
Rozhovor s dušou (4)

(V predchádzajúcej časti sme začali dialóg o láske a dušička nám prezradila, že je sedem základných úrovní nazerania na svet 
a prežívania skutočnosti. Teraz si ich podrobnejšie rozoberieme a samozrejme, dušička nám prezradí aj ďalšie nečakané 
súvislosti)

Dušička moja, poďme si rozobrať prvú úroveň - čoho sa týka?

Predstav si, že zabezpečovanie sa, či zabezpečovanie rodiny, pocity bezpečnosti, snaha o istotu a eliminácia 
nečakaných udalostí spadajú len pod prvú úroveň prežívania! Nešťastnú preto, lebo táto snaha nikdy nebude stačiť 
a čím viac sa takýto človek snaží, tým horšie a horšie ohrozovania pociťuje! Čím sofistikovanejšie vynálezy na 
zabezpečenie, tým múdrejší a šikovnejší budú ich narušitelia! Čím väčšia snaha o istotu, tým väčšia neistota. 
Pochopiteľne, veď jedno vychádza z druhého.

A všimol som si, že v tejto úrovni vnímania sveta sa skutočne vychádza viac zo strachu ako z lásky.

Áno. Poznáš to úslovie - poviem to jemne: “poondený strachom” … Prvá úroveň vnímania má veľkú súvislosť s 
energiami  prvej čakry, umiestnenej práve v panvovom dne človeka. Zdanlivo o čosi lepšie je to v druhej  úrovni, 
ktorá sa týka užívania si  zmyslami, ale aj mysľou - lebo i  užívanie si s dobrou knihou alebo hudbou je dráždenie 
receptorov príjemnosti. Ani táto úroveň neprináša šťastie, lebo jednoducho nikdy nie je natrvalo dosť, zážitky sú 
prchavé a nestále a napokon človek pochopí, aké márne boli  tieto aktivity, pretože napokon prichádza o všetko - o 
materiálne veci i o vedomosti a zážitky, a odchádza zo sveta prázdny, lebo nemal naozajstnú lásku.

Áno, jasné.

V tretej  úrovni ide ešte o viac, ale aj o väčšie nešťastie, ba dokonca o možnosti  zhoršenia karmy. Je to úroveň 
dôležitosti a moci. O dôležitosti a jej zbytočnosti sme si už čo to povedali, iba pripomeniem, že je asi najväčším 
katalyzátorom nešťastia. Pocitu moci  tiež nikdy nebude dostatok ku ozajstnému šťastiu a človek je schopný zradiť 
pre moc seba i  svojich najbližších. Navyše, čím je človek “mocnejší”, tým viac ešte mocnejších sa napodiv zrazu 
pohybuje v jeho blízkosti!

Áno, solar plexus, tretia čakra ...

Úder na solar nie je tak nepríjemný kvôli  bolesti, ako kvôli  náhlemu a šokujúcemu zastaveniu energie moci! 
Naopak, nadmerná funkcia tretej čakry doslova vysáva energiu ako velikánsky lievik a to nielen vo svojom okolí, 
paradoxne aj sebe samému, totiž svojej najbližšej  - srdcovej  čakre! Preto sa hovorí, že panovačným ľuďom tvrdne 
srdce.

… a všetci “dôležití” trpia infarktami … Chápem, moja, naozaj chápem, prečo hovoríš  o prvých troch 
úrovniach vnímania sveta ako úrovniach nešťastia. Poďme na úrovne šťastia.

Štvrtá úroveň je konečne úrovňou šťastia a je to úroveň lásky. Ponímanie života a sveta v tejto úrovni podlieha 
rovnakým zákonom ako v predchádzajúcich troch, najmä pozoruhodnému zákonu “NA ČO SÚSTREDÍŠ 
POZORNOSŤ, TO NARASTÁ”, ktorý ti  odporúčam dobre si zapamätať. No pretože predmetom pozornosti je láska, 
človek jej tým viac dostáva, čím viac ňou žije, čím viac ju vo všetkom hľadá. Miesto strachov a nedokonalostí. Zistí, 
akým neskonalým šťastím je ju rozdávať a nebráni  sa jej prijímaniu. Miluje všetkých a všetko, teda i všetko to, čo 
zažíva, celý stav svojho vedomia, čo ti tiež dávam do pozornosti. A čím viac  je kanál  lásky otvorený, tým viac ním 
môže vesmír človeku poslať.

Aj keď presne cítim, aká je to pravda, zdá sa mi to ako malý zázrak!

A zázraky pokračujú. Prvé tri  úrovne sa prítomnosťou lásky presvetľujú a stávajú šťastnými! Človek môže byť 
láskyplným vládcom, inteligentným a svetaskúseným človekom s múdrosťou v srdci, vyžarujúcim absolútnu istotu a 
harmóniu … Navyše hneď za štvrtou úrovňou sa automaticky otvára piata, úroveň komunikácie a kanálov 
informácií ...

Na to sa teším, no položím ti ešte jednu otázku. Naozaj  je možné úplne všetko v  živote zažívať cez každú z 
týchto úrovní?

Áno. Chceš nejaký príklad? Povedzme … napríklad SEX. Manželka, ktorá poskytne mužovi  sex, len aby bol  pokoj 
v dome a mohla ísť čo najskôr spať, zažila i  dala sex len cez prvú úroveň. Milenecký pár, ktorému ide len o nové a 
nové rozkoše, polohy, vzrušenia, zažíva sex cez druhú úroveň. Muž či žena, vystatujúci sa svojimi  mileneckými 
úlovkami, prežívajú fenomén sexu cez úroveň moci. Príkladov na tému sex v rôznych úrovniach prežívania by bolo 



veľmi veľa. Isté je však, že sex s láskou je iné kafe a rozžiari  telo, ducha, dušu, prostredie, bunky, vesmír i Boha. 
Navyše prináša bezpečnosť a istotu, dostatočne silné vzrušujúce zážitky i pocit zvládnutej životnej roly ...

Paráda … All you need is love!..

… spievajú Beatles a majú pravdu. Všetko, čo potrebuješ, je láska. Duša to každému človeku neustále našepkáva 
a on to podvedome cíti. No väčšina si to nepripúšťa, lebo má iné, “dôležitejšie” záležitosti, ktoré by ho paradoxne 
vlastne vôbec  netrápili, keby mal  … lásku. Začarovaný kruh. Každý čin, aj  ten najhrdinskejší, ba i ten najzúfalejší, 
je iba skryté volanie po láske!

Ale veď prakticky každý, aj ten najväčší zúfalec, už pocítil, ako v  prítomnosti lásky starosti miznú kdesi do 
úzadia a svet je nádherný … Prečo sa vracia späť do horšej reality?

Asi  ti  ani nemusím hovoriť o viditeľne negatívnych dôvodoch. Sú aj ďalšie, skryté a schovávajúce sa za dôležitosť. 
Výchova, vzdelanie, pocity zodpovednosti, postavenie, falošné ideály, ktoré človeku niekto nakukal… To sú 
príklady tých na pohľad vznešenejších dôvodov. Bez lásky však pôsobia rovnako deštruktívne ako negatívne 
fenomény. Neutrálne dôvody - šetrnosť, praktickosť, opatrnosť… sú bez lásky iba strachom - opakom lásky. Mierka 
lásky nepozná nič  neutrálne, buď je láska, alebo je strach. A samozrejme, rozum. To je najhorší pán. Jeho produkty 
- myšlienky - sú najťažším kalibrom proti láske a šťastiu. Slúžia štyrom hlavným kategóriám negativity, ktoré sú 
dnes už také bežné, že ich nik za negatívne nepovažuje.

Vážne? Negativita má štyri kategórie? To som teda zvedavý! Ozaj a zvedavosť… je dobrá či zlá?

Opäť opakujem: Ak je bez lásky, je strachom. Ako všetko.

Tak mi prosím ťa, dušička moja, rýchlo vysyp tie štyri kategórie. S láskou...

Strach, pocit viny, kritika a odpor. Môj Peťko.

A?

A to je všetko. Vysypala som ti to rýchlo a s láskou, ako si si želal.

Ale… moja… Veď mi povedz aj  niečo viac. A strach môžeš pokojne preskočiť, ten mi je jasný… Alebo azda 
len pár slovíčkami, ako ho eliminovať...

Akokoľvek to znie jednoducho a vyzerá ťažké na uskutočnenie, treba iba vymeniť strach za lásku. Proste úplne 
zmeniť a otočiť postoj. Všetko zdanlivo ohrozujúce a vyvolávajúce strach sa odrazu stane prínosom. Iba to mať na 
pamäti, kým si človek zvykne. A potom to už ani nebude potrebovať. Totiž, ak odstráni  strach, nebude si už 
priťahovať ďalšie situácie, ktoré by ho mohli vyvolať. PRESVEDČENIE A POSTOJ ČLOVEKA VYTVÁRAJÚ JEHO 
REALITU.

Znie to dobre. Zapamätám si to.

Znie to dobre, lebo je to jeden z najláskavejších zákonov vesmíru. Ak je tvojím postojom a presvedčením láska, 
potom i tvoja realita bude láska. Iba si vybrať… A možnosť voľby je v ktoromkoľvek okamihu. A právo voľby je vždy.

Takže strach je všetko, čo nie je láska. Obavy, pochybnosti, očakávania zlého, smútky a žiale, skľúčenosť, 
depresia… Vlastne… kto má depresiu z lásky, necíti už lásku ale strach!

Áno. Strach, že o niečo príde. Láska si totiž nič nenárokuje a nekladie žiadne podmienky.

Dobre. Povedz mi, prosím, niečo o pocite viny.

Pocit viny je vlastne strach s opačným časovým znamienkom. Človek sa bojí toho, čo už bolo. Je to jeden z 
najhorších faktorov, ktoré robia život absolútne nešťastným. Pocit viny má zvláštnu vlastnosť - priťahuje trest!!! 
Vesmír má tendenciu vždy sa postarať o rovnováhu energií.

A nie je pocit viny vlastne to isté čo svedomie? Človek si predsa nemôže len tak páchať zlo!

Skutočné svedomie je hlas duše ešte pred skutkom, varovanie, že to človek nemá robiť, lebo každý čin prináša 
následky! No ak už vykonal niečo, o čom si myslí, že je zlé, pocit viny všetko iba sťaží a bráni prirodzenému toku 
následkov, ktoré by mohli  byť, neuveríš, dokonca prínosom! Aj tu treba proste vniesť do situácie lásku a nie strach. 
S láskou a dôverou poprosiť o odpustenie. V prvom rade seba, čiže dušu, a Boha, potom i poškodeného, ak 
existuje. S láskou a odhodlaním urobiť, čo sa dá pre nápravu vecí. A - viac  sa o to nestarať a nestresovať sa. 
Nikdy. A poviem ti  jedno tajomstvo. Ak poprosíš niekoho o odpustenie, umožňuješ mu jeden z najvznešenejších 
aktov lásky! Odpustiť.

Vážne?



Všetky volania po spravodlivosti, nehovoriac už o volaní po krvi, sú vážnymi nezmyslami. Celý váš justičný systém 
je absolútne uleteným produktom rozumu bez lásky a slúži  iba strachu. Jediný správny sudca by bol taký, ktorý by 
všetko odpúšťal, lebo by vyrovnával pokrivené. To by však musel  byť v úrovni  lásky a nie v úrovni  moci. Situácie, 
ktoré sa dejú, by sa rovnako diali aj bez súdnictva, nebolo by toho ani viac  ani menej. Žiaden súd nemôže vidieť 
skutočné príčiny a následky skutkov, karmické väzby, ktorým často nerozumejú ani  sami aktéri skutkov. Strach 
nezabráni robiť takzvané “zlo”, to dokáže iba láska.

Aké sú následky odpustenia?

Výborná otázka! Väčšina chronicky chorých by si mohla položiť otázku, či  niekomu niečo nezazlievajú a nevedia 
odpustiť. Odpustenie totiž prináša nevýslovnú úľavu, zhodenie negatívneho batohu, rozsvietenie, takmer okamžitý 
liečivý účinok! Neschopnosť odpustiť je nemou výčitkou voči  vesmíru a Bohu, ktorý je za všetkým, čo sa deje. A 
takýto človek je schopný modliť sa “… a odpusť nám naše viny”, prehliadnuc  pokračovanie - “ako i  my odpúšťame 
našim vinníkom”, čím denne vlastne prosí o ne-odpustenie! Lebo presne - ako veľa otvoríš dvere z jednej strany, 
tak veľa ti môže prúdiť z druhej strany.

Vyzerá to veľmi vážne. S tým naším Ľudstvom.

Hovoríme iba o skutkoch, ktoré mohli  niekomu ublížiť. Zasmeješ sa, keď ti  poviem, že väčšina pocitov viny nemá 
žiadne opodstatnenie. Táto spoločnosť totiž vychováva detičky od útleho detstva cez pocit viny a človek ich potom 
zažíva aj  pre neuveriteľné banality. Zabudol som pozdraviť… Fíha! Neumyl som si ruky… Ojojoj!!! Poškrabkal  som 
sa po riti!… Čooo!? A “riť” sa nehovorí, pôjdeš do pekla!… Sú to rovnako milé ľudské nežnôstky ako očko na 
pančuche pri pohovore, či vlas v slávnostnej  polievke, alebo osemdesiat eur za Gucciho parfém. No pocit viny, 
nech je aj pre akýkoľvek nezmysel, pritiahne trest. Preto je nežiaduci a je potrebné sa ho odučiť. Bodka.

Áno, úplne chápem pocit viny aj strach ako kategórie negativity. Ale odpor? A kritika? Kedysi som sa 
dokonca učil, že kritika je spoločnosti osožná.

Mhm. Učil… V škole… Môj zlatý, ty už predsa vieš, že škola neučí múdrosť, iba vedomosti. Čo myslíš, prečo je 
škola povinná? Prečo nemôžeš dať dieťa učiť nejakému majstrovi? Prečo aj  súkromná škola musí rešpektovať 
štátne osnovy? V štátnom záujme je totiž vybudovať niečo také iluzórne ako je SPOLOČNOSŤ. A nanajvýš 
nevhodné je budovať individualitu. Napriek tomu, že individualita skutočne existuje a spoločnosť je iba iluzórny 
súbor rovnako zmýšľajúcich individualít, čo nemôže byť pravda. Ale poďme z tejto témy preč, lebo by sme ňou 
strávili celé dni. Kritika je pre spoločnosť dobrá ako autoregulačný nástroj, ignorujúc alebo nevediac, že ide o 
negatívny princíp.

Dobre, ale v  čom je ten negatívny princíp? Mimochodom, zdalo sa mi, že si pred chvíľočkou trošku 
kritizovala...

Iba sa ti  zdalo… Iné je vidieť jav globálne a v celku, a iné je vidieť na niečom iba škaredé, zlé a nevydarené. 
Zdanlivo iba bez lásky k druhému je to aj  bez lásky k sebe samému, lebo to ubližuje samotnému autorovi. 
Sústredenie sa na zlé, ťa odpája od tvojho zdroja, lebo ten nesie informáciu, že všetko je pre teba dobré a 
dostávaš iba to najlepšie. Navyše celý vesmír je iba o potvrdeniach presvedčenia, a preto po každej kritike 
prichádzajú nové a nové dôkazy, že kritika bola zaslúžená, ba že je to ešte horšie! Kvalita prežívania sa rapídne 
zhoršuje. Na čo sústredíš pozornosť, to narastá! Pamätáš?

Áno, už rozumiem, úplne.

V skutočnosti kritika vypovedá viac o jej autorovi  než o kritizovanom. Stačilo by položiť si otázku: “Čože si to ten 
človek všíma v realite, čím to žije, čo ho to zaujíma???” Každá obsiahla kritika je skrytý traktát o sebe samom. 
Každá nepríjemnosť a nedokonalosť, ktorú vidíme na druhom, je naším vlastným zrkadlom. Vždy je v tom niečo, čo 
obsahujeme, alebo čoho sa bojíme, čiže strach. Ani to nejdem ďalej vysvetľovať.

Ani nemusíš, poďme na odpor.

Kto pochopí odpor, môže odstrániť poslednú z bariér života v úrovni lásky. Hovorím poslednú, lebo je asi najťažšie 
objaviť jej  skrytú negativitu, tajné prepojenie s myslením, pretože na prvý pohľad je to iba emocionálna reakcia. No 
pocítiť k niečomu odpor, čiže nevýslovnú averziu, je len otázka postoja, čiže rozumového stanoviska k niečomu. 
Nemusím ti hovoriť, že niečo odporné pri opačnom postoji, alebo láske, môže byť dokonca milé. Myšlienka “táto 
žena je stará, už nedbá o seba” má rovnaký princíp ako “táto žena je mladá, ešte nedbá o seba”, no väčšine ľudí 
nebude rovnako príjemný pach cesnaku od stareny, ako od päťročnej dcérky po olovrante v škôlke. Voliť si  odpor 
miesto lásky opäť znamená vyberať si pre život to horšie a nechať to narastať!

Predstav si, že to chápem.


