
Rozhovor s dušou (8/2010)

Dušička moja, Jean Jacques Rousseau povedal, že človek sa rodí slobodný, no všade je v  okovách. Je to 
pravda? Má vôbec človek šancu na nejakú slobodu?

Áno aj nie. Človek sa môže hocikedy slobodne rozhodnúť. To je prvý a najviditeľnejší prejav osobnej slobody. 
Otázkou je, čo vlastne vedie človeka k nejakému “slobodnému” rozhodnutiu a tu už môžeme naraziť na problém. 
Väčšina dôvodov k nejakému rozhodnutiu totiž vychádza z absolútnej neslobody. Vedie ho proste nevyhnutnosť.

Presne.

Čo na tom, že sa rozhodnúť môžeš, ak sa rozhodnúť musíš? Čo ak by si najradšej nerobil žiadne rozhodnutie?

Áno, to poznám.

Čo na tom, že sa rozhodnúť môžem, ak nemám dosť poznatkov na to najlepšie rozhodnutie?

Ty sa pýtaš?

Nie ja, ty sa pýtaš! Ja odpoveď viem!

Bože! Tak mi ju povedz!

Počkaj. Dostaneme sa k tomu. Čo si vlastne myslíš, že je sloboda?

No … môcť čokoľvek slobodne urobiť, nielen sa rozhodnúť ...

Čokoľvek robíš, prichádza až po tvojom rozhodnutí. Stačí teda, ak budeme hovoriť iba o rozhodnutiach. Tie sú 
prvoradé nielen pre slobodu, ale absolútne pre celú kvalitu života! Vlastne celý tvoj život je súbor rozhodnutí, ktoré 
si urobil.

Dobre, ale zbytočne by som sa rozhodoval pre niečo, čo je nemožné. Jednoducho sa v  niektorých 
situáciách musím rozhodnúť iba jediným možným spôsobom. A to nie je žiadna sloboda!

Nemáš pravdu, miláčik. Vždy sa môžeš rozhodnúť akokoľvek. otázka je, či vôbec vidíš všetky možnosti. Okrem 
jediného prípadu sú totiž všetky rozhodnutia ovplyvnené motiváciou. Všetko, čo robíš, má nejaký motív. Toto je 
skutočné obmedzenie a nesloboda - motív a dôvod tvojich rozhodnutí!

Hovoríš okrem jediného prípadu. Aký je to prípad?

Hra. Ak sa spontánne a tvorivo hráš, nemusíš robiť takzvané zodpovedné rozhodnutia. A nemusíš mať ani  nejaký 
obzvlášť závažný motív pre svoje rozhodnutia a konanie, okrem hry samotnej. Nemusíš mať ani žiaden cieľ. 
Nemusíš jednoducho vôbec nič!!! A toto je vzorka skutočnej slobody.

Úžasné! Začínam konečne hlbšie chápať, prečo mi stále prízvukuješ, aby som všetko robil s ľahkosťou a 
hravo ...

To ťa ušetrí mnohých stresov a nevyhnutných, teda neslobodných rozhodnutí! Pri hre o nič  nejde! A ak sa na to 
lepšie pozrieš, ani v živote. V skutočnosti nemáš čo stratiť. Okrem seba samého práve v prípade neslobodného 
rozhodnutia.

Neviem, či môžem až tak súhlasiť. Sú predsa prípady, ak moja sloboda musí ísť bokom, napríklad pri 
záchrane života niekoho blízkeho, ba dokonca hocikoho, aj cudzieho!

Tvoja sloboda začala už pri  výbere takejto situácie do tvojho života. Neocitol  si sa v nej náhodou, sám si  si ju 
slobodne pritiahol. Užívaš si  dôsledky svojho slobodného rozhodnutia. Určite uznáš, že nie stále a už vôbec nie 
každý musí niekoho zachraňovať. Mimochodom, aj v takomto prípade sa môžeš rozhodnúť tak či onak.

Prosím? To myslíš vážne?

Vždy máš právo na slobodu, a teda aj na slobodné rozhodnutie. Veríš v Boha?

Áno.

A veríš, že Boh môže vykonať čokoľvek, teda aj zachrániť niekoho?

Samozrejme.

A predsa to neurobí vždy, okrem prípadov, keď je o to požiadaný. Myslíš si, že Boh je nejaký ignorant alebo tvrďas, 
ktorého nič nedojme?

To, samozrejme, nie. Boh je láska.



No vidíš. A predsa vo svojej nekonečnej  láske niekedy ostáva akoby hluchý a slepý. Z ľudského uhla pohľadu. 
Niekedy práve “nepomoc” môže byť najväčšou pomocou. Z dlhodobého hľadiska či dokonca z hľadiska večnosti.

Ja však takéto hľadisko k dispozícii nemám. A moje srdce mi hovorí, že pomôcť musím.

To je fajn. Poslúchaj  svoje srdce. Môžeš si  však dovoliť kopírovať Boha a pomáhať iba vtedy, alebo hlavne vtedy, 
ak ťa niekto o to požiada. To nie je žiadna náhoda. Ak ťa niekto o niečo žiada, či dokonca prosí, poskytni mu to. Ak 
môžeš. Vtedy si bol proste vybraný. Ako hovorí Biblia, “Otče, veď som ťa vyznával celý život!, no Boh odpovedá - 
ale keď som bol  hladný, nenakŕmil si ma, keď som bol  smädný, nenapojil  si ma, keď mi  bolo zima, neodel si  ma, 
keď ma väznili, nenavštívil si ma! … a ty si  iba vzdychneš - ach, Bože, to si  bol ty??? Áno ja. Vždy som to ja. Vždy 
som to ja, kto o niečo prosí, tak ako ty prosíš mňa”.

Nemám slov ...

Ani netreba. Na druhej  strane, nevyžiadaná pomoc môže byť dokonca antiproduktívna! A môže byť dokonalým 
vmiešavaním sa do slobôd druhého. Celé národy boli zotročené práve poskytovaním nevyžiadaných pomocí, 
nemusím hovoriť príklady, však? Istotu, že niekto pomoc potrebuje, máš iba vtedy, ak ťa o ňu požiada.

Niekedy však vidím, že sa niekto doslova rúti do priepasti a nie a nie poslúchnuť radu, ba ani prijať 
pomocnú ruku. To ho mám nechať padnúť?

Je to jeho slobodné rozhodnutie. Vari poznáš všetky okolnosti?

A čo ak je to dieťa? A dokonca - moje dieťa?

Za svoje dieťa nesieš zodpovednosť a to dovtedy, kým nie je schopné samo sa zodpovedne rozhodovať. Buď však 
preň radšej anjelom strážnym ako policajtom. Uč  ho rozhodnutiam, v ktorých je prítomná láska a spájanie. Stále 
sleduj, akoby obďaleč, jeho rozhodnutia a chráň ho iba od tých, ktoré sú deštruktívne. Obrazne povedané, nechaj 
ho popáliť sa, ale nie spáliť! Pofúkaj mu boľačky, utri  slzy a vysvetli mu, čo k čomu viedlo, ale až vtedy, keď si 
budeš istý, že ťa počúva! To je najväčšia pomoc. Spolupracuj, akoby si sám bol  dieťa, veľké a múdre dieťa. Aj Boh 
je vlastne veľké a múdre dieťa, to najväčšie a najmúdrejšie a plné nekonečnej lásky ...

Takže hra, hravý spôsob života mu je blízky ...

Áno. Musím sa však pristaviť pri pojme hra. Samozrejme, nemám na mysli  hry, ktoré sú konfrontačné, súťaživé a 
vytvárajú ozajstných či virtuálnych súperov. To už je odkopírovaný princíp boja, teda - vojny! Existencia víťaza 
znamená aj  existenciu porazeného. To sú silné motívy, aby rozhodnutia neboli slobodné! Skutočná hra so 
slobodnými rozhodnutiami je vtedy, ak sú všetci  zúčastnení víťazmi a to nastáva vtedy, ak sa hra odohráva pre hru 
samotnú, iba pre radosť z nej, pre čistú tvorbu. Zober si napríklad taký obyčajný šach. Ak by si ho oživil, dosadil 
živými postavami, uvidíš kruté bojisko plné obliehania, útokov a smrti! A že kráľovská hra!

Kráľovská možno, no asi nie božská ...

Predstav si  hru dieťaťa a jeho absolútne spontánne až živelné rozhodnutia. To je ukážka slobody. Dieťa sa 
napríklad cestou po ceruzku pokojne pristaví pri obľúbenom plyšáku, rozhodne sa dať mu čiapočku, hľadajúc ju, sa 
slobodne napije priamo pod kohútikom, ceruzku nenájde zelenú, ale fialovú, no a čo? - moja trávička bude fialová a 
psík červený … a “maminka, poď mi sem nakresliť bicykel …” - priame a slobodné želanie s veľkou perspektívou 
uskutočniteľnosti! A ešte čosi … aha, mackovi je zima na hlavu - “… mami, nevieš kde má Cipko čiapku?” 
maminka, samozrejme vie všetko … Sleduješ? Sú tam alternatívy, slobodné rozhodnutia, uspokojovanie potrieb, 
žiadosť o pomoc i prosba o radu … A všetko v rámci hry. A dokonale po prúde.

Nezdá sa ti to, ako vzor pre slobodný život, trošku chaotické?

Z hľadiska dospelého možno, no z hľadiska šťastia a dosahovania uspokojivého výsledku ani nie. A o čo ti ide? 
Chceš mať život učesaný, no nešťastný a neslobodný? Vari  nezvládneš trošku chaosu? Bav sa. A v skutočnosti  to, 
čo ide po prúde, vôbec nie je chaotické, práve naopak.

Obávam sa, že moje okolie by to asi nepochopilo.

Veď sa im s tým ani  nemusíš zdôverovať. Nechaj si  to s vnútorným úsmevom pre seba. Napokon, tvoja hra a tvoj 
“chaos” môžu mať svoje celkom zaujímavé pravidlá. Napríklad to, že navonok sa budú javiť vždy dokonale 
usporiadané.

Ako?

Ak nemáš chaos v hlave, nebude ani okolo teba, ani  v tvojich prejavoch. Ako hore, tak i dole. A ak nezvládneš 
chaos mentálne, nemôžeš ho zvládnuť ani  navonok! Tvoj stôl, tvoj dom, tvoje telo … to všetko bude plné 
neporiadku, balastu a neusporiadanosti, akokoľvek sa budeš snažiť o pravidlá, obmedzenia a limity. Všetko sa vo 
všetkom opakuje, to je základ existencie každého, na všetkých jeho úrovniach.

Rozumiem.



Pre slobodu je potrebný aj ďalší faktor. Zjednodušene povedané, keď už hovoríme o hre, mať svoje vlastné 
pravidlá hry! Toto je však ten najobtiažnejší prvok.

Myslíš? Zdá sa mi to také jednoduché, ako jednoducho si to povedala.

Počkaj. Nedopovedala som, že k tomu patrí nie odmietnutie pravidiel iných, ale ich akceptácia takým spôsobom, 
aby tvoje vlastné pravidlá neboli narušené. Rozumieš?

Radšej mi to, prosím ťa, vysvetli podrobnejšie.

Ak chceš vstúpiť do hry iných a byť v nej úspešný, musíš jednoducho prijať pravidlá tejto hry, pravidlá, ktoré si 
neurčoval ty. Ak chceš byť napríklad úspešným politikom, musíš prijať pravidlá hry politikov, akokoľvek by ti 
nevyhovovali  charakterovo. Základnou motiváciou je v tomto prípade moc, či  už ide o moc pre seba samotného 
alebo o moc vykonať pre niekoho niečo “dobré”, čo je vlastne iba rúško pre moc  samotnú, lebo dobro ako také 
môžeš robiť aj mimo politiky. Všetky rozhodnutia budú teda neslobodné, lebo ich motívom bude udržanie si  moci  za 
každú cenu. Ak by si sa začal pohybovať na tejto scéne príliš slobodne, systém ťa jednoducho čoskoro vyžmýka a 
vypľuje! Zákony rovnorodosti!

A čo by si poradila, ako mať v  politike svoje vlastné pravidlá hry, pritom akceptovať všeobecné pravidlá 
politiky a pritom všetkom ešte stále mať komfort slobodných rozhodnutí? Je to vôbec možné?

Možné je všetko, pre čo sa rozhodneš. Dokonca aj takýto “šialený” nápad. No motívom takéhoto vstupu do politiky 
môže byť iba jedno jediné: ísť sa pohrať a pobaviť. Neísť po moci. Mať na pamäti, že sloboda je viac  ako moc. V 
tomto prípade ťa však systém neudrží príliš dlho, ale tebe to vzhľadom na tvoju motiváciu vôbec nemusí vadiť!

Je to skutočne veľká pravda, že vstupom do hocakého systému musíme prijímať pravidlá hry iných a naša 
sloboda je v ťahu!

Áno, človek sa narodil slobodný, no všade je v okovách, ako povedal Rousseau. Ale len do toho okamihu, kým si 
neuvedomí význam tohto výroku! To je prvý krok k oslobodeniu. Ak chcem okovy zhodiť, musím najprv vedieť, že 
ich mám. Prevažná väčšina ľudstva sa to po celý život ani  nedozvie. A z tých ostatných zasa väčšina na to radšej 
milostivo zabudne. Za istých okolností je celkom príjemné žiť sladkým polospánkom, keď o výsostne vlastných 
veciach rozhodne zodpovedne niekto iný. Keby náhodou prišiel koniec  sveta, väčšina ľudí bude čakať na pokyny 
zhora, čo má urobiť! Tak ako celý život.

A vlastne existencia takejto väčšiny spôsobuje aj  existenciu mocných a všetkého schopných politikov  … 
Ale čo ďalej, ako sa zbaviť okov, o ktorých sa človek dozvedel?

Spod mentálneho vplyvu väčšiny a moci politiky ťa dostane jediné. Uvedomiť si, že existuje nástroj, ktorý sa volá 
Ovplyvňovanie reality!

Mágia?

Žiadna mágia! Ovplyvňovanie reality je nástroj, ktorý používajú všetci od bezdomovcov až po pápeža. Je to však 
nástroj  veľmi jemný, no ľudstvo obrazne povedané vykonáva chirurgiu sekerou! Každý si ovplyvňuje svoju realitu 
svojou mentálnou výbavou - svojimi myšlienkami, názormi, pocitmi a emóciami!

Toto by azda aj  mnohí pripustili, no ako vyladiť tento nástroj, aby prinášal úplne presné a cielené 
výsledky?

Pre začiatok stačí vedieť iba dve pravidlá. Po prvé - všetko, všetko a ešte raz všetko (!) čo sa objaví v mentálnej 
sfére človeka, sa aj  zhmotní do jeho skutočného materiálneho života. Všetko, na čo človek pomyslí alebo o tom 
emocionálne uvažuje, v nejakej forme aj človek zažije ako skutočnosť! Z opačnej strany - všetko čo človek zažíva, 
si pritiahol  do svojho života sám, predchádzajúcou mentálnou činnosťou! A teda - ak človek niečo chce presne a 
cielene zažiť, musí tomu predchádzať presná a cielená mentálne aktivita!

Áno, jasné. A druhé pravidlo?

Druhé pravidlo je práve dôvodom, prečo väčšina ľudí ešte tento nástroj  ani  nepostrehla. Všetka materializácia 
myšlienok, pocitov, úvah a vizualizácie prichádza do reality s absolútne nevypočítateľným meškaním! Teda nie 
hneď okamžite, ako napríklad v sne či  v predstave. Väčšinou sa nám to v živote prejaví až vtedy, keď už mentálne 
generujeme skutočnosť inú ...


