
Rozhovor s dušou (7)

AKO HORE, TAK I DOLE. Úžasný zákon. Brána k zasväteniu, hovorí dušička. Nemám dôvod pochybovať, veď po jeho 
pochopení a precítení začínam rozumieť súvislostiam. Je to ako poézia - aj tá zo zdanlivo nespojiteľného vytvára nové 
presné pocity. Číry rozum iba ostáva stáť v nemom úžase. A dnes nám dušička vysvetlí ďalší zákon univerza, rovnako 
poetický a pragmatický zároveň.

Dušička moja, horím nedočkavosťou poznať aj ďalšie univerzálne zákony.

Áno, rovnorodé sa priťahuje...

Jasné! … Tak mi prosím povedz nejaký ďalší, z ktorého zabudnem zatvoriť ústa!

Veď som ti ho práve povedala. Má len tri nekompromisné a všade a vo všetkom platné slovíčka: ROVNORODÉ… 
SA… PRIŤAHUJE! Je to zákon príťažlivosti.

Toto?… Toto je univerzálny zákon, z ktorého mám zmúdrieť? Nepočul som to náhodou už sto ráz?

No… počul. Ale neprecítil. A ani sa nečudujem. Po múdrosti, ktorá je viditeľná a položená hneď vedľa, málokto 
siahne… A aby ju ešte zovšeobecnil ako univerzálny zákon, to by sme chceli priveľa, však? A potom použil pri 
všetkom, čo prežíva… nemožné! Len si spomeň, s akým úsmeškom si sa prvý raz postavil  k zákonu Ako hore, tak i 
dole...

Ale to som ešte nevedel, o čo ide.

A zdá sa, že to nevieš ani v tomto prípade, zlatíčko...

Čo viac tu mám vedieť? Proste… rovnorodé… sa priťahuje… A?

A?

A basta.

Fajn. Takže na to budeme musieť ísť štýlom “toto okrúhle sa volá volant”. Najprv si  tento zákon povedzme inými 
slovami a obšírnejšie. Si pozorný?

Áno

Tak počúvaj: všetky energie, bez ohľadu na to, ako sa pozorovateľovi prejavujú - či  už ide o veci hmotnej povahy, 
mentálnej, myšlienkovej povahy, alebo dokonca o javy, skutky, udalosti a osoby...

Proste a jednoducho - VŠETKO...

Áno. Všetko, čo vykazuje úplné alebo aj čiastočné znaky podobnosti, rovnakosti alebo vzájomnej rovnorodosti...

...sa navzájom PRIŤAHUJE.

Super! Presne tak. A počúvaj ďalej: ...a všetko vo vesmíre sa tomuto musí prispôsobiť a umožniť funkčnosť tohto 
javu a nič nedokáže tomuto javu trvalo zabrániť alebo trvalo odolávať.

Obrazne povedané - všetko sa musí napokon rozostúpiť, aby sa dve “rovnakosti” priblížili k sebe. Chápem. 
A funguje to aj medzi rôznymi formami energie? Vieš čo mám na mysli?

Samozrejme, ja predsa poznám tvoje myšlienky. Chceš sa spýtať, či napríklad predstava pritiahne rovnaký jav 
alebo udalosť. Ak si odmyslíš časový posun - aby sa predstava mala čas zhmotniť do udalosti, funguje to presne 
rovnako, ako keď pozorovaný jav alebo udalosť pritiahne myšlienky o nej.

Fantastické! Začína mi svitať… Človek predsa môže jednoducho priťahovať do svojho života všetko, na čo 
myslí a všetko, čo si predstavuje! Ale… prečo to nikto nerobí?

Omyl. Robí to každý. Každý živý človek na tejto zemi. Dnes a denne.

Ako to? Prečo je teda väčšina ľudí nešťastná a nemá to, čo chce? Prečo sa v  živote objavujú neželané 
udalosti?

Práve preto, že si ich človek neželá. Myšlienky a predstavy o tom, čo si  neželáme, sú z hľadiska zákona 
príťažlivosti  doslova presným zadaním, čo sa má stať. Kladné alebo záporné znamienko nehrá vôbec  žiadnu rolu! 
Treba sa jednoducho naučiť myslieť iba na to, čo chceš. NA ŽELANÝ VÝSLEDOK. Skôr či  neskôr sa dostaví. Je to 
však práca, vedomá a kreatívna práca, pretože nad súčasným ľudstvom je množstvo negatívnych myšlienkových 
foriem, na ktoré sa človek ľahko napája, a práve podľa zákona príťažlivosti  rovnorodého sa jeho myšlienky 



obohacujú o čoraz viac neželaného! A následná neželaná realita, ktorá zákonite musí prísť, človeka iba presvedčí, 
že “predvídal” správne. A očakáva ešte horšie. A horšie aj príde. A zmnožuje sa. Funguje totiž zákon príťažlivosti.

A čo s tým? Ako tomu pomôcť?

Otočiť to. Zákon príťažlivosti  zabezpečuje aj  to, že všetko narastá a čoskoro sa deje po kvantách. Veci  sa teda 
vždy buď zhoršujú alebo zlepšujú. Nič nestojí na mieste. Poznáš to - panta rhei, všetko plynie...

...alebo omnia mutantur - všetko sa mení.

Ó, ó, aký múdry a vzdelaný! A to si sa kde naučil, v škole?

Predstav si, že nie!

Che, che, prepáč… Samozrejme, že máš pravdu. A podstatnú. Ak sa teda niečo nezhoršuje, potom sa to celkom 
určite zlepšuje! A tento bod si človek musí uvedomiť a nechať ho narastať! Je to bod zlomu. A poviem ti celkom 
dobrú správu. Tento bod zlomu je k dispozícii vždy. Hocikedy. Záleží len na tebe.

Na mne? A ako to urobiť? Ako to otočiť?

Predovšetkým je nutné definitívne prestať očakávať zlé. A to aj  napriek tomu, ak sa niečo zlé práve deje. To len 
dobiehajú výsledky predchádzajúceho myslenia. Je nutné okamžite vizualizovať - a neprestať(!) - želaný výsledok. 
Zákon príťažlivosti  sa postará o ostatné. Aj o to, že dobré a želané začne narastať po kvantách. Stále maj na 
pamäti, že vesmír a Boh sa cez svoje univerzálne zákony vždy postarajú o všetko, čo si želáš i  NE-želáš. Spoľahni 
sa.

Predpokladám, že len myslieť a predstavovať si nestačí. Treba aj konať, ale čo?

Ak nebudeš mať predstavu pokojne a neotrasiteľne očakávaného výsledku, všetko tvoje konanie, aj to racionálne, 
naplánované a logické, bude len súbojom s neželanými javmi, alebo skončí úplne nazmar. Prinajmenšom sa 
zbytočne narobíš. Ak si ideš umyť zuby, vari dopredu plánuješ trasu z kuchyne do kúpeľne? Dumáš, ktorou rukou 
to urobíš a či nie náhodou nohou? Bojíš sa, že sa ti zlomí kefka a ideš si vopred zaobstarať náhradnú? Bojíš sa, že 
nepotečie voda? A keby aj… Však si umyješ zuby neskôr, a čo? Je len predstava umytých zubov a želaný výsledok 
- umyté zuby. Presne o tomto je dosahovanie každého výsledku. Jednoduchá a nekompromisná predstava, nulová 
dôležitosť negatívneho výsledku a - idem si po… A viem ako. Každý krok je jasný a presne viem, ako ho urobiť. 
Zákon príťažlivosti vedie všetky moje kroky. A ešte niečo - presvedčenie, že ak by “náhodou” nebolo po mojom, 
bude ešte lepšie.

To je naozaj také jednoduché?

Obávam sa, že každý iný postup iba priťahuje komplikácie a neúspech. Ak človek rozmýšľa negatívne, priťahuje si 
takúto odpoveď: “Čo, kuriatko moje? Želáš si  komplikácie? A aký druh? Nečakané? No dobre. Pár ti ich pošlem. A 
ešte ustavičné? Ach, keď si to želáš… Čo ešte? Aha - boj. Teba učili, že všetko si treba vybojovať, mhm… A aký 
druh boja by si  si prial? Nie, zradcu nie, ešte že si  ho hneď zamietol. Hlupákov? Fajn, pár ti  ich do cesty pošlem. 
Ľúbim ťa, všetko bude, ako si si zaželal…” Nesmej sa, zlatko, je to presne tak.

Nesmejem sa, len sa usmievam...

Spoznal si v tom niekoho?

Takmer.

Ak už raz dosiahneš pozitívny a očakávaný výsledok, drž sa tohto pocitu. Pošli svoje veľké ĎAKUJEM, lebo 
čoskoro príde viac. Nič  sa nedeje osamotene. Zákon príťažlivosti zabezpečí, že všetko sa deje po kvantách. Určite 
si si  všimol, ako sa dokážu nakopiť negatívne udalosti. Ale rovnaký princíp platí aj  pre šťastné udalosti  a riešenia! 
Až do okamihu, kým ich človek nezastaví pochybnosťami, nedôverou, strachom… alebo aj  takou zdanlivou 
maličkosťou, akou je neistota, či  si to vôbec  zaslúži. Samozrejme, prídu aj také chvíľky, človek je ustavične 
atakovaný cudzími  myšlienkovými prúdmi, ale… Ak prijme stav šťastia a úspechu ako svoj normálny status quo, 
zákon príťažlivosti  rovnorodého sa postará, aby z jeho okolia zmizli negatívni či nešťastní ľudia a nahradili  ich 
rovnorodí.

Ak dobre rozumiem, zákon príťažlivosti sa stará i o to, akí ľudia sa ocitnú v mojej blízkosti?

Áno, je vlastne za všetkými ľudskými vzťahmi, spôsobuje to, že ťa niekto zaujme, že sa ocitne medzi  tvojimi 
blízkymi alebo priateľmi, ale i to, že ak sa stratí rovnorodosť, ľudia z tvojho života odchádzajú.

Ako je to možné?

Proste - rovnorodé sa priťahuje...



A nerovnorodé sa odpudzuje...

Nie, nie, miláčik. Takto striktne sa to nedá povedať. “Odpudzovanie”, ako si  to nazval, je už určitý druh vzťahu. 
Nerovnorodé ti je proste ľahostajné. Nezaujíma ťa. Neplatia žiadne sily príťažlivosti.

Takže - manželia či partneri sa spoznávajú len na základe príťažlivosti rovnorodého… Vlastne aj  láska… 
môže vzniknúť len na základe rovnorodosti...

Ako inak… Ako by sa vôbec mohol dostať niekto do tvojej blízkosti, do tvojich sfér záujmu bez nejakej 
rovnorodosti? A ak je niečo rovnorodé, priam s fyzikálnou presnosťou sa to ocitne pritiahnuté - pri tebe. Začnime 
jednoduchými príkladmi. Kúpiš si  psa. Mimochodom, aj rasa, ktorú by si  si  vybral, korešponduje s nejakou tvojou 
rovnorodosťou, vlastnosťou, záujmom… Začneš ho venčiť. Po mesiaci zistíš, že poznáš osobne aspoň desať ľudí, 
o ktorých si predtým ani  netušil, ba niektorých aj po mene. Všetci majú psov. Rovnorodosť spustila svoje príťažlivé 
sily. Alebo sa staneš numizmatikom, filatelistom… Čoskoro sa staneš členom veľkej  rodiny podobných zberateľov, 
stretávate sa, mailujete si, vymieňate si zberateľské úlovky. Ak by ťa po čase táto vášeň opustila, odídu postupne z 
tvojho života všetci zberatelia. Máš rád rockovú hudbu. Poznáš ešte nejakých sebe podobných?

Samozrejme, toto všetko poznám a všimol som si to. Ale… láska, tá je predsa najväčšia rovnorodosť, vari 
nie?

Áno, len je to trošku zložitejšie. Lásku môžeš mať k celému ľudstvu, ak sa tak rozhodneš a precítiš to. Môžeš mať 
súcitnú lásku k trpiacim a sú to tebe rovnorodí? Súcit vyvolala nejaká iná rovnorodosť, skrytá hlboko v tvojom 
vnútri. Ale človek, do ktorého si sa zaľúbil, má pre teba nejakú atraktivitu, čo je tiež len iný výraz pre príťažlivosť. 
Potrebujete rozprávať o rovnakých veciach, prípadne o nich mlčať. Potrebujete rovnaké sféry záujmu. Potrebujete 
rovnakú alebo podobnú životnú filozofiu. Potrebujete rovnaké sklony v sexe. Rovnaké názory na výchovu detí… 
Skrátka potrebujete byť rovnorodí. Inak partnerstvo nemôže dlho fungovať, je to len manipulácia a stáva sa 
utrpením. V lepšom prípade dvaja odídu bez drám od seba, no spolu sa to už proste nedá.

Prečo je toľko rozchodov, aj po veľkých láskach?

Dôvodom nie je strata lásky, ale strata rovnorodosti!!! Predstav si, že sa dvaja stretnú na diskotéke a vznikne 
“veľká láska”. Naschvál  to hovorím v úvodzovkách, lebo jej základom mohla byť iba veľmi maličká čiastková 
rovnorodosť. Napríklad, že obaja radi  tancujú. Alebo obaja radi pijú mojito. Alebo radi  počúvajú Depeche Mode. 
Toto ich k sebe pritiahne, postupne si vytvoria vlastnú spoločnú mentálnu formu dvojice a všetko zdanlivo klape. 
Povedzme, že sa zoberú a majú deti. No rovnorodosť, ktorá ich na začiatku spojila, nejaký Depeche či  mojito, 
absolútne časom stratí na význame a ani  v hĺbke sŕdc či vedomia sa iná rovnorodosť nevytvorila. Začnú sa hádky, 
vystupujú na povrch rozdiely a skryté antagonizmy. Je proste čas ísť od seba. A začať si  priťahovať skutočne 
rovnorodého partnera.

To hovoríš len tak?! A čo deti?

Deti  to berú trošku inak, ako je všeobecne rozšírený názor. V manželstve bez rovnorodosti je iba utrpenie a cítia ho 
predovšetkým deti. A cítia to, aj  keď sú rozpory a neláska pred nimi dobre ukrývané. A pri najvypätejších situáciách 
dokonca deti dokážu kričať “veď sa rozveďte!!!”. Každé ozdravenie rodinného ovzdušia je pre deti  iba prínosom a 
profitovať môžu dokonca i zo vzniku nových dvoch rôznych rodín, matkinej  a otcovej, pretože ony cítia rovnorodosť 
a inklináciu k obom rodičom. Ľudia môžu byť pri  sebe skutočne len ak sú rovnorodí. Žiadna iná možnosť nie je. 
Bez rovnorodosti nastane chlad, ľahostajnosť a odcudzenie.

Áno. Viem, že máš pravdu. A ty vieš, že viem. Veď si to zažila so mnou...

Všetci milenci na svete by sa mali modliť nielen: nech navždy ostane naša láska, ale predovšetkým NECH 
NAVŽDY OSTANE NAŠA ROVNORODOSŤ! A najviac, čo môžu pre seba urobiť je, ustavične sa zaujímať jeden o 
druhého, o spoločnú rovnorodosť, zalievať si ju ako kvetinku. Zákon príťažlivosti rovnorodého sa postará o ostatné.

A prečo sa vlastne najmä pri vzťahoch hovorí pravý opak, totiž že protiklady sa priťahujú?

Tak predovšetkým, nie je to opak ale doplnok. Ak je skutočná hlboká rovnorodosť vnútri  oboch, to, že trebárs jeden 
je praktik a druhý lieta v oblakoch iba vytvorí perfektný celok. Jeden môže byť nervák a druhý pokojný ako 
baránok, no spolu sa práve pre toto navzájom potrebujú. Ale len za predpokladu, že majú hlbokú rovnorodosť v 
iných veciach. Dokonca niektoré vzťahy by bez zdanlivých protikladov vôbec nemohli  jestvovať. Ak by som mala 
uviesť nejaký extrém pre pochopenie, tak napríklad voyeur vždy potrebuje svojho exhibicionistu, sadista svojho 
masochistu, ale obaja sú o tom istom! Je to rovnorodosť ich záujmu, čo ich spája.

Áno, rozumiem. Ako jin a jang.

Áno. Plus a mínus sa priťahuje, ale musí ísť o tok toho istého prúdu. To je podstatné.



Mala si pravdu...

A vari nie? Nemala som ju niekedy?

Mala si pravdu, že zákon príťažlivosti je veľký zákon. A keď mu človek porozumie, precíti ho a používa v 
každodennom živote, otvoria sa mu nové obzory...


