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7
Chytøí jsou ti, kteøí pøistupují 

ke všemu s otevøenou myslí a jsou 
ochotni se nauèit cokoliv, 

co by pøispìlo k jejich rozvoji, 
pohodlí a štìstí.

„Poté, co jsem vám sdělil principy 
tohoto zákona, vás musím požá-

dat, abyste přehlíželi každé zřetelné roz-
pory, protože se nutně musí objevit, když 
budeme toto téma probírat.

Pamatujte na tuto radu: k významu před-
kládaného učení přistupujte individuálně. 
Pokud vám některé věci, které říkám, ne-
dávají smysl nebo se vám nelíbí, nenuťte se 
je pochopit ani přijmout. To, co nedokážete 
pochopit, nebo co dokonce teď odmítne-
te, se vám určitě později ukáže jako jasné  
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a cenné, protože se zvýší vaše schopnost 
přijímat nové myšlenky.

Přijde čas, kdy změna slov myšlenku 
objasní nebo ji učiní pro různé lidi přija-
telnou. Pokud zjistíte, že nahrazení mých 
slov svými vlastními celou výpověď zlepší 
nebo umožní její lepší pochopení, můžete 
to klidně udělat.

Ti, kteří si myslí, že vědí vše, se nic 
nenaučí. Ti, již k tomu přistupují s po-
chybami a odporem, se naučí velmi málo. 
Avšak chytří jsou ti, kteří k tomu přistupují  
ke každému předmětu s otevřenou mys-
lí a jsou ochotni se naučit cokoliv, co by 
přispělo k jejich rozvoji, úspěchu, zdraví  
a štěstí.

Nechci po vás, abyste uvěřili všemu, co 
vám řeknu, protože to by se příčilo vaší 
svobodě myšlení. Žádám vás, abyste ne-
pochybovali a neodporovali tomu, co vám 
řeknu, neboť to by vám zabránilo dostat se 
k tomu, co hledáte.

Pro vaše dobro by váš přístup měl být 
následující: „Budu naslouchat tomuto 
učení s otevřenou myslí a s vyrovnaným 
postojem a budu se snažit získat veškerý 
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prospěch, který je mi nabízen. Sice v tuto 
dobu nerozumím, nebo dokonce ani nevě-
řím určitému vyjádření nebo tvrzení, to ale 
neznamená, že není pravdivé.“

Abyste mohli zákon používat, musíte na-
jisto vědět, že chápete, jak funguje. Abyste 
to pochopili, pokusím se (kdykoliv to bude 
možné) vše dokládat příklady, které najde-
te všude kolem sebe a které vám pomohou 
porozumět pravdě.

Vaši mysl bych mohl přirovnat k domu, 
jenž byl roky zaplňován tisíci kusy nepo-
třebného nábytku, obrazy, ornamenty a ji-
nými věcmi, přičemž všechny byly všude 
rozmístěné a rozházené. Výsledkem je, že 
přestože navenek dům působí příjemným 
vzhledem, uvnitř je nepořádek a zmatek. Je 
nemožné v těchto podmínkách něco konat, 
protože se nemůžete dostat k jedné věci, aniž 
byste klopýtli o další. Neexistuje tu pořádek  
a přehlednost. První věcí, kterou musíte 
udělat, je zbavit dům všeho nepotřebného 
nábytku vyjma toho, jejž potřebujete k va-
šemu úspěchu.“
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8
Jakýkoliv obraz, který vytvoøíte
a v jakékoliv formì pevnì držíte 

v mysli, se musí realizovat. 
To je onen skvìlý nemìnný 
obecný zákon. Pokud s ním 

spolupracujeme 
s rozumem, udìlá z nás vládce 

nad okolnostmi a situacemi 
v našem životì.

„Vezměte v potaz, jak jste se sem 
dostali. Vyrostli jste z buňky 

mnohem menší než špendlíková hlavička. 
Jen pomyslete! Buňka nebo semeno o ve-
likosti hrotu špendlíku obsahuje ve svém 
vnitřku v podstatě dokonalé stvoření, kte-
rým jste teď.
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Jistě, ona buňka nemůže obsáhnout 
všechny fyzické formy, ať už jsou jakkoli 
malé – vašeho těla, hlavy, vlasů, paží, no-
hou, rukou, chodidel a všech orgánů vaše-
ho těla. Jak jste dosáhli současného vzrůs-
tu? Buňka v sobě obsahuje jiskru mysli, má 
sílu, zná pravdu o zákoně svého vlastního 
bytí, má sílu udržet váš daný zjev nebo ob-
raz (a také obraz vašeho dospělého, vyvi-
nutého Já nebo případně ‚nezobrazeného 
Já‘) či se zhmotní v rámci onoho zákona.

I když se vám tato slova nelíbí, jistě 
uznáte, že existuje síla pro práci oné buň-
ky, která vychází najevo při plnění určitého 
plánu. Proto musí být přítomna v jakési for-
mě inteligence. Přítomnost oné inteligence 
je to, co mám na mysli, když říkám, že buň-
ka obsahuje jistou jiskru mysli.

Teď je potřeba si ujasnit jednu záležitost, 
neboť se jedná o podstatu, z níž vychází-
me: mysl, ať už ji máme obsaženou v jaké-
koli formě, drží zjevy a obrazy. Jakýkoliv 
obraz, který v jakékoliv formě vytvoříte  
a pevně držíte ve své mysli, se musí reali-
zovat. To je onen skvělý a neměnný obecný 
zákon. Pokud s ním spolupracujeme, udělá 
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z nás absolutní vládce nad okolnostmi a si-
tuacemi v našem životě.

Dokážete si vybavit představy, jak jste 
tajně toužili po určité věci a ona se vám  
za krátký čas splnila? Nebo když jste cítili, 
že můžete potkat jistou osobu, a ona se sku-
tečně krátce poté objevila? Asi jste si řekli: 
jaká náhoda! V těchto případech však nejde 
o žádnou náhodu. Vůbec to není divné, je 
to pouze přirozený výsledek dějů jasného 
zákona.

Pokud je to pravda, proč se neplní všech-
na naše přání a myšlenky? Mnohé ano, 
avšak kvůli našemu nedostatku uvědomě-
ní a kvůli naší ignoraci obecného zákona 
si jich nevšímáme. Některé se samozřejmě 
nevyplní vůbec. Mohu to ukázat na vaší 
zkušenosti s rádiem. Chtěli jste někdy na-
ladit určitou stanici, zatímco zde byla jed-
na nebo více dalších, které spolu soupeřily  
o místo na předvolbě? Výsledkem je smě-
sice zmatku. Ale pokud dosáhnete oné sta-
nice, pokud ostatní jsou dočasně vypnuté, 
dosáhnete přesně to, co chcete, a vaše touha 
je splněna.



48

Úplně stejným způsobem naše myšlen-
ky a tužby vyvstávají v určitý okamžik, kdy 
nejsou přítomné žádné jiné myšlenky, aby 
pohltily jejich sílu. Naše mysl tak není roz-
dělena mezi různé myšlenky, ale veškerou 
svou sílu věnuje jedné určité touze. Tato 
touha se pak ztvárňuje a ztělesňuje.

Všichni jste zažili chvíle, kdy jste měli 
na okamžik v mysli úplně prázdno a jen jste 
zírali do prostoru. Pokud by bylo v tomto 
okamžiku možné vnést do hlavy s dostateč-
nou silou jakékoliv přání nebo myšlenku, 
nic na Zemi by nemohlo zabránit tomu, aby 
se velmi rychle realizovaly.

Co je tedy příčinou zmatku, který vítězí 
ve vaší mysli a oslabuje vaše myšlenky? Je 
to přesvědčení, že existuje síla mimo vás, 
která převyšuje sílu uvnitř.

Pokud se ale systémem cvičení a obmě-
nou podmínek změníte tak, že každou nos-
nou myšlenku ihned ztvárníte, ovládnete 
všechny situace a okolnosti, které zasahují 
do vašeho života.

Existuje pouze jedna cesta, jež dokáže, 
zda to je pravda, či nikoliv – a tou je po-
kus!“
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9
Slova jsou slabým prostøedkem 
pro vyjádøení hlubokých dìjù 

obecného zákona. Musíte k nim 
a do nich postupnì a trpìlivì 
pronikat, abyste je opravdu 

pochopili.

„Dalším krokem ve vašem učení je 
toto: Vědomí nebo stálý obraz 

čehokoliv v mysli, jakékoliv představy, 
jakékoliv okolnosti jsou vlastně věcí sa-
motnou. Co zažijete skrz pět smyslů, je 
pouze ztvárněný mentální obraz (zviditel-
něný nebo hmatatelný): stejně jako malíř, 
který své mentální obrazy zvěčňuje na plat-
ně. Ruka malíře je pouhým nástrojem, jímž 
se vyjadřuje mysl, protože jeho ruku mysl 
vede a usměrňuje.
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Vědci říkají, že všechny buňky v našem 
těle se neustále mění a že v těle nemáme 
žádnou buňku, kterou jsme tam měli ještě 
před rokem. Ale při tom všem si pamatujete 
na mnoho minulých let a můžete vyvolat 
třeba své dětské vzpomínky. Jak si může-
te zapamatovat všechny ty roky, když se 
veškeré mozkové buňky nahradily jinými? 
Protože vy jste mysl. Nejste tělo.

Jako každá jednotlivá bytost, která fun-
guje v jako individuum, což je každý z nás, 
máte všichni mocnou mysl a vaše tělo je 
pouze prostředek, jímž fungujete. Jste pán 
a vaše tělo je sluha, je prostředníkem vaše-
ho vyjádření. To je vše.

Co je opravdové tělo? To, co zůstává 
zvěčněné a ztvárněné v mysli tak dlouho, 
dokud existujete? Nebo to, které se rozklá-
dá ve své celistvosti a nakonec splyne se 
zemí? A co jsou reálné věci? Ty, které jsou 
vytvořené a zhmotněné v mysli, nebo ty  
ve vnějším světě, jež se po své krátké exis-
tenci rozpadají?

Nechci vás mást dojmem, že vnější svět 
má malý, nebo dokonce žádný význam pro 
lidské úspěchy, ale jeho význam je pouze 
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druhotný. Nicméně elementární znalost 
dějů v mysli je pro vás na začátku prvořa-
dá.

Přál bych si, aby bylo možné jasně vy-
světlit proces, kterým se zhmotní vytvoře-
ný obraz v mysli, abyste vše lehce pochopi-
li. Vyžadovalo by to ale hodiny jen k tomu, 
abyste se v tomto směru o něco pokusili, 
navíc bych vás mohl pouze zmást. Slo-
va jsou slabým prostředkem k vyjádření 
hlubokých dějů obecného zákona. Musíte  
k nim a do nich postupně a trpělivě proni-
kat, abyste je opravdu pochopili. Naštěstí 
nic z toho není nezbytně nutné znát, abys-
te zákon mohli využívat (nepotřebujeme 
znát zákon, kterým se vysvětluje přenáše-
ní slunečních paprsků na Zemi, abychom 
je mohli užívat). Důvěřujte mému záměru. 
Stejnou dávku důvěry vložte v sílu tohoto 
zákona a vše, co jste si předsevzali, bude 
možné splnit.

Přistupme k dalšímu kroku.“


