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My (lidstvo) přistupujeme k problémům, jako by byly politické problémy a tudíž hledáme 
politická řešení. Hovoříme o nich, debatujeme a pak vyhlásíme usnesení. 
 
Když se nic nezmění, hledáme řešení našich problémů skrz ekonomické prostředky. Buď 
vydáme peníze na onen problém, nebo peníze zadržíme, jako postih. 
 
Když toto nefunguje, řekneme si, aha, zde musíme použít vojenské prostředky. „Vyřešíme“ 
to silou. Takže pouštíme bomby na „problém.“   
To nefunguje nikdy, hlavně, když všichni hledáme dlouho-trvající řešení. Myslíte si však, že 
jsme se poučili?   
 
Nó, my jen začneme cyklus znovu.  
 
A důvod proč to děláme a nikam to nevede, proč se točíme jako kolečko u myšky na PC je, že 
se nikdo neodváží podívat na příčinu trvajících podmínek jenž se zdá, že jsme odsouzeni 
protrpět.  
Buď opravdu nevíme, nebo se bojíme přiznat, že náš největší problém dneška není politický, 
není ekonomický a už vůbec né vojenský. 
 
Problém, kterému lidstvo čelí dnes, je problém „duchovní.“ 
 
Jakmile toto pochopíme, řešení vyjde na povrch, bude zřetelné. Ale dokud to zůstane 
nepochopené, bude nám unikat. 
 
To, čemu lidé věří, je to, co tvoří naše chování. Proto je to na stupni víry a ne chování, kde 
může být chování změněno. Po desetiletí hovoříme v psychologických kruzích o úpravě 
chování. O čem bychom však měli diskutovat je úprava víry. 
 
Takže, chceme-li změnit věci na naší planetě, musíme se stát „duchovními pomocníky.“ 
Mnozí s tím souhlasí, mnozí se takového názvu zaleknou. Zůstanu u těch, co souhlasí.  
Otázkou je, jak na to?  
Nu, Neal Donald Walsch nabízí 10 jednoduchých kroků.  
Mnohé pak bude záležet na opravdové touze nás všech dostat se tam, kam toužíme jít. 
 
1. dát na vědomí své postavení sobě navzájem 
2. dát se do souhlasu s druhými navzájem 
3. sblížit se, spojit se navzájem 
4. přestat se odlučovat od Boha 
5. začít žít pravdu, o které tvrdíme, že věříme 
6. dát ve známost svoji víru, zavázat se být svobodní 
7. zavázat se vést bez ohledu na výsledek 
8. nacházet se zklamáním a předefinovat neúspěch 
9. stát se opravdovými, praktickými a dát se do chodu 
10. nebrat „Ne“ jako odpověď 
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Jeden z největších problémů proč se lidé nevidí, jako „světa-měniči“  (to je nejlepší výraz, 
jaký mě napadl – snad mi odpustíte) je, že si myslí, že stojí sami, že jsou jen kapkou v moři a 
nic nesvedou. Proto je nutné dát na vědomí své postavení sobě navzájem.  
 
Země je obydlená lidmi, kteří věří, že jsou „kapkou v moři“ a tudíž bezmocní. Že jsou 
jedinými, kteří přemýšlí tak, jak přemýšlí, kteří mají takový názor, kteří chtějí, co chtějí.  
Je to, jako by žili v nějakém tichém souhlasu – tiché dohodě.  A tato dohoda existuje proto, 
aby držela naše náhledy většinou jen pro sebe a aby tyto náhledy zůstaly neznáme druhým. 
 
Toto není dohoda, kterou držíme v tichosti, protože tak chceme, či snad držíme vědomě. 
Právě naopak, my ji držíme nevědomě bez poznání a chápání proč. Možná ji držíme proto, že 
i ostatní tak činí, možná ptoto, že jsme přijali život takový, jaký známe, bez otázek, či 
dokonce protestů. 
 
Tato dohoda drží lidskou rasu v předem nastavené pozici (pro ty, co pracují s PC se tomu říká 
default). A tak my ji dodržujeme, neboť si myslíme, že musíme. Věříme totiž, že je to jediný 
způsob, jak být šťastní a jak přežít. 
 
Pak jednou se stane něco fascinujícího. My totiž se dozvíme, přečteme o skupině lidí, či o 
setkání skupiny, nebo jsme pozvání na setkání … 
 
Tam zjistíme, že někdo má podobný, či stejný názor jako my. Někdo s námi souhlasí. 
 
Tohle je důležitá chvíle.  
Chvíle, kdy může začít konání, začít progres a být nabídnuto řešení. 
 
… pokračování … 
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Part 2 
 
Náš tichý souhlas s náboženstvím 
 
Průzkum věřejného mínění v USA dal zajímavou odpověď na otázku: „Co považujete za 
největší překážku pro mír na světě? 
 
Celých 69% dotázaných odpovědělo: „Náboženství.“ 
 
Takže téměř ¾ Američanů rozumí přesně tomu, co způsobuje světu nefunkčnost – přesto 
s tím nikdo nic nedělá. 
A není to proto, že by nechtěli vidět změnu. Je to proto, že většina lidí nemá představu, kolik 
lidí považuje stejný zdroj za příčinu problému. A pak když třeba zjistí tuto skutečnost, neví, 
kolik z nich také souhlasí na řešení. 
 
Když velký počet lidí dojde k souhlasu jak na příčinu, tak i na řešení problému, pak řešení se 
brzy stane veřejnou diskuzí. V populárním žargónu „myšlenka dozrála.“ Říká se také, že nic 
není schopno zastavit takovou myšlenku. Samozřejmě nejde jen o mír ve světě a náboženství, 
ale cokoli jiného … i situaci ekonomickou a politickou v České Republice a podobně.  
Je nezbytně nutné, aby lidé znali názor druhých, protože budeme-li držet ´myšlenku´ 
v soukromí … jaký efekt to bude mít?  
 
Odpověď je jasná, „žádný.“ 
 
                           Co opravdu potřebujeme je, toužit po změně 
 
Ačkoli chápu, že né každý může být M. Gandhi, či Martin L. King (velmi málo lidí je 
takových), stejně si myslím, že je nutné se ´ukázat. ́ 
Většina lidí není schopna se postavit před dav a zvolat „následujte mně.“   Ale jsou 
minimálně schopni se postavit a říct: „počítejte se mnou.“  
Jsou schopni vyznat svůj názor a později, když požádání, mohou přispět svým dílem. 
 
               Jestliže chcete být v týmu, musíte vstát a přijít se ukázat.  
 
Neal D. Walsch říká lidem, že si myslí, že jsme všichni „lídři.“ Jen je otázkou, jakou 
formu naše vůdči schopnosti naberou (vytvoří). 
 
Uvedu příklad: osoba sedící v zadu v místnosti, tiše plnící obálky dopisy, zalepujíce je … 
osoba rozdávající letáky … osoba trávící čas na telefonu a dávající svůj čas a energii … jsou 
tyto osoby menšími lídry, než osoba stojící v čele celé skupiny? Samozřejmě, že né.  
 
                    Všichni jsme lídři a exelujeme v jiných sférách života. 
 
ALE … musíme být ochotni se postavit a nechat se rozeznat. Tím úkonem pak ostatní vědí, že 
mají naši podporu a pomoc. Rovněž musíme být ochotni vyjádřit svůj názor.  
Musíme mít ochotu být v nepohodlí, aspoň na nějakou chvíli, chceme-li vytvořit svět, jenž 
bude pohodlný pro všechny a na dlouhý čas.  
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Part 3 
 
Vstát a ukázat se … N.D. Walsch říká, že 90% života je o „ukázání se.“ 
 
Ok, co s těmi 10%? 
 
10% je o risku. Je to bytí v nepohodlí (dočasně), … o být rozeznán.  
… je to být ochotný „vypadat blbě,“ nebo zažít neúspěch.  
 … je to o vědění, že neúspěch ve skutečnosti neexistuje.  
       … je to jen iluze, jen výplod naší fantazie. 
     
Ještě jednou, neboť je to velmi důležité. 
 

                              Neúspěch ve skutečnosti neexistujeNeúspěch ve skutečnosti neexistujeNeúspěch ve skutečnosti neexistujeNeúspěch ve skutečnosti neexistuje. 
 
 
Život je „dát všeobecné dobro výš, než sebe.“  
Je to jít dál dopředu, ikdyž větvě a trní zakrývají naši cestu.  
 
Život je … rozumět ´kdo opravdu jsem´… a rozhodnout se to vyjadřovat a prožívat. 
 
Je to vědění ´proč jsem zde a o čem život doopravdy je.´ 
 
A pak …  už jen to dát vědět. 
 
Helen Keller řekla: „dělejte, co můžete. Těch posledních 10% je o dělání, co 
můžete. Nic víc, ale také absolutně né méně.“ 
 
 
Stát se Duchovním pomocníkem je jako abeceda … A-B –C … 
 
 
Zaprvé si ujasnit, co je opravdové pro mě. Mít jasno předchází konání. Jasnost přináší konání.  
 

• kdo jsem  
• co si volím (postoj) 
• jak konám    

 
 
Je nutné zjistit, co se již děje, a kým. Ve světě se toho děje více, nž si lidé uvědomují. 
 
 
 
 
 
 
 



     - 6 - 
 
… volné pokračování …. 
 
Je nutné dojít k souladu ohledně jeden druhého 
 
Už dávné kultury to věděly a kde se tohle vědění vytratilo a kdy se začalo vytrácet já osobně 
nevím. Nicméně, naši předkové si toho byli vědomi. My k tomu docházíme nyní.  
Při mém poslední telofonním rozhovoru s Phoenix mi bylo řečeno:  
       „Najdi cestu ke svým předkům.“ 
 
K tomu ještě dodaůa: „Pravdu je třeba držet (mluvit) za všech okolností.“ 

 
Toto je naše dědictví.  
 
V první části jsem hovořil o nutnosti úpravy naší víry. Proto je důležité v tomto čase, 
abychom došli k porozumění se všemi lidmi. Porozumění o tom, kdo jsme.    
My si nejsme navzájem nepřáteli, nejsme si překážkami v evoluci. My dokonce si nejsme ani 
konkurenti.  
                                                     My jsme jeden jako druhý. 
                                                       
Zaznamenali jste? My jsme jako jeden. Rozumíte dosahu těchto slov? Prosím, nezlobte se na 
tyto mé otázky. Kladu si je každý den znovu a znovu a snažím se pochopit význam. Někdy se 
zdá, že neslyším, někdy to vypadá – jedním uchem do, druhým ven.  
Proto se musím dát do pozice, že je slyším poprvé.  
Takže ještě jednou … jinými slovy … 
 
My jsme jednota … jsme na stejné lodi … jsme naprosto stejní (ve své unikátnosti). 
 
Dosah těchto slov je nesmírný. Protože jestli se vidíme navzájem, pak můžeme dojít do místa, 
kde se uvidíme takovými, jakými opravdu jsme … jednoduše vidíme další verzi Sebe sama.  
 
V tomto bodě pochopíme mnoho věcí – ale jedno určitě a to je náš neohraničený potenciál 
vytvořit cokoli, co si zvolíme zde na planetě. 
 
Úžasný trik, když to dokážeme! 
 
Žijeme v čase testů a výzev. Je to čas kladoucí značné nároky žít v pravdě. Pro každého z nás.  
Jediné, co nám náročnost ulehčuje, je vidět sebe jako druhého a naopak … je porozumění.  
Bez hlubokého porozumění nebude jednoduché překonat iluzi nejednotnosti. 

Maya používali pozdrav -                             In Lak'ech            - já jsem tvé druhé já … 
Původní obyvatelé Ameriky             Mitakuye Oyasin – Jsme jedna rodina 
Z Asie přišlo      Namaste 
                                                                       „Ctím místo v tobě, kde je celé Univerzum. 
      Ctím místo v tobě, jenž je z lásky, z pravdy, 
       světla s míru.  
         Když jsi v tom místě v tobě, a já jsem v místě 
      v sobě, Jsme jeden. 
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Part 5            10 Iluzí lidstva 
 
 
Potom všem, co jsme si zde za posledních pár dnů řekli, existují stále lidé, kteří mají složitosti 
žít tuto pravdu. 
Je to výzva i pro mne. Abychom snadněji zvládali žit pravdu naší Jednoty, musíme vidět nás  
jako jeden druhého … druhého, jako své druhé Já. 
 
My jsme nádherně unikátní a nikdo z nás nemá nikde na světě (dnes již 7 miliard lidí) 
přesnou kopii. To by mohlo zavánět odlišností. Já v tom vidím společnou věc. Máme stejné 
to, že jsme unikátní. Pak máme také mnoho společného. Nebudu vypisovat, co vše máme 
společné … to vy všichni víte … jedno bych však vyzvedl a to je … máme společnou 
touhu ´milovat a být milování.´  
 
 
Bez hlubšího pochopení nebudeme schopni překonat Iluzi NeJednoty. 
 
 
První iluze   –  Iluze Potřeby 
 
Druhá iluze   –  Iluze Neúspěchu 
 
Třetí    –  Iluze Rozdělení (separace) 
 
Čtvrtá   –  Iluze Nedostatku (nedostatečnosti) 
 
Pátá    - Iluze Požadavku 
 
Šestá   -  Iluze Soudu (posuzování) 
 
Sedmá  -  Iluze Odsouzení 
 
Osmá   -  Iluze Podmíněnosti 
 
Devátá  - Iluze Nadřazenosti 
 
Desátá  - Iluze Neznalosti  
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Nyní k odpovědí na otázku položenou v emailu. 
 
 
To, co jste odpověděli, kdo jste … vidíte to, když se podíváte na sebe do zrcadla? 
 
                                                                 * 
 
Uvedu příklad, jak lidé odpovídají a sám jsem si to prožil. Také jsem odpovídal slovy 
popisujícími, co dělám  a podobně. 
Já jsem manažer … já jsem popelář … a dokonce může padnout tato zatím „vítězná“ 
odpověď: 
Jsem Henry (příjmení), syn Johna (příjmení) a Marty (příjmení), jsem CEO banky (jméno). 
 
 
Takže zpět k zrcadlu – co vidíte při pohledu na sebe? 
 

 
 
Je to opravdu, kým jste?  Je to vše? 
 
Pravda je úplně jiná   … jste mnohem více … 
 
 
Jenom hrstka lidí (byť neustále roste) zná pravdu o tom, kdo opravdu jsou …  
 
 
Poznámka: těším se na odpovědi -☺ Nestresujte, není to úkol a nemusíte odpovídat mně; 
stačí, když si dáte čas a odpovíte sami sobě.  
V nadsázce na svých besedách cituji Pepka námořníka: „Já jsem a to stačí.“ 
 
Ke konci týden se s vámi podělím o možnou odpověď jak se ji učil já. 
 
 
  
 

                                                                   
 
 
 

• vidíte roli, kterou hrajete v životě (účetní, učitel, popelář), nebo cokoliv, co děláte? 
• Vidíte svoji práci? 
• Vidíte syna/dceru nějakých očividně důležitých lidí (případ Henryho)? 
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                                    Iluze                                    Iluze                                    Iluze                                    Iluze    –––– vysvětlené vysvětlené vysvětlené vysvětlené    
 
(podle N. D. Walsh) 
 
První iluzí je – Iluze Potřeby 
 
Představujeme si, že existuje Potřeba.  Je to fascinující myšlenka, ale nemá nic společného 
s Dokonalou Realitou. 
V dokonalé realitě, všechno prostě JE. Vše co není – není. Není možné, aby něco, co není, 
bylo.  
 
Z tohoto pohledu vše co JE -  nemá potřebu ničeho. Má totiž všechno, co je jen možné.  
Rovněž názor, že Bůh něco potřebuje - je iluze, je názor dost divný.  
Myšlenka, že Bůh potřebuje cokoli je bláznivá již na svém povrchu. Je to extrémně nelogické, 
pokud je naše porozumění Boha správné. 
 
Takže, myšlenka, že Bůh nepotřebuje NIC není malá a přesto dělá díry míle široké v každé 
hlavní teologii na planetě. Protože, jestliže Bůh nic nepotřebuje, pak také NIC nechce.  
… Bůh, který nic nechce je těžko k představení si pro naše pozemská náboženství. 
 
Taková je pravda – nechce a nepotřebuje NIC. 
To okamžitě mění vše, což si i ten přičinlivý student teologie musí uvědomit (počínaje 10 
božími přikázáními).  
 
Druhá iluze – Iluze Neúspěchu 
  
Samozřejmě neúspěch nemůže existovat, když neexistuje Potřeba, protože, když člověk nic 
nepotřebuje v tom jak JE, pak MÁ všechno – tedy nemůže Neuspět, Selhat v konání, či bytí, 
nebo selhat něco mít. 
 
Tudíž Neúspěch neexistuje. Existuji jen prožitky v životě, které MY nazýváme ńeúspěchem  ́
jenž je podloženo našim soudem (úsudkem) a hlubokým neporozuměním, kdo opravdu jsme. 
 
Nu, mrkněme se na to. 
 
Jestliže jsme ztělesněním Stvořitele, pak nemůžeme neuspět. Vše, co děláme je akt čistého 
tvoření. Všechno Stvoření je perfektní a všechny výsledky jsou perfektní, protože Bytí 
nepotřebuje a nechce nic. 
  
Jestli si představíme, že jsme Stvořitel, pak vše, co tvoříme je perfektní a bez chyby, 
neúspěchu, nebo potřeby, protože jsme to vytvořili. Samotný akt tvoření je perfektní, neboť 
nelze vytvořit něco, s něčím chybějícím. 
 
V naší lidské amnesii jsme začali se porovnávat s druhými a dali vznik slovu ´neúspěch´. 
 
Nepřítomnost Potřeby způsobuje nepřítomnost Neúspěchu. 
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To je něco, čemu se moc nerozumí. Lidská společnost měla a má těžkosti se s tímto 
konceptem smířit. Ti, kteří koncept přijali, stali se Mistry. 
Třetí – Iluze Rozdělení (separace) 
 
V momentě, kdy si představíme sebe neúspěšné na podkladu našich schopností ´NE 
dosáhnout  ́naše potřeby, začneme prožívat ´oddělení  ́od Stvořitele, který nemůže neuspět, 
protože je dokonalý.  
Jelikož My jsme neuspěli, docházíme k názoru, že musíme být jiní než Stvořitel. 
A v momentě, kdy začneme používat slova „jiný než,“ začneme vnímat NeJednotu  …   
  
Chyba.  
 
Existuje jeden Zdroj a všechno pochází ze zdroje a je součásti Zdroje. 
 
Ve světě iluzí to My však nevíme. Představujeme si, že je mnoho věcí, které nás oddělují 
jednoho od druhého. Myslíme si, že existuje něco „jiného, než“  naše Božské Já … 
  
Představa Separace je největším kamenem úrazu našeho žití v míru, harmonii a spokojenosti. 
 
Prožíváme rozdělení každý den. Vidíme druhé v bolesti a necítíme ji (nemáme bolest), vidíme 
svět v problémech a neléčime ho. Vnímáme lidi, místa a věci, jako by byly od nás odděleny – 
a tak k nim i přistupujeme. 
 
Chovali bychom se úplně jinak k Zemi, ke všemu co vlastníme a určitě i k lidem, než jak se 
chováme, kdybychom si mysleli, že oni jsou my a my jsme oni.  
 
 
Čtvrtá – Iluze Nedostatku (nedostatečnosti) 
 
Jelikož jsme si mysleli (myslíme), že jsme odděleni od Boha, rozděleni jeden od druhého, 
došli jsme k závěru, že existuje „Nedostatek“ čehokoli pro všechny. Dříve než jsme podlehli 
iluzi Separace, měli jsme zkušenost dostatku. Vždy je dost pro Jednotu. 
 
Ale když musíme rozdělit cokoli mezi více než jednoho, začínáme mít dojem nedostatku.  
 
Nelze, aby věci byly nedostatečné, když ten kdo Já Jsem - chce NIC a potřebuje NIC. 
 
Je nyní snažší vidět, jak jedna iluze podporuje druhou. Bez prvních tří by čtvrtá nikdy 
nemohla existovat. A bez této čtvrté by nemohla být pátá. 
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(podle N. D. Walsh)                                    5 - 8 
 
 
Pátá  - Iluze Požadavku 
 
Je jen jedna věc, na kterou si vzpomenu, když se zapojím do iluze, že „není dost.“ 
Přemýšlím o možnosti, že je něco, co mohu udělat, abych dostatku dosáhl. Určitě existuje  
něco, co se požaduje, aby nastal „dostatek“. Určitě mohu něco udělat, jen musím přijít na ten 
Požadavek. 
 
Mimochodem, protože si představuji sebe být požadován životem - být, dělat a mít určité 
věci, abych měl „v ěci, kterých existuje Nedostatek.“   
 
Máme návyk požadavků (žádat) na sebe navzájem mít dané věci, pokud chceme některé, které 
má ten druhý – jako lásku, peníze, moc, nebo cokoli jiného - jenž je Nedostatek.  
 
 
 
 
Šestá – Iluze Soudu (odsuzování/posuzování) 
 
Přijmeme-li prvních 5 iluzí, pak logicky vytváříme prostor pro „Soud.“ Jestliže existuje 
požadavek, jak mohu vědět zda kdokoli jiný splňuje Požadavek. Proto systém Soudu musí  
Fungovat, aby určil splnění požadavku.  
 
Na základě této iluze jsme vytvořili v mysli Boha, který nás soudí a také vytvořili v našich 
životech na zemi systém soudní – někdy jej nazýváme Spravedlnost – ujistit se, že 
Požadavky byly splněny k dosažení (získání) dostatku věcí, kterých NENÍ DOST. 
 
V tomto směru si představujeme „nebe,“ místo pro Boha. Místo, které si musíme 
získat/zasloužit.  
                                 Musíme splnit „Požadavky.“ 
 
Jen Bůh zná tyto požadavky. Ty se mění od náboženství k náboženství, z času na čas a podle 
míst na planetě. Možná od planety k jiné planetě. 
 
Je to možná matoucí, nejasné, ale drží to lidstvo na špičkách. Bohužel ne s ohledem na to, co 
lidé dělají, ale spíš jak se obávají toho, co dělají, či udělali. 
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Sedmá – Iluze Odsouzení 
 
Systém souzení – Odměna pro ty, co splnili požadavky a Trest pro ty, co nesplnili. 
 
… a tak si představujeme Boha odsuzujícího nás (za nenaplnění potřeb, které nikdy neměl 
a nedání věcí, které nikdy nepožadoval) a podle této představy odsuzujeme své sousedy. 
 
… vytváříme skupiny kritizující druhé, vytváříme společnost, jenž beztrestně odsuzuje jiné – 
a používající Boha k ospravedlnění svých soudů. 
 
                               Je to Božský zákon … oko za oko, zub za zub.oko za oko, zub za zub.oko za oko, zub za zub.oko za oko, zub za zub. 
 
´Poznámka Zibbyho´ 
                        Není takový zákon, nikdy nebyl Stvořitelem vytvořen.  
 
(Jsem to jenom já, kdož cítí paradox ve výroku „Bůh je bezpodmínečná láska“ a v dalším 
výroku ten stejný Bůh nás trestá? Nebo to cítíte také?)  
 
Naše iluze nám dovoluje si myslet, že takový zákon byl stvořen Bohem. 
 
 
 
Osmá – Iluze Podmíněnosti 
 
 
Neexistuje podmínka v Univerzu, ve které by BYTÍ neexistovalo.  
 
     Bytí je právě to – co JE.  
 
A to, co JE, je jednoduše za všech podmínek. To znamená, že neexistují podmínky, podle 
kterých by bylo NE. Z toho důvodu ´Podmíněnost´ neexistuje jako vlastní přirozenost věcí.  
 
Nicméně my máme představu, že ano. protože, když je odsouzení, pak se zdá musí být nějaké 
podmínky podle kterých nejsme ok. Takové podmínky jsou odhaleny, když je vyřčen soud, 
zda jsme splnili, či ne Požadavek obdržet dost věcí, kterých není dostatek. 
 
Jedna iluze následuje druhou a vytváří Matrix představ, jenže žádná nemá absolutně nic 
společného s Dokonalou Realitou. 
 
V našich životech používáme Iluzi Podmínek … budu tě milovat, když … asi tou největší. 
Nějak jsme začali věřit, že Bůh s námi hraje stejnou hru na „když, nebo kdyby … 
 
Je čas vystoupit z této i všech iluzí. My můžeme žít s iluzemi, ale ne v iluzích. Když člověk 
žije v iluzi, pak si myslí, že existuje … 
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Iluze   9 a 10 
 
Devátá – Iluze Nadřazenosti 
 
Věc nemůže být nadřazena sama sobě a pokud jsme JEDEN, nadřazenost neexistuje. 
 
Posuzování – odsuzování – podmínky – nadřazenost. 
 
Mistři Života se nedívají na nikoho shora,  … soudí Nikoho … odsuzují Nikoho.  
Mistr miluje bezpodmínečně a nejen druhé lidi, ale ŽIVOT samotný a vše v něm.  
Mistři vědí, KDO JSME a ze své podstaty eliminují příležitosti Nadřazenosti. 
 
Mistr ví, že všechen Život je v něm samotném, protože Mistr JE  to, co je Život a neexistuje 
nic, co Život by byl a Mistr ne. 
 
Toto není snadné porozumění, avšak všechno mění.  
Zapřičiní, že zlost, bolesti a zklamání, msta, soud a odsuzování i nadřazenost mizí.  
 
Tyto věci jsou možné pouze ve světě našich iluzí. A svět našich iluzí je možný pouze tehdy, 
pokud jsme nevědomí a ignorantní. Takže, když VÍME, že náš svět je Iluze, pak to co je 
klamné, mizí a co je vnímáno, je opravdové.  Co „JE“ je , co JE. 
 
 
Desátá – Iluze Neznalosti  (nevědomosti) 
 
Tato iluze říká, že nevíme, že všechno ostatní je iluze. Nevíme a ani nemůžeme vědět, protože 
jsme ignorantní Pravdě o tom, co JE. 
 
Přitom tato ignorance je iluze -  není Opravdová. Kdyby byla Opravdová, pak co je 
Opravdové by nebylo Opravdové, neboť my bychom ji nemohli znát. Jediná věc, která je 
Opravdová je něco, co znát můžeme.  
 
Pamatujte, že všechny věci, které jsou Opravdové, jsou  v konečném důsledku Známé 
(poznatelné). Jinak nemohou být Opravdové. 
 
Proto „Nevědění“ neexistuje. Je to iluze. 
 
Teď jak dokončujete čtení o iluzích, možná přemýšlíte o tom, že polovinu toho, o čem tady 
píšu neznáte.  
Ale znáte. Na nějakém hlubším stupni nejen, že to znáte, ale i víte, že to znáte. 
  
Přijměte tyto informace, obejměte a udělejte je součástí zkušenosti „teď a tady“. A když tak 
učiníte, uděláte první krok na cestu Mistrovství, první krok na cestu SPLYNUTÍ (spojení se 
Stvořitelem a vším, co existuje). 
 
                                                    Já už se „batolím…“ Já už se „batolím…“ Já už se „batolím…“ Já už se „batolím…“     
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                                                                                                                                        Moc Naděje !Moc Naděje !Moc Naděje !Moc Naděje !    
 
Částí naší kouzelné přirozenosti je doufat. 
 
Doufáme – i ve chvíli, kdy naději ztrácíme. 
 
Nejsem si jist, zda můžeme žít bez naděje. Bez naděje umíráme zevnitř. 
 
 
Máme vnitřní schopnost vytvářet a rodit nové jiskřičky naděje.  
 
A když sáhneme hluboko dovnitř našeho bytí, abychom vykřesali jiskřičky Naděje – spustíme 
řetězovou reakci. 
 

• naše fyzické těla zareagují a začnou vytvářet novou energii 
• náš mozek začne vytvářet nové nápady a touhy 
• my se začneme cítit více silnější 
• energie ve vzduchu kolem nás se začíná točit a pohybovat 
• neviditelné síly se začínají ladit s našimi touhami 
• a všechno jde tak nějak automaticky 

 
Pokuste se vykřesat malou jiskřičku Naděje do svého života hned těď. 
 
 
… chvilka na křesání … 
 
 
 
 
Vše, co potřebujete dělat je držet jiskru při životu a věci se začnou dít automaticky. 
 
Důležité je začít tou malou. 
 
Mnoho lidí má velké sny, velké nápady (a to je dobré, to mám rád) … „je lépe mířit ke 
hvězdám a minout se, než na hnůj a trefit se.“ 
 
NICMÉNĚ, jako se vším, je nutné začít budovat od malého směrem ´nahoru´ k velkému … 
měníme malou naději ve velkou. To proto, aby naše sny na nás nespadly a nerozdrtili naši 
Naději. 
 
Bylo mi kdysi řečeno a sám jsem si to prožil … čím rychleji se snažím jít, tím pomaleji se 
věci dějí. 
                  Divné, ale pravdivé. 
 
Život je o učení se ´kdo jsme´ 
            - o síle, kterou máme – a jak tuto božskou sílu využít. 
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Naděje je prvním krokem. 
Zajímavé je, že Naděje je od přírody v nás, můžeme ji zintenzívnit jak se nám líbí. 
Jak posilujeme naše Naděje, příležitosti a nápady k nám přicházejí.  
(Né nutně přes noc, či za týden – ale stane se tak) 
 
Život začne fungovat, začne pracovat pro nás.  
 
A to, co nám nyní připadá špatné, se eventuálně – jsme-li opravdu vědomí – stane darem 
v našem životě. 
                   Tak život funguje. 
 
Je naší misí se naučit funkci života.  
Jak se toto učíme, život se stává lehčímživot se stává lehčímživot se stává lehčímživot se stává lehčím, bohatším, více radostnějším, bohatším, více radostnějším, bohatším, více radostnějším, bohatším, více radostnějším  
                                                                                                      a naše Naděje REALITOU. 
  
Uvědomme si, že naše naděje jsou většinou naplněny jinak, než jsme si je představovali být 
naplněny. 
                                             Nevím proč je tomu tak, ale je. 
To však neznamená, že jdeme špatným směrem. Vůbec ne! 
 
To jen znamená, že nám je pomáháno na „naši“ cestě vnějšími okolnostmi jenž nás vedou – 
… někdy nás tlačí – 
       … neznámou cestou  … ale to je v pořádku, je to OK. 
 
                 Tak to funguje.   
 
My jsme Stvořitelé. My tvoříme – to nám je dáno. Máme sílu, máme moc.  
 
A vše začíná Nadějí. 
 
Takže, vykřesme malou jiskru Naděje zTakže, vykřesme malou jiskru Naděje zTakže, vykřesme malou jiskru Naděje zTakže, vykřesme malou jiskru Naděje z    hloubky vhloubky vhloubky vhloubky v    nás a nechme oheň plát. nás a nechme oheň plát. nás a nechme oheň plát. nás a nechme oheň plát.     
                                                                                                                                                                                                Hned teď.Hned teď.Hned teď.Hned teď.    
Tím spustíme proces.  
Zažehne se (znovu) oheň v nás a všude kolem nás. Nikdo nebude sám.  
 

                                               Život je sŽivot je sŽivot je sŽivot je s    námi. námi. námi. námi.     
 
To vám mohu slíbit. 
 
…..  
 
Já vám k tomu posílám malou zápalku ..  
 
 
 
 
 



… úsměv …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


