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1. 
Probuzení

Deklarace
Probuďte se tady a teď! Uvědomte si a pamatuj-

te: všichni lidé sní a vše, co se děje kolem, není víc 
než sen. Jenom vás ten sen už neovládá. Vy jste ze 
sna už procitl, a získal tedy schopnost uplatňovat vliv  
na chod událostí. Vaše přednost je v uvědomění. Poci-
ťujte svou sílu. Síla je vždy s vámi, jestliže na ni neza-
pomínáte. Teď bude vše tak, jak budete chtít.

Výklad
Vaše narození do tohoto života bylo novým pro-

buzením po řadě minulých vtělení – snů reality.  
Od chvíle vstupu na svět jste byl vybaven udivující-
mi schopnostmi. Uměl jste naslouchat šelestu jitřních 
hvězd, rozeznávat auru, stýkat se se zvířaty a ptáky. 
Celý svět vám předváděl zázračný rej svítící energie  
a vy jste byl kouzelník – mohl jste ovládat tuto energii. 
Ale brzy jste se poddal vlivu okolních lidí a znovu se 
pohroužil do snu. Snící neustále a cílevědomě fixovali
vaši pozornost na jediný fyzický aspekt reality. Dů-
sledkem toho byla ztráta všech magických schopností. 
Nezdá se vám, že život ubíhá jako ve snu, kde neřídíte 
realitu vy, ale ona vás? Nastal čas návratu k původní 
síle.
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2. 
Vytržení ze sna

Deklarace
Uvědomte si teď, že váš život je hra, do které vás 

zatáhli. Dokud jste celý pohroužen do této hry, nejste 
schopen objektivně posuzovat situaci a jakýmkoli pod-
statným způsobem ovlivňovat chod událostí. Nejdřív 
sejděte do hlediště a nezkaleným pohledem se rozhléd-
něte. Řekněte si: „V této chvíli nespím a uvědomuji si, 
kde jsem, co se děje, co dělám a proč.“ A pak vstupte 
na scénu a pokračujte ve hře. Zůstaňte divákem. Teď 
máte obrovskou přednost – uvědomění. Narušil jste hru 
a získal schopnost ji řídit.

Výklad
Ve snu jste v moci okolností, protože rozum dřímá 

a pokorně přijímá vše tak, jak to je. Jako by vše šlo, jak 
je třeba. V bdění je to přibližně stejné. Připadá vám, 
že skutečnost existuje nezávisle na vás a vy nemáte 
sílu ji ovlivňovat. Jste téměř smířen se svým údělem  
– souborem vašich schopností a podmínek společnosti, 
ve které máte existovat. Zbývá jenom plout s proudem 
osudu a čas od času uplatnit slabé pokusy upozornit 
na svá práva. Cožpak se nedá nic změnit? Jistěže dá! 
A vy to uděláte. Do té doby jste vnímal realitu tak, 
jak vás to učili. Teď si uvědomte realitu jako sen. Jen 
ve vědomém snu jste schopen skutečně kontrolovat 
situaci. Na scéně má každý svou roli a každý nějak 
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spolupracuje s vámi. Něco od vás očekává, navazuje 
na něco, prosí nebo potřebuje, pomáhá nebo překáží, 
miluje nebo nenávidí. Pohlédněte na tuto hru vědomě 
a pak vše sám pochopíte.
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3. 
Boží dítě

Deklarace
V každém z nás je částečka Boha. Jste jeho dítě 

a váš život je sen Boha. Když řídíte skutečnost silou 
svého záměru, plníte jeho vůli. Váš záměr je záměr 
Boha. Jak můžete pochybovat o tom, že se vyplní? Je 
jenom třeba vzít si takové právo. Když prosíte Boha, 
je to stejné, jakoby Bůh prosil sám sebe. Což může 
Bůh prosit sám sebe? Což existuje někdo, od koho by 
mohl Bůh potřebovat něco pro sebe? I tak si vezme 
vše, co bude chtít. Neproste, nepotřebujte a nedomá-
hejte se. Utvářejte sám svou skutečnost pomocí vědo-
mého záměru.

Výklad
Náš svět je divadlo snů, kde Bůh je divák, scéná-

rista, režisér a herec současně. Jako divák sleduje hru, 
která se odvíjí na scéně světa. Jako herec prožívá a cítí 
vše stejně jako bytost, jejíž roli vytváří. Bůh tvoří sku-
tečnost a řídí ji prostřednictvím záměrů všech stvoření. 
Současně s duší vložil do každé živé bytosti částečku 
svého záměru a vyslal ji do snu – života. Každé živé 
bytosti Bůh ponechal svobodu a moc vytvářet svou 
skutečnost v míře jejího uvědomění. Prakticky všech-
ny živé bytosti nepoužívají záměr uvědoměle a cíle-
vědomě. Jsou v nevědomém snu, jen jakoby smutně  
po něčem toužily. Nechápou ale, co to vlastně je. Jejich 
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záměr je rozplizlý, nejasný, bezděčný. V tomto směru 
se člověk nedostal dál než zvířata. Kyvadlům se poda-
řilo nejen odejmout lidem znalost o jejich schopnos-
tech, ale dokonce převrátit smysl jejich života. Zamě-
nit službu Bohu za uctívání. Ve skutečnosti cíl života  
a také samotná služba Bohu spočívá ve spolupráci 
s ním při tvoření.
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4. 
Zrození hvězdy

Deklarace
K dosažení opravdového úspěchu je nutno přestat 

se řídit všeobecně přijímanými standardy a vydat se 
svou cestou. Ten, kdo dokázal vykročit ze společen-
ského uspořádání, vytvoří nový etalon úspěchu. Ky-
vadla nestrpí individualitu. Vidí vycházející hvězdu  
a nezbývá jim nic jiného, než udělat ji svým favori-
tem. Když je vytyčeno nové pravidlo, uspořádání se 
obrací a začíná kráčet za novou hvězdou. Pro stanovo-
vání vlastních pravidel je nezbytné si dovolit být sám 
sebou. To vy můžete. Je třeba jenom dát si takovou 
výsadu. Své výsady si dáváte, nebo odnímáte jen vy 
sám.

Výklad
Po celý život se pokoušejí člověku namlouvat,  

že má k dokonalosti daleko, že úspěch, bohatství a slá-
va je jen pro vyvolené. Kyvadla nepopírají, že úspě-
chu může dosáhnout každý, ale lstivě skrývají fakt,  
že unikátními schopnostmi a kvalitami je obdařen kaž-
dý člověk. Individualita se pro kyvadla podobá smrti. 
Když ze všech stoupenců budou svobodné osobnosti 
a vymknou se kontrole, kyvadlo se prostě rozpadne. 
Hvězdy se rodí samostatně, ale rozžíhají je kyvadla. 
Vzor pro napodobování – etalon úspěchu – je vytvá-
řen cíleně, aby snahy všech ostatních byly namířeny 
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jedním směrem. Jinými slovy, úloha kyvadel spočívá 
v tom, aby sloučila všechny do jediné sestavy a při-
měla je podrobit se společnému pravidlu. Nedokážete 
nic, dokud si neuvědomíte, že je třeba vyjít ze společ-
né sestavy. Nemá smysl hrát cizí hru, v níž pravidla 
neurčujete vy. Ať se zabýváte čímkoli, vždy hleďte 
iniciovat svou hru. V tom je tajemství úspěchu.
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5. 
Zrcadlo světa

Deklarace
Váš svět je to, co si o něm myslíte. Svět jako zrcadlo 

odráží váš vztah k němu. Život je hra, v níž svět neu-
stále dává svým obyvatelům jednu jedinou hádanku: 
„Hádejte, jaký jsem?“ Každý odpovídá v souladu se 
svými představami: „Jsi agresivní,“ nebo „Jsi útulný.“ 
Také: „…veselý, zamračený, přátelský, nenávistný, 
šťastný, úskočný…“ Ale zajímavé je, že v této loterii 
vyhrávají všichni! Svět se všemi souhlasí a každému 
se představuje v té podobě, jakou si objednal. Co vy si 
myslíte o svém světě?

Výklad
Je-li člověk přesvědčen, že je na tomto světě už 

všechno nejlepší vyprodáno, zbudou na něj nakonec 
jen prázdné police. Když si myslí, že pro dobré zboží 
je nezbytné vystát dlouhou frontu a draze zaplatit, sta-
ne se tak. Je-li jeho očekávání pesimistické a naplněné 
pochybnostmi, určitě se splní. A jestliže člověk oče-
kává setkání s nepřívětivým okolím, jeho předtucha 
se vyplní. Avšak stačí být proniknut nevinnou myš-
lenkou, že svět pro něj uchránil to nejlepší, a také to 
se z nějakého důvodu stane. „Hlupáček“, který nemá 
tušení, že nic nejde tak jednoduše. Avšak nějakým ne-
postižitelným způsobem se octne před obchůdkem, 
kam právě teď přivezli zboží, jakoby speciálně pro 
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něj. A vida, první kupující dostává všechno zdarma.  
A vzadu už se staví dlouhá fronta těch, kteří jsou pře-
svědčeni, že reálie života jsou stále pochmurnější, ale 
hlupáci mají prostě štěstí. A jestliže úspěšný hlupák 
někdy po střetu s „reáliemi života“ změní svůj vztah 
k světu, skutečnost se odpovídajícím způsobem také 
změní. Postrčí „poučeného“ až na konec fronty.


