


Š T Y R I D O H O D Y 

N E Z N E U Ž Í V A J T E S L O V O 

Vyjadrujte sa jasne a presne. Hovorte len to, 

čo si myslíte. Vyvarujte sa používania slova 

proti sebe alebo ohovárania druhých. Užívaj-

te silu svojho slova pre pravdu a lásku. 

NEBERTE SI NIČ OSOBNE 

Nič z toho, čo robia druhí, nerobia kvôli vám. 

Čo iní hovoria a robia, je prejavom ich vlast-

nej reality, ich vlastného sna. Ak budete 

imúnni voči názorom a skutkom druhých, 

nestanete sa obeťou zbytočného utrpenia. 

NEVYTVÁRAJTE SI ŽIADNE DOMNIENKY 

Nájdite odvahu klásť otázky a vyjadriť to, čo 

skutočne chcete. Komunikujte s ostatnými tak 

jasne, ako len dokážete, aby ste sa vyhli ne-

dorozumeniam, smútku a drámam. Už s touto 

jedinou dohodou môžete úplne zmeniť svoj 

život. 

VŽDY ROBTE VŠETKO TAK, 

AKO NAJLEPŠIE DOKÁŽETE 

Vaše schopnosti konať sa podchvíľou menia, 

budú rôzne ak ste zdraví, alebo naopak chorí. 

Za akýchkoľvek okolností robte jednoducho 

všetko tak, ako najlepšie dokážete a vyhnete 

sa sebaodsudzovaniu a ľútosti. 
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Poďakovanie 

RÁD BY SOM SKROMNE POĎAKOVAL MOJEJ MATKE SARITE, KTORÁ 

ma učila bezpodmienečnej láske, otcovi Jose Luisovi, 

ktorý ma učil disciplíne, dedovi Leonardovi Maciasovi, 

ktorý mi poskytol kľúč pre otvorenie toltéckych tajom-

stiev, a synom Miguelovi, Jose Luisovi a Leonardovi. 

Rád by som tiež vyjadril hlbokú vďačnosť Jane-

te Millsovej - vydavateľke, editorke, veriacej osobe. Za 

osvetlenie cesty sa cítim byť takisto nesmierne zavia-

zaný Rayovi Chambersovi. 

Rád by som tiež vyjadril úctu drahej priateľke Gini 

Gentryovej s úžasným „mozgom", ktorej viera mi za-

siahla srdce. 

Takisto by som rád vyjadril poďakovanie mnohým 

ľuďom, ktorí mi z vlastnej vôle venovali svoj čas, srdce 
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ŠTYRI D O H O D Y 

a poznatky, ktorými podpor i l i moje učenie. Neúplný 

zoznam obsahuje nasledujúce mená: Gae Buckleyová, 

Judy „Red" Fruhbauerová, Vicky Molinarová, Dávid 

a Linda Dibble, Bernadette Vigilová, Catherine Cha-

seová, Stephanie Bureauová, Todd Kaprielian, Glenna 

Quigleyová, Allan a Randi Hardman, Cindee Pas-

coeová, Tink a Chuck Cowgill, Roberto a Diane Paezo, 

Siri Gian Singh Khalsa, Heather Ashová, Larry 

Andrews, Judy Silverová, Carolyn Hippová, K i m 

Hoferová, Mersedeh Kheradmandová, Diana a Sky 

Fergusonovi, Keri Kropidlowská, Steve Hasenburg, 

Dara Salourová, Joaquin Galvan, Woodie Bobb, Rachel 

Guerrerová, Mark Gershon, Collette Michaanová, 

Brandt Morgan, Katherine Kilgoreová (Kitty Kaur), 

Michael Gilardy, Laura Haneyová, Mare Cloptin, Wendy 

Bobbová, Ed Fox, Yari Jaedová, Marry Carroll Nel-

sonová, Amari Magdelanová, Jane A n n Dowová, Russ 

Venable, Gu a Maya Khalsa, Mataji Rosita, Fred 

a Marion Vatinelli, Diane Laurentová, V. J. Polich, Gail 

Dawn Price, Barbara Simonová, Patti Torresová, Kaye 

Thompsonová, Ramin Yazdani, Linda Lightfootová, 

Terry Gorton, Dorothy Leeová, J. J. Frank, Jennifer 
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POĎAKOVANIE 

a Jeanne Jenkins, George Gorton, Tita Weemsová, 

Shelley Wolfová, Gigi Boyceová, Morgan Drasmin, 

Eddie Von Sonn, Sydney de Jong, Peg Hackett 

Cancienneová, Germaine Bautistová, Pilar Mendozová, 

Debbie Rund Caldwellová, Bea La Scallová, Eduardo 

Rabasa a The Cowboy. 
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Toltékovia 

PRED NIEKOĽKÝMI TISÍCAMI ROKOV BOLI TOLTÉKOVIA ZNÁMI 

po celom južnom Mexiku ako „ženy a muži pozna-

nia". Antropológovia spomínajú Toltékov ako národ 

alebo rasu, ale v skutočnosti to bol i vedci a umelci, 

ktorí vytvoril i spoločnosť, aby preskúmali a uchovali 

starobylé duchovné poznanie a praktiky. Schádzali sa 

spoločne ako majstri (naguálovia, šamani) a žiaci 

v Teotihuacáne, v starovekom meste pyramíd ne-

ďaleko Ciudad de México, tam, kde sa „človek stáva 

Bohom". 

Po tisícročia bol i naguálovia nútení schovávať mú-

drosť svojich predkov a udržovať ju v tajnosti. Európska 

konkvista, doprevádzaná rastúcim zneužívaním osob-

nej slobody niekoľkými učeníkmi tejto náuky, viedla 
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TOLTÉKOVIA 

k nevyhnutnosti skrývať poznanie pred tými, ktorí ho 

neboli pripravení používať múdro, alebo pred tými, 

ktorí by ho zámerne chceli zneužiť k osobnému 

prospechu. 

Našťastie sa ezoterické Toltécke poznanie uchova-

lo predávaním z generácie na generáciu prostred-

níctvom rôznych rodových línií naguálov. Navzdory 

tomu, že toltécke poznanie zostávalo po stáročia za-

halené závojom tajomstva, staré proroctvá pred-

povedali príchod veku, keď bude nevyhnutné vrátiť 

ľuďom túto múdrosť. Teraz nastal čas, aby s nami don 

Miguel Ruiz, naguál z tradície Rytierov orla, o toto 

mocné učenie Toltékov podelil . 

Toltécke poznanie vychádza z tej istej pôvodnej 

jednoty pravdy ako aj ostatné posvätné ezoterické 

tradície po celom svete. Aj keď nie je náboženstvom, 

uctieva všetkých duchovných majstrov, ktorí učia po 

celej zemi. Najpresnejšie by sa táto duchovná náuka 

dala popísať ako spôsob života, ktorí sa vyznačuje 

ľahkou dostupnosťou šťastia a lásky. 
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Ľahké je žiť so zavretými očami, 

Nechápať nič z toho, čo vidíme... 

John Lennon 



ÚVOD 

Dymové zrkadlo 

PRED TROMI TISÍCAMI ROKOV ŽIL BLÍZKO MESTA OBKLOPENÉHO 

horami človek ako vy alebo ja. Študoval, aby sa stal ša-

manom, aby si osvojil múdrosť svojich predkov, ale 

nesúhlasil úplne so všetkým, čomu sa učil. Cítil vo svo-

jom srdci, že ešte musí existovať niečo viac. 

Raz v noci, keď spal v jaskyni, sa mu snívalo, že vidí 

svoje vlastné spiace telo. Vyšiel z jaskyne do noci, keď 

vychádzal nový mesiac. Obloha bola jasná a uvidel mi-

lióny hviezd. A vtom sa v jeho vnútri niečo stalo, čo mu 
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ŠTYRI D O H O D Y 

navždy zmenilo život. Pozeral sa na svoje ruky, cítil svo-

je telo a počul svoj vlastný hlas, ako mu hovorí: „Som 

stvorený zo svetla, som stvorený z hviezd." 

A znovu sa pozrel na hviezdy a uvedomil si, že 

vlastne hviezdy nevytvárajú svetlo, ale skôr svetlo 

vytvára hviezdy. „Všetko je stvorené zo svetla," povedal, 

„a priestor medzi tým nie je prázdny." A poznal, že 

všetko, čo existuje, je jedinou živou bytosťou a že svetlo 

je poslom života, pretože samo je živé a sú v ňom ob-

siahnuté všetky informácie. 

Vtedy si uvedomil, že aj keď je sám stvorený 

z hviezd, tak hviezdami nie je. „Som tým, čo je medzi 

hviezdami," pomyslel si. A tak nazval hviezdy tonálny-

mi a svetlo medzi n imi naguálnym. A poznal, že to, čo 

vytvára harmóniu a priestor medzi obidvomi, je Život 

alebo Zámer. Bez života by tonálne ani naguálne ne-

mohlo existovať. Život je tou absolútnou, najvyššou 

silou, je to Stvoriteľ, ktorý všetko tvorí. 

Toto je to, čo objavil: Všetko, čo existuje, je manifes-

táciou jedinej živej bytosti, ktorú nazývame Bohom. 

Všetko je Bohom. A došiel k záveru, že ľudské vnímanie 

je len svetlom, ktoré vníma svetlo. Taktiež poznal, že 
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D Y M O V É Z R K A D L O 

hmota je zrkadlom - všetko je zrkadlom, ktoré odráža 

svetlo a vytvára obrazy svetla - a svet ilúzie. Sen, je iba 

dym, ktorý nám bráni vidieť to, čím skutočne sme. „V sku-

točnosti sme čistou láskou, čistým svetlom," povedal. 

. Toto poznanie zmenilo jeho život. Akonáhle poznal, 

čím skutočne je, rozhliadol sa okolo seba a pozeral na 

druhých ľudí a na prírodu a to, čo videl, ho udivilo. Videl 

sám seba vo všetkom - v každom človeku, v každom 

zvierati, v každom strome, vo vode, v daždi i v zemi. 

A videl, že Život pomiešal tonálne a naguálne rôznymi 

spôsobmi tak, aby vznikli miliardy jeho podôb. 

. V týchto pár okamihoch poznal všetko. Veľmi ho to 

rozrušilo a v srdci sa mu rozhostil pokoj. Už sa nemohol 

dočkať, aby ostatným porozprával, čo objavil. Ale nebo-

lo slov, ktorými by sa to dalo vysvetliť. Aj keď sa to 

pokúšal povedať, nikto tomu nemohol porozumieť. 

Ostatní síce videli, že sa zmenil a že z jeho očí a hlasu 

vyžaruje čosi nádherné. Všimli si tiež, že už prestal ko-

hokoľvek alebo čokoľvek posudzovať. Už nebol taký ako 

ostatní. 

. Síce on komukoľvek dobre rozumel, jeho nechápal 

nikto. Ľudia uverili, že je vtelením Boha, ale on sa smial, 
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ŠTYRI D O H O D Y 

keď to počul a odvetil: „Máte pravdu. Ja som Boh. Ale vy 

ste tiež Bohom. Ste úplne rovnakí ako ja. Sme obrazmi 

svetla. My všetci sme Bohom." Ale ľudia mu stále ne-

rozumeli. 

Objavil, že je zrkadlom všetkých ostatných ľudí, 

zrkadlom, v ktorom môže uvidieť sám seba. „Každý je 

zrkadlom," povedal. Videl sám seba v každom človeku, 

ale nikto iný nevidel sám seba v ňom. A uvedomil si, že 

každý žije vo sne, sní bez vedomia, bez poznania, kým 

skutočne je. Nedokázali ho vidieť ako sami seba, pretože 

sa medzi zrkadlami nachádzala stena hmly alebo dymu. 

A túto stenu tvorili výklady obrazov svetla - Sen ľudí. 

Potom si uvedomil, že by sa mohlo stať, že zabudne 

na všetko, čo sa naučil. Chcel si pamätať všetky vízie, 

ktoré sa mu kedysi zjavili, a tak sa rozhodol dať si meno 

Dymové Zrkadlo, aby mu to vždy pripomínalo, že hmo-

ta je zrkadlom a dym v priestore okolo, nám bráni poz-

nať to, čím skutočne sme. Povedal: „Som Dymové zrkad-

lo, pretože sa pozerám na seba vo všetkých vás, ale 

nepoznávame sa navzájom kvôli dymu medzi nami. 

Tento d y m je Sen a zrkadlo si ty, keď snívaš." 
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Podrobovanie 
a sen p l ané t y 

ČO PRÁVE VIDÍTE A POČUJETE, NIE JE NIČÍM INÝM NEŽ SNOM. 

Snívate práve teraz, v tomto okamihu. Snívate, aj keď 

ste v bdelom stave. 

Snívanie je hlavnou funkciou mysli a tá spí dvad-

saťštyri hodín denne. Myseľ spí, aj keď ste v bdelom 

stave a aj keď spíte. Rozdiel je len v tom, že keď ste 

bdelí, existuje materiálny rámec, v ktorom sa vaše vní-
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ŠTYRI D O H O D Y 

manie vecí odohráva lineárne. Keď spíme, nemáme 

tento rámec a naše sny majú sklon neustále sa meniť. 

Ľudia snívajú neustále. Prv ako sme sa narodili, tí, 

čo žili pred nami, vytvoril i veľký vonkajší sen, ktorý 

budeme nazývať snom spoločnosti alebo snom p l a n é -

ty. Sen planéty je kolektívnym snom miliárd menších 

snov, osobných snov, ktoré spolu vytvárajú sen o ro-

dine, sen o spoločenstve, o meste, zemi a napokon sen 

o celom ľudstve. Sen planéty zahŕňa všetky pravidlá 

spoločnosti, jej názory, zákony, náboženstvá, rôzne 

kultúry a spôsoby prejavu, jej vlády, školy, spoločenské 

udalosti i sviatky. 

Rodíme sa so schopnosťou učiť sa snívať a pred-

kovia nás učia snívať rovnako, ako sníva spoločnosť. 

Vonkajší sen má veľa pravidiel, takže keď sa narodí 

nový človek, upútame detskú pozornosť a vložíme 

tieto pravidlá do jeho mysle. Vonkajší sen používa 

mamy a otcov, školy a náboženstvo, aby nás naučili, 

ako snívať. 

Pozornosť je schopnosť potlačovať niektoré vnemy 

a zamerať sa len na to, čo chceme vnímať. Máme schop-

nosť vnímať milióny vecí súčasne, ale s pomocou po-
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P O D R O B O V A N I E A SEN P L A N É T Y 

zornosti môžeme to, čo chceme vnímať, udržať v po

predí našej mysli. Dospelí okolo nás upútavajú našu 

pozornosť a vkladajú informácie do našej mysle pomo

cou opakovania. 

Prostredníctvom pozornosti sme sa naučili, čo je 

celá realita, celý sen. Naučili sme sa správaniu v spo

ločnosti: čomu veriť a čomu nie, čo je vhodné a čo nie 

je, čo je dobré a čo je zlé, čo je pekné a čo škaredé, čo 

je správne a čo nie je. Celé toto poznanie, toto všetko 

tu bolo už pred nami, všetky pravidlá a predpisy ako sa 

správať vo svete. 

Keď ste chodili do školy, sadli ste si do lavice 

a sústredili ste sa na to, čo vás učili. Keď ste šli do kos

tola, sústredili ste svoju pozornosť na slová kňaza. A bo

lo to rovnako s mamou, otcom, bratmi i sestrami: všetci 

sa pokúšali upútať vašu pozornosť. Takisto sa učíme 

upútať pozornosť ostatných ľudí a rozvíjame potrebu 

pozornosti, kvôli ktorej sa môžeme stať ctižiadostivý

mi Deti sa predbiehajú v upútaní pozornosti svojich 

rodičov, učiteľov a priateľov. „Pozeraj na mňa, pozri sa, 

čo robím, haló, tu som." Potreba upútať pozornosť sa 

stáva veľmi silnou a pokračuje v dospelosti. 
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Vonkajší sen upútava našu pozornosť a učí nás, 

čomu veriť už pomocou reči, ktorou hovoríme. Reč je 

šifrou k porozumeniu a komunikácii medzi ľuďmi. 

Každé písmeno či slovo v každom jazyku je dohoda. 

Keď toto nazvem stránkou knihy, slovo stránka je do

hodou, ktorej rozumieme. Ak raz rozumieme kódu, 

naša pozornosť je upútaná a energia sa prenesie z jed

nej osoby na druhú. 

To, aká je vaša rodná reč, si nevyberáte. Takisto ste 

si nevybrali ani náboženstvo či morálne hodnoty - to 

všetko tu bolo už predtým, než ste sa narodili . Nikdy 

sme nedostali možnosť vybrať si čomu veriť alebo ne

veriť. Nikdy sme si nevyberali ani tú najmenšiu z dohôd. 

Dokonca sme si nevybrali ani vlastné meno. 

Ako deti sme nemali možnosť si vybrať, v čo ve

ríme, ale súhlasili sme s informáciami, ktoré nám zo 

sna planéty predávali iní ľudia. Jediný spôsob uchová

vania informácií je prostredníctvom dohody. Vonkajší 

sen môže upútať našu pozornosť, ale ak informácie 

neschválime, tak sa neuchovávajú. Akonáhle niečo 

schválime, uveríme tomu. Toto sa nazýva viera. A mať 

vieru znamená bezpodmienečne veriť. 
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P O D R O B O V A N I E A SEN P L A N É T Y 

Takto sa ako deti učíme. Deti veria všetkému, čo im 

dospelí povedia. Súhlasíme s dospelými a naša viera je 

lak silná, že jej systém kontroluje celý náš sen o živote. 

To, v čo veríme, sme si nevybrali, a možno sme sa mali 

vzbúriť a odporovať, ale neboli sme dostatočne silní, 

aby sme mohl i vyhrať. Výsledkom je, že sa podrobu-

jeme so súhlasom. 

Tento proces nazývam podrobovaním ľudí. A prost-

redníctvom tohto podrobovania sa učíme ako žiť a ako 

snívať. Pri podrobovaní človeka sa informácie prenáša-

jú z vonkajšieho sna do vnútorného sna a tým sa vy-

tvára celý náš nový systém viery. Spočiatku sa dieťa učí 

názvy vecí: mama, ocko, mlieko, fľaštička. Deň za dňom, 

doma, v škole, v kostole a v televízii nám hovoria ako 

žiť a aké chovanie je prijateľné. Vonkajší sen nás učí, 

ako máme byť človekom. Prevezmeme hotové pred-

stavy o tom, čo je „žena" a čo je „muž". A taktiež sa 

naučíme súdiť: hodnotíme a súdime seba, susedov, 

druhých ľudí. 

Deti sú podrobované tým istým spôsobom, ako sa 

zdomácňujú psy a mačky, či iné zvieratá. Aby sme psa 

vychovali, tak ho trestáme alebo odmeňujeme. Svoje 
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deti, ktoré tak milujeme, cvičíme rovnakým spôsobom 

ako ktorékoľvek domáce zvieratko: systémom odmien 

a trestov. Ak poslúchame, hovoria nám: „Si dobrý 

chlapec," alebo „Si dobré dievča." Keď neposlúchneme 

sme „zlým dievčaťom" či „zlým chlapcom". 

Keď sme sa vzopreli pravidlám, bol i sme trestaní, 

ak sme sa pravidlami riadili , tak nás odmeňovali. 

Trestali a odmeňovali nás mnohokrát denne. Zanedlho 

sme sa začali báť trestov a báť sa, že nás nebudú 

odmeňovať. Odmena je totiž pozornosť, ktorú dostá

vame od rodičov a iných ľudí, od súrodencov, učiteľov 

a priateľov. Tak sa u nás rýchle rozvinie potreba upúta

vať pozornosť iných ľudí, aby nás odmeňovali. 

Odmena je príjemná, a preto sa snažíme robiť to, 

za čo nás druhí odmieňajú. Strach z trestu a z toho, že 

zostaneme bez odmeny vedie k tomu, že začneme 

predstierať niečo, čím nie sme, len aby sme bol i dosť 

dobrí pre niekoho iného. Snažíme sa potešiť mamu 

a otca, učiteľov v škole a kňaza v kostole, a tak sa stá

vame hercami. Predstierame niečo, čím nie sme, lebo 

sa bojíme zavrhnutia. Strach zo zavrhnutia prerastá do 

strachu z toho, že nie sme dosť dobrí. Nakoniec sa 
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staneme niekým, kým nie sme. Stávame sa kópiou ná-

zorov svojej matky, otca, spoločnosti a náboženstva. 

V priebehu podrobenia sa strácame všetky svoje 

normálne sklony. Keď sme dostatočne vyspelí vzhľadom 

na naše chápanie, naučíme sa slovo nie. Dospelí hovoria: 

„Nerob toto!" či „Nerob tamto!". A my sa vzbúrime a ho-

voríme: ..Nie!" Vzoprieme sa, lebo chránime svoju slobo-

du. Chceme byť sami sebou, ale sme veľmi malí a dospelí 

sú tak veľkí a silní. Onedlho sa začneme báť, pretože 

vždy, keď urobíme niečo zlé, trestajú nás. 

Podrobenie sa začína byť až tak silné, že v určitom 

okamihu života už prestaneme kohokoľvek potrebovať 

k tomu, aby nás zdomácňoval. Už nepotrebujeme 

napomenutia od matky, otca, školy, či kňaza. Sme tak 

dobre vycvičení, že sa stávame svojím vlastným 

krotiteľom. Stávame sa zvieratami, ktoré podrobujú sa-

mi seba. Sami sa potrestáme, ak sa neriadime pravidla-

mi prijatého systému viery, a sami sa odmeňujeme, ak 

sme „dobrým chlapcom" alebo „dobrým dievčaťom". 

Systém viery je ako Kniha zákona, ktorá vládne 

našej mysli. Čokoľvek z tejto knihy je pre nás nepo-

chybnou pravdou. Všetky naše úsudky sú založené 
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v tejto Knihe, dokonca aj v prípade, keď odporujú našej 

vlastnej prirodzenosti. V priebehu podrobovania sú 

naprogramované do našej mysle dokonca aj také 

morálne zákony ako Desatoro. Jedna za druhou vytvá

rajú tieto dohody Knihu zákona a vládnu nášmu snu. 

V našej mysli je niečo, čo súdi každého, dokonca aj 

počasie, psa, mačku - všetko. Vnútorný Sudca používa 

našu Knihu zákona, aby súdil všetko, čo robíme i čo ne

robíme, všetko, čo si myslíme alebo nemyslíme, a všetko, 

čo cítime či necítime. Všetci žijú pod tyraniou tohto 

Sudcu. Vždy, keď urobíme niečo v rozpore s Knihou 

zákona, Sudca povie, že sme sa previnili, že musíme byť 

potrestaní, a mali by sme sa hanbiť. Toto sa opakuje 

veľakrát za deň, deň za dňom, celé roky nášho života. 

Existuje ešte iná naša časť a tá prijíma tieto roz

sudky a nazýva sa Obeť. Obeť nesie obvinenie, v inu 

a hanbu. Táto naša časť hovorí: „Som úbožiak, nie som 

dosť dobrý, inteligentný a príťažlivý, nezaslúžim si 

lásku." Veľký Sudca s tým súhlasí a hovorí: „Áno, nie si 

dosť dobrý." A základom tohto všetkého je systém 

viery, ktorý sme si nevybrali. Táto viera je tak silná, že 

dokonca aj po rokoch, keď sme vystavení novým ná-
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zorom a pokúšame sa o vlastné rozhodovanie, zisťu-

jeme, že naďalej riadi náš život. 

Čokoľvek, čo odporuje Knihe zákona, vyvoláva 

nepríjemné pocity v oblasti žalúdka, čomu sa hovorí 

strach. Porušenie pravidiel Knihy zákona otvára vaše 

emocionálne rany a vy odpovedáte vytváraním emo-

cionálneho jedu. Pretože všetko v Knihe Zákona je 

nutne pravdivé, čokoľvek, čo by spochybnilo túto prav-

du vyvoláva vo vás pocit ohrozenia. Aj keby bola 

Kniha zákona chybná, cítite sa s ňou bezpečne. 

To je dôvod, prečo potrebujeme tak veľa odvahy 

k tomu, aby sme sa postavili proti svojej vlastnej viere. 

Pretože aj keď vieme, že sme si ju nevybrali, predsa 

sme so všetkým súhlasili. Dohoda je tak silná, že aj keď 

chápeme, že jej obsah nie je pravdivý, cítime vinu 

a hanbu, keď jednáme proti jej pravidlám. 

Rovnako ako vláda používa legislatívu k ovládnu-

tiu sna spoločnosti, práve tak náš systém viery je 

Knihou zákona, ktorá ovláda náš osobný sen. V našej 

mysli existujú všetky tieto zákony, veríme im, a Sudca 

v nás vynáša rozsudky podľa týchto pravidiel. Obeť tr-

pí vinou a trestom. 
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Ale kto tvrdí, že je v tomto sne spravodlivosť? 

Skutočná spravodlivosť je platiť za chybu len raz. Sku

točná nespravodlivosť je platiť za každú chybu viackrát. 

Koľkokrát platíme za jednu chybu? Odpoveď znie 

tisíckrát. Človek je jediné zviera na zemi, ktoré platí 

tisíckrát za tú istú chybu. Ostatné zvieratá platia za každú 

chybu, ktorú urobia, len raz. My nie. My máme silnú 

pamäť. Urobíme chybu, sami sa obviníme, odsúdime 

a potrestáme. Keby bola spravodlivosť, tak by to stačilo, 

nie je potrebné robiť to znova. Ale my vždy, keď si na to 

spomenieme, sami sa znova odsúdime, obviňujeme sa 

znova a trestáme sa znova a znova. Ak máme manžela 

alebo manželku, tí nám našu chybu tiež pripomenú, 

takže sa odsúdime, obviňujeme a trestáme ešte raz. Je to 

spravodlivé? 

Koľkokrát donútime našich partnerov, deti, alebo 

rodičov platiť za tú istú chybu? Vždy, keď si na ňu 

spomenieme, znovu a znovu ich obviňujeme a vy

sielame k n i m všetok emocionálny jed, ktorý cítime za 

tú nespravodlivosť, a znovu ich necháme zaplatiť za tú 

istú chybu. Je toto spravodlivosť? Sudca v našej mysli 

nejedná správne a to preto, že systém viery, Kniha 
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zákonov, je nesprávna. Celý sen je postavený na fa-

lošnom zákone. Deväťdesiatpäť percent z toho, čomu 

veríme, a čo sme uložili do svojej mysle, sú len lži a tr-

píne, lebo všetkým týmto klamstvám veríme. 

V sne planéty je normálne, že ľudia trpia, žijú 

v strachu a vytvárajú emocionálne drámy. Vonkajší sen 

nie je príjemným snom, je to sen o násilí, sen o strachu, 

sen o vojnách a sen o nespravodlivosti. Aj keď sa osob-

né sny jednotlivých ľudí líšia, celkovo sú to prevážne 

nočné múry. Ak sa pozrieme na ľudskú spoločnosť, 

uvidime miesto, na ktorom sa obtiažne žije, pretože 

mu vládne strach. Po celom svete vidíme ľudské utrpe-

nie, hnev, pomstu, nebezpečné návyky, násilie na uli-

ciach a strašnú nespravodlivosť. I keď sa ich úroveň 

v rôznych krajinách navzájom líši, vonkajší sen je ria-

dený strachom. 

Ak porovnáme sen o ľudskej spoločnosti s popisom 

pekla, ktorý šíria po celom svete náboženstvá, zistíme, 

že sa jedná o to isté. Náboženstvo hovorí, že peklo je 

miestom trestu a miestom strachu, bolesti a utrpenia, 

miestom, kde vás pália v ohni. Oheň plodí emócie 

pochádzajúce zo strachu. Kedykoľvek cítime hnev, žiar-
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livosť, závisť alebo nenávisť, cítime, ako nás spaľuje oheň. 

Žijeme v sne o pekle. 

Ak považujeme peklo za stav našej mysle, tak nás 

peklo všade obklopuje. Ostatní nás môžu varovať, že 

ak neurobíme to, čo by sme mali podľa nich urobiť, 

pôjdeme do pekla. Ale čo je horšie! My už v pekle sme 

a to aj s tými, čo nám to hovoria. Nikto nemôže odsú

diť druhého do pekla, pretože už v ňom sme. Druhí nás 

môžu poslať ešte do hlbšieho pekla, to je pravda, ale 

len vtedy, ak im to dovolíme. 

Každý človek má svoj vlastný osobný sen, a práve 

tak ako sen spoločnosti, aj tento sen sa často riadi stra

chom. Učili sme sa, aby sme snívali o pekle v našom ži

vote, v našom osobnom sne. Ten istý strach sa samozrej

me prejavuje u rôznych ľudí rôznym spôsobom, ale 

všetci prežívame hnev, žiarlivosť, nenávisť, závisť a ďal

šie negatívne pocity. Náš osobný život sa môže stať 

nekonečnou nočnou múrou, v ktorej trpíme a žijeme 

v strachu. Avšak nie je treba, aby bol náš sen nočnou 

múrou. Predsa je možné, aby sme snili príjemný sen. 

Celé ľudstvo hľadá pravdu, spravodlivosť a krásu. 

Večne hľadáme pravdu, lebo veríme iba klamstvám 
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a ukladáme ich vo svojej mysli. Hľadáme spravodlivosť, 

lebo v našom systéme viery jej niet. Hľadáme krásu, 

lebo nezávisle od toho, aký je nejaký človek krásny, v je-

ho krásu neveríme. A tak neustále hľadáme a hľadáme, 

a pri tom je už všetko v našom vnútri. Neexistuje žiadna 

pravda, ktorú by sme mali hľadať. Kamkoľvek uprieme 

svoj zrak, všetko, čo vidíme, je pravda, ale kvôli do-

hodám a viere, čo máme uložené v našej mysli, naše oči 

nedokážu túto pravdu vidieť. 

Nevidíme pravdu, pretože sme slepí. To, čo nás 

oslepuje, sú falošné predstavy v našej mysli. Cítime potre-

bu mať pravdu a ostatným ju odopierať. Dôverujeme to-

mu, v čo veríme, a naše predstavy nás vedú k utrpeniu. Je 

to ako by sme žili uprostred hmly, ktorá nám bráni vzhliad-

nuť ďalej než na špičku vlastného nosa. Žijeme v hmle, 

ktorá nie je skutočná. Táto hmla je sen, náš osobný sen 

života, sen všetkého čomu veríme, predstáv, ktoré sú do 

nás vložené, a dohôd, ktoré sme uzavreli s inými, ktoré 

sme uzavreli sami so sebou a dokonca aj s Bohom. 

Celá naša myseľ je hmlou, ktorú Toltékovia nazý-

vali mitote. Naša myseľ je sen, v ktorom súčasne hovo-

ria tisíce ľudí a navzájom si nerozumejú. A toto je stav 
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ľudskej mysle - veľká mitote, ktorá nám prekáža poz

nať, kto v skutočnosti sme. V Indi i nazývajú mitote 

májou, čo znamená ilúziu. Je to predstava osobnosti 

o svojom „vlastnom ja". Všetko, čomu veríme o sebe 

samých a o svete, všetky názory a naprogramovanie 

našej mysli, to všetko je mitote. Nevidíme, kým v sku

točnosti sme, nevidíme, že nie sme slobodní. 

Preto sa ľudia bránia životu. Byť nažive, to vzbudzuje 

najväčší strach, aký ľudia poznajú. Smrť nie je naším naj

väčším strachom, náš najväčší strach je riziko žiť a vy

jadriť, kým skutočne sme. Byť sám sebou je najväčším 

ľudským strachom. Naučili sme sa žiť tak, že sa snažíme 

uspokojiť nároky druhých. Naučili sme sa žiť podľa ná

zoru iných ľudí, pretože máme strach z toho, že nás ne

budú prijímať a že pre ostatných nebudeme dosť dobrí. 

Keď sa podrobujeme, vytvárame si predstavu o do

konalosti, aby sme sa pokúsili byť dosť dobrí. Vytvárame 

si predstavu, akými by sme mali byť, aby nás prijímali 

všetci. Najmä sa snažíme potešiť tých, ktorých milujeme, 

ako mamu a otca, bratov a sestry, kňaza a učiteľov. Tým, 

že sa snažíme byť dostatočne dobrí pre nich, vytvárame 

si predstavu o dokonalosti, ale stále sme ju nedosiahli. 
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Vytvárame si predstavu, ale ona nie je skutočná. Z tohto 

hľadiska nebudeme nikdy dokonalí. Nikdy! 

Pretože nie sme dokonalí, sami seba odmietame. 

A úroveň odmietnutia samého seba závisí od toho, ako 

efektívne dokázali dospelí zlomiť našu integritu. Po po

drobení sa už vôbec nejde o to byť dobrým pre nieko

ho iného. Nie sme dostatočne dobrí sami pre seba, 

lebo nezodpovedáme našej predstave o dokonalosti. 

Nedokážeme si odpustiť, že nie sme takí, ako sme si 

priali, alebo skôr ako sme si mysleli, že by sme mali byť. 

Nedokážeme si odpustiť, že nie sme dokonalí. 

Vieme, že nie sme takí, ako sa podľa nášho pre

svedčenia očakávalo, a cítime sa byť falošní, sklamaní 

a nepoctiví. Pokúšame sa skrývať a tak predstierame to, 

čo nie sme. Dôsledkom toho sa cítime neautentický 

a nasadzujeme si spoločenské masky, aby si to iní ne

všimli. Tak veľmi sa bojíme, že niekto iní spozoruje, že 

nie sme to, čo predstierame. Aj druhých odsudzujeme 

podľa svojej predstavy o dokonalosti a samozrejme ne

môžu naplniť naše očakávania. 

Znevažujeme sami seba, aby sme uspokojili dru-

hých. Dokonca poškodzujeme aj svoje fyzické telo, len 
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aby nás druhí prijímali. Stretávame sa s tým, že niektorí 

mladí ľudia berú drogy pre to, že sa chcú vyhnúť opo

vrhnutiu iných mladých ľudí . 

Neuvedomujú si, že problém je v tom, že nedo

kážu prijať sami seba. Odmietajú sami seba, lebo nie sú 

takí ako predstierajú. Priali by si byť niekým, kým nie 

sú, a za to nesú hanbu a vinu. Ľudia sa donekonečna sa

mi trestajú za to, že nie sú takými, akými veria, že majú 

byť. Začínajú urážať sami seba a dokonca k tomu 

používajú aj druhých. 

Ale nikto nás nepotupí viac ako hanobíme sami se

ba, a núti nás k tomu Sudca, Obeť a systém viery. Je 

pravda, že stretávame ľudí, ktorí hovoria, že ich uráža 

manžel alebo manželka, matka či otec, ale vy viete, že 

najviac sa hania oni sami. Spôsob, akým súdime sami 

seba je najhorší súd, aký kedy existoval. Ak urobíme 

chybu pred ľuďmi, snažíme sa ju zaprieť alebo zakryť. 

Ale akonáhle sme sami, Sudca sa stáva tak mocný vina 

tak veľká a my sa cítime tak hlúpi, zlí a ničotní. 

Za celý váš život vás nikto nepotupil viac, ako ste sa 

potupi l i vy sami. A medza vášho hanobenia seba 

samého je presne tou medzou, ktorú budete tolerovať 
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aj od iných. Ak by Vás niekto hanobil o trochu viac než 

vy sami, pravdepodobne by ste od neho odišli, ak však 

vás niekto hanobí o trochu menej, pravdepodobne váš 

vzťah pretrvá a budete to donekonečna tolerovať. 

Ak priveľmi zle haníme sami seba, tak dokážeme 

dokonca tolerovať niekoho, kto nás bude biť a bude 

s nami zachádzať ako so špinavou handrou. Prečo? 

Pretože v našom systéme viery povieme: „Zaslúžim si 

to. Ten človek mi preukazuje láskavosť, že vôbec so 

mnou je. Nezaslúžim si lásku a úctu. Nie som dosta-

točne dobrý." 

Potrebujeme, aby nás prijímali a milovali, ale nie 

sme schopní milovať sami seba. Čím viac dokážeme 

milovať sami seba, tým menej sa budeme haniť. 

Sebehana pochádza zo sebaodmietania, a sebaod-

mietanie pochádza z našej predstavy o dokonalosti 

ako o ideále, ktorí nemôžeme dosiahnuť. Dôvodom to-

ho, prečo sami seba odmietame, je naša predstava 

dokonalosti, z tohto dôvodu nedokážeme prijať sami 

seba takí, akí sme, a nedokážeme prijať ani druhých 

ľudí takých, akými sú. 
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Ú V O D K N O V É M U S N U 

Uzavreli sme tisíce dohôd sami so sebou, s inými ľuďmi, 

s našim snom života, s Bohom, so spoločnosťou, s part

nerom, s deťmi. Ale najdôležitejšie sú tie dohody, ktoré 

sme uzavreli sami so sebou. V týchto dohodách si ho

voríme, kto sme, čo cítime, v čo veríme a ako sa máme 

chovať. Výsledkom je to, čo nazývame svojou osob

nosťou. V týchto dohodách hovoríme: „Toto je to, čo 

som. Toto je to, v čo verím. Určité veci môžem urobiť 

a iné zas nemôžem. Toto je skutočnosť a tamto je fan

tázia, toto je možné a tamto možné nie je." 

Jedna takáto dohoda by ešte nepredstavovala prob

lém, ale my uzavierame veľa takých dohôd, čo nás vedú 

k utrpeniu a k neúspechom v živote. Ak chceme žiť ra

dostný a plný život, musíme nájsť odvahu rozbiť tieto do

hody založené na strachu a ukázať našu osobnú silu. Do

hody založené na strachu od nás vyžadujú vynaložiť veľa 

energie, zatiaľ čo dohody pochádzajúce z lásky nám 

pomáhajú našu energiu ušetriť, či dokonca ešte získať 

naviac. 
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Každý z nás sa rodí s istým množstvom osobnej sily, 

ktorú každý deň pr i odpočinku obnovujeme. Bohužiaľ 

ňou plytváme, spočiatku uzavieraním týchto dohôd 

a potom ich dodržovaním. Naša osobná sila sa rozptýli 

vo všetkých dohodách, čo sme uzavreli a nakoniec sa cí

time bezmocní. Máme len toľko sily, aby sme prežívali 

zo dňa na deň, pretože väčšinu zo svojej sily sme použili 

na uzavieranie dohôd, ktoré nás uväznili v sne planéty. 

Ako môžeme zmeniť celý sen nášho života, keď ne

máme silu zmeniť ani tú najmenšiu dohodu? 

Ak sme schopní vidieť, že to, čo vládne našim ži-

votom sú dohody a sen o našom živote nemáme radi, 

potrebujeme dohody zmeniť. Ak budeme konečne 

pripravení na túto zmenu, pomôžu nám štyri mocné 

dohody zničiť dohody založené na strachu, ktoré 

vyčerpávajú našu energiu. Vždy, keď zničíme niektorú 

dohodu, vráti sa nám sila, ktorú sme vynaložili p r i jej 

uzavieraní. Tieto nové štyri dohody, ak ich prijmete, 

dokážu vytvoriť dostatok osobnej sily potrebnej k úpl

nej premene vášho starého systému dohôd. 

Aby ste si osvojili Štyri dohody, budete potrebovať 

silnú vôľu - ale ak dokážete s týmito dohodami žiť, 
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dôjde vo vašom živote k prekvapujúcej zmene. Uvidíte, 

ako dráma pekla mizne pred vašimi očami. Miesto ži

vota vo sne pekla si vytvoríte nový sen - váš osobný 

sen nebies. 
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PRVÁ DOHODA 

Nezneužíva j te slovo 

PRVÁ DOHODA JE NAJDÔLEŽITEJŠIA A ZÁROVEŇ JE NAJŤAŽŠIE JU 

dodržovať. Je tak dôležitá, že už pomocou nej sa 

môžeme pozdvihnúť na úroveň života, ktorý nazývam 

nebom na zemi. 

Prvou dohodou je: nezneužívajte slovo. Aj keď 

to znie veľmi jednoducho, prvá dohoda je úžasne 

mocná. 
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Prečo slovo? Naše slovo je moc, ktorou sme ob

darení, aby sme mohl i tvoriť. Je to dar od Boha. 

V evanjeliu sv. Jána, v popise stvorenia sveta, sa hovo

rí: „Na počiatku bolo Slovo, a to slovo bolo u Boha. 

a Slovo bol Boh." Aj naša tvorivá sila sa vyjadruje pro

stredníctvom slova. Všetko vyjavujeme práve slovom. 

To, o čom snívame, čo cítime a čo skutočne sme, to 

všetko sa ukazuje pomocou slova. 

Slovo nie je len zvuk, alebo napísaný symbol. Slovo 

je sila, je to moc, ktorú máme na vyjadrovanie a komu

nikáciu, na premýšľanie a tým aj na vytváranie udalostí 

nášho života. Vieme hovoriť. Aký iný tvor na našej 

planéte to dokáže? Slovo je najmocnejší nástroj ktorý 

ako ľudia máme, je to kúzelný nástroj. Ale rovnako ako 

má meč dve ostria, dokáže aj naše slovo vytvoriť ten 

najkrajší sen, alebo všetko okolo nás zničiť. Jedným 

ostrím je zneužívanie slova a to vytvára v živote peklo. 

Druhým ostrím je čistota slova, prostredníctvom ktorej 

tvoríme jedine krásu, lásku a nebo na zemi. Podľa toho. 

ako slovo používame, môže nás oslobodiť, alebo 

zotročiť ešte viac, ako si dokážeme predstaviť. Všetky 

kúzla, ktoré ovládame, sú založené na slovách. Naše 
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správne slová sú bielou mágiou a zneužívané slová má

giou čiernou. 

Slová sú tak mocné, že aj jediné slovo môže zmeniť 

či zničiť životy miliónov ľudí. Nebolo to dávno, keď je

den muž v Nemecku manipuloval pomocou slova ce

lou krajinou plnou inteligentných ľudí. Viedol ich do 

svetovej vojny iba prostredníctvom moci svojho slova. 

Presvedčil druhých, aby sa dopúšťali tých najstrašnej

ších násilných činov. Pomocou slova prebudil v ľuďoch 

strach a všade na svete sa ako obrovský výbuch začala 

šíriť vojna a násilie. 

Na celom svete začali ľudia zabíjať iných ľudí, pre

tože mali zo seba navzájom strach. Hitlerove slovo, za

ložené na viere a dohodách strachu, si budú ľudia 

pamätať po stáročia. 

Ľudská myseľ je ako úrodná pôda, do ktorej sú 

neustále zasievané semená. Semenami sú myšlienky, 

predstavy a názory. Zasejete semienko, myšlienku, a tá 

rastie. Slovo je ako semienko a ľudská myseľ je tak úrodná! 

Problémom ale je, že ľudská myseľ je až príliš často 

úrodná pre semienka strachu. Myseľ každého z nás je 

úrodná pre také semená, na aké sme pripravení. Pre nás 

37 



ŠTYRI D O H O D Y 

je dôležité, aby sme vedeli, pre aké semená je úrodná 

naša myseľ, a aby sme ju pripravili prijať semená lásky. 

Vezmime si ako príklad Hitlera. Zasial všetky tie 

semienka strachu, ktoré potom vyrástli, čo viedlo k ma

sovému ničeniu. Ak vidíme strašnú silu slova, musíme 

rozumieť aj tomu, aká sila vychádza z našich úst. Jeden 

strach či pochybnosť zasiate v našej mysli môžu za

počať nekonečnú reťaz udalostí. Aj jedno slovo môže 

byť ako kliatba a ľudia používajú slová ako čierny mági, 

a nevedomky sa navzájom preklínajú. 

Každý človek je kúzelníkom. Svojím slovom 

môžeme dokonca niekoho zakliať, alebo ho zo zaklia

tia vyslobodiť. Keď vyjadrujeme svoje názory, neustále 

vyslovujeme zaklínadlá. Napríklad: stretnem priateľa 

a poviem mu jednoducho bez uvažovania, čo ma na

padne: „Vypadáš naozaj zle, máš takú farbu, akoby si 

mal dostať rakovinu." Ak počúva vaše slová a ak sa s ni

mi stotožní, do roka ju určite dostane. Taká je sila slova. 

V priebehu nášho podrobovania naši rodičia a sú

rodenci o nás bez rozmýšľania vyjadrovali svoje názory. 

Týmto názorom sme uverili a žijeme v strachu z nich, 

napríklad veríme, že nevieme dobre plávať, že nie sme 
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športovo založení, že nám nejde písanie. Niekto prene-

sie svoj názor: „Pozri, aké škaredé dievča!" Dievča to 

počuje, uverí, že je škaredá, a vyrastie s touto pred-

stavou. Nezávisle na tom, či je pekná alebo nie, ak raz 

prijala túto dohodu, bude veriť, že je škaredá. A to je 

kliatba, ktorou ju uriekli. 

Upútaním pozornosti môžu slova vstupovať do 

našej mysle a zmeniť celkovú našu vieru k lepšiemu ale-

bo horšiemu. Ďalší príklad: trebárs veríte, že ste hlúpi, 

a veríte tomu tak dlho, ako si len pamätáte. Táto doho-

da môže byť veľmi zákerná a kvôli nej môžete veľa vecí 

robiť takým spôsobom, že sa utvrdzujete v tom, že hlúpi 

skutočne ste. Niečo urobíte a pomyslíte si: „Chcel by 

som byť múdry, ale som hlúpy, pretože inak by som to 

predsa neurobil . " Myseľ sa môže vydať stovkami 

rôznych ciest, ale my sa týmto budeme celé dni trápiť 

preto, že vo svoju hlúposť veríme. 

A niekedy potom niekto upúta vašu pozornosť 

a použije slovo, ktorým vám dá najavo, že hlúpi nie ste. 

Uveríte jeho slovám a urobíte novú dohodu. Výsledkom 

je, že už nemáte pocit, že ste hlúpi, alebo že robíte vecí 

hlúpo. Kliatba je zlomená a to len silou slova. Naopak, 
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Náboženstvo hovorí o hriechu a hriešnikoch, ale 

vysvetlime si, čo to v skutočnosti znamená hrešiť. Hriech je 

všetko, čím sa previníme sami proti sebe. Všetko, o čom si 

myslíte alebo hovoríte, že sa deje proti vám, je hriech. Keď 

sa kvôli niečomu odsudzujeme alebo obviňujeme, sta-

viame sa proti sebe. Existencia bez hriechu je presný opak. 

Nehrešiť znamená, že nejdeme proti sebe. Ak nehrešíme, 

preberáme zodpovednosť za svoje činy, ale nesúdime sa 

a neobviňujeme. 

Z tohto hľadiska sa celé pochopenie hriechu mení 

z čohosi morálneho či náboženského na niečo všeobec-

nejšie. Hriech začína tým, že sami seba odmietame. 

Sebaodmietanie je najväčší hriechom, ktorému podlie-

hame. V náboženských pojmoch je sebaodmietanie 

„smrteľným hriechom", ktorý vedie k smrti. 
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ak veríte, že ste hlúpi a niekto upúta vašu pozornosť 

a povie: „Áno, si skutočne ten najhlúpejší človek, akého 

som kedy videl," dohoda bude znovu potvrdená a ešte 

viac zosilnie. 
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Vyvarovať sa hriechu naopak znamená cestu k ži

votu. 

Aby sme nehrešili, nesmieme zneužívať slovo proti 

sebe. Ak vás stretnem na ulici a nazvem vás hlupákom, 

zdanlivo som zneužil slovo proti vám. Ale v skutočnos

ti som ho zneužil proti sebe, pretože ma budete za to 

nenávidieť, a to predsa nie je pre mňa dobré. Teda ak sa 

nahnevám a prostredníctvom slov na vás vylejem vše

tok svoj emocionálny jed, zneužil som slovo proti sebe. 

Ak sa mám rád, vyjadrím túto lásku v našom vzájom

nom vzťahu a takto nezneužijem slovo, pretože môj čin 

vyvolá podobnú reakciu. Ak vás budem milovať, budete 

ma milovať aj vy. Ak vás urazím, tiež ma urazíte. Ak vám 

budem vďačný, aj vy budete vďační mne. A ak k vám 

budem sebecký, budete sebeckí voči mne. Ak zneužijem 

slovo a tým na vás privolám kliatbu, urieknete ma tiež. 

Tým, že nezneužívate svoje slová, využívate energiu 

správne a to v tom zmysle, že ju užívate smerom 

k pravde a k láske. Ak uzavriete sami so sebou dohodu, 

že nebudete zneužívať slovo, toto samo postačí, aby sa 

prostredníctvom vás vyjavila pravda a aby ste sa očistili 

od vlastného emocionálneho jedu. Ale uzavrieť túto do-
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hodu je obtiažne, lebo sme sa naučili pravý opak. Na

učili sme sa pr i komunikácii s inými a predovšetkým sa

mi so sebou klamať. Zneužívame svoje slová. 

V pekle sa sila slova úplne zneužíva. Používame 

slová k nadávkam, k obviňovaniu a k ničeniu. Samo

zrejme ich občas používame správne, ale nie je to často. 

Väčšinou používame slovo na šírenie svojho osobného 

jedu - na vyjadrenie hnevu, žiarlivosti, závisti a nená

visti. Slovo je čisté kúzlo - najmocnejší dar, čo ako ľudia 

máme, a používame ho sami proti sebe. Plánujeme 

pomstu. Svojím slovom vytvárame chaos. Používame 

slovo k vyvolávaniu nenávisti medzi rôznymi rasami, 

medzi rôznymi národmi, medzi rodinami, medzi štátmi. 

Zneužívame slovo príliš často a tým tvoríme a predlžu

jeme sen pekla. Zneužívaním slova sa navzájom strhá

vame dole a udržujeme sa v strachu a pochybnostiach. 

Pretože slovo je kúzlo, ktoré ľudia vlastnia, a zneužívanie 

slova je čierna mágia, ktorú neustále používame, neuve

domujúc si, že slovo je takým kúzlom. 

Jedna žena, inteligentná a s dobrým srdcom, mala 

dcéru, ktorú zbožňovala a milovala. Raz večer, po veľmi 

ťažkom dni v práci, prišla domov, unavená, plná emo-
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cionálneho napätia a s hroznou bolesťou hlavy. Chcela 

ticho a kľud, ale jej dcéra spievala a radostne poskako

vala. Neuvedomovala si, ako sa jej matka cíti, nachádza

la sa vo svojom vlastnom svete, vo svojom vlastnom sne. 

Cítila sa báječné a skákala a spievala čoraz hlasnejšie. 

Vyjadrovala tým svoju radosť a lásku. Spievala tak 

nahlas, že matku začala bolieť hlava ešte viac a v tej 

chvíli stratila trpezlivosť. Nahnevane sa pozrela na svoju 

krásnu malú dcérku a povedala: „Buď ticho! Máš hrozný 

hlas. Nemohla by si už konečne mlčať?" 

Popravde matka by v tej chvíli nezniesla akýkoľvek 

hluk, a nie že by dievčatko nemalo pekný hlas. Ale dcér

ka v tej chvíli uverila tomu, čo matka povedala, a uza

vrela so sebou dohodu. Potom už nikdy viac nespie

vala, lebo verila, že má príšerný hlas a obťažovala by 

Každého, kto by ju počul. V škole sa začala hanbiť a keď 

ju požiadali, aby zaspievala, odmietla. Dokonca aj ho

voriť s ostatnými bolo pre ňu ťažké. Kvôli novej dohode 

sa vnútri dievčatka všetko zmenilo: začala veriť, že musí 

potláčať svoje city, aby bola prijímaná a milovaná. 

Kedykoľvek počujeme nejaký názor a uveríme mu, 

uzavrieme dohodu, ktorá sa stáva časťou nášho systé-
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mu viery. Toto malé dievča vyrástlo, a napriek tomu, že 

malo nádherný hlas, nikdy už nespievalo. Vytvorila si 

z jednej kliatby celý komplex. Touto kliatbou ju uriekol 

človek, ktorí ju najviac miloval - jej vlastná matka. 

Matka si nevšimla, čo svojím slovom spôsobila. Ne

uvedomila si, že použila čiernu mágiu a prekliala svoju 

dcéru. Nevedela, aké mocné je jej slovo, a preto ju za to 

nemôžeme viniť. Urobila to isté, čo jej samej robil i 

rôznym spôsobom jej matka, otec a iní ľudia. Zneužila 

slovo. 

Koľkokrát to robíme svojim vlastným deťom? 

Prejavujeme pred n i m i takéto názory a naše deti v sebe 

nesú túto čiernu mágiu celé roky. Aj ľudia, ktorí nás 

milujú, na nás prevádzajú čiernu mágiu, ale nevedia, čo 

robia. Preto im musíme odpustiť. 

Ďalší príklad: ráno vstanete a cítite sa veľmi šťastní. 

Cítite sa tak báječne, že stojíte pred zrkadlom hodinu, 

alebo dve, aby ste sa krásne upravili. A potom jeden 

z vašich priateľov povie: „Nestalo sa ti niečo? Vyzeráš 

hrozne. Pozri sa na tie šaty, čo máš na sebe, vyzeráš 

smiešne." A je to, to stačilo, aby vás to zrazilo do pekiel. 

Možno vám to povedala priateľka práve preto, aby vám 
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Predstavme si vzhľadom na každodenné medziľud-

ské vzťahy, ako často sa svojimi slovami navzájom zaklí-

name. Postupom času sa z toho stáva najhoršia forma 

čiernej mágie, ktorá sa volá ohováranie. 

Ohováranie je najhoršou čiernou mágiou preto, že 

je to čistý jed. Prostredníctvom dohody sme sa naučili 

ako ohovárať. Keď sme boli deťmi počuli sme dospelých 

okolo nás neustále ohovárať, keď otvorene vyjadrovali 
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ublížila. A podarilo sa. Vyjadrila svoj názor so všetkou 

silou slova, ktorá za ním stojí. Ak prijmete tento názor, 

stane sa dohodou a vy doň vložíte všetku silu. Tento ná-

zor sa stáva čiernou mágiou. 

Je obtiažne prelomiť tento typ zaklínadiel. Jediná 

vec, ktorá ich môže zlomiť, je urobiť novú dohodu za-

loženú na pravde. Pravda je najdôležitejšou časťou to-

ho, aby sme nezneužívali slovo. Na jednej strane meča 

sú lži, čo tvoria čiernu mágiu, a na druhej strane prav-

da, ktorá má moc zlomiť zaklínadlá čiernej mágie. Len 

pravda nás môže oslobodiť. 
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svoje názory na iných ľudí. Dokonca mali svoje názory 

aj na ľudí, ktorých nepoznali. Spolu s týmito názormi sa 

na nás prenášal aj emocionálny jed a učili sme sa to od 

nich ako normálnemu spôsobu komunikácie. 

Ohováranie sa stalo hlavnou formou komunikácie 

v ľudskej spoločnosti. Stalo sa spôsobom, ako sa na

vzájom zbližovať, pretože je nám lepšie, ak vidíme 

niekoho, kto sa cíti rovnako zle ako my. Staré porekad

lo hovorí: „trápenie má rado spoločnosť" a ľudia, ktorí 

trpia v pekle, nechcú byť sami. Strach a utrpenie sú 

dôležitou súčasťou sna planéty, sú tým, čím nás sen 

planéty drží dole. 

Keď použijeme porovnanie ľudskej mysle s počí

tačom, ohováranie je podobné počítačovému vírusu. 

Počítačový vírus je kúsok počítačového jazyka na

písaného v tej istej reči ako ostatné kódy, ale s úmys

lom škodiť. Keď to najmenej očakávate, a väčšinou 

i bez vášho vedomia, vsunie sa tento kód do programu 

vášho počítača. Po vniknutí tohto kódu prestáva počí

tač správne pracovať, alebo nefunguje vôbec, pretože 

sa kódy premiešali s toľkými protichodnými správami, 

že nie je možné dopracovať sa k správnemu výsledku. 

46 



N E Z N E U Ž Í V A J T E S L O V O 

Ľudské ohováranie funguje presne týmto spôso

bom. Napríklad: dostanete sa do novej triedy a máte 

nového učiteľa. Dlho ste sa už na to tešili. Prvý deň stret

nete niekoho, kto už do tejto triedy chodil a ten vám 

povie: „Ten učiteľ, to bol taký namyslený kretén! Vôbec 

nevedel, o čom hovorí, a ešte bol aj perverzný, tak pozor!" 

Slová a emocionálny kód tejto osoby vás ihneď 

ovplyvnia, ale neuvedomujete si, čím bol motivovaný 

tento človek, keď vám to hovoril. Možno bol nahne

vaný, lebo nebol v škole úspešný, alebo jeho názor 

pochádzal len zo strachu a predsudkov. Ale pretože ste 

sa naučili už ako dieťa informácie vstrebávať, určitá vaša 

časť uverí ohováraniu. Potom v triede, keď učiteľ hovorí, 

cítite, ako sa vo vás šíri jed a neuvedomujete si, že učiteľa 

vidíte očami človeka, ktorý ho ohovoril. Neskôr sa za

čnete o učiteľovi rozprávať s inými ľuďmi v triede a oni 

ho začnú vidieť rovnako: ako kreténa a perverzného 

človeka. Začnete školu nenávidieť a onedlho sa rozhod

nete, že odídete. Obviňujete učiteľa, ale mali by ste ob

viňovať ohováranie. 

Všetok tento zmätok môže spôsobiť jeden malý in

formačný vírus. Jeden malý kúsok nesprávnej infor-
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mácie môže zničiť komunikáciu medzi ľuďmi, pretože 

každého, koho sa dotkne, nakazí, a od neho sa nakazia 

ďalší. 

Predstavme si, že vždy, keď pred nami niekoho 

ohovárajú, prepašujú do našej mysli nejaký vírus, ktorý 

spôsobí, že myslíme stále menej jasne. Potom si pred

stavme, že aby sme sa zbavili svojho zmätku, šírime 

vírus ďalej. 

A teraz si predstavme, že sa to deje v nekonečnom 

reťazci medzi všetkými ľuďmi na zemi. Výsledkom je 

svet plný ľudí, ktorí môžu získavať informácie len 

z okruhu naplneného jedovatým a nákazlivým vírom. 

Tento jedovatý vírus je tým, čo Toltékovia nazývali mi

tote - chaosom tisícich rôznych hlasov, ktoré sa pokúša

jú v mysli hovoriť súčasne. 

Ešte horší sú čierny mági - „počítačový hackerovia", 

ktorí šíria víry zámerne. Ohliadnime sa späť do doby, 

keď ste boli vy, alebo niekto iný, na niekoho nahnevaní 

a chceli ste sa mu pomstiť. Aby ste sa mu pomstili, do

tyčnému ste niečo povedali, alebo ste ho ohovorili, 

s úmyslom šíriť jed, a aby sa cítil zle. Ako deti to robíme 

dosť bezmyšlienkovite, ale keď sme dospelí, v úsilí zhodiť 
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Roky sme b o l i zaklínaní a ohováraní slovami 

druhých ľudí, ale tiež tým, akým spôsobom sme užívali 

svoje slová. Neustále hovoríme sami k sebe a najčastej-

šie hovoríme asi takto: „Ach, aký som tlstý. Vyzerám 

príšerne. Starnem, a padajú mi vlasy. Som hlúpy nikdy 

ničomu nerozumiem. Nikdy nebudem dosť dobrý 

a nikdy nebudem dokonalý." Vidíte, ako používate 

slová sami prot i sebe? Musíme porozumieť tomu, čím 

slovo je, a čo môže slovo spôsobiť. Ak rozumieme prvej 

dohode, nezneužívať svoje slová, začneme vidieť 

všetky tie zmeny, ktoré sa udejú v našom živote. Najprv 

sa zmení to, ako vychádzame sami so sebou, a neskôr 
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iných ľudí začneme omnoho viac kalkulovať. Potom sa 

sami klameme a presvedčujeme sa, že táto osoba bola 

len potrestaná za svoju chybu. 

Ak sa dívame na svet skrz teóriu počítačového 

vírusu, ľahko ospravedlníme aj to najkrutejšie jednanie. 

A nevidíme, že zneužitím slova sme sa dostali do ešte 

väčšieho pekla. 
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ako zachádzame s ostatnými ľuďmi, hlavne s tými, 

ktorých najviac milujeme. 

Teraz zvážme, koľkokrát sme ohovárali človeka, 

ktorého najviac milujeme, aby sme získali podporu 

iných ľudí pre našu mienku. Koľkokrát sme upútali po

zornosť iných a šírili okolo seba jed o našich milo

vaných, aby sme potvrdil i správnosť svojho názoru? 

Náš názor je ale len našou mienkou. Nie je to nevyh

nutne pravda. Naša mienka pochádza z našej viery, 

z nášho vlastného ega a z našich vlastných snov. Tvo

ríme všetok tento jed a šírime ho na iných, len aby sme 

potvrdili , že máme pravdu. 

Ak dokážeme dodržovať prvú dohodu a presta

neme zneužívať slová, vyčistíme sa postupne od všet

kého emocionálneho jedu v našej mysli a v našej 

komunikácii s ostatnými, v medziľudských vzťahoch, 

vrátane vzťahov s našim psom alebo mačkou. 

Ak nebudeme zneužívať slová, budeme zároveň 

imúnni voči ohováraniu a zaklínaniu od kohokoľvek 

iného. Ak sa naša myseľ stane úrodnou pre negatívne 

myšlienky, budeme prijímať len takéto myšlienky. Ak 

nebudeme zneužívať slová, naša myseľ už nebude 
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úrodnou pôdou pre slová z čiernej mágie. Namiesto to

ho bude úrodná pre slová, ktoré pochádzajú z lásky. 

Nezneužívanie slov môžeme merať svojou vlastnou 

láskou k sebe. To, ako sa sami máme radi a čo cítime 

k sebe, je úmerné kvalite a integrite našich slov. Ak 

nezneužívame slová, cítime sa dobre, cítime sa šťastní 

a pokojní. 

Pomocou prvej dohody nezneužívať slovo sa mô

žeme vymaniť zo sna pekla. Práve teraz sejem do vašej 

mysle semienko. Či vyrastie alebo nie, závisí na úrod

nosti vašej mysle pre semienka lásky. Záleží na vás, či 

uzavriete dohodu: Ja sám svoje slová nezneužívam. 

Starajte sa o toto semienko, a ako bude vo vašej mysli 

rásť. vytvorí ďalšie semienka lásky, ktoré nahradia semie

nka nenávisti. Táto prvá dohoda zmení druh semien, 

pre ktoré je vaša myseľ úrodná. 

Nezneužívajme svoje slovo. Toto je prvá dohoda, 

ktorú by sme mali uzavrieť, ak sa chceme oslobodiť, ak 

chceme byť šťastní, ak chceme prekročiť rovinu existen

cie, ktorá je peklom. Je to veľmi silná dohoda. Používaj

me slovo správne. Používajme slovo k zdieľaniu svojej 

lásky. Používajme bielu mágiu a začnime sami so sebou. 
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Povedzme si, akí sme skvelí, akí sme veľkí. Povedzme si, 

ako veľmi sa máme radi. Použime slovo, aby sme rozbili 

tie malé, ničomné dohody, ktoré nám pôsobia utrpenie. 

Je to možné. Je to možné preto, že ja som to 

dokázal a ja nie som o nič lepší než vy. Áno, sme úplne 

rovnakí. Máme rovnaký mozog, rovanké telo, pretože 

sme ľudia. Ak som ja dokázal zničiť tieto dohody a vy

tvoriť nové, tak vy to môžete dokázať tiež. Ak ja 

nezneužívam slovo, prečo by ste mali vy? Len táto jedi

ná dohoda môže zmeniť celý náš život. Nezneužívanie 

slova nás dovedie k osobnej slobode, k obrovskému 

úspechu a k blahobytu, dokáže nás zbaviť každého 

strachu a zmeniť život na radosť a lásku. 

Len si predstavme, čo môžeme dokázať, ak pre

staneme zneužívať slovo. S čistým slovom prekročíme 

sen strachu a budeme žiť iným životom. Môžeme žiť 

v nebi obklopení tisíckami ľ u d í , ktorí žijú v pekle, pre

tože budeme voči peklu imúnni. Môžeme dosiahnuť 

kráľovstvo nebeské prostredníctvom tejto jedinej do

hody: nezneužívajme slovo. 
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3 

DRUHÁ DOHODA 

Neberte si nič osobne 

ĎALŠIE TRI DOHODY SA VLASTNE RODIA Z PRVEJ DOHODY. 

Druhá dohoda znie: neberte si nič osobne. 

Čokoľvek sa deje okolo nás, neberme si to osobne. 

Ak použijem predchádzajúci príklad, že vás stretnem 

na ulici, a aj keď vás nepoznám, poviem: „Ach, ty si ale 

hlupák!' tak to nie je o vás, ale je to o mne. Ak si to 

vezmete osobne, možno uveríte, že hlúpi ste. Možno si 
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pomyslíte: „Ako to poznal? Hádam je jasnovidec, alebo 

to vidí každý, že som tak hlúpy?" 

Berieme si to osobne, pretože súhlasíme so 

všetkým, čo sa povie. A vo chvíli, keď súhlasíme, 

rozširuje sa v nás jed a chytíme sa do pasce pekla. 

To, čo spôsobuje, že sa chytíme, sa nazýva osobná 

dôležitosť. Osobná dôležitosť, či branie si vecí osob

ne, je maximálnym prejavom sebectva, lebo sa dom

nievame, že všetko sa týka „nás". V priebehu našej 

výchovy a podrobovania sa učíme brať všetko osob

ne. Myslíme si, že sme za všetko zodpovední. My, my, 

vždy my! 

Ale nič, čo robia iní ľudia, nerobia kvôli nám. Robia 

to kvôli sebe. Všetci ľudia žijú vo svojom vlastnom sne, 

vo svojej vlastnej mysli, ich svet je úplne odlišný od sve

ta, v ktorom žijeme my. Keď si berieme niečo osobne, 

vlastne predpokladáme, že oni vedia, aký je náš svet, 

a tým sa pokúšame podsunúť im náš svet namiesto ich 

sveta. 

Aj keď sa zdá, že je určitá situácia veľmi osobná, 

napríklad ak nás druhí priamo urážajú, nemá to s nami 

nič do činenia. To, čo hovoria, čo robia a ich názory, 
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ktoré vyjadrujú, sú v súlade s dohodami v ich vlastnej 

mysli. Ich stanovisko pochádza z naprogramovania 

počas ich podrobenia. 

Ak niekto vyjadrí svoj názor a povie: „Ty si ale tlstý," 

neberte si to osobne, pretože v skutočnosti sa tento 

človek zaoberá svojimi vlastnými pocitmi, presved-

čením a názormi. Táto osoba sa pokúša preniesť na vás 

jed, a ak si to vezmete osobne, tento jed sa na vás pre-

nesie a stane sa vaším jedom. Tým, že si beriete veci 

osobne, stávate sa ľahkou korisťou pre týchto predá-

torov, čiernych mágov. Môžu nás ľahko upútať jediným 

nepatrným názorom a potom nás kŕmiť takou zápla-

vou jedu, akou len budú chcieť, pretože si to berieme 

osobne a skočíme im na to. 

Vyžerieme si všetok ich emocionálny odpad a tým 

sa už stáva naším odpadom. Ale ak si to nebudeme brať 

osobne, staneme sa imúnni i uprostred pekla. Imunita 

proti jedu uprostred pekla je darom tejto dohody. 

Ak si berieme veci osobne, tak máme pocit, že na 

nás ostatní útočia. My reagujeme obranou svojich ná-

zorov a tak vznikajú konflikty. Aj maličkosti nafuku-

jeme do veľkých rozmerov, lebo cítime potrebu mať 
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pravdu a dokázať druhým, že sa mýlia. Pokúšame sa 

tvrdo presadzovať tým, že nútime svoje názory 

druhým. Ale rovnako aj naše pocity a činy sú obrazom 

nášho osobného snu, odrazom našich vlastných do

hôd. Čo hovoríme a čo konáme sa riadi dohodami, 

ktoré sme uzavreli - a tak takéto názory nemajú s nami 

nič spoločné. 

Pre mňa nie je dôležité, čo si o mne myslíte, 

a neberiem si to osobne. Neberiem si osobne, keď 

ľudia hovoria: „Miguel, ty si ten najlepší," a tiež si 

neberiem osobne keď hovoria, „Miguel, ty si ten naj

horší." Totiž viem, že ak budete šťastní, budete mi ho

voriť: „Miguel, ty si ako anjel!" Ale ak sa na mňa roz

hneváte, poviete: „Miguel, ty si skutočne diabol! Si 

odporný. Ako môžeš hovoriť niečo také?" V oboch 

prípadoch sa ma to nedotkne, lebo viem, aký som. 

Nepotrebujem, aby ma prijímali. Nemám potrebu, aby 

mi niekto hovoril : „Miguel, robíš skvelé veci!" alebo 

„Ako si to len mohol urobiť?" 

Nie, neberiem si to osobne. Ak si myslíte alebo 

cítite čokoľvek, netýka sa to mňa, ale vás. Je to spôsob, 

akým vy vidíte svet. Nie je to nič osobné, pretože v tom 
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ide o vás, nejde o mňa. Ostatní si vytvárajú mienku 

vzhľadom na svoj systém názorov či viery, takže 

čokoľvek, čo si o mne myslia, v skutočnosti nie je 

o mne, ale je to o nich samotných. 

Dokonca mi môžete povedať: „Miguel, tým, čo ho

voríš ma zraňuješ." Ale to, čo vás zraňuje, nie je to, čo 

som hovoril . Bolia vás vaše rany, ktorých som sa 

dotkol, keď som hovoril . Sami sa zraňujete. Neexistuje 

spôsob, akým by som to mohol urobiť ja. Nie preto, že 

by som vás nemiloval, alebo vám neveril, ale pretože 

viem, že vidíte odlišným pohľadom, totiž svojimi vlast

nými očami. Vo svojej mysli vytvárate celý obraz či 

f i lm, ktorého ste režisérom, producentom aj hercom 

v hlavnej úlohe. Ktokoľvek iný je len herec vo vedľajšej 

úlohe. Je to váš f i lm. 

Spôsob, ktorým vidíte tento f i lm zodpovedá do

hodám, ktoré ste uzavreli so životom. Vaše hľadisko je 

pre vás niečo osobné. Nie je to ničia pravda, iba vaša. 

Keď sa na mňa nahneváte, viem, že ide o váš vzťah 

k sebe. Ja som len zámienkou, vaším ospravedlnením 

toho, že sa hneváte. A hneváte sa preto, že máte strach, 

pretože sa potýkate so strachom. Keby ste nemali 
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strach, tak by ste sa vôbec na mňa nehnevali. Keby ste 

nemali strach, tak by ste ma nemohli vôbec nenávidieť, 

vôbec by ste nežiarlili, ani neboli smutní. 

Ak žijete bez strachu, ak milujete, neostáva miesto 

pre takéto negatívne emócie. Ak nebudete pociťovať 

žiadnu z takýchto emócií, budete sa logicky cítiť dob-

re. Ak sa cítite dobre, všetko okolo vás je dobré. Ak je 

všetko okolo vás skvelé, cítite sa šťastní. Milujete 

všetko okolo vás, lebo milujete sami seba. Lebo sa vám 

páči to, akí ste. Pretože ste so sebou spokojní a ste so 

svojím životom šťastní. Šťastní s f i lmom, ktorí tvoríte 

a s vašimi dohodami so životom. Ste kľudní a šťastní. 

Žijete v blaženom stave, v ktorom je všetko báječné 

a krásne. V tejto blaženosti neustále milujete všetko, 

čo vnímate. 
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Nech už ľudia čokoľvek robia, cítia, myslia si, či 

hovoria, neberme si to osobne. Ak nám hovoria, akí 

sme báječní, nehovoria to kvôli nám. My vieme, že sme 

skvelí. K tomu nie je nutné veriť druhým, čo o nás hov-
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oria. Neberte si nič osobne. Dokonca ani v takom ex-

trémnom prípade, keď niekto vezme zbraň a zastrelí 

vás, ani tak to nie je nič osobné. 

Vzhľadom k tomu, že ani naša mienka o sebe 

samých nie je nutne pravdivá, nemusíme si ani názory 

vlastnej mysle brať osobne. Myseľ má schopnosť ho-

voriť sama k sebe, a naviac má schopnosť vnímať infor-

mácie z iných svetov. Stáva sa, že počujeme v mysli hlas 

a dohadujeme sa, odkiaľ prichádza. Tento hlas môže 

pochádzať z inej reality, v ktorej sú živé bytosti veľmi 

podobné ľudskej mysli. Toltékovia nazývali tieto by-

tosti Spojenci, v Európe, Afrike a Indi i ich nazývajú 

Bohmi. 

Naša myseľ existuje aj na úrovni Bohov. Naša myseľ 

žije aj v tejto realite a môže ju vnímať. Myseľ vidí očami 

a vníma túto prebúdzajúcu sa skutočnosť. Ale myseľ 

vidí a vníma aj bez očí, hoci rozum si len ťažko uvedo-

muje tieto vnemy. Myseľ žije vo viac než jednej realite. 

Niekedy máme myšlienky, ktoré nepochádzajú z našej 

mysle, ale pr i tom ich naša myseľ vníma. Máme právo 

týmto hlasom veriť alebo neveriť a právo nebrať osobne 

to, čo hovoria. Môžeme si vybrať, či týmto hlasom 
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v našej vlastnej mysli veriť, alebo nie, práve tak, ako si 

môžeme vybrať, čomu veriť a súhlasiť v sne planéty 

Myseľ môže tiež k sebe hovoriť a počúvať seba 

samú. Je rozdelená ako naše telo. Rovnako ako si 

môžeme povedať „mám jednu ruku, ktorá môže po

triasť druhou rukou alebo ju cítiť," môže myseľ tiež 

hovoriť sama so sebou. Hovorenie je jednou časťou 

mysle a počúvanie je druhá časť. Keď hovorí tisíc častí 

našej mysli súčasne, je to veľký problém. Nazýva sa to 

mitote, spomínate si? 

Mitote môžeme prirovnať k obrovskému trhovisku, 

na ktorom hovoria a dohadujú sa tisíce ľudí naraz. 

Každý myslí a cíti inak, každý má odlišné názory. Na

programovanie v našej mysli - všetky dohody, ktoré 

sme urobil i - nemusia do seba nutne zapadať. Každá 

dohoda je ako samostatná živá bytosť, má svoju vlastnú 

osobnosť a svoj vlastný hlas. V mysli sú konfliktné do

hody, ktoré neustále odporujú iným dohodám, až 

v mysli vzniká veľký boj. Mitote je príčinou toho, že 

ľudia nevedia čo chcú, ako to chcú, alebo kedy niečo chcú. 

Sú vnútorne rozpoltení, lebo niektoré časti ľudskej mysle 

si niečo prajú a iné časti si prajú pravý opak. 
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Neberme si nič osobne. Ak berieme veci osobne, 

tak sa sami vystavujeme bezdôvodnému utrpeniu. 

Ľudia sú zvyknutí trpieť v rôznych úrovniach, rôzne in-

tenzívne, a navzájom sa vo svojom zvyku trpieť 

udržujú. Ľudia súhlasia s tým, že si navzájom pomáha-

jú trpieť. Ak máme potrebu, aby nás niekto urážal, 

ľahko nájdeme ľudí, ktorí nás urážať budú. A podobne 

- ak sme v spoločnosti ľudí, ktorí potrebujú trpieť, tak 

niečo v nás spôsobí, že ich urážať budeme. Je to, ako 

keby mali na chrbte tabuľku s nápisom: „Nakopnite 

ma, prosím!" Vyžadujú pre svoje utrpenie ospravedl-
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Niektorá časť mysli má námietky voči nejakým 

myšlienkam alebo činom, a iná časť podporuje činy 

opačných myšlienok. Všetky tieto malé živé bytosti 

vytvárajú konfl ikt , pretože každá z nich je živá a má 

svoj hlas. Odhaliť všetky k o n f l i k t y v našej mysli 

môžeme len tak, že urobíme inventúru všetkých 

našich dohôd a z chaosu mitote sa nakoniec vytvorí po-

riadok. 
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nenie. Ich návyk trpieť nie je nič iné než dohoda, ktorá 

sa každý deň obnovuje. 

Kamkoľvek pôjdeme, všade stretneme ľudí, ktorí 

budú klamať, a s rastom našej uvedomelosti odhalíme, 

že klameme aj sami seba. Nečakajme od ľudí, že nám 

budú hovoriť pravdu, veď klamú aj sami seba. Musíme 

veriť sami sebe a vyberať si, čomu z toho, čo nám ho

voria, veriť, a čomu nie. 

Ak dokážeme vidieť ľudí takých, akí v skutočnosti 

sú, a nebudeme si to brať osobne, nemôžu nás zraniť 

ničím, čo robia alebo hovoria. A keď nás klamú, je to 

tiež v poriadku. Klamú, pretože majú strach. Majú 

strach z toho, aby sme neodhalili, že nie sú dokonalí. 

Odložiť spoločenskú masku je bolestivé. Ak iní hovoria 

jedno a robia druhé, ale vy nevnímate toto konanie, 

tak klamete sami seba. Ak dokážete hovoriť sami sebe 

pravdu, budete ušetrení od veľkej emocionálnej 

bolesti. Možno úprimnosť k sebe samému bolí, ale ne

musíme sa na bolesť upútať. Vyliečenie je na ceste a je 

len otázkou času, kedy sa náš život zlepší. 

Ak s nami niekto nezachádza s láskou a úctou, je 

pre nás dar, ak odíde. Ak neodíde, budeme s ním trpieť 
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ešte veľa rokov. Odchody bývajú bolestivé, ale naše srd-

ce sa nakoniec zahojí. Potom si človek môže vybrať, čo 

skutočne chce. Zistíme, že aby sme si vybrali správne, 

nepotrebujeme natoľko druhým veriť, koľko je treba 

veriť sebe samému. 

Až si vytvoríme mocný zvyk nebrať si nič osobne, 

vyhneme sa v živote mnohým nepríjemnostiam. Náš 

hnev, žiarlivosť a závisť zmizne. Ak neberieme veci 

osobne, dokonca a j n á š s m ú t o k jednoducho z m i z n e . 

Ak sa táto druhá dohoda pre nás stane zvykom, 

zistíme, že vôbec nič nás nemôže strhnúť späť do 

pekla. Ak si nič neberieme osobne, získame obrovskú 

slobodu. Budeme imúnni voči čiernym mágom, a ani 

to najmocnejšie zaklínadlo sa nás nedotkne. Aj keby 

vás ohováral celý svet, ak si to neberiete osobne, ste 

imúnni. Niekto na nás zámerne posiela emocionálny 

jed, ale ak si to neberieme osobne, neprijmeme ho. Ak 

si nevezmeme tento emocionálny jed, zapôsobí ešte 

horšie na svojho odosielateľa, ale neotrávi nás. 

Vidíte, aká je táto dohoda dôležitá. Nebrať si nič 

osobne nám pomôže zbaviť sa mnohých návykov 

a stereotypov, ktoré nás väznia v pasci sna pekla a spô-
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sobujú nám utrpenie. Praktikovaním druhej dohody 

začneme rozbíjať tucty malých, mizivých dohôd, kvôli 

ktorým trpíme. A ak sa začneme riadiť prvými dvoma 

dohodami, rozbijeme sedemdesiatpäť percent ma

lých, ničomných dohôd, ktoré nás uväznili v pekle. 

Napíšte si túto dohodu na papier a magnetom si ju 

pripevnite na ľadničku, aby vám neustále pripomínala: 

neberme si nič osobne... 

Akonáhle sa stane naším zvykom nebrať si veci 

osobne, nebudeme už potrebovať veriť tomu, čo iní ro

bia alebo hovoria. Aby sme sa zodpovedne rozhodovali, 

budeme potrebovať veriť len sami sebe. Nikdy nie sme 

zodpovední za činy ostatných, vždy sme zodpovední 

len za seba. Ak to skutočne pochopíme a odmietneme 

brať veci osobne, ťažko by nás mohl i zraňovať ne

uvážené úsudky alebo jednanie ostatných. 

Ak dodržujeme túto dohodu, môžeme cestovať s ot

voreným srdcom po celom svete a nikto nám neublíži. 

Môžeme povedať: „Milujem ťa," bez strachu z odmietnu

tia či posmechu. Môžeme požiadať o všetko, čo potrebu

jeme. Môžeme povedať „áno" a môžeme povedať „nie" -

čokoľvek si vyberieme - bez viny a sebaodsudzovania. 
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Môžeme sa rozhodnúť, že sa už vždy necháme 

viesť svojím srdcom. Aj keby sme sa potom ocitli up-

rostred pekla, stále sa budeme cítiť šťastní a vnútorne 

pokojní. Môžeme zostať v tomto stave blaženosti 

a peklo sa nás vôbec nedotkne. 





4 
TRETIA DOHODA 

N e v y t v á r a j t e s i ž i a d n e d o m n i e n k y 

TRETIA DOHODA ZNIE TAKTO: NEVYTVÁRAJTE SI ŽIADNE 

domnienky. 

Máme sklon vytvárať si o všetkom domnienky. 

Problém s vytváraním domnienok je v tom, že veríme, 

že sú pravdivé. 

Prisahali by sme, že sú skutočné. Vytvárame si 

domnienky o tom, čo ostatní robia, alebo o čom pre-
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mýšľajú - berieme si to osobne - potom ich obviňu

jeme, reagujeme vysielaním emocionálneho jedu po

mocou našich slov. Preto ak si kedykoľvek vytvára

me domnienky, koledujeme si o problémy. Vytvárame 

si domnienky, pričom veci nerozumieme, berieme si 

ich osobne, a nakoniec vytvárame celé veľké drámy 

pre nič. 

Všetok smútok a drámy, ktoré prežívame v našom 

živote, pochádzajú z toho, že si vytvárame domnienky 

a berieme si všetko osobne. Na chvíľku sa pozastav

me, aby sme zvážili pravdivosť tohto výroku. Celý svet 

kontroly medzi ľuďmi navzájom sa týka vytvárania do

mnienok a braním si vecí osobne. Na tomto je za

ložený celý náš sen pekla. 

Práve domnienky a branie si vecí osobne vytvárajú 

veľa emocionálneho jedu. Obvykle hneď o svojich do

mnienkach klebetíme. Spomeňte si, že ohováranie je 

spôsob, akým vzájomne komunikujeme v sne pekla 

a vzájomne prenášame emocionálny jed. 

Pretože sa bojíme požiadať o objasnenie, vytvá

rame si domnienky, o ktorých veríme, že sú pravdivé, 

potom ich hájime a pokúšame sa niekoho presvedčiť, 
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že sa mýli. V každom prípade by bolo lepšie opýtať sa, 

než vytvárať si domnienky, lebo domnienky vedú k to-

mu, že trpíme. 

Veľká mitote v ľudskej mysli tvorí množstvo cha-

osu, čo vedie k tomu, že si všetko chybne interpretu-

jeme a nesprávne chápeme. Vidíme len to, čo chceme 

vidieť a počujeme len to, čo chceme počuť. Nevní-

mame veci také, aké sú v skutočnosti. Máme vo zvyku 

snívať bez základu založeného v realite. Obrazne 

povedané, veci si vysnívame vo svojej fantázii. Pretože 

niečomu nerozumieme, vytvárame si domnienky o vý-

zname vecí, a keď vyjde pravda najavo, bublina nášho 

sna praskne a zistíme, že to vôbec nebolo tak, ako sme 

si mysleli. 

Príklad: Ideme po ulici a stretneme niekoho, koho 

máme radi. Táto osoba sa otočí a usmeje sa na nás 

a kráča ďalej. Len z tohto jediného zážitku je možné 

vytvoriť si mnoho domnienok. S týmito domnienkami 

môžeme vytvoriť celý fantastický príbeh. A my mu 

chceme veriť a chceme, aby bol skutočný. Celý sen sa 

začína vytvárať len z našich domnienok a my si mô-

žeme myslieť: „Ten človek ma má skutočne rád." 
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V našej mysli sa všetky vzťahy začínajú takto. V tejto 

krajine fantázie sa možno niekedy vydáme či oženíme. 

Ale táto fantázia je len v našej mysli, v našom osob

n o m sne. 

Vytváraním domnienok o našich vzťahoch si kole

dujeme o problémy. Často si vytvoríme domnienku, že 

náš partner pozná, čo si myslíme, a tak mu už ne

musíme hovoriť, čo vlastne chceme. Predpokladáme, 

že urobí práve to, čo si prajeme, veď nás predsa tak dob

re pozná. Ak partner neurobí to, čo sme sa domnievali, 

že urobí, cítime sa ublížení a vyčítame mu: „Mal si to 

vedieť." 

Iní príklad: Rozhodnete sa, že sa vydáte či oženíte, 

a vytvoríte si domnienku, že váš partner má na manžel

stvo ten istý názor. Potom spolu žijete a zistíte, že to nie 

je pravda. Z toho vyrastá mnoho konfliktov, ale vy sa 

stále nepokúšate vyjasniť si poci ty z manželstva. 

Manžel sa vráti z práce a manželka je nahnevaná, a on 

nevie prečo. Možno je to z dôvodu, že manželka si 

vytvorila domnienku. Aj keď mu nepovedala, čo chce. 

vytvorí si domnienku, že ju manžel tak dobre pozná, 

že vie, čo ona chce, akoby dokázal čítať jej myšlienky. 
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Preto sa ona tak veľmi nahnevá, lebo nesplnil jej očaká-

vania. Ak si vytvárate domnienky vo vzťahu, vedie to 

k mnohým bojom, mnohým ťažkostiam a mnohým ne-

dorozumeniam s ľuďmi, o ktorých si myslíme, že ich 

milujeme. 

V akomkoľvek druhu vzťahu si môžeme vytvoriť 

domnienku, že iní vedia, čo si myslíme, a že im ne-

musíme hovoriť, čo chceme. Domnievame sa, že budú 

robiť to, čo chceme, pretože nás dobre poznajú. Ak ne-

robia to, čo predpokladáme že by mali robiť, cítime sa 

zranení a myslíme si: „Ako nám to mohli urobiť? Mali 

predsa vedieť, že nám to vadí." A opäť si vytvárame 

domnienku, že iný človek vie, čo chceme. Celá dráma 

vzniká pre to, že sme si vytvorili túto domnienku a k to-

mu pridali ďalšie domnienky navrch. 

Spôsob, akým ľudská myseľ pracuje, je nesmier-

ne zaujímavý. Cítime potrebu všetko ospravedlňo-

vať, vysvetľovať a všetkému rozumieť, aby sme sa cítili 

bezpečne. Máme milióny otázok, ktoré si vyžadujú 

odpovede, lebo existuje toľko vecí, ktoré si uvažujúca 

myseľ nedokáže vysvetliť. Keď nám povedia niečo 

druhí, vytvárame si domnienky, a keď nám niečo ne-
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povedia, vytvárame si ich tiež, pretože musíme naplniť 

svoju potrebu vedieť, a tak nahradiť potrebu komuni

kácie. Aj keď niečo počujeme a nerozumieme tomu, 

vytvárame si domnienky, čo to znamená. A potom tým

to domnienkam veríme. Vytvárame si všetky možné 

domnienky, lebo nemáme odvahu klásť otázky. 

Väčšinou si tieto domnienky vytvárame rýchlo a neve

dome, pretože sme uzavreli dohody, že budeme komu

nikovať týmto spôsobom. Dohodli sme sa, že klásť 

otázky nie je bezpečné, dohodli sme sa, že ak nás ľudia 

milujú, mali by poznať, čo chceme, alebo ako sa cítime. 

Keď niečomu veríme, predpokladáme do takej miery, 

že je to pravda, že zničíme vzťah len preto, aby sme 

uhájili svoju pozíciu. 

Vytvárame si domnienku, že každý vidí život tak, 

ako ho vidíme my. Predpokladáme, že ostatní myslia 

rovnako ako myslíme my, posudzujú všetko rovnako 

ako my a zneužívajú všetko rovnako ako my. Toto je naj

väčšia domnienka, akú si ľudia vytvárajú. A z tohto 

dôvodu máme strach byť sami sebou uprostred iných, 

pretože si myslíme, že nás bude každý súdiť, robiť z nás 

obeť, zneužívať nás a obviňovať podobne, ako to 
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robíme my sami. Preto sa sami odmietame ešte skôr, 

než majú príležitosť odsúdiť a zavrhnúť nás druhí. Tak 

pracuje ľudská myseľ. 

Vytvárame si domnienky aj o nás samých, čo ústi 

do mnohých vnútorných problémov. Vytvoríme si 

napríklad takúto domnienku: „Myslím si, že toto som 

schopný urobiť." Potom zistíme, že to nedokážeme. 

Preceňujeme sa, alebo sa podceňujeme, lebo si ne-

urobíme čas na to, aby sme sa sami seba opýtali 

a odpovedali si. Možno potrebujeme získať viac údajov 

o konkrétnej situácii. Alebo by sme mali prestať klamať 

sami seba o tom, čo vlastne chceme. 

Často, keď vstupujeme do vzťahu s niekým, koho 

máme radi, musíme si sami odôvodňovať, prečo ho 

máme radi. Vidíme len to, čo chceme vidieť a popie-

rame, že má vlastnosti, ktoré sa nám nepáčia. Klameme 

sami seba, aby sme sa utvrdil i v tom, že máme pravdu. 

Potom si vytvoríme domnienky a jednou z nich je: 

„Moja láska toho človeka zmení," ale nie je to pravda. 

Naša láska nikoho nezmení. Ak sa druhí zmenia, tak 

preto, že sa zmeniť chcú, ale nie preto, že by sme ich 

mohli zmeniť. Potom sa niečo medzi nami dvoma 
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stane a cítime sa byť zranení. Zrazu vidíme to, čo sme 

predtým vidieť nechceli, ale teraz je to znásobené 

naším emocionálnym jedom. Teraz musíme odô

vodňovať svoju emocionálnu bolesť a obviňovať iných 

za ich rozhodnutie. 

Lásku ale nemusíme odôvodňovať. Buď tu je, ale

bo nie je. Skutočná láska znamená prijímať druhých 

takých, akými sú, a nepokúšať sa ich zmeniť. Ak sa ich 

pokúšame zmeniť, znamená to, že ich nemáme sku

točne radi. Samozrejme ak sa rozhodneme, že chceme 

s niekým žiť, ak uzavrieme túto dohodu, je vždy lepšie 

ju uzavrieť s niekým, kto je presne taký, aký chceme, 

aby bol. Nájdime si niekoho, kto sa nemusí zmeniť 

vôbec. Je omnoho ľahšie nájsť niekoho, kto už je taký, 

aký chceme, aby bol, než pokúšať sa niekoho zmeniť. 

Takisto aj táto osoba nás musí milovať takých, akí sme, 

aby nás ona či on nemuseli celkom zmeniť. Ak iní cítia, 

že vás musia meniť, znamená to, že vás naozaj nemilu

jú takého, akí ste. Tak prečo by sme mali s niekým byť, 

ak nie sme takými, akými si nás on alebo ona praje? 

Musíme byť tým, čím sme, aby sme sa nemuseli pre

tvarovať. Ak ma miluješ takého, aký som: „Fajn, vezmi si 
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ma." Ak ma takého, aký som, nemiluješ, tak: „Fajn, do 

videnia. Nájdi si niekoho iného." Môže to znieť tvrdo, 

ale tento spôsob komunikácie znamená, že osobné do

hody, ktoré uzavierame s ostatnými, sú jasné a druhých 

nezneužívame. 

Predstavte si deň, keď prestaneme vytvárať do

mnienky o svojom partnerovi, a nakoniec o komkoľvek 

inom v našom živote. Náš spôsob komunikácie sa 

úplne zmení a naše vzťahy prestanú trpieť konf l iktmi 

pochádzajúcimi z chybných domnienok. Spôsob, akým 

sa môžeme vyvarovať vytvárania domnienok, je klásť 

otázky. Uistime sa, že komunikácia je jasná. Ak nerozu

mieme, pýtajme sa. Majme odvahu klásť otázky, dokiaľ 

nám nebude všetko jasné, ako by malo byť, a dokonca 

ani potom sa nedomnievajme, že vieme o danej situácii 

všetko, čo by sa o nej dalo vedieť. Akonáhle si vypoču-

jeme odpoveď, nebudeme nútení vytvárať si domnien

ky, pretože budeme poznať pravdu. 

Majme odvahu pýtať sa na to, čo chceme vedieť. 

Každý má právo odpovedať, áno alebo nie, my však máme 

vždy právo spýtať sa. Podobne má každý právo pýtať sa 

nás, a my máme právo povedať áno alebo nie. 
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Ak niečomu nerozumieme, je pre nás lepšie sa spý

tať a ujasniť si to, než si vytvoriť nejakú domnienku. 

Odo dňa, keď si prestaneme vytvárať domnienky 

budeme komunikovať jasne a presne, bez emocionál

neho jedu. Odstránením domnienok prestaneme 

zneužívať svoje slovo. Všetky naše vzťahy sa vďaka jas

nej komunikácii zmenia, a to nie len s naším part

nerom, ale i so všetkými ostatnými. Nebude treba 

vytvárať domnienky, lebo všetko bude jasné. Toto je to, 

čo chcem ja, toto je to, čo chceš ty. Ak komunikujeme 

týmto spôsobom, nezneužívaním našich slov, nebudú 

žiadne vojny, žiadne násilie, ani nedorozumenia. 

Všetky ľudské problémy by sa vyriešili, keby sme 

správne a jasne komunikovali. Toto je teda tretia doho

da: Nevytvárajte si domnienky. Je ľahké to povedať, ale 

chápem, že uskutočniť to je ťažké. Je to zložité, lebo 

sme často robil i pravý opak. Máme mnoho zvykov 

a stereotypov, ktoré si neuvedomujeme. Uvedomiť si 

tieto návyky a pochopiť, aká je táto dohoda dôležitá, je 

prvým krokom. Ale rozumieť tejto závažnosti nestačí. 

Informácia či predstava je len semienkom v našej mys

l i . To, čo je skutočne potrebné ku zmene, je skutok. 
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Opakovanie činu znova a znova posilňuje našu vôľu, 

vyživuje toto semienko a vytvára pevný základ, z kto-

rého vyrastá nový zvyk. Po mnohých opakovaniach sa 

tieto nové dohody stanú našou druhou p r i -

rodzenosťou a poznáte, ako nás sila nášho slova pre-

mení z čierneho kúzelníka na bieleho. 

Biely mág používa slovo aby tvoril, aby dával, aby 

sa podelil a aby miloval. Ak z tejto dohody urobíme 

svoj zvyk, náš život sa úplne zmení. 

Ak zmeníme celý svoj sen, v našom živote sa udeje 

zázrak. To, čo potrebujeme, získame ľahko, lebo duch 

bude nami voľne prechádzať. Toto je zvládnutie zá-

meru, ovládnutie ducha, zvládnutie lásky, vďačnosti 

a zvládnutie života. Toto je cieľom Toltékov. To je cesta 

k osobnej slobode. 
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5 
ŠTVRTÁ DOHODA 

V ž d y r o b t e v š e t k o t a k , 

a k o n a j l e p š i e d o k á ž e t e 

JE TU EŠTE JEDNA DOHODA, KTORÁ UMOŽŇUJE TROM 

ostatným, aby sa stali h lboko zakoreneným ná-

vykom. Štvrtá dohoda sa týka vykonávania prvých 

troch: 

vždy robte všetko tak, ako najlepšie dokážete. 

Za akýchkoľvek okolností robte všetko tak, ako naj-
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lepšie dokážete, nič viac a nič menej. Ale majte na 

pamäti, že naše najlepšie konanie sa v čase mení. 

takže žiadne dva okamihy nie sú rovnaké. Všetko je 

živé a neustále sa mení, takže vaše najlepšie konanie 

bude niekedy veľmi kvalitné, a inokedy tak dobré 

nebude. Ak ráno vstaneme a budeme svieži a plní 

energie, budeme konať lepšie než večer, keď sme 

unavení. Rovnako je rozdiel medzi tým najlepším 

konaním v zdraví alebo naopak v chorobe, alebo 

v triezvom stave či v podnapitosti . Naše najlepšie ko

nanie závisí od toho, či sa cítime skvele a šťastní, ale

bo či sme nahnevaní, rozladení, alebo žiarliví. 

Naša výkonnosť, s ohľadom na naše najlepšie ko

nanie, sa v každodenných výkyvoch mení z momentu 

na moment, z hodiny na hodinu, zo dňa na deň. Mení 

sa aj v priebehu dlhšej doby. Ak si vytvoríme návyk na 

štyri nové dohody, aj naše konanie toho najlepšieho sa 

tým ešte vylepší. 

Nezávisle na momentálnej výkonnosti sa snažme 

robiť to najlepšie, čo dokážeme - nič viac, ale ani nič 

menej, než to najlepšie. Ak by sme sa snažili príliš, 

stratíme viac energie, ako je treba, a nakoniec nebu-
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deme konať tak dobre, ako by sme mali. Pri prepra-

covaní vyčerpávame svoje telo a pracujeme sami proti 

sebe, pričom nám splnenie úlohy trvá dlhšie. Ak ale 

robíme menej, než ako najlepšie dokážeme, sami sa 

vystavujeme p o c i t o m nespokojnosti , obviňovaniu 

sa, odsudzovaniu a ľútosti. 

Jednoducho robme všetko tak, ako najlepšie 

dokážeme - za akýchkoľvek okolností v našom živote. 

Nezáleží na tom, či sme zdraví alebo chorí, ak vždy 

konáme to najlepšie, čo dokážeme, nie je nijak možné 

sa odsudzovať. A pokiaľ sami seba nesúdime, neexistu-

je dôvod, prečo by sme mali trpieť v inou a trestať sa. 

Tým, že budeme vždy robiť všetko tak, ako najlepšie 

dokážeme, zlomíme veľké zaklínadlo, v ktorom sme 

boli zakliati. 

Raz sa chcel jeden človek povzniesť nad svoje utr-

penie, a tak šiel do budhistickej svätyne, aby našiel 

niekoho, kto by mu pomohol . Šiel za majstrom a spýtal 

sa ho: „Majster, ak budem meditovať štyri hodiny 

denne, ako dlho bude trvať, než sa pozdvihnem?" 

Majster sa naňho pozrel a povedal: „Ak budeš medi-

tovať štyri hodiny denne, bude to trvať tak desať rokov." 
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Muž premýšľal, či by to nemohol robiť lepšie, 

a potom sa spýtal: „Majster, a ak budem meditovať osem 

hodín denne, ako dlho bude trvať, než sa pozdvihnem?" 

Majster sa na neho pozrel a povedal: „Ak budeš 

meditovať osem hodín denne, bude to trvať tak dvadsať 

rokov." 

„Ale prečo by mi to malo trvať dlhšie, ak budem 

meditovať viac?" spýtal sa muž. 

Majster odpovedal: „Nie si tu preto, aby si obetoval 

svoju radosť alebo svoj život. Si tu preto, aby si žil, aby 

si bol šťastný a aby si miloval. Ak dokážeš vykonať to 

najlepšie, čo dokážeš, za dve hodiny meditácie, ale 

namiesto toho stráviš meditáciou osem hodín, iba sa 

tým unavíš, to podstatné ti unikne a stratíš radosť zo 

života. Rob všetko tak, ako najlepšie dokážeš, a možno 

sa naučíš, že nezávisle od toho, ako dlho medituješ, 

dokážeš žiť, milovať a byť šťastný. 
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výkonní, budeme na seba lepší, lebo budeme dávať se

ba samého svojej rodine, svojmu okoliu a vôbec všet

kému. Ale to, čo nás privedie k intenzívnemu pocitu 

šťastia, je naše konanie. Ak vždy robíme všetko, ako 

najlepšie dokážeme, tak to znamená, že konáme. Ko

náme to najlepšie z dôvodu, že sa nám to takto páči, 

a nie z dôvodu, že by sme očakávali odmenu. Väčšina 

ľudí robí pravý opak: konajú len vtedy, keď očakávajú 

odmenu, a samotné konanie ich neteší. A to je dôvod, 

prečo nerobia všetko najlepšie, ako dokážu. 

Napríklad väčšina ľudí, ktorí chodia denne do prá

ce, myslia len na mzdu, len na peniaze, ktoré za svoju 

prácu dostanú. Nemôžu sa už dočkať piatku alebo 

soboty, či akéhokoľvek dňa, kedy dostávajú peniaze 

a berú si voľno. Pracujú kvôli odmene, čo vedie k tomu, 

že sa práci bránia. Snažia sa konaniu vyhýbať, a preto 

nemôžu robiť všetko tak, ako najlepšie dokážu. 

Celý týždeň ťažko pracujú, trpia v práci, trpia p r i jej 

vykonávaní, nie pre to, že by mali svoju prácu radi, ale 

pre to, že cítia, že musia. Musia pracovať, lebo musia 

zaplatiť nájom, lebo musia živiť svoju rodinu. Sú ne

spokojní a nešťastní, aj keď dostanú peniaze. Majú dva 
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dni na odpočinok, aby si mohl i robiť, čo chcú. A čo ro

bia? Snažia sa uniknúť. Opíjajú sa, pretože sa sami ne

majú radi. Nemajú radi svoj život. Existuje mnoho spô

sobov, ktorými si ubližujeme, lebo sa nemáme radi 

takí, akí sme. 

Na druhej strane ak robíme niečo len preto, že 

sa nám to páči, bez očakávania odmeny, zistíme, že sa 

nám všetko, čo robíme, páči. Odmena sa dostaví tiež, 

ale nie sme na nej závislí. Ak nečakáme odmenu, 

môžeme dokonca dostať viac, než by sme kedy očaká

vali. Ak máme radi to, čo robíme, a robíme vždy všetko 

tak, ako najlepšie dokážeme, tak máme skutočne ra

dosť zo života. Baví nás to, nenudíme sa, necítime sa 

sklamaní. 

Keď robíme všetko, ako najlepšie dokážeme, 

neposkytujeme Sudcovi príležitosť, aby nás odsudzo

val, či uznal vinnými. Ak sme robil i všetko tak, ako naj

lepšie dokážeme, a Sudca sa nás pokúša súdiť podľa 

našej Knihy zákonov, tak mu odpovieme: „Robili sme 

to tak, ako najlepšie sme dokázali." V takomto prípade 

nemáme čo ľutovať. Preto máme robiť vždy všetko tak, 

ako najlepšie dokážeme. Túto dohodu nie je ľahké do-
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držovať, ale je to dohoda, ktorá nás dokáže skutočne 

oslobodiť. 

Ak všetko robíme tak, ako najlepšie dokážeme, 

učíme sa prijímať sami seba. Budeme si ale musieť uve

domovať svoje chyby a poučiť sa z nich. Učenie sa 

z chýb znamená, že najprv konáme, potom poctivo 

zhodnotíme výsledky, a znovu konáme. Toto zvyšuje 

naše sebauvedomenie. 

Ak všetko robíme tak, ako najlepšie vieme, vlastne 

nemáme pocit, že pracujeme, pretože nás teší každé 

naše konanie. Ak nás konanie teší, alebo ak pr i ňom 

nepociťujeme negatívne pocity, tak vieme, že konáme 

to najlepšie, čo dokážeme. Robíme to tak, pretože to tak 

chceme robiť, a nie preto, že by sme museli. Nie preto, 

že by sme sa snažili potešiť Sudcu alebo iných ľudí. 

Ak začneme niečo robiť kvôli tomu, že musíme, 

tak nie je možné, aby sme to robil i tak, ako najlepšie 

dokážeme. Potom je lepšie, ak to vôbec nerobíme. Ale 

my robíme všetko, ako najlepšie dokážeme preto, že 

nás to neustále obšťastňuje. Ak robíme to najlepšie, 

čo dokážeme, len pre potešenie zo samotného tohto 

konania, jednáme z dôvodu, že nás konanie baví. 
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Činnosť súvisí s naplnením nášho života. Nečinnosť 

je spôsob, akým život odmietame. Nečinnosť je každo

denné vysedávanie pred televízorom z dôvodu, že sa 

bojíme žiť, že sa bojíme vyjadriť to, čím sme. Ak máme 

vyjadriť to, čím sme, musíme konať. V hlave môžeme 

mať všelijaké veľkolepé nápady, ale bez konania je to na 

nič. Ak nejaký nápad nerealizujeme, neprejaví sa, ne

vzniknú žiadne výsledky, žiadna odmena. 

Dobrý príklad pochádza z príbehu Forresta 

Gumpa. Nemal žiadne veľké nápady, ale konal. Bol 

šťastný, pretože všetko, čo robi l , robi l najlepšie ako 

dokázal. Bohato ho odmenil i , aj keď žiadnu odmenu 

neočakával. Podstúpiť konanie, znamená byť nažive. 

Znamená to podstúpiť riziko vyjsť zo seba v o n a vy

jadriť svoj sen. Je to iné, ako vnucovať svoj sen nie

k o m u inému, pretože každý má právo vyjadriť svoj 

sen. 

Robiť všetko tak, ako najlepšie dokážeme, je 

výborný návyk. Ja robím všetko tak, ako najlepšie 

dokážem, vo všetkom, čo konám či cítim. Pre mňa sa 

z toho stal rituál, lebo som si to zvolil. Je to taká istá 

viera ako všetky ostatné, čo som si vybral. Zo všetkého 
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robím rituál a vždy všetko robím tak, ako najlepšie 

dokážem. Osprchovať sa je pre mňa tiež rituálom, 

prostredníctvom ktorého hovorím svojmu telu, ako ho 

mám rád. Cítim na svojom tele vodu a teším sa z toho. 

Robím všetko, ako najlepšie dokážem, aby som us

pokoji l potreby svojho tela, lebo ak poskytujem svoj

mu telu to najlepšie, moje telo mi to vráti späť. 

V Indi i majú rituál, ktorý sa nazýva púdža. Vezmú 

sošky modiel, ktoré zastupujú Boha v mnohých roz

ličných formách, a kúpu ich, kŕmia ich a prejavujú im 

svoju lásku. Dokonca týmto modlám odriekavajú 

mantry. Pritom samotné modly nie sú dôležité. Dô

ležitý je spôsob, ktorým rituál prevádzajú, spôsob, kto

rým hovoria: „Milujem ťa, Bože." 

Boh je život. Boh je život, ktorý je vykonávaný. 

Najlepší spôsob, ako povedať: „Ďakujem t i , Bože," je 

nezaoberať sa minulosťou a žiť v prítomnej chvíli, 

práve tu a teraz. Nech nám už život vzal čokoľvek, 

netrápme sa tým, nechajme to byť. Keď sa vzdáme mi

nulosti, umožní nám to žiť naplno v prítomnosti. Vzdať 

sa minulosti znamená, že sa môžeme tešiť zo sna, ktorý 

sa odohráva práve teraz. 
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Ak žijeme v m i n u l o m sne, tak sa nemôžeme tešiť 

z toho, čo sa deje práve teraz, lebo si budeme vždy 

priať, aby to bolo iné, než to je. Nie je čas na to, aby 

nám niečo alebo niekto chýbal, pretože žijeme. 

Netešiť sa z toho, čo sa deje práve teraz, znamená žiť 

minulosťou a teda žiť len napol. To vedie k sebaľútosti, 

k utrpeniu a k slzám. 

Narodili sme sa s právom byť šťastní. Narodili sme 

sa s právom milovať, radovať sa a zdieľať svoju lásku. 

Sme živí, tak vezmime život a tešme sa z neho. Ne-

bráňme sa životu, ktorý nami preteká, pretože je to 

Boh, čo skrze nás plynie. Naša existencia je dôkazom 

existencie života a energie. 

Nepotrebujeme nič vedieť ani nič dokazovať. Len 

jednoducho buďme, riskujme a tešme sa zo svojho živo

ta, to je jediné, na čom záleží. Hovorme nie, keď chceme 

hovoriť nie, a hovorme áno, ak chceme povedať áno. 

Máme právo byť sami sebou. Ale sami sebou môžeme 

byť len vtedy, keď budeme robiť všetko tak, ako naj

lepšie dokážeme. Ak to tak robiť nebudeme, poprieme 

svoje právo byť sami sebou. Toto je semienko, o ktoré by 

sme sa mali v mysli skutočne starať. Nepotrebujeme ve-
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domosti alebo veľké filozofické pojmy. Nepotrebujeme, 

aby nás druhí prijímali. Vyjadrujeme svoju vlastnú 

božskosť tým, že žijeme a milujeme seba a iných. Ho

voriť: „Milujem ťa," je prejavom Boha. 

Prvé tr i dohody budú fungovať len vtedy, ak bu

deme robiť všetko tak, ako najlepšie dokážeme. Ne

čakajme, že budeme vždy schopní nezneužívať svoje 

slovo. Naše návyky sú príliš silné a máme ich pevne za

korenené v mysli. Ale sme schopní robiť vždy všetko 

tak, ako najlepšie dokážeme. Neočakávajme, že nebu

deme nikdy brať nič osobne, len robme všetko tak, ako 

najlepšie dokážeme. Neočakávajme, že už si nikdy 

nevytvoríme žiadnu domnienku, ale určite môžeme 

vždy robiť všetko tak, ako najlepšie dokážeme. 

Naše návyky zneužívať slovo, brať si veci osobne 

a vytvárať si domnienky, budú p r i takomto spôsobe ko

nania slabnúť. Nebudeme sa potrebovať sami súdiť, 

cítiť sa vinní, alebo sa trestať za to, že nedodržujeme 

dohody. Ak budeme všetko robiť tak, ako najlepšie 

dokážeme, budeme sami so sebou spokojní aj v prí

pade, že ešte budeme brať veci osobne, vytvárať si 

domnienky a ešte stále zneužívať slová. 
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Ak robíme všetko vždy tak, ako najlepšie do

kážeme, znova a znova, staneme sa majstri premeny 

Majstra robí konanie. Neustále konanie tak, ako naj

lepšie dokážeme, z nás urobí majstra. Všetko, čo sme 

sa naučili, sme sa učili opakovaním. Naučili sme sa 

písať, riadiť auto a dokonca aj chodiť. Sme majstri rod

ného jazyka, pretože sme ho používali. To, na čom 

záleží, je činnosť. 

Ak robíte všetko tak, ako najlepšie dokážete, aj pr i 

hľadaní svojej osobnej slobody, p r i hľadaní lásky 

k sebe, zistíte, že je len otázkou času, kedy to nájdete. 

Nejde tu o niečo také, ako je denné snívanie, či sedenie 

a dlhé hodiny meditácie. Musíme len vstať a byť člo

vekom. Musíme si len vážiť toho muža alebo ženu, 

ktorými sme. Rešpektovať svoje telo, tešiť sa zo svojho 

tela, milovať ho, kŕmiť, čistiť a liečiť. Cvičme a robme to, 

čo robí nášmu telu dobre. Je to púdža pre naše telo 

a je to spojenie medzi nami a Bohom. 

Nepotrebujeme uctievať sošky Panny Márie, Krista, 

alebo Buddhy. Ale ak chceme, môžeme, ak nás to teší, 

robme to. Naše telo je prejavom Boha, a ak budeme 

mať úctu k svojmu telu, všetko sa pre nás zmení. Ak 
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budeme dávať lásku každej časti nášho tela, zasadíme 

semienka lásky do našej mysli. A keď vyrastú, budeme 

milovať, ctiť a rešpektovať svoje telo nekonečne. 

Potom sa každý náš skutok stane rituálom, v kto-

rom ctíme Boha. Nasledujúcim krokom je uctievanie 

Boha prostredníctvom každej myšlienky, každého po-

citu, každým presvedčením, dokonca aj tým „dobrým" 

a aj tým „zlým". Každá myšlienka sa stane spojením 

medzi Bohom a nami a my budeme žiť v sne bez sú-

denia, bez obetí a oslobodení od potreby ohovárať 

a hanobiť sami seba. 
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Sen planéty sa zmení na náš osobný sen nebies. Toto 

poznanie je tu a čaká, aby sme ho používali. Štyri do

hody sú tu, len si potrebujeme na ne navyknúť a vážiť 

si ich zmysel a moc. 

Len robme všetko tak, ako najlepšie dokážeme, 

aby sme tieto dohody ctili. Túto dohodu môžeme uro

biť už dnes. Zvolil som si ctiť Štyri dohody. Sú tak lo-

gické a jednoduché, že ich pochopí aj dieťa. Ale 

musíme mať veľmi silnú vôľu, skutočne silnú vôľu, aby 

sme ich dodržiavali. Prečo? Pretože kamkoľvek sa vy

dáme, zisťujeme, že naša cesta je plná prekážok. Naše 

záväzky voči týmto novým dohodám sa každý pokúša 

sabotovať a všetko okolo nás núti, aby sme ich porušo

vali. Problémom je, že všetky ostatné dohody sú časťou 

sna planéty. Sú živé a sú veľmi silné. 

To je dôvod, prečo musíme byť veľkými lovca

mi , veľkými bojovníkmi, ktorí dokážu Štyri doho

dy brániť aj za cenu svojho života. Naše šťastie, naša 

sloboda a celý spôsob nášho života závisia na tom. 

Cieľom bojovníka je prekročiť tento svet, vymaniť 

sa z tohto pekla a n ikdy sa nevrátiť. Ako nás učili 

Toltékovia, odmenou je pozdvihnúť sa z ľudskej 
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skúsenosti utrpenia a stať sa vtelením Boha. To je 

odmena. 

Potrebujeme skutočne využiť všetku silu, aby sme 

uspeli p r i dodržovaní týchto dohôd. Ja sám som 

nečakal, že by sa mi to podarilo hneď na prvý raz. 

Veľakrát som zlyhal, ale znovu som vstal a pokračoval. 

A opäť som neuspel, ale pokračoval som. Neľutoval 

som sa. Hovori l som si: „Aj keď to nejde hneď, som 

dosť silný, som dosť inteligentný, dokážem to!" Vstal 

som a pokračoval. Zlyhal som, ale nevzdával sa, a ča

som to začalo byť pre mňa trochu ľahšie. Ale na za

čiatku to bolo skutočne tak tvrdé a obtiažne. 

Tak ak zlyháte, nesúďte sa. Nedoprajte Sudcovi, 

aby vás zmenil na obeť. Buďte na seba tvrdí. Začnite 

s dohodou znovu. „Dobre, porušil som svoju dohodu, 

že nezneužijem slovo. Ale začnem opäť odznova. 

Budem dodržovať Štyri dohody, aj keby len dnes. Dnes 

nebudem zneužívať svoje slovo, nebudem si brať nič 

osobne, nebudem si vytvárať domnienky a urobím 

všetko tak, ako najlepšie dokážem." 

Ak porušíte dohodu, zajtra začnite znova, pozajtra 

zas. Zo začiatku to bude obtiažne, ale každý nasledujú-
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ci deň sa to stáva ľahšie a ľahšie. Až raz zistíte, že sa 

váš život riadi týmito Štyrmi dohodami. A budete pre

kvapení, akým spôsobom sa váš život zmenil. 

Nemusíte byť nábožensky založení alebo chodiť 

každý deň do kostola, vaša láska a úcta k sebe samému 

budú rásť a rásť. Dokážete to. Ak som to dokázal ja, 

dokážete to tiež. Nestarajte sa o budúcnosť, sústreďte 

sa na dnešok a žite v prítomnej chvíli. Žite vždy práve 

tento jeden deň v prítomnosti. Vždy robte všetko tak, 

ako najlepšie dokážete, aby ste dodržovali tieto do

hody, a onedlho sa to stane pre vás ľahké. Dnešok je 

počiatkom nového sna. 
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TOLTÉCKA CESTA KU SLOBODE 

Z n i č e n i e s tarých d o h ô d 

KAŽDÝ HOVORÍ o SLOBODE. NA CELOM SVETE BOJUJÚ ZA 

slobodu rôzni ľudia, rôzne rasy, rôzne krajiny. Ale čo je 

to sloboda? V Amerike hovoríme, že žijeme v slobodnej 

krajine. Ale sme skutočne slobodní? Sme tak slobodní, 

že môžeme byť tým, kým skutočne sme? Odpoveď znie 

nie, nie sme slobodní. Skutočná sloboda sa týka ľud-

ského ducha - je to sloboda byť tým, kým skutočne sme. 
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Ale kto nám bráni byť slobodní? Viníme za to vlá

du, počasie, viníme rodičov, náboženstvo, viníme 

Boha. Ale kto nám skutočne bráni byť slobodní? 

Niekedy keď sa oženíme, hovoríme, že sme stratili svo

ju slobodu, potom sa rozvedieme, ale aj tak stále nie 

sme slobodní. Čo nám bráni? Prečo nedokážeme byť 

sami sebou? Spomíname si na zašlé časy, keď sme bý

vali slobodní a milovali sme slobodu, ale zabudli sme, 

čo sloboda v skutočnosti znamená. 

Pozrime sa na dvoj, trojročné, možno štvorročné 

dieťa a vidíme slobodného človeka. Prečo je tento 

človek slobodný? Pretože robí čokoľvek sa mu zachce. 

Je to divoký človek. Je ako kvet, ako strom, alebo ako 

zviera, ktoré nebolo zdomácnené - je divoký. A keď 

pozorujeme ľudí, ktorí majú dva roky, zisťujeme, že sa 

väčšinou smejú so širokým úsmevom na tvári a je im 

veselo. Skúmajú svet. Neboja sa hrať. Majú strach, keď 

sa porania, keď majú hlad, keď sa cítia inak nespokojní, 

ale nemyslia na minulosť, nestarajú sa o budúcnosť, 

žijú len v tomto okamihu prítomnosti. 

Veľmi malé deti sa neboja ukázať, čo cítia. Sú taký

mi miláčikmi, že ak cítia lásku, kúpu sa v nej. Vôbec sa 
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neboja milovať. Toto je popis normálneho ľudského 

stvorenia. Ako deti sa nebojíme budúcnosti, ani sa ne

hanbíme za minulosť. Naším normálnym ľudským 

sklonom je tešiť sa zo života, hrať sa. Skúmať, byť šťast

ní a milovať. 

Ale čo sa stalo s dospelými? Prečo sme tak odlišní? 

Prečo nie sme divokí? Z pohľadu Obeti môžeme pove

dať, že sa nám stalo niečo smutné, z hľadiska bojovní

ka môžeme povedať, že to, čo sa nám stalo, je nor

málne. Stalo sa len to, že máme Knihu zákona, veľkého 

Sudcu a Obeť, ktorí vládnu naším životom. Už nie sme 

slobodní, lebo nám Sudca, Obeť a systém viery nedo

volia byť tými, kým v skutočnosti sme. Akonáhle bola 

naša myseľ so všetkým tým balastom naprogramovaná, 

nemôžeme byť už naďalej šťastní. 

Táto reťaz výcviku človeka človekom, prenos z ge

nerácie na generáciu, je v ľudskej spoločnosti považo

vaná za úplne normálnu. Nemusíte obviňovať svojich 

rodičov za to, že vás učili, aby ste sa stali takými, ako oni. 

Čo iné vás mali naučiť než to, čo vedeli? Robili to naj

lepšie, čo mohli, a ak nám ubližovali, bolo to len kvôli ich 

vlastnému podrobeniu sa, ich vlastnému strachu a ich 
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vlastnej viere. Pretože nemali žiadnu kontrolu nad napro

gramovaním, ktoré prijali, nemohli sa správať inak. Nie je 

treba obviňovať rodičov, alebo kohokoľvek iného, okrem 

seba. Ale je čas ukončiť obviňovanie. Je čas oslobodiť 

samého seba z tyranie Sudcu tým, že zmeníme naše do

hody. Je čas oslobodiť sa od role Obeti. 

Skutočné „ja" je malé dieťa, ktoré nikdy nevyrástlo. 

Niekedy sa objaví, keď sa bavíme alebo hráme, keď sa 

cítime šťastní, keď maľujeme alebo píšeme básne, keď 

hráme na klavír, alebo sa prejavujeme nejakým iným 

spôsobom. To sú najšťastnejšie okamihy nášho života -

keď sa vynára to skutočné v nás, keď sa nestaráme o mi

nulosť ani o budúcnosť. Vtedy sme ako deti. 

Je tu ale niečo, čo toto všetko mení: hovoríme to

mu zodpovednosť. Sudca povie: „Počkaj chvíľu, si zod

povedný, máš niečo urobiť, musíš pracovať, musíš cho

diť do školy, musíš si zarábať na živobytie." V mysli sa 

nám vynorí všetka táto zodpovednosť. Výraz našej 

tváre sa zmení a znovu sme vážni. Ak pozorujeme deti, 

keď sa hrajú na dospelých, vidíme, ako sa ich tváre me

nia. „Poďme sa hrať na to, že som právnik," a hneď sa 

ich tváre zmenia a nasadia výraz dospelých. Takéto 
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tváre vidíme na súde - a takí aj sme. Sme stále deti, ale 

stratili sme slobodu. 

Sloboda, ktorú hľadáme, je sloboda byť sami sebou, 

sami seba vyjadrovať. Ak sa pozrieme na svoj život, 

vidíme, že väčšinou robíme veci, aby sme potešili 

druhých, aby nás prijímali, namiesto toho, aby sme žili 

tak, aby sme sa radovali sami. Práve toto sa stalo s našou 

slobodou. V každej spoločnosti na celom svete vidíme, 

že z každého tisíca ľudí je ich deväťstodeväťdesiatdeväť 

úplne podrobených. 

Najhoršie je, že väčšina z nás si dokonca ani neuve

domuje, že nie sme slobodní. Niečo v našom vnútri nám 

našeptáva, že nie sme slobodní, ale my nechápeme, čo 

to znamená a prečo nie sme slobodní. Problém väčšiny 

ľudí spočíva v tom, že žijú svoje životy a nikdy neod-

halia, že ich mysle ovláda Sudca a Obeť, a preto sa nikdy 

neoslobodia. Prvým krokom k našej osobnej slobode je 

vedomie. Musíme si uvedomiť, v čom je tento problém, 

aby sme ho mohli riešiť. 

Uvedomenie je vždy prvým krokom, pretože ak si 

niečo neuvedomujeme, nemáme čo zmeniť. Ak si 

neuvedomujeme, že naša myseľ je plná rán a emocio-

99 



ŠTYRI D O H O D Y 

nálneho jedu, nemôžeme začať rany čistiť a liečiť, 

a budeme naďalej trpieť. 

Pre utrpenie nie je dôvod. Ak si to uvedomíme, 

vzbúrime sa a povieme si: „Už mám toho dosť!" Môže

me začať hľadať spôsob, ktorým by sme zahojili a zme

ni l i náš osobný sen. Sen planéty je len snom. Nie je sku

točný. Ak začneme tento sen rozoberať a skúmať, 

zistíme, že väčšina našich názorov, čo viedli k ranám 

v mysli, nie je pravdivá. Zistíme, že sme celé tie roky 

trpeli zbytočne. Prečo? Pretože systém viery, vložený do 

našej mysli, je založený na klamstvách. 

Preto je pre nás dôležité, aby sme ovládali svoj 

vlastný sen, preto sa Toltékovia stali majstrami sna. Náš 

život je prejavom nášho sna, je to umenie. Ak sa nám 

náš sen nepáči, môžeme svoj život kedykoľvek zmeniť. 

Majstri sna vytvárajú zo života majstrovské dielo, riadia 

svoj sen vlastnou voľbou. Všetko má svoje dôsledky 

a majster sna si to uvedomuje. 

Byť Toltékom je spôsob života. Je to spôsob života, 

kde nie sú žiadni vládcovia ani podriadení, v ktorom 

máte svoju pravdu a žijete podľa nej. Tolték je múdry 

divoký a slobodný. 
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K tomu, aby sa ľudia stali Toltékmi, je treba zvlád

nuť tr i umenia. Prvým je Uvedomenie, čo znamená, že 

si musíme uvedomiť to, kým skutočne sme, so všetký

mi možnosťami. Druhým umením je Premena - ako sa 

zmeniť a ako oslobodiť z podrobenia. Tretie je umenie 

Zámeru. Z hľadiska Toltékov je Zámer časťou života, 

ktorá umožňuje premenu energie, je to jediná živá by

tosť, ktorá bez ohraničenia zahŕňa všetku energiu a na

zývame ju Bohom. Zámer je život samotný, je to bez

podmienečná láska. Umenie Zámeru je preto umením 

Lásky. 

Keď hovoríme o toltéckej ceste ku slobode, 

zisťujeme, že majú celú mapu, ktorá ukazuje, ako sa 

vyslobodiť z podrobenia. Prirovnávajú sudcu, obeť 

a systém viery k parazitovi, ktorý napadá ľudskú myseľ. 

Z hľadiska Toltékov sú všetci podrobení ľudia chorí. 

Sú chorí, pretože ich myseľ a mozog kontroluje para

zit. Jeho potravou sú negatívne emócie vznikajúce zo 

strachu. 

Ak sa pozrieme na popis parazita, zistíme, že ide 

o živú bytosť, ktorá sa priživuje na iných bytostiach, 

vysáva z nich energiu a pr i tom im neposkytuje žiadny 
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úžitok a kúsok po kúsku svojich hostiteľov ničí. Sudca, 

Obeť a systém viery veľmi dobre odpovedajú tomuto 

popisu. Spoluvytvárajú živú bytosť, ktorá vzniká z psy

chickej a emocionálnej energie, pričom je táto energia 

živá. Samozrejme to nie je materiálna energia, ale ani 

emócie nie sú materiálnou energiou. Naše sny tiež nie 

sú materiálne, ale vieme, že existujú. 

Jednou z funkcií nášho mozgu je premena mate

riálnej energie na emocionálnu energiu. Náš mozog je 

továrňou na emócie. A ako sme povedali, hlavnou 

funkciou mysle je snívanie. Toltékovia veria, že parazit 

- Sudca, Obeť a systém viery - kontroluje našu myseľ, 

kontroluje náš osobný sen. Parazit sníva prostred

níctvom našej mysle a žije svoj život prostredníctvom 

nášho tela. Prežíva len z emócií, ktoré vznikajú zo stra

chu, a drámy a utrpenie mu prospievajú. 

Sloboda, ktorú hľadáme, znamená používať svoju 

myseľ a svoje telo tak, aby sme žili svoj vlastný život na 

rozdiel od života nášho systému viery. Keď zistíme, že 

myseľ kontroluje Sudca a Obeť, a to skutočné „ja" je za-

tlačené v kúte, máme len dve možnosti. Jedna z nich je 

naďalej žiť ako doteraz v sne planéty. Druhou mož-
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nosťou je robiť to, čo robíme ako deti, keď sa nás ro

dičia snažia podrobiť. Môžeme sa vzbúriť a kričať: 

„Nie!" Môžeme parazitovi vyhlásiť vojnu, vojnu Sudcovi 

a Obeti, vojnu za svoju nezávislosť, vojnu za právo 

používať svoju vlastnú myseľ a mozog. 

Preto sa ľudia vo všetkých šamanských tradíciách 

Ameriky, od Kanady až po Argentínu, nazývajú bo

jovníci - pretože sú vo vojne proti parazitovi v mysli. 

To je skutočný význam bojovníka. Bojovník je ten, kto 

sa vzbúril prot i invázii parazita a vyhlásil mu vojnu. Ale 

bojovník nemusí vždy vyhrať, môžeme vyhrať alebo 

prehrať, ale vždy urobíme to najlepšie, čo dokážeme, 

a máme tak aspoň šancu znovu sa oslobodiť. Ak si 

zvolíme túto cestu, získame prinajmenšom dôstojnosť 

vzbúrenca a nestaneme sa bezmocnou obeťou našich 

vrtkavých citov alebo jedovatých emócií ostatných. Aj 

keď nepriateľovi - parazitovi - podľahneme, nebu

deme patriť k tým obetiam, ktoré sa vzdali bez boja. 

Byť bojovníkom nám poskytne príležitosť k preko

naniu sna planéty a ku zmene nášho osobného sna 

na sen, ktorý nazývam nebom. Rovnako ako peklo aj 

nebo je miestom, ktoré existuje v našej mysli. Je to 
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miesto radosti, miesto, kde sme šťastní, kde sme slo

bodní, aby sme mohl i milovať a byť tým, kým skutoč

ne sme. Môžeme sa dostať do neba ešte zaživa a ne

musíme čakať až zomrieme. Boh je vždy prítomný 

a Kráľovstvo nebeské je kdekoľvek, ale najprv potre

bujeme oči a uši, ktorými by sme mohl i vidieť a počuť, 

že je to pravda. Musíme sa oslobodiť od parazita. 

Parazita si môžeme predstaviť ako obludu s tisícimi 

hlavami. Každá hlava parazita je jednou z našich obáv, 

zo strachu, ktorý máme. Ak sa chceme oslobodiť, mu

síme parazita zničiť. Jedným z riešení je napadnúť 

hlavy parazita, jednu po druhej, čo znamená čeliť po

stupne každej z podôb strachu. To je pomalý proces, 

ale funguje. Zakaždým, keď sa postavíme tvárou v tvár 

jednej z našich obáv, cítime sa o kúsok slobodnejší. 

Druhou možnosťou je prestať parazita kŕmiť. Ak 

mu prestaneme dávať potravu, zabijeme ho hladom. 

Aby sme to dokázali, musíme získať kontrolu nad naši

mi emóciami a vyvarovať sa emócií, ktoré pochádzajú 

zo strachu. Ľahko sa to hovorí, ale je ťažké zvládnuť to. 

Je to obtiažne, lebo Sudca a Obeť kontrolujú našu 

myseľ. 
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Tretie riešenie sa nazýva iniciáciou smrti. Iniciácia 

smrti je založená v mnohých tradíciách a ezoterických 

učeniach po celom svete. Nachádzame ju v Egypte, 

Indi i , Grécku a Amerike. Znamená symbolickú smrť, 

ktorá zabíja parazita bez poškodenia nášho fyzického 

tela. Ak symbolicky zomrieme, tak parazit musí zo-

mrieť tiež. Je to rýchlejší spôsob než prvé dve riešenia, 

ale je zložitejšie ho previesť. Aby sme čelili tvárou v tvár 

anjelovi smrti, potrebujeme veľa odvahy. Musíme byť 

veľmi silní. Poďme sa pozrieť zblízka na každé z týchto 

riešení. 

U M E N I E P R E M E N Y : S E N O D R U H E J P O Z O R N O S T I 

Už sme poznali, že sen, čo snívame, je výsledkom 

vonkajšieho sna, ktorý upútava našu pozornosť a živí 

všetky naše názory. Tento môžeme nazývať snom prvej 

pozornosti, pretože naša pozornosť bola najprv po-

užívaná pre vytvorenie prvého sna života. 

Jedným zo spôsobov, ako zmeniť názory, je sústre-

diť pozornosť na všetky dohody a zmeniť ich. K tomu 
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použijeme svoju pozornosť druhý raz, a tým vytvoríme 

sen druhej pozornosti alebo nový sen. 

Rozdiel oproti prvému prípadu je v tom, že teraz 

už nie sme nevinní. Keď sme bol i deťmi, bolo to inak, 

pretože sme nemali na výber. Ale už nie sme deťmi. 

Teraz je len na nás, aby sme si vybrali čomu veriť a čo

mu nie. Môžeme veriť čomukoľvek a to sa týka aj nás 

samých. 

Prvým krokom je, aby sme si uvedomili hmlu, 

ktorá je v našej mysli. Musíme si uvedomovať, že stále 

snívame. Len s týmto vedomím máme možnosť pre

meniť náš sen. Ak si uvedomíme, že celá dráma 

nášho života je výsledkom toho, čomu veríme, a že to, 

čomu veríme, nie je reálne, tak potom môžeme s pre

menou začať. Avšak aby sme skutočne zmenili svoje 

názory, potrebujeme zamerať svoju pozornosť na to, 

čo vlastne chceme zmeniť. Než budeme schopní naše 

dohody meniť, musíme najprv vedieť, ktoré dohody 

chceme zmeniť. 

Ďalším k r o k o m je preto začať si uvedomovať 

všetky názory, ktoré nás obmedzujú, pochádzajú zo 

strachu a spôsobujú, že sme nešťastní. Urobme si zo-
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znam všetkého, v čo veríme, všetkých našich dohôd 

a pomocou toho začnime s premenou. Toltékovia to

mu hovoril i umenie Premeny. Toto umenie si osvo

jíme, ak zmeníme názory, ktoré sú založené na strachu 

a ktoré nám pôsobia utrpenie, a preprogramovať svoju 

myseľ podľa seba. Jedným zo spôsobov, ako to dosiah

nuť, je poznať a prijať alternatívne názory, ako sú Štyri 

dohody. Rozhodnutie prijať Štyri dohody je vyhlá

sením vojny parazitovi so zámerom získať svoju slobo

du späť. Štyri dohody nám ponúkajú možnosť ukončiť 

emocionálnu bolesť a otvoriť si tak dvere k radosti 

zo života a k začiatku nového sna. Záleží len na nás, 

či chceme skúmať možnosti nového sna. Štyri doho

dy bol i vytvorené na to, aby nám pomohl i v umení 

Premeny, aby nám pomohl i zničiť obmedzujúce do

hody a aby nás posilnili . Čím silnejší sa staneme, tým 

viac dohôd dokážeme rozbiť, až príde okamih, keď sa 

prepracujeme k jadru všetkých dohôd. Dostať sa 

k jadru dohôd je tým, čo nazývam odísť do púšte. Ak 

odídeme do púšte, stretneme sa tvárou v tvár s našimi 

démonmi. Keď sa z púšte vrátime, stanú sa všetci títo 

démoni anjelmi. 
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Praktické uskutočnenie nových dohôd je veľkým 

aktom sily. Rozbitie kúzla čiernej mágie v našej mysli 

vyžaduje veľkú osobnú silu. Vždy keď zrušíme nejakú 

dohodu, získame silu naviac. Začneme tým, že rušíme 

dohody, ktoré sú veľmi malé a ich zrušenie vyžaduje 

menej úsilia. Keď sú tieto malé dohody zrušené, naša 

osobná sila sa zvýši do takej miery, že môžeme 

nakoniec čeliť veľkým démonom v našej mysli. 

Napríklad dievčatko, ktorému matka povedala, aby 

nespievalo, má už dvadsať rokov a doteraz nespieva. 

Jedným zo spôsobov, ako môže svoje presvedčenie, že 

má škaredý hlas, prekonať, je povedať si. „Tak dobre, 

skúsim niečo zaspievať, aj keď spievam škaredo." 

Potom si môže predstaviť, že niekto tlieska a hovorí: 

„Ach, to bolo nádherné!" Toto môže nalomiť túto 

ničomnú malú dohodu, aj keď ešte stále tu je. Dievča 

získa o trochu viac sily a odvahy a skúša to znova a zno

va, dokiaľ nakoniec sama dohodu nezničí. 

To je jedna cesta von zo sna pekla. Ale každú doho

du, ktorá nám pôsobila utrpenie a ktorú sme zničili, 

musíme nahradiť novou dohodou, ktorá spôsobí, že 

budeme šťastní. Tak sa stará dohoda nebude môcť vrátiť. 
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Ak vyplníme rovnaký priestor novou dohodou, stará do

hoda navždy zmizne, a jej miesto zaujme dohoda nová. 

V mysli máme mnoho silných názorov, takže tento 

proces by mohol vyzerať beznádejne. Preto musíme 

pokračovať krok za krokom a byť k sebe trpezliví, lebo 

tento proces je pomalý. Spôsob, akým teraz žijeme, je 

výsledkom mnohých rokov podrobovania sa. Nemô

žeme čakať, že sa podrobenia zbavíme za jeden deň. 

Rušenie dohôd je veľmi zložité, pretože do každej sme 

vložili silu (a tá je silou našej vôle). 

K zmene dohody potrebujeme rovnaké množstvo 

sily ako pre jej uzavretie. S menším množstvom sily do

hodu zrušiť nemôžeme, a naviac sa všetka naša osobná 

sila míňa na dodržovanie dohôd, ktoré sme sami so se

bou uzavreli. Je to tak preto, že naše dohody sú silným 

návykom. Sme závislý na našom bytí, na takom, aké je. 

Sme závislí na zlosti, na žiarlivosti a sebaľútosti. Sme 

závislí na názoroch ako: „Nie som dosť dobrý, nie som 

dosť inteligentný. Prečo sa vôbec pokúšať? Iní ľudia to 

dokážu, lebo sú lepší než ja." 

Všetky tieto staré dohody, ktoré vládnu nášmu snu 

života, sú dôsledkom ich neustáleho opakovania. Preto 
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akonáhle prijmeme Štyri nové dohody, musíme si ich 

neustále opakovať v konaní. Najlepším spôsobom je 

neustále ich v živote uskutočňovať. Opakovanie robí 

majstrov. 

DISCIPLÍNA BOJOVNÍKA, 

K O N T R O L A V L A S T N É H O C H O V A N I A 

Predstavme si, že sme vstali skoro ráno a prekypu-

jeme chuťou do života. Cítime sa dobre. Sme šťastní 

a plní energie na celý deň. Pri raňajkách sa však veľmi 

pohádame s partnerom a na povrch vyjde záplava 

emócií. Rozhneváme sa a na emóciu hnevu minieme 

veľa osobnej energie. Po tejto hádke sa cítime vyčer-

paní a je nám do plaču. Vskutku sme tak unavení, že 

sa vrátime do izby, zrútime sa a snažíme sa pozbierať. 

Deň strávime obalení vo svojich emóciách. Nemáme 

energiu pracovať a akurát máme chuť zo všetkého 

utiecť. 

Každý deň sa prebúdzame s určitým množstvom 

duševnej, emocionálnej a fyzickej energie, ktorú v prie-
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behu dňa vyčerpáme. Ak dovolíme, aby naše emócie 

vyčerpali našu energiu, už nám nezostane žiadna na to, 

aby sme zmenili náš život, alebo sa o ňu podelil i 

s druhými. Spôsob, akým vidíme svet, je závislý na 

emóciách, ktoré pociťujeme. Keď sme rozhnevaní, 

všetko okolo nás pokladáme za zlé, nič nie je správne. 

Obviňujeme všetko vrátane počasia, nech prší, alebo 

nech svieti slnko, nič nás neteší. Keď sme smutní, 

všetko okolo nás je smutné a privádza nás k plaču. 

Uvidíme stromy a pocítime smútok, možno sa cítime 

zraniteľní a potrebujeme sa chrániť, lebo nevieme, 

kedy na nás kto zaútočí. Neveríme nikomu a ničomu 

okolo nás. Dôvodom je, že sa pozeráme na svet očami 

strachu! 

Predstavte si, že ľudská myseľ je rovnaká ako naša 

koža. Keď sa dotýkame zdravej kože, cítime skvelý 

pocit. Naša koža je určená na vnímanie a pociťovanie 

dotyku je pre nás veľmi príjemné. A teraz si pred

stavme, že máme nejakú reznú ranu a tá sa zapálila. Ak 

sa jej dotkneme, bude to bolieť, takže sa snažíme kožu 

prikryť a ochrániť. Určite by nám nerobilo dobre, keby 

sa jej niekto dotkol, lebo by to bolelo. 
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A teraz si predstavme, že všetci ľudia majú také za

pálené rany. Nikto sa nemôže nikoho dotknúť, lebo by 

to bolelo. Pretože má každý na koži rany, takže infekcia 

a bolesť sa zdajú ako normálna záležitosť, veríme, že to 

tak má byť. Dokážeme si predstaviť, že by sa všetci 

ľudia na svete k sebe chovali tak, ako s poranenou 

kožou? Samozrejme, že by sme sa ani nemohli kvôli 

bolesti navzájom objať. Skôr by sme potrebovali udržať 

medzi sebou väčšie vzdialenosti. 

Ľudská myseľ je presne taká, ako tento popis za

pálenej kože. Každý človek má emocionálne telo 

úplne pokryté zapálenými ranami. Každá rana je in

fikovaná emocionálnym jedom - j edom všetkých 

negatívnych emócií, v dôsledku ktorých trpíme, ako 

nenávisť, zlosť, závisť a smútok. Nespravodlivý skutok 

otvorí ranu v mysli a my reagujeme emocionálnym je

dom, v dôsledku našich názorov, ktoré ohľadne spra

vodlivosti a nespravodlivosti máme. Myseť je v pro

cese podrobovania natoľko zranená a plná jedu, že 

každý považuje poranenú myseľ za normálnu. Síce sa 

to považuje za normálne, ale hovorím vám, že to nor

málne nie je. 
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Sníva sa nám nefungujúci sen planéty a ľudia majú 

duševnú chorobu nazývanú strach. Symptómy tejto 

choroby sú všetky emócie, kvôli ktorým ľudia trpia: 

hnev, nenávisť, smútok, závisť a zrada. Keď sa strach 

stane príliš veľkým, rozumná myseľ začína zlyhávať, 

a nazývame to mentálnou chorobou. Chorobné cho

vanie sa objavuje vtedy, keď je myseľ tak vystrašená 

a rany tak bolestivé, že sa zdá byť lepšie prerušiť kon

takt s vonkajším svetom. 

Ak môžeme pokladať stav mysli za chorobu, 

zistíme, že existuje liečba. Už ďalej nemusíme trpieť. 

Najprv potrebujeme pravdu, aby sme otvori l i emo

cionálne rany, aby jed vytiekol, a rany sa m o h l i úplne 

zahojiť. Ako to urobíme? Musíme odpustiť tým, o kto

rých si myslíme, že nám ublížili, ale vôbec nie preto, 

že by si to zaslúžili, ale preto, že sami seba natoľko 

milujeme, že nechceme ďalej platiť za nespra

vodlivosť. Odpustenie je jediná cesta k vyliečeniu. 

Môžeme si túto cestu odpustenia zvoliť, pretože cí

time sami so sebou súcit. Môžeme opustiť sebaľútosť 

a prehlásiť: „Už mám toho dosť! Už nehodlám byť 

ďalej veľkým Sudcom, ktorí sa stavia prot i mne. Už sa 
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nechcem naďalej trestať a obviňovať. Už nebudem 

obeťou!" 

Najprv musíme odpustiť našim rodičom, bratom, 

sestrám, priateľom a Bohu. Akonáhle odpustíme Bohu, 

môžeme odpustiť sami sebe. Akonáhle odpustíme sa

mi sebe, zmizne naše sebaodmietanie. Objaví sa se-

baprijímanie a sebeláska zosilnie natoľko, že nakoniec 

prijmeme sami seba takých, akými sme. To je počiatok 

slobodného človeka. Kľúčom k nemu je odpustenie. 

To, že sme niekomu odpustili, poznáme tak, že 

keď ho stretneme, alebo ho niekto pred nami spome

nie, nepocítime už žiadnu emocionálnu reakciu. Ak sa 

niekto dotkne miesta, ktoré bolo našou ranou, a už nás 

to nebolí, vieme, že sme skutočne odpustili. 

Pravda je ako skalpel. Je bolestivá, pretože otvá

ra všetky rany, ktoré bol i zakryté klamstvom, aby sa 

mohl i zahojiť. Tieto klamstvá sú tým, čomu hovoríme 

systém popierania. To, že ho máme, je dobré, lebo 

nám umožňuje zakryť staré rany a fungovať ďalej. Ale 

akonáhle už nemáme žiadne rany ani jed, nepotrebu

jeme si naďalej klamať. Nepotrebujeme už systém 

popierania, pretože zdravej mysli, tak ako zdravej 
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kože, sa môžeme bezbolestne dotýkať. Pre čistú myseľ 

je príjemné cítiť dotyk. 

Problém väčšiny ľudí je v tom, že strácajú kontro

lu nad svojimi emóciami. Pritom emócie kontrolujú 

ľudské chovanie a nie naopak. Keď stratíme kontrolu, 

tak hovoríme veci, ktoré hovoriť nechceme, a robíme 

veci, ktoré nechceme robiť. Preto je tak dôležité, aby 

sme nezneužívali slovo a stali sa bojovníkmi ducha. 

Musíme sa naučiť kontrolovať svoje emócie, aby sme 

mali dosť osobnej sily ku zmene dohôd založených na 

strachu, k úteku z pekla a k vytvoreniu si svojho osob

ného neba. 

Ako sa staneme bojovníkmi? Bojovník má určité 

charakteristické rysy, ktoré sú po celom svete skoro 

rovnaké. Je uvedomelý. To je veľmi dôležité. Uve

domuje si, že je vo vojne a vojna vyžaduje disciplínu 

v mysli. Nie disciplínu vojaka, ale disciplínu bojovníka. 

Žiadnu disciplínu zvonku, ktorá by nám hovorila, čo 

máme a čo nemáme robiť, ale disciplínu k tomu, aby 

sme sa stali sami sebou, ak sa deje čokoľvek. 

Bojovník má kontrolu. Nie nad druhými ľuďmi, ale 

nad vlastnými citmi, nad svojím ja. Naše emócie po-
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tláčame vtedy, ak strácame kontrolu nad sebou samým, 

nie keď sa máme pod kontrolou. Veľký rozdiel medzi 

bojovníkom a obeťou spočíva v tom, že obeť city po

tlačuje, zatiaľ čo bojovník ich ovláda. Obete emócie po

tlačujú, pretože sa ich boja prejaviť, obávajú sa povedať, 

čo chcú. Ovládať svoje city nie je to isté ako city pot

lačovať. Ovládať sa znamená, držať emócie p o d kon

trolou a prejaviť ich v správny čas, ani nie skôr, ale ani 

neskôr. Preto bojovníci nezneužívajú slovo. Majú nad 

svojimi emóciami i nad svojím chovaním úplnú kon

trolu. 

I N I C I Á C I A S M R T I : 

O B J A T I E A N J E L A S M R T I 

Posledným spôsobom ako dosiahnuť osobnú slo

bodu, je pripraviť sa na iniciáciu smrti, na prijatie smr

ti ako učiteľa. Anjel smrti nás môže naučiť, ako byť 

skutočne nažive. Začneme si uvedomovať, že mô

žeme v ktoromkoľvek okamihu zomrieť, že na to, aby 

sme bol i nažive, máme len prítomnosť. Pravdou je, že 
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nevieme, či zajtra nezomrieme. Kto vie? Obvykle si 

predstavujeme si, že máme pred sebou ešte veľa ro

kov. Ale máme? 

Ak pôjdeme do nemocnice a lekár nám povie, že 

nám ostáva len týždeň života, čo urobíme? Ako som už 

predtým hovoril, máme dve možnosti. Jednou mož

nosťou je trpieť tým, že zomrieme, vytvoriť drámu 

a všetkým hovoriť: „Ľutujte ma, onedlho zomriem," 

a skutočne vytvoriť obrovskú drámu. Druhou možnos

ťou je využiť každý okamih tak, aby som bol šťastný, 

aby som robil to, čo ma skutočne baví. Ak máme pred 

sebou len týždeň života, tak si ho užime, buďme 

nažive. Môžeme si povedať: „Budem sám sebou. Teraz 

si už nebudem ničiť život tým, že by som sa pokúšal 

potešiť iných ľudí. Už sa nebudem báť toho, čo si kto 

o mne myslí. Načo sa o to starať, ak mám za týždeň 

zomrieť? Budem sám sebou." 

Anjel smrti nás môže učiť každý deň prežiť tak, 

akoby to bol posledný deň nášho života, ako keby zaj

trajšok neexistoval. Každý deň môžeme začať tak, že 

si povieme: „Vstal som a vidím slnko. Idem prejaviť 

vďačnosť slnku a všetkému a všetkým, lebo som stále 
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nažive. Mám ešte jeden deň, aby som mohol byť sám 

sebou." 

Toto je spôsob, akým vidím život ja, akému ma an

jel smrti naučil - byť úplne otvorený, vedieť, že nie je 

nič, čoho by som sa mal báť. A samozrejme že ľuďom, 

ktorých mám rád, prejavujem svoju lásku, lebo to môže 

byť posledný deň, keď im môžem povedať, ako veľmi 

ich milujem. Neviem, či vás ešte niekedy uvidím a tak sa 

s vami nechcem hádať. Čo keby som sa s vami veľmi po

hádal a zaplavil vás všetkým tým emocionálnym jedom, 

čo v sebe proti vám mám, a vy by ste zajtra zomreli? Nie! 

Môj Bože, Sudca by ma úplne dostal a ja by som sa cítil 

previnilo za všetko, čo som vám povedal. Veď už teraz 

sa cítim previnilo, že som vám nepovedal, ako veľmi vás 

milujem. Láska, ktorá ma robí šťastným, je láska, o ktorú 

sa s vami môžem podeliť. Prečo by som mal zapierať, že 

vás milujem? Nie je vôbec dôležité, či mi to rovnako 

oplatíte. Veď môžem zajtra zomrieť, alebo môžete zajtra 

zomrieť vy. To, čo ma obšťastňuje je to, že vám môžem 

dať najavo, ako veľmi vás milujem. 

Môžeme žiť život týmto spôsobom. Takto sa sami 

pripravujeme na iniciáciu smrti. Pri iniciácii smrti sa 
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stane to, že starý sen, ktorý sme mali v mysli, navždy 

zomrie. Áno, budeme si spomínať na parazita - na 

Sudcu a Obeť - a na to, čomu sme verili - ale parazit 

bude mŕtvy. 

A to je to, čo v iniciácii smrti zomrie - parazit. Nie 

je ľahké podstúpiť iniciáciu smrti, lebo Sudca a Obeť 

budú bojovať so všetkým, čo majú k dispozícii. Oni 

nechcú zomrieť. A vtedy cítime, že tí, čo zomrú, sme 

my, a tejto smrti sa bojíme. 

Keď žijeme v sne planéty, je to akoby sme bol i 

mŕtvi. Ktokoľvek, kto zažije iniciáciu smrti prijme ten 

najúžasnejší dar: zmŕtvychvstanie. Prijať zmŕtvychvs

tanie je povstať zo smrti, byť nažive, byť znovu sebou 

samým. Zmŕtvychvstanie je ako byť opäť dieťaťom - byť 

divoký a slobodný, ale už inak. Rozdiel je v tom, že 

máme slobodu múdrosti namiesto nevinnosti. Sme 

schopní vymaniť sa z nášho podrobenia, stať sa znova 

slobodnými a uzdraviť svoju myseľ. Poddáme sa an

jelovi smrti, pretože vieme, že zomrie parazit, a my 

budeme stále živí s uzdravenou mysľou a jasným rozu

mom. Potom budeme slobodní, aby sme užívali svoju 

vlastnú myseľ a riadili náš vlastný život. 
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A tomuto nás na toltéckej ceste učí anjel smrti. 

Anjel smrti k nám prichádza a hovorí: „Vidíš, že všetko, 

čo existuje tu, je moje, nie je to tvoje. Tvoj dom, tvoja 

manželka, tvoje deti, tvoje auto, tvoja kariéra, tvoje pe

niaze - to všetko je moje a môžem si to vziať, keď sa mi 

zachce, ale zatiaľ to môžeš užívať." 

Ak sa vzdáme anjelovi smrti, budeme navždy šťast

ní. Prečo? Pretože anjel smrti odníma od nás minulosť, 

aby umožnil životu pokračovať. Za každý okamih, 

ktorý ubehol, odníma z nás anjel smrti časť, ktorá je 

mŕtva, a my udržujeme to živé v prítomnosti. Parazit 

chce, aby sme niesli minulosť so sebou, ale takto je 

ťažké byť nažive. Ak sa pokúšame žiť v minulosti, ako sa 

môžeme tešiť z prítomnosti? Keď sníme o budúcnosti, 

prečo by sme mali so sebou vliecť bremeno minulosti? 

Kedy hodláme žiť v prítomnosti? A toto je to, čo nás 

anjel smrti učí. 
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NOVÝ SEN 

N e b o n a zemi 

CHCEM, ABY STE ZABUDLI NA VŠETKO, čo STE SA ZA CELÝ 

život naučili. To je počiatok nového chápania, no-

vého sna. 

Sen, ktorý žijeme, je naším výtvorom. Je to naše 

vnímanie reality, ktoré môžeme kedykoľvek zme-

niť. Máme silu stvoriť peklo a máme silu stvoriť ne-

bo. Prečo nemáme snívať iný sen? Prečo nemáme 
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používať našu myseľ, predstavivosť a emócie pre sen 

neba? 

Použime našu predstavivosť a začnú sa diať ohrom

né veci. Predstavte si, že dokážeme vidieť svet inými 

očami, kedykoľvek budeme chcieť. Zakaždým, keď 

otvoríme oči, vidíme svet okolo nás inak. 

Teraz zavrite oči, potom ich otvorte a rozhliadni-

te sa. 

To, čo vidíme, je láska vychádzajúca zo stromov, 

láska vychádzajúca z oblohy, láska vychádzajúca zo 

svetla. Budeme vnímať lásku vychádzajúcu zo 

všetkého okolo nás. Toto je stav blaženosti. Vnímame 

lásku bezprostredne od všetkého, vrátane nás samých 

a iných ľudí. Aj keď sú ľudia smutní alebo rozhnevaní, 

vidíme, že aj tak vysielajú lásku. 

Použime svoju predstavivosť a nové oči svojho vní

mania. Chcem, aby ste videli sami seba, ako žijete nový 

život, nový sen. Život, v ktorom nepotrebujeme ospra

vedlňovať svoju existenciu a kde sme slobodní tak, že 

môžeme byť tým, kým skutočne sme. Predstavme si, že 

máme povolenie byť šťastní a tešiť sa zo života. Náš ži

vot je oslobodený od konfl iktov v nás i konfl iktov 
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s inými ľuďmi. Predstavme si, že žijeme bez strachu 

z vyjadrenia svojich snov. Vieme, čo chceme, čo ne

chceme, a kedy čo chceme. Nebojíme sa požiadať o to, 

čo potrebujeme, a nebojíme sa komukoľvek či čomu

koľvek povedať áno alebo nie. 

Predstavme si, že žijeme bez strachu z toho, že nás 

budú iní súdiť. Už neriadime svoje chovanie tým, čo by 

si o nás iní pomysleli. Už nie sme zodpovední za názo

ry druhých. Už necítime potrebu niekoho kontrolovať 

a takisto nás nikto nekontroluje. 

Predstavme si, že žijeme bez toho, aby sme súdi

li druhých. Dokážeme druhým ľahko odpúšťať a vzdá

me sa všetkých našich súdov. Necítime potrebu mať 

pravdu a ani n ikomu dokazovať, že sa mýli. Vážime si 

sami seba a kohokoľvek iného, a on i si nás za to tiež 

vážia. 

Predstavme si, že žijeme bez strachu z lásky a bez 

strachu z toho, že nebudeme milovaní. Už sa nebojíme 

odmietania a necítime potrebu, aby nás niekto prijí

mal. Môžeme povedať „milujem ťa" bez hanby či os

pravedlňovania sa. Môžeme chodiť po svete so srdcom 

úplne otvoreným bez obáv, že nám niekto ublíži. 
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Predstavme si, že žijeme svoj život bez strachu 

riskovať a skúmať život. Nebojíme sa čokoľvek stratiť. 

Nebojíme sa byť živými na svete, a ani sa nebojíme 

zomrieť. 

Predstavme si, že sa máme radi práve takí, akí sme. 

Milujeme svoje telo také, aké je, a milujeme svoje emócie 

také, aké sú. Vieme, že sme dokonalí práve takí, akí sme. 

Dôvod, prečo som vás požiadal, aby ste si predstavili 

tieto veci, je ten, že úplne všetky sú možné! Môžeme žiť 

v stave milosti a blaženosti, v sne neba. Ale aby sme 

mohli zažiť tento sen, najprv musíme pochopiť, o čo ide. 

Dostať nás do stavu blaženosti zmôže jedine lás

ka. Byť blažený je ako byť zamilovaní. Vznášame sa 

v oblakoch. Vnímame lásku kdekoľvek, kadiaľ ideme. 

Je možné takto žiť neustále. Je to možné, lebo iní to 

dokázali a oni sa od nás nelíšia. Žijú v blaženosti lebo 

zmenili svoje dohody a snívajú odlišný sen. 

Akonáhle raz pocítime, čo to znamená žiť v bla

ženosti, bude sa nám to páčiť. Budeme vedieť, že nebo 

na zemi je pravda - že nebo skutočne existuje. Akonáhle 

vieme, že nebo existuje a vieme, že v čom môžeme 

zostať, záleží len na našej snahe to dokázať. Pred dvomi 
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tisícimi rokmi nám Ježiš povedal o Kráľovstve nebes

kom, o kráľovstve lásky, ale len málokto bol pripravení 

počúvať ho. Hovorili: „O čom to hovoríš? Moje srdce je 

prázdne, necítim lásku, o ktorej hovoríš, necítim ten 

pokoj, ktorý máš v sebe." My tak hovoriť nemusíme. Len 

si predstavme, že jeho posolstvo lásky je možné a zistí

me, že je naše. 

Svet je nádherný a skvelý. Ak sa láska stane naším 

spôsobom života, život sa stane veľmi ľahký. Môžeme 

milovať neustále. Záleží len na nás, na našej vôli. 

Možno nemáme žiadny dôvod milovať, ale dokážeme 

milovať, pretože nás láska robí šťastnými. Šťastie 

pochádza len z aktu lásky. Láska nám dáva vnútorný 

kľud. Zmení naše vnímanie všetkého. 

Na všetko sa dokážeme pozerať očami lásky. Do

kážeme si uvedomiť, že láska je všade okolo nás. Ak 

budeme žiť týmto spôsobom, hmla v našej mysli sa 

rozplynie. Mitote tak navždy zmizne. Toto hľadali ľudia 

po celé stáročia. Tisícročia sme hľadali šťastie. Šťastie je 

stratený raj. Ľudia usilovne pracovali, aby dosiahli toh

to bodu, ktorý je časťou evolúcie našej mysle. V tom 

spočíva budúcnosť ľudstva. 
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Tento spôsob života je možný a je v našich rukách. 

Mojžiš ho nazýval Zasľúbená zem, Buddha nirvána, Ježiš 

nebom a Toltékovia Nový sen. Nanešťastie je naša iden

tita zmiešaná so snom planéty. A v ktorom sa všetko, čo

mu veríme, a všetky dohody, nachádzajú v hmle. Cítime 

prítomnosť parazita a veríme, že sme to my. Preto je ob

tiažne sa vymaniť - odstrániť parazita a vytvoriť priestor 

pre vnímanie lásky. Sme spútaní Sudcom, pripútaní 

k obeti. Utrpenie nám dáva pocit bezpečia, pretože je 

nám dôverne známe. 

Ale v skutočnosti nemáme dôvod trpieť. Jediný 

dôvod, pre ktorý trpíme je to, že sme si utrpenie zvolili. 

Ak sa ohliadneme vo svojom živote späť, pre naše utrpe

nie nachádzame veľa výhovoriek, ale nenájdeme žiad

ny dobrý dôvod. Takisto je to aj so šťastím. Jediným 

dôvodom k tomu, aby sme pociťovali šťastie, je to, že 

sme si šťastie vybrali. Šťastie je voľba, rovnako ako utr

penie. Možno nemôžeme uniknúť ľudskému osudu, ale 

máme voľbu, buď pretrpieť svoj osud, alebo sa z neho 

radovať. Trpieť, alebo milovať a byť šťastní. Žiť v pekle 

alebo v nebi. Ja si vyberám šťastie. A vy? 
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UROBTE SI CHVÍĽU ČAS, ZAVRITE OČI, OTVORTE SRDCE A VNÍ-

majte všetku lásku, ktorá z neho vychádza. 

Chcem, aby ste sa pr ipoj i l i v mysli a srdci k mojim 

slovám a pocítili silné spojenie lásky. Spoločne sa po-

modlíme, aby sme pocítili spojenie s naším Stvorite-

ľom. Sústreďte pozornosť na pľúca, ako keby existovali 

iba oni. Vychutnajte si pocit, keď sa pľúca naplnia, aby 
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bola uspokojená najväčšia potreba ľudského tela - dý

chanie. 

Zhlboka sa nadýchnite a vnímajte, ako do pľúc 

vstupuje vzduch. Predstavujte si, že vzduch nie je nič 

iné než láska. Všímajte si spojenie medzi vzduchom 

a pľúcami, spojenie lásky. Naplňujte pľúca vzduchom, 

dokiaľ nebude mať telo potrebu vzduch vypudiť. 

Potom vydýchnite a znova si vychutnajte ten pôžitok. 

Keď uspokojíme akúkoľvek potrebu tela, máme z toho 

pôžitok. Dýchanie nám poskytuje veľký pôžitok. 

Dýchanie nám stačí k tomu, aby sme bol i neustále 

šťastní, aby sme sa tešili zo života. Byť nažive je skvelé. 

Vychutnajte si pôžitok z toho, že žijete, pôžitok z toho, 

že cítite lásku... 

M O D L I T B A Z A S L O B O D U 

Dnes ťa, Stvoriteľ vesmíru, žiadame, aby si k nám 

prišiel a zdieľal s nami silné spojenie lásky. Vieme, 

že tvoje skutočné meno je láska, že byť s tebou zna

mená cítiť rovnaké vibrácie, rovnakú frekvenciu, 
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akou si ty, pretože si tým jediným, čo vo vesmíre 

existuje. 

Dnes nám pomáhaj, aby sme bol i ako ty, aby sme 

milovali život, aby sme bol i životom, aby sme bol i lás

kou. Pomáhaj nám, aby sme milovali tak, ako miluješ ty, 

bez podmienok, bez očakávaní, bez záväzkov a bez 

akýchkoľvek súdov. Pomôž nám, aby sme milovali 

a prijímali sami seba bez akýchkoľvek súdov, pretože 

ak súdime sami seba, viníme sa a cítime potrebu byť 

potrestaní. 

Pomáhaj nám, aby sme bezpodmienečne milo

vali všetko, čo si stvoril, najmä iné ľudské bytosti, 

najmä tých, ktorí žijú okolo nás - všetkých našich 

príbuzných a ľudí, ktorých sa tak usilovne pokú

šame milovať. Pretože ak ich odmietneme, odmie

tame sami seba, a ak odmietame sami seba, odmie

tame Teba. 

Pomáhaj nám, aby sme milovali druhých takým 

spôsobom, ktorý si nekladie žiadne podmienky. 

Pomáhaj nám, aby sme ich prijímali takých, akí sú, bez 

súdov, pretože ak súdime, nachádzame v nich vinu, ob

viňujeme ich a cítime potrebu ich trestať. 
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Vyčisti nám dnes srdce od všetkého emocionálne

ho jedu, ktorý je v nás, osloboď našu myseľ od všetkých 

súdov, aby sme mohl i žiť v dokonalom pokoji a do

konalej láske. 

Dnes je veľmi výnimočný deň. Dnes opäť otvárame 

naše srdce láske tak, aby sme si bez akéhokoľvek stra

chu mohli povedať navzájom „milujem ťa", a skutočne 

to tak mysleli. Dnes ti ponúkame sami seba. Príď k nám, 

používaj náš hlas, naše oči, naše ruky a naše srdce, aby 

si sa podieľal na spojení lásky s nami všetkými. Dnes 

nám, Stvoriteľ, pomáhaj, aby sme boli ako ty. Ďakujeme 

ti za všetko, čo dnes dostaneme, najmä za slobodu byť 

tým, kým skutočne sme. Amen. 

M O D L I T B A Z A L Á S K U 

Podeľme sa spoločne o krásny sen - sen, ktorý si 

obľúbite tak, že už ho budete chcieť navždy sniť. V tom

to sne sme uprostred krásneho, teplého a slnečného 

dňa. Počujeme spievať vtáky, počujeme vietor a riečku. 

Ideme k riečke. Na brehu sedí a medituje starý muž 
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a my vidíme, že z jeho hlavy vyžaruje krásne pestro

farebné svetlo. Snažíme sa ho nerušiť, ale on vytuší našu 

prítomnosť a otvorí oči. Sú plné lásky a má široký ús

mev. Spýtame sa ho, ako je možné, že je schopný 

vyžarovať také krásne svetlo. Požiadame ho, či by nás to 

nenaučil. Odpovie nám, že pred mnohými a mnohými 

rokmi položil rovnakú otázku svojmu učiteľovi. 

Starý muž začne rozprávať svoj príbeh. „Môj učiteľ 

si otvoril hruď, vyňal svoje srdce a z neho vychádzal 

krásny plameň. Potom otvoril moju hruď, otvoril moje 

srdce a vložil do neho malý plamienok. Vložil mi srdce 

späť do hrudi a akonáhle bolo znovu vnútri, pocí

ti l som nesmiernu lásku, pretože plamienok, ktorý 

mi vložil do srdca, bola jeho vlastná láska. Tento pla

mienok sa rozháral v mojom srdci stále viac, až sa z ne

ho stal obrovský oheň, ktorý nepáli, ale očisťuje všetko, 

čoho sa dotkne. A tento oheň zasiahol všetky bunky 

môjho tela, ktoré ma začali milovať. Splynul som v jed

note so svojím telom, ale moja láska neustále narastala. 

Ten oheň sa dotýkal každej emócie v mojej mysli 

a všetky tieto emócie sa premenili na silnú a intenzívnu 

lásku. Miloval som úplne bezpodmienečne. 
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Ale oheň stále horel a ja som sa musel sa o svoju 

lásku podeliť. Rozhodol som sa, že vložím kúsok svojej 

lásky do každého stromu, a stromy ma začali tiež milo

vať. Splynul som so stromami, ale moju lásku to neza

stavilo a ona rástla ďalej. Vložil som kúsok lásky do 

každého kvetu, do trávy, do zeme, a oni všetci ma za

čali milovať a ja som s n i m i splynul v jedno. Moja láska 

rástla viac a viac a ja som miloval všetky zvieratá na 

svete. Zareagovali na moju lásku a milovali ma tiež 

a splynuli sme spolu. Moja láska rástla ďalej. 

Vložil som kúsok svojej lásky do každého kryštálu, 

do každého kameňa v zemi, do prachu, do kovu, 

a všetko ma tiež začalo milovať a ja som splynul so ze

mou. Potom som sa rozhodol vložiť svoju lásku do 

vody, do oceánov, riek, dažďa aj snehu. A voda ma 

tiež začala milovať a splynuli sme spolu. Rozhodol som 

sa, že dám svoju lásku vzduchu a vetru. Pociťoval som 

silné spojenie so zemou, s oceánmi, s prírodou a moja 

láska ďalej rástla. 

Otočil som hlavu nahor k oblohe, k slnku a hviez

dam a vložil kúsok svojej lásky do každej hviezdy, do 

mesiaca aj slnka, a tie všetky ma začali milovať. Splynul 
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som v jedno s mesiacom, slnkom a hviezdami, a moja 

láska ďalej rástla. A tak som vložil kúsok svojej lásky do 

každého človeka a splynul som v jedno s celým ľud

stvom. Kamkoľvek kráčam, kohokoľvek stretnem, 

uzriem v jeho očiach sám seba, pretože vďaka láske 

som súčasťou všetkého." 

A potom ten starý muž otvoril svoju hruď a vyňal 

srdce s krásnym vnútorným plameňom a vložil ten 

plameň do nášho srdca. A teraz tá láska rastie v našom 

vnútri. Teraz sme splynuli s vetrom, vodou, hviezdami, 

s celou prírodou, so všetkými zvieratami aj s ľuďmi. 

Cítime teplo a svetlo, ktoré vyžaruje plameň v našom srd

ci. Z hlavy nám vyžaruje krásne pestrofarebné svetlo. 

Vyžarujeme lásku a modlíme sa. 

„Ďakujem t i , Stvoriteľ vesmíru, za dar života, ktorý 

si mi dal. Ďakujem ti za to, že si mi dal všetko, čo som 

naliehavo potreboval. Ďakujem ti za príležitosť po

ciťovať toto krásne telo a túto skvelú myseľ. Ďakujem ti 

za to, že žiješ v mojom vnútri s celou svojou láskou, so 

svojím čistým duchom bez hraníc, so svojím teplým 

a žiarivým svetlom. Ďakujem ti za to, že používaš moje 

slová, moje oči, za užívanie môjho srdca, aby som sa 
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mohol kedykoľvek a kdekoľvek podieľať na tvojej 

láske. Milujem ťa takého, aký si, a pretože som tvojím 

dielom, milujem i sám seba takého, aký som. Pomôž mi 

udržať lásku a mier v mojom srdci a učiniť z tejto lásky 

nový spôsob života, v ktorom by som mohol žiť v láske 

po zbytok mojich dní. Amen. 

D O N MIGUEL RUIZ JE MAJSTROM TRADIČNÉHO TAJNÉHO UČENIA starých Toltékov. Už viac ako desať rokov predáva 

svojim žiakom ich múdrosť v spojení s moderným 

myslením a vedie ich k osobnej slobode. Prednáša, 

vedie semináre a cestuje do posvätných miest na ce-

lom svete. 
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Don Miguel Ruiz 
ŠTYRI DOHODY - PRACOVNÁ KNIHA 

Voľné pokračovanie knihy Štyri dohody, v ktorej sa mohol 
čitateľ zoznámiť s jednoduchým ale mocným spôsobom chova-
nia, ktoré človeku pomôže dosiahnuť osobnú slobodu 
a skutočné šťastie. Táto kniha vás povedie ešte ďalej na vašej 
ceste k obnoveniu vedomia a múdrosti vašeho autentickeho 
ja. 

Don Miguel Ruiz 
LÁSKA, VZŤAHY A PRIATEĽSTVO 

Toltécka tradícia hovorí; že k našej pravej povahe nás vedie 
šťastie, sloboda a láska. Prvým krokom je vedomie. Ak chceme 
nájsť slobodu, musíme si uvedomiť, čím v skutočnosti sme. 
Nemôžeme byť slobodní, pokiaľ nevieme, čím sme a akú slobo-
du hľadáme. Druhým krokom je transfromácia. Musíme sa 
naučiť byť duchovnými bojovníkmi, musíme sledovať svoje ak-
cie a reakcie, aby sme sa oslobodili od svojich vedomostí, ktoré 
nás zotročujú. To nám umožní zmeniť svoj život tým. že 
zmeníme svoje názory a presvedčenie. Láska je výsledkom 
dokonalého zvládnutia vedomia a transformácie. Z hľadiska 
Toltékov všetko na svete tvorí láska. Láska je samotný Život. 
Ak sa naučíme skutočne milovať, začneme žiť v harmónii 
s duchom Života, ktorý prúdi naším telom. 
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Mary Carroll Nelson - Miguel Ruiz 
PRESTAŇ SA BÁŤ 
Don Miguel Ruiz, praktický lekár a chirurg, ktorý je aj naguál 
(človek so schopnosťou viesť druhých k duchovnému životu), 
vás zasvätí do toltéckej cesty ku slobode a radosti. Jeho múdrosť 
vychádza z vízie Teotihuacánu, „miesta, kde sa ľudia stávajú 
bohmi". Aby ste mohli dosiahnuť „víťazstvo lásky", hovorí Ruiz, 
musíte sa najprv zbaviť strachu. Strach je zdrojom všetkých 
negatívnych dohôd, ktoré so životom uzavierame a je všadeprí
tomný. Zbavte sa strachu, odsudzovania a pocitu viny, nájdite 
nový pohľad na život a spočiňte v „nebi na zemi"! 

Don Miguel Ruiz 
MODLITBY 

V modlitbe komunikujeme s esenciou všetkého, čo existuje, vrá
tane svojej vlastnej esencie. Modlitba je rozhovorom ľudských 
bytostí s božstvom. Ak naša modlitba pochádza z lásky, vďačnos
ti a inšpirácie, či zo strachu, beznádeje a zúfalstva, hovoríme svo
jím srdcom k božiemu duchu. Sila modlitby nás môže viesť 
k láske, pravde a oslobodeniu. V tejto knihe môžeme použiť 
silu modlitby k prebudeniu lásky a radosti v našich srdciach 
a zažiť spojenie so Stvoriteľom. 
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Don Miguel Ruiz sa narodil na mexic-

kom vidieku v rodine liečiteľov a bol 

vychovávaný svojou matkou curanderou 

(liečiteľkou) a starým otcom naguálom (ša-

manom). Rodina očakávala, že Miguel bude 

pokračovať v storočnej rodinne j tradícii 

liečiteľstva a predávania ezoterického pozna-

nia Toltékov. Ale Miguela vábil moderný ži-

vot, vyštudoval medicínu a stal sa chirurgom. 

Všetko zmenil až jeho zážitok blízkosti 

smrti. V jeden večer na začiatku sedemde-

siatych rokov don Miguel zaspal za volantom 

svojho auta a narazil do betónovej steny. 

Podľa jeho spomienok opustil fyzické telo 

a zachránil svojich dvoch kamarátov. 

Šokovaný týmto zážitkom začal inten-

zívne skúmať svoje vnútro. Venoval sa starej 

múdrosti predkov, učil sa od matky a dovŕšil 

svoje učňovské roky u mocného šamana 

v mexickej púšti. Jeho starý otec, ktorý medzi-

tým zomrel, ho naďalej učil v snoch. 

V toltéckej tradícii vedie naguál človeka 

k osobnej slobode. D o n Miguel Ruiz je 

naguál z rodu Rytierov orla a venuje sa pre-

dávaniu svojich znalostí o učení starých 

Toltékov. 



V ŠTYROCH DOHODÁCH odhaľuje don Miguel Ruiz zdroj obme-

dzujúcich názorov, ktoré nás pripravujú o radosť a vedú 

k zbytočnému utrpeniu. Štyri dohody, založené na starej toltéckej 

múdrosti, ponúkajú silný kód chovania, ktorý dokáže rýchle pre-

meniť náš život na nové prežívanie slobody, skutočného šťastia 

a lásky. 

„Kniha dona Miguela Ruiza je mapou cesty k osvieteniu a k slobode." 

Deepak Chopra, autor knihy The Seven Spirituál Laws of Success 

a študijný riaditeľ Chopra Center for Well-Being 

„Inšpirujúca kniha s mnohými úžasnými poučeniami..." 

Wayne Dyer, autor knihy Real Magic 

„Ruiz v duchu Castanedy súhrnne po-

dáva základnú toltécku múdrosť a vy-

jadruje čisto a jasne, čo pre mužov 

a ženy znamená žiť ako mierumilovní 

bojovníci v modernom svete." 

Dan Millman, autor knihy Way of the 

Peaceful Warroir and Laws of Spirit 
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