
Rozhovor s dušou (5)

(V predchádzajúcich častiach sme začali dialóg o láske a dušička nám ukázala, ako fungujú prvé štyri úrovne prežívania 
skutočnosti. Štvrtá úroveň - LÁSKA - zázračne mení svet človeka.  Zo života odchádza strach, vina, odpor i kritika a človek si 
priťahuje hlboké vnútorné i vonkajšie šťastie. Dnes nám dušička prezradí ďalšie nečakané súvislosti.)

Ak odstrániš zo svojho života strachy, pocity viny, kritiku a dokonca aj odpor a všetko vnímaš s láskou, otvára sa ti 
piata úroveň prežívania - úroveň komunikácie a informácií. Tak ako teraz, môžem potom s tebou komunikovať 
hocikedy a hocikde, a nielen ja. Si  úplne tu a teraz, vnímaš informácie od ľudí, ktoré vyžaruje ich energia, a pretože 
necítiš odpor ani žiaden súd a kritiku, je ti dovolené vidieť esenciu ich pocitov, myšlienok a postojov. Všetko je 
úžasné a láskyplné, život je nádherné divadlo a dokonalý systém. Rovnorodé sa priťahuje, preto do tvojho života 
vchádzajú tebe podobní, čo sa napokon deje vlastne vždy, ibaže teraz to má novú kvalitu. Myšlienky obsahujú 
lásku, a preto im je dovolené niesť nové celostné informácie a nové súvislosti. Neanalyzuješ, čiže netrháš, ale 
syntetizuješ, čiže spájaš.

A to všetko láska! Zobúdza, lieči a presvetľuje všetko!

Áno. Je tu ešte aj šiesta a siedma úroveň prežívania, nazývané transcendentálne úrovne. Šiesta úroveň, známa aj 
ako “tretie oko”, je z pohľadu bežného človeka ako život v zázrakoch. Je to úroveň  majstrov, bežnými sú 
schopnosti  pre iných ľudí absolútne nedostupné. Je to rozpamätanie sa na existenciu dušičky v iných životoch a 
dimenziách a pochopenie celej svojej karmy.

Fantastické!!! A siedma úroveň?

Vieš, že siedma čakra je jedinou mimo tela, kúsok nad temenom hlavy. Už toto symbolizuje, o čom asi je. V 
skutočnosti  je nielen mimo tela, ale jej jadro je v úplne inej dimenzii  a je prepojením na celý vesmír a Boha. Všimol 
si si  staré obrázky svätých alebo anjelov s kolieskom - aureolou nad hlavou? To je roztočená siedma čakra, ktorú 
niekdajší umelci  ešte dokázali nejako vnímať. Život v siedmej  úrovni je prakticky neopísateľný, úplne iné hodnoty 
dostáva čas i priestor. No pre tvoj terajší život úplne postačí, ak zažiješ iba zopár zábleskov z tejto úrovne...

Dušička moja, chcel by som poznať všetky tie úžasné univerzálne zákony!

Hneď teraz, alebo stačí aj zajtra?

Nesmej  sa … Ja viem, že to nie je ľahké a ľudia na to potrebujú, dlhokánsky čas duchovného vývoja. Bože, 
veď keby sa namiesto somarín učili v školách tieto zákony, boli by v živote oveľa šťastnejší!

Zákony, ktoré spomíname, sú všade, všade okolo nás. A predovšetkým v nás. Dušička každého človeka vie všetko, 
no človek ju jednoducho nepočúva. Má plnú hlavu takzvaných “dôležitých” vecí. Jeho vedomie je z mnohých príčin 
proste zahmlené, hlavným dôvodom je predovšetkým karma. No karma sa začne prudko meniť, čistiť a zjasňovať, 
už len obyčajným záujmom o univerzálne zákony. Znovu ti opakujem: NA ČO SÚSTREDÍŠ POZORNOSŤ, TO 
NARASTÁ. Aj láska a múdrosť, skutočná múdrosť. Človek však chce všetko hneď ...

… áno, ako ja, však? ...

… a v tomto prípade klasické učenie vôbec nepomáha. Dokonca - neexistujú ani učitelia či  kazatelia, ktorí by to 
mohli  v školách alebo kostoloch učiť, to by museli  tie zákony najskôr chápať, preciťovať a žiť podľa nich a až potom 
ich učiť. Ale ani to by nebola záruka, že ich aj skutočne naučia, lebo ľudské vedomie je zavreté v myšlienkových 
prúdoch väčšiny ako v temnici!

Prosím?

Áno. Myšlienkové prúdy … alebo, ak chceš, mentálne formy, egregory, morfogenetické polia, energetické 
kyvadlá… Takto rôzne ich nazývajú rôzni majstri, no ide v podstate o to isté. To sú skutoční tyrani a diktátori 
ľudstva, ba i  diktátori diktátorov! Ľudia ich nasávajú každou myšlienkou ako pľúca kyslík a neuvedomujú si, že 
potom prežívajú emócie iných a nie svoje vlastné. Všetky podobné myšlienky a pocity celého vesmíru sú totiž 
navzájom prepojené a stačí jediná, na pohľad nevinná a nenápadná negatívna myšlienôčka, aby si otvoril 
priehradu! Predstav si napríklad, čo pociťuje človek v depresii! To je absolútna hrôza, ak si uvedomíš, že jeho 
negatívny pocit ho doslova zavalí ťarchou skľúčenosti  a beznádeje všetkých ľudí sveta, ktorí sa kedy cítili smutní a 
nešťastní!

Ach… No našťastie to platí aj opačne, však?



Áno, Ale máloktorý nešťastlivec sa vedome preladí na energiu lásky a dôvery, čo by ho takmer okamžite vyliečilo. 
Málokto má chuť v nešťastnom rozpoložení prežívať hravosť a rozlet takzvanej “múdrosti neistoty”, čo by ho 
okamžite katapultovalo z temnoty do jasom a radosťou zaliateho územia nového života. Obrazne povedané, karma 
ho núti vypiť si pohár bolesti až do dna. A chvíľu si na tom dne ešte “pobahniť”...

Prečo je to tak?

Sú dve hlavné príčiny. Ak ich pochopíš, zistíš, že aj pojem karma môžeš brať s rezervou a to, čo sa nazýva 
“nevyhnutnosť karmy” je tiež len mentálna forma, myšlienkový prúd väčšiny. Prvý dôvod, prečo ľudia ostávajú v 
nešťastnom rozpoložení, je to, že frekvencie lásky, šťastia a úspechu sú vibračne ďaleko od ich momentálneho 
rozpoloženia. Preladiť sa znamená určitú vedomú prácu, zámer, nepríde to totiž samé od seba. Aj rádio musíš 
prelaďovať z jednej stanice na druhú vedome, no práca, ktorú pri  tom vykonáš, ti nepríde nijako obtiažna. Ibaže 
toto si málokto vedome uvedomí, ba o možnosti  hocikedy sa preladiť na stanicu Šťastie málokto vie. Druhý dôvod 
sú mnohé, vibračne blízke “stanice”, ktoré vysielajú nezmyselné masové myšlienkové formy typu “život je pes”, 
“človek musí trpieť” atď… a v nešťastí sú ľahko dosiahnuteľné. Bez vedomého zámeru a cieľa dôjsť až po stanicu 
“Šťastie”, aj tí najpozitívnejší dôjdu nanajvýš po nenápadné stanice “Musím zabojovať!”, či “Bez driny nič  v živote 
nedosiahneš!”, ktoré sú momentálne veľmi rozšírené, no sú rovnako šialené. Uvedom si, že sú to len silné 
morfogenetické polia, myšlienkové prúdy neuvedomelej väčšiny, energetické kyvadlá ovládajúce masy.

Chápem, no ako to, že karma je nevyhnutná?

Na rozdiel od všeobecne rozšírenej nepravdy, karma nie je totiž žiaden trest, odplata či spravodlivosť. Vesmír a 
Boh nepotrebujú - na rozdiel od ľudí - nikoho trestať, takou malichernosťou netrpia. Karma je prostriedok na 
dvíhanie duchovnej úrovne a väčšej spojitosti s dušou. V samom základe je to vyučovanie Lásky. Kto žije a vníma 
svet a ľudí s láskou, miluje to, čo žije a vysiela voči  všetkému energiu Lásky, ľahko a rýchlo rozpúšťa zlú karmu ako 
ľad pod slnečnými lúčmi. Ak si si napríklad zauchom či kopancom zarobil  takzvanú “zlú” karmu, nie je absolútne 
nevyhnutné, aby si ono zaucho či kopanec dostal  späť, pravda - ak ešte predtým pochopíš, že toto sa nerobí a 
rozhodneš sa už nikdy to nezopakovať. V takom prípade ťa už “karma zaucha” alebo “karma kopanca” nemá čo 
učiť a rozpúšťa sa… alebo sa prejaví iba latentne: v karmou pripravenej  situácii  ti  niekto trebárs iba pohrozí a povie 
“no, no, no!”

Takže… karmu jednoducho nemusíme...

Presne tak. Za predpokladu, že danú oblasť prežiarime láskou.

Problém je však v tom, že nikto nevie DOPREDU, v ktorej oblasti má zlú karmu...

O to sa naozaj nemusíš starať. Bolo by nanajvýš vypočítavé - a so skutočnou láskou to nemá nič  spoločné - 
vnášať ju iba tam, kde ti to “vylepší” karmu. Takto to nefunguje. V skutočnosti by to bol strach, nie láska.

Chápem, dušička moja… to sa pýta iba môj … rozum, vieš?

Áno

Pred chvíľou si mi povedala, že už len narastajúci záujem o univerzálne zákony vylepšuje karmu. Povedz 
mi, prosím, niečo aspoň o tých základných.

Dobre. To, čo nazývame univerzálnymi zákonmi, vysvetľuje, ako funguje univerzum, teda vesmír a život. Je ich 
veľmi veľa. Niektoré ľudia nevedomky používajú ako bežné úslovia, napríklad “ako sa do hory volá, tak sa z hory 
ozýva”, čo je vlastne Zákon spätného pôsobenia, ktorý vo svojej  čistej forme nekompromisne funguje a znie: 
KAŽDÁ VYSLANÁ ENERGIA SA VRÁTI V NEJAKEJ FORME SPÄŤ K SVOJMU PÔVODCOVI a veľmi jednoducho 
varuje nekonať zlo, ba ani  len nevysielať negatívne myšlienky. Niektoré univerzálne zákony sa dokonca v 
transformovanej forme objavili  aj vo vede, napríklad fyzikálny Zákon tiaže, ktorý vo svojej metafyzickej forme 
hovorí, že “ŤAŽKÉ, HUSTÉ KLESÁ NADOL, ĽAHKÉ SA VZNÁŠA NAHOR” a popisuje úplne iné deje ako fyzika. 
Existuje celá séria univerzálnych zákonov šťastia a úspechu, ktoré budú, tuším, teba veľmi zaujímať...

...tušíš veľmi správne...

Je aj séria zákonov tvorenia a stvorenia, zákony Lásky… atď… Je toho naozaj veľa.

Ach, to nemám šancu zvládnuť za jeden život! A ani neviem, čím začať...

Netráp sa, viem, čím začneme. Navyše, mnohé zákony už poznáš a žiješ podľa nich. Len o tom nevieš. Počas 
tvojich životov ťa už karma mnohému podučila.

Čím teda začneme vedomé uvedomovanie si týchto zákonov?



Začneme zákonom, ktorý stojí nad všetkými ostatnými a nemôžem ho ani nazvať prvým, skôr dokonca nultým, 
pretože za ním už nič  ďalšie “druhé” neexistuje, čo by sa mu vyrovnalo a vysvetľovalo viac. Na tomto zákone stojí 
celý vesmír, všetko živé a prejavené. Porozumenie tomuto zákonu otvára bránu k múdrosti a zasväteniu. Hlboké 
precítenie tohto zákona vysvetľuje človeku všetko, čo sa s ním deje...

Horím nedočkavosťou...

Ba ešte viac  - ak si tento zákon budeš uvedomovať v kontexte svojho každodenného života, povedie ťa ako presná 
informácia kamkoľvek a za čímkoľvek, čo budeš chcieť a dá ti úplnú správu o tvojom celkovom stave!

Tak mi ho už konečne prezraď! Nech sa ho aspoň stihnem naučiť naspamäť...

Neboj sa, tento zákon má iba päť slov a už si ho viac ráz počul, len si si ho plne neuvedomil...

A znie?

A znie: AKO HORE, TAK I DOLE.

Prosím? To je všetko?!

Áno. Vidím, že si nejaký sklamaný.

Dobre vidíš. Zdá sa mi skôr nejakým veršíkom než dôležitým zákonom...

Miláčik, mýliš sa… Napokon ako väčšina ľudstva… A preto žijú tak ako žijú.

Ja ti verím, ale asi mi to musíš vysvetliť. Alebo povedať inými slovami.

Ako hore, tak i dole… Ako vonku, tak i dnuká… Ako na nebi, tak i  na zemi… Aký je mikrokozmos, taký je aj 
makrokozmos… Všetko sa vo všetkom opakuje a nič nie je náhoda… Ako vysielaš, tak i prijímaš...

Dobre, dobre… skrátka ako hore, tak i dole. Ale ani toto mi nevysvetľuje výnimočnosť tohto zákona.

Fajn, poďme na to teda viac  popisne. Musíš to proste precítiť a potom sa ti  otvoria nové obzory aj v živote a tvojich 
záujmoch. A múdrosťou sa pohneš prudko nahor. Nečakaj  nejaké vedecké vysvetlenia, i  keď aj  to by sme mohli, 
ale to vôbec nie je podstatné.

To mi je jasné.

Istotne si už niečo počul o takzvanej Smaragdovej doske…

Samozrejme. Našli ju v  egyptskej pyramíde a údajne je to odkaz pre potomkov  od vyspelého Atlantíďana 
menom Hermes Trismegistos…

Čo za bytosť bol Hermes a či  bol naozaj z Atlantídy, necháme teraz bokom. Isté však je, že na Smaragdovej doske 
sa nachádza viacero univerzálnych zákonov ako extrakt toho najmúdrejšieho, čo sa môže človek v pozemskom 
živote naučiť. Čo myslíš, ako znie prvá veta tejto dosky?

Ako hore, tak i dole?

Správne. Celou vetou dokonca: “Ako hore, tak i dole, aby sa prejavila múdrosť Jediného…” Ešte stále ti to 
nedochádza? Skutočné poznanie je poznanie jednoty, nie polarity. Polarita i  tak napokon vychádza z jednoty a ako 
celok v nej aj skončí.

Niečo ako jin a jang?

Trebárs. Bránou k múdrosti je nie vedecké, totiž analytické myslenie. Analýza rovná sa rozoberanie. Analytický 
Strom poznania dokonca vystrnadil človeka z Raja! Múdrosťou je holistické, teda celostné, syntetizujúce nazeranie 
na svet a na všetko, čo sa s ním deje. Aj  to najsnaživejšie rozoberanie napokon človeka dovedie iba k Celku, ktorý 
sa ako jednota prejavuje aj v tej  najmenšej časti. Celok však  leží pred človekom, zreteľný ako na dlani, v 
hocijakom, na pohľad čiastkovom, parciálnom prejave. Ako hore, tak i dole.

Pomaličky mi začína svitať, aké úžasnosti mi vysvetľuješ! Trošku mi to pripomína takzvanú Teóriu 
všetkého, o ktorú sa snažia súčasní špičkoví fyzici.

Súčasní špičkoví fyzici, za predpokladu plnej poctivosti, napokon musia prísť na to, že záverom akejkoľvek teórie 
všetkého je zákon AKO HORE, TAK I DOLE.

Dobre. Je to všetko úžasné a začínam cítiť, kam môže nielen mňa, ale aj ostatných ľudí priviesť zákon, 
ktorý mi vysvetľuješ. Ale akú má spojitosť s každodenným praktickým životom?



Pozri  sa - ak sa niečo prejaví v jednej sfére tvojej osobnosti, celkom určite sa to nachádza vo všetkých častiach 
tvojej osoby. Žiadna, ale vôbec žiadna udalosť tvojho života nie je náhodou a len výlučne v jednej časti tvojej 
osoby. Včera si  sa “náhodou” pichol nožničkami do prsta, pamätáš? No spomeň si, ako ťa ešte v ten ďeň 
“popichali” neuvážené slová istého tvojho známeho! Proste tvoj celok obsahoval  akýsi, nazvime to “kód” na 
popichanie a prejavoval  sa v každej časti tvojej osobnosti! Máš šťastie, že si  nepracoval v nejakej maštali, vedľa 
niekoho s vidlami!

Cha, cha, cha…

Nesmej  sa. Žiadna choroba, ba ani len úraz či  nehoda, dokonca vôbec  žiaden zážitok života nie je pre človeka 
náhodný a nie je bez súvislosti  s jeho mentálnym stavom! Dokonca je to veľmi presná správa o tom, aký je jeho 
momentálny status quo! Nikto nemôže “len tak” zakopnúť o prah, ak by tomu nepredchádzalo alebo nenasledovalo 
aj  nejaké “potknutie” sa v životnej situácii. A ďalej  - miera následkov je rovnako podobná: bezbolestné potknutie sa 
o prah znamená úplne iný kód ako následné spadnutie a rozbitie si  nosa, to už pôjde o poriadne “nabúranie” aj v 
živote!

Neuveriteľné!

Neuveriteľné, no presne tak to funguje! Presne o tom je zákon AKO HORE, TAK I DOLE. Uvedomenie si 
skutočných príčin môže vyliečiť každú chorobu či problém! Nikto nebude mať problémy s trávením, ak je v jeho 
živote všetko “stráviteľné”, rovnako nebudú bolieť zuby toho, kto sa vie životom bezbolestne prehrýzť! A týka sa to 
aj  oveľa vážnejších chorôb a stavov. Dokonca i  masových nešťastí, lebo nik nemôže byť “len tak” na určitom 
mieste...


