
Tri mýty 
o pláne duše
Plán duše je bezpochyby napínavá téma, no nie u každého, kto sa ňou 

zaoberá, vyústi do pocitov radosti a nadšenia z objavovania jej tajuplných 
záhad. Táto téma u mnohých ľudí hľadajúcich odpovede vyvoláva pocity 

úzkosti, dezorientovanosti a nedostatočnosti v schopnosti napĺňať ten 
SVOJ plán duše. Ako to teda urobiť?

Človek, ktorého trápi pocit, že krá-
ča mimo svoj plán alebo že mu 
v živote niečo zásadné uniká, má 

však väčšinou iba chybne nastavené oča-
kávania a predstavy o tom, čo plán duše je 
a čo znamená jeho napĺňanie. Nedokážem 
spočítať, koľkokrát som sa v mojej praxi 
stretla s ľuďmi, ktorí ma žiadali o to, aby 
som im povedala, čo ich plán duše obsa-
huje. Otázky, ktoré som dostávala, sa týka-
li rôznych oblastí života, no väčšina z nich 
mala podobnú rétoriku. „Chcem zmeniť 
prácu a konečne robiť niečo, čo by ma 
bavilo –  čo je to moje poslanie?“ Alebo 
„Chcem sa presťahovať – kde bude moja 
duša spokojná?“ Alebo „V mojom vzťahu 
s partnerom to škrípe, ale ja cítim, že sme 
spriaznené duše – čo urobiť, aby sme napl-
nili náš spoločný plán?“ Tiež za mnou pri-
chádzali ľudia, ktorí informácie o ich pláne 
duše odniekiaľ už mali, no nevedeli tieto 
informácie premeniť na realitu, v ktorej by 
im už konečne malo byť dobre.

Najčastejšie predstavy
Všetci z nich boli pod tlakom a ohýbali sa 
pod ťarchou pocitu zlyhania v živote, ktoré 
zlyhaním môže však byť iba vtedy, ak sa na 
plán duše pozeráme optikou, ktorá zlyha-
nie ako možnosť vôbec pripúšťa. Chcela by 
som preto s vami prevetrať tri populárne 
predstavy o pláne duše, ktoré z mojej vlast-
nej skúsenosti práce s úrovňou vedomia/
duše považujem za mýty a od ktorých si 
s čistým svedomím môžeme, aspoň na 
chvíľu, vytvoriť odstup, aby sme pred se-
bou uvideli ladnejší a uvoľnenejší obraz 
nášho života.
 

 Poznanie plánu duše je kľúčom 
k spokojnému životu
„Cítim sa nespokojne, no vôbec 

neviem, čo by ma napĺňalo. Keby 
som poznala plán svojej duše, tak 
by som mohla robiť už iba tie 
správne veci a dozaista by som sa 
cítila lepšie.“ Možno vám to pri-
padá povedomé. Predstava, že 
niekde existuje „návod na život“, 
ktorý keď sa nám konečne po-
darí objaviť, tak sa všetko zmení 
k lepšiemu, je veľmi častá, pre-
tože... je lákavá. Táto predstava 
vo svojom jadre vychádza z túž-
by po jednoduchosti. Žijeme 
v komplexnom vesmíre, 
kde nám život núka veľa 
možností a my sa občas 
cítime zahltení. Nie vždy 
sa v týchto možnostiach 
totiž dokážeme spoľahli-
vo orientovať a vyhodno-
tiť ich dôležitosť pre nás 
a naše fungovanie. Toto 
je však iba dôsledok ne-
dostatočného vnímania 
(a  poznania) seba samé-
ho. A v takom prípade 
preto túžime mať PLÁN. 
Šablónu, ktorá všetky 
dôležité výbery z nespo-
četných možností života 
už urobila za nás a kto-
rá nám jasne ukáže, čo 
z toho je pre nás pod-
statné. Šablónu, ktorá, 
aby sme my nemu-
seli plytvať našimi 
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drahocennými zdrojmi času a energie, už 
decentne vylúčila to ostatné, čo pre nás 
podstatné nie je a z čoho pre seba nedo-
kážeme „vyžmýkať“ spokojnosť. Je dôležité 
viac vnímať to, odkiaľ pramení táto naša 
predstava, že s poznaním plánu duše bude 
všetko jednoduchšie. Je dôležité položiť si 
otázku motivácie, ktorá nás ženie na cestu 
hľadania a kŕčovitého naháňania infor-
mácií o našom pláne duše, ako by to boli 
kúsky skladačky, ktorú musíme poskladať 
čo najrýchlejšie.

Skladačka života
Na poskladanie skladačky nášho života 
však máme čas až do smrti. A preto jeho 
kvalita (a tým aj naša spokojnosť) nemô-
že závisieť od toho, či plán duše poznáme 
alebo nepoznáme. V našom stvorení ply-
nie čas, preto majú svoj čas aj jednotlivé 
dieliky tejto skladačky, ktoré, len tak mi-
mochodom, spoľahlivo doložíme aj tak 
iba cez zažitú skúsenosť, a nie cez „holú“ 
informáciu. Kam a prečo sa teda ponáhľa-
me? Áno, hľadáme jednoduchosť a šťastie, 
no tie nie sú dôsledkom informácií, kto-
ré o pláne duše máme alebo nemáme, ale 
spôsobu, akým sa pohybujeme životom, 
a teda aj plánom duše. Keď si teraz náho-
dou povzdychnete, že presne to je to, o čo 
vám ide – mať informáciu o tom, ako sa 
pohybovať životom a byť šťastný a dúfate, 
že ju nájdete v pláne duše, tak vedzte, že 
aj toto prianie možno vychádza iba z va-
šej predstavy o tom, čo plán duše je a čo 
obsahuje.

 
Plán duše je daný a obsahuje 
konkrétnu podobu nášho 
„perfektného“ života

Veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú spiritualitou 
a osobným rozvojom, si myslí, že plán 
duše obsahuje konkrétne podoby života 
a konkrétne méty, ktoré je potrebné do-
siahnuť na to, aby bol človek v živo-
te spokojný. „Treba bývať na 
správnom mieste so správ-
nymi ľuďmi a robiť tie 
správne veci...“ Možno 
to poznáte. Ale čo 
ak je to inak? Mne 
sa v praxi tlmo-
čenia informácií 
z úrovne vedomia/
duše ukázalo, že 
plán duše je plánom 
možností, výziev 
a potenciálov, ktoré 
svojou kvantitou mno-
honásobne presahujú to, 
čo človek dokáže fyzicky zažiť, 
vyskúšať a rozvinúť. Plán duše je na 
našom „výlete“ na Zemi tým istým, čím 
je mapa Bratislavy na výlete do hlavného 
mesta – plánom možností. Je to ako keď 
si predstavíte, že idete na výlet do Brati-
slavy a v ruke držíte mapu mesta – áno, 
tú „staromódnu“ papierovú, ktorú pred 
sebou viete rozprestrieť. Mapa Bratislavy 
je na tomto metaforickom výlete tým is-
tým, čím je plán duše na vašom „výlete“ 
na Zemi. Na mape nájdete všetky ulice, 
cesty, budovy, parky a pamiatky – skrátka 

všetko, čo tam môžete navštíviť a zažiť. 
A výber je len na vás. Môžete si pozrieť 
hrad a ďalšie pamiatky, keď vás zaujíma 
história. Ak vás to ťahá k prírode, tak 
nav štívite botanickú záhradu alebo odbe-
hnete k Dunaju. Keď radi nakupujete, tak 
skočíte do nákupného centra. Váš pohyb 

na mape bude ovplyvnený vašimi 
(v  priebehu života sa menia-

cimi) preferenciami, zá-
ujmami, vlastnosťami 

a potenciálmi. Váš vý-
ber bude ovplyvne-
ný vašou podobou 
v čase – tým, kým 
v danom čase ste.

Presne 
vyznačená cesta

Veľa ľudí si plán 
duše však predstavuje 

tak, že do ruky dostane 
mapu Bratislavy, kde je 

hrubou červenou fixkou na-
kreslená trasa, ktorú by človek mal 

počas výletu absolvovať. Z tejto predstavy 
následne vychádza ďalšia predstava, a to 
tá, že je potrebné túto trasu za každú cenu 
poznať a potom sa jej zubami-nechtami 
držať, lebo akákoľvek odchýlka automa-
ticky znamená nespokojnosť a problémy. 
V skutočnosti života je to ale tak, že aj na 
tej najkrajšej a najpríjemnejšej trase občas 
postavia zátarasu, alebo majú zatvorené, 
alebo je tam tlačenica, alebo vám chýba 
vhodná obuv... Vy však môžete ísť všade 

Veronika Madudová
Od roku 2015 

ponúkam vhľad do 
rôznych aspektov 

života z perspektívy 
vedomia/duše. Pragma

ticky a „neuletene“. 
Mám za sebou bohatú 

prax individuálnych 
sedení a ďalších formátov (vlastných 

kurzov, workshopov, programov), 
v ktorých prepájam poznanie z úrovne 

vedomia s praktickým rozmerom nášho 
ľudského fungovania, pretože verím, že 

pravú hodnotu spirituality spoznáme 
až v jej prínose pre náš každodenný 
život. Mojou prácou chcem prispieť 

k jednoduchšej orientácii a navigácii 
životom, ktorá je výsledkom 

pochopenia, prijatia a dôvery  
vo vlastné schopnosti.  

www.ocamiduse.sk

 
Plán duše je 

na našom „výlete“ 
na Zemi tým istým, 

čím je mapa Bratislavy 
na výlete do hlavného 

mesta – plánom 
možností.
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a v týchto rôznych kulisách spoznávať seba 
– to, kým ste, aký máte potenciál a dary, 
aké máte záujmy, čo vám robí radosť a čo 
naopak nie. S prekážkami a výzvami sa to-
tiž stretnete úplne všade. Plán duše je živý, 
meniaci a vyvíjajúci sa organizmus rovna-
ko ako ste živí aj vy sami a miesto, ktoré 
navštívite. Z jednotlivých možností plánu 
duše si vyberáte vždy iba vy sami. A nech 
sa rozhodnete akokoľvek, tak zakaždým 
vykročíte do neznáma, pretože nemáte 
ako vedieť, čo tam na vás skutočne čaká 
a čo budete musieť s pokojom a prehľa-
dom zvládnuť (zlé počasie, umrnčané 
dieťa, vlastnú zábudlivosť, ktorá nechala 
peňaženku na hoteli...). Konkrétnu podo-
bu vášho „ideálneho“ života – konkrétne 
povolanie, partnera, miesto na život, atď. 
– budete preto v pláne duše hľadať márne. 
Je totiž iba na vás, aby ste možnosti, ktoré 
vám plán duše núka, využili naplno a k va-
šej spokojnosti. V ničom sa to nelíši od 
mestskej turistiky, kedy môžete pred Mi-
chalskou bránou hundrať, že prší a fúka, 
alebo si sadnete do neďalekej kaviarne 
a dáte si výborný koláčik.

Nesprávnymi rozhodnutiami je 
možné svoj plán duše nenaplniť
Z doposiaľ povedaného už iste tuší-

te, že plán duše nie je možné nenaplniť, tak 
ako nie je možné nebyť v Bratislave, keď 
tam už raz ste. Áno, mohli by ste celý výlet 
stráviť postávaním pred hlavnou stanicou, 
na ktorej ste pri príchode vystúpili, ale že 
sa tak stane, je vysoko nepravdepodobné. 

 
Bylinkový 

balzam na dušu
Tento balzam predstavuje vysoko koncentrovanú 

silu bylín ukrytú v sklenenom obale, ktorá vám dlho 
vydrží. Bylinková masť kombinuje extrakty z vzácnych 

a posvätných stromov rôznych kultúr ako je myrha, 
kadidlo, céder, santal, copal a ďalšie, vďaka ktorým má 
silné protizápalové účinky, pôsobí proti baktériám, vírusom 
a plesniam, urýchľuje hojenie rôznych poškodení kože, 
uľavuje od bolesti a navodzuje meditatívny, pokojný stav. 
Doplnená o kvetinové uzemňujúce vône patchouli 

a gerania. Objednáte aj na 
dobierku na https://balans.
sk/produkt/bylinkovy-

balzam-na-dusu.

Pohnete sa, pôjdete niekam, zažijete nie-
čo, a tak plán duše naplníte. Naplníte ho 
vašou skúsenosťou. Nie, vaša noha síce 
nevkročí do všetkých ulíc, pamiatok, par-
kov, reštaurácií a kaviarní, ale to ani nie je 
cieľ. Možnosti, ktoré nám plán duše núka, 
presahujú našu časovú a energetickú kapa-
citu, a nie je zmyslom, aby sme ich všetky 
krkolomne naháňali z predstavy, že keď 
konečne trafíme tú správnu, tak budeme 
šťastní, a to naveky vekov. Zmyslom je, 
aby sme boli (s)pokojní všade tam, kam 
nás naša cesta zavedie. A ak zistíme, že nie 
sme, tak proste zmeňme trasu s pokojom 
a pochopením, že každá jedna alternatíva 
je súčasťou plánu duše.

Pohodový vzťah k plánu duše
Ak náš život nechceme prežívať s viac ale-
bo menej silným pocitom, že nám akosi 
uniká podstata našej existencie, že sme na 
nesprávnom mieste, že nám spokojnosť 
preteká pomedzi prsty, pretože nenachá-
dzame to pre nás „pravé makové“ – v práci, 
vo vzťahoch alebo v živote celkovo, tak sa 
potrebujeme najskôr viac uvoľniť v našom 
vnímaní a vzťahu k plánu duše. Namiesto 
toho, aby sme bičovali seba za nevhodné 
výbery a kroky alebo za neschopnosť jasne 
si povedať „pre toto som tu“, sa skúsme rad-
šej viac uvoľniť do toho, že sme tu jednodu-
cho na to, aby sme spoznávali seba cez zaži-
tú skúsenosť, ktorú zbierame cez interakciu 
s každou možnosťou plánu. Skúsme radšej 
namiesto naháňania sa za informá ciami 
o pláne našej duše viac kultivovať našu 

schopnosť aktivovať vždy také naše poten-
ciály, ktoré sa na aktuálnej trase, ktorú sme 
si zvolili, ukážu ako potrebné (pre nás a našu 
pohodu). Nie vždy totiž vieme ovplyvniť to, 
čo sa na tej alebo onej trase stane, a to ani 
vtedy, ak by sme si ju vybrali z osvietenej 
pozície absolútneho poznania seba. Plán 
duše, keďže ide o živý organizmus, nás totiž 
aj napriek dôslednej príprave vždy niečím 
prekvapí. A je preto na mieste rozvíjať svoju 
flexibilitu v narábaní so sebou, a to s pocho-
pením toho, že každá trasa, každá možnosť 
plánu, si od nás vyžaduje trochu inú „výba-
vu“, ak chceme kráčať s úsmevom na tvári, 
a nie so slzou v oku.

Život je ako výlet
Keď už stojíme pred Michalskou bránou 
a napriek predpovedi slnečného počasia 
náhodou začne pršať, tak môžeme buď 
zmoknutí frflať, že to nebolo dobré roz-
hodnutie a že zasa sa nám nepodarilo 
nájsť to, čo nás uspokojí a naplní, alebo 
pochopíme, že si stačí zaobstarať dáždnik, 
prípadne sa na chvíľu skryť do kaviarne. 
Plán duše totiž nie je o správnosti alebo 
nesprávnosti jednotlivých možností a vý-
berov z nich, ale o tom, akou skúsenosťou 
ich naplníme. To je aj tá jednoduchosť, po 
ktorej všetci túžime a ktorú celý čas drží-
me vo vlastných rukách. Tematike plánu 
duše sa budem viac venovať v pripravo-
vanom online minitréningu „Plán duše 
v meniacom sa svete“, na ktorom vás rada 
privítam. Odkaz naň nájdete na mojej 
webovej stránke.
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