
Rozhovor s dušou (máj 2010)

Dušička moja, prečo sa ľudia navzájom zraňujú?
Dobrá otázka. No ešte lepšia by bola, kto vlastne zraňuje?

Ako to myslíš? Predsa... zraňuje ten, kto zraňuje. A postihnutý je ten, kto je obeťou.
Spýtam sa ťa inak. Kto ľúbi? V kom sa nachádza láska? Predsa v osobe, ktorá ľúbi. Ak niekoho miluješ, láska sa 
vynorila z teba. Bola v tebe, ty si  jej  autorom. Aj  keď sa zdá, že sa zjavila spolu s osobou milovaného, ten iba 
vyprovokoval, vyvolal jej prejavenie. No láska bola vždy tvojou súčasťou, bola a bude v tebe vždy.

Viem, kam mieriš. Chceš tým povedať, že ak mi niekto ublížil, ublížil som si vlastne sám. Lebo je to, 
rovnako ako láska, prítomné vo mne. Ako nejaký vnútorný zdroj  bolesti, ktorému druhí iba pomôžu na svet. 
No pôvodcom som sám.
Áno, presne tak. Pozoruhodné, ako rýchlo si to pochopil!

Nijako ma to však neuspokojuje a vôbec nijako mi to ani nič nerieši.
Počúvaš sa? Nijako, nič, neuspokojuje, nerieši... Toľko záporov v jednej  vete, majstrovský kúsok! Normálne by som 
povedala, že moje vysvetlenie odmietaš. Pritom práve toto by ťa mohlo oslobodiť.

Hej? A ako, prosím ťa?
Predovšetkým si uvedom, že nikdy ťa nikto nemôže zraniť, kým na to nedáš svoje povolenie.

Krásne... No mám pocit, že rovnako ako láska, i pocit zranenia sa vynorí sám od seba.
Nie. V skutočnosti i  na lásku, i na pocit zranenia dávaš svoj vnútorný súhlas. Ale rozdiely tu sú, a v samotnej 
podstate. Kým láska je tvojou hlbokou prapodstatou a prirodzenosťou, pocit zranenia je iba prirodzenosťou ega! Pri 
láske sa cítiš dobre, však?

Jasné. Akoby som lietal, akoby som srdce prelieval medom...
A pocit zranenia je nepríjemný, veľmi nepríjemný. Jedno ego veľmi presne trafilo druhé ego!

Pocit zranenia druhým človekom sa však nedotýka tvojej podstaty. Dotýka sa iba tvojho ega, nejakej jeho roly, 
ktorú práve hráš. Keby si získal potrebný nadhľad, videl  by si, ako sa nedeje nič  iné, iba navzájom komunikujú dve 
egá, dve roly. Ľahko si to všimneš, keď sleduješ hádku dvoch iných ľudí. Tam máš dostatočný odstup.

Áno. Máš pravdu.
Neraz sme hovorili o tom, že cítiť sa príjemne je pravou prirodzenosťou človeka. Ak sa pre niečo cíti  nepríjemne, 
vtedy jeho vedomie už nie je zakotvené v jeho prirodzenosti. Vlastne vtedy doslova chorobne blúdi mimo ozajstnej 
reality. Stotožňuje sa s egom, s nejakou rolou, a je úplne mimo prítomnosti. Liek je teda naozaj jednoduchý – iba sa 
dostať naspäť do prítomnosti a ROZHODNÚŤ SA cítiť sa príjemne.

Klasika – ľahko sa povie, ťažšie vykoná...
V skutočnosti niet čo vykonať. Nepríjemné pocity zaberú oveľa viac námahy a energie! Stačí iba zostať vo svojej 
podstate. A pravou podstatou nie je ani ego, ani žiadna jeho rola, ale skutočné ja, plné lásky a pochopenia.

Hovoríš pochopenia? To mám mať pochopenie voči tomu, kto mi ubližuje a zraňuje ma?
Áno. A nielen pochopenie. Aj súcit a bezpodmienečnú lásku.

No to už je silná káva!
Uvedom si, že on je chorý, minimálne v tom momente, keď zraňuje. Že ho úplne opantala rola, ktorá možno aj 
jemu falošne našepkáva, že bol zranený či inak postihnutý! V tom momente je proste nevedomý.

V tom momente ani nie je vhodná chvíľa prebúdzať jeho vedomie.
A asi by to ani nebolo účinné. Stačí, ak ty budeš nazerať na všetko z pozície lásky. Sám si pred chvíľkou opísal, 
ako ti je úžasne, keď vysielaš lásku. Predstav si, že miesto pocitov zranenia budeš pociťovať príjemné emócie!

Nie som si istý, či je to vôbec možné. Zdá sa mi to až trošku masochistické.
Toto je tiež len hodnotenie ega. Ty však vôbec nemusíš byť zranený. Ako by si  aj mohol, keď všetko, čo ti druhý 
nepríjemné hovorí, je IBA O ŇOM!!! Veď to vôbec nie je o tebe. Sú v tom iba pozície a zásady jeho nejakej roly. 
Jeho postoj, jeho názory, jeho hodnotenia. To nie si ty! Veď dotyčný ťa v skutočnosti vôbec nemôže poznať. 
Dokonca ani ty sám seba nemôžeš poznať, ak sa na seba pozeráš z pozície ega.

Dobre. Povedzme, že by nebol problém ostať ľahostajný a necítiť sa zranený. Ale vysielať lásku?



Ak si dospel až sem, predstav si, ako všetci potrebujú tvoje pochopenie a súcit. Navyše si uvedom, že tebe je už 
dobre, doslova si už za vodou. Láska je príjemná a prirodzená. O nič sa neoberáš.

To je absolútne nezvyklé!
Nezvyklé? Istý úžasný človek, a nebol prvý, už pred dvetisíc rokmi povedal, že ak ti dajú facku, nastav aj  druhé 
líce. Povedal, že kto do teba kameňom, ty doňho chlebom!

Áno, ale to bol Ježiš!
No a čo? Práve preto. Bol to človek, ktorý nikdy nejednal  z pozície ega. Vždy iba z pozície lásky. Vieš si predstaviť, 
aká v ňom musela byť láska, keď v momente, v ktorom mu išlo doslova o krk a fyzické utrpenie dosahovalo vrchol, 
on prosil nie za seba, ale za tých, čo mu ubližovali? „Otče, prosím, odpusť im, lebo nevedia, čo činia...“

Sila...
Áno. Sila. To nepotrebuje komentár.

Dušička moja, áno, ja viem. Viem, že máš pravdu. No dnes takto nikto nežije. Dnes si každý tvrdo obhajuje 
svoje pozície a názory. Vyzeral by som smiešne.
Kto by vyzeral smiešne? Ty alebo tvoje ego? Ver mi, že tvoja dušička, teda ja... teda tvoje pravé a aj  tvoje srdiečko 
by si doslova krochkali blahom! Veď sa nemusíš stať nejakým verejným kazateľom. Iba takto ži a prežívaj  svoje 
realitu. Bude ti dobre.

Myslíš?

Celkom určite. Najväčšou skazou ľudstva a zdrojom najväčšieho utrpenia je neschopnosť vysielať lásku. Je to 
doslova choroba, globálna choroba. A šíri sa dokonca dedične, lebo každý malinký človiečik je k tomu vedený, 
rovnako ako jeho rodičia. Dôležitejším sa stalo, KTO prežíva a nie ČO prežíva. Dôležitejším sa stalo mať to 
správne životaschopné ego a nie žiť v súlade s láskou a univerzálnymi zákonmi, v súlade so sebou. A to je zdrojom 
utrpenia.

Nezdá sa, že by sa ľudstvo z toho tak ľahko dostalo...
Na začiatok postačí, ak sa z toho dostaneš aspoň ty. A postupne každý jeden človek. Od istého množstva to už 
bude všeobecná záležitosť. Myšlienková forma lásky nad ľudstvom sa už o zvyšok postará.

Čo teda treba robiť, konkrétne robiť?
Najprv je treba začať jednoduchými vecami. Napríklad tým, že nikdy si  nič neber osobne. Nie je to ani múdre, ani 
prospešné, a nie je to ani naozajstná pravda o tebe.

Dobre. Nikdy si nič nebrať osobne. Ale ako reagovať v konkrétnej situácií?
Všímaj si, aké finty používa jedno ego na druhé ego. Najväčšou fintou je vyvolávanie pocitu viny. Je to nezmysel, 
nikto nemôže vedieť o skutočných pohnútkach toho druhého ani  o jeho karmických väzbách. No pocit viny sa dá 
veľmi ľahko vyvolať a druhé ego naň  okamžite reaguje buď urputnou obranou, alebo porážkou. Oboje spôsobuje 
utrpenie, zbytočné utrpenie.

Áno. Často počuť – chcem iba spravodlivosť, nech sa mu stane to, čo aj mne!
Doslova miesto lásky volajú po utrpení! Ale iba láska a odpustenie všetko pokrivené vyrovná.

Takže nikdy si nenechať vnútiť pocit viny.
Samozrejme. Pocit viny je strach s opačným časovým znamienkom. Strach z toho, čo už bolo. Proste to bolo, a 
jediné, čo je potrebné, je iba napraviť, čo sa dá, ak sa vôbec  dá. Strach, pocity viny je v tomto prípade 
kontraproduktívny a iba privoláva trest. Je to zlá energia navyše.

Egá často používajú aj kritiky a posudzovania druhých.
V skutočnosti nikto nie je dostatočný sudca na to, aby mohol čokoľvek objektívne posúdiť. Takže súdy druhých je 
treba brať s rezervou a vôbec si ich nebrať osobne. Veľmi zraňujú aj nadávky a urážky... Vtedy je už ego doslova v 
psychopatickom vytržení, úplne odtrhnuté od podstaty a všetko, čo v tomto stave vyriekne, slúži iba na priame 
ubližovanie. Je to atak chorého ega. A práve choré potrebuje najviac súcitu a lásky.

Pozoruhodné...
Celkom postačí, ak si  človek takéto niečo vôbec  nepripustí osobne. A už vonkoncom by nemal  odpovedať 
rovnakým slovníkom. Jednoducho, čim viac niekto na teba chrlí oheň, tým pevnejšie musíš byť ukotvený v láske a 
v prítomnosti, až kým sa neodstaví pocit jemného vnútorného pobavenia sa nad absurdnosťou situácie.

Pobavenia sa?
Áno. Je to totiž kuriózna situácia. Dotyčný je totálne vžitý do divadelnej  roly a ty si v naprostej realite prítomnosti a 
pod ochranou lásky. Vtedy sa môže objaviť aj súcit. Mám však pocit, že dotyčného by mohol súcit ešte väčšmi 
rozzúriť. Nemusíš mu ho nijako dávať najavo. Vo väčšine prípadov stačí, ak ho úprimne cítiš ty. Tento vnútorný 



pocit dokáže dokonca zastaviť aj veľký amok. V žiadnom prípade však nesmieš prijať pravidlá hry útočníka. Vždy si 
určuj iba svoje vlastné pravidlá. A ak vieš, že nikdy si nemáš nič brať osobne, je to celkom ľahké.

Ani facka nie je osobná?
Prosím ťa, o čom je taká facka? O tebe či o útočníkovi? Chceš vyhrať spor? Nikdy ho v skutočnosti nevyhráš 
fackami. Ba nikdy ho nevyhráš vôbec, ak ti na ňom tak záleží. Spor môžeš poraziť iba tým, že z neho odídeš. Že 
prestane mať nad tebou moc. No egu sa toto veľmi ťažko prijíma, ego chce mať kontrolu.

Takže – všetko prijímať s láskou...

No čo už iné s tým, ak si si  vôbec takú situáciu pritiahol do života? Je to iba výsledok nejakej tvojej  rovnorodosti, 
myšlienkovej či názorovej. Viem, ako nezmyselne znie, že .. prijať facku s láskou! No nastav aj  druhé líce, ako 
hovorí Ježiš, a uvidíš, či príde aj druhá facka! Určite nie. A už ani žiadne ďalšie. Zastav násilie a šír lásku, to je 
zmysel jeho rady. Takmer ako Make love not war, čo šírili kedysi  hippies a – mali pravdu. Tvoj  protiútok by vyvolal 
iba ďalšie vlny násilia, až kým by niekto z vás nepadol porazený. V skutočnosti  by ste boli porazený obaja, takto 
nikto nemôže vyhrať.

Vlastne mi hovoríš, že žijeme v spoločnosti, kde prehrávajú všetci.
Žiaľ, až na pár jednotlivcov, ktorí to pochopili, takmer všetci. Vyhraté súdy sú prehratými súdmi, lebo vyhralo ego. 
Nik nemôže súdiť. Vyhraté spory a bitky opäť vyhralo – iba ego, lebo láska sa nebije. Víťaz by mal rozjímať, čo to 
vlastne urobil. Doviedol  niekoho k porážke, pomohol mu tým nejako? Pomohol niekomu okrem zadosťučinenia 
svojho ega?

Možnože bojoval za dobro...
To už je zložitejšia otázka, čo sú pojmy dobro a zlo. Kto je dobrý? Ten, kto kričí, nedajme sa bratia!? Možno. Alebo 
napríklad taký Ferlinghetti, ktorý radí? Tak prehrajme vojnu, ale bez jediného mŕtveho! Možno. Ľudstvo ešte stále 
nevie, čo je dobro a čo zlo. Vždy je však naporúdzi kontrolná otázka, ktorá ponúka riešenie: ČO BY NA TOTO 
POVEDALA LÁSKA?

Áno, dušička moja, miláčik, opäť presne cítim, akú máš pravdu.
A opäť musím pripomenúť, že na lásku všetko vo vesmíre odpovedá kladne.

Zlatko?
Áno, miláčik...

Napadla mi ešte jedna zvláštna otázka.
Áno?

Hovoríš, že nič si neber osobne...
Áno.

A to si nemám brať osobne, ani keď ma niekto chváli alebo oslavuje?
Cha, cha, cha... A to kto sa pýta? Povedz mi, miláčik, a povedz si to sám sebe, KTO SA TO TERAZ PÝTA?


