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PŘEDMLUVA

Je 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 duchov-
ním 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 zá-

zraků) – 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 nepředsta-
vuje 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 pře-
devším 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 popi-
sované, 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 milu-
jící – naše myšlenky mají vysokou, božskou vibraci, odrazí 

PŘEDMLUVA
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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 na-

šich prožitcích. Chceme-li změnit povahu prožitků, musíme 

nejprve změnit myšlení.

Snažit se řešit problém pouze na úrovni dopadu je do-

časné řešení. Až když se obrátíme na úroveň příčiny – myš-

lenek, 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 popírá-

ním – 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 ja-

koukoliv 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. 

Předmluva
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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.

PŘEDMLUVA
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KAPITOLA PRVNÍ

Zákon Boží kompenzace

Jsou 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 úspě-

chu. 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.

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 ne-
musí 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 lho-
stejnosti 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 

KAPITOLA PRVNÍ
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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 ne-
konečnou 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 mož-
nosti. 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 

Zákon Boží kompenzace



28

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 za-
čneme negativním vnímáním sebe sama. 

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 rav-
divé. 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 na-
příklad:

 „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 nedo-

sáhnu.“
 „Jsem hloupý.“
 „Nemám dost talentu.“
 „Jsem příliš starý.“

KAPITOLA ČTVRTÁ
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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 po-
dobu 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 po-
ložíme, 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 

Modlitba


