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Úvod 
 
Nápad na rozbor Quantasha Kompas som dostala koncom roku 2015. Koniec roka býva obdobie, 
kedy ľudia bilancujú uplynulý čas a zamýšľajú sa nad predsavzatiami a plánmi do nového roku. Je 
to tiež sezóna ročných predpovedí, horoskopov a iných prognóz, ktoré majú človeku naznačiť, čo 
ho čaká. Jedného dňa v nálade blížiaceho sa Silvestra mi prišla myšlienka vytvoriť niečo podobné 
a zároveň úplne iné – Quantasha Kompas.  
 
V roku 2013 som totiž zažila spontánny posun vo vnímaní. Jedného dňa sa niečo náhle zmenilo 
a ja som si uvedomila, že sa vo mne zobudil potenciál vnímať veci z trochu inej perspektívy než 
som bola dovtedy zvyknutá. Po počiatočných ťažkostiach v „obsluhe“ tohto vtedy pre mňa nového 
aspektu mňa, sa mi podarilo konečne uchopiť, čo to je a na čo to je. 
 
Uvedomila som si, že niektoré veci vidím bez toho, aby mi ich niekto musel povedať. Že vidím do 
ľudí, ich nastavení a tém, ktoré im v živote dávajú zabrať. A že tiež vidím do ich riešení.  
 
Uvedomila som si, že sa dokážem naladiť na úroveň vedomia, duše, a na veci pozerať z tejto 
perspektívy – z perspektívy širších súvislostí, z nadhľadu takpovediac. Túto schopnosť odvtedy 
cibrím a dávam jej rôzne podoby, v ktorých môže poslúžiť aj druhým.  
 
Jednou z nich je Quantasha Kompas – orientačná pomôcka z úrovne duše, ktorá ti priblíži témy 
z troch oblastí tvojho života, ktoré sú z tejto perspektívy pre teba aktuálne prioritné. Quantasha 
Kompas nepracuje so žiadnymi štandardizovanými parametrami, ani postupmi, ale nahliada na 
teba v kontexte individuálnych súvislostí tvojho života a aktuálnej úrovne vývoja.  
 
Jeho vyhotovenie si preto môžeš predstaviť ako remeselnú výrobu :) Ako keď si u stolára dáš 
vyrobiť poličku na mieru, ktorá sa prispôsobí špecifickým podmienkam v tvojom domove. Jediný 
rozdiel spočíva v tom, že v prípade Kompasu mi zadanie pre to, čo má vzniknúť, nedávaš ty ako 
človek, ale dáva ho tvoja duša.  
 
To má jednu výhodu a aj jednu nevýhodu. Nevýhoda spočíva v tom, že dostaneš niečo, čo si možno 
nečakal a čo možno nepolichotí tvojmu egu :) Výhoda spočíva v tom, že dostaneš to, čo z pohľadu 
širších súvislostí, ktoré ako ľudia často nie sme schopní vnímať, naozaj potrebuješ. Pre tvoj život, 
posun a rast. Pre to, aby si mohol tvoj potenciál rozvinúť v takej miere, akú v každej fáze svojho 
života pre spokojnosť potrebuješ.   
 
 

Štruktúra a obsah Kompasu  
 
Quantasha Kompas je koncipovaný ako rozbor tém, ktoré sú tvojou súčasťou a ktoré potrebuješ 
pochopiť, spracovať a posunúť sa v tvojom vývoji ďalej. Tieto témy v tvojom živote naberajú 
konkrétne podoby. Tie bývajú u každého rôzne, no môžeš si pod nimi predstaviť napríklad 
opakujúce sa situácie a výzvy, konflikty (so sebou samým alebo druhými ľuďmi), emócie, ktoré 
považuješ za bremeno, vzorce myslenia alebo správania, ktoré ti v živote spôsobujú problémy a 
ďalšie. 
 
Každý človek dokáže vo svojom živote pomenovať niekoľko takýchto nedostatkov, ktoré by chcel 
vylepšiť, no nevie celkom presne, ako na to. V prvom rade si treba uvedomiť, že to, na čo ako ľudia 
takto pozeráme, sú iba symptómy. To znamená prejavy alebo dôsledky hlbších príčin, ktoré často 
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nevidíme, pretože sme zaneprázdnení riešením symptómov. A niekedy si ani neuvedomujeme, že 
to, čo v našich životoch usilovne riešime, sú iba symptómy. Podozrivé nám to začne byť až vtedy, 
keď si zažijeme to, že naše riešenia nie sú udržateľné a naše problémy sa vracajú.  
 
Quantasha Kompas v tomto ohľade preto ide do väčšej hĺbky a ponúka ti náhľad do príčin, ktorých 
dôsledky môžeš vo svojom živote vidieť ako konkrétne problémy, ťažkosti alebo disharmónie. 
 
To ti hovorím preto, aby si lepšie pochopil, prečo témy, ktoré v tvojom Kompase dostávaš, 
na prvý pohľad možno neznejú ako to, čo aktuálne riešiš a považuješ za dôležité. 
 
Konkrétny problém, ktorý v tvojom živote vnímaš, je totiž iba prejav nejakej hlbšej príčiny alebo 
témy. A tú dostávaš pomenovanú v Kompase. S problémom, ktorý vnímaš a zažívaš ty, úzko súvisí, 
aj keď tento súvis nemusí byť pre teba vždy očividný. Dôveruj procesu. Zo skúsenosti ti viem 
povedať, že keď sa budeš venovať príčinám, a nie symptómom, tak tebou vnímaný problém sa 
začne meniť, začne blednúť a, keď budeš trpezlivý, v nejakom kritickom bode zmizne.   
 
Tvoja duša pre tvoj Kompas vybrala také témy, ktoré sú dôležité teraz, v aktuálnom období 
tvojho života. Existuje totiž istá postupnosť v tom, čomu sa treba venovať ako prvému, aby sa 
neskôr dalo narábať s niečím ďalším. Preto opäť: dôveruj procesu. A to aj vtedy, ak sa ti zdá, že 
v tvojom živote existujú „akútnejšie“ témy, ktorým je podľa teba dôležité venovať pozornosť. 
Dôveruj procesu. Aj toto mám mnohonásobne overené v praxi.  
 
Každá téma, ktorú v Kompase dostávaš, obsahuje pomenovanie tvojej témy, jej bližší opis, 
súvislosti, ktoré k nej potrebuješ, a kroky, ktoré môžeš podniknúť. 
 
Určite je dobré tiež vedieť, že všetky opisy a vysvetlenia, ktoré v Kompase uvidíš a ktoré sa ti 
možno zdajú zdĺhavé alebo zbytočné, potrebuješ počuť. Sú súčasťou informácií z úrovne tvojej 
duše, ktorá ich určite neposúva ďalej iba preto, lebo si chce šplhnúť dlhým a miestami niekedy 
komplexným textom. Aj všetky tieto vysvetlenia a opisné informácie dostávaš preto, lebo ich 
v týchto súvislostiach potrebuješ. A sám uvidíš, že ak sa k nim budeš priebežne vracať a čítať si 
ich, tak ti na ich základe niečo docvakne. Asi ťa to už neprekvapí, ale aj toto mám overené :)  
 
To platí aj pre všetky otázky, ktoré v Kompase nájdeš. Tie sú súčasťou procesu práce s danou 
témou. Nie sú rétorické a neslúžia na vyplnenie miesta. Sú určené tebe, aby si si ich položil a skúsil 
si odpovedať. Otázky, ktoré v Kompase dostávaš, majú za cieľ viesť ťa k uvedomeniu, ktoré je 
zakaždým nevyhnutným predpokladom pre to, aby človek niečo dokázal zmeniť, aby dokázal 
urobiť ďalší krok. Preto všetky otázky, prosím, ber ako vitálnu súčasť usmernení a informácií ku 
krokom. Aby si mi o pár rokov nemusel hovoriť, že si si uvedomil, že si si mohol skrátiť cestu 
k výsledku, keby si vtedy moju pripomienku ohľadom otázok nezobral na ľahkú váhu (aj to som 
od mojich klientov totiž už počula). 
 
Ja sa tomu venujem už nejaký ten rôčik, no aj mňa samú ešte stále dokáže prekvapiť, ako dôkladne 
domyslené sú stratégie riešenia tém, ktoré Kompas ponúka. Toto však plne pochopí len ten, kto to 
zažil. Ten, kto sa na túto cestu vydal a vydržal na nej dostatočne dlho na to, aby uvidel výsledky.  
 
  

Každý máme svoj príbeh... 
 
Každý sme do vienka dostali inú genetické výbavu, ktorá určuje nielen naše fyzické vlastnosti 
a predispozície, ale aj štruktúru našej osobnosti alebo ega. Telo a osobnosť môžeme teda vnímať 
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ako náš hardvér. No zároveň nesmieme zabúdať na to, že sme tiež vedomím (softvérom), dušou, 
ktorá disponuje vlastnými potenciálmi na to, aby si tento svoj hardvér prispôsobila do takej 
podoby, v ktorej sa môže plne prejaviť. 
 
O tom je celý vývoj – o vytváraní vhodných podmienok na úrovni hardvéru pre úspešnú inštaláciu 
a fungovanie softvéru :) 
 
Témy, ktoré v Kompase dostávaš poukazujú na hardvérové nedostatky. Tieto sú nielen výsledkom 
genetiky, ale aj výsledkom tvojej zažitej skúsenosti, ktorá ťa formovala a formuje na rôznych 
úrovniach – na úrovní emócií a emočného prežívania, na úrovni presvedčení a postojov, na úrovni 
vnímania... 
 
Témy, ktoré v Kompase dostávaš, sú tvojou súčasťou, rovnako ako je tvojou súčasťou aj veľký nos, 
ktorý si zdedil po dedkovi alebo odstávajúce uši, ktoré si v rodine hrdo predávate z generácie na 
generáciu. S veľkým nosom alebo odstávajúcimi ušami toho veľa nenarobíš. Tu ti, obávam sa, 
pomôže iba plastický chirurg.  
 
Tvarovať však môžeš celú radu iných vecí, ktoré sú pre život podstatnejšie než fyzické 
charakteristiky - tvoje nastavenia, poznanie, vnímanie, postoje, témy a potenciály, ktoré určujú to, 
v akej kvalite budeš ten tvoj čas na Zemi zažívať.  
 
Preto nech máš akúkoľvek genetiku alebo životný príbeh, ktorý sa v tvojom živote aktuálne 
prejavuje ako nepríjemná záťaž, tak by si mal vedieť, že s tým môžeš vo veľkej miere hýbať. Síce 
nie vždy tak, ako by si chcel a ako si to ty predstavuješ, ale môžeš. 
 
Nech máš v tvojom Kompase napísané čokoľvek, nie je dôvod sa ľakať alebo rozhadzovať rukami 
nad vidinou toho, že to nezvládneš. Zvládneš. Práve preto to v Kompase máš.  
 
Najlepšia rada, akú ti môžem na záver dať je:  
 

Zostaň otvorený voči tomu, že je to celé ináč, než si teraz predstavuješ, a že dôjdeš 

inam, než si teraz myslíš :)  
 
Tak a teraz poďme na to!                  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

© Veronika Madudová 2020 
 
Všetky texty, ktoré sú súčasťou Kompasu, sú určené len pre osobnú potrebu a nesmú byť 
kopírované, publikované alebo inak použité bez výslovného písomného súhlasu autorky.   
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Vzťahy 

 
Vzťahy s druhými predstavujú, z pohľadu človeka, jednu zo základných potrieb, ktorej naplnenie je 
vitálnym predpokladom pre spokojný život. Pre mnohých ľudí sú vzťahy jediná cesta ako 
nadobudnúť pocit zaradenosti do väčšieho celku stvorenia, ktorý je tou skutočnou potrebou v jadre 
každého človeka. To sa odzrkadľuje na obrovskom záujme vzťahy riešiť, zlepšovať a neraz aj nasilu 
ohýbať do takých podôb, ktoré vo vnímaní človeka prinášajú pocit šťastia a spokojnosti.  
 
Tento záujem o vzťahy a ich kvalitu preto často presahuje záujem o vzťah so sebou samým, kvalita 
ktorého z perspektívy duše vytvára predpoklad pre kvalitu všetkých ostatných vzťahov. Táto 
súvislosť je človekom v praxi života neraz opomínaná a potláčaná.       
 
Z perspektívy duše sa na vzťahy dá nahliadať v širších súvislostiach než to väčšinou robíme my ľudia, 
keď sa povie slovo „vzťahy“. Ako ľudia si hneď predstavíme medziľudské vzťahy všeobecne alebo 
vzťahy konkrétneho typu – partnerské, rodinné, vzťahy v kruhu priateľov alebo kolegov. No do tejto 
oblasti patrí okrem už spomenutého vzťahu so sebou samým aj, napríklad, vzťah medzi jednotlivými 
aspektami života (napr. výbermi a dôsledkami), vzťah medzi jednotlivými zložkami, ktoré človeka 
tvoria (napr. vzťah so svojou nehmotnou podstatou, dušou) a človeka presahujúce vzťahy (vzťah 
s inteligenciou života/vyšším princípom, s prírodou). V drvivej väčšine prípadov sa v tejto oblasti 
objavujú témy týkajúce sa medziľudských vzťahov, no sú aj prípady, kedy sa ťažisko tejto oblasti 
presúva na niečo z vyššie menovaných príkladov.   
 
Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu vzťahov, a tým aj pocit, s ktorým človek kráča životom. 
Ktorý z týchto faktorov je v tomto období života v tejto oblasti kľúčový pre teba, sa dozvieš na 
nasledujúcich stranách.     
 
 
Informácie pre XXX: 
 
Hlavná téma tejto oblasti pre XXX znie: falošný vplyv vzťahov na jej život. Mala by si bližšie 
posvietiť na tému vplyvu, ktoré jej vzťahy majú na jej život a na podobu, ktorú tento naberá. 
O tomto má dosť skreslené predstavy, ktoré vo výsledku ovplyvňujú to, akým smerom sa uberá 
alebo neuberá, čo môže a čo nemôže. Nemá vyjasnenú hranicu, kedy ešte niečo môže urobiť za 
seba a je to v poriadku a kedy už nemôže zo zodpovednosti voči druhým. Poďme sa preto na to 
bližšie pozrieť. 
 
XXX si položí otázku: „Kde je hranica medzi zodpovednosťou a „egoizmom“?“ A nech si na ňu 
odpovie. Ako vníma ona sama to, kedy končí jej osobná sloboda vo vzťahoch, pretože sa rozhodla 
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vstúpiť do záväzku s druhou osobou? Vzťahy sú svojím spôsobom záväzky, sú to dohody 
s druhými ľuďmi, s ktorými sa človek rozhodne stráviť časť svojho života a niečo s nimi zdieľať. 
Ako má túto hranicu pre seba zadefinovanú ona sama? Nech si to skúsi dať do slov. Možno to 
nebude na prvý pohľad jednoduché, preto si môže pomôcť konkrétnymi situáciami, ktoré vo 
vzťahoch s druhými zažíva a ktoré jej túto hranicu (to, ako ju má ona nastavenú) ukázali alebo 
ukazujú. 
 
XXX by sa mala zamyslieť nad tým, čo je tou dohodou alebo záväzkom. Na čom sa ľudia takto 
dohodnú, keď vstúpia do vzájomného vzťahu? Čo je predmetom tejto dohody? Aj toto nech si 
rozoberie na konkrétnych vzťahoch. Nech si napíše zopár vzťahov s konkrétnymi ľuďmi – napr. 
s manželom, deťmi, rodinou (konkrétnymi rodinnými príslušníkmi), prípadne ďalšími ľuďmi, 
ktorí sú jej blízki a sú aktívnou súčasťou jej života. Nech si takto vyberie niekoľko vzťahov (ale nie 
veľa), na ktorých si túto druhú otázku rozoberie, aby mala o tom lepší prehľad a vniesla do toho 
aj istú pestrosť a rozmanitosť. 
 
Otázka je: „Čo je predmetom našej vzájomnej dohody v tomto vzťahu?“ Odpovede budú rôzne 
podľa typu vzťahu samozrejme. A nech si ku každému z nich napíše, čo tento vzťah definuje, čo je 
v ňom zdieľané, čo je tá zodpovednosť, s ktorou človek súhlasil a ktorej by sa „mal“ držať, ak túto 
dohodu nechce porušiť. 
 
Túto otázku XXX nedostáva náhodne, pretože na svojich odpovediach uvidí, čo všetko do týchto 
„dohôd“ nespadá, no ona tomu pripisuje význam a dôležitosť. A začne vnímať aj tú svoju hlavnú 
tému, a tou je falošný vplyv vzťahov na jej život.  
 
Preto nech si položí doplňujúcu otázku: „Čo všetko nie je predmetom týchto dohôd, no ja tomu 
pripisujem význam, trápim sa tým, nedovoľujem si to urobiť, pretože sa bojím, že to bude na moje 
vzťahy vplývať negatívnym spôsobom?“  
 
Keď si na ňu odpovie, tak začne napríklad vnímať to, ako si niektoré veci v jej živote, ktoré sa 
týkajú jej samej a jej vývoja, nasilu spája so vzťahmi, a to aj napriek tomu, že tieto veci vôbec nie 
sú náplňou vzťahov, že sa ich vôbec netýkajú a vedia teda existovať nezávisle od nich. 
 
Prečo si to teda takto spája? Prečo si so vzťahmi spája aj také veci, ktoré so vzťahmi a ich náplňou, 
ktoré s dohodou, ktorá tvorí základ pre tieto vzťahy, nemajú nič spoločné? Prečo umelo vytvára 
prepojenia aj tam, kde nie sú? Nekomplikuje si tým náhodou život? 
 
Ak si totiž napíše, že „dohodou“ za vzťahom s manželom je zdieľať spoločný život, spoločné 
zázemie, tvoriť funkčný celok v zmysle materiálneho fungovania, tvoriť spoločnú bázu pre 
výchovu detí, byť si vzájomne v živote oporou, tak prečo s tým spája napríklad otázky jej vývoja 
ako jednotlivec? Prečo si myslí, že jej vývoj ako jednotlivec je so vzťahom s manželom úzko 
prepojený, ak si nenapísala, že ich vzájomná dohoda zahŕňa aj túto agendu? 
 
Prečo, ak si o vzťahu s deťmi napísala, že súčasťou ich dohody je poskytnúť im zázemie, výchovu, 
postarať sa o nich, pripraviť ich na život, zdieľať s nimi časť ich života pod jednou strechou, prečo 
si s tým spája otázky jej práce?  
 
Áno, keď sa na to pozerá mysľou, tak si povie, že je to spojené. Že to, kam sa ona posunie ako 
jednotlivec má predsa vplyv na jej manželský vzťah! A že to, ako si nastaví svoju prácu, má vplyv 
na jej deti a ich spoločný vzťah! Prepojenia sú a sú na tejto úrovni zdanlivo neodškriepiteľné, no 
XXX by sa na to mala pozrieť z inej perspektívy, a to z perspektívy dohôd, ktoré tvoria bázu pre 
vzťahy. To je totiž veľký rozdiel. Vo fyzickom svete môže existovať veľa prepojení, no zároveň 
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treba mať na pamäti to, čo je a čo nie je súčasťou takejto „vzťahovej“ dohody. Pretože ak človek 
prepadne vnímaniu prepojení, ktorých vo fyzickom svete možno vytvoriť nekonečné množstvo (a 
to aj medzi vecami, ktoré nemajú žiaden súvis), tak veľmi rýchlo zabudne na to, čo je a čo nie je 
súčasťou „dohody“. 
 
XXX sa so svojimi deťmi (pri tom, ako vstúpili do vzájomného vzťahu) nedohodla na tom, že deti 
budú diktovať jej prácu. Nedohodla sa s nimi na tom, že dostanú slovo alebo právo ovplyvňovať 
to, čo pracovne robí. Právo vplývať na jej prácu im nebolo dané. To, že to v realite praktického 
života robia svojim správaním, svojimi požiadavkami a potrebami, nie je výsledkom 
prirodzenosti. Je to výsledkom jej zabudnutia na to, na čom sa v skutočnosti na inej úrovni 
dohodli...  
 
XXX zabudla na to, akú dohodu s nimi uzavrela. Zabudnúť možno nie je to najvhodnejšie slovo. 
Skôr  je to o tom, že si ju nikdy nesprítomnila, nepomenovala pre seba. Preto, ak o nej nemá 
dostatočné vedomie, tak rýchlo môže stratiť pojem o hraniciach, ktoré sú prirodzené a ktoré tam 
každopádne sú (len sú prehliadané). 
 
Chýba jej vedomie o dohodách, o náture vzťahov, o ich náplni, a z toho potom pramení jej hlavná 
téma: falošný vplyv vzťahov na jej život. Falošný v tom zmysle, že vzťahy na jej život vplývajú aj 
nad rámec dohôd, ktoré tieto vzťahy tvoria. Falošný v tom zmysle, že XXX vidí prepojenia 
a obmedzenia tam, kde žiadne v skutočnosti neexistujú. Ale vidí ich, pretože nevidí hranice. 
 
Preto by mala popracovať s otázkami v tejto oblasti. Najskôr nech si odpovie na to, kde vidí 
hranicu medzi zodpovednosťou (ktorá s každým vzťahom prichádza) a egoizmom. A následne 
nech si posvieti na jednotlivé, pre ňu dôležité, vzťahy a pomenuje ich náplň – čiže „dohodu“, ktorú 
si za nimi možno predstaviť. 
 
A v závere tohto skúmania nech si položí otázku, ktorá bola spomenutá vyššie: „Čo nie je 
predmetom vzájomných dohôd, no ja tomu pripisujem význam a spájam si to so vzťahmi, aj keď 
tam v skutočnosti na tejto úrovni žiadne prepojenia nie sú?“ 
 
Týmto si urobí prehľad o tom, kde všade prekračuje hranice, kde všade necháva druhých, aby 
prekračovali hranice a ako to následne v jej živote vyzerá. A možno začne viac vnímať aj to, že 
niektoré prepojenia a súvislosti dokresľuje úplne zbytočne... ako napríklad súvislosť medzi jej 
rozhodnutiami za seba samú (t. j. takými, ktoré sa týkajú v skutočnosti iba jej samej) a jej vzťahmi 
(„keď sa ja takto rozhodnem, tak to má vplyv na moje deti a manžela, čiže na moje vzťahy...“). Ale 
je to pravda? Môže to byť pravda, ak sa ani s deťmi, ani s manželom nedohodla na tom, že sa vzdá 
rozhodovania za seba v prospech druhých? Môže byť toto prepojenie skutočné? To, že toto 
prepojenie zdanlivo existuje vo fyzickom svete, kedy je možné zažiť dôsledky na vlastnej koži, ešte 
neznamená, že je toto prepojenie skutočné – že je pre život a jeho kvalitu podstatné, že má 
dostatočnú váhu na to, aby vo vzťahoch zavážilo výrazným spôsobom. 
 
Aj takto sa človek musí učiť ilúzii hmoty, fyzického sveta, kde platí, že nič nie je v skutočnosti tak, 
ako sa javí. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Čo s týmito uvedomeniami? Ako s nimi ďalej naložiť? Jednoducho. Treba sa oslobodiť od týchto 
falošných okov vytvorených z predstavy, z nedostatočného poznania a uvedomovania si hraníc. 
Treba, aby sa XXX od toho oslobodila v jej konaní, v jej rozhodovaní. Aby brala ohľad na to, čo je 
predmetom dohôd, ktoré s druhými uzatvorila, a čo ich predmetom naopak nie je. Ak je 
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predmetom tvoriť spoločný život, tak nech ho tvorí. Ale nech si nenechá diktovať, ako má naložiť 
s jej ostatným životom mimo toho spoločného. A to aj vtedy, ak sa druhý (alebo niekedy aj ona 
sama) ohradí, že „ten ostatný život predsa má dopad na ten spoločný“. Áno, má. A zároveň nie, 
nemá. Áno, má, pretože jeho kvalita sa „šuchne“ o ten spoločný, prifarbí ho svojimi kvalitami. 
A zároveň nemá, pretože je „ostatný“ a ako taký chce byť aj zažívaný. Jej práca má a nemá dopad 
na jej vzťah s deťmi. Má, pretože to, ako si to nastaví, určí aj možnosti plnenia dohôd, ktoré 
uzavrela s deťmi. A nemá, pretože práca a možnosť vplývať na túto oblasť jej života nebola deťom 
daná. Nie je to ich právo, a ani záujem. 
 
XXX by mala toto začať viac rozlišovať – podstatu a zdanie. Vo svojej podstate sa vzťahy nejako 
majú, o niečom sú, majú svoj účel a zámer. A zároveň sa ale ZDÁ, že ich vplyv je väčší, že ich 
prepojenia bohatšie a početnejšie. No to je iba zdaním, ktoré ako také treba rozpoznať, a namiesto 
toho sa držať podstaty.  
 
XXX preto potrebuje tieto nastavenia vychádzajúce z nedostatočného rozpoznávania hraníc 
skorigovať – a potrebuje to urobiť prakticky. Potrebuje si to všetko prenastaviť tak, aby sa v praxi 
vzťahov viac držala vzájomných dohôd a nie toho, čo sa javí ako dôležité. Toto potrebuje cielene 
rozlišovať a podľa toho aj fungovať. 
 
Môže sa zdať, že práca má priamy vplyv na deti – na čas, ktorý s nimi trávi, na kvalitu tohto času, 
na životný štandard, na zodpovednosť sa o nich postarať, na... Ale keď sa na to pozrie do hĺbky, 
tak toto prepojenie tam nie je, pretože práca a ani žiadne súvislosti s ňou nie sú súčasťou toho, čo 
tvorí základ, na ktorom stojí jej vzťah s deťmi. 
 
Zo začiatku to pre ňu možno bude hlavolam, pretože jej padne ťažko odpútať sa od toho, čo je tu 
pomenované ako zdanie. Je príliš pripútaná na to, čo vidí, a preto je tento hlbší rozmer pre ňu 
zatiaľ nie celkom jasne a jednoducho uchopiteľný. Ale keď bude pracovať s otázkami a keď si dá 
čas na vstrebanie a keď to v sebe nechá poriadne rozležať, tak to začne chápať, začne sa jej to 
skladať a začne jej to dávať zmysel. A potom začne vnímať aj možnosti a priestor pre to, aby si 
niektoré veci v sebe ako aj vo svojom konaní a rozhodovaní prenastavila ináč. Konkrétnu podobu 
to začne naberať, až keď sa s tým viac skamaráti, až keď to pochopí a začne si to v sebe spájať do 
jasnejšieho obrazu. 
 
Toto bude tá praktická časť jej práce s touto témou – tá časť, ktorú premietne do jej praktického 
života. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


