí činíte. Jestliže ovšem budete trochu pracovat s těmi, které si uvědomujete,
začnou postupně vytvářet stav, jenž vám pomůže
i se všemi ostatními. Není příliš rozumné zabývat
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se každým krokem, který děláte. Náležitý stav,
jejž přijmete za vlastní pokaždé, když se probudíte, vás posune o notný kus dopředu. Jestliže zjistíte, že vzdorujete příliš silně a že vaše oddanost
není pevná, pak to znamená, že ještě nejste připraveni. Nebojujte se sebou, ale zamyslete se nad
tím, jaký den chcete prožít, a řekněte si, že existuje způsob, jakým se tento konkrétní den může
odehrát přesně podle vašich představ. A pak se ho
znovu pokuste prožít tak, jak chcete.
2. (1) Začněte tím, že si řeknete:
Dnes neudělám žádná rozhodnutí sám.
To znamená, že se rozhodnete nebýt soudcem toho,
co uděláte, ale zároveň to znamená, že nebudete
soudit ani situace, do kterých se dostanete. Jestliže
je totiž budete jakkoliv hodnotit, nastavíte si pravidla pro to, jak byste na ně měli reagovat. Jiné
řešení pak ve vás pouze vyvolá zmatek, nejistotu
a strach.
3. V tomto spočívá váš hlavní problém: stále jednáte tak, že se nejprve rozhodnete a teprve poté se
ptáte, co byste měli udělat. Odpověď, již pak uslyšíte, nemusí vyřešit problém v podobě, v jaké jste
ho původně viděli. To vede ke strachu, jelikož to
popírá to, co vnímáte, a proto máte pocit, jako by
na vás někdo zaútočil; a tudíž se také zlobíte. Existují však pravidla, podle kterých – jestliže se jimi
budete řídit – k takovéto situaci nedojde. Zpočátku, dokud se budete teprve učit jak naslouchat, se
jí však nevyhnete.
4. (2) Během dne, kdykoliv se nad ním zamyslíte
a budete mít klidnou chvilku na přemítání, si znovu připomeňte, jaký den chcete prožít; jaké pocity

chcete mít, co chcete, aby se vám přihodilo a abyste zažili. Řekněte si:
Jestliže nebudu žádná rozhodnutí činit sám,
bude mi takovýto den dopřán.
Až tyto dva první kroky důkladně procvičíte, poslouží vám k tomu, že se necháte beze strachu vést,
neboť se neobjeví žádný odpor, z něhož by se následně stal problém.
5. Stále se však budou vynořovat okamžiky, kdy budete soudit. Odpověď na ně bude vyvolávat útok,
dokud si vaše mysl co nejrychleji nevyjasní, že
touží po odpovědi, která bude účinná. Skutečnost,
že takováto situace nastala, poznáte velmi snadno
podle toho, že nebudete ochotni nic nedělat a pouze požádat o to, aby vám byla odpověď dána. To
totiž naznačuje, že už jste se sami rozhodli a nevidíte ani nechápete skutečnou otázku. V takovém
případě pak budete před tím, než se znovu zeptáte,
potřebovat rychlou vzpruhu.
6. (3) Připomeňte si ještě jednou, jaký den chcete prožít, a připusťte, že došlo k něčemu, co by nemělo
být jeho součástí. Uvědomte si, že jste sami vznesli
otázku, na niž jste si také podle svého odpověděli.
Pak si řekněte:
Nemám žádné otázky. Zapomněl jsem, co bych
měl rozhodnout.
Tím vyrušíte svou odpověď a umožníte, aby vám
skutečná odpověď ukázala, jak musela doopravdy
znít otázka.
7. Pokuste se tímto pravidlem řídit bez prodlení, a to
i přes svůj vzdor, neboť už jste rozzlobení a strach,
že vám bude odpovězeno jinak, než na co se ptá
vaše verze otázky, bude stále větší, dokud neuvěříte, že den, který chcete prožít, je takový, v němž
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dostanete svou odpověď na svou otázku. Tu však
nedostanete, protože by vám zničila den tím, že by
vás okradla o to, co doopravdy chcete. Tato skutečnost může být pro vás těžko pochopitelná, pokud
jste si už sami dopředu stanovili pravidla, která
vám zajistí prožití šťastného dne. I toto rozhodnutí
lze ovšem změnit, jestliže se budete řídit jednoduchými kroky.
8. (4) Pokud se zdráháte dostávat do té míry, že se
dokonce ani nedokážete oprostit od své otázky,
můžete svůj postoj začít měnit tak, že si řeknete:
Přinejmenším se mohu rozhodnout, že to, co
právě pociťuji, se mi nelíbí.
Tato skutečnost je naprosto zřejmá a rovněž vám
připravuje půdu pro následující snadný krok.
9. (5) Jakmile se jednou rozhodnete, že se vám nelíbí
to, co právě pociťujete, je nejjednodušší pokračovat takto:
A tak doufám, že jsem se mýlil.
Tato myšlenka hraje v neprospěch pocitu vzdoru
a připomíná vám, že pomoc vám není vnucována,
ale že je něčím, co chcete i potřebujete, protože se
vám nelíbí to, co pociťujete. Tento nenápadný začátek bude stačit k tomu, abyste mohli učinit další
kroky, jež musíte udělat, abyste si nechali pomoci.
10. Tím se dostáváte do zlomového bodu, neboť si
uvědomíte, že pokud to, k čemu jste dospěli svým
rozhodnutím, není správné, pouze získáte. Než dojdete do tohoto klíčového okamžiku, budete stále věřit, že vaše štěstí spočívá v tom, že jste měli
pravdu. Teď už jste však natolik rozumní, že víte,
že by pro vás bylo mnohem lepší, kdybyste se mýlili.

11. (6) Toto nepatrné zrnko moudrosti pak bude stačit
na to, aby vás zavedlo ještě dále. Uvědomujete si,
že vám nikdo nic nevnucuje, a pouze doufáte, že
získáte to, po čem toužíte. A proto můžete v naprosté upřímnosti říct:
Chci se na to dívat jinak.
Tím změníte svůj postoj k tomu, jak chcete prožít
den, a upamatujete se na to, po čem doopravdy toužíte. Pravý smysl vaší upřímné touhy už nezastiňuje šílené přesvědčení, že něco chcete jen proto,
abyste měli pravdu, přestože ve skutečnosti se mýlíte. To znamená, že nyní jste ochotni žádat, neboť
ve vás už nevyvolává žádný rozpor, jestliže požádáte o to, co opravdu chcete, a poznáte, že právě
o to žádáte.
12. (7) Poslední krok spočívá v tom, že aby se vám dostalo pomoci, musíte pouze přiznat, že nepotřebujete vzdorovat. Jedná se o vyjádření otevřené mysli, která si sice ještě není jistá, ale je svolná k tomu,
aby jí vše bylo objasněno:
Možná existuje i jiný úhel pohledu.
Co mohu ztratit tím, že se zeptám?
Tím tedy můžete položit otázku, jež bude dávat
smysl, a smysl proto bude dávat i odpověď. Nebudete jí vzdorovat, neboť budete chápat, že ten,
komu bude jejím prostřednictvím pomoženo, budete právě vy.
13. Je naprosto zřejmé, že prožít šťastný den je snazší,
pokud nedovolíte, aby do něho pronikl jakýkoliv
zármutek. K tomu je ovšem zapotřebí procvičovat
pravidla, která vás ochrání před pustošivým účinkem strachu. Jakmile toho dosáhnete, bude žalostný sen o soudu navždy napraven. Mezitím však
musíte procvičovat pravidla pro jeho nápravu,
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a proto se znovu zamyslete nad úplně prvními rozhodnutími, o nichž jsme hovořili.
14. Uvedli jsme, že šťastný den můžete začít rozhodnutím, že nebudete činit žádná rozhodnutí sami.
Ačkoliv se to zdá jako skutečné rozhodnutí, sami
žádná rozhodnutí dělat nedokážete. Otázkou tedy
je, koho si zvolíte za společníka svých rozhodnutí,
a nic jiného. První pravidlo v sobě tudíž neskrývá
žádný nátlak, ale jedná se pouze o prosté vyjádření
prosté skutečnosti: nikdy se nebudete rozhodovat
sami, a to bez ohledu na to, čeho se bude vaše rozhodování týkat. Rozhodnutí totiž vždy činíte buď
s modlami, nebo s Bohem; o pomoc žádáte buď
Antikrista, nebo Krista a ten, koho si zvolíte, se
k vám připojí a bude vám říkat, co máte udělat.
15. Váš den není nahodilý, ale odvíjí se podle toho,
s kým se ho rozhodnete prožít a jak přítel, kterého
jste požádali o radu, vnímá vaše štěstí. O radu totiž
žádáte před jakýmkoliv rozhodnutím, a jakmile to
pochopíte, poznáte, že máte-li být svobodní, nemůže vám být nic vnucováno. Vysvobodit se z toho,
co se musí stát, ale nelze, a jestliže jste přesvědčeni
o opaku, pak se mýlíte.
16. I druhé pravidlo je jen konstatováním faktu, neboť
předtím, než se něco odehraje, musíte se vy i váš
rádce shodnout na tom, co chcete, aby se odehrálo;
pouze tato dohoda umožňuje, že vůbec k něčemu
dojde. Nic totiž nemůže být zapříčiněno bez určité
jednoty či shody, ať už se jedná o spojenectví se
snem o soudu nebo s hlasem pro Boha. Rozhodnutí
vyvolávají důsledky právě proto, že nejsou činěna v osamocení. Děláte je vy a váš rádce, pro sebe
a zároveň i pro svět, protože den, jejž chcete prožít,
dáváte světu, neboť bude přesně tím, o co žádáte,

a současně bude posilovat vládu vašeho rádce, který ve světě panuje. Čí království tedy pro vás představuje svět dnes? Jaký den se rozhodnete prožít?
17. K tomu, aby bylo štěstí přislíbeno celému světu, je
zapotřebí pouze dvou, již dnes chtějí prožít šťastný
den. Pouze dvou je zapotřebí k tomu, aby pochopili, že se nemohou rozhodovat každý sám, a aby
zajistili, že radost, o kterou požádali, budou sdílet
úplně všichni. Bude jim totiž jasný základní zákon,
jenž dává rozhodnutím sílu i všechny důsledky, které kdy bude mít. K tomu je zapotřebí pouze dvou,
již se spojí, aby mohlo být učiněno vůbec nějaké
rozhodnutí. Toto by měla být ta jediná připomínka, kterou musíte mít neustále na paměti, abyste
prožili takový den, po němž toužíte, a dali jej světu
tím, že ho skutečně prožijete. Rozhodnutím prožít
šťastný den přestanete na tomto světě soudit. A totéž, co dostanete, musíte i dávat.
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II. Svoboda vůle
1. Už chápete, že stavět se proti Duchu svatému znamená čelit sám sobě? Říká vám totiž pouze to, co
si přejete vy; hovoří za vás. V jeho božské podstatě
spočívá vaše vlastní; to jediné, co zná, jsou vaše
vědomosti, které pro vás uchránil proto, abyste skrze něho mohli uskutečnit svou vůli. Bůh vás žádá,
abyste uskutečnili svou vůli. Spojuje se s vámi,
protože Své království nezbudoval sám; samotné
nebe, v němž je vše stvořeno pro vás, nepředstavuje nic jiného než vaši vůli. Ani jediná jiskřička života nebyla stvořena bez vašeho souhlasu, a neodporuje tak tomu, jaká má podle vás být. Ani jediná

myšlenka, kterou kdy Bůh měl, se nezrodila dříve,
než jste jí dali požehnání. Bůh není váš nepřítel
a nežádá vás o nic víc, než abyste Ho nazývali „příteli“.
2. Jak nádherné je uskutečnit svou vůli, neboť v tom
spočívá svoboda; a nic jiného by se svobodou nezývat nemělo. Dokud tedy neuskutečníte svou
vůli, nebudete svobodní. Toužil by snad Bůh
po tom, aby Jeho syn neměl to, co si sám pro sebe
vybral? Bůh vám dal Svou dokonalou odpověď,
a tím pouze zajistil, že nikdy nepřijdete o to, co je
vaší vůlí. Proto si ji poslechněte, abyste si připomněli Jeho lásku a poznali svou vůli. Jelikož Bůh
by nikdy nechtěl, aby se Jeho syn stal vězněm toho,
co si nepřeje, spojuje se s vámi přáním, abyste byli
svobodní. Stavět se proti Němu tedy znamená se
rozhodovat ve svůj neprospěch a dobrovolně si nasazovat pouta.
3. Pohlédněte znovu na svého nepřítele, na toho, koho
jste se rozhodli nenávidět místo milovat, neboť tím
se v tomto světě zrodila nenávist a byla v něm nastolena vláda strachu. Zaposlouchejte se do Boha,
který k vám promlouvá skrze toho, jehož hlas je
nejen Jeho, ale i váš, a který vám připomíná, že
vaší vůlí není nenávidět, být vězněm strachu, otrokem smrti a nepatrným stvořením s nepatrným
životem. Vaše vůle je bezmezná, a proto si nepřejete, aby ji cokoliv svazovalo. To, co ve vás leží,
se při zrodu všeho stvoření spojilo se Samotným
Bohem. Upamatujte se na toho, kdo stvořil vás
a skrze vaši vůli pak stvořil úplně vše. Všechno
vám vzdává díky, neboť to vzniklo jen díky vaší
vůli. Každé světlo nebe září pouze pro vás, protože
bylo v nebi utvořeno vaší vůlí.

4. Jaký důvod ke hněvu máte ve světě, jenž pouze
čeká na vaše požehnání, aby byl svobodný? Jestliže jste totiž vězněm, pak nemůže být volný ani
Sám Bůh, neboť to, co se děje tomu, koho Bůh tak
miluje, se děje Samotnému Bohu. Nedomnívejte
se, že vás chce Bůh, který vás učinil Svým spolutvůrcem vesmíru, spoutat, neboť Jeho přáním je
zachovat vaši vůli navěky neohraničenou. Tento
svět čeká na svobodu, již mu přinesete, jakmile si
uvědomíte, že jste svobodní. Odpustíte mu však
teprve tehdy, až odpustíte tomu, kdo vám dal vaši
vůli, jelikož svoboda je dána světu právě skrze ni.
A svou vlastní svobodu získáte, pokud budete součástí toho, jehož svatou vůli sdílíte.
5. Bůh se na vás obrací se žádostí o vysvobození světa, neboť jeho uzdravení přichází společně s vaší
spásou. Každý pak, kdo kráčí po této Zemi, musí
být závislý na vašem rozhodnutí, aby poznal, že
nad ním smrt nemá žádnou moc, protože sdílí vaši
svobodu stejně, jako sdílí i vaši vůli. Vaší skutečnou vůlí totiž je ho uzdravit a tím, že jste své rozhodnutí učinili společně s ním, se také uzdraví. To
znamená, že jste odpustili Bohu, protože jste se
rozhodli pohlížet na svého bratra jako na přítele.
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III. Nade všemi modlami
1. Modly jsou poměrně konkrétní, zatímco vaše vůle
je univerzální, jelikož je neomezená. Proto také
nemá žádnou formu a její obsah nelze vyjádřit
z pohledu formy. Modly znamenají omezení. Zosobňují přesvědčení, že existují formy, které vám
přinesou štěstí, a to na základě omezování. Je to

totéž, jako byste říkali: „Nepotřebuji všechno, ale
chci pouze tuto maličkost, jež mi bude vším.“ Toto
vás však nikdy neuspokojí, neboť vaší opravdovou
vůlí je mít všechno. Pokud se tedy rozhodnete pro
modly, rozhodnete se pro ztrátu. Jakmile se ovšem
rozhodnete pro pravdu, bude vám patřit úplně vše.
2. To, co hledáte, není forma. Vždyť jaká forma by
mohla nahradit lásku Boha Otce? Jaká forma by
mohla zaujmout místo veškeré lásky v Božské podstatě Boha syna? Jaká modla by dokázala rozdělit
to, co je jedním? A lze ohraničit bezmezné? Proto
nechtějte žádnou modlu; proto si nepřejte mít ani
jedinou, jelikož vám neposkytne dar, který hledáte.
Jakmile se rozhodnete pro formu toho, co chcete,
znamená to, že přijdete o pochopení jeho účelu.
Jelikož pak v modle spatřujete svou vůli, omezujete ji na určitou formu. Taková ale vaše opravdová vůle nikdy být nemůže, protože to, co se podílí
na celém stvoření, se nemůže spokojit s malými
myšlenkami a drobnostmi.
3. Za hledáním každé modly stojí touha po úplnosti.
Celistvost však nemá žádnou formu, protože je neomezená. Pátrat po určité osobě nebo věci, jež byste k sobě mohli připojit, abyste byli úplní, může
znamenat pouze to, že věříte, že vám nějaká forma
chybí. Tím pak, že ji najdete, dosáhnete úplnosti
v podobě, která se vám líbí. Toto je smysl modly:
abyste se nedívali, co je za ní; abyste neviděli zdroj
přesvědčení, že jste neúplní. Takoví byste byli jen
v tom případě, pokud byste zhřešili, protože hřích
je představa, že jste sami a odděleni od toho, co
je celé. Proto je nezbytné, abyste svou celistvost
hledali mimo hranice omezení, jimiž jste se sami
spoutali.

4. To, po čem toužíte, nikdy není modla; chcete to, co
vám podle vás přinese, a o to máte právo požádat,
jelikož není možné, aby vám to bylo odmítnuto.
Vaše vůle být úplní není ničím jiným než Boží vůlí,
kterou jste dostali právě proto, že je to Jeho vůle.
Bůh nezná formy, a nedokáže vám tudíž odpovědět výrazy, jež nemají žádný smysl. Svou vůli tedy
nikdy neuskutečníte pomocí prázdných forem, které byly vytvořeny proto, aby vyplnily propast, jež
neexistuje. Toto nechcete. Stvoření nedává moc
učinit Božího syna úplným žádné izolované osobě
ani žádné izolované věci. A navíc: k jaké modle se
může Boží syn obrátit proto, aby mu dala něco, co
už má?
5. Jelikož úplnost je funkce Božího syna, nepotřebuje
ji vůbec hledat. Jeho svatá vůle být jen to, co doopravdy je, stojí nade všemi modlami, protože být
více než celý nedává smysl. Pokud by se Boží syn
mohl změnit, pokud by mohl být zredukován na jakoukoliv formu a omezen na to, co v něm není, nebyl by takový, jakého ho Bůh stvořil. Jakou modlu
tedy potřebuje k tomu, aby byl sám sebou? Může
se snad zříci jedné své části? To, co samo není celé,
nedokáže scelit, ale jestliže o něco upřímně žádáte,
nemůže vám to být odmítnuto. Vaše vůle je vám
skutečně dána, a to nikoliv ve formě, která by vás
neuspokojila, ale v úplné a láskou zcela prostoupené představě, již o vás má Bůh.
6. Nic, co nezná Bůh, neexistuje, zatímco to, co zná,
existuje navěky a neměnně. Myšlenky totiž žijí tak
dlouho, dokud trvá mysl, která je zplodila. V mysli Boha se však nenachází žádný konec ani jediná
chvíle, kdy by Jeho myšlenky neexistovaly nebo
prodělaly nějakou změnu. Myšlenky se nerodí
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a nemohou zemřít; mají stejné vlastnosti jako jejich stvořitel a není možné, aby žily v odloučení
od něho. Své myšlenky máte ve své mysli, stejně
jako se i vy nacházíte v mysli, jež na vás pomyslela. A proto se v tom, co existuje uvnitř Boží mysli,
nenalézají žádné oddělené části. Boží mysl je navěky jednotná a věčně spojená a pokojná.
7. Máte dojem, že myšlenky přicházejí a zase odcházejí. To však pouze znamená, že někdy si je uvědomujete, zatímco jindy nikoliv. Myšlenka, na kterou
si nevzpomínáte, pro vás znovu obživne, jakmile si
ji opět uvědomíte, protože když jste ji zapomněli,
ve skutečnosti vůbec nezemřela. Vždy existovala;
jen jste si jí nebyli vědomi, a proto vaše zapomnění nezměnilo ani myšlenku, jíž Bůh myslí na vás.
Bude neustále přesně taková, jaká byla předtím,
než jste ji zapomněli, a úplně stejná bude i tehdy, jakmile si na ni znovu vzpomenete. Totéž pak
samozřejmě platí i pro období mezi zapomněním
a opětovnou vzpomínkou.
8. Myšlenky Boha jsou mimo dosah jakékoliv změny a navěky září ve stále stejné podobě. Nečekají
na zrození, ale na přijetí a rozpomenutí. Myšlenka,
kterou na vás myslí Bůh, je jako hvězda, jež nezměnitelně svítí na věčné obloze. Nachází se však
tak vysoko na nebi, že ti, kdo žijí mimo ně, o její
existenci nevědí. I přesto ale bude jako klidný, čistý a nádherný bod zářit celou věčností. Nevyskytl
se ani jediný okamžik, kdy by neexistovala; ani jediná chvíle, kdy by pohasl její jas a kdy by byla
méně dokonalá.
9. Ten, kdo zná Otce, zná i toto světlo, neboť Otec
je onou věčnou oblohou, která je udržuje v bezpečí
a nedopustí, aby nebylo pevně ukotveno v nebeské

výši. Dokonalá čistota světla nezáleží na tom, zda
je na Zemi vidíte nebo ne. Nachází se v bezpečí
nebeské náruče, jež je udržuje na jeho dokonalém
místě, které je od Země stejně daleko, jako je od ní
nebe. Neviditelnost této hvězdy na Zemi nezpůsobuje ani vzdálenost, ani čas; ti ale, kdo vyhledávají
modly, nemohou vědět o tom, že vůbec existuje.
10. Myšlenka, jíž na vás myslí Bůh, je nade všemi
modlami. Myšlenka, kterou na vás myslí Bůh,
zůstává neustále přesně taková, jaká vždy byla:
nedotčená vřavou a hrůzou světa, sny o narození
a smrti, jež se vám v něm zdají, ani bezpočtem
podob, které na sebe může vzít strach. Obklopuje
ji tak dokonalé ticho a poklid, že k ní nedolehne
žádný zvuk z bitevního pole, a proto žije v jistotě
a naprostém míru. V ní je v bezpečí udržována vaše
skutečná podoba; v ní si vůbec není vědoma světa,
jenž uctívá modly a nezná Boha. Myšlenka Boha,
kterou na vás myslí, odpočívá v nezpochybnitelné jistotě o své nezměnitelnosti ve svém věčném
domově a nikdy neopustila mysl svého Stvořitele,
jejž dokonale zná a který ví, že existuje.
11. Mohla by takováto myšlenka přebývat jinde než
tam, kde jste vy? Je snad vaše skutečná podoba nějaká věc, která žije v odloučení od vás – ve světě,
jenž o ní nic neví? Mimo vaše nitro neexistuje žádná věčná obloha, žádná nezměnitelná hvězda ani
žádná skutečnost. Mysl syna nebe je v nebi, neboť
v něm se stvořením, které nemůže nikdy skončit,
spojila mysl Otce a syna. Nemáte dvě pravé podoby, ale pouze jednu, a ani není možné, abyste si
více než jednu uvědomovali. Vaší podstatou je buď
modla, nebo myšlenka Boha, jíž na vás myslí. Nezapomínejte však, že modly neskrývají to, co jste,

196

197

před myslí Boha, ale před vaší vlastní myslí. Ona
hvězda nikdy nepřestane zářit; obloha se nikdy nezměnila. To jen vy, kdo jste svatý syn Samotného
Boha, si neuvědomujete své pravé Já.

1. Útočíte na to, co vás neuspokojuje, a proto nevidíte, že jste to sami vytvořili. Vždy bojujete jen proti iluzím, neboť pravda, která leží za nimi, je tak
nádherná a tak poklidná v milující vlídnosti, že pokud byste si ji uvědomovali, vzdali byste se všech
obranných postojů a spěchali do jejího náručí.
Na pravdu nikdy nelze zaútočit; a právě to jste věděli, když jste si vytvořili modly, protože jste chtěli, aby tato skutečnost upadla v zapomnění. Útočíte
pouze na falešné představy, a nikoliv na pravdivé
myšlenky, přičemž všechny tyto falešné představy nejsou nic jiného než modly, jež jste si udělali,
aby vyplnily propast, která podle vás vznikla mezi
vámi a tím, co je pravda. Útočíte na ně kvůli tomu,
o čem se domníváte, že zosobňují, protože to, co
leží za nimi, napadeno být nemůže.
2. Vyčerpávající a neuspokojiví bozi, jež jste si vytvořili, jsou jen zvětšené dětské hračky. Dítě se
vyleká, když otevře krabičku a z ní na ně vyskočí
dřevěná hlavička na pružince nebo když popadne
mlčenlivého huňatého medvídka a ten najednou
zapíská. Pravidla, která si stanovilo pro krabičky
a medvídky, ho zklamala a způsobila, že přestalo
„ovládat“ to, co ho obklopuje. Bojí se, protože si
do té doby myslelo, že tato pravidla ho chrání. Nyní
se tedy musí naučit, že krabičky a medvídci ho ne-

oklamaly, že neporušily žádná pravidla a že to vše
vůbec neznamená, že by jeho svět byl chaotický
a nebezpečný. Jen se mýlilo; jen nesprávně chápalo to, co mu dodávalo pocit bezpečí, a domnívalo
se, že o to přišlo.
3. Propast, jež neexistuje, vyplňují hračky bezpočtu
různých podob a každá z nich vám připadá, jako
by porušovala pravidla, která jste jí určili. Uvědomte si ale, že hračky nikdy nebyly tím, za co
jste je považovali, a že pravidla bezpečí zdánlivě
porušují jen proto, že nejsou správná. Proto nejste ohrožení a můžete se vyskakujícím hlavičkám
i pískajícím hračkám smát, stejně jako se jim směje
i dítě, jakmile pozná, že pro ně nepředstavují žádnou hrozbu. Dokud si však s nimi hraje, vnímá je
tak, jako by se řídily pravidly, jež si stanovilo pro
radost ze hry. Stále tedy existují pravidla, která
mohou porušovat, a tak ho děsit. Je ale opravdu
vydáno svým hračkám na milost? A mohou pro ně
skutečně představovat nějakou hrozbu?
4. Realita se řídí zákony Boha, a nikoliv pravidly,
jež jste stanovili vy. A právě Jeho zákony vám zajišťují bezpečí. Iluze, které o sobě máte, se neřídí žádnými zákony, ale pouze chvilku tančí podle
pravidel, jež jste pro ně určili. Pak se však skácí
k zemi a nedokážou znovu vstát. Mé děti, jsou to
jen hračky, a proto se kvůli nim nemusíte rmoutit.
Jejich tanec vám nikdy nepřinesl radost a zároveň
nikdy nebyly ničím, co by vás mělo děsit, nebo
ve vás naopak vyvolávat pocit bezpečí, pokud by
hrály podle vašich pravidel. Nesmíte je ani ctít, ani
na ně útočit, ale pouze se na ně zadívat jako na dětské hračky, které samy o sobě nemají vůbec žádný
smysl. Jakmile v nich spatříte byť jen jeden jediný,
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IV. Pravda za iluzemi

pak je všechny budete pokládat za skutečnost; jakmile v nich ovšem žádný neuvidíte, nebudou mít
na vás vůbec vliv.
5. Zdání klame, a to právě proto, že je to zdání, a nikoliv skutečnost. Nelpěte tedy na něm, neboť pouze zakrývá realitu a kvůli tomu ve vás vzbuzuje
strach. Neútočte na to, co jste vytvořili proto, abyste mohli být klamáni, jelikož tím byste pouze prokázali, že jste oklamáni doopravdy byli. Útok má
moc udělat z iluzí skutečnost, avšak to, co z nich
dělá, není nic. Koho by mohla vyděsit síla, jež nemůže mít vůbec žádné účinky? Čím jiným by mohla být než pouhou iluzí, která způsobuje, že věci
vypadají stejně jako ona? Pohlédněte v poklidu
na její hračky a pochopte, že to jsou modly, jež
pouze tancují do taktu marných tužeb. Neuctívejte
je, neboť neexistují. Jakmile však na ně zaútočíte,
na to všechno zapomenete. Boží syn nepotřebuje
žádnou ochranu před svými sny; jeho modly ho
vůbec neděsí. Jediný jeho omyl spočívá v tom, že
se domnívá, že jsou skutečné. Co ale dokáže síla
iluzí?
6. Zdání může klamat pouze tu mysl, která chce být
klamána. Vy však máte moc učinit jednoduché rozhodnutí, jež vás z dosahu klamu navždy dostane.
Nemusíte se zabývat tím, jak se to stane, neboť to
nedokážete pochopit. To ale, co pochopíte, bude, že
dojde k ohromným změnám, jakmile se rozhodnete pro jednu velice prostou věc: že nechcete nic, co
vám podle vás může přinést modla. Tím totiž Boží
syn prohlašuje, že se osvobodil ode všech model;
a to také znamená, že je skutečně svobodný.
7. Nelze pochybovat o tom, že spása je paradox. Čím
jiným by mohla být než šťastným snem? Žádá vás,

abyste odpustili vše, co nikdo nikdy neudělal; abyste přehlíželi to, co není, a na to, co je neskutečné,
nepohlíželi jako na realitu. Chce po vás pouze to,
abyste umožnili, že se stane vaše vůle, a nepokoušeli se už nadále získat věci, které nechcete. Chce
po vás, abyste se nechali vysvobodit ze všech snů
o tom, co jste nikdy nebyli, a nesnažili se nahradit
Boží vůli silou marných přání.
8. Ve spáse začne sen o odloučení blednout a mizet,
neboť v propasti, jež neexistuje, postupně přestanete vidět hračky hrůzy, které jste si vyrobili. Nic
víc se po vás nežádá; a buďte rádi, že spása od vás
chce jen takto málo. Ve skutečnosti nežádá vůbec
nic, a dokonce i v iluzích vyžaduje pouze to, abyste strach nahradili odpuštěním. Toto je jediné pravidlo, jímž se řídí šťastné sny. Jakmile je propast
zbavena hraček strachu, je její neskutečnost jasně
viditelná. Sny neslouží ničemu, a proto je Boží syn
nepotřebuje. Nedávají mu totiž vůbec nic, co by
kdy mohl chtít. Z iluzí se vysvobodí vlastní vůlí,
a tím se vrátí k tomu, co doopravdy je. V čem jiném
by tedy mohl spočívat plán Boha na jeho spásu než
v tom, že mu poskytne prostředek, jehož pomocí
dá Božího syna Sám Sobě?
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V. Jediný účel
1. Skutečný svět je stav mysli, ve kterém je za jediný
účel světa považováno odpuštění. Jeho záměrem
není strach, neboť pravým cílem je pro něj vysvobození z viny. Hodnota odpuštění je v něm jasně
chápána a zaujímá místo model, jež už nejsou vyhledávány, protože jejich „dary“ nejsou pokládány

za cenné. Nejsou planě nastavována prazvláštní
pravidla a od nikoho ani od ničeho se nevyžaduje, aby překroutili svou skutečnou podobu tak, aby
zapadla do snu o strachu. Namísto toho v něm panuje přání pochopit všechny věci takové, jaké byly
stvořeny, a každý si rovněž uvědomuje, že všechno
musí být nejprve odpuštěno a teprve poté je možné, aby to bylo i pochopeno.
2. Tomuto světu však vládne představa, že pochopení se dosáhne útokem, zatímco ve skutečném světě je zcela jasné, že útokem se pochopení vytrácí
a že snažit se dosáhnout cíle viny je naprosto pošetilé. Nikdo v něm netouží po modlách, neboť vina
je chápána jako jediná příčina jakékoliv bolesti.
Nikoho nepokouší jejich ješitný půvab, protože si
nikdo nepřeje utrpení ani smrt. Možnost, že dosáhnete svobody, vám v něm připadá naprosto reálná,
a proto ji vítáte s otevřenou náručí a zároveň přijímáte a chápete i prostředky, jejichž pomocí jí docílíte. Svět se stává místem naděje, jelikož jediným
jeho smyslem je, aby se stal prostorem, kde naděje
na štěstí dojde svého naplnění. Neexistuje v něm
nikdo, kdo by tuto naději nechoval, neboť svět
sjednocuje víra, že má jen jediný účel, který musí
být společný úplně všem, má-li být naděje více než
jen pouhý sen.
3. Jelikož jste se na nebe ještě neupamatovali úplně, je
cíl odpuštění stále platný. I přesto si je však každý
jistý, že jednoho dne hranice odpuštění překročí,
a do té doby žije jen proto, aby odpustil úplně.
Nic jiného si nepřeje, a protože je v jednotě se
svým záměrem, opustil ho veškerý strach. Naděje
na štěstí, již v sobě chová, je natolik jistá a neměnná, že dokáže jen taktak ještě chvíli čekat, zatímco

se nohama stále dotýká Země. Nicméně čeká rád,
než se spojí všechny ruce a než bude každé srdce
připraveno odejít společně s ním, neboť díky tomu
bude nachystán na krok, po jehož uskutečnění zanechá všechno odpuštění za sebou.
4. Tento poslední krok vykoná Sám Bůh, protože pouze Bůh dokázal stvořit dokonalého syna a podělit
se s ním o Své otcovství. Nikdo, kdo se nenachází v nebi, neví, jak je to možné, neboť pochopení
této skutečnosti znamená samotné nebe. Dokonce
i skutečný svět má cíl, který se nalézá stále pod
úrovní stvoření a věčnosti, ale není v něm už žádný
strach, jelikož jeho smyslem je odpuštění, a nikoliv
modlářství. Syna nebe tak připravuje na to, aby byl
sám sebou a vzpomněl si, že Boží syn ví všechno,
čemu rozumí jeho Otec; a rozumí tomu stejně dokonale jako On Sám.
5. Ve skutečném světě toho ještě nelze dosáhnout,
protože takový je cíl Samotného Boha; a přestože
patří výhradně Jemu, je společný všem a všichni
ho také dosáhnou. Skutečný svět je stav, v němž
mysl poznává, jak snadno se vytratí modly, pokud
je sice stále vnímáte, ale už po nich netoužíte. Mysl
se jich ochotně zbaví, jakmile pochopí, že nejsou
nic a nikde a nemají žádný smysl. A teprve tehdy
lze vinu a hřích vidět jako bezúčelné a bezvýznamné.
6. Záměr skutečného světa vám vlídně vstupuje
do vědomí, aby nahradil cíl hříchu a viny, a odpuštění radostně odnáší vše, co stálo mezi vaší představou o sobě a tím, co jste doopravdy. Bůh ovšem
nepotřebuje stvořit Svého syna znovu, aby mu
bylo vráceno to, co je jeho. Mezi vaším bratrem
a vámi nikdy neexistoval žádný rozdíl; mezi vámi
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se nikdy neklenula žádná propast. A to, co Boží syn
věděl při svém stvoření, musí znovu poznat.
7. Jakmile se bratři ve světě strachu spojí tím, že přijmou společný cíl, okamžitě překročí jeho hranice a vstoupí do skutečného světa. Možná se ještě
otáčejí a myslí si, že vidí modlu, po které touží.
Ale i přesto už byla jejich cesta od model odkloněna a směřuje ke skutečnosti. Když se totiž vzali
za ruce, doopravdy uchopili Kristovu ruku a pohlédli na toho, jehož dlaň svírají. Tvář Krista musí
Boží syn spatřit dříve, než si vzpomene na Otce,
protože vzpomínka na Něho se mu vybaví teprve
tehdy, až Jeho syn postoupí přes odpuštění k lásce
Boha. Nejprve však přijme lásku Krista a až poté
pozná, že jsou jedním.
8. Jak jednoduché je překročit úzké hranice světa
strachu, pokud si uvědomíte, koho držíte za ruku!
V ruce tím totiž držíte vše, co je zapotřebí k tomu,
abyste se s naprostou jistotou navždy vymanili
ze strachu a kráčeli po rovné pěšině, jež vás rychle
zavede k branám samotného nebe, neboť ten, jehož
ruku svíráte, čekal pouze na to, až se k němu připojíte. Mohl by snad teď, když jste si k němu konečně našli cestu, otálet s tím, aby vám ukázal stezku,
po které musí kráčet společně s vámi? Jeho požehnání spočívá na vás, stejně jako na něm spočívá
láska jeho Otce. Vděčnost, již vám projevuje, zatím
nemůžete pochopit, ale vězte, že jste mu umožnili,
aby se vysvobodil z pout a společně s vámi kráčel
k domovu svého Otce.
9. Prastará nenávist opouští svět a společně s ní odchází i všechna zášť a všechen strach. Už se neohlížejte, neboť to, co leží před vámi, je to jediné,
po čem jste kdy z celého srdce toužili. Vzdejte se

světa, ale nechápejte to jako oběť, protože ve skutečnosti jste ho nikdy nechtěli. Získali jste v něm
snad nějaké štěstí, které vám přineslo něco jiného
než bolest? Dosáhli jste snad okamžiků uspokojení, aniž byste za ně museli zaplatit hrůzostrašnou
cenu v mincích utrpení? Radost si nemusíte kupovat, jelikož na ni máte nedotknutelné právo, a proto jestliže za něco platíte, pak to není štěstí. Nechte
se svou upřímností posunout na cestě o notný kus
vpřed a nedovolte, aby vás při pohledu zpět klamaly prožitky z tohoto světa, neboť za všechny jste
tvrdě zaplatili, aniž by vám však jediný z nich přinesl radostné důsledky.
10. Chcete-li se ohlížet zpět, dbejte na to, aby byl váš
pohled upřímný a otevřený. Jakmile vás pak začne
uvádět v pokušení nějaká modla, zamyslete se nad
tímto:
Nikdy nenastal ani jediný okamžik, kdy by vám
modla přinesla něco jiného než „dar“ viny.
Všechny jste si koupili pouze za cenu bolesti
a utrpení a tuto cenu jste nikdy nezaplatili jen vy
sami.
Mějte tedy soucit se svým bratrem a nevolte si
bezohledně a bezmyšlenkovitě modly. Vždy mějte
na paměti, že stejně jako vy za ně zaplatí i on, neboť pokud se budete ohlížet, budete ho zdržovat
a nikdy nepochopíte, čí milující ruku držíte. Místo
toho se tudíž dívejte dopředu a kráčejte pevnými
kroky a se šťastným srdcem, jež bije v rytmu naděje, a nikoliv do taktu strachu.
11. Boží vůle navěky spočívá v těch, kdo se drží
za ruce. Když kráčeli každý sám, domnívali se, že
Bůh je jejich nepřítel, ale jakmile se spojili a přijali
tentýž cíl, konečně poznali, že jejich vůle je stej-
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ná. Tím umožnili, že si musí uvědomit i to, jaká
je Boží vůle, a že už nebude trvat dlouho, než si
vzpomenou, že je to ve skutečnosti jejich vůle.

1. Hněv není nikdy oprávněný; útok nemá žádné
opodstatnění. A právě v pochopení těchto skutečností tkví začátek i konec osvobození od strachu,
přičemž výměnou za sny plné hrůzy dostanete
skutečný svět. Odpuštění, které je přirozené, totiž
stojí právě na těchto pilířích. Nežádá se po vás,
abyste udělili milost, pokud útok vnímáte jako náležitý a odůvodněný, protože to by znamenalo, že
odpouštíte hřích tím, že přehlížíte to, co skutečně
vidíte. V tom však milost nespočívá, neboť z toho
by vyplývalo, že na základě reakce, jež není oprávněná, by se milost stala odpovědí na podniknutý
útok. Milost by tedy nebyla na místě, jelikož byste
ji udělili tam, kde na ni není žádný nárok.
2. Milost je však vždy oprávněná a má spolehlivé
opodstatnění. Neodpouštíte to, co je neodpustitelné, ani nepřehlížíte skutečný útok, který volá
po potrestání. Spása nespočívá v tom, že se po vás
vyžadují nepřirozené odezvy, jež nejsou přiměřené tomu, co je skutečné. Místo toho po vás chce,
abyste vhodně reagovali na to, co skutečné není,
a to tím, že nebudete vidět něco, k čemu nedošlo.
Kdyby byla milost neoprávněná, znamenalo by to,
že byste byli v případě, pokud byste útok opláceli
odpuštěním, žádáni, abyste obětovali svá práva. To
jediné, co se však od vás ve skutečnosti vyžaduje,
je, abyste chápali odpuštění jako přirozenou reakci

na utrpení a bolest, které vyvolává omyl, a proto
volá po pomoci. Odpuštění je v takovém případě
tou jedinou rozumnou odpovědí, protože zajišťuje,
že nebudou obětována vaše práva.
3. Toto pochopení je jediná změna, jež umožňuje, že
se vynoří skutečný svět a zaujme místo snů o hrůze.
Strach se totiž objeví pouze tehdy, jestliže je útok
oprávněný, a pokud by byl skutečně oprávněný,
pak by neexistoval důvod pro milost. Skutečného
světa tudíž dosáhnete, jakmile pochopíte, že důvod
pro odpuštění je zcela skutečný a plně oprávněný.
Dokud je ale budete považovat za bezdůvodný dar,
musí pouze podporovat vinu, kterou chcete „odpustit“. Neopodstatněné odpuštění je ovšem útok
a to je to jediné, co vám svět kdy může dát. „Hříšníky“ sice někdy omilostňuje, avšak stále je přesvědčen o tom, že zhřešili, a proto na odpuštění,
jež jim poskytuje, nemají právo.
4. Doopravdy se tedy jedná o falešné odpuštění, které
svět využívá k tomu, aby udržel při životě smysl
hříchu. Jelikož uznáváte, že Bůh je spravedlivý,
přijde vám nemožné, že by Jeho milost mohla být
skutečná. Vnímáte-li tudíž milost jako nezaslouženou, pak je jediným výsledkem strach z Boha, jemuž se nevyhne nikdo, kdo se pokládá za vinného.
Pokud však dokáže odpustit, bude od tohoto dilematu osvobozen. Mysl totiž musí smýšlet o svém
Stvořiteli stejně, jako smýšlí sama o sobě. Jestliže
tedy pochopíte, že váš bratr má na milost plné právo, pak také poznáte, že na odpuštění máte stejné
právo i vy, a nikdy se nebudete domnívat, že Bůh
se nad vámi chystá vynést děsivý rozsudek, který
si váš bratr nezasluhuje. Pravdou totiž je, že si nezasluhujete ani více, ani méně než on.
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VI. Oprávněnost odpuštění

5. Odpuštění, jež je považováno za zasloužené,
uzdravuje, neboť dává zázraku sílu přehlížet iluze,
a jeho prostřednictvím poznáváte, že musí být odpuštěno i vám. Neexistuje žádná podoba iluzí, kterou by za pomoci zázraku nebylo možno přehlížet,
jelikož v opačném případě by se musel vyskytovat
nějaký hřích, jenž by stál nad odpuštěním. Musela
by existovat chyba, která by byla větší než omyl;
určitá podoba chyby, jež by byla stále nezměnitelná, věčná a nenapravitelná a ze které by nebylo
možno se vymanit. Existoval by omyl, jenž by měl
moc zahubit stvoření a vytvořit svět, který by je
nahradil a zničil Boží vůli. Pouze tehdy, pokud by
toto všechno bylo možné, by se mohlo vyskytovat
něco, co by odolalo zázraku a nebylo jím uzdraveno.
6. Nenajdeme jasnější důkaz o tom, že modlářství je
to, co si přejete, než přesvědčení, že existují určité formy nemoci a smutku, jež odpuštění nedokáže uzdravit. V takovém případě si stále raději
uchováváte určité modly a zatím nejste připraveni
se od nich osvobodit. Proto se rovněž domníváte,
že některá zdání jsou skutečná, zatímco jiná nikoliv. Nenechte se však oklamat smyslem pevného
přesvědčení, že určitá zdání je těžší přehlížet než
jiná, neboť to vždy znamená, že odpuštění musí
být podle vás omezené. Sami pro sebe si tím totiž
stanovujete cíl částečné milosti a omezeného vysvobození z viny. Co jiného to však může být než
falešné odpuštění, jež dáváte nejen sobě, ale i každému, kdo zdánlivě žije v odloučení od vás?
7. Skutečnost, že zázrak dokáže vyléčit všechny formy nemoci, nelze zpochybňovat, neboť jinak by
uzdravovat neuměl vůbec. Jeho cílem totiž není

soudit, které formy jsou skutečné a která zdání
jsou pravdivá. Kdyby mohlo jediné zdání zůstat
nedotčeno uzdravením, musela by jedna iluze být
součástí pravdy a pak byste se nemohli vysvobodit
z viny zcela, ale pouze zčásti. Božímu synu musíte
odpustit úplně, jinak se nezbavíte obrazu o sobě,
jenž vás nevykresluje jako celistvé, a budete mít
neustále strach pohlédnout do svého nitra, kde
byste našli únikovou cestu před modlami. Spása
je založena na víře, že nemohou existovat určité
podoby viny, které nedokážete odpustit, a proto nemohou existovat ani zdání, jež by nahradila pravdu
o Božím synovi.
8. Pohleďte na svého bratra s ochotou vidět ho takového, jaký je, a má-li být skutečně uzdraven, nevylučujte z tohoto pohledu ani jedinou jeho část.
Uzdravovat znamená scelovat a to, co je celé,
nemá žádné chybějící části, které by byly od celku odděleny. Odpuštění spočívá nejen v pochopení
této skutečnosti, ale také v radostném přijetí faktu,
že nemohou existovat žádné podoby nemoci, jež
by zázrak neměl moc vyléčit.
9. Boží syn je dokonalý, jinak by nemohl být Božím
synem, ale jeho pravou podobu nikdy nepoznáte,
dokud se budete domnívat, že si nezasluhuje vysvobození z viny ve všech jejích důsledcích i formách. Chcete-li tedy poznat pravdu o sobě, musíte
o Božím synovi smýšlet pouze takto:
Děkuji Ti, Otče, za Tvého dokonalého syna, na
jehož nádheru budu pohlížet jako na svou vlastní.
Toto radostné prohlášení vyjadřuje, že neexistují žádné podoby zla, které by mohly zvítězit nad
Boží vůlí; je to radostné uznání, že vina nedokázala podle vašeho přání učinit z iluzí skutečnost.
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Je tedy něčím jiným než prostým konstatováním
pravdy?
10. Pohleďte na svého bratra s touto nadějí v srdci
a pochopíte, že se nemohl dopustit chyby, jež by
dokázala změnit pravdu v jeho nitru. Není těžké
přehlížet omyly, které nebyly obdařeny žádnými
důsledky. To však, co budete vnímat tak, jako by
mělo moc udělat z Božího syna modlu, nebudete
promíjet, neboť takovýto jeho obraz se vám pevně
vryl do paměti a stal se pro vás symbolem smrti. Je
snad toto váš spasitel? Mýlí se snad Otec ve svém
synu? Nebo jste se vy zmýlili v tom, kdo vám byl
dán, aby vás uzdravil a zajistil vám spásu a vykoupení?

VII. Nový výklad
1. Nechal by Bůh na vás, abyste si sami vykládali smysl světa? Pokud ano, pak by neměl žádný
smysl, protože není možné, aby se smysl neustále
měnil, a přitom byl pravdivý. Duch svatý pohlíží
na svět tak, jako by měl jediný a neměnně daný
účel. Jeho cíl nemůže žádná situace ovlivnit, ale
naopak s ním vždy musí být v souladu, neboť každá okolnost může poskytovat pokaždé jiný výklad pouze za předpokladu, že by se jeho cíl mohl
s každou situací měnit. Jestliže tudíž do scénáře,
jejž v průběhu dne bez ustání píšete, přidáte určitý
prvek, pak má vše, co se právě odehrává, jiný smysl. Totéž se pak stane, pokud z něho určitou složku
odeberete: v souladu s vaší úpravou se mění i význam.
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2. Odrážejí ale vaše scénáře něco jiného než plány,
jaký den byste měli prožít? To ovšem znamená, že
posuzujete, co vám přinese pohromu či úspěch, pokrok nebo úpadek i zisk či ztrátu, a všechny tyto
soudy činíte v souladu s rolemi, které rozepisuje
váš scénář. Skutečnost, že samy o sobě nemají žádný význam, lze jasně vidět na snadnosti, s jakou
lze tyto nálepky vyměnit za jiné soudy, jež činíte
na základě jiných aspektů zkušenosti. Ohlédnete-li se pak zpět, domníváte se, že v tom, co se odehrálo předtím, nyní vidíte jiný smysl, čímž ovšem
pouze dokazujete, že to dříve nemělo smysl žádný.
Dané situaci jste totiž připsali význam na základě
cílů, které se mění, a s nimiž se tudíž mění i její
význam.
3. Stabilní význam může událostem dodat pouze neměnný účel; všem ale musí dodat jen jeden. Pokud
by totiž měly odlišné významy, znamenalo by to,
že odrážejí odlišné účely, a v tom by spočíval jediný smysl, který by měly. Může však něco takového skutečně být smyslem? Může to, co znamená smysl, být zmatek? Vnímání nemůže neustále
prodělávat změny, a přitom brát v čemkoliv ohledy
na stabilitu smyslu. Strach je soud, jenž nikdy není
opodstatněný; jeho přítomnost má pouze ten význam, že vám ukazuje, že jste napsali scénář plný
hrůzy. Bojíte se tedy v souladu s ním, a nikoliv
proto, že to, co vám nahání strach, má samo o sobě
děsuplný význam.
4. Jediným prostředkem, jehož pomocí lze stabilizovat vnímání a poskytnout světu i všem prožitkům
v něm jediný výklad, je společný účel. V rámci
tohoto sdíleného účelu sdílí všichni i všechno, co
vidíte, jeden soud, a proto nemusíte soudit, neboť
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jste poznali, že všemu byl dán jediný smysl; a skutečnost, že ho vnímáte všude, vám přináší radost.
Nemůže se změnit, a to právě z toho důvodu, že
ho vidíte všude a že ho neovlivňují žádné okolnosti. Dodáváte ho tedy všem událostem, kterým tím
umožňujete, aby vám poskytly stabilitu.
5. Vysvobození ze soudů leží v této prosté skutečnosti: všechny věci mají pouze jediný účel, jejž sdílíte
s celým světem. Nic ve světě mu nemůže odporovat, jelikož svět patří všemu, stejně jako patří i vám.
V jednotném účelu se skrývá konec všech představ
o oběti, které jsou založeny na předpokladu, že cíl
toho, kdo získává, je jiný než cíl toho, kdo tratí.
Kdyby nebylo této myšlenky, neexistovala by ani
představa o oběti. Avšak právě myšlenka odlišných
cílů způsobuje, že se mění vnímání a posunuje význam. Jediný a jednotný cíl to však znemožňuje,
neboť shodný postoj zaručuje, že váš výklad bude
stabilní a trvalý.
6. Jak může dojít k navázání komunikace, pokud
symboly, jež jsou při ní využívány, znamenají různé věci? Jelikož cíl Ducha svatého dodává všemu
jednu interpretaci, která je smysluplná pro vás
i pro vašeho bratra, dokážete vy komunikovat
s ním i on s vámi. Ze symbolů, jimž oba rozumíte, mizí oběť významu, neboť veškerá oběť s sebou nese ztrátu vaší schopnosti vidět vztahy mezi
událostmi. Díváte-li se na ně jako na samostatné
a vzájemně neprovázané jevy, nemají žádný smysl,
protože postrádají světlo, ve kterém byste je mohli
vidět i pochopit. Nemají žádný účel a to, k čemu
slouží, nelze rozpoznat. Ani jediná myšlenka ztráty
nemá žádný význam, protože nikdo se s vámi neshodne v tom, co znamená. Je to součást zkomole-

ného scénáře, jejž nelze smysluplně vyložit, a proto musí být navždy nesrozumitelný. To však není
komunikace; vaše temné sny jsou jen nesmyslné
a oddělené scénáře, které píšete ve spánku. Nehledejte proto význam v odloučených snech, jelikož
sdílet je možné pouze sny o milosti, jež mají tentýž
smysl pro vás pro oba.
7. Nesnažte se vykládat nic ze středu své osamělosti,
protože to, co z ní vidíte, neznamená nic. Bude se
to měnit v tom, co to zastupuje, a vy budete věřit, že
svět je neznámé místo, kde vás na každém kroku doprovází nebezpečí a nejistota. Ve skutečnosti se však
jedná pouze o vaše výklady, které postrádají stabilitu, jelikož nejsou v souladu s tím, co doopravdy jste.
Nacházíte se tedy ve stavu, jenž je zdánlivě natolik
nebezpečný, že ve vás musí vyvolávat strach. Bratři, nepokračujte v této cestě. Vždyť máme jednoho
společného tlumočníka, který nám poskytuje výklady symbolů, jejichž prostřednictvím jsme spojeni,
neboť znamenají totéž pro nás pro všechny. Náš
společný jazyk nám umožňuje hovořit se všemi svými bratry a v jednotě s nimi pochopit, že odpuštění
bylo dáno nám všem, a proto můžeme opět komunikovat.
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VIII. Neměnná skutečnost
1. Zdání klamou, ale je možné je změnit, zatímco
realita je neměnná. V žádném případě neklame,
avšak pokud nedokážete vidět až za hranici zdání,
jste klamáni, neboť všechno, co spatříte, se bude
měnit. Přestože předtím jste to považovali za skutečné, nyní musíte tuto představu znovu zvážit. Re-

alitu tak zredukujete na formu, jež se může měnit.
Realita je ale neměnná a právě tato její vlastnost
z ní činí skutečnost a udržuje ji v izolaci od všech
zdání. Aby totiž mohla být sama sebou, musí převyšovat všechny formy, a proto se nemůže měnit.
2. Zázrak je prostředek, jehož pomocí se dokazuje, že
zdání se mění právě proto, že to jsou zdání a nemohou v sobě zahrnovat neměnnost, kterou s sebou
nese realita. Zázrak vypovídá o záchraně před zdáním tím, že ukazuje, že se může měnit. Váš bratr
má v sobě neměnnost, jež převyšuje jak zdání, tak
i klamy, ale která je skrytá, protože neustále měníte svůj názor na to, co považujete za jeho pravou
podstatu. Šťastný sen o něm na sebe bere podobu
zdání o jeho úplném zdraví, naprostém osvobození
od všech forem nedostatku a bezpečí před jakoukoliv pohromou a neštěstím. Zázrak je dokladem
faktu, že ho nesvazuje žádná ztráta ani utrpení, protože je tak snadné je změnit, což svědčí o tom, že
nikdy nebyly skutečné a nemohly vycházet z jeho
pravé podstaty. Ta je totiž neměnná a nemá žádné
důsledky, jež by cokoliv v nebi nebo na Zemi mohlo změnit. Zdání však poukazují na svou nerealitu,
a to právě proto, že se mění.
3. Co jiného je pokušení než přání učinit z iluzí skutečnost? Nejedná se však o přání, aby všechny iluze
byly stejně reálné, ale o prosazování přesvědčení,
že některé formy model mají silnější přitažlivost
než jiné, takže je těžší jim odolat než těm, po jejichž skutečnosti netoužíte. Pokušení tedy není nic
víc než úpěnlivé prosba, aby se některých snů zázrak vůbec netýkal; aby jejich nereálnou podstatu
zachoval dobře skrytou a místo toho je obdařil realitou. Nebe však na tuto modlitbu nedává žádnou

odpověď a ani není možné, aby se vám dostalo zázraku, jenž by uzdravil pouze ty jevy, které se vám
nelíbí. Takovýmto přáním totiž nastavujete určitá
omezení, což znamená, že omezujete sami sebe,
a přestože to, o co žádáte, vám je dáno, nedává
vám to Bůh, jenž žádná omezení nezná.
4. Realita je neměnná. Zázraky vám pouze ukazují,
že to, co jste postavili mezi realitu a své povědomí
o ní, není skutečné a nemá žádnou moc ovlivňovat. Cena, kterou platíte za přesvědčení, že musejí
existovat určité jevy bez šance na změnu, spočívá
v tom, že zázrak z vás nemůže vycházet trvale, protože žádáte o to, aby nebyl obdařen mocí uzdravit
veškeré sny. Pokud opravdu toužíte po uzdravení,
neexistuje žádný zázrak, jejž byste nemohli dostat.
V opačném případě však neexistuje žádný, který
byste dostat mohli. Jakmile si sami budete vybírat, co chcete uzdravit, znamená to, že jste tomu,
kdo dává všechny zázraky, nedali svobodu, aby
Božího syna obdařil Svými dary. Je-li totiž Boží
syn v pokušení, popírá realitu a stává se ochotným
a přičinlivým otrokem toho, co si zvolil místo ní.
5. Díky tomu, že realita je neměnná, už existuje zázrak, jenž uzdravuje všechny věci, které se mění,
a předkládá vám je, abyste je – zbaveni jakéhokoliv strachu – viděli v jejich šťastné podobě. Takto
také budete pohlížet na svého bratra, avšak nikoliv
tehdy, pokud si budete přát, aby to v určitých ohledech bylo jinak, neboť tím byste vyjadřovali, že
nechcete, aby byl uzdraven a byla mu navrácena
jeho celistvost. Kristus v něm je dokonalý; jestliže
je tedy tím, co v něm toužíte vidět, pak nedávejte
přednost snům, v nichž se vám jeví jinak. Krista
v něm pak nepochybně spatříte, protože tím umož-
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níte, aby přišel i k vám. Jakmile se vám zjeví, budete si jisti, že jste stejní jako on, protože on je tím
neměnným, co přebývá ve vašem bratru i ve vás.
6. Přesně to spatříte, jakmile se rozhodnete, že neexistuje ani jediné zdání či obraz, kterými byste
chtěli nahradit pravou podstatu svého bratra. Nedovolte, aby jakékoliv pokušení upřednostňovat
sen před realitou dalo prostor k nejistotě. Nedopusťte, aby se ve vás zrodily strach či pocity viny,
pokud vás bude svádět sen o tom, jaký je váš bratr,
a nikdy mu nedodávejte moc, aby nahradil to, co je
v bratru neměnné. Jestliže budete místo falešných
zdání vyžadovat zázrak, všechna ustoupí a zmizí;
váš bratr bude osvobozen od veškerého utrpení
a bolesti, pokud mu pouze umožníte být to, co doopravdy je. Proč byste se měli bát spatřit Krista,
jenž v něm přebývá? Vždyť v tom, co vidíte, vidíte
jen sami sebe. Jakmile pak bude uzdraven, budete
z viny vysvobozeni i vy, neboť podoba, v jaké uvidíte jeho, bude tatáž, v jaké uvidíte sami sebe.
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31. kapitola

Konečný pohled
I. Jednoduchost spásy
1. Spása je tak prostá! Jediné, co prohlašuje, je, že to,
co nikdy nebyla pravda, není pravda ani teď a nikdy pravda nebude; že nemožné se nestalo, a proto
nemůže mít žádné důsledky. A to je vše. Může být
pro někoho, kdo chce, aby takováto prostá skutečnost byla pravda, těžké se ji naučit? Z tak snadné
látky dokáže udělat obtížné učivo pouze neochota
se je naučit. Vždyť jak těžké je pochopit, že to, co
je nepravdivé, nemůže být pravda, zatímco to, co
je pravda, nemůže být nepravdivé? Už nemůžete
tvrdit, že mezi pravdou a nepravdou nevidíte žádný rozdíl, protože vám bylo přesně vysvětleno, jak
jednu od druhé rozeznat a co udělat, pokud se vás
zmocní zmatek a nejasnosti. Proč se tedy stále odmítáte naučit něco tak jednoduchého?
2. Existuje jeden důvod; je však důležité, abyste jej
nezaměňovali s tím, že snadné lekce, jež se máte
podle spásy naučit, jsou obtížné. Spása vás učí jen
to, co je zcela zřejmé. Posunuje se od jedné jasné
lekce k další, snadnými kroky, které vás nenásilně
vedou od jedné k druhé, aniž by to z vaší strany vyžadovalo jakékoliv úsilí. Ačkoliv takovýto postup
nemůže být matoucí, přesto jste zmatení. Z nějakého důvodu totiž věříte, že je snazší se naučit
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a pochopit něco, co je úplně nejasné. To, co jste naučili sami sebe, představuje bezpochyby obrovský
a naprosto neuvěřitelný učební výkon. Dosáhli jste
ho jen díky tomu, že jste chtěli; ani na chvíli jste
nepolevili v píli a ani na okamžik vás nenapadlo,
abyste tuto lekci ohodnotili jako obtížně naučitelnou a příliš složitou na porozumění.
3. Nikdo, kdo skutečně chápe, co jste se naučili, jak
pečlivě jste se to naučili a kolik bolesti vás stálo
nekonečné procvičování a opakování takovýchto
lekcí ve všech podobách, na jaké jste jen dokázali
přijít, by nikdy nemohl zpochybňovat sílu vašich
učebních schopností. Na světě neexistuje žádná
větší síla. Svět jí byl vytvořen, a dokonce ani teď
není závislý na ničem jiném. Lekce, které jste sami
sebe naučili, jste procvičovali stále dokola a upevnili si je tak, že před tím, co je prosté a zřejmé,
visí jako těžké závěsy, jež to dokonale zakrývají.
Neříkejte tedy, že se neumíte učit, neboť tato vaše
schopnost je natolik silná, že vás dokáže naučit, že
vaše vůle není vaší vůlí, že vaše myšlenky nepatří
vám, ba dokonce že jste někdo jiný, než ve skutečnosti jste.
4. Kdo by mohl tvrdit, že takovéto lekce jsou snadné?
I přesto jste se ale dokázali naučit ještě mnohem
víc. Pokračovali jste dál, bez protestů jste podnikli
každý krok bez ohledu na to, jak obtížný byl, dokud nebyl zbudován svět, který by vám vyhovoval.
Každá lekce, jež utváří tento svět, pramení z prvního učebního úspěchu; z počinu takového rozsahu,
že před jeho velikostí se zdá hlas Ducha svatého
nepatrný a tichý. Svět byl založen jedinou podivnou lekcí, která byla natolik mocná, že dokázala,
abyste zapomněli na Boha, Jeho syna přetvořila

do podoby, jež je mu úplně cizí, a vyhnala ho z domova, který pro něj zbudoval Sám Bůh. Vy, kdo
jste sami sebe naučili, že Boží syn je vinen, netvrďte, že se nedokážete naučit snadnou látku, již
vám vštěpuje spása.
5. Učení je schopnost, kterou jste sami vytvořili
a sami jste se jí obdařili. Nevzniklo proto, aby vykonalo Boží vůli, ale aby podporovalo přání, že jí
je možné vzdorovat a že vůle, jež je jiná, je ještě skutečnější. Přesně to se učení snažilo ukázat
a vy jste se pak naučili látku, kvůli jejímuž osvojení bylo vytvořeno. Vaše odvěké a neustálé procvičování nyní stojí nesmiřitelně proti hlasu pravdy a učí vás, že její lekce nejsou pravdivé; že jsou
příliš těžké, že je lze jen stěží pochopit a že jsou
v protikladu k tomu, co je skutečně pravda. I přesto se je ale naučíte, neboť jejich osvojení je jediný
účel, který Duch svatý spatřuje ve vašich učebních
schopnostech. Jeho jednoduché lekce o odpuštění
jsou mnohem mocnější než vaše, protože vás jimi
Bůh i vaše pravé Já vyzývají, abyste byli sami sebou.
6. Je to snad hlásek, jenž by byl tak nepatrný a tichý,
že by nedokázal vystoupit nad nesmyslný lomoz
zvuků, které nemají žádný význam? Bůh si nepřál,
aby na Něho Jeho syn zapomněl, a síla Jeho vůle
se skrývá v hlase, jenž hovoří za Něho. Kterou
lekci se naučíte? Jaký výsledek je nevyhnutelný,
stejně jistý jako Bůh a naprosto nezpochybnitelný?
Může dojít k tomu, že by vaše nepatrné učení, jehož výsledky jsou velmi zvláštní a jež je neuvěřitelně obtížné, odolalo prostým lekcím, které jsou
vám vštěpovány každou minutou každého dne už
od počátku času i zrodu učení?
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7. Naučit se lze pouze dvě lekce, přičemž výsledky
každé z nich se projevují v jiném světě. Jelikož
každý svět nezpochybnitelně odráží svůj zdroj, je
výsledkem lekce, že Boží syn je vinen, svět, jejž
vidíte. Je to svět hrůzy a zoufalství, ve kterém není
naděje na štěstí; neskýtá žádný plán na záchranu,
jímž byste se mohli řídit a uspět; nemůžete v něm
najít žádnou radost ani naději. To však není ten jediný výsledek, který dokáže vyvolat vaše učení.
Bez ohledu na to, jak moc jste stále dokola procvičovali úkol, jejž jste si zadali, je lekce, která zobrazuje lásku Boha, stále silnější. A proto se naučíte,
že Boží syn je nevinný, a tím spatříte jiný svět.
8. Výsledkem lekce, jež prohlašuje, že Boží syn
je bezhříšný, je svět, ve kterém nepanuje žádný
strach a kde všechno prozařuje naděje a třpytí se
vlídnou přátelskostí. Neexistuje v něm nic, co by
k vám nepromlouvalo s láskyplnou žádostí, abyste
se stali přáteli a navěky se spojili. A takováto prosba pak nikdy není neslyšná, špatně pochopená ani
ponechaná bez odpovědi v tomtéž jazyce, jímž vás
oslovila. Porozumíte, že právě o toto vždy žádali
všichni a všechno v tomto světě, ale vy jste pravou
podstatu jejich volání nikdy nevnímali. Nyní však
vidíte, že jste se mýlili. Nechali jste se oklamat formami, ve kterých byla jejich žádost skryta, a proto
jste ji neslyšeli a ztratili přítele, jenž chtěl být navěky vaší součástí. Toto tiché, věčné volání každé
části Božího stvoření k celku je ale ve světě, který
přináší druhá lekce, nepřeslechnutelné.
9. Neexistuje ani jedna živoucí věc, jež by nesdílela
všezahrnující vůli, aby byla celistvá a abyste nenechali její žádost bez odpovědi. Bez ní je totiž
odsouzena k smrti, ze které je však vysvobozena,

jakmile zaslechnete její volání po životě a pochopíte, že není ničím jiným než vaším vlastním voláním. Kristus ve vás si pamatuje na Boha se stejnou
jistotou, s jakou zná Jeho lásku. Bůh ale může být
láskou pouze za předpokladu, že Jeho syn je nevinný, neboť pokud by mohl být ten, koho stvořil jako
nevinného, otrokem viny, pak by Bůh musel být
strach. Dokonalý Boží syn si své stvoření pamatuje
navěky, ale ve vině to, co doopravdy je, zapomíná.
10. Lekce, jež hovoří o tom, že Boží syn je vinen, vede
ke strachu z Boha stejně neochvějně, jako je neodvratné, že si v okamžiku, jakmile pozná svou nevinu, vzpomene na Boží lásku. Nenávist totiž plodí
strach a na svého otce se dívá stejně jako na sebe.
Jak moc se mýlíte vy, kdo neslyšíte žádost, která se
ozývá za každým zdánlivým voláním po smrti, jež
zpívá v pozadí každého vražedného útoku a úpěnlivě prosí o to, aby láska vzkřísila umírající svět.
Zatím nechápete, kdo vás volá zpoza každé podoby nenávisti, zpoza každé výzvy k válce. Jakmile
mu však odpovíte jazykem, kterým na vás volá,
poznáte jej; zjeví se vám, jestliže mu odpovíte,
a pak skrze něho poznáte, že Bůh je láska.
11. Co jiného je pokušení než přání učinit nesprávné
rozhodnutí o tom, co se toužíte naučit, a získat tak
výsledek, jejž nechcete? A právě poznání, že se
nacházíte v nežádoucím stavu mysli, se stává prostředkem, jehož pomocí přehodnocujete původní
volbu a dospíváte k závěru, že dáváte přednost
jinému výsledku. Věříte-li, že chcete dosáhnout
neštěstí, nejednoty a bolesti, klamete se, a proto
nenaslouchejte volání ze svého nitra, jež vás k tomu vyzývá. Místo toho se raději zaposlouchejte
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do hlasu, který se ozývá z ještě větších hlubin
a volá po míru a radosti. Radost a mír vám pak dá
celý svět, neboť tím, že žádost zaslechnete, na ni
také odpovíte. A hleďte! Vaše odpověď je důkazem
o tom, co jste se naučili; jejím výsledkem je svět,
jejž vidíte.
12. Na chvilku se ztišme a zapomeňme všechno, co
jsme se kdy naučili, všechny myšlenky, které jsme
kdy měli, i každý předem utvořený úsudek o tom,
jaký význam mají věci a co je jejich účelem. Nepamatujme si své vlastní představy, k čemu slouží svět. Vždyť to nevíme! Dovolme, aby se nám
z mysli vytratily všechny obrazy, jež odrážejí náš
názor na každého bratra, a nikdy se do ní nevrátily.
13. Už nesuďte a nebuďte si vědomi žádných představ
o zlu či dobrotě druhého, které vám kdy vytanuly
na mysli. Zatím ho neznáte, ale můžete ho poznat,
a to v jiné podobě, než již jste mu doposud přisuzovali. Nyní se pro vás znovu zrodil a vy jste se znovu zrodili pro něj; nezatěžuje vás minulost, která
ho odsoudila k smrti a společně s ním i vás. Nyní
může žít stejně svobodně jako vy, protože se vytratilo prastaré učení, jež po sobě zanechalo prostor,
aby se do něho znovu zrodila pravda.

II. Chodit s Kristem
1. Prastará lekce se nepřekonává tím, že se proti sobě
postaví nové a staré. Aby byla poznána pravda,
není třeba starou lekci porazit; není zapotřebí proti
ní bojovat, aby podlehla působivosti pravdy. K nastolení nového není nutné chystat žádnou bitvu,
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vynakládat čas ani sestavovat plány. Proti pravdě
je sice veden odvěký boj, ale pravda na něj nereaguje. Mohl by v takovéto válce někdo utržit jiná
zranění než taková, která si přivodí sám? Vždyť
ve skutečnosti nemá žádného nepřítele. A mohly
by snad na něho zaútočit sny?
2. Znovu si připomeňme, co zdánlivě stojí mezi vámi
a pravdou o tom, jací doopravdy jste. Když se jí
zříkáte, postupujete v souladu s určitými kroky.
Nejprve učiníte vlastní rozhodnutí, ale pravda je
vám poté zjevena. Vy si ovšem to, co je pravda,
chcete určit sami, a na základě vašeho přání tudíž
vznikají dvě možnosti, mezi nimiž si můžete vybrat pokaždé, když se domníváte, že máte cokoliv
rozhodnout. Ani jedna z nich však není pravdivá,
a dokonce se vůbec neliší. I přesto si ale musíte
uvědomit obě, abyste posléze dokázali pohlédnout
až za jejich hranice a spatřit jedinou alternativu,
která skutečně představuje jinou možnost. Toho
však nelze dosáhnout ve snech, jež jste si vytvořili,
neboť ty ji před vámi skrývají.
3. To, mezi čím se chcete rozhodovat, vám nedává
na výběr, ale pouze ve vás vyvolává iluzi volby.
Obě varianty totiž přinášejí tentýž výsledek, a proto se ve skutečnosti nejedná o žádný výběr. Následovník i vůdce se vám jeví jako odlišné role,
přičemž každá z nich skýtá výhody, o které byste
nechtěli přijít, a naději na uspokojení a mír vám
tudíž dává jejich spojení. Sami sebe vidíte tak, jako
byste byli mezi těmito dvěma rolemi rozděleni
a navěky rozštěpeni; z každého přítele či nepřítele
se tak stává prostředek, jenž vám má pomoci k tomu, aby vás z této situace vysvobodil.
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4. Možná tomu říkáte láska; možná si myslíte, že je
to vlastně ospravedlněná vražda. Nenávidíte toho,
koho stavíte do role vůdce, když po ní toužíte sami,
a stejně tak nenávidíte, jestliže ji nepřijme, jakmile
toužíte po tom, aby se ve vás projevil následovník
a roli vedení přenechal někomu jinému. A přesně
k tomu jste si vytvořili svého bratra a naučili jste
se věřit, že takový je jeho účel. Pokud mu nebude
sloužit, nesplní úkol, který jste mu zadali. Bude si
tudíž zasluhovat smrt, protože pro vás nemá žádný
smysl ani užitek.
5. No a co on? Co on chce po vás? Co jiného by mohl
chtít než totéž, co vy chcete po něm. Život je stejně
snadný jako smrt, neboť to, co si volíte pro sebe,
volíte také pro něho. Předkládáte mu dvě žádosti
a tytéž předkládá i on vám; ty představují skutečný
výběr, protože každá z nich má jiný výsledek. Nezáleží vůbec na tom, zda je pro vás vůdcem nebo
následovníkem, protože jste se rozhodli pro smrt.
To, na čem skutečně záleží, je, zda volá po smrti,
nebo po životě, po nenávisti, nebo po odpuštění,
jelikož takovéto alternativy nepřinášejí tentýž výsledek. Jestliže vyslyšíte tu první, budete od něho
odloučeni a ztraceni. Pokud ale vyslyšíte tu druhou, spojíte se s ním a vaše odpověď přinese spásu
oběma. Hlas, jejž slyšíte vycházet z jeho nitra, je
totiž váš vlastní hlas. O co vás žádá? A poslouchejte dobře, neboť žádá o to, co dostanete vy, protože
v něm vidíte obraz sebe sama a slyšíte svůj hlas,
který se dožaduje toho, co chcete.
6. Než mu tedy odpovíte, zamyslete se nad tímto:
Odpověď, již dám svému bratru, v sobě skrývá to,
o co sám žádám. A to, co se dozvím o něm, se dozvím sám o sobě.

Na chvilku se tedy zastavme a ztišme a zapomeňme vše, co jsme si mysleli, že jsme slyšeli; připomeňme si, kolik toho nevíme. Tento bratr nás ani
nevede, ani nás nenásleduje, ale kráčí vedle nás
po úplně stejné cestě. Je jako my; je tak blízko či
daleko od toho, co chceme, kolik mu dovolíme.
Nezískáváme nic, co by nezískal společně s námi
i on, a pokud nepostupuje kupředu, couváme společně s ním. Neberte ho za ruku ve hněvu, ale z lásky, neboť jeho pokrok znamená váš vlastní pokrok.
Dokud ho nebudete mít jistě po svém boku, půjdeme všichni po cestě sami.
7. Jelikož jste si před Boží láskou oba rovni, budete
vysvobozeni ze všech zdání a odpovíte Kristu, který k vám volá. Ztište se a poslouchejte; nepřemílejte staré myšlenky; zapomeňte bezútěšné lekce,
jež jste se naučili o tomto Božím synu, který na vás
volá. Kristus volá na všechny stejně laskavě, protože nevidí žádné vůdce ani následovníky a slyší
pouze jedinou odpověď, jež je určena jim všem.
Slyší totiž jen jeden hlas, a proto k jeho sluchu nemůže dolehnout jiná odpověď než ta, kterou dal,
když ho Bůh jmenoval Svým jediným synem.
8. Na okamžik se úplně ztište; oprostěte se ode všech
myšlenek na to, co jste se kdy předtím naučili,
a zbavte se všech představ, jež jste si vytvořili. To
staré se před novým skloní, aniž byste museli vzdorovat nebo o něco usilovat. Proti věcem, o kterých
jste se domnívali, že jsou drahocenné a zasluhují
si péči, nebude veden žádný útok. Vaše přání vyslyšet žádost, jež nikdy nebyla vznesena, nebude
napadeno. Na tomto svatém místě, kam jste přišli, abyste v tichosti poslouchali a poznali pravdu o tom, co skutečně chcete, vám nic neublíží;
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na něm se po vás nebude chtít, abyste poznali cokoliv jiného. Jakmile pak tuto pravdu uslyšíte, pochopíte, že to jediné, co musíte udělat, je odloučit
se od myšlenek, po kterých jste netoužili a jež nikdy nebyly pravdivé.
9. Odpusťte svému bratru všechna zdání, která nejsou
ničím jiným než prastarou lekcí o hříšnosti ve vás,
již jste se sami naučili. Slyšte pouze jeho volání
po milosti a po vysvobození ze všech děsuplných
představ o tom, jaký je a jací musíte být vy. Bojí
se kráčet po vašem boku a domnívá se, že by pro
něj bylo bezpečnější, kdyby byl možná o kousek
za vámi nebo snad před vámi. Můžete ale postoupit, pokud si budete myslet totéž? Můžete se dostat dál tehdy, jestliže on se stáhne, nebo couvat,
půjde-li před vámi? Tím by se vám totiž ztrácel
ze zřetele cíl cesty, kterým je pouze kráčet společně
s ním, aby ani jeden z vás nevedl a ani jeden z vás
nenásledoval. Jedině tak můžete jít spolu, a nikoliv
sami. Pokud se tedy rozhodnete pro tuto variantu,
změní se výsledek učení, neboť tím se pro vás pro
oba znovu zrodí Kristus.
10. Na to, aby se toto všechno odehrálo, bude stačit
kratičký okamžik, jenž strávíte beze svých starých
představ o tom, kdo je váš skvělý společník a o co
by měl žádat. Pochopíte, že jeho cíl je stejný jako
váš, že žádá o totéž, co chcete i vy, a totéž také
potřebuje. Jeho přání se možná projevuje v jiné
podobě, ale forma není tím, na co odpovídáte. On
žádá a vy dostáváte, neboť na toto svaté místo jste
oba přišli s jediným záměrem: poznat, že milujete svého bratra bratrskou láskou. Jestliže je vaším
bratrem, musí být jeho Otec i vaším otcem, neboť
ve skutečnosti je stejný jako vy.
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11. Společně si vzpomenete na své společné dědictví
a oba je přijmete, zatímco budete-li každý sám,
bude odepřeno vám oběma. Není snad jasné, že
dokud si trváte na tom, že vedete nebo následujete,
domníváte se, že jdete sami a nemáte nikoho, kdo
by vám kráčel po boku? Takováto cesta však nikam nevede, neboť jdete-li sami, nemůže vám být
dáno světlo, a tak nevidíte, kudy kráčíte. Jelikož
neustále klopýtáte, v temnotě a opuštění, přemáhá vás nejistota a pocit nekonečných pochybností.
To všechno jsou ale jen zdání o tom, jaká je cesta
a jak je zapotřebí ji podniknout, jelikož vedle vás
je ten, kdo drží světlo, aby byl každý váš krok pevný a jistý. Páska přes oči vám bezpochyby zabrání
ve výhledu, ale nedokáže zatemnit samotnou cestu. A ten, který cestuje s vámi, světlo vskutku má.

III. Sebeobviňování
1. Odsuzují pouze ti, kdo obviňují sami sebe. Pokud
se chystáte učinit rozhodnutí, jež vyústí v různé
výsledky, musíte se nejprve naučit dokonale ovládat jednu věc. Musíte si osvojit bezmyšlenkovitou odezvu, kterou budete reagovat úplně na vše,
co děláte, aby se pro vás stala přirozenou reakcí
na veškeré pokušení i každou situaci, do níž se dostanete. Naučte se ji a naučte se ji skutečně dobře, neboť díky ní se zkrátí doba, po kterou budete oddalovat štěstí. Svého bratra nikdy nenávidíte
za jeho hříchy, ale vždy jen za své vlastní. Ať už
na sebe jeho hříchy zdánlivě berou jakoukoliv podobu, vždy jen zakrývají fakt, že věříte, že se jed-
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ná o vaše hříchy, a tudíž si zasluhují „spravedlivý“
útok.
2. Proč by měly být jeho hříchy skutečně hříchy, pokud nevěříte, že by nemohly být odpuštěny vám?
Proč jsou skutečné v něm, jestliže nevěříte, že jsou
skutečné i ve vás? A proč na ně všude útočíte, ale
nenávidíte sami sebe? Jste snad vy hřích? Na tuto
otázku odpovídáte „ano“, kdykoliv útočíte, neboť
útokem prohlašujete, že jste vinni, přičemž nemůžete než dávat to, co si zasloužíte. A co jiného si
zasloužíte než to, co jste? Kdybyste nevěřili, že si
zasluhujete útok, nikdy by vás ani nenapadlo kohokoliv napadnout. Proč byste také měli? Co byste
tím získali? Jaký vytoužený výsledek by vám mohl
útok přinést? A jaký zisk byste mohli mít z vraždy?
3. Hříchy jsou v tělech; nejsou vnímány v myslích.
Nejsou pokládány za účel, ale za čin. Těla jednají,
zatímco mysli nikoliv, a proto musí tělo nést odpovědnost za to, co dělá. Není na ně nahlíženo jako
na pasivní věc, jež jen poslouchá vaše příkazy a sama
o sobě nedělá vůbec nic. Jestliže jste hřích, pak jste
tělo, protože mysl nejedná. Účel se v tom případě
musí skrývat v těle, a ne v mysli; tělo musí jednat
samo od sebe a ke svému konání si také musí samo
dávat podněty. Jestliže jste hřích, zavíráte mysl
do těla a její smysl předáváte jejímu vězení, které
jedná místo ní. A věznitel přece neposlouchá rozkazy, ale sám je vězni vydává.
4. Skutečným vězněm je však tělo, a nikoliv mysl, jelikož tělo nedokáže zplodit žádné myšlenky. Nemá
schopnost se učit, promíjet ani zotročovat. Nevydává žádné příkazy, jež by mysl musela splnit,
ani nediktuje podmínky, kterými by se měla řídit.

Ve svém vězení však udržuje pouze takovou mysl,
jež je ochotna v něm přebývat. Churaví z toho,
když ho mysl žádá, aby se mohla stát jeho vězněm;
stárne a umírá, protože takováto mysl je sama nemocná. To jediné, co může vyvolat nějakou změnu,
je učení, a proto se tělo, které tuto schopnost nemá,
nedokáže nikdy změnit, dokud po jeho změně nezatouží mysl, aby jeho nová podoba vyhovovala
smyslu, jejž mu připsala. Mysl se totiž učit umí,
a právě v ní proto dochází ke všem změnám.
5. Mysl, která se domnívá, že je hřích, má jen jediný
cíl: aby tělo bylo zdrojem hříchu, a nepouštělo ji
tak z vězení, pro něž se sama rozhodla, které bedlivě střeží, a sama sebe tak drží v šachu; aby byla
spícím vězněm vrčících psů nenávisti a zla, nemoci a útoku, bolesti a stárnutí i zármutku a utrpení.
V tomto vězení jsou pečlivě ochraňovány myšlenky oběti, neboť v něm vládne vina, jež přikazuje
světu, aby byl stejný jako ona; je to místo, kde se
nic nedočká slitování a ničivé účinky strachu je
možné přežít jedině vraždou či smrtí. V něm je
z vás totiž učiněn hřích, ale hřích nemůže přebývat v tom, co je radostné a svobodné, neboť radost
a svoboda jsou jeho nepřátelé, které tudíž musí zabít. Hřích přetrvává smrtí a ti, kdo se domnívají, že
jsou hřích, musejí zemřít právě kvůli tomu, co si
myslí, že jsou.
6. Buďme rádi, že poznáte, čemu věříte, a že vám
byla dána moc to, čemu věříte, změnit. Tělo pouze
následuje; nikdy vás nemůže dovést tam, kde si nepřejete být. Nestřeží váš spánek, ale ani vám nebrání v probuzení. Vysvoboďte tedy své tělo z vězení
a pak už neuvidíte nikoho jako vězně toho, z čeho
jste se vymanili. Už nebudete chtít dávat vinu svým
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zvoleným nepřátelům ani udržovat v řetězech iluze
o proměnlivé lásce ty, jež považujete za přátele.
7. Ti, kdo jsou nevinní, vysvobozují z vděčnosti
za své vysvobození a to, co spatřují, jen potvrzuje,
že se zbavili vězení i smrti. Jestliže tedy otevřete
svou mysl změně, už nebude od vašeho bratra ani
od vás vyžadováno, abyste zaplatili prastarou pokutu. Bůh totiž prohlásil, že neexistuje žádná oběť,
která by mohla být vyžadována; že neexistuje žádná oběť, jež by mohla být přinesena.

1. Máte sklon se domnívat, že svět vám může přinést
útěchu a únik z problémů, jejichž zachování je
jeho cílem. Proč by to tak mělo být? Protože svět je
místo, kde si lze vybírat pouze z iluzí. Jelikož pak
ovládáte výsledky své volby, myslíte si, že v rámci krátkého úseku mezi narozením a smrtí je vám
dáno trochu času, který můžete využít jen sami pro
sebe; trochu času, kdy se s vámi každý dostává
do rozporu, ale vy máte možnost si vybrat, která
cesta vás z tohoto rozporu vyvede a odkloní vás
od těžkostí, jež se vás netýkají. Jenže ve skutečnosti se vás týkají; jak se z nich tedy můžete vysvobodit tím, že je necháte za sebou? Vždyť to, co
s vámi musí jít, si s sebou nesete na jakékoliv cestě, po které se rozhodnete kráčet.
2. Skutečný výběr není iluze, avšak svět vám žádný
takový nemůže nabídnout. Všechny jeho cesty totiž vedou pouze ke zklamání, nicotě a smrti. Jeho
možnosti vám nedávají na výběr, a proto v něm
nehledejte vysvobození z problémů. Svět byl to-

tiž vytvořen proto, aby únik z problémů znemožnil. Nenechte se oklamat různými jmény, jimiž se
honosí jeho cesty, protože všechny končí stejně.
Každá z nich je pouze prostředek, jehož pomocí se
dostanete k témuž cíli; k němu vás zavedou všechny jeho cesty bez ohledu na to, jak rozdílně mohly
začít nebo jak odlišné se mohly zdát. Mají jediný
cíl, protože vám nedávají možnost výběru, a tímto cílem je smrt. Po některých kráčíte zvesela tak
dlouho, dokud do nich nepronikne pochmurnost,
zatímco na jiných ucítíte bodání trnů okamžitě.
Nemůžete si zvolit, jaký bude jejich cíl, ale pouze
to, kdy k němu dojdete.
3. V případě, že je cíl každé cesty neodvratný, neexistuje možnost výběru. Možná si budete chtít
všechny cesty sami vyzkoušet, než doopravdy poznáte, že ve skutečnosti představují jen jednu jedinou. Cest, které vám tento svět zdánlivě nabízí,
je opravdu nezměrné množství, ale jednou musí
nastat okamžik, kdy si každý začne uvědomovat,
jak se jedna druhé podobají. Toto zjištění už mnohým způsobilo smrt, protože viděli pouze pěšiny,
jež jim předkládá svět. Jakmile pak poznali, že
nikam nevedou, ztratili naději. I přesto však mohl
být tento okamžik mezníkem, kdy se mohli naučit
tu nejdůležitější lekci. Tohoto bodu musejí dosáhnout všichni a všichni také musejí postoupit dál až
za něj. Nelze pochybovat o tom, že ve světě neexistuje vůbec žádná možnost výběru; v tom však
samotná lekce nespočívá. Ta má totiž svůj smysl
a díky němu pak pochopíte, k čemu slouží.
4. Proč byste se snažili vyzkoušet jinou cestu, jinou
osobu nebo jiné místo, pokud jste se dostali teprve
na samý začátek lekce a zatím nechápete, k čemu
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IV. Skutečná možnost

slouží? Jejím cílem je odpověď na hledání, které
musí absolvovat každý, kdo stále věří, že lze najít
i jinou odpověď. Naučte se tedy – a nezoufejte – že
nemáte šanci najít odpověď ve světě. Lekci, jež
tímto pochopením teprve začíná, ale neposuzujte
a nehodnoťte; nepátrejte ve světě po dalším ukazateli, který podle vás směřuje k ještě jiné cestě; už
nehledejte naději tam, kde žádná není. Urychlete
své učení a pochopte, že pokud se neposunete dál
za to, co jste se už naučili, k tomu, co se ještě zbývá
naučit, budete pouze ztrácet čas. Z tohoto výchozího a nejnižšího bodu váš totiž učení dovede do výšin štěstí, v nichž cíl lekce jasně spatříte a poznáte,
že naučit se ji je zcela ve vašich možnostech.
5. Jen ten, kdo pochopí naprostou marnost všech cest
světa, se od nich může ochotně odklonit. A právě
toto pochopení by mělo být základem pro to, aby
místo nich začal hledat jinou cestu. Mohl by snad
uplatnit moc a sílu rozhodování, pokud vidí možnost výběru tam, kde žádná není? Tato obrovská
síla se musí uvolnit teprve poznáním, kde ji lze doopravdy využít. Jaké rozhodnutí by tedy mohlo mít
vůbec nějakou moc, pokud je uplatňováno v situacích, kde neexistuje možnost výběru?
6. Poznání, že svět nabízí pouze jednu možnost bez
ohledu na to, jakou podobu na sebe bere, představuje začátek přijetí skutečnosti, že místo toho existuje skutečná alternativa. Bránit se tomuto kroku
znamená zamítnout cíl, který na světě máte. Nepřišli jste na něj, abyste se naučili, jak najít cestu, jež
v něm není. Jestliže ve světě hledáte různé cesty,
pouze se tím snažíte najít různé podoby pravdy;
a toto hledání vede neodvratně k tomu, že k ní nikdy nedospějete.

7. Nemyslete si, že štěstí můžete najít na cestě, která vede směrem od něho; vždyť to nedává smysl!
Vám, kdo tento kurz považujete za příliš obtížný,
mi dovolte zopakovat, že abyste dosáhli určitého
cíle, musíte postupovat jeho směrem, a nikoli směrem, jenž vede na opačnou stranu. Žádná cesta,
která směřuje opačně, nikdy nezajistí, že se vám
cíl přiblíží. Naučit se lekce našeho kurzu je opravdu nemožné pouze a výhradně za předpokladu, že
je tato skutečnost pro vás těžko pochopitelná; její
srozumitelnost však zabezpečuje, že se doopravdy
jedná o snadnou látku, jež vás seznamuje s tím, co
je nasnadě.
8. Jakmile poznáte, v čem spočívají skutečné možnosti výběru, konečně budete moci učinit opravdové rozhodnutí. Než si to však uvědomíte, nebudete
mít mezi čím si volit a to jediné, co budete moci
rozhodnout, bude jak si vybrat nějakou lepší alternativu, která vás zase jen oklame. Tento kurz se vás
snaží naučit pouze to, že moc rozhodování nemůže
ležet ve volbě mezi různými formami toho, co je
stále tatáž iluze a tentýž omyl. Na tom je založeno veškeré rozhodování ve světě: vybíráte si mezi
svým bratrem a sebou a získáváte tolik, o kolik on
přichází, zatímco to, co ztrácíte vy, je dáno jemu.
To je však v úplném protikladu k pravdě! Jediným
cílem kurzu je vás naučit, že váš bratr přichází o to,
o co přicházíte vy, a získává to, co je dáno vám.
9. Bůh neopustil Své myšlenky! Vy jste však zapomněli na Jeho přítomnost a nevzpomínáte si
na Jeho lásku. Žádná cesta na tomto světě vás k Němu nezavede a žádný světský cíl není v jednotě
s Jeho cílem. Vždyť jaká cesta na celém světě směřuje do nitra, pokud každá z nich byla zbudována
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jen proto, aby oddělila putování od jeho smyslu,
jejž musí mít, aby nebylo jen bezcílným potulováním? Všechny cesty, které vás vzdalují od toho, co
skutečně jste, vás dovedou pouze ke zmatku a zoufalství. Bůh však nikdy neopustil Své myšlenky
a nedovolil, aby zemřely, neboť zajistil, že v sobě
navěky ponesou svůj zdroj.
10. Neopustil Své Myšlenky! Nemohl by se od nich
odloučit, stejně jako by ho ony nemohly nevpustit
do svého nitra. Přebývají v jednotě s Ním a jejich
jednota jim zabezpečuje úplnost. Žádná pěšina nevede od Něho, neboť neexistuje cesta, jež by vás
odváděla od vás samých. Jak pošetilé a bláznivé
je se domnívat, že jakési putování by mohlo mít
takovýto cíl! Kam byste mohli dojít? A jak byste
mohli být přinuceni po takovéto cestě kráčet a nebýt v souladu se svou pravou podstatou?
11. Odpusťte si své bláznovství a zapomeňte na všechny nesmyslné cesty a bezcílné cíle. Nemají žádný
význam, protože nemůžete uniknout před tím, co
doopravdy jste. Bůh je totiž milosrdný a nedovolil, aby Ho opustil Jeho vlastní syn. Buďte vděčni
za to, jaký je, neboť v tom spočívá možnost vašeho
vysvobození ze šílenství a smrti. Nikde, kde není,
se nemůžete nacházet ani vy; a neexistuje žádná
cesta, která by nevedla k němu.

1. Učení světa je založeno na pojetí Já, jež je přizpůsobeno vlastní podstatě světa a do které dobře zapadá, neboť je to představa, jež vyhovuje světu stínů
a iluzí. Pohybuje se v ní, jako by to byl její domov,

kde je s ní všechno, co vidí, v souladu. Cílem učení
světa je zbudovat právě takovéto sebepojetí; usiluje o to, abyste do něho vstoupili bez jakéhokoliv
Já a abyste si je postupně teprve vytvořili. Než pak
dosáhnete „zralosti“, zdokonalíte je natolik, že si
se světem budou vzájemně vyhovovat a budou mít
společné požadavky.
2. Sebepojetí si vytváříte sami, a proto se vůbec nepodobá vašemu skutečnému Já. Je to modla, jejímž
účelem je zaujmout místo vaší pravé podstaty jako
Božího syna. Pojetí Já, které vám chce vštěpit svět,
není tím, čím se jeví, protože bylo utvořeno proto,
aby sloužilo dvěma cílům, z nichž si mysl dokáže uvědomit pouze jeden. První z nich představuje
tvář nevinnosti, a tedy aspekt, podle něhož jednáte.
Tato tvář se usmívá, okouzluje, a někdy vám dokonce připadá, jako by milovala. Vyhledává společníky, pohlíží – občas s lítostí – na utrpení a čas
od času poskytuje útěchu. Věří tomu, že se může
uprostřed zlého světa chlubit svou dobrotou.
3. Tohoto aspektu se však může zmocnit hněv, neboť svět je špatný a nedokáže nevinným poskytnout lásku a ochranu, kterou si zasluhují. Jeho tvář
tedy často zkrápějí slzy, protože svět se chová nespravedlivě k těm, kdo touží být šlechetní a dobří.
Nikdy ale není tím aspektem, jenž podnikne útok
jako první. Na jeho nevinnost totiž každý den útočí
stovky drobností, které ho provokují a dráždí a nakonec vedou k otevřenému napadání a zneužívání.
4. Tvář nevinnosti, jíž se tak pyšní sebepojetí podle
představ světa, dokáže tolerovat útok podniknutý
v sebeobraně, neboť není snad dobře známým faktem, že s bezbrannou nevinností nakládá svět krutě
a nelítostně? Nikdo, kdo vytváří svůj vlastní obraz,
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tuto tvář neopomene, protože ji potřebuje. Přestože
druhou stranu mince nechce vidět, právě na ni se
zaměřuje učení světa, neboť právě do ní je umístěna „realita“ světa, aby zajistila, že přežije jeho
modla.
5. Pod tváří nevinnosti leží lekce, pro jejíž osvojení
bylo pojetí Já vytvořeno. Je to lekce o děsivém nahrazení a natolik zničujícím strachu, že tvář, která
se nad ní usmívá, od ní musí navždy odvrátit svůj
pohled, aby neviděla proradnost, již skrývá. Tato
lekce vás totiž učí následující: „Jsem věc, kterou
jsi ze mě udělal, a jakmile na mě pohlédneš, budeš za to, co jsem, odsouzen.“ Takovéto sebepojetí
svět s úsměvem schvaluje, neboť mu zaručuje, že
jeho pěšiny budou bezpečně zachovány, a ti, kdo
po nich kráčejí, z nich nikdy neuniknou.
6. Je to klíčová lekce, jež zajišťuje, že váš bratr bude
navěky odsouzený, neboť to, co jste, se stalo jeho
hříchem; a to nelze odpustit. Už nezáleží na tom,
co dělá, protože na něho ukazujete – pevně a s vražedným úmyslem – obviňujícím prstem. Skutečnost, že jím ukazujete i na sebe, je však hluboce
skryta za mlžným závojem pod tváří nevinnosti.
A v těchto tajných sklepeních jsou opatrovány
všechny jeho i vaše hříchy a uchovávány v temnotě, kde je nelze vidět jako omyly, které by se v přítomnosti světla zcela jasně vynořily. Nemůžete být
obviňováni z toho, co jste, a ani nedokážete změnit
to, co jste nuceni dělat. Váš bratr je tak pro vás
symbolem vašich hříchů; pro vás, kdo ho potichu,
avšak s nepolevující naléhavostí stále odsuzujete
za nenáviděnou věc, jíž jste.
7. Pojetí se učíte; nejsou přirozená a bez naučení neexistují. Jelikož vám tedy nejsou dána, musejí být

udělána. Ani jedno z nich není pravdivé a mnohá
pramení z horečných představ, které rozpaluje nenávist a zkreslené obrazy zrozené ze strachu. Co
jiného je pojetí než myšlenka, jíž její tvůrce připisuje svůj vlastní význam? Pojetí jsou prvky, které
zabezpečují existenci světa, ale nemohou být použity k tomu, aby dokázaly jeho skutečnost. Všechna jsou totiž vytvořena uvnitř jeho hranic; rodí se
z jeho stínu, rostou v souladu s jeho očekáváním
a nakonec „dospívají“ v jeho myšlenku. Jsou to
obrazy model – namalovány štětcem světa, jenž
však nedokáže vytvořit ani jediný portrét, který by
vykresloval pravdu.
8. Pojetí Já nemá význam, neboť nikdo na tomto světě nevidí, k čemu skutečně slouží, a proto nemůže
zachytit to, co je. Všechno učení, za něž zodpovídá svět, však začíná i končí jediným cílem vám
takovéto sebepojetí vštěpit, abyste se dobrovolně
rozhodli řídit se jeho pravidly, nikdy se nesnažili
kráčet po jiných než jeho cestách a ani si neuvědomili, jak sami sebe doopravdy vidíte. Duch svatý tedy musí najít způsob, kterým by vám pomohl
pochopit, že toto sebepojetí je zapotřebí napravit,
má-li do vaší mysli vstoupit mír. Odnaučit se ho
můžete pouze prostřednictvím lekcí, jež vám ukážou, že jste něco jiného. Jinak by od vás totiž bylo
vyžadováno, abyste vyměnili to, v co nyní věříte,
za naprostou ztrátu vlastního Já, což by vedlo pouze k tomu, že by se vás zmocnila ještě větší hrůza.
9. Lekce Ducha svatého jsou tak uspořádány do jednoduchých kroků, aby i přesto, že je někdy nebudete považovat za snadné a budou vám činit potíže,
neotřásly tím, co jste se naučili, ale pouze vám to,
co by mohlo mluvit v jeho prospěch, vyložily ji-
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ným způsobem. Zamysleme se tudíž nad tím, jaký
důkaz existuje pro to, že jste to, co z vás váš bratr
udělal. Ačkoliv si totiž zatím neuvědomujete, že
totéž si o sobě myslíte i vy, už jste bezpochyby poznali, že se chováte tak, jako byste si to mysleli.
Jedná za vás? Ví přesně, co se stane? Dokáže snad
vidět vaši budoucnost a určit, co byste měli v každé situaci dělat, dříve než vůbec nastane? Aby měl
takovouto schopnost předvídat věci, které mají přijít, musel vytvořit svět i vás.
10. Skutečnost, že jste to, co z vás váš bratr udělal, se
zdá nanejvýš nepravděpodobná. I kdyby to skutečně udělal, kdo vám pak dal tvář nevinnosti? Mohl
by to být váš vlastní příspěvek? Ale kdo je pak ono
„vy“, jež tuto tvář vytvořilo? A koho klame všechna vaše dobrota, a proto na ni útočí? Zapomeňme
na pošetilost tohoto pojetí a zamysleme se pouze
nad tímto: vaše představa o vlastním Já se skládá ze dvou částí. Jestliže jednu z nich vytvořil váš
bratr, kdo je pak tvůrcem té druhé? A před kým je
zapotřebí něco ukrývat? Je-li svět zlý a špatný, pak
není nutné před ním skrývat, z čeho jste vznikli.
Kdo v něm by to viděl? A co jiného potřebuje bránit než to, na co je útočeno?
11. Důvod, proč musí být takovéto pojetí udržováno
v temnotě, spočívá možná v tom, že ve světle byste tím, kdo by zpochybňoval jeho pravdivost, byli
právě vy. Co by se pak stalo se světem, který vidíte,
jestliže by byly odstraněny veškeré jeho základy?
Vaše pojetí světa totiž závisí právě na vašem pojetí
svého Já. Kdyby bylo kterékoliv z nich zpochybněno, zmizela by obě. Jelikož však ve vás Duch
svatý nechce vyvolat paniku, žádá vás pouze o to,

abyste pojali jen malé podezření; abyste vznesli
jen malou otázku.
12. Pro to, jací musíte být, existují různé možnosti.
Mohli byste například být takoví, jak jste se rozhodli vidět svého bratra. Tato myšlenka mění pojetí Já jako zcela pasivní představy a alespoň umožňuje aktivní výběr a připouští, že muselo dojít k jakémusi vzájemnému působení. Obsahuje určité
pochopení, že jste se rozhodli za vás za oba a že
to, co pro vás váš bratr zosobňuje, má smysl, jejž
jste mu dodali vy. Zároveň také ukazuje, že jste
do zákonů vnímání vnesli určité náznaky představy,
že to, co vidíte, odráží stav mysli toho, kdo se dívá.
Kdo ale byl tím, kdo učinil ono počáteční rozhodnutí? Jste-li takoví, jaký jste se rozhodli, že je váš
bratr, znamená to, že jste museli mít na výběr, a že
si tedy někdo nejprve musel jednu variantu zvolit
a druhou odmítnout.
13. Ačkoliv takovýto krok znamená určitý přínos, stále
se ještě nedostává k základní otázce. Předtím, než
byla tato pojetí Já přijata, totiž něco muselo zmizet
a rovněž muselo existovat něco, co bylo příjemcem učení, na jehož základě vznikla. Hlavní výhoda posunu k druhému od prvního spočívá v tom, že
jste svým rozhodnutím museli hrát roli v jakémsi
výběru. Za tento přínos jste však zaplatili ztrátou
téměř stejného rozsahu, neboť nyní jste odsuzováni za vinu za to, jaký je váš bratr. Na jeho vině
se musíte podílet, protože jste si ji pro něj zvolili
podle obrazu sebe sama. Zatímco se tedy předtím
zrady dopouštěl pouze on, nyní musíte být společně s ním odsouzeni i vy.
14. Pojetí Já představuje téma, kterým se svět vždy
zabýval s velkým zaujetím; každý v něm věří, že
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musí najít odpověď na hádanku o tom, kdo je. Spásu nelze chápat jinak než jako vysvobození z pojetí. Nestará se o obsah mysli, ale o jednoduchý fakt,
že mysl myslí, přičemž to, co má schopnost myslet,
má na výběr a lze mu ukázat, že různé myšlenky
mají různé následky. Může tak poznat, že všechno,
co si myslí, odráží hluboký zmatek, jenž pociťuje
s ohledem na to, jak vzniklo a co je. Na to, co neví,
ale sebepojetí dokáže odpovědět jen neurčitě.
15. Nehledejte své Já v symbolech, neboť neexistuje
žádné pojetí, jež by mohlo zastupovat to, co jste.
Co záleží na tom, které pojetí přijmete, pokud se
budete vnímat jako Já, jež komunikuje se zlem
a reaguje na proradné věci? Vašemu sebepojetí tím
bude stále chybět význam a nepochopíte, že ten jediný, s kým můžete komunikovat, jste vy sami. Vidíte-li svět, který je naplněn vinou, je to znamení,
že vaše učení se řídilo světem, jejž vnímáte stejně
jako sami sebe. Pojetí Já postihuje vše, na co se díváte, a z tohoto úhlu pohledu nelze vyloučit vůbec
nic. Jestliže vám může cokoliv ublížit, znamená
to, že vidíte obraz svých tajných přání – a nic víc.
Do svého utrpení a bolesti si pak promítáte svou
vlastní skrytou touhu zabíjet.
16. V průběhu učení si utváříte řadu vlastních sebepojetí. Jak se bude měnit vaše vnímání, bude každé takovéto sebepojetí ukazovat změny ve vašich
vztazích. S každou změnou přijde i určitý zmatek,
ale buďte vděčni za to, že učení světa už povoluje stisk, kterým svírá vaši mysl. S radostí přijměte
jistotu, že nakonec se ho zbavíte úplně, a mysl vám
tak prostoupí mír. Role žalobce se ve vás vynoří
na mnoha místech a v mnoha podobách, přičemž
pokaždé vám bude připadat, že ten, kdo je žalován,

jste vy. Nemusíte však mít sebemenší strach, protože vždy dojde k zasloužené nápravě.
17. Svět vám nemůže vštípit žádné představy o vás
samých, pokud se je nebudete chtít sami naučit.
Nastane okamžik, kdy všechny představy a obrazy
zmizí a vy pochopíte, že nevíte, kdo jste. A právě do této neuzamčené a otevřené mysli se vrátí
pravda – ničím nezdržovaná a nespoutaná. Tomu,
kdo odloží svá pojetí Já, je pravda zjevena přesně
taková, jaká je. Jakmile zpochybníte každé pojetí
a uznáte, že nebylo učiněno na předpokladech, jež
by obstály před světlem, pak může pravda vstoupit
do své svatyně, která je čistá a oproštěná od jakékoliv viny. Svět se nebojí žádného prohlášení více
než tohoto:
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Nevím, kdo jsem, a proto nevím, co dělám,
kde jsem nebo jak se mám dívat na svět
či sám na sebe.
Z tohoto poznání se však rodí spása; a to, co jste,
vám vyjeví, co je ono samo.

VI. Uznání ducha
1. Buď vidíte tělo, nebo uznáváte ducha; mezi těmito
dvěma možnostmi neexistuje žádný kompromis.
Je-li totiž jedno z nich skutečné, pak druhé musí
být nepravdivé, neboť to, co je skutečné, popírá
svůj opak. Jestliže si chcete zvolit úhel pohledu,
jsou tyto dvě alternativy to jediné, z čeho si můžete vybrat. Ta pak, pro niž se rozhodnete, bude
určovat vše, co uvidíte, o čem se budete domnívat,

že je skutečné, a co budete považovat za pravdu.
Na tomto jediném rozhodnutí závisí celý váš svět,
protože jím stanovíte, co jste – zda jste podle svého
přesvědčení tělo nebo duch. Pokud si vyberete tělo,
pak se neodvratně stane vaší pravou podstatou, neboť svým rozhodnutím vyjadřujete, že přesně to
chcete. Jakmile si ovšem zvolíte ducha, skloní se
k vám celé nebe; dotkne se vašich očí a požehná
váš svatý zrak, abyste svět těla viděli už jen jako
prostředek pro uzdravování, útěchu a požehnání.
2. Spása je náprava. Jestliže si vyberete tělo, uvidíte svět odloučení, nesouvisejících věcí a událostí,
které nedávají vůbec žádný smysl. Takovýto svět
se vynořuje a mizí se smrtí; je předurčen k utrpení
a ztrátě. Nikdo v něm není přesně takový, jaký byl
okamžik předtím, a to, jaký bude o chvilku později, nikdy nebude totéž, jaký je nyní. Kdo by mohl
důvěřovat něčemu, kde se toho tolik mění; kdo by
mohl mít nějakou cenu, pokud není nic jiného než
prach? A právě toto všechno spása napravuje, neboť dodává stálost pohledu těm, jejichž oči vysvobodila, aby už nepohlížely na cenu viny, a to tím,
že se rozhodli si ji už dále neponechávat, ale naopak se jí zbavit.
3. Spásá vás nežádá o to, abyste viděli ducha a nevnímali tělo; chce, abyste se sami rozhodli, které
možnosti dáte přednost. Tělo vidíte i bez pomoci,
ale nechápete, jak byste měli spatřit svět, jenž se
nachází mimo jeho hranice. Spása váš svět napravuje a umožňuje vám vidět jiný, který by vaše oči
nikdy nemohly najít. Nezabývejte se tím, jak je
to možné; vždyť ani nerozumíte tomu, jak to, co
vidíte, vzniklo a rozprostřelo se vám před očima.
Kdybyste to totiž věděli, už by to dávno zmizelo.

Přes to špatné i přes to dobré leží rouška neznalosti, již je zapotřebí odhrnout, aby se mohlo obojí
ztratit, a vnímání tak už nemělo žádný úkryt. Jak se
to udělá? Neudělá se to nijak, neboť co by se ještě
muselo udělat ve vesmíru, který stvořil Bůh?
4. Pouze v případě, pokud byste byli namyšlení, byste se mohli domnívat, že cestu do nebe musíte sami
pročistit. Ve skutečnosti jsou vám totiž dány prostředky, jejichž pomocí spatříte svět, který nahradí
ten, jejž jste si sami vytvořili. Vaše vůle se stane!
A to je navěky pravda jak v nebi, tak i na Zemi.
Nezáleží na tom, kde věříte, že se nacházíte, nebo
jaká musí být podle vašeho názoru pravda o tom,
co jste. Není důležité, na co se díváte ani co se rozhodnete cítit, myslet si nebo přát, neboť Sám Bůh
řekl: „Staň se tvá vůle.“ A proto se stane.
5. Vy, kdo věříte, že se můžete rozhodnout vidět Božího syna tak, jakého ho chcete mít, nezapomeňte,
že žádná představa o vás samých neobstojí před
pravdou o tom, jací jste doopravdy. Zničit pravdu je nemožné, ale změnit představy není těžké.
Jediná, jasně pochopená představa, jež nezapadá
do obrázku, podle nějž jste Božího syna vnímali
dříve, změní pro oči, které se učí vidět, celý svět,
protože se změní pojetí Já.
6. Jste nezranitelní? Pak je z vašeho pohledu svět
neškodný. Odpouštíte? Pak odpouští i svět, jelikož jste mu odpustili jeho poklesky, a proto
na vás pohlíží očima, jež vidí stejně jako vaše. Jste
tělo? Pak celý svět vnímáte jako proradné místo,
kterému vládne úmysl zabíjet. Jste nehynoucí duch
a nikdy jste nedali slib ničit ani vás neposkvrňuje
hřích? Pak svět vidíte jako neměnný a zcela hodný
vaší důvěry; vidíte ho jako šťastné místo, na němž
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si můžete na chvilku odpočinout, kde není třeba
se ničeho bát, ale vše lze pouze milovat. Kdo není
vítán těmi, kdo mají laskavé srdce? A co by mohlo
ublížit těm, kdo jsou opravdu nevinní?
7. Staň se vaše vůle, svaté Boží děti. Nezáleží na tom,
zda si myslíte, že jste na Zemi nebo v nebi. To, co
si váš Otec pro vás přeje, se nikdy nemůže změnit.
Pravda ve vás neustále září jako jasná hvězda, čistá
jako světlo a nevinná jako láska sama. A vy si plně
zasluhujete, aby se vaše vůle stala!

1. Učení je změna. Spása se nesnaží využívat nástroj,
který je vám příliš vzdálený na to, aby vám mohl
pomoci, a ani neusiluje o změny, jež byste nedokázali rozpoznat. Dokud přetrvává vnímání, pak jsou
zapotřebí i pojetí; a právě změna pojetí je úkolem
spásy. Musí totiž pracovat s kontrasty, a nikoliv
s pravdou, která žádný nemá a nemůže se změnit.
Podle pojetí světa jsou ti, kdo jsou vinni, „zlí“, zatímco ti „dobří“ jsou nevinní. Sebepojetí každého
na tomto světě počítá s tím, že ti „dobří“ mu budou
promíjet to „špatné“. Zároveň ale „dobru“ v nikom
nedůvěřuje, protože věří, že se pod ním musí skrývat to „špatné“. Jelikož takovéto pojetí jen zdůrazňuje proradnost, znemožňuje jakoukoliv důvěru,
a dokud budete ve svém nitru vnímat „špatnost“,
nebude možné je ani změnit.
2. Rozpoznat své „zlé“ myšlenky nedokážete, pokud
se budete domnívat, že útok má určitý význam.
Někdy si je sice uvědomíte, ale nebudete je vidět
jako bezvýznamné. Budou k vám tedy přicházet

v děsivé podobě – s pečlivě skrývaným obsahem
– aby otřásly vaším politováníhodným pojetím
sebe sama a pošpinily je dalším „zločinem“. Sami
si nevinu dát nemůžete, protože jste ohledně svého Já příliš zmatení. Jakmile ale budete jediného
bratra považovat ze svého pohledu za plně hodného odpuštění, vaše sebepojetí se radikálně změní.
Vaše „zlé“ myšlenky vám totiž budou odpuštěny
společně s jeho, protože nedovolíte, aby na vás
měly vliv. Už nebudete dobrovolně souhlasit s tím,
že by pro vás měl být znamením zla a viny, jež
přebývají v jeho nitru. V okamžiku, kdy začnete
důvěřovat tomu, co je v něm dobré, začnete důvěřovat i dobrotě v sobě.
3. Z hlediska pojetí ho tedy budete pokládat za něco
víc než jen tělo, neboť dobro není nikdy tím, čím
se zdá být tělo. Jednání těla vnímáte tak, jako by
vycházelo z „nižší“ části vaší osobnosti, a stejně
tak je chápete i ve svém bratru. Zaměříte-li se tudíž
na to, co je v něm dobré, začne se vám tělo postupně ztrácet z dohledu, až ho nakonec uvidíte jen
jako pouhý stín, který obklopuje dobro. Tak bude
vypadat vaše sebepojetí, jakmile dosáhnete světa,
jenž se nachází za hranicemi toho, co vám může
nabídnout pohled vašich očí. To, co uvidíte, si totiž nebudete vykládat bez pomoci, kterou vám dal
Bůh. A z Jeho pohledu existuje jiný svět.
4. V takovém světě žijete stejně jako v tomto, protože oba představují pojetí Já, jež lze střídat, ale
nikdy není možné si uchovat obě najednou. Rozdíl
mezi nimi je mnohem větší, než si myslíte, neboť
Já, které nebylo vytvořeno jen pro vás, budete milovat. Jelikož se zrodilo jako dar pro někoho, jejž
nevnímáte tak, jako byste jím byli vy, bylo dáno
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vám. Odpuštění, které mu poskytujete, je totiž přijato pro vás pro oba.
5. Aby se mohlo vaše děsivé pojetí Já změnit, důvěřujte tomu, kdo kráčí společně s vámi. Pohlížejte na to, co je v něm dobré, aby vám nenaháněly
strach vaše „zlé“ myšlenky, protože nemají moc
zatemnit pohled, jímž ho vidíte. To jediné, co je
k takovéto šťastné změně zapotřebí, je vaše ochota, aby k ní došlo; nic jiného se od vás nevyžaduje.
V jejím zájmu si vzpomeňte, co vám přineslo pojetí Já, kterého se nyní držíte, a přivítejte radostný
opak, jenž vám je nabízen. Natáhněte ruku, abyste
mohli získat dar laskavého odpuštění, které dáváte
tomu, kdo je potřebuje stejně jako vy. Umožněte
tak, aby se vaše nelítostné pojetí sebe sama změnilo na takové, jež vám přinese mír Boha.
6. Sebepojetí, kterého se nyní držíte, zajistí pouze to,
že role, již máte na tomto světě, zůstane navždy neuskutečněna. Odsuzuje vás tudíž k trpkému pocitu
sklíčenosti a marnosti. Pokud se však rozhodnete,
že je nebudete udržovat mimo naději na změnu,
zachovávat v neměnné podobě a skrývat ve své
mysli, nemusí být vůbec pevně dané. Předejte je
tomu, kdo rozumí změnám, které musí prodělat,
aby mohlo posloužit úkolu, jejž jste dostali proto,
aby vám přinesl mír; abyste mohli mír dávat, a tím
ho zároveň i mít. Jelikož máte k dispozici možnosti, ze kterých si můžete vybrat, sami sebe můžete
vidět i jinak. Nechtěli byste na sebe pohlížet jako
na někoho, koho je zapotřebí pro spásu světa, místo abyste se pokládali za nepřítele spásy?
7. Pojetí Já stojí před pravdou jako štít, jako tichá barikáda, jež ji skrývá před vaším pohledem. Všechno, co vidíte, jsou jen dojmy, protože se díváte ja-

koby zpoza bariéry, která vám zaclání ve výhledu
a zkresluje váš pohled, takže nic nevidíte zcela
jasně. K ničemu, co spatřujete, nepronikne světlo;
nanejvýš můžete jen letmo zahlédnout stín toho,
co leží za překážkou, ale zpravidla se díváte pouze
na temnotu a vnímáte vyděšené představy, jež
vznikají z provinilých myšlenek a pojetí zrozených
ze strachu. To, co vidíte, je peklo, neboť strach
je peklo. Avšak všechno, co je vám dáno, slouží
k vysvobození: pohled, zrak i vnitřní průvodce – ti
všichni vás vyvedou z pekla a společně s vámi vysvobodí i ty, které milujete, a s nimi celý vesmír.
8. Pohleďte na úkol, jejž máte ve vesmíru! Každou část
skutečného stvoření pověřil Pán lásky a života veškerou spásou před utrpením pekla. Každou z nich
nadal schopností být spasitelem těch svatých, kteří jí byli svěřeni do výhradní péče. To všechno se
dozví, jakmile pohlédne na jediného bratra stejně,
jako pohlíží sám na sebe, a spatří v něm svůj vlastní obraz. Tím odloží své původní pojetí Já, neboť
nic už nebude stát mezi jeho zrakem a tím, na co se
bude dívat, takže nebude muset už jen odhadovat,
co vidí. V tomto jediném pohledu pak spatří tvář
Krista a pochopí, že na každého pohlíží stejně jako
na něj. Tam, kde totiž dříve bývala temnota, je nyní
světlo a rouška, jež mu kdysi bránila ve výhledu,
už je odhrnuta.
9. Rouška přes tvář Krista, strach z Boha a ze spásy
i láska k vině a smrti – ty všechny představují jen
různé pojmenování téže chyby: že mezi vámi a vaším bratrem se rozkládá jakýsi prostor, že vás odděluje iluze o vlastním Já, která zabraňuje, abyste
se vy přiblížili k němu i on k vám. Do rukou iluze
o sobě vkládáte zbraň v podobě meče soudu, aby
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mohla bojovat a zachovat si prostor, jenž udržuje
vašeho bratra z dosahu lásky. Dokud však svíráte
tento meč, znamená to, že za své pravé Já považujete tělo, neboť je vám znemožněno vidět toho, kdo
nastavuje zrcadlo jinému pohledu na to, jaký je,
a jací tudíž musíte být i vy.
10. Co jiného je pokušení než přání zůstat v pekle
a nezbavit se utrpení? A co jiného by z něho mohlo vzejít než obraz vlastního Já, který je skličující
a nedává naději na únik z pekla a jeho muk? Ten,
kdo se naučí pohlížet na svého bratra jinak než takto, se však sám zachrání, a tím se stane spasitelem
i všech ostatních. Bůh totiž každému z vás svěřil
úplně všechny, protože částečný spasitel by byl
někdo, kdo je jen zčásti spasený. Svatí, jejichž záchranou vás Bůh pověřil, jsou úplně všichni, s nimiž se setkáte, aniž byste věděli, kdo jsou; všichni
ti, které jste na okamžik spatřili a poté na ně zapomněli; ti, jež znáte už dlouho, i ti, které teprve potkáte; ti, na něž si nevzpomínáte, i ti, kteří se teprve
narodí. Bůh vám totiž svěřil Svého syna, abyste ho
zachránili před každým pojetím a představou, již
kdy měl.
11. Jak byste se však mohli stát spasitelem Božího
syna, dokud si stále budete přát zůstat v pekle? Jak
byste mohli poznat jeho svatost, pokud ho budete vidět tak, jako by byl oddělen od vaší svatosti?
Svatost lze totiž spatřit pouze skrze svaté oči, které
pohlížejí na nevinu v nitru, a proto očekávají, že
ji uvidí všude. Tím ji tudíž vyvolávají v každém,
na kom spočine jejich pohled, aby mohl být takový, jaký očekávají. Toto je spasitelova vize: vidět
svou nevinu ve všech, na koho pohlédne, a všude
spatřovat svou vlastní spásu. Mezi pohledem svých

poklidných a otevřených očí a tím, co vidí, nestaví a neudržuje žádnou zeď v podobě sebepojetí.
Do všeho, na co shlíží, vnáší světlo, aby to viděl
takové, jaké to skutečně je.
12. Bez ohledu na to, jakou podobu na sebe pokušení bere, vždy jen odráží přání, abyste byli takoví,
jací nejste. Z tohoto přání se rodí sebepojetí, jež
vás učí, že jste to, co si přejete být, a takovéhoto
pojetí vlastního Já se zbavíte teprve tehdy, jakmile
si přestanete vážit přání, které stálo za jeho vznikem. Dokud ho však budete ctít, budete svého bratra vidět jako podobiznu Já, jež z vás udělalo vaše
přání. Vidění totiž nemůže představovat nic jiného
než přání, neboť nemá moc tvořit, ale může se dívat pohledem lásky nebo nenávisti, a to výhradně
v závislosti na prosté volbě, zda se chcete s tím, co
vidíte, spojit, nebo se od toho oddělit.
13. Spasitelův pohled není zodpovědný za to, jaký je
váš bratr, a stejně tak postrádá i jakýkoliv soud,
kterým jste ohodnotili sami sebe. V nikom nevidí
žádnou minulost, a proto slouží zcela otevřené mysli, již nezastiňují staré představy a která je připravena se dívat pouze na to, co obsahuje přítomnost.
Nemůže soudit, protože neví, a jelikož si je této
skutečnosti vědoma, pouze se ptá: „Jaký je smysl
toho, co vidím?“ A pak dostane odpověď, jež otevře dokořán dveře tváři Krista, aby svým světlem
ozářila toho, kdo se upřímně ptá, a on tak mohl pohlédnout za roušku starých myšlenek a odvěkých
představ, které si tak dlouho uchovával a uctíval
a jež mu znemožňovaly vidět Krista ve vás.
14. Mějte se tedy před pokušením na pozoru a pamatujte si, že se jedná jen o vaše přání – šílené
a nesmyslné – udělat ze sebe něco, co nejste. Za-
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myslete se také nad tím, čím přesně byste chtěli
svou pravou podobu nahradit, neboť je to jen věc,
která obsahuje šílenství, bolest a smrt; představuje pouze zradu, temné zoufalství a selhávající sny
a jedinou nadějí, již vám může přinést, je naděje
na smrt, která ukončí sen o strachu. Toto je pokušení; nic víc. Může být tedy obtížné se rozhodnout
v jeho neprospěch? Proto důkladně zvažte, co pokušení opravdu je, a pochopte, z jakých možností
si skutečně volíte. Na výběr máte pouze ze dvou;
nenechte se oklamat tím, co ve vás vyvolává zdání mnoha alternativ, protože existuje pouze peklo,
nebo nebe. A z nich si můžete zvolit jen jedno.
15. Nedovolte, aby světu zůstalo skryto jeho světlo, jež
vám bylo dáno. Potřebuje je, protože je skutečně
temný, a lidé v něm si zoufají a vidí smrt, neboť je
jim odpírán spasitelův pohled. Jejich spasitel – neznající a nepoznaný – na ně pohlíží neotevřenýma
očima. Dokud se však na ně nezadívá vidoucíma
očima a nenabídne jim společně se svým vlastním
odpuštěním i jejich, nikdy neuvidí. Můžete snad
vy, komu Bůh říká: „Vysvoboď Mého syna!“ být
v pokušení nenaslouchat, pokud poznáte, že jste to
právě vy, pro koho žádá vysvobození? A co jiného
než zrovna toto by vás chtěl kurz naučit? A co jiného byste se také mohli naučit?

nedostatků a spoutaný tím, co mu nařizuje, že má
cítit. Tělo stanovuje hranice toho, co dokáže udělat;
síla těla je jediná síla, kterou má; a nedosáhne dál,
než co je v nepatrném dosahu těla. Opravdu byste
chtěli být takoví, jestliže by se vám Kristus zjevil
v celé své nádheře a požádal vás pouze o toto:
Rozhodněte se ještě jednou, zda chcete zaujmout
své místo mezi spasiteli světa, nebo raději zůstat
v pekle a udržet v něm i své bratry.

1. Pokušení – ve všech svých podobách a kdekoliv
se objeví – vám chce vštěpit jedinou lekci. Touží
přesvědčit svatého Božího syna, že je tělo: zrozený
v tom, co musí zemřít, neschopný se zbavit svých

Neboť už vskutku přišel a právě o toto vás žádá.
2. Jak můžete takovéto rozhodnutí učinit? Vysvětlení je nesmírně snadné: vždy si totiž vybíráte mezi
svou slabostí a silou Krista v sobě. Varianta, již si
zvolíte, představuje to, o čem se domníváte, že je
skutečnost. Nebudete-li chtít slabosti dodat žádnou
moc, stačí, že ji nikdy neupotřebíte k tomu, aby
řídila vaše jednání. Vše, co děláte, tudíž svěříte
do péče světla Krista v sobě, neboť mu předáte svou
slabost a on vám výměnou za ni dá svou sílu.
3. Zkoušky jsou jen znovu nabízené lekce, které jste
se nezvládli naučit. Jejich prostřednictvím můžete
nesprávnou volbu, již jste učinili předtím, nahradit
volbou lepší, a tím uniknout veškeré bolesti, kterou vám přineslo vaše dřívější rozhodnutí. V každé
nesnázi, v jakýchkoliv potížích i kdykoliv se vás
zmocní zmatek, vám Kristus vlídně říká: „Bratře,
rozhodni se ještě jednou.“ Nedovolil by, aby ani
jediný zdroj bolesti zůstal neuzdravený a aby jakákoliv představa zakrývala pravdu. Chce vás, koho
Bůh stvořil jako oltář radosti, zbavit všeho utrpení.
Nedopustil by, aby ve vás panovala bezútěšnost,
abyste zůstali sami ve snech o pekle, ale chce vám
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osvobodit mysl ode všeho, co před vámi skrývá
jeho tvář. Kristova svatost je vaše svatost, protože
je jedinou skutečnou mocí, již v sobě máte. Jeho
síla je vaše síla, jelikož on je Já, které Bůh stvořil
jako Svého jediného syna.
4. Představy, jež si o sobě vytváříte, nemohou zvítězit nad tím, jaké vás chce mít Sám Bůh. Pokušení
se tedy nikdy nemusíte bát, ale pouze ho vidět takové, jaké doopravdy je: jako další příležitost si
znovu zvolit a umožnit, aby se v jakékoliv situaci a na každém místě, kam jste předtím postavili
svůj vlastní obraz o sobě, prosadila Kristova síla.
To totiž, co zdánlivě zakrývá tvář Krista, je v přítomnosti jeho vznešenosti bezmocné a působením
jeho svatého pohledu mizí. Spasitelé světa, kteří
vidí stejně jako on, jsou prostě ti, kdo si zvolí jeho
sílu místo vlastní slabosti. Vykoupí svět, neboť
jsou spojeni ve veškeré moci Boží vůle. A to, co je
jejich vůle, není nic než to, co je Boží vůle.
5. Naučte se tedy odpovídat na všechno pokušení
považovat se za slabé a nešťastné pomocí těchto
slov:
Jsem takový, jakého mě stvořil Bůh. Jeho syn
nemůže ničím trpět. A já jsem Jeho syn.
Díky nim přivoláte Kristovu sílu, jež nahradí veškerou vaši slabost mocí, která pochází od Boha
a nikdy nemůže zklamat. Tím pro vás budou zázraky stejně přirozené, jako se vám předtím, než jste
si zvolili svatost, zdály přirozené strach a utrpení. Vaše rozhodnutí totiž odstraní domnělé rozdíly
a zbaví vás iluzorních možností, takže nezbude nic,
co by stálo v cestě pravdě.
6. Vy opravdu jste takoví, jaké vás stvořil Bůh,
a stejné je i vše živé, na co pohlížíte, bez ohledu

na obrazy, jež vidíte. To, co vnímáte jako nemoc
a bolest, jako slabost, utrpení a ztrátu, je jen pokušení pokládat sami sebe za bezbranné a vidět se
v pekle. Jakmile mu ovšem nepodlehnete, veškerá
bolest v jakékoliv podobě vám začne mizet před
očima jako mlžný opar, který rozpouštějí paprsky
slunce. Zázrak přišel proto, aby uzdravil Božího
syna a zavřel dveře za jeho sny o slabosti a zároveň mu otevřel cestu ke spáse a vysvobození. Rozhodněte se ještě jednou, jaký by měl podle vás být,
a mějte při tom na paměti, že každé vaše rozhodnutí určuje vaši vlastní identitu: jakou ji uvidíte a jaká
budete věřit, že je.
7. Neodpírejte mi tento malý dárek, o nějž žádám;
vždyť výměnou za něj vám položím k nohám mír
Boha a sílu přinášet jej každému, kdo nejistě, osamoceně a v neustálém strachu bloudí světem. Neboť je vám dáno se s ním spojit a skrze Krista v sobě mu sejmout roušku z očí, a tím mu umožnit, aby
Krista v sobě spatřil i on.
8. Moji bratři ve spáse, slyšte můj hlas a naslouchejte mým slovům. Nežádám o nic jiného než o vaše
vlastní vysvobození. Ve světě, jehož nádhera může
být tak nesmírná a vše zahrnující, že je to z něho
jen jeden krok do nebe, není místo pro peklo. Vašim unaveným očím přináším pohled na jiný svět,
který je tak nový, nevinný a čistý, že zapomenete
na bolest a smutek, jež jste viděli dříve. Takovýto
pohled však musíte sdílet se všemi, jinak se nerozprostře ani před vašima očima. Dát tento dar je
způsob, jak ho můžete sami získat. A Bůh ve Své
milující vlídnosti rozhodl, že je pro vás.
9. Buďme rádi, že můžeme kráčet po světě a nacházet
v něm tolik příležitostí prožít další situaci, ve které
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můžeme Boží dar ještě jednou rozpoznat jako svůj
vlastní! Tím totiž umožníme, že zmizí všechny pozůstatky pekla, tajných hříchů i skryté nenávisti.
Veškerá nádhera, již zakrývaly, se před naším zrakem vynoří jako nebeská louka a vyzdvihne nás
vysoko nad trnité cesty, po kterých jsme cestovali
předtím, než se objevil Kristus. Poslouchejte mě,
moji bratři, naslouchejte a připojte se ke mně. Bůh
rozhodl, že mé volání nemůže být marné, a v Jeho
jistotě nacházím svůj klid. Neboť vy vskutku uslyšíte a vskutku se ještě jednou rozhodnete. A tímto
rozhodnutím bude každý vysvobozen.
10. Děkuji Ti, Otče, za tyto svaté, již jsou moji bratři, neboť jsou Tvými syny. Má víra v ně je Tvoje.
Má jistota, že ke mně přijdou, je stejně neochvějná
jako Tvá jistota, co jsou a navěky budou. Dar, který
jim nabízím, přijmou, protože jsi mi ho dal v jejich
zájmu. A já za ně děkuji. S každým rozhodnutím,
jež učiní, se bude celým světem rozléhat píseň spásy, jelikož jsme spojeni cílem a konec pekla je už
blízko.
11. V radostném přijetí natahuji svou ruku ke každému bratru, který chce společně se mnou překonat
pokušení a s pevným odhodláním hledí směrem
ke světlu, jež září nepohasínajícím a neměnným
jasem. Dej mi to, co je mé vlastní, neboť to patří
Tobě. Mohl bys snad neuspět v tom, co není nic
jiného než Tvá vůle? Děkuji Ti za to, jací jsou boji
bratři. Současně s tím, jak se každý z nich ke mně
rozhodne připojit, přeroste píseň díků, která se line
ze Země k nebi, z malých, roztroušených útržků
melodie do jednotného, vše zahrnujícího chóru
světa vykoupeného z pekla, jenž Ti bude vzdávat
díky.

12. A nyní říkáme „amen“, neboť Kristus přišel, aby
se usídlil v příbytku, který jsi mu – v pokojné věčnosti – přisoudil dříve, než existoval čas. Cesta se
uzavírá a končí na místě, kde začala. Nezůstává
po ní už ani jediná stopa; žádné iluzi není zachovávána věrnost a nepřetrvává ani jediný kousek
temnoty, jenž by před kýmkoliv skrýval tvář Krista. Dokonáno jest, Tvá vůle se stala, úplně a zcela,
a celé stvoření Tě přijímá a uznává jako jediný
zdroj, který má. Světlo, čisté ve Tvé podobě, vyzařuje ze všeho, co žije a pohybuje se v Tobě. Neboť jsme došli tam, kde jsme všichni jedno, a jsme
doma, kde nás chceš mít.
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