
Rozhovor s dušou (6)

(… celkom mi začína svitať. Skutočne všetko so všetkým súvisí a všetko sa vo všetkom opakuje. Vidím, že čokoľvek, 
čo je prítomné v jednej úrovni, je nejako prítomné aj vo všetkých ostatných úrovniach. Presne podľa zákona AKO 
HORE, TAK I DOLE, ktorý mi dušička minule tak krásne vysvetlila. A dnes opäť prezradí ďalšie nečakané súvislosti…)

Dušička moja, AKO HORE, TAK I DOLE - to je úžasný zákon!

Áno, zlatko. Aký ti  pripadal  na začiatku jemnučký a subtílny, tak je v skutočnosti mohutný a všetkoobsažný! Veď je 
na ňom vybudovaný celý vesmír a život. A všetko, čo je v ňom, každý jeden prvok, každá skutočnosť. Neexistuje 
proste nič, čo by sa z tohto zákona dalo vyňať, žiadna výnimka.

Áno, chápem. Dokonca chápem i to, aké je múdre mať ho pri všetkom na pamäti.

Je to nielen múdre, ale dokonca i  praktické. Lebo všetko, čo je múdre, je napokon i  praktické, to je skutočná mierka 
múdrosti. Odporúčam ti, nielen mať ho na pamäti, ale mať ho v pozadí každej  jednej  myšlienky! potom začnú byť 
myšlienky nielen rozumné, ale aj skutočne múdre.

Prvá otázka, ktorá mi v tejto súvislosti napadá, je, prečo lekári neliečia podľa tejto múdrosti?

Dobrá otázka. Niektorí možno hej, väčšina však nie. Skutočným princípom lekára či  liečiteľa je byť nositeľom a 
interpretom tohto zákona pri  osobách, ktoré si  ho ešte neuvedomujú. A naozajstným majstrovstvom je urobiť to s 
nefalšovanou láskou. Toto dokonale lieči. To, čo nazývate chorobou, je len indikátorom, ukazovateľom stavu, ktorý 
vznikol v mentálnej štruktúre - v psychike. Je to celé proste postavené tak, aby sa každý človek dokázal  vyliečiť aj 
celkom sám - ak si uvedomí, čo bolo príčinou v PSYCHIKE! Choroba je len hmotným, fyzickým premietnutím stavu 
mentálnych štruktúr.

A po uvedomení si príčiny mizne?

Áno. Načo by tam zotrvávala naďalej? Vesmír, Boh, ba ani príroda nič  nerobia zbytočne. To robia iba ľudia, ktorí si 
nevedomky chorobu doslova pestujú, zalievajú a chránia. A za výdatného prispenia lekárov a farmaceutov, ktorí 
majú na to  pochopiteľné dôvody. V základnom princípe je totiž možné liečiť ČOKOĽVEK ČÍMKOĽVEK. Za 
predpokladu, že liek je médiom, ktorý nesie tíšiacu alebo liečivú informáciu.

Ak bude toto počuť nejaký vyštudovaný lekár, zježia sa mu všetky chlpy!!!

Asi hej, ale skutočný poctivý, múdry a láskavý lekár, verný svojmu poslaniu to už vie, alebo na to príde.

Ak by som teda podal “naprogramovanú vodu”...

Pokojne bez tých úvodzoviek.

… podal naprogramovanú vodu, do ktorej som “nahučal”...

… do ktorej si vložil informáciu, hoci aj pokojnou a jemnou myšlienkou...

… do ktorej som vložil informáciu, že lieči, ona by liečila?!

A nie? Vari si nepočul o placebo efekte? Alebo o homeopatických liekoch, ktoré nesú IBA informáciu?

Samozrejme, ale myslel som to inak - ako všeobecný a rozšírený spôsob liečby.

Cha, cha… Vieš si predstaviť, že by sa v lekárňach predávala iba čistá NAPROGRAMOVANÁ voda? Ale v princípe 
by to išlo. Veď ľudstvo už preukázalo nesmiernu tvorivosť pri spôsoboch liečby. Liečivý tanec  šamana alebo 
okiadzanie dymom pri lôžku chorého, terapia hudbou či  zvieratami, liečba slnkom, morom, stromami, tajomné 
obrady liečiteľov, terapeutický rozhovor…, to sú rovnako hodnotné podávania liečivej  informácie chorému, ako 
podanie pilulky lekárom. Ak nie viac. Vráťme sa však k zákonu AKO HORE, TAK I DOLE. Zaoberáme sa totiž 
nielen liečením symptómov, ale skutočným vyliečením. Teda - pochopením príčiny, základnej príčiny poruchy. A to 
nám tento zákon umožňuje vidieť úplne jasne. Opakujem: ak sa niečo nachádza v jednej úrovni, potom celkom 
určite to bude prítomné aj v ďalších úrovniach. Choroba ako prejav fyzickej úrovne človeka je úžasnou šancou 
odhaliť, čo “nekalého” sa udialo v mentálnych štruktúrach človeka. Doslova VIDIEŤ príčinu.

Predpokladám, že príčinu je potrebné nielen objaviť, ale aj odstrániť.

Samozrejme, ak je príčina ešte stále prítomná.

Dajme si nejaký príklad. Vieš čo? Skúsim ja.



Prosím.

Povedzme, že ma rozbolela hlava...

Mhm...

Čo sa usmievaš?

Nič, len tak… Vybral si si totiž nie celkom jednoduchý príklad.

Prečo?

Čo ťa rozbolelo? Hlava? A čo v hlave? Lebka? Mozog? Ako je to možné? Nenachádza sa tam totiž ani jediný 
receptor bolesti!

To je pravda. Napriek tomu, hlava môže bolieť, nie?

Áno, tak to vnímaš. V skutočnosti ťa bolí prebytok alebo nedostatok energie, ktorá sa tam mohla zablokovať. Teda 
v praxi - tvoja hlava (a to sa rovná - tvoje myšlienky alebo tvoje vyjadrovanie) neuskutočnila to, čo chcela. Alebo 
naopak - uskutočnila to, čo nechcela. Napríklad - chcel si plakať a zadržal si  to. Alebo si plakal  priveľa a teraz tam 
nejaký kúsok energie chýba. Chcel si  niekomu vynadať, no včas si sa spamätal a ZADRŽAL si to! Alebo si niekomu 
vynadal a trápi ťa pocit viny, ktorý ťa takto fyzicky trestá. Prežil si  proste predávkovanie alebo poddávkovanie 
mentálnej energie zodpovednej za emócie. To je príčina, to je to HORE, a to DOLE je dôsledok - pocit bolesti hlavy.

Áno. No čo ak ma bolí sval, ktorý hlavu drží?! Ten predsa receptory bolesti má! Stuhnutá šija, spánok 
nakrivo...

Ani toto sa nemohlo odohrať bez psychických dôvodov. Nemôžeš len tak fyzicky stuhnúť bez dôvodov v psychike. 
Nemôžeš z ničoho nič  nakrivo zaspať. Trebárs si povedal niekomu, alebo pomyslel si si: “Z teba ma bolí hlava!” 
Napríklad… Alebo si zažil niečo, čo by si označil ako: “Z toho ma riadne rozbolí hlava.”

Jasné, jasné, chápem.

A takto by sme mohli pokračovať v objasňovaní psychických príčin akejkoľvek choroby.

Aj nevyliečiteľnej?

Neexistuje nevyliečiteľná choroba. Existujú len choroby, ktorých prvotná príčina v psychike nie je tak evidentne 
zrejmá na prvý pohľad. Ale práve zákon AKO HORE, TAK I DOLE môže do vecí vniesť jasno.

Myslel som konkrétne - rakovinu.

Uvažujme teda spolu, pomocou nášho zákona. Čo to teda je - rakovina?

Čo to je? Povedal by som, že nekontrolovateľné bujnenie buniek.

Áno, správne. Iba spresním - NEKONTROLOVATEĽNÉ bujnenie, ktoré sa na fyzickej  úrovni prejavuje bujnením 
buniek. Čo teda mohlo byť prvotným bujnením?

V psychike? Napríklad nekontrolovateľné myšlienky, pocity...

Áno, výborne! Čo ešte?

Správanie… Skutky, ktoré sa vymkli kontrole!

Presne. Napadá ti paralela?

Samozrejme. Ak sa niekto správa tak, akoby “bujnel” na úkor svojho okolia.

Môže byť. A často to tak aj býva. No na rakovinu môžu ochorieť aj  ľudia, ktorí sú voči svojmu okoliu dobrí a láskaví. 
V ich štruktúrach však doslova nekontrolovateľne bujnejú smrtonosné myšlienky či pocity, ktoré si  často už ani 
neuvedomujú, alebo im neprikladajú žiaden význam.

Veľa napovie aj prvotne napadnutý orgán, však?

Ten to môže napovedať úplne presne. Podľa svojej úlohy alebo základnej súvislosti. Rakovina pľúc má úplne iný 
psychický pôvod ako rakovina prostaty. Napríklad pľúca symbolizujú a fyzicky stelesňujú vzduch, priestor, slobodu, 
rozlet… Prostata má súvis so sexuálnym životom. Rakoviny prsníkov či maternice sú fyzickým prejavom 
predávkovania či  poddávkovania materstva, ženstva alebo sexuality, nekontrolovateľnými  energiami v týchto 
oblastiach...

Počkaj, prosím. Čo sú to presne tie “nekontrolovateľné energie”?



Napríklad chronické pocity viny, neuskutočnené a zablokované túžby, smútok a skľúčenosť… Proste všetko, čo 
nekontrolovateľne narastá… Každý jeden konkrétny prípad má aj konkrétne príčiny. V podstate by sme mohli 
zostaviť akýsi “katalóg” príčin a súvislostí, no každý jeden prípad si zaslúži presné preskúmanie.

Dobre a čo s tým potom? Podľa teba sa to dá liečiť. Určite však nemáš na mysli chemoterapiu alebo 
rádioterapiu.

To by aj chemo-, aj rádio-, aj hocaká iná terapia museli byť podané s dokonalým naprogramovaním o ich 
liečebnom účinku! Bez toho napáchajú viac škody ako osohu a ak chorý nepochopí prvotnú príčinu svojej choroby, 
po čase ešte razantnejšie, ako predtým, udrie recidíva! Skutočne vyliečiť môže len pochopenie a eliminovanie 
psychických príčin.

Počul som o človeku, ktorý si vyliečil zhubný nádor smiechom. Dávkovaným terapeutickým smiechom!

Perfektné, absolútne perfektné a presné! Ak mám pocit a pevné presvedčenie, že každé zasmiatie mi ukrojí 
kúsoček karcinómu, potom sa tak aj stane, lebo mentálna energia je vždy tvorcom fyzickej reality! Navyše vedomé 
sústredenie sa na smiech odvádza z vedomia a podvedomia nekontrolované bujnenie negatívnych energií. Človek 
proste musí žiť inak ako predtým a už aj toto ho lieči!

Dobre, fajn. Toto všetko chápem, no existujú ešte mikroorganizmy, ako pôvodcovia chorôb. Pri infekčných 
chorobách by sa každý lekár nášmu zákonu iba vysmial a nasadil by penicilín či streptomycín, či iné 
antibiotikum… Čo teda hovoríš na vírusy, baktérie či plesne?

Sú to iba herci. Tí hrajú svoju určenú rolu, no autorom nie je Shakespeare!

Prosím?

Predstav si  zákulisie plné hercov a ďalšieho personálu. To je prostredie, v ktorom žijeme, i naše telá. Všade je 
množstvo mikroorganizmov, známych aj ešte neznámych. Každý má svoje určenie a čaká na svoj výstup, na 
odohranie svojej  roly. To však príde, až nastane povel! Keby v tomto momente urobili  výter z hrdla všetkým ľuďom, 
u každého by našli  nejaké “choroboplodné” zárodky ťažkých chorôb a to aj  u úplne zdravých ľudí. Nie je povel, nie 
je rola, nie je choroba! Tá nastane vždy až na povel psychiky! Vtedy herci  - mikroorganizmy začnú hrať svoju 
úlohu. Umožnia im to energetické oslabenia alebo zosilnenia ich materských prostredí, ktoré spôsobí príčina v 
psychike.

Neuveriteľné!

A antibiotiká liečia iba ako informácia telu: “Liečim sa.” Vieš, že antibiotiká nemajú na vírusy prakticky žiaden dopad 
a baktérie časom dokážu antibiotikum “pojedať” ako potravu? Mimochodom, videl si niekedy malé dieťa hrať sa v 
parku alebo na pieskovisku? Pokojne prehltne dážďovku alebo chrobáka, spapá rožok vyváľaný v blate, 
zapieskovaný perník, vycmúľa cencúľ alebo guľu z nie príliš čistého snehu...

Horor!

Aký horor? Hovorím iba o tom, čo som zažila s tebou samotným, cha, cha… Rodičia by chytali infarkty a lekár by 
kričal: “Preboha, tetanus, pozor!!!” Napriek tomu na takéto niečo máloktoré dieťa ochorie. Psychika nemá dôvod 
dať povel. Potom však príde absolútne zdravé dieťa do škôlky a čoskoro ochorie ako ostatné, na nejakú 
bezvýznamnú virózu… Leží v horúčkach a rodič sa čuduje, čo mu zrazu je? V skutočnosti  ochorelo na psychiku. 
Na prijímanie nových “nestráviteľných” zvyklostí, na nové “infekčné” názory, myšlienky a správania ostatných detí! 
Socializuje sa, dostáva teda nielen kolektívne rozumy, ale aj kolektívne choroby. Ako hore, tak i dole.

Áno, je to tak. Dušička moja…

Prosím? Čo uvažuješ?

Uvedomil som si úplne hlboko, ako naozaj  všetko so všetkým súvisí. Ako žiaden jav  na svete nie je 
osamotený a neexistuje nič, čo by nepresahovalo aj  do ďalších štruktúr. Čo vlastne sú tie štruktúry v 
človeku, čo všetko?

Človek je veľmi zložitá a viacvrstvová bytosť. Počnúc jeho najmenšou fyzickou čiastočkou, cez molekuly a DNA, 
cez orgány a komplet telo, cez vedomie, myšlienky, pocity, až po jeho transcendentálne časti spojené s vesmírom 
a Bohom, všetko nesie o ňom všetky jeho informácie. Toto môže byť človeku ešte celkom zrozumiteľné. problém 
môže nastať, ak si má uvedomiť, že aj  všetko, čo vníma, je jeho súčasťou. Aj napríklad jeho pracovný stôl je jeho 
predĺžením a naberá jeho informácie, “povahu” a zvyky! Človek s “upratanou” mysľou má aj stôl inak uprataný ako 
takzvaný bordelár - ten má neporiadok aj  v mysli. Postupne sa stáva súčasťou a kópiou človeka aj jeho izba, jeho 



byt, dvor, pracovisko… Všetko, čo vchádza do jeho mentálnych štruktúr. Pri jeho funkčných poruchách prejavujú 
poruchy aj napríklad jeho elektrospotrebiče, takže z jeho psychiky doslova môže ochorieť aj jeho rádio či auto…

Šokujúce!

Skutočne, AKO HORE, TAK I DOLE, všetko so všetkým súvisí, v každej štruktúre. A môžeme ísť až tak ďaleko, že 
nielen - aký národ, takých má predstaviteľov, to je celkom známe…, ale predstav si, že mentalita národa 
ovplyvňuje, ba priamo vytvára aj tvar a úpravu exteriérov, prírody a vonkajška. Spomeň si, ako ťa prvý raz za 
hranicami prekvapila akási úplne iná príroda, úprava záhradiek, miest, domov, a to si bol len pár kilometrov v 
Nemecku. Ešte i vzduch sa ti zdal  iný. V skutočnosti to bol  podpis úplne inej národnej mentality. A to nie je ani 
zďaleka všetko! Keby si napríklad nejakým prístrojom spomalil  vtáčí spev do zrozumiteľných melódií, zistil  by si, že 
slovenské vtáky majú melódie bližšie k tunajšiemu folklóru a nemecké zasa k nemeckému! Tamojšie plody majú 
iné energie ako naše… A naopak, prostredie zasa pôsobí spätne na mentalitu človeka.

Tak preto niekomu dovolenka ďaleko od domova lieči choroby - vníma iné energie a prichádza na iné 
myšlienky a pocity!

Áno. A presne rovnako zasa niekto iný vonku ochorie. Nová energia a nové vibrácie mu proste nezapasujú. Preto 
konzumácia cudzieho a nového je svojím účinkom absolútne individuálna. A tu človeka povedie iba intuícia. Ak 
túžim po novom prostredí, nových krajinách, štruktúry mojej  osobnosti žiadajú odo mňa predovšetkým zmenu 
života a zaužívaných návykov. Ak by som radšej sedel  doma na zadku, cudzie a nové je pre mňa infekčné, mám 
teda stabilizované a ustálené obdobie...


