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vůle; pokud je pak vůle synovství a Otce jednotná, 
vytváří jejich dokonalý soulad nebe.

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

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

III. Vnímání versus vědění

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Omyl a ego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Mimo svět vnímání

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

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

3. Vědění, jak už jsme podotkli, nevede ke konání. Zá-
měna mezi vaším skutečným světem a tím, co jste se 
ze sebe udělali, je tak závažná, že je pro vás doslo-
va nemožné něco vědět. Vědění je vždy stabilní; je 
však celkem evidentní, že vy stabilní nejste. Neměnní 



72 73

jste ovšem v podobě, v jaké vás stvořil Bůh. Jestli-
že tedy z tohoto hlediska není vaše jednání ustálené, 
rozcházíte se s Boží představou o svém tvoření. Pro 
tuto možnost se sice můžete svobodně rozhodnout, 
ale nikdo se zdravým rozumem by na ni dobrovolně 
nepřistoupil.

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

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

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

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

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

8. Co se stane s vjemy, pokud bude existovat jen na-
prostá rovnost a žádné úsudky? Vnímání bude náhle 
nemožné, protože pravdu lze pouze vědět. Veškerá 
pravda je rovnocenně pravdivá a znát byť jen jedinou 
její část znamená znát ji celou. Částečné povědomí 
zahrnuje pouze vnímání. Vědění překračuje zákony, 
kterými se řídí vnímání, protože částečné vědění není 
možné. Vědění je celistvé a nemá žádné oddělené 
části. Vám, kdo s ním ve skutečnosti tvoříte jeden 
celek, stačí poznat jen sebe samé a vaše vědění bude 
úplné. Znát Boží zázrak totiž znamená znát Boha.




