
S KÝM KOMUNIKUJEME
A AKO?
Treba mať tiež na pamäti, že ľudská reč má magickú
moc a môže meniť vedomie človeka. Preto ak počúvate
nadávky, hádky, škandály (nie je dôležité či v skutočnosti,
v televízii alebo o nich čítate v knihe), postupne
to z vás urobí nešťastného človeka, privolá choroby
a utrpenie.
Jalové reči či klebety pomaly vyčerpávajú nervový
systém. Nemali by sme viesť prázdne rozhovory, ohovárať
a už vôbec by sme nemali niekoho kritizovať, nadávať
mu alebo ho odsudzovať.
Prečo človek lamentuje nad okolitým svetom a hovorí,
že je nespravodlivý? Zdá sa, že preto, aby ospravedlnil
svoje prehrešky voči zákonom vesmíru. To
znamená, že tak „spúšťa“ okolie na svoju úroveň. Spomínate
si na pravidlo, že čo sa mi nepáči na iných, je
i vo mne? Bohabojnosť človeka sa dá zmerať jeho vzťahom
k okoliu. Bohabojný človek nikdy nebude nikoho
odsudzovať alebo mu nadávať.
Stráňte sa klebiet a klebetníkov. Ani vy sami nehovorte
o nikom poza chrbát. Každý klebetník môže aj
na váš účet povedať niečo nepekné. Má na to potenciál.
Ak sa dostanete do prostredia, kde sa „prepiera niečia
bielizeň“, vynasnažte sa zmeniť tému. Ak sa vám to nedarí,
radšej odtiaľ odíďte. Zamyslite sa nad tým, čím
ste vytvorili túto situáciu. Podobné predsa priťahuje
podobné.
Treba si nájsť takého spoločníka, s ktorým bude
komunikácia viesť k obojstrannému rozvoju. Inými
slovami, taký človek vám môže dať niečo dôležité, alebo
vy jemu. Komunikácia by tiež mala byť príjemná
a zaujímavá. Vyhľadávajte rozhovory s múdrymi a čistými
ľuďmi.
Vôbec neodporúčam rozhovory o politike a peniazoch,
ak sa tým nezaoberáte profesionálne. A už vôbec
neodsudzujte lídrov štátov, úradníkov, riaditeľov.
Ak človek neustále hovorí o politike, o práci a peniazoch,
v jeho živote narastie napätie a spolu s ním aj
podráždenie. Raz to môže vyvrcholiť v podobe choroby
alebo frustrácie.
Podľa reči sa dá usúdiť, na čo je človek naladený.
Ak na všetko nadáva, je naladený na zlo. Jeho vedomie
degraduje, veď inak to ani byť nemôže. Ak je všetko
okolo neho zlé, tak podľa zákona rovnorodosti je taký
aj on sám. Preto vôbec neodporúčam počúvať podobné
reči. Aké témy sa rozoberajú v televízii? O čom sa
v podstate píše v novinách? Počúvanie takýchto rečí,
čítanie takýchto novín (pretože čítanie, to je vnútorné
počúvanie) nám postupne odoberá radosť a silu. Už
sme si povedali, ako to prebieha.



Ak neustále počúvame nadávanie alebo kritiku, znamená
to, že my sami sme kriticky naladení a mali by
sme si z toho vyvodiť príslušný záver.
Reč by mala byť navonok jednoduchá, jasná. Mala
by však za ňou byť hĺbka. Hovoriť by sme mali k veci.
Ak nemáme o čom hovoriť alebo diskutér nechce hovoriť
na danú tému, je lepšie mlčať.
Na svojej reči by sme mali neustále pracovať. Mali
by sme nad slovami premýšľať, pristupovať k nim z pozície
pána: „Čo prinesú tieto slová do môjho života a do
života iných?“
Pomocou slov predsa vytvárame svoju realitu.
Podrobnejšie sa o tom dočítate v mojej knihe Tajomná
sila slova.
Naša reč by mala pozostávať len z príjemných slov.
To však neznamená, že sa máme podlizovať. Naopak,
z reči má sálať prirodzené dobro. Mali by sme sa snažiť
vidieť v človeku to dobré, pretože v každom je aspoň
zrnko dobra. Človek s príjemnou rečou prináša ľuďom
radosť, šťastie. Preto musíme svoju reč cibriť.
Kontrola reči je askéza, pretože ak chceme našu reč
nasmerovať do správneho riečiska, potrebujeme silu.
V tomto smere musíme na sebe neustále pracovať. Pomôže
nám to zachovať v sebe Živu a pritiahnuť si do
života šťastie.
Prostredníctvom reči človek odovzdá okolitému
svetu najviac energie. Práve preto je dôležité všímať si
vlastnú reč i reč ostatných. Pomocou slov sa dá tvoriť,
ale tiež ničiť. Môžeme si energiu doplniť, ale môžeme
tiež postrácať aj jej posledné zvyšky.
Myslím, že to každý pochopí na príklade s peniazmi.
Ak získate nejakú sumu peňazí, môžete ju minúť
na veci, na potraviny, v podstate na čokoľvek hmotné.
Môžete sa zadlžiť, ale môžete ich tiež vložiť do svojho
rozvoja či pravidelne investovať, čo vám v budúcnosti
prinesie ešte viac peňazí. Rovnako je to aj s našou energiou.
Musíme ju nasmerovať na to, čo bude podporovať
náš duchovný rast a rozvoj a prinesie nám ešte viac
energie. Naša reč musí teda vyjadrovať to, čo prinesie
ešte viac radosti a šťastia svetu.
Ak je vaša reč tvorivá, pozitívna, prevláda vo vás
dobrá nálada, entuziazmus, radosť. Pokiaľ sa vám však
po rozhovore nálada zhoršila alebo máte chuť oddýchnuť
si či poležať, vaša komunikácia bola nesprávna.
S ľuďmi sa treba rozprávať s rešpektom, ale nemali
by sme nadbiehať ich negatívnej túžbe po kritike, nadávaní
alebo planých rečiach.
Niektorí z vás sa môžu ohradiť: „Ale čo s oslavami,
hostinami, sviatkami? Tam sa predsa rozpráva presne
takto!“
Prečo si myslíte, že je to pre náš život také dôležité?
Kto povedal, že nám treba hostiny a pijanské oslavy?



Takéto oslavy neukrajujú len z našich finančných zdrojov,
ale majú dopad aj na naše zdravie. Z osláv profitujú
predovšetkým obchodníci, pretože vtedy majú najlepšie
tržby. Ľudia ako blázniví behajú po obchodoch
a bezhlavo nakupujú.
Sviatok je radosť duše, je to istá aktivita, ktorá má
udržovať poriadok vo vesmíre. Presne takto chápali
sviatky naši predkovia. Sviatky v sebe ukrývajú veľmi
hlboký význam a preto by nikdy nemali byť dôvodom
na bezuzdné pitie.
V dnešnej dobe sa sviatky zmenili na bakchanálie,
kde sa potokom leje nielen alkohol, ale aj agresivita,
náruživosť, nevedomosť. Priestor sa otriasa prípitkami
a ohlušujúcou modernou hudbou. Skutočný zmysel
sviatku sa dávno stratil. Ľudia ho prestali chápať, prestali
si uvedomovať, prečo sa vlastne schádzajú.
Akýkoľvek slovanský sviatok (ale aj sviatky iných
národov) mal však odnepamäti nejaký význam, mal
magickú silu. Ľudia sa schádzali, oslavovali Roda, božích
predkov, matku Zem. Vytvárali spolu svoj priestor
lásky, vytvárali kolektívne zámery pre šťastný život,
bohatú úrodu, pre narodenie zdravých a odvážnych potomkov,
pokračovateľov rodu. Vo chvíli, keď sa chlapci
a dievčatá pochytali pri tanci v kruhu za ruky, zladili sa
s vesmírnym poriadkom. Počas tradičných osláv malo
osobitý význam každé slovo piesne, každý pohyb v tanci.
V kruhu sa vytvára kolektívna myšlienka, zámer sa
sto ba tisíc ráz znásobí. V našej Škole zdravia a radosti
sme si to už niekoľkokrát vyskúšali a vždy sme dosiahli
neuveriteľné výsledky.
Absolútnou samozrejmosťou bolo, a to nie je banalita,
že naši predkovia slávili sviatky triezvi, ich vedomie
nebolo pomútené alkoholom. V tých dobách bola najsilnejším
nápojom surica. Surica sa vyrábala z byliniek,
ktoré sa nechali vykvasiť na slnku, a obsahovala 1,5 až
3 percentá alkoholu. Tie staré, nafúknuté mýty, v ktorých
našich praotcov vykresľujú ako nevzdelaných sedliakov
a alkoholikov, sme už dávno mali pochovať.
V tradícii našich predkov boli štyri základné sviatky
kolovratu spojené s pohybom Zeme okolo Slnka-Jarila.
Poznáme štyri časti dňa, štyri svetové strany, štyri ročné
obdobia. Aj naša galaxia má štyri ramená, a v jednom
z nich dnes žijeme. Zobrazuje ju pradávny symbol,
svastika.
Prvým sviatkom bol sviatok Koľada. Je to deň zimného
slnovratu (prechod z 21. na 22. december). Vtedy
je najdlhšia noc a najkratší deň. Staré slnko „umiera“
a rodí sa nové. Naši predkovia spievali koledy. Oslavovali
slnko. Všade vládla úprimná radosť z jeho narodenia,
pretože slnko, to je život, sila, energia.
Sviatok Koľady sa slávi medzi 24. a 25. decembrom,
keď sa deň začína predlžovať. Slnečná sila narastá.



22. decembra staré slnko-Ovseň umiera, no v priebehu
troch dní sa zrodí, vzkriesi (čiže vystúpi na nebeský
kríž) nové slnko-Koľada. Ľudia spievajú koledy, tancujú
chorovod, úprimne sa radujú. Tento sviatok sa zachoval
u mnohých národov sveta. Aký je napríklad zmysel
kresťanských Vianoc? Kedy ich slávime?
Ako vidíte, Vianoce sú spojené s procesmi, ktoré sa
dejú v kozme a sú preto veľmi dôležité. Naši predkovia
to vedeli. Svojím konaním, slovami, piesňami sa podieľali
na vesmírnych procesoch. Tým tieto procesy udržiavali.
Žili v harmónii so svetom a vesmírom.
31. decembra oslavujeme príchod nového kalendárneho
roku. Vari je naozaj nutné usporadúvať globálny
flám s tradičným prípitkom, ohňostrojom a televíznou
šou? Len sa nad tým zamyslite. Ak sa na to pozrieme
z hľadiska zdravého rozumu, naozaj to mohlo napadnúť
len bláznovi. Koľko energie na to spotrebujeme?!
A to nielen jeden človek, ale celá krajina! Celý svet!
Ďalším sviatkom je Deň Jarila alebo Velikdeň či
Veseň. Je to deň jarnej rovnodennosti, kedy je dĺžka dňa
a noci rovnaká (21. marec).
Kupala je deň letného slnovratu (z 21. na 22. júna).
Vtedy je najdlhší deň a najkratšia noc. Oslavuje sa v noci
z 24. na 25. júna.
Ovseň je deň jesennej rovnodennosti (21. september).
Tieto základné „slnečné“ sviatky odrážajú štyri obdobia
ľudského života, a to narodenie a detstvo, dospelosť,
starobu a smrť. Človek sa narodí, príde na tento
svet s vlastným jedinečným poslaním, putuje svojou
životnou cestou, zanecháva za sebou plody, odpočíva
od svetskej práce, pripravuje sa na ďalšie prevtelenie
a napokon opúšťa tento svet. Aj slnko prechádza štyrmi
etapami svojho vývoja. Koľada predstavuje narodenie.
Slnko je mladé, nezrelé. Potom dozrie, je prudké. Jeho
sila každým dňom narastá, pričom najsilnejšie je v júni.
Potom slnko „ide do výslužby“. Deň sa začína skracovať,
uvoľňuje miesto pre noc. V období Ovseňa slnko
starne. Ešte má silu, ale už to nie je ono. Nuž a na konci
roka, na konci svojej cesty uzatvára kruh a prenecháva
opraty moci novému životu.
Okrem štyroch základných sviatkov v slnečnom kolovrate,
slávili naši predkovia ešte ďalšie štyri, takzvané
sreči. Sreča je obdobie stretnutia dvoch podôb slnka.
Ako prví sa v roku stretajú Zimeň a Veseň. Hovorí
sa, že na Komodice (začiatok februára) si zima s jarou
meria sily. Vtedy hovoríme o Velesovej sreči, dnes je
známa pod pojmom Maslenica. Dnes Maslenicu slávime
podľa toho, na aký dátum vyjde kresťanská Veľká
noc. Baba Masľona sa teda každý rok vydá na cestu
inokedy. Slovanský kalendár sa však prísne riadil slnkom.
V prírode všetko prichádza v správny čas, podľa
počasia, podľa zvyklostí, ale aj podľa obradu. Obrad



(teda obyčajný, bežný rad) je poriadok, opora života.
Velesova sreča – stretnutie zimy s jarou je ako
prvé (začiatok februára)
Jarilova sreča – stretnutie jari a leta je prudké
(začiatok mája)
Perúnova sreča – stretnutie leta a jesene je horúce
(začiatok augusta)
Didova sreča – stretnutie jesene a zimy je múdre
(začiatok novembra)
Existovali aj iné sviatky. Mnohé z nich takisto súviseli
s nejakými kozmickými, prírodnými procesmi.
Niektoré zase s pamätnými dátumami.
Podstata veci je v tom, že v priebehu


