
Rozhovor s dušou (5/2009)
Myslíš, že myslíš?

Ani jediná myšlienka sa nestratí. Na základe rovnorodosti sa spájajú do energetických útvarov - myšlienkových 
prúdov. Myšlienkové prúdy sú všade okolo nás. Ako sieť  miliárd neviditeľných rozhlasových staníc. Naladíš sa na 
hociktorú, stačí pomyslieť. Naladíš sa… a ani o tom nevieš. A myslíš si, že myslíš...

Úplne drvivá a prevažná väčšina ľudstva už vôbec nežije podľa vlastnej originálnej  múdrosti, ale podľa umelo 
vytvorených myšlienkových šablón iných. Myslia si, že toto sa musí takto, tamto zasa tak, lebo väčšina to proste 
tak robí… To sú viditeľné myšlienkové prúdy - zaužívané pravidlá komunity… a beda tomu, kto by proti  nim bojoval, 
lebo tým ich len svojou energiou kŕmi! Nezáleží na pluse či  mínuse, pre takéto myšlienkové pole je každá energia 
dobrá, ktorá sa ho akokoľvek týka!!! Pár poslušných, kráčajúcich s formou, pole odmení chvíľkovým šťastím a 
úspechom, dobrou pozíciou, no len dovtedy, kým dotyčný má čo energeticky ponúknuť. Potom… finito… A tí, čo sú 
proti? Všetci tí demonštranti a manifestujúci? Len posilňujú formu, proti  ktorej  bojujú! Obrazne povedané, 
“grínpisák” prispel energeticky k zabitiu veľryby viac ako bežný neutrálny človek, odovzdal  svoju energiu presne 
tomu, proti  čomu bojuje. Veľmi presnému cieľu. Myšlienkový prúd nezaujímalo, či  energia kričala “áno, áno” alebo 
“nie, nie”, hlavne, že sa doň priliala a posilnila ho!

Neuveriteľné, dušička moja!

Toto je len jedna časť negatívneho pôsobenia myšlienkových foriem - energetické vysávanie ľudí za každú cenu!!! 
Podľa zákona príťažlivosti a narastania kvantity má myšlienková forma len jedinú motiváciu - narastať a narastať! 
Druhý a oveľa horší - síce menej viditeľný, no závažnejší vplyv na človeka je to, že pri akejkoľvek nepríjemnej 
myšlienke sa jeho stav pod vplyvom doslova nalievania cudzích pocitov, emócií a myšlienok v danej  oblasti rapídne 
zhoršuje a zhoršuje! Napríklad pri akomkoľvek smútku dnešný človek prežíva spektrum smútkov všetkých ľudí, 
ktorí danú formu energeticky naplnili! Ak má o niečom čo len malú pochybnosť a neprestane, čoskoro sa 
nevedomky pod cudzím vplyvom naplní až životu nebezpečnými obavami a paranojou! Veď energetická forma 
pochybností má aj túto časť spektra.

Otváram ústa údivom a mám pocit, že by sa človek mal zavrieť do jaskyne!

Cha, cha, vôbec  nie! S negatívnymi energiami  nemusíš mať vôbec nič spoločné. Energetické pole je úplne 
bezmocné, ak mu dáš nulovú dôležitosť!!! Iba zastav, okamžite zastav nežiaduce myšlienky. Ak niečo pociťuješ ako 
nepríjemné, proste si uvedom, že toto nie je tvoje, lebo tvojou prirodzenosťou je byť napojený na zdroj šťastia a 
lásky! Zlé správy prijímaj s nadhľadom - veď sú aj dobré, len sa tomu nevenuje pozornosť verejnosti, a… s nikým 
nedebatuj precítene o trápeniach, chorobách a nešťastí… načo? Lepšie je radšej rovno pomôcť!

Ako teda správne myslieť? A čo je vlastne myslenie v  skutočnosti? Z toho, čo od teba stále počúvam, je 
myslenie pre človeka škodlivé!

Dobrý sluha zvykne byť zlým pánom. Myslenie je dobrým sluhom, keď pomáha riešiť. Ak však samo vytvára 
problémy, načo je človeku dobré? Najväčší majstri sa k pravej múdrosti prepracovali  tak, že nechali stíchnuť 
myšlienky.

Ak však nebudem myslieť, budem ako zvieratko...

Omyl, miláčik. Po prvé, si si naozaj taký istý, že zvieratá nemyslia? Môže sa to predsa uskutočňovať úplne inou 
formou a pre iné účely. Po druhé, od zvierat sa líšiš predovšetkým tým, že si dušou v živočíšnom tele. Teda - 
“svojho živočícha”, seba, máš momentálne iba prepožičaného ako dočasný stav svojej existencie. V skutočnosti  si 
mnou - dušou! Ty a ja sme jedno. Nikdy nemôžeš byť “ako zvieratko”, tvoja naozajstná múdrosť a väzby na 
stvoriteľa sú úplne iné.

Ak pripustím, že zvieratá myslia, potom aj  na ne musí platiť napájanie sa na myšlienkové prúdy a mentálne 
formy. Zákon je zákon.

Samozrejme. Videl si niekedy, ako sa dokážu tiahnúce vtáky okamžite všetky naraz otočiť a zmeniť smer? Kto dal 
kŕdľu povel zabočiť, či otočiť sa? Myslíš, že prvý vták v kŕdli  zakričal “za tamtým stromom otočka”? Prečo je 
správanie sa mačky odlišné od správania sa psa? Kto to riadi?

Predsa genetická výbava!

Genetická výbava je informácia. Ale ak sa má informácia stať prejavenou v konkrétnom čase, musí sa stať 
konkrétnou energiou. A energia musí na svoje spustenie dostať povel. V každej živej  forme je týmto povelom 
mentálny stimul. A ten môže byť neuvedomelý alebo uvedomelý, čiže myšlienka. A pozor - obidva, aj uvedomelý, aj 



neuvedomelý mentálny pokyn môžu prísť rovnako účinne zvnútra i zvonku! Jednoducho povedané, živý tvor, a 
človek predovšetkým, môže reagovať rovnako na vlastnú myšlienku ako aj  na myšlienku - sugesciu zvonku! A ani 
neskúma, či ide o jeho vlastný produkt!

Vyzerá to, akoby sme všetci žili v nejakej kolektívnej hypnóze...

Nie si ďaleko od pravdy. Aj keď si  to človek neuvedomuje, je len minimum vecí, o ktorých rozhoduje úplne sám. A 
pritom môže rozhodovať absolútne o všetkom!!! Jeho sloboda voľby sa zúžila len na detaily. Vedci  skúmajúci 
zvieratá zistili, že živočíchy majú čosi  ako kolektívne vedomie, mystika to nazýva kolektívnou dušou. Dávno je 
známy takzvaný fenomén stej  opice - čiže ak sa sto opíc  naučí určitú činnosť, môžu byť aj na izolovanom ostrove, 
ich vedomosť sa stáva majetkom, schopnosťou všetkých opíc  vo vesmíre. V skutočnosti stačí pokrok, vedomosť 
jedinej  opice, aby sa stala okamžite prístupnou všetkým! Každá nová informácia hocijakého živého tvora je 
okamžite a nekonečne prístupnou všetkým z jeho druhu, bez ohľadu na vzdialenosť!

Je to šokujúce, začínam si uvedomovať, že práve podliehaním kolektívnym myšlienkovým formám a 
prúdom sa viac podobáme na zvieratá, ako keď sme individualitami a samými sebou!

Bingo! Ak si  teda niekedy myslíš, že myslíš, v najväčšej možnej bdelosti preskúmaj, či  ide o tvoje vlastné 
myšlienky, alebo o nenápadnú kolektívnu sugesciu. Ak ti myšlienky vytvoria emocionálnu reakciu, takmer určite si 
sa práve napojil na energiu nejakého existujúceho myšlienkového prúdu! Objektívny fakt je totiž vždy neutrálny, 
bez akýchkoľvek emócií. Jednoducho, nič  nie je ani  dobré ani zlé, ani  pekné ani škaredé… a už rozhodne nie 
dôležité!

Asi by to chcelo nejaký príklad...

Pre lepšie pochopenie si opäť dajme extrémny príklad. Čo prežíva človek, ktorému povedzme zomrela babka?

No… smútok.

Dobre. A čo prežíva človek, ktorému zomrela babka, ale pol roka o tom nevie? Čo prežíva počas toho pol roka?

No… Asi nič zvláštne...

Áno. Žiaden smútok zo straty babky. Je úplne evidentné, že samotný objektívny fakt smrti babky človeku 
nespôsobil  žiadnu škodu či  bolesť! Samozrejme, na určitých úrovniach strata blízkeho poznačí určité neviditeľné 
štruktúry a väzby, no bežne človek necíti  vôbec, vôbec  nič! Samotný objektívny fakt teda nespôsobil nič, až kým 
nepríde okamih, že sa to človek dozvie a ZVOLÍ SI POSTOJ!

Začínam chápať...

V okamihu, keď začína voliť postoj, naladí sa na myšlienkový prúd všetkých ľudí v histórii  ľudstva, ktorým kedy 
niekto zomrel a ver, že ich veru nebolo málo! Obrovský šok a následný žiaľ človeka doslova prevalcujú.

S tým sa asi nedá nič robiť.

Dá. Ak je človek zvyknutý vždy si  SÁM zvoliť vlastný postoj, ani takáto mohutná energia myšlienkovej  formy nemá 
šancu. Rádio sa proste nenaladí automaticky na najsilnejšiu frekvenciu. Naladí sa na vlastný výber frekvencie! A 
táto stanica, vždy vysielajúca iba šťastie, môže hovoriť napríklad toto: “Ach, babička moja zlatá, ty už to máš za 
sebou, chvalabohu! Tak už si bližšie k svojmu Bohu! Aj  k svojmu mužíčkovi! Ďakujem ti  za to šťastie, že som mohol 
určitú cestu svojho života ísť s tebou…” a podobne. Dokonca by bolo vhodnejšie tešiť sa a oslavovať prechod 
bránou k novej  existencii! Jednoducho to, čo ti opakujem stále, v každej situácii, vždy si môžeš zvoliť šťastie. Vždy. 
Dokonca aj vtedy, keď si väčšina myslí, že sa PATRÍ byť nešťastný. Akokoľvek by to vyzeralo “solidárne”, je to iba 
choré.

A zaužívané...

Nikomu na svete nie je potrebné tvoje nešťastie. Aj  poučenie, že “len cez nešťastie človek rastie”, je iba 
myšlienková forma, pre isté záujmové skupiny veľmi výhodná. Zvoľ si rast cez šťastie! Všetko je len otázka voľby, 
máš ju v každom okamihu. Tvoj prínos ľudstvu bude väčší, ak budeš vytvárať nové myšlienkové prúdy, obsahujúce 
šťastie a lásku.

Áno, máš pravdu.

Ďalšími veľkými tlmičmi šťastia sú rozsiahle myšlienkové prúdy rôznych záujmových skupín. Tie neustále človeka 
nútia slúžiť tamtomu či onomu. Začína sa to doma v rodine, hneď krátko po narodení - “musíš ísť spinkať, lebo 
každé DOBRÉ dieťatko je už o siedmej v posteli”, hoci  ty by si práve vtedy chcel zažívať fyzickú prítomnosť oboch 
rodičov, váľať sa po nich, či  počúvať, čo zažívali  v tom “veľkom svete” vonku… a vôbec nie je pravda, že by si preto 
mal byť zlý. Prvé programovania na pocity viny sú na svete. A priťahujú tresty. Veľmi intenzívne to pokračuje v 
škole. Učíš sa, čo všetko musíš a hlavne, čo budeš musieť v dospelosti. Tvoji  učitelia a rodičia si  vôbec 
neuvedomujú, že sú absolútne pod vplyvom cudzích myšlienkových foriem a prúdov. Aj ich tak naučili. Vtĺkajú ti  do 



hlavy presný opak toho jediného, čo by ťa mali  učiť: že si individualita, že máš byť predovšetkým SÁM SEBOU!!! 
Žiadna iná povinnosť neexistuje.

Počkaj, počkaj… akože žiadna iná povinnosť neexistuje?

A aká? Máš povinnosť byť nešťastný?! Máš dodržiavať zákony, ktoré pred ich schválením nikto s tebou osobne 
nekonzultoval? Máš obhajovať cudzie záujmové programy? Všetci politici chcú od teba, aby si bol  lojálnym 
občanom. A vlastencom. Presne ti  určia, kto je tvoj nepriateľ, kto priateľ. Sú schopní chcieť od teba, aby si bránil 
štát a ak treba - so zbraňou v ruke máš zabíjať nepriateľa. Ale POVINNOSŤ vraždiť neexistuje. Aj “štát” je len 
myšlienková forma - kto to je, čo to je? Aká je to forma lásky - jedinej reality, ktorú sa sem každý chodí učiť? V 
skutočnosti si len ty a tvoj svet a tvoje vzťahy, a platí to o každom jednom človeku.

Takže podľa teba sú štáty a vlády zbytočné?

Nie je nič  také, čo by si  nedokázala sama vyriešiť najmenšia spoločenská jednotka - rodina! Štát rieši 
predovšetkým problémy, ktoré by vôbec neboli, keby nebol - štát. Ale myšlienková forma štátu je už taká silná, že aj 
túto jednoduchosť je takmer nemožné všeobecne vysvetliť.

Predpokladám, že ani neodporúčaš ísť voliť!

Cha, cha, cha, no ty si ma pobavil! Predstav si, kto by asi išiel  voliť, keby platilo, že tí zvolení budú vládnuť presne 
iba tým ľuďom, ktorí ich volili?

Tak by to malo byť.

A prípadne ešte tým, ktorí volili naschvál proti nim?

To už je ťažšia predstava.

V skutočnosti, na tých najhlbších úrovniach to tak je! Opakujem ti, že súhlas alebo nesúhlas nie je pre posilnenie 
myšlienkovej formy rozhodujúci, dôležitá je účasť a odovzdanie energie.

Rozumiem.

Kto nebol za nikoho, ani  proti nikomu, zvolil  - seba! Neodovzdal svoju energiu žiadnej myšlienkovej forme a na tých 
najhlbších úrovniach ostal  sám sebe pánom. Jeho šťastie a úspech vôbec nemusia byť závislé od kormidelníkov 
štátu, iba ak by sa sám rozhodol  inak. Úplne postačí, ak s nimi  bude žiť v mieri a tichej ignorácii, aby si nevytváral 
zbytočné energetické turbulencie, prinášajúce problémy.

Áno. Na jednom dvore môžu byť mačka i pes, sliepky aj kozy, kone i ovce...

Krásne si to vyjadril. Iba dodám, že keď sa kohút nadrapuje na smetisku, nikto mu v tom nebráni, ale ani  to príliš 
nikoho “netankuje”...

Cha, cha...

Myšlienky prinášajú ešte jedno nebezpečenstvo. Človek, ktorý je príliš zahĺbený do myšlienok, prestáva žiť v 
prítomnom okamihu, tu a teraz. Myšlienky sú zvláštne tým, že väčšinou dookola nekontrolovateľne omieľajú 
analýzu toho, čo BOLO, teda nie prítomnej  reality. Čím dlhšie tak človek činí, tým viac sa mu myšlienky podfarbujú 
cudzími myšlienkovými prúdmi. Presne podľa zákona príťažlivosti  rovnorodého. Keď už myslieť, tak aspoň 
vizualizovať želanú budúcnosť! Len si  predstav, keď sa prejdeš po meste, koľko sa pohybuje okolo teba 
zamyslených ľudí, ktorých momentálny stav sa vlastne rovná spánku! Takáto bytosť je vlastne zombie. V 
skutočnosti práve žije ne-realitu, lebo vôbec nevníma prítomný okamih...

Hrôza!...

A predstav si  to komplexne: Človek sa stále naháňa, aby bol šťastný, nie však tu a teraz, ale raz, niekedy…, v 
bližšie nešpecifikovanej budúcnosti. A pritom má plnú hlavu myšlienok o minulosti. Vôbec nežije to jediné, čo je - 
prítomnosť. A potom - príde smrť...


