
Rozhovor s dušou (4/2010)

Dušička moja, často mi hovorievaš, že človek musí prijať sám seba a milovať sa... Milovať svoj  život a 
všetko, čo si doň priťahuje. Milovať sám seba je však podľa teba v príkrom rozpore s egoizmom, ktorý je v 
skutočnosti opakom ozajstnej lásky k sebe... Ako je to vlastne?

Presne tak, miláčik, ako si  povedal. Buď k sebe cítiš úprimnú a ozajstnú lásku, alebo ju nemáš a nahrádzaš ju 
egoizmom.

No dobre, ale aký je v tom rozdiel? O egoistoch každý povie, ako sa len prehnane milujú!

V prvom prípade človek miluje svoj život, v druhom iba svoje vlastné ego. Necítiš rozdiel, zlatíčko?

Azda ho aj cítim... Ale budem veľmi rád, ak mi vysvetlíš, čo to vlastne je to ego.

Dobre. Hneď na začiatku musím pripomenúť, že samotné slovo „ego“ je v tom dosť nevinne. Je to latinské slovo, 
ktorého skutočný význam je veľmi jednoznačný, znamená „ja“. Vzhľadom na to, že je v latinčine súčasťou mena 
Boha – Ja Som Čo Som – teda EGO SUM QUID SUM, je to dokonca slovo dosť vznešené.

Áno, ale egoista určite neznamená uctievač Boha...

Samozrejme. Možno je výrečnejší slovenský výraz – sebec. No na druhej strane ego označuje v človeku nielen 
jeho skutočné ja, o ktorom väčšinu ani netuší, ale to, čo on považuje za ja!

Mali by sme teda používať skôr pojem falošné ja.

Hej, bolo by to presnejšie. Hovoríme o egu v súvislosti s egoizmom. O tom egu, ktoré miesto pozdvihnutia 
spôsobuje utrpenie. V tomto prípade je ego súborom rolí, do ktorých sa človek postupne vo svojom živote 
zaangažuje.

Alebo ho do nich zaangažuje niekto druhý...

Alebo. V každom prípade rola súvisí s osobnosťou a človek do nej vstupuje a vžíva sa do nej presne ako v 
divadelnom kuse. Shakespeare tu bol ešte skôr, ako sa narodil hociktorý dnešný herec a jeho hry budú hrať aj 
ďalšie generácie hercov. Rovnako človek vstupuje do hry, ktorú už napísali  iní, jeho karma mu pripraví prostredie a 
spoluhercov a – môže začať hrať.

A – musí začať hrať?

Sprvoti nemá príliš na výber. Ako dieťa jednoducho poslúcha alebo neposlúcha. Aj jedno, aj  druhé ho vedie do 
určitých rolí. Keď ti  dospelí vsugerujú, že si  neposlušník, darmo si v duchu hovoríš: „... ale, ja?! Veď som to iba 
chcel spraviť po svojom...“ Zárodky roly už sú na svete!

Tak presne toto veľmi dobre poznám!

Ja viem. Rola postupne naberá ďalšie štruktúry. Neposlušník sa mení na rebelanta, revolucionára a oportunistu 
voči  všetkému. Dospelí z teba urobia presne to, čo veľmi chcú, alebo presne to, čo veľmi  nechcú! Oboje je pre teba 
angažmán do roly, záleží iba na tom, kam ti koncentrujú pozornosť. Na samotnej role by ešte nebolo nič  zlé, až na 
to... hm...

Až na čo?

Až na to, že svet nejde podľa teba, ale ty ideš podľa sveta!

Ale predsa tento jeden svet nemôže ísť podľa každého!

Predstav si, že môže! Realita hmotného sveta je usporiadaná tak, že každému môže v hocijakých podmienkach 
zabezpečiť jeho vlastnú interpretáciu. A v skutočnosti sa tak aj deje. Záleží len na tom, či  si sa rozhodol so svetom 
bojovať, alebo ho budeš prijímať ako vlastnú modelovaciu hmotu.

Mám však pocit, že aj jedno, aj druhé si vyžaduje určitú rolu. Zdá sa, že život sa bez rolí nezaobíde.

No, ak nazveš byť samým sebou pojmom rola, potom máš pravdu.

Ale čo je to byť naozaj sám sebou? Každý si myslí, že je samým sebou!

Krútime sa dookola. Buďme presnejší. Rola je určitá časť štruktúry osobnosti  – teda nie osobnosť sama! – ktorá 
bola k osobnosti pribratá, vedome, nevedome, dobrovoľne alebo nasilu. Rola bola, keď sa Brad Pitt stal  na dve 
hodiny Joe Blackom. No našťastie, po nakrúcaní si dal sprchu a bol opäť Bradom Pittom. Pravda, ak aj  to nie je 



tiež iba rola. Horšie je, keď sa človek úplne stotožní so svojou rolou a považuje ju za svoje ja. Potom ho z tejto roly 
nevytlačí ani buldozér.

Ale čo je na tom zlé?

Čo? Nič. Až na to, že rola vedie človeka, nie on ju. Vlastná nezávislosť schytáva trhliny... a to aj vtedy, ak je človek 
v role nezávisláka. Rola sa stáva zdrojom problémov a napokon i  nešťastia. Je však nutné zdôrazniť, že problémy 
má vždy iba rola!

Problémy má vždy iba rola! To myslíš naozaj? Môžem to brať ako zákon?

Samozrejme. Ak sa v živote človeka objavia nejaké problémy, vždy súvisia iba s jeho nejakou rolou. Napríklad s 
rolou svedomitého, spoľahlivého a lojálneho podriadeného. Alebo s rolou vždy vyhrávajúceho bojovníka. Alebo s 
rolou perfektného manžela... Problém znamená, že rola je nejako ohrozená, alebo sa schyľuje k jej ohrozeniu. 
Nevieš si predstaviť, akým problémom je zlomený necht v role modelky. Ty si ho iba obhryzieš a hotovo. Aký 
problém je obyčajný dážď v role šéfa rockového festivalu. Aký problém je v role perfektnej  mamičky, že sa dnes 
maličký nevykakal! A to spomínam iba problémy, ktoré by som nazval nanajvýš tak komunálnymi.

No dobre, a čo s tým?

Nič. Budem „iba“ mamičkou a maličký sa vykaká zajtra. Naprší a uschne... Necht si dám opraviť alebo prispôsobím 
ostatné dĺžke zlomeného.

A čo s problémami takpovediac vyššieho levelu?

Akého vyššieho levelu? Každý level je iba virtuálny. Vari je rola šéfa viac  ako rola otca? Alebo rola sudcu viac ako 
rola kŕmiča kráv? Či  nebodaj  rola politika, to je to najvyššie? Problémy vždy ohrozujú iba rolu! Skrachovaný ten či 
onen je vždy iba človek. A aj byť skrachovaný je tiež iba rola. Je však dobrým východiskom začať byť konečne sám 
sebou. Mnohí skrachovaní politici či manželia by o tom mohli rozprávať...

Asi je najťažšie ostávať v role, v ktorej ťa vídava tvoje okolie.

Chcel si povedať v role, do ktorej si  sa obratne vmanévroval. Vždy však máš šancu z tejto roly sa zase obratne 
vymanévrovať. Najprv si však musíš uvedomiť, že ide len o rolu!

Riešiť svoje problémy teda podľa teba znamená iba odbúravať svoje roly. Pozoruhodné!

Nebude rola, nebude problém. No sú určité roly, za ktoré bude treba platiť. A na to sa treba psychicky pripraviť.

Čo máš na mysli?

Najprv ti poviem, čo môžeš získať. Predovšetkým slobodu, nezávislosť a pokoj v duši. Následne radosť, šťastie a 
úspech na svojej  vlastnej ceste. Napokon lásku k sebe a celému tvojmu svetu. Poradie môže byť aj celkom 
opačné. Navyše všetko toto zase vysielaš zo seba svojmu okoliu a takto zlepšuješ svoj  svet. Žiaden iný svet 
neexistuje, iba tvoj svet, ktorý žiješ. Rovnako má každý ďalší jedinec iba svoj  svet. Globálny svet a globálne 
problémy sú len snahou o manipuláciu a ťahanie energie. Akoby ti cudzí režisér nanucoval svoje kulisy.

Ale, miláčik, keby všetci žili s takýmto postojom, nemal by kto riešiť napríklad globálne otepľovanie, 
problémy s očkovaním a choroby, emisie, dažďové pralesy...

Cha, cha, cha... No to si ma pobavil! Predovšetkým, keby všetci žili  s takýmto postojom, neboli  by žiadne 
otepľovania ani emisie, žiadne choroby ani očkovania proti ním. Vari si  naivne myslíš, že človek je taký mocný, že 
zničí Zem? Nanajvýš zničí iba sám seba. Ale ani život nemôže zničiť, ten je večný a nekonečný, iba mení svoje 
formy. Zodpovedne ti  to, ako duša, môžem potvrdiť. Predstav si napríklad opustenú ranvej letiska po dvesto rokov. 
Možno by si mal problém nájsť betón. Zem si proste opäť presadí svoje! Áno, pod morom ležia zničené civilizácie, 
no je to len dôkaz nezničiteľnej Zeme, na ktorú nemali ani oveľa vyspelejšie civilizácie od našej! Všetko sa iba v 
cykloch opakuje.

Ako sa teda k tomuto všetkému zodpovedne postaviť?

Čo hľadáš, vhodnú rolu, zlatko? Nestavaj  sa nijako, a načo?! Úplne postačí, ak ty nebudeš „otepľovať“, ak nedáš 
zaočkovať seba a svoje deti, ak emisie vypustíš iba na vecku... V tvojom svete to prestane existovať.

A tá „platba“, ktorú si spomínala?

Je treba vedieť, že každé ego a každá rola sa dosť pevne implantuje do určitej štruktúry človeka, ktorú by sme 
mohli  nazvať štruktúra bolesti. Preto ego a všetky jeho roly prinášajú problémy, starosti  a nešťastie, len aby mohli 
kŕmiť energiou toto telo bolesti, túto štruktúru. Aby nebolo len také ľahké odohnať „kŕmiča“, odstránenie niektorej  z 
roly môže byť sprevádzané veľkými ťažkosťami, až bolesťou. To je to povestne ťažké „priznať sa“, či  ešte ťažšie 
„priznať si“! Je to niekedy ako trhanie zubu bez anestézy – jeho bolesť je vtedy najväčšia, no posledná a 
definitívna. Zub mimo tela už bolieť nebude.



Dá sa tomuto nejako predísť?

Samozrejme.

A ako?

V prvom rade nevytvárať žiadne roly a byť za každých okolností sám sebou. Paradoxne práve toto neprinesie 
takmer žiaden problém. Ak sa už nejaký problém objavil, smelo si  môžem povedať, že je to problém roly a ega, nie 
mojej  pravej podstaty. Ďalej  je veľmi potrebné vidieť problém taký, aký je. Padnúť do blata znamená iba padnúť do 
blata, nič  viac. Žiadne „som pani ministrová a čo na to teraz manželovi podriadení“?! Pani  ministrová možno ani 
netuší, akú radosť by jej spôsobilo také nevinné porušenie tabu, keby v modeli  Gucciho či Valentina vliezla do 
jazera alebo sa vyčľapkala v bahne ako nezbedné dieťa. To je terapia! Vytvorenie antiroly! Výšinu kráľovskej 
výsosti v človeku musí vždy vyvažovať šašo v človeku.

Áno chápem. Je to však asi len prvý stupeň – získať nadhľad nad svojou rolou.

Keď o svojej roli  vieš a získaš nad ňou nadhľad, už máš v moci ty ju a nie ona teba. Kedykoľvek ju už bezbolestne 
môžeš nechať ísť. Môžeš sa s ňou pohrávať a zabávať sa na nej. Potom príde čas, keď rola odíde alebo ju pustíš. 
Po tomto prvom stupni prichádza na rad druhý – vedomie, že som sám sebou a môžem mať potenciálne akúkoľvek 
rolu na svete, dosiahnuť čokoľvek! Už len vedomie tejto potenciality prináša uspokojenie. Nič  verejne známe nie je 
problém dosiahnuť, už len preto, že to niekto dosiahol! Oveľa väčšou a vzrušujúcejšou výzvou sa stane žiť podľa 
seba, ísť svojou vlastnou cestou, neklamať si a hrať sa na niečo iba v rámci vlastnej vedomej tvorivej hry!

Fantastické!

Najrozšírenejšími rolami sú počestný dedinčan alebo vážený pán malomeštiak. Na ich udržiavanie minie človek 
nemalé množstvo energie, niekedy i financií. Bojuje s takými chimérami, ako je prípadná strata pozície v dave. 
Ďalšími nevyhnutnými  rolami  sú roly v rodine a zamestnaní. Ale prísny otec môže kedykoľvek strihnúť svoju rolu 
rolou chápavého kamoša! Alebo sa, neskonale múdry, nechať poučiť svojím potomkom, často veľmi osožne! I 
naopak – rebelujúci  tínedžer môže nečakane prejaviť lásku a pomoc, sám od seba a ochotne. Šéf má síce v prvom 
rade šéfovať, no ani  na chvíľu nesmie zabudnúť, že roly sa môžu kedykoľvek otočiť. Ďalšia veľké sféra rolí súvisí 
priamo s menom Boha...

Prosím???

Sú to všetky prívlastky, ktoré si dávame za úvodnou formulkou Ja Som... Najvyššou silou Božieho mena zaklíname 
svoje ego do takých ťažkotonážnych nezmyslov, akými sú napríklad „ja som zásadový“, inými slovami „nechcem 
byť flexibilný a vyvíjať sa“, alebo „ja som spravodlivý“, čiže „ja neodpúšťam a opovážte sa niekedy odpustiť mne!“... 
Vrchol  dneška je imaginárna rola „ja som vlastenec“, akoby nestačilo, že mám rád svoj  svet, krajinu a ľudí okolo 
mňa. Akým vlastenectvom môže byť duša, ktorá tu už bola mnoho životov a žila v toľkých rôznych končinách 
sveta? Všetci sme jedno a v ďalšom živote sa človek môže ocitnúť na opačnej strane barikády.

Čo teda stručné a múdre na záver?

Jednoducho žiť tak, aby som mal  stále pokoj, radosť a lásku, a ak to tak nie je, preklepnúť si  svoje roly. A dať si 
pozor, aby ma moje ego, preplnené rolami, netlačilo k zemi väčšou tiažou ako moje telo...


