
Rozhovor s dušou (3)

(V predchádzajúcich častiach sme sa dozvedeli, že: … nie duša je v nás, ale my sme v nej!  … je súčasťou Nekonečna, ktoré je 
nekonečné v nekonečnom počte kategórií! … zmyslami vnímame iba veľmi úzku časť objektívnej reality. A značne nepresne! … 
HMOTNÁ realita neexistuje, sú iba energie s rôznymi informáciami. … konkrétna realita existuje, len ak existuje aj jej vnímateľ! 
… problémy neexistujú, sú len úlohy a ich riešenia, pričom najväčšou prekážkou je pocit dôležitosti! … najproduktívnejším 
nástrojom rozumu je vizualizácia VYRIEŠENEJ ÚLOHY!!!)

Dušička moja, uvedomujem si, ako okrajovo sa dotýkame každej  témy a ako by sme mohli ísť do hĺbky. 
Odpovedáš na otázky a reaguješ na moje myšlienky, no ja som strašne zvedavý a vždy ťa odvediem ďalej 
do inej oblasti záujmu a zdá sa, že nie je šanca vrátiť sa späť a rozobrať, čo sme začali.

Šanca je vždy

Vieš ako to myslím. Mali by sme asi ostať pri jednej tematike, až kým ju úplne nevyčerpáme do posledného 
detailu! Aj teraz - spomenuli sme LÁSKU a ja mám obavy, že túto dôležitú tému iba rýchlo prejdeme a …

Počkaj, zlatko. Sleduješ ten mechanizmus? Len čo sa objaví dôležitosť, takmer určite sa objavia aj nejaké obavy! 
Dobre si to zapamätaj! Čím väčšia dôležitosť, tým viac je zhoršená kvalita prežívania. Čoho sa obávaš?

No … že sa nedozviem niečo dôle… ehm, chcel som povedať niečo podstatné pre môj život.

Od koho?

Ako “od koho”?! Predsa od teba!

Ale ja som s tebou stále, miláčik. Dokonca ty - si vlastne ja! Čo viem ja, môžeš vedieť hocikedy aj ty. Iba sa spýtaš 
a ja ti odpoviem. Pravda, ak mi dovolíš prehovoriť dostatočne hlasno, čo v praxi  znamená, že dostatočne stíšiš 
hluk svojho rozumu a myšlienok, ktoré neustále produkuje. Vieš, Peťko, nikdy sa nemusíš ničoho obávať. Cezo 
mňa máš spojenie s každou informáciou, aká existuje. Ale, paradoxne - aby si niečo vedel, musíš aspoň na chvíľu 
prestať rozmýšľať. A potom sa ti informácia objaví ako vedomá, teda v rozume!

Naozaj je rozum takou brzdou skutočnej múdrosti? A čo LOGICKÉ rozmýšľanie?

Cha, cha … Logické rozmýšľanie ťa okľukou zavedie iba tam, odkiaľ si  začal. Uvedom si, že riešenie JE. Ak teda 
je, potom je stále a hneď. Máš ho okamžite, iba sa ho bojíš prijať bez rozmýšľania. Potrebuješ zavedené obrady. 
Mimochodom, pre logické rozmýšľanie platí zákon: Ak je na začiatku logickej úvahy nejaká emócia, potom 
výsledok úvahy bude vždy potvrdením tejto emócie! A to aj vtedy, ak sa zdanlivo tvári, že ide proti nej.

Povieš mi, prosím, aj nejaký príklad?

Nech sa páči. Ak máš strach, že nejaká osoba je proti  tebe a chceš si  logikou zistiť, či  to je tak, alebo nie, 
výsledkom úvahy bude vždy len potvrdenie, že ťa neznáša. A to aj  vtedy, ak by ťa priam milovala tou najhorúcejšou 
láskou, lebo tvoja emócia strachu ti  nedovoľuje vidieť dôkazy lásky. Ani tie viditeľné, nieto ešte nebodaj nejaké 
skryté! Opačný príklad: Emócia eufórie ti  bráni vidieť upozornenia nebezpečenstva a akákoľvek logika ťa vždy v 
tomto stave iba utvrdí, že všetko je OK …

To mi skutočne radíš - v dvadsiatom prvom storočí! - prestať rozmýšľať a používať mozog!?

Výborne, ďakujem, že si použil slovo “mozog”. Čo to je? Telesný orgán, teda súčasť tela, ktoré má animálnu, 
živočíšnu podstatu. Ale ty nie si iba svoje telo! Mozog nie je o nič dôležitejší ako povedzme pľúca či  slezina … 
Keby existoval taký kult pľúc, ako existuje kult mozgu, žili by sme všetci v horách alebo pri  mori, alebo by sme 
chodili s rúškami na tvári, existovala by štátna podpora a dotácie pre kyslíkové konzervy a vyučovalo by sa sto 
druhov dýchania pre každú príležitosť a celý priemysel a civilizácia by vyzerali  inak … Aby si  to chápal úplne, 
prezradím ti, že mozog nie je ani žiadnym sídlom duše, ani zdrojom vedomia či  podvedomia, lebo rovnaké vedomie 
ako mozog má každá každulinká bunka v tvojom tele!

Chceš povedať, že … nerozmýšľame mozgom?

Dobre vnímaj  čo hovorím. Vedomie je v každej  bunke tvojho tela. Kým toto telo žije. Viem to, pretože mu ho sama 
poskytujem!!! Mozog je prijímacie, koordinačné a riadiace centrum. Spracováva zmyslové a iné podnety a vydáva 
povely na patričné reakcie tela. Absolútne prevažná väčšina povelov je vykonaná automaticky, bez zásahu 
živočícha, rovnako, ako automaticky pracuje srdce alebo trávenie v črevách. Pre vašich lekárov a vedcov je 
reakcia na podnety, ktorú vidia v mozgu, najmä na tie vonkajšie, totožná s vedomím, ale nie je to to isté. V mozgu 



je len pre nich najlepšie viditeľná. V skutočnosti na každý podnet reaguje celé telo a aj posledná bunka niekde v 
päte vie okamžite, čo sa deje na hlave či  povedzme v ústach … Aj  povely z mozgu prichádzajú často ako 
sekundárne povely … Ak napríklad človeka svrbí pokožka, práve ona vyšle povel mozgu, aby dal povel na 
poškrabkanie …

Dobre a kde teda sídli zdroj vedomia a kde rozmýšľame?

Celé je to zložitejšie, čo v preklade znamená - jednoduchšie. Už som ti povedala, že ty nie si - svoje telo. A už 
rozhodne nie svoj mozog. Ak hocikto na svete urobí gesto “ja”, ukáže prstom skôr niekde na svoju hruď, srdce …

Určite nie na hlavu, to je trošku iné gesto, cha, cha …, nie príliš úctivé.

Presne tak. A o niečom to vypovedá.

Takže sídlo vedomia je v srdci?

So srdcom má veľa spoločné a ešte sa dostaneme k tomu ako a prečo. V skutočnosti vedomie - nemá sídlo nikde.

Nikde???

Nikde a všade. Tu a hocikde. Vedomie je proste v úplne inom ako trojrozmernom priestore a vonkoncom nie je 
obmedzené žiadnou hmotou. Okrem svojho hmotného priestoru žiješ aj v ďalšom území, území svojho vedomia. 
Má celkom zvláštne vlastnosti. Je v ňom možné všetko. Prekonáva aj údajne najväčšiu rýchlosť - rýchlosť svetla a 
v okamžiku, hneď, môže byť z jedného konca vesmíru v druhom, opačnom. Cez jednu svoju subkategóriu, ktorú 
tak radi  nazývate podvedomím a ktorá je vlastne mojím plným vnímaním, má spojenie nielen so všetkými 
existujúcimi informáciami, ale dokonca s celou históriou ľudstva, jeho pamäťou, ba i  so všetkým, čo môže 
potenciálne nastať na základe doterajších udalostí a tendencií. Uvedomuješ si, čo hovorím? Ak by si mi náhodou 
neveril, môžem ti to vysvetliť aj fyzikálne …

Ďakujem, to určite nebude potrebné.

Iná subkategória vedomia, presne opačná ako podvedomie a nazývate ju rozmýšľaním, je skutočne SUB - teda 
PODkategóriou, aj  keď ju momentálne ľudstvo považuje za tú najhlavnejšiu. Jej najväčším problémom nie je ani 
tak obmedzenosť faktov, s ktorými pracuje, aj  keď sú to všetko iba nedokonalo interpretované udalosti z minulosti, 
a ako také nemôžu vytvoriť dokonalý záver anový výsledok. Ako keby si požadoval odmocňovanie od žiaka, ktorý 
má skúsenosti  iba so sčítaním a odčítaním. Najväčším problémom je to, že ľudstvo si rozmýšľanie dokonale 
zdeformovalo a vytvorilo absolútny nepomer medzi obmedzeným operatívnym priestorom a totálne 
neobmedzeným časom myslenia.

Prosím? Tentoraz ti vôbec nerozumiem.

Porozumieš, hneď. Ak nie je rovnováha medzi časom a priestorom, vzniká nadbytočná energia, alebo naopak - jej 
nedostatok. Bežný človek za bdelého stavu rozmýšľa takmer neustále. Ustavične má nejaké myšlienky, ktorými 
hodnotí a interpretuje čo zažíva, každý inak, podľa svojej povahy a charakteru. Kým rozmýšľa, blokuje hlas svojej 
duše - informácie z podvedomia, ktoré by mu mohli  okamžite poskytnúť pravdivú správu a pravé a skutočné 
riešenia, osviežiť myseľ i telo, pohladiť ho čistou láskou, dať inšpiráciu, či dokonca pobaviť ho čistým a neútočným 
humorom, vznikajúcim z ľahkosti nadhľadu nad vecou. Myseľ si  však stále hudie svoje, samý balast, kritiku 
ostatných, ba i seba, hlúposti, pochybnosti, strachy, hnevy, malichernosti, úzkoprsosť … vo väčšej či  menšej miere. 
Ak sa k tomu pridruží riešenie niečoho kvázi-dôležitého, nešťastie je na obzore! Pritom každý človek občas zažíva 
situácie, keď nie je čas na rozmýšľanie, musí okamžite konať a vtedy je úžasný, lebo ho vedie duša, ktorá sa 
nemôže pomýliť. Informácia z podvedomia potrebuje minimum času, aby poskytla ucelené kvantum riešenia či 
inšpirácie.

Ale napriek tomu ľudstvo stále čosi mysľou objavuje a vynalieza …

Áno. V prestávkach ordinárneho myslenia, v momentoch, keď myseľ stíchne, v polospánku, vo sne, v stave 
meditácie - či už vedomej alebo instantnej, proste v okamihu, keď vesmír môže prostredníctvom duše prehovoriť.

Prosím ťa, moja, čo to je tá instantná meditácia? Taký termín nepoznám.

Meditácia je stav bez myšlienok. Nedá sa naučiť, lebo všetky techniky vedú iba k sledovaniu správneho postupu, 
no dá sa pochopiť, pocítiť a potom sa k nej vracať na čoraz dlhší a dlhší časový úsek. Našťastie ešte stále existujú 
okamihy, kedy myseľ musí na chvíľočku zmĺknuť - a to je tá instantná meditácia - v momentoch upriamenia 
pozornosti na niečo. Napríklad, v prvom okamihu, keď sa pozrieš na hodinky … no vzápätí sa už myseľ ponáhľa 
riešiť, či  je veľa alebo málo hodín. V okamihoch, keď vnímaš krásu kvetiny alebo prírody, to je relatívne celkom 
dlhý okamih … Keď sa započúvaš do čistej abstrakcie hudby … A tak.



Áno, rozumiem. Vidím, že duša má naozaj čo robiť, aby tieto okamihy vystihla. A posúvala človeka ďalej.

Vieš, niekedy sa musím usmievať, keď vidím, ako tvoja myseľ pracuje proti  tebe a ja už vidím šťastné riešenie. 
Niekedy … ako by povedal  človek, je mi do plaču, keď šťastné riešenie, ktoré bolo na dosah, odchádza do 
nenávratna len pre tvoje narastajúce negatívne myšlienky, lebo Peťko môj zlatučký, každá jedna myšlienka, všetky 
myšlienkové energie , sa musia prejaviť v tom, čo nazývaš hmotnou realitou, teda v tvojom živote!!! Je to zákon, 
dobre si to, prosím, pamätaj. Vždy bude podľa toho, ktorej energie vyšleš viac, pozitívnej či  negatívnej. Ak sa 
náhodou pristihneš pri negatívnej myšlienke, urob aspoň jednoduché opatrenie: Za jednu negatívnu myšlienku vyšli 
dve pozitívne. Úplne to stačí, nerob si výčitky a pocity viny, choď mysľou od toho, niekam do príjemnejších končín. 
Ešte lepšie je nevysielať žiadne myšlienkové energie, veci  idú samé podľa seba tým najlepším spôsobom a za 
najlepším výsledkom. Len dôveruj  svojej  vizualizácii a môjmu šepkaniu. Urob vždy jeden krok, ten správny. Aj 
priveľa pozitívnej energie vyvoláva nesúlad a kvôli  harmonizácii  nastáva opak želaného. Najlepšia je stredná 
optimistická a pozitívna cesta, s dôverou a láskou si jednoducho choď po to, čo si si vybral …

Áno … Hovoríš “s láskou”? … Veľmi ťa ľúbim, dušička moja.

Aj ja teba.

Mám pocit, že v tebe milujem Boha.

A predstav si, že aj ja v tebe milujem Boha. Vždy, keď milujeme, je Boh naplno prítomný. Láska drží tento svet i 
celý vesmír pohromade. Láska všetko regeneruje, lieči  a vyrovnáva. Predstav si, že na lásku všetko vo vesmíre 
reaguje pozitívne!

Úžasné … Bože, konečne hovoríme o láske. Že sme sa vôbec k tomu dostali!

Dostali sme sa k nej  úplne jednoducho - proste sme ju naplno pocítili. Všetko má svoj správny čas. Poviem ti teda 
o láske viac. Chceš?

Že či!

Z hľadiska lásky môžeš vysielať a prijímať vlastne iba dva druhy energie. Lásku samotnú, alebo jej  neprítomnosť a 
tá sa nazýva strach. Každá myšlienka a každé konanie je buď láskou alebo strachom, akokoľvek maskovaným aj 
za honosné či  dôležité motívy. Len si predstav čokoľvek, čo nie je láskou - žiarlivosť, pýchu, chamtivosť … všade 
napokon objavíš zamaskovaný strach … !

Vyzerá to, že my ľudia žijeme strašným životom …

… a pritom všade okolo vás je samá láska! Keby človek čo len trošičku tušil, akou úžasnou a nepredstaviteľnou 
láskou k nemu horí Boh, už by sa nikdy v živote ničoho nebál! Vieš koľko je okolo ľudí rôznych bytostí, ktoré ho 
ustavične tíšia, ochraňujú a zahŕňajú bezpodmienečnou láskou? Pritom si naozaj nekladú vôbec žiadne 
podmienky, aký by mal  človek byť, aby ho milovali. Každý človek je vo svojom jadre predovšetkým čistá a láskyplná 
duša, ktorá je súčasťou Boha.

Kde je vlastne chyba? Prečo je človek taký … jemne povedané … hlúpučký?

Učí sa kopu zbytočností a to podstatné mu uniká. Nikto mu nepovie, že keby žil, jednal, myslel a cítil s láskou, 
zbavil by sa všetkých ťažkostí a problémov. Vlastne presne toto sa stále chodí na túto Zem učiť. Vysvetlím ti to 
veľmi jednoducho. Poznáš systém čakier u človeka?

Samozrejme. Nejaké základy o tom viem, ale … dušička moja, vráťme sa, prosím, k láske. Nechce sa mi 
teraz počúvať o čakrách.

Nebojkaj  sa, čakry spomeniem už len v nasledujúcej vete a to, čo ti chcem vysvetliť, sa už pri  čakrách takmer ani 
nespomína. Okrem toho, že ich je veľmi veľa, od maličkých na končekoch prstov, až po sedem hlavných od spodku 
trupu po hlavu, málokto o nich vie, že okrem ich úlohy vstupu a výstupu energií do živej bytosti, zastupujú aj sedem 
rôznych úrovní vnímania reality, života, sveta … A aby si sa dozvedel, aké sú to úrovne, nemusíš ani  o čakrách 
vedieť nič.

Dobre teda, aké sú to úrovne?

Prvé tri by sme mohli nazvať Úrovne nešťastia. Ďalšie dve sú Úrovne šťastia a posledné dve najvyššie - 
Transcendentálne úrovne. Takmer celé ľudstvo nanešťastie vníma svet a svoj život cez prvé tri úrovne, a len občas 
v svetlých okamihoch sa ich pozornosť a postoje ocitnú v štvrtej úrovni.


