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Bezpodmínečná láska

Naučili jste se podmínečné lásce od lidí, jejichž 
láska k vám je kompromisem jejich pocitu viny a stra-
chu. Nebuďte kvůli tomu zahanbeni. Pouze je třeba, 
abyste si uvědomovali tuto skutečnost.

V době, kdy jste byli dětmi, byla vaše hodnota pod-
miňována tím, jak na vás reagovali lidé. Naučili jste, 
že vaše hodnota je stanovena zvnějšku. Tento zásadní 
omyl vás provází celým životem.

Zkušenost vašich rodičů nebyla odlišná od vaší. 
Vaše zkušenost není odlišná od zkušenosti vašich 
dětí. Vše, co potřebujete udělat, je vyléčit tytéž rány. 
Všechna provinění musí být uvědomena a emoce s ni-
mi spojené musí být uvolněny. Takto se všechny zra-
něné bytosti přesouvají od zkušenosti s podmíněnou 
láskou k bezpodmínečné lásce.

Během uzdravování se učíte dát si bezpodmínečnou 
lásku, kterou jste nikdy nedostali od svých biologic-
kých rodičů. V tomto procesu se rodíte znovu ne skrz 
nějakého člověka, ale skrz zdroj lásky uvnitř sebe.
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Naučit se dát lásku zraněné části uvnitř sebe zna-
mená změnit své přesvědčení, že vaše hodnota je za-
ložena na tom, jak na vás reagují druzí. Budete si cenit 
sami sebe takové, jací skutečně jste, zde a nyní, bez 
podmínek. Nikdo jiný to pro vás nemůže udělat. Lidé 
vám mohou pomoci a podpořit vás, ale nikdo vás ne-
může naučit, jak milovat sám sebe. To je práce každé 
individuální duše.

Každá duše, jež prožívá život ve fyzickém těle, se 
chce poprat s těmito problémy ohledně vlastní hodno-
ty. Na duši během pobytu zde působí podmínky, které 
ovlivňují její přirozenou schopnost milovat.

Změna pohledu na tyto podmínky je nezbytná. Jest-
liže duše opouští fyzický svět a věří, že je oběť zdejších 
okolností, bude přitahovat tuto zkušenost znovu, aby 
tento názor změnila. Jestliže si duše uvědomí pravdu, 
že její hodnota nezávisí na ničem a nikom mimo její 
mysl, upevní své spojení se zdrojem lásky a vzbudí se 
ze snu týrání.

Toto probuzení znamená odmítnutí iluze, že nejste 
hodni lásky. Projevujete lásku jejím bezpodmínečným 
dáváním sobě. Díky tomu přitahujete do svého života 
lidi, již jsou schopní vás bezpodmínečně milovat.

Snaha nalézt lásku vně sebe vždy selže, protože ne-
můžete dostat od druhého něco, co jste si nedali sami. 
Jestliže neposkytujete lásku sami sobě, přitahujete  
do svého života lidi, kteří dělají totéž.

Zkušenost bezpodmínečné lásky začíná ve vašem 
srdci, ne u někoho jiného. Nepodmiňujte svou schop-
nost milovat se schopností někoho jiného vás milo-
vat. Nevěřte v podmínky, které ohraničují lásku, ani  



50

Paul Ferrini

ve formu, v níž je láska přítomna, protože jsou pomíji-
vé a podmíněné proměnlivostí každodenního života.

Skutečná láska se nemění. Existuje nezávisle 
na formě, skrz kterou je vyjádřena. Zdroj je věčný  
a všudypřítomný a beztvará láska je jeho součástí. Zde 
je třeba nasměrovat svou víru, protože tato Láska je 
jistota, a jakmile je hluboce upevněna ve vašem srdci, 
nikdy nebudete potřebovat hledat štěstí mimo sebe.

Lidé přicházejí do vašeho života – někteří s vámi 
jednají přátelsky a jiní nevlídně. Od prvních přijímá-
te lásku a u druhých vidíte nedostatek lásky a volání  
o pomoc vnitřně zraněného člověka. Ty druhé po-
vzbuďte, aby nalezli svůj zdroj lásky uvnitř sebe stej-
ně, jako jste to udělali vy. Víte, že nemůžete vyřešit 
jejich problémy. Tragédie jejich životů může být po-
chopena díky jejich ochotě dívat se uvnitř svých vlast-
ních srdcí a myslí.

Ten, kdo miluje bez podmínek, neomezuje svobodu 
svou ani nikoho jiného. Nesnaží se pevně svírat lásku, 
protože to znamená ztratit ji. Láska je dar, jež musí být 
neustále dáván. Dárce vždy ví, kdy a komu je třeba dar 
dát. Na dávání lásky není nic složitého. Složitá situace 
nastane, jestliže někdo odmítá lásku dát a přijmout.

Ten, kdo miluje sám sebe, se nebojí být sám, proto-
že být sám je příležitost milovat se a přijímat se ještě 
hlouběji. Jestliže člověk, kterého miluje, ho odmítne, 
cítí se bezcenný? Lituje se a uzavírá se před světem 
nebo se snaží rychle hledat náhradu? Ne. Pokračuje 
v šíření své lásky.

Ten, kdo se miluje bezpodmínečně, není omezen 
v šíření lásky. Nehledá někoho zvláštního, aby mohl 
milovat. Miluje každého, kdo stojí před ním. Jeden 



51

Bezpodmínečná láska

člověk není hoden nebo nehoden jeho lásky více než 
jiný. Tento druh lásky se ve vás nyní rodí, můj bratře 
a má sestro. Nabízím vám tento druh lásky a žádám, 
abyste jej šířili dále.

Je to velmi jasné. Nemůžete pochopit nesprávně to, 
co vám říkám. Láska může existovat pouze mezi rov-
nými. Láska může existovat pouze mezi bytostmi, jež 
se naučily milovat samy sebe a cení si sebe.

Láska nedrží žádné rukojmí a nedělá kompromisy 
kvůli strachu. Kde je přítomna láska, nemůže existo-
vat strach se všemi svými nesčetnými podmínkami.

Povzbuzuji vás, abyste byli upřímní, mí přátelé. 
Neznáte tento druh lásky, který popisuji a jež vás na-
prosto děsí!

Proč? Protože zážitek skutečné lásky ukončuje 
vaše prožívání podmíněného světa. Když prožíváte 
tuto lásku, necítíte se již odděleni od druhých lidí. 
Ztratíte každý aspekt své identity, který vás odstrkuje 
od ostatních. Otevřete se větší realitě, již tvoříte s dru-
hými skrz oboustrannou důvěru. Posuzování zmizí  
a vládu přejímá přijetí.

„Nebojím se toho,“ říkáte. Buďte upřímní vůči sobě 
i mně. Bojíte se toho, protože tím skončí váš sen a vaše 
ego zná jediný způsob, jak tento sen ukončit – umřít. 
Prosím, rozpoznejte svůj strach z lásky a ze smrti.

Řekl jsem, že nenarodíte-li se znovu, nevstoupíte 
do království nebeského. Když jsem to řekl, nemluvil 
jsem o reinkarnaci, ale o smrti ega a všech přesvědče-
ních, která vás oddělují od ostatních, a o konci posu-
zování.

Co umře, nejste vy. Co umře, je vše, co jste si mys-
leli, že jste. Umře každý soud, který jste kdy vyslovili 
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nad sebou nebo kýmkoli jiným. Co se znovu narodí, je 
plné světla a jasu. Je to Kristus – věčný život, ve vás 
a ve mně.

Říkám vám, můj bratře a sestro, vaše vzkříšení je 
ve vašich rukou. Obáváte se toho. Nemůžete mě okla-
mat. Vidím, že se chvějete, když vzhlédnete na kříž, 
kde brzy budete pověšeni, abyste splatili své hříšné 
myšlenky a jednání. Nepopírejte svůj strach, neboť ji-
nak vám nebudu schopen pomoci.

Co umírá na kříži, nejste vy. Nejste tělo. Nejste 
myšlenky plné strachu. To vše může umřít a také umře. 
Jestliže ne nyní, pak k tomu dojde později. Nemůžete 
se vyhnout smrti ega ani smrti těla, ale to není nutně 
totéž. Nevěřte, že vaše ego umírá, když umírá tělo, ani 
že vaše tělo umírá, když umírá ego.

Vaše ego umírá, když již není potřebné. Můžete si 
podržet své ego téměř navždy, ale neuděláte to, proto-
že je to peklo a vy nechcete žít v pekle navždy. Přijde 
doba, kdy bolest bude nesmírná a zavoláte mě: „Ježíši, 
prosím pomoz mi. Jsem ochotný vzdát se ega.“ Ujiš-
ťuji vás, že ta doba přijde pro každou bytost.

Do té doby vše, co můžete udělat, je zvládnout svůj 
strach. Přiznejte si každý strach, jejž máte, a předejte 
jej mně: „Ježíši, bojím se umřít… Ježíši, bojím se tvé 
lásky… Ježíši, bojím se, že Bůh mě opustí.“ Dovolte 
svým strachům vynořit se a odevzdejte mi je. Urych-
lí to vaše probuzení a zavede vás to přímo k vašim 
zásadním problémům – ke strachu, který leží za vše-
mi vašimi obavami. Nepochybujte, že vám pomohu. 
Odevzdejte jej mně a vyjdeme spolu ven z tohoto 
místa stínů. Nemohu vás ochránit před nutností čelit 
vašim strachům, ale mohu vás vzít za ruku. Buďte 
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klidní. Výsledek vaší cesty je zaručen. Kde jsem já 
nyní, budete vy také. Potom budete vědět s napros-
tou jistotou, že láska jste vy. Ani se ve vás nerodí, ani  
ve vás neumírá. Je od vás neoddělitelná. Je to vaše 
jediná identita.
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Otevírání dveří

Jestliže máte očekávání ohledně sebe, druhého 
nebo obecně situace, nemůžete být zcela pozorní. 
Vaše schopnost být pozorný závisí na tom, zda máte 
otevřenou mysl, jež je osvobozena od posuzování  
a očekávání.

Stejně důležité je mít otevřené srdce. Znamená to, 
že máte soucit se sebou i druhými a odpouštíte událos-
ti z minulosti. Znamená to, že přistupujete k druhým 
jako k sobě rovným a hledáte společné východisko.

Mít otevřenou mysl a otevřené srdce otevírá dveře 
lásce, ale tyto dveře se otevírají a zavírají. Když se 
zavřou, člověk musí být trpělivý a ochotný odpustit, 
nebo se dveře znovu neotevřou.

Člověk potřebuje cítit nejen přítomnost lásky, ale 
také její absenci. Vnímání její nepřítomnosti, naučí 
člověka naslouchat a zjemňuje srdce. Jestliže se člo-
věk cítí oddělen od ostatních, učí se hledat sotva patr-
né soudy, které vynesl.

Každé oddělování se od ostatních nebo posuzování 
je příležitostí otevřít se přítomnosti lásky. Mentálně to 
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vyžaduje, abyste se vzdali určitého způsobu vnímání 
a ospravedlnili se. Emocionálně to znamená vnímat 
důsledek svého oddělování se od druhých: svou bolest 
a bolest druhého.

Posun od posuzování k přijetí a od izolování se 
k vcítění je podstata uzdravení. Jestliže nejste schopni 
tuto změnu provést, upevňujete podmínky, jež vedou 
ke vzniku onemocnění mysli/těla.

Všichni se potřebujete naučit změně – přesunout 
se od nemoci k přirozenosti, od omezování k otevře-
nosti a od nedůvěry k důvěře. Musíte se naučit změnit 
obranný postoj na postoj přijímání a být harmoničtí  
ve svých vztazích díky přeměně oddělujících myšle-
nek a jednání.

Být léčitel nebo dělat zázraky znamená přijmout 
svou schopnost osvobodit se od konfliktu, pocitu viny,
posuzování a obviňování. Jestliže přijmete tuto schop-
nost, budete ve svém životě provádět zázraky stejně 
jako já.

Řekl jsem vám mnohokrát, že to můžete udělat. Lé-
čení je nejen možné, ale i nutné. Každý z vás je léčitel 
svých vlastních zranění a křivd a svědek zázraku. Toto 
léčení je váš jediný zdejší cíl. Čím dříve to pochopíte, 
tím lépe.

Nezapomínejte, prosím, že autentická duchovní 
praxe začíná rozvíjením lásky k sobě a přijetím sebe. 
Nesnažte se milovat druhé lidi dříve, než se naučíte 
milovat sebe, protože toho nebudete schopni.

Jestliže někdo vstoupí do vašeho života a působí 
vám bolest, nesnažte se tuto osobu milovat. Stačí, 
když ji nebudete obviňovat a dělat z ní nepřítele. Při-



56

Paul Ferrini

znejte, že cítíte bolest, a požádejte o čas, abyste mohli 
být se svými pocity.

Když jste sami, připomeňte si, že to, co cítíte, pa-
tří pouze k vám. Druhý člověk nemá nic společného 
s tím, co cítíte. Osvoboďte se od všech myšlenek, kte-
ré by dělaly druhého člověka odpovědného za to, co 
cítíte. Nyní buďte se svými pocity a řekněte si: „To, 
co cítím, mi ukazuje nějaký můj aspekt, jejž odsuzuji. 
Chci se naučit přijmout všechny své aspekty. Chci se 
naučit přinést lásku všem svým zraněným částem.“

Nyní jste se dostali do oblasti skutečné přeměny  
a jste připraveni přinést lásku do svého srdce.

Provádějte to opakovaně a buďte se sebou trpěliví. 
Nesnažte se léčit druhé lidi kolem sebe dříve, než se 
naučíte přinést lásku do svého vlastního srdce. Tato 
snaha by vedla k neúspěchu a dalšímu odsuzování 
sama sebe.

Mějte se sebou soucit. Dělejte malé krůčky. Začně-
te léčením svých myšlenek a pocitů. Pokaždé, když 
vyléčíte odsuzující myšlenku nebo oddělující pocity, 
vnímá to každá mysl a srdce ve vesmíru. Vaše léčba 
nepatří pouze vám, ale všem bytostem.

Až se dostanete do stavu vnitřního míru, světový 
mír se stane imanentní. Jestliže máte odpovědnost 
k druhým, pak je to pouze tato: dojít k míru ve svém 
srdci a mysli.

Někteří lidé si myslí, že taková rada je sobecká  
a nezodpovědná. Domnívají se, že musí zachránit svět, 
aby nalezli štěstí. To je omyl. Dokud nejprve nenalez-
nou štěstí, svět nebude zachráněn.

Je to těžké slyšet, ale je to pravda. Dokud nebu-
dete šťastní v přítomném okamžiku, nikdy nenalezne-
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te štěstí. Jestliže nejste šťastní nyní, nehledejte štěstí 
v budoucnosti, ale zaměřte svou pozornost do součas-
nosti. Jen zde lze nalézt štěstí.

Otevřené srdce a otevřená mysl jsou dveřmi, kte-
ré se otevírají přítomností lásky. Dokonce když jsou 
dveře zavřené, vyzývají vás, abyste je otevřeli. A když 
soudíte a cítíte se oddělení od druhých, láska vás ze-
vnitř volá.

Řekl jsem vám, že nezáleží na tom, kolikrát jste od-
mítli vstoupit do svatyně. Musíte jen zaklepat a dveře 
se vám otevřou. Řekl jsem, že jestliže prosíte, bude 
vám dáno. Odmítli jste mi však uvěřit. Myslíte si, že 
někdo sčítá vaše hříchy a okamžiky váhavosti nebo 
neposlušnosti, ale to není pravda. Počítáte je jen vy 
sami.

Řekl jsem, abyste přestali počítat, vymlouvat se  
a předstírat, že dveře jsou zamčené. Stojím na prahu. 
Vezměte mě za ruku, otevřeme dveře a společně jimi 
projdeme.

Já sám jsem dveřmi k bezpodmínečné lásce. Když 
projedete, také jimi budete.


