
Rozhovor s dušou (6/2009)
Brad Pitt, Bruce Willis a ďalšie moje ja...

Myšlienkové prúdy sú všade okolo nás. Ako mlynček zomelú našu originalitu. Chceme byť všetkým možným, len 
nie samými sebou. Naša energia odchádza na oltár modiel.

Žijeme zvláštne, dušička moja. Tak by sme chceli byť originálni! A pritom… Neustále sa snažíme byť 
niekomu podobní.

Je to hlas duše a hlas rozumu. Duša vie. Rozum chce.

No kým duša našepkáva, rozum… presviedča!

Duša neustále tíško pripomína človeku, načo sem prišiel. Každý človek je absolútny originál. Každý život je 
absolútny originál. No myšlienková forma žije a narastá len vďaka pribúdaniu rovnakých myšlienok. Každá 
myšlienka, len čo sa vytvorí, hľadá sebe podobnú. Pamätáš - zákon príťažlivosti rovnorodého. A tak sa podobné 
myšlienky zgrupujú do energeticky silných myšlienkových útvarov...

… a ľudia sa zgrupujú do rovnako zmýšľajúcich skupín.

Áno. Človek napríklad tuší, že by mal byť iný ako ostatní, má pre život program ZMENY. Vie, že tak ako jeho 
rodiačia by žiť nemal, prišiel na svet zaviesť nové prúdy. Ale… Kým ešte nemá dostatočnú múdrosť, vidí “iné” iba 
povrchne. Iní sú dlhovlasí, iní sú skíni, iní sú emo, iní sú motorkári, iní sú ochranári, iní sú raperi, rokeri, rafteri… 
Má velikánsky výber “iných”, no prehliada, že sú to opäť iba skupiny podobných! A tak, v podvedomej snahe byť 
originálny, stáva sa iba plagiátom. Príslušná skupina ho do určitej  miery chráni, on ju zasa kŕmi svojou energiou. 
Stáva sa, že pochopí, prehliadne agresivitu grupy a hľadá niečo iné. Je tu však zasa riziko, že naletí na skupinu, 
ktorých agresivita je v deklarovanej “neagresivite”. Niečo v štýle “boj za mier”

Čo je asi také logické, ako “koitus za panenstvo”...

A pokračuje to dovtedy, kým nezistí, že zmena nastane, len ak bude sám sebou! Najoriginálnejší človek planéty 
môže pokojne splynúť s davom na námestí, nie je to otázka výzoru. Je to otázka vnútorného presvedčenia a 
postojov. Energeticky silná osobnosť vedome vie, že nie je múdre rozhádzať si  to so silnými a prevládajúcimi 
myšlienkovými formami a hoci  žije iba podľa seba, nažíva s inými energetickými útvarmi  v korektných susedských 
vzťahoch.

Nehnevaj  sa, no trošku mi to pripomína život ľudí za totality. Radšej  na seba neupozorňovať, aby prežili v 
pokoji.

Možno, ale rozdiely tu sú a veľké. Predovšetkým v miere uvedomenia si  seba samého a miere zbabelosti. Kým 
neuvedomelý človek sa tak správa zo zbabelosti a opatrnosti, uvedomelý to robí práve naopak - z odvahy!

Výsledok sa však zdá byť rovnaký!

No len dovtedy, kým si neuvedomíš, ako veľa ten prvý ustupuje a vzdáva sa. Uvedomelý človek neustupuje, je 
vždy sám sebou. Neustupuje, nemá totiž čomu. Nevytvára si žiadne vnútorné myšlienkové turbulencie, a tak aj 
zvonku prichádza iba - mier. Ten prvý robí, čo nechce, ten druhý robí, čo chce.

Rozumiem.

Najväčšou chybou povrchných rebelov je to, že rebélia neprebehla v nich samotných, v ich srdci. Nedostatok 
vnútornej zmeny je nahradzovaný povrchným - a neúspešným - bojom zvonku. Predstav si extrém: šaman v kmeni 
primitívov. Je vnútorne oveľa múdrejší ako jeho súkmeňovci, predpokladajme, že do istej miery aj dvíha ich 
duchovnú úroveň. Nenúti ich však chodiť v oblekoch! Dokonca ani sám tak nechodí!

Väčšina rebelantov v istom veku s rebéliou končí. Vari zabudli na svoj vnútorný program zmeny?

Ten tam stále je, no už je taký podchladený, že sa prejavuje iba v podobe kritiky, súdov, irónie, sarkazmu, a 
následného pocitu nadradenosti. Prichádza však druhá fáza napodobňovania - budovanie vlastného establišmentu. 
A hoci  by bol človek rád sám sebou, rozhodne sa napodobňovať úspech druhých. Najlepšie by bolo, keby bol 
sympaťák ako Brad Pitt, hrdina ako Bruce Willis, bohatý ako Bill  Gates, samec  ako Jack Nicholson, dojímavý ako 
Enrique Iglesias a zároveň nežný rebel ako Johny Depp… a nebolo by zlé byť mocný ako povedzme… Putin, 
však? O cene za toto všetko neuvažuje. Sympaťák je doma zúrivec, hrdinu vždy premôže jeho vlastná žena, boháč 
si nič neužíva, lebo je skupáň, samec nemá láskyplný vzťah, dojímavý je tvrďas a rebel je fádny domased. 
Nadpriemerný úspech je zákonom rovnováhy vyvažovaný depresiami, psychózami, problémami s deťmi, niekedy 



až úplnou osamelosťou a skľúčenosťou. No obdiv más k dotyčným ich energeticky vynáša na vrchol  príslušných 
myšlienkových foriem. Celkom sa zabudne, že boli predovšetkým špičkovými odborníkmi vo svojom fachu - 
herectve, šoubiznise, obchode či  politike… Ak by teda človek chcel byť napríklad ako Brad Pitt, mal by 
napodobňovať jeho originalitu - jeho vlastný, úžasný, hravý a nadhľadový spôsob hrania! No napodobňovať 
originalitu je nezmysel, už to nebude žiadna originalita.

Ak teda niekto chce byť ako Brad Pitt, musí byť úplne iný ako on!

Presne tak. Keď sa istí mladí muzikanti  pýtali Stevena Tylera, šéfa skupiny Aerosmith, ako sa stať úspešnou 
rockovou kapelou, odpovedal  im, že pravidlo číslo jeden: Nikdy sa nikoho nepýtať, ako sa stať úspešnou rockovou 
kapelou. A presne o tomto princípe to všetko je. Byť sám sebou je paradoxne tá najrýchlejšia cesta k úspechu. Svet 
nepotrebuje napodobeninu hviezdy, akokoľvek dobrú a presvedčivú, svet potrebuje originál.

Každý však nemôže byť hviezdou...

Pochopiteľne. Všetko záleží od toho, načo sem dušička prišla. Sú ľudia, ktorých jedinou úlohou je urobiť len jeden 
jediný rozhodujúci  skutok, trebárs “náhodne” kdesi na rohu pomôcť osobe, na ktorú majú karmu, lebo už by sa v 
spoločnom živote nemuseli ocitnúť! Potom môžu odísť a prísť na tento svet opäť za inými  účelmi. Bytosť mohla 
prísť len porodiť a vychovať deti, rovnako ako prísť a vyviesť celý národ z choroby!

Ak však budeme napodobňovať, ľahko zabudneme, na čo sme sem prišli!

Áno. Veľmi často sa to stáva. Taký človek sa cíti vnútorne veľmi  nespokojný a nešťastný. Stále ho to niekam ťahá, 
no on už nevie kam. Žiadne bohatstvo ani vonkajší úspech mu šťastie neprinesú.

Čo s tým?

Je potrebné jednoducho začať úplne odznovu. Dokonca ani  vek nie je rozhodujúci. Najväčší sochár Rodin sa pustil 
do svojich sôch v dôchodkovom veku. Trinásty apoštol Pavol väčšinu svojho života mlátil  a zabíjal  kresťanov, kým 
sa úplne otočil… Príkladov je veľmi veľa. Šanca byť samým sebou je vždy. A až vtedy sa ukáže úspech a skutočne 
hlboké šťastie.

Niektorí ľudia by možno boli radi samými sebou, no zdá sa, že nevedia ako. Akoby nič svoje vlastne 
neobsahovali.

Spia. Každý je originál. Je to vlastnosť každého živého organizmu. V školách vás učia, že život sa prejavuje štyrmi 
prvkami - rastom, pohybom, metabolizmom a rozmnožovaním. Je tu však aj  piaty prvok - originalita. Každý živý 
organizmus je jedinečný. Len sa dobre popozeraj  po lese, po stromoch. Každý strom, bez ohľadu na jeho druh, je 
úplne iný. Každý sa inak košatí, nakláňa, stravuje, dokonca i  hýbe! Jeden konárik vychádza z druhého, zatáča sa a 
rozvíja - ako samotný život! - úplne odlišne od iného. To platí pre každú rastlinu i živočícha. Ešte aj muchy majú 
rozdielnu povahu, keď si dáš tú námahu, zistíš, že sú rôzne dotieravé, smelé, alebo rýchle...

Každý je teda originál a každý tu má svoje určenie.

Áno.

Mňa však zaujíma aj ďalší aspekt. Byť sám sebou znamená správať sa - a to predovšetkým sám pred 
sebou - pravdivo a originálne, ako mi káže srdce. Nie podľa kadejakých šablón!

Áno. To je vnútorné oslobodenie, vymanenie sa z otroctva myšlienkových prúdov väčšiny. Je to jedno z najväčších 
šťastí, aké môže človek pocítiť.

Zdá sa však, že toto šťastie je veľmi namáhavé dosiahnuť.

Máš pravdu, no je to iba polovica pravdy. Je to síce namáhavé DOSIAHNUŤ, ale je absolútne ľahké VZIAŤ  SI to. 
Nenamáhaj sa, to predsa nie je o tom. Jednoducho BUĎ. Buď pravdivý a originálny.

Ale ako, keď všetci ťa chcú zviazať nejakými pravidlami?

Ak vstúpiš do hry, musíš prijať aj pravidlá hry. Preto radšej do hry nevstupuj.

Nie som si istý, či ti dobre rozumiem.

Ak by si napríklad chcel meniť svet ako politik, musíš prijať pravidlá hry politikov. To znamená používať 
manipulovanie, lesť a klamstvo ako svoj  pracovný nástroj, pretože inak sa to jednoducho nedá. Ani  ten 
najpoctivejší politik nemá príliš veľa iných možností, než mal  jeho predchodca. Preto sa akýmikoľvek novými 
tvárami  v politike toho veľa nezmení. Zmena nastane až keď sa energia myšlienkovej formy vyčerpá a nastúpi 
nová, ktorá po počiatočných vonkajších revolúciách začne časom opäť iba - energeticky živiť sama seba. Kvalitný 
diktátor bude v inom systéme kvalitným demokratom, a naopak, jednoducho je to jeho povolanie.

Začínam chápať...



Rovnaké pravidlá ťa čakajú, ak by si išiel na opačný breh, šíriť pravdu a lásku ako náboženský kazateľ. Nemusíš 
síce klamať a manipulovať, no pravidlá, ktoré ťa nútia podporovať myšlienkovú formu inštitúcie, tam opäť budú a 
nebude ich málo. Len ťažko môžeš ostať úplne sám sebou, pravda, ak si sám nevyberieš byť predstaviteľom 
inštitúcie, v tomto prípade cirkvi. Môžeš sa rozhodnúť byť revolucionárom z povolania. Zdalo by sa, že konečne tak 
môžeš žiť to svoje. Opäť ťa ale čakajú pravidlá, možno dokonca tebou samým vymyslené! Myšlienková forma 
revolúcie si pýta svoju daň - energiu! Ďalšie energie idú na udržiavanie roly a potláčanie neprajníkov. Byť konečne 
sebou samým môžeš azda už len na záchode.

Hovoríš teda nevstupovať do hry.

Jednoznačne. Môžeš niečomu, niekomu prejavovať sympatie, ak to tak cítiš, no musíš si zachovať absolútnu 
nezávislosť. To je podmienka, aby si mohol  byť naplno sám sebou. Potom na teba nebudú mať žiadne pravidlá. 
Okrem jedného jediného. Lásky.

Lásky?

Láska je však najnádhernejšie a najúžasnejšie pravidlo. Ono jediné oslobodzuje a priam si pýta, aby si bol sám 
sebou! Už sa nemusíš starať o iné pravidlá a zákony, cez lásku automaticky dodržiavaš všetko, čo je potrebné. 
Spomeň si, ako Ježiš vymenil všetky pravidlá za jedno jediné - miluj! Svojho blížneho, čo znamená všetky osoby a 
vzťahy, ktoré sa v tvojom živote objavia. Svojho Boha, čo znamená všetko prejavené a očakávané, a všetko, čo 
zažívaš.

Ale rozkázať “miluj” sa proste nedá.

Nedá sa to rozkázať druhému. Dá sa to však odporúčať sebe samému. Vo všetkom hľadať, čo je pomilo- 
vaniahodné a potom to už nachádzaš všade. Nežiaduce od teba odchádza. Narastá to, na čo sústredíš pozornosť. 
Navyše láska zobúdza do prítomnosti. Žiješ...

… a som samým sebou.

Presne tak. A všetko toto, čo hovoríme, môže vzniknúť aj úplne opačným postupom.

Ako to myslíš, dušička moja, opačným postupom?

Kto povedal, že nejakú vec musíš urobiť iba určitým spôsobom a nie tak, ako ti káže vnútro? Máš absolútnu 
slobodu robiť čokoľvek a akokoľvek, okrem vedomého ubližovania druhým. Ak si  sa vnútorne oslobodil  a žiješ v 
mieri so všetkým, postupne dôjde aj k opačnému efektu: zbavíš sa akejkoľvek závislosti a dosahu hocakých 
nezmyselných pravidiel. Ak pri  čomkoľvek váhaš, či to urobiť alebo nie, spýtaj sa sám seba: Kto to povedal? Kto to 
prikázal? Je to moje vlastné?! Keď si konečne sám sebou, plníš svoje poslanie. Taký, aký si, si  najlepšie 
vymyslený. Keby ťa chcel  Stvoriteľ inakšieho, myslíš, že by mu robilo nejaký problém stvoriť ťa iného? Takého, aký 
si, ťa najviac miluje, i s tvojimi chybami a cestou k ich náprave. Nie je ani najmenší záujem mať ťa rovnakého ako 
ostatní, vesmír potrebuje práve tvoju originalitu. Nie je žiaden úspech dosiahnuť to, čo niekto iný, úspech je 
dosiahnuť svoju vlastnú cestu...

Áno. Hlboko cítim, akú máš pravdu.

A ak budeš na svojej vlastnej  ceste, dostaneš na nej nielen všetko, čo potrebuješ. Dostaneš na nej  všetko, čo si 
želáš!...


