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Ruediger Schache 
TAJOMSTVO SIEDMICH ZÁVOJOV 
 
 
 
 

Kto hľadá pravdu, nájde zmysel života a lásku. 
 
Cesta k pravde vedie cez odstránenie siedmich ilúzií, ktoré pred nami zahaľujú pravú 
skutočnosť ako závoje. Len čo si to uvedomíme a nadvihneme ich, všetko v našom živote 
bude oveľa jednoduchšie a uspokojivejšie: vyriešia sa konflikty, prehĺbia vzťahy, 
vytvorí sa priestor pre vnútorný pokoj a stabilitu. 
Ruediger Schache vás krok po kroku povedie po ceste vnútorného oslobodenia. 
Ak na vlastnej koži zažijete liečivé účinky pravdy, budete väčšmi milovať nielen seba, 
ale aj iných. 
Závoje sú sily, ktoré spôsobujú, že svet, život, iných ľudí i samých seba vnímame. 
Zmysly však často klamú. Závoj spôsobuje i to, že niečo v nás v určitých situáciách 
zareaguje, akoby ktosi spustil nastavený program. Ruediger Schache vo svojej knihe 
rozoberá sedem síl, ktoré zahmlievajú naše vnímanie, a ukazuje nám, ako sa dá 
oslobodiť spod závojov zaužívaných schém, strachu, vnútorných konfliktov 
a sebaklamu. Nemusíme sa meniť, nemusíme si nič nacvičovať, nič si želať ani nič 
zlepšovať. Postačí, ak spoznáme sily, ktoré v nás pôsobia, ak ich budeme pozorovať 
a necháme ich jednoducho také, aké sú. Ak ich vedome prijmeme a porozumieme im, 
konečne si budeme môcť zariadiť život podľa vlastných predstáv. Vydajte sa aj vy na 
fascinujúcu cestu odhaľujúcu tajomstvá života. 
 

O AUTOROVI 

Ruediger Schache sa zaoberá výskumom vedomia, píše knihy, pracuje ako novinár, 
usporadúva rôzne semináre, školenia a prednáša. Po štúdiu ekonómie a psychológie 
pracoval niekoľko rokov ako vedúci v úspešnom nemeckom priemyselnom podniku. 
Neskôr pôsobil ako novinár. Na cestách po USA, Mexiku a Ázii i počas dvoch rokov, 
ktoré strávil v istom liečebnom centre v Brazílii, si vzdelanie ešte väčšmi rozšíril. Dospel 
tak k hlbšiemu a celistvejšiemu chápaniu súvislostí týkajúcich sa lásky, vzťahov 
a zmyslu ľudského života. V roku 2009 vyšla vo vydavateľstve Ikar jeho kniha 
Tajomstvo príťažlivosti sŕdc, ktorá sa stala bestsellerom. 
Viac informácií o Ruedigerovi Schachem nájdete na www.ruedigerschache.de. 
 
Z nemeckého originálu Die 7 Schleier vor der Wahrheit preložila Dana Kurčáková. 
Vydalo nakladateľstvo Ikar, Bratislava, 2010. 
ISBN: 9788055121253 
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Predslov 
SILA PRAVDY 
 
 
 
 

„Ľudí nemôžeme nič naučiť. Môžeme im iba pomôcť odhaliť,  
čo je v nich samých.“ 

 
Galileo Galilei 

taliansky matematik, fyzik a astronóm 
* 15. 2. 1564 Pisa † 8. 1. 1642 Arcetri pri Florencii 

 
 

ič sa nedeje náhodou. Ani vo vašom okolí, ani vo vás samých. Ak budete chcieť 
pochopiť, ako vaše pocity a myšlienky vplývajú na vaše okolie, získate čoraz hlbšie 

poznatky a začnú vás zaujímať otázky týkajúce sa vás i vášho života. 
Ak náš život riadia myšlienky a pocity, kto alebo čo potom rozhoduje o našich 
myšlienkach a pocitoch? Čo presne rozhoduje o tom, či sa cítime dobre alebo nie? Či 
pociťujeme strach alebo šťastie? Či o sebe pochybujeme alebo si dôverujeme, či ešte 
trochu vydržíme alebo sa vzdáme? Či si budeme sústavne robiť starosti alebo budeme 
prežívať vnútorný pokoj? Čo presne spôsobuje, že ľudí a udalosti vo svojom živote 
vnímame určitým spôsobom? Čo je príčinou toho, že milujeme, a čo nám v láske bráni? 
Rozmanité pocity a myšlienky, ktoré každý deň prežívate, sú súčasťou vášho 
nádherného, jemne vyladeného ľudského systému. Spolupráca určitých síl vášho 
systému rozhoduje o všetkom, čo prežívate. Aj keď o týchto silách neviete alebo si ich 
neuvedomujete, pracujú samy od seba. Vaše vedomie často zastierajú ako závoje 
a rozhodujú o tom, čo si všimnete a čo nie, čo presne pocítite a kedy, ako zareagujete, ba 
rozhodujú aj o tom, akým spôsobom myslíte a k akému záveru dospejete alebo 
nedospejete. 
Ak si prítomnosť týchto síl uvedomíte, nebudú môcť svojvoľne rozhodovať o tom, čo sa 
s vami udeje, čo budete vyžarovať a čo priťahovať. Všetko sa usporiada samočinne 
a nastane pokoj a jasno. Vznikne priestor pre to, čím naozaj ste, pre vaše túžby 
a životné ciele. Predovšetkým však vznikne priestor pre lásku k iným i k sebe. Aby ste to 
zažili, nemusíte sa meniť, nemusíte sa nič nové učiť ani nič mimoriadne robiť. Nemusíte 
si nič nacvičovať, želať ani „vylepšovať“. Vôbec sa nemusíte namáhať. Zmeníte sa vo 
chvíli, keď pochopíte pravdu o sebe a o svojom živote. 
Skutočné pochopenie je, akoby sa pred vaším zrakom nadvihol závoj. V tej chvíli sa 
zásadne zmení vaša schopnosť vnímať pravdu. Pomocou rozšíreného vnímania sa 
vzápätí zmenia aj vaše pocity v určitých situáciách. A keďže myšlienky a pocity 
vyžarujete navonok, začnete okamžite priťahovať aj úplne nových ľudí a nové udalosti. 
Uvedomte si skutočné súvislosti, ktoré ovplyvňujú vnútorné i vonkajšie udalosti vášho 
života, aby ste pre vlastnú nevedomosť donekonečna neopakovali alebo neblokovali stále 
to isté. V uvedomení je sila pravdy. 

N
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ILÚZIA A PRAVDA 

Ako pôsobí pravda? An ako pôsobia ilúzia a zdanie? Už ste niekedy pozorovali kúzelníka 
v televízii alebo naživo a boli ste uchvátení jeho neuveriteľnými kúskami? Nekúzlil 
naozaj, to vie každý. Mal však zvláštne poznatky a mimoriadne schopnosti, a práve tie 
sú tajomstvom jeho príťažlivosti. 
Na ako dlho by vás upútal, keby ste vedeli, ako tie triky robí? Keby bol zo všetkých 
strán osvetlený a vy by ste mohli sledovať každý jeho pohyb a každý predmet ako 
v spomalenom filme? Keby ste poznali pravdu? 
Kúzlo by pominulo. Vaše oči by postrehli to, čo predtým nevideli, a kúzelník by nad 
vami stratil moc. Nevenovali by ste viac čas ani pozornosť človeku, ktorého triky 
poznáte, a už vôbec by ste neboli ochotní míňať peniaze na vstupenku. 
Vo vašom systéme sú sily, ktoré poznajú podobné triky ako kúzelník. Vytvárajú ilúziu, 
ktorá zastiera váš pohľad na to, čo sa deje naozaj. Tieto sily ako závoje zahmlievajú 
vaše vnímame, vedomie i myslenie. Nezmôžete proti nim nič, môžete si len uvedomiť, ako 
tieto závoje fungujú. Od tej chvíle sa vo vás rozjasní a uvidíte svet inými očami. 
Ak človek chce niečo zmeniť alebo usmerniť, musí to najskôr pozorovať a pochopiť. 
Keď zistíte, ako pracujú sily vášho ľudského systému, stanete sa pozorovateľom 
a vedomým tvorcom svojho života, a zároveň sa budete mať čoraz radšej, lebo si budete 
lepšie rozumieť. 
 
 

„Kto pozná iných, je bystrý. Kto pozná sám seba, je múdry.“ 
 

Lao-c’ 
čínsky filozof, zakladateľ taoizmu 

6. storočie pred n. l. 
 

 

PÔSOBENIE ZÁVOJOV 

Závoj predstavuje silu alebo stav, ktorý spôsobuje, že svet, život, udalosti, veci, ľudí 
i seba vnímate určitým spôsobom. Takou silou môže byť strach, zlá skúsenosť, 
samovoľne prebiehajúce silné pocity, mimoriadne intenzívne želania alebo zásadný omyl 
týkajúci sa vás či niekoho iného. 
Okrem tohto vplyvu na vaše vnímanie závoj ako samočinne prebiehajúci program 
spôsobuje aj to, že konáte istým, celkom konkrétnym a pre iných predvídateľným 
spôsobom: akoby na stlačenie tlačidla. 
Sú ľudia, ktorí o týchto súvislostiach vedia a rýchlo objavia skryté tlačidlá iných. 
Uvedomujú si, že tí, ktorých zahaľuje určitý závoj (napríklad strach alebo silné želanie), 
spoľahlivo a predvídateľné reagujú na určité podnety. Môžete sa oslobodiť od 
samovoľných reakcií, ale za predpokladu, že pochopíte, ako funguje to, čo ste. Keď si 
uvedomíte, ako reagujú určité časti vášho ľudského systému na vonkajší svet. 
Čím viac si uvedomíte, tým slobodnejšími sa stanete. Aj naďalej budete môcť reagovať 
rovnako, ak budete chcieť, no nebude to už nevedomky. Uvedomíte si, čo sa vo vás deje. 
Ak pochopíte, ako fungujú závoje, citeľne sa zlepší nielen váš vzťah k iným – ale i k sebe 
samému. 
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Prvý závoj 
NEVEDOMOSŤ 
 
 
 
 

„Nevedomý nevidí, čo by vidieť mohol, a nedokáže rozpoznať, kde sa 
nachádza. Iba človek s jasným pohľadom sa môže skutočne rozhodnúť 

niečo zmeniť. Váš život potrebuje uvedomenie!“ 
 
 

ZÁVOJ NEVEDOMOSTI 

rečo sa zdá, že niekto vie, kým je, a pozná svoju cestu i to, čo má v živote robiť, 
a iný musí ustavične pátrať po zmysle života vo vlastnom vnútri? Prečo je niekomu 

takmer všetko jasné, kým iný je zmätený a sústavne si kladie otázky? Prečo je niekto aj 
v búrlivých časoch vyrovnaný, kým iným zmietajú životné okolnosti? Dôvod je 
v prítomnosti toho, čo nazývame vedomie. Vedomie je stav pozorovateľa, ktorý si 
uvedomuje, čo sa v ňom práve deje a prečo. „Vedomý pozorovateľ“ je zdrojom istoty, 
jasnosti, sily a vnútornej stability aj v ťažkých časoch. 
Nemožno sa k nemu nijako dopracovať. Objaví sa automaticky. Stačí, ak rozhrnieme 
závoje, ktoré zahmlievajú naše vnímanie a myslenie. 
 

PRIAMA CESTA K VEDOMIU 

Vedomie vzniká z poznatkov a pozorovania. Mali by ste vedieť, aké sily vo vás pôsobia 
a aké procesy vo vás prebiehajú. Potom budete môcť celkom novým spôsobom 
pozorovať, cítiť a prežívať všetko, čo sa deje – vo vás, vo vašom živote i v živote iných 
ľudí. 
V stave plného vedomia už. vaše pocity a myšlienky nebudú samovoľne rozhodovať, čo 
urobíte a ako zareagujete. To bude mať za následok, že k sebe začnete priťahovať čoraz 
viac ľudí, ktorí si takisto uvedomujú, kto sú a čo sa deje. A s takými ľuďmi si nebudete 
automaticky „stláčať tlačidlá“. 
O čo vedomejší život povediete, o to krajšie budú vaše vzťahy i partnerstvo a o to 
zriedkavejšie budete zažívať drámy. Vo vzťahoch sa drámy vyskytujú vtedy, ak spolu 
nepozorovane (nevedome) zarezonujú obavy, predstavy a želania dvoch ľudí, čím sa 
navzájom znásobia. Najkratšia cesta, ako prerušiť akúkoľvek automatickú reakciu 
a v stave vedomia sa preniesť ponad momentálnu situáciu, vedie cez dve otázky: 
 
Kto alebo čo som? 
Čo sa tu deje? 
 
Tieto dve otázky sú nástroje, pomocou ktorých budete vidieť cez ktorýkoľvek životný 
závoj. Len čo si osvojíte potrebné znalosti, postačia vám na to, aby ste sa v každej chvíli 
dostali do pozície vedomého pozorovateľa. 

P 
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KTO ALEBO ČO SOM? – PRVÝ POZNATOK 

Hlboko v každom z nás sídli časť, ktorá túži vedieť, kam patrí. Ona zodpovedá za 
neutíchajúcu túžbu po „domove“. Jednoducho túži niekam patriť. Chce sa dozvedieť 
odpoveď na otázky: Kto alebo čo som? Kto a čo patrí ku mne? Načo som tu? 
Takáto hlboká túžba pôsobí v každom človeku, skryto či otvorene. Ona je dôvodom, 
prečo máme z času na čas pocit, že niečo hľadáme. 
Práve táto hľadajúca časť v nás prebúdza túžbu po životnom partnerovi. V nádeji, že 
konečne nájde domov. Milujúci životný partner môže byť skutočne vynikajúci, no nie je 
odpoveďou na všetky naše otázky, preto si občas uvedomujeme, že ani v najkrajšom 
partnerstve náš vnútorný nepokoj celkom neutícha. Kto alebo čo ste? 
Už ste sa niekedy pokúsili nájsť na to odpoveď? K čomu ste dospeli? Skúšali ste sa 
stotožniť so svojou prácou? Ste sekretárka, riaditeľ, vedúca oddelenia, remeselník, žena 
v domácnosti, inžinier…? 
Táto otázka je pre vás zásadná, lebo ak veríte, že ste to, čo vlastne iba robíte, stávajú sa 
vaše pocity a myšlienky závislými od iných. Potom sa vás vždy osobne dotkne každá 
zmena zamestnania. Potom osobne vnímate každý výrok iných ľudí o vašej práci alebo 
o vašom správaní. Potom ľudia, ktorí vás poznajú iba v určitej úlohe, a nie komplexne, 
svojím posudkom či poznámkou rozhodujú o tom, či sa budete cítiť dobre alebo nie. 
Každú kritiku vašej činnosti vnímate ako kritiku vašej ľudskej hodnoty. Mnohí ľudia 
upadajú do hlbokých pocitov márnosti, keď prídu o prácu. Okrem straty príjmu 
a ďalších nepríjemných zmien je podstatnou príčinou to, že nevedia, kto sú. 
S pracovnou pozíciou strácajú veľkú časť svojej identity. Myslia si, že ich život a oni ako 
ľudia už nemajú nijakú hodnotu, a to iba preto, že určitý časový úsek musia prežiť bez 
zodpovedajúcej funkcie. 
V skutočnosti nie ste vašou prácou, iba tú prácu vykonávate. Na prechodný čas vo 
svojom živote vykonávate prácu sekretárky, riaditeľa, inžiniera, remeselníka, ženy 
v domácnosti či vedúcej oddelenia. 
Niekedy sa na získanie určitého nadhľadu odporúča predstaviť si, že v živote hráte 
rozličné roly. Ibaže v skutočnosti vám to veľmi nepomôže, lebo tej vašej časti, ktorá túži 
vedieť, kto alebo čo ste, akoby ste odpovedali: „Všetko, čo robím, sú iba rozličné úlohy. 
Sú to nepravé identity. To nie som ja.“ 
Ako sa cítite pri predstave, že celý váš život pozostáva iba z toho, že ustavične hráte 
nejaké úlohy? Ako vo večnom divadle, v nikdy sa nekončiacom slede očakávaní? Vidíte? 
To nie je odpoveď, ktorú hľadáte. Pravdou je, že jednoducho robíte rozličné veci. Nemá 
to nič spoločné s tým, kto v skutočnosti ste. 
 
Prvý poznatok k otázke, kto alebo čo ste, znie: Nie ste to, čo robíte. Nie ste vaším 
konaním. 
 
 

„Človek osvietený poznaním neuverí, že šťastie a utrpenie vznikajú 
bez príčiny.“ 

 
Siddhártha Gautama 

prebudený mudrc, učiteľ a zakladateľ budhizmu 
* asi 563 pred n. l. † asi 483 pred n. l. 
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KTO ALEBO ČO SOM? – DRUHÝ POZNATOK 

Väčšina civilizácií zistila, že človek sa skladá minimálne z troch častí, ktoré sa často 
označujú pojmami telo, duch a duša. Aby rozum mohol počas života využívať určité 
poznatky, musia sa niekde ukladať. Členenie ľudskej bytosti na telo, ducha a dušu 
značne uľahčuje odpoveď na otázku, kto alebo čo som. Podstatné je priradiť k týmto 
slovám aj správne významy: 
 
Telo nie je iba biologický dopravný prostriedok. Je zodpovedné za vznik i za prežívanie 
pocitov. 
Duch je zodpovedný za myšlienky, a teda aj za spomienky, poznatky, nádeje, obavy či 
plány. 
Duša je v prvom rade niečo, čo nie je ani telom, ani pocitmi, ani myšlienkami. O čo viac 
závojov postupne odhrniete, o to jasnejšie si uvedomíte, že podstatou duše je láska 
a v konečnom dôsledku aj pravda. 
 
Vaše telo je zodpovedné za vaše pocity preto, lebo pocity sú vlastne telesné reakcie. 
Každá myšlienka, ktorú si pomyslíte, spúšťa v hypofýze produkciu špeciálnych 
posolstiev – hormónov, ktoré zodpovedajú vašim myšlienkam. Hormóny vzápätí putujú 
k príslušným bunkám vášho tela a bunky zareagujú určitou zmenou, ktorú vnímate ako 
pocit. Napríklad pocity strachu vnímate v oblasti slnečného pletenca, pocity lásky 
v oblasti srdca, stres a zlosť v oblasti žalúdka. 
Lenže kto alebo čo potom ste? Ste vaše telo a vaše pocity? Pravdou je, že pocity vo 
svojom tele iba cítite, nie ste nimi. Nie ste ani vaším telom. Telo iba máte, obývate ho 
a používate. Umožňuje vám zúčastňovať sa na živote, navštevovať rôzne miesta a ľudí, 
dotýkať sa ich, pociťovať zmyslové vnemy, pohybovať vecami, tvoriť, zbierať 
skúsenosti… Prostredníctvom zázračného daru tela môžete tento svet vnímať. Vaše telo 
je váš najlepší priateľ. Ak ho budete vnímať takto, budete ho čoraz väčšmi milovať 
práve také, aké je, lebo aj keď má určité nedostatky, v podstate vám nijako nebráni 
vnímať krásu života a zúčastňovať sa na ňom. Nedostali ste ho preto, aby ste s ním 
ustavične boli nespokojní. Máte ho, aby ste mohli putovať životom. Nakoniec ho tu tak 
či tak budete musieť nechať, podobne ako opustíte výletnú loď po nádhernej okružnej 
plavbe. 
 
Váš duch sa skladá zo všetkého, na čo myslíte a na čo si spomínate. Je to vaša osobná 
zbierka starších i novších myšlienok. Chod vašich myšlienok, ktoré v spolupráci s vaším 
telom vytvárajú pocity, z vás robí jedinečnú osobnosť. Okrem toho, čo vnímate ako 
svoje „ja“. Lenže ste naozaj týmito myšlienkami? Ste vaším rozumom? 
Určite ste si už všimli, že v niektorých životných situáciách si váš rozum robí, čo chce. 
Celé dni sa zamestnáva jednou a tou istou témou, a často sa mu nedarí nájsť uspokojivé 
riešenie. Váš rozum vtedy premýšľa v akomsi kolobehu. No a vy ste niekde uprostred. 
Všetko síce môžete pozorovať, ale nič proti tomu nezmôžete. Vaše myšlienky (a s nimi 
spojené pocity) prebiehajú jednoducho ďalej, akoby sa vás na nič nepýtali ani vás vôbec 
nepotrebovali. Stáva sa to preto, lebo v skutočnosti nie ste vašimi myšlienkami. Väčšinu 
z nich iba prežívate. Sú to takzvané myšlienkové vzory. 
Lenže pokiaľ je človek zahalený závojom nevedomosti, nevie o tom. Jednoducho je 
presvedčený, že je tým, čo sa v skutočnosti iba odohráva v jeho telesnom a duchovnom 
systéme. 
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Vaša duša nemá s myšlienkami a pocitmi nič spoločné. Je tým, čo by zostalo, keby vám 
ktosi zobral telo, pocity i myšlienky. Telo (bunkové spojenia), pocity (bunkové reakcie) 
a myšlienkové pochody považujeme za prvky biologického života. Duša nie je nič z toho. 
Existuje mimo biologického života, preto môže pretrvať. 
 
Pocity sú prejavom tela. Myšlienky sú prejavom ducha. Láska je prejavom duše. 
 

KRÁTKY VÝLET K DUŠI 

Výraz duša je vlastne iba slovo. No za ním sa skrýva myšlienka, ktorá v rozličných 
kultúrach nadobudla rôzne obsahy. Napríklad budhisti odmietajú predstavu duše. 
Považujú ju skôr za čosi ako nadradené jadro osobnosti a veria, že to, čo nazývame 
„osobnosťou“, prežije smrť človeka. Okrem toho budhisti veľmi dobre vedia, že toto 
„niečo“ pretrváva a opätovne sa vracia na tento svet v telesnej forme. 
Iné kultúry veria alebo verili, že určité črty osobnosti fyzickým koncom nezanikajú, ale 
ako dokonalá sebavedomá osobnosť budú žiť ďalej v inej forme existencie. Starí 
Egypťania dávali mŕtvym do hrobu hmotné statky preto, aby duši na druhej strane nič 
nechýbalo. Rozličné výklady toho, čo vlastne znamená duša, sú dôvodom, prečo mnohí 
racionálne založení ľudia túto tému obsahujúcu skôr nejasnosti než overiteľné fakty 
odmietajú alebo prinajmenšom ignorujú. 
Napriek zdanlivým nejasnostiam a rozdielnym presvedčeniam a skúsenostiam majú 
všetky kultúry, náboženstvá a výklady predsa len istú spoločnú črtu, a síce: „Byť 
človekom znamená čosi viac než iba telo a myšlienky.“ Nejednotnosť výkladov vznikla 
z toho, ako sa snažili čo najpresnejšie vystihnúť toto „čosi viac“. 
Nech už veríte či neveríte čomukoľvek, na odstránenie závojov, ktoré zahaľujú pravdu 
a lásku, postačí, ak budete vedieť, cítiť alebo aspoň tušiť, že ste „čosi viac“ než iba vaše 
telo, myšlienky a pocity. Vášmu „viac“ to postačí. Nie je dôležité, či si myslíte alebo ste 
presvedčení, že cítite spojenie so svojou dušou, alebo že existuje nejaké vyššie ja, či si 
myslíte, že ste láska, svetlo alebo že je vo vás boh. Nazvite si to, ako vám to najlepšie 
vyhovuje. Dôležité je iba to, čo cítite, pretože presne to naozaj ste. 
 
Druhý poznatok k otázke, kto alebo čo ste, znie: Máte telo, ale nie ste telom. Zažívate 
pocity, ale nie ste pocitmi. Vnímate myšlienky, ale nie ste myšlienkami. 
 
 

„Ak je pripravená duša, je pripravené všetko.“ 
 

William Shakespeare 
anglický básnik a dramatik  

* 23. 3. 1564 Stratford nad Avonom † 23. 4. 1616 Stratford nad Avonom 
 

KTO ALEBO ČO SOM? – AKO V SEBE NÁJDETE ODPOVEĎ 

Zrejme vám je už jasné, čo všetko nie ste. Vylúčili ste viaceré bežné, zväčša samovoľné 
(podvedomé) odpovede a teraz vás možno zaujíma, kto alebo čo ste naozaj. To, čo ste 
naozaj, je tá vaša časť, ktorú zvyčajne nazývame dušou. Je to vlastne číre vedomie bez 
myšlienok. Duša nemyslí. Láska nepremýšľa. Je to niečo, čo vo vás jednoducho je. 
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To, čo ste naozaj, je tá vaša časť, ktorá všetko pozoruje. 
 
Aby ste si túto svoju časť naplno uvedomili, môžete si ju „zaktivizovať“. Položte si obe 
už spomenuté otázky: „Kto alebo čo som?“ a „Čo sa tu deje?“, ale pozor, mimoriadna 
sila týchto otázok je v tom, že na ne nebudete odpovedať. Namiesto toho sa do seba 
jednoducho iba započúvajte a čakajte. 
Kto alebo čo som? Táto otázka zaktivizuje vášho pozorovateľa. Vcíťte sa do seba 
a čakajte. Možno budete cítiť, že čosi vo vašom tele alebo vo vašom rozume hľadá 
odpoveď. Jednoducho sa pritom stíšite. Váš vnútorný pozorovateľ je teraz prítomný. 
Čo sa tu deje? Druhá otázka sa už obracia na vášho pozorovateľa, nie na rozum. Cítite, 
ako čosi hľadí vašimi očami a pozorne, bez premýšľania vníma situáciu. 
Akoby určitá vaša časť opustila scénu a pozorovala ju zvonka. Táto časť vníma situáciu 
s odstupom. Je možné, že dostanete odpoveď, ktorá zmení váš celkový pohľad na vec. 
V tomto novom pohľade bude viac pravdy, jasnosti a múdrosti o tom, čo sa práve deje. 
 
Tretí poznatok k otázke, kto alebo čo ste, znie: Nie ste ani to, čo sa tu deje. No ak sa 
spýtate, kto ste a čo sa tu deje, zaktivizujete tú časť, ktorou naozaj ste. 
 

RONOVI SA ROZPADÁVA ŽIVOT 

Až do svojich tridsiatich ôsmich rokov si Ron myslel, že je úspešný človek. Bol dieťaťom 
šťasteny, ako často vravievali jeho priatelia, človekom s protekciou „tam hore“. Narodil 
sa v rodine podnikateľov a už v detstve sa naučil, ako dosahovať ciele aj ako úspešne 
realizovať nápady. 
Počas štúdia sa zaľúbil do Jennifer a vedel, že našiel ženu svojho života. Hneď po 
skončení štúdia získal dobré miesto a vďaka nadaniu a pracovitosti rýchlo napredoval 
po rebríčku kariéry. S Jennifer sa vzali, nasťahovali sa do malého rodinného domu, 
veľa cestovali. Dopriali si všetko, po čom zatúžili a na čo im zvýšil čas. Veľa ho nebolo, 
lebo obaja zastávali zodpovednú funkciu. Zvykli si profesionálne zadeľovať nielen 
prácu, ale aj voľný čas, a keďže im bolo jasné, že partnerstvo sa zakladá najmä na 
spoločne strávených chvíľach, vždy si našli dosť priestoru pre spoločné zážitky 
a oddych. Ich život bol aj po desiatich rokoch pestrý a bezproblémový, takže priatelia 
ich považovali za vzorový pár. Jedného zimného večera v jedenástom roku manželstva 
sa Ron vrátil domov a zistil, že Jennifer ho nečaká ako zvyčajne. Pokúsil sa jej zavolať, 
ale mobilný telefón mala vypnutý. Ani po dvoch hodinách nedostal od svojej ženy 
správu. Každou bunkou tela cítil, že jeho životom práve otriasa dramatická udalosť, no 
netušil aká. Obvolával známych, o Jennifer však nikto nič nevedel. Intuitívne si 
uvedomil, že jeho žena nemala nehodu a jej neprítomnosť má úplne iný dôvod. 
V takomto citovom rozpoložení prežil celú noc, no horúčkovité premýšľanie nikam 
neviedlo. 
Na druhý deň predpoludním sa mu ozvala právnička s tým, že jeho žena sa rozhodla pre 
odluku od manžela. Ron zažil najväčší šok svojho života. V priebehu nasledujúcich dní 
si postupne uvedomil, že o svojom manželstve mal očividne klamnú predstavu. 
Bolesť, ktorú prežíval počas nasledujúcich dní a nocí, bola taká veľká, až sa mu zdalo, 
že mu ide puknúť srdce a že celý jeho život sa zmenil na veľkú čiernu dieru. Jeho 
povolanie, spoločné predstavy a plány do budúcnosti, koníčky, pekné zariadenie, krásne 
spomienky na exotické dovolenky – nič z toho už nemalo zmysel. 
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Ron sa zmietal v šoku a jeho rozum nedokázal nájsť vysvetlenie pre to, čo sa stalo. Vedel 
iba jedno: Bol uväznený vo svete vlastných predstáv a veril, že žije v perfektnom alebo 
prinajmenej veľmi dobrom vzťahu. A zrazu ho ten najmilovanejší človek jednoducho 
a bez vysvetlenia opustil. Ustavične si kládol otázku, ako sa to mohlo stať. 
Prepadával sa do čoraz väčšej beznádeje plnej búrlivých myšlienok a bolestných 
pocitov, a odrazu si uvedomil čosi zvláštne: akási jeho časť sa od neho oddelila a začala 
pozorovať, čo sa práve deje. Hoci túto časť stále pociťoval ako súčasť seba, predsa bola 
úplne pokojná a istým spôsobom aj láskyplná a utešujúca. Čosi ako tiché oko veternej 
smršte. Všetky ostatné pocity a myšlienky prebiehali i naďalej rovnako, no bol tu už aj 
pozorovateľ, ktorý stál pri ňom ako spoločník. Celé týždne sa Ron umáral otázkou, ako 
mohol situáciu hodnotiť až natoľko nesprávne. A predovšetkým, prečo teraz, po toľkých 
krásnych spoločných rokoch cíti takú neznesiteľnú bolesť. A zrazu, keď sa objavil 
pozorovateľ, našiel odpoveď: Práve toto znamená byť človekom, je ľudské žiť 
v presvedčení, že všetko je v najlepšom poriadku, a zároveň žiť v klamstve. Ľudská je aj 
snaha žiť čo možno najsprávnejšie a usilovať sa v rovnakej miere spĺňať požiadavky 
kladené na nás v povolaní i v partnerstve. Aj túžba prežívať vo vzťahu pekné pocity 
a sústreďovať sa na ne je prirodzená, a takisto je normálne ignorovať nepríjemné 
pocity. Je ľudské robiť chyby a napriek vynaloženému úsiliu nakoniec zlyhať, práve tak 
ako je ľudské prepadnúť sa až na samé dno a zotrvávať v bolestných pocitoch 
a trýznivých myšlienkach… Všetky chyby, ktoré si uvedomil, znamenajú jednoducho to, 
že je človek. Ron bol až dovtedy v povolaní veľmi úspešný, lebo bol nielen dobrý, ale 
v istom zmysle až perfekcionista. Teraz si uvedomil, že lásku a ľudskú blízkosť si 
nemožno naplánovať a zorganizovať ako pracovnú úlohu. Nemožno si ich stanoviť ako 
cieľ. Skutočná blízkosť s nejakou osobou nastane až vtedy, keď obaja začnú hľadať 
pravdu o vzájomnom vzťahu a budú celkom otvorene a úprimne hovoriť o svojich 
pocitoch. Až keď spoluprežívame všetky pocity, obavy a starosti toho druhého, 
začíname ho skutočne vidieť. 
Ron si uvedomil, že bol natoľko presvedčený o svojom úspechu a zdanlivo perfektnom 
súkromnom živote, že manželku vlastne ani nevnímal. Je síce pravda, že počúval, čo mu 
hovorí, a na jej slová aj reagoval, a registroval aj určité negatívne náznaky, ale tie boli 
preňho bolestivé, preto sa od nich vždy rýchlo odvrátil, a zostával uväznený vo svete 
vlastných predstáv. Milovaného človeka po svojom boku a jeho skutočné potreby vôbec 
nepoznal. Bral to tak, že každý náznak nespokojnosti zo strany manželky, každý 
nepríjemný pocit, ktorý vyjadrila, sú iba úlohy, ktoré treba vyriešiť. Niečo, čo treba iba 
inak zorganizovať. 
Ron netušil, že jediné, čo mal urobiť, bolo prestať čokoľvek robiť a jednoducho sa 
pozrieť svojej žene do očí, pokúsiť sa ju naozaj pochopiť a precítiť, čo potrebuje. 
Nevedela to ani Jennifer. Pri všetkých tých veľkých plánoch a vysokých požiadavkách, 
ktorým boli obaja vystavení, sa akosi odnaučili vnímať navzájom srdcami. Keď Ron 
začal byť k sebe úprimný, musel si priznať, že sa vlastne obával, aby ho Jennifer 
neopustila, ak sa budú zaoberať nepríjemnosťami, ktoré sa v ich vzťahu vyskytli. Preto 
ich sústavne odsúval do úzadia. A práve to, čoho sa tak obával, sa nakoniec vyplnilo 
samo od seba. Nie preto, že sa s Jennifer o svojich obavách porozprával, ale preto, že 
tak neurobil. 
O štyri roky neskôr sa zoznámil so ženou, s ktorou teraz žije. Zákon rezonancie 
spôsobil, že táto žena má za sebou takmer rovnaké skúsenosti a dospela k veľmi 
podobným presvedčeniam. A vzťah tých dvoch sa stále prehlbuje, keď sa otvorene 
rozprávajú o vynárajúcich sa myšlienkach a pocitoch, ktoré by ich mohli od seba 
oddeliť. Obaja vedia, že také myšlienky sú jednoducho ľudské. 
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V Ronovom prípade sa jeho vnútorný pozorovateľ zaktivizoval z dvoch príčin: Ron túžil 
dozvedieť sa pravdu o tom, čo sa udialo. Naozaj to chcel vedieť, bez ohľadu na to, čo to 
preňho bude znamenať. No a po druhé, stále si kládol otázku, kto vlastne je, ak celé 
roky žil v ilúzii a vôbec si to uvedomil. Čo sa tu udialo? Ak si naozaj úprimne želáme 
pochopiť, čo sa v našom živote deje, zaktivizujeme si pozorovateľa a uvedomíme si 
pravdu. 
 
Ak veríte, že ste rolou, s ktorou sa stotožňujete – pracovnou alebo súkromnou –, budete 
sa snažiť spĺňať požiadavky tejto roly. Budete hrať to, o čom ste presvedčení, že od vás 
iní očakávajú. 
Ak veríte, že ste vašimi pocitmi, tých nepríjemných sa budete báť a budete ich potláčať. 
A pritom práve nepríjemné pocity môžu poukazovať na niečo veľmi dôležité. 
Ak ste presvedčení, že ste vaším rozumom, budete sa vyhýbať nepekným myšlienkam, 
lebo vo vás prebúdzajú nepríjemné pocity. Tým ich iba zatlačíte na podvedomú úroveň, 
kde budú pôsobiť ďalej, no už bez vášho dohľadu, a negatívne pocity sa budú objavovať 
nekontrolovane. 
Ak veríte, že ste vašimi myšlienkami, budete citové prejavy vnímať ako nedorozumenia, 
ktoré treba nejako vyriešiť. Prejavený pocit môže byť pritom iba pokusom druhej 
strany o to, aby ste si ju všimli. 
Ak veríte, že je pravda to, čo o niekom predpokladáte, žijete vo svete vlastných 
predstáv o tomto človeku. Ako to môžete vedieť? Toho druhého zbadáte v pravom svetle 
až vtedy, keď si nebudete nič dopredu nahovárať a keď sa čo najčastejšie budete snažiť 
vnímať, čo sa medzi vami deje v danom okamihu. Všímajte si nepríjemné pocity a bez 
výčitiek ich vyslovte nahlas. 
 

TIP Z PRAXE: ZVIDITEĽNENIE POZNATKOV 

Ak váš rozum túži nielen čítať a poznávať, ale chce ísť aj hlbšie, dožaduje sa väčšej 
jasnosti – je to jeho právo. Možno raz zatúžite kúpiť si nádherne viazaný poznámkový 
blok, aké dnes dostať takmer všade, a možno ho dokonca aj nejako nazvete, napríklad 
Kniha mojich odpovedí alebo Kniha môjho života. Možno si doň začnete zapisovať svoje 
najosobnejšie poznatky a skúsenosti, no nie ako do denníka, ale ako do Knihy vlastných 
skúseností. Zážitky z vonkajšieho sveta tým prepojíte so skúsenosťami vo vašom vnútri 
a o kúsok sa priblížite sami k sebe. 
 

PRVÝ ZÁVOJ V PRAXI 

Nie som tým, čo robím. Nie som mojimi pocitmi ani mojimi myšlienkami. Čo teda som? 

To, čo ste okrem vašich myšlienok, si logicky nemôžete domyslieť, ale môžete si to 
uvedomiť. Ak chcete vedome zažiť skúsenosť vašej „esencie“, začnite meditovať. 
Dôležité je, aby ste si vybrali taký druh meditácie, pri ktorej nebudú prítomné 
myšlienky. Vedomé fantazírovanie, pohybovanie sa vo svetoch vlastných predstáv 
a rôzne uvoľňujúce aktivity sú síce príjemné, ale stále sa pritom pohybujete vo svetoch 
vlastných myšlienok a pocitov. Ibaže vaša duša je niečo iné. Existuje vo svete ticha. Čo 
by sa stalo, keby ste vo svojom ľudskom systéme vypli na chvíľu všetko, čo vytvára vaše 
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terajšie „ja“? Keby ste na chvíľu uspali všetky nepokojné myšlienky, hodnotenia 
a úsudky, všetok strach a iné samovoľné pocity? Ako by ste potom vnímali svet? Boli by 
ste „mŕtvi“? Alebo by ste boli jednoducho iba stíšení, prítomní a otvorení? Nie každá 
cesta je vhodná pre každého. Najlepšie bude, ak si sami vyberiete cvičenie, ktoré je 
vhodné práve pre vás. 
 

Pozorovateľ – zážitkové cvičenie č. 1: Pozorovanie myšlienok 

Toto jednoduché cvičenie vám pomôže priblížiť sa k uvedomeniu si toho, čo ste bez 
vašich myšlienok. Posaďte sa vzpriamene a pohodlne na stoličku a spýtajte sa svojho 
vnútra: „Aká bude moja ďalšia myšlienka?“ Zostaňte bdelí a len pozorujte, čo príde. 
Kde je ďalšia myšlienka? Pravdepodobne sa vo vás dlhší čas žiadna nevynorí a vy sa 
pritom celkom pekne uvoľníte. Keď sa v takomto bezmyšlienkovom stave pozriete na 
svoje okolie, budete ho vnímať ináč. A možno si uvedomíte, ako sa všetko zmení, keď sa 
objavia prvé myšlienky. 
 

Pozorovateľ – zážitkové cvičenie č. 2: Cesta do srdca 

Pohodlne sa posaďte a sústreďte sa na bod na chrbte, za ktorým sa nachádza srdce. Je 
to miesto medzi lopatkami. Pocítite pritom zadnú stranu vášho srdca. Predstavte si, že 
sa tohto bodu môžete spýtať: „Kto tam je?“ A potom čakajte na odpoveď, ale nie slovnú. 
Započúvajte sa do toho bodu. Ak sa naň sústredne, zistíte, že sa neobjavia nijaké 
myšlienky. 
 

Pozorovateľ – zážitkové cvičenie č. 3: Pohľad do duše 

Pociťujete lásku k svojmu dieťaťu, partnerovi alebo k domácemu zvieraťu v tej istej 
chvíli, keď o nich premýšľate? V skutočnosti je to možné iba v prestávkach medzi 
myšlienkami, no počas samotného rozmýšľania nie. Isteže, môžete si pomyslieť: „Tak 
veľmi ťa ľúbim,“ ale iba preto, že ste to precítili v predchádzajúcej chvíli, v stave bez 
myšlienok, keď ste boli iba pozorovateľ. Keď bola prítomná vaša duša. Zahľaďte sa do 
očí nejakého dieťaťa. Pre malé dieťa existuje iba prítomný okamih. Akoby prítomnosť 
bola stvorená iba nato, aby sme ju obdivovali, ovoniavali, ohmatávali a ochutnávali. 
Hovorí sa, že pohľad na malé deti a niektoré domáce zvieratá vyvoláva lásku. Pri 
pozorovaní malých detí alebo zvierat sú mnohí ľudia šťastní preto, lebo vtedy o ničom 
nepremýšľajú. Ak budete jednoducho iba vnímať, aké dieťa je, vypnete myslenie a opäť 
vami začne prúdiť láska. Iných ľudí ľúbime tak veľmi preto, že nám pomáhajú znovu 
precítiť dávno zabudnuté pocity lásky. 
 

Pozorovateľ – zážitkové cvičenie č. 4: Cítiť lásku – hovoriť o láske 

Možno ste si už všimli, že láska akoby sa o čosi zmenšila, keď o svojich pocitoch 
hovoríte. Mali ste už niekedy dojem, akoby vzletné slová pokazili krásu chvíle, akoby 
znížili intenzitu prežívania? Čo by sa udialo, keby ste vtedy nezačali premýšľať? 
Zaplavila by vás láska skrz-naskrz? Niekedy začíname rozprávať, lebo máme pocit, že 
tak veľa lásky už hádam ani neznesieme. Je taká strhujúca, načisto nás zaplavuje. 
Chceme ju pribrzdiť, aby sa nám „nerozskočilo srdce“. 
Keď prežívate takúto lásku, vedomím zotrvávate vo svojej duši. Keď o láske rozprávate, 
ste opäť vo svojom duchu. A keď sa vo vás objaví zlý pocit, ste opäť v tele. 
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Čo je vlastne láska? 

Zrejme si už uvedomujete, že naše pocity (reč tela) nie sú to isté, čo láska (reč duše). 
Práve preto takmer všetci veľkí učitelia všetkých čias a kultúr šírili posolstvo:  
Láska nie je pocit. Láska je vnútorný stav. 
Chceli tak ozrejmiť otázku, v ktorej ľudia často nemajú jasno: „Je to, čo práve cítim, 
naozaj láska?“ Ak ste doteraz čítali pozorne, váš pozorovateľ sa zaktivizoval aj bez 
vášho pričinenia. A opäť sa vytratí, to je normálne. Kedykoľvek budete chcieť, môžete 
ho opäť zaktivizovať. Čím častejšie sa o to pokúsite, tým častejšie a dlhšie bude 
prítomný. 
A nakoniec sám od seba zostane. Nemusíte si vôbec nič zaumieňovať ani si robiť nijaké 
plány. Plány a predsavzatia nemávajú dlhé trvanie. Poznanie a vedomie vo vás však 
áno. 
Nuž a teraz, keď už viete zistiť, čo sa vo vás odohráva, otvárajú sa pred vami nové 
možnosti, ako s týmito silami narábať. 
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Druhý závoj 
STRACH 
 
 
 
 

„Strach z toho, čo by sa mohlo stať, alebo z toho, čo by ste sa mohli 
dozvedieť, vám bráni zažiť akúkoľvek novú skúsenosť lásky a pravdy. Ak 
máte strach, pre iné pocity už niet miesta. Život od vás vyžaduje odvahu!“ 

 
 

ZÁVOJ STRACHU 

xistuje niekto, kto na vás dohliada už od vášho príchodu na tento svet. Niekto, kto 
si o vás robí starosti. Niekto, kto má iba jediný cieľ: starať sa o to, aby ste sa mali 

dobre, aby sa vám neprihodilo nič zlé. Ten niekto je súčasťou vášho rozumu. Rozmýšľa 
veľmi jednoducho. Preňho je dobré všetko, z čoho máte dobrý pocit, a zlé všetko, z čoho 
máte zlý pocit. Úlohou tejto vašej starostlivej časti je chrániť vás pred poraneniami 
a zabezpečiť vám prežitie. Preto sústavne striehne na signály. Pocity bolesti sú pre ňu 
znamením, že nastala bolestná situácia. Z toho potom vyvodí, že vás niekto ohrozuje 
alebo zraňuje. Aby vás táto časť uchránila pred ohrozením, dostala vo vašom systéme 
niekoľko právomocí a nástrojov. Primerane k svojej jednoduchosti má táto vaša časť aj 
veľmi jednoduché prejavy, ktorými vám čosi buď iba naznačí, alebo zburcuje celý váš 
systém. Jedným z jej prejavov je radosť, iným strach. Sú veci, ktorým táto starostlivá 
časť rozumie veľmi dobre. Napríklad tomu, že rozžeravená platňa spôsobuje bolesť, 
keď sa jej dotknete. Alebo že je nebezpečné prechádzať cez frekventovanú cestu. 
Sú však aj veci, ktorým nerozumie ani trochu. Napríklad, prečo tak veľmi bolí, keď vás 
niekto opustí. Alebo prečo vo vás vyvoláva pocit ohrozenia už iba predstava toho, že ste 
si k sebe niekoho pustili príliš blízko. Táto vaša starostlivá časť je natoľko jednoduchá, 
že sa nedá upokojiť rozumnými vysvetleniami, poznaním ani argumentmi. Pre ňu sú 
dôležité iba dve veci: doterajšie skúsenosti a práve prebiehajúce pocity. 
 

Nie je bolesť ako bolesť 

Ak prišívate gombík a pritom sa nechtiac pichnete do prsta, pocítite krátku bolesť. Keď 
chcete vziať zo sporáka horúci hrniec a pritom sa popálite, takisto pocítite bolesť. Keď 
si idete zaplávať do jazera a poraníte si nohu na kameni, takisto vás to nejaký čas bolí. 
Ibaže takáto bolesť rýchlo pominie a po chvíli si na ňu ani nespomeniete. Preto, že ste sa 
niekedy poranili, neprestanete prišívať gombíky, dvíhať hrnce zo sporáka ani sa 
neprestanete chodiť kúpať. 
Keď chcete v práci urobiť niečo mimoriadne dobre, no nakoniec zožnete iba nevďak, 
bolí vás to. Ak máte vynikajúci plán, ako žiť, no napokon zlyhá, hoci ste naň vynaložili 
veľa síl, veľmi to bolí. Ak ste si pred niekým otvorili srdce, venovali mu svoju 
náklonnosť a lásku, a sklamali sa, cítite veľmi veľkú bolesť. Na takú nikdy 
nezabudnete. 
Prečo je to tak? Prečo sa nebojíte opäť prišívať gombíky, variť alebo sa chodiť kúpať, 

E 
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a prečo máte strach z ďalšieho hlbokého vzťahu? Nebolo by oveľa lepšie, keby ste vedeli 
rovnako rýchlo zabudnúť aj na bolestné citové spomienky, aby ste boli opäť voľní pre 
to, čo vám život ešte chystá? Bolestné pocity vnímame oveľa ťažšie a dlhšie ako telesné 
poranenia. 
V čom spočíva až taký zásadný rozdiel v zážitkoch? A najmä, čo možno urobiť na 
prekonanie strachu, keď sa v nás prejaví tak zreteľne, že nemôžeme kráčať za svojimi 
túžbami a želaniami? 
Aby ste našli silu dostať sa spod závoja strachu, musíte predovšetkým vedieť, ako strach 
vzniká a ako sa udržiava pri živote. 
 

Strach je utajený agent 

Jednoducho vyjadrené, náš rozum pozostáva z bdelej časti – čiže z myšlienok, ktoré si 
uvedomujeme – a z podvedomej, skrytej časti. Aktivity skrytej časti si väčšinou 
neuvedomujeme, zato ich výsledok vnímame v podobe určitých pocitov. Strach je jeden 
z dôsledkov takejto skrytej činnosti. 
Ako som už spomenul, táto podvedomá časť má veľmi jednoduchú konštrukciu. 
Prebieha v nej celý rad automatických programov zabezpečujúcich naše prežite 
a bezpečie, odkedy sme sa objavili na Zemi. Tieto programy sa spúšťajú vždy vtedy, keď 
nastane určitá situácia. Mozog vtedy začne konať svoju bežnú prácu: produkuje 
hormóny, vysiela ich k určitým bunkám a tie vyvolajú v tele pocity stresu, strachu 
a túžby po úniku. 
 

PÄŤ PILIEROV, KTORÉ PODOPIERAJÚ STRACH 

1. To, čo bolí, vyvoláva strach 

Ak je bolesť slabá a rýchlo pominie, na situáciu rýchlo zabudneme. Ak však bolesť trvá 
dlhšie a je prudšia, našej jednoduchej časti vedomia sa daná situácia javí životu 
nebezpečnejšia a o to zreteľnejšie si ju zapamätá, aj spolu s plánom, ako jej 
v budúcnosti predísť. To je normálny chod nášho rozumu ako experta na prežitie 
a v situáciách, ktoré sú riskantné pre naše telo, má opodstatnenie. Lenže prečo to 
prebieha podobne aj pri vzťahoch alebo v povolaní? Zranené či zmätené city nám predsa 
neohrozujú život. 
 

2. Čo nám nie je jasné, vzbudzuje strach 

Rozlišujeme telesnú a emocionálnu bolesť. Telesná bolesť je pre rozum upozornením, že 
telo sa nachádza v nebezpečnej situácii. Vníma ju pomocou zmyslových orgánov 
a nachádza riešenie: keď sú vo vode ostré kamene, nabudúce do nej pôjdeme na inom 
mieste; pri šití začneme používať náprstok a pri varení chňapku. Jednoduché a zreteľné 
problémy možno aj jednoducho riešiť. Niet dôvodu na obavy. 
Emocionálna bolesť je pre logicky zmýšľajúci a na faktoch založený rozum načisto 
mätúca. Náš rozum nenachádza jasný dôvod (napríklad prečo nás niekto opustil), 
a pritom pociťuje dôsledky (napríklad neopätovanú lásku). Tieto situácie nijako logicky 
nesúvisia. Prečo nás tak veľmi bolí, keď nás niekto odmietne? Možno to vysvetliť 
logicky? Nie. Je to problém, ktorého príčiny nemožno vnímať zmyslami. Preto náš 
rozum nenachádza nijaké riešenie na odstránenie emocionálnej bolesti, akurát 
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v budúcnosti budeme mať z podobnej situácie strach. 
 

3. Čomu nerozumieme, z toho máme strach 

 „Naše podvedomie je čosi ako núdzový program a také jednoduché je preto, že musí 
zareagovať okamžite. Musí nás uchrániť pri nebezpečenstve, keď nemáme čas dôkladne 
zvážiť situáciu. Pocity sú preň hlásením, na ktoré musí zareagovať vždy rovnako. Keď 
sa objaví bolesť, riešením je odtiahnutie sa od jej zdroja, a ak to nie je možné, obrana. 
Len čo nebezpečná situácia pominie, uloží sa do podvedomia ako spomienka, akoby 
filmový záznam, aj s príslušnými pocitmi, aby sme podobnú situáciu v budúcnosti včas 
zaregistrovali a vyhli sa jej. 
Naše podvedomie nevie, že bolesť sa môže, ale nemusí spájať s ohrozením tela. Je mu to 
jedno. Jeho úlohou je bolesti predchádzať. Táto naša časť je taká jednoduchá, že 
nereaguje na racionálne vysvetlenia ani na teoretické úvahy. Platí pre ňu iba jedno: 
zážitok. Ak niečo bolí, treba tomu predísť. Je to jednoduché ako facka. 
 

4. Čo je veľmi dôležité, vyvoláva strach 

Časť nášho rozumu je ustavične zamestnaná rozhodovaním o dôležitosti a nedôležitosti. 
Ak je nejaká situácia mimoriadne „dôležitá“, podvedomá časť rozumu nastolí stav 
najvyššej pohotovosti. Chápe to tak, že telo je práve vystavené najvyššiemu riziku, 
a snaží sa vyhnúť chybe, poistiť sa. Nariadi mimoriadnu opatrnosť a odváži sa konať 
iba drobné, bezpečné krôčiky, aby čo najviac obmedzila prípadné zranenia. 
Preto sa mnohí ľudia po prežitých zlých skúsenostiach správajú pri budovaní nových 
vzťahov možno až priveľmi opatrne. 
 

5. Čo nemáme pod kontrolou, z toho máme strach 

Bezpečnosť je veľmi dôležitá, a čo je pod kontrolou, je bezpečné. To je motto 
podvedomej časti nášho vedomia. Čím väčšmi nás zahaľuje závoj prapôvodnej emócie – 
strachu, tým väčšmi sa snažíme mať všetko pod kontrolou. V povolaní môže náš rozum 
pomocou kontroly a plánovania dosiahnuť pomerne slušné výsledky, no medziľudské 
vzťahy sú mimoriadne rizikové, lebo sa – ako v prípade lásky – zakladajú na pocitoch. 
Pre náš rozum posadnutý kontrolou sú úplne nelogické a nezriedka nevypočítateľné 
pocity iného človeka čosi ako červené plátno pre býka – ničím si nemôže byť istý. 
Ustavične hrozí nebezpečenstvo zranenia a bolesti. Nikdy nemôžeme vedieť, čo sa v tom 
druhom naozaj odohráva, a nikdy si nemôžeme byť istí, či nás partner neopustí. To 
vzbudzuje strach. 
 
 

„Neverte všetkému, čo počujete, ani posvätným knihám, domnienkam, či 
zaužívaným postojom, dokonca ani slovám váženého majstra.  

Verte iba tomu, čo sami dôkladne preveríte a uznáte za dobré pre seba i pre 
iných, to prijmite.“ 

 
Siddhártha Gautama 

prebudený mudrc, učiteľ a zakladateľ budhizmu 
* asi 563 pred n. l. † asi 483 pred n. l. 
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Neverte hocičomu, overte si to 

Ak zistíte, že z niečoho máte strach, zaktivizujte si pozorovateľa otázkami: „Kto alebo čo 
som?“ a „Čo sa tu deje?“ Potom si overte pravdivosť každého z piatich pilierov strachu. 
Postavte sa k svojmu vnútornému strachu čelom ako k nejakej osobe a spýtajte sa: 
 
1. Skutočne ma bude presne toto v každom prípade bolieť? 
2. Je to naozaj nebezpečné? 
3. Musím tomu skutočne rozumieť? 
4. Je to naozaj až také dôležité? 
5. Musím to mať pod kontrolou? 
Ak ste si zaktivizovali vnútorného pozorovateľa, dostanete zaujímavé odpovede. 
 

MELÁNIIN STRACH Z BLÍZKOSTI 

Melánia je príťažlivá štyridsiatnička so šarmom južanky, no na poli lásky je vyslovená 
smoliarka. Všetky vzťahy, ktoré doteraz prežila, mali tri spoločné prvky. 
Prvým holo, že takmer všetci muži, ktorých priťahovala, sa jej spočiatku prenáramne 
usilovali predviesť svoju úroveň, záujmy i bohatstvo nápadov. Melánia to pokladala za 
normálne. Bola presvedčená, že ako žena by „nemala hodnotu“, keby sa pre ňu muži 
nemuseli poriadne ponamáhať. Preto svojim nápadníkom kládla do cesty celý rad 
prekážok, ktoré sama nazývala „skúškami“‘. Pritom si všimla, že jej záujem a rešpekt 
sa vytrácali práve pri tých nápadníkoch, ktorí vynakladali mimoriadne úsilie na 
prekonanie všetkých ňou nastražených prekážok. 
Druhou spoločnou črtou v jej vzťahoch bolo, že sa jej páčili predovšetkým muži, ktorým 
bolo akosi jedno, či sa medzi nimi nejaký vzťah vytvorí alebo nie. Považovala to za 
suverénnosť a za znak toho, že dotyční muži sú emocionálne stabilní a zrelí. 
Treťou nápadnou podobnosťou bolo, že všetky vzťahy, ktorým dovolila rozvinúť sa, 
prebiehali rovnako dramaticky. Partneri sa časom snažili získať čoraz väčšiu kontrolu 
nad jej životom. Čím dlhšie vzťah trval, tým väčšmi musela vzdorovať ich nátlaku. 
Melánia sa začala robiť vzácna, spoločné schôdzky trvali čoraz kratšie, čoraz viac sa 
odťahovala. Žiaľ, práve to bolo pre jej partnerov podnetom, aby na ňu začali ešte 
väčšmi naliehať, a zrazu sa celý vzťah zmenil na pravý opak. Predtým suverénny a zrelo 
pôsobiaci muž sa prestal správať suverénne a emocionálne stabilne. Nakoniec situácia 
začala byť natoľko neznesiteľná, že zostávalo jediné riešenie – rozchod. Ibaže žiadny 
rozchod nebol definitívny a nikdy neznamenal skutočné ukončenie vzťahu. Bol iba 
akousi pauzou na nabratie dychu pred novým kolom dramatickej hry na opúšťanie sa 
a zbližovanie. 
Ak mala byť Melánia k sebe úprimná, vôbec netušila, čo sa v jej vzťahoch naozaj deje. 
Veľkú časť viny za takéto zvláštne správanie pripisovala svojim partnerom zaťaženým 
problémami. Ibaže nevydarené pokusy v nej zanechávali hlboké stopy. Cítila sa 
vyčerpaná a sklamaná. Napriek nádeji, ktorá jej stále zostávala, cítila aj strach 
z ďalšieho kolotoča opúšťania a zbližovania sa. 
Potom sa zoznámila s Krištofom. Okamžite sa jej zapáčil a tak spolu strávili jeden letný 
deň pri mori. Melánia sa cítila taká slobodná a uvoľnená ako už dávno nie. Krištof bol 
mimoriadne vtipný a nekomplikovaný, nič nepredstieral. Večer sa Melánia cítila šťastná 
ako dieťa po dni plnom dobrodružstiev. Krištof ju zaviezol domov a rozlúčil sa s ňou bez 
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toho, aby si dohodli ďalšiu schôdzku. 
Melánia sa správala tak ako vždy. Vyčkávala. To bola prvá skúška. Po dvoch dňoch jej 
Krištof poslal esemesku s návrhom na opätovné stretnutie. Pre Melániu to bolo priskoro. 
Cítila, ako jej v oblasti srdca narastá tlak. Zareagovala preto ako zvyčajne. Chvíľu 
počkala, a potom mu poslala zdržanlivú odpoveď. Ich vzťah sa začal odvíjať presne tak, 
ako bola zvyknutá. Držala sa v úzadí a Krištof sa čoraz nástojčivejšie dožadoval jej 
blízkosti. 
Jedného večera asi po dvoch týždňoch jej zazvonil pri dverách. Mal dobrú náladu 
a v ruke držal darček zabalený v škatuľke previazanej žltou mašľou. Melániu to 
zaskočilo. Mysľou jej prebehla panická myšlienka: Tak toto nie! Ako sa ho čo 
najrýchlejšie zbavím? 
Nechala ho stáť na schodoch a vyhovorila sa, že sa práve niekam chystá. Krištof tam 
mlčky stál s darčekom v rukách. Jeho nechápavý výraz jasne hovoril, ako veľmi ho to 
sklamalo. Melánia preto zišla tých pár schodov nadol, aby si od neho vzala aspoň 
darček. Rozpačito poďakovala a rýchlo sa rozlúčila. Bolo to, akoby práve prežila šok, 
z ktorého sa iba postupne spamätávala. Srdce ju bolelo a v hrdle mala veľkú hrču, ktorá 
jej bránila dýchať. 
Prečo sa to opäť zopakovalo? Krištof bol predsa milý a atraktívny. Po predchádzajúcich 
dramatických a nenaplnených vzťahoch mohol byť tým pravým, láskavým mužom, po 
akom vždy túžila. Mala ho rada a v ten večer si preňho mohla nájsť čas. Vlastne sa cítila 
osamelá a jeho prítomnosť by pre ňu bola bývala obohatením. A predsa, akoby nejaká 
cudzia sila riadila všetky jej stretnutia stále rovnakým spôsobom a tak, že obaja trpeli. 
Melánia otvorila modrú lesklú škatuľku, ktorú Krištof oblepil pestrofarebnými 
motýlikmi. Vnútri bola pohľadnica s čajkou letiacou na modrej letnej oblohe a pod ňou 
veta: „Priateľstvo je najväčší dar, aký si dvaja ľudia môžu darovať.“ Na zadnej strane 
boli rukou napísané slová: „Ďakujem za pekný deň.“ 
Pod pohľadnicou ležal na tmavomodrom hodvábnom vankúšiku nádherne prúžkovaný 
kameň. Vyzeral ako mokrý a Melánia si všimla, že je taký pekný preto, lebo ho Krištof 
natrel priesvitným lakom. Bol to kameň, ktorý ich mimoriadne očaril počas ich spoločne 
stráveného dňa na morskom pobreží. 
Melánii vhŕkli do očí slzy. Akoby jej čosi trhalo srdce na dve časti. Bola veľmi smutná 
z toho, že v rozhodujúcej chvíli opäť urobila chybné rozhodnutie, a pritom dobre 
vedela, čo by bolo správne. Tak veľmi si želala, aby konečne mohla niekomu dôverovať. 
Veľmi sa za svoje správanie hanbila, a predsa Krištofovi nezavolala, aby mu to 
povedala. Esemeskou mu poslala iba jedinú vetu s poďakovaním, a ako vždy vyčkávala, 
čo bude ďalej. Krištof túto jej prekážku nezdolal. Už sa jej nikdy neozval. 
 

STRACH Z BLÍZKOSTI: AKO VZNIKÁ? 

Čo je príčinou strachu z „priveľkej blízkosti“? Aký zvláštny mechanizmus v systéme 
myšlienok a pocitov zapríčiní, že človek túžiaci po blízkosti iného človeka má z tej 
blízkosti zároveň strach? Ako v nás môže vzniknúť taký nelogický a odporujúci si stav? 
Ide o to, že tu medzi sebou bojujú dve sily. 
 

Sila, ktorá hľadá blízkosť 

Hlboko vnútri sa nám všetkým čnie po ľudskej blízkosti. Túžime prežívať pocity 
spolupatričnosti, túžime po blízkosti človeka, ktorý nám rozumie. Patríme medzi cicavce 
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a naše telo vyhľadáva blízkosť a dotyky iných ľudí. Dieťa ukryté v nás túži po útočisku, 
po ochrane, po spoločných hrách. Tieto sily vyhľadávajú kontakt a styk s inými ľuďmi. 
Je to naša spoločná hlboká túžba. 
 

Sila, ktorá sa blízkosti bráni 

Sila, ktorá nám bráni zblížiť sa s inými, je strach. Ten máva najčastejšie tieto tri 
podoby: strach, že nás zrania, strach, že nás opustia, a strach z podriadenosti. 
Zraniť 
… nás možno iba v prípade, ak odhalíme svoje slabé miesta. Keď odložíme masku. 
Práve preto používame viacero masiek, ktoré nám slúžia ako ochranné hradby. 
Zakaždým, keď niektorá z nich padne, cítime sa o čosi zraniteľnejší. 
Opustiť 
… nás môžu iba vtedy, ak sme na niekoho citovo naviazaní. Ak sa otvoríme a prejavíme 
svoje city. Naše podvedomie sa snaží ochrániť nás pred tým, aby nás ranili, a keďže je 
veľmi vynachádzavé, napokon nás presvedčí, že blízky vzťah vlastne nepotrebujeme 
a ani naň nemáme čas. 
Podriadiť 
… sa môžeme len vtedy, ak sme od niekoho závislí alebo ak na nás niekto vyvíja nátlak. 
Či to pripustíme, záleží iba na nás. Stačí, ak si uvedomíme, že podriadení môžeme byť 
iba vtedy, ak od druhého niečo „požadujeme“, ak očakávame splnenie našej túžby. To, 
či sa necháme utláčať, má zložitejšie príčiny. Panovačného partnera pritiahne k sebe 
ten, kto má strach, že niečo stratí. Chce sa vo vzťahu poistiť, no svojím postojom dáva 
okoliu najavo strach zo straty. 
 
Ak ste s partnerom spolu bez toho, aby ste jeden od druhého niečo chceli, z vášho 
vzťahu sa vytratí veľa pocitov nátlaku a strachu. Lenže tak sa stane iba vtedy, ak 
o tom budete obaja vedieť. Rozprávajte sa o svojich pocitoch, no nevyhýbajte sa 
zodpovednosti za ne. 
 

STRACH Z BLÍZKOSTI: PRIEBEH 

Ak vo vašom systéme pôsobí strach z blízkosti (alebo strach z opustenia), udejú sa tri 
veci: 
 
1. Pôsobením zákona rezonancie pritiahnete k sebe partnera, ktorý sa takisto bojí 
blízkosti, takže spolužitie s ním nebude možné, alebo pritiahnete takého, ktorý vám 
splní presne to, čoho sa bojíte, čo vyžarujete. Začne na vás vyvíjať nátlak a vy sa 
začnete brániť. V každom prípade sa takýto vzťah postupne zmení na drámu. 
2. Túžbou po blízkosti a zároveň i odstupe vzniká vo vás neriešiteľný vnútorný konflikt, 
ktorý každým ďalším zážitkom bolestivo narastá. 
3. Dlhodobejšie spolužitie s takýmto partnerom či partnerkou vás bude stáť čoraz viac 
energie, takže dlho spolu nevydržíte. Budete sa cítiť čoraz nepríjemnejšie, hoci navonok 
sa budú diať pekné veci. Príčinou bude vaša vnútorná obrana proti situácii, ktorá vás 
oberá o enormne veľa síl. 
 
Príklad z praxe: Ak sa niekto opakovane pohráva s vyhrážkou, že partnera opustí 
(alebo to predstiera), má iba jeden dôvod: jednoducho stavaná časť jeho rozumu chce 
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zistiť, či ešte dokáže kontrolovať situáciu – čiže partnera. Situáciu máme pod kontrolou 
vtedy, ak ovládame partnerove pocity. Pre jednoducho stavanú časť nášho rozumu 
existuje jediné zreteľné ubezpečenie: partnerova reakcia. Preto sa človek zahalený 
závojom strachu z opustenia pokúša o čokoľvek, len aby partnera vyburcoval k nejakej 
reakcii. Aká bude, je úplne nepodstatné. Dôležité je zistiť, či v ňom ešte nejakú 
vyvoláme. Jednoduchá ustráchaná časť nepotrebuje náklonnosť, ale kontrolu. Tá jej 
poskytuje ilúziu, že je v bezpečí. Navonok všetko vyzerá nezmyselne, no ak si 
uvedomíme, na akých pilieroch stojí strach, všetko začne byť zrejmé. 
Pravdou je, že naša túžba vlastniť iných je úplne prirodzená. Môžeme sa síce 
presviedčať, že je to nezrelý, nelogický postoj, protirečivý a hlúpy, ale tým sa nič 
nezmení na skutočnosti, že čosi hlboko v nás pravdepodobne túži práve po tomto. 
Nemusíte to odmietať, vaše túžby sú prirodzenou súčasťou toho, čím ste. Vaša 
starostlivá časť vás chce za každú cenu ochrániť pred tým, aby vás milovaná osoba 
ranila a opustila – a tak ju k vám jednoducho nepripustí, a hotovo! To je jej jednoduchá 
logika. „Áno, bojím sa, že ma partner chce vlastniť. Bojím sa, že ma opustí. Keď sa 
s ňou/ním zblížim, chcem si ňou/ním byť natoľko istý/istá, nakoľko je to len možné. 
Chcem jasné stanovisko. Nechcem mať strach, či opäť nenatrafím na nepravú/-ého. Už 
nikdy nechcem byť podvádzaný/-á, sklamaný/-á, nechcem už prežívať nijaké bolestné 
pocity.“ Možno niečo z toho je aj vo vás. Ak áno, jednoducho si uvedomte pravdu o tom, 
kto naozaj ste. Už viete, že istá vaša časť tak jednoducho musí zmýšľať, je to jej úloha. 
Čím väčšmi tomu budete rozumieť, tým menej budete odmietať sami seba. 
 

STRACH Z BLÍZKOSTI: ZDROJ 

Všetky druhy strachu, ktoré spozorujete u seba či u iných, sú iba variáciou jediného 
základného strachu, a síce strachu z toho, že nás opustí niekto blízky. Tento strach je 
podvedomou spomienkou na traumu, ktorú sme zažili všetci, keď sme museli opustiť 
matkino lono. Ako bezbranné deti sme zažili, že pôrodom sme stratili istotu. Neskôr nás 
rodičia opúšťali čoraz častejšie a na čoraz dlhší čas. Nechávali nás samých, lebo museli 
ísť do práce alebo na nákupy. Opúšťali nás, keď nás začali púšťať samých do života, 
a nakoniec nás úplne ponechali nášmu vlastnému životu. Robia tak aj tí najláskavejší 
a najstarostlivejší rodičia, lebo je to prirodzenou súčasťou chodu vecí. Ibaže malé dieťa 
je na rodičoch natoľko závislé, že v niektorých prípadoch, keď ho rodičia „opustia“, 
pociťuje priam smrteľný strach. Takéto spomienky uložené v našom podvedomí sa opäť 
vynoria, keď sa ocitneme v situácii, že by nás partner mohol opustiť. 
Veľmi pomáha, ak sa o tom spolu otvorene porozprávate. Pochopíte, že aj váš partner 
nosí v sebe rovnaký strach. Kedy ste zažili alebo pozorovali podobnú skúsenosť? 
Porozprávajte sa o tom s niekým, s kým sa už poznáte bližšie. Úprimnosť a vzájomná 
odvaha hovoriť otvorene vytvoria medzi vami veľmi silné puto. 
 

NOVÝ OBRAZ: VAŠA ČISTOTA JE VAŠOU SILOU 

Čomukoľvek váš rozum verí v súvislosti so strachom, to platí. Ak sú vaše informácie 
a skúsenosti nesúvislé a mätúce, akýkoľvek druh strachu vo vás vyvolá rozptýlenosť 
a zmätok v pocitoch i v myslení. Ak si príčinu strachu jasne uvedomíte, zistíte, že vo 
vašom systéme prebehnú aj jasné reakcie. 
Váš rozum potrebuje jednoznačnú, možno i trochu pozmenenú predstavu o strachu. 
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Doteraz v ňom mohli vyvolávať strach slová racionálny – iracionálny, reálny -nereálny, 
odôvodnený – nezmyselný, dobrý – zlý, silný – slabý, hrozivý – prijateľný… Čokoľvek 
vám v tejto súvislosti príde na um, zapíšte si to, najlepšie na nejaký lístoček. To, čo pred 
sebou uvidíte, nebude iba hra so slovami. Budú to základné presvedčenia vášho rozumu 
o tom, akú moc má nad vami strach. Sú to vlastnosti strachu, z ktorých sa váš rozum 
snaží vyvodiť nejaké riešenia. Lenže takéto vlastnosti mu na riešenie nestačia, a v tom je 
problém. Ak dáte rozumu k dispozícii nové nástroje, bude môcť vyvodiť nové 
rozhodnutia – a vy sa oslobodíte z ním utkanej pasce strachu. Možno vám pomôže i to, 
ak strach rozdelíte na strach so zjavným ohrozením a strach bez zjavného ohrozenia. 
 

Strach so zjavným ohrozením (príčina je vo vonkajšom svete) 

Všetko navôkol je „vonkajší svet“. Strach má za úlohu upozorniť nás na ohrozenie 
z okolitého sveta. Vyvoláva v nás telesné pocity, ktoré nás majú prinútiť brániť sa. 
Signály nás na niečo upozorňujú. Na čo? Obzrite sa. Zistili ste príčinu? Zapojte všetky 
zmysly: načúvajte, ovoniavajte, ochutnávajte, vyciťujte. Hľadajte, kde je príčina. 
Preverte svoj vnútorný život, práve teraz. Je v ňom nejaká hrozba? Ak áno, môžete 
začať plánovať, robiť opatrenia, konať. 
 

Strach bez zjavného ohrozenia (príčina je vo vnútornom svete) 

Všetko, čo sa odohráva vo vás, je pre vaše zmyslové orgány nepostrehnuteľné. Je to 
súčasť vášho „vnútorného sveta“. Strach, ktorý má príčinu vo vnútornom svete, nemá 
praktické riešenie. Rozum registruje pocity strachu, pátra po zdroji ohrozenia, no 
bezvýsledne. Vzniká tak neriešiteľný kolobeh. Strach tu je, myšlienky horúčkovito 
hľadajú príčinu, nič však nenachádzajú. A strach narastá. Myšlienky sa opakovane, no 
márne snažia nájsť príčinu strachu, a pritom sú čoraz neistejšie a strach čoraz väčší… 
Tak vzniká kolotoč úporného premýšľania a prežívania strachu. Ak trpíte niečím 
podobným a chcete sa vnútorného strachu zbaviť, máte iba dve možnosti: buď prerušíte 
myšlienky vyvolávajúce strach, alebo prerušíte pocity strachu. 
 

TIP Z PRAXE: ROZPUSTENIE STRACHU POMOCOU NOVÝCH 
POZNATKOV 

Takto sa môžete pokúsiť zmeniť svoje myslenie ako príčinu strachu. 
Poznatky: Zistite si nové informácie o téme, ktorá vás rozrušila. Nevyhýbajte sa pravde, 
upriamte na ňu pozornosť! Iní sa v podobnej situácii neboja. Prečo? Uvedomte si 
pravdu o vlastnom strachu. Toho, čomu rozumieme, sa bojíme oveľa menej. 
Skúsenosti: Ak váš rozum praktickou skúsenosťou zažije, že myšlienky sa mýlia 
a situácia nie je naozaj nebezpečná, zmení vnútorný záznam a už vo vás nebude 
vyvolávať strach. To je dôvod, prečo sa mnohé terapie zamerané na boj so strachom 
zameriavajú presne na to, čo v nás strach vyvoláva. Jednoducho stavaná časť nášho 
rozumu si pritom uvedomí, že sa mýlila, a preprogramuje sa. 
 
Ak ste sa o to už pokúsili a neuspeli ste, zrejme vo vašom systéme pôsobí program 
strachu s veľmi hlbokými koreňmi. Príčinou môže byť nejaká trauma, veľmi silný 
zážitok spojený s výrazne nepríjemnými pocitmi. Takáto udalosť sa mohla odohrať už 
tak dávno, že si na ňu vedome nespomínate (v ranom detstve), alebo bola zdanlivo 
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natoľko bezvýznamná, že teraz, v dospelosti, ju už za príčinu nepovažujete. Takýmto 
zážitkom môžu byť aj na pohľad banálne poznámky rodičov či učiteľov. Ibaže v detstve 
na vás veľmi silno zapôsobili a zanechali vo vás hlboké stopy. Nemusíte sa zakaždým 
dopátrať príčiny. Nemusíte sa prehrabávať v minulosti, ak nechcete. Strachu vo vašom 
systéme sa môžete zbaviť aj bez toho. 
 

Ako sa zbaviť strachu bez zjavného ohrozenia 

Ak neviete odhaliť príčinu ohrozenia a práca s myšlienkami nikam nevedie, ak 
nenachádzate dôvody ani konkrétne riešenie vašej situácie, máte ešte možnosť postaviť 
sa strachu zoči-voči. Pre mnohých, ktorí túto metódu vyskúšali, je to vynikajúci spôsob, 
ako si poradiť so strachom z vnútorného sveta. 
 

TAJNÝ TRIK VŠETKÝCH DRUHOV STRACHU 

Nič sa nedeje bezdôvodne. Každý pocit má príčinu, každý strach pramení z ohrozenia. 
Lenže akou nevysvetliteľnou, nelogickou a neviditeľnou silou sa podvedomie cíti 
ohrozené? 
Príčina je jednoduchá: pocity. Strach „bez zjavného ohrozenia“ je vždy strachom 
z nepríjemných pocitov. Niekde v našom vnútri, v našom sklade spomienok, drieme 
dávny zážitok, ktorý sa môže opäť prebudiť. Podobné pocity ste už neraz zažili a vôbec 
sa vám nepáčili. A tak, len čo sa vyskytne situácia čo i len zdanlivo pripomínajúca tieto 
dávne pocity, ohlási sa strach. Podobný, aký prežívala aj Melánia. Jednoducho 
skonštruovaná starostlivá časť vášho rozumu používa na vyvolanie pocitov ohrozenia 
metódu, ktorá vám hovorí niečo o piatich pilieroch strachu: „To, čo sa tu deje, nemožno 
postrehnúť zmyslami, kontrolovať ani pochopiť, bolí to a je to veľmi dôležité.“ Vraj. 
Podvedomie vám našepkáva skrátenú verziu: „Ak pripustíš, aby si znova prežíval 
pocity, ktoré ti hrozia, zničí ťa osamelosť… neopätovaná láska… bolesť… hanba… 
chudoba… vina… Spomínaš si, aké príšerné to vtedy bolo? To sa viac nesmie 
opakovať!“ 
Je to stále rovnaká pesnička, u všetkých ľudí a pri akomkoľvek druhu strachu z oblasti 
pocitov a vzťahov. Ibaže táto pesnička je trik! Je to presne to, čo pri pokri nazývame 
blufovanie. Je pravda, že v nás môžu vzniknúť určité pocity. Dokonca môžu byť veľmi 
silné a sprvoti sa nám môžu zdať neznesiteľné… 
Ale nezničia nás. Jednoducho sa objavia a opäť pominú, to je všetko. To nie ste vy. Sú to 
iba sily, ktoré sa pohybujú vo vašom systéme. To už predsa viete! Zdanlivo hro-zitánsky 
strach, ktorý prežívate, je v skutočnosti úplne bezmocný, až tomu nebudete chcieť 
uveriť. Sami sa o tom presvedčíte, ak budete postupovať podľa nasledujúcich pokynov. 
 

Jednoducho strachu neuverte 

Všetka moc strachu spočíva v tom, že veríte jeho príbehu. Ste presvedčení, že nesmiete 
zažiť strach, lebo ovládne celý váš život. Toto presvedčenie podporuje veľa tvrdení. 
Najmä v súvislosti so zákonom rezonancie (čiže s naším vyžarovaním a našimi želaniami) 
často počúvame, že sa nemáme zaoberať nedobrými pocitmi, lebo nás vtiahnu do víru 
ďalších nepríjemných pocitov. A to nás dovedie k tomu, že celý náš život pôjde z kopca. 
Predstavte si, že vo vašom systéme pôsobí strach, a ktosi vám začne tvrdiť, že strach 
vôbec nie je dobrý pre splnenie vašich želaní ani pre váš život… Čo sa vo vás začne 
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odohrávať? Začnete sa báť toho, že nie je dobré báť sa? Vznikne vo vás pocit, že vo 
vašom vnútri sa odohráva niečo nesprávne, čo povedie k ešte horším pocitom a k ešte 
väčšiemu sebaodsudzovaniu. 
Je síce pravda, že vaše myšlienky sú príčinou vašich pocitov a vaše pocity utvárajú vaše 
vyžarovanie. Lenže určité myšlienky vo vašom systéme vnímate vedome a viete ich 
ovládať, kým niektoré prebiehajú podvedome. Podvedomé myšlienky často vyvolávajú 
mimovoľne a oveľa silnejšie pocity, ktoré vedome nedokážete ovládnuť. Niektoré 
z takýchto myšlienkovo-pocitových kombinácií sú až také silné, že nijaká vedomím 
kontrolovaná technika ich nezmení na pozitívne. Patrí medzi ne aj strach z blízkosti. 
O čo viac závojov rozhrniete, o to nápaditejšie budú aj všetky protichodné sily vo vašom 
systéme. 
 

PRAKTICKÉ CVIČENIE: KEĎ OBLAK ODCHÁDZA 

Ak vás obleje nepríjemný pocit alebo vás zahalí oblak strachu, nebráňte sa. Tentoraz 
proti tomu nič nepodniknite. Radšej sa spýtajte: 
Kto alebo čo som a čo sa tu deje? 
Pocítite, že nepríjemné pocity sa ešte prehĺbia. Pozorujte ich ako to, čo skutočne sú: ako 
mrak vo vašom systéme, ktorý sa cez vás práve pohybuje. Nechajte ho pôsobiť. Odvážte 
sa zareagovať inak. Možno po prvý raz. Nebráňte sa. Takýmto prístupom nedodáte 
mraku nijakú novú energiu. Keď vás zachváti strach, položte si otázku: „Aký mám pocit 
z tohto strachu?“ Preciťujte ho dovtedy, kým sa nevytratí. Ak vám niečo vnútri hovorí: 
„Nechcem to cítiť,“ spýtajte sa: „Aký je to pocit, toto, nechcem cítiť’?“ 
Akékoľvek pocity sa vo vás objavia, vnímajte, ako sa im prizerá váš pozorovateľ. Ako 
ich pozoruje celé vaše telo. To nie ste vy. Možno si v tej chvíli spomeniete na bod na 
chrbte zo zadnej strany vášho srdca. Vnímajte a pozorujte oblak i pocity, ktoré sú 
reakciou buniek vášho tela. „Teda takéto to je. To nie som ja. Iba to cezo mňa 
prechádza, tak chvíľu počkám.“ 
Buďte „priepustní“. Začnite vedome dýchať a skúste sa nadýchnuť do vášho srdca. 
Dosiaľ ste vždy mali nejaké miesto, z ktorého ste mrak zo seba vyhnali. Tým ste mu však 
dodali ďalšiu energiu. Teraz urobte pravý opak. Namiesto obrany sa v oblaku uvoľnite. 
Prijmite ho do svojho srdca, ak chcete, a nerobte nič, iba čakajte. Pozorujte, ako vaše 
bunky robia presne to, čo majú: reagujú a vytvárajú pocity. 
 
Strach bez zjavnej príčiny vás ovláda iba dovtedy, kým ho od seba odháňate. V tom 
spočíva jeho tajomstvo. 
 
Ak od vás oblak nedostane ďalšiu energiu, bude sa vám zdať, že sa rozšíril po celom 
vašom tele. Pritom cez vás iba prechádza. Nech už pocítite čokoľvek a nech sa čokoľvek 
udeje, samotný pocit neublíži ani vám, ani vášmu telu. V konečnom dôsledku sú všetky 
pocity iba vlny citeľnej energie. Sú reakciou vašich buniek. Ak nebudete nijako 
reagovať, iba ich pozorovať, preciťovať a pripúšťať si ich, zažijete zázrak: oblak 
strachu vás celých prestúpi, a kým vo vašom tele budú prebiehať nemilé, zdanlivo 
nezmyselné pocity, zároveň sa rozplynie. Potrvá to oveľa kratšie, ako si myslíte – hádam 
iba minútu, nanajvýš niekoľko minút, a potom nastane pokoj a uvoľnenie, často 
sprevádzané bezdôvodnou radosťou a úľavou. Mrak už opustil váš systém. Nezničil ho 
ani nepoškodil. Dokonca už nad vami nemá nijakú moc. 
Pravdepodobne je vo vašom systéme – tak ako v systéme každého človeka – viacero 



26 

podobných strachov. To je celkom normálne. Teraz sa na svoj vnútorný svet začnete 
zrejme pozerať úplne iným pohľadom. Už sa nebudete tak veľmi báť strachu. 
Jednoducho budete pozorovať, ako vami prechádzajú oblaky pocitov a ako sa opäť 
strácajú. Bude to prirodzené a vy pritom nebudete musieť robiť nič, aby ste tieto pocity 
potlačili alebo ovládli. Budete iba pozorovať, čo sa deje, bez toho, aby ste pritom niečo 
robili. Práve toto sú oči pravdy, ktoré rozptyľujú hmlový oblak, strachu. 
Postupne nadobudnete celkom nový postoj k doteraz negatívnym pocitom. Už to pre vás 
budú iba pocity, raz také, inokedy onaké, a budú cez vás iba prechádzať. Nie je úžasné 
oslobodiť sa? K ľuďom sa budete môcť približovať, koľko len budete chcieť, lebo už 
viete, ako zaobchádzať s nepríjemnými pocitmi, ktoré sa možno z času na čas objavia. 
 

TAJOMSTVO OBLAKU 

Ak si strach bez zjavnej príčiny vo vonkajšom svete predstavíte ako program, ktorý sa 
osamostatnil a pripojil k vašim myšlienkam a k realite vášho života, veľmi sa priblížite 
k jeho podstate. Takýto strach sa ukrýva v akejsi samovoľne vytvorenej bubline reality. 
Vedie uzavretý, autistický život a nie je prístupný argumentom ani faktom. Jednoducho 
si robí, čo sa mu zachce. 
Takýto strach pociťujete v sebe ako akúsi mrákavu, ktorá vami prechádza zdola nahor. 
Objaví sa niekde v oblasti žalúdka či podbrušia, a ako stúpa, vytvára tlak v hrudnom 
koši alebo priamo na srdci, vyvoláva záchvaty paniky, búšenie srdca, dychovú 
nedostatočnosť, poruchy krvného obehu… To všetko sú bežné reakcie buniek vášho 
tela. To mračno nie ste vy. Je to program vo vašom systéme, ktorý ste kedysi vytvorili. 
Nachádza sa síce vo vašom systéme, no vy ho už neviete kontrolovať. Preto robí 
zdanlivo nezmyselné veci a bez zjavného dôvodu. Je ako oblak, ktorý z času na čas 
prechádza vaším telom. Strach je, podobne ako všetky myšlienky a pocity, iba určitá 
forma energie. Lenže čo sa deje, ak takémuto zhluku energie (oblaku strachu) dodáte 
ďalšiu energiu tým, že sa začnete brániť alebo ho potláčate? Cítite, čo sa deje? Snažíte sa 
mračno strachu ovládnuť, no pritom pristupujete k nemu s ďalším strachom. Ten ho iba 
zväčší. „Opäť sa to deje! Nechcem viac prežívať to, čo práve prichádza. Už len 
pomyslenie na to mi naháňa strach. Nechcem to!“ Je prirodzené takto myslieť. Zároveň 
však práve takáto úplne normálna reakcia dodá mračnu novú dávku energie. Strach zo 
strachuje základným predpokladom vzniku záchvatov paniky. 
 

DRUHÝ ZÁVOJ V PRAXI 

Ako by ste teda mali v bežnom živote reagovať na strach? Medzi nižšie uvedenými 
možnosťami si určite vyberiete kombináciu, ktorá je vhodná práve pre vás. Bude o to 
účinnejšia, o čo vedomejšie budete pozorovať, čo sa vo vás odohráva. 
 

Prvá možnosť: „Aha, čo to tu je?“ 

Položte si otázku: „Čo sa tu práve deje?“ Rozlišujte medzi vonkajšími a vnútornými 
príčinami.  
Vonkajšia pravda: Pravda o situácii, akú práve v tejto chvíli vidí nezaujatý pozorovateľ 
bez akýchkoľvek pocitov. 
Vnútorná pravda: Pravda o myšlienkach a pocitoch, ktoré pozorujete vo svojom 
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systéme. Aké myšlienky sa objavujú? Akým spôsobom vyvolávajú strach v mojom 
systéme? Z akých pocitov či poznatkov mám strach? Na čo v mojom systéme sa nechcem 
pozerať? Takto si uvedomíte čoraz viac súvislostí medzi vaším vnútorným a vonkajším 
životom. Pozriete sa na ne očami pravdy: Áno, to, čo sa vo mne odohráva, je normálne 
a smie to byť presne takto. Hľaďte na seba s pochopením a s vedomím toho, kto alebo čo 
ste. Povedie to k nárastu sebalásky. 
 

Druhá možnosť: Hľadanie príčin 

Odhaľte príčinu svojho strachu. Počúvajte, čo vám hovorí, a pýtajte sa ďalej: „A čo sa 
skrýva za tým?“ Opäť si vypočujte príbeh, teraz už o trošku bližší pravde, a povedzte: 
„Ďakujem za vysvetlenie.“ A vyzvedajte sa ďalej: „A čo je za tým?“ Po dvoch-troch 
otázkach zrejme odhalíte jeho pravú podstatu a možno skonštatujete: „No toto, celý 
život som sa bála veľkých zvierat, ale v podstate som sa bála iba hnevu svojho 
otca/muža/nadriadeného.“ Nech už prídete na čokoľvek, podstatné je, že sa vo vás čosi 
zmení. Na danú oblasť života začnete hľadieť inými očami. 
 

Tretia možnosť: Precítenie 

Prvý krok: Prestaňte pátrať po tom, či je váš strach „reálny“ alebo „nereálny“. Radšej 
sa pokúste vycítiť, či neobsahuje nejaký podnet k činu, ktorý by zmenil váš život. 
Druhý krok: Zistite, čo by ste mohli vykonať, a urobte to. 
Tretí krok: Ak pociťujete strach opakovane a neviete odhaliť nijaké podnety k činu, 
pozrite sa naň ako na to, čím skutočne je: zdanlivo bezdôvodným strachom. Urobte si 
cvičenie s oblakom a precíťte svoj strach bez akéhokoľvek vypytovania sa a snahy 
porozumieť mu. Kým sa tak bude diať, nechajte ho odísť. 
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Tretí závoj 
MYŠLIENKY 
 
 
 
 

„Premýšľať a milovať nemožno súčasne. Myšlienky blokujú to, čo naozaj 
hľadáte. Život potrebuje vaše pocity.“ 

 
 

ZÁVOJ MYŠLIENOK 

aša myseľ je jedinečný zázrak stvorenia. Je schopná vyriešiť aj tie najzložitejšie 
problémy. Vie myslieť tak komplexne, že je schopná preniesť nás v myšlienkach 

alebo dokonca i reálne aj do najvzdialenejších oblastí vesmíru či k najnepatrnejším 
čiastočkám hmoty. Ak kráčate cestou k čoraz väčšiemu uvedomeniu, rozum je pre vás 
najdôležitejším nástrojom. Bez neho by ste si neprečítali túto ani inú knihu. Nevedeli by 
ste roztriediť informácie, ktoré sú pre vás práve teraz najdôležitejšie, a takisto by ste sa 
nevedeli rozhodnúť, aký má byť váš ďalší krok. Pôvodne bolo hlavnou úlohou nášho 
rozumu praktické riešenie problémov, odstraňovanie prekážok z cesty životom 
a dosahovanie cieľov. Naši predkovia mali oproti iným tvorom slabšiu telesnú 
konštrukciu a žili v agresívnom, nebezpečnom prostredí. Na vyrovnanie tejto nevýhody 
sa im nadpriemerne vyvinul mozog. Schopnosti rozumu onedlho vyvážili všetky naše 
telesné nedostatky. Len čo sa objavil problém, rozum našiel riešenie. O čo menej 
základných existenčných problémov máme, o to viac sa rozum stará o naše pohodlie. Ani 
teraz, keď väčšina ľudí dosiahla určitú mieru komfortu a bezpečia, sa náš mozog 
nevypne. Je to náš telesný orgán, a kým žijeme, musí fungovať. A tak premýšľa ďalej, 
vo dne i v noci, podobne, ako tlčie i naše srdce. 
Úlohou rozumu je riešiť ťažkosti v boji o prežitie, no keď žiadne neexistujú, chce sa 
nejako zamestnať. A tak si vymýšľa novú prácu, napríklad si stanovuje „ciele“. Na ceste 
za cieľmi sa vždy vyskytnú aj nejaké ťažkosti, ktoré treba riešiť, niekedy dokonca 
závažné. A tak rozum môže opäť plniť svoju úlohu. 
Mozog spotrebúva najviac energie spomedzi všetkých našich telesných orgánov. Každú 
minútu cezeň preteká okolo dvadsať percent všetkej krvi. Zužitkúva až dve tretiny 
krvného cukru, pri veľkej stresovej záťaži dokonca všetok, a pritom predstavuje iba 
približne dve percentá našej telesnej hmotnosti. Myslením spotrebúvame enormne veľa 
energie, a tak menej premýšľania by znamenalo jej veľkú úsporu. Lenže príroda 
energiou nikdy nemrhá. Prečo teda nezariadila, aby sme mohli rozum v prípade potreby 
jednoducho zapnúť alebo vypnúť? 
Lebo sústavným premýšľaním spĺňame tri podstatné faktory, ktoré z nás robia ľudí. 
 

MYŠLIENKY – MOTOR NÁŠHO ČLOVEČENSTVA 

1. Osobnosť: To, čo považujeme za svoje „ja“, za našu osobnosť, vytvára rozum 
pomocou myšlienok. „Ja som… chcem… myslím si… mám… musím… nechcem… mal 

N 
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by som… nesmiem…“ Čím väčšmi sme zahalení prvým závojom, tým viac náš mozog 
premýšľa a zaoberá sa vlastnými i cudzími problémami. Pripadá mu zvláštne zaoberať 
sa niečím, či dokonca cítiť niečo, čo sa nachádza mimo nášho tela a myšlienok. Prečo je 
to tak? O čo menej prostredníctvom vlastnej skúsenosti vnímame a preciťujeme svoju 
tretiu časť (dušu), o to viac sa naša osobnosť (myšlienky a pocity) bojí prestať 
premýšľať. Naša osobnosť sa bojí, že pritom zanikne, lebo „okrem nej predsa nič 
neexistuje“. Preto mnoho ľudí vníma už i len pomyslenie na to, že by na chvíľu mohli 
zostať v úplnej tichosti, ako ohrozenie svojej existencie. Naozaj sa boja meditácie, boja 
sa spoznať to, čím vlastne sú. Akýkoľvek druh duchovnosti je pre nich ako červené 
plátno pre býka. 
 
2. Rast: Nehybnosť v prírode znamená smrť. Náš stále premýšľajúci, neúnavný a nikdy 
nie celkom spokojný rozum sa stará o to, aby sme vnútorne i navonok zostávali 
v pohybe. Stále od nás čosi požaduje, a keď to dosiahne, chce zasa čosi nové. Takto nás 
neprestajne vystavuje novým zážitkom a výzvam, pomocou ktorých zbierame 
skúsenosti. Je to súčasť zmyslu nášho bytia. 
 
Rozum sa nestará iba o naše prežitie, o náš život a naše pohodlie. Vďaka nemu sme 
schopní navzájom porovnávať zážitky a pocity. 
 
3. Múdrosť: Vedomosti sú pre nás mimoriadne cenné až vtedy, keď sú spojené so 
skúsenosťami a poznatkami. Vezmime si ako príklad lásku. Niečo o láske „vedieť“ 
neznamená vôbec nič. Nemožno ju opísať ani sa ju naučiť, pretože láska nijako nesúvisí 
s rozumom. Treba ju jednoducho zažiť. K tomu, aby sme zažili niečo naozaj skutočné, 
prispieva rozum dvoma spôsobmi: 
 

Porovnávanie, vyhodnotenie a poznatok 

V prvom rade nám rozum umožňuje navzájom porovnávať naše pocity a vnútorné stavy. 
Predstavte si, že by ste v živote prežívali iba samé šťastie. Lenže ako budete vedieť, že je 
to šťastie? Najskôr ho musíte porovnať s nejakým nešťastím, aby ste naozaj vedeli, ako 
dobre sa práve máte. Človek z bohatej rodiny nemá ani najmenšiu predstavu o tom, čo 
je to chudoba. Nepozná skutočnú pravdu o bohatstve a chudobe. A takisto človek, ktorý 
nikdy nebol milovaný, nevie, čo je láska. Kto nikdy nezažil osamelosť, nebude si vedieť 
vážiť ani ľudskú blízkosť. Vždy potrebujeme oba póly – neprítomnosť a prítomnosť 
nejakej skúsenosti, aby sme získali hlboký zážitok. Rozum nám ich pomáha porovnávať, 
aby sme našli správny smer a mohli rásť. 
 

Omyl, jeho vysvetlenie a poznatok 

Ďalšiu pomoc pri zisťovaní pravej podstaty lásky nám rozum poskytuje svojimi omylmi 
a vysvetleniami. Všetky omyly takpovediac „vymedzujú revír“, v ktorom sa vyskytuje 
naozajstná láska. „Aha, takže ani toto to nebolo…“ A kruh sa zmenšuje. Predstavte si, 
že by rozum nikdy nestál láske v ceste. Nikdy by nám nič nepredstieral, nevyvolával by 
žiadne zavádzajúce pocity, ťaživé očakávania, ani by nič neblokoval. Dokonalej láske 
v nás a láske k iným by tak nič nestálo v ceste. V prvej chvíli by sme to možno považovali 
za úžasné. No v skutočnosti by taký život nemal zmysel, lebo by sme pred sebou nemali 
nijaký cieľ. Náš život by už nebol v pohybe. Odkiaľ by sa potom vzalo poznanie, rast 
a životná múdrosť? 
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„Niežeby som sa tisíckrát mýlil, iba som vylúčil tisícku spôsobov, ako 
žiarovka určite nefunguje.“ 

 
Thomas Alva Edison  

* 11. 2. 1847 Milan, Ohio † 18. 10. 1931 West Orange, New Jersey 
 
 

GEORGE A FILOZOFIA POCITOV 

George je už veľa rokov profesorom sociológie na vysokej škole. Je to vysoko 
vzdelaný človek. Má päťdesiattri rokov a napísal viacero odborných kníh. Nič ho 
nezaujíma a nefascinuje väčšmi ako veda o spolužití ľudí. 
Gisela, jeho manželka, pochádza z remeselníckej rodiny. Manželmi sú osemnásť rokov 
a majú dve už takmer dospelé dcéry. Gisela obdivuje manželovu kariéru i jeho 
mimoriadne vedomosti. Rada mu neskoro večer prinesie termosku s horúcou kávou, 
kým on na počítači pracuje na ďalšej odbornej knihe. Lichotí jej, že Georgeove diela si 
môže prečítať ako prvá a smie vyjadriť svoj názor na ne. Mnohému síce nerozumie, no 
práve preto je manželovým najväčším kritikom a zároveň i najväčšou inšpiráciou. 
Gisela našla v Georgeovi takmer všetko, po čom túžila: vzdelaného, dobre vyzerajúceho 
a dobre situovaného muža, dobrého otca ich detí, partnera na rozhovory i na spoločné 
podujatia, akési bralo odolávajúce prílivu jej často zmätených pocitov… Len jedno pri 
ňom nenašla: vnútorné šťastie. Vždy, keď o tom premýšľa, príde jej na um poznámka, 
ktorú pred rokmi utrúsila jej priateľka. Išlo vtedy o to, či majú poslať obe dcéry do 
vzdialenej internátnej školy. George bol jednoznačne za. Ibaže Gisela chcela vidieť svoje 
dcéry dospievať a horlila za školu v blízkosti. George si nakoniec presadil svoj názor 
lepšími argumentmi a Gisela sa ako vždy podriadila. 
„George vás predsa vôbec nevníma,“ – týmito slovami okomentovala situáciu Giselina 
najlepšia priateľka. Gisela k tomu okamžite zaujala obranný postoj. A predsa jej práve 
táto veta prichádzala na um zakaždým, keď jej v priebehu nasledujúcich ôsmich rokov 
vírila hlavou myšlienka, čo jej vlastne chýba. 
Jedného večera sa opäť cítila veľmi nešťastná a George si to všimol. Spýtal sa jej, čo sa 
deje, no namiesto zvyčajnej odpovede, že „nič zvláštne“, z Gisely vykĺžlo: „George, 
vnímaš ma vôbec? Cítiš, čo sa vo mne deje? Cítiš vôbec niečo?“ Jej vlastné slová ju 
natoľko šokovali, že zmĺkla, pozrela na muža a chcela sa mu ospravedlniť, no nevedela 
zo seba vydať ani slovíčko. George na ňu nechápavo hľadel a po chvíli, ktorá jej 
pripadala ako celá večnosť, sa ozval: „Či ťa vnímam? Ale áno, samozrejme, že k tebe 
prechovávam hlboké city. Ak chceš počuť, či ťa mám rád… Áno, prirodzene, ľúbim 
ťa.“ Kým hovoril, hľadela mu do očí, a zrazu jej bolo jasné, že jej muž nemá ani 
potuchy o tom, čo hovorí. Že nevie vôbec nič o tom, čo sa v nej deje. A po prvý raz 
v živote si uvedomila, ako automaticky znela jeho odpoveď. 
Gisela svojho muža ľúbila. V len večer si spolu sadli, tak ako to robili vždy, no ich 
rozhovor nabral celkom iný smer. Gisela sa manželovi pokúsila vysvetliť, čo ju trápi. 
Aké pocity ňou zmietajú. Po čom túži. Nebolo to pre ňu ťahké. Nebola veľmi výrečná 
a s takými hlbokými pocitmi sa mu dovtedy ešte nikdy nezverila. A George sa snažil 
zistiť, čo s jeho ženou nie je v poriadku. Jeho námietky, vysvetlenia a návrhy riešení 
Gisela láskyplne, ale dôrazne prerušovala. Chcela zistiť, čo jej muž cíti, a nie, čo vie 
alebo čo si myslí. 
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Po viacnásobných márnych pokusoch začala na muža hľadieť úplne novým pohťadom. 
Zrazu pred ňou sedel zneistený chlapec, ktorý nevedel, čo má robiť alebo povedať. 
Pozorovala jeho vyhýbavý pohľad a cítila jeho veľkú neistotu a bezmocnosť. George mal 
panický strach, že o svoju ženu príde, a vôbec netušil, čo sa práve deje. Gisela k nemu 
podišla, objala ho a povedala: „George, ľúbim ťa, hoci ti vôbec nerozumiem. Nemusíš 
ma pochopiť. Ľúbim ťa takého, aký si.“ A prvý raz v živote uvidela svojho muža plakať. 
Od toho dňa sa ich vzťah zmenil. K tomu, čo ich dovtedy spájalo, pribudlo aj čosi nové. 
Prichádzalo to síce pomaly, ale majú predsa dosť času. 
 

PRAVDA A ILÚZIA 

Keď si rozum myslí, že ľúbi, nemusí to znamenať, že je prítomná láska. Keď si rozum 
myslí, že cíti, nie je vylúčené, že sú to iba jeho pocity. A keď je rozum presvedčený, že 
pochopil, čo mu niekto objasňuje, znamená to iba toľko, že počul slová a videl 
rozprávačovu tvár. Rozum je od prírody bádateľ. Sústavne pozoruje okolie, premýšľa 
o ňom, čosi vyskúša, opäť o tom premýšľa, čosi zmení, pozoruje, premýšľa… 
V skutočnosti vôbec necíti, ale analyzuje. Dokonca aj pocity. 
Okolitý svet je preň zrkadlo. Čokoľvek nám rozum umožní či neumožní urobiť, svet nám 
potom ukáže svoju reakciu. Ak nerobíme nič, zisťujeme, aký vplyv má na okolie naše 
ničnerobenie. Ak dostaneme dobrý nápad a zrealizujeme ho, zistíme, či bol správny 
alebo nie. Tým sa o sebe dozvedáme čoraz viac. Až vonkajší svet nám umožňuje spoznať 
samých seba a priblížiť sa k odpovedi na otázku, kto alebo čo sme. 
 
 
„Veci, ktoré patria do božskej sféry, uvidí iba ten, kto sa stane takým, aké 
sú ony. V ľudskom svete to tak nie je. Človek môže vidieť slnko, a nemusí 
sa stať slnkom. Môže vidieť aj nebo, zem a všetko ostatné, no nie je nimi. 
Vo sfére božskej reality a pravdy je to inak. Keď niekto vidí čosi z tejto 

skutočnosti, stane sa jej súčasťou. Vidí ducha a je duchom. Vidí Krista a je 
Kristom. Vidí Otca a je Otcom. Tu, vo viditeľnom svete, vidíte všetky veci 

mimo seba. V neviditeľnom svete, v božskej sfére, vidíte, naopak, sami 
seba. Lebo to, čo človek vidí, tým aj je.“ 

 
Ježiš z Nazaretu (Evanjelium podľa Filipa 44)  

* asi 4 pred n. l. Betlehem alebo Nazaret t asi 32 n. l. Jeruzalem 
 
 

VÁŠ ŽIVOT V DVOCH SVETOCH 

Existuje vedecká správa o tom, že karibskí domorodci nemohli vidieť na horizonte lode 
Krištofa Kolumba, lebo čosi také nikdy predtým nezažili. Hľadeli na more a nevideli nič, 
hoci lode tam boli. Až keď si jeden z domorodcov všimol zvláštny ligot a snažil sa zistiť, 
čo ho spôsobuje, uvidel dovtedy nepoznaný neznámy obraz. Opísal ho ostatným, a zrazu 
to uvideli všetci. Čosi podobné ste určite zažili aj vy. Napríklad, ak vám niekto opísal 
zvuk, ktorý ste dovtedy ani nevnímali. Vo chvíli, keď ste vedeli, na aký zvuk sa máte 
sústrediť, začuli ste ho. 
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Rovnako je to aj s chuťou, vôňou alebo s predmetmi, ktoré vnímame očami. Aké sily tu 
vlastne pôsobia? Prečo je to tak? 
Váš život sa v každom okamihu odohráva minimálne na dvoch úrovniach reality 
súčasne. Zjednodušene povedané – existuje svet vo vašom vnútri, čiže všetko, čo sa 
odohráva vo vás, a okolitý svet, čiže to, čo sa odohráva mimo vás. Váš vnútorný svet 
a vonkajší svet. Telo vytvára hranicu medzi oboma svetmi a zmyslové orgány sú dvere, 
cez ktoré sa uskutočňuje výmena informácií medzi vonkajším a vaším vnútorným 
svetom. Keby neexistovala kontrola toho, čo vchádza cez dvere, vnímali by ste úplne 
všetko, čo sa deje v dosahu vašich zmyslov, a to neuveriteľné množstvo informácií by vás 
preťažilo. Preto príroda zabudovala medzi vonkajší a váš vnútorný svet filtračné 
stanice. 
 

Prvý filter: zmyslové orgány 

Nikto nedokáže vnímať úplne všetko, čo sa okolo neho deje. Ľudské oči rozoznávajú iba 
určitú vlnovú dĺžku svetla, preto aj hovoríme o „viditeľnom“ svetle. Naše zmyslové 
orgány nevnímajú viacero druhov žiarenia a vibrácií. Nepočujeme napríklad tóny, ktoré 
poľahky počujú zvieratá, necítime jemné vibrácie zeme, nie sme schopní zachytiť určité 
pachy… Naše zmyslové orgány sú veľmi obmedzené, takže v podstate sme schopní 
vnímať iba určitý výsek sveta, ktorý nás obklopuje. 
 

Druhý filter: mozog 

Ani tento ohraničený výsek informácií sa nedostáva do nášho rozumu len tak. 
Informácie sa cestou dovnútra „upravujú“. Najskôr sa filtrujú, aby nedošlo 
k preťaženiu informáciami. Všetko, čo naše podvedomie považuje za nepotrebné, sa 
stlmí bez toho, aby sme si to uvedomili. Podvedomie postupuje zvyčajne tak, že najskôr 
sa venuje tej časti reality, ktorá je najdôležitejšia pre naše prežitie. Ak prechádzame cez 
frekventovanú cestu, všetky naše zmysly sa upriamia na dopravný ruch, aby sme sa 
vedeli vyhnúť prípadnému prichádzajúcemu autu. Ak ešte zvýši kapacita, podvedomie 
sa zameria na informácie dôležité pre náš komfort. Pohodlie neznamená iba taký či 
onaký luxusný tovar, ale aj vytváranie zásob do budúcnosti, aby sme aj neskôr mohli 
prežiť bez väčšej námahy. Sú to napríklad zásoby jedla, oblečenie, drevo na kúrenie 
a tiež šetrenie peňazí. 
Až potom nám podvedomie dovolí zaoberať sa informáciami, ktoré nášmu životu 
prinášajú zmysel, naplnenie, radosť, rast, uznanie a lásku. V jednotlivých prípadoch 
a v určitých životných fázach sa môže poradie priorít popresúvať, no s každou zmenou 
sa zväčša spája aj zmätok a nevyváženosť životnej situácie. 
Lenže ani to ešte nie je všetko, čo sa deje s informáciami z vonkajšieho sveta. Tie, ktoré 
prejdú cez všetky tieto filtre až do nášho bdelého vedomia, naše podvedomie okamžite 
analyzuje, vyhodnocuje a zmyslové orgány prepne buď na zvýšené vnímanie, alebo na 
potláčanie a ignorovanie informácií. Deje sa to tak rýchlo, že si to väčšinou ani 
neuvedomíme. 
Náš rozum o tom všetkom iba čosi matne tuší, a predsa verí, že informácie, ktoré sa 
k nemu dostanú, ukazujú okolitý svet a ľudí takých, akí skutočne sú. Verí, že vie, čo sa 
tu v skutočnosti deje. A práve to je obrovská ilúzia. 
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Raz prišiel k Sokratovi muž a povedal: „Ty, počuj, musím ti povedať niečo 
dôležité o tvojom priateľovi.“  

„Počkaj chvíľu,“ prerušil ho mudrc. „Nechal si to, čo mi chceš povedať, 
prejsť cez tri sitá?“ „Cez aké sitá?“ 

„Tak počúvaj: Prvé sito je sito pravdy. Si presvedčený, že to, čo mi chceš 
povedať, je pravda?“ „To nie, iba som to počul od iných.“ 

„Tak potom si tú informáciu určite nechal prejsť cez druhé sito, však? 
Je to sito dobra.“ 

Muž očervenel a odvetil: „Musím priznať, že nie.“ „Myslel si aspoň na 
tretie sito a zamyslel si sa, či to, čo mi chceš povedať o priateľovi, je na 

niečo užitočné?“ „Užitočné? Vlastne ani nie.“ 
„Tak vidíš,“ povedal mudrc, „ak to, čo si mi chcel povedať, nie je pravda, 

nie je to ani nič dobré, ba ani užitočné, radšej si to nechaj pre seba.“ 
 

Sokrates 
grécky filozof 

Atény * 469 pred n. l. † 399 pred n. l. 
 
 

ČO S NEGATÍVNYMI MYŠLIENKAMI? 

Ak človek pozná funkciu myšlienok a ich účinok v podobe pocitov, ktoré vyvolávajú 
v jeho realite, niekedy mu napadne zabrániť svojmu duchu, aby vytváral nevhodné 
myšlienky a pocity. Zdanlivo je to logické, no z dlhodobého hľadiska to nefunguje. 
Dôvod je jednoduchý. Ak je váš duch (rozum) vašou súčasťou a vy proti nemu začnete 
bojovať… Proti čomu vlastne bojujete? Presne tak, proti časti seba samého. Ak niečo 
urobíte proti svojim zdanlivo zlým myšlienkam, v konečnom dôsledku to podnikáte proti 
sebe. Preto má kontrola myšlienok iba krátkodobý úspech, vyvoláva v nás nespokojnosť 
a stojí nás neúmerne veľa námahy a síl. Isteže, pozitívne myslenie má skutočne pozitívny 
účinok a má svoj zmysel, no neneutralizuje negatívne myšlienky a pocity vo vašom 
systéme. Tie zostanú, pozitívne myšlienky ich iba zatienia. Preto každé umelo vytvorené 
pozitívne myslenie vyžaduje pravidelnú obnovu motivácie, často v čoraz kratších 
intervaloch. V určitých životných situáciách to môže byť veľmi užitočné riešenie a často 
sa spája aj s pocitmi radosti, lebo sa pritom cítite dobre. Ibaže nevyriešené a potlačené 
témy sa opäť ohlásia, a vy zistíte, že ešte stále sú súčasťou vášho systému a vyžadujú si 
vašu pozornosť. 
 
Ak nebudete rozum kontrolovať, prevezme sám kontrolu nad celým vaším životom. Ak 
sa tak naozaj stane, potom sa to, čo naozaj ste, začne z vášho života vytrácať. 
 
Ak nemožno trvalo kontrolovať rušivé negatívne myšlienky, aké je potom riešenie? Ako 
sa dostať z pasce vlastných myšlienok? Riešením je pozorovanie. 
Mnohým sa to zdá primálo, lebo obyčajným pozorovaním v nijakej bežnej oblasti nášho 
života nič nezmeníme ani nedosiahneme. 
V prípade nášho rozumu však áno. 
Pozorovanie je vlastne jediná možnosť, ako môžeme odňať moc nekontrolovaným 
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myšlienkam. Celé sa vám to bude zdať ľahšie a radostnejšie, ak budete vedieť, na čo si 
pritom máte dať pozor. 
Predstavte si, že pijete víno. Ak netušíte, čo je víno, buď vám bude chutiť, alebo nie. 
Váš rozsah vnemov bude pozostávať z konštatovania: „dobré“ a „nedobré“. Je to 
jednoduché, ale aj dosť nudné. Ak už čo-to o víne viete, napríklad preto, že vám niekto 
počas dovolenky ukázal vinicu a oboznámil vás s výrobou vína od výsadby viniča až po 
uskladnenie vína v pivnici, nadobudnete k vínu iný vzťah. Možno vám bude mimoriadne 
chutiť, lebo o ňom už niečo viete. Vaše vedomosti zreteľne rozšíria vaše chuťové 
spektrum a aj radosť z vychutnávania. 
 

ROZUM A MORE 

Predstavte si, že sedíte na pláži a hlboko vo svojom vnútri vychutnávate pokojný západ 
slnka. Vdychujete slaný vzduch, načúvate čľapotu vĺn, pod nohami vám vŕzga piesok 
a na pokožke rúk cítite teplý morský vánok. Fascinovane pozorujete oblohu, ktorej 
farby sa z minúty na minútu menia. Občas sa vás dotkne tieň letiacej čajky. Vnímate 
nádheru krajiny a seba vnímate ako jej súčasť. Vy, vaše telo, vaše zmysly, celá 
prežívaná situácia ste jeden celok. Človek a svet pri jeho nohách. 
Vtom váš rozum začne premýšľať napríklad o tom, že kedysi ľudia verili, že za 
horizontom sa končí svet. Alebo sa začne zamýšľať nad tým, prečo sa v diaľke mihoce 
vzduch. Alebo, koľko farebných odtieňov môže mať obloha. Odtiene… Vedela by ich 
zobraziť moderná obrazovka počítača? Zrejme nie. Nič nie je krajšie ako sama príroda. 
Spomeniete si, že máte so sebou fotoaparát, a vytiahnete ho. Premýšľate, či už nie je 
priveľmi tma a či sa obraz nepohne. Vstanete a položíte fotoaparát na skalu, o ktorú sa 
opriete. Blesk… netreba ho vypnúť? Pozorujete nejakého iného fotografa so statívom. 
Aj vám by sa zišiel. Jemu sa obraz nerozmaže. Lenže statív je rozmerný, ťažký a vy 
chcete cez dovolenku chodiť naľahko. Komu vlastne chcete tú fotografiu venovať? 
Uvedomíte si, že slnko o chvíľu zapadne. Odkedy sa vlastne dá povedať, že už zapadlo? 
Musí byť celkom za horizontom alebo zapadlo už chvíľu predtým? Svetelné lúče údajne 
potrebujú osem minút, kým dopadnú na Zem. Takže Slnko vlastne už zapadlo… 
Uvedomíte si, že vaše myšlienky sú úplne zbytočné, vnútorne vás strasie a možno sa na 
chvíľu aj nahneváte. Potom sa opäť sústredíte na západ slnka a pokúsite sa znovu 
precítiť nádheru, ktorú ste vnímali na začiatku. Ibaže čaro už pominulo. 
 
 
„Vedomosti by mala nahradiť múdrosť, tá odplaší obavy. Kto chce všetko 

pochopiť iba rozumom, odoženie od seba múdrosť.“ 
 

Lao-c’ 
čínsky filozof, zakladateľ taoizmu  

6. storočie pred n. l. 
 
 

ČO S ROZPTYĽUJÚCIMI MYŠLIENKAMI? 

Ak viete, čo všetko váš rozum robí, aby vás odlákal od vnímania pocitov, od 
jednoduchého prebývania v prítomnosti, od lásky, budete ho vnímať celkom inak. 
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K vlastným myšlienkam začnete mať celkom iný postoj. Svoje myšlienkové pochody si 
„vypočujete“ a možno vám z času na čas vyvolajú na tvári aj úsmev. Vždy, keď sa tak 
stane, prijmete sami seba o čosi viac. Budete milovať to, čím ste, väčšmi než predtým. Je 
veľmi dôležité poznať nasledujúcich päť trikov vášho rozumu, no nie preto, aby ste 
s ním bojovali, ale preto, aby ste ho lepšie pochopili, prijali a milovali. 
 

PÄŤ TRIKOV VÁŠHO ROZUMU 

„Modus“ je určitý druh pracovného postupu, určitý priebeh, spôsob fungovania. Váš 
rozum sústavne prepína medzi rozličnými pracovnými postupmi. To preto, lebo rozličné 
problémy si vyžadujú rozdielne prístupy. Prepínanie je teda celkom prirodzený priebeh. 
Ak pozorujete svoje myšlienky a chcete pochopiť správanie iných ľudí, môže byť pre vás 
veľmi užitočná predstava, že váš rozum prechádza z jedného modu do druhého. 
Tieto triky používa rozum preto, aby mohol sústavne o niečom premýšľať a vás odlákať 
od rozličných pocitov a lásky. Ak jeho triky spoznáte, k ničomu vás to nebude 
zaväzovať. Pravdepodobne sa na nich pobavíte a o čosi viac spoznáte sami seba. Ak 
pochopíte, čo sa tu vlastne deje, je zvlášť dôležité, aby ste sa nezačali odsudzovať, ani 
svoj rozum a iných ľudí. 
Keď zistíte, aký trik váš rozum práve používa, jednoducho skonštatujte: „Aha, teraz 
robí toto…“ To stačí. Ak váš rozum používa osvedčený trik, aby vás odlákal od 
vnímania určitej peknej situácie a donútil vás premýšľať, možno sa s tým spája aj 
nejaký pocit. Ten pocit nie je náhodný. Súvisí s trikom, ktorý váš rozum práve použil. 
Ak si uvedomíte, ktorý pocit sa spája s konkrétnym trikom, nabudúce si oveľa skôr 
uvedomíte, čo sa práve deje. 
 

1. Komentátorský modus: „Je zaujímavé, aké to všetko vlastne je…“ 

Základná myšlienka: To, čo sa práve deje, musím opísať slovami. 
Sprievodný pocit: Akoby sa niečo zničilo. 
Najčastejší spôsob, ako možno prerušiť prežívanie i tých najkrajších pocitov, je 
komentovanie deja. Rozum jednoducho nechce nechať zmyslové vnemy a pocity také, 
aké sú. Po chvíli k nim musí niečo poznamenať. Chce dokázať, že sa zúčastňuje na 
dianí, i keď nič zmysluplné nepridá. 
A tak aspoň hovorí. Keďže v mnohých situáciách, napríklad pri pozorovaní prírody, 
netreba riešiť problémy ani nič meniť, začína tým, že to, čo prežívate, opisuje slovami. 
 
To, čo prežívate v peknom okamihu, je šíre ako oceán. Ak to rozum komentuje, 
z oceánu urobí vedro vody. Veľké pocity vtesná do primalých slov. 
 
Ležíte na rozkvitnutej lúke, obklopuje vás vôňa trávy, kvetov a zeme, vnímate zvuky 
vetra a bzukot hmyzu – slovom, cítite sa šťastne. Jeden kvet vás zrazu mimoriadne 
upúta. A mozog hneď začína komentovať: „Ách, to je ale krásny kvet. Tá červená farba, 
tie lupienky. Takmer ako kvet, ktorý som fotografoval minulý rok… Každý kvet má 
v sebe niečo…“ 
Celkom vás upúta pozorovanie mačiatok pri hre. Zrazu váš rozum začne premýšľať, aké 
sú len mačiatka milé. Jedno má bielu labku, druhé nie. Aká vzrušujúca a fascinujúca je 
dedičnosť… 
Veľmi vás zaujme nejaká prednáška, jej obsah vás nadchol. No potom sa prepnete do 
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komentátorského modu: „Ten chlapík je dobrý, páči sa mi, čo hovorí… Ale čo to… toto 
sa mi až tak veľmi nepáčilo. Doteraz som s ním súhlasil, ale toto…“ 
Komentovanie je, akoby kdesi za vami stále rapotal športový moderátor. Ako veľmi to 
ruší prežívanie, zistíte vtedy, ak nejaký človek vo vašej blízkosti všetko vysvetľuje 
a komentuje, a vy to chcete jednoducho iba obdivovať. Komentovanie je 
najjednoduchšia forma, ako niekomu zabrániť v tom, aby prežíval rozličné vnemy 
a lásku. U mnohých ľudí prebieha takmer nepretržite. 
 

2. Modus zisťovania pôvodu: „Prečo je to tak? Odkiaľ to prišlo?“ 

Základná myšlienka: To, čo sa práve deje, nemôžem nechať len tak. Musím to nejako 
vysvetliť. 
Sprievodný pocit: Rozkúskovanie alebo roztrhanie. 
Náš rozum je priam posadnutý otázkami „prečo“ a „odkiaľ“. Zaujímajú ho oveľa 
väčšmi ako skutočnosť. Chce vždy vedieť, prečo vznikli dobré alebo zlé pocity, lebo jeho 
úlohou je zabezpečovať ochranu a prežitie. To, z čoho máte dobré pocity, je „dobré“ 
a opakovanie dobrého je zárukou istoty. 
Otázka „odkiaľ“ slúži rozumu nato, aby našiel zdroj, poistil si ho a mal ho vždy poruke. 
Ak niečo „nie je dobré“, takisto musí vedieť prečo a odkiaľ ten pocit prišiel, aby vás 
pred ním mohol v budúcnosti ochrániť. Predstavte si, že ste stretli človeka, s ktorým sa 
hneď cítite veľmi príjemne. Rozum chce okamžite zistiť, prečo sa cítite práve takto, 
poprípade ho zaujíma, ako dochádza k podobnému príjemnému stretnutiu, aby ho 
mohol kedykoľvek zreprodukovať a pripravil si vhodnú stratégiu. To má za následok 
pocity napätia v budúcnosti, hoci netušíte prečo. 
Zrejme ste už aj sami zistili, že snaha o zopakovanie niečoho vo vzťahoch alebo pocitoch 
často vedie k pravému opaku. Vzťahy a pocity sú spontánne. 
 

3. Modus hľadania odpovedí: „Musím nájsť nejakú odpoveď. Čím viac odpovedí, tým 
lepšie.“ 

Základná myšlienka: To, čo sa práve deje, je jasné a zaujímavé. Ak nie sú k dispozícii 
nijaké praktické otázky, musím sa venovať teoretickým.  
Sprievodný pocit: Zauzlenie, úzkosť, tlak. 
Keďže náš rozum je v podstate nástroj na riešenie problémov, obľubuje problémy. Stále 
rozoberá nejaké otázky, najmä také, ktoré súvisia s mimoriadne komplikovanými 
témami. Jednoduché riešenia ho až tak veľmi nenadchýnajú. Zaujímajú ho najmä 
otázky, na ktoré neexistujú univerzálne odpovede: „Kedy už nebudem mať nijaké 
ťažkosti?“, „Aký druh lásky je správny?“, „Čo je to Boh?“, „Odkiaľ sa vzal vesmír?“. 
Podobné otázky sú pre rozum mimoriadne dôležité. Ich úlohou je odviesť vás od 
prežívania skutočnosti. Ustavične vás zamestnávajú, sú príčinou vnútorných konfliktov 
a môžu vás stáť veľa síl a energie. 
Možno ste už zažili takúto situáciu: Boli ste s niekým, a v jeho prítomnosti ste sa cítili 
dobre a uvoľnene. Bol pekný jarný deň a vy ste ho vychutnávali všetkými zmyslami. 
Konečne ste mali pocit, že problémy vlastne ani neexistujú. Človeka, ktorý bol po vašom 
boku, ste poznali už dlhšie. Už ste o sebe veľa vedeli, a tak sa vám práve nechcelo 
o ničom hovoriť. Slovom, situácia bola perfektná presne taká, aká bola. 
Zrazu vo vás skrsla otázka, ktorá s danou chvíľou nijako nesúvisela. A nijako nesúvisela 
ani s vaším a partnerovým životom. Jednoducho bola nezmyselná. Možno to bolo niečo 
ako: „Ktorá strana asi vyhrá budúce voľby?“ Vás však vtedy oveľa väčšmi zaujalo hoci 



37 

to, že ste sa práve potkli o kameň. Mali ste pocit, že tá otázka mala iba jeden účel: 
vytrhnúť vás z vnútornej pohody. Podobné otázky sa často začínajú slovami: „Čo súdiš 
o…“, alebo: „Myslíš si, že…“, alebo: „Zaujímalo by ma, či a ako…“ 
Ak sa vám vo vedomí objavia podobné otázky, zmiznú, ak ich budete jednoducho iba 
pozorovať. Ak podobné myšlienky vysloví niekto iný a vy sa nechcete dať vtiahnuť do 
nezmyselnej polemiky, pokúste sa im vyhnúť nezaujatosťou: „Mnohé témy ma vôbec 
nezaujímajú. Toto je jedna z nich.“ 
Tak zostanete vo vlastnom strede a vyhnete sa strate energie. Alebo jednoducho 
povedzte, že si chcete v tichosti vychutnať túto peknú chvíľu. 
 

4. Modus túžby po zmene: „Takto to nemôže zostať.“ 

Základná myšlienka: Je úplne jedno, či je práve niečo dobré alebo zlé, musí sa to 
zmeniť. 
Sprievodný pocit: Odhodenie, sústavné preskakovanie. 
Aj vo chvíľach dokonalého šťastia začne rozum skôr či neskôr riešiť nejaký čisto 
teoretický problém, len aby našiel dôvod na zmenu. Môžete sedieť hoci aj na rajskej 
pláži s palmami. Všetko môže byť presne také, ako ste si vždy predstavovali dokonalý 
život. A predsa je iba otázkou času, kedy rozum začne premýšľať o zmenách 
a predostrie vám nejaký problém. 
 
Som nekonečne spokojný, úplne šťastný… Ale budem taký aj zajtra? Nemôžem tu 
predsa len tak sedieť. Musím niečo urobiť, aby to tak zostalo. 
Bolo to také pekné, tak veľmi ma to uspokojovalo. Až dosiaľ. Lenže teraz ma to začína 
nudiť. Stále to isté. Chcem nejakú zmenu. 
Je to všetko také pekné… Dúfam, že to nik nezničí. Čo by som pre to mohol urobiť? 
V určitom zmysle to je pekné, ale nie dokonalé. To i tamto by sa malo zmeniť. Mohol by 
som niečo… 
Cieľom modu zmeny je opustiť prítomnosť a opäť sa zaoberať problémami. Jednoducho 
tento trik iba pozorujte a on sa stíši. 
 

5. Modus nenásytnosti: „To, čo tu je, nestačí.“ 

Základná myšlienka: Aj keď je niečo skutočne pekné a v úplnom poriadku, predsa to 
nestačí. Musí toho byť stále viac. Sprievodný pocit: Ako úmyselné prežieranie sa 
a plytvanie. 
Ak v nás pôsobí modus nenásytnosti, jednoduchá, podvedomá časť nášho rozumu, 
poverená úlohou zabezpečovať náš život, sa zrejme nezmyselne osamostatnila. Nech 
máme v živote k dispozícii čokoľvek, nikdy toho nie je dosť. Pre nedostatok lepších 
odpovedí rozum verí, že zmyslom života je hromadenie: lásky, uznania, bezpečia, 
kontroly, peňazí, sexu, moci… Ak tento modus nerozpoznáte, nikdy sa neskončí. 
Nezáleží na tom, koľko toho dostanete alebo dosiahnete, zakaždým to bude iba nový 
východiskový bod pre ďalšie hromadenie. Niečo ako vedro s deravým dnom: môžete doň 
liať vodu, koľko len chcete, nikdy sa nenaplní. Niekedy je diera taká veľká, že vedro ani 
nestíhate dopĺňať. Ak si podobné správanie všimnete na niekom inom a upozorníte ho na 
to, zrejme sa začne brániť: „Máš pravdu, ale…“, alebo: „Nerobím to predsa pre seba.“ 
Dôvodom je, že modus nenásytnosti neprestane pôsobiť iba preto, že si ho všimnete. 
Môžete objaviť jeho príčiny, môže vás na ne niekto upozorňovať, a predsa bude trvať 
ďalej. Utíši sa iba vtedy, ak ho začnete potichu pozorovať. 
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Ak ste takýto modus odhalili, váš rozum niekedy použije mimoriadne účinnú fintu na 
zachovanie tohto triku: Uvedomíte si, že váš rozum požaduje čoraz viac, a rozhodnete sa 
tomu zabrániť. Tým však vznikne iba ďalšia túžba: „Tak veľmi chcem, aby neprestajná 
požadovačnosť môjho rozumu konečne prestala.“ Túžite vlastne po tom, aby zanikla 
vaša túžba, čím všetko iba zhoršujete. Mnohí ľudia, ktorí kráčajú po duchovnej ceste za 
vnútornou slobodou, často zlyhávajú práve pre tento trik. 
Nestarajte sa o to, aby vaše túžby zanikli. Sú vašou súčasťou. Jednoducho ich iba 
pozorujte, v ničom im nebráňte ani sa ich nesnažte odstrániť. Ak po niečom veľmi 
túžite, uspokojte túto túžbu. Vychutnajte si ju z celého srdca a tešte sa z nej. Ak je to 
možné, uspokojte svoju túžbu úplne, bezo zvyšku. A potom pozorujte, čo sa stane, keď 
bude vaša túžba plne uspokojená. 
 

TRETÍ ZÁVOJ V PRAXI 

Ak budete vedieť, a čoraz častejšie aj pozorovať, ako pracuje váš rozum, z vášho života 
sa vytratí množstvo vnútorného napätia. Pochopíte, prečo vo vás prebiehajú určité 
pochody a prečo vznikajú určité pocity. Budete vedieť čoraz lepšie rozlíšiť, či je niečo 
naozaj „dôležité“, alebo ide iba o odpútavací manéver. Myšlienky vás už jednoducho 
nedonútia urobiť čokoľvek. 
Ak o niečom viete, zvyčajne to chcete premeniť aj na čin. Môže to viesť k tomu, že 
budete chcieť svoj rozum podľa možností ustavične kontrolovať, a nahneváte sa 
zakaždým, keď si uvedomíte, že ste opäť vykonali niečo nevedomky. Takýto prístup by 
bol iba ďalším z trikov modu nenásytnosti, ktorý spôsobuje, že zostávate nespokojní. 
Nemusíte na svoj rozum sústavne dohliadať. Aj tak je to nemožné. A vôbec to nie je 
cieľom. Všetko je oveľa jednoduchšie. Už len to, že o jeho trikoch viete, sa postará o to, 
aby sa všetko dialo čoraz samozrejmejšie. Váš vnútorný pozorovateľ sa zaktivizuje sám 
od seba, a stane sa tak vždy v správnom okamihu – pretože nesprávne okamihy 
neexistujú. 
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Štvrtý závoj 
ŽELANIA 
 
 
 
 

„Želania, omyly a úteky sú blízko seba. Ak chcete ujsť pred tým, čo sa 
práve deje, utekáte pred vlastným životom. Váš život vás potrebuje tu 

a teraz.“   
 

ZÁVOJ ŽELANÍ 

elania patria k najsilnejším pohonným silám nášho života. Môžu nás usmerňovať      
i motivovať. Premieňanie želaní na skutočnosť dodáva nášmu životu zmysel 

i energiu. Na ceste za splnením nejakého priania sa k svojmu cieľu nielen približujeme, 
ale zároveň aj zisťujeme čoraz viac o živote aj o sebe samých. Čo sme ochotní vynaložiť 
a čo obetovať pre splnenie nášho želania? Aké schopnosti si pritom zaktivujeme? Aké 
nové schopnosti nadobudneme? Čo sa naučíme o sebe a o svojej osobnej realite? Ako sa 
zmení správanie iných ľudí, keď zistia, že kráčame touto cestou? A napokon: zistíme, či 
to všetko vôbec stálo zato? Aké máme pocity, keď sa nám želanie nakoniec splní? 
 

ŽELANIE A JEHO PROTIPÓL 

Predstavte si, že ste ako magnet. Pôsobia vo vás príťažlivé i odpudivé sily. Keby ste nič 
neodpudzovali, okamžite by ste si do života pritiahli všetko, čo vyžarujete navonok 
v podobe svojich želaní a túžob. Každou jednou predstavou, každým vnútorným filmom 
(doplneným aj náležitými pocitmi) by ste si do života pritiahli presne ten druh zážitkov 
alebo ľudí, ako ste si vysnívali. Ibaže žijeme vo svete polarít. To znamená, že všetko má 
dva póly. Neexistuje sila bez zodpovedajúcej protisily. Všetko má dve stránky, a okrem 
toho aj množstvo rozličných medzistupňov. 
Podobné sily pôsobia aj vo vašom ľudskom systéme. Ku každej pozitívnej myšlienke 
existuje aspoň jedna negatívna. Pre každý argument existujú protiargumenty. Každú 
motiváciu sprevádzajú pochybnosti. Každé želanie, ktoré k vám má niečo pritiahnuť, 
ukrýva v sebe aj odpudivé sily. Mnohé protisily vo vašom systéme sú natoľko silné, že si 
môžete želať tak veľmi, ako len chcete, a predsa sa vytúžený výsledok nedostaví. 
Protisily vytvárajú závoje strachu, emócií, pochybností a rozpoltenosti, vnútorných 
konfliktov… To všetko vyvoláva vo vašom systéme protikladné vyžarovanie. 
Sila pravdy vnáša do tohto chaosu poriadok. Hneď ako si uvedomíte, čo sa v skutočnosti 
odohráva vo vašom systéme i mimo neho, nebudete už vystavení zmätku ani klam-stvám. 
Vaše vedomie sa vyčíri a jasne nasmerovaný magnet bude na iných pôsobiť ako 
drahokam: vzácny, krásny a príťažlivý. 
 
Váš magnetizmus i zákon rezonancie nie sú nástroje, ktorými si vynútite želanú realitu. 
To nie. Sú to nástroje, ktoré vám pomôžu pochopiť a spoznať samých seba. Aby ste 

Ž 
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mohli ešte väčšmi milovať seba a život. Schopnosť želať si niečo je návnada vesmíru, 
ktorú máte využiť. A želania, ktoré sa vám pritom splnia, sú vašou odmenou. 
 

Čo presne vo mne pôsobí? 

Pravdepodobne už viete, že máte nejaké želania, a viete aj konkrétne aké. Ale zamysleli 
ste sa niekedy nad tým, prečo si želáte niečo celkom určité? Je dôležité to vedieť, lebo vo 
vašom systéme nepôsobí iba sila predstavivosti, ale aj pocity s ňou spojené, ktoré z vás 
vyžarujú a priťahujú k vám realitu z vášho okolia. 
Ak nepoznáte skutočný, hlboko ukrytý dôvod, zamaskovaný za vaším želaním, môže sa 
stať, že začnete nasledovať omyl vášho rozumu. Váš rozum môže niečo vedome chcieť 
(prejavuje určité želanie), no zároveň vo vašom podvedomí môžu pracovať protichodné 
myšlienky s príslušnými pocitmi. V takom prípade sa vaše želanie sotva splní. Preto je 
veľmi dôležité vedieť nazrieť do svojho vnútra a zistiť, čo sa vo vás odohráva. Ak viete, 
prečo si niečo želáte, zistite aj pravý dôvod, prečo sa vaše želanie doteraz nesplnilo. Toto 
prečo vám ukáže, aké sily sa ukrývajú za vaším želaním. Zároveň v sebe pocítite menej 
protichodných myšlienok i pocitov, pretože čím väčšmi si porozumiete, tým viac pokoja 
a sebalásky vás bude obklopovať. Pocítite menej protichodných síl a cesta k vášmu 
želaniu bude jednoduchšia. 
 
Nátlaku vás zbaví až spoznanie hlbokej pravdy ukrytej za želaním. Až potom budete 
môcť prijímať z celého srdca. 
 
Sedíte v úrade pri počítači, a pritom by ste radšej žili ako umelec na slnkom zaliatom 
ostrove? Práve pociťujete určité želanie. Ste slobodná, bez záväzkov a chceli by ste si 
založiť rodinu? Aj vy máte želanie. Žijete s partnerom a deťmi, no radšej by ste cestovali 
po svete s ruksakom na chrbte? Aj toto je určité želanie. Rovnako ako nové auto, vysoké 
bankové konto, rodinný dom… To všetko sú želania. A predsa sú medzi nimi zásadné 
rozdiely. 
 

Rozum alebo duša? – Kto alebo čo tu hovorí? 

Ak chcete zistiť, aké sily sa ukrývajú za niektorým vaším želaním, ktorým smerom sa 
uberajú a čo presne vytvárajú, najlepšie urobíte, ak si postupne nasadíte dvoje 
okuliarov: okuliare pátrajúce po príčine a okuliare zisťujúce účinok. S ich pomocou 
zistíte, aké sily vo vašom systéme blokujú tok vášho života a aké ho, naopak, podporujú. 
 
Odkiaľ sa vzalo želanie? Je to niečo, čo si vymyslel rozum, alebo je to niečo, čo chce 
zažiť duša, aby konečne naplno uspokojila hlbokú životnú túžbu? 
Rozum alebo duša – ako to zistiť? Ak si nie ste celkom istí, možno vám pomôžu tieto 
body: 
 
Rozum chce väčšinou odstrániť nedostatok, niečím sa zabezpečiť alebo sa vyhnúť 
nepríjemnému pocitu. Srdce (duša) túži niečo zažiť, precítiť určité pocity, dostať sa do 
nového, vyššieho stavu vedomia. 
Stanovený cieľ je pre dušu iba prostriedok, ako vás dostať na cestu, na ktorej by ste 
prežili určité skúsenosti, po ktorých ona túži. 
Duša chce žiť „určitým spôsobom“, rozum chce mať vždy rukolapné, merateľné 
výsledky. Duša miluje cestu, rozum hľadá predovšetkým míľniky. 
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Želania rozumu vo vás v skutočnosti nevyvolávajú hlboký pocit uspokojenia, iba pocit 
zaneprázdnenosti, preto ste po ich dosiahnutí spokojní iba krátko. 
 

Účinok: Čo sa tu deje? 

Aké sily pôsobia ukryté za konkrétnym želaním? Ak to už viete, chápete, prečo vo vašom 
živote niečo funguje a niečo iné viazne. 
Hmotné želania a hlboké túžby sú prirodzenou súčasťou každého človeka. Nič nie je 
lepšie, nič nie je horšie, nič netreba odmietať ani odsudzovať. Pre všetko treba nájsť iba 
správne miesto, čím v sebe urobíte poriadok a jasno. Ak teda vo svojom vnútri 
pociťujete určité želanie, nie je na tom nič zlé. Problémom sa to môže stať iba z dvoch 
dôvodov: 
1) ak si to v skutočnosti nedoprajete. Vtedy totiž vzniká sebaodmietanie. 
2) ak si myslíte, že sledujete túžbu duše, no v skutočnosti plníte iba želanie rozumu. 
Vtedy môže vzniknúť sklamanie a nenaplnenie. 
 

SIMON A JACHTA 

Simon, obchodník s luxusnými jachtami, odovzdal svojmu zákazníkovi niekoľko-
miliónovú loď a vzápätí sa obaja zúčastnili na dvojhodinovej skúšobnej plavbe. Potom 
(ako to pri takých príležitostiach býva) Simon pozval svojho bohatého zákazníka do 
reštaurácie. 
Obaja boli obchodníci, obaja veľa pracovali a veľa aj zarábali. Mali spoločnú vášeň pre 
vodné športy, a tak sa už o chvíľu rozprávali ako starí priatelia o celkom osobných 
túžbach a želaniach. Po čase sa Šimonov zákazník spýtal na väčšiu jachtu, než bola tá, 
ktorú si práve kúpil. Šimona to prekvapilo, veď jeho zákazník sa sotva vrátil zo 
skúšobnej plavby na svojej novej luxusnej lodi, ktorá vo svojej veľkostnej kategórii 
široko-ďaleko nemala konkurenciu. 
„Povedz mi, nechceš si najskôr vychutnať radosť zo svojej krásnej novej jachty, kým 
začneš pomýšľať na väčšiu? Veď si na ňu čakal celý rok?“ spýtal sa opatrne. „To je 
pravda,“ odvetil zákazník. „Ibaže ja som už raz taký. Dosiahnutý cieľ ma nezaujíma. 
Vždy, keď niečo docielim, okamžite o to strácam záujem. Príliv síl cítim iba vtedy, ak 
niečo nemám a ak si predstavujem, aké by to bolo, keby som to mal. To ma poháňa 
dopredu.“ 
Simon poznal mnoho bohatých ľudí s podobným životným postojom, ibaže nikto z nich 
ho nesformuloval tak jasne. „Povedal si mi predsa, že kvôli práci si prišiel o milovanú 
ženu,“ nadhodil. „Máš za sebou aj infarkt, a to krátko po štyridsiatke!“ 
„To je fakt. Navyše, nemám čas ani na priateľov. Obchod ma úplne pohlcuje. Lenže čo 
si počnem so životom, ak si nebudem stanovovať ciele? Ich uskutočňovanie je jediné, čo 
viem robiť dobre. Ak sa toho vzdám, všetko ostatné pre mňa stratí zmysel. Ale máš 
pravdu. Najskôr si vychutnám to, čo mám.“ líž o tri mesiace si u Šimona objednal novú, 
väčšiu jachtu. 
 

SKUTOČNÉ SILY UKRYTÉ ZA ŽELANÍM 

Predpokladajme, že chcete mať veľa peňazí. Ak svojmu vedomému pozorovateľovi 
položíte dve základné otázky, dostanete sa na stopu pravde. 



42 

Prvá otázka: Kto alebo čo som? Kto alebo čo tu hovorí? Je to moje želanie alebo moja 
túžba? 
Druhá otázka: Čo sa tu deje? Aké skutočnosti sa ukrývajú za touto peknou a pozitívnou 
predstavou? 
 

1. Kto tu hovorí? Srdce alebo rozum? 

Po vysokom bankovom účte nemôžete túžiť. Tučné bankové konto nie je pocit, je to 
merateľný materiálny cieľ, takže ide o želanie rozumu, ktorý vo vašom systéme 
zaregistroval určité pocity. Jednoduchá časť vášho rozumu stále myslí na to, ako predísť 
nedostatku, a na bezpečie, preto chce odstaviť na vedľajšiu koľaj pálčivé túžobné 
pocity. Keďže riešenia musia byť vždy rukolapné, chabé túžobné pocity obohatí 
o konkrétny merateľný cieľ (tučné konto). Pravdepodobne si vymyslí aj plán, ako ho 
dosiahnuť (zvýšenie platu, vedľajší pracovný pomer, viac práce, stávkovanie…). Tým si 
rozum splnil povinnosť a nabáda vás, aby ste jeho plán aj uskutočnili. Je vynikajúce, ak 
nasledujete plán svojho rozumu a pritom pociťujete prílev síl, vnútornú istotu, stabilitu 
a radosť. To je znamenie, že váš rozum našiel vhodnú cestu. 
Niekedy sa však pachtíte za cieľom, ktorý vás oberá o energiu a vyvoláva vo vás 
nepríjemné pocity. Vtedy pravdepodobne nasledujete omyl vášho rozumu. Nepríjemné 
pocity vznikajú vtedy, ak sa pri sledovaní omylu vzďaľujete od vašej skutočnej túžby. 
Môže sa stať aj to, že neviete nájsť reálnu cestu, ako sa priblížiť k vysnívanému cieľu 
vášho rozumu. To vo vás takisto vyvolá nepríjemné pocity a vy budete ustavične strácať 
energiu, lebo sily vo vašom vnútri budú príčinou vnútorného konfliktu. Istá vaša časť 
chce ísť ďalej, kým iná časť blokuje cestu. (Viac sa o tom dozviete pri piatom závoji.) 
 

2. Čo sa tu deje? Aké sily tu pôsobia? 

Za hmotným želaním mať tučné bankové konto sa môžu ukrývať veľmi rozmanité túžby, 
nápady, želania a pocity: 
Uznanie: Želanie vlastniť hmotné symboly, aby ste mohli zažiť prejavy uznania 
a obdivu. 
Strach: Obavy, aby vás negniavila chudoba. 
Príslušnosť: Želanie patriť do skupiny veľmi úspešných ľudí. 
Uznanie alebo dominantnosť: Želanie niekomu niečo dokázať alebo „ukázať“. 
Zmysel a naplnenie: Nádej, že hojnosť peňazí vám sprostredkuje pocit, že ste našli 
zmysel života alebo že životu rozumiete. 
Sloboda: Hlboká túžba po úplnej nezávislosti. 
Láska: Príťažlivosť, ktorú má pre niektorých ľudí bohatstvo, súvisí s náklonnosťou 
alebo s láskou. 
Zlosť: Odmietnutie zo strany niekoho, od koho ste závislí a kto na vás vyvíja nátlak. 
Bohatstvo je pre vás prísľubom, že získate zdanlivú slobodu. 
Preťaženie: Telesné a duševné vyčerpanie a z toho prameniaca túžba po pokoji, aby ste 
už nemuseli nič robiť ani o nič bojovať. 
Vidíte, koľko rozličných dôvodov sa môže ukrývať za zdanlivo jednoznačným želaním? 
Každý z nich k vám pritiahne celkom špecifickú realitu. 
 
Míľnik želaní: 
Ak sa usilujete dosiahnuť určitý cieľ a pritom trvalo získavate energiu, motiváciu, 
spokojnosť a stabilitu, ak váš život dostáva pri napĺňaní tohto želania spád a ak 
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ubúdajú pochybnosti, potom je smer vašej cesty správny. 
 

PRAKTICKÉ CVIČENIE: SKUTOČNÁ SILA UKRYTÁ ZA ŽELANIAMI 

Krok č. 1: 
Napíšte si na hárok papiera svoje najväčšie želania. Napíšte si všetko, čo vám príde na 
um, nijako to nezoraďujte ani nehodnoťte. 
 
Krok č. 2: 
Teraz si každé jedno želanie napíšte zvlášť ako nadpis na samostatný hárok papiera. 
 
Krok č. 3: Vyberte si niektoré želanie a vytvorte z neho čosi ako „brainstorming“, 
kreatívnu zbierku myšlienok. Zapíšte si všetky dôvody, ktoré by sa mohli čo i len 
teoreticky ukrývať za týmto konkrétnym želaním – podobne ako v už spomínanom 
prípade tučného bankového konta. Nezáleží na tom, či vaše nápady súvisia s vašou 
situáciou alebo nie. 
 
Krok č. 4: 
Až keď vám už nič nové nenapadne, pozrite si zoznam ešte raz vaším celkom osobným 
pohľadom a vyznačte body, ktoré by sa mohli týkať vašich pocitov. 
 
Krok č. 5: 
Tieto body sú vašou osobnou motiváciou. Overte si, či existujú aj ďalšie možnosti, ktoré 
by mohli nejako naštartovať vašu motiváciu, uspokojiť vašu túžbu. Postupujte opäť 
podľa kroku č. 3. Najskôr si zapíšte všetky teoretické možnosti, akoby ste chceli poradiť 
nejakej inej osobe. Možno pritom natrafíte na celkom nové podnety pre váš život. 
 
Takto si môžete preveriť každé z vašich nástojčivých želaní. Možno za nejakým 
zdanlivým želaním odhalíte celkom iné želanie, ktoré je o čosi bližšie k pravde. Možno 
preniknete o čosi hlbšie do svojho vnútra. Je to ako hľadať poklad v sebe samom. Určite 
sa to vyplatí, lebo pritom zistíte pravé príčiny vašich túžob. Máločo má pre nás väčšiu 
cenu ako uvedomenie si našich vlastných túžob. Želania, ktoré tak môžete objaviť, sú 
napríklad: želanie mať partnera (čo presne má vniesť do vášho života?), želanie, aby sa 
váš partner zmenil (čo presne sa má zlepšiť vo vašom vnútornom živote?), želanie stať sa 
láskavým alebo duchovnejším človekom (prečo presne?), želanie zmeniť svoje povolanie 
(od čoho chcete ujsť, čo si chcete dokázať, kam sa chcete dostať?). 
 
Hodnota poznania, ku ktorému sa pri hľadaní pokladov dopracujete, je obrovská, 
pretože takto spoznáte, čo ste si doteraz iba nahovárali, čo vás zbytočne zdržiavalo, i to, 
čo vás posunie dopredu. 
 

KEDY SA ZO ŽELANIA STÁVA ZÁVOJ? 

Závoj je sila, ktorá vám bráni uvidieť pravdu o sebe, o vašom živote alebo o svete 
navôkol. Je to omyl, ktorý predstiera, že je pravdou. Existujú dva dôvody, prečo 
niektoré naše želania ústia do podobných mylných predstáv o vlastnom živote. 
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Prvá mylná predstava 

Ak vám rozum navráva, že splnenie vášho želania znamená zmysluplný a úspešný život, 
vzniká vo vás vnútorný konflikt. Želanie sa zmení z míľnika na zmysel života. A čo sa vo 
vás odohráva, ak sa vaše želania neplnia? Ak máte pocit, že ste v živote zlyhali? Že ste 
nenašli skutočný zmysel života? Že váš život je neužitočný? Ak svoje želania povýšite na 
čosi dôležité, vytvoríte si tak veľký potenciál na sebaodmietanie. Aké by to bolo, keby 
ste za úspech považovali už to, že rozumiete životu okolo seba, že rozumiete sebe 
samému aj iným ľuďom, ktorých máte radi? Aké by to bolo, keby ste zmyslom svojho 
života spravili lásku ku všetkému, čo vás obklopuje, nezávisle od toho, či sa to alebo ono 
vaše želanie splní skôr či neskôr, alebo či vôbec nie? Želania môžete mať aj tak, no 
potom budú na tom mieste vo vašom živote, ktoré im prináleží. 
 

Druhá mylná predstava 

Vaše želania sú reálne sily vo vašom systéme. Je jedno, či ich považujete za dobré alebo 
zlé, sú tu a sú skutočné. Aj keď niektoré želanie vnútorne odmietnete alebo dokonca 
odsúdite, nezbavíte sa ho, lebo sa nemôžete zbaviť sami seba. Odmietnutím iba vytvoríte 
protisilu k vášmu želaniu, a tým čosi, z čoho nebudete mať ani trochu dobrý pocit: 
vnútorný súboj síl. 
Riešením je jedine úplné prijatie každého jedného želania. Venujte pozornosť každému 
svojmu želaniu, zahľaďte sa naň z pozície pozorovateľa: Kto alebo čo som a čo sa tu 
deje? Ak chcete, v duchu objímte to, čo pravé pozorujete: „Áno, presne takto to cítim. 
Presne toto by som chcel. Je to v úplnom poriadku. Hoci je to niečo, čo neviem rozumne 
odôvodniť, aj tak je to v poriadku.“ Takto objímete samých seba. 
 

Splnenie želaní: Ich význam a omyly 

Význam ktorejkoľvek techniky na uskutočnenie vašich želaní spočíva v tom, že si sami 
dovolíte pozrieť sa na svoje želania, precítite ich a umožníte im existovať vo vás. Ďalší 
význam spočíva v tom, že pozitívnym silám vo vašom vnútri dáte spoločný smer. To zvýši 
šance, aby k vám prišlo to, čo k vám patrí. 
Veľkým omylom je presvedčenie, že protichodné sily vo vás nezohrávajú nijakú úlohu, 
ak myslíte dostatočne pozitívne. Omylom je aj presvedčenie, že všetky vaše želania sa 
musia splniť, pretože to chcete, a ak sa nesplnia, znamená to, že boli nesprávne. Čo už 
môže byť nesprávne na tom, ak sa vaše želanie nesplní? Možnože má aj nejaký iný 
zmysel. Ak sa vám podarí zistiť aký, v mnohých prípadoch získate oveľa viac, ako keby 
sa vám želanie splnilo. 
 
Želania môžu byť míľnikmi, cieľmi, ale aj upozorneniami. Môžu byť aj túžbou, ktorá 
nadobudla konkrétnu podobu. Sú prejavom, ktorý vypovedá o vašom živote a o tom, čo 
sa vo vás odohráva. Na základe toho zistíte, že nemá zmysel, aby sa všetky vaše želania 
splnili. Dôležité je, aby ste im porozumeli. 
 
Vždy, keď vo vás želanie vyvolá vnútorné napätie, vznikne závoj, ktorý spôsobuje, že sa 
proti vašim vnútorným pozitívnym silám postavia protichodné sily. To značne sťaží 
splnenie vášho želania, ba často ho aj úplne vylúči. 
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PÄŤ DRUHOV ŽELANÍ A ICH RIEŠENIA 

1. Želania, ktoré vyvoláva hlboká túžba (pravda) 

Túžba sa prejavila dostatočne zreteľne a rozum ju správne pochopil, takže splnenie 
želania vedie aj k splneniu túžby. 
Riešenie: Na splnenie týchto želaní použite všetky dostupné prostriedky. 
 

2. Želania, ktoré sa tvária ako túžby (závoj) 

Rozum pociťuje túžbu a vymyslí si niečo, aby ju nepociťoval. Pritom však nekoná 
správne. Riešenie: Zamyslite sa nad skutočným dôvodom vášho želania a nad silami 
ukrytými pod povrchom. 
 

3. Želania, ktoré chcú odstrániť nedostatok (pravda) 

Rozum chce niečo získať, niečomu zabrániť, nadobudnúť väčšiu istotu. 
Riešenie: S nadšením ho poslúchnite a želanie si splňte bez akýchkoľvek podmienok. Nič 
si nenechajte na neskôr. Trik rozumu je v tom, že sa snaží zabrániť vám, aby ste 
uspokojili posledných desať percent vašej túžby (to auto bolo dosť drahé, vykurovanie 
sedadiel nepotrebuješ…). Tým chce zachovať vnútornú nespokojnosť. Uspokojte všetky 
nedostatky, ktoré pociťujete, úplne a kompletne, a zo všetkého sa tešte. Ak to nie je 
možné, pozorujte želanie ukryté vo vašom systéme a súhlaste s ním vždy, keď sa ohlási. 
Neodmietajte ho. Chce, aby ste si ho všimli. 
 

4. Túžby, ktoré nemajú konkrétnu podobu jasného želania (závoj) 

Po niečom túžite, ale rozum to nevie definovať. Z toho vzniká vnútorný zmätok. Vo 
vašom systéme pôsobí energia, ktorá sa nevie prejaviť. Z dlhodobého hľadiska to nerobí 
dobrotu, lebo neprejavená energia sa nestratí sama od seba. Vnútri vášho systému bude 
pôsobiť ďalej a ohlasovať sa, aby ste si ju všimli. A potlačovaná túžba vyvolá vo vás 
duševnú nespokojnosť a neskôr i telesné ochorenie. 
Riešenie: Všimnite si túto túžbu. Nepotláčajte naliehavé pocity. Preskúmajte ich. Chcú 
vám niečo povedať. Čo? 
 

5. Želania, pomocou ktorých si vaša osobnosť vytvára (V svoju identitu (závoj) 

Rozum sám osebe dušu nevníma. Cíti sa osamelo, oddelene. Zo svojho pohľadu pociťuje 
určitý nedostatok, ktorý treba odstrániť. Aby sa tohto pocitu zbavil a našiel odpoveď na 
naliehavú otázku „Kto alebo čo som?“, vytvára si želania a navráva si, že plnenie týchto 
želaní je zmyslom jeho bytia. 
Či tento závoj pôsobí aj u vás, zistíte tak, že si položíte otázku: Čo by som bol bez svojich 
želaní? Poniektorí sa budete cítiť šťastní a slobodní, poniektorí však pocítia pravý opak. 
Obe reakcie sú normálne. Sú iba prejavom síl, ktoré vo vás pôsobia, aby ste si 
uvedomili, aký má byť váš ďalší správny krok. 
Riešenie: Neodvracajte sa od svojich želaní. Naopak, položte si obe životne dôležité 
otázky a snažte sa čo najdôkladnejšie vypátrať, načo tu ste. Nevyvíjajte na seba nátlak, 
jednoducho buďte iba zvedaví na svoj život. Ak chcete, vyhľadajte si potrebné 
informácie, ktoré vám pomôžu získať prehľad v tom, aký by mohol byť váš skutočný 
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zmysel života. Nemusí to byť hneď. Hľadanie je cesta a vy máte dosť času. Vlastne celý 
život. 
 

„Potešenie sa môže zakladať aj na ilúzii ale skutočné šťastie sa zakladá 
vždy na pravde.“ 

 
Nicolas Chamfort 

francúzsky spisovateľ 
 * 6. 4. 1741 Clermond, Auvergne † 13. 4. 1794 Paríž 

 

ŠTVRTÝ ZÁVOJ V PRAXI 

Tri kroky, ako spoznať svoje želania: 

1. Spoznanie: Čo sa naozaj deje vo vašom systéme? Aké sily vo vás pracujú? Aké 
myšlienky a aké pocity súvisia s akými želaniami a ako? Otázka znie: Prečo sa vo mne 
objavilo práve toto želanie a práve takto? 
 
2. Prijatie: Potláčanie želaní nevedie k ničomu dobrému. 
Je správne, ak svoje skutočné želania prijmete za súčasť vás samých. Takto sa stanete 
o čosi viac „samými sebou“. 
 
3. Splnenie: Nechcite si splniť hneď to najväčšie želanie. 
Začnite menšími, prakticky splniteľnými želaniami. Nejde o to, aby ste „mali“ to či ono, 
skôr ide o to, aby ste zažili pocit uspokojenia z toho, keď sa niektoré vaše želanie splní 
bezo zvyšku, tak, že ani najmenšia časť nezostane nesplnená. Takýto pocit môžete zažiť 
aj pri menšom, prakticky splniteľnom želaní. 
 
Vaša duša chce zažiť, aké to je, keď si bezo zvyšku uspokojíte nejaké želanie, chce 
prežiť pocity s tým spojené. Pre ňu nie je dôležitý hmotný, rozumom merateľný cieľ. 
 

VIAC SÍL PRE VAŠE SKUTOČNÉ ŽELANIA 

Pozorovanie: Komplikované želanie si rozdeľte na menšie časti. „Veľký obraz“ je síce 
pekný a motivujúci, no ak sú na jeho realizáciu potrebné priveľké kroky, váš rozum 
začne vytvárať protisily, pretože celok nepovažuje za splniteľný. Nápad sa vám páči, ste 
priam nadšení, no určitá vaša časť neverí, že sa to môže podariť. Teraz, keď už poznáte 
pravdu, zvoľte veľkosť svojich krokov tak, aby rozum i srdce zostali v súlade. 
 
Dôvera: Dôvera je základnou podmienkou toho, aby vo vašom živote mohla pôsobiť sila 
vášho želania. Nezískate ju však len tak z ničoho. Prichádza až s praktickými 
skúsenosťami. Dôvera sa nezakladá na viere, ale na presvedčení. 
 
Konanie: Nespoliehajte sa iba na silu svojich želaní, lebo sa chytíte do pasce lenivosti. 
Želania sa väčšinou splnia vtedy, ak pre ne aj niečo urobíte, a nie, ak iba sedíte a čakáte 
na zázrak. Nášmu životu dávajú zmysel činy a s nimi spojené zážitky, pocity a poznatky. 
Ak konáte zmysluplne, prichádzajú k vám aj nové, uspokojujúce veci. 
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Piaty závoj 
VNÚTORNÉ KONFLIKTY 
 
 
 
 

„Každý vnútorný konflikt je boj vo vás a proti vám. Stojí vás veľa síl. Ak 
konflikt vo vašom vnútri pominie, opäť pocítite lásku. Váš život potrebuje, 

aby ste ho prijali.“ 
 
 

ZÁVOJ VNÚTORNÝCH KONFLIKTOV 

k zažijete niečo pekné, dostanete niečo, po čom ste už k. dávno túžili, dosiahnete 
vytýčený cieľ – pocítite radosť, spokojnosť, nadšenie, šťastie… slovom, máte dobré 

pocity. Uspokojenie želania, pekný darček, prežitie pôsobivého stretnutia či dovolenky 
plnej zážitkov, pekná hudba… zdá sa, že príčiny príjemných pocitov sú jasné a majú 
konkrétnu podobu. 
A naopak, v prípade, ak sa necítite najlepšie, vás možno takisto zaujíma príčina, no tú 
nemožno rozpoznať až tak ľahko. A ak ju predsa len nájdete, sotva na nej niečo 
zmeníte. Máte dojem, že základom dobrých pocitov sú skôr jednoduché veci a základom 
zlých skôr zložité. Ak sa neviete vymaniť z množstva nepríjemných pocitov a myšlienok, 
hoci proti nim podnikáte všetko možné, môžete nadobudnúť presvedčenie, že 
normálnym spôsobom sa nikdy neskončia. V takom prípade vo vás zrejme pôsobí niečo, 
čo nazývame vnútorný konflikt: protichodné sily vo vašom vlastnom systéme. 
 

SCHÉMA VZNIKU VNÚTORNÝCH KONFLIKTOV 

Slovo konflikt je odvodené z latinského slova s významom stretnutie, boj. Vnútorný 
konflikt je stretnutie a boj protichodných myšlienok a pocitov. Vnútorné dialógy sú 
súčasťou nášho bytia a sú úplne normálne. Netreba sa im vyhýbať ani sa ich snažiť 
odstrániť. Naopak, vnútorné konflikty znamenajú, že rozum i pocity si plnia svoje úlohy 
správne. Volia rozdielne alternatívy (napríklad, akoby ste mohli konať) a preciťujú ich, 
aby nakoniec dospeli k čo možno najlepšiemu rozhodnutiu. 
Vnútorný konflikt sa stáva záťažou až vtedy, keď zostáva nevyriešený a nikam nevedie. 
Časť vášho systému ustavične hľadá riešenie, no nenachádza ho. Rozum i pocity sú 
uväznené v nezmyselnom kolotoči opakovaní. To vás stojí obrovské množstvo síl 
a pozornosti, ktoré vám potom chýbajú na kreatívnejšie utváranie vášho života. Ako je 
možné, že existujú konflikty, ktoré nemajú riešenie? Ako takýto mechanizmus funguje? 
 

Ako vznikajú vnútorné konflikty 

Ak vás niekto pozdraví a spýta sa, ako sa máte, odpoviete: „Ďakujem, dobre,“ hoci 
v skutočnosti sa nemáte najlepšie a ste iba zdvorilí. V tej chvíli vo vás vzniká krátky 
konflikt. Niečo vo vás cíti momentálnu lož a pýta sa: „Prečo to robíš?“ Iná časť možno 

A 
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odpovie, že toho človeka vlastne vôbec nezaujíma, ako sa naozaj máte, alebo ho do toho 
nič nie je, lebo je to vaša súkromná vec. Ak máte priveľa práce a dlho zostávate na 
pracovisku, hoci doma na vás čaká blízky človek, s ktorým by ste boli oveľa radšej, 
vznikajú vo vás nepríjemné pocity. Jedna vaša časť vie, že práca je už raz taká, občas 
nás stojí veľa času, ale aj síl. 
Inú vašu časť však tento argument nezaujíma a dožaduje sa blízkosti vášho partnera 
alebo partnerky. A konflikt je na svete. 
Ak voči niekomu pociťujete negatívne pocity, hoci všetko vo vás hovorí, že to nie je fér, 
máte v sebe vnútorný konflikt. Alebo ak vás niekto priťahuje, hoci doma máte 
partnera… Ak za každú cenu chcete mať deti, hoci váš partner nie je práve ten, o akom 
ste vždy snívali… Život nám ustavične pripravuje situácie a kladie otázky, v ktorých sa 
musíme rozhodovať. To je normálne. Naše pocity a myšlienky nám pomáhajú a radia, 
aby sme sa rozhodli správne. 
 

Ak si informácie odporujú 

Naše pocity sú veľmi dôležité pri rozhodovaní. Aj v prípadoch, keď si niečo dôkladne 
premyslíte a starostlivo zvážite všetky informácie, rozhodujúce slovo často majú práve 
pocity. Čoraz viac ľudí verí svojej intuícii aj v pracovných záležitostiach, lebo zistili, že 
rozhodnutia rozumu, z ktorých nemajú dobrý pocit, zvyčajne nevedú k želanému 
výsledku. 
Ak teda niečo robíte alebo premýšľate o nejakom riešení, a pritom sa cítite dobre, 
radostne a ľahko, je to dôležitý ukazovateľ pre vaše rozhodovanie. Ak je niečo 
nepríjemné, ťažké a komplikované, takisto vám pomôžu vaše pocity, lebo vás donútia 
pozrieť sa na vec dôkladnejšie. Pocity sú rečou vnútra a veľmi dobrým pomocníkom pri 
riešení rôznych situácií. 
Lenže čo v prípade, ak máte z niečo aj dobré, aj zlé pocity? Ak existuje viacero aspektov 
tej istej veci, klady i zápory, za i proti? Ak si argumenty rozumu a argumenty pocitov 
odporujú a nenachádzajú riešenie, z ktorého by ste mali dobrý pocit? Ak sa cítite 
zablokovaní? V takom prípade to vo vás vyvolá niečo, čo sa nazýva trvalý vnútorný 
konflikt – niečo vo vás bojuje proti niečomu inému vo vás. Boj sa odohráva vo vašom 
vlastnom systéme, čím logicky strácate množstvo energie. Dlhotrvajúce a väčšie vnútorné 
konflikty alebo viacero paralelne prebiehajúcich konfliktov vás stojí obrovské množstvo 
síl. Tie vám potom chýbajú v iných oblastiach, napríklad pri aktívnom utváraní životnej 
cesty alebo uspokojivého partnerstva. 
 
 

„Keby Boh chcel, aby som bol iný, stvoril by ma inak!“ 
 

Johann Wolfgang von Goethe 
nemecký básnik  

* 28. 8. 1749 Frankfurt nad Mohanom † 22. 3. 1832 Weimar 
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TRI PRÍČINY VNÚTORNÝCH KONFLIKTOV 

Existujú tri jednoduché možnosti, ako vo vašom systéme vznikne vnútorná diskusia síl: 
 

1. Myšlienky odporujú iným myšlienkam  

Ak z vecného hľadiska existuje viacero približne rovnakých alternatív alebo cieľov, 
alebo ak neexistuje nijaké prijateľné riešenie, rozum pracuje na najvyšších obrátkach, 
a napriek tomu nedospeje k „rozuzleniu“. Tým vo vás automaticky vznikajú nedobré 
pocity bezmocnosti a strachu, alebo máte pocit, že zošaliete. 
 

2. Myšlienky odporujú pocitom 

Ak vás priťahuje nejaký človek, myšlienka, predmet či spôsob života, rozum vám často 
predloží racionálne protiargumenty, ktoré majú za cieľ presvedčiť vás, že by to nebolo 
dobre. Nachádza nespočetné príčiny, a je jedno, koľko sa vám ich podarí vyvrátiť, na 
ich mieste sa onedlho objavia nové, iba v inom obale. Máte pocit, že tohto „vnútorného 
kritika pocitov“ hádam nikdy neumlčíte. V inom prípade chce váš rozum za každú cenu 
niečo vlastniť alebo dosiahnuť, hoci vy z toho nemáte dobrý pocit. Všetko je na prvý 
pohľad logické, a predsa by ste museli konať proti vlastnému srdcu a intuícii. 
 

3. Pocity odporujú iným pocitom 

Niekedy sa objavujú nelogické a nezriedka aj nevysvetliteľné pocity. Napríklad, ak vás 
niekto priťahuje a zároveň aj odpudzuje, vzniká vo vás vnútorný konflikt. Rozum 
k tomu pridá ešte aj zopár vlastných komentárov a nahovára vám, že by to nebolo dobré 
alebo ani možné. Napriek tomu sú tu vaše pocity. Ako to riešiť? 
 
Tri možnosti vzniku vnútorných konfliktov: Existuje síce riešenie, ale to vy nechcete. 
Nijaké riešenie neexistuje, ale vy po nejakom túžite. Je viacero riešení, ibaže vy neviete, 
ktoré z nich je najlepšie. 
 

„NIE V TOMTO ŽIVOTE“ 

Na dovolenke sa Sofia, tridsaťdvaročná fyzioterapeutka, zaľúbila do Dávida, právnika 
a podnikateľa staršieho od nej o desať rokov. Obaja cítili, že to nie je len dovolenkový 
flirt, že ich spája čosi viac. Vzájomné pocity boli také intenzívne, akoby v tom druhom 
našli dávno strateného milovaného partnera. No i napriek dovtedy nepoznanej hlbokej 
duševnej spriaznenosti existovali prekážky, ktoré vzniku partnerstva odporovali. Dávid 
bol Američan, Sofia Švajčiarka. Dávid bol ženatý a doma naňho čakali dve malé dcérky. 
S manželkou síce nebol najšťastnejší, no svoju rodinu i spoločne vytvorený život 
miloval. Nikdy predtým mu ani nenapadlo, že by mohol byt svojej žene neverný alebo ju 
dokonca opustil, no keď sa zoznámil so Sofiou, všetko sa zmenilo. 
Spoločne prežité dni boli plné radosti a vášne, hoci nad nimi po celý čas visel Damoklov 
meč v podobe rozhodujúcej otázky: „Čo urobíme s našou láskou?“ Sofii bolo všetko 
jasné. Bola slobodná a pre Dávida bola ochotná vzdať sa všetkého a presťahovať sa aj 
na opačný koniec sveta. Dávid to nemal až také jednoduché. Sofiu nadovšetko miloval, 
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no miloval aj svoju rodinu. Počas mnohých dramaticky prebiehajúcich rozhovorov sa 
spolu pokúšali vyjasniť si, čo by mohli urobiť, no nenachádzali nijaké riešenie, ktoré by 
vyhovovalo aj Dávidovi. Sofie sa nechcel vzdať, no nechcel sa vzdať ani svojej rodiny – 
aspoň zdanlivo nijako nenarušenej. Vo dne v noci premýšľal, hľadal riešenie, 
prechádzal z jednej záplavy pocitov do druhej. 
 
Nakoniec to už nevládal ďalej znášať a bez rozlúčky odcestoval. Na recepcii hotela 
nechal Sofii list, v ktorom jej vysvetlil, prečo sa rozhodol pre rodinu. List sa končil 
slovami: „Nech naše cesty zviedlo dokopy a spojilo čokoľvek, nemôžem s Tebou žiť. Nie 
v tomto živote.“ 
Tak sa začala Sofiina najväčšia životná dráma. Milovala Dávida ako žiadneho iného 
muža predtým, a predsa s ním nemohla zostať. Všetky jej myšlienky a pocity sústavne 
vírili okolo neho a okolo toho, čo si povedali a nepovedali. Predovšetkým však hľadala 
vysvetlenie. Ako je možné, že dvaja ľudia, ktorí sa cítia stvorení jeden pre druhého, 
nemôžu spolu zostať? Aké vesmírne sily vytvorili pre milujúcich sa ľudí takéto príšerné 
situácie? 
Odhliadnuc od toho, čím sa Sofia sama utešovala, aj od toho, čím sa ju snažili utešiť 
priateľky, jej vnútorná bolesť neustávala a vlastné myšlienky ju drvili ako mlynské 
kolesá. Aby sa trochu odreagovala, veľa čítala a často pozerala televíziu, no jedna jej 
časí sa aj tak stále zaoberala pochmúrnymi myšlienkami a pocitmi. Milovala Dávida, no 
nesmela ho ľúbiť. Bolo to na zbláznenie. Akokoľvek si želala na lásku k nemu 
zabudnúť, nedarilo sa jej to. A zrazu, v akomsi banálnom televíznom seriáli, začula 
vetu, ktorá jej rýchlosťou blesku pomohla zvládnuť chaos myšlienok. Ktosi komusi 
povedal: „Ak chceš, miluj!“ 
Odrazu jej bolo všetko jasné, jej láska vôbec nebola „zlá“. Ani pocity, ktoré prežívala, 
neboli nevhodné. Boli to jednoducho jej pocity. Je pravda, že okrem krásnej lásky 
prežila aj bolesť rozlúčky, ale to všetko bola pravda, na ktorej nebolo treba nič 
vylepšovať. Nebolo zlé ani to, že sa Dávid rozhodol pre inú ženu. Bolo jej to síce ľúto, 
ale nebolo na tom nič nesprávne. Bola to jednoducho pravda. 
Problém, ktorý Sofiu celé týždne trápil, bolo presvedčenie, že v ich vzťahu sa odohralo 
čosi nelogické, že jej pocity a vonkajšia realita si navzájom odporovali. Lenže na ich 
vzťahu nebolo nič nelogické: Dávida milovala a on miloval ju, no zároveň miloval aj 
svoju rodinu a rozhodol sa pre ňu. Je dovolené milovať viacerých naraz. Takisto je 
možná aj láska bez partnerstva. Láska je predsa možná v akejkoľvek podobe. Sofii bolo 
zrazu všetko jasné. Vedela, že sa zo svojho nešťastia spamätá a bude môcť žiť ďalej 
i napriek nešťastnej láske k Dávidovi. 
Hoci ju spomienky ešte chvíľu trápili, dramatické pocity sa časom utíšili, a jedného dňa, 
keď už na Dávida takmer prestala myslieť, sa v jej živote objavil Luc, investičný 
poradca, ktorý býval iba niekoľko blokov od nej. Dnes žije Luc po Sofiinom boku. 
 

UKAZOVATEĽ: PROBLÉM ALEBO VNÚTORNÝ KONFLIKT? 

Výbornou pomôckou na oslobodenie sa z podobného závoja je zistenie, či ide o vonkajší 
problém, alebo o vnútorný konflikt. Hoci vo vás obe situácie vyvolávajú podobné 
zmiešané pocity, riešenia sú úplne rozdielne. Ak neviete, či ste v nejakej situácii 
konfrontovaní s problémom alebo s konfliktom, môže sa vám stať, že pomerne dlho 
nebudete vedieť nájsť vhodné riešenie. Nasledujúce body vám ukážu, čo sa môže vo 
vašom systéme naozaj odohrávať: 
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Problém je vecný, konflikt emocionálny. Vnútorný konflikt má tendenciu nájsť riešenie 
pre rozmanité pocity. Problém vnímate skôr ako nejakú „úlohu“, no nie ste pri ňom 
skutočne citovo zaangažovaní. Môžete sa posadiť a rozhodnúť sa: Tak, a teraz sa 
začnem venovať tomuto problému. 
 
Problém existuje vo vonkajšom svete. Sú ľudia, veci a okolnosti, ktoré pozorujete 
a aspoň teoreticky by ste im dokázali pomôcť alebo čosi zlepšiť. Konflikt je súčasťou 
vášho vnútorného sveta. Pozorovanie a prehodnocovanie ľudí, vecí a okolností vás 
nijako neposunie ďalej.  
 
Problémy sa dajú riešiť premýšľaním a konaním. Vnútorné konflikty nie. Tie môžete 
vyriešiť iba vo svete pocitov. 
Môžete síce premýšľať o tom, čo vo vás vyvoláva súboj pocitov, lenže tým sa konflikt 
v najlepšom prípade iba na chvíľu utiahne a pri najbližšej príležitosti sa opäť vynorí. 
Svojim premýšľaním ste ho iba trochu utíšili, no nevyriešili. 
 

Riešenie problémov 

Ako sa riešia problémy, to už viete. Je možné, že práve nenachádzate vhodné riešenie, 
ale v podstate viete, ako treba problémy riešiť. Najskôr problém opíšete a potom 
popremýšľate, aké riešenia prichádzajú do úvahy. Ak to nepostačí, vyhľadáte si ďalšie 
informácie, a ak nepostačí ani to, obrátite sa na odborníka. Problémy sú v konečnom 
dôsledku iba úlohy, ktoré váš rozum jedného dňa vyrieši. Je možné, že sa vám riešenie 
nebude pozdávať, ale to je už iná vec. V zásade však riešenie existuje, stačí sa iba 
rozhodnúť a začať konať. 
 

Riešenie konfliktov 

Ak sa vám dané riešenie nepáči, vzniká vo vás vnútorný konflikt. Vaše pocity nechcú 
prijať to, čo navrhuje váš rozum, a uspokojivé riešenie je v nedohľadne. Pre váš rozum 
tým vzniká neriešiteľná situácia, a dráma je na svete. 
Ak predpokladáte, alebo dokonca viete, že vo vašom systéme pôsobí vnútorný konflikt, 
v prvom rade prestaňte bojovať s vonkajším svetom. Potom budete môcť prestať 
bojovať aj s vnútorným svetom. Konflikt nemožno vyriešiť bežným spôsobom, pretože 
nijaké riešenie neexistuje. 
Nemôžete ho ukončiť tak, že ho jednoducho zrušíte alebo o ňom ešte dôkladnejšie 
popremýšľate. Vnútorný konflikt sa nedá riešiť tak ako problém. 
 

ŠESŤ KROKOV, AKO SA DOSTAŤ SPOD ZÁVOJA VNÚTORNÝCH 
KONFLIKTOV 

Prvý krok: Rozpoznajte konflikt a pozorujte ho  

Aby ste sa dostali spod závoja vnútorného konfliktu, musíte ho najskôr „uvidieť“. Je 
dôležité uvedomiť si, čo sa vo vás v danej chvíli naozaj deje a ako to pôsobí na vás a na 
váš systém. Opäť si položte obe otázky: „Kto som?“ a „Čo sa tu deje?“ To zastaví sériu 
opakovaní a vy zaujmete pozíciu pozorovateľa. Z tejto pozície si uvedomíte, čo sa vo vás 
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v skutočnosti deje. Ak chcete, svoje pozorovania si zapíšte. Pozorovanie bude oveľa 
jednoduchšie, ak budete vedieť, na čo sa máte zamerať. 
Východiskový bod: „Je tu problém.“ 
Závoj ako samostatne pôsobiaca kombinácia určitých myšlienok a pocitov vám hovorí: 
„Mám problém.“ Vysvetľuje vám, že pre problém musíte nájsť riešenie. O čo menej sa 
vám to darí, o to horšie sa cítite. Závoj používa jeden z nasledujúcich trikov, aby vás 
ustavične zahaľoval: 
Chce, aby ste verili, že treba riešiť problém, ale… 
1. v skutočnosti nijaký problém neexistuje; 
2. možno nejaký problém existuje, ale nie je vašou úlohou nájsť riešenie. V skutočnosti 
sa vás problém vôbec netýka; 
3. v podstate nejde o riešiteľný problém zvonka, ale o vnútorný konflikt. 
V ktoromkoľvek z týchto prípadov je nemožné dospieť k riešeniu premýšľaním 
a preciťovaním. Môžete hútať, koľko chcete, nijaké riešenie nenájdete. Iba uviaznete 
v pasci myšlienok. 
Aby ste zistili, či nepodliehate niektorému z týchto trikov, pozorujte svoje myšlienky 
a zapisujte si, čím sa zaoberáte. 
 

Druhý krok: Zviditeľnite konflikt 

Ak si myšlienky zapíšete, upokojíte sa. Teraz už konkrétne vidíte, čo sa doteraz 
v skrytosti odohrávalo vo vašom vnútornom svete. To pomôže rozumu znovu získať 
pokoj a prehľad. Pozorovateľ, ktorý chce vedieť, čo sa tu deje, to teraz vidí jasne pred 
sebou. Konflikt a navzájom si odporujúce pocity síce prebiehajú naďalej, ale vy už nie 
ste až tak veľmi zapletení do drámy. 
Teraz si položte ku každému zapísanému bodu tri otázky: 
Je to naozaj problém? 
Určite je mojou úlohou vyriešiť ho? 
Existuje nejaké uspokojivé riešenie dosiahnuteľné zmenami vo vonkajšom svete, ktoré 
môžem sám uskutočniť? 
 
 

„Ak sa o nejakej veci nehovorí, nestala sa. Až keď ju obalíme do slov, 
pridáme jej reálnosť.“ 

 
Oscar Wilde  

írsko-anglický spisovateľ 
 * 16. 10. 1854 Dublin † 30. 11. 1900 Paríž 

 
 

Tretí krok: Spoznajte pravdu ukrytú za konfliktom 

Predpokladajme, že zistíte, že príčina vašich nepríjemných pocitov spočíva 
predovšetkým v určitých silách vášho vlastného systému a nemá riešenie vo vonkajšom 
svete. Čo teraz? 
Položte si otázky: „Kto som?“ a „Čo sa vo mne práve deje?“ Potom sa spýtajte: „Aká 
jednoduchá a nezamaskovaná pravda je vo mne?“ Možno dostanete odpovede, ktoré 
budú vyzerať takto: 
Pravda je, že chcem nájsť nejaké riešenie,… 



53 

lebo je pre mňa priťažké zažiť to. 
lebo cítim zodpovednosť za tohto človeka alebo za túto situáciu. 
lebo toľkú zodpovednosť nevládzem/nechcem ďalej niesť. 
lebo sa cítim vinný a chcem to odčiniť. 
lebo ho/ju ľúbim. 
lebo ho/ju už neľúbim. 
lebo sa to jednoducho nepatrí. 
lebo to nie je fér a ja jednoducho neznášam nespravodlivosť. 
lebo ma rozčuľuje/trápi, keď to vidím. 
… 
 
Môže sa stať aj to, že pocítite viacero navzájom si odporujúcich pocitov: 
Ľúbim ju/ho, no zároveň ju/ho nenávidím. 
Mal/a by som ju/ho (viac) ľúbiť, ale necítim to tak. Preto mám zlý pocit. 
Nenávidím ju/ho, a to nie je dobré. Mám z toho hrozné výčitky. 
Som z toho smutný/á a zároveň aj šťastný/á. 
Bolí ma, keď to robím/hovorím, ale som si úplne istý/istá, že to musím urobiť. 
Celou svojou bytosťou túžim urobiť to, lenže jednoducho nemôžem. 
Za žiadnu cenu to nechcem, hoci mi to môže byť jedno. 
Nenávidím sa, hoci viem, že to pre mňa bude mať katastrofálne následky. 
… 
 
Ak ste v sebe objavili podobné rozpory, cítite predovšetkým to, že ste úplne normálny 
človek. Všetko toto sú bežné vnútorné konflikty. Nič z toho nie je nijakým spôsobom 
nesprávne. Je jedno, čo vám o tom kto povie alebo čo sa o tom dočítate, nič z toho nie je 
nedostatkom. Nie je vari pekné pozerať sa na seba z tohto hľadiska? Bez predsudkov, 
bez odsudzovania, dokonca i bez toho, aby ste museli niečo meniť? Zistite, čo sa vo vás 
odohráva, a na úvod si dovoľte byť jednoducho človekom. Vychutnajte si ten nádherný 
pocit. Možno ste už týmto obyčajným sebaprijatím vyriešili dlhodobý vnútorný konflikt. 
Možno ste práve teraz našli pokoj a radosť, ktoré ste tak dlho hľadali. 
 

Štvrtý krok: Pozrite sa na svoj konflikt 

Ak váš vnútorný konflikt napriek tomu pokračuje a vyvoláva vo vás túžbu po ďalšom 
kroku, nemusíte robiť vôbec nič, nemusíte si nič nacvičiť ani sa nič nové učiť. Postačí, 
ak budete konflikt jednoducho pozorovať. Pozrite si predchádzajúce poznámky o vašich 
myšlienkach a precíťte pocity, ktoré vo vás tieto myšlienky vyvolávajú. Zistite, ako vo 
vás pracuje ten či onen konflikt. Všimnite si ho dôkladnejšie. Vyvolajte si z pamäti, že 
nie ste ani vašimi myšlienkami, ani vašimi pocitmi, iba ich prežívate. Tým sa 
automaticky prepnete do pozície pozorovateľa („Kto alebo čo som?“, „Čo sa tu deje?“). 
Cítite, čo sa vo vašom systéme odohráva, čo sa vo vás deje? Sú to stále tie isté myšlienky. 
Vidíte ich, ako ustavične prechádzajú z ľavej strany na pravú? Stále tie isté? 
A vyvolávajú konkrétne pocity. Takisto stále tie isté. Nepríjemné, však? Preto ste týmto 
pocitom dovolili prísť iba po určitú hranicu. 
 

Piaty krok: Precíťte konflikt a rozpustite ho 

Premýšľanie vám nijako nepomohlo. Potláčanie pocitov takisto nie. Vyčkávanie tiež 
nikam neviedlo. Tak to teda urobte inak. Jednoducho iba preciťujte, čo je. Už viete, že 
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nie ste vašimi pocitmi. Tie cez vaše telo iba prechádzajú. Vyhraďte si chvíľku pokoja 
a času. Teraz pre vás nie je nič dôležitejšie. Ide predsa o váš život. O to, aby ste sa 
oslobodili, aby ste trochu povyrástli a naučili sa niečo nové. Neexistuje nič dôležitejšie. 
Práve pre toto tu ste. Otvorte prahy. Otvorte to, čo ste doteraz zatarasovali, aby ste sa 
ochránili. „Prah“ môžete vnímať ako niektorú časť tela – často je to srdce, oblasť krku 
či žalúdka. Práve tam sídli tlak, ktorý vás ťaží ako balvan na hrudi. Možno ste si 
mysleli, že toto ťaživé niečo, táto zátarasa je vašou hradbou pred konfliktom. Bol to 
omyl. Ten ťaživý pocit nie je ochrana, je to sám konflikt. Uvedomujete si ho, lebo sa 
skladá z pocitov, ktoré proti sebe bojujú – a pocity vnímame vždy v tele. 
Nemusíte si nič myslieť ani nič analyzovať. Nerobte vôbec nič, iba sa ponorte do pocitu, 
ktorý tam sídli. Vnímajte ho. Pozrite sa, čo to tu je. Môžete si tiež predstaviť, že ten tlak 
k sebe jemne pritisnete, objímete ho a prijmete do svojho srdca. To ste určite ešte nikdy 
nezažili. Zjednotíte sa so svojím pocitom, nech už je akýkoľvek. Nič sa vám pritom 
nemôže stať, pretože to, čo vnímate, je iba reakcia vašich buniek na myšlienky, ktoré 
nimi prechádzajú. Kým sa tak deje, dovoľte konfliktu odísť preč. Ak pritom cítite 
strach, je to normálne. Závoj strachu už poznáte. Nie ste to vy, je to iba zážitok. Strach, 
konflikt, tlak – vaše srdce vykoná celý proces rozpúšťania samo od seba, ak mu to 
dovolíte. 
 

Posledný krok: Prosba 

Teraz nastal čas poprosiť o pomoc. Nemusíte vedieť, komu prosbu smerujete. Ak máte 
niečo, čomu veríte, poproste to o pomoc. Ak vám nič nenapadá, jednoducho iba v duchu 
poproste o pomoc, tak ako sa vám práve žiada. Nejde tu o nijaký náboženský úkon, 
prosba nie je závislá od vašej viery či neviery. Vnútorná prosba, bez ohľadu na to, komu 
ju smerujete, má za následok čosi mimoriadne: je vysloveným priznaním, že ste uznali, 
že ste viac než iba váš rozum a že ten práve nenachádza nijaké riešenie vášho konfliktu. 
V tejto chvíli sa natrvalo lúčite so svojím starým známym. Vy a váš konflikt už nemáte 
nič spoločné. Samostatne pôsobiaci program myšlienok a pocitov sa rozpúšťa, lebo ste 
rozpustili vaše osobné prepojenie s ním a prestávate mu dodávať energiu. Už to nie je 
váš konflikt. Je to iba určitá forma energie, ktorá od vás môže konečne odísť. Ak to 
všetko naozaj precítite, bude to mať zreteľné dôsledky. Starý myšlienkový vzor žil vo 
vás z toho, že ste ho odmietali a bojovali proti nemu. Ak s tým prestanete, po chvíli stratí 
všetku svoju energiu. Nepotrvá to dlho, nanajvýš niekoľko minút. Nech sa vo vás 
objavia akékoľvek pocity, precíťte ich. Tým sa rozpustia. To, čo prežijete, zmizne 
z vášho systému. Môže sa stať, že niekedy neskôr sa ešte objavia dozvuky terajšieho 
konfliktu, už o čosi slabšie. Vtedy si celý postup zopakujte. Napokon si doprajte chvíľu 
pokoja. Ľahnite si a pospite. Rozplynutie závoja je vždy prestavbou celého vášho 
systému, a tá môže byť náročná. Neskôr sa však budete cítiť veľmi dobre. 
 

PIATY ZÁVOJ V PRAXI 

Ak vás niečo neprestáva trápiť, zistite, či to predsa len nemá nejaké konkrétne riešenie. 
Ak to trvá už dlho a nič sa nemení, je to znak toho, že ste uviazli vo vlastnom kolotoči 
myšlienok a pocitov. V tomto prípade je riešenie vo vašom vnútri. 
Preskúmajte svoj vnútorný svet. Hoci viete, čo by ste vo svojom živote mohli zmeniť, ale 
niečo vo vašom systéme vám v tom bráni. Čo to je? Kto ste? Čo sa tu naozaj deje? Aké 
myšlienky alebo pocity bojujú proti akým myšlienkam a pocitom? Všetko si zapíšte. 
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Rozlišujte medzi myšlienkami a pocitmi. Všetky konflikty si zapíšte a zahľaďte sa na ne. 
Musíte si ich napísať na papier, ináč sa vám v hlave nevyjasní. 
 

Vnútorné konflikty v povolaní 

Vnútorné konflikty v povolaní vznikajú predovšetkým z dvoch dôvodov: 
Chcem robiť niečo, čo robiť nemôžem. Čo to je? Čo cítim? Prečo? 
Musím robiť niečo, čo robiť nechcem. Čo to je? Čo cítim? Prečo? 
Jednoducho nemôžete robiť to, čo považujete za dobré, a to vás trápi. Pravda 
o probléme v povolaní je často v tom, že cítite bezmocnosť alebo nenachádzate zmysel, 
a zároveň nenachádzate ani spôsob, ako niečo zásadne zmeniť. To je skutočný vnútorný 
konflikt: nápady a želania sa vo vašom systéme stretávajú s pocitmi bezmocnosti 
a skľúčenosti. Môžete to rozpustiť, ak nájdete odvahu aspoň to povedať, a potom sa 
pokúsite presadiť to. Na správnom mieste by ste napríklad mohli povedať: „Mám 
vnútorný konflikt. Rád by som niečo zmenil, ale nemôžem. A to ma trápi. Každý deň 
vidím, čo by som mohol zmeniť, vidím, čo by som mohol dosiahnuť, keby som smel. A to 
ma trápi.“ Nikoho neobviňujte. Nikomu nič nevyčítajte. To iba vyvolá odpor. 
Jednoducho dajte najavo svoje skutočné pocity. Je to ľudské a je absolútne v poriadku 
niečo cítiť a svoje pocity prejavovať. Ak sa vám nepodarí týmto spôsobom niečo zmeniť 
a ani inak sa nič nezmení, mali by ste takú prácu skôr či neskôr opustiť. 
Sila pravdy v povolaní je v poznaní, že zo systému (podniku) môžete odísť, ak sa ocitnete 
v zdanlivo neriešiteľnej situácii. Nejde ani tak o to, že dáte výpoveď, ako o to, že si 
uvedomíte, že máte na výber a nikomu nie ste vydaní napospas. Áno, môže to mať 
následky, ale vy aj tak máte na výber a môžete sa rozhodnúť. Váš zamestnávateľ a vaše 
povolanie majú nad vami iba takú moc, akú im sami pridelíte. 
 

Vnútorné konflikty vo vzťahoch 

Vnútorné konflikty vo vzťahoch sú vždy navzájom si odporujúce pocity vo vzťahu 
k nejakému človeku: 
Mal/mala by som k nej/nemu niečo cítiť, ale necítim. To nie je dobré. 
Niečo cítim, ale nesmie to tak byť. 
Pociťujem rozporu plné pocity. To nie je dobré. 
Sila pravdy vo vzťahoch je v tom, že si poviete: „Áno, presne tak to cítim a smiem to tak 
cítiť.“ Je to tak dobre. Všetky pocity a situácie smú existovať súčasne. Nie je v tom 
nijaký rozpor. Nie je to problém. Je to v poriadku, pretože to znamená iba to, že ste 
človek. Precíťte všetky tieto pocity a nechcite ich zmeniť. 
 
Preciťovať pocity bezo zvyšku, bez toho, aby ste ich chceli zmeniť, je cesta k zmene, 
ktorú ste tak dlho hľadali. Zdá sa to nezmyselné, preto váš rozum nenachádza nijaké 
riešenie. Lenže presne takto to funguje, je to zvláštna logika sveta pocitov. 
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Šiesty závoj 
EMÓCIE 
 
 
 
 
„Emócie sú reakcie a riadia váš život. Často akoby samy od seba. Dokonca 

i v prípade, ak si to uvedomujete a nechcete, aby to tak bolo. Umožnite 
emóciám prejaviť sa a nájdete to, po čom túžite. Život potrebuje vašu 

úprimnosť.“ 
 
 

ZÁVOJ EMÓCIÍ 

ednou z podstatných súčastí nášho systému sú pocity. Pôsobia rôznymi spôsobmi. Na 
jednej strane, až pocity nám umožňujú skutočne prežiť mnohoraké zážitky 

a skúsenosti. Túžba po prežívaní pocitov sa zároveň stará o to, aby náš život zostal 
v pohybe. Aby sme ich mohli prežívať, potrebujeme telo. Až takmer neobmedzené 
množstvo pocitových skúseností nám umožňuje byť v tele skutočne prítomní 
a zúčastňovať sa na živote. Ak pocity nevnímame alebo ich potláčame, sme „odrezaní“ 
od života. 
Takže naše pocity sú veľmi pozitívna sila a zároveň okno, cez ktoré vnímame život 
a iných ľudí v ich rozmanitosti. Ale ako sa z nich stáva závoj, ktorý nám zahmlieva naše 
zmysly? 
Zdanlivé rozpory zmiznú, ak si uvedomíme rozdiel medzi pocitmi a emóciami. Ak 
o niekom povieme, že je mimoriadne emocionálny, má to inú príchuť, ako keď povieme, 
že je to mimoriadne citlivý človek. Už sám jazyk naznačuje, že medzi pocitmi a emóciami 
je značný rozdiel. Ak sa pocity spontánne a zreteľne prejavia v našom konaní, nazývame 
ich emócie. V slove emócia sa ukrýva latinský výraz označujúci pohyb. Emócia je teda 
zreteľný pohyb vo svete pocitov, niečo silné, impulzívne, často veľkolepé a veľmi ťažko 
ovládateľné. Niečo, čo sa derie znútra von. 
Človek vo veľmi emocionálnej situácii pôsobí nekontrolovane, v určitých momentoch sa 
správa priam ako zmyslov zbavený, niekedy dokonca až nebezpečne. V tomto stave by 
sme od neho určite nežiadali, aby pozorne a objektívne zhodnotil situáciu či konanie 
iného človeka. Tam, kde pôsobia emócie, niet miesta pre pravdu. Emócie sa chcú 
prejaviť za každú cenu. Preto svojím závojom veľmi silno zahaľujú pravdu. 
 
Pocity sú naším kľúčom k životu tu a teraz. Sú podnetom, zážitkom, vnemom, 
spojivkom i sebarealizáciou. Emócie sú pocitové zážitky a ako sila si hľadajú cestu von. 
 

GERALD A NEVIDITEĽNÝ BICYKEL 

Jedného žiarivého nedeľného rána začiatkom leta sa Gerald s Angelinou rozhodli ísť na 
výlet na bicykloch. Žili spolu už päť rokov a ich vzťah stál od samého začiatku pod 

J 
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šťastnou hviezdou spoločne prežitých vzletov i pádov. 
Toho rána si zaumienili, že prežijú pekný deň. Počasie bolo priam ukážkové, no 
Geralda kvárili obavy. Všimol si, že vždy, keď si naplánovali, že prežijú perfektný deň, 
postavila sa medzi nich akási tajomná sila, ktorá akoby mala za cieľ iba jedno: pohnevať 
ich navzájom. Gerald sa snažil vytvoriť s Angelinou pekný partnerský vzťah, a tak sa 
rozhodol, že bude celý záhadný mechanizmus dôkladne pozorovať a nedovolí, aby 
prevzal moc. 
Do auta naložili bicykle i piknikový kôš a vyrazili k neďalekému jazeru, kde chceli 
preskúmať okolie. Už cestou si Gerald všimol, ako sa mu nálada odrazu zmenila. 
Uvedomil si, že tajomný mechanizmus nesúvisí iba s ich výletmi, ale aj s nedeľami. 
Všetko v ich živote prebiehalo stále rovnako. Už celé roky. Stále tie isté výletné miesta, 
stále tie isté rituály. On a zrejme aj Angelina zakaždým očakávali, že konečne sa budú 
cítiť spokojní, šťastní a uvoľnení ako ľudia, ktorých v nedeľu pri jazere stretávali. 
Keď sa započúval do seba, aby zistil, čo vlastne od života chce, zachytil túto myšlienku: 
„Nechcem sa pri jazere predvádzať, aký som na nedeľnom výlete šťastný po boku svojej 
partnerky, keď to tak necítim. Jednoducho to tak už nechcem.“ Túto myšlienku už 
poznal, aj svoje doteraz nevyslovené očakávania, a predsa nezabránil tomu, aby ho 
nezachvátila zlosť. Angelina sediaca na sedadle spolujazdca poznamenala čosi o voľnom 
mieste na parkovanie, kam by mohli odstaviť auto. Gerald prikývol, no uvedomil si, že 
ho to ešte väčšmi nazlostilo. Ešte ani neprišli k jazeru a v jeho vnútri to už vrelo. Nasadli 
na bicykle a vydali sa po cestičke okolo jazera. Bola čoraz užšia, a tak Angelina išla 
popredu. Hľadel na ňu a napadlo mu, či by si vôbec všimla, keby za ňou zrazu nebol. 
Chýbal by jej? Už dlhšie sa neobzrela. Ak by sa zranil, zrejme by to vôbec nezbadala. 
Bez toho, aby urobil vedomé rozhodnutie, šliapal čoraz pomalšie a vzdialenosť medzi 
nimi narastala. Nevšimla si to. Odstup sa zväčšil už o hodný kus. Stále sa neobzrela. 
V najbližšej zákrute Gerald zastal a čakal, či to zaregistruje. Nič. Po nekonečne dlhej 
minúte si napokon uvedomil, čo vlastne stvára, a cítil sa hlúpo. Šliapol do pedálov, aby 
Angelinu dobehol. 
Okolo jazera viedla iba jedna cesta, nemohla mať veľký náskok. Určite si už všimla, že 
za ňou nie je, a čaká naňho. No nech šliapal čo ako rýchlo, nikde ju nevidel. Po 
pätnástich minútach si uvedomil, že niečo nie je v poriadku. Taký veľký náskok predsa 
nemohla mat. Obrátil sa a skúmal trasu v opačnom smere. Pozoroval ľudí i cyklistov na 
ceste i v okolí. Angelinin bicykel bol nápadne červený s modrým pruhom, okamžite by si 
ho všimol. Angeliny však nebolo. Geralda zachvátila panika. Je on ale somár. Pre akúsi 
hlúpu hru stratil partnerku. Nevedel, čo robiť, a tak prešiel celú trasu ešte raz. Zdalo sa 
mu, že všade vidí iba samé bicykle. Dovtedy si akosi neuvedomil, koľko ľudí sa v nedeľu 
rekreuje v okolí jazera. Detské kočíky, rodičia, zaľúbenci, cyklisti, bežci… ľuďmi sa to 
všade len tak hmýrilo. Niekde v tráve zazrel aj červený bicykel s modrým pruhom, taký, 
aký mala Angelina. Hlavou mu blysla myšlienka, že aj ktosi iný zrejme využil 
mimoriadnu ponuku z minulého roka. A šliapal ďalej. Možno mala Angelina predsa len 
väčší náskok, ako pôvodne predpokladal. Možno sa vzdal priskoro. Gerald hľadal pri 
jazere svoju partnerku vyše dvoch hodín. Medzičasom vo svojom vnútri prežil viacero 
druhov pocitov, od zlosti a frustrácie cez hlboký smútok a osamelosť až po vrúcnu lásku 
a strach, že ho Angelina opustí. Napokon sa vrátil k autu. Tam už naňho čakala jeho 
uplakaná priateľka. Povedala iba jednu vetu: „Čo sa to s nami stalo?“ Po nejakom čase 
opäť začali spolu hovoriť. Angelina povedala, že Geraldovu neprítomnosť si po chvíli 
všimla. Predpokladala, že si niečo zabudol v aute a vrátil sa po to, preto bicykel 
odstavila hneď pri ceste ako signál pre Geralda a sadla si na lavičku vzdialenú niekoľko 
metrov od cesty. Geraldovi sa zdalo, akoby sa stal súčasťou nejakého neskutočného 
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filmu, v ktorom hral súčasne rolu diváka i hlavného hrdinu. Spomenul si na bicykel i na 
myšlienku, ktorá mu vtedy prišla na um. Potom sa rozplakal. Cítil, že takto žiť už 
nedokáže. 
Odvtedy sa o svojich pocitoch a skutočných želaniach rozprávajú čoraz častejšie. Vedia, 
čo ktorý z nich potrebuje, aj čo potrebujú ako pár, a vymedzili si viac súkromia. 
Skoncovali so zaužívaným spoločným programom. Nechávajú sa inšpirovať novými 
miestami a spontánnymi rozhodnutiami. Gerald sa raz do roka vyberie na trojtýždennú 
dovolenku bez Angeliny, a tá ho v tom dokonca podporuje, lebo vie, že to potrebuje. 
 

TAJOMSTVO „STLÁČANIA TLAČIDIEL“ 

Poznáte to, keď niekto niekomu akoby „stisol tlačidlo“? Tým mám na mysli to, že niekto 
sa akoby nechtiac, zdanlivo omylom, dotkne veľmi citlivej témy, ktorá v druhom vyvolá 
neprimeranú reakciu. Stlačením neviditeľného tlačidla sa spustí nekontrolovateľná 
reťazová reakcia. Často vtedy hovoríme, že „ten človek je slepý od zúrivosti“, alebo „nie 
je pánom svojich zmyslov“, alebo „zahmlil sa mu rozum“. Tieto výrazy presne vyjadrujú 
to, čo sa odohráva pod pláštikom emócií: zmyslové vnímanie a jasné pocity a myšlienky 
sú úplne popletené. Ako sa čosi také môže stať? Aké zdanlivo cudzie sily prevezmú 
kontrolu nad tým, čo sa odohráva v našom systéme? Ale predovšetkým, čo možno 
urobiť, aby sa to nezopakovalo? 
 

„Keď človek prepadne zúrivosti, upadá do omylu.“ 
 

z Talmudu 
 

Ako emócie ovládajú systém? 

Emócie sú akési driemajúce nálože s určitým citovým obsahom a smerovaním. Sú to 
programy vyčkávajúce v našom systéme. Čím viac pocitov sme v sebe potláčali 
a neprejavili, o to väčšia je zásoba a tlak vyčkávajúcich emocionálnych programov, 
ktoré sa chcú zviditeľniť. Podobné emocionálne nálože môžu prevziať kontrolu nad 
celým systémom našich myšlienok a pocitov, lebo nás presviedčajú, že sme v núdzovej 
situácii. Jednoduchej, podvedomej časti nášho rozumu poskytujú informácie, ktoré sa 
veľmi podobajú stavu ohrozenia. 
V určitej chvíli už vedomá, jasná časť nášho rozumu nedokáže systém udržať pod 
kontrolou, hoci vidí, že nijaké reálne ohrozenie neexistuje. A keď sa už raz otvoria 
stavidlá, čo najviac emócií využije možnosť dostať sa von. To je dôvod, prečo niektorí 
ľudia pri zdanlivo bezvýznamnej príležitosti akoby z ničoho nič vybuchnú. 
 

Čo môžeme pozorovať? 

Ak je niekto na prahu emocionálneho výbuchu, lebo sa snaží udržať pod kontrolou 
nálože ukryté vo vlastnom systéme, zahaľuje ho závoj emócií. Už nemá k dispozícii silu 
ani dosť pozornosti nato, aby v tichosti vnímal jemné signály a pokojne premýšľal. Už 
nevie, kto je ani čo sa tu deje, a už vôbec nedokáže vnímať súvislosti ani zmysel 
vlastného života. 
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EMÓCIE NA CESTE VON 

Emócie sú pri pohľade cez energetické okuliare prírodným úkazom podobným búrke. 
Na búrke nie je vlastne nič zlé a v konečnom dôsledku má aj mnohé pozitívne účinky. 
Toku emócií netreba brániť. Keď sa vylejú, takisto to má pozitívne účinky. 
Ibaže sa môže stať, že vo vzťahu sa počas emocionálnej búrky čosi poškodí. Často to 
býva vzájomná dôvera, ktorá je pre pocity blízkosti veľmi dôležitá. Preto je dobré, ak 
účastníci takejto „búrky“ aspoň vedia, čo sa deje. Výbuchy emócií potom možno budú 
brať menej osobne, padne aj menej výčitiek a obe strany sa z toho budú môcť poučiť. 
 

1. Tiché blesky: Nálož sa zväčšuje 

Pokoj pred búrkou. V okolí človeka, v ktorom sa zväčšuje vnútorné napätie, sa často 
cítime stiesnene. Vieme, že sa niečo udeje, no nevieme presne čo. Tak ako krátko pred 
skutočnou búrkou, aj tu zvyčajne čakáme na prvé zahrmenie. 
Najvhodnejšie správanie: Zatiaľ je ešte možná komunikácia i pozorovanie. Ak sa to týka 
vás, položte si obe životné otázky. Ak sa to týka niekoho iného, spýtajte sa ho, čo práve 
cíti. Nežiadajte však nijaké zdôvodňovanie odchýlok od „normálneho“ stavu. Tým by 
ste iba stlačili tlačidlo, nič viac. Nehľadajte vinníka. Ak sa spýtate na pocity, môže sa 
stať, že už aj tým spustíte lavínu, pretože pocity sa jednoducho chcú prejaviť. 
 

2. Hrmenie: Príznaky sa zosilňujú 

Prvé príznaky i prvé prejavy si už razia cestu von. Ak sa teraz objavia otázky či 
protiargumenty, iba to zhorší situáciu, namiesto toho, aby sa zmiernila. Tlak sa už 
nechce dať potlačiť. Chce uniknúť von. 
Najvhodnejšie správanie: Neprotirečte. Pozorovateľ už nie je prítomný a vedomie je 
neprístupné argumentom. A keby aj bolo, už dávno stratilo kontrolu nad emóciami. 
Pýtajte sa a načúvajte. Pokúste sa všetko pochopiť a jednoducho buďte prítomní. Ak si 
váš partner vylieva bolesť, rozprávajte málo a nesnažte sa nič objasňovať, dajte iba 
najavo ľudskú blízkosť. Buďte partnerovi jednoducho k dispozícii. 
 

3. Výbuch: Lejak, búrka, údery bleskov 

Emócie sa vylievajú. Zlosť, smútok, strach, osamelosť… Všetko, čo sa vo vás nazbieralo, 
čo ste doteraz potláčali, sa vám vymyká spod kontroly a uniká von. Najvhodnejšie 
správanie: Keď sa búrka rozpúta, nie je možné kontrolovať ju. Možno ju iba prečkať. 
Pre ustráchaného a uboleného človeka je najlepšie, ak má pri sebe pokojného, 
vyrovnaného človeka, ktorý mu svojím postojom bude oporou. Ak na vás prejavené 
emócie útočia, lepšia je obrana ako protiúder. Ak nemáte dosť sebaistoty, ktorá by vás 
dostatočne ochránila, bude lepšie, ak sa telesne vzdialite. Emócie potrebujú čas 
a priestor. 
 

4. Pocity úľavy: Vzduch sa ochladzuje 

Keď sa človek zbaví nákladu emócií, poriadne mu odľahne a vráti sa aj kontrola 
a jasnosť. Opäť sa upokojí. Ohlási sa aj pozorovateľ a spýta sa: Kto alebo čo to bolo a čo 
sa tu práve udialo? Keďže postihnutý si to nevie vysvetliť, opäť v ňom nastáva zmätok. 
 



60 

5. Pocity viny: Vytvára sa nové vnútorné napätie 

Komentovanie výbuchu emócií jasne poukazuje na to, čo sa práve udialo: „Neviem, čo to 
do mňa vošlo.“ Alebo: „Nebol som pánom svojich zmyslov.“ Alebo: „To som nebol ja.“ 
Tieto vysvetlenia výstižne vyjadrujú, že nad naším systémom nadobudli kontrolu cudzie 
sily a my sme už nemali možnosť niečo proti nim podniknúť. To zvyčajne vedie 
k pocitom viny, najmä ak sme ranili iných. Ak emócie v partnerstve opakovane 
nekontrolovane unikajú, môže to dospieť až k tomu, že sa celý vzťah zmení na striedavú 
hru konfrontácií a ospravedlňovania. Najvhodnejšie správanie: Porozprávajte sa o tom, 
čo sa stalo a ako sa cítite. Nabudúce zaktivizujte pozorovateľa skôr. 
 

PRAKTICKÉ CVIČENIE: NÁJDENIE PRÍČIN 

Ak v sebe pozorujete nahromadené pocity, ale neviete zistiť ich príčinu, možno vám 
pomôže nasledujúce cvičenie. Pocity ako zlosť, frustráciu alebo smútok často vyvolávajú 
tieto životné situácie: 
Chcete urobiť niečo, čo urobiť nesmiete. 
Musíte urobiť niečo, čo urobiť nechcete. 
Chcete niečo mať/zažiť, ale nič sa nedeje. 
Chcete sa niečomu vyhnúť, ale sústavne sa to vracia. 
Položte si otázku: „Čo vo mne je presne to niečo?“ Potom budete aspoň poznať príčinu, 
ktorú skôr či neskôr budete môcť trochu zmeniť. 
 

CESTA SPOD ZÁVOJA EMÓCIÍ 

Emocionálne nálože z vášho systému nezmiznú len tak. Energia sa vždy potrebuje 
odventilovať. Ak jej neposkytnete možnosť úniku, nájde si ju sama. Takže lepšie bude, 
ak jej nejakú predsa len ponúknete. 
 

Prípravné opatrenie: Predchádzajte vzniku nových náloží 

Zistite, čo presne chcete a čo nie. Pokúste sa nezotrvávať pridlho v situáciách, ktoré 
odporujú vašim želaniam a túžbam v dôležitých oblastiach. Ak na tom momentálne 
nemôžete nič zmeniť, pripravte si aspoň uspokojujúce náhradné zážitky. Vedome si do 
života zakomponujte možnosti na odbúranie prebytku emocionálnej energie. Veľa 
energie spotrebúva telesný pohyb, preto je šport dobrým ventilom na odstránenie 
emocionálneho balastu. Aj kreatívna práca je vynikajúcou možnosťou na únik energie 
z vnútorného sveta. Tvorivá činnosť poskytuje aj zmysluplnú životnú náplň. Zistite si, 
ako sa chcete prejavovať, či prostredníctvom koníčka, športu, remeselnej práce… Nie je 
dôležité, či je to zároveň aj „zmysluplné“. Hlavné je, aby ste z toho mali radosť a aby 
v tom bol aj nejaký druh pohybu. 
 
Ak je váš partner silne emocionálne založený a rád vymýšľa nové spôsoby, ako sa 
odreagovať, podporujte ho v tom. Je to to najlepšie, čo pre neho môžete urobiť. 
Nemyslite na to, čo by ste od neho chceli vy. Ak sa s tým nezmierite, onedlho zostanete 
sami. Partner s prebytkom emócií vás nemôže zásobovať dobrými pocitmi ani vás 
nebude zabávať, lebo v prvom rade musí riešiť vlastné vnútorné témy. Ak mu v tom 
budete brániť, odíde. 
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Odbúravanie už existujúcich náloží 

Ak sa vaše emócie začínajú drať na povrch alebo ak sa už vo vás nahromadili, najlepšie 
urobíte, ak si zaktivizujete pozorovateľa: „Kto som? Čo sa tu deje?“ Ak ste v spoločnosti 
niekoho, kto by to mohol „schytať“, povedzte mu, čo sa vo vás práve odohráva. Zverte 
sa mu, aké myšlienky a pocity v sebe pozorujete. Neobviňujte ho, aspoň nebude musieť 
prejsť do opozície. Nech sa vo vás deje čokoľvek, dajte tomu priechod, no nezvaľujte 
vinu na iného človeka. Nemá s tým nič spoločné. Emocionálna energia sa nahromadila 
vo vašom systéme a ten človek iba náhodou stlačil tlačidlo. Ak je vo vás povedzme zlosť, 
vyzúrte sa napríklad na tanieri, vankúši či na vreci s pieskom. Ak je to smútok, precíťte 
ho, vnímajte svoje telo, pozorujte, ako smutne pôsobíte na okolie. Ak sa vám chce 
plakať, utiahnite sa niekam a vyplačte sa. To všetko je ľudské, a ak to robíte a zároveň 
sa pritom pozorujete z pozície pozorovateľa, prijímate svoje človečenstvo. 
Každá emócia, ktorú takto vedome prežijete od začiatku až do konca, odbúra vo vás 
vnútorné napätie a bude ďalším krokom k väčšej sebaláske. 
 

TRI EMOCIONÁLNE PASCE PRE JEDNODUCHÚ ČASŤ ROZUMU 

1. Ak si myslíte, že „emócie sú zlé“, budete ich chcieť potláčať a to vás bude izolovať od 
života. Riešením je, že ich prijmete ako svoju súčasť a vedome prežijete všetko, čo sa 
odohráva vo vašom systéme. 
 
2. Ak si myslíte, že ste emóciami, budú riadiť váš život, <j a vy si vôbec neuvedomíte, čo 
sa deje. Riešením je aktívny pozorovateľ. 
 
3. Ak si jednoduchá časť rozumu vypočuje, že je „dobré“ umožniť emóciám, aby sa 
prejavili, môže sa stať, že to bude považovať za výzvu na to, aby nimi zaťažovala 
všetkých naokolo. V skutočnosti je to však iba výzva na to, aby ste emócie „prežívali 
s aktívnym pozorovateľom“. 
 

EMÓCIE VO VZŤAHOCH 

V partnerských vzťahoch sa emócie búria častejšie, pretože partneri sa navzájom 
ovplyvňujú oveľa hlbšie – čím stláčajú aj viac tlačidiel – a nie sú až tak veľmi vystavení 
formálnym tlakom okolia ako napríklad v zamestnaní. 
 

Závislý vzťah – dráma 

Jeden partner reaguje emóciami na útok druhého. Vzájomné údery sa striedajú 
dovtedy, kým všetka energia neunikne. Nasleduje ospravedlnenie a zmierenie, ktoré 
vydrží dovtedy, kým sa nenahromadí ďalšia emocionálna nálož. Obaja partneri sa 
navzájom potrebujú, aby sa zbavili energie. Ak sa to stáva iba príležitostne a obaja 
vedia, čo sa pritom deje, je to jedna z možností, ako sa občas zbaviť energie. No ak sa to 
stáva často alebo čoraz častejšie, a pritom sa nič podstatné nezmení, nenastáva nijaký 
rast ani liečba. V tomto prípade hovoríme o emocionálne závislom vzťahu. Riešením je 
predovšetkým uvedomenie si tejto skutočnosti, a potom aj vytvorenie možností na 
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odbúranie energie, namiesto aby ste na to používali partnera. 
 

Poučný vzťah – rast 

Jeden účastník emocionálneho výbuchu sa snaží potlačiť emócie toho druhého tak, že ho 
chlácholí. V niektorých vzťahoch to môže viesť k tomu, že jeden z partnerov sa úplne 
podriadi emocionálnemu stavu toho druhého. V takom prípade však nejde o vzťah 
dvoch rovnoprávnych ľudí, ktorý by oboch napĺňal. Prvý partner sa musí naučiť 
bojovať za svoje práva a nenechať sa zneužívať, druhý sa musí naučiť vidieť sám seba 
a nezneužívať partnera. V takomto prípade pôjde medzi partnermi o poučný vzťah. 
 

Vedomý vzťah – liečba 

Partneri nechajú jeden druhého vypustiť energiu, no pritom vedia, že s nimi osobne to 
nemá nič dočinenia. Ak máte vzájomný dôverný vzťah a obaja si uvedomujete, čo sa 
deje, energia jednoducho odtečie a nebude nasledovať dráma. Neskôr sa partneri môžu 
porozprávať o tom, čo sa práve stalo, a môže medzi nimi vzniknúť ešte väčšia blízkosť. 
Ak obaja vedia so situáciou takto vedome zaobchádzať, hovoríme o obojstranne liečivom 
vzťahu, v ktorom sa prehlbuje porozumenie, a teda aj láska. 
 

EMOCIONÁLNE NABITÉ VZŤAHY – JE LIEČBA MOŽNÁ? 

V zásade je liečba možná vždy, ibaže nie vždy je to vaša úloha. Nie ste zodpovední za 
liečbu vášho partnera či partnerky. Vo vzájomnom spolužití sa váš partner môže 
vyliečiť, lebo vy ste jeho protihráč, zrkadlo jeho sebapoznania. Skutočným lekárom je 
však vždy vnútorný pozorovateľ v dotyčnej osobe. Liečba spočíva v napojení sa na 
vlastný vnútorný zdroj, keď vaše srdce a rozum nájdu spoločnú reč. Či sa tak stane, 
nezávisí od vás. Súvisí to najmä so životným plánom dotyčnej osoby. Pre vás ako 
partnera či partnerku prehnane emocionálne založeného človeka prichádzajú do úvahy 
tri otázky: a) Čo môžem urobiť pre vlastné vyliečenie?, b) Ako môžem prispieť k liečbe 
nášho vzťahu?, c) Je to moja úloha? Nech už za správnu odpoveď považujete čokoľvek, 
je to v poriadku, lebo práve to je vaša cesta. Ak však emócie vášho partnera potláčajú 
váš osobnostný rast, spýtajte sa: „Kto alebo čo som?“ a „Čo sa tu práve deje?“ Zapíšte si 
svoje poznatky. 
 

ŠIESTY ZÁVOJ V PRAXI 

Ako možno čo najlepšie zvládať vlastné emócie i emócie iných ľudí? Emócie často 
prichádzajú nečakane, prudko, nelogicky a na nejaké plány, argumenty či 
protiopatrenia nezostáva veľa času. Preto je dobré zapamätať si jedno: vyčkajte, 
nechajte emócie odtiecť, prijmite ich. 
 

Prvé pravidlo: Pozorujte, čo sa deje 

Je jedno, či emócie vytryskli z vás alebo z vášho partnera, a takisto je jedno, či ich 
môžete nechať prekypovať alebo ste nútení potláčať ich – v každom prípade si pozorne 
všímajte, čo sa deje, a spomeňte si, že nie ste vašimi emóciami, iba ich prežívate. 
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Druhé pravidlo: Umožnite emóciám odísť 

Ak to daný okamih umožňuje a nikomu nehrozí ujma, nechajte emóciám voľný priebeh. 
Ak emócie vybuchli z niekoho iného, možno mu chcete byť v tej chvíli oporou. Ak je pre 
vás ťažké zdržiavať sa v blízkosti dotyčnej osoby, uvedomte si to a rozhodnite sa. Nik 
vás nemôže nútiť kráčať v súzvuku s pocitmi niekoho iného. Ak si pozorne všímate, čo 
sa deje, môžete sa vedome rozhodnúť. 
 

Tretie pravidlo: Keď emócie odchádzajú, rozum má prestávku 

Keď sa emócie valia von, nie vždy je najlepším riešením zapojiť rozum. Niekedy sa o to 
snažíte, keď sa pokúšate utešiť smutného či smútiaceho človeka. Robíte to preto, lebo 
vám je nepríjemné zažiť niečo podobné? Myslíte to dobre, no váš partner si musí prežiť 
svoje pocity sám. Vtedy by ste mu jednoducho iba mali byť poruke a umožniť 
mu prejaviť svoje pocity. 
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Siedmy závoj 
SEBAKLAM 
 
 
 
 

„Najväčšia zo všetkých ilúzií je tá, ktorú si vytvárame o vlastnom živote. 
Zahľaďte sa očami pravdy na to, čo sa udialo doteraz. Oslobodíte sa 
a ukáže sa vám vaša pravá cesta. Život si od vás žiada úprimnosť.“ 

 
 

ZÁVOJ SEBAKLAMU 

ž ste sa niekedy stretli s človekom, o ktorom ste s istotou vedeli, že sa „na niečo 
hrá“, a iba si tým škodí? Vidíte to, každý to vidí, iba dotyčná osoba nie. Najradšej 

by ste na ňu skríkli: „Preber sa, vari nevidíš, čo sa tu deje?“ No aj keby ste tak urobili, 
dotyčná osoba by zrejme iba na chvíľu porozumela, o čo vám ide, a potom by i ďalej 
konala ako predtým. Ak ste niečo podobné zažili, zrejme už poznáte pôsobenie siedmeho 
závoja z vlastnej skúsenosti. Zažili ste silu sebaklamu. Možno sa to dokonca stalo i vám, 
a neskôr ste sa čudovali: „Ako sa mi to len mohlo stať? Ako som sa mohol až tak zmýliť? 
Akoby som bol slepý! Jednoducho som nič nevidel, hoci zreteľné náznaky tu boli po celý 
čas.“ Niečo podobné často nazývame aj životným omylom. 
Ako k nemu prišlo? Ako to, že niekto žije v očividnom utrpení a neuvedomuje si to, ani 
to nechce zmeniť? Ak je súčasťou nášho rozumu aj časť, ktorá nás má chrániť pred 
bolesťou, prečo nepomôže aj v tomto prípade? Prečo pripustí, aby sme celé roky žili 
v klame, ktorý nám neprináša ani šťastie, ani rast, ani nás nič nové nenaučí? Prečo 
nemáme dostatok nadhľadu a sily, aby sme si situáciu uvedomili a niečo na nej zmenili? 
Je vari v našom ľudskom systéme nejaká chyba? 
Nie, systém funguje presne tak, ako má. No určité sily a životné okolnosti zaktivizovali 
ochranu, z ktorej sa bez patričných vedomostí o jej fungovaní dostaneme iba veľmi 
ťažko. 
 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY: ŽELANIE A OCHRANA 

Keďže všetky klamlivé vnemy vytvára vždy jednoduchá časť nášho rozumu, aj životný 
klam má dva celkom jednoduché dôvody: naše podvedomie chce prežívať pozitívne 
pocity a chce predísť negatívnym. 
Aby jednoduchá časť nášho rozumu dosiahla pozitívne pocity, vytvára v nás ideálne 
predstavy a ciele. Pritom filtruje naše vnímanie a podmieňuje naše reakcie. Aby sa vyhla 
negatívnym pocitom, prechádza do akéhosi „ochranného modu“, v ktorom určité 
situácie a vnemy jednoducho blokuje. 
Ak sa niektorej oblasti týkajú obe základné podmienky, želanie i ochrana, jednoduchá 
časť nášho rozumu na nás zapôsobí takou silou, že v určitej životnej oblasti skutočne 
môžeme žiť v ilúzii, a vôbec si to nevšimne. 
 

U 
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Prvý stavebný kameň sebaklamu: Ochranný modus 

Aby nás naše podvedomie mohlo ochrániť pred silnou bolesťou, dostalo určité 
právomoci. Môže zaktivizovať núdzový program, ktorým ovplyvňuje naše vnímanie, 
a dokonca i naše myšlienky. Napríklad, v určitej životnej situácii budeme vnímať iba to, 
čo bezprostredne súvisí s danou situáciou. Všetko ostatné ustúpi, aby sme mohli všetky 
sily sústrediť na prekonanie hroziaceho nebezpečenstva. 
Životný omyl je určitý druh ochrany pred veľkou bolesťou. Duša už dávno vie, čo 
v danej situácii škrípe, a sústavne vysiela signály, preto aj naše podvedomie dávno tuší, 
že niečo nie je v poriadku. Vie i to, aké bolestivé by pre nás bolo, keby sme poznali 
pravdu. Jednoduchý núdzový program sa musí rozhodnúť, čo je horšie: ustavičná 
bolesť ukrytá pod pláštikom sebaklamu, alebo prudká bolesť, ktorá by nastala po 
spoznaní pravdy? 
Pre starostlivú časť nášho rozumu sú obe možnosti zraňujúce, no ak si už musí vybrať, 
zvolí vždy menšiu bolesť. Kratšia, no oveľa intenzívnejšia bolesť nie je súčasťou jej 
výbavy. 
Podvedomie preto zapne ochranný spínač, ktorý vymaže pravdu a namiesto nej 
zaktivizuje spomienky na situáciu, aká bola kedysi: pekná, slobodná, pozitívna. A to 
všetko v nádeji, že reálna situácia sa časom nejako vyrieši sama od seba. 
Ak nie je aktívny pozorovateľ, sebaklam málokedy ukončíme vlastnou silou. Až keď si 
položíme otázky „Kto som?“ a „Čo sa tu deje?“, otvorí sa pred nami nová cesta. 
 
Ak vidíte človeka zahaleného závojom sebaklamu, vidíte osobu, ktorej jednoduchá 
starostlivá časť zaktivizovala automatickú ochranu pred bolesťou. Niekedy v takej 
situácii možno spoznáte aj maličkú časť samých seba. 
 

Druhý stavebný kameň sebaklamu: Životná šablóna 

Poznáte jednoduché šablóny na kreslenie pre deti? V plastovej tabuľke sú vyrezané 
rozličné postavičky, zvieratká, hračky, rastliny, budovy a iné predmety. Šablóna sa 
priloží na papier a ceruzkou sa obtiahne. Môžete meniť farbu i druh farbičiek, 
obkreslená vec však bude vyzerať vždy rovnako. 
Podobne pracuje aj jednoduchá časť nášho rozumu v prípade, ak nejakú situáciu 
považuje za „dobrú“. Ak niečo alebo niekoho vo svojom okolí považujete dlhší čas za 
„správne“, jednoduchá časť vášho rozumu z toho urobí akýsi odtlačok. Inými slovami, 
vytvorí šablónu „takto je to dobré“, aby ľahšie odhalila odchýlky od „dobrého“ stavu. 
Keďže úlohou jednoduchej časti rozumu je starať sa o vašu bezpečnosť a pohodlie, robí 
od tej chvíle všetko pre to, aby situácie zapadali do šablóny čo najpresnejšie alebo aby 
sa jej čo najskôr prispôsobili. Takáto šablóna pozostáva z presvedčení: 
 
Milujem tohto muža/túto ženu. S ním/ňou som šťastná/ý. Tak je to dobre, tak to musí 
zostať. Toto je môj životný cieľ. Tak je to dobre, tak to musí zostať. 
Toto či tamto mi prinieslo veľký úspech. Tak je to dobre, tak to musí pokračovať. 
Tento človek ma miluje. Tak je to dobre, tak to musí zostať. 
Žijem v týchto životných okolnostiach. Tak je to dobre, presne takto to musí zostať. 
Takto vyzerám a mám takýto zdravotný stav. Tak je to dobre, tak to má zostať. 
Vybral som si toto povolanie. Viem to robiť, ide mi to, prináša mi to peniaze. Tak je to 
dobre, tak to musí zostať. 
Konečne som pochopil, ako funguje život. Už neprijme m nič nové. Tak je to dobre, tak 
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to musím robiť vždy. 
Ak myslím týmto spôsobom, objavujú sa vo mne dobré pocity. Tak to musím robiť stále, 
tak je to dobre. 
 
Šablóna navyše pomáha našej jednoduchej časti rýchlo posúdiť, čo sa do nášho života 
údajne hodí a čo nie, lebo sa to líši od predlohy: 
 
Ak premýšľam o tejto možnosti, cítim sa zle. To nie je dobré, tak nesmiem rozmýšľať. 
Keby som sa presťahoval, musel by som sa vzdať toho i onoho. To nie je dobré, tomu 
musím zabrániť. 
Keď budem mať viac vrások, budem vyzerať inak ako v čase, keď som spoznal svojich 
priateľov a partnera. To nie je dobre, tomu musím predísť. 
Ak ho/ju už neľúbim tak ako predtým, cítim sa zle. To nie je dobré, takto sa nesmiem 
cítiť. 
 

Kde presne vzniká sebaklam? 

Podobné myšlienky a závery sú normálnou súčasťou nášho ľudského bytia. Je úplne 
v poriadku zachovať si spomienky na pekné i nepekné zážitky a odvodzovať z nich, čo je 
pre nás dobré a čo nie. Problémom sa to stáva až vtedy, keď… 
nevieme, že v našom systéme sme si vytvorili určité šablóny, 
nevieme, že tieto šablóny vytvárajú silné vlastnícke i odmietavé pocity, a keď 
nevieme, že tieto šablóny pretrvávajú, hoci náš život i naše vnútro sa už zmenili. 
 
Ak na nás pôsobia tieto tri sily, po krátkom čase prestane byť niekdajšie poznanie 
v súlade so súčasnou realitou. Jednoduchá časť rozumu si uvedomí, že skutočnosť vonku 
nie je taká, aká by mala byť. To ju znepokojí, a tak sa snaží zachovať, čo ešte zostalo. 
 
 

„Jedného dňa bude všetko dobré, to je naša nádej. Dnes je všetko 
v poriadku, to je naša ilúzia.“ 

 
Voltaire (vlastným menom Francois Marie Arouet) 
autor a pripravovateľ cesty pre Francúzsku revolúciu  

* 21. 11. 1694 Paríž † 30. 5. 1778 Paríž 
 
 

Šablóna vzťahov 

Viete, ako sa pritrafí to, čo v ľúbostných vzťahoch nazývame „schémou obete“? Je to 
celkom jednoduché: Všetko, čo sme kedysi považovali za dobré, vytvára šablónu, čiže 
ideálnu predstavu. Všetko ostatné s ňou porovnávame. Aj budúceho partnera. Ak v nás 
nie je aktívny pozorovateľ, podvedomá časť nášho rozumu sa snaží vo všetkých 
budúcich vzťahoch zreprodukovať pôvodný typ partnera. Vzniká tak akási predloha, 
ktorá nám ako magnet priťahuje do života stále ten istý typ partnerov, a ostatných, 
možno vhodnejších, od nás odpudzuje. Takýto priebeh nám pomáha uľahčiť výber 
a v oblasti voľby vhodného partnera je normálny. Ibaže naša šablóna môže byť zároveň 
veľkým omylom, a v takom prípade má na svedomí to, že svoje omyly ustavične 
opakujeme. 
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„ĽÚB MA PROSÍM“ – ELLENIN PLÁN 

Ellen je vysoká štyridsiatnička športovej postavy. Pracuje v istom podniku na oddelení 
kontaktu so zákazníkmi a denne stretáva množstvo ľudí. Tak sa jedného dňa zoznámila 
aj s Frankom, atraktívnym, dobre oblečeným obchodníkom. Stelesňoval všetko, po čom 
Elien odjakživa túžila: bystrosť, silu, sebavedomie, úspech i dobrý vkus. Nevedela preto 
odolať a sama sa chopila iniciatívy, aby Frankovi naznačila, že ho považuje za 
príťažlivého. Onedlho vytvorili pár. Frank nepatril k ľuďom, ktorí spontánne prejavujú 
svoje pocity. Ellen to nevnímala negatívne, skôr v tom videla tajomstvo, ktoré treba 
odhaliť. 
Netrvalo dlho a zistila, že hoci Frank žije vo vlastnom dome sám, ešte stále je ženatý. 
Netrápilo ju to, lebo Frank sa so Sarah, svojou ženou, očividne nestretával často. Už to 
bol rok, čo sa odsťahoval z ich spoločnej domácnosti. Elien presviedčal, že so Sarah sú 
už iba dobrí priatelia. 
Počas ďalších mesiacov však Elien zistila, že Frank na svojej žene stále veľmi lipne. Bola 
to jeho prvá veľká láska a prežili spolu štrnásť rokov. 
Frank o Sarah veľa nehovoril. Náklonnosť k Elien prejavoval tak, že ju pozýval na 
rôzne akcie a dával jej rozmanité darčeky. Často spolu chodievali aj na krátke 
dovolenky a Frank jej kupoval šperky a oblečenie. Veľmi sa jej síce nepáčili, ale 
prijímala ich vďačne ako prejav jeho náklonnosti. Elien svojho partnera považovala za 
atraktívneho, no mala pocit, že on ju ani veľmi nevníma. Premýšľala, ako by dosiahla, 
aby si boli bližší, no nech podnikala čokoľvek, veľa nedosiahla. Vždy, keď Frank začal 
hovoriť o Sarah, Ellen v jeho slovách cítila obdiv a rešpekt, aký voči nej nikdy 
neprejavil. Po približne dvoch rokoch bez väčšieho pokroku v zbližovaní sa Elien 
rozhodla, že zistí príčinu. To už s Frankom žili v jednej domácnosti. V obývačkovej 
skrinke našla fotoalbum, a keď v ňom začala listovať, hneď pri prvých stránkach ju 
takmer trafil šľak: na väčšine fotografií bol Frank so svojou ženou na tých istých 
miestach, kam pozýval na výlety alebo na dovolenky aj ju. V jednom prípade dokonca 
spoznala presne tú istú hotelovú izbu. Sarah bola iný typ ako Ellen, no na fotografiách 
mala také isté šperky, aké Frank daroval aj Elien, také isté šaty, takú istú vetrovku, a aj 
také isté auto, aké Frank na lízing kúpil Elien. 
Keď sa trochu spamätala zo šoku, premýšľala, či je normálne, aby sa o obľúbené 
predmety takpovediac delila s inou ženou. To, že Frankova manželka bola úplne iný 
typ, Elien trochu upokojilo. Rozhodla sa, že v záujme ich lásky niečo podnikne. Chcela 
vedieť, čo si Frank na svojej žene tak veľmi váži, chcela zistiť, čo má rád, aby si boli 
bližší. Podarilo sa jej skontaktovať so Sarah a niekoľkokrát sa s ňou stretla. Dokonca 
spoznala aj niekoľko jej priateliek. No nech sa čo ako usilovala robiť všetko čo 
najlepšie, predsa jej trvalo ďalšie dva roky, kým pochopila, že Frank sa s ňou nikdy 
neožení. Veľmi ju bolelo, že tak zapierala svoju osobnosť v snahe čo najviac sa podobať 
na Sarah. A uvedomila si ešte čosi: Franka veľmi vzrušovali niektoré telesné znaky, 
ktoré mala jeho manželka. Našiel ich v Elien, hoci výzorom bola protipólom jeho ženy. 
Bohužiaľ, nič viac. Preto sa ju postupne snažil pretvoriť na obraz svojej ženy. 
Elien zistila, že pre Franka nikdy nebola viac než iba nedokonalá náhrada za jeho 
stratenú lásku. To bol moment, keď sa prebudila z ilúzie a uvedomila si pravdu. Keď to 
povedala Frankovi, uznal, že je to tak. Po niekoľkých týždňoch sa rozišli. 
O desať mesiacov nato sa Elien zoznámila s mužom, s ktorým je dnes šťastná. Váži si ju 
takú, aká je. A Frank si už po niekoľkých týždňoch našiel novú partnerku, ktorá vyzerá 
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ako presná kópia jeho ženy. Už po dvoch mesiacoch mala na krku takú istú retiazku. 
 

KEĎ VZŤAHY OVPLYVŇUJE ŠABLÓNA… 

Ak nadviažete vzťah s človekom, v ktorého podvedomí pôsobí počas vášho vzťahu 
šablóna (alebo ak taká pôsobí vo vás), všimnete si, že vaše (či partnerovo) podvedomie sa 
bude snažiť prispôsobiť partnera šablóne. Využije na to štyri nástroje: 
 
Chýbajúce vlastnosti sa usiluje pridať. 
Nevhodné vlastnosti sa usiluje odstrániť. 
Nezmeniteľné vlastnosti sa snaží ignorovať alebo potlačiť. 
Vlastnosti, ktoré nemožno ignorovať, sa snaží vymáhať vyjednávaním. A tak robí alebo 
vyžaduje ústupky. Ak podliehate vzťahovej šablóne, žijete, stručne a jasne vyjadrené, 
v určitej forme vzťahovej časovanej bomby, pretože takýto nátlak nikto dlho nevydrží. 
 
 
„Som zaviazaný pravde, ktorú spoznávam každý deň, a nie nemennosti.“ 

 
Mahátma Gándhí 

pacifista a bojovník za ľudské práva  
* 2. 10. 1869 Porbandar, India † 30. 1. 1948 Nové Dillí 

 
 

PRAKTICKÉ CVIČENIE: NÁJDENIE ŠABLÓNY 

Ak sa obzriete späť na svoje vzťahy, zistíte v nich niekoľko spoločných znakov 
i rozdielov. V niektorej oblasti kópiu, v inej pravý opak. Teraz ste už vyzbrojení 
poznaním o fungovaní jednoduchej podvedomej časti vo vašom systéme, a tak už môžete 
rozpoznať, prečo sa všetko udialo práve tak, ako sa udialo, a vo všetkom nájdete aj 
hlbší zmysel. 
Nájdete odpoveď na otázky: „Kto alebo čo som bol vtedy?“ a „Čo sa tu udialo?“ Potom 
zistíte, prečo je teraz, všetko presne tak, ako je. Stav, ktorý teraz zažívate, je výsledok 
síl, ktoré ste dali do pohybu v minulosti. Ibaže odteraz už tieto sily nebudú môcť 
jednoducho robiť, čo samy chcú, lebo už poznáte mechanizmus v ich pozadí. Predstava 
šablóny vám rýchlo pomôže zistiť, čo sa práve deje. 
Cesta von zo systému šablón je opäť možná pomocou pozorovania. Nemusíte si robiť 
nijaké plány ani prijímať opatrenia. Využite to, čo sa deje práve teraz, uvedomte si to 
a odstráňte zo seba závoj. 
Impulz na zmenu príde sám od seba a v správnom čase – môže to byť okamžite alebo aj 
neskôr. Doprajte si čas, ktorý potrebujete, aby ste sa zbytočne neunáhlili ani si nič 
nevynucovali. Všetko nech prebehne v správnom čase. Potrebujete určitý čas na 
pozorovanie, lebo iba tak dospejete k poznaniu, ktoré ste pre závoj sebaklamu nevideli. 
 
Ak váš partner nie je pripravený prijať toto poznanie, nič na tom nezmeníte. To, či sa 
niekto zbaví závoja sebaklamu a kedy, je súčasťou jeho životnej cesty. Niekedy na to 
potrebujeme ďalšie a jednoznačnejšie skúsenosti. 
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Ak sa v niektorej oblasti života „prebudíte“ a spoznáte pravdu, nebudete môcť zabrániť 
zmenám vo všetkých oblastiach. Prebehnú samy od seba. ^g?^ V tom je sila pravdy. 
 

ŽIVOTNÉ ŠABLÓNY 

Z príkladu vzťahov už viete, ako pracuje jednoduchá časť vášho rozumu, i to, prečo 
niekedy nevidíte pravdu, ale iba to, čo chce táto časť. Mechanizmus šablón prebieha 
rovnako aj v iných oblastiach života. 
 

Šablóna šťastia 

Ak ste doteraz ešte nikdy nepremýšľali o tom, čo pre vás znamená osobné šťastie, vaše 
podvedomie jednoducho z nedostatku lepších údajov začne postupovať podľa svojich 
doterajších skúseností a vzorov zvonka. V takom prípade vás môže (s vyhliadkou na 
prémie a následné povýšenie) doviesť až k tomu, že začnete zanedbával svojho partnera. 
Začne vo vás pôsobiť šablóna šťastia /, reklám a filmov a vaše rodinné šťastie môže 
v takom prípade zničiť nejaká ľúbostná aféra, prípadne začnete svoju túžbu po bezpečí, 
blahobyte a deťoch spájať s nevhodným partnerom. 
Je veľa možností, ako možno na ceste za šťastím skĺznuť do omylu. Ak však viete, čo sa 
odohráva vo vašom systéme, mnohým omylom sa vyhnete. 
 

Šablóna zmyslu života 

Určitá vaša časť túži nielen po šťastných pocitoch, ale aj po tom, aby ste našli zmysel 
bytia. Ak neviete, čo by mohlo byť zmyslom vášho života (aspoň približne 
a v súčasnosti), môže sa stať, že vaše podvedomie prijme nejakú šablónu zvonku a vy 
začnete nasledovať cudzí zmysel života. V takom prípade hrozí riziko, že zamestnávateľ 
vám vnúti šablónu, ktorú budete môcť naplniť „úspechom“ alebo podľa nej 
nadobudnete presvedčenie, že ste zlyhali. Zmysel života vám tak môže poskytnúť 
dosiahnutie nejakého titulu či spoločenského postavenia a ich strata vám ho zase môže 
vziať. Ľudia vo vašom okolí vás na základe toho budú obdivovať alebo podceňovať. 
Skúmajte, aké otázky a odpovede vo vašom systéme sa týkajú zmyslu vášho života. 
Dostanete sa tak do svojho vlastného stredu, vykročíte svojou vlastnou cestou a budete 
sa cítiť naplnení. 
 

Tajomné sily veľkých životných omylov 

Už. viete, ako vo vašom podvedomí vznikajú šablóny aj ako pôsobia. Viete, ako pracuje 
ochranný modus proti bôľu. Predstavte si, že by ste teraz zbadali, ako niekto s veľkým 
utrpením ustavične podlieha určitým šablónam, a pritom vôbec nevie, čo robí a čo sa 
s ním deje. Predstavte si, že vy by ste to vedeli a že by ste to dotyčnému povedali. 
Upozornili by ste ho na sily, ktoré v ňom pôsobia, i na to, čo sa práve teraz deje v jeho 
systéme. Myslíte si, že dotyčný by sa vedel správne rozhodnúť a zbaviť svojho utrpenia? 
Možno. Ibaže, informácia o tom, čo sa práve deje, často nestačí. Ak spravíte 
z podvedomého konania vedomé, bude to veľmi cenný pokrok. Ak si zaktivizujete 
pozorovateľa, bude to ďalší veľký krok v sebauvedomení. No v prípade veľkých 
a dlhotrvajúcich omylov týkajúcich sa nášho vlastného života je tu ešte jedno tajomstvo. 
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VÝLET DO PARALELNÉHO SVETA: ŽIVOTNÝ SEN 

Snívate radi? Spomeniete si občas na niektoré sny? Možno ste si všimli, že existujú sny, 
v ktorých viete, že snívate, a také, o ktorých to zistíte až po prebudení. Sny, v ktorých 
súčasne pozorujete, že snívate, sa nazývajú lucidné (bdelé), pretože určitá časť vášho 
vedomia (pozorovateľ) pri nich bdie. V takých snoch sa zvyčajne môžete rozhodnúť, ako 
budete postupovať ďalej, kým pri iných snoch ste iba súčasťou diania bez možnosti 
rozhodovania. Závoj životnej lži pôsobí na nás podobne ako sen bez pozorovateľa. 
Všetky „bežné“ udalosti, ako správanie, výroky, rady a odkazy iných osôb, sa do 
priebehu sna vhodne zakomponujú. 
Takýto sen má len málokedy filmový záver. Neskončí sa pekne a pokojne, kým sa znovu 
rozsvietia svetlá v premietacej sále. Väčšina snov vás púta dovtedy, kým vás neprebudí 
nejaká, často dramatická udalosť. Buď sa udeje vo vašom sne (padáte do hĺbky alebo 
niečo podobné), alebo vás prebudí niečo mimo vášho sna (napríklad zvuk budíka). 
Veľmi podobne je to aj s ilúziami o vašom živote. Ste zapletení do deja, ktorý stále 
pokračuje. Udalosti a impulzy prichádzajú a odchádzajú, niektoré búrlivo a hlasno, iné 
nenápadne a potichu, a všetky sú súčasťou vášho sna. To trvá dovtedy, kým vás z neho 
neprebudí nejaká veľmi dramatická udalosť. 
Takou udalosťou môže byť napríklad to, že vás opustí partner alebo partnerka. Neskôr 
sa možno zamyslíte: Ako som sa mohol tak dlho a až tak zásadne mýliť? S kým som to 
vlastne žil? 
Ak ste si v určitej oblasti robili veľké plány a teraz zisťujete, že ich nemôžete 
uskutočniť, lebo sa vám práve rúca celý svet, táto dramatická okolnosť vás môže 
prebudiť z ilúzie. 
Ak ste presvedčení, že ten či onen nepekný stav jednoducho musíte akceptovať, a zrazu 
sa vám život prevráti naruby, aby vám dokázal, že sa to dá aj inak, krajšie, takisto 
môžete precitnúť z nejakého omylu. 
Ak ste presvedčení, že najväčšou slobodou je život osamote, a zrazu stretnete človeka, 
ktorý na vás hlboko zapôsobí, môže vás to prebudiť. 
Dokonca aj keď ste presvedčení, že najväčšiu lásku svojho života ste už prežili, život vás 
môže prekvapiť niečím oveľa lepším. 
 

TRI SILY UKRÝVAJÚCE SA ZA KAŽDOU ŽIVOTNOU LŽOU 

Ktoré sily sú také mocné, že sa na ne radšej nechcete ani pozrieť a namiesto toho veríte 
niečomu očividne mylnému? Sú to tri druhy obáv zo straty: 
 

Strach zo straty lásky 

Ak sa vzdáte nejakej životnej lži, môže sa stať, že to podstatne zmení vaše vzťahy. 
Možnože láska, o ktorej ste boli doteraz pevne presvedčení, bola iba ilúziou. Možno 
budete musieť nechať niekoho odísť, lebo už nie je taký, akého ste ho kedysi spoznali. 
Ak nemáte vlastný zdroj sebalásky, strata hoci aj domnelej lásky sa vás dotkne tak silno, 
že je pre vás takmer nemožné priznať si pravdu. 
Omyl: Som milovaný a mohol by som o lásku prísť. 
Pravda: Láska je tu vždy, pretože je našou súčasťou. 
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Strach zo straty bezpečia a pohodlia 

Každá zmena so sebou prináša pohyb. Niektorí ľudia však majú zo zmien strach. 
Nenaučili sa s radosťou vítať všetko nové, lebo dobre vedia, že s novinkami sa spája aj 
riziko, a riziko je podľa nich niečo zlé. Okrem toho, zmena pre nich nie je pohodlná. 
Omyl: Musím si zachovať, čo mi ešte zostalo. Pravda: Nič si nemožno zachovať, ak to 
život nepripúšťa. Našou úlohou je plynúť s prúdom života. 
 

Strach zo straty vlastnej identity 

Najväčšia sila živiaca naše životné omyly je strach zo straty zmyslu života, z toho, že 
nebudeme vedieť, kto alebo čo sme. Rozum sa so svojou predstavou o sebe stotožnil 
natoľko, že verí, že je tým, čo sa tu deje. Pýta sa: „Kto alebo čo budem, ak tu nebude 
tento príbeh?“ Pozorovateľ nie je prítomný, a tak je naše opustené ja presvedčené, že 
„je“ doterajším priebehom nášho života. Neuvedomuje si, že tento príbeh iba „prežíva“. 
Keď sa potom náš životný príbeh rúca, ja sa obáva, že sa takisto rozplynie. Omyl: Som 
mojím príbehom. 
Pravda: Prežil som určitý príbeh, ibaže ja a príbeh sme dve rozdielne veci. 
 
 

„Čuangovi-c’ sa raz snívalo, že je motýľ. Šťastne a spokojne si poletoval 
z kvetu na kvet a robil, čo sa mu len zachcelo.  

Nevedel, že je Čuang-c’. Keď sa prebudil, znovu bol sám sebou: skutočným 
a nezameniteľným Čuangom-c’. Začal premýšľať. Zrazu si už nebol taký 

istý, či je Čuang-c’, ktorému sa snívalo, že bol motýľ, alebo či je skôr 
motýľ, ktorému sa teraz sníva, že je Čuang-c’.“ 

 
Čuang-c’ 
čínsky filozof  

* asi 369 pred n. l. † 286 pred n. l. 
 
 

DANINA ILÚZIA 

Dana je za Michaela vydatá vyše dvadsať rokov. Keď sa zoznámili, cítila sa ako 
v nádhernej ľúbostnej romanci. Spolu cestovali na nádherné miesta, zariaďovali si dom 
a kuli plány do ďalekej budúcnosti. Prešli roky, a do ich života sa vkradla rutina, ani si 
to neuvedomili. Stále tá istá práca, tí istí priatelia a známi, tie isté dovolenkové miesta 
a činnosti. Dana svojho muža milovala, no pretože bol často pracovne vzdialený, cítila sa 
osamelá. Niekedy jej pomohli spomienky na krásne chvíle, ktoré spolu prežili. 
Prebúdzali v nej láskavé pocity a vyniesli ju na chvíľu z vnútornej priepasti. 
Už roky spolu rozoberali plány do budúcnosti. Michael bol inžinier a zarábal dosť na to, 
aby sa ich túžba mohla uskutočniť. Mal to byť malý domček na ostrove neďaleko miesta, 
ktoré si v posledných rokoch obľúbili. 
„Na dôchodku tu budeme žiť spolu,“ vravieval Michael a ukazoval na pahorok s bielymi 
domčekmi s okrovými strechami a s výhľadom na more. Vtedy ho Dana ľúbila o čosi 
intenzívnejšie. Naposledy to povedal pred šiestimi rokmi. Minimálne. Odvtedy spolu už 
nikam nechodievali. Dana väčšinu času presedela doma, Michael zväčša niekde inde. 
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Domov prichádzal iba na víkendy, a niekedy bol taký zaneprázdnený, že prišiel iba raz 
či dvakrát do mesiaca. 
„Dana, tvoj muž má inú,“ nadhodila jej najlepšia priateľka, keď sedeli pri šálke kávy 
a Dana sa opäť cítila mizerne. 
„Viem, že niekoho má,“ odvetila. „Ale ja ho ľúbim, je to môj muž a viem, že aj on ľúbi 
mňa. Nejako sa to už urovná. Chce to iba čas.“ 
Dana dnes žije sama v trojizbovom byte. Dom predali a Michael ju veľkoryso podporuje. 
On žije so svojou novou ženou v meste, kde už viacero rokov pracuje. Dana jeho ženu 
nikdy nevidela a nikdy sa Michaela nespýtala, prečo jej to urobil. Priateľka sa jej snaží 
pomôcť vyrovnať sa so sklamaním, no vždy, keď sa reč zvrtne na to, čo by Dana mohla 
urobiť so svojím životom, búri sa. 
„Nechcem počuť nijaké vysvetlenie,“ tvrdí. „Stačí mi, že viem, že už nikoho nebudem 
ľúbiť tak, ako som ľúbila jeho. Je mi úplne jedno, čo robí, moju lásku k nemu to nijako 
nezmení.“ To je moment, keď Danina najlepšia priateľka prejde na menej háklivú tému. 
Vie, že niektoré rany a poznanie potrebujú veľa času. 
 

PRAKTICKÉ CVIČENIE: AKO SA DOSTAŤ ZO ŽIVOTNÉHO OMYLU 

Aby sme sa dokázali vymaniť z veľkého životného omylu, musíme v sebe najskôr pocítiť 
túžbu poznať odpoveď. Intenzívne musíme túžiť pochopiť, čo sa v našom živote 
skutočne deje. Iba tak budeme pripravení rozpoznať v našom sklamaní aj oslobodenie 
od životného omylu a obohatenie. To nás posilní a dodá nám odvahu. Ak na to ešte nie 
sme pripravení, zvolíme si bolesť sebaklamu. Ak vo vás alebo v blízkej osobe hlodá 
túžba po porozumení, nasledujúce otázky vám pomôžu odhaliť závoj sebaklamu. 
 
Prvý krok: Zaktivizujte si pozorovateľa otázkami: „Kto alebo čo som?“ a „Čo sa tu 
práve deje?“  
 
Druhý krok: Vezmite si papier a ceruzku a heslovite odpovedzte na otázku: „Čo presne 
chcem vo svojom živote vlastniť, cítiť alebo zažiť?“ (Šťastie, lásku, bohatstvo, radosť…) 
 
Tretí krok: Ak už máte zoznam jednotlivých bodov, každému sa venujte podrobnejšie: 
„Ako ja osobne chápem to, čo chcem?“ (Šťastie, lásku, bohatstvo, radosť…) 
 
Štvrtý krok: Teraz máte pred sebou šablónu a jasný prehľad vecí, ktoré sú pre vás 
dôležité. Ku každému bodu dopíšte, ktorá vaša časť to tvrdí: „Ktorá časť môjho systému 
to chce a prečo? Môj jednoduchý ochraňujúci rozum (obavy), moja osobnosť (želania) 
alebo moja duša (túžby)?“ Každý dôvod má svoje oprávnenie a je dobrý. 
 
Piaty krok: Pred vami leží váš terajší život. Všetko je na správnom mieste. Vidíte pred 
sebou sily, ktoré vo vás pôsobia, a viete, čo chcú a prečo. Nič z toho nie je nesprávne, 
všetko má svoje oprávnenie. 
Teraz si položte otázku: „Ak všetko zostane po starom a ja budem naďalej robiť všetko 
tak ako doteraz, zažijem to, čo som tu práve definoval a po čom túžia všetky moje 
časti?“ Odpovedzte si takisto písomne, inak to na vás nebude mať dostatočne silný 
účinok. Ak ste si zapísali aj odpoveď na túto otázku, vo vašom živote už životná lož 
nebude mať miesto. Vidíte pred sebou pravdu. To však neznamená, že sa teraz všetkého 
vzdáte alebo že sa musíte zmeniť.  
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To, čo urobíte a kedy to urobíte, bude odteraz vždy vaším osobným rozhodnutím. 
 
 

„Ak veje vietor zmien, niektorý stavajú ochranné múry, iní veterné 
mlyny.“ 

 
Čínske príslovie 

 
 

SIEDMY ZÁVOJ V PRAXI 

Ak sa chcete sami zbaviť závoja 

Ak stojíte pred rozhodnutím, či sa máte rozhodnúť pre vlastný rast alebo pre rast 
niekoho iného, rozhodnite sa pre seba. To, čo skutočne ste, z vás bude vyžarovať oveľa 
silnejšie, ak budete slobodnejší, a ovplyvní to aj iných, ktorí sú už pripravení na zmeny. 
V Myslite na to, že ak stratíte ilúzie, nestratíte nič cenné. Pravda o vašom živote žiari 
ako drahokam, ktorý nosíte stále so sebou. 
 

Ak chcete prebudiť iných 

Ak sa snažíte priviesť niekoho k tomu, aby rozpoznal svoj sebaklam, najskôr sa 
zamyslite, prečo to vlastne chcete. Nevyžiadané rady nie sú vždy vítané a môžu vyvolať 
neželanú reakciu. Lepšie spravíte, ak si radšej počkáte na otázky. 
Pripravte sa na to, že snaha odhaliť závoj sebaklamu niekoho iného vás môže stáť veľa 
síl, ak to dotyčná osoba nechce. A ak sa vám to na chvíľu podarí, bez vašej podpory táto 
osoba opäť stratí motiváciu. Lepšie bude, ak najskôr zistíte, či v dotyčnom človeku 
skutočne drieme túžba po porozumení a či je ochotný uvidieť pravdu. Je možné, že 
v ňom ešte pôsobí priveľa strachu a pocitov viny. V takom prípade ho jednoducho majte 
radi takého, aký je. 
 

Vaša cesta k uvedomeniu 

Ak si niečo prečítate a uznáte to za správne, bude to mať veľký vplyv na vaše vedomie. 
Ak vás bude váš pozorovateľ odteraz častejšie sprevádzať, vo vašom živote sa veľa 
zmení. Zažijete viac chvíľ naplnených hlbokým poznaním o sebe, o živote aj o iných 
ľuďoch. Pri bežných denných činnostiach však na toto vzácne poznanie občas 
pozabudneme. Je to, akoby naša práve prebudená časť opäť zaspala a upadla do 
starého ťažkopádneho chodu. To je normálne, netrápte sa preto. Ak si už raz 
pozorovateľa zaktivizujete, bude sa objavovať čoraz častejšie a zostávať čoraz dlhšie, až 
s vami zostane takmer vždy. Nemusíte pre to urobiť vôbec nič. Postačí iba vaša túžba po 
poznaní a rozhodnutie byť vedomým človekom. 
 
Veľa úspechov a radosti na vašej ceste! 


