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Váš život je řízený zákonem, neboli skutečnými 
a věčně platnými principy, které se nikdy nemění. 

Zákon působí v každém okamžiku a všude. Zákony 
jsou základem veškeré lidské činnosti. Z tohoto důvodu 
ti, kdo kontrolují obří průmyslová odvětví, jsou schopni 

určit s naprostou přesností, jaké procento ze statisíců 
lidí bude reagovat na daný soubor podmínek.

Nicméně je dobré si připomenout, že jestliže každý 
důsledek je výsledkem nějaké přičiny, důsledek se stává 
příčinou, která tvoří další důsledky a ty zase vytvářejí 
další příčiny. Znamená to, že když aplikujete zákon 
přitažlivosti, musíte mít na mysli, že rozpoutáváte 

vztah příčinnosti buď k něčemu lepšímu nebo 
k čemukoliv jinému, co má tendenci nabízet nekonečné 

možnosti. 

Často slýcháváme říkat:„V mém životě se vyskytla 
taková stresová situace, že to nemůže být výsledek 
mých myšlenek, neboť takový druh myšlenek, které 

by mohly přivodit podobný výsledek, jsem nikdy 
neudržoval“. Zapomínáme však, že v mentálním světě 
platí, že „podobné se přitahuje“ a že myšlenky, které 
udržujeme, vytvářejí určitou družnost a spřízněnost. 
A družnost a spřízněnost provokují zase takové pod-
mínky a prostředí, jenž jsou odpovědné za okolnosti, 

na které si stěžujeme.

Indukce

1. Induktivní úvaha je proces objektivního du-
cha, který nám umožňuje porovnávat určité množství 
různých příkladů tak dlouho, dokud nenajdeme jejich 
společného jmenovatele, jenž je všechny vyvolává.

2. Indukce probíhá porovnáváním faktů. Tato 
metoda studia přírody nám umožnila objevit zákon, 
který poznamenal éru lidského pokroku.

3. Je to delicí čára mezi inteligencí a pověrou. In-
dukce odstranila nejistoty a rozmařilost lidských živo-
tů a nahradila je zákonem, rozumem a jistotou.

4. Je to „strážce brány“, uvedený v jedné z před-
cházejících lekcí.

5. Na základě tohoto principu podstoupil svět, 
na nějž si naše smysly přivykly, velkou změnu: slun-
ce se na své cestě oblohou zastavilo, země se z placaté 
plochy stala otáčející se koulí kolem něj, mrtvá hmo-
ta byla změněná v aktivního činitele a Vesmír se nám 
představuje naplněný silou, pohybem a životem všude, 
kam zamíří teleskopy. Jsme nucení si klást otázky, jak 
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to, že jemné formy jeho vnitřní organizace jsou udržo-
vané v tak dokonalém chodu.

6. Protiklady a podobné síly se odpuzují nebo 
zůstavají neproniknutelné. Tato příčina se zdá být do-
statečná k přidělení vhodného místa a příslušné vzdá-
lenosti hvězdám, lidem a silám. Jako lidé různých kvalit 
uzavírají partnerství, opačné póly se přitahují. Prvky, 
které nemají spolu nic společného, jako kyseliny a ply-
ny, se na sebe váží a mezi přebytkem a poptávkou je 
udržovaná všeobecná výměna.

7. Jako oko vyhledává a získává uspokojení z do-
plňujících se barev mezi těmi, které se mu nabízejí, stej-
ně tak potřeba a přání v nejširším smyslu způsobují, řídí 
a určují činnost.

8. Je potřebné uvědomit si tento princip a jednat 
v souladu s ním. Pan Cuvier uviděl zub, náležící vyhynu-
lé zvířecí rase. Tento zub vyžadoval tělo, aby se dala určit 
jeho funkce. Ukazoval na tělo s takovou přesností, že Cu-
vier mohl dokonce sestavit kostru celého zvířete.

9. V pohybu Uranu byla zpozorovaná odchyl-
ka. Pan Le Verrier potřeboval jinou hvězdu na určitém 
místě, aby ve sluneční soustavě mohl být udržen řád  
a aby se Neptun mohl objevit v určeném čase a místě. 

10. Instinktivní potřeby zvířete a intelektuální 
potřeby Cuviera, potřeby přírody a ducha Le Verriera 
byly podobné, výsledek byl tedy rovněž podobný. Pro-
to přesně určená a legitimní potřeba dodává příčinu  
k těm nejkomplexnějším operacím přírody.

11. Zaznamenali jsme odpovědi, které nám doda-
la příroda a umožnil rozsah našich smyslů a pochopili 
jsme hybnou páku, která přemísťuje Zemi. Uvědomuje-

me si teď kontakt tak úzký, tak rozmanitý a tak hluboký 
s okolním světem, že naše potřeby a cíle se ztotožňují 
s harmonickým chodem tohoto obsáhlého organismu 
tak, jako se ztotožňuje život, svoboda a štěstí obyvatele 
s existencí správního zřízení.

12. Jako jsou zájmy jedince pod ochranou jeho 
vlasti a jeho potřeby mohou záviset na určitých zdro-
jích v té míře, jak jsou všeobecně pociťované, tak i naše 
vědomá příslušnost k „vlasti“ přírody nás chrání - díky 
spojení s vyššími silami - před obtížemi, které způsobují 
nižší hybné síly. Odvoláním se na hlavní zákony rezis-
tence a podpory, které jsou nabídnuté mechanickým 
nebo chemickým činitelům, naše vědomá příslušnost 
k přírodě rozděluje práci, určenou k provedení, mezi ně 
a člověka, k co nejvyšší výhodě svého původce.

13. Kdyby Platon mohl být svědkem obrazů, vy-
tvořených sluncem, díky práci fotografa, nebo stovce 
podobných ilustrací toho, co člověk vytváří indukcí, 
možná, že by si připoměl intelektuální zrod svého mi-
stra a jeho duch by mohl spatřit vizi země, kde každá 
manuální práce a každé mechanické opakování jsou 
přidělené síle přírody, kde naše potřeby jsou uspokoje-
né čistě mentálními operacemi, uvedenými do pohybu 
naší vůlí a kde zdroje jsou tvořené žádostí.

14. Indukce nám může připadat jako nějaké vzdá-
lené teritorium a přesto ukázala člověku cestu směrem 
k ní a obklopila ho výhodami, které jsou jak odměnou 
za jeho věrnost v minulosti, tak pobídkou k vytrvalejší 
oddanosti.

15. Příspívá rovněž ke koncentraci a k posílení 
našich schopností a poskytuje spolehlivé řešení indivi-
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duálních i obecných problémů jen pomocí ducha v jeho 
nejčistší formě.

16. Přicházíme k metodě, která v podstatě říká, 
že to, co je žádané, je už splněné, aby to skutečně 
bylo splněné. Jde o metodu, která nám byla odkázaná 
stejným Platonem, který - mimo tuto oblast - nedoká-
zal pochopit, jak se myšlenky mohly stát skutečností.

17. Tato koncepce je rovněž zpracovaná Swe-
denborgem v jeho učení o shodách. A největší z Mi-
strů k tomu řekl: „Vše, o co žádáte v modlitbě, věřte, 
že jste už dostali a uvidíte to splněné“ (Marek, 11:24). 
Rozdíl v čase v této pasáži je jasný.

18. Musíme nejdřív uvěřit, že naše přání je už 
splněné, aby následovalo samotné splnění. Je to zhuš-
těné použití tvůrčí moci mysli: vtisknout jako už exis-
tující fakt do subjektivního ducha tu věc, kterou si 
přejete.

19. Z tohoto důvodu myslíme na absolutní úrov-
ni a vylučujeme jakýkoliv ohled na podmínky nebo 
omezení. Zasazujeme zrno, které, když zůstane v kli-
du, vzklíčí a přinese plody.

20. Můžeme tedy říct, že induktivní úvaha je 
proces objektivního ducha, jenž nám umožňuje po-
rovnávat rozličné příklady až do objevení společného 
činitele, který je všechny vyvolává. Někteří lidé dosa-
hují určitých výsledků použitím procesů, kterým sami 
nerozumí a které obklopují záhadou. My však můžeme 
použít zákon, který naplnění těchto výsledků umož-
ňuje, protože jsme vybavení rozumem.

21. Tímto procesem myšlení se vyznačují osoby, 
které mají t.zv. „šanci“, které mají vše, co jiní musí do-
být tvrdou prací, které nikdy nemusí bojovat se svým 

vědomím, protože vždy jednají správně, které se vždy 
chovají taktně, vše se snadno naučí, vše, co začnou, 
šťastně dokončí, žijí v trvalé harmonii sami se sebou  
a to bez přílišného přemýšlení, co a jak udělat, bez ob-
tíží a námahy.

22. Takové myšlení je tak říkajíc „dar boží“, avšak 
dar, jenž si málokdo z obdarovaných uvědomuje, oce-
ňuje a chápe. Uznání úžasné moci ducha v daných 
podmínkách a fakt, že tato moc může být použitá, 
řízená a je k dispozici k vyřešení všech lidských pro-
blémů, má s ničím nesrovnatelnou důležitost!

23. Veškerá pravda je identická, ať už vyjádřená 
moderní vědeckou terminologií nebo jazykem apošto-
lů. Některé nesmělé duše si neuvědomují, že dokona-
lost samotné pravdy se nedá vyjádřit jen jedinou lid-
skou formulí, protože ta nikdy neukáže všechny strany 
drahokamu.

24. Změna a důraz v řeči, nové jazykové výra-
zy a nové interpretace, neoznačují - jak někteří tvrdí 
- odklon od pravdy. Naopak dokazují, že pravda je po-
chopená v nových relacích s lidskými potřebami a že 
se stává všeobecně chápanou.

25. Každé generaci a každému je vhodné říkat 
pravdu v nových výrazech. Když velký Mistr řekl: 
„Věřte, že jste dostali a dostanete“, nebo když Pavel 
řekl: „Víra je substance věcí, v nichž doufáme a argu-
mentem věcí neviditelných“, nebo když moderní věda 
prohlásí: „Zákon přitažlivosti je zákonem, kterým 
myšlenka vstoupí do vzájemného vztahu se svým ob-
jektem“. Každé z těchto prohlášení, podrobené analý-
ze, ukáže, že obsahuje naprosto stejnou pravdu. Jediný 
rozdíl je ve formě její prezentace.
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26. Jsme na prahu nové éry. Přišel čas, kdy člo-
věk poznává tajemství dokonalosti a kdy je cesta při-
pravená k novému, sociálnímu řádu, tak úžasnému, 
že si to až dosud nikdo nedovedl představit. Konflikt
mezi moderní vědou a teologií, síla nových sociálních 
hnutí, to jsou elementy, které umožňují nástup nového 
řádu. Možná, že zničí tradiční formy, které se staly sla-
bé a staromódní, ale nic cenného se neztratí.

27. Rodí se nová víra. Víra, která vyžaduje novou 
formu vyjádření. Tato víra nabírá formu v hlubině vě-
domí manifestované síly, v duchovní činnosti, kterou 
lze teď najít všude.

28. Duch, který dřímá v minerálu, dýchá v rost-
lině, je pohybem ve zvířeti a svého nejvyššího vývo-
je dosahuje v člověku, je universálním Duchem. Je  
na nás, abychom překlenuli propast, oddělující „bytí“ 
a „dělání“, teorii a praxi a to tím, že prokážeme své 
pochopení impéria, které nám bylo dané.

29. Nejdůležitějším objevem všech století je 
moc myšlení. Důležitost tohoto objevu proniká do 
všeobecného vědomí poněkud pomalu, ale proniká. 
Důležitost tohoto největšího objevu všech dob je pro-
kázaná ve všech oblastech bádání.

30. Ptáte se, v čem spočívá tvůrčí moc myšle-
ní? Ve vytváření myšlenek, které na sebe berou for-
mu v objektivním světě, kde se přizpůsobují, pozorují, 
rozlišují, objevují, analýzují, řídí, kombinují a aplikují 
hmotu a sílu. Tato moc je toho schopná proto, že je 
tvůrčí a inteligentní.

31. Mysl dosahuje své nejvyšší aktivity, jestliže je 
ponořená do svých vlastních, záhadných hlubin, když 
prochází úzkým územím „sebe“ a přechází z jedné 

pravdy do druhé až do oblasti Věčného světla, kde vše, 
co bylo, je a navždy bude, se utápí v nesmírné a jediné 
harmonii.

32. Z tohoto procesu seberozjímání přichází in-
spirace, která je tvůrčí inteligencí a která je nepopí-
ratelně nadřazená všem elementům, silám a zákonům 
přírody, protože je může chápat, změnit, řídit a apli-
kovat na své vlastní cíle a tím pádem je vlastnit.

33. Moudrost začíná s úsvitem rozumu a ro-
zum je jen pochopením poznání a principů, které nám 
umožňují objevit pravý význam věcí. Moudrost je pro-
to jasným rozumem.

Tato moudrost vede k pokoře, neboť pokora tvo-
ří velkou část moudrosti.

34. Všichni známe osoby, které uskutečnily něco, 
co se zdálo nemožné, které uskutečnily sny svého živo-
ta, které změnily všechno včetně sebe. Občas stojíme 
užaslí před důkazem nezadržitelné síly, která je k dis-
pozici právě ve chvíli, kdy je to nejpotřebnější. Vše je 
tedy teď jasné. Stačí pochopit určité základní principy 
a jejich aplikaci.

35. Jako cvičení tento týden se soustřeďte  
na citát z Bible: „VŠE, o co žádáte v modlitbě, věřte, 
že jste už dostali a uvidíte to splněné“. Všimněte si, 
že neexistuje žádná hranice. „Vše“ je přesné a ukazu-
je na to, že jediné omezení, které se nás týká, spočívá 
v naší schopnosti myslet, dokázat si svou úroveň, při-
pomínat si, že víra není žádným stínem, ale „substancí 
věcí očekávaných a argumentem věcí neviditelných“.
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Kontrolní  
otázky 
 k 11. lekci 

101. V čem spočívá induktivní uvažování?
 Je to proces objektivního ducha, který umožňuje 

porovnávat určité množství různých příkladů až 
k nalezení jejich společného jmenovatele, jenž je 
všechny vyvolává.

102. Co má za cíl tento způsob studia?
 Umožňuje nám objevit zákon, který pozname-

nal éru lidského progresu.
103. Co vede a určuje čin?
 Je to potřeba a přání.
104. Jaká je formule, umožňující nalézt spolehlivé 

řešení na každý individuální problém?
 Musíme věřit, že naše přání je už splněné a jeho 

splnění se realizuje.
105. Kteří velcí učitelé to hlásali?
 Ježíš, Platon, Swedenborg.
106. Jaký je výsledek tohoto procesu myšlení?
 Myslíme na absolutní úrovni a zasazujeme zrno, 

které, když zůstane v klidu, vzklíčí a přinese plo-
dy.

107. Proč je to vědecky přesné?
 Protože je to přírodní zákon.

108. V čem spočívá víra?
 „Víra je substancí věcí očekávaných a argumen-

tem věcí neviditelných“.
109. V čem spočívá zákon přitažlivosti?
 Zákon umožňuje manifestaci víry.
110. Jakou důležitost přikládáte pochopení tohoto 

zákona?
 Odstranilo nejisté a rozmarné činitele z lidských 

životů a nahradilo je zákonem, rozumem a jisto-
tou.




