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PŘEDMLUVA

J

e jen málo oblastí, kterými zaměstnáváme naše myšlenky,
vyvolávajících větší stres než práce a peníze. Herečka
a zpěvačka Sophie Tucker říkávala: „Byla jsem bohatá a byla
jsem i chudá, a věřte mi, být bohatá je lepší.“ S tím by asi
většina lidí souhlasila.
V době, kdy státní programy pro podporu ekonomického
blahobytu obyvatel příliš dobře nefungují, nebo dokonce
nefungují vůbec, hledají lidé jiné možnosti ekonomického
zabezpečení. Chceme pracovat, ale nemůžeme najít práci.
Chceme investovat, ale nevíme, jestli je to bezpečné. Chceme
mít dostatek peněz na bankovním účtu, ale děsíme se, že se
nám to nepovede.
Právě ve chvílích, kdy se nedaří, otevíráme mysl novým
sférám. Finance jsou jen jednou z mnoha oblastí, kde už
nelze aplikovat zastaralé přístupy neadekvátní době, v níž
žijeme, kdy se čím dál tím víc lidí snaží chápat svět duchovním způsobem. Dogmata a doktríny – ať už náboženská,
nebo ekonomická – nahrazujeme primární silou vědomého
prožívání, která je v lidském konání a hledání cesty ke štěstí
stále populárnější.
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Pravda je jen jedna a setkáváme se s ní v náboženstvích
i ve světském světě. Trilogii A Course of Miracles (Kurz zázraků) – kurz psychologického sebepozorování založený
na univerzálních duchovních tématech – studuji už třicet pět
let. Jako učitelka principů Kurzu mohu průběžně sledovat
a prožívat jeho praktické využití i dopad. Kurz nepředstavuje ani náboženství, ani dogma či doktrínu a je založen
na zřeknutí se strachu a namísto něj přijetí lásky. Zažila jsem
zázračné proměny uskutečněné pouze díky změně myšlení
a přesunutí se od strachu směrem k víře a lásce.
Z metafyzického úhlu pohledu začíná každý prožitek
myšlenkou a prožitek se mění, změníme-li myšlenku. Máme-li
problém v nějaké oblasti – ať už se týká vztahů, zdraví,
peněz, nebo čehokoliv jiného – měli bychom usilovat především o změnu svého uvažování. Tak to funguje s penězi
i se vším ostatním.
Tato kniha slouží jako průvodce duchovními principy,
které dláždí cestu materiální hojnosti. Principy zde popisované, jsou založeny na mém chápání Kurzu zázraků.
Samotná teorie nám život nezmění, ale teorie aktivovaná
změnami mentality a chování se může stát doslova zázračnou
pomocí i v těch nejsložitějších obdobích.
HLAVNÍ PRINCIP Kurzu zázraků a klíč k Božímu klidu zní:
„Nic skutečného nemůže být ohroženo. A nic neskutečného
neexistuje.“ Láska je všeobsahující Boží realita a není nic,
co by ji mohlo porazit. Nedostatek lásky vytváří strach,
pouhou iluzi. Láska je jediná věčná pravda, zatímco strach
je halucinace smrtelného světa.
Každá myšlenka je příčinou mající nějaký dopad. Podle
Kurzu zázraků nabývá každá myšlenka, která nás napadne,
na určité úrovni určitou formu. Pokud je naše mysl milující – naše myšlenky mají vysokou, božskou vibraci, odrazí
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se to v našich prožitcích. Pokud je naše mysl plná strachu
– myšlenky mají nižší a hustší vibraci, i to se projeví v našich prožitcích. Chceme-li změnit povahu prožitků, musíme
nejprve změnit myšlení.
Snažit se řešit problém pouze na úrovni dopadu je dočasné řešení. Až když se obrátíme na úroveň příčiny – myšlenek, které způsobily primární odklon od lásky – můžeme
dosáhnout zázračných a skutečných výsledků. V přítomnosti
neskutečného si uvědomujeme, co je skutečné, a můžeme
zázračně proměnit problém na úrovni příčiny. Zázrak je
změna perspektivy od strachu k lásce – od víry v to, co
není skutečné, ve víru v to, co skutečně je. Taková změna
perspektivy dokáže změnit všechno.
Ve schopnosti uvažovat o věcech jinak spočívá síla měnit
skutečnost. Uvažování, které připouští zázraky, není popíráním – alespoň ne v tradičním slova smyslu. Nejde o kouzlo
něčeho strašného a ani o předstírání, že to neexistuje. Jde
o pozitivní popírání: když vnímáme okolnosti s vědomím,
že to jediné opravdu skutečné je láska, nemají tak strašný
dopad. Tvůrce zázraků neodhlíží od iluze světa smrtelníků,
spíše se skrze tuto iluzi dívá, aby nahlédl za ni.
Prostřednictvím milujících myšlenek máme sílu jakoukoliv situaci, která není založena na lásce, zpět v lásku
proměnit, jen tím, že změníme uvažování. Toho dosáhneme
tak, že vlastní nedostatek lásky identifikujeme a rozhodneme
se ho nechat odejít. Pouhé myšlení tímto způsobem, někdy
snadným a někdy méně snadným, je mentální zvyklostí
„tvůrce zázraku“.
Bůh nám do mysli zasadil princip vnitřního učitele,
který nám má pomáhat překračovat most od strachu k lásce
ve chvílích, kdy to nedokážeme učinit sami. Vnitřní učitel
bývá nazýván různými jmény: utěšitel, Ježíš nebo Duch
Svatý. Ať už mu říkáme jakkoliv, nelze ho volat jen tak.
7
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Zázraky jsou Boží přímluvou z myšlenkového systému, který
přesahuje ten náš.
„Zázraky záleží na síle přesvědčení“ stojí v Kurzu
zázraků. Přesvědčení můžeme vnímat jako sval, který
posiluje naši schopnost vidět skutečné možnosti za hranicí
těch zdánlivých možností. S Boží pomocí odkrýváme závoj
iluze – iluze bankrotu, hospodářské krize nebo jakékoliv
jiné formy strachu – a vidíme dál za ni. Jak se píše v Kurzu
zázraků: „Neexistuje žádný pořadník problémů.“
Díky této knize poznáte a budete si moci vyzkoušet, jak
je možné závoj nadzdvihnout. Zázraky budou přicházet.
Hojnost přijde k vám, stejně jako láska.
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KAPITOLA PRVNÍ
Zákon Boží kompenzace

J

sou lidé, kteří vejdou do místnosti a jako by měli na čele
napsáno „vítěz“. Nemusí být vůbec zřejmé, čím to je, ale
jisté je, že to chceme také. Je to něco, co mají odmalička?
Přinášejí si to z rodiny? Mají nějakou výjimečnou schopnost?
Kolik úspěšných lidí chodí po světě, tolik důvodů k úspěchu. Ale existuje materiální hojnost, která jako by ani nebyla
z tohoto světa, jakési charisma, které někteří vyzařují jako
auru osudu. Přitom mohou i nemusí mít zkušenosti, které
bychom si obyčejně s materiálním úspěchem spojovali. Jako
by ten jejich úspěch pramenil z něčeho jiného.
Tato kniha popisuje právě „jiný zdroj úspěchu“ a sílu,
která z něj pramení. Jedná se o spirituální oblast, která nijak
nesouvisí s tím, co jsme zažili, nebo jaké máme vzdělání.
Jde o nejvyšší úspěch a božskou dokonalost, potenciál, který
v sobě všichni nosíme a máme jej neustále k dispozici, ať
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mu dovolíme projevit se, či nikoliv. Každý z nás v sobě nosí
dokonalost, protože taková je naše dokonalá přirozenost.

HI
Napojením se na Jeho myšlenky – myšlenky
nekonečné lásky k sobě a ostatním – znovu
získáš vládu nad nižšími myšlenkovými formami světa.
Tento zdroj úspěchu není náhražkou žádné pozemské
cesty ani cestou, která by zatracovala cesty jiné. Jde o cestu,
která k materiální hojnosti vede nemateriálními prostředky
pomocí svazku duchovních klíčů k síle tohoto světa.
Až vyzkoušíte některé z nich nebo všechny, dovolíte
principům úspěchu projevit účinnost. Duchovní cesty nemusí být cesty oběti, jde spíše o plné otevření se nekonečné
kráse vesmíru.
Krása a sláva na nás čekají. Čekají, až je přijmeme. Níže
vysvětlíme, jak to funguje a jak se můžeme napojit.
VESMÍR byl stvořen pro nás. Svět není obřím projevem lhostejnosti a biologických procesů, ale živý, dýchající odraz
lásky ke všemu živému. Vesmír sám o sobě je zázrak.
Samozřejmě, že tomu nemusíme věřit. Nemusíme to
tak vůbec cítit.
Působení duchovních zákonů se neříká „dobré zprávy“
jen tak pro nic za nic. Duchovní pravda funguje neustále,
tam, kam lidské oko nedohlédne. Popisuje neviditelný „jiný
svět“, který existuje mimo svět smrtelný.
Komunikaci s duchovním světem řídíme myšlenkami.
Pokud tuto pravdu poznáme a vědomě na ni naše myšlenky
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napojíme, někdy dokonce i přes to, co cítíme – spirituální
sílu aktivujeme. Smrtelnou realitu přeměňujeme napojením
myšlenek na svět mimo naše vnímání.
Pokud se nám zdá, že s námi vesmír, kterému na nás
nezáleží, nahodile zmítá, budeme život prožívat přesně tak.
Cítíme-li se být v náruči milujícího vesmíru, bude náš život
přesně takový.
Tak to funguje.
Jednoduchý posun v uvažování může změnit všechno,
co se nám děje. Způsob, jakým přemýšlíme, uvolňuje nekonečnou škálu možností, které by se nerealizovaly, pokud
bychom nevěřili, že jsou možné. Taková je síla myšlenek
přitahovat a odpuzovat zázračné pokroky.
Máme svobodnou vůli a můžeme si myslet cokoliv.
Nemůžeme však učinit nepravdivým něco, co je pravdivé,
a naopak. Vesmíru na nás skutečně záleží. Vesmír opravdu
pracuje pro nás. A vesmír také může zapříčinit zázračné
východisko z jakéhokoliv neštěstí nebo nedostatku. Vesmír
může vrátit pohodlí a navodit nápravu, nehledě na to, co se
v našem životě děje.
Jsme milováni a láska je naším úkolem. Z mysli naplněné
nekonečnou láskou se rodí síla vytvářet neomezené možnosti. Máme sílu myslet tak, že naše myšlenky reflektují
všechnu lásku světa. Takovému myšlení se říká osvícené.
Osvícení není proces, o který usilujeme, ale volba, kterou
máme kdykoliv k dispozici.
Osvícení je odpověď na každý problém. Kdykoliv se
cítíme být otroky sil, které nás přesahují a nad kterými
nemáme žádnou kontrolu, je dobré pamatovat na to, že
Bůh sídlí v naší mysli a neexistuje nic, co by On neměl pod
kontrolou. Díky jeho síle promítnuté v nás neexistují žádné
situace, ve kterých bychom byli bezmocní. I když se naše
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Negativní myšlenky deaktivující zákon Boží kompenzace
většinou spadají do tří základních kategorií:
1. negativní vnímání sebe sama
2. vztek
3. vina
Na tyto tři kategorie se nyní podrobněji podíváme a začneme negativním vnímáním sebe sama.

HI
Chceme-li duchovně růst, musíme se rozloučit
s příběhy minulosti, aby mohl vesmír napsat
příběhy nové.
Opustit negativní koncepty o sobě je důležité nejen
proto, že nám ubližují, ale především proto, že nejsou ravdivé. Duchovní cesta je cestou, na níž se vzdáváme myšlenek
ega a nahrazujeme je myšlenkami Božími. Důvod, proč je
dobré začít uvažovat o sobě pozitivně, je, že přesně tak o nás
uvažuje Bůh.
Opakem Božích myšlenek je množství negativních obrazů
o sobě, které necháme volně putovat naší myslí, jako například:
„Nejsem na to dost dobrý.“
„Jsem nula.“
„Nikdy jsem nevěděl, jak vydělat peníze, prostě na to
nejsem.“
„Můj otec/matka/učitel měli pravdu: nikdy ničeho nedosáhnu.“
„Jsem hloupý.“
„Nemám dost talentu.“
„Jsem příliš starý.“
28
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„Nikdo mě nechce.“
„Nikdo mě nedocení.“
„Už to mám za sebou.“
„Všechna dobrá pracovní místa už byla rozebraná.“
„Už pro mě nezbyla žádná práce.“
„Už ani nemá smysl se o něco pokoušet.“
„Všichni se na mě vykašlali.“
„Tenhle systém je k ničemu!“
Všechny tyto myšlenky vycházejí z přílišné identifikace s materiální rovinou bytí. Budeme-li se identifikovat
s materiální podobou, často zůstaneme zranitelní vůči
sebenenávistným projekcím, protože smrtelná podoba není
naše skutečná podoba. Smrtelná podoba je, v nejlepším
případě, stále se proměňující přehlídkou individuálního
vnímání, které postrádá konzistentní téma. Někdy si sami
sebe vážíme a jindy ne – podle stavu bankovního účtu, podle
toho, co si o nás myslí ostatní, a tak dále. Na tom jen těžko
vybudujeme úspěch.
Na smrtelné rovině není nikdo z nás stále úspěšný.
Ale na duchovní rovině jsme všichni neustále dokonalí.
Co skutečně jsme – dokonalá Boží stvoření, nezměnitelná
a neomezená, nikdo z nás není chytřejší než někdo jiný – to
je ten nejpozitivnější možný koncept. Tak můžeme vnímat
vlastní světlo. Žádná myšlenka nebo okolnost naznačující
temnotu neboli nedostatek lásky v naší vlastní mysli nebo
v mysli někoho jiného nemá žádný dopad na pravdu o tom,
proč tu jsme a co pro nás vesmír naplánoval. Naše minulost,
naše chyby, názory ostatních na nás ani žádné naše selhání
v ničem neomezují to, kým jsme, ani možnosti, které v tuto
chvíli máme.
JEDEN Z NEJBĚŽNĚJŠÍCH NEGATIVNÍCH KONCEPTŮ
o sobě – který předčí většinu ostatních pocitů – je ten, že
29
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HI
V minulosti jsme udělali chyby. Ty nás ale nesvazují
v přítomnosti – pokud dokážeme uvažovat jinak než
dřív, chovat se jinak než dřív, vyčistit pozůstatky
minulosti nyní a být nyní těmi, kým jsme nebyli tehdy.
Ego nás nabádá udělat chybu a pak nás za ni zákeřně
trestá. Navádí nás, abychom provedli něco hloupého, a pak
nám namlouvá, že jsme ti nejhloupější, nejméně zodpovědní
jedinci na světě jen proto, že jsme provedli takovou hloupost.
Najednou je všechno strašné a čím dál tím horší!
Ale ego lže. Lhalo nám, když nás navádělo, a lhalo nám,
i když nám říkalo, že jsme beznadějní ubožáci, když jsme
provedli něco tak hloupého.
Vina je dravá a jen tak nepouští. Vede k obsesím, sebenenávisti, sebeubližování a pošramocenému vnímání sebe sama.
Přesto ale pamatujme, že vina není skutečná, neboť jsme
byli stvořeni jako nevinné Boží děti a Boží realita je neměnná.
Proto je v povaze vesmíru minulé chyby napravovat a uskutečňovat nové začátky.
KDYŽ NĚKDY UDĚLÁME CHYBU, ostatní nám v dobrém
úmyslu říkají něco ve smyslu: „Všechno se děje z nějakého
důvodu.“ A my si v duchu říkáme: „Ano, přesně, a já vám
řeknu, co je to za důvod: Pokazil jsem to! Je to má vina!“
Někdy musíme čelit kruté realitě toho, že jsme udělali chybu,
a musíme se s tím vypořádat a nezavírat před tím oči.
Tento citát z knihy I-ťing výborně vystihuje krutou upřímnost, když pochybíme: „Jen pokud mám odvahu čelit věcem
přesně tak, jaké jsou, bez sebeklamu a iluze, projeví se v okolnostech světlo, které mne přivede zpět na cestu úspěchu.“
44
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Možná potřebujeme cítit stud za pochybení a procítit si
jeho bolest, abychom se stali pokornějšími, pevnějšími a více
zakotvenými jedinci. Chyba zůstává chybou, jen pokud se
z ní odmítáme poučit. Jakákoliv situace, která nás učí větší
pokoře, jasnosti, moudrosti o sobě a ostatních, odpovědnosti,
odpuštění, hluboké reflexi a lepšímu rozhodování, tomu,
na čem skutečně záleží, ve výsledku není pochybením. Co
se zdá být pochybením, někdy časem zapříčiní změnu, která
nás dovede k ještě většímu úspěchu na naší cestě.
Velcí nejsou ti, kteří nikdy neupadli. Velcí jsou ti, kteří,
když padnou, jdou ještě hlouběji do sebe a seberou sílu
povstat. Někdy nás právě temná stránka duše naučí to podstatné. O nás a o tom, kdo jsme byli a kdo bychom chtěli být
teď, o tom, kde jsme se vyznamenali a kde jsme pochybili.
Duchovně zdravý člověk přebírá zodpovědnost za své chyby.
Snaží se z nich poučit a dovolit odpuštění a slitování očistit je.
Jsme lidé a tak jsme samozřejmě někdy pochybili.
Bičovat se za to nepomůže ani nám, ani nikomu jinému.
Přiměřeně chyb litovat je v pořádku. Ano. Poučit se z nich
a udělat to příště nejlépe jak můžeme? Ano. Ale setrvávat
v sebenenávisti? To ne. Chyby z minulosti nás už v přítomnosti nesvazují. Pokud se rozhodneme, že už nebudeme
myslet jako tehdy ani jednat tak jako tehdy, očistíme přítomnost od minulosti a můžeme být tím, kým jsme tehdy
být nedokázali.
PŘEBEREME-LI ZODPOVĚDNOST za místa v našich srdcích,
kde jsme v minulosti mohli podat lepší výkon, nezachovali
jsme se dokonale, nebo se nám nepodařilo respektovat příležitosti k nabytí hojnosti, které se nám nabízely, zažijeme zázrak
pokání. Pokání je duševní proces, kterým opravujeme naše
vnímání a díky tomu měníme trajektorie možností, jež se
nám nabízejí.
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racíme, až když všechny ostatní prostředky selhávají. Koneckonců, co je nekonečná moc vesmíru ve srovnání s naší
vědou, technologiemi a podobně.
Je třeba aktivovat naši duchovní sílu od momentu, kdy se
myšlenka objeví:
Drahý Bože,
nechť tento projekt slouží vyššímu dobru všech.
Pokud to není nejlepší způsob, jak využít mé dovednosti,
dej mi, prosím, znamení.
Pokud je to nejlepší způsob, jak mohu využít své dovednosti, prosím vydláždi mi cestu k úspěchu.
Veď mé myšlení i činy.
Amen.
Modlete se každý den, aby vaše práce přispívala k vyléčení světa:
Drahý Bože,
nechť je tento projekt požehnáním pro každého, kdo zde
pracuje, a každému, komu slouží.
Nechť přinese a přitáhne prosperitu a lásku.
Amen.
Pamatujte: nežádáte, aby nějaká síla zvenku kouzlem
situaci změnila. Žádáte, aby Boží průvodce ve vás změnil
vaše myšlenky. Modlíte se za vyléčení a nápravu, kdykoliv
nějaký špatný krok od někoho odvrátí lásku:
Drahý Bože,
potřebuji zázrak.
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Čelím vlastním předsudkům

Vím, že jsi vyšší, než moje potíže v podnikání, ale sám
to nedokážu napravit.
Prosím, veď mé myšlenky, otevři mé srdce a sešli mi
zázrak.
Amen.
Než ode mě toho dne Judy odešla, šly jsme ven na balkon a dívaly se dolů na město. Jak jsme tak hleděly do dálky,
poznaly jsme její kavárnu, ale viděly jsme i jiné čtvrti a části
města. Bylo to zřejmé: Bůh se nesvazuje formou.
Změny mysli Judy přinášely ovoce a začalo docházet
i k vnějším změnám. Netrvalo dlouho a našla skvělé nové
místo pro kavárnu. Dokázala se v klidu domluvit s domácím,
jeden známý, okouzlený jejím pozitivním přístupem, poskytl
finanční pomoc, aby mohla podnik přestěhovat na nové
místo, a taktéž ostatní projevy podpory přicházely jakoby
z čistého nebe. To vše jí vracelo energii a úsměv na tvář
a přinášelo novou formu staré kavárně, která sloužila místní
komunitě. Judyin vnitřní rozkvět – odhodlání pracovat,
integrita a láska k jejímu poslání, vědomý pohled na její
myšlení a víra – vyvolaly zákon Boží kompenzace. Co se
kdysi zdálo být nedostatkem v jejím životě, se proměnilo
v ještě větší dobro.
Okolnosti se mohou měnit a často se i mění, ale Boží
láska je pevná a neměnná. Kompenzační účinek lásky
na jakýkoliv nedostatek nebo omezení se vpisuje do vzorce
chování vesmíru. Ať máme jakýkoliv problém, vesmír na jeho
řešení dávno pracuje. Judy překonala svou ztrátu, nebo spíše
Duch ji překonal za ni. Zbavila se myšlenky, že vydělávání
peněz je vždy na úkor druhých. Zjistila, že být úspěšná není
hřích, ale požehnání. A stal se jí zázrak.
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Pointa není jen v tom, co dáváme, když milujeme, ale
také co se nebojíme přijmout. Prostá příčina a důsledek.
KDYŽ O SOBĚ UVAŽUJEME jako o dráze, kterou plyne nekonečná tvořivá energie vesmíru, když uvažujeme ve vyšších
sférách, než ve smyslu „Jak si najdu práci?“, jsme pozdviženi
do hájemství vědomí, kde mají otázky typu: „Jak mohu nejlépe sloužit tomuto světu?“ větší význam než „Jak na tom
mohu nejlépe vydělat?“. V takovém světě snadno získáme
práci, snadno přitáhneme peníze a vnější prosperitu v srdci.
Nevyhneme se však težké práci. Ale težkou práci povede
moudrost, o které jsme možná ani netušili, že ji máme.
Neděláme věci, abychom vydělali peníze nebo získali
práci, děláme je, abychom mohli žít v proudu smysluplného,
radostného života. Ve skutečnosti jsou peníze to nejmenší.
Ano, je třeba je respektovat i s nimi vědomě, zodpovědně
a s mírou nakládat. Tak to je, a pokud se podle toho nebudeme chovat, bude přicházet utrpení. Peníze jako takové ale
nejsou ani dobré, ani špatné. Jedná se o materiální věc, která
jako všechny materiální věci obsahuje posvátnost, jsou-li
vydělány správně a použity pro posvátné účely.
Cesta k hojnosti znamená vydat se našim talentům
a schopnostem a žádat při tom Boha, aby nám pomohl léčit
svět. Mnoho lidí si myslí, že má talent, ale neví, do čeho jej
vložit. Nevyrůstáme ve společnosti, která se ptá: „Co je tvůj
dar? Jak můžeš učinit tento svět krásnějším?“ Místo toho
se nás ptají: „Čím se budeš živit?“ To nás vyvádí z našeho
přirozeného rytmu, jelikož naše duše takto neuvažuje. Není
přirozenějšího sklonu člověka než sloužit lásce. Když se
modlíme, děje se něco velmi silného: „Drahý Bože, prosím,
použij mě!“ Vydáme-li se vesmíru a jeho milujícím záměrům,
ihned je našeho daru využito.
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Duchovní odevzdání

Když se cokoliv, včetně peněz, oddělí od našich přirozených sklonů, zázračný vesmír přestane sledovat kurz naší
cesty. Pokud budeme stavět lásku na první místo, začneme
přirozeně prosperovat. Někdy to, co nám má přinést hojnost,
přichází nejprve jako tvořivý impulz, o kterém by na první
pohled nikdo neuvažoval jako o potenciálně prosperujícím.
Nedělejte nic proto, že vám to možná přinese peníze. V Bibli
stojí: „Hledejte Boží království a všechno ostatní vám bude
přidáno.“ Máme si uvědomit jednotu se vším, co nás obklopuje, a všechno, co může nějak přispět našemu dobru, se
vyjeví ze síly té myšlenky.
Jednoho dne možná zjistíme, že jsme povoláni k úkolu,
který nemá přinést vůbec žádné peníze. Ale pokud to přispěje
našemu lidskému postavení na světě, našemu charakteru
a integritě, pokud se na tom naučíme něco o sobě a o světě,
pak je to jedinečná příležitost plně se projevit a přitáhnout
prosperitu. Jindy zas narazíme na práci, kterou nebudeme
úplně milovat, ale přiznáme si, že nás učí disciplíně, pokoře
nebo zodpovědnosti – že nám dává prospěšnou lekci, abychom úspěšně přitahovali peníze a správně s nimi nakládali.
Peníze přicházejí z vesmíru a budou proudit tak dlouho,
dokud budou vytvářeny, a to nejen materiálním způsobem,
ale energií počestnosti. Počestnost chápejme jako poctivé
využití mysli a myšlenek a jediné správné nakládání s myšlenkami je to, které vychází z lásky.
Vesmír zná naše potřeby a je naprogramován k jejich
uspokojování. Když se budeme ptát „Naplnil jsem potřeby
lásky?“ častěji než „Naplnila láska moje potřeby?“, zázraky,
které se v přítomnosti lásky přirozeně dějí, nám začnou
padat k nohám.
Pro mysl založenou na egu přestavuje „odevzdání“ prohru. Pro duchovně zaměřenou mysl je odevzdáním podvolení
se a přijetí. Jakmile si osvojíme toto uvažování, ocitneme se
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milí na ostatní, soucítíte, děláte vše nejlépe, jak dovedete,
pak děláte přesně to, pro co vás sem Bůh seslal. Objeví se
vám další forma návratu energie, kterou přinášíte do světa.
Máte to chápat, jako že si nemáte hledat práci „podle
definice světského světa“? Ale jistě, že máte. Ale dělejte to s jiným vědomím. Nechoďte na pohovor s pocitem „Jak je mám
zaujmout? Fakt tu práci potřebuju!“, raději postupujte takto:

1.

Svěřte své místo v práci do Božích rukou.

Svěřit situaci do Božích rukou znamená svěřit mu myšlenky
o práci. Naprogramujete mysl na kreativnější, pozitivnější,
hlubší a blahodárnější myšlenky. Nevzdáváte se zodpovědnosti, nevydáváte se všanc jakési síle mimo vás. Když žádáte
Boha, aby vaši mysl připravil na zázračné změny, přebíráte
nejvyšší zodpovědnost za svou situaci a přicházíte vstříc
jistotě, kterou Bůh poskytuje.

2.

Zatímco dáváte pozor, aby vám neutekla žádná
příležitost, která se nabízí, s nadšením se pouštíte
do vytváření nových příležitostí.

Pamatujte, že hojnost vesmíru je nekonečná jako ovocný sad
plný ovoce jen a jen pro vás. Ale máte-li hlad, nemůžete se
na ten sad jen dívat ze silnice! Vesmír sad vysázel pro vás,
avšak sami si musíte nasbírat jeho ovoce. Jste odhodláni
přivítat příležitosti pozitivně a s vírou.

3.

Modlíte se, meditujete a žádáte o vnitřní vedení,
komu zavolat, co udělat a tak dále.

Když meditujete nebo se modlíte, váš mozek funguje
na jiných vlnových délkách. Přijímáte impulzy vhledu
a kreativity, které se jen stěží dostanou do ustarané mysli.
Vstupujete do vnitřního chrámu, do strojovny možností
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Práce a poslání

a úspěchu: „Jsem příliš neklidný na to, abych meditoval,“ je
jedna z nejvíce sebesabotujících vět, jakou můžete vyslovit.
Meditací přestáváme být neklidní!

4.

Uvědomíte si, že nemůžete tušit, kde nebo co bude
další práce.

Důvěřujete v existenci dokonalého plánu na rozvinutí vašeho
nejvyššího dobra, který nelze vytvořit racionální myslí.
Božské plány fungují, avšak vaše ne. Nemůžete tušit, čím
váš podíl zapadá to celkového plánu léčení světa, ale Bůh to
ví. Musíte jen otevřít mysl a srdce, aby vyšší vědomí mohlo
skrze vás plynout.

5.

Před každým pracovním pohovorem nebo schůzkou každého, koho potkáte – i celé setkání – zahrnujte láskou a světlem.

Váš cíl je zkrátka jen přijímat a rozdávat lásku – neboli „Nechť
se vůle Boží naplní!“. Každou interakci vnímejte jako setkání
Boha s Bohem. Máte v úmyslu tuto a každou další situaci
prožívat co nejopravdověji, nejlépe a s maximem lásky.
A ostatní nechejte na božské inteligenci vesmíru. Nejdete
na pohovor, abyste se pokusili získat práci, jdete tam, abyste
mohli dělat svou práci.
Těchto pět kroků nám může na první pohled připadat
jako maličkosti. Možná si říkáte, že na nich jen těžko můžete stavět principy fungování vesmíru. Přesto ale právě jen
o těchto pět maličkostí jde.
PAMATUJTE, ŽE NA SPIRITUÁLNÍ rovině nemáte konkurenty. Neexistuje soutěž o vaše místo. Jste, stejně jako kdokoliv jiný, jedinečným projevem Boží mysli. Nejen, že máte
své místo na světě, ale máte tu i jedinečnou funkci! Pouze vy
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V duchu oslavujte ty, s nimiž nyní pracujete, se kterými jste pracovali, nebo se kterými byste mohli pracovat
v budoucnosti.
Svěřte svou práci posvátným účelům a sledujte, jak se
bude svět za běhu měnit.
S pokorou přiznávejte a napravujte finanční chyby
a nezodpovědné činy minulosti. Žádejte o odpuštění vašich
nerozvážných rozhodnutí a modlete se za zázrak.
Všímejte si momentů, kdy jste se bránili bohatství, kdy
jste ho vnímali negativně, nebo jste soudili ty, co ho mají.
A dovolte, aby tato zeď špatných myšlenek mohla spadnout.
A nyní si sami sebe představte jako bohatého člověka,
který šíří energii hojnosti a je si vědom povinností, které
s ní přicházejí.
Vnitřně si slibte, že využijete všechny formy bohatství,
které vstoupí do vašeho života, tak, jak si to přeje Bůh, jako
zdroj požehnání, a nikdy k tomu, aby bylo někomu ublíženo.
Pokud toužíte po penězích, vnímejte se jako člověka,
který má přístup k velkému množství peněz. A peníze vnímejte jako energii, kterou dostáváte odměnou za Boží dary,
které se skrze vás ve světě projevují a činí ho krásnějším.
Vnímejte se jako člověka, který oplývá materiálním
bohatstvím a prosperitou: Vězte, že můžete být, kým chcete,
a mít, co chcete.
Všímejte si, jak vás Bůh proměňuje a vaše vnitřní bohatství je v rovnováze s vnějším bohatstvím, které tu pro vás Bůh
má. Dovolte si energeticky do takové představy vstoupit a držte
si tuto vizi v sobě každý den, alespoň pět minut. Všímejte si
jemných změn v myšlení, energii, pocitech, chování a touhách,
které z toho přirozeně vyplývají.
Děkujte Bohu a chvalte ho.
Amen.
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Modlitba

J

ak se píše v Kurzu zázraků: „Modlitba je prostředkem
k dosažení zázraků. Modlitba je prostředek komunikace
stvořeného se Stvořitelem.“
Modlitba je vědomá žádost, aby vyšší síla, než je ta naše,
změnila naše myšlenky. Zázrak je změna myšlení od myšlenek řízených egem k myšlenkám řízeným duchem.
Pravidelná praxe modlitby je přeorientování mysli
a pokání v průběhu celého dne. Modlitba směřuje mysl,
aby slyšela Boží hlas jasněji než hlas ega a aby si všímala
osvícených myšlenek a nápadů, které se přirozeně objevují
v hlubších krajinách našeho vědomí.
Pomocí modlitby žádáme o poznání Božího plánu,
abychom zakusili, jaké osvícení nám chce vnuknout. Vesmír
je jako dům, do kterého je přiveden elektrický proud, ale
my se často chováme jak lampy vypojené ze sítě. Modlitba
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představuje způsob, jak se napojit na Boží proud a jak naladit
myšlení na všeprostupující lásku.

HI
Vesmír je jako dům, do kterého je přiveden elektrický
proud, ale my jsme často jak lampy vypojené ze sítě.
Modlitba představuje způsob, jak se napojit na Boží
proud, jak naladit myšlení na všeprostupující lásku.
Modlitba nám rozšiřuje vědomí a rozšiřuje tak i řadu
možností, které máme k dispozici. Jak jsme si všimli v předchozí kapitole, s negativním přístupem přichází jen málo
možností. A to ne pro to, že by možnosti neexistovaly, ale
protože je negativní přístup blokuje. Můžete sedět na obědě
vedle ženy, která pro vás má skvělou pracovní příležitost, ale
protože stále dokola říkáte, co strašného se vám stalo a jak
těžký máte život, ji ani nenapadne, aby s vámi navázala
konverzaci a nějak tvořivě vás posunula kupředu. Můžete jí
ukázat – nebo neukázat – jak obratní jste v řešení problémů,
které ve vašem pracovním životě vyvstávají. Vaše energie odvrátila všechny možné zázraky, které se v tu chvíli mohly stát.
Pokud byste toho dne vstali a řekli si: „Tento den stvořil
Bůh,“ a je to den nekonečných možností, protože Bůh nabízí
nekonečné možnosti, je to den, kdy vesmír otevírá náruč,
aby nám poskytl nekonečně příležitostí k radosti – na obědě
byste byli naladěni zcela jinak.
Vaše energie, váš postoj, vaše pozitivita, vaše slova
a schopnost naslouchat ostatním je skutečně jen a jen v přítomnosti a představuje to, proč s vámi ostatní chtějí být,
pracovat, nebo sdílet nápady. Tato energie je i duchovním
základem tvorby bohatství.
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Znala jsem jednu herečku, která sháněla práci. Často
ji zvali na večírky, ale ona pozvání stále odmítala a říkala:
„Chozením po večírcích žádnou práci neseženu!“ Jak moc
se mýlila!
Nikdy nevíte, koho můžete kde potkat, nebo jakou podobu bude mít vaše další příležitost. Tvůrce zázraků se o nich
nejen pravidelně učí, ale i je pravidelně aplikuje v životě.
MODLITBA napravuje svět kolem nás, protože napravuje
naši mysl.
Drahý Bože,
svěřuji Ti svou práci a touhu pracovat.
Svěřuji Ti svůj strach, svěřuji Ti svoje peníze,
svěřuji Ti své dluhy,
svěřuji Ti své sny, vize a chyby.
Svěřuji Ti svá pochybení a svěřuji Ti své naděje.
Amen.
Co svěříme do Božích rukou, se obrátí v dobré myšlenky.
Oltář věnovaný Bohu existuje v naší mysli a co na oltář položíme, je změněno.
Neplatí žádná magická formulka, která by říkala, jak se
máme modlit. Nikdo nás nekontroluje, jestli to děláme dobře.
Prostě se modlete ze srdce a říkejte si něco ve smyslu: „Drahý
Bože, pozvedni vše svýma rukama,“ žádáme-li o pozvednutí,
nebo „pozvednutí do Božského pořádku“ čímž, myslíme
pozvednutí do nejvyšších myšlenkových forem. Nižšími
formami myšlenek tvrdíme: „Jsem ztracený, jsem k ničemu,
nikdy neuspěju.“ Vyšší formy myšlenek jsou: „Jsem Boží dítě,
vím, kde jsem udělal chybu, ale pracuji na jejím odčinění.
Snažím se všemi možnými způsoby být tím, kým by si mě
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Zákon Boží kompenzace
Svět a vesmír, ve kterém žijeme, je dílo napsané
Boží rukou a sám se organizuje i napravuje.
Pokud se nám v životě něčeho nedostává, vesmír
už chystá náhradu. Tak funguje zákon Boží
kompenzace. Zákon se deaktivuje pouze, pokud
je naše víra v realitu nedostatku silnější než víra
v realitu zákona.
Marianne Williamson je mezinárodně uznávaná autorka
a lektorka. Šest jejích knih se stalo bestsellery deníku
New York Times: A Return to Love (Návrat k lásce),
The Age of Miracles (Čas zázraků), A Course in Weight
Loss (Škola hubnutí) a The Gift of Change. Je populárním
hostem v televizních pořadech, například Oprah
Winfrey Show, Larry King Live, Good Morning
America nebo Charlie Rose. Časopis Newsweek
ji prohlásil za jednu z padesáti nejvlivnějších autorek
poválečné generace v USA.
Více najdete na www.marianne.com
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