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Ako na všetky otázky, ktoré ma 
na  začiatku miatli, aj na  toto 
som dostala odpoveď a časom 
som to brala už ako samozrej
mosť, súčasť môjho presved

čenia. No pred pár dňami sa stalo niečo, 
čo ma prinútilo zamyslieť sa nad tým, ako 
slovo osud a karma chápu iní duchovní ľu
dia. Rozprávala som sa s  istou pani, ktorá 
sa venuje duchovnu, medituje a chápe veľa 
z  toho, čo sa deje medzi nebom a  zemou. 
Okrem iného mi rozprávala o  svojej dcé
re, ktorá si prechádza ťažkým obdobím. 
A  vtedy vyhlásila: „Netrápim sa kvôli nej, 
dokonca jej to prajem. Nech sa len ponorí 
do bolesti čo najhlbšie,  aby sa naučila lek
ciu, čo ju táto situácia má naučiť.“ Bola som 
šokovaná. Ako môže milujúca matka priať 
vlastnému dieťaťu bolesť? No vzápätí som 
to pochopila. Mala len mylné presvedčenie: 
verila tomu, že sa duša učí len cez bolesti. 
Nevedela o tom, že to tak nemusí byť! Nikto 
jej nevysvetlil, že jej dcéra nemusí pri skúš
kach trpieť. Uverila tomu, že náš osud je ne
menný.

Čo je to vlastne osud?

Priblížim vám to na  veľmi jednoduchom 
prípade: Predstavte si, že sa vaša duša roz
hodla, že sa narodí a v tomto živote sa chce 
dostať z bodu A (Bratislava) do bodu B (Ko
šice). Po dohode s ďalšími aktérmi (dušami, 
čo sa narodia v tom čase ako vy) si budete 
na tejto ceste pomáhať , aby ste zažili všetko, 
čo chcete zažiť. Lásku, krivdu, sklamanie, 
bolesť... všetko preto, aby ste sa naučili milo
vať, odpúšťať, znova veriť, a podobne. Pred 
narodením sa pozriete na „mapu“ a povie
te si, že ste dostatočne silná a  preto doká
žete zdolať aj štíty Tatier, veď ísť pohodlne 

cez diaľnicu by bola nuda. A tak sa vydáte 
na cestu. Narodíte sa, svoj batoh si nabalí
te skúsenosťami z  detstva a  kým prídete 
na  stredné Slovensko, už máte na  pleciach 
peknú váhu zážitkov. Niektoré vás posil
ňujú, iné zaťažujú. Idete ďalej, aj keď sa po
títe a ste unavená. Košice sú ďaleko, zastaviť 
sa nedá. Spriaznené duše vám cestou po
máhajú, iní vás občas pošlú zlým smerom, 
oklamú alebo sa vám snažia ubrať vieru či 
nádej, no vy to nevzdávate a po niekoľkých 
zbytočných odbočkách a zastávkach stojíte 
pred Kriváňom. Viete, že vás čaká náročný 
výstup. Cítite sa opustená, sama na všetko, 
aj keď je okolo vás skupina turistov. Je vám 
nevoľno, pľuzgiere na  nohách začnú krvá
cať, no vy idete ďalej. Občas zastavíte bez síl, 
cítite, že nevládzete ďalej a viete, že vrchol je 
ešte ďaleko. Pomoc nikde a  ťažký batoh vlá
čite stále sama. Nevládzete a zaplačete. Do
šla vám potrava, chýba energia. No kráčate 
ďalej, lebo zastaviť sa nedá. Až nakoniec, 
sama neviete ako, vystúpite na samý vrchol 
hory. Ste šťastná a teraz už plačete od rados
ti. Zrazu, keď pochopíte, že ste len kúsok 
od neba, pochopíte aj to, prečo ste musela 
touto cestou prejsť.

Život je naša voľba

A tu sa zastavme. V osude, vo vašom osob
nom pláne cesta vedie ďalej, cez Gerlachov
ský štít. Je to ešte vyšší vrchol, ďalšie „utrpe
nie“, horšie, ako máte za sebou. No nemusíte 
ísť touto cestou. Môžete sa rozhodnúť. Ak už 
na Kriváni pochopíte, že ťažký batoh nesiete 
zbytočne, ak sa dokážete očistiť a oslobodiť 
skôr, ako ste si pôvodne naplánovali, potom 
sú dve možnosti: buď už na  Gerlach ne
musíte vyjsť a do Košíc sa dostanete poho
dlnejšie, ľahšou cestou, alebo na druhý štít 

vybehnete zľahka, s  radosťou, bez ťažkého 
batohu. A celú cestu si budete užívať a tešiť 
sa z  dobrodružstva. Voľba je na  vás. Vždy 
volíme my! My sa rozhodujeme, ktorou ces
tou sa vyberieme a čo chceme zažiť.

Zvoliť si ľahší, slobodnejší život

Čo teda môže spraviť milujúca, duchovne 
prebudená matka, aby jej dcéra nemusela 
trpieť? Ak máte svojich blízkych, ktorí pre
žívajú ťažké životné situácie (choroby, prob
lematické vzťahy, finančné krízy a  podob
ne), môžete im pomôcť modlitbou. Poprosiť 
Boha o milosť. Prosiť o to, aby sa táto duša 
naučila lekciu, ktorú sa má naučiť bez utr-
penia či miernejšími bolesťami. 

Osud nie je nemenný! Osud je plán, ktoré
ho sa duša chce držať. No v dnešnej dobe 
je toľko možností (terapie, kurzy, liečeb
né procesy) na prečistenie a  zloženie kar
mických záťaží, že plán môže zostať len 
plánom a život sa môže ubrať úplne iným 
smerom. Môže byť ľahší, slobodný, plný ra
dosti a šťastia. Samozrejme, môžeme si ho 
aj skomplikovať a  vybočiť do  tmavšej bu
dúcnosti, no to nie je váš prípad. Ak čítate 
tieto riadky,  ste na  duchovnej ceste a  už 
viete, že všetko, čo človek spraví, vysloví 
a na čo aj precítene pomyslí, sa mu mno
honásobne vráti. Dobro aj zlo. Preto sa 
vždy snažme konať len dobré skutky. Konať 
bez očakávaní. To, čo dáme, sa k nám vráti 
ako bumerang – niekde, niekedy. Energia 
vyslaná vždy nabobtná vlastnou kvalitou 
a vráti sa posilnená. Dobro sa znásobí a ne
gatívne energie pritiahnu podobné. 

My rozhodneme o  tom, aký bude náš  
nasledujúci život. A  ten začína ďalšiu 
sekundu. Teraz...

Je cesta osudu
Na začiatku môjho duchovného prebudenia som nerozumela jednej 
podstatnej veci: ak máme osud dopredu napísaný, ako do Božieho plánu 
zapadá slobodná vôla človeka? Máme mať ciele, túžby a sny, alebo pokorne 
prijať to, čo nám je súdené? Čo robiť, ak nechceme konať proti Bohu, no 
chceme priložiť ruku k dielu a určovať smer svojho vlastného života?
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nemenná?

Všetko, čo človek spraví, vysloví a na čo aj pre
cítene pomyslí, sa mu mnohonásobne vráti.


