
Rozhovor s dušou (4/2009)
Odkedy si vyšiel von, ideš domov ...

Človek neustále hľadá. Okolo seba, mimo seba… Skutočná múdrosť sa akoby vzpierala, je zvonku nepolapiteľná, 
premenlivá ako ilúzia… Pribúdajú skúsenosti, pozorovania, hodnotenia… Zásady… Pevné postoje… Príležitostí na 
stíšenie sa do seba, introspekciu, je čoraz menej. Pritom človek má V SEBE celý vesmír, so všetkou jeho 
múdrosťou. Ako bájny Coelhov Alchymista, na druhom konci sveta zistí, že to, čo hľadal, má doma. V sebe...

Miláčik môj, dnes by som ťa rada upozornila na ďalší veľký univerzálny zákon.

Teším sa, dušička moja! Celkom som si zvykol, že veľké univerzálne zákony znejú na prvý pohľad veľmi 
nenápadne a o to väčší je potom úžas, ktorý vyvolá uvedomenie si ich dosahu!

Áno.

Ako Popolušky - vidíme ich fádne, nenápadné, no keď zažiaria…! Všetko sa mení.

Ako napríklad - Zákon rovnováhy. Hovorí ti to niečo?

Zákon rovnováhy… No...

No?

Viem… Cítim to… Len… ako by som to povedal?… Ale veď ty vieš, že viem! Jednoduché veci sa asi 
najťažšie vysvetľujú.

Áno?

No jasné! Ako vysvetliť niečo, čo...

Niečo, čo… čo?!

Niečo, čo je v rovnováhe. Veď sa to vlastne neprejavuje ničím!

Prejavuje. Rovnováhou. Nechajme však bokom klasické vysvetľovanie logikou. Dostali  by sme sa tak iba sotva pod 
povrch. Aby si to precítil, budeme miesto analýzy spájať.

To sa mi páči! Vieš, že bola aj taká pesnička? Bratislavskí pankáči, volali sa Slobodná Európa, spievali, že 
“Analýza dokázala h***o…”, nemôžem to naplno vysloviť, chápeš?

Jasnačka, viem, veď som sa na nej  s tebou vtedy dobre pobavila. Mali  pravdu, aj keď to mysleli inak. Analýza 
skutočne dokáže iba máločo vysvetliť. Rozoberá, trhá, pôsobí na celok deštruktívne. Zo slona vysvetľuje iba jeho 
nohu, obrazne povedané. My budeme radšej syntetizovať, spájať. To je celostný, holistický spôsob myslenia. A dá 
nám viac vhľadu do všetkých princípov.

Tak začnime.

V prvom rade si musíme spojiť dva zdanlivé protiklady. Už sme párkrát hovorili, že vo vesmíre nič  nestojí, všetko sa 
stále mení, všetko plynie. Pamätáš?

Áno, mám to celkom presne pred očami. Teda, presnejšie, pred ušami...

Na druhej strane, podľa zákona rovnováhy má všetko snahu byť v rovnováhe, teda - v pokoji! V tomto je zákon 
rovnováhy absolútne nemilosrdný, v niektorých prípadoch až krutý.

Krutý? Prečo taký extrémny výraz?

Pochopíš, o chvíľočku… V celom vesmíre teda pôsobia dva protichodné princípy. Zákon pohybu a zákon 
rovnováhy. Bez týchto dvoch princípov by neexistovalo nič. Nič prejavené.

Mám pocit, že vlastne ide iba o jeden princíp, jeden zákon, však?

Kúl! Už začínaš uvažovať celostne! Máš pravdu. Aby sa mohla prejaviť rovnováha, musí byť prejavená nestálosť, 
pohyb. V princípe sme vlastne vyšli  z Božej  Jednoty, rovnováhy, do pohybu, do akcie a nekonečného množstva 
rôznych prejavov. Možno sa Bohu proste zachcelo cez nás prejaviť samého seba, bohvie… doslova. Zákon pohybu 
je teda niečo akoby o “výlete na skusy”, zákon rovnováhy o “návrate domov”. Toto je prvotné. A pretože platí AKO 
HORE, TAK I DOLE, tento duálny princíp sa prejavuje vo všetkom, aj v tej najmenšej maličkosti.



Ale ako sa dozvieme, či sme, obrazne povedané, na výlete, alebo sme na ceste domov?

Odkedy sme sa pohli z lona Božieho, sme na ceste domov! Niekto je rýchlejší, niekto pomalší, no zákon rovnováhy 
nám dáva najavo, že všetci  sa vraciame. Princípy rovnováhy pôsobia neskutočne obrovskými silami. Niekto je však 
pomalší, možno hravejší, nechá sa kadečím zlákať, pomotká sa vlastnými labyrintami narastajúcej karmy… no i  tak  
napokon speje do rovnováhy, do Jednoty. Všetci sú rovnako cenní a všetci sú napokon Jedno.

Rozumiem. A ako, dušička moja, zákon rovnováhy pôsobí v každodennom živote?

Treba si uvedomiť, ako pri všetkých univerzálnych zákonoch, že sú tu, ustavične sa prejavujú, proste je treba mať 
ich za každou myšlienkou a každou skúsenosťou. Zákon rovnováhy sa v prvom rade prejavuje pri akomkoľvek 
extréme.

Čo teraz myslíš pri pojme “extrém”?

Veď to… Dobrá otázka. Čo je extrém a podľa akých kritérií hodnotenia? Kto to určil? Čo je pre niekoho extrémom, 
inému môže byť obyčajnou normálnosťou. Je to teda pojem relatívny a pomerný. Pre teba je extrém jednoducho to, 
čo pociťuješ ako extrém a ver, že tento tvoj pocit absolútne exaktne vníma celý vesmír! A akceptuje to a dáva ti to 
najavo! Presným a nekompromisným zásahom zákona rovnováhy ťa z jedného pólu extrému najprv doslova sotí 
do opačného pólu, a potom sa pomaličky kyvadlo ustaľuje na postupne rovnovážnej  polohe. Na strednej ceste. 
Pamätáš? Študoval si kedysi, ba i prednášal, o múdrosti strednej cesty...

Áno. Viem, o čom hovoríš.

Niekedy dá zákon rovnováhy na seba čakať. V skutočnosti  vesmír neustále vytvára všetky prostriedky na to, aby 
sa rovnováha rýchlo a účinne prejavila. No človek sa zdráha, prosí o odklady, (a dostane ich - lebo vesmír ti dá 
všetko) bráni sa, materializuje si  ilúziu, že v extréme vydrží nekonečne dlho, najmä ak je príjemný… No jedného 
dňa sa energia odporu vyčerpá a príde úplne nečakaný úder. Toto je, povedala by som, akési “chronické” 
pôsobenie zákona rovnováhy. Existujú však i “akútne” prejavy, okamžité stlmenie nevyváženej energetickej 
potenciality. Napríklad, čím vyššie skáčeš od náhlej radosti, tým skôr si treskneš hlavu o plafón. Náhle schladenie, 
poznáš to… Preto múdrosť strednej cesty… Aj pri pocitoch šťastia a radosti.

Čiže - keď človek spozná univerzálne zákony a zákony lásky a stáva sa šťastným, príde zákon rovnováhy, 
ktorý jeho šťastie schladí...

Nie, nie, miláčik! Toto je práve extrémna myšlienka! Maj  na pamäti, že zákon rovnováhy pôsobí vždy a nezaujímajú 
ho plusové či  mínusové znamienka. To znamená, že ani  v extrémnom stave nepríjemnosti  alebo nešťastia ťa tento 
zákon nenechá na holičkách. Proste nemôžeš byť neúmerne dlho nešťastný. Iba ak sa tak sám rozhodneš. Ale aj 
cez takéto rozhodnutie bude zákon presvitať občasnými korekciami do šťastia, až napokon stredná cesta, a teda 
rovnováha, urobí svoje.

Ak to dobre chápem, aj extrém, aj rovnováha sú iba relatívne a závisia len na pocite človeka.

Každý zákon pôsobí aj absolútne, aj relatívne. Ako hore, tak i dole. Človeku je však takmer nemožné postihnúť 
absolútne meradlá a hodnoty rovnováhy. On pociťuje iba tie svoje. Pre Paris Hilton by jeden deň  v tvojom živote bol 
absolútne extrémnym pocitom a rovnováha by s ňou následne urobila svoje. Pre chudobného je zasa jeho 
chudoba normálom a náhle veľké peniaze sú extrémom, ktorý sa pri  ňom dlho nezohreje. Predstav si cestu s 
chodníkmi na oboch stranách: niekto má normálnu celú širokú cestu a nič extrémne sa s ním nedeje ani  pri  veľkom 
kľučkovaní zo strany na stranu, iný sa cíti  extrémne už len pár centimetrov od múru smerom k okraju svojho 
chodníčka. Vesmír reaguje na to, čo doň vysielaš - vysielaš pocit extrému, vysielaš teda neúmerný energetický 
potenciál, ktorý bude zrovnovážnený! Resumé - zvykni  si  postupne na stav šťastia, blahobytu a úspechu ako na 
svoj  normálny status, svoju strednú cestu a zákon rovnováhy - si ťa ani nevšimne!!! Nevysielaš totiž žiaden 
energetický potenciál, ktorý by obrazne povedané visel “v lufte” a potreboval rovnovážne riešenie. Rozumieš mi, 
Peťko?

Áno.

Tvoje šťastie, ak ho chceš ty, je prvoradým cieľom vesmíru, maj to stále na pamäti. Načo by bol komu nejaký 
nešťastník? Ak dodržuješ univerzálne zákony a preciťuješ ich vo svojom živote, šťastie a úspech zákonite prídu 
ako normálny stav nekonečnej hojnosti  vesmíru, ktorej je bohatý dostatok pre všetkých! V prvom rade sa však pre 
šťastie musí rozhodnúť človek sám. Neveril by si, ale každý síce túži po šťastí, no len málokto si ho sám sebe 
povolí!  Povoliť si  šťastie znamená neustále ho cítiť vnútri, v pozadí všetkého, pri akejkoľvek udalosti! Je to len 
otázka rozhodnutia!!! Tri výkričníky!!!

Ja by som však dal tri otázniky. Ak je to také jednoduché, prečo je to také zložité???

Cha, cha, cha… Nádherná otázka! A dokonca sa v nej skrýva odpoveď, pouvažuj sám. Rovnováha pôsobí, ako 
všetko vo vesmíre, tou najkratšou a najjednoduchšou cestou! Všetky geniálne riešenia sú absolútne jednoduché, 
prosté a priamočiare. To len človek potrebuje veľkolepé riešenia, aby mal pocit, že čosi rieši, a potom si to zaslúži. 
Opäť tu hojnou mierou pôsobia aj mentálne energetické formy, ktoré sú nad a všade okolo ľudí, a o ktorých si asi 



musíme trošku obšírnejšie pokecať. A skôr ako začneme, poviem ti netradične dopredu, čo si máš napokon o nich 
v závere myslieť. Inak by ťa možno tematika mentálnych myšlienkových foriem trochu aj vydesila. Takže 
predohrávam: MENTÁLNA MYŠLIENKOVÁ FORMA NIE JE UNIVERZÁLNY ZÁKON, dokonca nie je žiaden zákon 
a má účinok iba taký, aký jej dovolíš!!!

Ďakujem. Začínam cítiť, kam asi mierime.

Viem. Stručne a jasne: Energia myšlienok, pocitov a predstáv sa nikam nestráca, ostáva tu v podobe… nazvime to 
jednoducho MYŠLIENKOVÝCH PRÚDOV, ktoré sú ľuďom nielen k dispozícii  kedykoľvek, keď sa na ne napojí, ale 
ony sú dokonca na základe zákona príťažlivosti rovnorodého, človeku doslova nalievané proti jeho vôli  do jeho 
vedomia a pocitov, kedykoľvek pomyslí na niečo podobné alebo rovnaké! Rozumeno?

Yes.

Nedesí ťa to?

Zatiaľ ani nie.

No veď počkaj!

Myšlienkový prúd nie je univerzálny zákon!

Poučil si ma. Dobrý! Učenlivý!

A pekný a inteligentný!

Cha, cha… Pri mne si, miláčik, reklamu robiť nemusíš, ja s tebou ostanem celý život. A každý život. 
Takže...myšlienkové prúdy… a povedzme si  aj ďalšie názvy, pod ktorými ich majstri označujú a stretol  si  sa s nimi v 
literatúre: ruská škola hovorí o egregoroch, stredomorská o elementáloch (aj keď tento pojem má aj ďalší význam), 
vedecká mystika ich označuje ako morfogenetické polia, existujú i pojmy ako energetické kyvadlá, imprinty, pre 
šamanov sú to dokonca akési bytosti nižšieho rádu, lebo za istých okolností sa prejavujú akoby premyslene, 
cieľovo a živo, a môžu mať v ich vnímaní aj  podobu… My ale ostaneme pri  myšlienkových prúdoch, to celkom 
vystihuje ich podstatu aj účinok...

A môžu to byť aj takzvaní zlí duchovia, pokušitelia… a tak…?

Ak nebudeme dodržiavať striktné hranice pojmov v náboženstvách a filozofiách, každý zlý duch sa vlastne človeku 
prejavuje rovnakou formou pôsobenia a jedine ako myšlienkový prúd, čiže áno.

Takže… predsa len mi pomaličky naskakuje husia koža...

Nemusí… Uvedom si ďalšiu záchrannú a príjemnú myšlienku: energia myšlienkového prúdu príde k tebe, len ak si 
ju pritiahneš energeticky podobnou myšlienkou! Na druhej strane zasa každá myšlienka priťahuje energetické 
útvary, v ktorých sú podobné myšlienky. Treba to proste mať stále na pamäti. Uvedomovať si  bdelo, čo je moja 
myšlienka a čo sú už produkty iných, úplne cudzích, ba niekedy už ani nežijúcich osôb!

Čoho, akých tém, sa týkajú myšlienkové prúdy?

Práveže úplne, úplne všetkého! Dnes je v tomto smere tak znečistená mentálna sféra, že keby si tieto energie 
mohol vnímať farebne, už by cez takú spleť farieb ani neprenikalo svetlo! Hneď ti o tom poviem viac...


