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1.  Pojednává o tom, jak s rostoucími milostmi od Pána přibývá také utrpení. Mluví o 
některých utrpeních a co si s nimi počínají ti, kteří už jsou v těchto příbytcích. Užitečné pro ty, 
kdo prochází vnitřními útrapami. 
 
 
2. Pojednává o některých způsobech, jimiž náš Pán probouzí duši. Zdá se, že se tu není čeho 
obávat, i když jde o velmi vznešené věci a veliké milosti. 
 
 
3. Pojednává o téže látce a říká, jak Bůh mluví k duši, jež mu slouží, a upozorňuje, jak se tu 
chovat a neřídit se vlastními dojmy. Uvádí několik znamení, jak rozpoznat, kdy nejde o klam a 
kdy ano.  
 
 
4. Pojednává o tom, co se děje, když Bůh duši v modlitbě uchvátí či přivede do extáze, do 
vytržení – což je podle mě jedno a totéž – a o velkodušnosti, jíž tu je zapotřebí k přijetí velkých 
Božích darů. 
 
 
5. Pokračuje v tomtéž a uvádí způsob, jak Bůh pozdvihuje duši k letu ducha jinak, než bylo 
dosud řečeno. Uvádí některé příčiny, proč tu je zapotřebí odvahy. Objasňuje něco ohledně této 
milosti, kterou Bůh uděluje velmi libým způsobem. 
 
 
6. V níž se sděluje jeden účinek modlitby, o níž byla řeč v předchozí kapitole. A také podle 
čeho se pozná, zda je pravá a že nejde o klam. Pojednává o jiné milosti, již Bůh uděluje duši, 
aby ho velmi chválila.  
 
 
7. Pojednává o tom, jak se duše, jíž Bůh uděluje tyto milosti, trápí pro své hříchy. Říká, jak 
velkým omylem je, přestože jsme duchovně vysoko, necvičit se ve zpřítomňování lidství 
našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, jeho nejsvětějšího umučení a života a jeho slavné matky 
a svatých. 
 
 
8. Pojednává o tom, jak Bůh se sděluje skrze intelektuální vidění a dává některé rady. Říká, 
jaké jsou jeho účinky, jestliže je pravé. Doporučuje je uchovat v tajnosti. 
 
 
9. Pojednává o tom, jak se Pán sděluje duši skrze imaginární vidění a velmi nabádá, 
abychom netoužili kráčet touto cestou. Uvádí důvody proč. Velmi užitečná kapitola. 
 
 
10. Říká, jaké další milosti prokazuje Bůh duši ještě jinými způsoby, než bylo dosud řečeno, a 
o velkém užitku, který z nich duše má. 
 
 
11. Pojednává o touhách tak velikých a bouřlivých, z nichž se duše díky Bohu raduje, že 
z toho může přijít o život  a o velikém užitku, který tato milost, jejímž původcem je Pán, 
zanechává. 


