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Táto kniha bola radostne vytvorená komunitou Living Miracles –
Neziskovou komunitou, spravovanou inšpirovanými mystikmi, oddanými Prebudeniu.

Pre tých, ktorí dúfajú, že Osvietenie je možné ešte v tomto živote...
Hojenie v Mysli je kompiláciou listov jednotlivcov, ktorí písali Davidovi Hoffmeisterovi, zdieľajúc s ním svoje najväčšie
obavy, hlboké otázky a najskrytejšie tajomstvá. David im odpovedá z Perspektívy, ktorá presahuje osobné postoje; každá
odpoveď je nepochybne Hlasom Boha.
Spolu s pojednávaniami o Bohu, Pravde, Osvietení, rodičovstve, odpustení, sexe, bolesti, vzťahoch a vegetariánstve, tento
zväzok je majákom, osvetľujúcim náš najhlbší potenciál prekonať našu pripútanosť k presvedčeniam o prinášaní obetí,
vine a predstavách o sebe samých.
David Hoffmeister , ktorý je stelesnením pokojnej mysle, vyžarujúcej radosť a oddanosť Pravde, sa dotkol životov tisícov
ľudí. Je mystikom modernej doby, cestuje po svete, zdieľajúc odkaz Lásky, Jednoty a Skutočnej Slobody na štyroch
kontinentoch. Jeho osobná cesta zahrňovala štúdium mnohých smerov, čo ho nakoniec priviedlo ku každodennému
uplatňovaniu princípov Kurzu Zázrakov v praxi.
Pre tých, ktorí dúfajú, že je možné dosiahnuť Osvietenie ešte v tomto živote je David skutočnou inšpiráciou. V spojení
s Poslami Mieru, David pokračuje v šírení Prebudenia prostredníctvom inšpiračných stretnutí v mnohých krajinách,
materiálmi, obsahujúcimi hlboké učenie a nespočetným množstvom nahrávok, prístupných na internete. Spoločne žijú
životom, zasväteným Bohu, úplne sa spoliehajúc na Božiu Prozreteľnosť.
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Kapitola 1

VYSLOBODENIE SA ZO ZNEUŽÍVANIA
Ahoj David,
Ďakujem, že si si našiel čas a prečítal si si moju správu. Možno to bude znieť sarkasticky; avšak toto JE prirodzená otázka.
Pýtam sa to ako osoba, ktorá bola zneužívaná, sexuálne, aj iným spôsobom, väčšinou mojimi príbuznými, doslova od
narodenia. Čo to znamená podľa “scenára? Naozaj som si to všetko vybrala sama???!!! Existuje pre útočníkov nejaký
trest???!!! “Svetská spravodlivosť nie je možná. Väčšinu spomienok som potlačila, no myslím, že sa stále bojím. Cítim,
akoby som vo svojom vnútri poznala odpoveď, ale prečo ju “nedostávam”?! Gggrrrr! (Vieš mi ju dať ty? :D) Keby sa mi
podarilo to odovzdať, ako to týmto ľuďom zabráni ma zneužívať aj naďalej, ak aj nie fyzicky? Jeden z nich je extrémne
arogantný a neverí, žeby urobil nejakú chybu. Nemôžem uveriť tomu, žeby nejaká Vyššia Sila s týmto súhlasila! Smú títo
ľudia v takomto chovaní pokračovať???!!! Skutočne, nemám v úmysle byť sarkastická, či náročná, len sa jednoducho
pýtam! Áno... som zmätená!
Pokúšam sa žiť v súlade s Kurzom už roky, ešte skôr, než som ho začala čítať. Vedela som to inštinktívne, avšak až keď
som mala okolo dvadsiatky, som zistila, že som duševne chorá, stále prežívam veľa zázrakov v materiálnom slova zmysle.
Taktiež rozumiem preskupení vo vnímaní, hoci ma to stálo neuveriteľné množstvo duchovnej práce na sebe
no nezabránila som tomu, aby sa v mojom živote stali nesprávne veci Čo robím zle???!!! Poradcovia v oblasti sexuálneho
zneužívania mi tvrdia, že nerobím nič zlé, ale naozaj by som ocenila tvoj názor v tejto záležitosti.
Ešte raz ďakujem za Tvoj čas.
Ahoj Milovaná,
Ďakujem za Tvoju úprimnosť. Prebudenie sa je jednoduchým rozpoznaním, že Láska je prítomná a že len Láska existuje.
Odpustenie je opustením viery v útok rozpoznaním, že nejestvujú rozličné formy jedinej lži, zvanej ego. Duch nemôže
útočiť, ani naň nemôže byť útočené, a Kristus Sám osebe je Duchom. Duchovi sa nemôže diať žiadna neprávosť. Všetky
časti pracujú spoločne pre dobro celku. Nejestvujú žiadne výnimky, len ego to “vidí” inak. Odpustenie ukazuje, že žiadne
ego nejestvuje Teraz, čo vždy zostáva je len odrazom Lásky. Ego zdanlivo verí, že nespravodlivé zaobchádzanie je možné.
Teším sa z toho, že Božou vôľou je Láska a že Láska je skutočná. Si Kristom navždy, navždy dokonalá. V našej Realite sa
nemôže nič pokaziť. Si navždy nevinná a Ja Ťa Vidím. Tomuto vzdávam vďaku. Milujem Ťa navždy!!!
S Láskou, David

KZ LEKCIA 157
Ahoj David,
V Lekcii 157 sa hovorí, že nás prinesie ku dverám, kde všetko učenie končí a my zachytíme záblesk toho, čo leží mimo
našich najodvážnejších predstáv. Pobáda nás to k novej skúsenosti; odlišnému spôsobu prežívania a preciťovaniu vedomia.
Dnes sa naučíte cítiť radosť života. No ja nemám túto skúsenosť. Znamená to, že nerobím cvičenia správne? Doteraz som
sa snažil veľmi poctivo dodržiavať všetky inštrukcie. Začínam však byť skľúčený a ovláda ma pocit beznádeje. Čo sa stane
s tými, ktorí ani po prejdení si celého textu a cvičení pre študentov nedokážu dosiahnuť spásu? Musíme umrieť a vrátiť sa
znovu v ďalšom živote, aby sme mohli pokračovať v našej ceste?
Mám ešte jednu otázku. Hoci sa snažím precvičovať Lekcie ako najlepšie viem, sú dni, kedy nie som schopný pristúpiť
k ďalšej lekcii. Takže sú dni, kedy vôbec neprecvičujem. Avšak po tomto útlme, znovu obnovujem precvičovanie. Je to
v poriadku? Nech sa akokoľvek snažím, nedarí sa mi precvičovať jednu lekciu denne. Mal by som striktne dodržiavať
jednu lekciu denne, aby to malo nejaký efekt?

Ďakujem Ti za pomoc.

Môj Milovaný,
Ďakujem za list, aj za Tvoju oddanosť Prebudeniu. Skús si predstaviť jednotlivé cvičenia ako laboratórium pre
uplatňovanie týchto myšlienok do praxe. Je to skvelé, že si ochotný robiť tieto cvičenia. Zušľachťuj a opatruj si túto
ochotu a keď sa dostavia pocity znepokojenia, skľúčenosti, či beznádeje, aplikuj aktuálnu lekciu dňa na všetko, čo máš
práve v mysli. Inštrukcia znie nerobiť viac ako jedno cvičenie denne ale to neznamená, že nemôžeš zostať s tým istým
cvičením dlhšie, než jeden deň, ak cítiš, že ti to pomáha. Keď si všimneš, že si nepokojný, alebo si usúdil, že nepociťuješ
význam ku ktorému by cvičenie malo smerovať, jednoducho sa vráť k myšlienke dňa.
Cvičenia sú zbierkou slov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomáhali precvičovať si myseľ v novom vnímaní všetkého a
všetkých. Ak si si pozrieš stránku www.awakening-mind.net, nájdeš tam množstvo zdrojov, ktoré ti pomôžu prehĺbiť si
myseľ. S oddanosťou a precvičovaním týchto myšlienok Prebudenia ti tento proces začne pripadať čoraz prirodzenejší.
Všetka podpora Ducha Svätého a anjelov je s tebou v tomto Prebudení. Ľudia, ktorých stretávaš sú symbolmi, ktorí
preniknú k tvojmu vedomiu a budú odrážať najhlbšiu túžbu Tvojho srdca: prebudiť sa v Božej Láske.
Neobávaj sa zdanlivej “smrti“ tela. Telo je len nástrojom, symbolom medzi symbolmi, ktorý Duch Svätý používa na
Prebudenie mysle, ktorá sa javí, akoby spala. Tvoja práca s KZ ti pomôže oslobodiť sa od egoistického používania tela
a sveta na jeho účely, keďže účelom ega je túžba po smrti. Akonáhle je táto túžby po smrti odhalená, prestáva byť
príťažlivou a je navždy odložená. Precvičuj si lekcie vášnivo a oddane, aby si si pripravil myseľ na prijatie úplného
odpustenia, prostredníctvom ktorého zažiješ Pravdu Bytia.
Na webovej stránke Awakening In Christ Yahoo Group nájdeš archív, ktorý môže byť užitočným nástrojom. Keď sa
vynoria otázky ohľadom tvojej práce s Lekciami, alebo ďalšie témy, tento nástroj ti môže pomôcť dospieť k úplnému
Ozrejmeniu. Som v spojení s tebou v tomto svätom Zámere a naše spojenie nemôže nič prerušiť. Som s tebou počas celej
cesty, Milované Dieťa Božie. Si zaplavený požehnaním a slávou Božou!
S Láskou navždy, David

EXPERIMENT V ODPUSTENÍM
David,
Píšem ti s prosbou o radu ohľadne mojej hry s ilúziou dobrej-zlej matky. Vyzerá to byť ako aktuálna učebná situácia, ktorá
sa odhalila ešte v období, keď si bol u nás. Oceňujem toto perfektné načasovanie, keďže moja 22 ročná dcéra k nám príde
na šesť týždňov, kým dokončí svoje štúdie na bakalára a snaží sa ušetriť, aby sa neskôr mohla s priateľom nasťahovať do
bytu. Vidím to ako príležitosť postaviť sa čelom pocitom viny/strachu v každodenných situáciách a vniesť tak svetlo do
presvedčení, ktorých sa ešte držím, aby som ich mohla uvoľniť z mysle.
Niektoré z mojich myšlienok: Je príliš hlučná (spieva prekrásne, ale veľmi nahlas a niekedy vtedy, keď ostatní ľudia spia), je
neporiadna (osprchuje sa v mojej kúpeľni a šaty nechá na zemi), potrebuje peniaze (a ja ich jej chcem dať, ale keď potom
nemôžem zaplatiť nejakú mesačnú splátku, cítim sa ako hlupaňa) a ona nevie zaobchádzať s peniazmi (kupuje si nové šaty
a pritom nemá čím zaplatiť telefón), čo viedlo k tomu, že som to zaplatila ja a znovu som sa kvôli tomu cítila ako hlupaňa.
Uvedomujem si, že všetko sú to len projekcie môjho strachu z otravných ľudí, z toho, že nebudem nezávislá, z toho, že
potrebujem veci od druhých a atď. a veľmi by som uvítala tvoj komentár k tomu všetkému.
Vďaka a do videnia v lete!

Moja Milovaná,

Ďakujem za e-mail. Áno, dostávaš sa bližšie ku svojím presvedčeniam, na ktorých uľpievaš a ktoré musia byť uvoľnené. Si
oveľa viac než “matka” (dobrá či zlá) a počas nasledujúcich šiestich týždňov tvojej mysli to bude ukázané, že je tomu tak.
Tvojou zodpovednosťou teraz je byť pokojná a šíriť mier. Máš k dispozícii šesť týždňov odnaúčania sa a toto ti môže
získať hlboký vhľad a uvoľnenie. Premýšľaj a správaj sa ku svojej dcére ako k sebe samej, akoby ste nemali žiadnu
spoločnú minulosť, akoby si na týchto šesť týždňov ubytovala Milovaného hosťa, ktorého zbožňuješ a rešpektuješ.
Ponúkni len to, čo prežívaš vo svojom srdci ako Radostné. Ponúkni len to, čo nepredstavuje výmenný obchod, či
akékoľvek záväzky.

Nezmýšľaj, ani sa nechovaj tak, akoby si musela ulahodiť svojmu hosťovi, len preciťuj Pravdu, ktorá ti
pripomenie, že na teba nie sú kladené žiadne požiadavky okrem tvojich vlastných rozhodnutí. Predstav si, že na
šesť týždňov v tvojom dome prebýva Ježiš a žiada od teba len to, aby si sa uvoľnila a bola šťastná a pokojná. Ježiš ťa
nežiada o peniaze, ani aby si za ním zbierala oblečenie, a ani ťa nežiada, aby si sa zaoberala niečou inou mysľou okrem
svojej vlastnej. Udalosti, ktoré prídu v nasledujúcich šiestich týždňoch tu nie sú na to, aby si ich ovládala, ale aby si jeden
moment po druhom preberala plnú zodpovednosť za svoj stav mysle. Bude to skúsenosť “prichýlenia cudzinca pod tvoju
strechu” a pochopenia, že nemôžeš byť “opatrovateľkou” pre “druhého”, keďže tu skutočne niet nikoho “druhého”,
o koho by si sa mala starať. Pozorovanie svojej mysle je takpovediac “prácou na plný úväzok” a posudzovanie nepatrí do
tvojej “pracovnej náplne” vykonávateľa zázrakov.
Všetko, čo zdanlivo odmietaš je to, čo si už v sebe vopred odsúdila. Ak vidíš chovanie alebo črtu, ktorá sa ti nepáči,
pokúšaš sa túto myšlienku projektovať na vonkajší svet, akoby nebola v tvojej mysli. Avšak myšlienky neopúšťajú svoj
zdroj a musíš si uvedomiť, že ak niekoho odsudzuješ, musela si pred tým odsúdiť samú seba. Posudzovanie nie je
schopnosť, ktorú Boh dal našej Svätej Mysli. Role matky a dcéry sú rolami, ktoré určilo ego, a nezáleží na tom, či týmto
rolám pripisujeme pozitívne alebo negatívne vlastnosti. Kristus je tým, čo chceš skutočne vidieť práve Teraz, no vidieť
s touto Víziou sa zdá byť nemožné, kým si neuvedomíš, že Láska nekladie žiadne požiadavky.
Aj je Teraz tvojím jediným cieľom mier, tvoje zmýšľanie a cítenie a vnímanie bude vychádzať z božskej Integrity Lásky,
ktorá prebýva vnútri. Budeš plynúť ľahko ako rieka. Nebudeš ani dávať požiadavky, ani prijímať tie požiadavky, ktoré
budú na teba zdanlivo kladené.
Každý moment je čistý, priezračný, čerstvý začiatok, nepoškvrnený minulosťou – je to nová príležitosť si vedome vybrať
to, čo NAOZAJ chceš. Každé ráno, keď sa zobudíš a vstaneš, pripomeň si, čo je tvojím cieľom. Nezabudni, aký druh
skúsenosti si NAOZAJ zaslúžiš. A nezabudni, že tvoje myseľ je naozaj veľmi mocná.
Ako vieš, čoskoro budem vo vašej oblasti, daj mi prosím vedieť, ako pokračuje experiment, si vítaná na stretnutí, kde sa
môžeš podeliť o svoju skúsenosť. Som s tebou v spojení s tvojím Cieľom odpustiť a vedomý si toho, že tento Cieľ
nemôžeme minúť. Milujem ťa!!!
S Láskou, David

PRIBLIŽOVANIE SA K VKYÚPENIU
Drahý David,
Pri Poslednom Súde Ježiš povedal: “Tak, ako sa odlúčenie prejavovalo počas mnohých miliónov rokov, tak aj Posledný
Súd bude trvať podobne dlhé obdobie, ba možno ešte aj dlhšie.” Pod Posledným Súdom sa rozumie to, že človek konečne
posúdi sám seba ako nevinného a uvidí seba tak, ako ho vidí Boh. Znamená to teda, že hojenie celého Synovstva potrvá
mnohé milióny rokov?
Keď sa pozriem na svoje vlastné putovanie, vidím, ako tvrdohlavo sa držím všetkých svojich presvedčení a aké to pre mňa
chvíľami ťažké presvedčiť samého seba, že moje vnímanie je nesprávne a uvidieť na krátko záblesk pravdy, ktorá pripadá
ako zrnko piesku v zmene, ktorá sa udiala. A tak premýšľam nad tým, koľko rokov mi trvalo, kým som uvidel len to
maličké zrnko. Myslím, že budem potrebovať milióny rokov na to, aby sa moje vnímanie zmenilo úplne! Toto ma naozaj
desí, pretože som si spočiatku myslel: “Wow, super! Konečne mám riešenie, takže všetko, čo potrebujem urobiť je
prečítať si ho, môj život sa okamžite zmení a všetko bude nádherné.” No teraz, keď vidím, koľko úsilia mi zabralo vidieť

čo i len ten malinký záblesk, som sklamaný a bojím sa, že nebudem mať dosť času to všetko stihnúť ešte v tomto živote!
Verím v reinkarnáciu, ale kto by už chcel si prejsť skúsenosťou smrti. Som z toho všetkého veľmi skľúčený.
Môžeš mi pomôcť?

Ahoj Milovaný,
Ďakujem, že si sa podelil o to, čo máš na srdci. Nebuď skľúčený myšlienkou času, keďže svet, ktorý vnímaš, skončil veľmi
dávno. Tento svet je minulosť. Bol to len symbol a predstavoval význam, ktorý mu bol daný. Zdal sa len na okamih a bol
okamžite odpustený Duchom Svätým. Proces je konceptom času, a zázraky sú tu na to, aby jemne odčinili čas, kým v neho
zatiaľ veríš. V tomto ohľade sa čas nachádza pod kontrolou vykonávateľa zázrakov. Kristus zariaďuje čas aj priestor pre
vykonávateľa zázrakov počas toho ako vykonávateľ zázrakov zdanlivo vykonáva zázraky a Pokánie je prvým a posledným
zázrakom, Alfa a Omega, a všetky ostatné zázraky, ktoré sa zdanlivo vyskytli medzi tým. Pokánie znamená Opravu a je
vedomím toho, že k odlúčeniu nikdy nedošlo. Toto by nemalo byť ťažké prijať, keďže žiadna ilúzia neustojí pred Svetlom
Pravdy. Nech ťa neodradí “proces” Prebudenia, pretože všetky myšlienky “procesu” sú len prechodnými metaforami,
ktoré jednoducho zmiznú mihnutím oka. Pravda je pravdivá a nemá výnimky. Nikdy neexistoval čas, kedy ilúzie mali moc
nahradiť pravdu a čas nemôže nahradiť Večnosť. Duch a čas sa nikdy nezmieria. Keďže Duch je pravdivý a čas neexistuje.
Prebudenie nie je ničím iným, než TÝMTO uvedomením.
Život nie je ani telom, ani v tele. Život je Večný Stav Mysle. Smrť neexistuje, keďže nič skutočné nemôže umrieť.
Odpustenie ukazuje neskutočnosť ilúzie a tak vytvára priestor pre rozpomenutie sa na Boha a Krista. Kristus nebol
zrodený, ani neumiera, zostáva Večný, Boh Ho stvoril ako Ducha. Ak ťa odrádza posudzovanie “pokroku” nezabudni na
učenie Krista: “Nesúď, nebudeš súdený.” Čas je seba posudzovaním a účelom času pre Ducha Svätého je učiť, že čas nie
je.
Tieto slová svedčia o jednoduchom fakte. Keďže Kristus a čas nemôžu existovať naraz. Pokánie zaberie len moment,
avšak tento moment nemá opak a teda je úplne isté. Zázraky zdanlivo budujú tvoju dôveru, avšak Pokánie je momentom
úplnej dôvery, ktorá ustúpi Absolútnej Istote. Nemôžeš zlyhať v prijatí toho, čo je nevyhnutné a Boží Plán Spásy JE
nevyhnutný. Nevinnosť je Svetlom nášho Zrodenia a nič nemôže zmeniť to, čo Boh stvoril ako Dokonalé a Večné.
Učenia používajú mnohé symboly a metafory. Sú to len dočasné ilúzie ktoré poukazujú na to, čo je za nimi. “To, Čo Je” sa
doslova nedá vyjadriť žiadnym symbolom, či metaforou. Úplné odpustenie ukáže minulosť ako dávno skončenú. Teším sa
zo Svätého Okamžiku a oslavujem Krista uvedomovaním si svojho Ja, stvoreného Bohom ako večne Čistého
a Nevinného. Všetka Sláva patrí navždy Bohu, na veky vekov!
Amen.

SME TU PRETO, ABY SME RÁSTLI?
Ahoj David,
Ďakujem za skvelú webstránku. Veľmi sa mi páči a veľmi oceňujem fakt, že je úplne bezplatná. Veľa som sa z nej
dozvedel o Kurze, najmä vďaka Tvojím videám. Mám otázku ohľadne rastu nášho ducha, respektíve evolúcie ducha,
evolúcie vedomia, evolúcie duše. Akýkoľvek symbol, ktorý použiješ na opis večnej časti našej identity. Tá časť, ktorá je
súčasťou “JA SOM”, či Univerzálnej Jednoty.
Čítal som nejaké knihy od Marianne Williamson, aj Moc prítomného okamihu od Eckharta Tolleho, teraz čítam Seth hovorí od
Jane Roberts. Vo všetkých týchto knihách, a považujem týchto autorov do istej miery za osvietených (takisto ako teba),
hovoria o evolúcii duše/ducha/JA SOM. Hovoria o duchovi o JA SOM a neustálom raste. Marianne to nazýva “rast
smerom k našej dokonalosti” čo mi pripadá ako paradox. Mám v tom zmätok, keďže som na túto tému čítal materiály aj
od teba. Materiál, v ktorom sa píše o tom, že nejestvujú “sociálne príčiny” a aká je “duša nemenná.” Seth hovorí o stave JA
SOM, ako o niečom, čo nestagnuje. Tento stav JA SOM či Všetko, čo je musí tvoriť/znovu vytvárať. Nemôže len tak
znudene sedieť, keďže je to mocná sila vo vesmíre a musí sa prejavovať. Želá si tvoriť formu (prejavovať sa formou),
vyjadrovať sa kreatívne prostredníctvom umenia, učenia a liečenia. Chce si uvedomovať samého seba vo forme, tvoriť

z myšlienky, vytvárať svety, rásť prostredníctvom procesu, ktorý je šťastný a radostný a nakoniec tvoriť dokonca mimo
formy, vytvárať všetky druhy novými spôsobmi, ktorých si zatiaľ ešte nie sme vedomí.
Všetci títo autori hovoria o evolúcii JA SOM. O tom, že niektorí jednotlivci “postúpili” do oveľa vyšších stavov reality,
kde majú oveľa viac moci a menej obmedzení, avšak ešte stále sú zapojení do náročnej práce. Nezdá sa mi logické, že JA
SOM by nechcelo tvoriť. Že JA SOM by bolo len nehybne sedelo a nerobilo vôbec nič. Keď sa konečne staneme
uvedomelými, prekonáme ilúziu času/priestoru, nebudeme vari robiť vôbec nič? Skončí rast aj tvorenie? Už nebudú
žiadne výzvy?
Opýtal som sa, čo je mojim účelom a časť z toho, ktorá mi bola odhalená a prišla mi ako odpoveď bola toto: “Tvojím
cieľom je rásť a zakúšať nové veci.” Zdá sa mi, že všetci títo autori hovoria, že duša, JA SOM sa budú neustále postupne
prejavovať a vyberú si nekonečnú cestu nekonečných možností. Viem, že Marianne čítala Sethov materiál a veľmi to
ovplyvnilo jej život. Kurz hovorí, že telo má účel. Že bolo stvorené ako nástroj učenia. A taktiež ako nástroj komunikácie.
Zdá sa, akoby to bol nástroj pre následný rozvoj, nie niečo, na čo by sme mali útočiť alebo to odmietnuť ako len nejakú
ilúziu. Telo sa zdá byť užitočným nástrojom, ktorý sme sa rozhodli používať, aby sme získali skúsenosť, ktorú by sme inak
nemali ako nadobudnúť. Skutočne, táto pozemská realita/existencia, aj keď je to len ilúzia, sa zdá byť hodnotná ako
učebné prostredie, aj keď v konečnom dôsledku dospejem k tomu, že len JA SOM je to, čím skutočne som. Avšak toto je
to, čo momentálne prežívam. Je to prejav mojej kreatívnej myšlienky. Ukazuje mi to smer k mysleniu v intenciách JA
SOM. Má to svoju hodnotu, ako ktorýkoľvek iný druh skúsenosti a reality.
Napriek všetkému, takto to teraz vnímam. Vnímam/ tvorím skrze moju skutočnú podstatu? Vnímam/tvorím Šťastný Sen,
Skutočný Svet alebo som len limitovaný mojimi piatimi zmyslami. Táto planéta pôsobí, akoby bola v procese rastu.
Dokonca aj v Šťastnom Sne to vyzerá tak, akoby sme neustále rástli. Stále mám otázky. Stále čítam. Stále sa modlím. Stále
plním Božiu vôľu. Plním svoju funkciu tu ako učiteľ v tomto Šťastnom Sne. Čím viac učím, tým pokročilejším sa stávam,
aspoň tak to tvrdí Kurz. Hovorí sa v ňom o pokročilých učiteľoch. Očividne sme tu na to, aby sme sa niečomu naučili.
Sme tu, aby sme sa učili milovať a odpúšťať. Sme tu na to, aby tento svet fungoval. Učíme sa tvoriť pomocou našich
myšlienok vytvoriť svety, ktoré fungujú. Svety, kde vládne jedine Láska vo svojej vlastnej podstate. Spolutvoríme s Bohom,
ktorým som v skutočnosti JA. Všetko začína mnou. Som najkreatívnejšou silou v celom vesmíre. Ešte som sa ani poriadne
nedotkol svojho potenciálu. Môj potenciál he doslova ohromný, tak isto ako aj potenciál mojich bratov (keďže sme všetci
Jedno). Transformácia je možná. Sme tu na to, aby sme sa dozvedeli, že to môžeme urobiť. Naučíme sa, že môžeme
fungovať ako team prebudených bytostí, ktoré sú si vedomé Boha.
Väčšina ľudí, ktorých poznáme sa ešte nenaučili tieto lekcie. Možno sú tu aj takí, ktorí ich UŽ POCHOPILI a sú v tom
akoby pokročilí. Možno nám práve teraz pomáhajú. Seth hovorí o návrate do tela toľko krát, koľko je potrebné na to, aby
sme sa mohli posunúť do ďalšej úrovne (niečo ako reinkarnácia, ale nie celkom, keďže Seth súhlasí s Kurzom v tom, že
čas neexistuje. Seth opisuje situáciu, v ktorej žijeme naraz mnohými životmi v multi-dimenzionálnej realite, ale väčšina
z nás je uväznených v egu a piatich zmysloch a neuvedomuje si túto multi-dimenzionálnosť. Kurz neodmieta myšlienku
reinkarnácie a dokonca hovorí o tom, že pre niektorých ľudí môže byť nápomocná. Nemôže to byť tak, žeby Duch Svätý,
či Boh boli bytosťami, ktoré sú uvedomelé, sú pred nami v chápaní a slúžia nám ako naši sprievodcovia. Možno som sa
len zasekol v starom koncepte o tom, že Boh môže vytvoriť mnohé obmedzenia.
Každopádne, odpusť mi to táranie. Len som to musel dať všetko von. Rád by som počul, čo si o tom všetkom myslíš a či
si čítal spomínané materiály/knihy. Fascinuje má táto otázka, aj keď je možno dosť pokročilá a presahuje súčasnú úroveň
môjho chápania, aj keď verím tomu, že duch mi skutočne povedal, že súčasťou môjho účelu je “rásť a prežívať nové
veci.” Mimochodom, Ďalšia časť mi povedala, že mojím cieľom je “Milovať a učiť.”
S láskou

Môj Milovaný,
Ďakujem za vyjadrenie túžby Prebudiť sa do Večnosti. Mnoho zdanlivých nášľapných kameňov v podobe takých
konceptov, ako je “proces” a “evolúcia” a “reinkarnácia” je zahrnutých vo viere v čas. Viera v simultánny čas je ďalším
krokom a tento zahrňuje Šťastný Sen o neodsudzovaní. Pokánie je skúsenosťou, ktorá uznáva, že k odlúčeniu nikdy
nedošlo. Veľký Skok (Osvietenie) je Stavom Bytia, ktoré nepozná opak.

Boží Účel je totožný so skúsenosťou vnútorného pokoja a s pomocou Ducha Svätého budeš schopný odlíšiť Jeho účel od
účelu ega. Toto vedie k rozhodnutiu, či konečnému prijatiu Opravy viery v odlúčenie. “Rast v ústrety dokonalosti”
vyznieva ako paradox len kvôli viere v lineárny čas. Vo Svätej chvíli nejestvuje lineárny čas, keďže Pravda je úplnou
Prítomnosťou. Čas a Večnosť nemôžu existovať súčasne a Prebudenie je jednoducho prijatím Reality Večnosti.
Stvorenie je Čistým Duchom a ako povedal Kristus v KZ v časti pod názvom Za všetkými idolmi: “Boh nepozná formu.”
(T-30.III.4) Stvorenie je Jenou Mysľou. Nie sú v ňom úrovne alebo dimenzie alebo stupne, či intervaly, všetko je Navždy
Jedno. Odpustenie, ktoré spadá do vnímania nemá stupne ani jednotlivcov. Šťastný Sen je zjednotením. V Šťastnom Sne
nejestvujú samostatné bytosti, keďže celá tapiséria času/priestoru je jednou ilúziou.
Ak čítaš pozorne moje zdieľania, všimneš si, že aj “manifestácia” je len ďalším nášľapným kameňom v konceptoch. To, čo
je Jedno, jednoducho nemá protiklad. “Učiť” je len iným slovom pre slovo “myslieť,” a odpustenie je jednoducho úplnou
transformáciou myšlienky. Učenie, podobne ako modlitba je nepretržité a nie je “udalosťou” či “aktivitou.” V odpustení
nie je nič osobného, a zjavne je tu len myseľ. Nejestvuje mentálne a fyzické, pretože nejestvujú žiadne problémy okrem
tých, čo sú v mysli. Jedinou nemocou bola viera v mysli o tom, že odlúčenie sa od Boha bolo možné. V Prebudení sa je
táto viera opravená a len Večnosť môže byť Poznaná. Pravda zostáva navždy skutočnou
Prajem Ti šťastné Prebudenie!
S láskou, David

VYSLOBODENIE SA ZO ZRADY A PODVODU
Ahoj David,
Bola som na stretnutí v Orlande, FL, v kostole Jednoty Krista. Veľmi krásne… Odchádzala som s mierom v srdci… Mám
otázku, na ktorú by som rada počula tvoj názor… Prosím… Je pre mňa ťažké udržať sa v mieri po tom, ako môj muž
opustil mňa a môjho 9 ročného syna kvôli inej žene, teraz je ženatý a ja som po rozvode.
Na začiatku mojou mantrou bolo “Namiesto tohto si volím mier” a nejakú dobu sa mi to darilo zvládať… potom som sa
akoby rozpadla na kusy a cítim sa ustálenejšie, ale je tu ešte množstvo vecí, ktoré potrebujem odovzdať…
Môžeš mi poradiť spôsob, ako sa zbaviť zovretia ega, ktoré trvá na jeho zrade, podvode, porušení sľubov, bolestných
vyhrážkach… Uvedomujem si, že či čím hlbšie som na všetko naviazaná, tým hlbšie musím siahnuť po odovzdávaní
Pomôž mi prosím!!!
Ďakujem za akúkoľvek pomoc, ktorú mi môžeš dať…

Moja milovaná,
Ďakujem za úprimné zdieľanie toho, čo máš v mysli. Spojenie sa s egom v akomkoľvek ohľade pozýva ilúziu, aby sa cítila
ako doma v ilúzii o samom sebe. Zranenie vždy pochádza z viery v to, že niečo vo svete mi môže bude priniesť trvalý mier
a šťastie alebo mi ich vziať. Rozvod a manželstvo sú pojmy, ktoré súvisia buď s odlúčením alebo spojením. Skutočným
Spojením je Kristova Myseľ v Spojení s Božou Mysľou a to je Všetkým, Čo doslova Je, ďaleko za ilúziou času a priestoru.
Predstav si, že odpustenie je reprezentáciou Spojenia na zemi, zatiaľ čo výnimočné vzťahy sú reprezentáciou Pekla na
zemi.
V KZ Kristus venuje 9 Kapitol (od konca Kap.15 po začiatok Kap.24) učeniu rozlišovať medzi účelom ega, ktoré určuje
vzťah a medzi Účelom Ducha Svätého. Ego podporuje výnimočné vzťahy, aby sa udržalo nažive a Duch Svätý ponúka
svätý vzťah ako bezpečnú náhradu za to, čo vytvorilo ego. Zrada, podvod, porušenie sľubov, boľavé vyhrážanie sa sú
skúsenosťou výnimočného vzťahu a túžby po niekom, kto je mimo mojej mysle, aby ma naplnil a urobil celistvou.
Dôveruj tomu, že keď sa jedny dvere zdanlivo zatvoria, prichádza príležitosť odpustiť.

To, čo si mi napísala odráža spôsob, ktorým zdanlivo dochádza k Prebudeniu: “ Uvedomujem si, že či čím hlbšie som na
všetko naviazaná, tým hlbšie musím siahnuť po odovzdávaní ” Duch Svätý ti už pomohol uvedomiť si, že mier a šťastie a
Láska a radosť a sloboda nie sú podmienené žiadnymi okolnosťami. Oddanosť egu nás nikdy neuspokojí a s každým
odovzdaním, uvedomovanie si Pravdy vo vedomí sa Jej stále viac približuješ. Buď šťastná, pretože uvoľnením pripútanosti
spoznáš Pravdu a v Pravde Si slobodná ako je slobodný Kristus. Uč toto v každej zdanlivej situácii, prostredníctvom
nekonečného množstva príležitostí a vedomie sa dostaví – Som stále Tým, Kým ma Boh stvoril. Láska nikoho a nič
nevlastní. Láska nemá žiadny objekt. Toto sú jednoduché lekcie, ktorým učí Spása, keďže Božská Láska pozná večnosť
a nemá obmedzenia ani podmienky, keď Dáva a Dostáva.
Buď vďačná za každý pocit a presvedčenie, ktoré sa vynoria, pretože nič skutočné nemôže zastrieť Lásku Boha. Ako je
ego odhaľované, stáva sa stále jasnejším, že výnimočný vzťah neponúka nič a svätý vzťah vždy ponúka odraz Nebeského
Kráľovstva. Usiluj sa len o svätý vzťah a modli sa za uvoľnenie všetkých krívd, ktoré blokujú Svetlo v tvojom Vedomí.
Ponúkni požehnanie každému, vrátane tvojho bývalého manžela a pocítiš požehnanie vo svojom srdci. Odpustenie je vždy
Darom tvojmu Ja, pretože uvoľňuje ilúzie ega, ktoré nikdy nemohli byť. Si hlboko milovaná.
Posielam náruč plnú Lásky & Požehnaní, David

MIMO TELA JE ABSTRAKTNÉ SVETLO
Drahý David,
Buď požehnaný! Môžeš mi prosím vysvetliť frázu “Nemôžeme ani len pomyslieť na Boha bez toho, aby sme mysleli na
telo”? Na základe mojej radostnej skúsenosti myslím na svojich bratov ako na oddelené telá a predstavujem si ich a seba,
ako spolu s Ježišom prežívame jednotlivé skúsenosti ako telá… Nie som si istá ako si to myslel… lebo keď zmýšľam takto,
myslím, že sa s nimi spájam v radostných podmienkach… kam teda vedie tvoja myšlienka? Ako mám tomu rozumieť?
Ďakujem za to, že sa na so mnou pozrieš.
Vždy s Láskou.

Pozdravujem Ťa milovaná,
Ďakujem, že píšeš. Keď myseľ zdanlivo zaspala a zabudla na Abstraktné Svetlo neba, ego naprojektovalo kozmos
pozostávajúci z najrozličnejších špecifických vecí, ako náhradu za Božskú Abstrakciu. Pre myseľ, ktorá verí v čas a priestor
je Abstrakcia úplne zabudnutá a zablokovaná pred vedomím. Všetko čo oklamaná myseľ dokáže vnímať sú formy
a špecifiká a preto nemôže myslieť na Boha bez toho, aby myslela na telo. Po obrovskej amnézii sa forma stala
“poznanou” a Abstraktné Svetlo sa stalo “nepoznaným.”
Odpustenie obracia myseľ späť k Svetlu a navracia skúsenosť príčinnosti späť mysli, ktorá sama osebe je príčinnou.
Symbol tiel, ktoré sú spolu je len nášľapným kameňom (jednou z fáz prebúdzania sa), keďže v skutočnosti telá sa spojiť
nemôžu. Skutočným spojením je Duch Svätý, ktorý vykonáva toto spojenie a tento Účel udržiava mier v mysli. Spolu
s týmto Účelom prichádza Šťastný Sen, kde pokojne snívame o bezhriešnom svete v zjednotenom vedomí. Všetko je
súčasťou jedinej tapisérie a všetko je v poriadku.
S Láskou, David

POŽEHNANIA & SYMBOLY
Ahoj David,
Môj manžel a ja práve surfujeme po internete; natrafili sme na diagram Mysle, naozaj sa nám to páči! Ešte stále je to pre
mňa nové, ale pomaličky sa do toho dostávam. Vzali sme sa na Nový Rok! Áno! Vzali sme sa 1. januára, v prvý deň roku,

v prvý deň mesiaca o 11:11.
Všetky symboly začiatku sú pohromade. Nové zrodenie! Nový účel pre náš vzťah! Každopádne, všetko dobré v novom
roku! V Skutočnom Zmysle sme sa vzali v Bohu! Sme večnými partnermi v tanci!
Rada by som prišla a urobila nejaké nahrávky. Budem vedieť keď na to bude správny čas. Chcem do albumu
zakomponovať aj niektoré z detí, ktoré máme v centrách starostlivosti, mnohé z nich sú veľmi talentované. Možno s nimi
urobím aj nejaké video. Na Vianoce sme boli v Owensboro. Bolo to skvelé.
S Láskou

Ďakujem Ti Milovaná,
Teším sa s Vami z Vášho Večného Spojenia! Symboly Jednoty sú všade okolo nás! Ste stále vítaní v mojom Srdci. Pošli mi
kópiu albumu a/alebo video, keď to bude hotové. Vždy mám radosť, keď sa ozveš.
S Láskou, David

Kapitola 2

MÔŽEME SFORMOVAŤ NÁBOŽENSTVO ZALOŽENÉ NA

KZ?

David,
Na Kurz Zázrakov som natrafil r.1980. Spomínam, ako som začal čítať Text. Všetky slová mi dávali zmysel. Nachádzal
som spirituálny odkaz v každej vete, každom odstavci a v každej Kapitole. Čítal som opatrne, každú chvíľu očakávajúc, že
dej sa stočí do nejakej pochybnej kozmológie alebo sa odo mňa bude očakávať nasledovanie nejakého neohrozeného
vodcu. S veľkou úľavou som dočítal všetky tri knihy a zistil som, že predstavujú zmysluplný a súvislý spirituálny chodník.
Kurz je rýdzou spirituálnou cestou sám osebe. Jeho jediným účelom je učenie o tom, ako úplne uniknúť strachu. Ale
skúsenosť mi ukázala, že študenti Kurzu nie sú vo svojom úmysle jednotní. Takmer každý nováčik, ktorý spoznal Kurz,
prichádza s očakávaniami o tom, ako si zdokonaliť vzťahy alebo kariéru, zarobiť viac peňazí, naučiť sa nové liečiteľské
techniky alebo si nájsť nových priateľov. Honba za “svetským liečiteľstvom” rozštiepila komunitu študentov Kurzu.
Verím, že za účelom zjednotenia by sme sa ako komunita potrebovali formálne zorganizovať skrze náboženstvo, založené
na Kurze Zázrakov.
Kľúčom ku Kurzu je svätý okamih. Svätý okamih je prežívaný v čase ako krátky moment, ale až vykročením mimo času si
rozpomenieme na naše Skutočné Ja.
Správnym používaním tohto kľúča jednoducho precvičujeme svätý okamih tak často a tak pravidelne, ako len môžeme,
keď bdieme, počas celého dňa a aj keď si ideme ľahnúť v noci. Pri každom jednom precvičení svätého okamihu sa do
sveta rodí zázrak. Čím viac si precvičujeme svätý okamih, tým viac je tu zázrakov, ktoré spájajú jeden moment s ďalším,
kým naše mysle nezažijú Pokánie ako kontinuálnu prax.
Ľudia potrebujú vidieť to, o čom sa skutočne hovorí v Biblii, vyložiť im to tak, aby to pochopili. Skutočným odkazom
Biblie je že zrada je dobrá, ak je použitá pre nás, že Boh dáva prednosť pár jedincom pred mnohými, že rodiny veľkých
pastierov potrebujú výber zemí, patriacich iným a že vojna je vhodným prostriedkom na získanie zeme. Biblia rozpráva
príbeh o tom, ako Mojžiš a jeho predkovia dostali zem od Boha pod názvom Canaan, takže museli zostaviť armádu, aby
zničili jej obyvateľov úplnou genocídou, aby naplnili vôľu Boha.
Musíme ľudí informovať. Musíme naplniť potrebu hľadania pravdy. Berieme ako samozrejmosť, že svet má internet,
slobodu prejavu a slobodu náboženstva. Ale to je všetko. Toto je skutočný moment, na ktorý čaká celé ľudstvo. Máme
spirituálne učenie Kurz Zázrakov, máme spôsob, ako dosiahnuť pozitívnu a zmysluplnú zmenu. Bola by to ozajstná
tragédia, keby sme nevyužili túto neuveriteľnú príležitosť.

Milované Dieťa Božie,
Ďakujem za tvoju oddanosť Prebudeniu. Je vždy požehnaním hľadať Pána celým svojím srdcom a dušou a silou a ten, kto
hľadá, nájde. Náboženstvo je skúsenosťou a skúsenosť mieru je prirodzenou pre Dieťa Boha, avšak musí byť odkrytá
a objavená, ak sa javí byť hlboko mimo vedomia. Náboženstvo je skutočne skúsenosťou Svätého Okamihu, Prítomného
Okamihu, pretože kde inde okrem Teraz môžeme spoznať Pravdu. Teraz je jediným časom, ktorý existuje.
Ak si prečítaš Lekciu #135 v Praktických Cvičeniach, uvidíš, že potreba obhajoby vyvstáva len pri pokuse plánovať
budúcnosť, aktivovať minulosť alebo organizovať prítomnosť. Náboženstvo je skúsenosťou, nikdy nie teológiou alebo
doktrínou, či rituálom, a skúsenosť Prítomného Momentu sa nedá zorganizovať. Keď Kristus hovorí “Kráľovstvo
Nebeské je na dosah ruky” a “Kráľovstvo Nebeské je Teraz” a “ Kráľovstvo Nebeské je vo vnútri,” odkazuje nás tým na
Prítomný Moment, Svätý Okamih. Prítomnosť je pred tým, než nastal čas a v tom je význam výroku: “Pred tým než bol
Abrahám , Ja som.”
História by zdanlivo nikdy neexistovala, keby sa neopakovala tá istá chyba znovu a znovu. Pokánie ukazuje, že táto
“chyba” odlúčenia nikdy nebola skutočnou a tak nemá žiadny vplyv na Realitu. To, čo sa nikdy nestalo, nemôže nijako

zmeniť Lásku Božiu, Ktorá je navždy Skutočná a Pravdivá.
S Láskou, Tvoj navždy David

PRÍČINA A NÁSLEDOK
David,
Veľmi ti ďakujem za pomoc. Chcela by som ťa pekne poprosiť rozviesť myšlienku, ktorú si vyjadril v časti pod názvom
Uzdravovanie ako uvoľnenie sa zo strachu, v ktorej sa hovorí “niektorí (mylne) veria tomu, že myseľ dokáže nesprávne
tvoriť v tele a telo dokáže nesprávne tvoriť v mysli. Uvedomujem si, že telo netvorí… ale nechápem slová… “myseľ môže
nesprávne tvoriť v tele.”
Je to len iný spôsob, ako povedať, že ustrašené myšlienky vytvárajú nemoc v tele. A čo by bolo príkladom viery v to, že
myseľ môže nesprávne tvoriť v tele.
S vďakou

Moja Milovaná,
Ďakujem za tvoje otázky. Áno, rozumieš tomu správne. Existuje mylná predstava o tom, že myseľ dokáže nesprávne
tvoriť v tele, čo sa prejavuje ako pokus projektovať vinu na telo. No keďže myšlienky neopúšťajú svoj zdroj, je to práve
spiaca myseľ, ktorá pokračuje v uchovávaní si viny. Kým spiaca myseľ neodpustí, nemôže sa “zbaviť” viny. Pokusom
projektovať vinu si ju myseľ ponecháva. Projekcia je skutočne obranným mechanizmom, pomocou ktorého ego uchováva
myseľ v pocitoch viny.
Príkladom toho, telo môže nesprávne tvoriť v mysli je viera v to, že správanie a činy môžu poškodiť myseľ. Myšlienky:
“tvoje chovanie zranilo myseľ môjho syna” alebo “násilné scény vo filmoch môžu poškodiť mysle vašich detí” sú
príkladmi tohto presvedčenia.
Správanie nikdy nie je príčinou, je to vedľajší produkt myslenia. To, čo robíš vyplýva z toho, čo si myslíš. Lekciou je
odpustenie, ktoré učí, že len myseľ je samotnou príčinou a že myseľ nemôže tvoriť mimo seba. Myseľ komunikuje sama
so sebou. Nevychádza von, mimo seba. Všetko je v jej vnútri, ty si v nej a ona je v tebe. Nič iné tu nie je. Pokánie ukazuje,
že Ty si Božia Myseľ, celistvá Myseľ a Rýdza Myseľ. Navždy zostávaš Myšlienkou v Mysli Boha. Myšlienkou Krista!
Všetka Sláva patrí Žijúcemu Bohu za to, že stvoril Krista Dokonalým, večným a Slobodným v Duchu.. Amen.
S Láskou, David

POSTREH OHĽADOM SNA
Drahý David,
Práve som dočítal Kapitoly 27-29 KZ. Kapitoly hovoria o
“snoch” a “medzere.” Mám v tom trochu zmätok, ohľadne nasledujúcich slov:
Všetko mimo nás je sen, ktorý sme my (snívajúci) vytvorili. Takže celý vesmír je sen, ktorý sme vytvorili. Avšak sen je
ničím (ilúziou). Potom KZ opisuje, ako sa priblížiť (odpustiť) tvojmu bratovi tým, že neakceptujeme jeho sen (nemoc). Ak
sa ti tvoj brat zjaví v tvojom sne, potom je ilúziou. Možno sa brat zjaví v tvojom sne tak, ako ho vnímaš, avšak je tiež
Synom Božím (čo je mimo vnímania/sna). Takže odpustením bratovi, ktorý na teba zdanlivo útočí je to isté, ako odpustiť
samému sebe, pretože ešte stále vnímaš “útok” mimo seba, čo znamená, že práve ten “strach” či “medzera” sú ešte stále
tam (vo vnútri). Je to správna interpretácia KZ?

Uvítal by som, keby si sa podelil o svoj postreh ohľadne týchto Kapitol. Chcem sa prebudiť zo “sna.” Chcem sa vzdať
všetkých ilúzii tak ako viem pustiť ceruzku z ruky (mám veľkú túžbu). Chcem byť uzdravený, aby som mohol uzdravovať
ostatných.
S vďakou navždy tvoj
Môj Milovaný,

Ďakujem za tvoju oddanosť Prebudeniu. Medzera je čas-priestor, to je to čo má byť prehliadnuté a odpustené. To bolo
medzerou, ktorej sa verilo, že je medzi Príčinou (Bohom) a Výsledkom (Kristom). Avšak, ako povedal Ježiš, Ja a Otec sme
Jedno. Nejestvuje žiadna medzera v tom, čo je večné v Skutočnom Vzťahu Rýdzeho Ducha. Iluzórna medzera odlúčenia
zdanlivo vytvorila príbeh tiel, z ktorých každé funguje odlúčene. V spánku sa “mysle” zdajú byť oddelené od seba telami,
osamelé a izolované. Odpustenie rozpoznáva myseľ ako jedno a tým pádom sa povznáša nad presvedčenie o súkromných
mysliach a súkromných myšlienkach. Nemoc je doslova nemožnou myšlienkou, pretože nemá “zdroj” a nie je možné ju
zdieľať. Len Myseľ Boha je možné zdieľať, čím je samotné Tvorenie.
Odpustenie otvára dvere Seba-uvedomeniu, keďže odpustenie vidí, že “mimo” mysle nič nie je. Myseľ komunikuje sama
so sebou, nevychádza von, mimo seba. Úplne ťa zahrňuje. . Všetko je v jej vnútri, ty si v nej a ona je v tebe.
Nič iného nikde nie je. Skutočná empatia znamená zdieľanie alebo šírenie len toho, čo je pravdivé, pretože len Pravda
môže byť zdieľaná. Falošná empatia je chybným pokusom zdieľať koncept, ktorý Boh nestvoril. Boh nestvoril koncept
nemoci, takže nemôže byť zdieľaný. Je tu len jeden snívajúci a preto si požiadaný pridať sa k snívajúcemu a nie ku snu.
Je nemožné sa spojiť so snom tiel, ani telá sa nespájajú. Telo bolo vytvorené ako konkrétny symbol odlúčenia, avšak,
pokiaľ ho odovzdáme Duchu Svätému slúži výlučne ako symbol komunikácie. V Osvietení; rozpoznaní Rýdzej Mysle, telo
neexistuje. Telo ani v jedinom okamžiku neexistuje. Vždy si ho buď pamätáš, alebo očakávaš, ale nikdy ho neprežívaš
práve Teraz. To znamená, že telo je len konceptom, vyplývajúcim z ilúzie času.
Všetky ilúzie sú rovnaké, takže odpustenie ich necháva odísť všetky spolu. Toto bolo zdôrazňované mnoho krát
a mnohými spôsobmi, ako napríklad, že existuje len jeden problém, ktorý je už vyriešený. Nejestvuje žiadna hierarchia
ilúzii. Žiadne poradie obťažnosti v zázrakoch. Pokánie je úplným odpustením. Vidí, že k odlúčeniu od Boha nikdy
nedošlo. Odpustenie je Tiché a nehybné. Díva sa a pozoruje a nesúdi. Také je uzdravenie. Takou je myseľ v pokoji.
S požehnaním a Láskou, David

KRESŤANSKÁ VEDA
A KZ
David,
Zaujímal som sa o Kurz pred mnohými rokmi, no potom som od neho akosi upustil. Odvtedy som sa stal oddaným
kresťanským vedcom. Zdá sa, že je to v mnohom podobné a cítim, že štúdium Kurzu ma urobí lepším kresťanským
vedcom. Povedal by si mi niečo k tomu? Vždy som zastával názor, že štúdium kresťanskej vedy by pomohlo každému, bez
ohľadu na to, ktorý chodník si zvolia. Len sa nechcem vrátiť ku Kurzu len preto, aby som zistil, že nie je kompatibilný s
učeniami Mary Baker Eddy. Kresťanská veda je môj život, spolu s mojím mopslíkom Baxterom.

Môj Milovaný,
Ďakujem za tvoj e-mail a tvoju oddanosť Prebudeniu. Duch Svätý ťa vedie v ústrety skúsenosti. Dovoľ Duchu Svätému vo
svojom vnútri aby ťa v tejto skúsenosti navigoval. Kresťanská veda a KZ sú odrazmi toho istého Božského Princípu, ktorý

je inšpirovaný tým istým Zdrojom. Dovoľ, aby tvojím cieľom bolo odpustenie, Prebudenie sa do Božej Lásky, a dôvera
v zdanlivé nástroje a symboly v tomto momente sú Darmi Ducha Svätého k tomu, aby si ich používal v súlade s Jeho
vedením. Forma sa vždy zdanlivo mení kým nie je prijaté Pokánie, keďže Pokánie je Obsahom, ktorý poukazuje na
zbytočnosť konceptu “rozličných foriem.”
Všetky ilúzie sú rovnaké. Knihy a chodníky sa zdajú byť odlúčené, kým nie je rozpoznaný ich jednotný účel. Dovoľ Duchu
Svätému, aby ťa viedol k šťastnému uvedomeniu si, že nejestvujú “dve cesty”, ktoré je potrebné porovnávať : )
S požehnaním a Láskou!
V Mieri, David

OBJASNENIE O BIBLII
Ahoj David,
Viem, že si hovoril, že budeš preč pár týždňov. Prečítala som mnoho materiálov na stránke Awakening mind. Po prečítaní
tvojich postrehov som sa zamyslela… Verím, že Biblia je inšpirovaná Slovom Božím. Prečítala som si tvoje postrehy, cítila
som sa nimi požehnaná, no stále mám pochybnosti… Biblia jasne hovorí o Nebi a Pekle. A viem, že univerzálne Pokánie
& odpustenie sú pre každého. Verím, že slová v Biblii nie sú slovami človeka, ale že Biblia je Inšpirovaná Bohom. Takže
verím, že všetko je pravda.
Biblia hovorí o tom, že Ježiš sa vracia po svojich vyvolených. A že my všetci sa nakoniec rozhodneme Prijať alebo
odmietnuť Boha a Spásu – ako Dovŕšené Pokánie. On nás volá – my však máme slobodnú vôľu a môžeme sa rozhodnúť
neodpovedať. Boh nás nestvoril ako robotov. Chcem tomu porozumieť. Všetci tí, čo to zabíjajú a vraždia a pokračujú
v tom a nedostanú Božie Pokánie – budú v Nebi alebo sa prebudia v Nebi? Viem, že hovoríš, že nebo je teraz a Svätý
Okamih je teraz.
Boh si ma k Sebe pritiahol. Bola som na ceste do lekárne. A ešte nemali otvorené. A práve tam bola nejaká mladá pani,
ktorá práve v tej chvíli hovorila o spáse. Prebudila som sa z hlbokého spánku – bolo to, akoby sa rozsvietilo svetlo.
Chodím do Kostola a Spoločenstva a budem pokračovať v Láske & Svetle. Keď čítam tvoje myšlienky cítim Lásku
a Radosť, ale mnohým veciam nerozumiem. Biblia hovorí, že nebo a zem pominú, ale Svet nepominie.
A čo Evanjelium, ktoré je kázané po celom svete? Ak Nebo je teraz a žijeme v Božskom stave mysle už teraz, prečo sa tam
hovorí o tom, že Boh sa vráti po svojich vyvolených? V Biblii sa hovorí jasne, že nie každý dosiahne spásu. Boh nás
nenúti, aby sme Ho uctievali. Viem, že nie je Božou voľou, aby ktorýkoľvek človek zomrel. Vari nie sme zodpovední ta to,
čo konáme a čo zasejeme budeme žať. Odkedy čítam tvoju stránku mám toľko otázok.
Takže keď sa prebudím a vidím mračná a uvidím moju rodinu a vyjdem von, nič z toho nie je skutočné. Všetko, čo vidím
je prechodné a pominuteľné. A povedal si, že čas nie je. Boh stvoril čas, pre nás, nie? Viem, že existuje vo večnosti. Vari
s nami Boh nekomunikuje skrze Ducha Svätého s súlade s našim chápaním?
Hriech nie je skutočný, napriek tomu je tu preň Pokánie. Svet je temný– je svetlo v našich telesných schránkach? Nie sme
Svetlom sveta a nemáme priniesť spásu tým, ktorí sa ešte neprebudili do Pravdy? Prosím ťa, vysvetli mi to všetko, Brat
môj. Som taká zmätená. Boh Je. Bodka. Ale podľa toho, čo čítam, Všetkým to otriasa. Prosím, všetko, čo som napísala je
úprimné a viem, že odpovieš z Pravdy a zo svojho srdca.
Mier a Požehnanie.

Drahá Milovaná,
Ďakujem za tvoje úprimné otázky priamo zo srdca. Biblia môže byť veľmi užitočný nástroj na prijatie Pokánia alebo Spásy.
Inšpiráciou, o ktorej hovoríš je naozaj Boh alebo Duch Svätý a Slovo je vždy dostupné duši, ktorá je otvorená a ochotná a
pripravená. Účelom Písma Svätého Textu je ponúknuť spôsob, ako prijať Pokánie, čí úplné odpustenie, a tak si spomenúť

na Večné Spojenie s Bohom.
Duch Svätý interpretuje Písmo Sväté s týmto Účelom: Prebudenie sa do Pravdy. To bolo vyjadrené v Evanjeliách ako “Ja
a Otec sme Jedno” a “Spoznáš pravdu a pravda ťa oslobodí.” Nebo je stavom nášho Večného Spojenia alebo Pravdy
nášho Bytia, a najbližšie priblíženie sa Nebu tu na zemi je Teraz. To je Význam Myšlienky: “Kráľovstvo Nebeské je na
dosah ruky.” Nebo nie je miestom, či lokalitou, Nebo je Stav Mysle (Bytie v Dokonalom Mieri & Šťastí). Nebo je Večné
a Božie Slovo (Duch) je Večný a nikdy nepominie. Vesmír s planétami a hviezdami, zem, čas, priestor a pod. sú dočasné
a pominú sa.
“Satan” a “peklo” a “hriech” opisujú stav alebo vieru v odlúčenie sa od Boha – takzvané “odpadnutie” od Viery. Boh je
Láska a v Pravde Láska nemá protiklad. Toto bolo vyjadrené v Biblii slovami: “Dokonalá Láska zaženie strach.” Strom
poznania dobra a zla v Knihe Genezis reprezentuje vieru v dualitu, a zahryznutie sa do jablka zo stromu je symbolom
pokusu o nemožné. Pretože Boh je Rýdzou Láskou a Jednotou, a dualita je doslova nemožná. Svet vnímaný skrze päť
zmyslov je snom o tom, že k odlúčeniu od Boha došlo a Biblia hovorí, že Adam vtedy zaspal. Nikde inde sa v Biblii
nespomína to, žeby sa bol Adam (reprezentujúci všetky ľudské bytosti) zobudil, avšak Evanjelia jasne hovoria, že Ježiš sa
prebudil do Pravdy o Realite: “Kráľovstvo Bože je vo vnútri” a “Moje Kráľovstvo nie je z tohto sveta” a “Pred tým, než
Abrahám bol, Ja som.” Kristus je Prebudená Myseľ, Prítomnosť Ja Som, Identita, ktorú Boh Stvoril navždy v Mysli Božej.
Pokánie je Opravou zdanlivej chyby odlúčenia sa od Boha, a ako si písala “univerzálne Pokánie & odpustenie sú pre
každého.” Myšlienka “Ježiša, vracajúceho sa po svojich Vyvolených ” potrebuje jemnú úpravu , aby nadobudla zmysel.
Myseľ, ktorá sa rozhodla prijať Opravu sa “vrátila po Vyvolených Kristom” alebo si si spomenula Sama na Seba ako
Krista, Večné Dieťa Boha Ježiš demonštroval toto rozhodnutie ako rozhodnutie pre každého, ako dobrovoľnú voľbu
prijať Opravu a spomenúť si si na svoj Kristov Pôvod v Bohu. Toto rozhodnutie je skutočne jediným rozhodnutím, ktoré
je možné zdieľať, pretože v Pravde je nemožné sa odvrátiť, či odlúčiť od Boha. Preto nejestvuje “večné peklo,” pretože
chybná identita bola Opravená Duchom Svätým a Prebudenie je jednoducho záležitosťou prijatia tohto Pokánia.
Božou Vôľou je Duch, ktorý je navždy v Nebi, a tak Duch je. Boh s tebou komunikuje prostredníctvom Ducha Svätého
v súlade s tvojím chápaním. Keďže svojich bratov a sestry vnímaš vo svojom vedomí ako formu, bude ti dávať zmysel
vysvetlenie, že každý príjme Opravu v správny čas, keďže je to rozhodnutie, ktoré jednoducho nie je možné odmietnuť.
Láska Boha je Všeobjímajúca a nemá nič spoločné s egoistickým konceptom odmietnutia. Láska je Totálnym Zahrnutím
a chyba nemá pre Lásku žiadny zmysel. Boh nestvoril čas, teda Prebudenie sa v Kristovi vyžaduje len uvedomenie si
nemožnosti lineárneho času. Vo Svätom Okamihu nejestvuje čas, keďže Prítomný Moment je Bránou do Večnosti.
Biblia hovorí: “Ako si zasial, tak budeš žať.” Písmo Sväté tu odkazuje na myšlienky a práve myšlienky sú tým, čo
vyvolávajú konanie. “Požehnaní sú čistí srdcom, pretože oni uvidia Boha” sa odvoláva na rýdzosť myšlienky. “Nesúď,
nebudeš súdený” znamená, že myseľ si môže zvoliť stav odpustenia či neposudzovania a pripomína, že nech už myseľ
súdi čokoľvek, súdi seba. Základom pre slobodu a mier v mysli je teda neposudzovať.
Toto je jednoduchý prístup k Prebudeniu sa v Kristovi. Učiť znamená demonštrovať, takže “ ktoré je kázané po celom
svete “ je zmysluplne interpretované ako demonštrácia Bezpodmienečnej Lásky Boha voči každému príkladom v myslení,
slove, konaní a postoji. Toto zároveň znamená byť Svetlom sveta.
Dočasné pominie, avšak Večné pretrvá navždy. To význam Prebudenia sa v Kristovi.
Milované dieťa Božie, je tu ďalšia webstránka, ktorá ti pomôže prehĺbiť si tvoje chápanie myšlienok, o ktorých hovorím,
ak dovolíš Duchu Svätému, aby ti pomohol interpretovať Biblické Písmo Sväté vo Veľkom Prebudení. Privedie ťa
k mnohým veršom z Biblického Písma Svätého a ponúkne ti postupné kroky ku Kráľovstvu Nebeskému v tvojom vnútri.
Stretneme sa tam, keďže naša Identity je totožná v Kristovi a Kristus prebýva vo Večnosti. Názov webstránky je
www.the-christ.net.
Kiež je každý tvoj krok požehnaný, pretože vedenie Ducha Svätého je isté. Som vždy s tebou, až po koniec času. Amen.
Navždy s Láskou, David

DOSIAHNUTIE SKUTOČNÉHO VNÍMANIA
Moja otázka sa týka nesúladu medzi audio nahrávkou Marianne Williamson a Kurzom Zázrakov a toho, čo sa učím
v Kurze. V mojej práci som príležitostne nútený zaviesť drobné pravidlá a nastoliť morálku. Zdá sa, že Kurz Zázrakov
znovu a znovu opakuje to, že čokoľvek , čo nie večné je jednoducho neskutočné a ak tomu rozumiem správne, samotným
zázrakom je prehliadnuť všetky chyby a dovoliť Duchu Svätému naplniť moju myseľ správnym vnímaním.
V nahrávkach Marianne Williamson sa hovorí, že keď niekto spácha zločin, musí ísť za to do väzenia, ale zázrak, ktorý
ponúka spočíva v zmene vnímania väzníc, ako sú chápané z pohľadu miest uzdravenia a učenia. No všimol som si, že to
zaberie stovky a stovky hodín premýšľania nad niečím zločinom, dokonca aj vtedy keď sa jedná o čin, ktorý nie je ani taký
závažný. A ako sa hovorí v Kurze, to, čokoľvek si myslíš o druhom, dávaš sám sebe. Zisťujem, že trávim čas premýšľaním
nad tým, čo druhý človek urobil nesprávne a mám tendencie si namýšľať, že ostatní ľudia si projektujú svoje negatívne
názory do mňa.
Ďakujem.

Môj Milovaný,
Ďakujem, že píšeš. Odpustenie je vždy darom samému Sebe, pretože uvoľňuje egom vymyslené vnímanie seba
/sveta/vesmíru a otvára cestu k rozpomenutiu si na Seba a Boha. Keď spoznáme svojho brata, či sestru bez toho, aby sa
upriamili na ich telá, spoznáme ich Nevinnosť, rozpoznáme ich ako božie Stvorenie. Napísal si, že “ zázrakom je
prehliadnuť všetky chyby …” a je tomu naozaj tak. S Pomocou Ducha Svätého je možné vidieť poza chybu skrze Svetlo
Pokánia, Ktoré je navždy Nevinné a Bezhriešne. Odpustenie je vždy oprávnené, pretože nesprávne vnímanie ega nie je
skutočné.
Zlaté Pravidlo ťa žiada, aby si druhým robil to, čo by si chcel, aby oni robili tebe. Nepozeraj na nikoho ako na vinného
a nebudeš mať koho obviňovať. Nevinnosť Ducha je zjavná, keď si uvedomíme, že útok nie je možný. Zjednotená myseľ
nemôže útočiť ani na ňu nemôže byť útočené. A bez viery v útok vina nemá opodstatnenie. Duch Svätý jemne vedie
k zjednoteniu mysle a zjednotenému vnímaniu, ktorým je svet bez viny. Keď bude prijaté odpustenie, ilúzia viny sa
z vedomia úplne vytratí.
Každú zdanlivú situáciu je možné vnímať ako šírenie Lásky alebo Volanie po Láske. Dovoľ Duchu Svätému, aby ti to
ukázal pomocou zjednotenia tvojej mysle s týmto Vedením. Uzdravenie spočíva v odnaučení sa ega a zbavením sa
každého kúsku egoistického presvedčenia, myšlienky, emócie a vnímania. Ak si ochotný, cesta sa ti otvorí, pretože nič
nemôže zastrieť Nevinnosť, ktorú ti Duch Svätý chce ukázať.
S Láskou, David

PREKONANIE BARIÉR K MIERU
Požehnaný Brat môj David,
Práve som dočítal niektoré tvoje odkazy v archíve. Aké to požehnanie od Ducha Svätého. Písal som ti minulý rok o tom,
že som bez práce, aj o svojich obavách ohľadne mojej rodiny. Moja žena sme zaplatili nájom vopred s dôverou v to, že
Duch Svätý sa o nás postará. Niekto, kto číta tento odkaz nám ponúkol asistenciu a ja som si krátko nato našiel
zamestnanie.
Po pár mesiacoch ma prepustili a znovu sme cítili napätie. Jedna zo sestier ti písala a vyjadrila taký pocit, s ktorým som sa
úplne vedel stotožniť. Pri mojich snahách odovzdať to všetko Duchu Svätému som zistil, že hodne bojujem, keďže sčasti
nielen že neviem, čo mám robiť, ale ani neviem presne ako, za čo sa mám vlastne v tejto situácii modliť.
Akoby som si nevedel nájsť miesto, kde môžem nájsť kľud. Nemôžem sa modliť za miesto, kam by som “zapadol”,

pretože viem, že toto nie je môj domov a tento svet je len ilúziou. Nedokážem sa modliť za uspokojivú prácu, keďže
vďaka Prebudeniu viem, že tu nie je nič, čo by ma mohlo uspokojiť. Napriek všetkému túžim byť užitočný a podľa Kurzu
mám zdanlivo ženu, troch puberťákov, dvoch psov, mačku, splátky na auto, zdanlivú “potrebu” jesť a pod...
Chápem, že nemôžeme “žiadať nemožné,” čo podľa Kurzu znamená, že pôjdeme buď všetci alebo vôbec nikto a ja naozaj
cítim súcit s našimi bratmi a sestrami, ale taktiež veľmi túžim po mieri. Chcem ísť Domov. Nemyslím, že som si tu
v tomto iluzórnom svete niekedy cítil doma. Vždy som bola akoby mimo. Taktiež som ma pocit, že zlyhávam, že som
bezcenný , nezaslúžim si byť šťastný, dokonca prekliaty, v porovnaní s ostatnými.
Pred pár rokmi ma opustila moja druhá žena keď k nám prišli bývať moje tri deti s prvého manželstva. Bol som úplne
zlomený. Túžil som po fyzickej smrti. Urobil by som čokoľvek, len aby som si uľavil v tejto nekonečnej mizérii. Môj otec
bol gay, ktorý mal problém s alkoholom a opustil nás, keď som mal šesť. Moja matka mala a stále má paranoje
a schizofréniu a ja som bol najstarší z chlapcov, ktorý schytal hlavný nápor toho všetkého… Zneužíval ma učiteľ z Južnej
Baptistickej nedeľnej školy, keď som mal dvanásť-trinásť rokov. Bol to muž, ktorému som dôveroval a vzhliadal k nemu.
Potláčal som tieto spomienky takmer dvadsať rokov. A tak ďalej. Tento sen mi občas pripadá ako nočná mora. Och, a môj
brat sa zdá byť požehnaným vo všetkých ohľadoch, nielen z toho všetkého vyviazol bez ujmy, ale všetko mu neuveriteľne
vychádza.
Uvedomujem si, že všetko toto je len ilúzia a odpusť mi prosím, že toľko píšem. Som požehnaný už tým, že sa mi podarilo
všetkou tou temnotou prejsť. Ty a táto skupina ste pre mňa zázrakom. Moja milovaná žena je zázrak. Mám blok prežívať
mier, keďže sa zaoberám zdanlivým nedostatkom. A tak som to pokúšal odovzdať Duchu Svätému a spomenul som si na
príbeh detí z Izraelu, ktoré boli zdanlivo uväznené tou neprekonateľnou prekážkou v podobe Červeného mora a ako sa
stal zázrak a oni mohli pokračovať ďalej v ceste.
Dúfal som, že keď konečne nájdem správny job, zažijem skúsenosť prosperity a mieru; aby som sa konečne vymanil
a mohol pokračovať v ceste. Minulú noc som nemohol spať. Ako som tak ležal, Duch Svätý mi niečo odhalil. Ukázal mi
skutočnú bariéru, ktorá bráni vstúpiť Láske do môjho vedomia, pretože som ešte neodpustil všetkým tým tieňom
v mojom živote, ľuďom, ktorí ma zdanlivo zneužili, opustili, sebe za svoje “zlyhania” a za obviňovanie Boha. Viem, že
toto si sám odpustiť nedokážem. Potrebujem pomoc, aby som prekonal tento blok, ktorý mi bráni byť v mieri. Ďakujem
Duchu Svätému. Hoci aj naďalej pociťujem istý vnútorný konflikt, viem, že zdroj mojej viny/strachu a bolesti je v mojom
vnútri a tam spočíva aj moja spása. Cítim, akoby som stal na kraji útesu a potrebujem pomoc Ducha Svätého, aby som
mohol urobiť ďalší krok.
Veľmi by som uvítal tvoje modlitby a vedenie. Aj moja žena, ktorá zúfalo potrebuje operáciu, ktorú si nemôžeme dovoliť
a moje tri deti, ktoré si prešli svojim vlastným očistcom. Ďakujem ti brat môj. Už sa nebojím.
V pokoji a Láske.

Môj Drahý a Milovaný,
Ďakujem za tvoje úprimné slová a otvorenosť voči Vedeniu a modlitbe. Ty a Janie a tvoja rodina ste v mojich myšlienkach
a modlitbách.
Teraz, čo sa týka Vedenia ohľadom modlitby. Modlitba je túžba. Srdce, ktoré nepozná túžbu si vyčistilo Oltár mysle netúži
a nekladie si pred Boha žiadnych idolov. Beztúžbovosť je Úplnosťou, a Boh stvoril Krista Celistvým a Úplným.
Beztúžbovosť znamená, že niet, čo pridať, čo si želať alebo chcieť mimo Dokonalosti, ktorú Boh Dáva Večne. Jednotná,
či Zjednotená túžba je Stvorením a tom spočíva význam slov “Zjednoť svoju vôľu s mojou.”
Ako sa vyčistí Oltár mysle, oslobodí sa od túžby po nemožnom, Spomienka na Boha sa vráti do vedomia.
Uvoľni minulosť, pretože je preč. Nepokúšaj sa hľadať a opakovať to, čo je už skončené a preč. Modlitba za konkrétne
veci požaduje opakovanie minulosti v takej forme, v akej sa myseľ nazdáva, že by bola prijateľná. Beztúžbovosť je
Prítomný Moment, tento Svätý Okamih. Buď spokojný s tým, čo je navždy Skutočné a Pravdivé. Boh dáva len Lásku.
S Láskou & s Požehnaním navždy, David

DAVID, JE TO SKUTOČNÉ?
David,
Odpustenie mi ponúka všetko, čo chcem. Tieto myšlienky dnes ku mne prišli.
Je to naozaj tak, že odpustením svetu je odpustením samému sebe? Odpustiť si to, čo som si sám vytvoril? Takže ako
odpúšťam svetu, odpúšťam sebe? Je to skutočne tak, že sa na všetko v tomto svete môžem pozrieť bez posudzovania či
pripútanosti s vedomím toho, že existuje len Láska? Takže môžem byť šťastný, v mieri a istý? Je to naozaj tak, že Boh si
nás vybral preto, aby s nami mohol zdieľať svoju víziu , ktorá uzdraví nás, našich bratov, prinesie svetlo, v ktorom sme
zajedno s ním a našimi bratmi? Sú naši bratia my sami? Je to naozaj tak, že toto je naša cesta späť domov, Jeho plán, moja
cesta ku spáse, cesta späť domov do Neba? Je to naozaj tak, že moja ochota spoznať pravdu a viera nahradia všetky chyby
v mojej mysli? Že Duch Svätý nás vedie a že naša úloha v tom všetkom nie je nijak náročná? Mal si takúto podobnú
skúsenosť? Veľmi rád by som počul tvoj názor na toto všetko.
S Láskou

Milovaný Syn Boží,
Áno, môj drahý brat v Kristovi, odpustenie ponúka všetko, čo chceš!
Akonáhle odpustíš egoistický koncept samého seba, odpustil si celému svetu. Boh nestvoril tento svet a tak musí byť
odpustený alebo prehliadnutý, aby sme boli schopní rozpoznať a zakúsiť Ducha, ktorého Boh stvoril. Akonáhle odpustíš,
môžeš sa na všetko v tomto svete pozrieť bez posudzovania či pripútanosti s vedomím toho, že existuje len Láska. Takto
môžeš byť šťastný, v mieri a istý. Akonáhle odpustíš, pochopíš, že Boh si ťa vybral preto, aby si zdieľal Jeho víziu, a bol
Tým, Kto prinesie Svetlo a bude zajedno s Ním a svojimi bratmi. Akonáhle odpustíš, uvidíš, že všetci zdieľame tú istú
Podstatu, Jednu Myseľ. Akonáhle odpustíš, uvidíš, že táto cesta je našou cestou späť Domov, Jeho Plán, naša cesta je
cestou Spásy, cesta bez vzdialenosti späť Domov do Neba, našej Večnej Lásky v Bohu.
Je pravda, že len trochu ochoty spoznať Pravdu a viera nahradia všetky chyby v mysli. Duch Svätý vedie isto a jemne a ty
potrebuješ byť len ochotný sa hýbať smerom k Pravde. Áno, toto je moja skúsenosť, ktorú s tebou plne zdieľam v Duchu
Svätom. Nikto, kto hľadá Pravdu nemôže minúť túto skúsenosť. Môžeš cítiť Vedenie, ktoré ťa nesie smerom k istému
vnútornému Cieľu. S každým zdanlivým krokom tvoja dôvera bude postupne narastať, keďže na tejto ceste nikdy nie si
sám. Boha nemôžeme minúť a nič nemôže zabrániť mysli vo veľkom Prebudení! Pusti sa, vzdaj sa a teš sa zo Zázrakov.
Ďakujem za Odpoveď na Volanie zvučným Áno! Teším sa, že sa čoskoro uvidíme. Tí, ktorí počuli Volanie a Odpovedali
sa už objavujú. Zhromažďujú sa na záverečné stretnutie v zdanlivom scenári a cesta Teraz už nepotrvá dlho. Zišli sme sa,
aby sme oslavovali Božiu Lásku a Jednotu a našu spoločnú Jednotu v Bohu. Boh a Kristus zdieľajú rovnakú Vôľu byť
Dokonale šťastní. Čas Neba je na dosah ruky a slávnosť už začala.
S Láskou, David

TÚŽBA PO ZJEDNOTENÍ
JE VOLANÍM SPOMENÚŤ SI NA

BOHA

Ahoj David,
Ďakujem Bohu za túto webstránku. Páči sa mi čítať si otázky a odpovede, naplnené svetlom. Otázka môjho srdca znie:
Chápem, že “ego” spôsobuje všetky tie ilúzie o tom, že som samostatnou bytosťou, odlúčenou od Celku, ktorá má svoju

vlastnú moc. Keď takto pravdivo vidíme Lásku, ma v nej miesto niečo také, ako je manželstvo? Časť mňa ešte stále túži
po‘zjednotení’ , čo sa tým snažím povedať je to, že ak On umiestnil túto túžbu dovnútra, či sa ju nasnažíme hľadať na
nesprávnom mieste a v odlúčení? A ako to vyzerá v Duchu a v pravde?
Nie som študentom KZ, ale otvorili sa mi oči voči tomu, čo bolo povedané. Uvedomil som si mnohé veci, aj s nimi
súhlasím, napriek všetkému ma neláka venovať sa “Kurzu” práve “teraz.” Zároveň chápem, že to nie je až také dôležité
a som si istý, že ty tiež. ☺ Veľmi uvítam tvoju odpoveď na to všetko,
Ďakujem.

Môj Milovaný,
Ďakujem srdečný e-mail. Áno, vo svete založenom na odlúčení je túžba po zjednotení vnímaná nesprávne. V Pravde
manželstvo nemá žiadnu formu, keďže manželstvo je Naplnené v Duchu a v Pravde. Manželstvo je slovo, ktoré
symbolizuje túžbu po zjednotení a ako sa postupne približuješ Kráľovstvu Nebeskému vo svojom vnútri, stáva sa to čoraz
jasnejším, že tento Zväzok sa dá naplno a skutočne prežiť len v Jednote s Bohom. Spoznať Krista znamená spoznať to, že
Otec a Ja sme Jedno. To je Zväzok Božej Mysle. V tomto svete manželstvo môže byť krokom v ústrety tomuto Zväzku,
ak je vzťah zverený Duchu Svätému, aby ho riadil. Manželstvo ako zväzok partnerov je počiatočným záväzkom, ktorý má
viesť k záväzku prijať Pokánie, prijať Opravu viery v odlúčenie.
Kľúčom je vždy samotný Účel: Kto ma Vedie? Mám stále na pamäti že nemôžem slúžiť dvom pánom? Duch Svätý
prostredníctvom vzťahov lieči a žehná. Ego používa vzťah na vytvorenie falošnej modly, s cieľom zachovať si svoju
existenciu. V Spáse, či Osvietení je to skúsenosť Totálnej Jednoty. V skutočnosti to nie je to tak, žeby sa dvaja stali
Jedným, skôr to, že Zväzok je Bytím v Jednote, ktorú Boh tvorí Večne. Boh umiestnil túžbu po Prebudení do tvojho srdca
a toto je Volanie spomenúť si na Boha. Duch Svätý je týmto Volaním a tak Duch Svätý je tvojou túžbou po Zjednotení.
“Zjednotenie sa nedá zakúsiť v dualite, a preto ťa Volám vo zo sveta – pretože toto je svet duality.” Zväzok medzi Bohom
a Krstom je odrazom vo svete bez viny a tým je Pokánie.
Koncept partnerstva medzi telami alebo dušami sa pomaly vytráca, ako postupne prijímame a uvedomujeme si náš
Nebeský Zväzok s Bohom. Až do momentu Seba-uvedomenia tu bude pretrvávať koncept partnerstva, ktorý je možné
použiť “na nejaký čas”, pod Vedením Ducha Svätého, ktorý nám pomôže odložiť vieru v čas.
Prajem ti šťastné manželstvo, Milované Dieťa Božie! Nasleduje Ducha Svätého a dovoľ každému stretnutiu byť svätým
stretnutím.
S Láskou navždy tvoj David

TÚŽBA JE KĽÚČOM
David,
Práve som čítala prepis tvojich slov z Argentínskych stretnutí. V jednom z nich sa zmieňuješ o tom, že si čítal KZ osem
hodín denne. Bol si schopný to všetko vstrebať, keď si čítal tak nenásytne? Aj ja som zdanlivo hľadala odkedy som bola
malá, cítiac, že nič nedáva zmysel, akoby som omylom pristala na nesprávnej planéte. Nikde som si nevedela nájsť svoje
“útočisko, ”keďže žiadna z tých rolí pre mňa nepredstavovala večnú hodnotu, na ktorej by som dokázala stavať.
Avšak keď čítam KZ, len občas akoby zazriem záblesk pravdy v tom všetkom, len aby som neskôr zistila, že si neviem ani
len zapamätať obsah, a tak si ho musím čítať znovu a znovu, akoby som si neuvedomila vôbec nič. A tak len pokračujem
v čítaní a robení cvičení, v nádeji, že sa mi s tým všetkým podarí nejako spojiť. Oveľa viac mi dávajú tvoje prednášky
v Argentíne, než KZ, avšak až doteraz väčšina môjho odnaúčania sa vyplynula vďaka neúnavnému počúvaniu Restinej
hudby, ktorú si púšťam dokola znovu a znovu. Takýmto tempom si asi budem musieť prespievať celý Kurz, aby som
dospela k pochopeniu a odnaučeniu sa.

Pomoc!

Moja Milovaná,
V čase, kedy som natrafil na KZ, v r.1986, už som bol úplne ponorený v Duchu a videl KZ ako odpoveď na moju
modlitbu. V tom čase, všetko, čo som v ňom čítal, so mnou rezonovalo. Keď myseľ vidí význam toho, čo je jej
ponúknuté, nepozornosť a zaangažovanosť v konceptoch sveta odpadne veľmi rýchlo. Je to naozaj otázka ochoty a túžby,
ako povedal Ježiš: “Žiadne množstvo dôkazov ťa nepresvedčí o tom, čo nechceš.” (T-16.II.6)
V KZ som videl cestu von zo strachu a investoval som do neho celé svoje srdce a dušu. Bolo to pre mňa dôležitejšie, než
peniaze, rodina, priatelia, dokonca dýchanie. Je to tiež veľmi jednoduché. Preto som pochopil, na čo Kurz ukazoval – na
Prítomný Moment. Len Teraz je pochopiteľné. Buď k sebe jemná a rozfúkaj plamene svojej vášne, aby si spoznala Boha a
Seba. Hudba môže byť veľkou súčasťou tvojej cesty! Ponor sa do nej. Ďakujem, že si mi napísala a podelila sa o to čo máš
na srdci.
S Láskou, David

Kapitola 3

EXISTUJE BOLESŤ MÔJHO BRATA?
Drahý David,
Mám filozofický problém, ktorý mi bráni pokračovať na ceste späť k Bohu. Znovu sa mi vynoril v mojom živote, takže ho
budem ilustrovať na súčasnej situácii.
Minulú noc som sa rozišla s priateľom, s ktorým sme boli spolu štyri roky. Zažil nanajvýš problematické detstvo
s množstvom násilia a matkou, ktorá ho zneužívala a neskôr spáchala samovraždu, keď bol v puberte. Vďaka tomuto
z neho vyrástol veľmi závislý človek , aj keď pod drsnou maskou na prvý pohľad tak vôbec nepôsobí. Počas celého nášho
vzťahu som neprestávala veriť, že dokážem urobiť zázrak a ukážem mu, že život nie je až taký smutný a strašidelný, ako
tomu verí. Z času načas to aj zdanlivo fungovalo, zažili sme aj skutočne sväté chvíľky. Nakoniec však všetku kontrolu
znovu prebralo ego, a ja som sa cítila neschopná prehliadnuť všetku tú šerednosť a tmu – obzvlášť keď mal sklon si
namýšľať, že ja som jediným svetlým bodom v jeho živote a visel na mne akoby na tom závisel celý jeho drahý život.
Hoci som ešte nikomu nepovedala o našom rozchode, som si istá, že priatelia a rodina budú šťastní, že som sa konečne
“zbavila” takého cynického a detinského človeka. No v tejto chvíli nedokážem myslieť na nič iné, než na to, že veci, ktoré
vo mne ku koncu vzbudzovali odpor (špinavý dom, ponurý závislácky postoj, nezodpovedné chovanie a atď.) boli len jeho
vierou v nedostatok Lásky. A bohužiaľ, práve táto viera bola tým, čo ma od neho odpudilo, zlyhala som.
Pred mnohými mesiacmi som ti písala o mojich obavách ohľadom opustenia druhého človeka. Povedal si, že
neskutočnosť mojej viery spočíva v presvedčení, že som schopná druhého opustiť. Premýšľala som nad touto odpoveďou
mnoho krát a rozumiem, že táto osoba je stále v Bohu, tak isto ako aj ja, ale taktiež nedokážem poprieť “zdanlivú” bolesť,
ktorú prežívam kvôli tomu, že som sa od neho odtiahla.
Prečo Kurz vždy prehliada “zdanlivosť” vecí? Ak prežíva “zdanlivú” bolesť, potom by mi to malo byť jedno, keďže to nie
je skutočné, no napriek všetkému ma to stále trápi! Vyzerá to tak, že keby som sa len riadila princípmi Kurzu, mohla by
som len robiť cvičenia a cítiť sa šťastná a láskyplná, zatiaľ čo on hnije vo vlastnoručne vytvorenom pekle. Alebo možno
jeho bolesť skutočne neexistuje na ŽIADNEJ úrovni a teda by som sa vôbec nemala obťažovať utrpením druhých ľudí.
Dúfam, že chápeš problém, ktorý sa ti snažím opísať. Alebo možno je to všetko len rozprávanie z ega a ja ani neviem,
o čom hovorím? Už nič neviem. Možno mi budeš vedieť pomôcť sa na to celé pozrieť inak a lepšie, než ja.
Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju Lásku a trpezlivosť!

Moja Milovaná,
Ďakujem za zdieľanie toho, čo máš na srdci. Tvoja otázka ohľadne vnímania bolesti je dobrým východiskovým bodom
v čistení zrkadla mysle. Toto zrkadlo musí byť vyčistené od falošných presvedčení a konceptov a myšlienok, ak máš šíriť
Svetlo, ktoré je navždy Prítomné. Bolesť je vždy nesprávnym vnímaním, pretože Boh nemá s bolesťou nič spoločné. Ak je
Boh skutočný, bolesť nejestvuje. “Ak je bolesť skutočná, nie je Boh.” (W-190.3.4) Ilúzia bolesti vždy pochádza z nesprávne
orientovanej mysle, a toto musí byť odhalené a uvoľnené, aby si mohla zažiť trvalý mier a šťastie.
Obava je len iným slovom pre trápenie a táto emócia nemá nič spoločné so súcitom, či skutočnou empatiou. Obava je
emóciou, ktorá je bolestivá a povstáva z túžby mať pravdu ohľadne konkrétnej osoby, situácie, či udalosti. Jedným
z aspektov takejto obavy je presvedčenie, že niečo neskutočné sa už stalo. Ďalším aspektom je presvedčenie, že udalosti
z minulosti sú príčinou strachu a bolesti. Toto nesprávne vnímanie dáva skutočnosť minulosti a popiera Prítomné
Riešenie, ponúknuté Duchom Svätým. Keď sa modlíš za zázrak, modlíš sa za zmenu svojho vnímania. Dokonca aj keď sa
zdanlivo modlíš za “druhého”, je to stále o tom istom. Ak si aj naďalej robíš starosti o brata aj potom, ako si požiadala
o zázrak, neumožňuješ zázraku sa prejaviť. Zázraky nič nevytvárajú, ani skutočne nemenia; len sa jednoducho pokojne

dívajú na neskutočné a vidia, že to nemá žiadne následky. Zázraky ponúkajú len Radosť a keď Radosť príde, všetka bolesť
je preč vo chvíli, ktorá je Teraz.
Koncept opustenia niekoho je veľmi čudným presvedčením, keďže v Božej Láske nejestvuje nič, čo by sa dalo nazvať
opustením. Ego je vierou vo vlastníctvo a všetko, čo sa zdanlivo dá vlastniť sa dá aj zdanlivo stratiť. Strata je príbehom
ega, ktorá vyplýva z presvedčenia, že je možné sa odlúčiť alebo “odpadnúť” od Božej Večnej Lásky. Táto chyba je
odzrkadľovaná a opakovaná v ľudským vzťahoch, presne tak, ako sa minulosť zdanlivo opakuje. Zázrak Prebúdza myseľ
do vedomia, že minulosť skončila a len požehnanie zostáva.
Bolesť je správne vnímaná ako Volanie po Láske, a vždy sa jedná o naše vlastné Volanie po opustení nášho neskutočného
vnímania bolesti. Pohľad skrze tmavé sklo nikdy neprinesie mier, šťastie, Lásku alebo radosť, takže každé zdanlivé
rozčúlenie je Volaním vyprázdniť si myseľ od falošných konceptov a tým si vyčistiť zrkadlo. Toto je mentálny tréning,
ktorý je nevyhnutný pre prijatie Pokánia a rozpomenutie si na Boha. Pokánie je vedomím, že k odlúčeniu nikdy nedošlo.
Kým táto Oprava nie je prijatá svet sa bude zdať skutočným a nereálne emócie ega, ktoré sú zajedno so svetom budú vo
vedomí aj naďalej pretrvávať.
Dovoľ pocitom vstúpiť do vedomia. Potom, s hlbokou úprimnosťou a otvorenosťou odovzdaj Duchu Svätému všetky
myšlienky a úsudky a interpretácie a pocity.
Keď je tma pozdvihnutá do Svetla, temnota je preč. Neochraňuj temnotu, pretože Duch Svätý nemôže rozpustiť to, čo
mu nebolo dobrovoľne ponúknuté na uvoľnenie. Máš Odpoveď vo svojom vnútri, ale nebola si ochotná opustiť
egoistickú definíciu problému. Duch Svätý musí čakať, kým neuvidíš, že si mala problém s vnímaním, založenom na viere
v ego. Kým nedosiahneme tento bod, “problémy” budú zdanlivo projektované na svet a bratov, ktorí sa zdajú byť mimo
našej mysle. Nie je tomu tak. Nejestvujú žiadne problémy mimo našej mysle. Uzdravené vnímanie sa rozšíri do vedomia
v okamihu, kedy uvidíme svoje nesprávne vnímanie, bez toho, aby sme čokoľvek skrývali alebo projektovali ako “niečo
iné.”
Všetka nemoc je mentálna nemoc, a všetka vnímaná bolesť nebola ničím, než chybnou formuláciou Reality. Realita je
Láska, a Láska je stvorená ako Navždy Dokonalá. Láska nemá protiklad.
Oslavuj Boha za stvorenie Lásky ako jednej na veky vekov!
S Láskou & Požehnaním, David

MÔŽEM TO JEDNODUCHO VŠETKO PUSTIŤ?
E-mail #1
Drahý svätý Brat,
Podľa KZ (alebo “Ježiša”) ego alebo svet, ktorý vidíme vonku je falošný a neskutočný, pretože sa nikdy nestal. Inými
slovami, Syn Boží nikdy “nezaspal” and “nemal sen” alebo sa nikdy neodlúčil od Boha.
Potom ako je možné, že tento zdanlivý svet môže objaviť vonku, ak je projekciou vnútra našich myslí, ktoré sú nereálne
a nemajú existenciu?
Chápem, že sme si ho vytvorili (svet vonku) tak, aby pôsobil skutočne, čo je založené na chybe. Taktiež sa v KZ hovorí
o tom, že zakaždým, keď vynorí problém nemáme sa pozerať na problém sám osebe (čo ho urobí “skutočnejším”)
a namiesto toho sa máme pozrieť dovnútra. Je to ako vyhlásiť, že všetky svetské veci, vrátane povinností sú neskutočné
a tak ich môžeme jednoducho pustiť ( a pustiť k tomu Boha). Je to ako povedať, zabudnite na dane alebo účty alebo celý
svet, pretože nie sú skutočné. Avšak v KZ Ježiš učí, resp. sa aspoň sa zmieňuje o tom, ako sa pozerať (navonok alebo
dovnútra) bez posudzovania (pretože nie je čo súdiť).
Prosím podeľ sa so mnou vedením a objasni mi túto nejasnosť.

E-mail #2
Drahý David,
Myslím, že poznám odpoveď ešte skôr, než položím otázku, ale tiež by som si rád osvetlil svoje myšlienky. Som
študentom KZ. Taktiež som pred ôsmimi rokmi vytriezvel a som na spirituálnej ceste s procesom inventúry; ktorý
zahrňuje odstránenie charakterových defektov; robenie náprav atď., všetka tá práca, nutná preto, aby som sa stal
fungujúcim členom tohto sveta. A tu u mňa nastupuje dilema.
Tvrdo som bojoval za to, aby som sa stal fungujúcim členom tohto sveta, pretože som veril, že som v ňom pred tým tak
mizerne zlyhal. Vyhadzoval som peniaze na alkohol a ďalšie závislosti; Premárnil som dedičstvo od môjho otca; zadlžil
som sa na kreditkách a prakticky som sa nevedel o seba vôbec postarať. Posledných pár rokov som vystriedal rôzne
zamestnania a podarilo sa mi zarobiť veľké množstvo peňazí, obzvlášť v jednom výnosnom zamestnaní, dostatok na to,
aby som sa vymanil zo všetkých dlhov. Avšak stres a fyzické vypätie sú so mnou stále.
Moja otázka je táto: je príčinou toho, že stále bojujem fakt, že sa snažím niečo dokázať “v tomto svete”? Inak si myslím, že
by som bol neustále v pohode a radosti po celý čas. Faktom zostáva, že nie som až taký spirituálny, ako to predvádzam
pred ľuďmi, ktorí ma poznajú. Ešte stále ma priťahujú materiálne veci a nedokážem plne dôverovať. Uvítam akúkoľvek
radu, ktorú mi môžeš dať. Toľko vecí som si vďaka tebe uvedomil za posledné mesiace, David, naozaj si veľmi vážim čas
a energiu, ktorú dávaš.
Ďakujem.

Drahý a Milovaný,
Ďakujem, že si mi napísal. Začínaš chápať, prečo nedokážeš rozlíšiť medzi “pokrokmi” a “ústupmi”, tvojimi zdanlivými
“úspechmi” a “zlyhaniami” vo vzťahu k tomuto svetu. Tento svet je naopak a hore nohami a nič v pokrivenom vnímaní
nie je také aké sa javí, že je. Volám ťa z tohto sveta, ktorý je hore nohami. Hovorím ti, že Kráľovstvo nepochádza z tohto
sveta. Nežiadam ťa, aby si “bol vo svete ale nie z neho.” Nič v tomto svete nikdy neuspokojí tvoju svätú myseľ, pretože
tento svet bol vytvorený ako útok na Boha a vytvorený ako miesto, kam Boh nikdy nemôže vstúpiť. Tento bol vytvorený
na to, aby poprel Pravdu Božej Lásky.
Takže jadro Prebudenia sa stáva čoraz jasnejším: je nemožné vidieť dva svety a teda je nemožné niečo dokázať “vo svete.”
Nebol si stvorený preto, aby si fungoval vo svete predstáv, ktoré Boh nestvoril. Keď odpustíš vesmíru, opustíš pokus
o zmierenie Pravdy s ilúziami, Ducha s matériou alebo večnosť s časom. Dovoľ Duchu Svätému pôsobiť skrze teba
a tvojej mysli začne byť jasné, že v nej nemáš súťaživé “prvky.” Odpusti a uvidíš, že všetko je jeden celok a nič nie je
mimo mysle. Z výšky nie je potrebné robiť nič, len Pozorovať. To je význam myšlienky “Nad vojnovým poľom.”
(T-23.IV.9). Zhora nevidieť žiadny stres ani obavu ani zmätok.
Zdania klamú. Ani jeden z piatich zmyslov nevedie k Prebudeniu. Päť zmyslov slúži egu a boli vytvorené na to, aby
poukazovali na odlišnosti. Kým vo vedomí pretrváva ilúzia posudzovania , päť zmyslov prináša svedkov iluzórnych
kategórii, ktoré nemajú žiadny zmysel, ani realitu. Tak, ako posudzovanie triešti vnímanie, odpustenie ho zjednocuje.
Avšak zjednotenie vnímania, videnie celistvosti je perspektívou mysle a nie funkciou tela. Za zjednoteným vnímaním je
Vízia Krista, Ktorý s vnímaním nemá nič spoločné. Toto Abstraktné Svetlo sa môže doslova nazvať Videním alebo
Zrakom, avšak vôbec nezahrňuje telo.
Duch Svätý naviguje myseľ veľmi priamo, aby opustila egoistické zmýšľanie a presvedčenie. Ak budeš počúvať Ducha
Svätého, dozvieš sa, že dane a účty je potrebné platiť pokiaľ v ne veríš. Telo potrebuje výživu dovtedy, kým tomu veríš.
Povinnosti a záväzky sa musia plniť pokiaľ v ne veríš. Nič ti nie je odňaté nasilu, všetko ti je postupne vysvetlené inak,
v súlade s tým, čomu práve veríš a postupne navždy rozptýlené.
Preto som ťa požiadal o to, aby si spochybnil všetko, čomu veríš. Len neskutočné presvedčenia zdanlivo obmedzujú naše
vedomie. Pravda je Abstraktná a keď strach z Pravdy pominie, všetka bolesť a namáhavé úsilie skončia. Nič nie je

jednoduchšie, než Byť tým, Kým nás stvoril Boh. Dovoľ si BYŤ Tichý a Vedieť, že to všetko už bolo dovŕšené. Dovoľ
svojej mysli opustiť úsilie a zistíš, že tomu tak vždy bolo. Koleso času bolo vytvorené, aby odviedlo našu pozornosť od
Tichého Stredu. Vojdi do tohto Centra a mier sa stane zjavným.
Dôvera v Ducha Svätého bude postupne narastať. Nikto nedokáže prijať odpustenie bez dôvery. Dôvera je základ, na
ktorom sú založené Zázraky. Dôvera je spôsob, ako si otvoriť myseľ a opustiť neskutočné koncepty a modly. Budúce
plánovanie sa dá odložiť bokom, pretože Prítomná Dôvera ukazuje cestu. Viera a istota sprevádzajú dôveru a tak si
postupne začínaš uvedomovať, že si vykonávateľom zázrakov. Čas je takpovediac v tvojich rukách, tak isto ako tvoja
dôvera v Ducha Svätého. V jednote s Duchom Svätým už nemáš nepriateľov, ktorých by si musel “poraziť“. Pretože
Svetlo prišlo!
Ponúkam ti túto myšlienku z Kurzu Zázrakov. Dovoľ svojej mysli sa otvoriť, aby uvoľnila všetko, čo prináša práve
Teraz:
Dôvera by mala vyriešiť každý problém Teraz. Buď tichý a požehnaný v tomto Momente (T-26.VIII.2).
Milujem ťa naveky vekov!!! David

AKO SA DOSTAŤ NA KOREŇ PRESVEDČENIA
Ahoj David,
Mám jednu neodbytnú otázku.
Ak verím, že som tu len ja sám, že tam vonku nikto iný nie je, všetko je len filmová obrazovka, prečo verím tomu, že by
som mal byť užitočný postavám z filmovej predlohy??? Kto má byť vlastne prebudený? Prečo niektoré postavy sa zdajú
byť prebudené, zatiaľ čo iné vôbec nie? Ako je možné, že časť mojej mysle spí a časť je bdelá? Keď odložím telo bokom
a sen skončí… a čo postavy z môjho sna? Myslím, že vieš, na čo narážam. Je to niečo, čo sa mi nepodarilo vyriešiť ani
vysvetliť. Kedykoľvek si nájdeš čas…
S Láskou

Môj Milovaný,
Ďakujem za tvoju oddanosť Prebudeniu. Byť užitočný znamená byť zladený s Duchom a táto užitočnosť spočíva v Účele
mysle, čo ponúka len prospech. Tvoj šťastný, radostný, pokojný, uvoľnený stav mysle je dar, pretože je to tvoj prirodzený
stav bytia. Tento stav mysle je výsledkom prebývania v Účele, čiže si nič neberieš osobne. V radosti Žitia v tomto
Momente nejestvuje obava či trápenie kvôli postavám z filmovej predlohy, pretože sme urobili krok späť a identifikovali sa
s mysľou – nie telom.
Existuje len jedna myseľ, ktorá má byť Prebudená a jedna Prebudená myseľ vidí všetky postavy rovnako. Žiadna postava
nie je popredu, či pozadu, žiadna postava nebdie, ani nespí. Všetky postavy boli výtvormi, či symbolmi želania mať
súkromné myšlienky a súkromné mysle. Prebudenie vidí nemožnosť tohto pokusu, pretože jedna myseľ je spojená
a nemôže byť rozdelená a sama a odlúčená. Šťastný sen ukončí snívanie, pretože odpustenie je snom o neodsudzovaní.
Potom, ako si Myseľ rozpomenie, že je Stvorením, Sebou, ilúzia sna skončí a nikdy nebola. Keď je telo odložené bokom
v Pokání, vesmír je taktiež zanechaný bokom. Večnosť zostáva takou, akou ju tvorí Boh a v tom, čo je Navždy Duchom
čas nejestvuje.
S Láskou navždy, David

JE NIEKEDY SPRÁVNE VZDAŤ SA VZŤAHU?

David,
Toto je ťažká otázka. Sú situácie, kedy je správne vzdať sa vzťahu? Alebo je to vždy len ego, ktoré hľadá Lásku a nikdy ju
nenachádza? Zdá sa mi, že vidím niektoré “milujúce” vzťahy, no mňa to obchádza, aj keď som vo vzťahu viac než 35
rokov. Tak často bojujem s pocitom, že sa pokúšam bičovať mŕtveho koňa. Na druhej strane, keďže študujem Kurz už
niekoľko rokov, v hĺbke duše som presvedčená o tom, že Syn Boží (môj partner), si vždy zaslúži moju Lásku a moju úctu.
Keď som deprimovaná mojim vzťahom, pripomínam si, že sa nemám zameriavať na to, čo chcem, ale na to, koľko
môžem vložiť do vzťahu, keďže som si vedomá toho, že dávať a dostávať je to isté. Príležitostne je tu záblesk svetla, ale
väčšinu času je zamračené. Nechcem sa vzdať tejto osoby alebo vzťahu, ale zároveň sa v tom vôbec necítim dobre. Veľmi
uvítam tvoj milujúci postoj k tejto mojej záležitosti.
Namaste.

Moja Milovaná,
Ďakujem, že si mi napísala. V KZ Kristus učí, že jediným správnym používaním úsudku je otázka: “Ako sa
cítiš?”(T-4.IV.8.4) Áno, vždy je to ego, ktoré hľadá Lásku a nenachádza ju. A áno, Syn Boží si vždy zaslúži našu Lásku
a úctu, pretože Kristus je našou Podstatou. Napísala si: “ Keď som deprimovaná mojim vzťahom, pripomínam si, že sa
nemám zameriavať na to, čo chcem, ale na to, koľko môžem vložiť do vzťahu, keďže som si vedomá toho, že dávať
a dostávať je to isté.” Zameraj sa na stav mysle, na to, čo skutočne chceš; mier, a uvidíš, že tvoj mier v mysli je dar, ktorý
dávaš. Je pravda, že dávať a dostávať je to isté, pretože Kristus šíri mier a skúsenosť mieru je zdieľaná. Len nezabúdaj, že
dary, ak majú byť skutočne dané sa nedávajú skrze telá. Tvoje prebývanie v mieri je darom a keď sa ti zdá, že si
deprimovaná, je to len preto, že sa pokúšaš samú seba pozbaviť dávania/dostávania daru.
Ako metaforu pre Prebudenie v KZ Ježíš popisuje zdanlivé “úrovne” učenia. Tieto našliapne kamene smerujú k učeniu sa,
že dávanie a dostávanie sú jedným, pretože v Pravde nie sú žiadne úrovne Lásky a toto je Kurz v učení len Lásky:
“Učitelia Boží nemajú určenú učebnú úroveň. Každá učebná situácia zahrňuje na začiatku iný vzťah, hoci konečný cieľ je
vždy ten istý; urobiť vzťah svätým vzťahom, v ktorom obaja uvidia Syna Božieho ako bezhriešneho. Nejestvuje nik, od
koho by sa učiteľ Boží nemohol učiť, a tak nie je nikto, koho by on nemohol učiť. Avšak, prakticky nemôže stretnúť
všetkých a nie všetci ho môžu nájsť. Preto plán zahrňuje veľmi špecifické kontakty, ktoré každý učiteľ Boží nadviaže.
V Spáse nejestvujú náhody. Tí, ktorí sa majú stretnúť sa stretnú, pretože majú v sebe potenciál pre svätý vzťah. Sú jeden
pred druhého pripravení.
Najjednoduchšia úroveň učenia sa javí byť ako veľmi povrchná. Predstavuje zdanlivo veľmi bežné stretnutia; “náhodné”
stretnutie dvoch neznámych vo výťahu, dieťa, ktoré nepozerá kam ide a vrazí do dospelého “náhodou”, dvaja študenti,
ktorí majú “náhodou” spoločnú cestu domov. Nejestvujú náhodné stretnutia. Každé z nich má v sebe potenciál preto, aby
sa z toho stala učebná situácia. Možno zdanliví cudzinci vo výťahu sa na seba usmejú, možno dospelý nevyhreší dieťa za
to, že do neho vrazilo; možno sa zo študentov stanú priatelia. Dokonca aj na úrovni tých najbežnejších stretnutí je možné
dosiahnuť to, že dvaja ľudia stratia z dohľadu odlišné záujmy, aj keby to malo byť len na moment. Tento moment postačí.
Spása prišla.
Je ťažké pochopiť, že úrovne učenia univerzálneho Kurzu sú len konceptom a sú rovnako nezmyselné v Realite ako aj v
čase. Ilúzia jedného umožňuje ilúziu druhého. V čase to vyzerá tak, akoby učiteľ Boží začal zmýšľať inak o svete vďaka
jedinému rozhodnutiu a potom sa učí viac a viac o tomto novom smere a to tak, že to učí. Už sme spomínali ilúziu času,
no ilúzia úrovní učenia sa zdá byť odlišnou. Možno najlepším spôsobom, ako demonštrovať, že tieto úrovne nemôžu
existovať je povedať, že ktorákoľvek úroveň učebnej situácie je súčasťou Božieho plánu Pokánia, a Jeho plán nemôže mať
úrovne, keďže je to len odraz Jeho Vôle. Spása je vždy pripravená a je vždy tu. Boží učitelia pracujú na rôznych úrovniach,
ale výsledok je vždy rovnaký.
Každá učebná situácia je maximálna v tom zmysle, že každá osoba, zahrnutá v procese sa naučí maximum toho, čomu sa
môže naučiť od druhej osoby v tom čase. V tomto zmysle a len v tomto zmysle môžeme hovoriť o úrovniach učenia.
Používajúc pojem týmto spôsobom, druhá úroveň učenia je ustálenejší vzťah, v ktorom sa na nejaký čas dvaja ľudia ocitnú

v pomerne intenzívnej učebnej situácii a potom sa zdanlivo rozídu. Tak ako aj pri prvej úrovni, tieto stretnutia nie sú
náhodné, tak isto ani zdanlivý koniec týchto vzťahov. Opakovane, každý z dvoch osôb sa naučil maximum toho, čo sa
v tom čase naučiť mohol. Avšak jedného dňa sa znovu niekde stretnú, pretože účelom všetkých vzťahov je stať sa
svätými. Boh sa vo svojom Synovi nemýli.
Tretia úroveň učenia sa vyskytuje vo vzťahoch, ktoré akonáhle sa sformujú sú celoživotné. To sú učené situácie, v ktorých
každá z osôb dostane učebného partnera, ktorý druhému poskytne neobmedzené množstvo príležitostí pre učenie sa.
Takýchto vzťahov je všeobecne málo, pretože ich existencia predpokladá, že tí, ktorú sú v takomto vzťahu dosiahli také
štádium, v ktorom je rovnováha medzi učením a učením sa skutočne dokonalá. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že si to
uvedomujú, v skutočnosti tomu tak väčšinou nie je. Môžu byť dokonca po nejakú dobu, dokonca aj po celý život k sebe
nepriateľskí. Napriek všetkému, ak sa rozhodli učiť, dokonalá lekcia je priamo pred nimi a môže byť zvládnutá. A ak sa
rozhodnú túto lekciu naučiť, stanú sa spasiteľmi tých učiteľov, ktorí sa potácajú a môžu dokonca zdanlivo spadnúť.
Žiadny z učiteľov Božích nemôže zlyhať v nájdení Pomoci, ktorú potrebuje.” (M-3)
Tvoj vzťah s tvojím partnerom je podobný väčšine vzájomných, “dvojicových” vzťahov a je “… ustálenejší vzťah,
v ktorom sa na nejaký čas dvaja ľudia ocitnú v pomerne intenzívnej učebnej situácia a potom sa zdanlivo rozídu. Ako aj pri
prvej úrovni, tieto stretnutia nie sú náhodné, tak isto ani zdanlivý koniec týchto vzťahov. Opakovane, každý z dvoch osôb
sa naučil maximum toho, čo sa v tom čase naučiť mohol. Avšak jedného dňa sa znovu niekde stretnú, pretože účelom
všetkých vzťahov je stať sa svätými. Boh sa vo svojom Synovi nemýli.” Len veľmi málo “dvojicových” vzťahov
predstavuje tretiu úroveň učebných situácií “… pretože ich existencia predpokladá, že tí, ktorú sú v takomto vzťahu
dosiahli také štádium, v ktorom je rovnováha medzi učením a učením sa skutočne dokonalá.” Tretia úroveň učebných
situácií vždy zahrňuje vnútornú skúsenosť prudkého spirituálneho rasu, či odloženia ega. Ak pociťuješ sústavnú depresiu
alebo máš pocit sústavnej stagnácie vo svojom vzťahu, je to Volanie vstúpiť dnu a pozorne počúvať inštrukcie Ducha
Svätého. Duch Svätý potrebuje šťastného študenta a toto vyžaduje ochotu byť flexibilný, a dôverovať a nasledovať
vnuknutia, ktoré ti poskytuje. Ilúzia depresie pochádza s pocitu nedostatku niečoho, čo chceš a nemáš. Nezabúdaj, že ti
nechýba vôbec nič, pokiaľ sa tak sama nerozhodneš a buď ochotná dovoliť Duchu Svätému rozhodnúť sa pre Boha za
teba tým, že sa spojíš s Duchom Svätým.
Dovoľ Duchu Svätému, aby ťa Viedol pri všetkých zdanlivých rozhodnutiach, vrátane rozhodnutia “zostať alebo odísť”,
rozhodnutí, ktoré zahrňujú vzťahy, zamestnania, miesta pobytu atď. Ako sa budeš Prebúdzať, zdanlivo budeš musieť
prejsť mnohými zmenami, avšak tieto zmeny sú len dočasné, tak, ako je aj odpustenie, ku ktorému vedú. Skúsenosť príde
a ukončí všetky pochybnosti, a táto skúsenosť sa týka Nemennosti Ducha. Buď ochotná nasledovať vnuknutia Ducha
Svätého a či tomu tak je zistíš podľa pocitu ľahkosti v srdci, mieru a radosti vo vnútri. Toto je jediné a správne použitie
úsudku a rozlíšenia, ktoré ťa povedie do sveta bez viny a k úplnému prebudeniu sa zo sna o odlúčení.
Sme spojení v tomto Prebudení, a Radosť a Šťastie sú nevyhnutnou súčasťou Božej Vôle, ktorou je Dokonalé Šťastie. Je
nemožné, aby Láska zostala nespoznaná.
S Láskou na veky vekov! David

BOH JE RÝDZA MYŠLIENKA, ROVNAKO AKO KRISTUS
Ahoj David,
Žijem v Austrálii. Pokračujem v čítaní článkov na webstránke Prebudenie s veľkým záujmom, sú pre mňa užitočné a veľmi
to oceňujem. Všimla som si, že akoby vôbec neodsudzuješ ego, resp. ego v tvojich článkoch nemá popredné miesto. Na
iných stránkach je tomu inak. V jednom z nedávnych článkov sa píše toto: Ak veríš, že vieš, čo je Láska, a sám osebe
dokážeš odpustiť, alebo máš niečo, čo iní nemajú a ty im to dáš (napríklad Lásku) veríš, že si Boh. Kým si myslíš, že tento
svet je skutočný a že telo žije, veríš, že si Boh. Pripadá mi to tak, že nedokážeme prehliadnuť neskutočné chápanie Boha,
pretože nedokážeme vidieť bez ega.
Keď som po prvý krát čítala Kurz, Boh úplne zmizol. Pristihla som sa pri tom, ako hovorím o tom, že Boh nie je. Takže
pokiaľ sme tu nemôžeme spoznať Boha. Takže vidíme Boha ako úplne vymysleného?? Kurz zdôrazňuje, že dokonca Boh
je len predstavou. Starí Gnostici boli toho názoru, že k TOMUTO uvedomeniu dochádza po prekonaní samého seba

(transcendencii) Podľa mňa TOTO je úplnou podstatou. Stávame sa Bohom. “Láska je tým, čím si.” Spočiatku
prechádzame rôznymi štádiami, než uchopíme TOTO. Ale sme TÝM neustále (keď ego ustúpi z cesty). Podľa
horeuvedeného článku je aroganciou takto uvažovať? Akoby táto situácia nemala žiadne východisko. Ako pes, ktorý
naháňa svoj vlastný chvost.
Ďakujem za povzbudivé slová.

Moja Milovaná,
Dúfam, že navštívim Austráliu budúci rok koncom augusta na konferencii pod názvom “Cesta Srdca”. Bude mi potešením
stretnúť sa s tebou osobne.
Odpustenie odstraňuje prekážky na ceste k Spomienke na Boha, takže na to je potrebné klásť najväčší dôraz. Kým myseľ
neuvoľní chybu, ktorou je ego, strach z vymysleného “boha” je pochovaný hlboko v podvedomí mysle. V tomto ohľade to
je to práve odpustenie alebo uvoľnenie celého egoistického myšlienkového systému pred tým, než sa Spomienka na Božiu
Lásku môže úplne vrátiť do vedomia.
Boh je rýdza myšlienka, rovnako ako Kristus. Keď je myseľ vyprázdnená od falošných konceptov a presvedčení, zostane
len Rýdza Myšlienka – Večná a Dokonalá. “Som takým, akým Ma Boha stvoril” je len iným spôsobom ako povedať, že
Láska je Tým, Čím Si.
Som vďačný, že webstránka ti pomáha.
Ďakujem, že si napísala a dúfam, že sa čoskoro uvidíme.
S Láskou navždy, David

PLYNUTIE VO VĎAČNOSTI
Najdrahší David,
Čo najsrdečnejšie ďakujem za tvoje odpovede, inšpirované Duchom Svätým. Je toho toľko, čo moje ego vytvorilo a čo si
potrebujem nechať odstrániť! Postupne dosahujem takú úroveň nadhľadu, že sa musím len smiať nad absurditou
takzvaných presvedčení. Začínam si uvedomovať veľkosť Boha ako seba samého, aj to, že táto pravda ma nikdy
neopustila!!! Čo povedať o “schránke”, o tele, ktoré nikdy nebolo. Je také nádherné byť v súlade s Tým, Kto nikdy nezačal,
nepokračoval a nikdy nekončí. Ten Mier je takmer neúnosný, keď hmla, tvorená egom sa zdvihne a vyparí do ničoty...
hahahahahaha

Jeden “robil” cvičenia z KZ po dobu 34 dní. KZ hovorí, že na to, aby spása mohla prísť je potrebný len okamžik Jeden
navštívil stretnutie v Plano, Texas. V tom čase ten jeden cítil, že spása už ku mne prišla. Momenty Prebudenia sa zdali byť
také, akoby už nikdy nemali odísť. Teraz sa jeden vrátil do Dubaja a zistil, že tá istá spása niekedy pribúda a inokedy
ustupuje. Sila “náhľadu” sa nevytráca, ale schopnosť BYŤ tým JEDNÝM sa zdá byť z času načas testovaná. Každá lekcia
pozdvihuje o niečo viac a sú chvíle kedy jeden doslova lieta… Je toto osvietenie? Hore jeden deň a trošku nižšie na druhý?
Pod tým všetkým je pocit Mieru, ktorý sa dá len ťažko opísať. Vyžaduje to značnú dávku bdelosti mysle, keďže ego sa
opakovane vracia k tomu, čím som býval pred tým, no potom nádhera Svetla sa znovu rozžiari. Jeden by to nazval
prepínaním sa s jedného režimu do druhého. Prečo je tomu tak?
V Láske a Jednote s Ním je navždy len pravda.

Môj Milovaný,
Ďakujem za tvoje zdieľanie! V našom spojení sa s účelom, zdanlivé prepínanie sa s jedného režimu do druhého postupne
zanikne. To je záverečná lekcia: Pravda je pravdivá a len Pravda je skutočná. Pravda ďaleko presahuje každý zvyšok

pochybnosti. To, čo vyzeralo ako zdanlivé prepínanie bolo len pochybovaním o skutočnej Identite. To, že istota nahradí
prepínanie je rovnako isté, ako to, že Láska je skutočná. Najskôr je potrebné deaktivovať ego, a potom to vyzerá tak,
akoby ego nikdy nebolo. Teším sa s Tebou v Duchu, ktorý je s nami Teraz! Nič nemôže zmeniť Večnú Lásku. Sláva
Tomu, Kto Večne Tvorí v Dokonalej Láske!
S Láskou, David

VĎAČNOSŤ 2
Ahoj David,
Hneď na začiatku sa ti chcem veľmi pekne poďakovať za tvoju Lásku a oddanosť. Si pre mňa a mnohých ďalších takou
inšpiráciou. Veľmi si ceníme tvoju prácu, ako aj prácu Kathy a Resty. Je veľkým požehnaním mať online nástroje, ktoré
ponúkate, keďže mi pomáhajú prehlbovať si porozumenie a vedomie Božej Lásky.
Som študentom Kurzu už asi 16 mesiacov a to mi úplne zmenilo život. Zdá sa, akoby to bola veľmi dlhá a ťažká cesta,
kým som sa dostal až sem, ale ako sa moja myseľ uzdravuje, tento pocit mizne a prestáva na tom záležať.
Duch Svätý použil moju transformáciu a dôkaz Jeho hojivej sily a teraz máme malú skupinku, čo je také úžasné. Je to tá
najlepšia vec vidieť sa niekoho uzdravovať a prežívať túto radosť spolu s ním . Sú obdobia, kedy som preplnený Láskou
tak intenzívne, že plačem od šťastia. Boh nás tak veľmi miluje!
Som v kontakte s Kathy, pripravujeme stretnutie tu v Lafayette, LA vo februári. Teším sa na stretnutie a zdieľanie s vami
všetkými.
Ešte raz veľká vďaka za všetko.

Mier a Láska moja Milovaná,
Ďakujem za tvoje vyjadrenie Lásky a vďačnosti. Teším sa na stretnutie s tebou a vašou skupinkou. Áno slzy šťastia sú
sprievodným javom pri takej intenzívnej Láske. Ďakujem Ti Bože za Tvoj Dar Večného Života.
Boh ti žehnaj, David

VĎAČNOSŤ 3
Drahý milovaný David,
Cítim úprimné pohnutie a veľký spirituálny náboj z tvojich odkazov, ktoré sú také hlboké a ktoré tak štedro s nami
všetkými zdieľaš prostredníctvom emailov. Tvoje odpovede sú tak jedinečne a plné porozumenia, plné vízii, ktoré
neobsahujú myšlienky sveta, umožňujúce odpojiť sa od nezmyselného osobného sveta a ponoriť sa zmysluplného
spirituálneho sveta večnej Lásky a prijatia, ktoré žiari a šíri našu spirituálnu podstatu do našej mysle a vyjadrovania,
skutočne zázrak.
Milujúc Večne všetky Veci, ktoré sú Jeho Vôľou.

Milované Dieťa Božie,
Ďakujem za vďačnosť, ktorú si vyjadrila tak výrečne! Je to Veľká Radosť vykonávať Vôľu Jediného.

Navždy s vďakou a úctou, David

ODPUSTENIE POCITOV ZRADY
David,
Cítim sa zradená Bohom… Aj keď´ to znie čudne, som úplne úprimná v tom, ako sa cítim. Tvoju stránku som objavila len
nedávno, a skutočne verím tomu, že to nebola náhoda, že sa naše cesty stretli Mám 32 a bola som vychovaná v baptistickej
viere. Úplne som prepadla všetkému tomu, čomu ma učili o Bohu a Kristovi.
Verila som tomu, že Ježíš vstal z mŕtvych a verila som aj tomu, že mi boli odpustené všetky hriechy. Poprosila som Boha,
aby vstúpil do môjho života a riadil moje kroky. S týmto som očakávala, že do mojej mysle vstúpi pokoj a šťastie.
Čím som staršia, tým viac som rozčarovaná svojim životom, akoby som nebola urobila správnu “dohodu” so životom
a pripravila sa tak o šancu nájsť šťastie a mier v mysli, cítim, ako by som bola oklamaná. Aj keď som sa snažila byť tou
najlepšou kresťankou, Boh ma za to neodmenil. Ba čo je ešte horšie, zdá sa mi, akoby Boh ani nebol. Neviem, ani ako
začať, aby som ti opísala, aká osamelá sa cítim.
Mám psychológa, s ktorým som o tom hovorím pravidelne a diskutujeme o tom naozaj do hĺbky. Hovorí mi, že moje
súčasné vnímanie Boha vo mne vyvoláva len viac hnevu a odporu a potrebujem zmeniť pohľad, ktorým vnímam Boha a
vieru. Úplne s tým súhlasím, ale problém je v tom, že už sa už nedokážem vložiť do rúk Boha s a takou dôverou ako pred
tým.
Úprimne verím, že všetka tá prázdnota, osamelosť, hnev a nenávisť by mohli byť vyriešené, keby sa mi len podarilo
prekonať tú krízu v oblasti dôvery, ktorou teraz prechádzam. Keď to čítam, vravím si, aké ja mám právo cítiť sa zradená
Bohom. Viem, že som bola požehnaná a sú aj takí, ktorí sú mali oveľa menej šťastia než ja. Intelektuálne to viem, ale
v mojom srdci sa cítim taká zranená a proste neviem, čo mám robiť alebo kde začať. Úprimne by som privítala tvoj
pohľad na vec, ak si mi mohol nejaký poskytnúť.
Ďakujem ti za tvoj čas.

Moja Milovaná,
Ďakujem za zdieľanie toho, čo máš na srdci. Si taká vzácna a zaslúžiš si cítiť Lásku, ktorá je pochovaná pod zranením.
Láska je našim dedičstvom, či naším vrodeným právom. Ego (Satan v kresťanskom ponímaní) je falošnou, či chybnou
identitou, a Účelom našej spolupráce s Duchom Svätým je uvedomiť si, že naše Skutočné Ja nie je ego a že navždy
zostávame Dokonalým, Nevinným Dieťaťom Boha v Duchu. Egoistické pocity zrady sú hlboko zakorenené a prejavujú sa
pocitmi opustenia, osamelosti, zranenia, hnevu, prázdnoty a straty. Svet bol vytvorený chybou, aby nikto nemohol objaviť
Boha. Je to skutočne veľmi dôležitý krok pozvať Boha, aby nám vstúpil do života a riadil našu cestu, no nech už je tento
krok akokoľvek dôležitý, je to len začiatok. Celý vesmír bol vytvorený presvedčením, že je možné sa od Boha odlúčiť
alebo “odpadnúť” od Viery. Odpustenie je odstránením, či uvoľnením pôvodnej chyby všetkých chýb, ktoré z nej vznikli.
Ježíš vstal z mŕtvych, aby demonštroval, že chyba nemá žiadnu moc. Bola ti pripomenutá naša Bezhriešnosť a Dokonalá
Nevinnosť, Duch Svätý, ktorý ťa teraz Volá, aby si odovzdala každý náznak chyby Svetlu Ducha Svätého vo svojom srdci.
Satan bol chybou, ktorá tvrdila, že je možné opustiť Boha a pocity zrady a nenávisti a hnevu pramenia z nevedomej chyby.
Tvoj psychológ ti ponúka užitočnú radu, keď ti navrhuje, aby si zmenila pohľad, ktorým vnímaš Boha a vieru, pretože
práve v tom spočíva odpustenie. Boh je Dokonalá Láska a Kristus je Dokonalým Stvorením.
To, čo má byť odpustené je presvedčenie o tom, že Boh mal čokoľvek spoločné s časovo-priestorovým kozmom duality,
rozmanitosťou, chorobou, bolesťou, utrpením a smrťou. To, čo Boh tvorí ako Večného Ducha, zostáva Večným
Duchom, a to, čo sa javí ako premenlivé a dočasné a pominuteľné vybledne a zmizne.
Rozčarovanie a dezilúzia, ktoré cítiš sa dajú vnímať dvomi spôsobmi. Ego vženie pocity do svojej “verzie” Boha,

antropomorfné vnímanie “boha” , ktorý má ľudské vlastnosti je schopný opustiť a zrieknuť sa svojho syna. Duch Svätý
stále jemne pripomína, že Boh je Duch a Identitou v Bohu je Duch. Duch Svätý láskyplne ponúka odpustenie ako náhradu
alebo opravu snov o hneve a bolesti. Myseľ je veľmi mocná a samotný problém nikdy nespočíva v probléme viery, či
nedostatku viery– ale v tom, v čo vložíš svoju vieru, čim je základné rozhodnutie. A každé rozhodnutie, ktoré urobíš je
záverom, ktorý vyplýva z toho, čomu veríš, bez ohľadu na to, či si si vedomá toho, čomu veríš. Satan je nereálnou vierou,
zatiaľ čo myseľ investuje do tejto viery “hriech” či chyba sa javia ako realita a skutočnosť. Ty, Ktorá si v Pravde si ďaleko
za “potrebou” odpustenia, avšak ilúzia falošnej identity musí byť odpustená či uvoľnená, aby Skutočná Identita sa mohla
vrátiť späť.
Buď šťastná a teš sa z toho, že začínaš vidieť, že nádej na mier, či šťastie nespočívajú v žiadne podobe, či forme, ktoré
ponúka tento svet. Šťastie a mier v mysli sú skutočné a spočívajú vo vnútri, tak ako učí Kristus: “Kráľovstvo Nebeské je
vo tvojom vnútri.” Spoločne nastupujeme na cestu, ktorá je zdanlivým putovaním dovnútra, a môžem ťa uistiť, že šťastie
a mier sú neodvratné a isté. Hovorím z Perspektívy, ktorá je Skutočná práve teraz. To, čo je pravdivé pre Jedného, musí
zahrňovať úplne všetko, pretože Duch, ktorým Boh je, zahrňuje všetko a teda mimo Ducha nič nie je.
Ako budeš pokračovať v štúdiu webstránky a audio a video materiálov, bude čoraz jasnejšie, že odpustenie sa týka toho,
čo je neskutočné. To, čo je navždy Pravdivé (Duch) je ďaleko za potrebou odpustenia. Boh neodpúšťa, pretože Boh nikdy
neodsúdil, no napriek všetkému ilúzia odsúdenia musela vzniknúť skôr, než sa odpustenie stalo potrebným. Svet potrebuje
odpustenie len potiaľ, pokiaľ veríš v jeho skutočnosť, keďže svet, odtrhnutý od Boha nikdy nebol.
Prebudenie sa do Pravdy je počiatkom uvedomenia, že je nemožné opustiť Myseľ Boha. Tým je Spása, či Osvietenie. Som
s tebou spojený vo Veľkom Prebudení. Nemôžeme zlyhať v rozpomenutie si na Identitu v Bohu, pretože ilúzie nemôžu
zastrieť Pravdu. Prosím, neváhaj mi kedykoľvek zavolať alebo ma navštíviť.
Budeme sa tešiť spoločne Božej Láske, a v tejto skúsenosti úplného nadšenia je len Radosť! Boh pozná Ducha ako
Jedného a tak z Jeho pohľadu neexistuje nikto, kto by mal “menej alebo viacej šťastia”, než “ostatní”. Vzdajme vďaku
Bohu za vytvorenie Ducha ako navždy Jedného. Amen.
S Láskou, navždy David

POMOC S LEKCIOU 25
David,
Lekcia 25 hovorí, že všetky ciele patria egu a žiada ma, aby som sa ich vzdal. Znamená to, že by som vo svojom živote
nemal mať žiadne ciele? Nemal by som si plánovať ani svoj deň? Ako mám fungovať v obchodnej spoločnosti, kde je
všetko založené na cieľoch a podieloch?
Ďakujem ti.

Ahoj Milovaný,
KZ ponúka cieľ odpustenie, ktoré nahradí egoistické ciele v podobe konkrétnych výsledkov, ktoré podporujú vieru
v odlúčenie sa od Boha. Duch Svätý pracuje s mysľou, kdekoľvek si myslí, že sa nachádza a čokoľvek si myslí o sebe
a pomáha vyslobodiť sa spod predstavy o sebe samom, ktorá bola vytvorená egom s cieľom zaujať miesto Krista.
Pred mnohými rokmi som na jednom stretnutí odpovedal na otázky a v jednom z dialógov zaznelo toto:
Otázka: Musím sa dnes vrátiť do práce a ešte dokončiť aj niečo na počítači, plus ešte nejaké ďalšie veci do zajtra rána.
Radšej by som však zostala tu. Hovoríš o intuícii a o vedení Duchom Svätým. Ako to mám urobiť?
David: Duch Svätý začne presne tam, kde tvoja myseľ verí, že je. Predstav si, že veríš, že si žena, ktorá má určitou prácu

a dnes večer to vyzerá tak, že má veľa práce na počítači. Predstavme si, že tento scenár je len filmový príbeh o systéme
presvedčení, ktoré máš, a toto je jednoducho spôsob, akým sa na daný moment vnímaš. Duch Svätý sa nepokúša vytrhnúť
ti z rúk celú pavučinu presvedčení, ktoré máš. Duch Svätý použije veci, ktorým veríš, aby ti pomohol si uvedomiť, že si
oveľa viac než predstava, ktorú si si o sebe vytvorila a ktorej veríš. Táto diskusia napríklad prináša do tvojej mysle svedka,
ktorý ukazuje tvoju túžbu po prebudení sa a rozpomenutí sa na realitu ako Syna Božieho. Všetko, čo potrebujeme je
trochu ochoty a Duch Svätý nám pomôže odstrániť neskutočné predstavy o nás samých a nahradí ich odpustením. Začni
s touto modlitbou: “Prebývaj vo mne, Duch Svätý. Veď ma v tom, čo mám povedať a urobiť a kam mám ísť.” Ak Ho
vítaš a dôveruješ Mu, pocítiš okamžité výsledky.
Otázka: Mám problém s chápaním opisu duality, v tom, že problémom je samotné vnímanie. Pracujem v odvetví, kde
musím vidieť veci presne také, aké sú, nie také, aké by som si prial ich mať. Takže hlavný problém pre mňa spočíva v tom,
ako sa dostať na miesto, o ktorom hovorím.
David: Zaiste sa to tak zdá, keď sa niekto stotožnil s predstavou o sebe samom, ako napríklad zamestnanec v podniku,
ktorý má určité “vonkajšie” obmedzenia a pravidlá, ktoré musí dodržiavať. Napríklad, niekto môže byť stotožnený s rolou
managera. Manager je podriadený šéfovi, a manager monitoruje a hodnotí zamestnancov, naviguje ich, je zodpovedný za
výkon, podáva správy a pod. Na čo je potrebné sa pozrieť zblízka a vojsť hlboko do systému presvedčení je to, čo vytvára
toto chybné vnímanie, ktoré vytvára scenár, ktorý som práve opísal. Na to je potrebná ochota preskúmať vlastné priority,
čo je v živote naozaj dôležité. Je mier v mysli jedinou prioritou?
Musel som sa veľmi dobre pozrieť na všetko, čomu som veril, obrátiť sa do vnútra so žiadosťou o silu a podporu,
a uvedomiť si s úplnou istotou, že Duch Svätý je môj jediný “Šéf” a odpustenie je mojou jedinou funkciou. Jeden by na to
povedal: “Ako toto použiť v praxi? Čo robíš, keď máš dvoch šéfov, ak máš Ducha Svätého a svojho šéfa, ktorí ti hovoria
dve odlišné veci?” Znovu, Duch Svätý sa stretne s mysľou tam, kde verí, že je. Pracuje s mysľou, pomáhajúc jej vymeniť
predstavu, ktorú sme si o sebe vytvorili za oveľa expanzívnejšie chápanie, ktoré sa približuje skutočnému odpusteniu.
Ak odložíš bokom posudzovanie a zmeníš zmýšľanie o svete, to, čo sa deje na obrazovke bude symbolickou
reprezentáciou preskupenia v mysli a tvojho vnímania vzťahov. Takže v skutočnosti sa vlastne len vraciame k tomuto:
“Nuž dobre, Duch Svätý, pracuj so mnou práve teraz, kde verím, že som a pomôž mi uvoľniť si myseľ od týchto
falošných presvedčení. Pomôž mi opustiť ego a moje vnímanie bude uzdravené.” Dôveruj Duchu Svätému vo všetkom
a On sa postará o teba spôsobmi, aké si ani nevieš predstaviť.
Dovoľ Duchu Svätému viesť ťa vo všetkých oblastiach života a všetko sa usporiada tak, ako má. Vnútorné putovanie
vedie hlboko dovnútra, ale Duch Svätý Vedie s istotou a existuje veľké množstvo dostupných zdrojov na požiadanie. Som
s tebou spojený v Prebudení. Si veľmi milovaný.
V mieri a s Požehnaním, David

AKO SA TI PODARILO VYPNÚŤ TVOJE EGO?
Ahoj David.
Chcel som ti povedať, Boh ti žehnaj za všetku tvoju Lásku, ktorú dávaš. Môj priateľ v Denveri, ktorý ti písal emaily mi
veľmi pomáha na ceste s Kurzom Zázrakov. Môj problém je ten, že od dvoch, či troch rokov vždy očakávam len to
najhoršie a stále sa bojím. Kiež by som mohol vypnúť môj egoistický strach, ktorý ma odjakživa ťahá ku dnu. Viem, že sa
musím pozrieť dovnútra a viac čítať a viac meditovať. Ako sa ti podarilo vypnúť tvoje ego? Znamená to byť neustále
vedomý a odmietať ho po celý čas? Robím si také starosti, že z toho bláznim. Boh ti žehnaj a ešte raz ďakujem za tvojho
nádherného ducha. Veľmi radi by sme sa s tebou niekedy stretli.
Oboch nás si veľmi inšpiroval.

Môj Milovaný,

Ďakujem za tvoju otázku a zdieľanie toho, čo máš na srdci. Ego sa nedá vypnúť, dá sa však od neho odpojiť odstúpením
od viery v neho. Spočiatku si začneš vnímať myšlienky a pocity a predstavy. Nekľudná myseľ, výkyvy emócii, pokrivené
a nestále predstavy svedčia o nepríčetnom egoistickom systéme presvedčení, ktorý spôsobuje tieto výkyvy. Ego musí byť
odhalené a prinesené do Svetla skôr než výkyvy vystrieda konzistentné, stabilizované vnímanie. Kým neodpojíme vieru od
ega, myseľ sa bude prepínať medzi temnotou a Svetlom. Vytvoril si ego vierou v neho, môžeš ho rozptýliť odstúpením od
viery v neho. Bez moci, ktorú mu myseľ zdanlivo dáva, ego zdanlivo prestane existovať. Práve teraz je Kristus Prítomný.
Ego bolo ilúziou minulosti/budúcnosti, ale Svetlo prišlo a v tomto Svetle chyba zmizla.
Buď ochotný sa posúvať smerom dovnútra a spochybňovať všetky domnienky. Strach je domnienka a tak rozptyľuje
prítomnosť Svetla. Neochraňuj žiadne presvedčenie pred hojivým Svetlom Ducha Svätého a uvidíš, že nejestvuje nič, k
čomu by si mal byť pripútaný. Odovzdaj sa a spoj sa s Voľou Boha, pretože je to aj naša Vôľa. Zázraky pochádzajú
z dôvery v Boha, a ako táto dôvera narastá, strach sa vytráca. Tvoja ochota sa zdanlivo otvorí pripravenosti a tvoja
pripravenosť sa zdanlivo premení na dokonalé ovládanie. Oslavuj Boha a poďakuj Duchu Svätému za Vedenie von z ilúzie
strachu do sveta bez viny a ku Spomienke na Boha.
S Láskou, David

Kapitola 4

ČO TO ZNAMENÁ: “MYŠLIENKY NEOPÚŠŤAJÚ SVOJ ZDROJ? ”
Milovaný Brat David,
V praktických cvičeniach Lekcia 167, sa hovorí: “Myšlienky neopúšťajú svoj zdroj.” Počula som teba aj tvojich študentov
často citovať túto vetu z Kurzu, ale nerozumiem významu tohto výroku a veľmi úctivo ťa žiadam o objasnenie.
V dobrote a Láske.

Moja Milovaná,
Ďakujem, že si napísala. V Nebi táto myšlienka znamená to, že Kristus zostáva v Mysli Boha a v skutočnosti nikdy nemôže
“odísť.” Vo vzťahu k tomuto svetu táto myšlienka znamená, že nejestvujú žiadne problémy mimo mysle, pretože
myšlienky neopúšťajú myseľ, ktorá ich zdanlivo myslí. Všetko, čo je zdanlivo “manifestované vo svete” sú v skutočnosti
myšlienky a presvedčenia a myšlienky a presvedčenia nikdy neopúšťajú myseľ, ktorá ich myslela. Egoistický pokus
premietať myšlienky do zdanlivého “vonkajšieho priestoru” sú dezilúziou, pretože všetko je v Mysli a tak tu skutočne nie
je vôbec nič “iné”. To je zároveň dôvod, prečo zdanlivá nemoc je vždy mentálnou nemocou a nemá nič spoločné
s telesnými príznakmi. Spása či Osvietenie nie je teda ničím iným, než únikom z falošných presvedčení, ktoré nemajú
žiadny základ v realite. Toto ukončuje iluzórne presvedčenie o tom, že existuje “vnútorné” A “vonkajšie,” keďže myseľ je
jedna a Myseľ je v Skutočnosti len Jedna.

S láskou, David

JE SPRÁVNE MAŤ SVOJHO GURU?
Drahý David,
Je užitočné mať guru vo svojom živote, najmä keď duša prechádza temným obdobím? Čítal som, že všetci potrebujeme
nejakú pomoc pri odnaúčaní sa od toho, čo sme sa naučili. To sú obdobia, kedy príde vhod spoločná modlitba podľa
možnosti s Guru, ktorý má skúsenosti s touto činnosťou skrze generácie vo svojej rodine. Všetko to má činenia s energiou
jednotlivca a skupiny, ktorí sú v spojení s duchom.
Študujem KZ a zisťujem, že som ohromne vyrástla vďaka kombinácii ďalších kníh a práce, ktorú robím. Avšak zisťujem,
že ešte aj môj guru by mal podstúpiť isté odnaučenie. Kurz nás učí nikoho si nedávať na piedestál a teraz to skutočne
vidím. Zabralo mi to rok a ďalšie tmavú noc, aby som si uvedomila, že existuje iný spôsob, ako sa vysporiadať s mojou
nemocou. Len vďaka tomuto guru som na to prišla až s odstupom času. Verím, že lekcia možno spočíva v tom, že všetku
energiu mám vo svojom vnútri a aj keď hovorím s guru, ako pri každom inom človeku v živote musím sa naučiť
rozlišovať informácie a konečnú odpoveď hľadať vo svojom vnútri. Kedykoľvek potláčím nutkanie, prichádzajú mi do
cesty prekážky. Takže som z toho všetkého zmätená, keďže v sebe vidím veľkú zmenu spolu s týmto guru, no zároveň
zisťujem, že jeho rady sú v rozpore s mojím vnútornými presvedčeniami. Myslela som si, že musím počúvať. Toto je
lekcia: Počúvaj SKUTOČNÝ ZDROJ – ten, ktorý je VO VNÚTRI.
Prosím pomôž mi s tým, čo mi možno uniklo.

Moja Milovaná,

Ďakujem za tvoj úprimný e-mail. Role ako sú guru, učitelia alebo sprievodcovia sú veľmi užitočnými nášľapnými kameňmi
na ceste odstraňovania ega. Môžu byť inšpiratívnymi, veľmi nápomocnými svedkami túžby po prebudení pre myseľ. Môžu
ponúknuť veľmi užitočné a praktické rady, učenie a príklady. Avšak prijatie Pokánia (Oprava) je JEDINOU
zodpovednosťou a je rozhodnutím mysle, ktorá prekračuje koncept osobnosti. Osoby sa nestávajú osvietenými, keďže
myseľ, ktorá verí, že je osobou spí a sníva o exile z Jednoty Ducha. Keďže oklamaná myseľ verí v lineárny čas, Prebudenie
sa zdanlivo odvíja cez jednotlivé štádia. Počas zdanlivého “procesu” Prebudenia Duch Svätý používa symboly ako
nášľapné kamene, ktoré odrážajú “vyššie” či “expanzívnejšie” stavy vedomia. Guru môže byť symbolom potenciálu pre
Osvietenie, avšak skúsenosť Osvietenia je neosobná, nepodmienená a abstraktná. Záverečná “temná noc” vždy zvádza
k tomu ponechať si pocit individuality, súkromia, autonómie, a výnimočnosti. Celá vnímaná temnota odráža vieru
v súkromné mysle so súkromnými myšlienkami. Myseľ je jedna v odpustení a Jedna v Pravde.
Je to nádherné, že to vidíš ako lekcia v rozlišovaní, ktorá sa vždy týka toho, kto vníma. Používaj svoje pocity ako
barometer pri tomto rozlišovaní, pretože to, ako sa jeden cíti je jediným správnym používaním úsudku, keďže je úplne
zjavné, že žiadny úsudok nie je vôbec možný. Nasleduj Radosť! Nasleduj Blaženosť! Keď sa pozeráš dovnútra a nepokúšaš
sa chrániť alebo brániť ego, zakúsiš Lásku, ktorú chce ego skrývať. Láska jednoducho Je, a keď sa odstránia všetky
prekážky v uvedomovaní si prítomnosti Lásky, zostane len Láska.
“Som taký akým ma stvoril Boh.” (W-162) V tom je Moc Prítomného Okamihu. V tom je jednoduchosť bytia. Pravda je
jednoduchá. Ego bolo ilúziou zmätku a zložitosti.
V Láske & Jednote, David

MÔŽE BYŤ SEX NIEKEDY PREJAVOM LÁSKY?
Ahoj David!
Píšem ti z Miramaru v Argentíne. Rozmýšľal som nad tým, aký máš asi pohľad na sex? Niekedy si myslím, že je súčasťou
nášho ega, pretože by sme si mohli myslieť, že je to naše ego, ktoré sa pokúša donútiť našu myseľ zaoberať sa len tým, čo
naše telo môže potrebovať. Ale rozprával som sa o tom s priateľmi a dospeli sme k záveru, že to závisí od situácie alebo
na osobe, s ktorou si a je to aj akt Lásky, ak to robíš s osobou, ktorú miluješ. Prejavov Lásky je mnoho, povedal by som, že
sú ako zázraky. Takže čo o tom hovorí Kurz Zázrakov? A čo si o tom myslíš ty?
S Láskou navždy.

Ahoj Milovaný,
Ďakujem, že si napísal! Sex v láskyplnom vzťahu, zasvätený Duchu Svätému a Riadený Duchom Svätým (v tomto
zmysle)je aktom lásky a môže pokračovať dovtedy, kým sa myseľ nespojí v Účele, v ktorom nie je žiadna žiadostivosť či
túžba po podobe akéhokoľvek druhu. Keď nastane táto beztúžbovosť, prichádza zázrak Pokánia a Kristus je naplnený
v Božej Láske poznania Boha v Duchu. Zázrak Pokánia presahuje, či rozptyľuje príťažlivosť viny v spiacej mysli.
Sex, vykonávaný výlučne pre potešenie a ukojenie zmyslov je egoistickou motiváciou, pokusom upevniť “realitu” tela, vždy
obsahuje ilúziu viny. V KZ Kristus hovorí o príťažlivosti viny (bolesť & potešenie) a toto zahrňuje príťažlivosť k telu a
svetu – takže ako sa postupne ponárame do Prebudenia, túžba po čomkoľvek v tomto svete sa vytráca a mizne – a Radosť
žiari zvnútra! Všetky zdanlivé potreby, či vedomie nedostatku sú preč v Božej Láske. Dovoľ Duchu v tvojom vnútri, aby
ťa viedol cez jeden moment k ďalšiemu.
S Láskou & Požehnaním! David

JEŽÍŠ, KRISTUS,

BOH & MODLITBA OTČENÁŠ
David,
Sú “Ježíš” a “Kristus” synonymá? Ak áno, nie je to nadbytočné? Je Kristovstvo exkluzívne? Čo je Kristus? Môžeme byť
Kristom? Vzťahuje sa Synovstvo exkluzívne len na Ježiša? Máme uctievať Ježiša? Je to vôbec ten Boh, o ktorom Ježíš
hovoril ako o “Otcovi” v anglických prekladoch. Prečo Ježíš učí svojich učeníkov Modlitbu “Otčenáš”, ktorá sa neobracia
na Ježiša? Je nejaká odlúčenosť medzi nami a Bohom?
O čo tu teda ide?!!!

Môj Milovaný,
Ďakujem za tvoje otázky. Kristus je Dokonalou Božou Myšlienkou a Ježíš je menom toho, kto demonštruje alebo
reprezentuje, či symbolizuje Božiu Myšlienku. Ježišovo meno zastupuje Lásku, ktorá nepochádza z tohto sveta, pretože
Láska je večná zatiaľ čo vesmír je pominuteľný. Ježíš Kristus je teda symbolom a slovo Láska reprezentuje Ducha, ktorý je
Jedným spolu s Bohom. Skutočnou Identitou je Kristus.
Synovstvo je synonymom pre Krista a Ježíš bolo menom toho, kto rozpoznal tvár Krista v každom a Prebudil sa zo sna o
svete. Ježíš je demonštráciou Lásky, ktorou je Synovstvo. Ježíš nás privádza k Bohu, Ktorý si zaslúži Úžas, a Boh je
uctievaný ako Láska Ducha Božieho, ktorá je zdieľaná a šírená. Vzťahy, ktoré máme s našimi bratmi a sestrami sú
vzťahom, ktorý máme so Stvoriteľom, pretože vzťah je len jeden. Pod Jediným Bohom sa myslí Stvoriteľ, alebo ako Ho
v Biblií nazýva Ježíš “Otec.” Tento pojem môže byť správne interpretovaný ako Duchovný Rodič, pretože Boh nie je ani
mužom ani ženou.
Modlitba “Otčenáš” bola vyučovaná ako modelová modlitba po celé generácie počnúc obdobím, kedy žil Ježíš, hoci Boh
pozná modlitbu srdca ešte skôr, než vyslovíme čo i len slovo. Modlitba je spôsob komunikácie medzi Stvoriteľom
a Stvorením, ktorému sa dostávajú Odpovede a Božské Skúsenosti. Modliť sa k Ježišovi znamená modliť sa k Duchu
Svätému, pretože Ježíš a Duch Svätý majú synonymickú funkciu. Vedú k Pokániu, či úplnému odpusteniu a šťastnému
snu, ktorý ukončuje všetko snívanie. V modlitba Otčenáš sa Ježíš modlí sa spolu s každým ku Stvoriteľovi.
Dokonca v Biblii výrok “Ja a otec sme jedno” má dve časti, čiže Kristus je Stvorením a Boh Stvoriteľom. Stvorenie
a Stvoriteľ sú Jedným Duchom a zdieľajú rovnakú Vôľu Dokonalého Šťastia. Medzi Bohom a Božím Stvorením
nejestvuje odlúčenosť. Odpustenie ilúzie či chyby je jej uvoľnením, a to vedie k Prebudeniu, či rozpomenutiu si na Božiu
Večnú Lásku.
Boh ti žehnaj, sväté Dieťa Božie, David

NEODBYTNÁ KARMA
Ahoj David,
Neviem sa zbaviť otázky ohľadom karmy. Kdekoľvek sa pohnem, každý ma na to nejaký iný názor. Poonja povedal:
“Neverím v karmu.” Ďalší povedal: “dokonca aj po Prebudení karma pre telo zostáva.” Čo sa to deje? Vie vôbec niekto čo
to je? Zastupuje karma príčinu/následok? Ak áno, celá táto nočná mora, táto halucinácia, viera v odlúčenie, to je tá karma.
Ale dokonca aj potom, keď nastane tzv. ‘prebudenie’ telo aj naďalej zostáva. Nezmizne. A občas ešte stále bolí alebo
kýcha, je alebo spí. Naozaj tomu nerozumiem.
Ty áno?

Môj Milovaný,
Ďakujem za hlboké ponorenie sa do zákonov mysle. Ako už bolo povedané: “Ako zaseješ, tak budeš žať,” “Dávanie

a prijímanie sú to isté,” “Ako si ustelieš, tak budeš spať,” “Príčina a následok sú tým istým a nie je medzi nimi žiadna
medzera.” Tento vesmírny zákon mysle zdanlivo spôsobil škodu a deštrukciu mysle, ktorá zdanlivo spí a sníva
o odlúčenom neskutočnom svete. Avšak práve tento vesmírny zákon je kľúčom k odpusteniu. Ak si uvedomíš, že ty sám
rozhoduješ o svojom stave mysle a to, čo si volíš, volíš zároveň) pre celý vesmír, presvedčenie o tom, že si obeť sa
rozplynie. Následkom zneužívania Božieho zákona je zdanlivo znetvorenie, kým si neuvedomíme, že v Skutočnosti je
NEMOŽNÉ čokoľvek znetvoriť alebo zneužiť. Čo Boh tvorí je Duch a Duch tvorí len Ducha. Ak sa budeš riadiť touto
božou logikou, získaš skúsenosť Osvietenia: Pravda je pravdivá. Láska je skutočná. Nič skutočné nemôže byť ohrozené.
Nič neskutočné neexistuje.
Telo je symbolom odlúčeného “ja”, ktoré nikdy nemohlo byť. Osvietená myseľ vidí len tapisériu sveta bez viny, kde
neexistuje žiadny objekt alebo niečo špecifické “dnu alebo samo osebe.” Všetky ilúzie sú jedným a tým istým, a tak ilúzia
“tela” a ilúzia “časo-priestoru” je tou istou ilúziou. V odpustení nie je nič, čo by “stále zostávalo,” pretože vnímanie sa
zlúčilo a je celistvé. Mimo Mysle nič nie je a vesmír odráža Svetlo Neba. Zostáva len milosť a všetko pokrivenie je preč.
Keďže karma je univerzálnym zákonom, jedinou zmysluplnou otázkou zostáva: “Načo to je?” Za akým účelom budeš
používať karmu: demonštrovať to, že uzdravenie je dokončené alebo podporovať želanie byť odlúčený? Prvé použitie je
neodvratné, druhé nemožné. Najlepšie je teda akceptovať neodvratné a vzdať sa snahy vytvoriť možné z nemožného.
V tom je jednoduchosť, pretože Osvietenie je jednoduché.
V Nebi sú Boh a Kristus, Príčina a Následok jedným. Z Pohľadu Ducha Svätého je myseľ spojená a nemôže byť
rozdelená na časti. Zákon karmy teda môže buď uvoľniť alebo uväzniť myseľ, podľa toho, aký postoj si myseľ zvolí.
Jedinou voľbou je Účel. Akému účelu by to malo slúžiť: Láske alebo strachu? Ak si v spojení s Duchom Svätým,
Odpoveďou je Láska. A skúsenosť, ktorá pochádza zo spojenia sa s Bohom je taká očividná, že už nikdy viac nebudeš
pochybovať.
Pokoj s tebou navždy, David

ČO JE TO STRACH?
David,
Mohol by si mi prosím povedať niečo o mojom krku, ktorý mám úplne stuhnutý už týždeň, obdobie, počas ktorého som
preskúmala mnohé presvedčenia a uvidela ich nepravdivosť. Sú tu prítomné aj ďalšie fyzické zvláštnosti. Rada by som
počula, čo si myslíš o tom, aké presvedčenia by som mala opustiť.
Sedím tu za počítačom, fyzicky unavená, cítim smútok, pokoj a tak trochu aj úzkosť. Takže si tu, aby si ma tým previedol.
Taktiež mi je trochu zima, čo myslím súvisí so strachom. Čo je to strach? Potláčanie smútku. Čo je to smútok? Že
nejestvuje dokonalý scenár, dokonalá osoba, miesto alebo vec, na ktorú by som sa mohla obrátiť. Všetko čo mám je tu a
teraz. Všimla som si, že návrat domov mi občas pripadá strašidelný; myslím si, že keď sa dostanem domov, nebude tam
nič, čo by som chcela robiť a všetko to rozptýlenie (pre ego) a význam (rozprávanie sa s tebou, precvičovanie prítomnosti,
riadenie sa intuíciou) je niekde “tam vonku.”
Prečo mi domov niekedy pripadá ako väzenie? Predstavuje pre mňa miesto rôznych povinností. Ale ak sa vzdám všetkých
svojich povinností: mala by som recyklovať, platiť účty, postarať sa o záhradku, kupovať potraviny, udržiavať veci v
čistote, polievať kvety, používať prostriedky proti škodcom, prať oblečenie, nebudem to už ja. To je smutné. Nebudem to
ja, kto miluje a kto je milovaná, kto sa postará o veci, bude láskavá, úprimná, múdra alebo originálna, nikto, kto by dával
rady, žiadna dobrá mamka, či priateľka, nič zo mňa, čo by sa riadilo intuíciou a cítilo sa preto “dobre”. Žiadne ja. Hlboko
vnútri viem, že prejdenie týmto procesom odovzdania umožňuje pocit mieru, ktorý presahuje chápanie... A oveľa silnejšie
je vedomie toho, že sa to bojím odovzdať.
Takže pokračujem, krôčik po krôčiku vyprázdňujem kôš (ako by povedal Eckhart.) Smútok pochádza z uvedomenia si, že
som si sama vystavala väzenie, ktoré odmietam opustiť, pretože sa mi zdá také známe... Ako priznávam moje ilúzie,
postupne ma opúšťajú.

Ďakujem za vypočutie, teraz sa cítim naozaj pokojne.

Moja Milovaná,
Ďakujem za podelenie sa myšlienkami a za tvoju ochotu sa dívať za ne. Či už má nepohodlie fyzickú alebo mentálnu
podobu, Riešenie spočíva v prijatí. Nie si zodpovedná za chybu, ale za prijatie Opravy. Ak nebudeš premietať chybu na
minulosť alebo budúcnosť, uvidíš, že Teraz si slobodná. Obávaš sa Opravy Prítomného Okamihu, pretože veríš, že to
vyžaduje obetovanie všetkého, čo tvojmu “ja” pripadá známe. Avšak odpustenie nič nežiada. Vyplýva z myšlienky, že
Pravda je pravdivá Teraz a Navždy a vidí všetky koncepty ako neskutočné. Zázrak ukazuje, že nič Skutočné nemôže byť
odňaté alebo stratené. Buď rada, že neexistuje dokonalý scenár, dokonalá osoba, miesto alebo vec, na ktorú by si sa mohla
obrátiť. Práve Teraz je Vždy Všetko a odpustenie nikdy nie je podmienené okolnosťami. Odpustenie je koncept terajška
a ako sa koncept rozplynie a rozpustí, vo vedomí sa rozhostí Večnosť.
Spoj sa s Bohom a z tejto novej Perspektívy uvidíš šťastný sen. Buď šťastná, že platíš účty, staráš sa o záhradku, kupuješ
potraviny, šťastne upratuješ, šťastne polievaš kvety, šťastná zvnútra, z Účelu, ktorý ďaleko presahuje všetky “aktivity” tela.
Keď je pokoj v mysli všetko a všetci sú v mieri. Odrazu si uvedomíme, že veci robené v súlade s Účelom sú ľahké a dejú sa
bez námahy. Pre uvedomovanie si Božej slávy sa nevyžaduje žiadne osobné úsilie. Prijmi Božskú ľahkosť a nebudeš sa
mať sa mať kvôli čomu znepokojovať. Nemôžeš stratiť To, Kým si, pretože Boh ťa stvoril ako Dokonalú a Ňou aj
zostávaš.
Oprava jasne ukazuje, že nejestvuje nič iného než Láska. Chceš “problém” alebo Odpoveď? Láska nikdy nie je ťažká.
Láska je prirodzená pre myseľ, ktorá dôveruje. Duch je dôveryhodný. Nemôžeš sa mýliť v tom, Kým si, takže tu nie
o čom pochybovať. Teraz je jedinou očividnou voľbou na prijatie tohto jednoduchého Faktu. Boh ti žehnaj, Sväté Dieťa
Božie.
S Láskou, David

UVOĽNENIE SA Z NESKUTOČNÉHO PRESVEDČENIA
Drahý David,
Starám sa o toto “zdanlivé” telo tej, ktorá “zdanlivo” porodila toto telo. Znamená to, že vykonávaním tejto činnosti
posilňujem presvedčenie v samej sebe a mojom bratovi ilúziu nemoci? To telo tu leží, nekomunikuje, nehýbe sa, neprijíma
potravu atď. Je zdanlivo zdravé, avšak myseľ nevykonáva svoju funkciu. Občas môj brat sa na mňa pozrie. Občas môj brat
vyzerá ako moja mama. Občas, ale veľmi zriedkavo s ňou hovorím, občas sa prihováram môjmu bratovi, pripomínajúc
mu, kto je; keď cítim vnuknutie Ducha, aby som tak urobila. V takýchto chvíľach sa oči stretnú s mojimi a cítim spojenie
a súznenie, či uvedomenie si niečoho. Ak hovorím len tak, napríklad o tom, čo sa chystám robiť (presunúť alebo okúpať
telo) alebo ak položím otázku, oči sa pevne zatvoria a vyhýbajú sa mi pohľadom.
Púšťam pri posteli Restine pesničky počas celého dňa. Každopádne , zdá sa že mám brata, ktorý sa rozhodol prestať hýbať
a komunikovať, avšak si nevybral odložiť telo bokom. Aspoň z môjho pohľadu sa mi to takto javí. Vyzerá to tak, že v tejto
záležitosti nemám na výber. Aspoň som teda nepočula žiadne vnuknutie od Ducha Svätého alebo možno nebola
dostatočne ochotná počuť to, že mám odložiť telo do príslušného ústavu. Som si istá, že keby mi to Duch Svätý bol
hovoril, bol by aj zariadil to,, aby som sa ohľadne tejto veci cítila pokojne.
Až kým som nestretla Restu vôbec som nechápala, že môj brat je mojim učiteľom a zdá sa, že sa stále učím práve skrze
skúsenostiam s týmto bratom. Možno môj brat čaká len na to, aby som sa dozvedela, že sme jedno. Niekedy na mňa môj
brat pozerá s očakávaním, akoby niečo hľadal. Alebo možno moje vedenie pomôže môjmu bratovi vedieť.
Máš pre mňa nejaké odpovede?

Moja Milovaná

Ďakujem za tvoj e-mail. Všetko, čo si myslíš, a hovoríš a robíš učí celý vesmír to, po čom túžiš, čomu veríš, myslíš, cítiš
a vnímaš ohľadne seba samej. Nedávno som zdieľal to, o čom hovorí Kristus v KZ o svätom stretnutí: “Ako uvidíš jeho,
uvidíš sám seba; ako sa chováš k nemu, tak sa budeš chovať k sebe; ako o ňom zmýšľaš, tak budeš zmýšľať sám o sebe.”
(T-8.III.4) Každý je naším bratom/sestrou v Kristovi a zaslúžia si našu nesmiernu vďačnosť, pretože zrkadlia to, čo je ešte
stále prechovávané v mysli, ktorá verí že je to pravda a čo potrebuje byť uvoľnené. Tvoj stav mysle a tvoje vnímanie sú
vždy tvojou voľbou.
Len ty rozhoduješ o tom, po čom túžiš, čomu veríš, na čo myslíš a vnímaš. Neexistujú “vonkajšie činitele” , v rozhodnutí
mysle, pretože doslova “mimo”mysle nič nie je. Takže otázka neznie: “čo robiť?” ale “čo chceš vidieť?”, pretože to, čo
chceš vidieť je tým, čo veríš, že si. Každá otázka je otázkou identity, a kým veríme vo vymyslený koncept samých seba,
ktorý Boh nestrovil, naše voľby sú limitované. Tvoja schopnosť sa rozhodnúť je limitovaná voľbou sa buď spojiť
s pohľadom ega, ktoré všetko vníma osobne alebo máš voľbu sa spojiť s perspektívou Ducha Svätého. Toto je rozsah,
tvojich možností rozhodovania, nič iné nemáš. Rozhodni sa prijať Pokánie a koncept rozhodnutí sa úplne stratí, keďže
v nebi, či Realite je rýdza Jednota, niet si z čoho vyberať.
Rozhodni sa pre zázrak a pocítiš mier v mysli, ktorá je celistvá a záblesk celistvosti. Rozhodni sa pre ego a budeš sa cítiť
v zajatí frustrácie a konflikte, pokúšajúc sa byť niečím, čím nie si. Písala si, že vidíš telo, ktoré je nefunkčné a potrebuje
starostlivosť. Toto je odraz vnímania, ktorému egoistická myseľ verí, že je pravdivé. Keď dovolíš Duchu Svätému zdieľať
myšlienky skrze teba, vnímaš oči “… sú zdanlivo spojením a súznením, či uvedomovaním si niečoho …” Čo ti to má
povedať?? Hovorí ti to o tom, že máš funkciu, ktorú Duch Svätý chce, aby si naplňovala tým, že Mu dovolíš hovoriť
a usmievať sa skrze teba. Máš Účel, ktorým je zdieľať skutočné myšlienky, čím si ich posilňuješ vo svojom vedomí. Čo
vyučuješ, tomu sa učíš a premýšľanie je vyučovaním. Vyučuješ po celý čas, v závislosti od toho, po čom túžiš, čomu veríš,
na čo myslíš, čo cítiš a vnímaš ohľadom seba samej.
Tvoja funkcia ťa prenesie ďaleko za hranice postele, ďaleko za hranice Alabamy, ďaleko za čas a priestor, keďže tvoja
funkcia ťa prinesie k Nebeskej Bráne, Pokániu. Máš Svetlo, ktoré má žiariť. Neskrývaj toto Svetlo pod stolom. Máš rada
Bibliu, takže môžeš hovoriť o Bohu, používajúc slová, inšpirované veršami z Biblie.
Máš mnoho príležitostí, ktoré len čakajú na to, aby si odpovedala na Božie Volanie. Budeš učiteľkou Boha a zdanlivo
budeš v nasledujúcich rokoch hovoriť k mnohým. A skrze túto funkciu nájdeš skúsenosť s Odpoveďou, o ktorú si
požiadala, pretože to, Kým Si je Odpoveďou, ktorú každý, kto chodí po tejto zemi hľadá. Kristus je Odpoveďou! Láska je
Odpoveďou! Dostaneš špecifické inštrukcie a vedenie od Ducha Svätého, akonáhle sa ich rozhodneš počuť. Mnoho
odpovedí si dostala, ale nepočula. Duch Svätý má zatiaľ u seba odpovede, ktoré hľadáš, kým nebudeš pripravená ich
počuť. Spočívajú priamo v tvojom srdci a očakávajú pripravenosť mysle, aby mohli byť počuté.
Rozlúčim sa citátom z Biblie: “To, čo je zrodené z tela je telom. To, čo je zrodené z Ducha je Duchom.” Je tvoj
brat/matka telom alebo Duchom? Nezabúdaj, tak ako vidíš svojho brata/matku, tak uvidíš seba. A pamätaj, že spôsob,
akým Ťa Boh je Realitou: Dokonalou, Večnou, Nevinnou, Milujúcou, Duchom, ktorý nemá protiklad : )
S Láskou navždy, David

LÁSKA JE MIMO VIERY V PRIPÚTANOSŤ
Drahý David,
Odpúšťanie ilúzií znamená odpúšťanie toho, čo robí telo. Ak telo klame alebo podvádza, ubližuje nášmu telu alebo od nás
niečo vymámi podvodom, stále to nie podvod, pretože sme k tomu niečomu pripútaní a to môže zahrňovať naše vlastné
telo, ktoré je tiež ilúziou. Je to naša pripútanosť alebo viera v ilúziu vecí alebo tela, čo nás núti súdiť ostatných alebo sa ctiť
zranený alebo nahnevaný a tvrdiť, že niečo nie je fair. Ak rozpoznáme, že existuje len Duch, ktorý je mocný a nemôže byť
zranený, potom nič z toho, čo sa tu stane nič neznamená. A my vidíme všetkých a všetko perspektívy celistvosti. Dokonca
aj ‘zákerná‘ vec, ktorá sa stala je pravdepodobne len niečím, čo nás má naučiť lekciu neceniť si nič, vrátane tela tohto sveta.
Takže vidíme bezhriešnosť vo všetkých ľuďoch, veciach a udalostiach.

Ak sa stane niečo, čo nás rozruší (vydesí) musíme len myslieť na to, že to nemá žiadny účinok na náš život. Toto je naozaj
ťažké. Bojíme sa, že prídeme o priateľov, rodinu, naše živobytie atď. Chápem tieto princípy, no nie som o nich ešte
celkom presvedčený. Taktiež si musíme vypestovať prítomnú dôveru, že Duch svätý sa postará o všetky naše potreby, kým
sú nevyhnutné.
Najskôr však musíme zakúsiť zázraky a to, že sme Duch, aby sme získali presvedčenie a vnútorné vedenie. Je to tak? Inak
to bude založené len na teórii. Ako získame tieto zázračné a Duchovné skúsenosti? Napriek tomu, že robím cvičenia
z KZ, ešte som nemal takú skúsenosť, o ktorej by sa dalo hovoriť. Aspoň teda to, čo rozumiem pod víziou Krista. Mohol
by si mi k tomu niečo povedať? Ako vždy, veľmi si vážim tvoj uhol pohľadu na celú vec.
Ďakujem.

Môj Milovaný,
Ďakujem za zdieľanie toho, čo máš na srdci a za tvoju otvorenosť voči Duchu v tvojom vnútri. Napísal si to., čo začínaš
chápať:
“ Je to naša pripútanosť alebo viera v ilúziu vecí alebo tela, čo nás núti súdiť ostatných alebo sa ctiť zranený alebo
nahnevaný a tvrdiť, že niečo nie je fair. Ak rozpoznáme, že existuje len Duch, ktorý je mocný a nemôže byť zranený,
potom nič z toho, čo sa tu stane nič neznamená. A my vidíme všetkých a všetko perspektívy celistvosti. Dokonca aj
‘zákerná“ vec, ktorá sa stala je pravdepodobne len niečím, čo nás má naučiť lekciu neceniť si nič, vrátane tela tohto sveta.
Takže vidíme bezhriešnosť vo všetkých ľuďoch, veciach a udalostiach.”
Zázraky prinášajú presvedčenie, pretože demonštrujú to, o čom si práve písal – bezcennosť tela a sveta a hodnotu Ducha,
ktorý je nemenný. Zázraky sú skúsenosťou, ktorá rozpustí presvedčenie a spôsobí kolaps času. Ak si ochotný spochybniť
všetko, čomu zdanlivo veríš a aplikovať slová, ktoré si povedal na všetko v tvojom vedomí, skúsenosť vnútorného mieru
bude evidentná. Ak sa zdanlivo “obávaš “…“ že prídeš o priateľov, rodinu, naše živobytie atď.”, potom je tu ešte stále
prítomná pripútanosť k týmto veciam, ktoré blokujú skúsenosť zázraku.
Zázrak nič nestojí a ponúka záblesk Všetkého. V poznaní Božej Vôle nie je prítomná žiadna obeť a naša Vôľa je jednotná
s Božou Vôľou. Nič skutočné nemôže byť stratené, keď to zveríme Bohu, pretože premenlivé aj tak nikdy nemalo žiadnu
hodnotu. Všetko, čo má hodnotu je Večné a čo i len záblesk tohto faktu prináša okamžitý mier do mysle. Ak budeš
aplikovať princípy zázrakov a nebudeš robiť žiadne výnimky, zažiješ skúsenosť, o ktorej píšem. Slová len naznačujú
skúsenosť Lásky, ktorá je skutočne ďaleko za slovami.
Kto je rodinou Krista? Kto je priateľom Krista? Čo znamená živobytie pre Krista? Všetci a všetko sú pre myseľ jedným.
Všetci a všetko sú zahrnutí a uzdravenom vnímaní, vo svete bez viny. Kristus nevidí žiadne telá ani veci ako niečo
špeciálne, výnimočné alebo vzdialené, či odlišné. Božia Láska sa pozerá sama na Seba a vidí len Dokonalosť. Láska
neporovnáva, pretože tu niet “dvoch”, ktorí by sa navzájom porovnávali. Vitaj v Jednote, ktorá vidí, že tu nie je nič
oddelené od Mysle, ktorá zakúša rodinu Ducha. Kristus je Priateľ všetkých a nádhera tejto priateľskosti je univerzálna a
všezahrňujúca – nemôže byť limitovaná na osobu či skupinu osôb. Živobytím Ducha je Radosť a čokoľvek, čo má
zdanlivo konkrétnu podobu môže byť prinajlepšom len odrazom Radosti mysle, ktorá počuje jediný Hlas. V Účele je
myseľ spojená a špecifiká a detaily strácajú svoj význam, pretože Abstrakcia je prirodzenou vlastnosťou mysle.
Je dôležité precvičovať to, čomu ešte len začínaš rozumieť. Zdieľaj tieto myšlienky v súlade s vedením Ducha Svätého
a toto zdieľanie ich posilní v tvojom vedomí. Nemôžeš zdieľať to, čo sám nemáš. Zdieľaním týchto myšlienok si ich
začínaš uvedomovať a uvidíš, že si nimi. Si Dokonalou Myšlienkou v Mysli Boha a nič nikdy nie je “stratené” dávaním
Seba Samého. Zdieľaj Lásku a vedz, že Si Láska. Zdieľaj Lásku a uvidíš, že nie je nič “mimo” tejto všetkozahrňujúcej
Lásky. Si Svetlom sveta, Boh tvorí len Svetlo a Boh je našim Stvoriteľom.
S požehnaním a Láskou navždy, David

POZOROVANIE MYSLE SPOLU S DUCHOM SVÄTÝM

Drahý David,
Píšem ti hlavne preto, aby som si uchoval hodnotu nášho telefonického rozhovoru pripomenutím si toho, čo vnímam ako
najdôležitejšie, aby som na to nezabudol.
Prvou a najdôležitejšou je myšlienka zaujatia neosobného a všeobecného postoja ku všetkému, čo sa vynorí v mojom
vedomí a čo je v rozpore s Božou podstatou, čokoľvek disharmonické, všímanie si prejavov základnej chyby, čiže viery
v možnosť odlúčiť sa od Boha. Toto mám robiť s pomocou Ducha Svätého, odriekaním modlitby: “Duch Svätý, pomôž
mi vidieť skrze teba Pravdu, ktorú toto iluzórne zdanie skrýva.”
Dodržiavaním tohto postupu praktizujem myšlienku “nerobenia výnimiek,” alebo sa pokúšam byť natoľko bdelý, aby som
žiadal Ducha Svätého o pomoc vystaviť všetko svetlu Pravdy, všetko bez výnimky a žiadať Ducha Svätého o vedenie
v každej situácii bez výnimky.
Praktizovaním tohoto postupu sa vyvarujem egoistickému úmyslu skryť chybné zdanie, aby nebolo odstránené, pôsobeniu
ega zabránim alebo aspoň ho aspoň obmedzím kapituláciou alebo úplným prijatím čohokoľvek, čo mi práve prináša
skúsenosť práve v tomto momente s plným uvedomovaním si skúsenosti v momente, ktorý sa odohráva práve Teraz.
A nakoniec, tvoja myšlienka “jednoduchosti” že všetko je natoľko “komplikované”, nakoľko si to daný proces vyžaduje.
Taktiež sa chcem s tebou podeliť o to, že ťa vnímam ako svojho “pastiera”, ktorý mi je vždy k dispozícii (“zavolaj mi
kedykoľvek”) a niekoho, na koho sa môžem vždy spoľahnutie (TY sám osebe nerobíš výnimky voči Pravde). Tvoje
povzbudenie napísať ti ako si počínam využívam ako príležitosť vystaviť všetko svetlu Pravdy, čo mi otvára cestu
k upevneniu si pozornosti voči vedeniu skrze tvoje odpovede, kedykoľvek ťa oslovím.
Záverom ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, David, za to, že “si na sebe pracoval” a stal si sa takou výnimočnou
“Rýdzosťou”, kde cítim, že všetky tvoje komentáre, bez výnimky vždy budú, “Rýdzo Božské” a prinášajúce pocit uistenia
a útechy.
Od tohto momentu ti budem písať častejšie, s vedomím toho, že moje vedomie je v spojení s vedomím toho, kto je o pár
oktáv vyššie v Božskej Čistote, aby mi poskytol Vedenie skrze odpovede kedykoľvek ma k tomu bude navigovať moje
Vedenie, aby som opustil moje zaužívané, skryté a chybné presvedčenia a nechal sa viesť.
Ďakujem ti, David. S Láskou.

Môj Milovaný,
Ďakujem za tvoju otvorenosť a ochotu nič neskrývať pred hojivým Svetlom Ducha Svätého. Keď je temnota vynesená na
Svetlo, keď je ilúzia prinesená k Pravde, temnota/ilúzia zmizne. Zdanlivá “existencia” ega je akoby udržiavaná skrze klam
a skrývanie sa – ako miestnosť plná zrkadiel – a vesmír bol vytvorený ako priestor, ktorý má odviesť našu pozornosť
a zabrániť nám v odhalení a rozpustení základnej lži (viere v to, že odlúčenie od Boha je možné) a prijatí Pokánia
(Opravy). Z viery v odlúčenie povstala viera v súkromné mysle a súkromné myšlienky. Táto viera vyvolala ilúziu viny a tak
práve táto viera má byť odhalená ako falošná.
Osvietenie či Spása je jednoducho uvedomenie si toho, že neskutočné je neskutočné a toto rozlíšenie je možné dosiahnuť
vtedy, keď sa dívame na všetko z Perspektívy Ducha Svätého. V tom spočíva rozlišovanie. Tvoja ochota sledovať myseľ
spolu s Duchom Svätým, odovzdanie sa Láske a vzdanie sa všetkých úsudkov a porovnávania, otvára myseľ Prítomnému
Momentu. Ďakujem za zdieľanie tvojej skúsenosti s pozorovaním mysle pre dobro mysle, ktorá je zaujatá “praxou” –
Praktizovaním Prítomnosti Terajška.
S Láskou, David

NIKAM NEJDEME
Drahý David,
Kurz hovorí: “Prečo by som zostával čo i len na okamih dlhšie tam, kam nepatrím, keď mi Sám Boh dal Svoj Hlas, Ktorý
ma volá domov.” (Lekcia 202) “…Som Jeho Syn, nie otrok času, nespútaný zákonmi, ktoré vládnu svetu chorých ilúzii…”
(Lekcia 204)

Moja otázka znie: Napísal si, túžba po spáse postačí. Nemusíme robiť nič a v skutočnosti všetko je urobené za nás
Duchom Svätým a nič k tomu nemôžeme pridať. Taktiež nemusíme prísť do Svätého Okamihu už uzdravení od svojich
strachov. On nás má uzdraviť. Ak sú tieto tvrdenia pravdivé, prečo som ešte stále tu aj napriek mnohým rokom
precvičovania a takej silnej túžbe, akú je len možné mať? Prečo je to také ťažké dosiahnuť Pokánie a čo robím nesprávne?
Ďakujem za tvoju pomoc!
S úctou.

Milovaný Syn Boží,
Ďakujem za tvoje úprimné otázky a tvoju oddanosť Prebudeniu. “Neurobil si” si nič nesprávne vo veľkom Prebúdzaní sa
do čistoty srdca. Všetky “skutky” a “prejavy” a “dojmy” zdanlivo pochádzali zo srdca, ktoré túžilo po Bohu, ALE AJ po
modlách. Jednotná túžba by sa dala nazvať beztúžbovosťou, čo je Stav Tvorenia. To je význam slov “Kiež sa naše túžby
zjednotia”(“Let thine eye be single”) a poukazuje na spirituálny Zrak (Víziu), či Svetlo. Vízia neobsahuje ani telo, ani
vnímanie, avšak táto Vízia je zastretá pred vedomím, kým je túžba rozštiepená. Celý časovo-priestorový kozmos nie je
ničím iným, než odrazom tejto rozštiepenej túžby. Ako sa pokúšaš meditovať a ponoriť sa do Dokonalého Ticha, všimneš
si, ako sa vynára odpor ega. To je odpor voči “nerobiť nič”, skúsenosti “Buď pokojný a vedz, že Ja som Boh.” Bude to
zdanlivo ťažké nerobiť nič, keďže ešte stále veríš v ego, osobnosť a lneárny čas a priestor.
Ego bolo falošným presvedčením. Ego bolo vierou, že Stvorenie môže byť rozdelené na množstvo nezmyselných kúskov
a častí. “Ja”, ktoré “tu” zdanlivo je aj po “toľkých rokoch precvičovania ” je egoistická predstava seba samého, ktorá nie je
Skutočná a bola rozpustená Duchom Svätým. Minulosť je preč. Táto egoistická predstava seba samého obsahovala “teba”
a “ty si rodina a priatelia” a celý vesmír, ktorý zdanlivo obklopovala egoistická predstavu osobnosti. Teraz sa myseľ otvára
prijatiu tohto riešenia, tohto rozpustenia sa v Prítomnom Momente alebo Svätom Okamihu. Pozri sa priamo a pokojne
spolu s Duchom Svätým na všetko, čím nie si a šťastný Ten, Kým Si zostane navždy nedotknutý. Opusti nestále myšlienky
o minulosti a budúcnosti a Ten, Kto zostane je Prítomným Ja, Ktorého Boh stvoril navždy dokonalým.
Je ťažké odporovať prijatiu Pokánia, pretože odpustenie je tou najprirodzenejšou skúsenosťou, ktorú jedinec môže mať
vo vzťahu k tomuto svetu. Duch, Ktorého Boh tvorí je navždy Skutočný. Čokoľvek, čo sa snaží zastrieť Skutočné je
neskutočné a tak môže byť poľahky odpustené a uvoľnené.
Pozeraj na všetko, čomu veríš s vytrvalým odhodlaním, aby si videl za presvedčenie so spirituálnou Víziou Krista. Túžba
len po Bohu a spomienke na Boha ťa navráti späť do úplného vedomia. Falošne túžby odídu, pretože nemajú skutočný
základ ani zdroj. Túž len po Pravde a potom len pozoruj to, že všetky “zdanlivé” rozhodnutia už boli urobené. Nenútené
pozorovanie, či sledovanie vychádza z vedomia, že som tým, komu sa sníva tento sen. Nič sa nemôže dotknúť
snívajúceho, ktorý zostáva vedomý si toho, že vesmír bol len sen.
Všetka Sláva patrí Jedinému, Ktorý stvoril Duchy dokonalým. Vďačnosť patrí Duchu Svätému za to, že vidí sen ako
neskutočný z Perspektívy šťastia a mieru. Sme v spojení vďaka tejto svätej Perspektíve! Navždy s Láskou & Požehnaniami
tvoj David

NIČ SA NEDEJE & NIČ NEVIDÍM
Ahoj David,

Som zdanlivo v situácii, ktorá volá po odpustení, no aj napriek všetkému tomu čítaniu KZ a tvojej webstránke a tvojej
skupine KZ a všetkým meditáciám a uplatňovaniu lekcii, nič mi zdanlivo neprináša mier pri tejto situácií. Veľmi dobre si
uvedomujem dve strany mojej mysle. Jedna strana chce veľmi odpustiť, ale druhá strana veľmi chce “trestať” vnímaného
vinníka (to jest premietať zlosť). Môj spôsob trestu spočíva v nehanebnej snahe ‘ignorovať’ a dať druhej osobe jasne
pocítiť, že som naštvaný. Intelektuálne chápem, že táto osoba nemá nič spoločné s mojím problémom, ale ego chce, aby
títo osoba vedela, ako veľmi mi ublížila (urobiť hriech skutočným.)
Také opakovanie ako, že “tieto veci o osobe x nič neznamenajú,” alebo “Boh je Láska , pomocou ktorej odpúšťam osobe
x’” alebo “...sebe” znovu a znovu mi nefunguje (pretože sú to pre mňa len slová a skúsenosť, na ktorú ukazujú tam nie je),
a ja si naozaj začínam čoraz hlbšie uvedomovať, že NECHCEM TEJTO OSOBE ODPUSTIŤ, CHCEM JU
NENÁVIDIEŤ. Cítim, akoby som bol v nemožnej situácii, kde neexistuje žiadny výsledok, ktorý by ma ÚPLNE uspokojil
a čo je na tom najstrašnejšie je to, že vidím len zúfalstvo. Avšak navzdory mojej túžbe po výnimočnom vzťahu stále chcem
osvietenie, chcem úplne rozumieť, aby som videl pravdu.
Som unavený z meditácii, som unavený z opakovania lekcii, pretože mi nefungujú: NIČ SA NEDEJE. Stále mám
problémy, stále nič nechápem a nie som o nič bližšie k osvieteniu.
Rozhodnutia boli pre mňa vždy veľmi ťažké, ale teraz sú ešte ťažšie. Odkladanie vecí na neskôr sa stáva takmer
neznesiteľným. Cítim sa uväznený egoistickými cieľmi, a nedokážem sa odovzdať rozhodnutiam Ducha Svätého, pretože
nemôžem dôverovať tomu, že je to naozaj Duch Svätý, ktorý ma vedie.
Skrátka NEVIDÍM jedno rozhodnutie, ktoré by som mal učiniť, NEVIDÍM ‘nebeskú voľbu’, nevidím, že rozhodnutie sa
pre matériu a svet znamená v skutočnosti zvoliť si nič a žiadne množstvo čítania, štúdia, či meditácie mi nepomáha v tom,
aby som to videl.
Takže takto sa ja momentálne cítim. Verím tomu, že pochopíš, čo som tým všetkým chcel povedať, viem, že na mnohé
podobné otázky si už odpovedal veľa krát, ale neviem sa toho inak zbaviť, musel som ti napísať..

Môj Milovaný,
Ďakujem, že si napísal, som vďačný, že si dokázal vypísať všetko, čo ti beží mysľou. A vieš, že je to užitočné získať úplný
prehľad o miere nenávisti ega skôr, než to môžeš odovzdať. Je veľmi dôležité dovoliť týmto veciam vyplaviť sa do
vedomia, skôr, než budeš ochotný sa vzdať nenávisti navždy. Nenávisť sa ešte stále javí ako špecifická a ešte stále jej cieľ je
vo svete, hoci, ako sa postupne ponáraš dovnútra, stála sa čoraz menej špecifickou. Zlosť ega je v skutočnosti zlosťou na
Boha pretože mu neumožnil realitu v časovo-priestorovom kozme, ale táto nenávisť voči Bohu je hlboko ukrytá mimo
vedomia. Viera v súťaživosť s Bohom, o ktorej sa zmieňuje 13 Lekcia zvyčajne nemá prístup k vedomiu, pretože je to
príliš strašidelné si ju prechovávať vo vedomí. Takže ego používa neopätovanú “lásku” vo výnimočnom vzťahu v snahe
ospravedlniť hnev, kým hlboko uložená nenávisť a strach z Boha nie sú vynesené na povrch. Ale pri dôkladnom pohľade
dovnútra objavíme “základnú chybu” a nezmyselnosť výnimočného vzťahu sa stáva vo vedomí úplne očividnou.
Dovoľ svojej mysli vypustiť zdanlivé zviera z klietky Povznesieš sa nad tieto pocity a vyslobodíš sa z nich. Jednoducho sa
ich nepokúšaj chrániť alebo premietať do druhých a oni sa rozplynú.
Som v spojení s tebou na ceste tmou, ktorá vedie do Svetla v našom vnútri. Nemôžeme zlyhať.
S Láskou navždy, David

MÔŽEM MAŤ SVOJE VLASTNÉ STRETNUTIE?
Drahý David,
Aký jednoduchý a radostný je môj život, keď pomyslím na to, že všetka tá bolesť a utrpenie nie sú skutočné. Ale s tým
všetkým, čo sa deje v mojom živote je niekedy naozaj veľmi ťažké. Som si istá, že tento rok bol ťažký pre všetkých.
Pokúšala som sa vyriešiť problémy všetkých ostatných, vyhýbajúc sa mojim vlastným. Tento rok bol nadmerne stresujúci.

Minulý rok som začala študovať siedmy ročník a bola to jedna z najťažších zmien môjho doterajšieho života, čo sa týka
priateľov, učiteľov a rodiny. Tá práca je veľmi namáhavá. Aj emocionálne, aj fyzicky prežívam naozaj náročné obdobie.
Zvyčajne mávam samé jednotky, ale minulý rok sa všetko začalo kaziť. Moja rodina je teraz tiež pod veľkým stresom.
Moja mama, ktorá mi predstavila Kurz Zázrakov je jedinou osobou, na ktorú sa obraciam, keď sa začínam poddávať
depresii. A pomáham jej, keď to potrebuje, hoci sa pokúšam pomáhať každému a dokonca som to vysvetľovala niektorým
priateľom, ktorí chceli poznať pravdu.
Robil si už nejaké stretnutia v mestách u nás na okolí? Moja mama by ťa rada niekedy pozvala. Mám jednu otázku. Bolo by
to stretnutie určené pre všetkých, dokonca aj pre tých, čo nikdy nepočuli a nečítali Kurz Zázrakov? Počúvam Restine
piesne a mnohé z nich sa ma veľmi dotýkajú. Dokonca som premýšľala nad tým, že by som ťa pozvala sama toto leto
a podelila by som sa aj o piesne s ostatnými ľuďmi. Veľmi uvítam tvoje rady a slová útechy.
Boh Ti žehnaj.

Milované Dieťa Božie,
Ďakujem za napísanie a za tvoju oddanosť Prebudeniu sa do Pravdy vo vnútri. Skúšky môžu poslúžiť na posilnenie tvojej
dôvery a volajú ťa vstúpiť hlbšie dovnútra. Stáva sa čoraz zjavnejším, že nedokážeme vyriešiť problémy iných ľudí a vždy
potrebujeme sledovať našu vlastnú myseľ. Toto je naša práca na plný úväzok. Dostal som pozvania do mnohých miest
v tvojom okolí, takže možno sa podarí usporiadať stretnutie aj v tvojom dome, keď dostaneme vedenie pohnúť sa na
juhozápad. Je to skvelý nápad zorganizovať svoje vlastné stretnutie a zdieľať inšpiratívnu hudbu.
Láska bude žiariť skrze teba k ľudom, ktorí nikdy nepočuli o Kurze, keď dovolíš Duchu Svätému, aby ťa viedol. Keď
ľudia uvidia tvoje Svetlo, možno ich to zaujme a budú sa pýtať viac, čo si o tom všetkom myslíš. V skutočnosti tu nikdy
nie je nikto, koho by sme mali presviedčať, keďže mier je vnútornou záležitosťou. Tvoj život bude hlboký a inšpiratívny.
Netráp sa kvôli známkam a vždy pamätaj, že máš v sebe Svetlo, keď budeš v pokušení byť deprimovaná. Postúpila si do
siedmeho ročníka, no tvoja múdrosť presahuje všetko učenie predmetov a informácii. Si Svetlom sveta a požehnaná
každým krokom, ktorý podnikneš na ceste k presiahnutiu ega. Som s tebou pri každom kroku na ceste.
Boh ti žehnaj s Láskou, David

OTVÁRANIE SA BOŽSKEJ PROZRETEĽNOSTI
Drahý David,
Cítim sa skutočne požehnaný za všetko, čoho sa mi v posledných mesiacoch dostalo. Keďže som študentom KZ,
uvedomujem si, akým dôležitým je rozhodnutie zasvätiť svoj život Bohu. Teraz som zdanlivo v rozpore medzi dôverou v
Boha a chcením dôverovať tomuto svetu. Mám dlh, ktorý práve teraz nedokážem splatiť. Naozaj ma to veľmi
znepokojuje, pretože sa chcem so všetkými, ktorým dlhujem vyrovnať, ale skrátka nemám peniaze. Začal som sa báť, že sa
mi to nikdy nepodarí splatiť a že už navždy ponesiem toto bremeno stroskotanca, ktorý nemá peniaze. Naozaj sa pokúšam
neriadiť sa inými zákonmi, než zákonmi Boha. A naozaj si uvedomujem svoje skutočné dedičstvo. Len chcem byť
slobodný. Ako to píšem, začínam si uvedomovať, že som slobodný; len prechádzam obdobím, kedy sa veci čistia a je to
poriadne nepríjemné.
Moja nezodpovednosť vo finančnej oblasti je občas hanebná a stresujúca, pretože moja rodina bola taká úspešná. Mám
skutočne potrebu pozrieť sa na to inak. Zvykol som si svoje nádeje, sny a vízie vkladať do dolárových papierikov. Toto sa
mení, ale nie úplne. Asi to stále musím vidieť ako mieru svoje hodnoty. Moja hodnota je daná Bohom a musím pamätať,
že mám pred sebou ďalekú cestu, čo sa týka spirituality. Stále sa dívam na obidva svety. Ako sa mám s tým vysporiadať?
Môžeš mi pomôcť? Prepáč, že ťa obťažujem. Ale naozaj potrebujem pochopenie.
S Láskou

Drahé Milované Dieťa Božie,
Je pre mňa cťou, že píšeš. Upokoj sa a vedz, že prosba nie je obťažovaním a tak sa nikdy necíť previnilo, ani sa kvôli
ničomu neospravedlňuj. Naša hodnota je skutočne daná Bohom a nič z toho, čo je povedané alebo urobené nemôže
zmeniť Toho, Koho Boh stvoril dokonalým. Spoločne spochybňujeme egoistický systém presvedčení, aby Duch Svätý
nám pomohol odhaliť Pravdu o našej Identite v Bohu. Tvoje otázky sú úprimné a sú tam presvedčenia o dlhu
a zodpovednosti, ktoré majú byť odhalené a uvoľnené. Strach z budúcich následkov a pod. “ Začal som sa báť, že sa mi to
nikdy nepodarí” je len zásterkou, či odpútaním sa od strachu z Prítomného Momentu. Prítomný Moment je bodom
Intimity s Kristom a Bohom, a nič nie je také strašidelné pre ego ako je Moment, v ktorom je odstránené a rozpustené
navždy. Toto je ďalší spôsob ako vysvetliť, prečo počas meditácie vzniká taký veľký odpor .
Je užitočné si pripomínať, že finančný dlh a finančná zodpovednosť sú len projekciami egoistického presvedčenia o dlhu
a popieraním prijatia Pokánia/Opravy tejto chyby (našej JEDINEJ zodpovednosti). Nie si zodpovedný za chybu, ale budeš
potrebovať vidieť chybu presne takou aká je (v mysli) aby si mohol prijať Opravu, ktorá je našou zodpovednosťou.
Kozmos bol pokusom ega “vidieť” chybu vo forme, preto skrývanie (chyby) pred odhalením je len presvedčením v mysli.
Ego bolo vytvorené falošnou vierou a je odstránené odstúpením od viery v neho. Ego je hnev a vina a strach a používa
tieto emócie spolu s popieraním a projekciu na udržiavanie týchto neskutočných emócii, ktoré udržiavajú Svetlo pod
povrchom a skrývajú ho pred vedomím. Svetlo je pochované hlboko vo vnútri a my musíme prejsť temnotou falošných
presvedčení, aby sme sa dostali ku Svetlu Pravdy (Kráľovstvu Nebeskému, ktoré je vo vnútri).
Ego (alebo Satan v kresťanskej terminológii) je presvedčením, že dlh je možný. Je to presvedčenie, že niečo chýba, sme
niečo dlžní, že niečo musí byť splatené. Dlh vyžaduje splatenie niečoho, čo bolo požičané alebo odobraté, avšak Boh je
len úplnosťou a Večným Dávaním a nič NEMOŽE byť požičané alebo odobraté. Viera v dlh je rovnakou vierou
v nedostatok a táto viera nemá nič spoločné s Bohom – Ktorý je Všetko-Milujúci a Vševedúci a Všemocný. Viera v dlh
potrebuje byť len pozdvihnutá do vedomia a odpustená alebo uvoľnená, pretože dlh nemá reálny základ, o ktorý by sa
mohol oprieť. Duch Svätý odlíši pravdivé od neskutočného v tvojej mysli, a uistí ťa o tom, že ego a všetky jeho koncepty
o dlhu a ekonomike a nadbytku a nedostatku sú neskutočné. Naše dedičstvo je Duch a Duch Svätý nás vedie priamo
k rozpomenutiu si na Večného Ducha a Božiu Lásku.
Ako vnímaš sám seba vo vedomí “ty” máš potreby a ak si ochotný sa stať vykonávateľom zázrakov, postupne budeš
rozpoznávať tieto “potreby” zabezpečované prostredníctvom Vyššieho Účelu. Všetky potreby už boli rozpustené v
Pokání/Oprave, avšak zatiaľ čo myseľ zdanlivo investuje do egoistického systému presvedčení, bude zakúšať ilúzie dlhu.
Zázraky ukazujú, že myseľ je podporovaná Zdrojom Lásky, Bohom, a tak je myseľ ochotná opustiť všetky neskutočné
koncepty prežitia. Myseľ spí (každý, kto zdanlivo chodí po tejto zemi a verí v jej skutočnosť) verí v “zákony” ekonomiky,
nedostatku, dodávky & dopytu, a reciprocity. Zázraky odčiňujú tieto neskutočné “zákony” demonštráciou toho, že myseľ
nie je nimi spútaná. Je nemožné slúžiť dvom pánom a tak je následne nemožné slúžiť egu A Duchu Svätému, pretože učia
úplne protichodné lekcie. Ego učí uväzneniu/vine/strachu a Duch Svätý učí Slobode/Nevinnosti/Radosti. Finančná
sloboda je teda pojem, ktorý odporuje sám sebe, pretože sloboda je slobodou mysle a je v mysli a nemôže byť nájdená
v takých špecifických formách ako sú peniaze alebo vlastníctvo.
Duch Svätý ťa spoľahlivo vedie. Môžeš mu dôverovať, pretože je to pravda. Ego je pomaly odstraňované z tvojho
vedomia, preto sa to zdá také “poriadne nepohodlné”, “hanebné,” a “stresujúce,” pretože “sa” zdá, že mizne. Je vždy
užitočné si pripomínať, že Ty nie si ego, Kristus nie je ego, a Duch je navždy od Boha a je našou Skutočnou Identitou v
Bohu. Ako postupne čoraz viac dôveruješ zázrakom, aby sa vykonávali skrze teba, postupne sa ti rozjasní vo vedomí, že
Myseľ je Jedna a neexistuje nič iné mimo Mysle.
Som s tebou pri každom “kroku” na ceste, pretože zdieľame rovnaké Ja. Spása od ilúzie je istá, pretože žiadna ilúzia
neustojí pred Svetlom Pravdy. Kráčame spolu po tej istej ceste a musíme rozpoznať našu Jednotu, aby sme si rozpomenuli
na Boha. Takže tu doslova nie je nič “iné”, pretože Láska je Všetkým.
S požehnaním a Láskou, David

Kapitola 5

BOLESŤ, OSVIETENIE,
ZABÍJANIE A VEGETARIÁNSTVO
Drahý David,
Tak veľmi som sa tešila správam o tvojich stretnutiach v Argentíne. Cítila som tú radosť až v Los Angeles! Je tu nádherný
teplý deň a vonku, za oknom môjho malého bytíka štebocú vtáci. Moje dve chlpaté deti (mačky!) sú spokojné a lenivé. Čo
sa mňa týka, nechávam Boha, aby vošiel do môjho dňa, aby sme sa spoločne mohli cítiť nádherne!
Mám pár otázok, na ktoré sa mi nepodarilo nájsť odpovede v archívoch. Sú dosť divné, ale ego mi ich neustále z nejakého
dôvodu predhadzuje. Ak máš čas, rada by osom počula čo si myslíš o týchto mojich otázkach!
1) Keď je niekto osvietený, prežíva ešte vôbec niekedy fyzickú bolesť ako niečo nepríjemné? Prežíva táto osoba nejakú
bolesť alebo VOBEC niečo ako nepríjemné Ďalším aspektom tejto otázky je: Keď si úplne prebudený, máš ešte stále sklon
upadať do starých vzorcov ega, alebo VŠETKO je nadobro preč?
2) Myslíš, žeby Duch Svätý by NIEKDY bol schopný naviesť niekoho, aby ublížil, alebo zobral druhému život? (napr.
jedenie mäsa, zabíjanie mravcov v tvojej kuchyni, použiť násilné prostriedky na zastavenie vraha, a pod.). A mimochodom,
ty ješ mäso a bol by si schopný osobne zobrať život nejakému zvieraťu?
Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za vedenie (a trpezlivosť s hlúpymi egoistickými otázkami)!

Drahá Milovaná,
Ďakujem za tvoje otázky, ktoré ti prišli na myseľ, aj keď sa ti zdajú byť “dosť divné”. V Osvietení všetka vnímaná bolesť
zmizla, pretože čo iného, než nesprávne orientovaná myseľ zdanlivo vytvárala nesprávne vnímanie, nazývané bolesť. Ilúzia
bolesti spočívala v viere, že Kristus mohol opustiť Myseľ Svojho Milujúceho Stvoriteľa. “Ak je bolesť skutočná, potom
nie je Boh. Ak je Boh skutočný, potom nie je bolesť.” (W-190.3) To druhé je pravdou, pretože Boh nemá protiklad.
Osvietenie znamená neprítomnosť bolesti, či akéhokoľvek iného nepohodlia ohľadne ČOHOKOĽVEK, pretože
Osvietenie je rýdzim, sústavným Šťastím, Mierom, Slobodou a Radosťou, Osvietenie nepozná žiadnu zmenu. Ilúzia
zraniteľnosti, či striedavých emócii je taktiež preč. Niet žiadneho ega, do ktorého sa dá “znovu spadnúť.” Duch prebýva
...v nežnej Láske. Všetka bolesť je Teraz preč a nezostáva nič, než požehnanie Nehybnosti.
Duch Svätý je pripomienkou toho, že Život je Večný. Prítomný Moment je bránou do Večnosti. Svet predstáv bol len
svetom ilúzií. Predstavy sú teda pre Ducha Svätého neutrálne. Boli “neutralizované” vo chvíli, kedy zdanlivo povstali. Čo
to znamená vo vzťahu k tvojej druhej otázke: Nemôžeš zabiť to, čo nikdy nežilo, a tak z Perspektívy Ducha Svätého
odpustenie ublíženia nie je možné. Telá sa nikdy nenarodili a nikdy neumierajú, pretože svet predstáv je minulosťou. Je
nemožné nájsť začiatky a konce, pretože predloha už bola napísaná a dávno skončila. V predstavách niet žiadneho života.
V tom spočíva význam: “Nebudeš mať iných bohov okrem svojho Pána Boha.” Všetky predstavy boli vytvorené na to,
aby vytesnili Pravdu z vedomia, a môžu byť odpustené len ako ilúzia. Ak by sa ilúzie dali deliť na živé a mŕtve, organické a
neorganické, životné a neživotné, Osvietenie by nikdy nebolo možné.
Pretože čo je Osvietenie než Rýdza Jednota, ďaleko mimo možnosti rozdelenia akéhokoľvek druhu. Rozštiepená myseľ
bola ilúziou. Nepokúšaj sa premietať rozštiepenú myseľ do foriem a nazývať niektoré formy živými a niektoré mŕtvymi.
Boh nepozná žiadnu formu. Rozštiepená myseľ sa zdala byť ilúziou “zabijaka”, avšak Duch Svätý pripomína spiacej mysli,
že to, čo je celistvé a spojené nikdy nemôže BYTˇ rozštiepené. V Nebi je Myseľ Jedným Duchom a dokonca vo vzťahu k
tomuto svetu, odpustenie odráža túto Jednotu. Svet bez viny rozpoznáva Jednotu zahojenej mysle a vidí, že nejestvuje nič
“mimo” tejto jedinej mysle, ktorá tíško sníva šťastný a nežný sen. Cieľom KZ je tíško snívať o svete bez hriechu. Tento
cieľ je nielen že možný, ale neodvratný!

Čo sa týka mojej zdanlivej životosprávy, “jedz, čo ti predložia” bolo Vedením, ktoré som dostal od Ducha Svätého pred
mnohými rokmi. Pripoj sa ku svojmu bratovi a nedovoľ žiadnemu konceptu zabrániť Láske, ktorú zdieľate. Toto je
Vedenie, ktoré sa odvtedy nezmenilo. “Večera” je vždy príležitosťou pre zdieľanie Živej Radosti z Prítomného Momentu.
To, čomu svet hovorí “dýchanie” a “jedenie” a “pitie” a “spanie” sú v Osvietenom Stave mysle všetko to isté. Uzdravená
Perspektíva vidí rovnakosť vo všetkých veciach, pretože všetky zdieľajú rovnaký Účel: odpustenie. Táto Perspektíva nie je
“osobná,” pretože v zjednotenom vnímaní nie je nič osobné. Boh neuznáva žiadne osoby.
Doslova nemôžem “zobrať” zvierať “život”, pretože Život je Duch a ten môže byť len šírený alebo zdieľaný tak, ako Boh
dáva. “Zobrať” nemá v mojej mysli žiadny význam, a keďže zvieratá nikdy “nežili” nie je možné, aby mohli “zomrieť.”
Presvedčenie, vyjadrené myšlienkou “osobne zobrať život nejakému zvieraťu” obsahuje mnoho zásadných domnienok,
ktoré sú neskutočné. V správne orientovanej mysli je zjavné, že myšlienky sa posilňujú tým, že sú zdieľané a “zobrať”
“život” či vôbec čokoľvek iné nemá žiadny zmysel. Všetko čo dávam, dávam Sebe, a v dávaní niet straty, obete a nič mi
nemôže zobrať moju celistvosť a jednotu. Učiteľ Boží nechce nič, čo by nemohol šíriť ďalej. V tom spočíva Radosť so
Zázrakov! Semienka myšlienky sú zdanlivo zasiate všade, avšak bez obzretia za tým, kam padli a či dopadli na úrodnú
pôdu. Tieto semienka nikdy nie sú určené “druhým,” a keďže dávanie a prijímanie je to isté, myseľ dostáva dary, ktoré
dáva. Toto je skutočná oslava, ktorú hľadáš pod všetkými tými zdanlivými egoistickými otázkami.
Jedinú otázku, ktorú je potrebné si položiť a ktorá vôbec nie je hlúpa je táto: Som pripravená dozvedieť sa, že Božia Vôľa
a Moja Vlastná Vôľa sú to isté? Božou Vôľou pre mňa je dokonalé šťastie. A čo iného než táto Vôľa je Vôľou Krista?
Našťastie, nič nemôže zmeniť Večnú Lásku. Ďakujem Ti, Bože! Boh Ti žehnaj, Láska!
S Láskou navždy, David

AKO MÁM PRECVIČOVAŤ PRAKTICKÉ CVIČENIA?
Drahý David,
Ako vždy veľmi pekne ti ďakujem za všetku múdrosť, o ktorú sa s nami delíš. Mám zopár otázok, ktoré ma obťažujú. Nie
mi je celkom jasné, ako mám precvičovať počnúc Lekciou 170 a ďalej. Mám sa riadiť odporúčaniami, ktoré sú uvedené v
Lekcii 153? V niektorých lekciách sa píše, že zakúsime niečo, čo nie je z tohto sveta. V Lekcii 129 sa hovorí: “...a v tichej
temnote pozoruj svetlá, ktoré nie sú z tohto sveta, jedno svetlo po druhom, kým tam, kde jedno začína, a ďalšie končí
nestratia všetok význam a splynú do jedného. Dnes sa svetlá Neba sklonia k tebe a spočinú na tvojich viečkach, ako budeš
odpočívať ďaleko mimo sveta temnoty. Tu je svetlo, ktoré tvoje oči nedokážu vidieť. Avšak tvoja myseľ vidí všetko jasne
a všetkému rozumie.”
Za prvé, som tomu celkom nerozumela. Za druhé som takú skúsenosť vôbec nezažila. V iných lekciách sú písané aj ďalšie
skúsenosti, ktoré by sme mali zakúsiť. Myslím, že robím cvičenia naozaj usilovne. Ale nezakúsila som ani jednu zo
spomínaných skúseností. Mal si tieto skúsenosti v dňoch, kedy si precvičoval tú-ktorú lekciu? Je tu niečo, čo by som mala
robiť inak?
Hovorí sa, že predloha už bola napísaná. O čase, kedy daná skúsenosť príde je už tiež rozhodnuté. To znamená, že
čokoľvek sa má stať sa stane. Ak je to tak, potom kde je voľba? To zároveň znamená, že všetko funguje dokonale.
Dokonca aj chyby, ktoré robíme sa mali stať. No zároveň KZ hovorí, že precvičovaním niektorej z lekcií (už si
nepamätám, v ktorej lekcii sa to spomína), môžeme ušetriť tisícky a tisícky rokov alebo aj viac. Ak je predloha napísaná
a čas je už vopred určený, ako môžeme ušetriť čas? Toto je pre mňa naozaj veľmi mätúce. A čo máme teda vôbec robiť
okrem toho, aby sme len čakali na to, kedy príde ten čas? Avšak v Lekcii 169 sa hovorí “...máš tu prácu, aby si splnil svoju
úlohu.” Niekde inde sa zas hovorí: “nemusíš robiť nič.” Pripadá mi to tak, že si to navzájom odporuje a som úplne
zmätená a v tme ohľadom významov týchto výrokov. Bol by si taký láskavý a vysvetlil nám to?
Ďakujem veľmi pekne.
Moja Milovaná,
Ďakujem za tvoje úprimné otázky. Pracovné Cvičenia sú navrhnuté ako nástroj, ktorý ťa Vedie ku skúsenosti, ktorá by sa

dala nazvať transferový tréning. V Pracovných Cvičeniach je mnoho riadených cvičení, vyžadujúcich imagináciu,
meditácie, vizualizácie, a veľmi špecifické inštrukcie, ktoré je potrebné nasledovať tak dôsledne, ako sa len dá. Niektorí
možno prežijú skúsenosť z lekcii so slovnou predispozíciou, niektorí z vizuálnych cvičení, iní z tichej predispozície
a niektorí z veľmi emocionálne senzitívnej dispozície. Nie v tom žiadny rozdiel, pretože Duch Svätý privíta myseľ vždy
tam, kde práve samú seba vníma.
To, čo má byť v lekcii pochopené je predovšetkým neodsudzovanie: “Neviem.” Kedykoľvek sa vynorí posudzovanie alebo
porovnávanie, sú to vhodné príležitosti si pripomenúť lekciu dňa, uvoľniť ich a znovu sa presmerovať na Účel.
Vizualizácia je vždy symbolická and jej účelom je Nasmerovať myseľ v ústrety transcendentnej skúsenosti. Najlepšie čo
môžeš urobiť je neposudzovať nič z toho, čo sa zdanlivo objaví, pretože Pracovné Cvičenia a Kurz a Manuál sú učebnou
osnovou toho, ako sa zrieknuť všetkého posudzovania.
“Predloha bola napísaná” znamená, že vesmír je minulosťou. Voľbou je zázrak, vidieť minulosť, ktorá skončila a je preč,
namiesto viery v to, že budúcnosť sa odlišuje od minulosti. Predstavy sú minulosťou, a táto skúsenosť sa spomína v lekcii
#7, v ktorej je predstavený nový “koncept času”. Oklamaná myseľ, ktorá spí a sníva verí, že žije v minulosti. Avšak život
je Večný a najbližším priblížením sa k Večnosti je teraz. Lekcie v Pracovných Cvičeniach sú navrhnuté tak, aby ti pomohli
uvoľniť všetko, čo si myslíš, že si myslíš a všetko, čo si myslíš, že vidíš a uvidieť Svetlo za závojom – Prítomnosť –
a Vidieť skrze Víziu Krista. Zázraky zdanlivo pripravujú cestu ku Zjaveniu, Rýdzemu Svetlu, Svätému Okamihu, v ktorom
sú Veľké Lúče prežívané priamo.
Aplikuj každú lekciu s veľkým nadšením, akoby nebolo nič iného okrem Osvietenia, ktoré je možné zakúsiť v práve
v tomto momente. Túžba je kľúčom a významom “Nemusím robiť nič.” Robenie je vždy spojené s telom. Ako budeš
pokračovať, zistíš, že lekcie sú len východiskovým bodom na prekročenie významu slov do samotnej skúsenosti Božského
ticha.
Všetka Sláva Žijúcemu Bohu Rýdzeho Svetla a Lásky. Amen.
David

TEHOTENSTVO A RODIČOVSTVO
Ahoj David,
Vitaj späť z ciest po Argentíne. Je to skvelé môcť znovu dostávať tvoje emaily. Zdá sa, akoby vždy prichádzali “v správny
čas.”. V mojom “živote” sa udialo niekoľko noviniek, najnovšia je to, že čakám dieťa. Teraz som v 7.mesiaci. Ako si vieš
asi predstaviť, bolo to vzrušujúce a zároveň náročné obdobie v mojom živote na mnohých úrovniach. Po prečítaní tvojich
prepísaných nahrávok stretnutí v Argentíne, môžem z určitosťou povedať, že mnohé z mojich nevedomých
myšlienkových systémov konečne vyplývajú na povrch, aby mohli byť odstránené. Bolo to bolestné, ale aj radostné
zároveň. Keď sa vynorí strach alebo bolesť neustále sa modlím a žiadam o vedenie ducha v mojom vnútri.
V láske & mieri by som rada privítala tvoje myšlienky ohľadom skúseností s materstvom/rodičovstvom a ako to vidí Kurz.
A taktiež, ako si mám prehlbovať moju cestu s duchom počas “výchovy” dieťaťa. Ďakujem ti, teším sa na tvoje postrehy.
V Láske & mieri.

Moja Milovaná,
Ďakujem za zdieľanie toho, čo máš na srdci a za tvoju ochotu používať všetko pre Prebudenie. Všetko, čo sa zdanlivo deje
v tomto svete je skutočne len príležitosťou umožniť vynoriť sa na povrch egoistickému myšlienkovému systému, aby
mohol byť odstránený. Buď pokojná a vedz, že všetko sa deje pre naše dobro a v pláne spásy pred všetkými ilúziami nie je
zahrnutá žiadna náhoda. Zatiaľ čo niektoré spirituálne tradície zdôrazňujú odchod do kláštora alebo konventu, či do lesa
alebo hôr, Kurz je cestou, ktorá zahrňuje uvoľnenie úsudkov a sťažností v kontexte mysle, vrátane toho, čo sa objavuje vo
vedomí v podobe vzájomných medziľudských vzťahov.

Materstvo a rodičovstvo sú aspektmi osobnosti a z tohoto výtvoru sme vyslobodení vďaka Osvieteniu. Duch Svätý
používa symboly malého vymysleného “ja” a jemne Vedie myseľ dovnútra rozširujúcich sa vyhliadok podvedomia. Si
oveľa viac než matka alebo rodič, avšak kulisa rodičovstva bude skvelou príležitosťou pre odstránenie problému s
autoritami. Uvidíš svet bez viny.
Tento svet povstal z viery, že je možné si nárokovať autorstvo, ktoré je odlišné od Kristovho Ja, ktoré Boh tvorí Večne v
Duchu. Jednoduchým slovom pre túto vieru je pýcha. Pýcha je falošným autorstvom. Boh je jediným Skutočným Rodičom
alebo Autorom, Stvoriteľom Reality. A tak by sa dalo povedať, že “rodičovstvo” s ohľadom na telá a myšlienky tela sú
príležitosťou pre odstránenie pýchy. Cesta pred tebou je naplnená mnohými a mnohými zdanlivými príležitosťami uvoľniť
vieru v samozvané autorstvo a kontrolu, vieru, že telo môže byť odlúčeným ja, ktoré môže byť “samostatným, jedinečným
jednotlivcom.”
Telo symbolizuje vieru v súkromné mysle so súkromnými myšlienkami, čím JE ego. Avšak zverením Duchu Svätému
cesty, ktorú máš pred sebou odovzdávaš sa intenzívnemu odstráneniu každej čiastočky egoistickej pýchy a kontroly a
odporu.
Dieťa odráža všetko, čomu veríš, že si, pokiaľ vo vedomí prebýva viera v odlišnosti. Dieťa je starým nevedomým
systémom presvedčení, ktoré sa vynárajú do vedomia, aby mohli byť odstránené. Aby sme mohli milovať tak, ako miluje
Boh, bezpodmienečne, prekážky voči Prítomnosti Lásky vo vedomí musia byť vystavené svetlu a uvoľnené. Dieťa ponúka
príležitosti odpustiť každú zdanlivú krivdu v spiacej mysli, aby Božia Láska mohla byť vyjadrená bez pochyby,
obmedzenia, či limitu. Toto je Moment Vďačnosti a radosti, pretože teraz je možné sa naučiť lekcii, že nejestvuje koncept,
ktorý by bolo potrebné skrývať a ktorý by bolo potrebné chrániť pred hojivým Svetlom Ducha Svätého. Teraz môže byť
myseľ oprostená od každého názoru a úsudku, ktorý na seba chce uvaliť. Pretože Nevinnosť je skutočná, a Kristovo
Dieťa vo vnútri je vždy Nevinné a oprostené od chyby. Prijmi Kristovo Dieťa vo svojom vnútri, tým, že sa staneš
ochotnou vidieť Ho ako Dokonalú Jednotu a odmietni vidieť akúkoľvek chybu. Keď uvidíš, že to Dieťa žije v Tebe
a doslova je tebou, Spirituálne Ja, či potreba času alebo lekcii pominú.
Buď požehnaná záplavou Lásky moja Svätá a Milovaná. Spolu s tebou sa teším tejto vzácnej príležitosti. Som s tebou pri
každom zdanlivom kroku na našej spoločnej ceste Domov, a keďže je s nami Ten, Kto ide s nami po celý čas, je to
obrovská radosť! Anjeli poletujú nad nami a čakajú len na čas Prebudenia, ktoré je blízko-na dosah dychu. V očiach toho,
kto poznal veľa zázrakov je iskrička, ktorá sa stane súčasťou šťastného sna. Všade je hravosť a ľahkosť, pretože Kristus
prišiel preto, aby uvidel Večnú Nevinnosť, ktorá je Nebeským Dedičstvom každého, kto zdanlivo stratil cestu a osamel.
Ilúzia odlúčenia nemôže zdanlivo pokračovať, pretože Svetlo prišlo. Dovoľ svojmu Svetlu žiariť a buď Majákom na ceste,
ktorá sa kedysi zdala byť temnou a osamelou. Teraz Kristovo Dieťa už nemusí byť naďalej ukryté pred vedomím. A za to
mu spoločne vzdávame vďaku!
S Láskou, David

RODIČOVSTVO A SPIRITUALITA
Ahoj David,
Sme takí vďační za túto príležitosť. Prosím, porozprávaj nám o rodičovstve a spiritualite…

Moji milovaní,
Áno… keď k nám v tomto svete zdanlivo prichádzajú veci, vrátane detí, prinášajú nám len skúsenosť, o ktorú sme
požiadali v takej podobe, ktorej veríme, že je možná. Takže Duch musí použiť náš myšlienkový systém a prináša nám veci,
ktoré sú zdanlivo naplnením našej modlitby. Niektorí to môžu nazvať manifestáciou.
Najdôležitejšou je modlitba srdca. Čím hlbšie sa ponárate do spirituality, tým je vám jasnejšie, že jediné, o čo môžete
skutočne žiadať je skúsenosť. A vidíte, že samotná forma vám nikdy neprinesie skúsenosť. Emócia pochádza vždy z vášho
vlastného vedomia. Ako dospievate a zrejete, žiadate zmeny; žiadosť teenagera sa môže zdanlivo odlišovať od prosby

múdreho majstra. Teenager sa bude možno modliť za auto, priateľa, či priateľku, múdry majster si môže povedať: Chcem
pokoj v mysli. A tak, ako kráčame životom, žiadame zmeny, až kým neuvidíme, čo je našou najhlbšou túžbou v srdci:
spoznať svoju skutočnú Identitu.
Musíme zanechať staré zmýšľanie o učení a učení sa, keďže sa učíme a učíme spolu s ostatnými. Naozaj učíme pomocou
našich myšlienok a všetko, čo učíme sa vždy nejako týka našej identity. Jedinú lekciu, ktorú sa na tejto zemi potrebujeme
naučiť je lekcia Perfektnej rovnosti, nezávisle na rozmeroch našich tiel. Skutočne, táto jediná lekcia je skúsenosťou
Jednoty. Rodičia majú problém s autoritou, pretože veria tomu, že stvorili svoje deti a teda majú nad nimi autoritu. Keď
má dieťa asi dva roky a hovorí také veci ako “moje!” alebo “urobím si to po svojom” je to kľúčová príležitosť k tomu, aby
sme počúvli volanie lásky, pozvanie k rozpoznaniu rovnosti, pochopeniu, že nikto nie šéf a nevládne druhým.
Samozrejme, zdá sa, že bábätká alebo veľmi malé deti potrebujú veľa opatery a pozornosť, ale je to len príležitosť hľadať
ten najvhodnejší spôsob, ako pozvať do tohto vzťahu intuíciu. Vyzerá to, akoby sa rodičia starali o dieťa, ale opakovane, je
to príležitosť vidieť Perfektnú rovnosť. O tom je skutočné puto medzi matkou a dieťaťom. Nie je to puto medzi telami.
Ježiš nás učí o tom, že mysle sú spojené, ale telá nie. Je to skôr niečo ako telepatické prepojenie, pri ktorom len relaxujete
a cítite súlad. Je to príležitosť relaxovať a užívať si každý moment. Je to pocit spojenia, mama nesúdi svoje dieťa,
nepremýšľa nad budúcnosťou, či minulosťou, nepremýšľa dokonca ani nad menom, len prežíva skúsenosť spojenia.
Pociťovať toto prepojenie, keď opustíme všetky naše posudzovania, je cieľom nášho mentálneho tréningu.
Každý je zrkadlom myšlienok vo vedomí. Preto dieťa je zrkadlom rodiča a rodič je zrkadlom dieťaťa. A to je ten dôvod,
prečo nikdy nemôžeme obviňovať našich rodičov za to, ako sa cítime, pretože naši rodičia a prostredie len odrážajú
myšlienky, ktoré máme vo svojom vedomí. To, čo vidíte pochádza z toho, čo si myslíte. Takže niet prečo obviňovať ani
rodičov, ani deti. Neexistuje žiadny oprávnený dôvod ukazovať prstom na rodiča alebo dieťa a hovoriť “je to tvoja vina,”
pretože to nikdy nie je ničia vina. Je to vedomé pozeranie sa na svet myšlienok a svet vždy odráža naše myšlienky. Toto je
priamo z Biblie: “Ako si zasial, tak budeš žať.” Je to len iný spôsob, ako vyjadriť “všetko, čo dávaš je všetko, čo dostávaš.”
Je to vždy perfektná rovnica. Preto sa vám snažím povedať, aby ste boli vždy opatrní v tom, za čo sa modlíte, pretože
vždy dostanete to, za čo sa modlíte. Môžete si byť istí, že dostávate to, čo si myslíte. V tomto nejestvujú výnimky.
Takže keď rodič hovorí: “Mám problém so svojim dieťaťom,” môžeme to preložiť ako “Mám problém vo svojom
vedomí.” Môžete dokonca povedať “moje dieťa odráža moje problémy v mojom vedomí” alebo moje dieťa odráža moje
nevyriešené veci.” Samozrejme, že toto platí aj opačne. Keď má problém dieťa, môže povedať: “Mám problém vo svojom
vedomí.”
Ľudstvo sa stále viac vyvíja v ústrety prebudeniu. Každá nová generácia narodených detí odráža Božské Svetlo Lásky.
Niekedy ich volajú Krištáľové alebo Indigo deti, a oni len odrážajú vyššie a vyššie stavy vedomia pre celú planétu. Jimmy
Twyman na túto tému usporadúva konferencie. Bol v Japonsku, kde sa stretol s malým chlapcom, ktorý dokáže pomocou
mysle ohýbať lyžičky. Tieto deti majú mnohé mentálne schopnosti, ktoré sú pre vysoko vyvinutú myseľ prirodzené.
Mnohé z týchto vlastností sú pokračovaním predchádzajúceho duchovného rozvoja. Takže je dôležité mať otvorenú
myseľ, ktorú nadobúdate zakaždým, keď opustíte všetko, čomu ste sa naučili v minulosti.
Všetci máme nejaké predstavy o rodinách, ktoré odrážajú naše predstavy, pochádzajúce zo spomienok na minulosť.
Mnohé z týchto spomienok sú nevedomé. Niekedy rodičia tvrdia, že chcú vychovávať svoje deti odlišne, než boli
vychovávaní oni a potom sú šokovaní, keď počujú samých seba vyslovovať slová, ktoré im hovorili ich rodičia. Keďže
minulosť sa opakuje znovu a znovu, je potrebné preťať jej minulé vzorce. Nedávno Eckart Tolle napísal knihu Nová Zem
(A New Earth), a my môžeme povedať, že pracujeme na novej Perspektíve rodiny. V skutočnosti je to rodina Boha; akýsi
nový spôsob nazerania na rodiny, ktorý nemá nič spoločného s biologickými putami.
Musíme odovzdať kontrolu Duchu Svätému. Ľudské bytosti nemôžu mať niečo čiastočne pod kontrolou, tak isto, ako
nemôžete byť tak trochu tehotní. Ako začínate vidieť prospešnosť toho, že všetky svoje záležitosti odovzdávate Duchu
svätému, pomaličky do tohto procesu začínate zahrňovať ľudí, ktorých máte nablízku. Môžete byť inšpirovaní k tomu, aby
ste si sadli so svojim dieťaťom v určitých situáciách. Napr., keď je dieťa z nejakého dôvodu smutné, spolu s dieťaťom
môžete požiadať Ducha Svätého o pomoc. Pomôžete dieťaťu so zmenou uhlu pohľadu na celú vec. Skutočne, keď
zmeníte perspektívu, celý svet sa premení spolu s ňou. Takže iný spôsob je to len predviesť. Môžeme deti učiť len to,
čomu sa sami chceme naučiť, keďže oni sú súčasťou našej praxe a my zas súčasťou ich praxe.
Tu sú štyri hlavné otázky ohľadne rodičovstva a spirituality:

● Ako hovoríme s deťmi o spiritualite?
•
•
•

Ako hovoríme s deťmi o ťažkých životných situáciách?
Ako pomôcť deťom, aby sa rozvinuli v šťastných a zodpovedných jedincov, ktorí sa budú cítiť bezpečne?
Aké sú duchovné potreby detí?

Teraz dostaneme odpovede na tieto otázky, ako aj odpovede na otázky, ktoré na ne nadväzujú. Prvá otázka vyústila do
troch odporučení od Ducha Svätého:
Prvé odporučenie: Nehovorte s deťmi o ničom, čo sa týka spirituality, pokiaľ s tým nemáte osobnú skúsenosť. Tak ich
naučíte len špekuláciám. Pokiaľ nemáte jasnú, hlbokú a priamu skúsenosť s Bohom, načo to vysvetľovať deťom? Povedie
to len k ďalším otázkam a môžete vyzerať ako podvodník, keďže vaše odpovede nebudú autentické. Je veľmi dôležité
zotrvávať v modlitbe, v skúsenosti vedenia Ducha Svätého o tom, čo povedať alebo urobiť.
Druhé odporučenie: Musíte hovoriť veľmi jednoduchou rečou, pretože ak použijete komplikované výrazy, deti stratia
záujem. Hovorte to, čo si myslíte a stojte si za tým. Keď hovoríte s deťmi o spiritualite, zaujíma ich predovšetkým
praktická stránka, nebudú počúvať teórie o Bohu. Pozrime sa na takýto príklad: Bojíte sa pustiť dieťa ísť si zaplávať bez
záchrannej vesty do lesného jazera, kde niet plavčíka? Prečo, ak učíte, že neveríte v telá a smrť a zraniteľnosť? Oni sa chcú
rozprávať o veciach, ktoré sa týkajú ich každodenných skúseností. Preto je dôležité používať množstvo príkladov. Musíte
sa v tom veľmi dobre vyznať, byť si istý týmito presvedčeniami. Dobrý rodič používa veľa príkladov, pretože má v danej
otázke jasno.
Tretie odporučenie: Zamerajte sa na oblasť, v ktorej je dieťa zvedavé. Ak dieťa neprejavuje žiadny záujem, či zvedavosť
v otázkach spirituality a Boha, je potrebné to zobrať do úvahy. Nie je to ako učiť matiku, či nejaký vedný odbor. Dieťa
musí byť na to zrelé. Ak je dieťa zvedavé, potom je to príležitosť aj pre vás prejaviť zvedavosť v týchto oblastiach.
V mnohých prípadoch je to pozvanie tieto oblasti preskúmať. Takže, keď hovoríte s deťmi o tom, čo ich zaujíma,
preukazujete im tak váš záujem a pozornosť. Nie je to v slovách, ktoré vyslovíte – je to vo vašom nastavení, stave mysle,
ktorý z vás vyžaruje. To je ten moment, kedy prichádza na rad učenie. Preto nás Ježiš učil o nastavení, zvanom bytie Je to
učenie o spôsobe bytia, stave bytia. Nie sme tu preto, aby sme svojich bratov a sestry opravovali, lepší spôsob spočíva
v tom, že len čakáme, kedy za nami prídu so svojimi ťažkosťami. Preto by sme nikdy nemali skúšať vnucovať deťom naše
názory a predstavy o spiritualite. Každá situácia je vždy príležitosťou si to ujasniť sami v sebe.
Otázka: Ako hovoríme s deťmi o ťažkých životných situáciách?
David: Je to dobré hovoriť s deťmi o tom, čomu veríme. Existuje množstvo presvedčení, dokonca aj okolo takých tém,
ako je smrť a vražda. Pre ateistu a nábožensky založeného človeka pohľad na smrť môže byť veľmi odlišný. Povedzte
svojmu dieťaťu, že neexistujú dvaja ľudia, ktorí vidia ten istý svet. Dieťaťu, ktoré sa o tieto veci naozaj zaujíma, môžete
povedať, že každý, kto prichádza na zem sa riadi určitým systémom presvedčení. Na základe tohto systému si organizujú
svoj život. Ak sa vás opýtajú na vojnu alebo nejaký konflikt medzi ich priateľmi, môžete im povedať, že existuje toľko
presvedčení, že už kvôli samotnej definícii konfliktu sa ľudia môžu pohádať. Ak sa vás opýtajú “prečo”, môže to byť
príležitosťou hovoriť o chybe, či egu, pretože dieťa sa vás bude neustále pýtať prečo. Tak im povedzte, že kým veríme
v ego, konflikty budú pokračovať. Vieme, že neexistujú dvaja ľudia, ktorí vidia svet rovnako, ale hlboko pod týmito
presvedčeniami je Láska a Jednota, ktoré presahujú všetky rozdiely. Jediným užitočným presvedčením, ktoré existuje je
odpustenie. Odpustenie, ktoré má rôzne názvy v rôznych kultúrach. Toto je téma na diskusiu nielen pre rodiča, ale aj pre
dieťa, pretože jedni aj druhí sa budú učiť, aj budú učiť tento predmet v nasledujúcich rokoch veľmi často. Obaja budú
mať mnoho, mnoho príležitostí odpúšťať. Ak je dieťa zvedavé, učte ho odpusteniu! Povedzte dieťaťu o odpustení. No
ako vždy, to najdôležitejšie je ísť príkladom prostredníctvom vášho stavu mysle.
Otázka: Ako sa rozprávať s deťmi o našich myšlienkových systémoch?
David: Na úvod bude lepšie hovoriť o tom, že existuje veľké množstvo myšlienkových systémov, pretože deti vidia veľa
ľudí. A vyzerá to tak, akoby každý človek podliehal inému systému presvedčení. No čím viac budete na túto tému hovoriť
s deťmi, tým viac si vypestujte dôveru a vzbudíte zvedavosť – môžu sa na vás pozrieť a povedať: “nevieš to povedať ešte
jednoduchšie?” Potom im môžete povedať, že hoci to vyzerá tak, že každý má svoj myšlienkový systém, v skutočnosti
existujú len dva systémy presvedčení. Jeden prináša Nádej, Slobodu, Mier, Lásku a Radosť a druhý prináša žiarlivosť,
bolesť, vinu, strach a hnev. Ak sa opýtajú, kto by chcel veriť v bolesť a strach, môžete sa na nich pozrieť a odpovedať

“Presne tou istou otázkou sa zaoberám! Preto som tu.”
Otázka: Ako pomôcť deťom, aby sa rozvinuli v šťastných a zodpovedných jedincov, ktorí sa budú cítiť bezpečne?
David: Do akej miery sa vám podarí dospieť k skutočnému pocitu bezpečia, skutočného šťastia a skutočnej
zodpovednosti, do tej miery môžete šíriť dar, ktorým je táto skúsenosť. V skutočnosti nemôžeme pre nikoho urobiť nič,
s čím sami nemáme skúsenosť. Naše strachy sa odrážajú ako ich strachy, naša vina sa odráža ako ich vina. Takže je to vždy
vnútorná práca. Dokonca aj vtedy, keď ste v pokušení robiť si starosti a ste znepokojení, vždy je lepšie ponoriť sa do
svojej mysle a povedať si: “nuž dobre, cítim sa znepokojený a robím si starosti-je to niečo, čo sa potrebuje uvoľniť z mojej
mysle.”
Otázka: Nie je to ako hovoriť dieťaťu: “rob, ako to robíme my a nie tak, ako hovoríme”?
David: Váš vzťah k dieťaťu je veľmi podobný vzťahu, ktorý má Ježiš k nám všetkým. Ježiš je taký istý, ako my všetci; je
ako starší a múdrejší brat, (hoci je to občas diskutabilné, či rodič je múdrejší než dieťa). Ale Ježiš by povedal: Premýšľaj
ako ja, nerob ako ja. Nežiada od vás, aby ste si obliekli dlhé rúcho, vydali sa pešky na púť a nechali sa ukrižovať. Nehovorí:
“robte ako ja”, hovorí “premýšľajte ako ja a robte to tak, ako cítite, že je správne.” To znamená, že konanie a emócie
vyplývajú z myslenia a že dôraz je vždy na myslení, nie konaní. Použite tento spôsob zmýšľania vo vzťahu k vašim deťom.
Ak sa skutočne cítite pokojní, radostní a ste plní dôvery, môže povedať dieťaťu: “premýšľajte ako ja a robte to tak, ako
cítite, že je správne.” A ak ste naozaj šťastní, máte šancu, že vás budú nasledovať. A ak ste veľmi konfliktní, nebudú vás
chcieť nasledovať. Budú hľadať vedenie niekde inde.
Mať deti je skvelou možnosťou praktizovať intuíciu, pretože nemôžete mať dieťa pod dohľadom neustále. Musíte byť
intuitívni a mať dôveru. Prioritou je byť neustále pokojný, čo znamená opustiť presvedčenie o tom, že môžete ovládať
správanie. Nikdy nemôžete ovládať svet foriem a správanie dieťaťa je jednou z týchto foriem. Takže rodič nikdy nemá
priamu kontrolu nad správaním dieťaťa. Skutočne to nie je možné. Môžete ovládať smer vášho zmýšľania (podľa toho, či
si zvolíte ego alebo Ducha Svätého) a to je jediná vec, nad ktorou máte skutočnú kontrolu.
V Kurze Zázrakov nám Ježiš hovorí o dvoch myšlienkových systémoch, jeden vychádza z lásky a druhý zo strachu. A vy
môžete dosiahnuť najvyšší potenciál praktizovaním počúvania Hlasu, ktorý hovorí za Boha a učiť sa nepretržite používať
myšlienkový systém Lásky. Takže v Kurze Zázrakov Ježiš hovorí: “Možno veríte, že ste zodpovední za to, čo robíte, ale
nie za to, čo si myslíte, ale ste zodpovední za to, čo si myslíte a to, čo robíte vyplýva z toho, ako zmýšľate.”(T-2.VI.2) Takže
namiesto pokusov ovládať správanie, ktoré je následkom, len sa vráťte spať k Mysli, alebo Vedomiu, ktoré je Príčinou
a urobte zmenu vo svojom myslení. Nevyzerá to jednoducho. Mnohí ľudia sa pokúsili zmeniť svoje chovanie, skúšali
prestať fajčiť, kontrolovať svoju telesnú hmotnosť, nepiť tak veľa alkoholu a pod. Mali veľké ťažkosti pri snahe
modifikovať svoje správanie a cítia to tak, že to bude ešte ťažšie, keď sa pokúsia modifikovať svoje myšlienky. Avšak
jediná trvalá zmena pochádza zo zmeny našich myšlienok.
Ak sa pokúsite ovládať správanie, no v mysli ste ešte stále rozrušení, naďalej budete mať rozštiepenú myseľ, či vedomie.
Ak sa pokúsite konať dobre, ale pod tým máte hnev, vaša myseľ je rozštiepená. Všetko musí byť v úplnom súlade.
Presvedčenia, emócie, myšlienky a vnímanie musia byť v súlade, aby ste mohli zažiť pokoj v mysli. Takže s deťmi to
vyžaduje veľa praxe. Rodičia tvrdia, že ich vlastné správanie je veľmi dôležité, kvôli presvedčeniu o tom, že sa učíme na
základe chovania; vychádza to z presvedčenia o dobrom rodičovskom modeli/príklade. Ale deti sa v skutočnosti neučia na
základe správania, všetko pochádza z našich myšlienok. Preto sa nemusíte premáhať a snažiť správať dobre, lebo dieťa
vidí za vaše chovanie a vie o tom, že len predstierate a to vám môže pripomenúť, že máte byť predovšetkým autentickí.
Ak poviete deťom, aby sa nebili a potom sa hádate so svojou manželkou či manželom, potrebujete zmeniť svoje myslenie.
Potrebujte demonštrovať Stav Pokoja.
Ak sa pokúsite ovládať správanie, no v mysli ste ešte stále rozrušení, naďalej budete mať rozštiepenú myseľ, či vedomie.
Ak sa pokúsite konať dobre, ale pod tým máte hnev, vaša myseľ je rozštiepená. Všetko musí byť v úplnom súlade.
Presvedčenia, emócie, myšlienky a vnímanie musia byť v súlade, aby ste mohli zažiť pokoj v mysli. Takže s deťmi to
vyžaduje veľa praxe. Rodičia tvrdia, že ich vlastné správanie je veľmi dôležité, kvôli presvedčeniu o tom, že sa učíme na
základe chovania; vychádza to z presvedčenia o dobrom rodičovskom modeli/príklade. Ale deti sa v skutočnosti neučia na
základe správania, všetko pochádza z našich myšlienok. Preto sa nemusíte premáhať a snažiť správať dobre, lebo dieťa
vidí za vaše chovanie a vie o tom, že len predstierate a to vám môže pripomenúť, že máte byť predovšetkým autentickí.
Ak poviete deťom, aby sa nebili a potom sa hádate so svojou manželkou či manželom, potrebujete zmeniť svoje myslenie.
Potrebujte demonštrovať Stav Pokoja.

Otázka: Aké sú duchovné potreby detí?
David: Jedinou skutočnou potrebou, ktorú má ktokoľvek z nás je spoznať, Kým naozaj sme. Starovekí Gréci hovorili
“Poznaj Sám Seba.” Ale najprv je potrebné naplniť nižšie potreby, ako je hlad, smäd, či potreba tepla. Musíte naplniť
zdanlivé fyzické potreby skôr, než sa vyberiete za hlbšími potrebami Prebúdzajúcej sa Duše. Matka Tereza o tom veľmi
dobre vedela. Preto brala ľudí z ulice, aby im pomohla. Nechodila po uliciach a nerozprávala deťom o Bohu, zobrala ich
k sebe a starala sa o nich. Takže pre ňu a jej sestry to bol akt služby blížnemu. Každého videla tak, akoby to bol doslova
Ježiš. To bol dokonalý príklad toho “Ako sa správate k najmenším, tak sa správate ku Mne.”
Ako sa stávate jasnejším, stávate sa čoraz viac intuitívnym v tom, čo je vašou skutočnou potrebou. Deti často prejavujú
egoistické potreby, napríklad chcú hračky alebo sladkosti; chcú viac a viac. Vtedy je to príležitosť pre vás byť ešte
intuitívnejší. Nechcete sa dostať do konfrontácii, namiesto toho dovolíte prejaviť sa Láske, skúsenosti, ktorá je tu pre vás
oboch. To je ten zázrak. Žehná každému rovnako. Niekedy rodičia sa snažia chovať ku všetkým ich deťom rovnako.
Pokúšajú sa dávať deťom rovnaké množstvo určitého jedla, pitia alebo zmrzliny. Ale rovnosť nie je možné dosiahnuť
prostredníctvom formy. Namiesto toho sa máme zamerať na to, aby sme boli rovnako milujúci a rovnako otvorení voči
každému. Takže obsah Lásky je dôležitý, nie forma jej prejavu. Toto je vždy otázka úprimnosti voči Sebe.
Pri vašom dieťati môžete využiť každú príležitosť učiť Láske, učiť to, čomu sa sami chcete naučiť. Funguje to v každej
situácii. Ak máte napríklad strach pustiť vaše dieťa, aby sa slobodne pohybovalo v spoločnosti neznámych ľudí, môžete to
využiť ako príležitosť naučiť vaše dieťa o tom, že v tomto svete existuje presvedčenie o súkromí, alebo koncept útočných
myšlienok. Áno, učte to, čomu sa sami chcete naučiť! A veľmi užitočným nástrojom je začať vidieť všetko ako Lásku, či
volanie po Láske. Potom začnete na toto volanie odpovedať kedykoľvek ho zaregistrujete. Môže to byť napríklad situácia,
kedy vaše dieťa k vám príde v noci, vystrašené nočnou morou alebo to môže byť dieťa, ktoré bije iné dieťa. Niekedy
môžete mať sklon si myslieť, že ste osobne zodpovední za dieťa, napríklad, ak sa dieťa stratí. No nakoniec aj tak myšlienky
osobnej zodpovednosti za čokoľvek budeme musieť opustiť. V skutočnosti nikto nie je zodpovedný za nikoho. Vždy ste
zodpovední len za prijatie Uzdravenia chyby (viery v odlúčenosť od Boha)Duchom Svätým vo vašom vnútri. Deti
a rodičia si navzájom poskytujú obrovské množstvo príležitostí učiť sa lekcii úplného odpustenia. Môže to byť skutočný
duchovný rýchlik na ceste k Prebudeniu, namiesto toho, aby ste ich vnímali ako záťaž.
S láskou, David

FRUSTRÁCIA Z PREDSTIERANIA ŽE SOM ČLOVEK
Drahý David,
Vždy sa poteším odpovediam na listy, ktoré ti ostatní píšu. Odkladám si ich, aby som sa k nim mohla neskôr vrátiť a
preštudovať. Mám ďalšiu otázku, ak by si bol taký láskavý a odpovedal mi na ňu. V r.1976 som mala skúsenosť, ktorá
trvala niekoľko mesiacov, kedy sami všetko zdalo neskutočné a ja som sa neustále pýtala: “čo je skutočné?.”
Začalo to zdanlivo knihou, ktorú mi dal jeden známy, príbehom o Guru Nanak, v ktorom povedal niečo ako: “Aj keď so
sebou vláčite káru plnú kníh, pokiaľ Ho nespoznáte, neviete nič.” Myslím, že to povedal rôznym náboženským
domorodým skupinám tam, kde býval. Práve v tomto čase hlas v mojom vnútri mi zdanlivo hovoril niektoré veci, a môj
život od vtedy už nebol taký istý.
Prvou správou, ktorú som počula bola táto: “Ak si zaneprázdnená predstieraním niekoho, kým nie si, nikdy sa nedozvieš,
kto si.” Neustále som sa pýtala, čo je skutočné, pozerajúc do svojho vnútra a hovoriac: “Je to skutočné, je to skutočné?”
A hlas v mojom vnútri mi stále opakoval nie, to bola len ilúzia, dnes je to tu, zajtra preč, raz je to tak, raz inak. Až dovtedy
som nemala ani poňatia o spirituálnych pojmoch, s výnimkou protestantských cirkví, presbyteriánskej, baptistickej,
kresťanskej.
Jedného dňa po práci som sedela na svojej posteli. (domov som pribehla, lebo som sa nevedela dočkať, ako si sadnem na
posteľ a stíšim sa, pretože to bolo zdanlivo mesto, kde som nachádzala svoj pokoj a odpovede na moje otázky. V tom čase
som si myslela, že táto prítomnosť bola v mojej spálni.) Práve pri tejto príležitosti, potom ako mi bolo povedané, že to nie

je skutočné, vehementne som sa opýtala: “Čo je potom skutočné?” Izba sa zdanlivo naplnila svetlom. Svetlo sa zdanlivo
šírilo z môjho vnútra. Ten moment bol naplnený mierom a pocitom of nepodmienenosti, a ja som povedala: “Som tu Ja
a nikto iný.” Nuž, aspoň takto nejako to zaznelo v mojom vnútri. Privolal som entitu Ducha.
Nasledujúcich pár mesiacov to vyzeralo tak, akoby len táto jediná vec bola pre mňa skutočnou a nevedela som sa udržať
pred tým, aby som každému nehovorila: “Sme Jedno. Nikto iný tu nie je,” tak, ako to znelo v mojom vnútri, hoci som to
nijako nedokázala vysvetliť. Táto konkrétna príležitosť ma vyslala na spirituálnu cestu hľadania skrze všetky náboženstvá,
pokúšajúc sa nájsť tú istotu, ktorú som pocítila. “Duch” sa mi neprestal počas tejto mojej cesty prihovárať. Keď som
začala študovať KZ, dostala som tú istú správu, ako na začiatku a vrátilo ma to späť do toho obdobia, kedy som sa
vyhlásila za blázna a zúfalca, ktorá si to celé vymyslela, lebo sa pokúša byť výnimočná. Pred tým, než sa to stalo nedokázala
som si nájsť žiadnu záľubu vo svete, ale odkedy k tomu došlo, nemám už absolútne žiadny záujem o nič okrem toho, čo
by som nazvala hľadaním “pravdy.”
Nič mi zdanlivo nedávalo ani nedáva účel, takže je pre mňa ťažké sa vymaniť s bludného kruhu premýšľania nad tým,
žeby som sa mala nejako zamestnať s tým alebo oným, obávajúc sa toho, cítiac sa previnilo za moje pocity atď. Mohla by
som sa donútiť niečo robiť, napríklad starať sa rodinu alebo udržiavať v dome poriadok, ale je mi tak ťažko chcieť robiť
vôbec čokoľvek.
Už som ti hovorila o mojom obchode. Ten obchod je pre mňa útočiskom, v ktorom môžem byť sama a meditovať,
študovať, počúvať nahrávky KZ, hudbu a pod. Avšak keď mám niečo vytvoriť pre druhého, odkladám to až úplne na
poslednú chvíľu, zdanlivo sa toho obávajúc. Keď sa už do toho konečne pustím, pokojne pokračujem, niežeby ma to
bavilo, či naopak, len to vykonávam, akoby som to ani nevykonávala a vždy som prekvapená, keď sa to podarí oveľa
krajšie, než si to zákazník predstavoval, pretože keď sa na to pozriem, zdá sa že to vôbec neviem ohodnotiť. Všetko čo
zdanlivo viem je to, že je to dokončené a viac urobiť nemôžem.
Našla som nedávno nejakú látku v mojej krabici so šitím a pomyslela som si, žeby som mohla mojej vnučke ušiť z toho
šaty. Kúpila som si strih a všetko, čo k tomu potrebujem a teraz vôbec nemám chuť sa do toho celého púšťať a musím sa
do toho doslova nútiť. Akoby to vôbec nemalo účel. Keď sa cítim takto pripadám si ako paralyzovaná ohľadne všetkého,
dokonca aj štúdia Kurzu A pracovných Cvičení. Keď si pomyslím na všetky tie veci, ktoré na mňa čakajú, neviem sa zbaviť
premýšľania nad tým, čo všetko ma čaká, som zmätená, neviem, čo mám urobiť skôr. Keď na ne všetky prestanem
myslieť, požiadajúc Ducha Svätého, aby ma riadil, pripadá mi ťažké zostať v mieri kým ich nerobím. Potom som len
unavená a zdanlivo by som len spala. Viem, že “mala by si” a ”musíš” sa v mojej hlave ozývali po celý život, ale zatiaľ sa
mi nepodrali z toho vymaniť Celé mi to pripadá ako márnosť robiť niečo bez účelu. Všetko čo robím, zdanlivo slúži tejto
ilúzii, a chcem tomu uniknúť odkedy som mala tú skúsenosť v r. 1976. Pomoc! Toto je mimo vysvetľovania. Čo mám
odpustiť a uvoľniť? Ako sa vrátim k mieru?

Moja Milovaná,
Ďakujem za zdieľanie prúdu myšlienok a tvoju ochotu odpustiť a Prebudiť sa. Je to nádherné! Počula si Hlas, hovoriaci za
Boha, ktorý ti pripomína iluzórnu podstatu sveta. S Kurzom Zázrakov máš nástroj, pomocou ktorého si môžeš trénovať
svoju myseľ tak, aby si počula LEN Hlas Ducha Svätého a navždy opustila hlas ega a jeho pochybností. S používaním
a precvičovaním lekcií KZ postupne odpustíš vieru v odlúčenie, vieru v čas a priestor, vieru v lineárnu súvislosť jednotlivý
udalostí. Zakúsiš mnoho Zázrakov, ktoré spôsobia kolaps času a zanechajú tvoju myseľ v Mieri. Pochopíš a zažiješ účel
Ducha Svätého, ktorý je náhradou “účelu” ega, ktorým sú smrť, vina, strach a odlúčenie.
Tvojím prvým zábleskom nového Účelu je odpustenie –videnie iluzórnej podstaty kozmu, avšak kým egoistický “účel” ega
nie je úplne odčinený, či odstránený, budeš zdanlivo pokračovať v blúdení. Počas tohto blúdenia ti to bude pripadať tak,
akoby tento svet nemá žiadny účel. Toto je spôsob, ako sa dostať k tomu bodu v mysli, v ktorom si uvedomíš, že všetky
cesty tohto sveta vedú nikam. Ako sa myseľ približuje k tomuto bodu, všetko sa zdá byť nezmyselné, za bodom tejto
nezmyselnosti je Svetlo Ducha Svätého. Ako sa pripojíš k tomuto Svetlu, Svetlo bude žiariť skrze teba a ty ho budeš
zdieľať s každým. Duch Svätý žiari skrze teba, odstraňuje posledné zvyšky temnoty, je to skúsenosť, ktorá sa deje Ľahko
a bez námahy. Šírenie Svetla nevyžaduje žiadnu snahu ani konflikt. Akoby si bola úplne priezračná, pretože nemáš žiadne
osobné ciele, alebo zodpovednosť, ktorá by ti do toho zasahovala.
Duch Svätý vedie s istotou. V každej zdanlivej situácii nás riadi svojim úsudkom. Tento úsudok skrze teba a nie tebou

a pod vedením Ducha Svätého nie je nikdy stratou pre nikoho. V Účele Ducha Svätého nie sú nikdy žiadne príkazy alebo
požiadavky, len návrhy a inštrukcie a pripomienky. Môžeš zdanlivo odporovať Volaniu Ducha Svätého, avšak odkladanie
je vždy len dočasné a Pokánie alebo Oprava sú neodvratné. Práve preto je to požadovaný Kurz. Odpustenie je neodvratné
a hoci to vyzerá tak, akoby existovalo veľké množstvo foriem a ciest ako dospieť k odpusteniu, obsahovo sú všetky
rovnaké. Odpustenie jednoducho vidí, že neskutočné je neskutočné a ticho odpočíva v Mieri.
Hlas, ktorý hovorí “musíš” a “mala by si” patrí egu. Tieto očakávania, hnané pocitmi viny a egoistickej predstavy o sebe
samej, ktorú Boh nestvoril. Tento koncept bol vymyslený, aby nahradil Božské Ja stvorené vo Večnej Dokonalosti. Celá
táto frustrácia povstáva vo vedomí z pretvárky o tom, že si človek a všetky ľudské role sú výtvormi, ktoré majú udržiavať
predstieranie identity. V Prítomnosti, oslobodená od pokrivení minulosti Si slobodná v Duchu , tak, ako Ťa stvoril Boh.
Inšpirovala ťa Restina hudba, teraz sa môžeš nechať inšpirovať príbehom o tom, ako sa Resta vymanila z ’príbehu“
o matke. Identifikovala si sa ako dcéra a matka a stará matka a tieto role obmedzili tvoje vedomie Krista. Kristus nemá
žiadne obmedzenia, pretože je Večným Bytím.
Odpustenie ti ponúka rozšíriť si vedomie seba samej, v ktorom sú zahrnutí všetci a všetko, Perspektívu, ktorá vedie do
Prebudenia zo sna a rozpomenutie sa na Krista a Boha. Uvedomíš si, že Kristus je Realitou a vôbec nie konceptom.
Vymyslené koncepty o sebe samej vyžadujú obranu, pretože sú vratké, neisté a neskutočné. Duch je vždy bezbranný,
pretože v pravde nie je nič, čo by mohlo byť ohrozené a nič neskutočné neexistuje. V tom spočíva Mier Boží. Resta mi
nedávno preposlala tento e-mail, ktorý posielala svojmu “biologickému synovi”:
Resta: “Zobudila som sa dnes ráno a uvedomila som si, že sa musím s tebou porozprávať tak, ako keď sa jedno srdce prihovára druhému.
Môj celý život je teraz o službe účelu: odpúšťaní ilúzií sveta a rozpomínaním si na moju skutočnú identitu – s tebou a každým – ako Kristus:
rýdza abstrakcia, duch, svetlo, Láska. Mojou úlohou práve teraz je dokončiť odstraňovanie osobnosti ako výtvoru, pozostávajúceho z tela,
vlastností, súkromnej mysle a zbierky masiek, ktoré nahrádzali moje skutočné Ja. A toto zahrňuje role, ktoré som zostrojila, ako napríklad
“manželka” a “matka.” Minulý rok, keď som pracovala na odlúčení sa od Boba, dostala som vnuknutie piesne “Prepúšťam ťa,” a teraz ju
zdieľam s tebou, pretože presne vystihuje aj môj vzťah k tebe:
“Ten, kto bol nepriateľom je viac než priateľ, keď je oslobodený a môže prijať rolu, ktorú mu určil Duch Svätý. Dovoľ
mu byť dnes tvojím spasiteľom. Taká je jeho rola Božom pláne tvojho Otca.” ACIM W-78.5
PREPÚŠŤAM ŤA (text piesne)
Nemusíš predstierať, že si niekým iným,
Bábka, ktorá sa hýbe na nitkách mojich myšlienok .
Rola, ktorú som ti určila oklamala nás oboch
Obrala nás o svetlo a slávu, ktoré žijú v našej duši,
A útrpne sa poddala každej maske, ktorú sme na seba uvalili
A ktorá hlása, že nie sme deťmi Boha.
Prepúšťam ťa, brat môj, aby si mohol byť tým, kým si,
mojim spasiteľom, Kristom, ktorý prebýva v Božom srdci.
Budem tam s tebou, pretože sme vskutku jedným,
Synom, milovaným Otcom.
Nemusíš byť malý, nemilovaný a nepoznaný ,
Oblečený v tele, ktoré voláš svojím
Nie si manžel (syn) a ja nie som tvoja žena (matka),
Pretože myseľ nepozná pohlavie a forma nemá život.
Je čas si spomenúť na to, čo sme vždy vedeli,
Že Boh má len jedného Syna, nie dvoch.
Refrén
Nie si osobou a nie som ňou ani ja.
Zabudli sme, že snívame a žijeme v klamstve.
Teraz nás Duch volá, Moje drahé dieťa, prebuď sa,
Dovoľ Božej nežnej Láske vyliečiť ťa, opraviť tvoje chyby.
Byť vo zväzku so všetkými, pretože sme Jedným,

Boží svätý požehnaný Kristov Syn.
Keď si mal asi 8 rokov vyrobil si mi pohľadnicu na deň Matiek, ktorú som nedávno našla. Na jednej strane tam stojí “Tej najlepšej matke”
– a na druhej strane si napísal, “Mamka je môj brat.” Prešli sme si celým cyklom, späť k tomu, o čom si vedel už vtedy, že som tvojím bratom
a tvojím jediným bratom. Moje “materstvo” je dokončené. Milujem ťa ako drahého brata v Kristu, tak ako ľúbim Boba, tak ako milujem
každého. Všetci SÚ mnou a nikoho nevylučujem, ani pre mňa nie je výnimočným. To však nijako nezmenšuje tvoju hodnotu, práve naopak, si
rovnako vzácny ako pre mňa, tak aj pre Boha..
Žehnám ti na tvojej ceste, ktorá nemá vzdialenosť spať domov, ktorý sme nikdy neopustili. Som tu vždy pre teba, keď pocítiš potrebu spojiť
svoje srdce s mojím. Môj najdrahší, s láskou navždy Resta”
Odpustenie je vzdávaním sa ničoho, aby sme mohli prijať Všetko. Myseľ je spojená, a mier a celistvosť idú ruka v ruke.
Opýtala si sa: “Čo mám odpustiť, aby som našla úľavu? Ako sa navrátim k mieru?” Odpustiť vieru v časopriestor znamená
povedať Bohu: “Ukáž mi Večnosť!” Odpustiť vieru v odlúčenie je ako povedať Bohu: “Ukáž mi Spojenie vo Večnosti.”
Duch Svätý ťa presvedčí o tom, že čas nie je skutočný a Večnosť je skutočná, ak Mu to dovolíš. V Pravde sa od teba nič
nežiada, pretože si už a navždy Dokonalá, celistvá a Úplná, taká, akou Ťa stvoril Boh. Odpustenie otvára cestu
rozpomenutiu si na túto Pravdu.
S Láskou & Požehnaniami, David

JE MOŽNÉ ZMIERIŤ ZNEUŽÍVANIE & NEVINNOSŤ?
Ahoj David,
Mám pár otázok…
Zrazu sa ma učenie KZ hlboko dotýka. No zároveň chápem, že musíme vidieť nevinnosť v našom bratovi a zlo existuje
len v tomto svete. Hoci tomu rozumiem, pripadá mi to ťažké to skutočne prijať. Ako môžem vidieť nevinnosť v mužovi,
ktorý ma zbil a znásilnil? Ako môžem prejaviť “nemilosrdnú lásku” voči tomu, kto je beznádejne závislý na drogách
a alkohole bez toho, aby som bola umožňovateľkou? Vieš, to sú oblasti, kde si pripadám zablokovaná. Môžeš mi pomôcť
pochopiť, prečo Boh, či Láska nemá protiklad? Verím tomu. Avšak diabol je zlom, ktoré ľudia páchajú na zemi. V Kurze
nie je žiadne zlo, žiadny diabol …alebo je diabol len synonymom egoistického vnímania? Boh nevidí zlo… Ak Boh nevidí
zlo, znamená to, že máme akceptovať násilníkov a vrahov bez odsúdenia? Prosím, pomôž mi to chápať. Plánuješ niekedy
prísť a urobiť stretnutie v Michigane? Veľmi rada by som sa s tebou stretla.
S večnou Láskou.

Buď pozdravená Milovaná,
Tvoje otázky siahajú priamo do srdca samotného odpustenia. Duch Svätý mi povedal, že Boh je Všetkých Milujúci,
Vševedúci a Všemocný. Boh je Bohom čistej Lásky. Tento opis Boha je vyjadrením myšlienky: Boh je Láska a Láska nemá
protiklad. Čo Boh tvorí je ako Boh. Duch pochádza z Ducha. Boh je Duchom. Kristus je Duchom. Stvorenie je Duchom.
Nevinnosť je vlastnosťou Ducha, tak, ako Dokonalosť a Večnosť sú vlastnosťami Ducha. Keby zlo alebo chyba boli
možné, Božia Nevinnosť by bola nemožná. No keďže Božia Nevinnosť je Realitou, zlo alebo chyba ňou byť nemôžu.
Odpustenie je určené pre ilúziu, nie Pravdu. Láska nepotrebuje odpustenie. V Jednote Boha nie je nič, čo by bolo potrebné
odpustiť. Nič, čo Boh stvoril nepotrebuje odpustenie, pretože Stvorenie a Kristus sú ako Boh v Duchu a šíria Božiu
Dokonalosť. Odpustenie rozpoznáva, že to, čo si myslíš, že tvoj brat urobil sa v Skutočnosti nikdy nestalo. V KZ je to
vyjadrené takto: “Ak Boh je skutočný, potom nie je bolesť. Ak bolesť je skutočná, Boh nie je.”(W-190.3) Boh je Zdrojom
Všetkého a bolesť teda nemá príčinu a je nemožná. “Keby tu bol nejaký falošný “dôvod,” námietka, vznesená proti Faktu
Jednoty Božej Lásky, ktorý “spôsobuje chybu” musel by byť uvoľnený, PRETOŽE chyba by bola popieraním Božej
Lásky.

Preto ťa priťahuje Kurz Zázrakov: nebola si schopná zmieriť Lásku so strachom, Pravdu s ilúziou, alebo Nevinnosť s
vinou. Tieto zdanlivé “protiklady” sa NIKDY nedajú zmieriť. Odpustiť znamená jednoducho akceptovať šťastný Fakt, že
Pravda je pravdivá a nič iné pravdou nie je. Odpustiť znamená radostne sa vzdať viery v to, že existuje opak Lásky.
Odpustiť znamená nájsť Nevinnosť Ducha. Len pokorne prijať to, že: “Som stále Takou, ako Ma stvoril Boh” ako je
chyba odlúčenia odpustená.
Opýtala si sa “... je diabol len synonymom egoistického vnímania?” Áno. Ego/chyba/diabol bol opravený Duchom
Svätým v okamihu, kedy sa zdanlivo táto chyba vyskytla. A teraz tvojou jedinou zodpovednosťou je prijať túto Opravu.
To, čomu veríš, to vnímaš, až do vtedy, kým vnímanie zdanlivo pretrváva. Ver v chybu a zdanlivo budeš vnímať
zneužívanie a závislosť. Prijmi Opravu a budeš vnímať svet bez viny, prežiarený Svetlom Ducha Svätého. Prijmi Opravu
a vzdáš sa snahy zmieriť “protiklady.” Prijmi Opravu a jediným možným výsledkom bude trvalý mier. Prijmi Opravu
a uvidíš nemožnosť takého konceptu ako sú “... násilníci, pedofili a vrahovia.” Toto je Posledný Súd: “Si Svätá, Večná,
Slobodná & Celistvá, navždy v mieri v Božom Srdci.”
Kdeže je svet v tomto Milujúcom Súde? Svet skončil Smiechom, pretože to, čo sa zdalo byť svetom, odlúčeným od Boha
bolo len pokusom brať vážne hlúpu bláznivú myšlienku odlúčenia. Keď je minulosť uvoľnená, je to akoby nikdy nebola,
PRETOŽE nikdy nebola.
Nie si sama a Pomoc je Nablízku. Tento odkaz, webstránka Awakening Mind, množstvo odkazov na skupinu a cestovanie
a stretnutia sú len mnohými svedkami Lásky, ktorú si privolala do svojho vedomia. Radosť, ktorú zdieľam zvestuje koniec
ilúzie! Mier, ktorý prežívam je mierom, ktorý pochádza z uvedomenia si, že Láska je skutočná a nemá protiklad. Biblia
hovorí: “Nebudeš mať iných bohov okrem svojho Pána Boha”, keďže jestvuje len Čistý Duch. Odpusti predstavy, ktoré
nikdy neboli a preži neuveriteľné Šťastie!
Snívajúci, ktorému sa sníva si najskôr uvedomí, že sníva. Nič nemôže snívajúcemu ublížiť akonáhle mu Duch Svätý odhalí,
že jeho sen nie je skutočný. Bez posudzovania sú všetky postavy zo sna rovnaké, pretože to len ego ich rozdelilo na
kategórie obete a agresora, zneužívaného a násilníka, závislého a umožňovala, aby sa udržiavalo pri živote. Akonáhle je ego
uvoľnené, vnímanie je uzdravené a nič neblokuje cestu ku skúsenosti Božej Dokonalej Lásky.
Všetka Sláva patrí žijúcemu Bohu S Láskou, David

OSLOBODENIE SA OD STRACHU Z VÝNIMOČNEJ LÁSKY K UČITEĽOVI
Drahý David,
Ďakujem ti za odpoveď na moju správu. Pokúsila som sa riadiť tvojimi doporučeniami a hovorila som o tom aj s mnohými
ďalšími. Nikto z nich mi nepomohol vidieť, že všetko je určené pre moje najväčšie dobro. Nechala som tomu čas, v nádeji,
že sa to vyrieši. V tomto prípade sa tomu tak nestalo a podnes mám z toho všetkého slzy na krajíčku.
BOJÍM SA:
1) Dôverovať akémukoľvek Božiemu učiteľovi, či budú naozaj konať v mojom najlepšom záujme.
2) Vstúpiť do akéhokoľvek Svätého vzťahu alebo inak, zo strachu z toho, že Duch Svätý (Boh) ma odmietne.
3) Otvoriť myseľ a dovoliť si byť zraniteľná, zo strachu, že budem znovu rozdrvená.
4) Dôverovať vedeniu kohokoľvek, vrátane seba, čo je vlastne Duch Svätý, ktorý vedie
5) Dôverovať, že učitelia Boží sa budú riadiť princípmi Kurzu.
...Tvoje odpovede mi boli doteraz nápomocné vo všeobecnej oblasti, avšak nepomohli mi vyriešiť túto záhadu. Riešenie
záhad asi patrí k vlastnostiam ega, ale hlavná myšlienka spočíva asi v tomto. Keby tento vzťah bol riadený Duchom
Svätým, prečo je výsledkom strach a nie Láska?
Boh ti žehnaj.

Moja Milovaná,

Ďakujem za tvoj e-mail a tvoju malú ochotu pre uzdravenie. Božou Vôľou pre nás je Dokonalé Šťastie a ego je vierou
v záhady a otázky a tajomstvá. Vo Svetle je všetko otvorene odhalené, a tak pre ego Zjavenie musí byť strašidelné. Strach
sa zdanlivo týka “osôb” “miest” a “vecí,” ale strach z Božej Lásky je čudnou vierou, ktorá musí byť odhalená a videná ako
falošná. Tvoj “vzťah” s tvojim bratom bol krokom v ústrety strachu, ktorý sídli vo vnútri, pretože nič v tomto svete plnom
predstáv nie je strašidelné. Tvoje letmé stretnutie s bratom bolo spôsobom, ako vyniesť do vedomia to, čo leží pod ním.
Tento strach z Boha musí byť uvoľnený a kontakt s tvojim bratom poslúžil tomuto Účelu. Uzdravenie je cieľom celého
mentálneho tréningu, a sami nedokážeme uvoľniť to, čo je v nevedomí.
Zranenie a strata sa zdajú byť skutočné kvôli viere v to, že komunikácia môže byť prerušená. Čelil som tejto ilúzii a pod
vedením Ducha Svätého som bol privedený k tomu, že spojenie s Bohom nemôže byť porušené. Žiadny človek, či nejaká
svetská situácia alebo okolnosť nemôže narušiť Lásku, ktorú Boh neustále ponúka. Láska sa musí rozšíriť v mysli
prostredníctvom skúsenosti v samotnej mysli, a zdanlivá skúsenosť bolesti vyplýva z viery, že Láska môže byť odopretá.
Nemôže tomu tak byť. Vo svete foriem “Láska” a “komunikácia” sú zdanlivo prerušené , ale nič v tomto svete nie je
pravdivé. Odpustenie uvoľňuje, ego uväzňuje. Všetky zdanlivé “vzťahy” zrkadlia potrebu uvoľniť ego, kým sa nestane
zjavným, že ego nikdy nebolo skutočné. Toto pozýva k Pokániu, uvedomeniu si, že Boh a Kristus predstavujú jediný
skutočný Vzťah. Jednota je Kristova Myseľ, Ktorá je Komunitou – Komunikáciou medzi Stvoriteľom a Stvorením.
Ježíš venuje deväť kapitol “výnimočným vzťahom” v KZ a hovorí, že vzťah založený na výnimočnej láske je “darom” ega,
na ktoré je obzvlášť pyšné.” (T-16.V.3) Odstraňovanie viny a strachu a bolesti, prameniacich z výnimočnosti je bolestné len
pre ego, ktoré je rozpúšťané. A pri tom sa zároveň otváraš vedomiu, že NIE SI ego. Si Svätá. Svätí žehnajú a ponúkajú
požehnanie , takže nič nie je stratené v šírení Božského Ja, ktoré Boh stvoril Dokonalým.
Duch Svätý nás vedie skrze temnotu do Svetla. “Cesta dovnútra sa môže zdať “temnou” pre ego, pretože dochádza k jeho
odstraňovaniu a tak vystreľuje nenávisť a strach na každom kroku. Som s tebou v spojení na ceste, ktoré vedie skrze tento
vnímaný strach. “Nikto” nemôže vyvolať strach, no kým dávaš svoju dôveru egu, pripisuješ význam telám a komunikácii
medzi telami.
Zdieľam s tebou Komunikáciu, ktorá nemôže byť nikdy prerušená, pretože ti ponúkam to, čo s tebou zdieľa Duch Svätý.
Toto vnútorné požehnanie nie je závislé na slovách, no používam ich Teraz, aby som ťa povzbudil k tomu prejsť si
strachom vo vnútri smerom k Láske, ktorá je ešte oveľa hlbšie.
Ak Účel Ducha Svätého je dodržiavaný dôsledne ako jediný cieľ, uisťujem ťa, že skúsenosťou môže byť len Láska
“Skúsenosť” strachu je Volaním po Láske, Volaním šíriť to, čo sa zdalo, že chýba. Toto šírenie nemôže byť nikdy ničím
zablokované. “Vzťahy” len odrážajú vieru, a ak “ vzťah s tvojim bratom” sa zdanlivo prerušil, odrážal len vieru v to
že Vzťah s Bohom bol prerušený. Láska sa nedá prerušiť ani rozdeliť. Opýtaj sa, či egoistická viera a chybné vnímanie
dokážu niekedy uspokojiť tvoju svätú myseľ, a uvedomíš si, že máš Odpoveď.
Nepozeraj na iné “spôsoby” Vedenia. “Hľadanie” mimo seba bolo zdanlivou chorobou mysle. Pravda je v tvojej Mysli.
Hľadaj vo vnútri a nájdeš to, Čo je navždy pravdivé. Ego učí, že vzťah začína a končí, plesajúc nad prvým a lamentujú nad
druhým. Nič, čo je Pravda nemá “začiatok” alebo “koniec.” Sláva patrí Jedinému Žijúcemu, Tvoriacemu Večnú Lásku!!!
S Láskou navždy! David

SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE
Ahoj David,
Počas mojich meditačných cvičení som niekedy vedená k precvičovaniu odpustenia, používajúc lekciu “Boh je láska
v ktorej ti odpúšťam ______.” Pri týchto cvičeniach sa mi vynára môj starý otec a strýko vo vzťahu k sexuálnemu
zneužívaniu. Pokračujem ako zvyčajne v odpúšťaní im a sebe. Nemám nejaké konkrétne spomienky na zneužívanie.
Vlastne pred šiestym rokom života mám len veľmi málo spomienok. Takže, ak sa tieto udalosti stali, zrejeme som bola
veľmi malá.

Takže ako mám pracovať pri odstraňovaní týchto blokov, ktoré mi stoja v ceste prítomnosti lásky? Taktiež mám
spomienku z obdobia, kedy som mala 12 rokov a stala som sa svedkom toho, ako môj brat a jeho priatelia majú sexuálne
styky s mladým dievčaťom. Domnievam sa, že mám kvôli tomu pocit viny, hoci som sa toho nezúčastnila. Taktiež mám
nejakú nejasnú spomienku na nejaký sexuálny kontakt s mojou sestrou, asi keď som mala asi 8 rokov. Je tu niečo špeciálne,
čo by som mala urobiť ohľadne týchto spomienok?
Ďakujem.

Moja Milovaná,
Ďakujem, že si napísala. Sexuálna príťažlivosť a sexuálne zneužívanie sú veľmi odlišné pre spiacu myseľ, ktorej sa sníva
a pre ego, ktoré príťažlivosť posudzuje ako niečo pozitívne a zneužívanie ako niečo negatívne. Avšak čokoľvek čo sa
používa na posilnenie “reality” tela vo vedomí je len pokusom odmietnuť Realitu Ducha. Spomienky sú interpretáciami
z minulosti, ktoré sú privolané a prežívané tak, akoby boli ešte stále prítomné. Minulé asociácie môžu zdanlivo ponúkať
potešenie alebo bolesť, a rovnakosť týchto zdanlivo odlišných skúseností musí byť rozpoznaná skôr, než môžu byť
uvoľnené ako jedna chyba. V odpustení je nesprávne vnímanie zneužívania preč, pretože už nie je prítomná viera v
protiklady.
Vnímanie krivdy vyžaduje obeť a útočníka a takéto vnímanie, odpustenie nedokáže vnímať. Projekcia útočných myšlienok
vytvára iluzórnu interpretáciu zneužívania. Akonáhle je projekcia videná ako pokus uchovať si útočné myšlienky, táto
obrana sa už zdanlivo nejaví ako užitočná. Mier pochádza z uvoľnenia útočných myšlienok, a tak všetky pokusy ega
potlačiť alebo premietať útočné myšlienky sú len spôsobmi ako zablokovať vnútorný mier pred vedomím.
Existuje Perspektíva, vďaka ktorej sa môžeme aj na telo dívať ako na požehnanie. Je ňou svätý vzťah. Telo je videné ako
symbol komunikácie a samo osebe ani v sebe nemá žiadnu inú hodnotu. Na čo je telo? “Slúži Svetlu?” je jedinou
užitočnou otázkou v akejkoľvek situácii, do ktorej vstúpila myšlienka tela. Dovoľ Duchu Svätému usmievať sa a smiať sa
a objímať skrze telo a uvidíš telo vo Svetle odpustenia. V tomto Svetle nie je ani príťažlivosť ani odpor, pretože všetko, čo
je úplne neutrálne môže len slúžiť Tomu, Kto prináša uzdravenie. V tomto Účele spočíva skúsenosť Radosti. Radosť je
vždy naplňujúca a ponúka Perspektívu, v ktorej všetky veci pracujú pre dobro celku. Sláva Bohu!
S Láskou, David

ZMÄTOK OKOLO SEXUALITY
Zdravím ťa David,
Čítam Kurz Zázrakov už 6 mesiacov a taktiež robím praktické cvičenia. Keď som dostala túto knihu, vedela som, že slová
v nej boli určené práve pre mňa, a že odkaz znie tak jasne, akoby bol prežiarený svetlom zvnútra. Viem, že slová v Kurze
hovoria pravdu a že najdôležitejšie pre to, aby som bola šťastná je naplniť moju úlohu v Božom pláne spásy.
Čo ma však momentálne dosť mätie je oblasť sexuality. Práve sa nachádzam v situácii, kedy sa mi naskytol sexuálny vzťah
so ženatým mužom, ktorý je tiež sexuálne zaangažovaný do vzťahu s priateľkou, ktorá žije v tom istom dome ako aj ja.
Pripadá mi to ako obzvlášť komplikovaná situácia. Nedávno som sa tomuto mužovi priznala, že sa pokúšam vyhnúť
fyzickej bolesti, ktorú som prežila pri sexe tým, že sa vyhýbam sexuálnym vzťahom. Ponúkol mi šancu si to vyskúšať s ním
– ako niekým, komu dôverujem, aby som mohla zažiť bezbolestnú skúsenosť a kto je ochotný byť trpezlivý pri zdieľaní
tejto skúsenosti so mnou.
Prijala som jeho ponuku a zistila som, že som ochotná prejaviť pred ním bolesť, namiesto toho, aby som ju skrývala (ako
som to robievala v predchádzajúcich vzťahoch) a akonáhle sme sa o tom otvorene porozprávali, odvtedy som schopná
prežívať sex bez bolesti. Bola to pre mňa pomerne intenzívna skúsenosť a keď nasledujúcu noc strávil s mojou
spolubývajúcou, pocítila som, ako sa vynára na povrch môj strach. Začala som pochybovať, či to náhodou nebolo len
stretnutie, kedy sa spojili naše egá a že ma zneužil len na to, aby “dostal to, čo chcel”. Som zmätená faktom, že sa mi
ponúkla skúsenosť s mužom, ktorý je momentálne sexuálne zaangažovaný s 3 rôznymi ženami a s jednou z nich je

dokonca ženatý. Je pre mňa veľmi ťažké uveriť, že sa nemám za čo odsudzovať, keďže som sa dostala do takejto situácie.
Taktiež som neschopná udržiavať naďalej priateľstvo s mojou spolubývajúcou, keďže sme obe zapletené do vzťahu s tým
istým mužom.
Zdá sa mi akoby som práve otvorila tú časť mojej mysle, ktorú som sa snažila mať ešte donedávna pevne oddelenú od
všetkého ostatného, čo vyústilo do poriadneho zmätku! Keďže celý Kurz je o vzťahoch som si istá, že toto je dar pre
všetkých zúčastnených v tejto zvláštnej situácii, ale zároveň zvažujem možnosť aj toho, že len zavádzam samú seba vierou
v to, že chcem niečo iné, než pravdu.
Bola by som veľmi povďačná, keby si mi, brat môj, k tomu všetkému napísal pár slov.

Moja Milovaná,
Ďakujem za zdieľanie toho, čo máš na srdci. Ego je vynesené na povrch a odhalené vo vzťahoch, a spojenie sa s egom
prináša iluzórnu skúsenosť potešenia a bolesti. Pokrivené impulzy zázrakov sa vo vedomí prejavujú ako baženie a v tomto
ohľade je baženie po sexe rovnocenné baženiu po jedle. pití, teplote, stimulácii a pod. Baženie vždy zahrňuje nedostatok a
preferencie, a zázrak vedie za toto pokrivené vnímanie sveta. Ako je egoistický myšlienkový systém postupne
spochybňovaný a odhaľovaný a uvoľňujú sa filtre “nedostatku”, čistia sa všetky prekážky k mieru. Keď dôjde k tomuto
dôjde, impulzy zázrakov sú preciťované priamo vo vedomí ako Láska a Volanie po Láske.
Celistvosť a úplnosť sú prirodzenými vlastnosťami mysle, a zázrak navracia tieto vlastnosti späť do vedomia. Zložitosť
vždy pochádza z ega. Ego používa vzťahy na uspokojenie a keďže ego je impulzívne a neisté, pojem záväzok mu nič
nehovorí. Záväzok pre monogamný medziľudský vzťah je nástrojom, ktorý Duch Svätý môže použiť (ako s akýmkoľvek
záväzkom alebo disciplínou) na otvorenie mysle voči jedinému alebo konečnému záväzku, ktorý môžeme urobiť: prijať
Pokánie alebo Prebudenie sa do Božej Lásky. Už som sa zmieňoval, že ego používa vzťahy, ako malé “jednorazové
ochutnávky vzťahov.” Ego zdanlivo odhadzuje svoje vzťahy akonáhle získa to, čo zdanlivo chcelo a posúva sa k ďalšiemu
vzťahu, aby získalo ďalšiu vzorku.
Simultánne sexuálne vzťahy alebo “otvorené” vzťahy, ako ich nazývajú, to zdanlivo ešte viac komplikujú. A monogamný
medziľudský vzťah môže ponúknuť plno príležitostí na odhalenie a odpustenie ega, a odstránenie ega (odpustenie) je
jediným Účelom všetkých vzťahov. Konečným uvedomením (Seba-uvedomením) je rozpoznanie, že Stvoriteľ a Stvorenie
zdieľajú toho istého Ducha Lásky. Všetky vnímané vzťahy tu na zemi odrážajú Lásku Boha a táto Agapé Láska inšpiruje
odpustenie a zázraky.
Duch Svätý vedie s istotou. Jednoduchosť je od Boha a ilúzia zložitosti je chybou, ktorá má byť odpustená.
S Láskou navždy, David

SEXUALITA & TÚŽBA
Drahý David,
Kurz nehovorí nič o sexe, akoby ani neexistoval. Ale pre mňa určite existuje. Som gay (hoci momentálne nie som
v žiadnom vzťahu) a nejakú dobu som sa zaujímal o “Posvätnú Sexualitu”.
Keďže nemám sexuálneho partnera, vyvolávam si orgazmus sám, niekoľko krát do týždňa a ďakujem knihám, ktoré som
prečítal a v ktorých sa to považuje za posvätný akt. Ako sa posúvam hlbšie do srdca KZ, všímam si, že sa čoraz menej
zaujímam o sex. Nevadí mi to – zvyčajne ma napadne toto: “Oh, ako dobre, aspoň mám teraz viac času na iné veci.”
A tu sú moje otázky:
1. Mal by sa sex jednoducho ignorovať, ako to očividne robí KZ?

2. Mali by si ho študenti užiť čo najviac, kým sa nevytratí jeho príťažlivosť?
3. Je naozaj niečo “posvätného” na sexuálnom akte, a mal by som ho, tak ako sa hovorí v jednej knihe pod názvom
Posvätný sex, použiť ako odrazový mostík do transcendentnosti?
4. A nakoniec, ak sa rozhodnem ignorovať sexuálne pudy a žiť životom abstinencie a celibátu, nespôsobí mi potláčanie
týchto sexuálnych pudov nejaké problémy? Som naklonený celibátu, ale je to preto, lebo moja katolícka výchova vo mne
vyvolala presvedčenie, že sex je smrteľný hriech a bude potrestaný večným Peklom. Toto bezpochyby nie je správnou
motiváciou na zloženie sľubu celibátu.
Ďakujem za pomoc v týchto otázkach, David. Mnoho Lásky.

Môj milovaný,
Ďakujem za tvoje úprimné otázky ohľadom sexuality. To, čo robíš pochádza z toho, čo si myslíš a preto Prebudenie je
čistením myšlienok. Zmena v správaní teda nikdy nie je cieľom, pretože správanie je len výsledkom toho, ktorému
sprievodcovi sa myseľ rozhodla načúvať a nechať sa viesť. Sexuálna túžba nie je o nič lepšia či horšia, než akákoľvek iná
túžba sveta, avšak Prebudenie je stavom spokojnosti, ktorý sa dá označiť ako beztúžbovosť. Toto je Mier, ktorý presahuje
chápanie sveta. Všetky túžby sú nástrojmi ega, ako niečo získať, a fantázia je pokusom vytvoriť neskutočné asociácie
a získať z nich potešenie.
Ako sa zázrak rozširuje a začína byť čoraz častejšou skúsenosťou, tieto túžby postupne zanikajú, strácajú tvar a miznú.
Ego bolo vierou v nedostatok a všetky zdanlivé túžby odrážali túto vieru. Ego sa pokúsilo umiestniť viaceré prejavy
správania do morálnych a etických systémov posudzovania, avšak v uzdravenej Perspektíve je možná skúsenosť len
Celistvosti a minulosť je preč. Nejestvuje hierarchia ilúzií, žiadne poradie obťažnosti zázrakov, ani žiadne preferencie v
Pokání. Ego bolo chybou a nemôže byť rozdelené na “príjemnú” chybu a “trestuhodnú” chybu, “morálnu” chybu a
“nemorálnu” chybu, “etickú” chybu a “neetickú” chybu. Celibát a monogamia a masturbácia sú nášľapnými kameňmi na
ceste vyprázdňovania mysle od všetkých konceptov, odpúšťajúc ilúziu, a Prebudenie sa do Rýdzej Jednoty. Posvätná
sexualita je protirečením v pojmoch, pretože Duch presahuje formu úplne a je nemožné miešať Ducha a hmotu.
Potešenie a bolesť sú tou istou chybou. Zázrak presahuje chybu tým, že poukazuje na jej falošnosť, jej nemožnosť. Je
nemožné hľadať potešenie bez toho, aby sme zakúšali bolesť, pretože oboje pochádzajú z tej istej chyby: pokusu nastoliť
“realitu” tela a sveta. Kristus je Duchom, nie telom, a zakúsiť Božskú Myseľ znamená úplne zabudnúť na telo. Telo ani
v jedinom okamžiku neexistuje. Vždy si ho buď pamätáš (minulosť), alebo očakávaš (budúcnosť) počas snívania. V tomto
spočíva chyba lineárneho času. Akonáhle zažijeme skúsenosť Svätého Okamihu, skúsenosť tiel a času sa vytratí.
Prebudenie vyžaduje mentálny tréning. Všímaj si myšlienky, ktoré prichádzajú do vedomia. Odpútaj sa. Túž po uzdravení.
Preferencie sú posudzovaním a ako sa myseľ postupne odovzdáva Neposudzujúcej Perspektíve Ducha Svätého,
Prebudenie je zjavné. Uvidíš, že pokiaľ bude baženie zdanlivo pretrvávať, stále tu budú obrany ega, ktoré sa prejavujú ako
pôžitkárstvo a potláčanie. Ani jeden z nich nie je ani horší ani lepší, než ten druhý, obidva sú tou istou ilúziou.
Zázrak ponúka skutočnú alternatívu, a keď vytrvalo zostávame v mysli, orientovanej na zázraky, obrany už naďalej
nepotrebujeme. Dovoľ Duchu Svätému, aby ťa voviedol do momentu skúsenosti Svätého okamihu. V Svätom Okamihu
spoznávame Boha, spoznávame Krista, a “sexualita” sa stáva nepoznanou a nespoznateľnou. Svet vnímania sa vytratí
v Myšlienke Boha. Myšlienka Boha je Posvätná Kristus je Duchom. Boh je Duchom. To, čo je zrodené z Ducha je
Duchom. Takáto jednoduchá je Pravda.
Láska & Požehnania, David

POČIATOČNÉ KROKY K PREBUDENIU
V KZ
Drahý David,

Jednoducho nerozumiem týmto výrokom v KZ. Mohol by si mi prosím pomôcť ich lepšie osvetliť? Možno povieš, že
slová sú len symboly dvojnásobne vzdialené realite. Ale aké mám ešte iné možnosti, než ťa požiadať, aby si mi ich vysvetlil
na príkladoch, ktorým dokážem porozumieť? Nemám inú skúsenosť než tú svetskú skúsenosť.
Lekcia 135
“...Avšak nie telo je tým, čo sa má báť, či byť predmetom strachu. Nemá žiadne potreby okrem tých, ktoré mu určíš.
Nepotrebuje komplikovaný systém obrany, žiadne lieky na podporu zdravia, žiadnu opateru, ani žiadnu starosť....”
Ale stále ho potrebujeme vyživovať vodou, jedlom, aby sme si ho udržali, nie je tak? Nech nad tým premýšľam koľko
chcem, stále tomu nerozumiem.
Lekcia 132
“…Svet sám osebe nie je ničím. To je ústredná myšlienka, ktorú sa tento Kurz pokúša učiť. Nie každý je pripravený ju
prijať, ale každý sa musí nechať viesť čo najďalej na ceste, vedúcej k pravde. Vráti sa a pôjde stále ďalej, alebo možno
poodstúpi na chvíľu a potom sa zas znovu vráti…”
Naznačuje to reinkarnáciu? Hovorí sa tam, že nie každý je pripravený to prijať. Avšak KZ hovorí, že Nebo sa nedá
dosiahnuť osamote a všetkých musíš zobrať so sebou. Znamená to, že do neba vstúpia len tí, ktorí sú pripravení a ostatní
zostanú tu budú na tom naďalej pracovať? Ak Ježíš či Budha dosiahli nebo, ako to, že sme ešte stále tu? Ako sa tam mohli
dostať bezo mňa? Toto mi tiež príde mimo chápania a protirečivé. Som ti nesmierne vďačná za tvoju pomoc.
S vďakou.

Moja Milovaná,
Ďakujem, že si napísala a zdieľala so mnou svoje úprimné otázky. Prvá citácia naznačuje učenie, ktoré pojednáva
o takzvanom “zdroji” strachu a potrebe falošnej “príčiny,” viera v odlúčenie v mysli nemá nič spoločného s telom. Vierou
ega je rozhodnutie učinené nesprávne orientovanou mysľou, ktorá premieta strach a potreby do tela, akoby telo
a prostredie, ktoré ho zdanlivo obklopuje môžu byť “príčinami” strachu. Potreby a strachy povstávajú s vedomia
nedostatku, ktorý vyvoláva viera v odlúčenie. Dalo by sa povedať, že jedinou potrebou spiacej mysle je prijať Pokánie
alebo Opravu viery v odlúčenie. Ego sa pokúša chrániť tým, že vytvára dojem, akoby
strachy a potreby spočívali v okolitom prostredí a tele, no pre Ducha Svätého sú všetky tieto predstavy neutrálne, pretože
predstavy nikdy nemôžu mať ani strach ani potreby.
Kým myseľ nie je Prebudená prostredníctvom preúčania sa za pomoci Ducha Svätého, bude to vyzerať tak, akoby vo
svete zdanlivo boli nejaké príčiny. Hlad, smäd, sexuálny pud, a potreba podnetov sú zdanlivo umiestnené v tele a mozgu,
avšak v skutočnosti povstávajú z pokrivených impulzov zázrakov, ktoré prechádzajú skrze filter nedostatku. Všetky
strachu a baženie a potreby sú vnímaním nesprávne orientovanej mysle, avšak odpoveďou na Volanie, vykonávateľ
zázrakov umožní množstvo zázrakov a rozpustí tak filtre nedostatku. Kým filtre nedostatku nebudú rozpustené úplne,
spiaca myseľ bude prežívať baženia a baženia sú buď dočasne uspokojené alebo potlačené a vytesnené z vedomia. Ani
jeden z týchto prístupov nebude mať trvalý účinok, avšak zázraky otvárajú dvere trvalému Mieru a Radosti a Slobode.
V zázrakoch sú všetky zdanlivé ľudské potreby naplnené bez námahy. A konečný zázrak Pokánia spôsobuje koniec viery
v nedostatok a strachu navždy.
Druhá citácia naznačuje uvedomenie si toho, že mimo spiacej mysle (ega) nejestvuje žiadny objektívny svet/kozmos(ego),
a keďže ego neexistuje, neexistuje ani svet/kozmos, ktorý zdanlivo vytváralo. Prebudená Myseľ je Kristus, navždy v Mysli
Boha. Myseľ Boha je Realitou a okrem všetko zahrňujúcej Mysle Boha nič iné nie je. Duch je Večný a časovo-priestorový
kozmos nie je ničím iným než iluzórnym snom, ktorý nemá skutočnosť, či realitu. Vnímaný svet/kozmos bol vytvorený
egom, avšak ego je ničím. Je to imaginácia, v ktorej všetkému, čo sa objavuje ako sen je priradený nejaký pseudo význam,
ktorý vytvorilo ego.
Duch Svätý ponúka Perspektívu sveta bez viny, v ktorom všetky pokrivenia boli napravené a neutralizované. Táto
Perspektíva je bránou do Večnosti, pretože táto Perspektíva nezahrňuje žiadne posudzovanie. Posudzovanie robí
svet/kozmos halucináciou, ktorá pôsobí skutočne pre toho, kto vníma, zatiaľ čo odpustenie ukazuje neskutočnosť

sveta/kozmu. Všetci sa prebudia ako Jeden, pretože uvedomenie prináša pochopenie toho, že nejestvujú súkromné
myšlienky alebo súkromné mysle, žiadne individuálne osoby či oddelené individuálne “duše,” nič, čo “prichádza” alebo
“opúšťa” kozmos nikdy nebolo
Víziou Krista je Rýdze Svetlo a v tomto Svetle závoj predstáv, ktorý zdanlivo existoval vo svete/kozme zmizol. Ježíš je
symbolom muža, ktorý videl tvár Krista a spomenul si na Večnú Jednotu Neba, či Nirvánu. Teraz je čas prijať to, že Ty si
tým istým Jedným, a uvedomiť si, že je nemožné byť čo i len “duchovnou osobou,” pretože Boh neuznáva osoby. Myseľ
nemôže byť rozštiepená na jednotlivé čiastočky vedomia a označiť ich rôznymi názvami, udeliť im rôzne role a významy.
Rola “prebudeného majstra” je užitočná len po určitý úsek, ale potom dôjde k pochopeniu, že Jedno Ja je Žijúcou
Jednotou. Si zahrnutá v Prebudení, pretože odpustenie je spojenou mysľou. Vo svete bez viny je zjavné, že mimo mysle
nič nie je. Svet/kozmos bol mysľou ideí, a celá myseľ je zahrnutá v odpustení.
Zostaň oddaná skúsenosti Prebudenia skrze odpustenie, a odsúvaj a odkladaj všetky nášľapné kamene, ktoré sú prirodzene
uvoľňované ako sa postupne uvoľňuje osvetľuje vedomie. Tvoja túžba po Bohu ti prinesie spomienku na Boha, a nič
nemôže zabrániť neodvratnému Uvedomeniu. Milujem ťa, Dieťa Božie. Sme Jedno.
S Láskou navždy, David

DUCHOVNÁ ASISTENCIA ČASŤ 1
S Požehnaním Radosti a Lásky! Sláva Tomu, Kto Dáva Život Večný. Bol som svojimi bratmi a sestrami požiadaný položiť
ti otázky ohľadne témy Vrchný dozor, nuž tak konám.
Vrchný dozor má svoj pôvod v Bohu, Ktorý Dáva Všetkému Život. Vo vzťahu k tomuto svetu, myseľ verí tomu, že
zabudla na Boha a predstavuje si že je nekompletná a niečo jej chýba. Spiaca myseľ verí v potreby a chcenia a vyhľadáva
schopnosti a veci a ľudí, aby uspokojila svoje túžby. Duch Svätý naplňuje tieto vnímané túžby, ako sa myseľ Prebúdza,
učiac myseľ uvoľňovať falošné presvedčenia a koncepty, ktoré vytvorili vnímané potreby a túžby. Tým je Vrchný Dozor.
Je to ako ustúpiť do úzadia a dovoliť Duchu Svätému, aby sa postaralo všetky “detaily” Prebudenia. Svätý Duch vedie ku
skúsenosti Celistvosti a Úplnosti, v ktorej nie je nedostatok. Ako spiaca myseľ začína dôverovať, zázraky Ducha Svätého
osvetľujú cestu, pretože ukazujú pravdu myšlienky “Som vyživovaný Láskou Božou.”
Vrchný dozor je vždy mimovoľný, ako aj Prebudenie je mimovoľné. Kým používanie úsilia mysle (času a zručností
a zdrojov energie) nebude úplne mimovoľné, stále tu bude pocit donútenia, “príkazy a povinnosti.” Služobník používa to,
čo slúži Účelu Ducha Svätého a dospieva ku skúsenosti, že Dávanie a Prijímanie je to isté. Účel naviguje všetko úsilie
jedným smerom; Pokánie alebo Úplné Odpustenie, a týmto spôsobom je vnímanie integrované a zahojené od každého
pokrivenia.
Tí, ktorí sú povolaní do služby Vrchného Dozoru boli požiadaní o to, aby zaujali svoju funkciu. Čomukoľvek, čo zdanlivo
vlastnili v tomto svete je daný nový Účel, ktorý im ukáže, že Boh sa stará a podporuje a že v konečnom dôsledku tu nie je
nič, čo by stálo bokom od Života v Bohu. Volanie prijať túto svätú funkciu vychádza hlboko zvnútra. Jedinou otázkou
zostáva, či sa rozhodneme počúvať, odpovedať, nasledovať a naplniť toto Volanie. “Volám ťa von z tohoto sveta” je tým
istým Volaním, ktoré zostalo nezmenené aj počas mnohorakých zmien v premenlivom svete, plnom konfliktov a
nedostatku.
Tu sú niektoré podobenstvá, ktoré si Vrchný Dozor prevzal za svoje princípy z knihy pod názvom Kniha Urantie.
Služobník je dobrovoľníkom, ktorý je ochotný prijať príležitosť slúžiť Bohu prostredníctvom odpúšťania, čím uvoľňuje
všetku pripútanosť voči tomuto svetu. Ako kontext pre tieto podobenstvá nám slúži Ježíš, ktorý vyučuje apoštolov na to,
aby šírili jeho učenie a dobré správy o Kráľovstve Nebeskom:
Jeden úprimný učeník prišiel k Ježišovi a povedal mu: “Pane, chcel by som byť tvojím učeníkom, ale môj otec je chorý a blízko smrti;
budem mať dovolené vrátiť sa domov a pochovať ho?” Tomuto mužovi Ježíš povedal: “Môj synu, líšky majú svoje nory a vtáci majú
svoje hniezda, ale Syn Človeka nemá kde hlavu zložiť. Si oddaný učeník a môžeš ním naďalej zostať, zatiaľ čo sa vrátiš domov,
aby si poslúžil svojím milovaným, ale moji Poslovia Boží opustili všetko, aby ma nasledovali a hlásali Kráľovstvo. Ak máš byť

vysvätený učiteľom, musíš nechať ostatných pochovať mŕtvych, zatiaľ čo ty pôjdeš ďalej a budeš hlásať dobré správy.” A tento muž
odišiel vo veľkom sklamaní..
Iný učeník prišiel za Pánom a povedal: “Stal by som sa vysväteným poslom, ale na chvíľu by som potreboval
zájsť domov a utešiť moju rodinu.” A Ježíš odpovedal: “Ak máš byť vysvätený, musíš byť ochotný opustiť úplne
všetko. Poslovia Boží nemôžu mať nejednotné náklonnosti. Žiadny človek, ktorý kedy položil ruku na pluh a začne sa obracať späť
nie je hodný sa stať poslom Kráľovstvá..”
Potom Andrew priviedol k Ježišovi istého bohatého muža, ktorý bol veľmi oddaným veriacim, a ktorý túžil byť vysvätený. Tento
mladý muž, Matadormus, bol členom Jeruzalemského súdu ; počul Ježiša učiť súbežne sa učil od Petra a ďalších apoštolov o
Evanjeliu a Kráľovstve. Ježíš hovoril s Matadormom ohľadne jeho vysvätenia a opýtal sa ho, či nechce toto rozhodnutie odložiť,
kým si to dôkladne premyslí. Na druhý deň skoro ráno, práve keď sa Ježíš chystal na prechádzku, mladý muž pristúpil k nemu a
povedal: “Pane, rád by som od teba počul uistenie večného života. Vezmúc do úvahy všetky prikázania z mojej mladosti, rád by som
vedel, čo by som mal ešte urobiť pre získanie večného života?” V odpovedi na túto otázku mu Ježíš povedal: “Ak budeš dodržiavať
všetky prikázania – nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, nepreriekneš krivého svedectva, cti
svojich rodičov – počínaš si dobre, no tvoja spása je odmenou za vieru, nielen skutky. Veríš v Evanjelium Kráľovstva?”
A Matadormus odpovedal:: “Áno, Pane, verím všetkému, čomu si ma ty a tvoji apoštoli naučili.” A Ježíš povedal:, “Potom si
naozaj mojim učeníkom a dieťaťom Kráľovstva.”
Potom mladý muž povedal: “Ale Pane, nepostačuje mi byť len tvojím učeníkom; Rád by som bol jedným z tvojich nových poslov.”
Keď to Ježíš počul, pozrel sa na neho s veľkou láskou a povedal: “Vždy budeš mojím poslom, ak si ochotný zaplatiť cenu tým, že
mi dáš to, čo ti chýba.” Matadormus odpovedal: “Pane, urobím čokoľvek, ak mi bude dovolené ťa nasledovať. Ježíš, pobozkal
kľačiaceho muža na čelo a povedal: Ak máš byť mojim poslom, choď a predaj všetko, čo máš a keď to všetko rozdáš chudobným,
či svojim bratom, príď a nasleduj ma a budeš mať svoj poklad v Kráľovstve Nebeskom.”
Keď to Matadormus počul, jeho tvár posmutnela. Vstal a odchádzal plnú žiaľu, pretože mal veľa majetku. Tento bohatý mladý
farizej bol vychovaný vo viere, že toto bohatstvo bolo znamením Božej priazne. Ježíš vedel, že nie je oslobodený od lásky k sebe
a svojmu bohatstvu. Pán ho chcel oslobodiť od lásky k majetku, nie nevyhnutne od majetku. Zatiaľ čo učeníci Ježiša sa nerozlúčili
so svojimi svetskými majetkami, apoštoli a sedemdesiati, poslovia, jedným z ktorých Matadormus sa túžil stať áno, a to bol dôvod,
prečo ho Ježíš’ požiadal o to, aby sa vzdal svojich pozemských majetkov.
Takmer každá ľudská bytosť má niečo, k čomu sa upína ako k nejakej milovanej veci, ktorá jej bráni vstúpiť do Nebeského
Kráľovstva, ktoré si toto vyžaduje ako cenu za vstup. Keby sa Matadormus bol rozlúčil so svojim bohatstvom, pravdepodobne by ho
dostal okamžite späť, aby ho spravoval ako pokladník pre tých spomínaných sedemdesiatich . Pretože neskôr, po zriadení cirkvi v
Jeruzaleme, poslúchol Pánov rozkaz, hoci už bolo príliš neskoro tešiť sa členstvu sedemdesiatich, a stal sa pokladníkom v
Jeruzalemskej cirkvi, v ktorej bol hlavou Pánov brat James.
A takto to vždy bolo a navždy bude: ľudia musia dospieť k svojím vlastným rozhodnutiam. Existuje určitá miera slobody výberu,
ktorú smrteľníci môžu využívať. Sily spirituálneho sveta nebudú človeka do ničoho nútiť; dovolia mu ísť cestou svojho vlastného
výberu. (Urantia, časť IV)
Ježíš predvídal, že Matadormus, so všetkými svojimi majetkami sa nemôže stať vysväteným spoločníkom mužov, ktorí
opustili všetko kvôli evanjeliu; zároveň videl, že bez týchto majetkov sa môže stať vedúcim ich všetkých ...Bohatstvo samo
osebe nemá nič spoločné s priamym vstupom do Nebeského Kráľovstva, avšak láska k bohatstvu áno. Spirituálna
oddanosť Kráľovstvu je nekompatibilná s otrockou službou hmotnému mamonu. Človek nemôže zmieriť svoju najvyššiu
oddanosť spirituálnemu ideálu s oddanosťou voči hmotným statkom.
Vrchný Dozor má svoj základ v Božej Prozreteľnosti a môže byť zhrnutý ako “Boh sa Stará.” Po mnoho rokov táto
myšlienka bola vyjadrená mnohými spôsobmi . Ježíš povedal: “Nepremýšľajte nad zajtrajškom,” “Nepremýšľajte nad tým,

čo si oblečiete alebo budete jesť” a “Hľadajte len Kráľovstvo Božie a všetko ostatné vám bude pridané.” V Kurze
Zázrakov Kristus vyjadril túto myšlienku takto:
“Možno sa zamýšľaš nad tým, ako môžeš byť v mieri, keď zatiaľ čo prebývaš v čase je toho potrebné ešte toho toľko
urobiť, než cesta k mieru bude otvorená. Možno sa ti to zdá nemožné. No opýtaj sa sám seba, či je možné, aby plán, ktorý
má Boh pre tvoju spásu nefungoval. Akonáhle prijmeš Jeho plán ako svoju jedinú funkciu, ktorú budeš plniť, nebude nič,
čo by Duch Svätý pre teba nepripravil bez tvojej námahy. Pôjde pre tebou, aby ti urovnal cestu, nenechajúc na nej žiadne
kamene, o ktoré by si sa potkol, žiadne prekážky, ktoré by ti ju zahatali. Nič z toho, čo potrebuješ ti nebude odmietnuté.
Každá zdanlivá ťažkosť sa roztopí ešte skôr, ako k nej dôjdeš. Nemusíš premýšľať nad ničím, nestarať sa o nič, okrem
jediného účelu, ktorý máš naplňovať. A keďže ti bol daný, bude aj naplnený. Božia záruka ťa ochráni pred všetkými
prekážkami, pretože spočíva v istote a nie náhodilosti.” (T-20.IV.8) Toto je Prísľub, ktorý ak je úprimne nasledovaný prináša
mnoho ovocia.
V dodatku Psychoterapia je to vyjadrené takto:
Nikto nemôže platiť za terapiu, pretože liečenie je od Boha a On nič nežiada. Avšak súčasťou Jeho plánu je to, že všetko v tomto
svete má byť použité Duchom Svätým na pomoc pri uskutočňovaní Jeho plánu. Dokonca aj pokročilý terapeut má svoje pozemské
potreby, kým je tu. Ak bude potrebovať peniaze, dostane ich, nie ako platbu, ale ako pomoc pre lepšie naplňovanie plánu. Peniaze
nie sú zlé. Sú ničím. Ale nikto tu nemôže žiť bez ilúzií, pretože sa musí usilovať o to, aby jeho posledná ilúzia bola prijatá každým
a všade. Má mocnú úlohu v účele, kvôli ktorému prišiel. Zostáva tu kvôli tomu. A kým tu zostáva bude mu poskytnuté všetko, čo
potrebuje, aby tu mohol zostať.
Len neuzdravený liečiteľ by sa pokúsil uzdravovať kvôli peniazom, a nebude úspešný do tej miery, nakoľko si ich cení. V tomto
procese nenájde ani svoje uzdravenie. Budú takí, od ktorých Duch Svätý vyžiada platbu na Svoje účely. Budú aj takí, od ktorých to
žiadať nebude. Nemal by to byť terapeut, ktorý bude robiť tieto rozhodnutia. Je rozdiel medzi platbou a cenou. Dávať peniaze tam,
kde určuje Boh nevyžaduje nič. Zadržiavať ich tam, kde podľa práva patria vyžaduje nesmiernu cenu. Terapeut, ktorý toto činí
stráca meno liečiteľa, pretože by nikdy nepochopil, čo je to uzdravenie. Nemôže ho dať, takže ho nemôže mať.
Terapeuti tohto sveta sú vskutku zbytoční pre spásu sveta. Vznášajú nároky, aby nemuseli dávať. Pacienti môžu platiť len za
výmenu ilúzií. Toto vskutku vyžaduje platbu a cena je obrovská. “Kúpený” vzťah nemôže ponúknuť jediný dar, ktorý je
podmienkou úplného uzdravenia. Odpustenie, jediný sen Ducha Svätého nesmie stáť nič. Pokiaľ áno, je to len opakované
ukrižovanie Božieho Syna. Môže toto byť spôsob, ako mu odpustiť? Môže takto skončiť sen o hriechu?
Právo žiť je nie niečím, za čo by sme potrebovali bojovať. Je mu sľúbené a zaručené Bohom. Je to teda právo, ktoré terapeut
a pacient vzájomne zdieľajú. Ak má byť ich vzťah svätý, ktokoľvek z nich niečo potrebuje, je mu to dané tým druhým; čokoľvek
jednému chýba, druhý mu to doplní. Takto sa vzťah stáva svätým, pretože takto sa obaja uzdravujú. Terapeut sa odpláca pacientovi
vďačnosťou, tak isto ako sa pacient opláca jemu. Ani jeden z nich nič neplatí. Ale poďakovanie patrí ako jednému, tak aj
druhému, pretože sa vyslobodzujú z dlhého väzenia a pochybnosti. Kto by nebol vďačný za takýto dar? A kto by si chcel vôbec
predstavovať, žeby sa dal kúpiť?
Bolo povedané, že ten kto má, tomu bude pridané. Pretože má, môže dávať. A pretože dáva, bude mu dané. Toto je Boží zákon a nie
tohto sveta. A tak to je s Božími liečiteľmi, dávajú, pretože počuli Jeho Slovo a pochopili ho. Všetko, čo potrebujú im bude dané.
Ale prídu o pochopenie, pokiaľ zabudnú, že všetko, čo majú pochádza len od Boha. Ak veria tomu, že potrebujú čokoľvek od
svojho brata, už ho nebudú vidieť ako brata. A ak tak učinia, svetlo zhasne aj v Kráľovstve. Kde sa Boží Syn otočí sám proti sebe,
uvidí len tmu. Sám sebe odoprel svetlo a nemôže vidieť.
Jedno pravidlo však musíme vždy brať do úvahy: Nikto by nemal byť odmietnutý len preto, že nemôže zaplatiť. Nikto za nikým
neprichádza náhodou. Vzťahy majú vždy svoj účel. Nech už mali akýkoľvek účel pred tým, než do nich vstúpil Duch Svätý, vždy
sú Jeho potencionálnou svätyňou; miestom odpočinku Krista a domovom Samotného Boha. Ktokoľvek prichádza, bol poslaný.
Možno bol poslaný preto, aby svojmu bratovi dal peniaze, ktoré potrebuje. Obaja tak budú požehnaní. Možno bol poslaný, aby

naučil terapeuta, ako veľmi potrebuje odpustenie, a aké bezcenné sú peniaze v porovnaní s týmto. A znovu budú obaja požehnaní.
Len z hľadiska ceny by jeden mohol mať viac. V zdieľaní každý musí získať požehnanie, ktoré nič nestojí
Tento prístup k platbe sa očiam sveta môže javiť ako nepraktický a nech je tomu tak. Veď ani jedna svetská myšlienka nie je
skutočne praktická. Koľko sa dá nahonobiť snahou o ilúzie? Koľko je stratené odvrhnutím Boha? A je vôbec možné tak učiniť?
Zaiste je nepraktické usilovať sa o nič a pokúšať sa robiť, čo je nemožné. Nuž zastav sa na chvíľu a premýšľaj nad týmto: Možno
si hľadal spásu bez toho, aby si si uvedomoval, kde máš hľadať. Ktokoľvek, kto ťa požiada o pomoc, ti ukáže, kde máš hľadať.
Aký väčší dar by si ešte mohol dostať? A aký ešte väčší dar by si mohol dať?
Lekár, liečiteľ, terapeut, učiteľ, uzdrav sám seba. Mnohí prídu za tebou, nesúc dar uzdravenia, ak sa tak rozhodneš. Duch Svätý
nikdy neodmieta pozvanie, aby vstúpil a prebýval v tebe. Dá ti nekonečné množstvo príležitostí otvoriť dvere svojej spáse, pretože to je
Jeho funkciou. Taktiež ti presne povie, čo je tvojou funkciou za každej okolnosti a neustále. Kohokoľvek pošle, dostane sa k tebe,
ponúknuc ruku svojmu Priateľovi. Dovoľ Kristovi v sebe privítať ho, pretože ten istý Kristus prebýva aj v ňom. Odmietni mu
vstúpiť a odmietol si Krista v sebe samom. Nezabúdaj na žalostný príbeh sveta, a šťastné správy spásy. Nezabudni, že Boží plán je
určený na znovu privolanie radosti a mieru. A nezabudni, aké veľmi jednoduché sú cesty Božie: bol si stratený v tme sveta, kým si
nepožiadal o svetlo. A potom Boh poslal Svojho Syna, aby ti ho dal. (P3.III.1-8)
Odkaz Prebudenia, ktorý zdieľam sa rozvinul pod názvami “Poslovia Mieru” a “Nadácia pre Prebudenú Myseľ.” Nadácia
je neziskovou neregistrovanou organizáciou, zameranou na šírenie učebných materiálov, ktoré naznačujú cestu k Stavu
Osvietenia.
Prostredníctvom milosti Božej a v Mene Boha a tých, ktorí boli Privedení k spoločnému spojeniu sú poctení príležitosťou
slúžiť a odrážať Jednotu prostredníctvom ponúkania článkov, audio & video klipov, stretnutí, CD, mp3s, DVD, kníh,
e-mailov, časovo-priestorový, poradenských stretnutí, telefonických rozhovorov, tichých pobytov v ústraní
a internetového posolstva, všetkého, čo napomáha šíriť svetlo do skúsenosti s odpustením. Tieto ponuky sú k dispozícii
zdarma pre tých, kto o ne požiadajú. Prebudenie sa do toho, Kým Si sa nedá vypočítať v peniazoch. S láskou ponúkané
dary a dotácie sú vďačne akceptované. Vítame všetky otázky a prosby od kohokoľvek s hlbokou a úprimnou túžbou sa
prebudiť do Večnej Lásky. Kedykoľvek nám môžete poslať list alebo e-mail alebo zavolať a pohovoriť si s jedným z nás
alebo zanechať hlasovú správu.
Božia Prozreteľnosť je Zdrojom Výživy v službe Plánu Prebudenia sa do Radosti. Vidím, že všetky cesty a stretnutia
a práca s bratmi a sestrami z celého sveta je organizovaná Duchom Svätým v Pláne Prebudenia. Pripisujem všetky
“pozemské formy” podpory Duchu Svätému, pretože skutočne Zázrak je dopravným prostriedkom, vedúcim k
Prebudeniu a Zázrak zahrňuje všetko. Foriem je zdanlivo mnoho a javia sa ako odlišné. Zadarmo som od Boha dostal,
zadarmo dávam to, čo som dostal.
Misia pokračuje teraz, inšpirovaná Účelom Ducha Svätého. Ježíš z Nazaretu žije v našich srdciach. Kristus dostal
Evanjelium na to, aby ním žil a dával ostatným, a tak šírim tento Dar ďalej. Je to pre mňa česť a radosť zdieľať Lásku
Božiu, a ako raz Ježíš povedal: “Posol je hodný svojej odmeny.” Všetko, čo som kedy myslel, že potrebujem k tomu, aby
som bol v službe Božiemu Plánu mi bolo poskytnuté. Duch Svätý dozerá nad Plánom, a uisťuje ma o tom, že táto
Starostlivá Opatera bude pokračovať dovtedy, kým budem pociťovať akékoľvek potreby. Ako napĺňame toto jednoduché
posolstvo, On je stále s nami. Čokoľvek, čo zdanlivo potrebujeme, nech už je to auto, jedlo miesto na bývanie alebo
pokojná jemná pripomienka, On naplňuje všetky naše potreby. S odovzdávaním všetkých svojich zdanlivých problémov a
potrieb Jemu a načúvaním Jeho istému Vedeniu prichádza do srdca pokoj v srdci. Vzkrieseným Kristom je Kristus, ktorý
povstal, Prebudený v Božej Láske.
Nadácia pre Prebudenú Myseľ, ktorá dohliada na všetky operácie a distribuuje učebné materiály, ponúka všetko zdarma
a šíri tieto materiály po celom svete. Dostávame a vybavujeme požiadavky z krajín po celej planéte. Nadácia vždy
akceptovala príspevky, ponúkané ako milujúca podpora Kristovho poslania. Nedávno pár ľudí vyjadrilo záujem
o organizáciu Vrchného Dozoru ako poslanie pre podporu nadácie. Najčastejšie kladenou otázkou ohľadne tejto úlohy je:
O čom je táto nadácia a čo je stanoveným účelom a aké sú aktivity nadácie? Tieto otázky sú zodpovedané jednoducho
stanovami nadácie:

Nadácia pre Prebudenú Myseľ nie je členskou organizáciou. Ktokoľvek a každý, kto má túžbu učiť a učiť sa skutočnému
odpusteniu, odložiť bokom krivdy a posudzovanie a žiť a šíriť vnútorný mier sa môže považovať za člena nášho spoločenstva.
Akákoľvek podpora z hľadiska času, zdrojov, zručností a služby cieľu, ktorým je vnútorný mier sú vítané a vďačne prijímané.
Sme organizovaní pre náboženské a vzdelávacie účely, pretože odpustenie chápeme ako Božiu inšpiráciu, ktorá musí byť dôsledne
vyučovaná a učíme sa ju prežívať na základe skúsenosti. Nie sme však spojení so žiadnou náboženskou denomináciou, či
vzdelávacou inštitúciou. Naša organizácia sa zameriava na transformáciu vedomia, na vnútorný mier a tak sa sústreďujeme na
odstraňovanie všetkých mentálnych blokov a bariér, ktoré zabraňujú vedomiu Lásky. Všetky sú zahrnuté v skúsenosti vnútorného
mieru. Učíme a učíme sa tomu, že všetci paríme do Rodiny Boha, Rodiny Mieru.
Účel: Nadácia pre Prebudenú Myseľ je neziskovou Vzdelávacou Nadáciou, vytvorenou za účelom učenia a učenia sa skutočnému
odpusteniu, odkladaniu všetkých krívd, a životu zasvätenému šíreniu vnútorného mieru. Ako prostriedok na dosiahnutie učebného
cieľa uprednostňujeme modlitbu, meditáciu, a zázraky – odkladajúc bokom posudzovanie ako prostriedok na dosiahnutie učebného
cieľa.
Všetko je jednoducho podporou pre Prebudenie pre tých, ktorí sú priťahovaní Božím Účelom Ducha Svätého. Každé
zdanlivé sväté stretnutie je príležitosťou prijať úplné odpustenie a šíriť vnútorný mier. Každý, kto sa pripojí k tomuto
mocnému Účelu slúži Duchu Svätému a je v opatere Ducha Svätého. Mojím Účelom je zdieľať všetko so všetkými: Uč len
Lásku, pretože Ona je Tým, čím Si.
S Láskou, David

DUCHOVNÁ ASISTENCIA ČASŤ 2
Drahý David,
Ďakujem ti za odpovede na moje otázky ohľadom vrchného dozoru v Časti 1. Niečo ma priťahuje k Organizácii pre
Prebudenú Myseľ. Už sme o tom hovorili. Zdanlivo sa nič nedeje, no napriek tomu mám pochybnosti. Akoby som mal na
ceste nejaké “prekážky”. Je to moja egoistická myseľ a jej nezmysly? Akoby sa mi nechcelo niečo “stratiť” ako niektorí
z učeníkov, ktorí sa chceli pripojiť k Ježišovej skupine poslov. Keď sa vynorí tento pocit straty, je to akoby som zlyhával
v Kráľovstve nebeskom. V tomto bode sa mi niektoré ilúzie zdanlivo “miešajú” s Realitou. Vzniká mi v tom veľmi
zvláštny paradox. Avšak pod tým všetkým je múdrosť a vedomie toho, že to, čo sa má stať sa stane.
Ale ako dlho mám ešte čakať, kým krídla Holubice odnesú túto formu a umiestnia ju tam, kam patrí? Popletený a zároveň
pokojný, s toľkou túžbou zostať pravdivý Účelu a Duchu Svätému… Pomoc!!!! V Láske a Jednote s tým, Kto je jedinou
pravdou…
S Láskou navždy.

Môj Milovaný,
Ďakujem ti za oddanosť Prebudeniu! Ak budeš pred sebou udržiavať Účel Ducha Svätého ako svoju prvoradú prioritu,
všetko sa bude odvíjať veľmi ľahkým a očividným spôsobom. Budeš pozorovať, ako sa všetko odvíja bez námahy a v
Radosti, pretože ti nezáleží na výsledku, a dobrovoľne podnikáš všetky kroky spolu s Duchom Svätým. V mojom srdci si
vždy vítaný a cítim to tak, že jedného dňa prídeš bývať do Centra pod názvom Koniec cesty.
Je to Radosť vidieť tých, ktorí prichádzajú, aby svedčili o Božej Láske a podnikajú kroky, ktoré im Dáva Duch Svätý. Tieto
pozvania prichádzajú tak ľahko a je to taká Radosť prijímať každé jedno. V Božej Prozreteľnosti nie je žiadne vedomie
reciprocity, alebo vyjednávania, či výmenného obchodu, a táto dôvera rozpúšťa ego úplne. V Prebudení nie je strata alebo
obeť. Ego bolo vierou v obetovanie, avšak ničota nemôže byť skutočnou “prekážkou” ku Prebudeniu, pretože Prebudenie
ukazuje, že žiadne ego nejestvuje. Láska je skutočná a nemá protiklad. Celá Sláva Jednému za stvorenie Lásky takej, aká je

na veky vekov!
S Láskou, David

Kapitola 6

BEZRADNÝ. HĽADAJÚCI DUCHOVNÝ DOMOV
David,
Som Budhistický mních, avšak nedávno som zistil, že sa mi navracia vedomie Krista. V skutočnosti ma nezaujíma žiadne
konkrétne náboženstvo, radím sa skôr ku všeobecným mystikom. Budhizmus s Tibetskou variáciou bol kedysi môjmu
srdcu blízky, teraz si to už nemyslím, hoci problém možno spočíva skôr vo vedení, než v samotnom učení. Takže moja
otázka znie; Hľadám svoj spirituálny domov už asi rok a akoby som sa zasekol. Taktiež žijem už dva roky v Ekvádore,
hoci viem, že tu nie som potrebný, nie som si istý, ako dlho ešte vydržím nečinnosť v tejto kultúre, akoby mi chýbala
múdrosť, ako sa posunúť ďalej.
S modlitbami a požehnaniami.

Môj Milovaný,
Ďakujem za zdieľanie toho, čo máš na srdci. Vyzerá to tak, že si pripravený podniknúť ďalší krok smerom dovnútra. Ak sa
ti zdá, že na svojej ceste bojuješ s “vedením” alebo “kultúrou”, ktorá ťa zdanlivo obklopuje, je to volanie uvedomiť si, že
tieto myšlienky už naďalej nepodporujú tvoj mier v mysli. V Žijúcom Momente nie sú žiadni vodcovia, ani stúpenci, a ani
kultúra, ktorú vnímaš nie je príčinou pocitu nečinnosti. Nečinnosť je formou chyby, pochádzajúcej z chcenia, aby veci boli
iné, než sú. Egoistická myseľ sa zjednotí a identifikuje sa s rolou alebo úlohou, a táto falošná identita sa stáva známou a
pohodlnou. Uvoľnenie týchto asociácii a domnienok zdanlivo vyžaduje námahu, pretože pôsobia ako skutočné
v porovnaní s “nepoznaným” Kristom. Prebudenie je zdanlivé vzdanie sa všetkého, čo sa javí ako “známe” o tomto svete.
Skutočným náboženstvom je skúsenosť Mieru a nemôže byť vôbec nijako organizovaná, či štruktúrovaná. Keď sú
uvoľnené všetky presvedčenia, spojené s kontrolou a organizáciou a systémom, jediným vedomím, ktoré zostáva je Bytie.
Meditácia je skvelým prostriedkom, ako sa odosobniť od falošných presvedčení a myšlienok. Cestovanie je ďalším
výborným nástrojom na odhaľovanie a odosobňovanie sa od preferencii a očakávaní, ktoré povstávajú z falošného
presvedčenia. Zostaň s pocitom nečinnosti, prejdi si ním a prijmi Dar, ktorý Žiari pod tým. Myseľ ťa žiada o povolenie
zakúsiť energiu Božského prúdu. Toto je tvoja vášeň v srdci. Toto je tvoja Radosť. Dovoľ tejto skúsenosti vstúpiť do
vedomia a ďalší krok bude zjavný.
S požehnaním, David

UROBIŤ ĎALŠÍ KROK
Ahoj Dave,
Ďakujem ti za poslednú odpoveď. Bohužiaľ som aj naďalej v obavách, ktorým smerom sa mám vo svojom živote vydať, či
už sa to týka kariéry alebo osobných vzťahov. V otázke kariéry, stále sa usilujem o rôzne pozície, netušiac, ktorým smerom
sa mám vlastne vydať... a taktiež rozjímam nad napísaním knihy, čo som chcel urobiť už veľmi dávno... o seba-objavovaní.
Čo sa týka osobnej úrovne, som na lekcii 105, Boží mier a radosť sú moje... Stále mám problém alebo odpor si len tak
sadnúť a stíšiť si myseľ natoľko, aby som počul odkazy Ducha Svätého. Viem, že ešte stále sa pridŕžam mojich minulých
zranení a neprestávam ich odovzdávať Duchu Svätému a stále som nimi ovplyvňovaný... A vo vzťahoch mám problém
byť voči ostatným autentický, hovoriť im to, čo si myslím namiesto toho, aby som sa im podlizoval. Uvedomujem si, že je
tomu tak pretože ešte stále nie som k sebe úplne úprimný, sú veci, ktoré sa mi na sebe nepáčia. Napríklad, ako sa pokúšam
manipulovať svoje okolie, aby to zodpovedalo tomu, čo chcem ja... ale nie vždy to zodpovedá tomu, čo by som chcel.

Ďalšou vecou, ktorá ma zamestnáva je dávanie a prijímanie... Chcem byť súčasťou osvetlenia planéty a neviem, čo to je...
Neviem ani kto som. Dávanie a prijímanie pre mňa– vďaka KZ začínam všetko vidieť v inom svetle. Teraz vidím, že ak
som plný strachu a súdim sám seba a druhých, je to niečo, čo vnímam a pociťujem vo vnútri a v mojom okolí. A ak mám
láskyplné myšlienky o sebe a o druhých (čo sa mi nestáva veľmi často), potom je to to, čo dávam celému univerzu
a následne aj pociťujem. Ďakujem ti vopred za tvoje vedenie prostredníctvom odpovede a modlím sa za to, aby táto
odpoveď bola počutá, vyslyšaná a mnou precítená... a aby som bol otvorený a dostatočne vnímavý na to, aby som dovolil
tejto skúsenosti preniknúť cez oblaky trápenia, ilúzií, ktoré skrývajú Pravdu vo vnútri...
S Láskou

Ahoj Milovaný,
Ďakujem za tvoj e-mail a za zdieľanie tvojich myšlienok a obáv. Duch Svätý ťa stále Vedie v ústrety zdieľanému Účelu,
a minulé ciele a činnosti ti už na tvojej ceste naďalej neslúžia. Najdôležitejšou otázkou, ktorú je potrebné si položiť
ohľadne vnímaných aspektov tvojej skúsenosti, ako je napr. kariéra, osobný život a vo vzťahoch je: “Na čo to je?” Čo je
Účelom kariéry? Čo je Účelom osobnosti, či masky, ktorú mám na sebe, aby som vyhovoval druhým? Čo je Účelom
vzťahov v mojom svete? Čo je Účelom knihy, ktorú chcem napísať? Tieto otázky sú užitočné pri odhaľovaní
myšlienkového systému ega, pretože umožňujú odhaliť presvedčenia, ležiace pod povrchom, ktoré motivujú celé
správanie.
Všetko v tomto svete foriem má zdanlivo iný účel alebo funkciu. Preto účel nepôsobil jednotne a objavovalo sa mnoho
rôznorodých cieľov. V tom spočíval celý zmätok. V tom spočívala zložitosť. V tom spočívala minulosť. V tom spočívala
celá vnímaná bolesť. To bol svet, ktorý zdanlivo povstal zo zahmleného skla egoistického vnímania. Prebudenie sa do
Perspektívy Svätého Ducha (teraz) vyžaduje ochotu aplikovať ten istý Účel na každý zdanlivo odlúčený aspekt vnímania:
na všetko a na každého v každej situácií. Mier v mysli pochádza z udržiavania jednotného Účelu v mysli, pretože jednotný
Účel je tým, čo zjednocuje vnímanie. Roztrieštené, pokrivené vnímanie pochádzalo z mnohonásobných túžob a cieľov.
Ego používalo telo a svet za účelom pýchy, potešenia a útoku. Duch Svätý vidí telo a svet ako dočasné nástroje pre
odnaučenie každého konceptu, ktorému spiaca myseľ verí, vyprázdňovaním mysle od falošných predstáv, a uvoľňovaniu
cesty pre Perspektívu, ktorá vníma svet bez viny.
V Prebudení sa stáva zjavným, že ego nemalo jednotný cieľ, či účel. Ego bolo pomýlenou identitou. Snažilo sa uchrániť
samo seba, avšak “ja”, ktoré vnímalo sa neustále menilo, bolo neisté a malo hlboký pocit nehodnosti. S Prebudením
prichádza vedomie, že Duch nie je egom. Egoistické “ja” nebolo skutočné, pretože nebolo stvorené Bohom a teda nemalo
žiadny základ. Ego by sa dalo opísať ako viera v smrť, pretože veriť v to, že je možné sa odlúčiť od Božieho Ja, ktoré On
stvoril Dokonalým znamenalo veriť v smrť. Zázrak ukazuje, že ego nemalo skutočné následky, ani žiadnu existenciu.
Vyžaduje to vieru v zázraky, ktoré demonštrujú neskutočnosť ega a sveta. Kde bola pred tým zdanlivo temnota, teraz je
tam zázrak. A ako dovolíš zázraku žiariť skrze teba, stane sa zjavným, že ten, komu sa sníva nie je vystavený na milosť a
nemilosť sna. Vedomie sa rozžiari poznaním, že účel sna sa zmenil zo smrti na odpustenie. Perspektíva Ducha Svätého
ukazuje, že všetky veci spolu pracujú všetky veci pracujú pre dobro celku, pretože to,čo je celistvé zostáva celistvým.
Prepísal som jeden dialóg v našej online knižnici pod názvom Publikácie Prebúdzajúcej sa Mysle, ktorý ti môže poslúžiť
pri ujasňovaní si Účelu a voľby. Ako sa ti postupne vyjasní Účel, konanie a kroky, ktoré podnikneš budú nasledovať veľmi
prirodzene.
Okrem toho, Resta ti posiela sadu CD a jedna z piesní z Volume 4 sa volá “Načo to je?” Tento song sa objavil po našom
rozhovore okolo kuchynského stola, keď sme sa rozprávali o otázke “Načo to je?”, ktorá sa dá aplikovať na všetky
koncepty, ktorými sa momentálne zaoberáš: vzťahy, zamestnanie, osobné ciele, a pod. Môžeš si vypočuť tento song na
našej webstránke (pozri bibliografiu).
Ďalší krok je vždy očividný, ak vyplýva z jasného uvedomovania si Účelu. Všetko, čo Duch Svätý navrhuje vyplýva z Účelu
zjednoteného vnímania a videnia tapisérie kozmu ako celku. Toto vnímanie uvoľňuje cestu Božskému Tichu a v Pravde
nie je nič “Produktívnejšie”, než Božské Ticho. Zázraky roztopia tvoj odpor a privedú do Sladkého Ticha : )

S požehnaním, Láskou & radosťou môj milovaný
S Láskou, David

NIKTO TI NEMÔŽE POVEDAŤ, KTO SI
Drahý David,
Ďakujem ti veľmi pekne za nekompromisné odpovede a tvoju ochotu pomôcť.
Ku koncu r.1997 som mala istú skúsenosť v prítomnosti Božieho Učiteľa, ktorý povedal, že odtiaľto odchádza a ide
domov. Všetko, čo som v tom momente počula bolo, že mám poslednú šancu a bola som vystrašená myšlienkou na to, že
“odíde” bezo mňa. Zostala som v tichu a dostala sa do kontaktu s hlbokým smútkom, zostávajúc v spojení s Bohom
dovtedy, kým sa každá bunka v mojom tele neotvorila myšlienke “som martýr” a nebola odhalená, v nasledujúcom
okamihu som počula hlas povedať “Si môj Syn, s Ktorým som veľmi spokojný.” Ďalšia myšlienka, ktorá do mňa vstúpila,
bola táto: “Nemusím robiť nič.” V ďalšom momente som sa našla sedieť vzadu v miestnosti medzi učiteľmi Boha.
Nevedela som, čo sa deje, ale cítila som sa vydesená. Naozaj som si myslela, že sa len ticho postavím a so všetkou mojou
túžbou poznať Boha sa ocitnem navždy mimo vnímania a že to bude “koniec sna.” Bola som veľmi zmätená, keď som sa
znovu ocitla v miestnosti, kde som stála pred tým, ako som so všetkou silou sa chcela vzdať tohto sveta. Šla som domov,
zabudla na všetko, čo sa stalo a vstúpil do mňa mier, ktorý ma naplnil takou radosťou, ktorú som nikdy pred tým
nepocítila. Tej noci sa mi mysľou premietli všetky kapitoly KZ ako prúd svetla. A ja som sa prebudila žiariaca radosťou.
Naozaj som nechápala dôležitosť mentálneho tréningu a tak som sa postupom času dostala do stavu silných pocitov viny
a strachu a dosiahla som taký stupeň depresie a pocitu uväznenia, aký som si pred tým nedokázala ani predstaviť, že je
možný. Nakoniec som sa zrejme musela rozhodnúť, že takto ďalej pokračovať nemôžem a obrátila som sa na nejakú
svetskú terapiu, aby som sa znovu trochu “rozhýbala”, začala som aplikovať lekcie Praktických Cvičení a niektoré nástroje
odpustenia, a začali prichádzať záblesky mieru a šťastia a “videnie” svetla za formou, a pocit, že začínam nasledovať
vedenie Ducha Svätého, ktorá je určená špeciálne pre mňa, aby som sa naučila dôverovať. Dokonca som sa začala
prebúdzať ráno plná radosti a so spevom na perách.
Potom jedného dňa som bol konfrontovaná jedným z mojich učiteľov, ktorý vehementne vyhlásil, že všetko čo
v skutočnosti chcem je sexuálny priateľ, že je vo mne toľko rebélie a vzdoru, že sa nikdy nikam neposuniem a neprinesiem
nikomu úžitok. Bola som úplne zdevastovaná a preciťovala mnoho zmiešaných pocitov viny a beznádeje a strachu,
odhodila som všetku dôveru, ktorú som mala sama v seba a spochybnila aj to, čo sa mi pred tým zdalo ako zázračné
skúsenosti.
Odvtedy sa snažím horlivo uplatňovať jednotlivé lekcie v snahe odpustiť sama sebe a tým, ktorí boli v spomínanej situácii.
Intelektuálne chápem, že niet koho viniť. Bola to chyba a istým spôsobom môj učiteľ mi len ukázal strach, ktorý som
v sebe držala od toho momentu v r.1997, ktorý spočíval v tom, že asi nemám úprimnú túžbu sa učiť a nasledovať Jeho
vedenie a poznať Pravdu a že sama osebe za tú námahu nestojím. Prešla som si mnohými pocitmi zúrivosti
a sebenenávisti, viny a strachu – dokonca aj keď dovoľujem týmto pocitom vyjsť na povrch, je to akoby sa len pohybovali
a menili z hnevu na vinu, strach, depresiu a nenávisť, no stále sa mi ich nedarí úplne uvoľniť. Akoby som ich zdanlivo
nikdy neuvoľnila. My myseľ je zovretá, akoby obsahovala veľkú hrču a cítim sa bezradná. Je mojím rozhodnutím opustiť
tento pocit krivdy, ale vyzerá to tak, akoby som sa toho chcela držať len preto, aby som ospravedlnila moju nehodnosť,
patetické seba-vnímanie len preto, aby som si dokázala, že mám pravdu. Snažím sa aplikovať lekcie z praktických cvičení
ako najlepšie viem, ale nič neustupuje. Precítim možno pár sekúnd úľavy, ale nie je to mier, ani radosť, či svetlo Božie,
ktoré by mi boli dostupné tak, aby som ich mohla zdieľať s ostatnými.
Zdá sa mi, akoby som bola v úplnom odmietaní jedinej veci, ktorá by mi skutočne mohla pomôcť a bez úplnej zmeny
myslenia o 360-stupňov, moje učenie je neisté a môže byť kedykoľvek ohrozené, avšak mám pocit, sa vo mne zdanlivo
buduje aj istá dôvera. Napadá ťa niečo, čo by si poradil tejto tvrdohlavej mulici? Celkom sa viem stotožniť s príspevkom
pod názvom “Nič sa nedeje, nič nevidím.” Zdá sa mi, akoby som bola plná bordelu a neuvoľňovanie týchto presvedčení
blokuje uvedomenie si prítomnosti Lásky.

Ďakujem.

Moja Milovaná,
Ďakujem za zdieľanie toho, čo máš na srdci a za tvoju ochotu požiadať o Pomoc. Bola si Povolaná šíriť Svetlo ako Boží
učiteľ, ako vykonávateľ zázrakov. Ako zdieľaš Svetlo, Duch Svätý presviedča spiacu myseľ, že Svetlo Je. Nikto ti nemôže
povedať, Kto Si, avšak skúsenosť Identity v Bohu je nevyhnutná. Nehľadaj toto potvrdenie v žiadnom mužovi, či žene.
Ani jeden z piatich zmyslov nie je spoľahlivý v rozpoznávaní Pravdy Jediného Ja. Duch Svätý Vedie spoľahlivo a istota
narastá spolu s prijímaním Opravy všetkých pochybností a chýb. Každá pochybnosť je pochybnosťou o Božskom Ja.
Keď ti niekto zdanlivo klame o Božskom Ja, jedinou odpoveďou od Ducha vo vnútri je jemný smiech. “Rozhodni sa
znovu a uvidíš to inak” vyplachuje z mysle pochybnosť a povzbudzuje ochotné srdce a vďačnú myseľ. Povznes sa nad
koncept “vonkajšieho” učiteľa, a uvidíš, ako rýchlo bude narastať tvoja dôvera v zázraky. Autentické Prebudenie spočíva v
dôvere, úprimnosti a integrite a je vždy Žijúcou demonštráciou Božej Lásky. Všetky role sa rozplynú, keď sa rozhostí
Vnútorné uvedomenie. Nehľadaj mimo svojho Ja, pretože všetky modly musia ustúpiť Svetlu Večnej Lásky. Si Jedinou! To
je Skutočnosť.
Navždy s Láskou a Požehnaniami, David

MOZOG/MYSEĽ ZMÄTOK
Drahý David,
Som študentom KZ takmer rok, lekcie a myšlienky mi prinášajú veľký úžitok. Spomínam si na čítanie, kde sa píše, že
mozog človeka nemá nič spoločné s mysľou. Pochopil som to správne? Čo sa týka mojej otázky, keby ma prešiel kamión
alebo by som utrpel poškodenie mozgu, alebo mal nejakú vážnu duševnú chorobu alebo neskôr organický mozgový
syndróm, budem aj naďalej v spojení s univerzálnou mysľou (Bohom)? Dúfam, že nepokladáš túto moju otázku za príliš
hlúpu a dáš mi na ňu odpoveď, pretože ma to už dlhšie obťažuje...
Ponúkam Lásku/mier a odpustenie všetkým mojim bratom...

Môj Milovaný,
Ďakujem, že si napísal. Áno, máš pravdu – mozog nemá nič spoločné s Mysľou. Mozog, podobne ako telo & zem &
hviezdy & kozmos, sú projekciou ega, vierou v odlúčenie. Všetko v kozme bolo vytvorené na to, aby napodobňovalo
alebo nahrádzalo Realitu alebo Ducha. Mozog bol pokusom ega vytvoriť myseľ. Mozog je pominuteľný. Myseľ je Večná.
Mozog je nereálnym následkom nereálnej príčiny. Myseľ je Jedna spolu s Bohom, Príčina alebo Zdroj Všetkého. Mozog
nasleduje inštrukcie a robí to, čo mu je povedané, aby vykonával. Myseľ je príbytkom Boha, Ducha Svätého a Krista.
Všetka zdanlivá nemoc je egoistickým presvedčením, prechovávaným v mysli. Myseľ bola chorá a verila, že mozog mohol
mať dysfunkciu. Duševná choroba je vierou v to, že je skutočne možné sa odlúčiť od Milujúceho Stvoriteľa. Duševná
nemoc je vierou, v to, že myseľ môže byť rozdelená na Lásku a strach. Preto “poškodenie mozgu” či “organický mozgový
syndróm” nie sú ničím iným, než pokusmi ega projektovať “problém s vierou” do formy a nazývajúc tento “problém s
vierou” “mozgovým problémom.”
“Poškodenie mozgu” a “Organický mozgový syndróm” nemajú pre Ducha Svätého žiadny význam, On sa nepozerá na
následky. Duch Svätý vie, že nemajú príčinu a tak vôbec nemôžu byť. Ako budeš spolupracovať s Duchom Svätým a KZ,
budeš prenesený do sveta bez viny v mysli a z tejto Perspektívy budeš vnímať odraz Reality: uzdravený kozmos. Telo je
neutrálne a nemôže byť obdarené vlastnosťami Ducha či ega. Ak veríš tomu, že telo môže byť choré, vnímaš ho
z perspektívy nesprávne orientovanej myseľ a dočasne si si zdanlivo zablokoval svoje spojenie s Univerzálnou Mysľou
Boha. Zázrak ti ukazuje svet nanovo, a v zázraku sa všetko zdanlivé “utrpenie” vytratilo. V správne orientovanej mysli,
zameranej na zázrak utrpenie je nemožné, pretože zázrak odráža Svetlo Ducha Svätého, Ktorý je Utešiteľom a Mostom

k rozpomenutiu si na Boha.
Skôr, než môže byť prijaté uzdravenie v mysli je nevyhnutné si uvedomiť, že jediným problémom, ktorý máme je problém
vnímania. Problém spočíval vo filtroch, cez ktoré sme sa dívali, nie špecifických formách, ktoré boli vnímané skrze
zatemnené filtre nesprávneho vnímania. “Poškodenie mozgu” a “organický mozgový syndróm” sú špecifické formy bez
príčiny, pretože všetko nesprávne vnímanie nemá skutočnú príčinu. Boh je skutočnou Príčinou a Kristus a Stvorenie
pochádzajú zo skutočného zdroja. Pokánie spočíva v uvedomovaní si toho, že toto je Fakt a nič iné neexistuje. Ale najskôr
je dôležité vidieť, že všetka nemoc je mentálna nemoc a nemá nič spoločného s mozgom.
Ego bolo vytvorené vierou a je rozptýlené tým, že myseľ prestane v neho veriť. Je to naozaj takéto jednoduché. Ak v mysli
zostáva čo i len maličká čiastočka falošného presvedčenia naďalej pretrváva v mysli, Pravda Božskej Mysle zostáva zastretá
pred vedomím. Božská Myseľ jednoducho Je a Je Všetkým, čo môže byť Poznané. Teším sa spolu s tebou z tvojej
spolupráce s KZ a Duchom Svätým. Prinesie ti to trvalý mier a radosť a šťastie!
S Láskou & Požehnaniami, David

SEBAODPUSTENIE
Drahý David,
Patrím k tým, ktorí sú úplne nadšení pravdivým učením. Niečo inšpirujúce si prečítam a hneď premýšľam nad, komu by to
mohlo pomôcť tiež. Majú nejaký problém a toto im pomôže. Teraz si uvedomujem, že som to robievala vo vzťahu
k môjmu ex-manželovi a keď tak nad tým premýšľam, som si istá, že k rozvodu došlo práve z tohto dôvodu. Určite som
ho nevidela ako dokonalého a stále som si myslela, že je tu niečo, čo by mal vedieť. Stále to tak mám, prečítam si niečo, čo
si napísal a ego mi vraví ten a ten by si to mal prečítať, tak to prepošlem. Zvyčajne nepríde žiadna odozva. Staré príslovie
hovorí, neraď, kým o to nie si požiadaný, to je to nad čím v poslednej dobe premýšľam. Cítim to teraz, že všetky tieto
lekcie sú pre mňa a majú byť zdieľané až na požiadanie. Čo si o tom myslíš?
Ešte jedna otázka. Nemám cit v nohách a vyskúšala som chiropraktikov a bylinky a pod., čokoľvek okrem doktorov. Trvá
to už niekoľko rokov. Nie stále, ale zdá sa, že sa to zhoršuje. Zdanlivo dokážem vidieť ľudí vyliečených, keď ich počujem
hovoriť o ich chorobách a zdanlivo už netrpia tým, čo ich bolí. Je to ťažšie vo vzťahu k sebe samej? Čítala som o tom, že
telo nie je, ako teda uvoľníme symptómy?
Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si. Nepoznám nikoho iného, na koho by som sa mohla obrátiť s týmito otázkami.

Moja Milovaná,
Ďakujem za tvoj e-mail. S ochotou byť nápomocná sa otváraš Pomoci, ktorá prichádza skrze teba a z toho, čo si zdieľala
jasne vyplýva, že všetko, čo je zdieľané je vždy každého vlastnou lekciou. Duch Svätý ponúka myšlienky, ktoré sú
nápomocné, a vždy jemne pripomína mysli: “toto je tvoja lekcia.” Zázraky sú mimovoľné a ak sa pristihneš pri tom, že sa
ich pokúšaš smerovať tam, kde sú ponúkané, ego zneužíva snahu na svoje účely. Duch Svätý nikdy nikoho nezachraňuje
ani nemení – len Akceptuje našich bratov a sestry presne také, aké sú (Duchom). Je tomu tak, pretože myseľ je zjednotená
a každý zdanlivý brat, či sestra predstavujú tú istú príležitosť odpustiť ilúziu a rozpoznať Ja.
Nikto nie je ničím opatrovateľom, jedinec je spojený so všetkým čo vníma. Ako vidíš jeho, tak vidíš seba; ako sa správaš
k nemu, tak sa správaš k sebe; ako zmýšľaš o ňom, tak zmýšľaš o sebe. To isté sa týka tela, o ktorom si myslíš, že je tvoje.
Egoistická myseľ sa pokúša utlmiť bolesť z viery v odlúčenie projekciou znecitlivenia na telo. Ako odpúšťaš nepríčetnú
vieru v odlúčenie sa od Boha, telo začína byť používané ako neutrálny nástroj, pretože sa vytratí snaha premietať alebo
odmietať, či sa snažiť sa niečoho zbaviť. Myseľ je zahojená a prijíma odpustenie a vidí nemožnosť útoku. Myseľ je
zjednotená a nemôže ani útočiť ani byť atakovaná.
Nezabudni na túto jednoduchú myšlienku: Nie som telom a moja myseľ nemôže útočiť, preto nemôžem byť chorá.
Všetka Sláva patrí Boh za stvorenie Ducha Večným a Jediným navždy!!!

S Láskou, David

SKRZE TMU DO SVETLA
Ahoj David,
Nuž, musím priznať, že počas minulého týždňa som pocítila mnoho pocitov viny a hanby. Wow... uprostred tejto bolesti
som aplikovala všetky koncepty, ktoré poznám... Ani nepamätám, či som niekedy cítila takú bolesť. Viem, že spočíva
v mojej pripútanosti voči svetu.
Každý deň minulého týždňa som sa cítila ako špinavá hriešnica. Moja vina stále narastá... moje pocity nehodnosti, a
žiadostivosť. Intelektuálne viem, že to nie je pravda, ale necítim to tak. Dnešok bol dňom, kedy som sa vzdala a začala cítiť
a vidieť zázraky. Chystala som sa na nočnú smenu a cítila som mier a Lásku. Keď som v dnes večer nastúpila do autobusu
jedna príjemná staršia pani sa na mňa pozrela a povedala: “Mám rada večer... je to také romantické” Usmiala som sa.
Potom sa na mňa pozrela a povedala: “Ste taká roztomilá.” Spomenula som si na rozhovor s tebou, v ktorom si mi raz
povedal, že Ježíš o každom zmýšľal ako o roztomilom.
Začala som cítiť prítomnosť Lásky a potom do autobusu vošli dve dievčatká, ktoré mali vpredu na tričkách nápis:
“Roztomilá”. Potom, ako som si začala rozpomínať a cítiť prítomnosť Lásky nastúpila pani, ktorá si sadla vedľa mňa. Mala
na sebe prikrývku, na ktorej pol nápis: “Ježíš ťa miluje... v Biblii sa o tom píše.” Bolo tam tiež: “Nebeská brána je vo
vnútri” a mnoho ďalších myšlienok. Wow takže počas tých pár dní, kedy som sa cítila taká sama som vlastne len žiadala
o túto pomoc. Je také pekné mať túto Jeho Lásku, keď prichádza obdobie temna.
S Láskou a do skorého videnia...

Moja Milovaná,
Prekypujem vďačnosťou za tvoju ochotu prejsť všetkými emóciami tmy smerom dovnútra ku Svetlu. Ďakujem za tvoju
ochotu sa odovzdať jemnému Božiemu Vedeniu vo vnútri a uvoľniť minulosť. Všetci sú Povolaní, avšak zdanlivo len pár
sa rozhodne počuť. Ďakujem, že počúvaš a nasleduješ Volanie svojho Srdca.
Mier je našou odmenou, Radosť je prirodzená, a Láska je Tým, Kým Si. Ďakujem ti za tvoju úprimnosť. Ďakujem, že si sa
rozhodla pre Boha a tvoju ochotu spoznať Ja, ktoré Boh tvorí navždy Dokonalým.
S Láskou naveky vekov! David

MENTÁLNY TRÉNING BEZ KOMPROMISOV
Ďakujem ti ešte raz David, za všetku tvoju milujúcu pomoc. V tomto liste by som rád počul tvoj komentár na môj “štýl”
kontemplácie, takpovediac a potom by som ťa ešte poprosil o odpoveď na jednu špecifickú otázku, prečo ego nezmizne
akonáhle je základné presvedčenie o jeho neskutočnosti odhalené ako nemožné.
Spôsob, akým rozjímam, či meditujem sa hodne zmenil odkedy som začal prijímať tvoju pomoc. Začnem jednoducho,
slovami: “Duch Svätý” a takmer vždy prvou myšlienkou je “odpočívaj v nehybnosti a tichu” alebo niečo podobné. Potom
nasledujú tieto tri veci, prekladané tichom po každej jednej:
1. Rozjímam nad svätosťou “Ja”, “Ja” je úplne oslobodené od ega, “Ja”, ktoré sa neidentifikuje ako “ja som Ben” ale ako
“Ja som Ja.”
2. Moje rozjímanie je pravidelne prerušované nejakou rušivou egoistickou myšlienkou a keď k tomu dôjde “predkladám”

túto chybnú myšlienku Pravde ako klamstvo. Zatiaľ sa mi to darilo pomerne ľahko a trvá to len pár sekúnd, aby som sa
mohol navrátiť späť do ticha k rozjímaniu o ”Ja”.
3. Avšak, stalo sa mi už viac krát, že skutočné neegoistické “Ja” je 100% JEDNO s Trojicou (ktorá je tiež 100% JEDNO),
a napriek všetkému sú tu ešte neprebádané alebo potlačené egoistické presvedčenia, ktoré ma blokujú pred úplným
prežívaním Jednoty. A teraz, hoci som celkom rád, že môžem “predložiť” tieto egoistické presvedčenia, ako prichádzajú
jedno po druhom, počas môjho rozjímania ma už viac krát napadlo, že len odstrihávam vetvičky zo stromu (ego), dovoľ
mi predložiť koreň ega, a celý strom sa spojí so zabudnutím, vrátane neprebádaných a potlačených “konárov”, ktoré sú len
časťou iluzórnej podoby STROMU, nie súčasťou svätosti “Ja.” Prečo stále pretrvávajú, keď boli práve odhalené tiež ako
ničotné? Ak sa nemýlim, koreňom ega je viera v to, že odlúčenie sa od Boha je možné, okamžite nasledované vierou v to,
že odlúčenosť od Boha zvíťazila (vo forme ega). Nuž toto je veľmi jednoduché predložiť, pretože je úplne jasné, že Boh je
Pravdou a odlúčenie sa od Pravdy by podľa tejto definície bolo ne-Pravdou a teda neexistuje, a tak stačí sa len rozhodnúť
prestať veriť v existenciu niečoho, čo neexistuje.
Nemalo by sa teda ego rozpustiť v ničotu, keď sa dostanem do tohto bodu? Prečo teda ego v tomto bode jednoducho
nezmizne?

Ahoj Milovaný,
ego sa zdanlivo rozpustí a zmizne, keď odíde pokušenie premietať vieru v odlúčenie. Je tu len jedna zodpovednosť –
nepokúšať sa premietať zodpovednosť za ego a tak akceptovať Opravu ega, ktorú ponúka Duch Svätý. Práve na toto je
zamerané tvoje rozjímanie. Máš pravdu v tom, že tvoje cvičenie vyzerá tak, akoby si len odstrihával vetvičky zo stromu
ega. Takto to zdanlivo vyzerá, pokiaľ pretrváva viera, že chýb je mnoho. Na uvoľnenie ilúzie mnohých chýb je potrebné
vidieť, že medzi jednotlivými ilúziami neexistuje hierarchia, ani preferencie. Bez preferencií je pravda odhalená presne taká,
aká je. A táto skúsenosť nám prinesie koniec všetkých otázok, pretože Istota je ďaleko za tieňom pochybností.
Lekcia 79 v Pracovných Cvičeniach odráža myšlienku toho, že kým ego zdanlivo zmizne, “problém” musí byť rozpoznaný
presne taký, aký je (v mysli) – a nie ako sa javí (špecifický vo forme). Celá duchovná prax je zameraná na toto jediné
rozpoznanie, a lineárny čas bol vytvorený na potlačenie tohto jednoduchého uvedomenia. Problémy nie sú špecifické, hoci
tak pôsobia pre spiacu myseľ. Oprava vidí, že všetky problémy boli rovnaké a že sú všetky navždy preč. Buď vďačný, že si
dal svojej mysli povolenie umožniť “výnimky” ktoré sa pokúsila uvoľňovať do vedomia. Bez snahy ich ochraňovať uvidíš,
že všetky sú preč, pretože všetky boli rovnaké. Nerob žiadne výnimky pri svojom tréningu a uvidíš, že pravda nemá
výnimky.
Pokoj v mysli je dôkazom, že ilúzia je preč. Túž celým srdcom zakúsiť celistvosť a pocítiš svoj svätosť. Precvičovanie, či
hľadanie je v skutočnosti pokusom umiestniť skúsenosť do budúcnosti. Avšak skúsenosť Osvietenia je okamžitá.
Čokoľvek, čo zdanlivo popiera túto naliehavosť je príležitosťou pre Pokánie či úplné odpustenie. Nádej je potenciálna.
Osvietenie je Reálne. Nádej volá po lepšej budúcnosti. Osvietenie pokojne odpočíva vo Večnej Prítomnosti. Nádej ponúka
očakávanie. Osvietenie JE tým, čo Osvietenie ponúka.
Som s tebou spojený v tvojom rozhodnutí nerobiť žiadne výnimky voči pravde, pretože žiadne nie sú Láska nemá
protiklad a Radosť spočíva v neobmedzenom Bytí. Si jediným Milovaným Boha.
Odpočívaj v Božom mieri.
S Láskou, David

NEPOUŽÍVANIE ZÁZRAKOV NA VZBUDENIE VIERY
Ahoj David!
Mám pre teba pár otázok, pre teba, ktoré mám na mysli...
1) KZ v časti Zázračné Princípy hovorí, že “Zázraky by sa nemali používať na vzbudenie viery”

Ak je tomu tak, ako si máme potom vysvetľovať Ježišove zázraky, kedy napríklad nakŕmil stovky chudobných, vzkriesil
mŕtvych a pod.?
2) Wayne Dyer mi naozaj hovorí z duše! Hovorí presne to, o čom sa píše aj v učeniach KZ. Nachádzaš rovnakú
podobnosť aj v učeniach KZ a Ernestom Holmesom? A KZ a Unitárnou Cirkvou?
Ďakujem ti za tvoju láskavú pomoc pri nachádzaní zázrakov v mrakoch, ktoré ma blokujú pred Slnkom. Rád by som
s tebou zdieľal verš, ktorý mi prišiel na myseľ:
NEPOZERAJ, AKO ŽIARI SLNKO, BUĎ SLNKOM, KTORÉ ŽIARI!
V Láske.

Môj Milovaný,
Ďakujem za zdieľanie tvojich otázok. Zázraky sú vždy určené len pre myseľ vnímajúceho alebo toho, kto sníva ( Myseľ je
Jedna) a to, čo sa zdanlivo objavuje v nejakej forme je len symbolické. Zázraky sú pre myseľ, ktorá má takpovediac uši,
ktoré sú schopné počuť, alebo ochotu, či pripravenosť vidieť. Zdanlivé zmeny vo forme odrážajú preskupenie v mysli
orientovanej na zázraky, a hoci niektoré z týchto zmien zdanlivo presahujú “známe fyzikálne zákony,” V Realite nejestvujú
žiadne “známe fyzikálne zákony.” Zákon Lásky (Ducha) je jedinou Realitou. Nakŕmenie chudobných, či vzkriesenie
mŕtvych boli len symbolmi Božského Zákona Lásky, Ktorý nemá obmedzenia ani nedostatok. V skutočnosti je to len
postoj bytia, alebo stav mysle, ktorý demonštruje, že zázrak sa už stal. To je stav mysle, v ktorom je možná dôslednosť
a táto je vlastnosťou Prebudenia.
“Dôsledná forma” je samo osebe protirečením, hoci správanie sa môže navonok javiť ako “stabilnejšie” pre myseľ
orientovanú na zázraky. Jednoduchým spôsobom, ako si pamätať, že účelom zázrakov nie je vzbudzovať vieru je pamätať
si, že zázraky sú prostriedkom Prebudenia pre myseľ, ktorá už verí a je ochotná presiahnuť túto vieru a ísť za “Buď
pokojný a vedz, že ja som Boh.”
Učenia, o ktorých sa zmieňuješ sú veľmi užitočnými nášľapnými kameňmi v Prebudení sa do Jednoty. Duch Svätý ťa
povedie k rozlišovaniu pravdivého od falošného vo všetkých ohľadoch, a čím hlbšie zdanlivo pôjdeš, zdanlivo presiahneš
všetky lineárne koncepty a priblížiš sa skúsenosti, ktorá ukončí všetky pochybnosti. Učenia, o ktorých sa zmieňuješ sa
sústreďujú na Jednotu, avšak tu ešte stále zostávajú zvyšky egoistických konceptov, ktoré sú úplne prekonané v Osvietení.
Tvoja vnútorná práca s Duchom Svätým ťa povedie dovnútra a Pomôže ti odložiť každý lineárny (minulosť-budúcnosť)
koncept (ako napríklad vyváženosť a proces a rast a osobnosť). Pohybuješ sa rýchlo smerom do vnútra skúsenosti
Pokánia, Krista, a Božej Lásky. Ďakujem za tvoju oddanosť Pravde!
S Láskou Navždy, David

POUŽÍVANIE DUCHA SVÄTÉHO NA ROZPTÝLENIE OTÁZOK
David,
Zmienil si sa o tom, že musíme spochybniť každú domnienku. Čo máme používať pri tomto spochybňovaní? S čím máme
porovnávať naše domnienky? Dovoľ, aby som uviedol príklad toho, ako zmýšľam, aby si ma mohol prípadne opraviť.
Idem spochybniť svoju domnienku o tom, že viem spochybniť svoje domnienky:
“Domnievam sa”, že spochybňovanie mojich domnienok znamená, že by som mal zanechať všetko rozhodovane v tom, či
mám pravdu alebo sa mýlim ohľadne domnienky, takže by mi na výsledku nemalo záležať. Ale keďže nemôžem vychádzať
z predpokladu, že moje domnienky sú správne, nemôžem ani predpokladať, že spochybňovanie mojich domnienok má

význam. Ba čo viac, keďže nemôžem vychádzať z toho, že poznám rozdiel medzi správnym a nesprávnym, alebo
usudzovať, že taký rozdiel existuje, nemôžem teda hodnotiť správnosť mojich domnienok.
Takže čo mám s tým robiť? Povzniesť sa úplne nad všetko? Opustiť všetky domnienky? Pre mňa to znamená oslobodiť sa
od všetkých názorov, čo je podľa mňa výsledkom učenia Kurzu, ale zlyhávam v jednej oblasti, čo sa týka mojej zóny
pohodlia: spoločnosť. Moje zdôvodňovanie súvisí s mojou egoistickou láskou voči logike, nebudem mať odpoveď pre
nikoho, kto sa ma opýta. Nebudem schopný uživiť seba alebo druhých, z hľadiska financií. Mám snáď na otázky typu:
“Ako máš v úmysle splatiť svoj dlhy?” odpovedať: “Och, ja mám nejaké dlhy?” Čoskoro ma to vytlačí zo zóny pohodlia
a stanem sa pustovníkom. Keď prichádza táto otázka, je to druh chovania, ktoré v konečnom dôsledku oslobodí moju
myseľ, alebo len zlyhávam v počúvaní toho, čo hovoríš a moje ego si to interpretuje úplne inak?
Ďakujem za pomoc so spoznávaním svojho skutočného ja, nech už je to čokoľvek. Predpokladám, že to je čo chce byť
“osvietené” je moje ego a jeho chcenia, ktoré sú peknou odchýlkou od Božieho plánu. Jeho vlastná logika by mi povedala,
že osvietenie je samovraždou ega, ale keďže to reprezentuje ako dokončenú úlohu v porovnaní s ostatnými ľuďmi na tejto
planéte, ktorí sa nezdajú byť osvietenými, jeho existencia pokračuje.

Môj Milovaný,
Ďakujem za tvoje podrobné otázky. Je užitočné používať Ducha Svätého pri odkrývaní, odhaľovaní a uvoľňovaní
domnienok. Duch Svätý odhalí úplnú nemožnosť porovnávania sa alebo hodnotenia a v tom spočíva Pokánie. Ako si
postupne zdanlivo trénujeme myseľ (postupom času) spolu s Duchom Svätým, Duch Svätý zdanlivo súdi, Vedie ťa priamo
(prostredníctvom podnetov a inštrukcií), pokiaľ veríš v špecifiká a situácie. Tvoje pocity sú správnym prostriedkom
súdenia v Prebudení, a pocity mieru a radosti a šťastia sú barometrom, ktorý ti dáva vedieť, že nasleduješ Božie Vedenie.
Ego je spochybňujúcim aspektom mysle, ale používané na spochybňovanie týchto domnienok alebo presvedčení namiesto
zameriavania sa na premietaný kozmos, takže je využívané ako užitočný nástroj na rozpustenie týchto otázok. Dovoľ
Duchu Svätému, aby ťa inšpiroval pri kadení otázok. Ako sa vytrácajú egoistické domnienky, všetko v mysli plynie hladko
a začíname si postupne uvedomovať, že mimo mysle nejestvuje žiadny objektívny svet. Egoistický svet bol subjektívny
a založený na domnienkach, prechovávaných v mysli. Pod všetkými názormi a závermi a domnienkami a presvedčeniami je
skutočne produktívny Stav Mysle: Božské Ticho Bytia. Touto produktivitou je Tvorenie, Stav Ducha, ktorý je šírený
navždy a večne. Táto produktivita nemá nič spoločného s egoistickým výtvorom, označovaným ako “spoločnosť.”
Prístup, zameraný na rozpomínanie sa Božieho tvorenia zahrňuje odovzdanie sa, či oddanie sa Božej Prozreteľnosti; s
vedomím toho, že každý symbol je slobodne ponúkaný Duchom Svätým. Nezhrňuje myšlienku doslova nebyť schopný “...
uživiť seba alebo druhých, z hľadiska financií.” Vkladá všetku dôveru v Ducha svätého v to, že sa postará o každú
zdanlivú potrebu, ako je vzduch, jedlo, voda, príbytok, doprava, slová, komunikačné prostriedky a pod. Toto vôbec
nemusí znamenať, že sa máš identifikovať ako “pustovník”, ale znamená to, že si ochotný uznať, že si pod Božou
ochranou vo všetkých zdanlivých okolnostiach.
Toto zmýšľanie spolu s Duchom Svätým napokon oslobodí myseľ od jej imaginárneho uväznenia. Správanie vyplýva len
z myslenia, tak ako myslenie vyplýva z presvedčenia, takže Duch Svätý pracuje s myšlienkami a presvedčeniami. Môžeš
chovanie považovať za sprievodný znak myslenia a preto Oprava sa nikdy neodohráva na zdanlivej úrovni formy.
Premýšľaj s Bohom a buď šťastný, že je cieľom tvojej spolupráce s Duchom Svätým. Kristus je Myšlienkou v Mysli Boha.
Nasledovaním Ducha Svätého nadobudneš Istotu, spojením sa s Účelom Ducha Svätého a odmietnutím hľadať výnimky,
či vytvárať domnienky. Osvietenie je vedomím, že skutočná je len Láska. Kristus je Istotou Identity v Bohu, pretože
Kristus je Dieťaťom Božej Identity. Všetka Sláva patrí Jedinému Duchu!
V Láske & Radosti, David

NIEKTORÉ ZÁKLADNE OTÁZKY
Drahý Svätý Brat,

Prečítal som si Kurz Zázrakov (KZ) a preštudoval aj obe webstránky “Foundation for ACIM” a “Awakening Mind.”
Najprv by som s tebou, môj Svätý Brat rád zdieľal to, ako mi KZ a tvoje webstránky pomohli. Zdá sa, že KZ bol
navrhnutý s cieľom transformovať myseľ, čiže prebudiť sa, aby si jedinec začal byť vedomý “ega”, či “nesprávne
orientovanej mysle.” Taktiež chápem, že som Synom Božím, moja Myseľ je Mysľou Boha (a vy ste tiež “Synmi Boha” ako
aj Svätými Bratmi). Chápem, že všetko, čo vidím mimo mňa (nás) je projekciou toho, čo je v mojej (našich) mysliach. Ale
bola to len projekcia našej viny do druhých, ktorá spôsobila vznik zdanlivo obrovského sveta a kozmu.
Avšak, podľa KZ a Pravdy, tento obrovský svet či kozmos, ktorý sa pred nami objavuje (používaním piatich telesných
zmyslov) je celý falošný. Rozum nám vraví, že k odlúčenou našich myslí nikdy nedošlo. Preto v Pravde, som (sme) sa
Bohu nikdy “nevzdialili”. Je nemožné “vzdialiť sa” Bohu (alebo naopak– že Boh by sa vzdialil nám). Boh je Celistvý. Je
nemožné uniknúť Bohu, ktorý je celistvý a úplný, pretože Boh proste Je. Preto nie som telom. Som Synom Boha. Som
Mysľou Boha. Som Duchom.
Ježíš nás chcel naučiť uvedomiť si túto chybu, že sme si vybrali ego namiesto Ducha Svätého, keď sme “zaspali” a prestali
byť bdelí, takže “prebudenie” môže byť spôsobené Mysľou Boha, pomocou ktorej si znovu uvedomíme našu myseľ.
Akonáhle sa prebudíme, ego zmizne. Skutočne, to pôsobí ako “proces” ako odstraňovanie jednotlivých šupiek cibule alebo
otváranie lupeňov kvetu, kým nezostane vôbec nič (keďže ego je ničím).
Všetko horeuvedené chápem a vôbec o tom nepochybujem. V skutočnosti je to niekedy veľmi praktické byť “vedomý”
alebo “bdelý” (čo znamená pozerajúci sa do vnútra). Taktiež si uvedomujem, že egoistický svet sa zdanlivo nerozplynul, čo
je pre mňa dôkazom toho, že to, čo je v mojej mysli sa nezmenilo. To znamená, že problém (vina) zostáva v mojej mysli.
Ak nie som telom a všetko okolo mňa je založené na piatich zmysloch, potom všetko je falošné, prečo potom jednoducho
nemôžem “spáchať samovraždu” a potom hneď a okamžite byť späť s Bohom. Je to hlúpe, pretože chápem, že ak nemám
telo, nie je tu nič, čo by sa dalo “zabiť“ alebo na čom spáchať samovraždu. Nič! (Smiech) Čo sa však pokúšam povedať je
to, že sa pokúšam zbaviť nezmyslov ega. Avšak ak sú nezmysly ega neskutočné alebo nikdy neexistovali, ako môžem
nechať odísť “neskutočné”, to, čo nikdy neexistovalo? Hlúposť!
Musí existovať nejaký spôsob (poznám citát z Biblie, kde Ježíš je “Cestou”), ktorý rozpustí všetko neskutočné okamžite,
keďže čas nejestvuje (v Bohu čas neexistuje) namiesto “procesu” (ktorý mimochodom robí čas skutočným). Prosím, poraď
mi, ako sa mám v tom zorientovať.
V Novom Zákone, v ktorom sa spomína Zmŕtvychvstanie sa hovorí, že Ježíš sa znovu zjavil Apoštolom (čiže
Zmŕtvychvstanie bolo demonštráciou toho, že pre Syna Božieho smrť neexistuje). Toto taktiež naznačuje (alebo by sa dalo
interpretovať), že existuje “život po smrti.” Zdanlivo to však nezdieľalo myšlienku alebo učenie o tom, čo sa stane po
rozpustení ega (zdanlivo falošná forma ako je telo je “mŕtva”). Prosím, poraď mi, ako sa mám v tom zorientovať.
Nakoniec, s rešpektom voči zázrakom, zjavujú sa zázraky našim zmyslom ako odpoveď na zmenu (či “opravu”) v našej
Mysli, ktorá skutočne opravuje projekciu/vnímanie? Chápem, že všetky svetské problémy sa javia byť odlišné skrze našich
päť zmyslov, je tu však naozaj len jediný problém? Ak je tomu tak, ako si môžem zmeniť zmýšľanie (z “nesprávne
orientovaného” na “správne orientované”), tak aby som už vôbec nemal žiadne nesprávne zmýšľanie? Čo sa pokúšam
povedať je to, že ak neexistuje “nesprávna myseľ” alebo egoistický svet je neskutočný alebo som nikdy “neopustil Boha”,
prečo sa ego javí všetkým? Ak Boh nikdy nespí (Duch nikdy nespí – “spánok” neexistuje), potom Syn Boží by tiež nikdy
nemal spať, ale aj v Genezis, aj v KZ sa stále spomína, že ja/my sme “zaspali” a vybrali si “nesprávnu myseľ” (svet snov).
Ako sa to stalo? Kde je Pravda v tom všetkom? Prosím, poraď mi, ako sa mám v tom zorientovať.
Ďakujem ti, Svätý Brat môj.
S Láskou navždy.

Zdravím ťa Milovaný,
Ďakujem za tvoje hlboké otázky a tvoju ochotu sa pozerať dovnútra a navždy sa oslobodiť od ilúzie ega. Na tvoje otázky
som odpovedal do hĺbky na stránke the Awakening In Christ Yahoo Group (pozri bibliografiu). Môžeš použiť aj
“Prehľadávanie Archívu”, ktorý nájdeš na spodnej časti stránky v odpovediach na tvoje otázky a čo je oveľa dôležitejšie

v empirickej Odpovedi, Ktorá Prichádza Zvnútra a ktorá ukončí všetky otázky (Bytie Absolútnej Istoty).
KZ poukazuje na skúsenosť Prítomného Momentu, avšak skúsenosť Prítomného Momentu sa nedá vyjadriť slovami
(ktoré sú len symbolmi, dvojnásobne vzdialené Realite). Moje články sú také isté. Pre myseľ, ktorá túži po Prebudení, sú
tieto odpovede návodmi, ktoré sú Jednoduché a Očividné. Avšak mysli, ktorá túži po ilúzií odlúčenia sa Kurz javí ako
veľmi ťažký a frustrujúci na aplikáciu. Túžba je Kľúčom k odpusteniu ilúzií. Pravda bude navrátená do tvojho vedomia
pomocou tvojej túžby, tak ako bola stratená vo vedomí tvojou túžbou po niečom inom. “Zjednoť svoju vôľu s mojou” je
len iným spôsobom ako povedať: Túž len po Pravde a zakúsiš Pravdu, ktorá nemá protiklad.”
Túž po úplnom uzdravení a si uzdravený. Pretože Duch Svätý vie, že k odlúčeniu nikdy nedošlo, a ponúka túto opravu
alebo Pokánie, okamžite, v tomto okamihu. Máš pravdu v tom, že označovanie niečoho ako “procesu” je spôsob, ako
urobiť čas skutočným. Avšak pre myseľ, ktorá ešte stále verí v čas je “proces” jemnou metaforou, ktorá umožňuje
zdanlivej ochote po Prebudení postupne narastať – aby Spojená, či Jednotná Túžba mohla byť uchopená bez strachu zo
straty či obete. Pokánie musí byť prijaté dobrovoľne, a tak spiaca myseľ nie je “šmarená do Reality.” Myseľ musí túžiť po
Prebudení, pretože Duch Svätý ani nerozkazuje, ani nepožaduje, ani nenúti. Hoci Prebudenie je neodvratné a vyžaduje len
Jediný okamih pre úplné odpustenie, Prebudenie spiacej mysli, ktorá sníva o exile od Boha, nikdy nie je vnucované.
Zázraky otvárajú cestu pre prijatie Opravy (Pokánia) bez strachu. Pretože v Pravde sa nieto čoho obávať.
Nedávno sa ma opýtali: “Ako je to s tvojou vierou v smrť? Veríš v nebo a peklo? Veríš v reinkarnáciu? Ďakujem ti za
pomoc.” Moja odpoveď na tieto otázky je stále rovnaká a zdieľam ju teraz ako základ pre detailnejšie otázky, ktoré si mi
položil. Pod vedením a smerovaním Ježiša Krista mi bolo ukázané a získal som konkrétne skúsenosti s tým, že pre Ducha,
ktorým Som nejestvuje smrť Tento svet bol vierou v peklo, avšak skrze odpustenie pociťujem Nebo Teraz a vidím, že
peklo bolo omylom, ilúziou, ktorú Duch svätý opravil okamžite. Žijem v Radosti Krista a šťastne šírim Svetlo, v ktorom
som stvorený naším Milujúcim Bohom. “Kráľovstvo Nebeské je na dosah ruky” znamená Teraz, stav Mysle, ktorá je
Nevinná, nedotknutá chybou, ktorá bola považovaná za hriech (odlúčenie sa od Boha). Pozývam ťa na cestu Prebudenia
sa do Kristovej Myšlienky, ktorá navždy spočíva v Mysli Boha. Láska je skutočná. Peklo a smrť boli ilúziami. Reinkarnácia
je nášľapným kameňom smerom k viere v Osvietenie alebo Spásu. Večnosť je bezčasová, zatiaľ čo reinkarnácia je
zdanlivým príbehom “duše a času.” Nevedomé presvedčenia o chybe a čase musia byť spochybnené, odpustené a
uvoľnené, aby si s radosťou uvidel, že nikdy neboli skutočné. Večná Láska je Realitou, pretože Boh je Láska a Kristus je
Láska.
Vyhlásil si: “Chcem sa zbaviť egoistických nezmyslov.” Navrhujem robenie Praktických Cvičení v KZ. Rob ich s takým
zanietením a túžbou, akoby si po každej zdanlivej lekcii, ktorú čítaš OČAKÁVAL okamžité Prebudenie. Tento návrh je
v skutočnosti jedinou modlitbou za Zjednotenú Túžbu a Zjednotená Túžba je Stvorením. Svätý Okamih je bránou k
Stvoreniu, a Praktické Cvičenia sú navrhnute ako odraz Účelu Prebudenia a ochoty sa Prebudiť. Ak si ochotný vyvinúť
úsilie v mysli, pokúsiš sa nerobiť žiadne výnimky v myšlienkach, ponúkaných v lekciách, Duch Svätý spoľahlivo povedie
tvoju myseľ smerom k uvedomeniu si Svätého Okamihu.
Zmŕtvychvstanie sa týka mysle a je pre myseľ, a symbol vzkrieseného tela mal len poukázať na Vzkriesenú myseľ (v ktorej
bolo ego úplne rozptýlené). Telo je neutrálnym symbolom a v skutočnosti ani nežije ani neumiera, takže “vzkriesené telo”
je v tomto zmysel protirečením. Symbol “zmŕtvychvstania” sa objavil pred 2000 rokmi, aby nás naučil že je nemožné zabiť
Syna Božieho, pretože Duch nemôže umrieť (keďže je Večný). Jedinec dosahuje vedomie Neba skrze zmŕtvychvstanie
alebo “zahojenie mysle” prijatím Pokánia, či úplného odpustenia. K tomuto dochádza vtedy, keď umožníme Duchu
Svätému, aby nám pomohol rozlišovať medzi správnym a nesprávnym zmýšľaním a ďalej prijatím zmýšľania, ktoré je
výlučne orientované správne, čiže myslenie, ktoré umožňuje vidieť svet bez viny.
Opýtal si sa: “... zjavujú sa zázraky našim zmyslom ako odpoveď na zmenu (či “opravu”) v našej Mysli, ktorá skutočne
opravuje projekciu/vnímanie? Chápem, že všetky svetské problémy sa javia byť odlišné skrze našich päť zmyslov, je tu
však naozaj len jediný problém? Ak je tomu tak, ako si môžem zmeniť zmýšľanie (z “nesprávne orientovaného” na
“správne orientované”), tak aby som už vôbec nemal žiadne nesprávne zmýšľanie?” V Prebudení je dôležité držať koňa
pred vozom a nepredpokladať, že voz môže ťahať koňa. Zázraky a správne orientovaná myseľ sú to isté, čiže schopnosť
vidieť, že neskutočné je proste neskutočné. Zázraky a správne orientovaná myseľ sú vedomím toho, že forma nemá
príčinnosť a že kozmos nikdy neopustil myseľ snívajúceho. Ak jedinec zdanlivo vníma odlúčené osoby, miesta, veci a
situácie, znamená to, že verí v ilúziu nesprávne orientovanej mysle.
Duch Svätý vidí tapisériu kozmu ako jednu ilúziu, že neskutočné je neskutočné, a vidí, že nejestvuje nič “mimo” Mysle.

V Perspektíve “Nad Vojnovým Poľom” je len celistvosť. Táto zjednotená Perspektíva je to isté, čo správne orientovaná
myseľ alebo svet bez viny. Zmena mysle, o ktorej hovoríš spočíva v prijatí Nemennosti a Jednotnosti mysle. Odpoveďou
na “ako” je Duch Svätý. Dovoľ Duchu Svätému, aby sa rozhodol pre Boha za teba, a prijmi Pokánie alebo “zmeň
zmýšľanie o svojej mysli.” Tvojou úlohou je len ochota, pretože spojenie Sily Ducha Svätého s tvoju troškou ochoty ti
umožní vidieť svet nanovo. Povedz si a mysli to úprimne: “Nado všetko chcem toto vidieť inak.”
Často hovorievam o otázke: “Ako sa mohlo stať nemožné?” Je množstvo nahrávok a článkov, ktoré sa zaoberajú práve
touto otázkou (najčastejšie kladená otázka), hoci to musí byť zjavné, že VERÍŠ tomu, že k odlúčeniu SKUTOČNE došlo,
keď pozoruješ emocionálny stav svojej mysle. Domnienkou, ktorá spočíva pod touto otázkou je to, že k odlúčeniu
SKUTOČNE došlo, a to je práve tá viera, či domnienka (ego), ktorú je potrebné spochybniť. V skutočnosti všetky otázky
vznikajú z tejto viery alebo domnienky (ega), pretože práve spomínané ego zdanlivo položilo “prvú otázku”: “Kto som?”
Každá následná otázka pozýva k zmätku v identite a popretiu Identity ako Krista. Skúsenosť Prebudenia je rozpoznaním
Seba ako Krista, a v tejto Istote žiadna otázka nemá miesto. Jednota alebo Láska nemá protiklad. Nebo je Stavom Bytia,
ktoré je Večné. Všetky zdanlivé otázky majú v základe čas, priestor, súkromné mysle alebo súkromné myšlienky. Avšak
Láska pozná len Lásku, a Láska je Všade. Otvor sa skúsenosti Lásky, a nič “iného” nezostane.
S Láskou & Večným Požehnaním, David

A ČO HOLOKAUST?
David,
Mám jednu veľkú otázku. Keď používame princípy Kurzu a prosím, oprav ma, ak sa mýlim, hovoríme, že to, čo nás bolí
v minulosti sa nikdy nestalo. Čo presne je tým myslené?? Napríklad, ak Kurz hovorí, že k Holokaustu nikdy nedošlo, je to
šokujúce a môže byť použité určitými skupinami na ospravedlnenie antisemitského povedomia. Pomôž mi prosím to
pochopiť.

Môj Milovaný,
Ďakujem za tvoje otázky. Zázraky spôsobujú kolaps času a ponúkajú Opravu nesprávneho vnímania. Ako som už
spomínal v predchádzajúcich odpovediach ohľadom konceptu zneužívania, ego je vierou, že nespravodlivé zaobchádzanie
je možné. Nezáleží na tom, či chybné vnímanie zneužívania sa prejavilo formou mierneho podráždenia alebo masovej
vraždy, nejestvujú rôzne formy tej istej ilúzie. Odpustenie opúšťa všetky ilúzie dohromady, a v odpustení je rozpoznaná
Nevinnosť. Odpustenie je vždy darom Samému Sebe, pretože len chybné vnímanie útoku zdanlivo zastrelo Lásku, ktorá je
vo vnútri. Duch učí, že odpustenie je vždy oprávnené, a mier a porozumenie idú ruka v ruke. Odpusti to, čo sa nikdy
nestalo a prijmi to Čo Je, to je cesta ku Šťastiu a Prebývaniu v Prítomnosti.
Ego môže zdanlivo citovať Písmo Sväté a ospravedlňovať pocity “nevraživosti” alebo názor, avšak ego nemá zdanlivú
existenciu, či moc, alebo život, pokiaľ v neho neveríme. Je užitočné spochybniť celý myšlienkový systém ega, všetky jeho
presvedčenia ohľadom zneužívania a obetí a keď sú tieto presvedčenia odhalené ako nepravdivé, vymiznú z vedomia. Som
s tebou spojený v odpustení, a úplné odpustenie je vedomie toho, že k odlúčeniu sa od Boha nikdy nedošlo. Skutočne, len
odpustenie je jediným cieľom, ktorý je hodný tvojho času a námahy, pretože odpustenie umožňuje pokoj v mysli. Nič
nemôže zaútočiť na Dieťa Božie, Ktoré pozná Boží Večný Mier.
Boh ti žehnaj, s Láskou, David

ČO MÔŽEM OVLÁDAŤ A
ČO NEMÔŽEM OVLÁDAŤ

Ahoj David,
Možno mi môžeš pomôcť dozvedieť sa, čo môžem ovládať a čo nie. Počúval som tvoju nahrávku pod názvom “Žiadna
kontrola nad svetom” a zistil som, že mi to vyvolalo zmätok v mojej mysli. Prikladám prílohu s detailnejším popisom toho,
čo by som potreboval vysvetliť.
Keď som bol mladý, myslel som si, že mám kontrolou nad všetkým v mojom živote (práca, výber priateľov, záľuby
a trávenie voľného času, koníčky a pod.). Myslel som si, že nemám pod kontrolou chorobu, násilie zo strany druhých,
vojnu, nehody a pod. Ako tak starnem (mám 52) potrebujem okuliare a zisťujem, že nevidím ani s nimi, ani bez nich,
zrádza ma pamäť, moja schopnosť učiť sa novým technológiám klesá a pod.
Zisťujem, že mám čoraz menšiu kontrolu nad stratou svojho fungovania, a že smerujem presne tam, kde je moja matka, na
vozíček a do domova dôchodcov. Akoby som stratil kontrolu nad ľudským úpadkom. Ak správne rozumiem nahrávke,
mal by som len akceptovať fakt, že telo starne a jeho schopnosti sa zhoršujú. Aspoň myseľ by sa oslobodila od trápenia.
Ani tá nie je taká spoľahlivá ako kedysi. Neviem si zapamätať mená ľudí a často ani správne slová, alebo si ich vybavím
v inom jazyku.
Každopádne, dúfam, že tvoje múdre slová mi pomôžu porozumieť týmto mojim otázkam, takže toto je pre mňa lekcia 1.
“Ako rozpoznať čo môžem ovládať od toho, čo ovládať nemôžem.”
S Láskou

Môj Milovaný,
Ďakujem za zdieľanie pocitov, otázok aj tvojich úvah. Prebudenie je jednoducho jasným vedomím toho, že Stav Mysle
(Mier, Šťastie, Sloboda, Radosť) je mojou jedinou skutočnou Zodpovednosťou a že viera (ego) , ktorá zdanlivo vytvorila
kozmos nemá žiadny vplyv na Realitu (Pravdu Ducha). Žiť v Prítomnosti znamená Byť, oslobodený od iluzórnych
obmedzení času a priestoru. Môžeš kontrolovať smer svojho myslenia a tak sa môžeš zjednotiť s Duchom Svätým
v Prítomnom Momente. Ochotné precvičovanie tejto schopnosti voliť si Ducha Svätého ti umožní skúsenosť Bytia. Čo
zďaleka presahuje iluzórny koncept voľby.
Je pravdou, že nič nie je náhodné. Predloha kozmu, ktorá sa odohrala v jedinom zdanlivom “nesvätom okamihu” bola
Opravená alebo Neutralizovaná Duchom Svätým. Nechaj sa unášať Láskou Ducha Svätého a stane sa zjavným, že všetky
zdanlivé rozhodnutia v konkrétnej podobe už boli učinené. Toto je skúsenosť šťastného sna, v ktorom nejestvuje súdenie.
Modlitba, pozorovanie mysle a odpustenie umožňujú skúsenosť toho, že všetky formy sú neskutočné a minulosťou a to,
čo je minulosť, nemôže byť zmenené – len rozpoznané ako skončené a preč. Čas a priestor sú jednou ilúziou, a mier
mysle prichádza v Okamihu, kedy je ilúzia odpustená a uvoľnená.
Život je našim Duchom, Ktorý je Večný. Telo len zdanlivo upadá a starne z hľadiska ega; viery v čas. Nech ti je útechou
vedomie, že Duch Svätý pripraví čas aj priestor pre zázraky, ktoré budeš zdieľať. Naše spojenie ukazuje, že čas nemal
žiadny vplyv na našu Identitu v Bohu. Nič nemôže zmeniť Lásku, ktorá je Večná. To, čo zdanlivo odumiera nikdy nebolo
Láskou, pretože Láska je Trvalá.
Pokračuj v otváraní sa zázrakom Duch Svätého, ktoré ti ponúka. Počúvaj nahrávky stretnutí ponúkané online, modli sa za
Láskavé Interpretácie od Ducha Svätého a všetko ti bude odhalené. Prebudenie je Momentom pripravenosti a ochoty
a v skutočnosti nemá vôbec nič spoločné s časom. Dovoľ svojej mysli oddychovať a vznášať sa v Božskosti vo tvojom
vnútri. Zázraky ponúkajú nenáročný spôsob plynutia v Momente, a rozpoznáš ich podľa Ľahkosti, skrze ktorú
prichádzajú. Uvoľni všetku snahu kontrolovať ľudí, miesta a udalosti a pozoruj spolu s Duchom Svätým. Toto
pozorovanie ti prinesie jedinečnú skúsenosť prinášajúcu ľahkosť v srdci. Na ničom inom nezáleží.
S Láskou & Požehnaním navždy, David

Kapitola 7

ČO JE TO ABSTRAKTNÉ SVETLO?
Drahý David,
Som zmätený, keď ťa počujem používať pojem “Abstraktné Svetlo.” V mojom chápaní sú to slová a koncepty, ktoré sú
abstrakciami (odpútanie sa, či “odtiahnutie sa”). Boh by mal potom byť jedinou skutočne konkrétnou (alebo
ne-abstraktnou) vecou, ktorá existuje.
Už som aj rozmýšľal nad tým, že možno hovoríš o tom, že Boh v skutočnosti nie je “svetlom” v svetskom ponímaní
(fotóny), ale že svetlo je akoby len dobrý symbolom pre Boha, a tak je tento koncept používaný ako abstrakcia pre Boha.
Ak je to to, čo myslíš, prečo JE svetlo dobrým symbolom? Je to preto, lebo svetlo symbolizuje pravdu (osvetľuje) a žehná
slnečným svetlom? Skutočne nemám v úmysle znižovať Boha a používať Ho na jazykové hry. Ja len že ma to už nejakú
dobu mätie. Mal som dojem, že KZ sa jasne odvoláva na svetlo ako fotóny. Toto ma rozhodne zaujalo, ale zanechalo
v hlbokom stave zmätku. : )

Ahoj Milovaný,
Ďakujem, že si napísal. Abstraktné Svetlo nemá žiadnu formu ani podstatu a nie je v žiadnom zmysle ani konkrétne ani
špecifické. Abstraktné Svetlo je Svetlom Pochopenia. Abstrakcia je prirodzeným stavom Mysle; Abstrakcia, ktorá nepozná
žiadnu formu. Boh nepozná formu. Môžeš si predstaviť toto Svetlo ako Svetlo, ktoré sa spomína v mnohých výpovediach
ľudí, ktorí zažili to, čomu sa tu hovorí “klinická smrť”. Kozmos je kozmom času a priestoru, mnohých zdanlivých
konkrétnych špecifík, stupňov, intervalov, úrovní, postupov a pod. Abstrakcia je mimo tohto všetkého, pretože je pred
tým, ako je čas a priestor, tam, kde Ja Som. Ja Som je Čistou Abstrakciou. V tomto svete nie je nič, čo by malo niečo
spoločné s Božskou Abstrakciou.
S požehnaním a Láskou, David

ČO JE SKUTOČNÉ?
David,
Si skutočný? Alebo si len súčasťou sna, reprezentujúci túžbu sa prebudiť. Som jedinou bytosťou na tomto svete?
Neexistuje žiadny Domček Mieru (Peace House), či áno? Iba, ak by som sa tam pravda rozhodol tam ísť, bol tam, presne
taký, ako som rozhodol, aby bol. Nikdy v skutočnosti nebol muž menom Ježíš. Všetko je vymyslené, aj teba som si
vymyslel, však?

Môj Milovaný,
Som skutočný. Je tu len Jeden. Ty si ten Jeden. Ja som ten Jeden. V Realite žiadny David nejestvuje, avšak Duch Svätý
používa Davida ako symbol, či odraz túžby po Prebudení. V Realite nejestvuje žiadne ty, avšak Duch Svätý ťa môže
použiť ako symbol, či odraz túžby po Prebudení. To isté sa vzťahuje na Ježiša. Je len jediný Duch, ktorého Boh stvoril
Večným. V Realite nejestvuje žiadny Domček Mieru, avšak, keby si sa zdanlivo rozhodol ísť “tam”, bol by presne taký,
akým si si ho vytvoril. Vnímanie je selektívne a subjektívne skrze náhľad ega, a mimo vnímajúceho nejestvuje žiadny
objektívny svet. Ego vytvorilo kozmos, avšak Duch Svätý používa to, čo ego vytvorilo aby nás viedol späť do Kráľovstva
Nebeského, ktoré je vo vnútri. Láska je Všetkým, Čo Je. Večnosť Žiari!

V Láske a Jednote

KEDY SKONČÍ TENTO SMÄD?
Drahý Davidji,
Deje sa mi množstvo zázrakov. Často, niekedy viac, niekedy menej ma akoby “zasiahne” vedomie Pravdy. Avšak sú
obdobia, ako napríklad toto ráno, kedy je jeden znechutený reakciami druhých na tieto zázraky. Myšlienky sa začínajú túlať
po území, o ktorom sa “vie”, že nie je skutočné. Dnes ráno som bol v zajatí podobných myšlienok. Ležal som a rozjímal
nad Ja, modlil sa, volal k Duchu Svätému, odriekal mantry, a “boj” sa javil ako nekonečný. V žalúdku som mal akoby dieru.
Bol som si úplne vedomý toho, že myseľ bola na “nesprávnom” mieste. Avšak, nech som robil čokoľvek, všetko sa zdalo
byť márne.
Táto bariéra myšlienok sa mi opakovane vracia. Teraz po niekoľkých hodinách sa vo mne znovu usídľuje ľahkosť. Avšak
stále to cítim tak, že to nestačí. Že potrebujem viac cítiť a byť… prečo sa mi to vyhýba, keď tak veľmi po tom túžim? Ako
to? Hlboký hlad stále pretrváva aj hlodavá bolesť v Srdci. Kedy tento smäd skončí?
S Láskou navždy.

Môj Milovaný,
Ďakujem za tvoju úprimnosť a tvoju oddanosť Prebudeniu. Smäd po rozpomenutí si na svoje Ja a Boha je zdanlivo tým,
čo poháňa hľadanie, pátranie. Je to Volanie spomenúť si na To, čo je Navždy Pravdivé. Smäd končí skúsenosťou
Odpovede, ktorá je vo vnútri a táto skúsenosť sa prejavuje ako zjavné vedomie toho, že v tomto svete nejestvuje nič, po
čom má zmysel túžiť alebo sa toho držať
Nič.
Žiadna vec.
Žiadny koncept.
Žiadne presvedčenie.
Žiadne chcenie.
Žiadna potreba.
Žiadny čas.
K Pravde je možné sa priblížiť skrze negáciu. Pozri sa priamo na všetko, čo nie je Pravdou, “reakcie” “druhí”, “myšlienky”
a to, čo zostáva nemenné je Pravdou, ktorá Je.
Nezraniteľnosť Krista spočíva v ochote sa spojiť len so Skutočnými myšlienkami a Perspektívou Ducha Svätého To, čo
zdanlivo vyzerá ako “reakcie druhých” sú len myšlienkami pochybností, ktoré zastierajú Tvár Krista. Si Jedným. Myseľ je
Jedna. V mysli, ktorá je spojená skrze odpustenie Nejestvuje žiadne “ja” a “druhý”. Myseľ je spojená a nemôže byť
zmysluplne rozdelená na oddelené časti. Podvoľ sa Odpovedi. Je nemožné opustiť “niečo”, čo tam nikdy nebolo. Teraz je
Všetkým.
S Láskou, David

DÔVERA ALEBO SKUTKY?
Ahoj David,
Rád by som ti v krátkosti opísal pár diskusii, ktoré sa medzi nami rozpútali a bol by som ti veľmi povďačný, keby si sa nám

k ním vyjadril.
Diskusia sa zdanlivo týka vekmi starého rozporu v kresťanstve; Skutky alebo Dôvera. Na jednej stane sa verí, že Kurz je
proces, ktorý končí Svätým Okamihom. A že tento proces je [spočíva] – v odstraňovaní prekážok voči mieru, kým
nenastane Svätý Okamih. Zatiaľ čo iní zas [dôverujú] veria, že Svätý Okamih je TERAZ, v tomto prítomnom momente.
A hoci je toto v mysli a moci Ducha Svätého, voľbu uskutočňuje ten, kto sa rozhoduje – čiže Ja – (Ty, Syn Boží).
V jednom a tom istom momente jedinec môže veriť, že je buď úbohým hriešnikom, “domovom zlej temnoty a hriechu”
alebo Synom Božím.
Celá Kapitola 15 KZ je v tomto ohľade veľmi zaujímavá a budem citovať dve pasáže, aby som dokreslil to, čo mám na
mysli.
ACIM (T.15 I.10) “Čas je bezo zmeny nepochopiteľný, avšak svätosť sa nemení. Nauč sa z tohto okamihu viac než to, že
peklo neexistuje. V tomto oslobodzujúcom okamžiku spočíva Nebo. A Nebo sa nezmení, pretože zrodenie sa do svätej
prítomnosti je záchranou pred zmenou. Zmena je ilúziou, vyučovaná tými, ktorí nie sú schopní sa vidieť ako nevinní.
Zmena v Nebi neexistuje, pretože neexistuje v Bohu. Vo svätom okamžiku, v ktorom sa vidíš rozžiarený slobodou si
spomenieš na Boha. Pretože spomenúť si na Neho znamená spomenúť si na slobodu.”
“Ak si v pokušení klesať na duchu uvažovaním, ako dlho by trvalo úplne zmeniť svoje myslenie, polož si otázku:
“Ako dlho trvá okamih?” Nemohol by si takú chvíľku venovať Duchu Svätému pre svoju spásu? On viac nežiada, pretože
viac nepotrebuje. Oveľa dlhšie Mu trvá naučiť ťa venovať Mu tento nepatrnú okamžik, než Mu trvá to, aby ho využil
a ponúkol ti celé Nebo. Výmenou za tento okamžik je Duch Svätý pripravený umožniť si spomenúť si na večnosť.”
(T.15 I.11)

Čiže sa dostávame k otázke viery. Alebo sa mýlim? Pavol vo svojom liste Galom Kap.3 vyjadruje túto dichotómiu iným
spôsobom “Och! Blázniví Galovia! Kto vám počaril, že sa nepodriadite pravde …dostali ste Ducha Svätého na základe
dodržiavania zákonov alebo preto, že ste uverili?” Pavol veril, že jeho viera ho učinila nevinným a oslobodeným od
hriechu!
Tenká knižočka pod názvom “The Cloud of Unknowing” uvádza, že Boh spočíva v srdci a nie v intelekte. “Dá sa uchopiť
a udržať láskou, ale nikdy nie premýšľaním.”
Panuje zdanlivo názor, že Kurz je náročný z hľadiska procesu a jednoduchý z hľadiska viery. Dúfam, že nám k tomu niečo
obšírnejšieho povieš.
V mieri, radosti a Láske.

Pozdravujem ťa Milovaný,
Ďakujem za tvoje detailné otázky. Napísal si: “ Čiže sa dostávame k otázke viery. Alebo sa mýlim?” Pokánie je vierou,
ktorá zaberie Jeden Okamih, aby mohla byť prijatá a preto Pokánie nie je záležitosťou času. Pokánie zdanlivo predstavuje
formu “rozhodnutia prijať Opravu” pre myseľ, ktorá verí v protiklady a voľbu. Ego je vierou v lineárny čas, tak isto ako
viera v to, že existuje “ten, kto sa rozhoduje.” Duch Svätý JE “konečným” rozhodnutím, ktoré je neodvratné. Kurz
Zázrakov obsahuje slová, ktoré Duch Svätý používa, keď sa prihovára mysli, ktorá verí, že je egom a teda je odlúčená od
Boha.
Tento zdanlivý “proces” Prebudenia je ilúziou o “vzdávaní sa” ega, a preto “skutky”, ktoré sú inšpirované Duchom
Svätým počas “procesu” Prebudenia sú tiež len ilúziou. Dovoľ zdanlivým “Skutkom”, aby boli inšpirované a Vedené
Duchom Svätým a zdanlivé výsledky budú “čoraz viac a viac” podnecované skúsenosťou lásky, mieru, šťastia, radosti
a slobody vo vedomí.
V Dokonalej “Viere” spočíva Vnímanie Celistvosti. V tejto Perspektíve už nie sú odlúčené “Skutky,” len jedna nádherná
Tapiséria. Táto prekrásna Tapiséria rýchlo uvoľňuje cestu Okamihu Zjavenia, Svätému Okamžiku, ktorý je Rýdzim
Svetlom Božím. Túž po Svätom Okamihu, pretože je nemožné Ho poprieť v Pravde. Zabudni na tento svet, zabudni na
tento Kurz, a príď s prázdnymi rukami späť k svojmu Bohu. Toto je Volanie spomenúť si na Svätý Okamih. Toto je
skutočným Cieľom Kurzu Zázrakov a Seba-uvedomenia. Celistvosť pozná len Celistvosť, nemá jednotlivé časti. Viera

pozná len Vieru, tam nie sú žiadne skutky. Láska pozná len Lásku a nič iné.
S Láskou, David

VYKROČIŤ V ÚSTRETY VIERE
Ahoj David,
Prihlásil som sa na odber tvojich článkov asi pred dvoma mesiacmi. KZ čítam dosť nepravidelne, od r.1995, ale sú to len
dva mesiace, odkedy som začal precvičovať lekcie a čítať text ako súčasť mojej dennej rutiny, najmä kvôli pocitom
zúfalstva.
Hlavným dôvodom prečo ti píšem sú reakcie ľudí na tvoje články, zdá sa že máš naozaj živú vieru v princípy KZ
a skutočne podľa nich žiješ. Aký bol tvoj život pred KZ, v čom všetkom je teraz iný? Boli v tom nejaké negatívne
okolnosti, ktoré ťa priviedli ku KZ?
Už nejakú dobu bojujem so silnou úzkosťou a depresiou. Teraz mám 33, a pripadám si na dôležitej križovatke života.
Viem, že sa blíži pozitívna zmena už čoskoro, avšak veľa krát nie som schopný dôverovať, že sa veci niekedy zlepšia.
Cítim, ako som mal trpieť navždy, a tak často som plný frustrácie a nenávisti voči sebe samému kvôli mojim vydeseným
myšlienkam, ktoré ma akoby úplne zamorili. Moje investície v egoistickom zmýšľaní sú naozaj také silné, že mám strach,
že moje skutočné ja sa z toho nikdy neuzdraví.
Som spevák a píšem aj texty piesní, a problémy ohľadom mojej kariéry ma sprevádzajú už po dlhý čas. Odišiel som z práce
asi pred rokom, aby som sa venoval hudbe, avšak znovu ma ovládla úzkosť a depresia a neviem sa pohnúť dopredu,
nemám dosť sebadôvery čeliť svetu a zdieľať svoj talent. Taktiež sa obávam svojej vlastnej sily a pozornosti, ktorej by sami
dostalo od ľudí kvôli tomuto talentu. Moje ego to chce, čo vo mne vzbudzuje ešte väčšiu hrôzu.
Po celú tú dobu som nezamestnaný a narobil som si niekoľkotisícové dlhy na kreditkách. O niekoľko mesiacov mi dôjdu
všetky peňažné rezervy. Vyzerá to tak, že je to jediné, čo ma má donútiť k nejakému pohybu smerom von z bytu do sveta
alebo zdvihnúť telefón a nadviazať kontakty. Bojím sa ľudí vo všeobecnosti. Bojím sa odmietnutia, zlyhania a úspechu, či
už v kariére hudobníka, ale aj v spoločenských/romantických vzťahoch. Mám veľmi nízke sebavedomie, aj keby sa celý
svet točil len okolo mňa a ľudia by sa šli pretrhnúť, aby mi pomohli
Už neviem, čo by som sám pre seba mohol urobiť. Skúsil som terapiu, seba-rozvojové knihy, všetko. Verím, že moje
jediné odpovede spočívajú v Kurze zázrakov. Ale aj napriek môjmu štúdiu sa mi nedarí úplne opustiť ego. Zainvestoval
som do neho príliš veľa času a energie. Mám pocit, akoby som mal prísť úplne sám o seba, keby som ho nechal odísť. Sú
však aj dni, kedy si všímam pokroky, ale keď spadnem dolu, naozaj idem ku dnu. Skutočne neviem, ako si mám pomôcť,
pretože sám sebe si pripadám ako najväčší nepriateľ. Cítil som, že so mnou “niečo nie je v poriadku” už od malička.
Neviem, čo mám robiť. Neviem, ako mám študovať Kurz každý deň a stále ešte na určite úrovni odmietam jeho učenie.
Marianne Williamson odpovedala na moju otázku počas jednej z jej live relácii, že “že na uskutočnenie mojej vnútornej
premeny bude potrebný “zázrak” a konečné rozhodnutie vykročiť v ústrety viere.
Ale čo to znamená? Mám len pokračovať v štúdiu Kurzu a dúfať, že jedného dňa mi to zafunguje? Môžem urobiť niečo
viac? Psychológovia by mi povedali, že neexistuje iná odpoveď, než podniknúť akciu. (Boh pomáha tým, ktorí si sami chcú
pomôcť.) Ale ja som závislí na vyhýbaní sa. Bojím sa ísť do akcie. Bojím sa obrátiť na druhých ľudí. Čím dlhšie žijem
v izolácii, tým je to pre mňa ťažšie. Neviem, čo mám robiť. Mám pocit, akoby mi skutočne ušiel vlak. Ak ťa k tomu niečo
napadá, napíš mi na to všetko svoj pohľad.
Ďakujem

Môj Milovaný,
Ďakujem za úprimné zdieľanie svojho príbehu a svojich myšlienok; neskrývanie a neochraňovanie ničoho je veľkým

krokom v ústrety uzdravenému vnímaniu. Ochota požiadať o Pomoc je odrazom túžby po uzdravení. Hlas, hovoriaci za
Boha som začal počuť skôr, než sa mi dostal do povedomia Kurz Zázrakov a teraz prežívam Život ako Jednotu s Bohom
a Všetkým. Princíp Lásky je Živý práve Teraz a je Stavom Bytia! Spočiatku Duch Svätý používal kontrast medzi strachom
láskou s úmyslom ukázať mi, že musí existovať aj lepší spôsob, než aký zdanlivo ponúkala minulosť. Ako moja ochota
nechať sa Viesť zdanlivo narastala, nasledovali šťastné lekcie odpustenia a začali smerovať k jedinému cieľu – Pokániu
(úplnému odpusteniu všetkých ilúzii). V Pokání Teraz som si vedomý, že k odlúčeniu, ani samotnému príbehu nikdy
nedošlo. Láska proste Je.
Spočiatku bolo dôležité sa otvoriť myšlienke, že je nemožné nepoznať Božiu Vôľu, ktorou je Dokonalé Šťastie. Váhanie
nič neponúka. Zdržiavanie sa je zbytočné. Láska je neodvratná. Máš dary, ktoré môžeš ponúknuť Duchu Svätému, aby ich
použil pre Prebudenie. Postupne sa ti to bude javiť čoraz nemožnejšie nepoužívať tieto talenty pre Slávu Božiu. Čokoľvek,
čo neoslavuje Stvoriteľa je len zvyškom ilúzie, ktorý sa postupne vytratí z vedomia.
Otvor svoje srdce a umožni Duchu Svätému nadviazať kontakty za teba a priniesť svätých svedkov do tvojho vedomia
( ľudí, ktorí budú zrkadliť tvoju ochotu sa uzdravovať). Táto situácia sa stane príležitosťou pre to, aby si umožnil Duchu
Svätému, aby sa postaral o tvoje dlhy pomocou cesty, na ktorej ťa bude čakať veľké množstvo svätých stretnutí,
a príležitostí, pripravených Ním, ktoré rozjasnia tvoj postoj. Zjednoduš svoj svet ako odraz túžby zjednodušiť svoje
myšlienky a spoj sa s Duchom Svätým. Dopraj si čas a precvičuj KZ a rob Praktické Cvičenia. Dovoľ si kráčať cestou
oddanosti. Použi všetky bezplatné zdroje na našej webstránke a neostýchaj sa zúčastniť stretnutí alebo požiadať o pomoc
tých, ktorí sú v procese Prebudenia spolu s tebou. Nie si sám, pretože Boh kráča s tebou všade, kam zdanlivo kráčaš.
Prítomnosť Božia je nepochybnou súčasťou ochotnej mysle a vďačného srdca.
Ilúzia izolácie sa začne rozplývať vo vedomí, ako začneš dôverovať Duchu Svätému s každým malinkým krôčikom, ktorý
podnikneš. Už tým, že si napísal tento e-mail si podnikol veľký krok. Tvoj zdanlivý “problém” už nie je súkromnou
záležitosťou, pretože si ho otvoril Duchu Svätému.
Zástupy anjelov čakajú len na trošku ochoty z tvojej strany, aby mohli vyraziť do akcie a začať ti pomáhať. Naskoč si,
pretože Láska je “záchranná sieť” pod každým zdanlivým skokom do neznáma a Duch Svätý ťa isto a bezpečne ponesie
skrze tmu do Svetla! Nikto, kto hľadá cestu k Pravde nemôže zlyhať. Som s Tebou, Svätý Syn Boží.
S požehnaním a Láskou, David

HĽADANIE VOLANIA
David,
Minulý rok som prežil v poriadnom zmätku. Prišiel som o dom, vzdal som sa majetku, záhrady aj bazénu, z veľkého
priestoru som prešiel do malého; bývam sám. Stále hľadám to volanie, chodník, ktorým sa mám vydať pod vedením
Ducha. Zdá sa mi, akoby ma stále niečo držalo a stále čakám, že ma nasmeruje.
Trpezlivo čakám.

Môj Milovaný,
Ďakujem, že si napísal. Áno, Duch Svätý Volá. Každý je Povolaný, no zdá sa, že v tomto svete je len pár takých, ktorí
zdanlivo počúvajú a odpovedajú na Volanie. Avšak nič v tomto svete vo vzťahu k Večnosti neznamená. Mier a Šťastie sú
otázkou rozhodnutia a ochoty sa rozhodnúť pre Boha. Volanie sa môže javiť zastreté mnohými rozptýleniami
a egoistickými cieľmi, avšak Volanie zostáva. Ak je Volanie nasledované, smeruje k Svätému Okamihu, v ktorom Láska
proste Je. Všetko, čo zdieľam je Dávané slobodne, ako asistencia pri odpovedi na Volanie. S trochou ochoty sa dvere
k premene objavia. Použi všetko, čo je ponúkané. Vydaj sa malými krôčikmi s ‘troškou ochoty’, a nado všetko očakávaj
zázraky, pretože sú prirodzeným odrazom nášho Nebeského Dedičstva. Ako začiatok, použi toľko zdrojov, koľko ponúka
naša webstránka. Som s tebou počas celej cesty!

S Láskou, David

ČO TO ZA ŽIVOT
BEZ CIEĽOV A AMBÍCII?
David,
Čo je to za život bez cieľov a ambícii? Chcem tým povedať, že som už toľko krát počul frázu: “Človek bez snov a vízii
zahynie.” Méta alebo cieľ v živote nás podnecuje pracovať, konať, udržiava nás zaneprázdnených a zaujatých. No a keby
sme sa teda aspoň pokúsili podniknúť nejakú akciu len pre samotnú akciu a nie kvôli odmene, zadosťučineniu, či túžbe,
ako si zvoliť akciu, ktorá nemá žiadny účel? Napríklad čistiť si zuby, aby boli čisté je záležitosťou hygieny.
Ak tvrdíš, že odpovedáš na emaily a robíš prednášky, som si istý, že je za tým nejaký cieľ, či účel takého konania. Rád by si
ľuďom pomáhal. Avšak vybrať si teba ako príklad by nebolo správne, keďže ty si výnimkou! Tak mnoho ľudí, ľudí
s dobrými úmyslami, ľudia, hľadajúci mier v mysli, poznáš väčšinu z nich, konajú s určitým cieľom, či účelom. S cieľom
“kde sa vidím o 5 rokov odteraz, ak budem robiť to, čo som sa teraz rozhodol robiť?” “Čo by som mal urobiť dnes, aby
som sa postaral o moju rodinu a moju budúcnosť,” a tak ďalej a tak podobne?
Cieľ, účel, ambícia sú záležitosťou budúcnosti. Takže moja otázka znie, čo je žitím v prítomnosti, ak podstatou
“prítomnosti” je minulosť a budúcnosť, prítomnosť predsa neexistuje bez minulosti alebo budúcnosti.

Ahoj Milovaný,
Ďakujem za tvoje úprimné otázky. Zdá sa, že všetko v tomto živote a svete sa hýbe smerom dopredu, a že čas a pokrok sa
posúvajú smerom vpred ku budúcnosti. Budúce ciele zdanlivo smerujú k niečomu lepšiemu, než bola minulosť, či je
prítomnosť. Avšak minulosť je preč a budúcnosť je len predstavou Obe predstavujú obranu voči Prítomnému Momentu
a uvedomeniu si, že všetko je Dokonalé Práve Teraz.
V Prebudení dochádza zdanlivo ku kolapsu času, tento sa zdanlivo skracuje akoby sa hýbal smerom späť, smerom
k základnej chybe a potom zmizne úplne v Nevinnosti, ktorá predchádza tejto chybe. V Prebudení je čas ako koberec,
ktorý sa odvíja smerom späť a keď sa rozvinie úplne, nič nezostane. Prítomný Okamžik je pred tým, než bol čas. Toto je
iný spôsob ako povedať to, čo učil Ježíš: “Pred Abrahámom, ktorý bol Ja som.”
Prebudenie sa je rozpomenutím si na Pôvodnú Nevinnosť, a táto skúsenosť Osvietenia má spoločné všetko s Teraz
a nemá nič spoločného s časom. Podstatou Prítomného Momentu je Večnosť, a Teraz nemá nič spoločného s lineárnym
časom, alebo minulosťou, či budúcnosťou. Život je Stavom Mysle. S ohľadom na tento svet, najbližším prirovnaním
k Večnosti je Teraz. Teraz je zrodením Ducha vo vedomí. Teraz je oslobodené od všetkých žiaľov a krívd a obáv
z budúcnosti a úzkostlivých plánov. Fráza “Človek bez snov a vízii zahynie” má zmysel. Bez šťastného sna, bez sna
o neposudzovaní, bez Vízie Krista, všetko v tomto svete zdanlivo hynie, prečože nič v tomto svete nie je Trvalé.
Ciele a ambície sa zdajú byť v tomto svete praktické, avšak sú zamerané na budúcnosť a budúce výsledky a uisťujem ťa, že
ide o egoistické motivácie. Prítomný Mier je “cieľom”, po ktorom stojí túžiť, pretože je viac než dosiahnuteľný, je
neodvratný. Skúsenosť Prítomného Mieru vyplýva z počúvania len Ducha vo vnútri a Duch nepozná žiadne zajtra. Duch
Svätý používa čas na to, aby naučil, že žiadny čas nie je. Toto je Účel, ktorý inšpiruje a žehná a dokonca zdanlivo motivuje
k akcii, kým nedôjde k uvedomeniu, že v skutočnosti sa vôbec nič nedeje. Šťastný sen je ako žiarivý sen v ktorom snívajúci
si je vedomý toho, že sníva. Sny si neberieme do Reality, a spánok si neberieme do Bdelosti.
Ak ťa niečo pobáda “konať veci”, opýtaj sa sám seba, či to náhodou nie je strach z následkov. Ak veríš tomu, že
“nekonanie” vyústi do obávaných následkov, potom je múdre preskúmať to, čomu vlastne veríš. Pokiaľ si uchovávaš
všetky obávané presvedčenia ako skutočné, bude tvoje konanie motivované strachom.. Odpustenie je zázrak a oslobodzuje
myseľ od strachu z následkov. Dovoľ Duchu Svätému byť Účelom, ktorý Vedie jemne, a už nikdy nepocítiš “naliehavosť”

konania! Neopatruj v sebe jediné presvedčenie, podporované egom a teš sa skúsenosti Božskej Ľahkosti. Každá zdanlivá
ťažkosť sa rozpustí skôr, než sa k nej dostaneš.
Prijmi Požehnanie Prítomnosti ako svoj Účel a sleduj, aký žiarivý je svet vo vedomí. Nepokúšaj sa zmeniť svet, zmeň svoje
zmýšľanie o tomto svete. Osvietenie je jednoducho prijatím Nemennosti ako Pravdy. Pretože nič iné, než Láska nie je!
Všetka Sláva patrí Bohu!
S Láskou navždy, David

ĎALŠIE OBJASNENIE OHĽADOM PREBUDENIA
Drahý David,
Píšem ti znovu, pretože potrebujem ďalšie objasnenie toho, čo sa skutočne deje. Som triezva 9 rokov a som si skutočne
vedomá procesu Prebudenia, ktorý v tom čase začal a teraz to pociťujem úplne inak. Odkedy som začala robiť KZ
a zasvätila svoj život Pravde, množstvo mojich egoistických myšlienok jednoducho zmizlo. Ale je to dosť rušivé, pretože
sa týkali najmä tiel a je to skrátka divné. Možno zniem ako blázon a tak sa aj cítim, ale rýchlosť, s ktorou miznú ma doslova
vyvádza z miery. Viem, že mojou obľúbenou projekciou je vina. Musela som jej uvoľniť veľké množstvo a napriek
všetkému, ľudia v mojom živote, ktorých som považovala za čistých a nevinných ma vďaka nedávnym udalostiam donútili
znovu hľadať ich Nevinnosť. Viem, že moje myšlienky sa prečisťujú a myšlienky neopúšťajú svoj zdroj, takže všetko je vo
mne, vidím moje vlastné posudzovanie, akoby sa pre mnou znovu odohrával celý môj život a umožňoval mi pochopiť to
správne!
Keď si prečítam to, čo som práve napísala, samej mi to nedáva zmysel. Ale budem pokračovať. Myslela som, že keď
vytriezviem, budem schopná “zúčastňovať sa sveta.” Byť súčasťou, slúžiť druhým a samozrejme podporovať seba samú.
Mala by som byť toho schopná, ale za akú cenu? Stále som unavená, robím veci, ktoré robiť nechcem avšak obávam sa
nerobiť nič. Len tak byť. Vybrala som si prácu, ktorú teraz robím a akceptujem to. Nechcem sa vzdialiť Pravde, avšak už
nechcem zostávať v tejto práci. Bojím sa, že ak ju opustím, “druhí” povedia, že stále len utekám, nikdy nie som spokojná,
striedam práce, nemôžu so mnou nikdy počítať, že opúšťam bezpečnú pozíciu, benefity; opúšťam poistenie a budúcnosť
v tomto biznise; som nezodpovedná a lenivá; veď som ti to vravel, že nevie pracovať, nikdy nič nedosiahne, nič nevie,
stále len berie a nič nedáva. Kto si myslí, že je? Nemôžeš si len tak vyskočiť a odísť z práce, čo by iný dali za takú pozíciu?
Som oddaná Radosti a šťastiu a hojnosti a Láske. Chcem to viac, než čokoľvek iné. Avšak väzní ma strach, že budem bez
prostriedkov a bremenom pre moju dcéru.
Ďakujem ti David za tvoju neustávajúcu oddanosť uzdraveniu. Čakám tvoju odpoveď.
S Láskou.

Moja Milovaná,
Ďakujem za tvoju oddanosť Prebudeniu. Ako postupuješ na ceste smerom dovnútra stáva sa čoraz zjavnejším, že začínaš
byť radostne závislá na Bohu. To je významom výroku “Ak sa neobrátite a nebudete ako malé deti, nevojdete do
nebeského kráľovstva”. V tomto svete prežitie novorodencov úplne závis na ich rodičoch. Podobne musíme byť úplne
závislí na Duchu Svätom, aby sme si rozpomenuli na svoje skutočné Ja v Kristu a Božiu Lásku. Ako nasleduješ vnútorný
Hlas, hovoriaci za Boha, pochybnosti sa postupne začnú rozpúšťať a tvoje zdanlivé “potreby” v službe Plánu budú
zázračne naplnené. Teraz je čas prehlbovať si zdieľaný Účel, pretože toto prehlbovanie je nasledované ďalšími krokmi,
ktoré prídu.
Buď jemná a láskavá a opatruj si Prebudenie v mysli tak, že sa postaráš o všetko, čo máš práve pred sebou. Dovoľ
zajtrajšku, nech sa postará sám o seba. Obavy a znepokojenia ohľadom budúcnosti nie sú ani rozvážne, ani praktické,
pretože vždy vyplývajú z minulosti.

Netlač na seba po ceste k Božskej Prozreteľnosti, prijmi Pokoj vo svojom vnútri a len pozoruj ako všetko zázračne a bez
námahy za teba vykonáva Duch Svätý. Si poslom Božej Lásky a o Božích Poslov počas ich služby Účelu Ducha Svätého je
vždy postarané. Mám pre teba jednu knihu online, ktorá ti pomôže vybudovať si dôveru v Ducha Svätého a Božiu
Prozreteľnosť: Mier Boží je mojím jediným Cieľom. (Pozri bibliografiu).
Tak, ako mnoho ďalších budeš mať v živote svedkov “služby Účelu Ducha Svätého”. Dostane sa ti zdanlivo vznešenej
funkcie vykonávateľa zázrakov, pretože ťa Zavolal Duch Svätý do svojich služieb. Mnoho ‘prác’, o ktoré ťa požiada bude
spojených s preveľkou Radosťou. A tieto zázraky presvedčia tvoju myseľ, že ‘zákony‘ sveta, ktorým si zdanlivo verila
a slúžila nie sú skutočné. Tvoj ‘príbeh’ bude zázračný a potom uvidíš, že si oveľa viac, než príbeh, ktorý sa ti zdanlivo stal.
Si Jedným!
Som s tebou v spojení v účele a teším, sa keď ťa opustia pochybnosti. Oni zmiznú. Všetka Sláva patrí Tomu, Kto Tvorí
Dokonale a Večne!!!
S Láskou, David

FORMA VERZUS OBSAH
Drahý David,
Bolo upršané hmlisté ráno. Lekcia v KZ, ktorá mi pripadla na tento deň znela “Teraz vo mne žiari Mier Boží.” Ako som
často počula hovoriť aj ostatných, je pre mňa ťažké skĺbiť učenie Kurzu s každodenným životom vo svete... Obchodné
záležitosti a problémy sú v centre mojej pozornosti po celý deň a práve v tomto období v mesiaci… Zmieňujem sa o tom,
len na dokreslenie obrazu môjho dňa, ako príklad konfliktu, ktorý prežívam.
Neskoro poobede slnko zdanlivo zázračne objavilo spoza mrakov a tak som vyrazila na bicykli po chodníku pozdĺž rieky.
Západ slnka stál naozaj za to, okrem toho, podľa kalendára to bol prvý jesenný deň, ten moment, kedy oblohu zaplavili
všetky farby navzájom v dokonalom súlade. Odrazu bolo vonku tak nádherne.
OK, čo sa tým vlastne snažím povedať? V tom je tá moja otázka. S hore opísaným scenárom ma budeš chápať, ak budem
znieť trochu podráždene, či sarkasticky. Ak máme veriť tomu, že všetky tieto okolnosti vo svete foriem v skutočnosti
neexistujú, potom všetka hodnota, ktorú sme investovali do asociácii vecí ako príjemných a nepríjemných je stratou času a
energie?
Je to rovnako nezmyselné sa sem-tam nechať zviesť potešením a krásou ako upadnúť do osídiel strachu? Naozaj sú oboje
len pascami? Alebo sú tieto nádherné skúsenosti zábleskom oveľa prekrásnejších vecí na druhej strane?
Dúfam, že ti to dáva zmysel. Myslím, že sa cítim previnilo kvôli tomu, že hľadám dobro vo svete foriem... keď sa učím, že
to nie je ani definitívne, ani zmysluplné. Máme veriť, že pocity, ktoré prežívame, keď pozorujeme západ slnka nás len
rozptyľujú? Zvykla som si myslieť, že sú darmi od Boha... Niekedy ako znamenia, že všetko je (bude) v poriadku. Musím
opustiť aj toto, keďže to nie je pravda? Alebo by to mohlo byť niečím, čo nevytvára kompromis s Pravdou? Mnoho krát
ďakujem za tvoju webstránku a tvoje múdre rady a dary a dnes aj za to, že ak nič iné, tak si mi dal priestor, aby som mohla
hovoriť o svojich pocitoch. Prosím ťa, skús mi osvetliť moje otázky, ak môžeš.
S vďakou.

Moja Milovaná,
Ďakujem za zdieľanie svojich pocitov a všetkého, čo máš na srdci. Si veľmi milovaná a plne prijímaná. Tvoje otázky sa
dostávajú k detailom, potrebným pre mentálny tréning pre Prebudenie, pretože pri snívaní veci nie sú vždy také, ako
zdanlivo vyzerajú.

Všetko, čo sa zdanlivo objavuje v tomto svete snov má zmysel odvodený od mysle snívajúceho. A snívajúci spí a sníva
o mnohých formách, neuvedomujúc si Abstraktné Svetlo Bdelej Mysle. Ten, kto spí a sníva verí v oboje aj Lásku aj strach,
rozdeľuje tieto pocity, premieta toto rozštiepenie do svojho sna a vníma svet protikladov ako “realitu.” Preto krásny a
škaredý, dobrý a zlý, slnečný a daždivý, jasný a zahmlený, príjemný a nepríjemný a pod. sa javia ako opis skutočných
výhľadov a zvukov a vôní a podmienok vo sne. Existujú dokonca ‘spirituálne‘ smery, ktoré nabádajú študentov k tomu,
aby “ posilňovali pozitívne” a “eliminovali negatívne,” akoby ich bolo možné rozoznať.
Správnym použitím úsudku v Prebudení nazývam rozlíšenie. Ako sa cítim? Som šťastný, pokojný, radostný? Je moje
vnímanie stabilné a trvalé? Skúsenosť, ktorú mám je barometrom stability môjho vnímania. Na to, aby som mohol byť
trvale pokojný je nevyhnutný mentálny tréning. Toto obnáša opustenie posudzovania, opustenie viery v to, že sme vôbec
schopní niečo súdiť.
Každý ďalší krok vedie k čoraz väčšej pokore, kým myseľ nedospeje k bodu, kedy si úprimne povie: “Neviem, načo to
všetko je”. Avšak toto je bod, v ktorom myseľ môže zažiť skutočný význam odpustenia. Buď k sebe láskavá počas tohto
vnútorného putovania. Prijímaj symboly, ktoré k tebe prichádzajú s potešením a vďakou. Dovoľ Duchu Svätému použiť
symboly na to, aby ti pripomenul Vnútornú krásu, ktorá je ďaleko mimo vonkajších prejavov. Dovoľ farbám a úkazom
a vôňam a zvukom očistiť tvoju myseľ, aby jej poslúžili ako pripomienky Rozmernosti a Slávy Bytia! Objav Krásu Účelu
Ducha Svätého.
Bez súdenia sú všetky veci rovnako prijateľné. Bez súdenia je možné vidieť Celkový Obrázok, Tapisériu Kozmu. Bez
súdenia nie je nič “mimo” mysle a všetko je tým pádom zahrnuté.
Bez súdenia nič nemôže byť odmietnuté a všade vládne len harmónia. Bez súdenia, konflikt a súťaživosť nejestvujú. A bez
súdenia Je Jeden šťastný z Bytia a v tomto Bytí je každý a všetko zahrnuté.
Alternatívou posudzovania je prijatie. Existuje iný spôsob, ako sa dívať na tento svet, a táto nová a čerstvá Perspektíva
stojí za mentálny tréning, ktorý Jej zdanlivo predchádza. Ako postupne odkladáme predstavy o sebe samých, jednu po
druhej, tak odchádzajú aj očakávania a stres. Pozri na svet nanovo a uvidíš svet bez viny, bez prioritných zoznamov,
kontroly a pravidiel. Ten, kto má ľahké srdce vníma svet, osvetlený srdcom. Všímaj si synchronicity a melódiu a zohranosť
Celkového Obrázku a pozoruj to všetko s Najvyššou Nestrannosťou. Radostná Vášeň spočíva v schopnosti pozorovať
všetky veci s Nestrannosťou.
Ten, kto je, Kristus, je skutočne Úžasný. Otvorenie sa tomuto Stavu Bytia stojí za udržiavanie si bdelosti voči mentálnemu
tréningu a otvoreniu sa Účelu Ducha Svätého. Skutočná Krása sa stane Obsahom Mysle, takto prebieha transformácia, keď
sa všetky formy rozžiaria a sú vnímané ako všetky rovnaké. Vyžaduje si to vieru udržiavať si pozornosť počas mentálneho
tréningu, kedy sa myseľ otvorí zázrakom. Zázraky stabilizujú a čistia vnímanie a skutočne stoja za námahu a precvičovanie.
Som s tebou spojený v zázrakoch a viem, že každá troška ochoty, ktorá uvoľní zázrak do vedomia je dôvodom na
obrovskú radosť! Ako budeš postupovať, egoistický dôraz na formu zanikne a premení sa na tvoje spojenie sa s Obsahom
Ducha Svätého.
S Láskou navždy, David

PRIVOLÁVANIE SVEDKOV LÁSKY
Ahoj David.
Nezvyknem vždy písať tak veľa a tak často. Prichádza to vo vlnách. Mal som dnes stretnutie s mojim psychiatrom.
Nemohol sa zúčastniť stretnutia (keď si nás navštívil), keďže musel nečakane odísť mimo mesta. V polovici nášho sedenia
povedal: “Chcem, aby ste vedeli, že váš pokrok je pozoruhodný. Ste oveľa pokojnejší, vo väčšej pohode, sebavedomejší a
šťastnejší. Takže vám chcem len povedať, že nech už sa počas vášho stretnutia s Učiteľom udialo čokoľvek, je to veľmi
zjavné a prospešné.” Vedel som to, ale povedal som si, že ťa bude možno zaujímať to, čo si môj psychiater tak očividne
všimol.
Rýchla otázka: Text používa slovo “oddelenie”(dissociating), čo toto slovo znamená vo v kontexte používania Textu?

Ďakujem, s Láskou.

Môj Milovaný,
Ďakujem za príklad žiarivého svedka Sily Lásky. Čo sa týka tvojej otázky ohľadom slova oddelenie, je to pokus zabudnúť
na lásku. Je to pokus udržať lásku a strach oddelené, pretože keby sa dali dohromady, zostala by len láska. Tento svet bol
pokusom uveriť v časovo-priestorový aj strach, tým že boli oddelené a takto udržiavané “nažive”. Uzdravenie je
prinášaním tmy do Svetla alebo strachu k Láske, pretože len zdanlivo existujú spolu a to len preto, lebo boli akoby
oddelené a udržiavané zvlášť.
Tu je na osvetlenie pár myšlienok z KZ: “Na to, aby si mohol niečo oddeliť, musíš to najskôr poznať. Vedenie musí
predchádzať rozdeleniu, takže oddelenie nie je ničím iným, než rozhodnutím zabudnúť. To, čo bolo zabudnuté sa potom
javí ako strašidelné, ale len preto, lebo oddelenie je útokom na pravdu. Bojíš sa, pretože si zabudol. A nahradil si svoje
vedenie vedomím snov, pretože sa bojíš svojho oddelenia, nie toho, čo si rozdelil. Keď to, čo bolo oddelené je prijaté,
prestáva to byť strašidelným. Avšak vzdať sa rozdelenia reality prináša viac než nedostatok strachu. V tomto rozhodnutí
spočíva Radosť a Mier a Sláva Stvorenia.
Ponúkni Duchu Svätému len svoju ochotu si spomenúť, pretože On obnovuje vedenie o Bohu a o tebe samom, čaká len
na tvoje prijatie. S radosťou sa vzdaj všetkého, čo by ti malo stáť v ceste rozpomenutia sa na Boha v tvojej pamäti. Jeho
hlas ti povie, že si Jeho súčasťou keď budeš ochotný si spomenúť na Neho a znovu spoznať svoju vlastnú realitu.
Nedovoľ ničomu v tomto svete, aby spomalilo tvoje rozpomenutie si na Neho, pretože v tomto rozpomenutí je vedenie
o tebe samom. Spomenúť si znamená len prinavrátiť svojej mysli to, čo už tam je.”(T-10.II.1-2)
“Náš dôraz spočíva v prinášaní nežiaduceho ku žiaducemu; to, čo nechceš, prinášaš k tomu, čo chceš. Ak vezmeš do
úvahy, čo je oddelenie, uvedomíš si, že spása musí prísť práve týmto spôsobom. Oddelenie je pokriveným procesom
myslenia, pretože dva diametrálne odlišné myšlienkové systémy nemôžu existovať ani byť spoločne udržiavané. Ale ak
jeden z nich je ukrývaný v tme pred tým druhým, ich odlúčenosť ich zdanlivo udržiava obidva nažive a rovnakými v ich
realite. Ich spojením vzniká zdroj strachu, pretože ak sa stretnú, prijatie jedného z nich musí vylúčiť existenciu druhého.
Nemôžeš ich mať obidva, pretože jeden popiera druhý. Keď sú od seba odlúčené je tento fakt stratený z dohľadu, pretože
každý je uložený oddelene a s neoblomným presvedčením. Daj ich však dohromady a fakt ich úplnej nezlučiteľnosti je
okamžite zjavný. Jeden bude musieť odísť, pretože ten druhý bude videný na tom istom mieste.” (T-14.VII.4)
S Láskou & Požehnaniami, David

ROZJÍMANIE NAD ODPUSTENÍM
David,
Nedávno som hodne premýšľal nad otázkou odpustenia. Tu sú moje úvahy… Je možné, aby som bol schopný odpustiť?
Ja si to nemyslím. Nie, ak nad tým premýšľam z hľadiska zabudnutia. Áno, z hľadiska uvedomenia si, že všetko, čo sa stalo
bolo chybou a že urobím ešte mnoho, mnoho chýb.
Je možné, aby Boh naozaj odpustil? Znovu musím priznať, že si to nemyslím. Miluje nás bezpodmienečne, čo pre mňa
znamená, že proti nám nič nemá. Takže tu nie je čo odpúšťať. Odkiaľ pochádza chyba chápanía odpustenia? Verím, že to
pochádza z nášho posudzovania. Ak posudzujem osobu ako zlú alebo nemorálnu, hriešnu a podobne, z hľadiska toho, čo
urobila (alebo som to to tak vnímal, že k tomu došlo), potom je to moje osobné posudzovanie druhej osoby. A keďže
moje súdenia sú osobné, musia byť odpustené mojimi vlastnými pravidlami posudzovania. A tieto pravidlá nemajú nič
spoločné s odpustením. Podmieňujú moju domnelú moc nad niekým iným.
Ako to, že sa líšim od Boha, Nášho Otca, ak On je všetkým, čo je. Ak som Jeho Stvorením, prečo ja súdim, ak On nie? To
je to, čo neviem. David, toto sú len moje myšlienky, ktorými sa v poslednej dobe neustále zaoberám.

Môj Milovaný,
Ďakujem za zdieľanie svojich myšlienok a otázok ohľadom odpustenia. Áno, Boh neodpúšťa, pretože nikdy neodsúdil
a najskôr musí byť odsúdenie, aby bolo potrebné odpustenie. Boh skutočne miluje bez podmienok a Je Bezpodmienečne
Milujúci. Boh pozná len Dokonalosť, preto Boh nevie nič o odpustení.
Duch Svätý je Mostom k rozpomenutiu si na Božiu Lásku, je prostriedkom odpustenia. Duch Svätý prehliada ilúzie
a rozpoznáva Pravdu. Perspektíva Ducha Svätého je Neodsudzujúca a spojením sa s touto Perspektívou je zjavne
nemožné súdiť. Toto navracia vedomie Neodsudzujúceho Bytia, Bytia, ktoré Boh stvoril Večným. Pociťuješ to tak, že
skutočne sa vôbec nikdy nič nestalo.
Osobná perspektíva ega vytvorila svet času a priestoru ako niečo skutočné. Ego bolo vierou v súdenie, v schopnosť
roztriediť a usporiadať ilúzie do jednotlivých hierarchii. Avšak keď túto nepríčetnú vieru zveríme Duchu Svätému,
rozpadne sa, pretože súdenie nikdy nemalo skutočný zdroj. A bez skutočného zdroja žiadne súdenie nemôže mať žiadne
skutočné následky. Odpustenie je videním nemožnosti súdiť, čo je vlastne Prebudením sa do Prirodzeného Stavu Bytia,
ktoré je navždy Nemenné. Zatiaľ čo viera v budúcnosť pretrváva, odpustenie sa javí ako hrozivé. Je tomu tak, pretože to
vyzerá tak, akoby tu bola “medzera” v čase, KÝM bude odpustenie prijaté. Neuspokoj sa s budúcim šťastím, pretože to
nie je tvojou jedinou odmenou. Máš dôvod na slobodu práve Teraz . V Prítomnosti je osobná skúsenosť preč A
zabudnutá. Kráľovstvo nebeské je Teraz!
S Láskou navždy, David

PREBUDENIE SA DO KRISTOVHO SVETLA
Tento odkaz je pre Davida…
…alebo kohokoľvek, ku komu sa dostane.
Davidovo požehnanie pre mňa predovšetkým spočíva v tom, že vďaka nemu som stratil zmysel pokračovať v štúdiu
porovnávania jednotlivých náboženstiev. Po mnohé roky som bol fundamentalistom, potom po preštudovaní knihy pod
názvom Sixteen Crucified Saviors od autora menom Kersey Graves, bol som zdesený, keď som videl, že ostatné náboženstvá
sú analogické s Ježišom a Bibliou. Stratil som vieru v Ježiša na sedem rokov, ale šiel som z jedného náboženstva do
druhého, hľadajúc osvietenie, rozprával som s rôznymi guru a skupinami hnutia New Age. Dostalo sa mi niektorých
dobrých nástrojov, ako je meditácia, či odriekanie chválospevov. Ale všetko moje hľadanie vnútorného pokoja bolo
márne, kým som pred pár mesiacmi nepočul Davidove nahrávky na internete.
Bola to Božia milosť, že som objavil tvoju stránku a počúval som v úžase to, čo mi pripadalo ako cesta k PREBUDENIU
sa do Kristovho Svetla. Znovu a oveľa viac som začal veriť v Ježiša. Ďakujem ti David za to, že si mi poslúžil ako nástroj
pre návrat späť domov k Ježišovi.
Mám dnes pre teba jednu otázku. Keďže sme v podstate a stave dokonalého bytia a vždy sme tam boli, načo potrebujeme
Milosť a Pokánie? Najmä Milosť? Stále som v Kurze len začiatočník a som si istý, že odpoveď mám priamo pred očami,
ale možno by si nejako mohol správne nasmerovať moje vnímanie. Taktiež, či všetci, ktorí študujeme tento Kurz sa
nazývame kresťanmi? Ty si kresťan?

Môj Milovaný,
Ďakujem, že si napísal a podelil sa so mnou o svoje putovanie ku PREBUDENIU sa do Kristovho Svetla. Je mnoho
foriem, ale Obsah – Božská Láska – zostáva Večný. Ježíš má spôsob, ako sa vrátiť späť do vedomia, vedie hľadajúceho ku
skúsenosti Jednoty Božej Lásky. Som vďačným svedkom premeny tmy na Svetlo.
Milosť je Stav Bytia, ktorý pozná Pravdu o tom, že Jeden nemusí robiť nič na to, aby Bol Jedným, pretože Ním už Je. Je to

Dar Stvorenia, Boh stvoril Ducha ako Navždy Jediného. Pokánie je Odpoveďou alebo Opravou, ponúknutou mysli, ktorá
spí a sníva o odlúčení sa od Boha. Pokánie je jedinou potrebou spiacej mysle, ktorá verí v realitu časovo-priestorového
kozmu. Pokánie jednoducho ukazuje, že neskutočné je neskutočné , čím dochádza k odpusteniu vymysleného sveta
a vymyslených identít. Pokánie navracia vedomie vždy-Prítomného Stavu Milosti.
Môžeš nazývať samého seba čímkoľvek, čo ti v ktoromkoľvek danom momente bude pripadať Užitočné. Je to forma
praktizovania Lekcie v Pracovných Cvičeniach: “Ustúpim o krok späť a nechám Jeho, aby ma viedol.” Dovoľ Duchu
Svätému, aby vkladal slová do tvojich úst a budeš ponúkať vždy len požehnanie. Keď túžiš byť skutočne Užitočný,
zázraky sa dostavuje prirodzene. Zázraky sú mimovoľné a nemajú byť riadené vedome. Jednoducho vyplývajú z Lásky.
Som v súlade s Bohom a v súlade so všetkým v tomto svete. Preto zostávam v súlade s Duchom Tu a Teraz a tak
zostávam nestranný voči osobám, miestam, veciam, skupinám, náboženstvám, krajinám a konceptom času a priestoru.
V tom je Šťastie a Mier! Nevediem, ani nenasledujem. Ja som. Teším sa zo Svetla spolu s Tebou, Bohom Milovaný! Svetlo
je naším Domovom. Všetka Sláva patrí Jedinému.
S Láskou, David

DAVID A POSLOVIA MIERU
David začal svoje putovanie k spirituálnemu osvieteniu v r.1986, keď sa stretol s Kurzom Zázrakov a rozpoznal ho ako
nástroj, ktorý hľadal s cieľom radikálnej transformácie mysle. Študoval Kurz s vášnivou intenzitou, osem hodín denne. Po
dvoch rokoch takéhoto štúdia, David začal navštevovať päť skupín KZ do týždňa. S veľkým prekvapením zistil že skrze
neho hovorí Hlas s veľkou autoritou, takže mnohí sa na neho začali obracať s otázkami

Medzi priateľmi a rodinnými príslušníkmi bol známy tým, že kládol veľa otázok a všetko spochybňoval, než by sa
uspokojil s konvenčnými odpoveďami. Preto bol taký nadšený, keď našiel oporu v Kurze a počul povzbudivý Hlas Ježiša,
ktorý ho nabádal k podrobnému preskúmaniu každej myšlienky, presvedčenia, konceptu a domnienky vo svojej mysli. Ježíš
sa stal Davidovým vnútorným učiteľom, odpovedal mu na každú otázku, viedol ho ruka v ruke počas dňa, vo všetkých
vzťahoch, okolnostiach a udalostiach jeho života, a radil mu aj pri výbere kníh a učení druhých. Niekoľko pobytov
v ústraní pomohlo Davidovi oslobodiť si myseľ od hlasov ega a vstúpiť do hlbokého ticha, kde nakoniec zažil Osvietenie.
V r.1991 David dostal vnuknutie cestovať po Spojených Štátoch a Kanade, zdieľať svoje jasné chápanie ohľadom Kurzu
Zázrakov. Riadil sa Ježišovmu doporučeniami, aby sa “stal dieťaťom”, dovoliac si byť úplne závislý na Duchu Svätom
ohľadne peňazí, dopravy, bývania, jedla a slov, ktoré bude hovoriť na nespočetných stretnutiach KZ, v kostoloch,
metafyzických a duchovných skupinách a s každým, koho stretol.
David zistil, že jeho radosť a mier sú tým najlepším učiteľom pri všetkých stretnutiach a že to, čo hľadajú všetci jeho bratia
a sestry je mier. Hlas Ježišov hovoril k Davidovi tak, ako sa prihováral svojím apoštolom pred 2,000 rokmi, “Zadarmo si
dostal, zadarmo dávaj ďalej.” Preto si David nikdy neúčtoval nič za čas, strávený vyučovaním a všetky dostupné materiály
rozdával bezplatne, bol však štedro podporovaný láskavými príspevkami. Za všetky tie roky putovania a zdieľania
múdrosti Krista sa David stal žijúcou demonštráciou princípov Kurzu Zázrakov.

V r.1996 David dostal vnuknutie zakúpiť malý domček v Cincinnati, Ohio, ktorý bol nazvaný Domček Mieru. Stal sa
základňou operácii, miestom ticha a meditácii pomedzi cestovanie, miestom, kde mohol privítať všetkých, ktorí túžili
vystúpiť zo sveta a vojsť hlboko do mysle, aby objavili Krista vo svojom vnútri. Duch Svätý naviedol Davida k tomu, aby
si kúpil počítač a naučil sa pracovať s internetom. Toto viedlo k vytvoreniu viacerých webstránok, ktoré dnes ponúkajú
obrovské množstvo materiálov, venovaných Kristovým učeniam, Kurzu Zázrakov a metafyzike.
Odkedy sa k Davidovi pridali Poslovia Mieru, ďalší počuli volanie zasvätiť svoje životy úplnej Službe tomu, čo inšpirovalo
Davidovu oddanosť. Náboženské/duchovné poradenstvo sa stalo jednou z hlavných funkcii služby, spolu s cestovnými
misiami, poskytovaním inšpiratívnych nahrávok a materiálov, umožňujúcich hlboký vhľad. Súčasných Poslov Mieru
môžete nájsť na webstránke the Awakening Mind.
V r.1999 bola založená nezisková Nadácia pre Prebudenú Myseľ ako náboženská vzdelávacia organizácia na podporu
Davidovej práce.
Keďže mal David odjakživa rád hudbu a videl aj v nej cestu k Bohu, založil na svojej webstránke pár Hudobných
Pavilónov, kde poukázal na viacero umelcov, ktorí zdieľajú duchovné myšlienky skrze hudbu. Na stránke sú taktiež
k dispozícii video klipy z televíznych rozhovorov a stretnutí, audio nahrávky a učebné stretnutia, archívy, a mnohé ďalšie
zdroje. Ako ďalšiu užitočnú cestu k Bohu David objavil filmy a tak vznikol ďalší nádherný nástroj Prebudenia, inšpirovaný
Duchom pod názvom The Movie Watcher’s Guide To Enlightenmeint.
V r.2003 s pozvaním do Argentíny začali medzinárodné cesty mimo Kanady a odvtedy David navštívil viac než 22 krajín,
vyžarujúc Svetlo a šíriac odkaz Pravdy.
Od r.2005 priatelia po celom svete začali otvárať domy podobné Domčeku Mieru so silnou túžbou prebývať tam v súlade
Pravidlami, používanými v Domčeku Mieru v Cincinnati a zostať v úzkom kontakte s Davidom a Poslami. Tieto Domčeky
Mieru pracujú na materiáloch pre Prebudenú Myseľ, sprístupňujú ich verejnosti, usporadúvajú stretnutia/pobyty a slúžia
ako tiché základne počas cestovania.

Počas r.2006 a 2007 Poslovia Mieru sa spojili s inšpirovanými dobrovoľníkmi v celosvetovej spolupráci pri založení
webstránky pod názvom the Teacher of Teachers, stránky, kde je možné objaviť pokročilé učenia Kuru Zázrakov, zoradené
formou učebnej osnovy Prebudenia. Táto webstránka sa neustále rozširuje o ďalšie materiály, ktoré sú konvertované do
formátu MP3 fa prepisované dobrovoľníkmi. Webstránka the Awakening Mind bola preložená do španielčiny a
francúzštiny. Nadácia začala používať MissionFish, online neziskovú organizáciu, založenú spolu s eBay Giving Works,
ktorá sprístupňuje materiály.
Vr.2007 Nadácia zakúpila Medzinárodné Pobytové Centrum a počas r.2008 ho navštívili ľudia z celého sveta, ktorí sa
zúčastnili víkendových pobytov a Zbožných pobytov. Tento rok David tiež dokončil projekt, blízky jeho srdcu, nízko
nákladovú španielsku edíciu KZ pre Juhoamerické krajiny.
V r. 2008 webstránka the Teacher of Teachers website bola preložená do portugalčiny. Bola založená
komunikačno-záujmová webstránka pod názvom Awakening Mind Europe spolu s ďalšími pokročilými komunikačnými
technológiami. Prenajímajú sa domy v blízkosti Domčeka Mieru, kde sa ubytovávajú oddaní dobrovoľníci. A bola vydaná
kniha Uzdravenie v Mysli!
David a Poslovia Mieru pokračujú cestovať tam, kam sú pozvaní a na stretnutiach zdieľajú praktické skúsenosti, ktoré
inšpirujú a žehnajú tým, ktorí prichádzajú hľadať pokoj v mysli.
Stretnutie s Poslami Mieru je príležitosťou spojiť sa v zdieľanom úmysle odhaliť presvedčenia, ktoré zdanlivo zabraňujú
vedomiu prítomnosti Lásky. Stretnutia a pobyty sú príležitosťami priniesť si svoje pochybnosti a otázky, nechať si ich
vyniesť do vedomia, hľadať jasnosť u tých, ktorí sa úplne spoliehajú na Ducha z perspektívy, ktorá nie je osobná.
Výsledkom naučenia sa účelu Ducha Svätého, ktorým je odpustenie vedie k pokoju, šťastiu a slobode, ktorú sú Realitou.
Prebudenie sa do toho, Kým Si nestojí nič. Láskavé ponuky, dary a príspevky sú vďačne akceptované na podporu
prevádzky Nadácie.
Vítame akékoľvek otázky, či požiadavky od kohokoľvek s hlbokou túžbou po Prebudení sa do Večnej Lásky. Neostýchate
sa napísať list, e-mail alebo zavolať a porozprávať sa s jedným z nás.

REFERENCIE
BIBLIOGRAFIA
A Kurz in Zázrakov, druhá ed.
Nadácia pre Vnútorný Mier.
Mill Valley , CA 1996
Music of Kristus, Resta:
http:// the Awakening Mind.org/moc-download.htm
Psychotherapia: Cieľ, Účel, a Prax,
Nadácia pre Vnútorný Mier.
Tiburon, CA 1978
Cieľ je jedinou Voľbou:
Hoffmeister, David,
http://awakening-mind.org/library/bookspubs/purpose.html
Kniha Urantia, časť IV, Život Ježiša,
New York: Uversa Press, 2003

Taktiež od Davida Hoffmeistera
The Answer
Going Deeper
The Invitation
Only One Mind
A Glimpse of Grace
Quantum Forgiveness
Purpose is the Only Choice
Pearls from the Mind Awake
The Mystical Teachings of Jesus
Unwind Your Mind Back to God
The Movie Watcher’s Guide to Enlightenment
Awakening Through A Course In Miracles
Healing the Shame and guilt around sexuality

Davidove práce sú dostupné v tlačených aj elektronických verziách. Vybrané materiály bola preložené do čínštiny, dánčiny,
holandčiny, fínčiny, francúzštiny, japončiny, maďarčiny, nemčiny, nórčiny, portugalčiny, ruštiny, slovenčiny, španielčiny a
švédčiny

Online materiály v slovenčine:
levelsofmind.com — vizuálny diagram na pomoc s prácou jednotlivých úrovní mysle

Online materiály v angličtine
acim.me — Searchable Audios
acim.biz — ACIM Portal Site
mwge.org — Movie Watcher's Guide to Enlightenment
livingmiracles.org — Living Miracles Central Website
miracleshome.org — Teacher of Teachers
awakening-mind.org — Foundation for the Awakening Mind
acim-online-video.net — Searchable Videos
davidhoffmeister.com — About David Hoffmeister and His Teachings
course-in-miracles.com — David Hoffmeister Books and Resources

Nájdete nás na sociálnych sieťach
David Hoffmeister Facebook
twitter.com/acim_youtube
David Hoffmeister Google+
Living Miracles Europe Facebook

Nemusíš byť ani opatrný, ani neopatrný;
Všetky svoje starosti môžeš zveriť Jemu, pretože On sa o teba stará.
(T-5.VII.1)

